
Střední Čechy, Berounsko - Česká
pošta hodlá rušit stávající pobočky
a nahradit je mobilními. V ohrože-
ní jsou hlavně úřadovny v malých
obcích, v našem kraji třeba ve Svi-
nařích či Všeradicích.
Od ledna byla vyhláškou zvětšena vz-
dálenost, do které musí být lidem do-
stupná některá z poboček pošty - z 2,6
na 10 kilometrů. Menším obcím proto
aktuálně hrozí, že »jejich« poštovní
úřady zaniknou. Státní podnik neren-
tabilní pobočku uzavře, obecní úřad
na financování jejího provozu nebude

mít peníze. Podle tajemníka Sdruže-
ní místních samospráv ČR Tomáše
Chmely se o další osud poštovních
úřadů musí obávat především malé
obce, kde žije několik set obyvatel.
Na Berounsku uzavření hrozí poboč-
kám pošty ve Svinařích, Všeradi-
cích, Suchomastech, Lochovicích,
Bzové, Kublově či Praskolesích.
„Okolo pošty zatím nevíme nic kon-
krétního, jen z doslechu - a to nic
radostného není. Jsme ve spojení se
svazem měst a obcí, takže uvidíme,
co bude dál, až se pošta ozve,“ sdělil
starosta Svinař Vladimír Roztočil. 
„Pokud by pobočky byly zrušeny,

klasickou poštu by nahradilo tzv.  vý-
dejní místo,“ uvedla tisková mluvčí
České pošty Marta Selicharová.
Výdejní místo, které by sloužilo k
výdeji i k podání listovních a balíko-
vých zásilek, by pošta smluvně zaji-
stila v obchodě či na obecním úřadě.
„Doporučený dopis by tak lidem vy-
dávala třeba prodavačka. Ostatní
transakce by pošta zajistila pomocí
tzv. mobilní služby, čili motorizova-
ného doručovatele. Tato služba je
vhodná zejména pro starší občany,
protože pokud si o to požádají, pošta
přijede až do domu,“ dodala Selicha-
rová. (Dokončení na straně 9)Sezona začíná, u lomu

už zase řádí chmatáci
Mořina - Turistická sezona zvolna
začíná, k jednomu z nejatraktivněj-
ších míst našeho kraje - známému
lomu Amerika u Mořiny - se po zi-
mě vracejí návštěvníci. A spolu s ni-
mi také zloději. 
Neznámý darebák vykradl osobní
vůz zaparkovaný u lomu Velká
Amerika 17. 2. „Na zadních sedač-
kách se pod dekou nacházela látko-
vá peněženka s doklady, platební
kartou a devíti sty korunami, pře-
nosné DVD a notebook,“ uvedla ve-
litelka karlštejnských policistů Hed-
vika Kaslová s tím, že všechny zmí-
něné věci zloděj ukradl. Majiteli tím
způsobil škodu 25.500 Kč.      (mif)

V Černošicích hořel dům
Černošice - Požár rodinného domu v černoši-
cích společně »krotili« profesionální hasiči z
Řevnic i jejich dobrovolní kolegové z Mokropes.
„Jednalo se o požár u komína v podlaze prvního
patra domu,“ řekl řevnický profesionál Pavel Vin-
tera. „K rozkrytí místa bylo použito nářadí a mo-
torová pila, k vyhledávání skrytých ohnisek ter-
mokamera,“ dodal s tím, že v zakouřeném prosto-
ru museli hasiči při zásahu použít dýchací techni-
ku. Podle vyšetřovatele byl příčinou požáru trám
přizděný v komíně, škoda je 50.000 Kč.         (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Z jitrnice »pršely« bonbony - strana 2
* Konkurs bude transparentní - strana 3
* Dobřichovičtí ladí formu na první

mistrák - strana 12

Horymírova sváteční jízda z Rado-
tína do Neumětel se uskutečnila v
sobotu 2. března. Měla připomenout
bájného reka Horymíra a jeho skvě-
lého koně Šemíka. Ti spolu v dáv-
ném historickém šerověku prchali z
Vyšehradu přes Radotín do Neumě-
tel před ortelem smrti, který nad ne-
umětelským vladykou  vynesl tehdej-
ší kníže Čechů Křesomysl. 
Druhým cílem putování bylo založit
novou tradici otevírání nové jezdec-
ké sezóny v Dolním Poberouní a na
Podbrdsku. 
Akce se zdařila nad očekávání! V

Radotíně vyslal Horymíra s dopro-
vodem, který tvořily čtyři půvabné
jezdkyně z pražského Huculclubu,
na cestu starosta Prahy 16  Karel
Hanzlík. Ten převzal nad jízdou zá-
štitu a po Horymírovi poslal přátel-
ské poselství starostovi Neumětel.
Hrdina vyrazil na cestu v půl deváté
a do cíle, po zastávce na oběd, do-
razil se svoji družinou, která se ces-
tou rozrostla na dvanáct jezdců a
jezdkyň, v pět hodin odpoledne. Zde
vladyku očekával nejen starosta ob-
ce, ale také asi stopadesátihlavý
dav. (Dokončení na straně 9)

GRATULOVAL I PAVEL. Heleně Vondráčkové k desátému výročí svatby na hradě Karlštejně pogratu-
loval známý zpěvák Pavel Vítek i kastelán Jaromír Kubů. Foto ARCHIV

Budou dopisy vydávat prodavačky?
POŠTOVNÍM ÚŘADŮM V MALÝCH OBCÍCH (NEJEN) NAŠEHO KRAJE HROZÍ UZAVŘENÍ

5. března 2013 - 5 (591) Cena výtisku 7 Kč

»Masový vrah« Uzelnerozeznal karbanátky

Horymír se znovu vydal z Radotína do Neumětel

Stavíte dům? Pozor: zloději teď
»jdou« po střešních oknech!
Mořina, Vižina - Zdá se, že zloději objevili další výhod-
ně zpeněžitelné »zboží«: z novostaveb kradou střešní
okna. Policisté evidují podobných případů několik.
Z budovaného domu v Mořině takto zmizely hned tři.
„Neznámý zloděj se vloupal do novostavby a z podkroví
ukradl tři střešní okna v celkové hodnotě 35.000 Kč,“
uvedla velitelka karlštejnských policistů Hedvika Kaslo-
vá. Dodala, že další škoda - 4.000 Kč - vznikla poškoze-
ním zdi a vstupních dveří.
Podobný případ se na konci února stal i ve Vižině. „Ob-
viněný J. S. vnikl na střechu novostavby, kde demontoval
a ukradl tři střešní okna,“ sdělila Kaslová, že v tomto pří-
padě má majitel škodu ve výši bezmála 27.000 Kč. (mif)

Helenka si na hradě
připomněla svatbu

Karlštejn - Desáté výročí sňatku s
Martinem Michalem na hradě Karl-
štejně si 26. února přímo na »místě
činu« připomněla známá zpěvačka
Helena Vondráčková.
„S Martinem Michalem jsme pro He-
lenku připravili »překvapení« v po-
době návštěvy hradu,“ uvedl kaste-
lán Karlštejna Jaromír Kubů. „Pro-
hlédli jsme si kopie korun v Klenot-
nici, vyfotili se v Kapli sv. Kříže. Ve
svatební síni bylo připraveno malé
občerstvení, pak následovala večeře
v restaurantu na Kytíně,“ dodal s
tím, že manželé, jimž k výročí přišel
pogratulovat i zpěvák Pavel Vítek,
byli s programem spokojeni.     (mif)

V SEDLE. Horymír s doprovodem
na cestě. Foto Petr BINHACK
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Medvěd tančil, z jitrnice padaly bonbony
V MOŘINCE OSLAVILI MASOPUST A UŽ SE CHYSTAJÍ NA BŘEZNOVÝ HOLD JARU

Děti recitovaly o Veselých zoubkách
LITEŇŠTÍ PRVŇÁČCI SE ZÚČASTNILI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Třetího ročníku preventivního programu Veselé
zoubky se zúčastnila liteňská škola. Akce pořáda-
ná jednou drogistickou společností je zaměřena
na děti školního věku. Školy dnes obvykle neza-
jišťují preventivní zubní prohlídky, jak tomu
bývalo v dřívějších dobách. O to důležitější je
péče ze strany rodičů.
Děti se hravou a veselou formou dozvěděly, proč
je nutné si zoubky čistit a pravidelně navštěvovat
zubního lékaře. K tomu byl promítnut krátký zá-
bavně-vzdělávací film Jak se Hurvínkovi dostat
na zoubek. Film dětem zároveň přiblížil, jak vy-
padá ústní dutina a jak vzniká zubní kaz. Každý
školák nakonec dostal preventivní balíček se zub-
ním kartáčkem, zubní pastou, antibakteriálním
krytem na kartáček, žvýkačkami bez cukru a pře-
sýpacími hodinami. Dětem se akce moc líbila a
jako překvapení si připravily básničku o Veselých
zoubkách. Moc děkujeme a těšíme se zase příště!

Romana BURDOVÁ, Liteň

Oslava masopustu se v Mořince ko-
nala 19. února. Dětský klub Lumek a
OÚ Mořinka se k tradici masopust-
ních oslav připojili letos potřetí. 
Program stál zato! Masopustní prů-
vod slavnostně s mečem v ruce zahá-
jila starostka Mořinky Kateřina
Smoterová. Hned v úvodu jsme byli
požádáni producentem Janisem Si-
dovským, abychom natočením krát-
kého filmového spotu podpořili ne-
souhlas s těžbou břidlicového plynu
metodou hydraulického frakování v
ČR. Medvěd pak k všeoobecnému

veselí vyváděl k tanci místní hospo-
dyně, které se pochlubily svým pe-
kařským a cukrářským uměním –
mísy s koláčky, koblížky a jinými
sladkostmi lákaly mlsouny k ochut-
nání. I děti z Lumku měly přichysta-
né masopustní pečivo, které samy
napekly.
Průvod dětí a dospělých v maskách
hudebně do kroku i do skoku dopro-
vázel dudák. Také počasí bylo velmi
přívětivé a sněhem posypané. Prů-
vod si to nakonec zamířil do hospůd-
ky U Barchánků, kde se konal karne-

val. A na dovršení všeho se z velké
jitrnice od stropu sypaly bonbóny!
Zajímavé fotografie zájemci nalez-
nou na stránkách www.morinka.eu. 
Těšíme se na další společné akce.
První z nich bude Jarní slavnost
Lumku, která se bude konat 21.
března od 16.30 v Dobřichovicích,
další pak Jarní slavnost OÚ Mo-
řinka, jež se uskuteční 23. 3. od
15.00 v Roklince na Mořince. Už se
těšíme, jak společně přivítáme jaro. 

Kateřina SMOteROVÁ,
starostka Mořinky

I když masopust letos skončil už v
úterý 12. února, v leckteré obci si je-
ho slavení naplánovali na pozdější,
postní období. Pravděpodobně po-
slední letošní oslava tohoto »blázni-
vého« období se konala v sobotu 2.
března v Bratřínově poblíž Mníšku
pod Brdy. Vzhledem k slunečnému a
teplému počasí to spíš vypadalo, že
maškary vítají jaro. Však také oby-
vatelům obce rozdávaly tulipány. Do
kroku jim k tomu jako každý rok
vyhrávala poberounská hudební sku-
pina Třehusk. (mif)

Co se bude dít po kraji
* Přednášku na téma Reflexní terapie a její mož-
nosti organizuje 6. 3. od 18.00 kulturní centrum
Ganesha v Dobřichovicích. Edvard Pytl vás na-
učí,  jak se diagnostikuje z plosek nohy i jak si
pomoci od neduhů.         Martina JANOUŠOVÁ
* Pořad Diskohrátky travesti skupinu Hanky
Panky hostí 6. 3. od 19.00 Kulturní středisko U
Koruny Radotín. Kromě nestárnoucích písní us-
lyšíte i uvidíte řadu současných diskotékových
hitů, těšit se můžete i na komické scénky. Vstup-
né 220 Kč. Dana RADOVÁ
* Setkání seniorů se koná 8. 3. od 15.00 na faře v
Řevnicích. (pef)
* Celodenní vycházku s archeologem na vrch
Ostrý pořádá 9. 3. Rodinné centrum Betlém
Lochovice. Sraz je v 9.00, předpokládaný návrat
v 17.00, pití a svačinu na celý den s sebou.

Barbora KöNigOVÁ
* Kurz velikonočního tvoření můžete absolvovat
9. 3. od 10 do 14.00 v galerii Modrého domečku
Řevnice. Přijďte si pod vedením profesionální flo-
ristky Kláry Veselé vyrobit velikonoční zápichy,
věnce a jarní dekorace v jarních zářivých barvách. 
Cena kurzu 250 Kč. (šah)
* Burzu dětských věcí organizuje 9. 3. v sále Dr.
Fürsta Dobřichovice místní rodinné centrum Fa-
biánek. (vlc)
* Jarní tvoření s Janou Perneckou se v Klubu
Hlásek Hlásná Třebaň uskuteční 10. března od
15.00 hodin. (pef)
* Meditaci v Rybě, pohodové povídání s paní
Bielkovou,  můžete navštívit 13. 3. od 19.00 v
kulturním centru Ganesha v Dobřichovicích. Po-
znáte chování lidí narozených v Rybě, na závěr
meditace. Martina JANOUŠOVÁ
* Den pro ženy se koná 16. 3. od 9.00 do 18.00.
v kulturním centru Ganesha Dobřichovice. Celý
den v županu a z postele do postele... (maj)
* Vynášet Moranu a vítat jaro budou o Smrtné
neděli 17. 3. ve Všenorech. (sah)
* Besedu na téma Čtení a matematika hrou v před-
školním věku pořádá 18. 3. od 18.00 Klub Hlásek
v Hlásné Třebani. (pef)

Mladí vižinští hasiči »opisovali» od kronikáře

VÍTÁNÍ JARA. Zřejmě poslední letošní masopust, který se
konal 2. března v Bratřínově nedaleko Mníšku pod Brdy,
připomínal spíš oslavu jara. Foto NN M. FRýDL

Na své minulé schůzce se mladí hasiči z Vižiny
setkali s obecním kronikářem Zdeňkem Záhoří-
kem. Protože mají založenou kroniku vlastní,
potřebovali získat informace »od pramene«, jak
se takový důležitý soupis událostí vlastně má sp-
rávně pořizovat.   
Pan Záhořík se stal vižinským kronikářem před
třiceti šesti lety. Celý rok si zaznamenává nejdů-
ležitější události  a střádá výstřižky z novin. Na
přelomu roku si pak udělá koncept, který za dlou-
hých zimních večerů úhledným písmem přepisuje
do obecní kroniky. Mladí hasiči měli možnost na-
hlédnout do tří kronik. Četli si úryvky, vyhledá-
vali, zda-li je v kronice zaznamenáno, kdy se na-
rodili. Bylo to velice zajímavé a poučné. 

Text a  foto Jana FIALOVÁ, Vižina

ZASNĚŽENÝ MASOPUST. Účastníci třetího masopustního veselí v Mořince si 19. února užili
pořádné sněhové nadílky. Foto Kateřina SMOTEROVÁ

VESELÉ ZOUBKY. Liteňští školáci při akci Vese-
lé zoubky.                       Foto Romana BURDOVÁ
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Výběrové řízení bude transparentní!
STAROSTA ŘEVNIC: „JSME VŠICHNI NA JEDNÉ LODI, ALE JEDEN ČLEN POSÁDKY DĚLÁ DO LODI DÍRY.“
Řevnice - „Problém je v tom, že paní ředitelka
nechce nebo neumí být členem jednoho týmu!“
tvrdí o aktuálním dění v řevnické základní ško-
le starosta Řevnic Libor KvasničKa.
Ředitelka školy si stěžuje, že se málo scházíte a
nereagujete na návrhy termínů setkání. Jak z va-
šeho pohledu vypadá vaše vzájemná komunikace
v posledních řekněme dvou letech?
Nechtěl bych prát špinavé prádlo na veřejnosti,
shrnu to jen do pár slov: Komunikace mezi paní
ředitelkou a vedením města je dlouhodobě nestan-
dardní, a to nikoli vinou Rady města. Rada vyko-
nává funkci zřizovatele a musí mít vůči škole růz-
né požadavky, bez ohledu na to, zda se to vedení
školy líbí, nebo ne. Překvapuje mě, že paní ředi-
telka tento jednoduchý princip stále nechápe. Na-
příklad na oprávněný požadavek zřizovatele, kdy
požadoval řádně zdůvodnit žádost o přesun mezi
kapitolami v rozpočtu školy, reagovala rozhořče-
ným článkem v novinách. Musíte si uvědomit, že
byť je škola pro Řevnice nesmírně důležitá, je jen
jednou z věcí, které musí rada řešit.
Jaký je váš pohled na současné dění kolem řev-
nické školy?
Problém je v tom, že paní ředitelka nechce nebo
neumí být členem jednoho týmu. O tom jsem pře-
svědčen. Po volbách jsme převzali město v něja-
kém stavu a snažíme se jej posouvat dál. Samo-
zřejmě nevylučuji, že mohou mít lidé rozdílný po-
hled na věc, ale odpovědnost je na vedení města,
které prošlo tvrdým sítem komunálních voleb. Je
možné, že se paní ředitelka dosud s jejich výsled-
kem nesmířila. Zde může být zakopán pes. 
Uveďte nějaké konkrétní věci, které ředitelka
dělá jinak, než by si zřizovatel představoval. ona
tvrdí, že chyba je na straně zřizovatele, že se sna-
ží dělat vše tak, jak má...
Jde především o neadekvátní reakce paní ředitel-
ky na řadu kroků města. Vedle již zmiňovaného

článku, bych připomněl kauzu kolem školní jídel-
ny. Zde jsme zabránili neprůhlednému nákupu no-
vého spotřebiče a zadali podnět ke koncepčnímu
řešení školní kuchyně. Odpovědí byl opět ostrý
článek v novinách, kde jsme byli obviněni z toho,
že chceme kuchyni zavřít a udělat zde pouze vý-
dejnu jídla. Rada se ale nikdy ničím takovým ne-
zabývala, celá tato kauza byla jen uměle vyvola-
ným problémem. Vzpomněl bych i zpochybnění
veřejnoprávní kontroly hospodaření a účetnictví
školy. Ze zákona jsme povinni tuto kontrolu pro-
vést. Vzdor paní ředitelky vyvrcholil podáním
trestního oznámení na neznámého pachatele pro
ovlivňování auditora, které nemohlo směřovat na
nikoho jiného, než na zřizovatele. Policie záleži-
tost prošetřila a uzavřela s tím, že provádět veřej-
noprávní kontrolu hospodaření školy není trestný
čin, ale právo i povinnost Rady a městského úřa-
du. Ať čtenář posoudí sám, na čí straně je chyba. 
kdy jste se rozhodli vypsat výběrové řízení na
nového ředitele ZŠ?
Diskutujeme o tom delší dobu, konkurz jsme ofi-
ciálně vyhlásili 1. 2. 2013. Chtěl bych ujistit, že
výběrové řízení bude transparentní a rada bude
respektovat doporučení výběrové komise.
Jaký byl hlavní důvod k vypsání konkurzu?
Důvody jsou dva. Za prvé dlouhodobá nespolu-
práce s vedením města. Když se staráte o takové
město, jakým jsou Řevnice, potřebujete mít efek-
tivní tým. Musí to být fungující mechanismus lidí,
kteří si rozumí, dokáží řešit věci společně a ne si
stále okopávat kotníky. Druhým důvodem je, že
zkrátka chceme pro Řevnice vybrat toho nejlepší-
ho ředitele, který se ve výběrovém řízení přihlásí. 
Paní ředitelka prezentuje své názory v místním
tisku, na webu, její podporovatelé vydali zpravo-
daj Rozruch. nepřipadá vám, že reagujete málo?
Hodně lidí si může myslet, že pravda je na straně
ředitelky, určitě ale existují i tací, kteří si myslí
něco jiného...
Máte pravdu. Ale to bychom pak nedělali nic jiné-
ho, než reagovali na to, co paní ředitelka kde řek-
ne či napíše. Musíme řešit řadu jiných věcí - nové
povrchy silnic, zefektivnění údržby města, opravy
městských budov a mobiliáře, územní plán atd. Já
si ale myslím, že zde dvojnásob platí, že všeho
moc škodí. Každému musí být jasné, že to, co pa-
ní ředitelka dělá, se ve výsledku obrátí proti ní.
Manipulace s dětmi ze základní školy je neetická
a pobuřující. 
Petici na podporu ředitelky, kterou sepsali někte-
ří rodiče, má kolem 500 podpisů. Myslíte si, že
má paní ředitelka v Řevnicích velkou podporu?
Cením si  toho, když se lidé angažují, když se sta-
rají o to, co se děje kolem nich. Je to známka toho,
že pořád věříme, že se dají věci zlepšit. V případě

naší školy jde o příběh o zlé vrchnosti, která se
postavila proti hodné paní ředitelce. Je to feno-
mén, na který uslyší každý, zvlášť v době, kdy se
denně z médií dozvídáme, jak těm nahoře jde jen
o koryta. Zkusím vám teď navrhnout jiný příběh.
Jsme tu všichni na jedné lodi, ale jeden člen po-
sádky neustále dělá do lodi díry. Jak velkou má
podporu u ostatních? 
Ve škole se objevily samolepky na podporu ředi-
telky. Budete to nějak řešit?
To, jakým způsobem jsou do problému zatahová-
ni žáci, je pobuřující. Jen to potvrzuje, že jsme se
s výběrovým řízením rozhodli správně. Už v září
2011 jsme paní ředitelce uložili, aby předcházela
podobným aktivitám. Dodnes nedoložila, jaká
opatření vedení školy přijalo či hodlá přijmout.
Co říkáte tomu, že nejdřív ředitelka do výběrové-
ho řízení určitě jít nechtěla, a teď se zřejmě při-
hlásí?
O tom, ať si udělají čtenáři obrázek sami.
Co si myslíte o tvrzení, že už máte vybraného své-
ho kandidáta, takže výběrové řízení je účelové?
Ne, to opravdu nemáme, těším se na všechny zá-
jemce. Rád bych vzkázal všem uchazečům, že no-
vý ředitel bude mít naší plnou podporu celou dobu
jeho šestiletého období.         Lucie PaLičKOvÁ

Zatahování dětí do osobních
bojů považuji za nepřípustné
Rozsáhlá kampaň ředitelky Štěpánky Rajchlové
proti vyhlášení konkurzu na řevnické základní
škole s sebou nese projevy, s nimiž jako rodič dětí
navštěvujících tuto školu nemohu souhlasit.
Koncem ledna se v jídelně ZŠ objevily samolepky
s texty: Základní škola pro  Štěpánku a Základní
škola pro Rajchlovou. Následně jsem se dozvěděl,
že na druhém stupni vznikla petice dětí proti kon-
kurzu na ředitele ZŠ. Zároveň se mi do ruky do-
stal školní časopis Brejlovka, v němž žáci druhé-
ho stupně uveřejňují příspěvky na podporu paní
ředitelky. 
Mám děti v první a třetí třídě. Zejména u dcery
(ve 3. B) jsou děti, které nálepky nosí na aktov-
kách, penálech či oblečení. Neumím si představit,
že by takto malé dítě bylo schopné vyhodnotit tak
složitou situaci, jaká nyní v Řevnicích vyvstala.
Ani dospělí, kteří zpravidla nemají dost informa-
cí, si nejsou schopni na věc udělat jednoznačný
názor. Proto se domnívám, že připustit takovou
manipulaci s dětmi je přinejmenším neetické.
Abych paní ředitelce oznámil skutečnost, že ná-
lepky někdo dětem rozdává ve školní jídelně - te-
dy na půdě školy, a vyjádřil s tím nesouhlas, na-
psal jsem jí stížnost. Paní ředitelka mi po obdrže-
ní dopisu (místo oficiální reakce) telefonovala,
což mne velmi překvapilo. Slyšel jsem o tom, že
paní ředitelka má ve zvyku volat různým lidem a
dělat na ně nátlak, ale zdálo se mi to přehnané až
do chvíle, kdy se to stalo mně.  
O týden později jsem dostal oficiální vyjádření
paní ředitelky ke stížnosti. Ze své zodpovědnosti
za distribuci nálepek ve škole se zcela vyvazuje.
Říká, že v rámci svých kompetencí nemůže zaká-
zat jakékoli projevování sympatií její osobě. 
Já s touto odpovědí ale spokojen nejsem. Zataho-
vání dětí (a i děti na druhém stupni jsou stále jen
děti) do osobních bojů považuji za nepřípustné. 
Pochopil jsem, že komunikace s paní ředitelkou
opravdu není jednoduchá věc. I proto jsem se
rozhodl, že budu kandidovat do Školské rady ZŠ
Řevnice za rodiče žáků.      Jiří kylAR, Halouny

Úmysl a prostředky 
by měly být vždy čisté...
Z minulého vydání Našich novin mi v hlavě utkvě-
la věta z rozhovoru s ředitelkou ZŠ Řevnice Ště-
pánkou Rajchlovou: „Měli bychom jít dětem pří-
kladem.“ Naprosto souhlasím, leč souvislosti, kte-
ré k ní vedou právě v tomto případě,  mě spíše zne-
pokojují. Jaký příklad se zde nabízí jako vhodný k
následování? Že účel světí prostředky? Že za svým
si lze jít  jakoukoliv cestou, hlavně že to funguje?
A jaká je cena  této domnělé funkčnosti? Neptat
se, co vězí pod povrchem, pro mě znamená přita-
kávat třeba i bezohlednému jednání. Výsledek v
tomto případě nestačí. 
Děsí mě, jaké možnosti mají média, tištěné  slovo
dokáže mnohé. Je-li šikovně podané, lze jím ovliv-
nit názory mnoha lidí, může ublížit i zachránit ži-
vot. Může také mást, předkládat jiným pokrouce-
nou pravdu, děsit, nepřímo vyhrožovat... 
Měli bychom jít dětem příkladem, učit je, že úmysl
a prostředky by měly být vždy čisté, že je důležité
nenechat nikoho, aby s námi manipuloval, a své
názory si uhájit, i když se většině nebudou líbit. Že
se nemají bát a k problémům se postavit čelem
(neskrývat se za ostatní). Jedině tak se dá vést
dobrý a poctivý boj a svět bude lepší - o  naše děti.

Helena PelIkánoVá, Zadní Třebaň 

POD JABLONÍ. Starosta Řevnic Libor Kvasnička. Foto ARCHIV
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Malí muzikanti si zaplesají ve Třebani
NA NÁVŠTĚVNÍKY HUDEBNÍHO PLESU ČEKAJÍ PŘEKVAPENÍ, VOLENKY I STOVKY CEN V TOMBOLE

Zadní třebaň - Řevnická dětská li-
dová muzika Notičky zve své příz-
nivce na tradiční Hudební ples. Již
počtvrté se bude konat v zadnotře-
baňském Společenském domě.
Hosté se mohou těšit na bohatou
tombolu, která čítá na 500 cen, kvě-

tinovou a mufinovou volenku i půl-
noční losování vstupenek o hlavní
ceny. Tou první bude hodnotný do-
mácí spotřebič. 
„Na ples se já i děti velmi těšíme, i
když je to pro nás náročné - polovi-

nu plesu odehrají děti samy a chysta-
jí také dvě překvapení,“ uvedla ve-
doucí muziky Lenka Kolářová. No-
vinkou bude půlnoční překvapení,
které si starší děti připravily samy.
„Nápad, přípravy choreografie, kos-

týmů i nácviku samotného vystoupe-
ní se ujala nejstarší děvčata. Zkouše-
jí na vlastní kůži, jak náročné je dát
dohromady nějaký program. Na dru-
hou stranu je nutné podotknout, že
jim to jde bezvadně, za což jim patří
velký obdiv,“ dodala vedoucí.
Hudební ples, na němž bude s Notič-
kami vyhrávat berounský taneční or-
chestr Karavel, se koná 23. března
od 19.00 hodin. Vstupenky je možné
objednávat na tel.: 603245784.

Pavla Petrová

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
8. 3. 20.00 KUŘE NA ŠVESTKÁCH 
9. 3. 20.00 GEORGE HARRISON:
LIVING IN THE MATERIAL WORLD

KINO CLUB ČERNOŠICE
5. 3. 20.00 KRVAVÝ DIAMANT 
12. 3. 20.00 POČÁTEK 
17. 3. 15.00 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU 

KINO MÍR BEROUN
4. 3. - 5. 3. 17.30 ČTYŘLÍSTEK VE
SLUŽBÁCH KRÁLE 
4. 3. - 8. 3. 18.30 (Po+Pá 20.00) LET 
7. 3. 15.30 ANNA KARENINA 
8. 3. - 9. 3. 17.30 (So 20.00) MARTIN A
VENUŠE 
9. 3. - 10. 3. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE
SLUŽBÁCH KRÁLE 
9. 3. - 11. 3 17.30 (Po 20.00) TERAPIE S
LÁSKOU 
10. 3. 20.00 SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
12. 3. 17.30 MARTIN A VENUŠE 
12. 3. 20.00 Z PREZIDENTSKÉ
KUCHYNĚ 
13.-15. 3. 18.30 (Pá 20.00) BABOVŘESKY
15. 3. - 18. 3. 17.30 (Ne 20.00, Po 18.30)
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI 
16. 3. 15.30 HLEDÁ SE NEMO 3D 
16. 3. 20.00 HITCHCOCK 
17. 3. 17.30 BABOVŘESKY 

KINO RADOTÍN
5. 3. 19.00 SNĚHURKA - JINÝ PŘÍBĚH 
6. 3. 17.30 Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ 
6. 3. 20.00 NÁDHERNÉ BYTOSTI 
7. 3. 17.30 MARTIN A VENUŠE 
7. 3. 20.00 LABRADOR 
8. 3. 17.30 a 20.00 LOVE IN BOCELLI -
záznam koncertu 
9. 3. 16.00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE 
9. 3. 17.30 KRÁLOVSKÝ VÍKEND 
9. 3. 20.00 NEPOUŽITELNÍ 
10. 3. 16.45 CARMEN - záznam opery 
12. 3. 17.30 MARTIN A VENUŠE 
12. 3. 20.00 PAŘÍŽ - MANHATTAN 
13. 3. a 15. 3. 17.30 BABOVŘESKY 
13. 3. 20.00 NEPOUŽITELNÍ 
14. 3. 17.30 HLEDÁ SE NEMO 3D 
14. 3. 20.00 SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT
V AKCI 
15. 3. 20.00 NA ŠROT 
16. 3. 17.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE 

Liteňské kino nehraje,
budoucnost je nejistá
Liteň - Nejistá je budoucnost liteň-
ského kina. Na březen si k promítá-
ní neobjednalo žádné filmy a už třetí
měsíc bude mimo provoz.
Podle informací z kina v Berouně,
které filmy kolegům do Litně přepo-
sílá, liteňská radnice váhá, zda má
do digitalizace místního kina inve-
stovat. Na nový, digitální formát ne-
mají v Litni techniku, takže divácky
nejvděčnější premiérové snímky,
které se už na filmových pásech ne-
distribuují, by museli oželet. Promí-
tačky a další zařízení je funkční, z
klasických filmových pásů by tedy
byli schopni v Litni hrát i nadále.
Jenže staré filmy lidi už netáhnou.
Co bude s liteňským kinem dál, tak
v tuto chvíli není jisté - možná se
začne promítat až v září.               (vš) 

Tipy NN
* Beseda se spisovatelkou Kateři-
nou Tučkovou se uskuteční 6. 3. od
19.00 hodin v Obecní knihovně Mo-
řinka.       Kateřina Smoterová
* Na oslavu mDŽ, jež se koná 8. 3.
od 19.00 ve svinařské hospodě U Lí-
py, zvou všechny ženy i jejich pro-
tějšky Muži ze Svinař. K tanci i po-
slechu bude znít hudba z reproduk-
toru, dobové oblečení vítáno. Vstup-
né 20 Kč.      vladimír roZtoČIL
* velký francouzský večer pořádá
8. 3. od 19.00 Club Kino Černošice.
Chansony zazpívá Natalie Kryžná za
klavírního doprovodu Veroniky Něm-
cové, servírovány budou francouz-
ské speciality, vína a koňaky.       (vš)
* Kouzelník Ray Salman předvede
své iluzionistické triky 10. 3. od
15.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Komedii z lékařského prostředí
Sladké tajemství uvede Dobřicho-
vická divadelní společnost v kině
Řevnice 15., 16., 17., 21., 22. a 23.
března, vždy ve 20.00.                   (vš)
* Britská rocková skupina Hundred
Seventy Split koncertuje 15. 3. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 300 Kč. Pavel BLaŽeNíN
* Karnevaly bude 16. 3. hostit res-
taurace Europajzl ve Vižině. Od
14.00 budou juchat děti, od 20.00
dospělí, hudba DJ Sunny.             (jaf)
* II. ročníku černošického minifes-
tivalu MAGOR NIGHT VOL. III se
můžete zúčastnit 16. 3. v Clubu Kino
Černošice. Od 19.00 se na pódiu vy-
střídají kapely Born Again, Suffoca-
te With Your Fame, The Sea Char-
mer, Minute Of Fame a Everything
We Have.  (vš)
* Koncert skupiny Žalman a Spol.
hrající ve složení Pavel  Žalman Lo-
honka, Michaela Hálková, Pavel
Malina a Petr Novotný hostí 16. 3.
od 19.00 sál Dr. Fürsta Dobřichovi-
ce. Vstupné 180/140 Kč.              (vlc)
* IX. benefiční ples Náruče ve stylu
Letní párty se uskuteční 16. 3. od
20.00 ve Sport centru Liďák Řevni-
ce. Hraje DJ Olda Burda, v progra-
mu je stylová módní přehlídka, sou-
těž o nejlepší letní kostým i tombola.
Vstup 220 Kč.     Šárka HaŠKová
* 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)
* výstavu snímků cestovatele a fo-
tografa Jiřího Hladiše nazvanou
Příroda a města USA můžete v ka-
várně Modrého domečku Řevnice
obdivovat do 31. března.            (šah)

Výtvarnou soutěž na téma Cesta do
budoucnosti organizují ZUŠ  Řevni-
ce a místní Modrý domeček. Děti z
celého našeho regionu mohou své
výtvory až do 2. dubna odevzdávat
právě v Modrém domečku či v ředi-
telně ZUŠ, nebo je na jejich adresu
zaslat poštou. Přihlášky do soutěže
zašlete elektronicky na emailovou
adresu: zus.rev@seznam.cz, práce z
druhé strany označte také přihláš-
kou. Vernisáž výstavy a slavnostní
vyhlášení vítězů se uskuteční v sále
řevnického Zámečku 9. 4. od 16.00,
výstava prací pak potrvá do 5. 6. In-
formace o soutěži včetně přihlášek
najdete na www.zus-revnice.cz a
www.os-naruc.cz
Žákům ZŠ Dobřichovice Kristýně
(5. C) a Filipovi (2. A) Haškovým,
kteří se soutěže zúčastní, jsme polo-

žili několik otázek.
Jak to podle vás bude vypadat v bu-
doucnosti?
kristýna: „Nebude žádná příroda,
lidí bude jen málo. Všude budou ro-
boti, a ti celou  Zemi zničí.“ 
Filip: „Budou super počítače a ro-
boti, kteří vyrobí a porodí miminko
za 5 vteřin.“
Co bude na Tvém obraze?
kristýna: „Budou tam roboti a jen
málo lidí, vše bude z kovu.“
Filip: „Ještě nevím a i kdybych to
věděl, neřeknu.“
Co si přeješ do budoucnosti? 
kristýna: „Aby se lidé lépe chovali
k přírodě.“
Filip: „Aby se vánoce slavily dva-
krát a prázdniny byly 8 měsíců.“

Šárka HAŠková, 
Modrý domeček, Řevnice

ZKOUŠEJÍ NA PLES. Řevnické Notičky při jedné ze zkoušek na Hudební
ples. Foto Pavla PeTRová

Buchalová vystavuje kresby, leporela i hrnky

Výstava výtvarnice, grafičky, textilní designerky a ilustrátorky Báry Bucha-
lové (na snímku uprostřed) je k vidění v dobřichovické kavárně Café Bar
Bím. Na zdech můžete zhlédnout milé kresby především dětských motivů,
rozpustilá zvířátka zde ožívají jako mávnutím kouzelného proutku mladé
výtvarnice, aby vám v různých příbězích udělala alespoň na chvilku radost.
Některá dílka jsou jednoduchá a konkrétní, některá složitější, s myšlenkou
- třeba obrázek doplněný texty z písma svatého, skvěle propracované mra-
veniště či úžasná Noemova Archa. Dílo Báry Buchalové můžete také obdi-
vovat v podobě malovaných hrnečků, dětských leporel a učebnic. Výstava je
nesmírně kreativní a žije vlastním životem, který autorka umí mistrně zachy-
tit s lehkostí dětské prostoty a otevřenosti - kdy věci děláme jen tak pro ra-
dost, pro potěšení... Helena Pelikánová, Zadní Třebaň Foto ARCHiv

Příroda nebude, lidí jen málo...
DĚTI MOHOU KRESLIT, JAK SI PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST
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Všeradův kurýr

V minulých Našich novinách jsme
otiskli článek o tzv. Druhé zlínské
výzvě. Jejím prostřednictvím de-
sítky starostů malých obcí, včetně
těch v našem kraji požadují po
premiérovi Petrovi Nečasovi, aby
při dělení peněz z EU více zohled-
ňoval potřeby venkova. K tématu
se nyní vyjádřil také starosta Vše-
radic. (NN)
Směr druhé zlínské výzvy je ve své
podstatě správný. Poněkud mě ale
zaráží požadavek na nárokové čer-
pání minimálně 65% alokovaných
prostředků. To podle mého názoru
není nejlepší řešení. Ne vždy se prá-
vě s těmito nárokovými prostředky
hospodaří ideálně. Ono říci: Dejte
nám peníze, máme na ně nárok! je

jednoduché a nějak je utratit, ještě
snazší. Jenže, s jejich kvalitním a
smysluplným investováním je občas
problém - pokud nemáte včas připra-
veny kvalitní záměry a projekty. Prá-
vě absence kvalitních projektů vede
k následným neefektivním investi-
cím, které by mohly v jiném místě a
v jiném projektu býti investicemi
maximálně přínosnými. 
S požadavkem, aby premiér zaručil
v operačních programech a v Pro-
gramu rozvoje venkova ČR 2014-
2020 výrazné zohlednění potřeb
venkovských regionů ČR v duchu
politiky soudržnosti, souhlasím bez
výhrad. 
Výzva obsahuje i požadavek, aby
předseda vlády zajistil v co největší

míře využití metody komunitně ve-
deného místního rozvoje - tedy Mí-
stních akčních skupin (MAS), v ope-
račních programech tak, aby došlo k
maximálnímu možnému využití po-
tenciálu daného území. Mohu pole-
mizovat s tím, zda právě MAS jsou
tou správnou složkou na rozdělování
dotací. Faktem ovšem je, že jejich
dobré rozdělování by mělo vždy vy-
cházet z komplexní znalosti potřeb
daného regionu. 
Ve výzvě mi však hlavně chybí po-
žadavek na jasně stanovená pravidla
a zjednodušení administrativy - bez
tohoto zjednodušení bude přidělová-
ní dotace stejně dlouhodobým bojem
jako nyní. Bohumil STIBAL, 

starosta Všeradic

Administrativu je třeba zjednodušit!
STAROSTA VŠERADIC SE VYJADŘUJE K VÝZVĚ SVÝCH KOLEGŮ PREMIÉRU NEČASOVI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2013 (120)

HLAVNÍ AKTÉŘI. Host Zámeckého
večera Radim Uzel a dva účastníci
soutěže o nejlepší karbanátek Jana
Fričová a Jiří Ječný (zprava). Nad
všemi ční moderátor Petr Jančařík.

Foto Sylva ŠKArDOVÁ

Od jarních prací vás
budeme zdržovat... 

Jaro ťuká na bran-
ku, poslední záchvě-
vy zimního období
rychle odezní a mů-
žeme se vrhnout na
jarní práce. Od va-
šich zahradnických

snah vás budeme s projektantem p.
Urešem postupně zdržovat  - potře-
bujeme s vámi projednat přípojné
body vody a kanalizace. O těchto
aktivitách budete včas informováni
prostřednictvím webových stránek
obce a letáků. Stejným způsobem
budete informováni o přípravě sm-
luv na realizaci přípojek. 
Zastupitelstvo 22. února veřejně
projednalo návrh územního plánu
Všeradic. Schválilo rozpočet obce
na rok 2013, závěrečný účet za rok
2012 a účetní závěrku mateřské ško-
ly. Bohumil STIBAL, 

starosta Všeradic

»Masový vrah« Uzel
nerozeznal karbanátky
I přes opravdu nevlídné počasí dora-
zil v pátek 22. 2. do všeradické gale-
rie velký počet návštěvníků. Petr
Jančařík tentokráte zpovídal sexuo-
loga, pedagoga a politika Radima
Uzla. Ten nejen ustál vtipy o dokto-
rech, ale také na sebe lecccos pro-
zradil. Třeba to, že jako začínající
lékař působil ve Františkových Láz-
ních a hrál zde ochotnické divadlo.
Dopoledne ordinoval a léčil pacient-
ky, večer je děsil na jevišti ochotnic-
kého divadla coby masový vrah. 
Diváci se přesvědčili, že Uzel je sk-
vělý vypravěč, který srší vtipem i
historkami z ordinace, a také se doz-
věděli mnoho užitečných informací.
Kupříkladu, že na velikosti záleží, či
jak dlouho má trvat pohlavní styk. 
Pánové, kteří se rádi ohlíží po jiných
dámách, než je ta jejich, se teď mo-
hou »vymlouvat« na tzv. Coolidgův
efekt - ten Uzel vysvětlil jako sexu-
ologický jev pojmenovaný po třicá-
tém americkém prezidentovi Johnu
Calvinu Coolidgeovi, který je vlast-
ní většině samců. 
Ani tentokrát jsme nezapomněli na
soutěž - o nejlepší karbanátek. Snad
poprvé v historii Zámeckých večerů
přinesl svůj výtvor muž, a hned také
vyhrál! Jiří Ječný ze Všeradic pora-
zil Janu Fričovou, jež přinesla vzor-
ky hned dva. Také vyčinila Uzlovi,
že nerozeznal její kapustový karba-
nátek od masového! 
Hostem příštího Zámeckého večera
19. 4. od 19.00 bude spisovatel, bás-
ník, scénárista, moderátor a překla-
datel Ivo Šmoldas. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Televizní moderátorka Saskia
Burešová a astroložka Olga Krum-
lovská představí 15. 3. od 18.00 v
galerii M. D. Rettigové ve Všeradi-
cích svůj komponovaný program.
Povídat si budou o mayském kalen-
dáři, astrologii, horoskopech, o kar-
mě, geopatogenních zónách, telepa-
tii... Návštěvníci se budou moci sa-
mi ptát na to, co je zajímá. (syš)
* Řezby a obrazy Antonína Vrňaty
z Cerhovic  jsou od 7. 3. do 31. 3.
vystaveny v galerii M. D. Rettigové
Všeradice. Najdete tu mj. řezbu
zmatených postav i tváří vyjadřující
chaos a jako protipól tři vysoké silu-
ety andělů, jež ztělesňují klid.   (syš)
* Historické klavírní křídlo, které
všeradická galerie M. D. Rettigové
získala od pí. Králové z Nesvačil,
prošlo odbornou opravou mistra la-
diče Jindřicha Polidy. Výstavy teď
bude moci galerie zahajovat hrou na
vlastní klavír. (syš)

Děti měly karneval, ženy čeká MDŽ
V sobotu  23. 2. se ve všeradické
restauraci Na Růžku konal dětský
karneval. I přes velké sněhové zá-
věje dorazilo na 40 dětí  v krásných
kostýmech a plných energie: od vod-
níků přes princezny, piráty a kou-
zelníky až po dráčky, čertíky či roz-
tomilé prasátko. Nálada byla od za-
čátku skvělá, děti soutěžily, bojova-
ly a sem tam ukápla i nějaká ta sl-
zička. Všichni caparti dostali ceny
za své kostýmy a za to že přišli. Dě-
kuji obecnímu úřadu za ceny a
Fandovi Rajtrovi  za pomoc.
Srdečně zvu všechny slečny, paní a
babičky na oslavu MDŽ, jež se Na
Růžku bude konat 9. 3. od 16.00.
Odhoďte zástěry, zanechte úklidu a
přiďte  se podívat na program dětí
ze školky, na taneční vystoupení i
na slavné umělkyně BABI GROUP.

Mirka SUCHÁ, Všeradice 
Foto Barbora ČernÁ
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Děti potřebují pevné a dobré vztahy!
HANA FRYDRICHOVÁ V ZADNOTŘEBAŇSKÉM CENTRU BABOČKA »UZDRAVUJE RODINY«

Zadní Třebaň - Prostor k uzdravo-
vání všech členů rodiny poskytuje
zadnotřebaňské Rodinné centrum
Babočka. Tvrdí to jeho zakladatel-
ka  Hana FRydRicHová.
Jak se uzdravují členové rodiny?
Dva hlavní nástroje, které k léčení
užíváme, jsou sice na okraji zájmu
oficiálně uznávané lékařské vědy v
ČR, nicméně ve světě jsou běžně s
úspěchem používané a pojišťovnami
hrazené. Jde o muzikoterapii a ro-
dinnou terapii.
Kdo či co to je rodinný terapeut?
Rodinný terapeut je člověk, který se
setkává obvykle s několika členy ro-
diny. Zjednodušeně se zdá, že prob-
lém, například nemoc nebo třeba po-
ruchu chování, má jen jeden člen, ale
ve skutečnosti se vždy týká i někoho
dalšího. Terapeut pomáhá nahléd-
nout souvislosti nemoci z psychoso-
ciálního hlediska a samozřejmě při-
tom nezavrhuje práci biologického
lékaře. V podstatě částečně doplňuje
to, co dříve dělávali rodinní lékaři,
kteří pacienty léčili ale navíc je i vel-
mi dobře znali. Na to v dnešní době
»proplácení bodů od pojišťoven« ne-
ní čas, respektive peníze. Rodinný
terapeut má času pro rodinu vyhra-
zeno dost. Oficiálně se mezi psycho-
somatické choroby řadí mnoho diag-
nóz: poruchy příjmu potravy, ekzé-
my, alergie, astma, gynekologické
potíže, problémy s početím. Přijde
mi nepochopitelné, když různé páry
podstupují nákladná umělá oplodně-
ní a přitom nepřemýšlejí o tom, zda
je zdravý jejich vztah.  
Ve své práci se zabýváš tím, jak ro-
dinné vztahy ovlivňují zdraví dětí.
Jak to tedy je?
Samozřejmě, že ovlivňují. Když se
máma s tátou pohádají, je přirozené,
že dítě může bolet třeba bříško, nebo

hlava. Nebo když si rodiče všímají
jen miminka, je pro staršího souro-
zence »výhodné« onemocnět třeba
angínou - to se hned maminka začne
zajímat a točit okolo pacienta. Ale v
podstatě se na tuto otázku nedá od-
povědět jednoduše, je potřeba znát
více okolností, za kterých se nemoc
objevuje. Chtěla bych varovat před
zjednodušováním a zkratkovitým vy-
kládáním příznaků ve stylu: „Jo váš
kluk zlobí ve škole, to máš z toho, že
máš milence!“ Takhle jednoduché to
nebývá.
Jaký je tvůj pohled na rodiny?
Vypadá to, že lidé - speciálně mladí -
neumějí překonávat obtíže. Nebo se
jim nechce, nechápou důvod, proč
by se měli snažit. Když je něco na-
máhavé, nepohodlné nebo bolestivé,

situace či vztahy opouštějí, vzdávají.
Je to obraz doby, kdy je vše velmi
usnadňováno. Nikdo nemusí složitě
pěstovat potravu nebo shánět oble-
čení. Zůstává ale ještě zjednodušo-
vání života výhodou? Naučí se naše
děti, že občas je třeba zatnout zuby?
To nejdůležitější, co mi dala léta tré-
ninku a sportu, je nevzdávat se, bo-
jovat. Myslím, že je potřeba nevzdá-
vat se i v manželství a když přijdou
nepříjemnosti (a ty přicházejí v kaž-
dém vztahu), umět vydržet. A být si
jistý, že to za to stojí. Děti potřebují
pevné a dobré vztahy, potřebují vi-
dět, že rodiče se dokáží po hádce us-
mířit, že období radosti se střídají s
obdobími těžšími. My dospělí potře-
bujeme pevné vztahy také. 
Jindy zase mívám radost, potkávám

nádherné rodiny. Vídám třeba, jak se
oba rodiče dokáží na čas vzdát svých
radostí, dokonce je těší obětovat část
ze svého pohodlí pro druhého, část
pro děti. A funguje jim to. 
Ze statistik ale vyplývá, že se lidé do
zakládání rodin hrnou stále méně...
Statistiky popisují jednak trend, že
se lidé nesezdávají, přestože spolu
mají děti. Myslím, že svatba je velmi
důležitý akt, který se ve společnosti
čím dál víc podceňuje. Svatba roz-
hodně není jen úřední lejstro, má
spoustu rovin, které ani nemusíme
vnímat, ale přesto fungují na symbo-
lické úrovni. A druhý trend nemít
vůbec děti? To opět odpovídá neo-
chotě ubrat na svém pohodlí, životní
úrovni… Ale jaký potom mají lidé,
kteří se rozhodnout děti nemít, smysl
života? Někteří ho možná zasvětí pé-
či o jiné potřebné, někteří péči o zví-
řata, práci. Pak je ještě skupina těch,
kteří si chtějí život užívat, chtějí se
jen bavit. Bavilo by vás se celý život
jen bavit?   Helena PELiKáNová

Mgr. Hana Frydrichová
* vdaná, 34 let
* v roce 2002 promovala na MFF
UK, v letech 2002 – 2005 studovala
FTVS UK
* prodělala výcvik rodinné terapie
psychosomatických chorob, absol-
vovala školení v prevenci šikany,
činnostního učení a muzikoterapie
* má lektorskou, pedagogickou, tre-
nérskou i poradenskou praxi 
* závodila ve sjezdu na divoké vodě
* momentálně na mateřské dovolené
s dcerou Annou a synem Matyášem
* záliby: běh na lyžích, snowboar-
ding, in-line bruslení, divoká voda,
běh, ruční práce, ekozahrady

na mateřské. Hana Frydrichová s dcerou aničkou.             Foto ARCHIV

                                  a folklorní soubor                                Vás srde!n" zvou na 
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v ned"li 17. b#ezna 2013 od 14:30 hodin v sále restaurace „U P#ístavu“  

U malé #eky 623, Praha – Zbraslav 

V programu vystoupí 
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T"!íme se na Vás. 
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»Pochod v modrém za záchranu
Karlštejna« se uskuteční 8. března
dopoledne. Výšlapem na hrad završí
studenti a zahraniční i tuzemští úča-
stníci Mezinárodní konferenci Be-
rounská výzva 2013. 
Smyslem konference předních svě-
tových vědců a aktivistů, jež se v Be-

rouně koná od 6. do 8. 3., je podpo-
řit spolupráci při zastavení metody
hydraulického štěpení břidlic a dal-
ších hornin. 
Za cíl pátečního výšlapu byla záměr-
ně vybrána jedna z nejnavštěvova-
nějších tuzemských památek - ta se
totiž také nachází v oblasti, která by-
la před rokem vytipována jako jedna
z možných lokalit pro průzkum těž-
by břidlicového plynu metodou hyd-
raulického frakování. „Plánujeme,
že se do Karlštejna sjedou středoško-
láci a žáci z Berouna,  dolního Pobe-

rouní i okrajových částí Prahy. Přib-
ližně v devět hodin se účastníci po-
chodu vydají na hrad,“ uvedla Mar-
cela Bergerová vedoucí petičního
výboru STOP HF Český kras s tím,
že zváni jsou všichni. „Přijďte, pro-
sím, oblečeni v modré barvě, která
bude symbolizovat naši snahu o za-
chování čisté vody na Berounsku,“
dodala Bergerová.
Na nádvoří hradu čeká na turisty
speciální představení nazvané První
hydrafrakční štěpení v ČR. „Jde o
performanci imitující hydraulické

štěpení břidlic na Karlštejně. Scénu
sehraje herec Petr Vacek z divadla
Ypsilon se svými kolegy,“ sdělil Jiří
Malík z Koalice STOP HF s tím, že
na hradě pořídí účastníci akce spo-
lečné foto a budou se zde moci ob-
čerstvit a zahřát.
„Jakákoliv metoda těžby břidličných
plynů na Karlštejnsku a v ČR  nepři-
padá v úvahu. Kdo ji povolí, je blá-
zen,“ uvedl starosta Karlštejna Petr
Rampas, jenž se pochodu na hrad hod-
lá zúčastnit také. Pavla ŠVÉDOVÁ,

MěÚ Beroun, (mif) 

Rychlá rota uklízela 
sníh, seč jí síly stačily...

Poslední únorový ví-
kend zasáhla celou
Českou republiku sně-
hová kalamita. Karlš-
tejn samozřejmě také.
Někteří občané bydlící
v rovinaté části obce si
stěžovali, že mají sníh
na cestě. Naše »rychlá
rota« ale  uklízela, jak

to jen možnosti dovolovaly. I úseky silnice,
které nepatří do naší údržby, jsme zprůjezd-
nili. Nejprve bylo třeba ošetřit kopce a
chodníky, později přišly na řadu rovinaté
úseky. Bylo nutné zajistit sjízdnost místa pro
odvoz komunálního odpadu, a nejen v kop-
cích, parkování pro návštěvníky hradu, par-
kovaní u vlakového nádraží, cesty k léka-
řům, do školky, k potravinám, přístup na hř-
bitov i další úklidové práce, které nejsou vi-
dět. V duchu jsem si přál, aby nebyla velká
obleva. Ti na kopci by na tom zase byli lé-
pe...        Petr RAMPAs, starosta Karlštejna

Karlštejn – Jako ve filmu Bylo
nás pět si budou připadat návš-
těvníci, kteří zavítají do Muzea
obchodu v Karlštejně. Iluze sta-
rých časů tu vládne dokonalá. Už
teď, zhruba dva měsíce před
slavnostním otevřením.
Otevřete dveře, vstoupíte a – rázem
se ocitnete v jiném světě a v jiné
době. V době rady Vacátka, Vlasty
Buriana či R. A. Dvorského. Ko-
neckonců, jeho prvorepublikové
šlágry tu – v interpretaci Ondřeje
Havelky – můžete z reproduktorů i
zaslechnout. Do otevření zbrusu
nového Muzea obchodu zbývají už
jen týdny, takřka vše je ve stavu, v
jakém to tu zkraje května objeví
první návštěvníci.
A co že tu vlastně objeví?
(dokončení na straně 8)

Masky byly nádherné

V muzeu bude mandl i pražírna kávy
UNIKÁTNÍ KARLŠTEJNSKÁ EXPOZICE NABÍDNE DOKONALOU ILUZI STARÝCH ČASŮ

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       3/2013 (11)                

POSLEDNÍ ZÁCHVĚV ZIMY? Úklid sněhového nadělení
v podhradí Karlštejna. Foto NN M. FRýdl

Oblečou modrou a vyrazí zachraňovat hrad 
SYMBOLICKÉ AKCE PROTI TĚŽBĚ BŘIDLIČNÝCH PLYNŮ V ČESKÉM KRASU SE ZÚČASTNÍ I STAROSTA KARLŠTEJNA

Karlštejnský zpravodaj

OBCHOD ZBOŽÍM KOLONIÁLNÍM. Část expozice nového karlštejnského
Muzea obchodu. Foto NN M. FRýdl

DOPOLEDNE PLNÉ HER. Maso-
pustní karneval uspořádaly učitelky
v karlštejnské školce pro »své« děti.
Sešlo se plno nádherných masek, v
nichž děti tancovaly a soutěžily. Za
splněné úkoly dostávaly do karneva-
lových kartiček razítka a za odměnu
sladkosti. Užily si krásné dopoledne
plné her a barev... Text a foto 
Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn
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Koncert písničkáře Miroslava Paleč-
ka se konal v karlštejnské restauraci
U Janů. Zúčastnila se jej i výprava
žen z Hlásné Třebaně, které si říkají
Holky v rozpuku.
Mirek nás jako vždy velice pobavil a
potěšil svými vtipnými písničkami,
samozřejmě i těmi »vzpomínkový-
mi«, například ze Semaforu. To vždy
moc potěší a zahřeje u srdíčka. Do-
šlo ale samozřejmě i na jeho novou
tvorbu.
Na každý svůj koncert v Karlštejně -
a konalo se jich už několik - si Pa-
leček pozve své hosty. Tentokrát me-
zi nás přišli zpěvačka Jitka Vrbová  a
kytarista Standa Chmelík. Moc jsme
se na ně těšili. Písně paní Jitky se ne-
sly celým sálem, prozpěvovali nebo
pobrukovali si je snad všichni. Zv-
láště nás přímo dojaly převzaté  sk-
ladby Evy Olmerové - to byla pará-
da, až mi naskočila husí kůže. Ani
jsme nedutali... 
Velkým zážitkem pro nás bylo také
muzikantské umění pana Chmelíka.
Z koncertu jsme odcházeli příjemně
naladěni, prozpěvovali jsme ještě ce-

tou domů. Krásný večer! Díky Karlš-
tejnskému kulturnímu sdružení, že

tyto akce pořádá - muzika vždy potě-
ší a dodá, alespoň mně, obrovskou sí-

lu a chuť do života i krásnou náladu.
Jitka ŠVECoVá, Hlásná Třebaň

Co se bude dít...
* 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)
* III. karlštejnský maškarní bál se
uskuteční 23. března od 20.00 v res-
taurantu U Janů.  K tanci a poslechu
hraje skupina MAY DAY.  Vstupné
100 Kč. Jaromír KUBŮ
* Velikonoční výpravu za zajícem
pořádá 29. 3. od 8.00 do 17.00 Do-
meček Hořovice. Cílem účastníků pu-
tování v lesích kolem hradu Karlštej-
na bude nalézt velikonočního zajíce.
Vstup 225 Kč. Eva KnopoVá
* Mše svatá k 655. výročí založení
Karlštejnské kapituly se koná 31. 3.
od 14.00 v kostele P. Marie na hra-
dě. Vstup volný. Jaromír KUBŮ
* Snímky Karlštejnska i okolí budou
v březnu k vidění v Arkádách Císař-
ského paláce hradu Karlštejna. (jak)

Paleček si pozval Vrbovou a Chmelíka
NÁVŠTĚVNÍCI KARLŠTEJNSKÉHO KONCERTU SLYŠELI PÍSNIČKY EVY OLMEROVÉ I ZE SEMAFORU

PÍSNIČKÁŘ. Miroslav Paleček při svém únorovém koncertu v Karlštejně.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

„Chtěl jsem představit standardní obchod na
malém městě v časovém rozmezí přibližně 1918 –
1945, tomu odpovídá i expozice,“ říká duchovní
otec a zároveň majitel  muzea Zdeněk Žáček. 
K vidění je toho v citlivě rekonstruované budově
pod karlštejnskou restaurací U Janů opravdu hod-
ně: váhy, pokladny, reklamní předměty, lahve od
piva i limonády, nádoby na líh, petrolej, olej, hoř-
čici… Vše samozřejmě stylové, s patinou časů
dávno zašlých. K chloubám pana šéfa patří uni-
kátní hokynářské váhy z poloviny 18. století, oje-
dinělá sbírka  více než sedmi desítek pokladen a –
hned dvě prodejničky dokonale zařízené v duchu
konce 30. let minulého století: obchod zbožím ko-
loniálním a řeznictví. „Na to jsem obzvláště hrdý,
nechybí v něm nic z té doby – sekery, originální
nářezové stroje, mlýnky na maso ani dřevěné led-
nice, do kterých se musel navážet led,“ popisuje
Žáček a hned upozorňuje na další raritu: stovky
mincí pocházejících ze všech možných historic-
kých epoch. „Obchod přece vždy souvisel s peně-
zi,“ objasňuje, proč je platidlům ve vitrinách vě-
nováno tolik místa. „Najdete tu mince, které se
teoreticky na našem území mohly používat kdy-
koliv od doby bronzové, přes středověk až do

konce druhé světové války,“ dodává Žáček, sám
aktivní obchodník, s tím, že vystavené »oběživo«
pořídil na burzách. Stejně jako naprostou většinu
ostatních vystavených exponátů.
Patrová expozice je doslova napěchovaná dobo-
vými předměty. Její tvůrce nezapomněl opravdu
na nic, takže tu budete moci narazit - tak, jak to
bývalo kdysi běžné - dokonce i na mandl či pra-
žírnu kávy. A pozor: káva se zde bude také rovnou
pražit, a ne ledasjaká. „Nechali jsme si namíchat
speciální směs, turisté si budou moci odvézt jako
suvenýr originální karlštejnskou kávu, zabalenou
do originálního obalu,“ zdůrazňuje Zdeněk Žáček.
Podobných »prezentů« v krabičkách s dobovým
potiskem bude k mání víc, od čaje, přes polévko-
vé koření až třeba po drogistické zboží.
Otevírací dobu muzea si jeho majitel ještě nechá-
vá projít hlavou – zatím to vypadá, že v turistické
sezoně bude přístupné od úterý do neděle, denně
od 9 do 17 hodin. Jasno má naopak v tom, že ná-
vštěvníky Karlštejna procházející »zlatou stez-
kou« budou do muzea střídavě lákat dva historic-
ké náklaďáky zaparkované hned vedle vchodu:
buď Praga Picolo z roku 1937, nebo o dva roky
mladší Škoda 430. Miloslav FRÝDL

V muzeu obchodu bude mandl i pražírna kávy
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Decibely duněly 23. února karlš-
tejnskou restaurací U Janů - ode-
hrálo se zde  další Karlštejnské roc-
kování. Vinou sněhové kalamity ne-
dorazila jedna z kapel - bohužel ta,
která měla přivézt aparaturu. Bylo
štěstí, že se mohlo dojet pro jinou,
ale tím pádem se začalo o hodinu
později. Vzhledem k povětrnostní
situaci to všichni pochopili a trpěli-
vě čekali. Obě kapely, Tenemit (na
snímku) i Bugr, hrály výborně, přes
90 příznivců rockové muziky to na
parketu pěkně rozjelo. 
O týden později se U Janů konal
Poslední vinařský bál. I přes menší
účast se vydařil, tančilo se, pilo se a
bylo nám fajn. A proč poslední? Je-
ho organizátor Richard Kolek opouš-
tí Karlštejn a míří do Horšovského
Týna. Ať se mu daří a ať nezapome-
ne cestu do Karlštejna!   Text a foto
Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

PRÁCE FINIŠUJÍ. Muzeum obchodu se pomalu
chystá na návštěvníky - dělníci v minulých dnech
pokládali dlažební kostky.    Foto NN M. FRÝDL

Karlštejnské rockování začalo o hodinu později, chyběl »aparát«
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Budou dopisy vydávat prodavačky?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„S projektem Pošta Partner zastupitel-
stvo obce nesouhlasí,“ sdělil starosta
Všeradic Bohumil Stibal. Zastupitelé
se podle něj shodli na tom, že zrušení
pobočky pošty ve Všeradicích by zna-
menalo pokles kvality služeb pro oby-
vatele obce. „Samozřejmě budeme s
Českou poštou jednat, ale do těchto
jednání nevkládáme velké naděje.
Česká pošta má monopol a díky upra-
venému zákonu č. 29/2000 Sb. má
bohužel možnost takto monopolně
postupovat,“ dodal Stibal.
Zastupitelstvo Lochovic by podle sta-
rosty Ivana Komzáka muselo v přípa-
dě zrušení poštovní úřadovny řešit,
zda financovat ji, nebo druhý stupeň
základní školy. 

„O poštu bych opravdu nerad přišel.
Máme 1 160 obyvatel, jsme původně
spádová obec. Pošta je navíc na hlav-
ní ulici, kde auta bez problémů zasta-
ví. Když si představím jezdit na poštu
do Hořovic nebo Zdic, kde se čeká s
pořadovým číslem, nelíbí se mi to,“
řekl Komzák.
Předat poštovní služby do rukou obcí
nebo soukromníků nedoporučuje ani

Sdružení místních samospráv. Pokud
ji totiž bude provozovat soukromý
podnikatel, nikdo obci negarantuje, že
poštu do roka nezavře. 
„Obce by zase platily velkou část ná-
kladů a také se ve smlouvách zavazu-
jí k obrovským sankcím v případě
nějakých problémů. Navíc by služby
byly dost omezené, třeba výběr hoto-
vosti. Lidé by museli do bankomatu

ve větším městě,“ připomněl Chmela.
Na to, jak důležité je mít možnost vy-
bírat si hotovost, upozorňují i oslove-
ní starostové Všeradic, Svinař, Zadní
Třebaně či Lochovic. Bankomaty
jsou podle nich pouze ve větších měs-
tech a starší lidé, kteří v »jejich« ves-
nicích žijí, za cesty jinam nemohou
utrácet. Petra FRÝDLová

Ten připravil jezdcům nadšené přiví-
tání a pak  pozorně vyslechl uvítací
projev starosty Luďka Kuniaka, zd-
ravici Horymíra i text poselství sta-
rosty Radotína. Vladyka pak spolu
se starostou a členkou družiny polo-
žili na Šemíkův hrob věnec v upo-
mínku na tuto událost. 
Pořadatelé z radotínského sdružení
TarpanClan, Huculclubu Praha a
Jízdy svobodných rytířů svůj výbor-
ný pocit z akce vyjádřili na posezení
se starostou Kuniakem v místní res-
tauraci U Horymíra. Všichni se
shodli, že jízda stojí za zopakování.

Petr BINHACK, Radotín

Z našeho kraje 
* Zasedání městského zastupitel-
stva Černošice se koná 7. 3. od
19.00 v místním Clubu Kino. (pef)
* Zvýšení poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů z 500 Kč na
600 Kč za trvale hlášenou osobu,
rekreační nebo neobydlený objekt
schválilo městské zastupitelstvo Do-
břichovic. (pef)
* Každý vlastník nemovitosti ohro-
žené velkou vodou by měl mít nově
vypracovaný povodňový plán vlast-
níka nemovitosti. Vzor ke stažení
naleznete na webových stránkách
obce Zadní Třebaň. Dokument lze
vyplnit i přímo na OÚ. (pef)
* 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
* Do konce prosince letošního roku
máte čas na výměru řidičského prů-
kazu, který byl vydán v letech 2001
až duben 2004. Platnost těchto prů-
kazů končí 31. 12. 2013.             (pef)
* Pomoci záchranné službě při
transportu těžké pacientky z prvního
patra rodinného domu v Řevnicích
byli 22. 2. vysláni čtyři místní profe-
sionální hasiči. Ke snesení byla pou-
žita plachta a žena byla předána do
vozu záchranky.    Pavel vINTERA
* volně odložené kolo v ulici Nad
Školou v Zadní Třebani ukradl 27.
února neznámý zloděj. Škoda je
8.000 Kč.        Hedvika KASLová
* Skladový kontejner s drobným
nářadím a zbytky stavebních materi-
álů odcizil z neoploceného pozemku
v Zadní Třebani neznámý zloděj.
Způsobil škodu 45.000 Kč.       (hek) 
* Prodlužovací kabel na bubnu, rá-
movou pilu, 2 skládací lehátka a rýč
ukradl z kůlny u rodinného domu ve
Svinařích neznámý darebák. Majitel
má škodu asi 4.500 Kč.              (hek) 

Změny v provozu pošt
od 1. ledna 2013
* Pošta musí být v každé obci, která
má 2,5 tis. obyv. či více, a tam, kde je
matriční, stavební úřad nebo ZŠ s 1.
a 2. stupněm. 
* Dostupná musí být každý pracovní
den, otevřena alespoň 15 hodin týdně
* V sídlech s více než 2 500 obyvate-
li by pošta měla být dostupná do vz-
dálenosti dvou kilometrů, z kterého-
koliv jiného místa na území ČR do
vzdálenosti 10 kilometrů
* Počet pošt závisí zcela na rozhod-
nutí České pošty - může jich být více,
než je minimální počet 
Zdroj: Český telekomunikační úřad

U HROBU ŠEMÍKA. Účastníci vzpomínkové jízdy položili spolu se starostou
Neumětel věnec na hrob Šemíka. Foto Petr BINHACK

HRÁL I ZASTUPITEL. Školní  ples, který pořádaly Klub přátel školy při ZŠ
F. J. Řezáče a městys Liteň, se konal v sobotu 2. března v liteňské restaura-
ci Ve Stínu lípy. K tanci a poslechu hrál berounský orchestr Karavel, jehož
členem je též liteňský zastupitel Miloslav Kliment. Na parketu bylo stále
plno, stěny sálu byly vyzdobeny výtvarnými pracemi liteňských školáků. Na
návštěvníky čekala věru originální tombola, v níž bylo možné vyhrát napří-
klad výlet do hor pro dva. Že neuhádnete, o co šlo? O dvě tatranky... Na
snímku plesající manželé Exnerovi. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Pošta možná bude
měřit rychlost aut
ČR - Česká pošta na jednu stranu plá-
nuje uzavření nerentabilních po-
boček v menších obcích, na druhou
stranu se chce podílet na stamiliono-
vém »byznysu s rychlostí«. Hlásí se
do několika výběrových řízení na do-
davatele a správce takzvaného stacio-
nárního měření rychlosti, která vypi-
sují obce. 
„Chceme si nejdříve ověřit, že to, co
máme spočítané na papíře, bude fun-
govat i v praxi. Pokud se předpokla-
dy potvrdí, začneme se této oblasti
cíleně věnovat,“ potvrzuje dle i.dnes
generální ředitel České pošty Petr Za-
tloukal. Poště letos skončil poslední
monopol - na zásilky do 50 gramů.
Proto hledá, jak by si mohla »přivy-
dělat« jinde. Neznamená to, že by u
silnic stáli pošťáci s radarem v ruce a
chytali řidiče sami. Stacionární měře-
ní, to jsou napevno rozmístěné rada-
ry, které auto vyfotí a snímek pošlou
rovnou městské policii. Ta pak část
vybraných pokut posílá jako provizi
firmě, která se o radar stará a zajišťu-
je přenos dat. Měst a obcí s radary
jsou stovky, další přibývají. 
Pošta, největší zaměstnavatel v zemi,
chce být podle i.dnes u toho. Podle
vedení České pošty je tento zájem
logický. Vedle svého tradičního lis-
tovního byznysu, který rok od roku
upadá, se snaží stále více profilovat i
jako dodavatel informačních a komu-
nikačních technologií. Zejména pak
pro státní správu.
„Zajímáme se o projekty založené na
IT řešeních. Z tohoto pohledu není
třeba rozlišovat, jestli jde o správu re-
gistrů, anebo radarů na měření rych-
losti,“ dodává Zatloukal.              (pef)

VYJÍŽDĚLI DESETKRÁT. K deseti dopravním nehodám vyjížděli profesi-
onální hasiči z Řevnic v období mezi 13. únorem a 1. březnem. Řidiči bou-
rali u Mořiny, Řevnic, na rychlostní silnici R4 u Kytína, ve Skuhrově (na
snímku), v Letech, Hlásné Třebani a ve Svinařích. U všech nehod hasiči
provedli protipožární opatření, případně vyprostili havarované auto a zli-
kvidovali uniklé provozní kapaliny. Ve třech případech (Mořina, Skuhrov
a R4 Kytín) spolupracovali také se záchrannou službou, protože na místě
byli zranění. Text a foto Pavel VINTERA, HZS Řevnice

Horymír se znovu vydal z Radotína do Neumětel
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Řidiči bourali v Letech, Skuhrově, Svinařích...
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Hobbymarket ESO Lety 

V areálu je Vám dále k dispozici Supermarket BILLA, zahradnictví, 
prodejna zahradní techniky, kadeřnictví a pedikůra.

Těšíme se na Vás!

Drogerie * hračky * papírnictví 
* železářství  * elektro 
* barvy a laky * potřeby 

pro stavebníky i chovatele...

Otevřeno pondělí-sobota 7-19,
neděle 8-19 hodin

***
Restaurace ESO otevřena

pondělí-pátek 8-15.30 hodin



Strana 11, LETOVSKÝ ZPRAVODAJ Naše noviny 5/13

Letovský zpravodaj

Později se mi poštěstilo učit se u ja-
ponského samuraje a buddhistického
kněze Soke Yamaueho. Velmi pouč-
né pro mě jako buddhistu byly jeho
názory na boj a etické, nebo chcete-
li karmické, důsledky použití násilí
při sebeobraně. 
Moje další kroky vedly za učitelem
Pekiti Tirsia Kali Alešem Brunne-
rem. Tento filipínský styl zaměřený
na boj nožem, ratanovou tyčí a holý-
ma rukama je pro mě prioritní. Díky
mé lásce k chladným zbraním jsem k
Pekiti Tirsia Kali od začátku směřo-
val, jen jsem to nevěděl. V tvrdosti
se mu vyrovná jen Penchak Silat. 
To je co?
Bojový styl původem také z Filipín.
V Letech nám ho předvedl Stanislav
Gazdík, který byl 15 let ve francouz-
ské  legii. Na trénink do Letů přijel i
jiný vynikající mistr - El Melaugh.

Představil nám svůj styl Small Circle
JuJitsu. Poučné bylo, jaký důraz
kladl na efektivitu a právní důsledky
boje s protivníkem. 
Spirituální hledání mne v roce 2007
zavedlo do zámku Hluboš na medi-
tační seminář vedený Džetsün Khan-
dro Rinpočhe, jednou z mála žen-
ských tibetských buddhistických Lá-
mů. Je mi ctí, že jsem u této osob-
nosti mohl složit slib a stát se ofici-
álně buddhistou. Zároveň jsem do-
stal i nové jméno Tem-pa Gyatso. 
Dalším člověkem, který mě inspiru-
je a - aniž to tuší - i učí, je naše ro-
dinná přítelkyně Clara-Maria Helena
Lewitová. Měl jsem velkou radost,
když se objevila na našem tréninku.
V bojových technikách se nevyzná,

ale během chvilky se zorientovala a
přesně popsala chyby několika žáků.
Inspiruje mě klidem a lidskostí.   
Jsou lidé schopni vnímat i duchov-
ní či filosofický aspekt sebeobrany,
nebo se jen touží naučit lépe prát?
Bojové umění si sám pro sebe neu-
mím spojovat se sportem. I když to
můžeme obalit bůhvíjakou filosofií,
při trénincích se učíme působit dru-
hému bolest, je-li to nutné, přivodit
zranění či dokonce smrt. Je diskuta-
bilní o něčem takovém říct: Mě to
baví! Spíš se dá říct, že se učím bojo-
vat proto, abych bojovat nemusel.
Vnímám to jako součást vzdělání,
jako zodpovědný přístup k životu.
Soke Yamaue označil bolest jako
mezinárodně srozumitelný komuni-

kační prostředek, kterému se nikdo
nemusí dlouho učit, a přesto mu kaž-
dý rozumí. A protože je někdy třeba
s lidmi takto »komunikovat«, měli
bychom to umět. 
Duchovní rozměr lidi většinou neza-
jímá, meditace, jež jsem po tréninku
dospělých zařadil, navštěvovalo stá-
le méně lidí. V sokolovně beztak pro
meditaci není dost klidu. 
Jaké jsou  tvoje životní radosti? 
Velkou radostí je moje rodina, tři sk-
vělé děti a žena, která je parťák do
nepohody. Budujeme japonskou zah-
radu, která je mojí láskou a zdrojem
klidu. Je v ní čajovna, kde se s kama-
rády vedou vášnivé diskuze na »zá-
sadní filosofická témata«. Stavbička
v japonském stylu, jež slouží jako
zastřešené pískoviště, se - když děti
spí - promění v meditační domek.
Další radostí je etnická hudba. Ne-
mohu se označit za bubeníka, ale bu-
bnuji rád.    Helena PELIKÁNOVÁHlasujte pro nás!

prosí letovští pejskaři
I když zima se ještě vlády nevzdala,
v Kynologickém klubu Lety pejsky
nešidíme a trávíme s nimi značnou
část víkendu venku. I populární kur-
zy pro štěňátka se konají každou ne-
děli a jsou hojně navštěvovány. 
Obracíme se na všechny příznivce,
aby nás podpořili v anketě Cvičák
roku 2012, jež je pokračováním loň-
ské ankety Žebříček ZKO 2011. Ve
hře je prý letos hodně cen, tak třeba
nám bude štěstíčko přát. Hodně zá-
leží právě na hlasech od našich pří-
znivců. Hlasovat můžete do 17. 3.
prostřednictvím webové stránky
http:// www.ceskakynologie.cz/  

Alena VANžurOVÁ, KK Lety

Radnice zpracovává povodňový plán 
Obecní úřad Lety v současné době zpraco-
vává svůj povodňový plán. Jeho součástí
budou i informace z povodňových plánů
vlastníků nemovitostí. Povinnost zpraco-
vání povodňového plánu vlastníků nemo-
vitosti ukládá zákon 254/2001 Sb., o
vodách (vodní zákon).

Poslední únorový večer se v sále U Kafků uskutečnilo setká-
ní za účelem vysvětlení nutnosti povodňových plánů vlastní-
ků nemovitostí. Jeho součástí byla ukázka zpracování vzoro-
vých povodňových plánů. Oceňuji, že se schůzky zúčastnilo
na sto spoluobčanů. Odnesli si formuláře, na jejichž základě
bude moci obecní úřad pružněji zareagovat a informovat v
případě povodně či jiného krizového řízení na aktualizované
kontakty a také případně zajistit péči o nejstarší obyvatele
Letů. Pro ty, kteří se setkání nemohli účastnit, bude k dispo-
zici formulář na stránkách obce. Vyplněné formuláře prosím
noste nebo posílejte na adresu OÚ Lety: Na Návsi 160, 252
29 Lety do 15. 3. Na stránkách obce pak bude zveřejněn fi-
nální povodňový plán, ovšem bez osobních údajů obyvatel. 
Diskuse se stočila i na udržování koryta Berounky a na mož-
nosti spolupráce Mikroregionu Dolní Berounka s Povodím
Vltavy. Toto téma spojuje prakticky všechny obce, jež jsou v
mikroregionu sdruženy. Také jsme narazili na nutnost obno-
vy pravidelných prohlídek hrází a jiných zařízení, které chrá-
ní obyvatele před velkou vodou ve spolupráci s Povodím.
Zprávy o provedení těchto prohlídek budou vyvěšeny na we-
bu obce. Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Nekontrolujete-li vlastní mysl, nekontrolujete vůbec nic!
DOKONČENÍ ZE STRANY 12

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 1/2013 (46)

MĚŘILI ŘEKU. Data pro zaměření Berounky shromažďovali 19. února přímo na řece pod letov-
ským mostem zaměstnanci geodetické firmy. Výsledkem jejich měření má být trojrozměrný model
Berounky zpracovaný pro Povodí Vltavy. Foto NN m. FrýdL

BOJOVNÍK. Tomáš Pelich. Foto Lucie PELICHOVÁ

Děti přespí v knihovně
a čeká je také karneval
* Čtení v letovské knihovně spojené
s přespáním se koná 8. 3. Sraz před-
školáků a malých školáků je v 18.00
v knihovně, s sebou spacák a něco
dobrého na zub. Čtení na dobrou noc
i snídaně pro malé čtenáře bude za-
jištěna! Petra Flasarová
* leťánkův dětský karneval se us-
kuteční 17. 3. od 16.00 v pivotelu
MMX Lety. Nejhezčí masky nemi-
ne odměna, stihneme spolu i něco
vyrobit a uděláme vám fotku na pa-
mátku. Vstupné 30 Kč. Výtěžek bu-
de věnován rodinnému centru Leťá-
nek. renata DuDová
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V »benďáku« triumfovali Bája Pic
VÍTĚZOVÉ ŠESTNÁCTÉHO ROČNÍKU TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI OBHÁJILI LOŇSKÉ PRVENSTVÍ

Řevnice - Vítězem šestnáctého roč-
níku řevnického turnaje Bandy
cup se stal celek Bája Pic. Rozhod-
lo o tom dramatické play-off v so-
botu 23. února.
„Počasí nám nepřálo, hřiště se muse-
lo několikrát uklízet od sněhu, ale
moc to nepomáhalo,“ uvedl člen ví-
tězného družstva  a jeden z organizá-
torů turnaje Jiří Tlášek. „Stavu plo-
chy odpovídaly i výkony - hrálo se
víceméně na náhodu,“ dodal.
Z bojů o pohár postupně vypadly tý-
my Blink off, Boston a Kojoti. V se-
mifinále Bája Pic udolali Samotáře
po výsledcích 2:0 a 1:1. Druhé semi-
finále ovládl Citrus Team, který po-
razil IQ Ouvey 3:1 a 1:1. V boji o
třetí místo pak zvítězili na nájezdy
borci IQ Ouvey. „Finále bylo vyrov-
nané: Bája Pic vyrovnávali v posled-
ních sekundách a pak vyhráli na ná-
jezdy,“ řekl Tlášek s tím, že vítězům
se podařilo obhájit loňské prvenství.
Nejlepším hráčem, střelcem i nejpro-
duktivnějí hráčem byl vyhlášen Jiří
Pitauer ml., nejlepším brankářem

Michal Jelínek, oba z Bája Pic. Do
Síně slávy Bandy cupu byl uveden
Ladislav Strejček. Miloslav FRÝDL

Dobřichovičtí už ladí formu na první jarní mistrák
ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALOVÝCH TÝMŮ VRCHOLÍ, MISTROVSKÉ BOJE ZAČNOU V NEDĚLI 9. BŘEZNA

VÍTĚZOVÉ. Tým Bája Pic s trofejí za vítězství v letošním ročníku řevnického
Bandy cupu. Foto Pavel JÍLEK

Lety - Tomáš PeLich je učitelem
sebeobrany v Letech. Jeho životní
zkušenosti by mohly být předlo-
hou nějakého alternativního filmu.
V letovském Sokole vyučuješ sebo-
branu dětí i dospělých. Jak ses k
tomu dostal?
V Letech jsem zahájil tréninky asi
před osmi lety na žádost dobřicho-
vického dětského domova. Musel
jsem vymyslet, jaké techniky zařadit
do tréninku dětí různých věkových
kategorií, pátral jsem v paměti, jaké
metody jsem odpozoroval při sledo-
vání tréninků svého nejstaršího,
devatenáctiletého syna, který se vě-
nuje bojovému umění od šesti let.
Nebylo to snadné. To, že něco umíte,
ještě neznamená, že to umíte učit.
Později byl zájem rozšířit tréninky
sebeobrany i pro dospělé. Vyučuje-
me techniky ze stylů Shikon Aikido,
Aikijutsu, Brazilian jujutsu, Jiujitsu,

Pekiti Tirsia Kali, údery a kopy z
Thajského boxu. 
Máš nějaké vzory, nebo spíše - kdo
je tvojí životní inspirací?
Měl jsem štěstí, že jsem potkal a stá-
le potkávám mnoho inspirativních
osobností. Jako dvanáctiletý jsem
začal s rychlostní kanoistikou a od
žáků po pražskou Duklu prošel ruka-
ma trenérů Purcharta, Bautze a Pod-
louckého. Ti mi ukázali, co všechno
může člověk vydržet, když chce. 
V bojových stylech byl mým prvním
učitelem Ondřej Musil – Shikon Ai-
kido. S oblibou na mně předváděl
všemožné techniky v době, kdy jsem
byl úplné začátečnické ucho. Nezbý-
valo mi, než velmi rychle odkoukat,
jak se pády dají přežít.  Aikido je
krásné, ale o praktické stránce v po-
uličním boji jsem měl pochybnosti.
V té době jsem začínal hledat du-
chovního či spirituálního mistra a

dostal se k Josefu Mádlovi - Aikijut-
su, který vedl školu Nagomi v praž-
ských Stodůlkách. Přitahoval mě je-
ho vytříbený styl a především medi-
tace. Díky němu jsem pochopil, že
nedokážu-li dostat pod kontrolu svo-
ji mysl, nekontroluji vůbec nic. Ne-
připadáte si jako poražení, když se
setkáte se státní mocí nebo zdravot-

nictvím a školstvím? Já často ano.
To, co proti tomu můžeme dělat, je
zpomalení a zklidnění našeho život-
ního stylu. Pomocí meditace se mů-
žeme prohrabat ke svému pravému
já, navázat s ním (se sebou) dialog,
vzpomenout si, že mu (si) můžeme
důvěřovat, rozvíjet v sobě schopnost
intuice. (Dokončení na straně 11)

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 3. 3. 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

Nekontrolujete-li vlastní mysl, nekontrolujete vůbec nic!
TOMÁŠ PELICH, ALIAS TEM-PA GYATSO VYUČUJE V LETOVSKÉM SOKOLE RŮZNÉ TECHNIKY SEBEOBRANY

Poberouní - Zimní příprava fotba-
lových týmů našeho kraje finišuje.
Dobřichovice hrající krajský pře-
bor už dokonce zahajují jarní část
mistrovské sezony.

Dobřichovičtí mají za sebou posled-
ní tři přípravné přáteláky.
Dobřichovice - Klánovice 5:3 
Branky: Březina 2, Dochtor, Ze-
lenka, Strnad
Obě útočně laděná družstva hrála ve
svižném tempu, ale Dobřichovice
soupeře, účastníka pražského přebo-
ru, postupně přehrály. 
Dobřichovice - Tatran Rakovník 3:3
Góly: Osvald, Mašanský, Fridrich
SK Kladno - Dobřichovice 5:0
K poslednímu přáteláku před ostrým
mistrovským startem si Dobřichovi-
ce vybraly účastníka ČFL.        (oma) 

Lety hrající v krajské 1. B třídě k
prvnímu jarnímu mistráku do Pod-
lesí pojedou až 24. března. Formu
ladí na výborně obsazeném zimním
turnaji WEBER CUP v Radotíně. Od
poloviny ledna se tu střetávají s kva-
litními týmy z vyšších pražských i
středočeských soutěží. 

FK Lety - Doksy 4:4 
Góly: Jambor 2, Turek, Rada (pen.) 
Radotín - FK Lety 5:2
Branky: Turek, Janouš 
FK Lety - Jíloviště 1:4
Branky: Karda (z penalty) 
Hvozdnice - FK Lety 6:6 
Branky: Kalivoda 3, Turek 2, Janouš 
FK Lety - ČAFC 2:5 
Branky: Kratochvíl, Kalivoda 
FK Lety - Zbraslav 6:2
Branky: Rada 3, Kalivoda, Císař,
Phillip 
Braník - FK Lety
odloženo pro nepřízeň počasí 
FK Lety - Velká Dobrá 2:0
Branky: Rada, Phillip                   (jik)

Také fotbalisté Karlštejna startující v
berounském okresním přeboru jsou
v plné příravě na jaro. I oni poprvé
do mistrovských bojů zasáhnou 24.
3. - na hřišti SK Chlumec. Karlštejn-
ské čekají záchranářské práce, po

podzimu jsou zatím jedenáctí s tříbo-
dovým náskokem na poslední, čtr-
nácté Podluhy. Za tři výhry a tři re-
mízy získali 12 bodů, zbylých sedm
zápasů prohráli. „Chceme se udržet
v okresním přeboru a zahrát si krás-
ný fotbal,“ odpověděla předsedkyně
oddílu Vlaďka Autratová na otázku,
jaké jsou »jarní cíle« Karlštejna.
Výsledky přáteláků:
Karlštejn - Všeradice 1:1
PSK Union - Karlštejn 2:2
Karlštejn - Tetín 2:1
Kochánky - Karlštejn
Odvoláno pro nepřízeň počasí
Karlštejn - Beroun stará garda 0:4
V neděli 10. 3. se Karlštejnští od
14.00 střetnou na umělé trávě v Be-
rouně s Hudlicemi, 16. nebo 17. 3. se
tamtéž poměří s Trubínem.        (mif)

Podolí - OZT 4:0
Nejhorší výkon zadnotřebaňských
fotbalistů v přípravě. (Mák)

Rozpis mistrovských
utkání Dobřichovic
9. 3. 10:15 Beroun - Dobřichovice 
17. 3. 15:00 Dobřichovice - Poděbrady
(hraje se na umělé trávě v Radotíně) 
24. 3. 15:00 Sedlčany - Dobřichovice 
31. 3. 15:00 Dobřichovice - Semice 
7. 4. 16:30 Benátky - Dobřichovice 
14. 4. 16:30 Dobřichovice - Louňovice 
20. 4. 17:00 Ovčáry - Dobřichovice 
28. 4. 17:00 Dobřichovice - Klecany 
5. 5. 17:00 Nymburk - Dobřichovice 
12. 5. 17:00 Dobřichovice - Dl. Lhota 
18. 5. 17:00 Jílové - Dobřichovice 
25. 5. 17:00 Nová Ves - Dobřichovice 
2. 6. 17:00 Dobřichovice - Rakovník 
8. 6. 17:00 SP. Příbram - Dobřichovice 
16. 6. 17:00 Dobřichovice - Čáslav B

Turisté zvou na pochod
Druhý ročník pochodu Turbanské se
koná 16. 3. Start je na černošické
železniční stanici od 6.30 do 8.00, v
nabídce jsou tyto trasy:
23 km: Černošice - Vonoklasy -
Choteč - Mokropsy
35 km: Černošice - Vonoklasy - Vše-
nory - Vonoklasy - Mokropsy
53 km: Černošice - Vonoklasy - Srb-
sko - Mořinka - Sulava - Mokropsy
Od 8.00 do 11.00 se bude vyrážet na
sedmikilometrovou trasu Černošice -
Vonoklasy - Mokropsy a jedenáctiki-
lometrovou Černošice - Sulava -
Vonoklasy - Mokropsy
Cíl je v mokropeské restaurace U
Mlynáře a Libuše mezi 11.00 a 21.30.
Na účastníky tam bude čekat razítko,
pamětní list a dvojí možnost výhry
poukazů na zlevněné pobyty na ho-
rách.   Pavel BLAŽENÍN, Černošice


