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Cena výtisku 7 Kč

Kraj dá miliony obcím
postiženým povodní

NA PLESE. Členové a členky řevnické taneční skupiny Proměny se na svém sedmém reprezentačním plese, který se
konal v pátek 13. února, jakpsepatří vyřádili. (Viz strana 4)
Foto ARCHIV

Psovi uvázali na krk
cihlu a hodili do řeky

Hlásná Třebaň - Psa z Berounky lovili 17. února dopoledne v Hlásné
Třebani řevničtí hasiči. Když ho dostali z vody, zjistili, že mu kdosi drátem k tělu přivázal cihlu!
„Podle policie si psa v řece, kterému
asi pět metrů od břehu na hladinu
vykukovala zadní část těla, všimli
obecní strážníci,“ informoval zpravodajský portál iDNES.cz s tím, že
strážníci přivolali profesionální hasiče z Řevnic. Policie vyšetřuje, byl-li
pes hozen do vody živý, nebo mrtvý.
„Pokud byl živý, hrozil by pachateli
za týrání trest odnětí svobody od
šesti měsíců do tří let,“ uvedla policejní mluvčí Jana Dětská.
(mif)

Boty od Berounky jsou v Kábulu
PRVNÍ ČÁST SBÍRKY PŘEVZALI AFGHÁNŠTÍ SIROTCI A HLUCHONĚMÉ DĚTI
Zadní Třebaň, karlštejn – Boty a
svetry od Berounky už nosí děti v
afghánském kábulu! První část
předvánoční sbírky šatstva a obuvi, do níž se zapojilo také nemálo
lidí z našeho kraje, doputovala
před několika dny na místo svého
konečného určení.
Sbírku na sklonku loňského roku vyhlásili členové českého polního chirurgického týmu, který působí v
Afghánistánu. Požádali své rodiny,
příbuzné a známé, zda by nebyli
ochotni poskytnout nepotřebné oblečení a boty po svých dětech či mlad-

ších sourozencích pro chudobou strádající afghánské caparty. V našem
kraji se shromažďování věcí ujala
učitelka zadnotřebaňské mateřské
školy, obyvatelka Karlštejna Lenka
Mihalíková. Informaci o sbírce získala od svého bratra Tomáše, který
je anesteziologem polního chirurgického týmu.
„Říkala jsem si, že spousta rodičů
tady u nás má oblečení a boty, ze
kterých jejich potomci odrostli, nevědí, co s nimi, a že by se jich třeba
i rádi prostřednictvím podobné akce
zbavili,“ uvedla Mihalíková v před-

Řevnická spisovatelka pokřtila »jubilejní« knihu
Řevnice, Praha - »Jubilejní« pětatřicátou knihu Zapomenutý král
pokřtila 18. 2. spisovatelka Ludmila VaňkoVá, která je doma v
Řevnicích. kmotrem jejímu zbrusu novému historickému dílu byl
další slavný obyvatel poberounského kraje – reportér a scénárista z Dobřichovic Josef klíma.
Klíma v »kmotrovské« řeči v pražském Paláci knih Luxor vtipně zrekapituloval, co všechno jej s kolegyní spisovatelkou spojuje: Kromě
lokálního patriotismu a psaní také
muzika, hra na piáno, šachy, láska k

Černošice – Přes dvacet šest milionů korun na odstranění škod po povodních v červnu 2013 dostane od
Středočeského kraje pětatřicet měst
a vsí. V dolním Poberouní se na výraznější finanční pomoc mohou těšit
jen Černošice – hejtmanství jim na
účet pošle přesně 409.000 Kč.
Nejvíce peněz na krytí povodňových škod dostane Benešov (6,8 milionu), Lužec nad Vltavou (5,4 milionu), Masojedy (2,6 milionu), Libiš
(1,3 milionu) a Nová Ves (million).
Vědí už Černošičtí, jak s penězi naloží? „Ne, nevíme,“ uvedl starosta
města Filip Kořínek. „Máme schodkový rozpočet a spoustu rozjetých
akcí. Občas saháme do rozpočtových
rezerv, takže oněch čtyři sta tisíc
možná »zapojíme« do letošního rozpočtu. Pokud ne, zůstanou na městském účtu a do rozpočtu je zahrneme příští či přespříští rok. Zatím
máme větší potřeby v připravených
projektech, než je zůstatek na účtu,
navíc i úvěrové financování.“ (mif)

NA KŘTU. Ludmila Vaňková s kmotrem své nové knihy Josefem Klímou.
Foto NN M. FRÝDL

horám... „A taky otužování. Ovšem
Lída, narozdíl ode mě, v zimě dokonce v bazénu prosekává led, aby o
koupel ve studené vodě nepřišla,“
podotkl k všeobecnému veselí početného publika i samotné spisovatelky »zuřivý reportér«.
Osmaosmdesátiletá Vaňková patří
dlouhodobě k nejaktivnějším tuzemským spisovatelům. Zaměřuje
se převážně na historickou beletrii,
ovšem občas zabrousí i k jiným žánrům. A teď se dokonce chystá sepsat
vlastní životopis. (Viz strana 3)
Miloslav FRÝDL

posledním loňském čísle Našich novin. Na letáčky vyvěšené v zadnotřebaňské školce i škole zareagovalo
nečekaně mnoho lidí. Během pár
dnů se podařilo nashromáždit několik stovek kilogramů dětského oblečení a bot. „Celkem toho byla tři auta nacpaná až po střechu,“ připomněla Mihalíková.
Věci od Berounky, stejně jako z dalších měst a obcí po celé republice,
byly převezeny do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, která sloužila jako centrální sběrné místo.
(Dokončení na straně 3)
(mif)

Ženu po dvou dnech
vysvobodili hasiči
Zadní Třebaň - Dva dny ležela na
zemi svého domu starší žena v Zadní
Třebani. Společnými silami ji vysvobodili až profesionální hasiči,
policisté a záchranáři.
„Do Zadní Třebaně jsme byli voláni
ve středu 18. 2. kolem 17.00 - v jednom z domů byla nalezena na zemi
ležící seniorka,“ řekl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Žena
byla po otevření bytu ihned vyšetřena lékařem. „Přestože tu ležela od
pondělí, byla při vědomí a mluvila,“
dodal Bulíček s tím, že seniorku převezli do nemocnice.
(mif)

Naše noviny 4/15

OD ČTENÁŘŮ, Strana 2

Výstava ukazuje nejcennější památky
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU VYRAZILY DO PRAHY ZA KULTUROU
Skupina »zralých« žen z Hlásné Třebaně, která si říká Holky v rozpuku,
vyrazila do Prahy za kulturou - na
výstavu Hrady a zámky objevované
a opěvované.
Tato úžasná výstava v Jízdárně Pražského hradu představuje poprvé na
jednom místě ty nejcennější památky z českých hradů a zámků. Ukazuje tyto stavby jako svědky tisícileté
české historie, jako strážce největších pokladů. Viděly jsme např.
dveře do Stříbrnice na hradě Křivoklát z roku 1490, mříž ke studni z
Jindřichova Hradce z roku 1604, relikviář sv. Maura z let 1225-1230,
vrata z hradu Karlštejn, různé portrérty našich velikánů, Libuši, Kroka

V tombole nejvíc
vyhrávali starostové

Prvňáci »vařili«,
na náplasti nedošlo
Ve čtvrtek 19. února se v 1. C Základní školy v Řevnicích krájelo,
loupalo, mazalo, zdobilo a lisovalo. V rámci tématu Výživa jsme si
v hodině prvouky s dětmi připravili zdravou a pestrou svačinu. Na

NA HRADĚ. U vstupu do Pražského hradu se »holky« nechaly zvěčnit s jedním z hlídkujících vojáků.
Foto ARCHIV
i praotce Čecha, olejomalby ze 16. Po nádherné prohlídce jsme se vydastoletí, stříbrné poklady, třeba čajo- ly pěšky Nerudovou ulicí směr nádvý i kávový servis z roku 1783, lo- raží Smíchov. Vše se nám vydařilo
vecké zbraně a mnoho dalších vzác- včetně krásného slunečného dne.
ností. Nedá se to ani vše popsat, bylo Moc pěkně jsme si to užily. Nachoby na to potřeba několik stránek. Na dily jsme dost kilometrů, a tak jsme
přípravě této perfektní výstavy se se vracely domů docela vyčerpané.
podílela i naše kamarádka Naďa Ku- Ovšem příjemně - celou cestu jsme
bů, manželka kastelána hradu Karlš- probíraly, co jsme všechno viděly a
tejna. Všem doporučujeme, protože zažily. Velmi povedená akce.
na to dlouho budeme vzpomínat.
Jitka ŠVecoVá, Hlásná třebaň

II. Reprezentační ples se konal 21.
února v hlásnotřebaňské restauraci
Sokolovna. Hned u vchodu nás čekalo milé přivítání - welcome drink.
Jo, to tedy není špatný nápad. K poslechu ale hlavně k tanci hrála skupina Deep Day. Písničky od Šumavy
až k Tatrám, jak to nazvala jedna z
místních Holek v rozpuku. Hodně
jsme toho znali, a tak jsme prozpěvovali s nimi. Sál byl skoro plný,
hlavně omladina se pěkně vytančila
a vyřádila...
Překvapením večera byla Darja,
která nás obveselovala svými výstupy. Veselý zážitek. Velmi podařená
byla tombola, kde kupodivu vyhrávali nejvíce naši starostové - jednak
starosta obce Vnislav Konvalinka,
starosta Sokola Vladimír Kunc. Ale
je pravda, že měli stůl plný lístků.
Největší překvapením bylo, když V.
Kunc vyhrál dva dorty a jeden mi
hned věnoval. Tak to má u mě zase
dobré!
Tancovali a zpívali jsme do ranních
hodin, ani se nám nechtělo jít domů.
Jsem moc ráda, že se podobné akce
v Hlásné Třebani konají. Muzika má
nesporně kladný vliv na člověka - na
mě tedy určitě. Takže všem velké díky za podařenou tancovačku a snad
zase příště nashledanou.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Zaplavali si a šli pěšky z Berouna až do Řevnic
SKAUTI SE NA LITERÁRNÍ SCHŮZCE UČILI PSÁT ČLÁNKY DO NOVIN

naší svačinové hostině se objevilo
bílé i celozrnné pečivo, máslo,
šunka, sýr, spousta zeleniny a ovoce, ale také vlašské ořechy, mandle a rozinky. Školní pomeranče,
které děti dostaly díky projektu
Ovoce do škol, jsme hezky ručně
vylisovali na báječný džus. Všichni jsme si móóóóóc pochutnali, ale
také jsme poznali, kolik práce příprava jídla obnáší. A na připravené náplasti ani nedošlo!
Text a foto Lucie kNýBELOVÁ,
ZŠ Řevnice

Na literární schůzce jsme se s řevnickými skauty dostali i k psaní
článků. Každá družina v oddíle dostala za úkol napsat jeden příspěvek
z akce v poslední době. Tady je výsledek.
Šimon Martinec,
oddíl Bobři, Řevnice
Druhou únorovou sobotu jsme vyrazili na výpravu za kulturou do Prahy.
Nejprve jsme šli do kina, kde jsme
zhlédli film Tučňáci z Madagaskaru.
Po filmu jsme šli pěšky na Pražský
hrad. Tam jsme si prohlédli hradní
stráž a nádvoří. Zašli jsme na výstavu Hradů a zámků do Jízdárny
Pražského hradu. Nacházelo se zde
mnoho obrazů, zbraní, knih a jiných

památek z různých koutů České republiky. Prohlédli jsme si památky
ze všech období naší historie. Cestou domů jsme diskutovali o všem,
co jsme v Praze viděli.
Družina JeliMáni
Plnili jsme bobříka
V sobotu 7. 2. jsme s oddílem Bobrů
vyrazili do Berouna do aquaparku.
Celkem nás jelo jedenáct. Při zábavě
v bazénu jsme plnili bobříka plavání. Mezitím jsme chodili i na tobogány, klouzačky a podobné atrakce.
Všichni jsme si to užili. V Berouně,
po nákupu fornet ke svačině, jsme se
na nádraží rozdělili na dvě části –
jedna jela vlakem rovnou domů a ta

Řevničtí hasiči shánějí posily, kluky i holky
CHCETE-LI SE STÁT MLADÝM HASIČEM A MYSLÍTE TO VÁŽNĚ, MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT

NÁSTUP. Mladí řevničtí hasiči na jedné ze svých akcí.
Foto Lucie BOXANOVÁ

Řevničtí mladí hasiči se pomalu probouzejí ze zimního
spánku. „Od 2. března se scházíme v klubovně hasičárny,
hrajeme hry, ale také se chystáme opakovat dosavadní
znalosti. Letos bychom se rádi s dětmi zúčastnili více hasičských závodů, proto doufáme, že již brzy přijde jaro,
abychom mohli chodit cvičit k vodě,“ uvedl vedoucí
mládeže Martin Ryšavý s tím, že letošní rok je pro mladé
hasiče důležitý. Některým dětem už je 15 let, musí tedy
nadále soutěžit v dorostenecké kategorii, zároveň ale nemohou ještě na závody s dospělými. „Je to škoda, protože patří k nejzkušenějším klukům, které jsme si od malička vychovali. Bohužel v této kategorii nemáme dost parťáků, kteří by je v závodech podpořili. Proto chceme rozšířit teenagerovskou základnu o kluky a holky ve věku od
15 let. Máte-li chuť stát se mladým hasičem a myslíte to
vážně, přihlaste se na email martin-rysavy@centrum.cz.
Náplní našich schůzek je znalost základních hasičských
dovedností včetně požárního útoku a první pomoci. Také
se hodně bavíme, hrajeme a jezdíme na týdenní letní tábor,“ dodává Ryšavý.
lucie BoXanoVá, Svinaře

druhá se ještě vydala na výlet. Pěšky
jsme měli v plánu jít jen do Srbska,
ale byli jsme tak čilí, že jsme došli
až do Řevnic.
Družina Mloci
Literární schůzka v ulicích
Všechny nás svírala nervozita z nadcházející schůzky, protože nikdo netušil, co se bude dít. Už to, že jsme se
sešli na Palackého náměstí, bylo neobvyklé. Havlíček, Palacký, Jirásek,
Mácha a národní obrození – to byla
hlavní témata schůzky. Navštívili
jsme místa skrývající tajemství jejich životů, děl a hrdinů. Přes všechny překážky jsme úspěšně zvládli
většinu úkolů a spokojeni jsme se
vrátili domů. Družina KaňouŘi

Fotografové divákům
ukázali Brdy z nebe
Setkání s autory dvou dílů knihy Tajemství brdských vrcholů i publikace
Brdy z nebe přitáhlo do kulturního
střediska v Mníšku pod Brdy návštěvníky z místa i širokého okolí.
Fotografové Jan Hajšman a Jaroslav Vogeltanz si připravili přednášku doprovázenou promítáním fotografií. Měli jsme vzácnou příležitost
vidět z ptačí perspektivy vojenské
objekty v Brdech i na Hřebenech,
zámeček Tři Trubky, hrad Valdek...
Zatímco Hajšman sypal z rukávu zajímavé detaily o jednotlivých lokalitách, Vogeltanz živě líčil různé »veselé příhody z natáčení«, o jaké při
letu s dveřmi otevřenými dokořán
nebývá nouze. Po ukončení besedy
se konala malá autogramiáda.
Jarmila BALkOVÁ, Mníšek p/Brdy
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Boty od Berounky už jsou v Kábulu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Odtud putovaly do Pardubic a následně vojenským letounem do Afghánistánu,“ sdělil podplukovník Tomáš Henlín, člen polního chirurgického týmu. Dodal, že zatím byla přepravena přibližně třetina transportu,
zbytek bude do tohoto odlehlého
kouta Asie odesílán postupně.
Po doručení na letiště v Kábulu bylo
oblečení roztříděno a v minulých
dnech se konečně dostalo ke svým

příjemcům – do zdejšího sirotčince a
do školy pro hluchoněmé děti, která
je jediným zařízením svého druhu v
hlavním městě Afghánistánu. Čeští
vojáci ji zrekonstruovali a dlouhodobě se jí snaží pomáhat.
„Chtěli bychom poděkovat všem
dárcům a podporovatelům za pomoc
pro dobrou věc,“ vzkazuje podplukovník Henlín, který byl u přebírání,
třídění i následném rozdělování zá-

A JE TO TADY. Čeští vojáci při transportu oblečení a bot z Česka...

silky v Kábulu. „Zpráva o sbírce v
Čechách spustila doslova lavinu lidské solidarity. Zásluhou dárců jsme
nashromáždili obrovský počet věcí.
Vůbec si netroufám odhadnout jejich váhu nebo objem, ale zaplnily
místnosti o rozloze malého bytu, což
bylo naprosto neuvěřitelné. Ještě
jednou díky!“
V Afghánistánu v současnosti působí přibližně 260 českých vojáků,

kteří se kromě práce v polní nemocnici a na velitelství v Kábulu podílejí na školení pilotů a střeží základnu
Bagrám. Český polní chirurgický
tým během svého čtyřměsíčního působení v americké vojenské nemocnici na kábulském mezinárodním letišti provedl okolo tisíce chirurgických zákroků, z nichž asi čtyřicet
procent byla válečná zranění.
Miloslav FRÝDL

... a afghánské děti při jejich přebírání.

Foto arCHIV

Pomozte včelám, nakrmte je, za odměnu vám ukážeme včelín!
Na přelomu loňského a letošního roku zaznamenali včelaři v celé Evropě významné úhyny včel.
Někde uvádějí 30%, někde 40%; i u nás je nemálo včelařů, kteří přišli o všechny včely. Obnova
bude trvat několik let.
Včely jsou nejdůležitějším opylovačem na Zemi.
Kdysi Albert Einstein řekl, že pokud vyhynou včely, do čtyř let vymře i lidstvo. Včelaři budou obnovovat včelstva, co jim budou síly stačit. Pomoci
ale mohou i ostatní. Jak? Stačí vysadit (někde jen
ochránit) některý ze stromů nebo keřů vrby jívy či

lísky. To jsou dřeviny, které kvetou brzy na jaře a
jejich pyl je velmi důležitý pro rozvoj včelstva. Je
jasné, že letos vysazené stromky toto jaro včely
nenakrmí. Ale je třeba myslet pár let dopředu.
Jak sázet? Vrby se množí pomocí »řízků« – je tedy
třeba nařezat z vrb asi 30 cm dlouhé větvičky s
průměrem 1 až 2 cm. Vrby se také dají zakoupit
vzrostlejší, ceny se pohybují od 30 Kč po 500 Kč
– tyto stromy se sází obvykle na jaře či na podzim,
lze je ale sázet po celý rok. Vrba není náročná na
umístění, může v podstatě kamkoli. Nepotřebuje

ani žádnou zvláštní péči, po výsadbě je jí jen třeba
dát ochranu proti okusu zvěří a zatlouct do země
kůl, který bude sloužit jako opora, než stromek dostatečně zakoření a zesílí. V prvním roce, aby
dobře zakořenily, je třeba vrby zalévat.
Pomozte včelám, nakrmte je a dejte nám o tom vědět. Tři nejrychlejší školy, které první vysadí strom a pošlou foto ze sázení (glaser@orech.cz) +
10 dalších vylosovaných dostanou za odměnu návštěvu našeho předváděcího včelína zdarma.
Vladimír Glaser, Ořech

Ludmila Vaňková: Žila jsem ve výjimečném století
ŘEVNICKÁ SPISOVATELKA POKŘTILA SVOJI PĚTATŘICÁTOU KNIHU A CHYSTÁ SE VYDAT ŽIVOTOPIS
Řevnice - Úctyhodnou řádku knih
už za svůj dlouhý a plodný život
»přivedla na svět« řevnická spisovatelka Ludmila VAŇKOVÁ. Před
pár dny pokřtila další ze svých historických románů.
lído, o čem je tvá nová, už pětatřicátá kniha?
»Zapomenutý král« je Václav I., syn
Přemysla I. a otec Přemysla II. Děj v
podstatě vrcholí vpádem Džingischánových potomků do Evropy ve
13. století. Těch patnáct let, ve kterých se kniha odehrává, v souvislém
sledu Královských ság (jak je vtipně
nazvali v nakladatelství) doteď chybělo. Čtenář, kterého zajímá období
královských Čech, má teď před sebou nepřerušenou řadu 230 roků
(1172-1403) ve 23 svazcích. To ovšem neznamená, že v každém je obsaženo přesně těch deset let.
Proč sis za kmotra vybrala právě
reportéra Josefa Klímu, co všechno
vás dva spojuje?
Možná se hodí podotknout, že křest
vlastně byl regionální záležitostí kmotr Klíma bydlí v sousedních Dobřichovicích... Měli jsme spolu co
do činění už několikrát a vždycky to
bylo z jeho iniciativy. Já si na slavná
jména moc netroufám. Ovšem kro-

AUTOGRAMIÁDA. Ludmila Vaňková v pražském Paláci knih při podepisování svého nového románu.
Foto NN M. FrÝDl

mě toho, že je to velice příjemný
společník a především mimořádně
schopný profesionál, je to, jak sám
na křtu uvedl, kamarád mého syna,
jinak bych se neodvážila. Ale řekla
bych, že to byla šťastná volba, i když
jsem zpočátku měla obavu, jestli do
Paláce knih, kde se křest odbýval,
tolik lidí nepřišlo spíš kvůli němu,
než kvůli mně. Ale počet těch, kdo si
dávali podepsat knihu, mě nakonec
uklidnil.
Chystáš se psát životopis. Co tě k tomu přimělo a kdy předpokládáš, že
bude hotovo?
Přiměla mě k tomu vnučka Helenka
a několik mých čtenářů. Sama pro
sebe bych to chtěla zvládnout nejdéle do konce roku, ale letos to určitě
nevyjde. Na řadě jsou ještě předtím
tři tituly a i když jde v podstatě o reedice a je tu ta čtyřletá pauza, bylo
by to asi příliš. Možná jsem to neměla prohlašovat veřejně, za dveřmi už
netrpělivě čekají dva první králové,
Vratislav a Vladislav, které bych neměla pominout. Jenomže je pravda,
že v mých 88 letech už silně přihořívá a nikdo jiný než já nemůže znát
mé vzpomínky. Žila jsem v naprosto
výjimečném století. A už nás zbývá
jen málo.
Miloslav FRÝDL
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Vedoucí odcházela s šedesáti růžemi
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA PROMĚNY POŘÁDALA REPREZENTAČNÍ PLES I DĚTSKÝ KARNEVAL
Svého 7. Reprezentačního plesu,
který se konal v pátek 13. února v
řevnickém Lidovém domě, se zdejší
taneční skupina Proměny zhostila s
velkou noblesou a grácií. Vystoupení, kterých nebylo málo, plynule
proplouvala celým večerem a sál odměňoval tanečníky velkým aplausem. Při vstupu nejmenších Proměn
na parket v podání Mažoretek nezůstalo jedno oko suché. Střední Proměny se představily ve dvou tancích.
První byl ve stylu latiny Cuba mojito a druhý na píseň Yvonne Přenosilové Boty proti lásce. Baletky v choreografii Dáši Renertové opět dokázaly svou ladnost. Španělka a Černá
labuť v podání profesionální baletky
Elišky Kenclové byla opravdu excelentní. Nejstarší Proměny opět »hodily« svého oblíbeného Sinatru. V
písni I love you baby bojovaly manželky s milenkami o mužskou přízeň. Stepu, na píseň Good morning,
si užívaly na plné pecky a klobouk
odhozený do výzdoby na lustrech
byl opravdu třešinkou na dortu.
Bohatá tombola, koláčová a květino-

a tančilo celé odpoledne. Sál zaplnilo na sto masek, vybrat nejlepších
deset byl velký oříšek. Na ostatní se
snesl déšť bonbónů.
Děkuji všem, kteří se mnou od čtvrtka běželi tento maratón a pomáhali,
seč síly stačily. Je důležité mít kolem
sebe lidi, na něž se můžete vždy spolehnout. ivana ZROStLÍKOVÁ,
Proměny, Řevnice

Tipy NN

NA PLESE. Jedno z tanečních vystoupení na plese Proměn. Foto ARCHIV
vá volenka samozřejmě nechyběly. Zrostlíková opouštěla sál s kyticí šeDva úžasné dorty od babičky Hrubé desáti růží ještě dlouhou dobu poté.
a Ivy Vinterové s plným košem uze- Perný víkend pokračoval v sobotu,
nin a dobrot od řezníka Pavla Pose kdy Proměny vystupovaly na Masobyly losovány jako půlnoční ceny.
pustu v Zadní Třebani. V neděli
Skupina Galaxie vyhrávala do dvou odpoledne pak pořádaly dětský karhodin ráno, spokojená vedoucí Ivana neval v Lidovém domě. Soutěžilo se

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE

(vš)

2. 3. 20.00 STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
6. 3. 20.00 KOBRY A UŽOVKY
7. 3. 15.30 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
7. 3. 17.30 FOTOGRAF
7. 3. 20.00 KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
11. 3. 20.00 KUKUŘIČNÝ OSTROV
13. 3. 20.00 KÓD ENIGMY
14. 3. 15.30 SPONGE BOB: HOUBA
NA SUCHU
14. 3. 17.30 HODINOVÝ MANŽEL
14. 3. 19.00 EXPEDIČNÍ KAMERA

KINO CLUB ČERNOŠICE
4. 3. 19.30 ŽENY V POKUŠENÍ
11. 3. 19.30 NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
15. 3. 16.00 BOB A BOBEK

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
2., 6., 8., 11., 14. 3., 20.00 (Ne 20.15, St
18.30, So 17.30) PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
2. 3., 5. 3. 17.30 (Čt 15.30) HODINOVÝ
MANŽEL
3., 4., 9. 3. 17.30 (St 20.00) FOTOGRAF
3. 3. 20.00 BIRDMAN
4., 9., 11., 18. 3. 13.45 PADDINGTON
4. 3. 17.30 S LÁSKOU ROSIE
5. 3., 8. 3., 9. 3. 18.30 (Ne 17.30, Po
20.00) AMERICKÝ SNIPER
6. 3., 7. 3., 15. 3. 17.30 ASTERIX:
SÍDLIŠTĚ BOHŮ
7. 3. 15.30 SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
7. 3. 20.00 VETŘELEC
8. 3. 15.30 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
10. 3., 13. 3., 17. 3. 17.30 (Pá 21.00)
GHOUL 3D
10. 3. 20.00 VIOLETTE
12. 3. 15.30 KINGSMAN: TAJNÁ
SLUŽBA
13. 3. 16.30 Beseda s V. Chaloupkem
14. 3. 15.30 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
12. 3. - 16. 3., 18. 3. 20.00 (Čt 18.30, Pá
19.00, Po+St 17.30) VYBÍJENÁ

PRO KARLŠTEJN. Sedmý Koncert pro Karlštejn se konal 21. února v místní restauraci U Janů. Zazněly na něm nestárnoucí písničky, hlavně tzv. Ježkárny, v podání písničkáře Mirka Palečka a brilantního kytaristy Jana Matěje Raka.
Text a foto Jitka ŠVECoVá, Hlásná Třebaň

Klíma ve vinárně zpovídá slavné sousedy
Cyklus besed se známými osobnostmi nazvaný Naši slavní sousedé pořádá v Dobřichovicích reportér a
scénárista Josef Klíma. Jeho prvním hostem byl kamarád z dětství,
rockový houslista Jan Hrubý. Nezůstalo jen u slov - půlku večera se
hrálo. Klíma přizval kolegy ze skupiny Na vlastní uši band Pavla Půtu
i Andyho Saidla; sám sedl za klávesy a zpíval. Hrubého housle okouzlily publikum, a tak se hrálo více,
než bylo původně v plánu.
Týden po Hrubém si Klíma do krás-

ných prostor zámecké vinárny pozval muzikanta Ondřeje Hejmu. Řeč
přišla na studia čínštiny a angličtiny, na jeho vztah k fotbalu a golfu,
na muzikantské začátky se skupinami L. L. Jetel, YO YO band a Žlutý
pes i na to, jak se Pražák Hejma
dostal před lety do Dobřichovic a
posléze do Řevnic, kde žije. Během
večera si všichni mohli zazpívat.
Ve čtvrtek 5. března bude Klíma besedovat s Ivanem Mládkem.
Andrea KudRnoVá,
dobřichovice

KINO RADOTÍN
3. 3. 17.30 E.A.POE: PODIVNÝ EXPERIMENT
3. 3. 20.00 PROTI PŘÍRODĚ
4. 3. 17.30 KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
4. 3. 20.00 GHOUL 3D
5. 3. 17.30 SAMA NOCÍ TMOU
5. 3. 20.00 VIOLETTE
6. 3. 17.30 ZVONILKA A TVOR NETVOR
6. 3. 20.00 AMERICKÝ SNIPER
7. 3. 16.00 ZVONILKA A TVOR NETVOR
7. 3. 17.30 TEORIE VŠEHO
7. 3. 20.00 VETŘELEC
10. 3. 17.30 BIG EYES
10. 3. a 18. 3. 20.00 (St 17.30) FÉNIX

VE VINÁRNĚ. Josef Klíma (u kláves) a Jan Hrubý (s houslemi) při společném muzicírování v Dobřichovicích.
Foto Andrea KudRnoVá

* Besedu s pracovníkem okresního
archivu Pavlem Buchtelem nad historií a kronikami obce Lety hostí letovská knihovna 3. 3. od 18.30. (bt)
* Koncert Jana Bružeňáka nazvaný
Hudba, slovo a život jako dílna pořádá čajovna v Řevnicích 5. 3. od
19.00. Vstupné 120 Kč.
(jach)
* Diskotéka MDŽ (Mimořádně Důvtipných Žen) se koná 6. 3. od 19.00
v sále U Koruny Radotín.
(dar)
* Duo Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra zahraje 6. 3. od 19.00 v čajovně
Řevnice irské, balkánské a turecké
melodie, vstupné 100 Kč.
(jach)
* Situační komedii Světáci na motivy filmu Zdeňka Podskalského
uvede 6. 3. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice soubor Divadelní sekce.
Vstupné 70 Kč. Pavel BLAŽENÍN
* Přednáška malířky Dany Puchnarové Bájná cesta po jižní Anglii je
7. 3. od 17.00 na programu sálu Dr.
Fűrsta Dobřichovice. Vstupné
100/50 Kč. Andrea KUDRNOVÁ
* Na 5. Karlštejnském maškarním
plese si můžete zatancovat 7. 3. od
20.00 v místní restauraci U Janů.
Hraje DJ Olda Burda, soutěž o nejlepší masku, vstupné 100 Kč. (per)
* Setkání s Jaroslavem Duškem s
názvem Miluj Dokud Žiješ hostí na
MDŽ 8. 3. od 12.00 čajovna v Řevnicích. Rezervace nutná.
(jach)
* Dětský karneval se koná 8. 3. od
14.00 v karlštejnské restauraci U
Janů.
Eva KNOPOVÁ
* Americké trio Hanging Hearts zahraje v Club Kino Černošice 8. 3 od
20.00. Vstupné 130 Kč.
(pab)
* Výstava Svět mechanické hudby
aneb Zlaté časy automatofonů je do
9. 3. k vidění v Muzeu Českého krasu Beroun.
(pap)
* Beseda s dětskou autorkou Ivonou
Březinovou se koná 10. 3. od 17.00
v Obecní knihovně Mořinka. Vstupné 50 Kč. Kateřina SMOtEROVÁ
* Promítání filmu Odcházení režiséra Václava Havla nabízí 12. 3. od
19.00 řevnická čajovna.
(jach)
* Dvoučlenná kapela Pepek a námořník hrající indie-folk vystoupí
13. 3. od 20.00 v Clubu kino Černošice.
(vš)
* Besedovat o sebepoznání s Alexandrem Hendrukem můžete 14. 3.
od 14.00 v čajovně Řevnice. Vstupné 80 Kč.
Jan CHERUBÍN
* Folkrocková skupina Ztracené
iluze koncertuje 14. 3 od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 120
korun.
Pavel BLAŽENÍN
* Výstava obrazů Věry Mačkové
nazvaná Cestami Brd je v Holandském domě Beroun přístupná do 14.
března.
Alexandra ViNšOVÁ
* Výstava Historie obce Všenory v
dokumentech a fotografiích byla v
budově Státního okresního archivu
Dobřichovice prodloužena do 15. 3.
Přístupná je každé pondělí a středu
mezi 8 a 17.00.
(sah)
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Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí
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Smlouvy je nutné
uzavřít co nejdříve

Žádáme všechny obyvatele Všeradic,
kteří ještě nemají uzavřeny smlouvy
na vypouštění splaškových odpadních vod a odběr vody, aby tak učinili v co nejkratší době. Prosíme hlavně všechny napojené na vodu ze zdroje Velice, aby se přepojili na nový vodovodní řad, neboť starý vodovodní
řad chceme co nejdříve uzavřít. Upozorňujeme všechny, že vlastník nemovitosti, která není napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci, je povinen minimálně dva roky zpětně uchovávat doklady o vyvážení vzniklých
splaškových vod, které likvidoval
prostřednictvím bezodtokové odpadní jímky. Na vyžádání oprávněného
pracovníka vodoprávního úřadu,
obecního úřadu nebo pracovníka
ČIŽP je povinen předložit ke kontrole doklady o četnosti a množství vyvážených splaškových odpadních vod.
tomáš ČerVeNý, Všeradice

Obchůzku doprovázel zvuk bubnů
MINIDELEGACE ZE VŠERADIC VYRAZILA NA MASOPUST DO RUMUNSKA
Podívat se, jak se dělá masopust jinde, se vydala
minidelegace ze Všeradic vedená zastupitelem
Jakubem Káchou do naší partnerské obce Gernik
v Rumunsku.
Podle vyprávění místních se zde dříve konala zábava v sobotu i v neděli, v pondělí dětský karneval a večer zábava jen pro ženaté. V úterý procházel průvod obcí a večer byla poslední zábava.

Dnes je to již vše skromnější. V sobotu jsme poseděli v restauraci U Rybníka v družné zábavě s místními obyvateli. Taneční zábava se konala v neděli - v místním kamínu (kulturní dům) se hrálo a
zpívalo od 20.00 do 5. hodiny ranní. Pak se ještě
část místních odebrala poveselit do místní restaurace. Již před osmou hodinou ranní se obcí ozýval
zvuk bubnů, který doprovázel místní mládež na
obchůzce po usedlostech. Mládež nechodí v maskách, ale zdejší ženy a děvčata neustále nosí na
oslavy svůj gernický kroj, tak lze snadno rozpoznat, která je svobodná a která vdaná. Na čem se
zde opravdu nešetří, je jídlo - v období před začátkem postního období si všichni dopřávají jídla a
pití v hojné míře. Akce se vydařila, takže již plánujeme, jaké zvyky a tradice pojedeme studovat
příště.
Bohumil STIBAL, Všeradice

HRÁLI PING PONG. Hasiči ve Vižině nezahálejí
ani v zimě. Pravidelně se scházejí na schůzkách a
ještě mají aktivity navíc. Dospěláci byli společně
darovat krev, děti odehrály 27. 2. turnaj ve stolním tenise. Třináct sportovců ve věku od 4 do 12
let hrálo v kategoriích chlapci a dívky vyzařovacím způsobem. Mezi dívkami zvítězila Maruška
Průchová, na druhém místě byla Zuzka Fialová a
na třetím Anička Pešicová. U chlapců v napínavém finálovém zápase zvítězil Tom Pešice, stříbrnou medaili získal Lukáš Randák, bronzovou Luboš Fousek. text a foto Jana FIAlOVÁ, Vižina

Jendo, děkujeme!

Před pár dny nás navždy opustil náš soused, kamarád Jan Zelenka. Právě on se v posledních letech staral o to, aby naše obec byla krásná. Jeho
poctivou práci denně viděl každý z nás, a té práce
udělal hodně. Mnohdy jsme mu nestihli ani poděkovat, tak to činím nyní: Jendo, děkujeme!
Bohumil STIBAL, Všeradice

V Neumětelích řádily maškary, odpoledne přijel Horymír
V KOLE. Krajané v rumunském Gerníku na masopustní tancovačce.
Foto Bohummil StIBAl

Z podbrdského kraje

* 12. Turistický candrbál se koná 7. 3. v Hostomicích. V místní restauraci U Frajerů bude od
19.30 vyhrávat kapela Žakeři z Dobříše. Vstupné
50 korun.
Antonín KOTOUČ
* Na Sportovním karnevalu si můžete zatančit
7. 3. od 20.00 v kulturním domě Neumětely. Hraje skupina GONG, tombola, masky vítány. (isn)
* Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Všeradic se uskuteční 20. 3. od 19.00 ve zdejším hostinci Na Růžku.
Bohumil STIBAL
* 1,29 a 1,21 promile alkoholu v dechu naměřili
karlštejnští policisté řidiči Škody Felicia combi,
kterého kontrolovali 21. 2. poránu v Osově. Muži
byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Případ je posuzován jako trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky. Hedvika šmídOVá
* dalšího řidiče »pod vlivem«, tentokrát za volantem vozu Renault Master, nachytali policisté
téhož dne v Lážovicích. Protože nadýchal 0,82
promile, přišel o řidičský průkaz.
(heš)

Čtvrtý ročník masopustu se konal poslední únorovou sobotu v Neumětelích. Asi čtyřiceti maskám na
návsi do tance vyhrávala kapela Třehusk. Pan starosta předal klíč od obce a masopustní průvod se
vydal na obchůzku. V nejednom domě čekalo pohoštění a příspěvek do kasičky. Průvod obešel téměř
celou vesnici a po návratu před místní hostinec si každý mohl dopřát ještě malé pohoštění a pobavit
se při muzice se sousedy. Díky patří maskám, hudbě i všem přítomným, kteří se přišli pobavit.
Po masopustu se mohli jeho účastníci dočkat i další podívané. Konala se totiž Horymírova sváteční
jízda, která otevřela jezdeckou sezonu 2015. Trasa vedla z Radotína do Neumětel, kde v parku před
zvonicí převzal místní rychtář od Horymíra poselství starosty Radotína. Spolu pak položili kytici k
pomníku bájného Šemíka. Soňa KOCMANOVÁ, Neumětely Foto NN M. Frýdl a Josef MOttl
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Nejlepší byla CHASA, bodovali i čerti
POHOŠTĚNÍ NA MASOPUSTNÍ PRŮVOD V ZADNÍ TŘEBANI ČEKALO U 37 DOMŮ - POROTA OCENILA OŘECHOVKU I UZENÉ
Pozdrav pánbůh lidičky. Tak se rok s
rokem sešel a na zadnotřebaňské návsi se opět - už podvacátéšesté! vyrojily masopustní maškary a maškaráci. (Viz NN 3/15.) I já jsem tam
byl a jak mi kázal laufr-policajt, hleděl jsem vybrat ty nejlepší z nejlepších. Z rozhodování jsem se ovšem
šikovně vyvlíknul. Pročpak si nechat
spílat, že někomu nadržuju, když si
mohou lidi rozhodnout sami? No nemám pravdu? Přímá demokracie to
je dneska trend. A tak každý, kdo si
koupil tombolu, dostal jednu starou
železniční jízdenku - takovou tu hnědou kartonovou, co se do ní štípaly
dírky - a tu mohl dát masce, jež mu
utkvěla v oku. No a maska, nebo
skupina masek, která přinesla nejvíce lístků, vyhrála.
Jak že to tedy letos dopadlo, jaké
bylo pořadí masek a maškaráků? Tak
tedy: Rumcajs s Mankou a Cipískem
v podání Jarky a Honzy Zavadilových (Cipísek byl hadrový) přinesli
15 lístků a vysoutěžili si 5. místo.
Jedním lístkem navíc, tedy celkem
16 kusy, se pochlubily hlásnotřebaňké Holky v rozpuku jako strašlivé

chovku a chleby s uzeným masem,
Modlitbovi za skvělé chlebíčky a
Martínkovi s celou partou chatařů z
ulice Ke Studánce za všechno přebohaté občerstvení. Ale moc a moc děkují i všem ostatním: Byli jste skvělí a vaše pohoštění taky!
A to je všechno. Uvidíme se zase napřesrok, už posedmadvacáté!
Josef Krajánek KOZÁK, Leč

Medvědovi do tance
vyhrávali šumaři

PEKELNÝ OHEŇ. Hejno pekelných čertic si na zadnotřebaňské návsi při
masopustní oslavě rozdělalo oheň a opékaly si buřty. Foto NN m. Frýdl
čarodějnice, a tím dosáhly na bram- tomto případě brali bronz mimoborovou medaili s chutnou věcnou zemšťané v čele s Mirkem Hejlkem
cenou. Říká se, že »voko bere«. V za svých 21 lístků. Za 26 lístků shrábl stříbro Robert »Lucifer« Neubauer a jeho hejno pekelných čertic. A
Tramtaráááá fanfára! Králem masopustu a zároveň laurátem Ceny Josefa Jahelky se letos stala posádka vesmírné agentury CHASA Zadní Třebaň na cestě k Marsu a dál, kterážto
předala celkem 77 jízdenek kartonových železničních pozemských a
nefalšovaných. Na cestu k planetám
dostala posádka plný koš konzervovaných pochutin a popitin, dar bývalého starosty Letů Jirky Hudečka.
No a pak jsme vyrazili do průvodu,
hospodyňky nám nabízely něco dobrého do zobáčku a hospodáři k tomu
přidávali nějakou tu kořaličku. Celkem nás pohostili u 37 domů, čímž
jsme vyrovnali rekord z loňska. Autory každoročně se opakujících lukulských hodů - Hejlkovi, Malých a
paní Frýdlovou - jsme se rozhodli
ocenit samostatně, aby se dostalo i
SMRŤÁK S BLUDIČKOU. V Letech se oslava masopustu konala 21. února. na další. Kdo tedy porotce kromě
Cenu nejlepším maskám - mj. také Smrtce - předávala Bludička v podání výše zmíněné trojice letos zaujal nejstarostky Barbory Tesařové.
Foto NN m. Frýdl víc? Cenu získávají Tučkovi za oře-

Masopustní veselí na Halounech se
- ve znamení lásky - konalo v den
svatého Valentýna. Medvěd tančil za
doprovodu potulných šumařů, hospodyně i hospodáři nachystali pro
průvod masek bohaté občerstvení.
První cenu mezi dospělými získalo
halounské krabicové mléko, mezi
dětmi vyhrála maska Mozarta. Masopustnímu průvodu vévodil koňský
povoz. Rej pokračoval v hospodě U
Zrzavého paviána za doprovodu kapely Trombenik. Překvapením večera byla orientální taneční skupina
BABIORIENT.
Oslava masopustu má dlouholetou
tradici i v Domově seniorů Dobřichovice. Přípravy na něj začínají už
začátkem ledna - ve vytvarné dílně
se tvoří masky a dekorace, kterými
je následně vyzdobena jídelna. Zaměstnanci si s klienty povídají a
čtou o zvycích které masopust doprovázejí v různých krajích.
Letošní oslava se konala 18. 2., na
Popeleční středu, v den, kdy už začíná půst. V očekávání dobré muziky i
jídla se v jídelně sešli téměř všichni
obyvatelé domova. K tanci i poslechu nám tradičně hrál Třehusk, z
masek dorazily víly, servírka, cikánka, dubajský šejk... Dopoledne za
zpěvu i tance uběhlo rychle, následovalo zabíjačkové pohoštění. Odpoledne pak masky obešly domov klientům, kteří se dopolední oslavy
nemohli zúčastnit, rozdaly koblihy, s
některými si připily na zdraví štamprličkou.
lenka dvořáková,
Halouny, (mif)

Když jsem byla malá, býval svět úplně jiný!
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 37)
Do sepisování pamětí se ve svých šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického
Domova seniorů Anna VRANÁ. V minulých
dílech vzpomínala na své působení v mateřské
škole ve Slivenci.
(NN)
Mladý člověk má tu šťastnou povahu, že si nepřipouští obavy, cítí se nezranitelný. Až v pokročilejším věku poznává, že všechno může být jinak jsou to zkušenosti, které získává během své životní pouti - a tak se raduje z každého jasného dne,
děkuje bohu za klid a zdraví v rodině, vždyť ví, že
ne každému z jeho přátel se to podařilo. Zatímco
mladý nebojsa se vrhá vstříc všem nepohodám v
žití, odhodlán jednat tak, aby každý jeho čin byl
ku prospěchu jeho rodiny, může si k stáru blahopřát, když se mu jeho úmysl vydařil.
Vzpomínám na moji maminku, která mi jednou
řekla, že jsem celý tatínek - povahou i podobou.
Je na tom něco pravdy: když se dívám na fotografie z minulých let, kde jsem převlečená za Mikuláše na besídku pro děti z barrandovské školky,
podoba se nezapře. Užila jsem si moc zábavy, děti
mne nepoznaly, vyrobila jsem si pro tu příležitost
i falešné zuby, měla jsem krásné vousy a na no-

hách boty, které děti neznaly. Když bylo po besídce a já přišla mezi ně do třídy, litovaly mne, že
jsem tam nebyla, když přišel Mikuláš. A chlubily
se mi, že jim Mikuláš vyprávěl pohádku. Byla ze
sbírky Zpěvy sladké Francie, ale upravila jsem ji
trochu, aby byla vhodná pro moje malé svěřence:
Tři drobné děti jedenkrát si vyšly klásků nasbírat.
Byl večer, chtělo se jim spát.
Řezníku, chceš nám nocleh dát ?
Jen dál dětičky vejděte, zde dosti místa najdete.
Však sotva děti vešly dál, on do chlívku je zavřít
dal. Děti v chlívku plakaly, maminko, táto volaly!
A stalo se, že v onen čas šel kolem svatý Mikuláš.
Dětičky, neplačte už tam, Mikuláš, světec, přišel k
vám! A za ručičky jsem je vzal a požehnání své jim
dal, po cestě domů jsem je ved - a u maminky byly
hned.
V původním znění byla báseň hrůzostrašná, ale
Mikuláš si věděl rady a když přišel k řezníkovi,
poručil: Mně soleného masa dáš, co sedm let už v
kádi máš! A oslovil nebožátka v kádi: Vy děti, které spíte tam, Mikuláš světec přišel k vám.“
Řek první: To jsem krásně spal. Já také, druhý povídal. A třetí řekl probuzen: mně zdálo se, že v ráji jsem...

Tak jsem upravovala pohádky - třeba tu O perníkové chaloupce, kde jsem nedopustila, aby bába
chtěla vhodit Mařenku do pece, nebo naopak aby
děti to zkoušely s bábou!
Na všechno bylo dost času
Když jsem byla malá, byl svět jiný; po silnici jezdily koňské potahy a nebylo jich málo. Říkávalo
se Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. Na polích se
začínalo s jarními pracemi, pracovalo se i na zahradách. Maminka mi dala kyblík, lopatku, abych
šla sebrat kobylince a zamíchala je do kompostu.
Prý se tím zlepšuje jeho kvalita. Jistě to byla pravda, protože zelenina i květiny na záhonech byly
jak od zkušeného zahradníka. Jednou jsem slyšela dva lidi, kteří šli kolem naší zahrady a chválili
celer a salát, který tam na záhonech rostl. Svět se
mi zdál opravdu jiný, také proto, že na všechno
bylo dost času. Maminka nás vypravila do školy,
připomenula nám, že máme dávat pozor, kdyby
jelo auto, aby se nám nic zlého nestalo. Cestou do
školy jsme potkali jedno dvě auta a pár sedláků s
koňmi nebo s kravkami, to bylo všechno.
(Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice
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Dluh za komunální
odpad je třeba uhradit

Úřad Městyse Liteň by rád informoval občany, že od 1. 2. do 30. 6. jsou
splatné poplatky za komunální odpad a v termínu od 1. 2. do 31. 3. je
vybírán poplatek za psy. Platby jsou
vybírány hotově na úřadu městyse
nebo převodem na účet. Číslo účtu i
výše plateb naleznou občané na
internetových stránkách obce.
Rádi bychom také připomněli těm,
kterým už na úřadě vznikl dluh za
komunální odpad, aby jej uhradili,
nebo se dostavili na úřad a požádali
o domluvu na splátkovém kalendáři
dříve, než budou ze strany městyse
učiněny další kroky. Dále úřad prosí
občany Litně, kteří nedodali smlouvu a plnou moc na kanalizační přípojku, ať tak učiní co nejrychleji.
Formuláře jsou k vyzvednutí na
úřadu, je možné je zaslat e-mailem,
nebo jsou ke stažení na stránkách
Litně.
šárka MaRCÍnOVá,
Úřad městyse Liteň

Foto Eva KNOPOVÁ

ODJEZD. Děti odjížděly z Litně na hory ozdobené hawajskými květy.

Děti z Litně vyjely na Hawaj
ZIMNÍ EXPEDICE 2015 SPLŇOVALA VŠECHNA TŘI S: SLUNCE, SNÍH, SKI
Zimní expedice 2015 pořádaná liteňským pracovištěm Domečku Hořovice splňovala všechna 3
S: slunce, sníh a ski, popřípadě snowboard či sáně, sněhulák atd. Prostě je toho hodně, co naše
parta v zimě miluje.
Expedice čítající 45 osob se opět vydala na oblíbenou chatu Slovanka (opět S) v Hraběticích, kde
pro nás rodinka Trojanů každoročně připraví luxusní stravu, správnou atmosféru a samozřejmě
saunu, kde jsme zažívali hawajské teploty okolo
55 °C. Co více jsme si mohli přát? No přece dostatek sněhu v nedalekém ski areálu Severák. I to
se nám splnilo. Severák nás vítal sluncem a všemi
vleky v provozu. Děti denně ujely na sjezdových
lyžích či snowboardu přes 10 kilometrů. Kdo nechtěl jezdit nahoru a dolu, vyrazil na pořádnou
běžkařskou túru s Wilíkem Eberleinem.
Již čtvrtým rokem výborná instruktorka Nikola
Kozáková učí malé i velké snowboardovému

umění; že jde opravdu o umění, nás děti přesvědčují svými skoky a triky ve snowparku. Lyžaři si
přišli na své pod vedením instruktora Viktora Pastorka, který je provedl crossovou dráhou a závodním slalomem. Projel ho i nejmladší účastník expedice, pětiletý Oliver Matěja.
O večerní zábavu se staral Vladimír Kincl - jeho
přednáška o snowboardech všechny uchvátila,
vychytralý kvíz z matematiky, českého jazyka,
zeměpisu atd. všem zamotal hlavu. Velmi důležitým okamžikem každé expedice je diskotéka. Letos byla v hawajském stylu plná květů, jak v
podobě sukní, košil, tak věnců kolem krku, které
děti dostávaly už při nástupu do autobusu. Na
hory jsme si odvezli i profi DJ Teddyho.
Kdo si bude chtít užívat v příjemném kolektivu,
může s námi vyrazit v červenci do Krkonoš na
letní expedici s názvem Bambrdlík.
eva KnOpOVá, Krupná

Liteňské aktuality

* na školní ples, který se koná 7. 3., zve Klub
přátel školy při ZŠ Františka J. Řezáče v Litni. Od
20.00 vás v sále Ve Stínu lípy čeká večer plný
hudby a tance i tombola. Vstupné je 100 Kč, výtěžek bude použit na nákup školních pomůcek a
vybavení tříd.
Lucie BOXanOVá
* Jarní brigádu zaměřenou na obnovu a revitalizaci liteňského vlakového nádraží pořádá 4.
dubna spolek Nová Liteň. Zveme všechny, kterým není lhostejný vzhled naší obce. Sraz je v
8.00 na nádraží, zahradní nářadí, prosíme, vezměte s sebou.
Miloslav KLIMent
* U požáru sazí v komíně rodinného domu v
Bělči zasahovali 23. 2. řevničtí profesionální a liteňští dobrovolní hasiči. Po odstavení topidla požár likvidovali pomocí suchého štěrku a kominického nářadí. Majitelce byla doporučena kontrola
komínového tělesa odbornou firmou.
(pav)
* Řidiče Fordu Fiesta, jenž měl 1,64 promile alkoholu v dechu, kontrolovali 15. 2. v Litni karlštejnští policisté. Muži byla zakázána další jízda a
případ bude zpracováván jako trestný čin. (heš)

Ptám se sám sebe: Má práce v zastupitelstvu smysl?
Poslední dny se intenzivně zabývám
otázkou, zda to, co děláme my z Nové Litně, z.s. v zastupitelstvu v Litni,
má smysl, a zda to, co předvádí vedení obce, opravdu většině nevadí,
nebo většina jen prostě mlčí. Nebo
si ve skutečnosti žijeme spokojené a
pohodlné soukromé životy a veřejný
život nás nezajímá? Je toho tolik, že
skoro nevím, do čeho se pustit dřív.
Myšlenky těkají a skáčí jedna přes
druhou. To, co si uvědomuji především, je poznání, že fyzický stav obce a její nevzhlednost není příčinou,
ale důsledkem. Důsledkem přístupu
většiny a jejího myšlení. Myšlení je
příčinou. A tomu myšlení nevadí, že
vedení obce neustále mlží a informace, které dostává veřejnost i zastupitelstvo, jsou neúplné, zkreslené,
mnohdy lživé. Poslední takové in-

formace jsme jako veřejnost i zastupitelstvo dostali před mimořádným
veřejným zasedáním.
Muselo se údajně konat okamžitě a
nesneslo odkladu. Tím se stalo už
podruhé, že se zasedání konalo o
prázdninách. Ustavující mělo být o
podzimních, toto mimořádné zase o
jarních. A jelikož aktivní zastupitelé
(jak v životě, tak v zastupitelstvu)
měli už měsíce naplánované a zaplacené dovolené, nemohli být přítomní. Projednával se dodatek ke
smlouvě k ČOV a nové internetové
stránky obce. Obojí údajně nemohlo
týden počkat. Důkaz, ačkoli jsme ho
žádali, jsme nedostali. Proto se dá s
velkou pravděpodobností předpokládat, že termín byl zvolen účelově. Pozvánka na mimořádné zasedání doslova říkala: „Zasílám pozván-

ku na mimořádné zasedání z důvodu
akutního schválení dodatku č.1 na
vyžádání SFŽP.“ Podepsán Ing. Miroslav Horák, starosta. Ono »vyžádání od SFŽP« jsme i přes počáteční ujištění, že existuje, nedostali.
Nakonec prý fond žádné vyžádání
neposlal. Prý se jedná o dodatek ke
smlouvě už z 30. 10. 2014. Kde je
pravda? Podobně zastupitelstvo i
veřejnost dostala na posledním řádném zasedání informaci od starosty,
že všichni obyvatelé Bělče souhlasí
se zavážením pískovny v Bělči a že
zejména ti, co bydlí v ulici K Pískovně, jsou se vším obeznámeni a
někdo dokonce bude starostovi počítat auta s materiálem na zavážení.
To také není pravda. Vyvstává otázka, kdo počítá množství materiálu a
zda obci někdo za uložení vůbec za-

platí. To jsou jen dva namátkou vybrané případy.
Je neskutečně těžké v takové atmosféře pracovat, když se není možné
spolehnout ve skutečnosti na nic. Je
to stejné, jako když starosta potřikrát podepíše zápis jako správný a
vždy v něm chybí podstatné informace. Mimochodem, v těch posledních
dvou dvě celá hlasování. Proto ověřovatel vadný zápis nepodepsal. Je
mi líto, když veřejnost nemá pochopení pro toho, kdo se zachová správně a kdo měl po 4 měsíce trpělivost.
Chyba není na straně ověřovatele zápisu, chyba leží na bedrech starosty,
který takový zápis opakovaně podepíše. Některým tématům se věnujeme podrobněji - zde v Našich novinách či na stránkách www.novaliten.cz. Filip KaštáneK, Běleč
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Jsou Večernice s Jitřenkou sestry?
STARŠÍ LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SOUTĚŽILI, MLADŠÍ PODNIKLI VÝLET DO PRAŽSKÉHO PLANETÁRIA
Každý začátek roku s sebou v ZŠ
Liteň přináší nejen pilné studium a
boj o co nejlepší pololetní vysvědčení, ale také výzvy v podobě předmětových soutěží a olympiád. Nebojíme se jich, soutěžíme rádi. Už samotná účast je pro naše děti výbornou zkušeností, a dostaví-li se úspěchy, máme velkou radost. Stejně jako v minulých letech jsme se i letos
velmi dobře umístili v okresních kolech matematické, dějepisné a zeměpisné olympiády - Václav Řezáč
(matematika) a Ondřej Pechar (dějepis) získali první, respektive druhé
místo, a tím i postup do kol krajských. Jiří Havelka v okresním kole
zeměpisné olympiády obsadil třetí
místo. Děkujeme i dalším zúčastněným za dobrou reprezentaci školy.
Zatímco starší školáci soutěžili, je-

moc těšíme na nějaký příští výlet.
Lenka Říhová, Jana kLiMEšová
hana havELková, Zš Liteň

Mistrovské kurzy vede
letos Adam Plachetka

Třída se proměnila
v jazzovou »kavárnu«
Kdo navštívil 3. února v podvečer
učebnu hudební výchovy ve druhém
patře Základní školy v Litni, nevěřil
vlastním očím. Ve dne běžná třída se
dočasně proměnila v (nejen) jazzovou kavárničku, velmi vlídnou a pohostinnou. Konal se zde koncert našich žáků, kteří se učí hrát na hudební nástroje v ZUŠ Stella Maris pod
vedením Petra a Simony Krutských.
Na programu koncertu bylo mnoho
hudebních vystoupení, některé individuální, jiné ve skupině. Rodiče,
příbuzní a známí dětem vytvořili příjemnou atmosféru a nešetřili potleskem. Koncert se povedl, můžeme se
těšit na další. Děkujeme za krásný
nejen hudební zážitek.
Hana HAVELKOVÁ, Zš Liteň

DĚTI HRÁLY DĚTEM. Liteňští prvňáci ze třídy učitelky Lenky Říhové pozvali na návštěvu do své třídy spolužáky z 1. A a také deváťáky. Celý týden
se totiž ve výuce věnovali pohádkám, sami si vyrobili loutky i kulisy, nacvičili role a vytvořili hudební doprovod. Předvedli nám pohádku O perníkové
chaloupce a zazpívali písničku Pec nám spadla. Moc se nám to líbilo. Na
závěr zahrál a zazpíval na oplátku deváťák Hynek. Od Pec nám spadla k You
Shook Me All Night Long od AC/DC, velmi názorná zkratka.
Text a foto Hana HAVELKOVÁ, Zš Liteň
jich mladší spolužáci se vydali do ly se v něm podivné věci. V závěru
Prahy. Obě první třídy podnikly svůj programu nám byla zodpovězena
první školní výlet - do planetária. otázka, zda jsou Večernice a Jitřenka
Vybrali jsme si výukový pořad O dvě sestry, nebo jedna a táž planeta
rozpůlené hvězdě. Jednalo se o po- Venuše. Po skončení programu si děhádkový příběh, v němž hlavní úlo- ti mohly prohlédnout vystavené mohu měly sestry Večernice a Jitřenka. dely. Pobyt venku jsme si užili i na
Vyprávění bylo tajemné a odehráva- nedalekém dětském hřišti. Už teď se

Zámek Liteň navazuje na úspěch
loňských pěveckých kurzů s Dagmar Peckovou a ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění (HAMU) v Praze letos
pořádá mistrovské kurzy Adama
Plachetky. Mladé pěvkyně a pěvci
dostanou možnost intenzivně pracovat na interpretaci operního repertoáru, zejména díla W. A. Mozarta.
Jarní běh mistrovských kurzů určený studentům uměleckých škol se
koná 3. a 4. 4. v prostorách HAMU.
Dva vybraní účastníci se pak zúčastní druhého běhu 22. – 26. 8. v Litni.
Tam bude kromě Adama Plachetky
vyučovat rovněž sólistka Národního
divadla v Praze, sopranistka Kateřina Kněžíková. Přihlásit se mohou i
absolventi a mladí profesionálové.
„Prostředí zámeckého areálu v Litni
je nesmírně uklidňující a inspirující,
už jen tím, že si účastníci mohou zazpívat v místech, kde Jarmila Novotná studovala role a relaxovala,“
láká »zámecká paní« Ivana Leidlová. „Podpora mladých umělců je
jedním z našich klíčových poslání a
jsme rádi, že jsme pro tento záměr
získali opět hvězdného pěvce.“
Plachetka byl jedním z účinkujících
galavečera Pocta Jarmile Novotné v
srpnu 2014 a stal se členem umělecké rady Festivalu J. Novotné.
Více informací o mistrovských kurzech najdete na www.hamu.cz a
www.zamekliten.cz.
Petra DoLaNová, Zámek Liteň

Fotbalisté FK Liteň mají po podzimu co napravovat
NĚKTEŘÍ HRÁČI A-MUŽSTVA SE »PEROU« S PŘÍSTUPEM, DOCHÁZKOU A DISCIPLINOU
Zima je podle kalendáře v plném
proudu, ale realita nejen na fotbalových hřištích je hodně jiná. Příprava
fotbalistů FK Liteň na jarní část mistrovské soutěže začala již začátkem
ledna. Muži využívají každou sobo-

tu hřiště Lokomotivy Beroun s umělým povrchem, přípravka, mladší i
starší žáci zase tělocvičnu liteňské
školy a sál kulturního domu v Zadní
Třebani.
Že je po podzimní části co napravo-

Pohledy do liteňské historie
Se zajímavými záběry Litně vás prostřednictvím své sbírky starých
pohlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič
Lukáš MÜNZBERGER.

Tuto pohlednici zaslal J. Daubek v červenci 1901 svému příteli do Rakouska.
Lukáš MÜNZBERGER

vat, ani nemá cenu zdůrazňovat. Muži ve IV. třídě bohužel uzavírají tabulku a náš klub si bude muset zvyknout na hubenější fotbalová léta v
této kategorii. Již delší dobu se projevuje fakt, že v minulosti nebyl kladen důraz na výchovu mladých fotbalistů, kteří by hráli a trénovali pravidelně. Proto není v současnosti
přístup, docházka a disciplína u některých hráčů dobrá. Pořád sice razíme myšlenku, že chceme, aby za
klub hráli místní kluci a z blízkého
okolí. Budoucnost ale ukáže, zda-li
jít touto cestou i nadále.
V kádru došlo k několika změnám.
Hostování v Králově Dvoře si prodloužil T. Eliášek, ve Vižině Skramužský, na přestup odešel z disciplinárních důvodů Velim, s fotbalem
skončili Kuľha, Pecánek, Tymr, Bittara, Simandl a Herink. Z nových
hráčů se jeví slibně Dominik Jílek,
posila z ČL Beroun.
V mládežnických mužstev si velice
dobře vedla přípravka, která v turnajích většinou končila na druhém místě. Několik kluků si již vyzkoušelo i
kategorii mladších žáků, ve které
jsou oporami Matěj Vlasák a Standa
Jelínek. Starší žáci zvládli podzimní
část na výbornou a na jarní se již
všichni těšíme. V okresním přeboru
sehráli několik pohledných utkání a
v konkurenci družstev z Berouna,

Králova Dvora, Zdic a Hořovicka se
drželi statečně. Nejlepším střelcem
se stal s osmi brankami Břéťa Vlasák, dále velice dobře hráli Franta
Havelka, Honza Jirkal, Dan Sedláček a Lukáš Kliment. Ten ale bohužel bude na jaře ze zdravotních důvodů chybět. Miloslav kLiMENt,
Liteň

Kdy a kde hrají
družstva FK Liteň
A-mužstvo - IV. třída:
4. 4. 13.30 Vižina B – FK Liteň
12. 4. 16.30 Tetín B – FK Liteň
18. 4. 17.00 FK Liteň – Chrustenice
26. 4. 17.00 Chyňava B – FK Liteň
10. 5. 17.00 Srbsko – FK Liteň
16. 5. 17.00 FK Liteň – Osov
24. 5. 17.00 Zdejcina – FK Liteň
30. 5. 17.00 FK Liteň – Mořina
Mladší žáci - okresní přebor:
3. 4. 17.30 Hýskov – Liteň/Zadní
Třebaň (OZT)
10. 4. 17.30 Rudná – Liteň/OZT
15. 4. 17.30 Liteň/OZT – Hudlice
24. 4. 17.30 Chyňava – Liteň/OZT
29. 4. 17.30 Liteň/OZT – ČL Beroun
11. 5. 17.30 Kr. Dvůr - Liteň/OZT
13. 5. 17.30 Liteň/OZT – Nižbor
27. 5. 17.30 Liteň/OZT – Loděnice
Domácí zápasy se hrají v Litni.
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Jak liteň nezvládne napsat zápis
Ačkoliv se opravdu snažíme, není
prostě v našich silách zapadnout do
systému liteňského obecního úřadu.
Má to jednoduchý důvod: úřad pod
vedením pana Horáka produkuje jednu chybu za druhou. Zadrhává se na
tak jednoduchých úkonech, jako napsat zápis z jednání, dodržet lhůtu na
odpověď a nebo napsat na kus papíru
pár čísel jako podklad pro rozhodnutí, o kterém mají zastupitelé hlasovat.
Nejnovější případ je zápis z posledního zasedání.
Při prosincovém zasedání doplnil
pan Horák během jednání do programu bod, ve kterém žádal, aby mu zastupitelstvo dodatečně odsouhlasilo
nákup plošiny za 250.000 plus DPH.
Diskutovalo se. Hlasovalo se. Problém byl, že v zápise, který byl poté
vyvěšen na úřední desce, toto hlasování vůbec nebylo uvedeno! Pan Vodička reklamoval chybný zápis, pan
Horák se omluvil, že si toho při kontrole zápisu nevšiml. Stát by se to jistě nemělo, proto je to ze zákona tak
jištěné, ale jsme jen lidé a někdy chybujeme.

Ověřovateli zápisu z lednového zasedání byli zvoleni zastupitelé Novotný a Münzberger. Lhůta pro vyvěšení zápisu je 10 dnů. Po osmi dnech,
tedy těsně před koncem zákonné lhůty, dostáváme zápis, který je velice
podrobný a obsahuje konečně i znění
bodů tak, jak byly předloženy k hlasování. To je v podstatě dobře. Ale už
na první přečtení je jasné, že zápis je
bohužel znovu chybný! Opět schází
zápis o jednom hlasování zastupitelstva! Podpisy starosty Horáka a pana
Novotného ale již pod zápisem jsou.
Ti dva zápis četli a svým podpisem
stvrzují, že je v pořádku.
Skutečně nevíme, jak to řešit. Děláme, co můžeme a doufáme, že vládnoucí pětici dojde, že chyba není v
nás, když jsme nespokojení s výkony
pana Horáka a jeho aparátu, ale v panu Horákovi, který není schopen zajistit ani ty nejelementárnější věci.
Každopádně tentokrát odmítl Lukáš
Münzberger jako ověřovatel podepsat vadný zápis a připojil k němu
následující vyjádření, které však spolu se zápisem nebylo vyvěšeno:

Já, Lukáš Münzberger, jsem jako
ověřovatel nepodepsal předložený
zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Liteň, které se konalo
dne 29. ledna 2015 na Úřadě městyse Liteň. Zápis jsem obdržel 6. února
2015. Dále uvádím výhrady a odůvodnění tohoto kroku.
1. Po projednání návrhu J. Vodičky
(Evaluace výstavby 2 tříd ZŠ v objektu kina) proběhlo hlasování, které
však v zápise schází. Bylo odhlasováno, že evaluaci provede p. Havelka
do příštího zasedání.
2. V bodě č. 6 zastupitelstvo odsouhlasilo věcná břemena pro ČEZ. V
zápise je uvedeno, že se jedná o konkrétní smlouvy (č. IV-12-60175530/VB/01 a č. IV-12-6007982/01),
které však při jednání vůbec nebyly
zmíněny a ani nebyly předloženy.
3. Návrh L. Münzbergera o zveřejňování smluv byl před hlasováním ze
strany p. starosty Horáka doplněn o
dva body (upřesnění lhůt vyvěšení a
zveřejnění citlivých smluv), což v
zápise chybí.
4. Návrh F. Kaštánka (Strategický

rozvojový plán) nebyl citován z „jakéhosi dokumentu“, jak uvádí zápis,
ale z předloženého návrhu usnesení.
V zápise je uvedeno, že cena za dokument (strategický rozvojový plán) je
30.000 Kč, ale při jednání byl uveden rozsah částky 15.000–30.000 Kč,
resp., že částka 30.000 Kč je maximální.
5. V diskuzi o provedených pracích
na ČOV je u výroku F. Kaštánka uvedeno, že „Zadní Třebaň doplácí pouze 17,1 mil. což je 32 %“, což je
chybné. Správně má být uvedeno, že
Liteň doplácí 17,1 mil. (32 %) a Zadní Třebaň 6 mil. (10 %).
6. U návrhu J. Vodičky (Obsazení správní rady Ateliér Svatopluk) chybí v
zápise podstatná část diskuze zastupitelů.
7. Celková forma zápisu je založena
na citacích jednotlivých aktérů, což
je problematické v tom, že ne všechny výroky jsou v zápisu uvedeny a
naopak nepodstatné věci jsou zaznamenány.
lukáš MüNzberger,
7. února 2015

Nová liteň předložila na veřejném zasedání několik podnětů
Zástupci Nové Litně, z.s. si na veřejné zasedání č.
3, které se konalo 29. 1. 2015, připravili několik
podnětů. Materiál „Nákup a instalace odpadních
košů + sáčky na psí exkrementy“ předložený Jiřím
Hráchem byl jednohlasně schválen s tím, že starosta pan Horák zajistí do 11. 3. 2015 vypracování
dokumentu o finanční náročnosti záměru a realizace proběhne do 30. 4. 2015.
Materiál „Podání žádosti o grant Stromy Nadace
ČEZ“ předložený Jiřím Hráchem byl jednohlasně
schválen s tím, že starosta pan Horák zajistí se zaměstnanci OÚ do 6. 2. 2015 podání žádosti na liniovou výsadbu stromů v lokalitě cesta od Staré školy před Johnny servisem směrem ke Bělči. Infor-

maci o schválení jsem ověřovala jen ústně, protože v zápise z Veřejného zasedání není uvedena.
Materiál „Vypracování dokumentu Strategický
rozvojový plán“ předložený Filipem Kaštánkem
byl jednohlasně schválen s tím, že maximální náklady na vypracování budou 30 000 Kč a zastupitel
Filip Kaštánek zajistí vypracování tohoto dokumentu do 31. 3. 2015.
Materiál „Založení fondů na rozvoj jednotlivých
míst v Litni“ předložený Filipem Kaštánkem nebyl
schválen.
Materiál „Zveřejňování smluv na internetových stránkách městyse“ předložený Lukášem Műnzbergerem byl osmi zastupiteli schválen s tím, že úřad

bude povinně zveřejňovat aktuálně platné dlouhodobé smlouvy (termín 1. 6. 2015) a nově podepisované smlouvy do dvou pracovních dní od podpisu smluvními stranami (termín od 2. 3. 2015).
Mimo navržený program byly Jiřím Vodičkou
předloženy materiály „Obsazení správní rady
Atelier Svatopluk“ (nebyl schválen) a dále „Evaluace výstavby 2 tříd ZŠ v objektu kina“ (informace
o hlasování není v zápise z Veřejného zasedání
uvedena).
Plná znění materiálů, které předkládají zástupci
Nové Litně, z. s. lze nalézt na webu www.novaliten.cz. Další veřejné zasedání se uskuteční 19. 3.
2015, srdečně Vás zveme. Hana lukešová

kauza Atelier Svatopluk, o. p. s.
Otázka, která nás v Nové Litni trápí
je jednoduchá: Proč ¾ roku po smrti
bývalého starosty Karla Klimenta
není doplněna správní rada Atelieru
Svatopluk, o.p.s. a není zvolen nový
předseda? Pokusím se stručně nastínit současnou situaci. Atelier Svatopluk, o.p.s. hospodaří s majetkem
obce (areál učiliště) v účetní hodnotě
17 mil. Kč (tržní hodnota je údajně
36 mil.) a po třech letech se jí hospodářsky vůbec nedaří. Nebyla pod vedením ředitele Havelky schopná zrealizovat ani jeden ze záměrů, pro který byla založena. Její minimalistická
hospodářská činnost negeneruje dost
prostředků ani na údržbu areálu, ani
na platy zaměstnanců. Dotace na pořádný rozjezd činnosti se řediteli Havelkovi nedaří získat. Jakékoli dotazy zastupitelů z okruhu Nové Litně
na toto téma jsou přehlíženy. Na lednovém zasedání zastupitelstva jsme
navrhli zastupitele Kaštánka na doplnění správní rady. Tento návrh byl
starostou Horákem odmítnut, argumentem č.1 starosty Horáka je sdělení, že dne 22.7.2014 byla prý novým
členem správní rady jmenována jím,
tedy starostou, paní Zítová. Do rejstříku nebyla tato změna dodnes zapsána, protože pan Křížek, který je
členem správní rady za firmu Digitus, je prý do té míry nemocný, že do
teď - tedy za 6 měsíců - nebyl schopen podepsat zápis z jednání správní

rady. Každého jistě v té chvíli napadne (nám to běží hlavou od 22. 1.
2015, od pracovní porady), jak se
může setkávat správní rada (dle zákona musí jednat minimálně 2x ročně, v zakládací smlouvě Ateriéru
Svatopluk, o.p.s. je stanoveno, že se
bude setkávat minimálně 3x ročně!),
když její předseda zemřel před 9ti
měsíci a druhý ze tří členů je dlouhodobě nemocný? Kdo (a jak?) rozhoduje o důležitých věcech a dohlíží
nad hospodařením s majetkem, který
byl naší obci svěřen? Kdo dohlíží na
nakládání s obecním majetkem? Jsou
tam snad starosta Horák a ředitel Havelka už skoro rok úplně sami?
Nato přichází argument č. 2 pana Havelky, který je na zasedání zastupitelstva přítomen jako zapisovatel, že
starosta Horák má právo jmenovat
členy správní rady, protože v zakládací listině je napsáno, že je jmenuje
"zástupce zakladatele". Tento argument velice lehce vyvrací zastupitel
Münzberger, který má zakládací smlouvu s sebou a přečte, že členy jmenuje "zakladatel". (Na tomto příkladu je názorně vidět, jak nebezpečné
je pro zastupitele si o věcech jen tak
povídat, což preferuje současné vedení obce. Bez písemných záznamů a
zápisu toho, co kdo tvrdí, se můžou
vloudit do rozhodování nepřesnosti a
polopravdy.)
Mimo to § 84 odst. 2 ZOZ hovoří

dost jasně, že v kompetenci zastupitelstva je "navrhování zástupců obce
do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání...". Vznesli jsme další protiargumenty, které jen dokládají absurdnost
tvrzení starosty Horáka a ředitele
Havelky. Zastupitel Kaštánek poukázal na to, že i kdyby měl pan Horák
právo nástupce po panu Klimentovi
jmenovat, zápis do rejstříku se musel
udělat do 2 měsíců od tohoto jmenování - nejpozději 23. 9. 2014 by tedy
byl jakýkoliv zápis z 22. 7. již neplatný. Navíc soud by určitě zkoumal,
zda je návrh na vklad do rejstříku v
souladu se zakládacími listinami, a
takový vklad by s největší pravděpodobností odmítl. K tomu argumentoval zastupitel Vodička tak, že jestliže
správní rada nebyla oficiálně jmenována, nemohla se v roce 2014 ani
platně sejít, ani platně jednat. Mimoto jsme zjistili, že vedení Atelieru
Svatopluk, o.p.s. si neplní své povinnosti a nezveřejňuje do 30. 6. ve sbírce listin za každý předcházející rok
výroční zprávu ani účetní uzávěrku.
Ke dni 4. 2. 2015 je vyvěšena pouze
výroční zpráva za rok 2012, která byla dodána na soud až 14. 3. 2014 (9
měsíců po termínu). Tam si přečteme
mnoho floskulí. Jako příklad směsi
nepravdivých a přibarvených informací zaujala například věta, že Ate-

lier Svatopluk využívá ke komunikaci s okolím sociální sítě Facebook a
Twitter. Na Facebooku za rok 2012
je jediná aktivita z 1. 12. 2012, kdy
byl FB účet založen. V roce 2013
jsou tu 2 aktivity, a to je do 4. 2. 2015
vše. To, že na Twitteru není účet ani
založen už nepřekvapí, neboť ve zprávě je Twitter s jedním t místo dvojitého t. Ve zprávě se mluví i o sebepropagování a reklamě Atelieru Svatopluk. Má být prováděna v měsíčních intervalech a v různých formách.
Jednou z forem je i „skrytá reklama v
rozhovorech a reportážích“. Tak snad
v tom jediném zpráva říká pravdu.
Skrytá je opravdu dokonale.
Opravdu si naši kritici a protistrana v
zastupitelstvu myslí, že máme nad
takovýmto chováním a postupy při
správě majetků v řádech desítek milionů zavírat oči, mlčet a nic nedělat?
Opravdu považují zastupitelé Horák,
Marcínová, Fiřt, Novotný a Slanec
za správné být proti návrhu jmenovat
zastupitele Horáka a Kaštánka do správní rady Ateliéru Svatopluk, o.p.s.,
když jsme jako zastupitelé slavnostně pronášeli: „Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a
jeho občanů.“? My v Nové Litni to
myslíme smrtelně vážně, proto se budeme snažit v zájmu městyse a občanů o narovnání tohoto podivného stavu. Jiří vodičkA, 16. února 2015
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ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
Vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby, zpracování
daňových přiznání, mzdy, poradenství (Liteň - Běleč).
www.gsg-pribram.cz
Tel.: 603 283 538
h.kriklavova@gmail.com

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

Slavte „20ku“
s KLÁROU
Nezapomněli jste, že Salon
KLÁRA v Řevnicích slaví
20. výročí založení a nabízí
letos všem svým klientům
mimořádné výhody?
- 20% slevy 20. den v měsíci
- dary a ceny pro „sběrače“ kreditů za zdejší služby
- pozvánku na Retro Disco v hotelu Grand Řevnice
Podrobnosti na webu www.salon-klara.webgarden.cz

Těší se na vás všichni ze SALONU KLÁRA.
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1,
252 30 Řevnice.
Mobil: Jarka Vyletová - 603 430 557
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Ivan Mládek nečetl, prý raději zpívá
ZNÁMÝ MUZIKANT USPOŘÁDAL V ŘEVNICKÉ ŠKOLE »MALÝ MEGAKONCERT« - APLAUS SI NEZADAL S LUCERNOU
V řevnické základní škole úspěšně
pokračujeme ve čtení dětem - tentokrát jsme u nás přivítali dalšího milého hosta, známého muzikanta Ivana
Mládka. Protože podle vlastních slov
raději zpívá, přivedl si na pomoc
vnučku Elinku, žákyni 3. C naší školy, která svého dědečka úspěšně zastoupila. Nejdříve prvňákům a druhákům přečetla úryvek ze Špalíčku pohádek Františka Hrubína a pak pro
třeťáky a čtvrťáky kousek mezi dětmi velmi oblíbeného Příběhu malého
poseroutky od Jeffa Kinneyho.
Ivan Mládek sice sám nečetl, ale o to
ochotněji odpovídal na všechny otáz-

ky dětí. Například: „Proč Jožin z bažin žere hlavně Pražáky…?“
Největší paráda ovšem byla, když
vzal do ruky své banjo a začal takový malý řevnický »megakoncert« –
přála bych vám vidět, jak nadšeně a
bezprostředně děti zpívaly s ním a
jak znaly texty jeho písniček. Závěrečný aplaus si v ničem nezadal s
pražskou Lucernou. Mládek nakonec
obdaroval děti dvěma exempláři své
autorské hry Jožin z bažin.
petra mejstříková SULKOVá,
ZŠ Řevnice

Z našeho kraje

Obyvatelé Řevnic sami
chytili zloděje plechů

Řevnice - Zloděje, který se pokoušel
ukrást měděné plechy, zadržel s
pomocí sousedů majitel rodinného
domu v řevnické Broncově ulici.
„Přivolaným policistům se pachatel
přiznal k další krádeži měděných
okapových svodů v téže lokalitě a
sdělil i údaje o spolupachateli, který
je - stejně jako on - z obce Jeneč,“
uvedl velitel řevnických policistů
Jiří Dlask. „Ve spolupráci s kriminalisty se nám při následném prověřovacím pokusu podařilo zjistit další
případ krádeže okapových svodů v
katastru Řevnic,“ dodal Dlask. (mif)

NEČETL, POSLOUCHAL. Známý muzikant a bavič Ivan Mládek při návštěvě řevnické školy.
Foto Petra Mejstříková Sulková

Vlaky končí na Smíchově, na hlavní nepojedou

Jak jsme vás už informovali, České dráhy od začátku února zrušily jízdu
jednoho páru osobních vlaků ráno a jednoho páru odpoledne v úseku Praha
Smíchov - Praha hl. n. v pracovní dny. Od 7. března do 13.června bude omezení u odpoledního páru rozšířeno i na víkendy a státní svátky. Každý den
v týdnu tedy na Smíchově v 16.30 skončí vlak od Berouna a osobní vlak v
16.49 (čas z Hl.n.) bude výchozí až ze Smíchova v 16.57. Ranní pár s příjezdem od Berouna na Smíchov v 7.30 nebude na Hlavní nádraží pokračovat jen v pracovní dny a obdobně na tom bude jen v pracovní dny i spoj v
7.49 z Hlavního nádraží do Berouna.
Jan SUp, praha

Řevničtí hasiči na svém plese předvedli spartakiádní Poupata

Sobotní večer 28. února patřil řevnickým dobrovolným
hasičům. Od večerních osmi hodin vyhrávala v sále místního Lidového domu kapela a na parketu se začaly objevovat první taneční páry. Letošní ročník plesu se vrátil k formě karnevalu, čehož se mnoho účastníků zhostilo opravdu s grácií. Většina masek byla velice originální a nápaditá, ti nejlepší byli po právu v hlasování o nejkrásnější masku oceněni lahvinkou dobrého moku. Po
úvodním hudebním bloku se s úžasným vystoupením

představila dětská lidová muzika Notičky. I samotní hasiči se do kulturního programu zapojili vlastními silami.
V trošku improvizované formaci předvedli spartakiádní
skladbu Poupata. Po dalším hudebně-tanečním bloku
přišla na řadu tombola. Každý lístek vyhrával, proto se
lístky ihned všechny prodaly. Což se bohužel nedá řici o
vstupenkách na samotnou akci. I přesto věříme, že se
všem zúčastněným ples líbil.
Text a foto
lucie Boxanová, Svinaře

* Od 1. 3. nejsou v Letech sváženy
nádoby na odpad, které nemají nálepku na rok 2015. Od 9. 4. začne
svoz bioodpadu, nádoby musejí být
také označeny letošní nálepkou. (bt)
* Oslava masopustu se koná 7. 3. v
Srbsku. Od 11.30 budou v sokolovně k mání zabíjačkové pochoutky,
ve 12.30 vyjde průvod maškar. (mif)
* Česko-moravský ples pořádá 28.
3. od 19.00 v Zadní Třebani řevnická lidová muzika Notičky. V kulturním domě vás čeká bohatá tombola,
losování hlavních cen, dvě překvapení a muzika v podání Notiček i
cimbálovky Harafica. Vstupenky lze
objednat na tel. č.: 603245784. (pef)
* Větve na pálení čarodějnic mohou
obyvatelé Letů odkládat na tradičním místě u brodu přes Berounku
každou sobotu až do 30. 4., vždy od
9 do 12. Do konce dubna nelze větve odkládat na sběrné místo.
(bt)
* U požáru v bytovém domě v Dobřichovicích zasahovali 18. 2. místní
dobrovolní a řevničtí profesionální
hasiči. Jednalo se o zahoření el. zásuvky a části rozvaděče. Majiteli byl
vydán zákaz používat el. energii až
do revize odbornou firmou. (pav)
* Do kulturního domu v Zadní
Třebani se v noci z 19. na 20. 2.
vloupal neznámý zloděj. Ukradl
přes 7.000 Kč, navíc způsobil škodu
za dalších 5.000 Kč.
(heš)
* K podnapilému mladíkovi na nádraží v Černošicích byli 13. 2. odpoledne přivoláni místní městští policisté. Mladík byl z důvodu intoxikace alkoholem převezen k dalšímu
ošetření. Případ bude mít dohru u
přestupkové komise a bude se jím
také zabývat orgán sociálně-právní
ochrany dětí. Gregor DUŠIČKA
* Zděnou rozvodnou skříň bez zavedené elektriky poškodil na neoploceném pozemku v Zadní Třebani
neznámý vandal. Způsobil škodu
4.900 Kč.
Hedvika ŠmíDOVá

Lesy v nejbližších dnech vyčistí koryto Svinařského potoka
BUDOVÁNÍ KANALIZACE V ZADNÍ TŘEBANI POKRAČUJE PODLE DOHODNUTÉHO PLÁNU
Zadní Třebaň - Budování kanalizace v Zadní
Třebani je v plném proudu. práce nyní pokračují v ulici Školní, podél Svinařského potoka
dále přijdou na řadu ulice U Hřiště a Ke Slemenům. Na druhé straně obce další skupina dokončuje práce v ulici Nad nádražím, následně
se přesune do ulice Lipová.
„Na základě nových informací od dodavatele byla
upravena cena šachty s plastovým víkem na 2.500
Kč. Cena šachty s litinovým víkem je 3.500 Kč,“
sdělila starostka obce Markéta Simanová. V případě zájmu o revizní šachtu se zájemci mohou hlásit
telefonicky, e-mailem (ou@zadnitreban.cz) či
osobně na obecním úřadě.
V těchto dnech dostávají obyvatelé do schránek

předpisy na platbu za odvoz komunálního odpadu.
Ceny zůstávají stejné jako v roce 2014. „Na základě vyhlášky je majitel nemovitosti povinen platit za objekt, kde není nikdo přihlášen k trvalému
pobytu, 750 ročně, a to i v případě, že nevlastní nádobu na odpady. Osoba s trvalým pobytem v obci
platí 500 Kč na rok,“ upřesnila starostka. Platba je
možná jak přes účet, tak osobně na obecním úřadě.
„Po uhrazení částky obdržíte na OÚ identifikační
známku, kterou vylepíte na nádobu. Staré známky
jsou platné do konce března,“ dodala Simanová.
Začaly práce na zateplení budovy základní a mateřské školy, firma jež vyhrála výběrové řízení postavila v minulém týdnu lešení, upravuje se osvětlení i elektroinstalace v objektu školy. Při pohybu

v okolí školy je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
Do konce března 2015 je třeba na obecním úřadě
zaplatit poplatek za psa 100 Kč a za každého dalšího 150 Kč.
Na veřejném zasedání 10. 2. rozhodli zastupitelé,
že podají žádost o dotaci na protipovodňová opatření v obci. Součástí je zpracování projektové dokumentace, aktualizace protipovodňového plánu
včetně digitalizace a rekonstrukce veřejného rozhlasu bezdrátově včetně napojení na Integrovaný
záchranný systém. Schůzka se zástupci Lesů ČR
se konala 13. 2. Dozvěděli jsme se, že v nejbližších dnech bude vyčištěno koryto Svinařského potoka. Zástupci Lesů jednali se staviteli kanalizace,
aby nedošlo ke střetu prací. petra FRÝDLOVá
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Kamínky položeny, může se stavět
ČERNOŠIČTÍ SE SKLÁDAJÍ NA NOVOU SPORTOVNÍ HALU, DOČKAT SE JÍ MAJÍ PŘIBLIŽNĚ ZA ROK
Černošice - Základní kameny nové sportovní haly položili 14. února obyvatelé Černošic. Nová »tělocvična«, kterou budou využívat
děti z místní ZŠ i sportovní oddíly,
má být hotová přibližně za rok.
„Budoucí sportovní hala pro nás není jen běžnou stavbou, ale hlavně
místem, které přinese kvalitní zázemí dětem, mládeži a sportovcům,
místem, kde se budeme setkávat a
kde budeme trávit volný čas,“ uvedl
starosta Černošic Filip Kořínek s
tím, že slavnostní pokládání základních kamenů se velmi vydařilo. Mělo netradiční formu - každý mohl na
kámen, který si přinesl, či který dostal na místě, namalovat nějaký motiv
či vzkaz. Kameny byly uloženy do
skleněných tubusů, které budou vystaveny v nové hale. „Tuto formu
položení základního kamene jsme
zvolili proto, abychom poděkovali

S KAMÍNKY. Patronka černošické haly, světoznámá sportovkyně Věra Čáslavská (uprostřed), se svým základním kamínkem.
Foto Petr KubíN

za přístup místních občanů. Do přípravy stavby se skrze veřejnou sbírku, ale taky skrze koncert na podporu haly, benefiční kalendář a řadu
dalších akcí zapojily už stovky místních obyvatel,“ zdůraznil Kořínek,
podle kterého byla slavnost úspěšným završením mnohaleté snahy.
„Pokládání základních kamínků bylo společnou oslavou faktu, že se
projekt podařilo převést z roviny
přání do roviny reálné stavby, která
má zhotovitele i termín dokončení.
Kameny ve skleněných tubusech budou v budoucí hale všem připomínat, že je společným dílem celé naší
komunity,“ dodal starosta.
K veřejné sbírce na výstavbu haly se
připojily stovky lidí, dosud se vybralo přibližně osm milionů korun. Patronkou haly je sedminásobná olympijská vítězka, obyvatelka Černošic
Věra Čáslavská. Miloslav FRÝDL

Třebaňští předškoláci jezdí plavat, školáci bruslit
Zadní Třebaň - Děti se v zadnotřebaňské málotřídce rozhodně
nenudí. Kromě výuky a přípravy
se těší ze sportovních aktivit.
Školkové děti měly 27. 2. na programu třetí lekci plavání v Příbrami.
„Jezdíme společně s dětmi z řevnické školky Pikolín, abychom se podělili o náklady na dopravu,“ sdělila
učitelka Pavlína Neprašová s tím, že
děti jsou vždy nadšené, vodu milují.
Místo plaveckých rukávků používají
pásky a pěnové pomůcky, nácvik

plavání zvládají bezvadně. Celkem
mají v plánu deset lekcí.
Školáci zase jezdí do Černošic na
bruslení. „Začátkem března už nás
čeká závěrečná lekce,“ sdělila ředitelka Pavlína Fialová s tím, že děti
dělají pokroky a bruslení je baví.
Předškoláci v únoru zavítali do
Hlásné Třebaně, kde v místní školce
Květinka zhlédli divadélko. V březnu se mohou ve své mateřince těšit
na pohádku O tureckém rybáři.
Školáci zase zhlédli v Řevnicích di-

pořádá NÁBOR dětí a mládeže na

TENIS!

vadelní představení Peter Pan. Škola
se navíc zapojila do projektu CLIL
(Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Ukázka metody CLIL,
jejíž klíčovou součástí je aktivní zapojení žáků do výuky, se uskutečnila 26. 2. při angličtině. Děti si hodinu vyloženě užívaly a zapojovaly se.
„ Bylo to skvělé, moc mě to bavilo,“
prozradil třeťák Míša Kautský.
Do konce školního roku bude jedenkrát týdně do třebaňské málotřídky
docházet rodilá mluvčí, slečna z
Anglie. Na konci března se tu bude
konat třetí projektový den s názvem
Knihy mají své osudy. „Zatím vše
plánujeme s paní učitelkou Kopačkovou, rodiče i děti budeme včas informovat,“ sdělila ředitelka s tím, že
1. a 2. ročník se může těšit na čtení
Za zvířátky do knížek, 3. a 4. ročník
čeká čtení Na stopě pravěkým záhadám. Děti si tento den přinesou spacák a ve škole přenocují.
V návaznosti na projektový den má
ředitelka další plán. „Ráda bych se s
dětmi zúčastnila tradiční literární

V BAZÉNU. Zadnotřebaňští předškoláci na plavání v Příbrami.
Foto Pavlína NEPRAŠOVÁ
soutěže pro děti a mládež Kniha v
hlavní roli, kterou vyhlašuje Svět
knihy v rámci kampaně Rosteme s
knihou,“ dodala Fialová.
Petra FRÝDLOVÁ

Proč hrát u nás tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví trenéři
• Tréninky neodpadávají. V případě špatného počasí
máme k dispozici pevnou halu v Letech.
• Možnost NÁHRADY ZAMEŠKANÝCH TRÉNINKŮ přes
náhradový systém Auksys
• Pořádání velkého množství akcí - turnaje, soustředění,
hory...
• Tenisové tréninky pro děti, mládež i dospělé

Tréninková místa
Svinaře – Hostomice – Lety
Více informací na www.tenis-skola.cz
nebo na tel.č. +420 608 539 550 (Petr Václavek)
Na Vaši účast se těší trenéři Petr, Pavel, David a Radek

PŘIVEZLY MEDAILE. Velmi úspěšně zahájily letošní sezonu aerobičky ze
Všenor. Hned z první soutěže jednotlivců, Pražského Aerobického Cupu, přivezly jednu zlatou (Natali Kamberská), tři stříbrné (Anna Abtová, Viktorie
Hlavničková i Barbora Němcová) a tři bronzové medaile (Meda Hrazdirová, Anna Prachovská, Anežka Černá). Týden nato se v Kralupech nad Vltavou zúčastnily Valentýnského aerobiku. I přes extrémně nízkou účast kvůli
nemocem vybojovala Karolína Kubíková třetí místo.
Text a foto Katka ČERNÁ, Zadní Třebaň
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Bája Pic triumfovali, popáté za sebou
FINÁLOVÝMI BOJI SKONČIL POSLEDNÍ ÚNOROVÝ DEN SEDMNÁCTÝ ROČNÍK ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU
Řevnice - vítězem sedmnáctého
ročníku turnaje v pozemním hokeji Řevnický Bandy cup se stalo
družstvo Bája Pic. Několik týdnů
trvající boje vyvrcholily závěrečným play-off v sobotu 28. února.
Základní část soutěže byla dohrána
21. února. První místo měli s předstihem zajištěné obhájci loňského prvenství Bája Pic. Na druhé Samotáře
získali náskok 15 bodů, Kojoti uhájili 3. místo před IQ Ouvey. Tabulku
uzavíral Boston. Kanadské bodování
ovládl Jiří Pitauer z Bája Pic se ziskem 53 bodů. Střeleckou korunu získal Jiří Tlášek s 30 zásahy, který odolal tlaku svých týmových kolegů Jiřího Pitauera a Jana Hrušky, kteří nastřádali 29 gólů.
Play-off se konalo poslední únorovou sobotu. Ve čtvrtfinálových zápasech potvrdili papírové předpoklady

Sport po okolí

* Zahájení jarní sezony si na 3. 3.
naplánovali řevničtí fotbalisté. Na
hřiště Za Vodou si pozvali hráče AC
Sparta Praha a reprezentanty ČR, na
programu byla od 16.00 jejich autogramiáda i trénink fotbalových žáků
Řevnic. Miroslav Kratochvíl
* 15. ročník turnaje ve stolním tenisu PING-PONG Open 2015 pořádá
14. 3. KČT Zadní Třebaň. Prezence v
místním Společenském domě začne
v 9.30, první utkání bude rozehráno o
půl hodiny později. Své umění poměří jednotlivci i dvojice ve čtyřhrách, vítězové dostanou medaile,
diplomy a ceny.
(jaz)

Kraj dá dva miliony
mladým fotbalistům

Středočeský kraj - Finanční »injekci« dostanou mládežnické kluby, které se účastní soutěží a turnajů řízených krajským fotbalovým svazem a okresními fotbalovými svazy ve středních Čechách.
Středočeští zastupitelé jim na
svém únorovém zasedání »přiklepli« dva miliony korun.
„Mladí fotbalisté budou moci peníze využívat prostřednictvím Nadačního fondu pro fotbalovou mládež
Středočeského kraje,“ sdělil hejtman Miloš Petera. „Fond bude zároveň finančně podporovat mládežnické akce pořádané Středočeským fotbalovým svazem, okresními fotbalovými svazy a jejich členskými kluby,“ dodal.
Středočeský krajský fotbalový svaz
sdružuje 20 199 členů v mládežnických kategoriích a 281 družstev.
Zastřešuje 12 okresních fotbalových svazů, v nichž působí 1 827
družstev.
(mif)

dvakrát 3:1. V bojích poražených semifinalistů získal bronz Citrus Team.
Finále, v němž se střetli 1. a 2. tým
základní části, ovládli po výhrách 2:0
a 5:1 Bája Pic. Stali se vítězi letošního »benďáku« a zároveň slaví 5. vítězství v řadě.
Běhěm finálového dne se také hlasovalo o nejlepšího hráče ročníku. Stal
se jím Michael Sklenář z Citrus Teamu, nejlepším brankářem byl vyhlášen Jiří Kadlec ze Samotářů.
lukáš BalEJa, Řevnice, (mif)

Výsledky play-off

VÍTĚZOVÉ. Vítězové letošního ročníku Řevnického Bandy Cupu, družstvo
Bája Pic.
Foto Pavel JÍLEK
týmy Samotářů a Kojotů, kteří postoupili přes Boston a L.A. Kings.
Nejvyrovnanější byl souboj IQ Ouvey s Citrus Teamem; díky těsné výhře 2:1 a remíze 1:1 vybojovali postup hráči Citrus Teamu. Ti se v semifinále postavili obhájcům z Bája

Pic. První zápas i přes velký tlak soupeře vyhráli Bája Pic 3:0. V odvetě si
Bája Pic díky výhře 2:1 zajistil již 8.
postup do finále v řadě. Ve druhém
semifinále se střetli Samotáři a Kojoti. Tento souboj rozhodlo jistější proměňování šancí - Samotáři vyhráli

Házenkáři pořádají turnaj žáků
DO ŘEVNIC PŘIJEDOU DRUŽSTVA Z CELÉ REPUBLIKY
Začátek jarní mistrovské sezony se
pomalu blíží »národním« házenkářům Řevnic. Zatím ale stále ještě
hrají v halách. V té řevnické za Lidovým domem se v sobotu 7. 3. bude hrát celorepublikový turnaj starších žáků. Od 9.00 s našimi kluky
změří síly družstva Spoje Praha, Ostopovice, Studénka, Žatec, Dobruška a Nezvěstice. Domácím se ovšem moc šancí nedává. Starší kluci
jsou jen čtyři (!), vše ostatní budou
zachraňovat mladší. Třeba ale s vaším povzbuzováním překvapí. Bohužel zrovna začínají jarní prázdniny, a tak máme obavy, aby některé
opory neodjely na hory. Někteří rodiče už to řeší pozdějším odjezdem.
Spoléháme především na účast Mar-

ka Humla, Dana Sedláčka, Lukáše
Janduse a Matyho Krause. Z těch
mladších by neměli chybět Honza
Kočí, Radek Adamec, Vojta Zavadil, Vojta Palička, David Hochmal a
Pepa Pokorný! Turnaj začne v 9.00,
vyhlášení výsledků je naplánováno
na 18.00. Přijďte povzbudit řevnickou národní házenou !
Valné hromady obou klubů DTJ i
NH se uskuteční ve čtvrtek 26. 3. od
20.00 respektive 19.00 hodin. Pokud byste měli nějakou radu, jak a
co dělat v našem sportu, neváhejte
přijít naši práci podpořit.
A nezapomeňte, že o Velikonočním
pondělí (6. 4.) dorazíme na tradiční
velikonoční házenkářskou pomlázku!
Petr holÝ, Řevnice

IQ Ouvey - Citrus Team 1:2
Kojoti - L.A. Kings 1:1
Samotáři - Boston 3:2
Citrus Team - IQ Ouvey 1:1
L.A. Kings - Kojoti 1:3
Boston - Samotáři 2:6
Bája Pic - Citrus Team 3:0
Samotáři - Kojoti 3:1
Citrus Team - Bája Pic 1:2
Kojoti - Samotáři 1:3
Citrus Team - Kojoti 4:1
Bája Pic - Samotáři 2:0
Kojoti - Citrus Team 1:4
Samotáři - Bája Pic 1:5

Výsledky z 21. února
Bája Pic - Samotáři 4:2
Boston - Citrus Team 0:3
Kojoti - L.A. Kings 2:0
Bája Pic - Boston 5:1
IQ Ouvey - Samotáři 7:5
Citrus Team - L.A. Kings 2:1
Kojoti - Bája Pic 2:3
L.A. Kings - Boston 1 :1
Samotáři - Citrus Team 3:1
IQ Ouvey - Bája Pic 1:4
Boston - Kojoti 0:5
L.A. Kings - IQ Ouvey 0:2
Boston - Citrus Team 3:5
Samotáři - Kojoti 2:0
Citrus Team - IQ Ouvey 3:1

Konečné pořadí

1) Bája Pic
2) Samotáři
3) citrus team
4) Kojoti
5) IQ ouvey
6) l.a. Kings
7) Boston

První jarní mistrák odehrají Letovští
NOVÁČKA KRAJSKÉ 1. A TŘÍDY ČEKÁ BOJ O ZÁCHRANU - STEJNĚ JAKO DOBŘICHOVICE
Fotbalisté FK Lety se během zimní
přípravy účastnili zimního turnaje
Weber Cup - v radotínské skupině
skončili na 5. místě. V neděli 8. března vstupují do jarní části krajské 1. A
třídy, kde jej jako nováčka čekají záchranářské práce! Po hodně nepovedeném podzimu a po odstoupení Slovanu Hradištko ze soutěže se strhne
lítý boj o záchranu. Po již sestupujícím Hradištku na dalších dvou sestu-
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pových místech nebudou chtít určitě
zůstat nejen letovští fotbalisté, ale
ani soupeři z Cerhovic, Zavidova,
Hvozdnice a další kluby ohrožené
sestupem do 1. B třídy.
Z týmu v zimě odešel Zdeněk Houštecký (Žatec - divize), do Sokola Vonoklasy se z hostování vrátili Marek
Baubín a Jaroslav Nejepsa. Staronovou tváří v zelenočerném dresu je
Pavel Korbelář z SK Úvaly.
I přesto, že se nepodařilo tým pořádně posílit, pevně věříme v jeho záchranu.
Jiří KÁrNíK
Začínají v Hostivicích
Dobřichovičtí fotbalisté hrající okresní přebor Praha-západ vstoupí do
jarních mistrovských odvet zatím
prakticky beze změn. Od ledna trénovali dvakrát týdně, v sobotu 21. 2.
měli v Praze na umělé trávě sehrát
přípravné utkání s Ostrovanem Zadní Třebaň. Třebaňští se však pro nedostatek hráčů omluvili, nejspíš je
postihla chřipková epidemie. V jed-

nání jsou ještě přátelské zápasy s Vižinou a Karlštejnem. První mistrák
sehrají Dobřichovičtí 21. 3. od 15.00
v Hostivicích. Miloslav oMÁČKa

Rozpis jarních
mistráků FK Lety
Krajská I. A třída, skupina A

8. 3. 14:30 FK Lety – SK Lhota
14. 3. 14:30 Velvary - FK Lety
22. 3. - VOLNO
29. 3. 15:00 FK Lety - FC Zavidov
5. 4. 16:30 Cerhovice - FK Lety
12. 4. 16:30 FK Lety - Tuchlovice
8. 4. 17:00 FC Jílové - FK Lety
26. 4. 17:00 FK Lety - Všenory
2. 5. 17:00 SK Votice - FK Lety
10. 5. 17:00 FK Lety - Černolice
16. 5. 17:00 Nespeky - FK Lety
24. 5. 17:00 FK Lety - Poříčí n/S
30. 5. 17:00 SK Slaný - FK Lety
7. 6. 17:00 FK Lety - Hvozdnice
13. 6. 13:00 Benešov B - FK Lety

