
Poberouní - Klidné Vánoce? Ano!
Klidný Silvestr? Ani náhodou!
Řevničtí záchranáři si poslední
den loňského roku pořádně »uži-
li«. A černošičtí policisté taky.
Dvě posádky nasadila o silvestrov-
ské noci do služby soukromá zách-
ranná služba z Řevnic. Nevěděly,
kam dřív. „Ošetřovali jsme pacienty
po napadení, popálené zábavnou py-
rotechnikou, opilce, zraněné i starší
paní s infarktem,“ zrekapituloval sil-
vestrovské výjezdy ředitel záchranky
Bořek Bulíček. Zranění od petard a
rachejtlí byla tentokrát lehčího cha-
rakteru - mladý muž v Černošicích si
popálil prsty, další dva mladíci přišli
sami přímo na pohotovost v Řevni-
cích - také s poraněním rukou.
„Těžší případ jsme měli v Karlíku,

kde byl po napadaní zraněn mladý
muž,“ řekl Bulíček. „Okolnosti šetří
policie, bližší podrobnosti k případu
proto zatím nemohu sdělit,“ dodal.
Opilců měli Řevničtí v práci více, asi
nejhůř dopadla dvaadvacetiletá dív-
ka v Dobřichovicích, která upadla do
bezvědomí. V Černošicících ošetřili
záchranáři starší ženu, jež si po pádu
způsobila velkou tržnou ránu na hla-
vě. Krvácející paní nemohla vstát,
zpoza zamčených dveří ji museli
»osvobodit« místní strážníci. „Do
bytu jsme vnikli pootevřeným ok-
nem a zajistili průchod rychlé zá-
chranné službě, která již byla na ces-
tě,“ sdělil velitel městské policie
Gregor Dušička. Další seniorka, ten-
tokrát v Řevnicích, si zlomila krček
stehenní kosti.       Miloslav FRÝDL

Liteň - Nájezd sprejerů zažila na
sklonku loň̌ského roku Liteň. Nej-
otřesněji se podepsali na omítce
zdejší základní školy.
Vlastním očím nevěřili lidé, kteří se
o Štědrém dnu vypravili na liteňský
hřbitov bezprostředně sousedící s
budovou místní ZŠ. Její fasádu kdo-
si posprejoval obřími klikyháky, ná-

pisy i nacistickými symboly. „Ne-
známý vandal tím způsobil škodu
90.000 Kč,“ řekla velitelka karlš-
tejnských policistů Hedvika Šmído-
vá. Sprejeři před svátky ale řádili i
jinde po Litni - svými výtvory poni-
čili také omítku, vrata a okno jedno-
ho z domů (škoda 8.000 Kč) a dvě
dopravní značky (5.000 Kč).     (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Nejlepší salát umí Káňa - strana 2
* Herci se do chrámu vrátí - strana 4
* Podbrdskem projel expres - strana 7

Řevnice - Městská poli-
cie začala před koncem
loňského roku fungovat
v Řevnicích. Jejím veli-
telem je Jiří DLASK.
Tak jaké měli řevničtí st-
rážníci Vánoce?
Klidné, prožili jsme je do-
ma, u svých rodin. Měst-
ská policie Řevnice byla
založena opravdu nedávno
a v současnosti jsme jen
dva, včetně velitele. Proto
zatím zajišťujeme výkon
služby pouze v pracovních

dnech od 7 do 15.30 hodin.
Jak to bylo na Silvestra?
Na Silvestra byl v práci
kolega, já jsem čerpal řád-
nou dovolenou. Po dobu
služby nebylo třeba řešit
žádný  případ, a tak jsme
spolu navštívili řevnické
rybáře, kteří na břehu Be-
rounky ukončili sezonu.
Dlouho jste velel řevnic-
kému oddělení státní poli-
cie. Kde jste se najednou
vzal u strážníků, toužil jste
po »klidnějším« životě?

Policistou jsem byl 23 let
z toho 13 let jako velitel
Obvodního oddělení v
Řevnicích. Po letech ve
funkci a za počítačem
jsem trochu zatoužil po
změně - chtěl jsem se zase
vrátit mezi lidi a být jim
ještě něco platný. Využil
jsem proto nabídky staros-
ty města a jsem mu nápo-
mocen při vytvoření měst-
ské policie alespoň trochu
na profesionální úrovni. 
(Dokončení na straně 3)

VESELÁ OSLAVENKYNĚ. Čestné občance Zadní Třebaně Margitě Rytířové
bylo na Štědrý den jedenadevadesát. Od starostky obce dostala květiny a
dárkový balíček, podepsala se do kroniky.             Foto Markéta SIMANOVÁ

Sprejeři v Litni počmárali školu, dům i značky

Velitel strážníků Jiří Dla-
sk.    Foto NN M. FRÝDL

Napadení, zranění,
opilci, popálení...

ZÁCHRANÁŘI SE O SILVESTROVSKÉ NOCI NEZASTAVILI

12. ledna 2016 - 1 (664) Cena výtisku 7 Kč

V Řevnicích začal
devatenáctý Bandy cup

Vždy budu stát na straně maminky s kočárkem!

Po hřbitově běhaly kozy, majitel nebyl k mání
Černošice - Několik koz pobíhajících po hřbitově hlásili 3. ledna odpoledne
obyvatelé Černošic zdejší městské policii.
„Když jsme dorazili na místo, kozy už se ze hřbitova přesunuli ke kostelu,“
uvedl velitel strážníků Gregor Dušička s tím, že majitele zvířat se sice zjistit
povedlo, ale nebyl k zastižení. „Strážníkům se podařilo s vypětím sil kozy za-
hnat na pozemek majitele a telefonicky ho o události informovat. Slíbil, že
se okamžitě postará o to, aby zvířata znovu neutekla,“ sdělil Dušička a do-
dal, že incident městští policisté uzavřeli domluvou. Majiteli. (mif)

Zdrbly recepty i pračky
Zadní Třebaň - Jedenadevadesáté
narozeniny oslavila o Štědrém dnu
druhá nejstarší obyvatelka Zadní
Třebaně, jedno z tzv. Wintonových
dětí, Margita Rytířová.
Čtyři dny před koncem roku jí přišla
popřát také starostka Markéta Sima-
nová. „Dali jsme si kafíčko a cukro-
ví, zdrbli recepty, automatické prač-
ky i dění v obci,“ uvedla Simanová s
tím, že čestná obyvatelka obce je
stále čiperná a veselá. M. Rytířová
odjela před začátkem války z vlasti
jedním z vlaků, jež pro židovské děti
vypravil Angličan Nicholas Winton.
V Anglii vstoupila do armády.   (mif)
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O bačkory nestáli, uspořádali disko
DÝDŽEJOVÉ OLDA BURDA A PETR KRÁL SE PO ČTVRTSTOLETÍ VRÁTILI DO MÍST, KDE ZAČÍNALI

Lety, Králův Dvůr - Vyprodaná
sokolovna v Králově Dvoře bouři-
la 26. 12. na diskotéce Oldy Burdy
z Letů a Petra Krále z  Dobřicho-
vic. Právě v »Králováku« pořáda-
li před čtvrtstoletím oba »dýdžejo-
vé« vyhlášené diskotéky, na které
za nimi jezdila mládež z půlky  be-
rounského okresu. 
„Impuls k návratu nám požehnaly
naše manželky, za což jim děkuje-
me,“ říkal Olda Burda zkraje večera
a hned dodal: „Asi bychom seděli v
bačkorách u televize, a to se nám ne-
chtělo, tak jsme tady s vámi!“ A pak
už se tančilo na pecky staré pětadva-
cet i více let. To, že se Olda s Petrem
rozhodli do Kr. Dvora vrátit (byť do
sokolovny - starý Lidový dům už
nefunguje, jsou zde byty a výrobna),
byl dobrý nápad.  Ohlasy na místě i
na sociálních sítích byly velké, at-
mosféra v sále úžasná, lidé se roz-
cházeli až k ránu. Byl to povedený
večer a hned se spřádaly plány, kde
příště takové disco uspořádat... Nad-
šený z vydařené akce byl i její hlav-
ní tahoun, Olda BURDA.
Jak podle tebe dvojdisco v Králová-
ku dopadlo? 
Myslím, že to dopadlo, jak nejlépe
mohlo. Připomínalo mi to starý li-
ďák, atmosférou i lidmi, kteří přišli.
Mnozí z nich se tu setkalo prvně po
desítkách let. Začali jsme hrát v de-
vět, poslední kus šel ve tři ráno. Tan-
čilo se od první až do poslední pec-
ky. Co víc si jako diskžokej můžu

přát. Moc děkuji všem, kteří přišli.
Pokud jde o mě, byl jsem nadšen. 
Můžeme se těšit na další podobné
večery?
Pevně doufám, že ano. S Radkem
Sochrem ze Sokola Králův Dvůr
jsme si předběžně slíbili, že určitě
něco uděláme. Budeme si brzy volat.
Dal sis pro právě začínající rok ně-

jaké závažné novoroční předsevzetí?
Jsem nekuřák a skoro abstinent, tak
si žádná velká předsevzetí nedávám.
Přeji si každoročně to, co všichni -
zdraví. Pak mám ještě určitá přání,
která mohou a nemusí vyjít do roka.
Jedno z nich je dát si to s Petrem
Králem znovu, protože to bylo po
letech opravdu fajn. Myslím, že ho

ukecám dříve než za další čtvrtstole-
tí. Jestli mi pomohou naše manželky
jako teď, tak by to mohlo být do
roka... Petra FRÝDLOVÁ

DÝDŽEJOVÉ. Olda Burda a Petr Král (zleva) na královodvorské diskotéce. Foto Pavel PAlUSKA

Již osmým rokem se před vánočními svátky konal ve
Svinařích »sallating«. V předvečer Štědrého dne se sešli

v klubíku na kurtech místní sokolové a jejich přátelé,
aby degustovali donesené vzorky bramborových salátů.
Letos se jich od místních kuchařek i kuchařů sešlo 18.
Oproti minulým letům, kdy za každou rodinu mohl
ochutnávat pouze jeden rodinný příslušník, jsme letos
mohli pojídat všichni. Dva nejchutnější favority každý
zapsal na lísteček a vhodil do »půllitrového osudí«. Za
přísného dozoru Michala Kozáka se uskutečnilo hlaso-
vání podle všech regulí a vyhlášené vzorky jsou platné
pro rok 2015. Kdo tedy vyhrál? Ani domácí majonéza,
ani domácí brambory, ale majolkový salát Petra Káni
Saneistra, který obhájil své prvenství z minulého roku.
Náhoda? Asi ne, jelikož Petr vyhrál i nejchutnější pohoš-
tění loňského svinařského masopustu. Zbylý salát jsme
odvezli tradičně do farní charity Beroun, která na Štěd-
rý večer připravuje večeři pro lidi bez domova. 

Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Díky za všechna péefka, udělali jste nám velkou radost! 
Přesně sto čtrnáct vánočních a no-
voročních přání dorazilo před kon-
cem loňského roku, případně zkraje
roku letošního na korespondenční či
mailovou adresu Našich novin. Díky
všem, kteří si na nás vzpomněli -

udělali jste nám velkou radost!
Jak každoročně, i tentokrát jsme se
rozhodli tři nejpovedenější či nejori-
ginálnější přání ocenit. Tady jsou
výsledky nelehkého posuzování, kte-
rého se i tentokrát zhostila speciálně

pro tuto příležitost sestavená porota.
Na třetím místě skončilo přání Jose-
fa Klugeho z Prahy, na druhém koči-
čí dům Hany Tučkové a první místo
si vymalovala Jaroslava Suková, obě
ze Zadní Třebaně. Úspěšní autoři si

mohou vyzvednout výhry po telefo-
nické či mailové domluvě na adrese
redakce. Přání si můžete prohléd-
nout ve fotogalerii webových stránek
pod heslem PF 2016 (http://foto.na-
senoviny.net).              Josef KOZáK

Petr Král: Příště se
chci dva dny válet!
Novoroční berličku k naplnění před-
sevzetí jsem nikdy moc nepoužíval.
Ale rozhodně to neodsuzuji, pokud
tahle psychologická startovní čára
někomu k něčemu pozitivnímu po-
může, tak je to jedině dobře. Kdy-
bych si ale přeci jen měl nějaké
předsevzetí pro letošek dát, tak bych
rád ukočíroval množství pracovních
povinností přes vánoční svátky. Loni
mi nezbylo moc času ani na rodinu a
ani na dospání vzpomínkového
Dvojdiska s Oldou Burdou v Králo-
vě Dvoře. V případě, že mě do toho
Olda a spol zase navezou, což mu dá
letos méně práce, tak bych mu rád
víc pomohl s přípravou a po akci se
tak dva dny jen válel a nechal to v
sobě rezonovat. Byl to zážitek! Díky
všem!        Petr Král, Dobřichovice

Ve Svinařích ochutnávali osmnáct vzorků salátu
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Jsem na straně maminky s kočárkem!
DOkOnČenÍ Ze sTranY 1

Je-li práce u městské policie klidněj-
ší, zatím nemohu posoudit. Dosud
jsme neměli kancelář, PC vybavení
ani žádné jiné, a tak jsme se zatím
pohybovali mezi lidmi, kontrolovali
rybáře při rybolovu a připravovali se
na rok 2016. S radostí ale musím
konstatovat, že městská policie není
- a doufám, že nebude - tolik zatíže-
na administrativou, jako policie stát-
ní. Budeme tudíž více mezi lidmi a
budeme jim moci více pomáhat.  Za
klidnější prací jsem ale v žádném
případě nešel. Naopak. U Policie ČR
jsem seděl za počítačem a byl jsem v
anonymitě, nyní jsem lidem na očích
a jim se přímo i zodpovídám.
Co všechno máte v popisu práce?
Podle zákona o obecní policii jsou v
naší kompetenci »místní záležitosti
veřejného pořádku«. Mám-li to »pře-
ložit«, pak máme na starosti vše, co
se týká spokojenosti občanů v obci.
Dodržování veřejného pořádku a ob-
čanského soužití, čistotu na veřej-
ných prostranstvích, dodržování zá-
kona o přestupcích, kontrolu bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provo-
zu, prevenci kriminality... 
Co vás zatím nejvíc zaměstnává?
Kromě samotného budování měst-
ské policie nás zatím nezaměstnává
žádný konkrétní úkol či povinnost.

Jak jsem říkal, do konce roku jsme
neměli vybavení ani prostředky, a
tak jsem se věnovali kontrolám rybá-
řů, špatně umístěného nebo nespráv-
ného dopravního značení, monitoro-
vání bezdomovců a míst s možným
výskytem závadové mládeže.
Jakým způsobem vás mohou obyva-
telé Řevnic oslovit, kontaktovat?
V současné době pracujeme jen v
pracovních dnech a v pracovní době,
ale jak se budeme rozrůstat, plánuji i
noční služby a po naplnění početní-

ho stavu (nejméně 8 strážníků a veli-
tel) budeme zajišťovat 24 hodinovou
službu. Na webových stránkách Řev-
nic jsou uvedena čísla na strážníky i
můj osobní e-mail. Letos vzniknou
nové stránky města, kde bude mít
městská policie svůj blok se všemi
informacemi, které se jí týkají.
Řevnická městská policie vznikla
doslova před několika týdny. Co už
jste za tu dobu všechno zvládli? 
Fakticky fungujeme od 11. 12. Za-
tím se nám podařilo zjistit čtyři pří-

pady porušení rybářského řádu, dvě-
ma rybářům bylo odebráno povolení
k lovu. Jedné řidičce jsme pomohli
vyměnit poškozenou pneumatiku.
Asi 20 - 30 přestupků v dopravě bylo
vyřešeno domluvou (nemáme dosud
pokutové bloky) a také jsme vyřídili
tři případy komunikačních závad.
V Řevnicích už městská policie exi-
stovala, jenže byla zrušena. Nebo-
jíte se, že se zase změní poměry na
radnici a vy přijdete o práci?
Městská policie v Řevnicích, co já
vím, již byla založena čtyřikrát, na-
posledy fungovala v letech 2003 -
2008. Proč skončila, nevím, a není to
ani podstatné. Pokud bych měl pře-
mýšlet, že bude zrušena i naše měst-
ské policie, nikdy bych se nerozhodl
ji spoluzakládat. Dojde-li v budouc-
nu k jejímu zrušení, bude to pouze
výsledek naší nekvalitní práce. Vz-
hledem k tomu, že s touto možností
nepočítám a vím, že budeme svoji
práci dělat pro spokojenost lidí, st-
rach, že bych mohl přijít o práci, roz-
hodně nemám.
Co si přejete do nového roku a co
byste popřál obyvatelům Řevnic?
Zdraví, pochopení, vzájemnou tole-
ranci a uvědomění si, že strážník  do-
držuje zákon a je tu pro spoluobčany,
kteří jeho služby potřebují. Jsme re-
presivní složka, i když jsme vždy v
první řadě lidmi. Pokud bych si ale
měl vybrat, zda slušně přistupovat k
někomu, kdo stojí se svým autem na
chodníku, a maminkou, která nemů-
že po témže chodníku projet se svým
kočárkem, vždy budu stát na straně
té maminky.           Miloslav FRÝdl

XXVII. poberounský MASOPUST
sobota 6. února 2016 od 9.00 hodin na návsi v Zadní Třebani

Řevnice nabízejí svoji městskou policii okolním obcím

kontakty na strážníky
Velitel městské policie Řevnice:
773 837 230
Strážník (hlídka): 775 716 588
Strážník (od 15. 2.): 774 719 682
e-mail: mp.revnice@revnice.cz

* stylový jarmark - čtyřicet stánků z celé republiky * zabíjačka  * tombola 
* ručně poháněný kolotoč * mechanická střelnice * projížďky na koních * masopustní
fraška * pochovávání Masopusta * dětská lidová muzika Notičky * staropražská kapela

Třehusk * pěvecký Třebasbor * Holky v rozpuku * soutěž o nejoriginálnější masku 
* průvod maškar * soutěž o nejchutnější masopustní občerstvení

* Po skončení průvodu SOuSedSKÉ POSeZenÍ s muzikou ve Společenském domě

DěTský karnevaL se koná v neděli 7. února od 14.00 hodin 
ve společenském domě v Zadní Třebani

* hry * soutěže * kejklíř PET * liteňské mažoretky * tombola * kolo štěstí * hraje Třehusk

Otázka bezpečnosti a pořádku trápí
snad každou obec v České republice.
Všude se najdou lidé, kteří nerespek-
tují zákony, vyhlášky a znepříjemňu-
jí život ostatních obyvatel. Nástrojů,
jak se s drobnou kriminalitou v zá-
konných mantinelech vypořádat,
obec moc nemá. Státní policie na
pravidelné pochůzky a řešení drob-
nějších přestupků nemá čas. Jedi-
ným účinným prostředkem tak bývá
zřízení městské policie. 
Aktuálně vznikla jednotka městské
policie v Řevnicích. „Nyní má dva
zaměstnance. K veliteli Jiřímu Dlas-
kovi nastoupil od 1. 12. strážník Pa-
vel Partaj a od 1. 2. přibude strážník

Petr Beran. Další rozšiřování bude
záviset na jednáních s okolními ob-
cemi,“ řekl starosta Tomáš Smrčka.
Pokud má být městská policie sku-
tečně funkční a poskytovat občanům
stálou 24 hodinovou službu, musí mít
nejen náležité personální obsazení,
ale i kvalitní materiální vybavení. A
to něco stojí. Řevnice se proto roz-
hodly nabídnout službu městské po-
licie okolním obcím, které rovněž
trápí problémy s kriminalitou.   
„Zatím jsme oslovili Lety, Všenory i
Zadní Třebaň. Pokud město uzavře s
nějakou obcí smlouvu, budou ji st-
rážníci monitorovat a na základě
podnětů budou schopni do několika

minut dorazit. Naším cílem je vybu-
dovat jednotku městské policie, jež
bude poskytovat služby pro občany
našeho města i okolních obcí v dobré
časově dostupnosti,“ dodal Smrčka.
Řevnice mají v údolí Berounky stra-
tegicky výhodnou polohu. Všude je
to relativně kousek. Ne nadarmo zde
sídlí obvodní oddělení státní policie,
nachází se zde jedna ze základen ha-
sičského záchranného sboru Středo-
českého kraje i stanice soukromé zá-
chranné služby. Zřízení jednotky
městské policie s rozšířenou působ-
ností pro okolní obce je tudíž logic-
kým a smysluplným krokem.
Jan Schlindenbuch, Řevnice

Zájem mají Lety i Třebaň
„Zastupitelstvo bude o nabídce Řev-
nic jednat 27. 1.,“ řekla starostka Le-
tů Barbora Tesařová. „Hledáme fi-
nanční rezervu, z níž bychom tuto
službu hradili,“ dodala s tím, že zá-
jem o městskou policii projevili pro-
střednictvím ankety i obyvatelé ob-
ce. Podobně jsou na tom v Zadní
Třebani. „Zastupitelstvo spolupráci
podporuje, ale bylo důležité sezná-
mit se s ekonomickou  rozvahou,“
uvedla starostka Markéta Simanová.
Podle ní v dohledné době zdejší
obecní úřad požádá  Řevnice o ná-
vrh veřejnoprávní smlouvy.      (mif)

STRÁŽNÍCI. Městští policisté Jiří Dlask a Pavel Partaj na řevnickém ná-
městí. Foto NN m. Frýdl



Naše noviny 1/16 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Kukadýlko se letos do Katedrály vrátí
DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR Z DOBŘICHOVIC PŘEDVEDL SVOJI VÁNOČNÍ HRU V CHRÁMU SVATÉHO VÍTA
Shoda šťastných okolností, náhod a
dobrých známostí umožnila dětské-
mu divadelnímu souboru Kukadýlko
z Dobřichovic vystoupení v posvát-
ných prostorech Katedrály sv.Víta
na Pražském hradě. Stalo se tak v
úterý 22. prosince od 18 hodin. 
Když to dnes, s odstupem několika
dnů, hodnotím, rozhodně to nebylo
to nejlepší, co jsme spolu s malými

herci mohli ukázat. Vánoční hru
aneb O tom slavném narození jsme
již hráli mnohokrát a ve většině pří-
padů lépe. Proč to tak bylo?
Domnívám se, že důvodů bylo něko-
lik - k těm hlavním patřil ostych z at-
mosféry v Katedrále a neznalost její-
ho prostředí - chlad, osvětlení, akus-
tika, ohromný prostor. To vše půso-
bilo nejen na nás dospělé, ale pře-
kvapivě i na malé herce, kteří si zp-
ravidla nějaké nervy nebo trému ne-

připouštějí. Dalším důvodem byla
hektičnost situace, museli jsme u po-
stranního vchodu čekat až padne
16.00, Katedrála se zavře pro turisty
a pak teprve nanosit vše potřebné, od
podia, přes zvukovou aparaturu až
po kulisy a osvětlení. Technik Petr
Calda pak musel v rekordně krátké
době vše pospojovat a zprovoznit,
do toho se již zkoušely některé části
hry. Po půl šesté už začali přicházet
diváci, kterým dobřichovičtí skauti u

vchodu rozdávali betlémské světlo, a
se zkouškami byl konec. Asi tak ně-
jak bych se snažil popsat citelný ne-
úspěch, který by před veřejností byl
prezentován lehce ustrašeně. 
Ale ono to tak špatné nebylo. Sami
jsme si zvykli na laťku, která se i dí-
ky náročnosti režisérky Lucky Ku-
kulové houpe poměrně vysoko.
Pravda je, že jsme opravdu mohli za-
hrát lépe, ale taky je pravda, že jsme
dostali šanci na reparát. Děkan Met-
ropolitní kapituly dr. Pávek byl naše-
mu představení přítomen a byl z ně-
ho nadšen. Po skončení nám pobla-
hopřál, ocenil skromnost a nápadi-
tost scény i efektů, dětskou bezpro-
střednost a nasazení i teologickou
čistotu a nabídl Katedrálu k předve-
dení hry i roce 2016. Tentokrát už s
možností několika zkoušek před vy-
stoupením. Takže jsme snad ostudu,
hereckou ani organizační, neudělali.
A už se těšíme na příště!

Jiří GEisslEr, Dobřichovice

Stalo se již tradicí, že se 23. 12. scházejí obyvatelé Hlás-
né Třebaně na návsi u kapličky, aby si zazpívali koledy.
Počasí sice ten den připomínalo spíše jaro, ale nikoho to
neodradilo - sešli jsme se v hojném počtu, možná i re-
kordním, napočítali jsme asi 250 lidí. Nejdříve zahrála
kapela Třehusk krásnou vánoční píseň z vlastní dílny,
pak promluvil starosta Vnislav Konvalinka. V 18.00 se
ozvalo cinkání zvonku kapličky, což byl povel pro děti ze
školky, které nám nádherně zazpívaly a sklidily obrovský

potlesk. Po jejich vystoupení jsme s Třehuskem zpívali
koledy z připravených textů. Krásnou atmosféru zvýraz-
nil živý betlém Holek v rozpuku. Rozcházeli jsme se s
pocitem hezky strávené hodinky a naladěni na nadcháze-
jící Štědrý den. Velké díky patří hasičům, kteří připravili
sváteční svařák, a hlavně kapele Třehusk, bez které si
tyto chvíle nedovedeme ani představit. Hodně zdraví do
nového roku a 23. 12. 2016 v 18.00 u stromku na návsi
na shledanou.               Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.            (vš)

KINO ŘEVNICE
13. 1. 20.00 ZKÁZA KRÁSOU
14. 1. 19.00 DOMOV PROSÍM!
15. 1. 20.00 OSM HROZNÝCH
16. 1. 15.30 LEDOVÁ SEZÓNA
16. 1. 17.30 KRÁLOVÉ HOR
16. 1. 20.00 MUZIKÁL ANEB CESTY
KE ŠTĚSTÍ
20. 1. 20.00 ROOM
22. 1. 20.00 LÍDA BAAROVÁ
23. 1. 15.30 ŽABÁK RIBIT
23. 1. 17.30 MALÝ PRINC
23. 1. 20.00 REVENANT

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
11. 1., 13. 1., 18. 1., 20. 1., 25. 1., 27. 1
13.45 MIMONI
11. 1. 17.30 SÁZKA NA NEJISTOTU
11. 1., 20. 1. 20.15 LES SEBEVRAHŮ
12. 1. 17.30 PADESÁTKA
12. 1. 20.00 ZKÁZA KRÁSOU
13. 1. 16.30 MÉĎOVÉ OSLAVÍ ŠEST-
NÁCTÉ NAROZENINY
13. 1. 20.00 OSM HROZNÝCH
14. 1. 15.30 SPECTRE
14., 15., 19. a 24. 1. 18.30 (Út 17.30)
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
15., 17., 18. a 23. 1. 18.30 (Pá+So 20.00)
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
16. 1. 10.00 DOPOLEDNE S VEČER-
NÍČKEM
16. 1. 13.00 až 18.00 BLOK FILMŮ Z
CEN TRILOBIT 2016
16. 1. 20.00 KOBRY A UŽOVKY
17. 1., 24. 1. 15.30 LEDOVÁ SEZÓNA
19. 1. 20.00 PAN BEZCHYBNÝ
20. 1. 17.30 STAR WARS: SÍLA SE
PROBOUZÍ 3D
21. 1. 15.30 HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 2.ČÁST 
21. 1. - 23. 1. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
LÍDA BAAROVÁ

KINO RADOTÍN
12. 1. 17.30 ZKÁZA KRÁSOU
12. 1., 20. 1. 20.00 (St 17.30) UŽ TEĎ
MI CHYBÍŠ
13. 1. 10.00 STÁŽISTA
13. 1. 17.30 ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
13. 1., 23. 1. 20.00 OSM HROZNÝCH
14. 1., 16. 1. 17.30 (So 15.30) KYKY
RYKY A PÁR VAJEC (ve Čt 3D)
14. 1., 16. 1., 19. 1. 20.00 (Út 17.30)
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
15. 1. 17.30 ŽABÁK RIBIT
15. 1. 20.00 REVENANT ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ
16. 1., 21. 1. 17.30 KRÁLOVÉ HOR
19. 1. 20.00 PERFEKTNÍ DEN
20. 1. 20.00 PADESÁTKA
21. 1. 20.00 TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ
22. 1., 23. 1. 17.30 (So 16.00) LEDOVÁ
SEZÓNA
22. 1., 26. 1. 20.00 (Út 17.30) LÍDA
BAAROVÁ
23. 1. 17.30 FLORENCIE A GALERIE
UFFIZI 3D

V KATEDRÁLE. Kukadýlko v pražském chrámu sv. Víta.        Foto ARCHIV

U kapličky se zpívalo, »holky« připravily živý betlém

Tipy NN
* Premiéra filmu Domov prosím!
začínajícího řevnického režiséra Lu-
káše Marvala se uskuteční 14. 1. od
19.00 v kině Řevnice.                 (mif)
* Šansony zahraje a zazpívá 15. 1.
od 19.45 v klubu Za Pecí Ořech
Eliška Sýkorová. Vstup 150 Kč. (vg)
* Punková seskupení Totální nasa-
zení a Covers For Lovers se předsta-
ví 15. 1. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Na tradičním Novoročním kon-
certě 16. 1. od 19.00 v restauraci U
Janů Karlštejn zahrají skupiny Nová
Sekce, Kapičky a Veget.            (hek)
* Myslivecký bál hostí 16. 1. od
19.00 restaurace v Kytíně. Hrají Ky-
tínští kanci, vstupné 80 Kč.      (mot)
* Pohádka Tři prasátka a my čtyři v
podání dětské odnože Divadelní
společnosti Křoví bude k vidění 17.
1. od 15.00 v Kulturním středisku U
Koruny Radotín. Vstup 60 Kč. (dar)
* Divadelní hru pro děti O Honzo-
vi, princezně a kocourkovi uvede
ansámbl Václava Svěráka 17. 1. od
16.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Architektonické setkání PhDr.
Aleny Šarounové na téma Stavitelé
pyramid, Babylon a staré Řecko se
uskuteční 17. 1. od 17.00 v sále
MUDr. Fürsta Dobřichovice. Vstup-
né dobrovolné. (ak)
* Norsko-česká free jazzová forma-
ce NOCZ Quartet vystoupí 19. 1. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Bluesová skupina Petr Kalandra
Memory Band zahraje 22. 1. od
19.00 ve velkém sále KS U Koruny
Radotín. Vstupné 180 Kč.         (dar)
* Folkbluesový koncert dua Tomáš
Bobrovnický - Petra Börnerová si
můžete vychutnat  22. 1. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino. (vš)
* Pohádku Rytíři sehraje divadelní
soubor Toy Machine 23. 1. od 15.00
ve velkém sále KS U Koruny Rado-
tín. Vstupné 60 Kč. (dar)
* Pohádku Můj medvěd Flóra uve-
de  24. 1. od 15.00 v sále MUDr.
Fürsta Dobřichovice Divadlo Kejk-
líř. Andrea KUDRNOVÁ
* Soubor fotografií, jejichž auto-
rem je známý kytarista Štěpán Rak,
je pod názvem Krajinami snů v ga-
lerii Holandského domu Beroun
vystaven do 29. 1. (ašu)

BETLÉM NA NÁVSI. Živý betlém u kapličky v Hlásné Třebani v podání
místních Holek v rozpuku. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Rekordní účast nejspíš měla vánoční »Rybofka«, která se již tradičně ko-
nala na řevnickém náměstí Jiřího z Poděbrad přímo na Štědrý den. Před
zahájením vystoupení ve 13.00 bylo již náměstí zaplněné desítkami svá-
tečně naladěných rodin. Zatímco příležitostný sbor pod taktovkou Lukáše
Prchala zpíval před Modrým domečkem slavnou Rybovu mši, posluchači
se mohli občerstvit svařeným vínem či pivem. A třebaže počasí vánoční
Vánoce nepřipomínalo,  nálada panovala víc než sváteční. Tak zase za rok.

Text a foto Pavla NOVÁČKOVÁ

Rybofku vyslechl rekordní počet lidí
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Všeradův kurýr

První ročník turnaje v karetní hře pr-
ší připravil na 27. prosince ve Vina-
řicích bývalý zdejší starosta Petr Po-
dubecký s manželkou. Soutěž se

konala od 13.00 hodin v místním
klubu. 
Po rozlosování startovních čísel za-
čal nekonečný hráčský maraton. So-
fistikovaný systém rozlosování, kte-
rý pořadatelé připravili, přesazoval
jednotlivé účastníky z židle na židli
tak, aby opravdu hrál každý s kaž-
dým. Naštěstí po šedesáti hrách ná-
sledovalo syté občerstvení v podobě
výborného guláše - poté se pokračo-
valo dále. Kolem 18.00 bylo odehrá-
no 13 kol, to je 130 her a přišel čas
vyhlášení výsledků. S mohutným
náskokem získal první místo Marek
Knop, druhý skončil Petr Podubec-

ký, třetí příčku si vybojoval Fran-
tišek Houba. Každý z hráčů obdržel
za svoji účast věcnou cenu, načež
byl turnaj ukončen. Samozřejmě se
sedělo i nadále v družné debatě o
tom, co a kdo mohl zahrát lépe, jak
komu šla či nešla karta. 
Určitě nejen za sebe, ale za všechny
účastníky, chci poděkovat pořadate-
lům za velmi dobře připravenou ak-
ci. Všichni jsme si premiérový roč-
ník turnaje jaksepatří »vychutnali«.
Už se těším na druhé pokračování i
na to, že čelo výsledkové listiny zá-
sadním způsobem přeskupíme.

Bohumil STIBAL, Všeradice

Karbaníci přesedali z židle na židli
KDO NEJLÉPE »MAŽE« PRŠÍ? MAREK KNOP, PETR PODUBECKÝ A FRANTIŠEK HOUBA 

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2016 (193)

KARBANÍCI. Petr Podubecký (vlevo) skončil na karetním turnaji dru-
hý, František Houba (vpravo) třetí.                          Foto NN M. FRÝDL

Brdy otevřel Fabián
Brdy - Od 1. ledna do míst, kde de-
sítky let sloužila armáda, mohou
bez omezení vstupovat i turisté. Br-
dy se totiž staly novou chráněnou
krajinnou oblastí, v pořadí již 26.
Veřejnosti je symbolicky otevřel
vládce brdských lesů Fabián.  
Nová CHKO Brdy má rozlohu asi
35 tisíc hektarů, 86 % plochy pokrý-
vají lesy. Najdete zde 5 přírodních
rezervací, 3 přírodní památky a 18
evropsky významných lokalit. Úze-
mí, která dosud nebyla pyrotechnic-
ky očištěna, nebo jsou uzavřena z
jiného důvodu, budou označena ce-
dulí se zákazem vstupu.  Pro nad-
cházející turistickou sezonu by již
měly být v někdejším vojenském
prostoru vyznačeny první turistické
trasy. Na území zrušeného újezdu
má vzniknout 450 kilometrů znače-
ných cest, jejich úplné dokončení se
ale předpokládá až ke konci roku
2017. Navrženy jsou tři základní
trasy: v oblasti dopadových ploch
Tok i Jordán, u Padrťských rybníků
a Tří trubek u Strašic. Připravuje se
naučná stezka na Klobouček a v
plánu je i vyznačení cyklotras. Na
okraji Obecnice by mělo pro návště-
vníky vyrůst nové parkoviště. Deta-
šovaná pracoviště Agentury ochra-
ny přírody a krajiny i Správa CHKO
Brdy bude v Jincích, Příbrami a
Spáleném Poříčí. Aktuální informa-
ce o dění v CHKO Brdy najdete na
webových stránkách http://br-
dy.ochranaprirody.cz/.               (pan)

Z podbrdského kraje
* Slavnostní udílení audiovizuál-
ních cen Trilobit Beroun 2016 se us-
kuteční 16. 1. v berounském Kultur-
ním domě Plzeňka. Jednu z cen pře-
dá bývalý starosta Všeradic Bohu-
mil Stibal.       Barbora DUŠKOVÁ
* Komedii Kdyby tady bylo pivo
sehraje 16. 1. od 17.00 v bývalém
hostinci U Kafků Skřipel Divadlo
Ze Stodoly. Marie PLECITÁ
* Prodejní výstavu králíků, holubů
a drůbeže pořádá 23. 1. od 8.00 do
15.00 Český svaz chovatelů Sucho-
masty. V místním starém mlýně bu-
de vystaveno 233 králíků, 240 holu-
bů a 116 ks drůbeže.                   (jap)
* Výstava obrazů Barbory Piskáč-
kové je v Galerii M. D. Rettigové
Všeradice k vidění do 30. 4. Do »ča-
rodějnic« bude v galerii instalována
i výstava Češi v Chorvatsku - Kra-
janský kulturní rok.                     (mif)

Počasí hráčům přálo, bylo deset nad nulou
NA ŠTĚPÁNA SE KONAL PÁTÝ ROČNÍK VÁNOČNÍHO MINIGOLFOVÉHO TURNAJE

Nebojte se překážek!
Vážení spoluobčané, čas plyne jako voda.
Nový rok není jen údaj v kalendáři - pro
každého z nás znamená i začátek nových
plánů, předsevzetí a určení si nových cí-
lů, které bychom během nastávajícího ro-
ku chtěli uskutečnit v soukromém i pra-
covním životě. V předcházejících dnech
jsme se ohlíželi zpět a hodnotili, co jsme
minulý rok zažili, vykonali či vykonat ne-
stihli. Život člověka je sám o sobě pestrý;
každého z nás postihly zlé dny naplněné
trápením, smutkem a nezdarem i dny dob-
ré, radostné, šťastné. Na tom dobrém je
potřeba zůstat, rozvíjet věci započaté a
nebát se překážek, které určitě přijdou.
Chci poděkovat všem, kteří jakoukoli for-
mou a mírou přispěli k rozkvětu naší ob-
ce, obohacení jejího kulturního i duchov-
ního života, protože budoucnost obce je
vždy v rukou jejích občanů. Přeji vám
všem víc hezčích dní než těch horších, víc
lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti
než smutku a bolesti. Pevné zdraví a hod-
ně úspěchů v pracovním i osobním životě.
Šťastný a úspěšný rok 2016!

Bohumil STIBAL, Všeradice

Jak se již stalo tradicí, sešli se o dru-
hém svátku vánočním 26. 12. příz-
nivci minigolfu na hřišti u Zámec-
kého dvora ve Všeradicích, kde se
konal pátý ročník vánočního mini-
golfového turnaje jednotlivců.
Počasí nám tentokrát abnormálně
přálo - teplota 10° nad nulou byla
pro hráče velice příjemná. Všech 23
účastníků svádělo mezi sebou nelí-
tostný dvoukolový souboj. Každý z
nich se snažil najít a využít jiný tak-
tický způsob, který by ho dovedl k
vítězství. Po třech hodinách klání, v
16.00, vyhlásil Bohumil Stibal vý-
sledky turnaje. Z vítězství se radoval
Pavel Červený, druhé místo obsadil
Tomáš Červený, třetí skončil Marek
Peťovský. Poté účastníci společně
při dobrém jídle a pití v zámecké
restauraci rozebírali průběh turnaje a
připravovali taktiku na rok příští.

Všichni jsme si užili příjemné odpo-
ledne v příjemné společnosti a vě-
řím, že příští rok se ve stejném čase

sejdeme znovu a ještě v hojnějším
počtu. Text a foto 

Lenka STIBALOVÁ, Všeradice
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Liteň - Nová meteorologická stani-
ce začala fungovat v Litni. Zřídil ji
a provozuje čtyřicetiletý správce
informačních technologií Pavel
DyNteRA.
Meteorologie je vaším koníčkem,
nebo zaměstnáním? 
V současnosti pracuji jako správce
informačních technologií, dříve
jsem se zabýval podporou a správou
webových prezentací. Sledování a
zaznamenávání stavu počasí je mým
koníčkem.
Jak vás napadlo vybudovat v Litni
meteostanici?
Nápad vybudovat amatérskou me-

teorologickou stanici se zrodil už
před přibližně třemi lety, během
výstavby rodinného domu v Litni.
Několikrát mě překvapila odlišnost
počasí v této lokalitě od okolí. Rea-
lizace se podařila v loňském roce. 
Co všechno meteostanice sleduje a
zaznamenává? K čemu budete zís-
kaná data využívat?
Aktuálně meteostanice sleduje zá-
kladní veličiny, jako teplotu vzdu-
chu, tlak i vlhkost vzduchu, rychlost
větru, směr větru a srážky, což jsou
přímo měřené veličiny. Z vypočítá-
vaných veličin se sleduje pocitová
(efektivní) teplota. Do budoucna
plánuji doplnit senzor UV záření a
půdní vlhkoměr. Získaná data jsou k
dispozici ve formě statistik o vývoji
počasí.
Za jakých podmínek jsou výstupy
meteostanice dostupné obyvatelům

Litně, respektive okolních obcí?
Výstupů z meteostanice je hned
několik a všechny jsou veřejně do-
stupné bez jakéhokoliv omezení. Pro
uživatele asi nejpřívětivější je webo-
vá stránka meteostanice Liteň, která
se nachází na adrese
http://www.meteoliten.cz. Data jsou
dále dostupná prostřednictvím celo-
světové komunitní sítě Weather Un-
derground a lze je zobrazovat v ně-
kterých aplikacích do chytrých tele-
fonů. V případě zájmu je možné data
poskytnout i v jiných formátech (na-
příklad v XML) pro užití v jiných
webových stránkách či aplikacích.
Máte i jiné koníčky, nebo si vysta-
číte s meteorologií?
Koníčků mám víc - k těm hlavním
patří informační technologie, prog-
ramování, geocaching a také foto-
grafování.               Miloslav FRÝDL

Vezli ji s bolestmi,
v sanitce porodila

Závodníci počtvrté
poběží Litní i parkem
Zveme všechny příznivce běhání na
4. ročník Zimního běhu Litní a zá-
meckým parkem, který se koná 16.
ledna. 
Tento závod se snaží nabídnout bě-
hání celé rodině, je určen pro širo-
kou veřejnost. Hlavní závod bude
odstartován v pravé poledne, dětské
kategorie startují od 10 hodin. Do
programu je také zařazen běh pro
handicapované závodníky. Dále se
poběží běh pro zdraví a kondici,
který je určen každému, kdo si chce
ověřit svoji vlastní zdatnost. Vítěz
tohoto běhu je určen losem – vyhrát
může kdokoliv. Více informací na-
leznete na facebooku: ZIMNÍ BĚH
LITNÍ A ZÁMECKÝM PARKEM.
Přihlásit se můžete buď na místě,
nebo přes webový formulář na
www.irontime.cz či na jasta-
na@volny.cz, tel. 603194175. 

Jana KRtKoVá, Liteň

Mladou pacientku z Litně převáželi
v noci z 2. na 3. 1. do nemocnice v
Hořovicích řevničtí záchranáři. Pů-
vodně jen s bolestmi břicha, ale svě-
te div se - necelé dvě hodiny po půl-
noci 3. 1. se při cestě v sanitce na-
rodila zdravá holčička.    Text a foto

Bořek BULÍČEK, Řevnice

Postavil dům, zřídil meteostanici
PAVEL DYNTERA: PŘEKVAPILA MĚ ODLIŠNOST POČASÍ V TÉTO LOKALITĚ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       1/2016 (51)                

VELITELKU VÍTALA SIRÉNA. V neděli 20. 12. v 7.46 spatřila světlo světa naše nová »slečna velitelka« Alenka Hráchová, dcera velitele SDH Liteň Jiřího
Hrácha. Její narození ohlásila siréna a malou Alenku jsme téhož dne řádně za zvuku sirén a blikání majáků oslavili.         Text a foto Lukáš MÜNZBERGER

Zvláštním historickým vlakem jste
se mohli svézt na Nový rok. Po trase
Zdice - Beroun - Zadní Třebaň - Li-
teň - Osov - Hostomice ho již potře-
tí vypravilo zdické Muzeum Vý-
topna. Když v pátek dopoledne Sa-
xíkův podbrdský expres dorazil do
Osova, první část cestujících zde
vystoupila a buď šla značenou turis-
tickou cestou na Studený vrch, kde
byla ten den mimořádně otevřena
rozhledna, nebo využila návazného
zvláštního autobusu směřujícího
tamtéž. Vlak pokračoval do Hosto-
mic, kde jízdu ukončil a další ná-
vazný autobus druhou část cestují-

cích převezl také pod Studený vrch.
Bohužel někteří neukáznění řidiči
zatarasili autobusovou zastávku i s
otočkou. Jízdné bylo tentokrát dob-
rovolné, navíc se ve vlaku čepovalo
hostomické a jinecké pivo, cestující
si mohli dát domácí česnečku či hra-
chovku. O jízdu, zvláště její první
část, byl poměrně velký zájem, tak-
že ji příští rok i s nějakým novoroč-
ním zpestřením zopakujeme.
Nejbližší Saxíkova výletní akce je
naplánována na 27. 2. - tentokrát
pojedeme směr Benešov a Kácov.

Radim ŘÍHA, 
Muzeum Výtopna Zdice

LiteňskéOKÉNKO

V LITNI. Historický vlak na nádra-
ží v Litni.         Foto NN M. FRÝDL

Litní projel historický vlak, Saxíkův expres
NOVOROČNÍ JÍZDA PO PODBRDSKÉ LOKÁLCE SE ZA ROK BUDE OPAKOVAT
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Liteň ležící na okraji chráněné kra-
jinné oblasti Český kras je přímo
předurčena k tomu, aby ožila lidskou
přízní, aktivitou naplněnou vřelým
setkáváním i tvorbou. Každý z oby-
vatel ze svého kraje čerpá jinak, ně-
kdo »jen« inspiraci, někdo nechává
dny plynout jak vodu v řece a pro
někoho je zdrojem energie i vzpru-
hou pro každý započatý den.
Zimní období s postupným ubývá-
ním slunečního světla směrem k
zimnímu slunovratu je v kulturách
tří nejvýznamnějších národů naší his-
torie - Keltů, Germánů i Slovanů -
bohatým obdobím svátků a tradic, na
které navázalo křesťanství. Slunce
ztrácí sílu, připravuje se na další roč-
ní cyklus. V kraji se začínají objevo-
vat tajemné postavy se skrytou sym-
bolikou. Přírodní síly za dlouhých
zimních nocí zápasí prostřednictvím
těchto démonických bytostí. 
I svátky a slavnosti sv. Lucie jsou ta-
jemnou až strašidelnou atmosférou
naplněny. Sv. Lucie byla, hlavně v
Čechách, vnímána jako ochránkyně
před čarodějnými silami. Den svátku
sv. Lucie 13. 12. připadal podle juli-
ánského kalendáře na nejdelší noc v
roce, noc sv. Lucie byla spojována s

tajemným obdobím plným nadpřiro-
zených sil. Rozlišujeme dokonce
mezi tzv. lidovou Lucií, jež měla ně-
kolik podob i jmen (Perchta, Peruch-
ta, Brůna), která opravdu vzbuzuje
strach, a světlou Lucií odkazující na
světici, jež zemřela násilnou smrtí. 
Svůj pohled na oslavy svátku sv. Lu-
cie, rituály, interpretaci písní i chore-
ografii tanečků ukázaly v Litni děti z
Dramatického kroužku spolku Li-
teňský Pupík a ze Školy domácího
vzdělávání Evy Nolčové ve Lhotce.
Ve škole i v kroužku děti pracovaly
dlouho na ztvárnění a vlastním ucho-
pení postavy Lucie, zkoumaly změ-
nu kalendáře, pročítaly záznamy tra-
dic a zvyků, vytvářely si obleky, no-

sy, čepice, učily se písně, zkoušely
choreografii tance sv. Lucií... Byl to
pro ně čas plný kreativního tvoření a
silných zážitků.
V tomto čase krátkých dní a tma-
vých večerů měla obchůzka se svět-
ly, která se v Litni konala právě 13.
12., tajemný, až mystický nádech.
Děkujeme všem, kteří vpustili do
svého příbytku trochu tajemna a
umožnili znovu ukotvit tradici po-
malu upadající v zapomnění. Udá-
lost byla zakončena před kostelem
vystoupením Lucií, kněze i Luciášů,
hudbou a občerstvením, které připra-
vili členové spolku Liteňský Pupík
za přispění hasičů a Římskokatolic-
ké farnosti Řevnice.

Věříme, že naše Lucky připomněly,
že je v našich uspěchaných životech
i něco, co nás přesahuje. Pro děti,
mladé i dospělé jsou podobné akce
možností, jak se podílet na přípra-
vách a organizaci společné události.
Vedeme naše děti tak, aby bylo pro
ně zážitkem podílet se na přípravě
kulturní akce pro ostatní. Pozitivní
formou se tak osamostatňují, získá-
vájí důvěru ve své vlastní schopnos-
ti a učí se zájmu o kulturu i umění.

Karel tůMa, Liteňský Pupík

Obchůzka měla mystický nádech
DĚTY PŘEDVEDLY SVŮJ POHLED NA OSLAVU SVÁTKU SV. LUCIE, OCHRÁNKYNĚ PŘED ČARODĚJNÝMI SILAMI

Dostala se mi do ruky publikace
Vlastivědný průvodce Berounskem
vydaná v roce 1959, kde je spousta
zajímavostí, mj. o Litni.
Ve 12. století se ještě jmenovala Lju-
teň či Luteň. Ve 14. století tu byl far-
ní kostel, dvě tvrze a jedno služebné
manství ke Karlštejnu. Vystřídali se
tu Zajícové, Mladotové, Vratislavo-
vé z Bubna a pak až do roku 1842
Brechlerové. Do roku 1850 Liteň
náležela Karlu Puteanymu, od které-
ho  ji koupil Josef František Daubek.
Již v roce 1838 byla povýšena na
městys s právem trhovým. Za napo-
leonských válek tudy táhli Rusové i
Poláci. Roku 1848 sbírali se zde i v
okolí hojně lidé na pomoc Praze. V
roce 1866 byla Liteň okupována

Prušáky. Z liteňských památek vyni-
ká kostel sv. Petra a Pavla. Dle po-
věsti prý vznikl ze staviva zbylého
ze stavby hradu Karlštejna roku
1352. Byl původně gotický, v roce
1661 zbarokizován, obnoven a při-
stavěna kaple i sakristie. V letech
1550 až 1623 byl kostelem podobo-
jích. Uvnitř je kopie gotické archy
od J. Scheiwla, nástěnný  triptych od
M. Pirnera, socha sv. Josefa od J. V.
Myslbeka. Je zde pochován vynika-
jící pražský lékař dr. Josef Hamerník
a někteří členové rodiny Daubků.
Barokní zámeček z 18. století stojí
na místě bývalé tvrze. Na »Čechov-
ně«, hospodářské budově u zámku,
je pamětní deska Sv. Čecha z roku
1925. Na faře je deska V. B. Třebíz-
ského, před kostelem socha Sv. Če-
cha. Na hřbitovově u kostela je po-

hřben např. paleontolog Otomar No-
vák (1892) či místní historik Josef
Kreisinger (1934). Židovský hřbitov
za obcí byl založen v 17. století.
Liteň má zajímavou literární a umě-
leckohistorickou tradici. V roce 1876
za faráře Fr. Řezáče tu kaplanoval V.
B. Třebízský, spisovatel, jehož po-
vídky se váží ke zdejšímu kraji. V
letech 1853 - 1856 tu prožil dětská
léta Svatopluk Čech. V 19. stol. bý-
vali na zámku hosty umělci - Josef
Mánes (portrétoval členy rodiny
Daubků), František Ženíšek (maloval
tu obraz Oldřich a Božena), Quido
Mánes (strop v jídelně), Vojtěch Hy-
nais, Josef Václav Myslbek (socha
na hrobce), Václav Brožík, Max
Švabinský, Karel Liebscher či Karel
Sladkovský a František Brauner.
Jitka ŠvEcová, Hlásná třebaň

Mikuláš přinesl trika

Aktuality z Litně i okolí
* Zarelaxovat s hlínou si můžete v
keramické dílně Liteň, která se na-
chází v budově kina, pod poštou.
Vítáni jsou všichni: děti 19. 1. od 15
do 16.30, dospělí i děti 29. 1. od
17.00 a senioři i zdravotně postižení
z chráněného bydlení v Litni 29. 1.
od 14.00. Další informace na tel.:
603536700.           Jana KRtKová
* Hasičský ples se uskuteční 23. 1.
od 20.00 v sále  restaurace Ve Stínu
lípy Liteň. Hraje skupina Spektrum,
vstupné 100 Kč. Jiří HRácH
* Zimní pobyt v Jizerských horách
pořádá od 20. 2. od 27. 2. liteňské
pracoviště Domečku Hořovice. In-
formace na tel.: 725 482 037.      (ek)
* cvičení s Blankou se koná každé
úterý v tělocvičně v budově SHD
Liteň. Určeno je všem věkovým i
váhovým skupinám. Info a perma-
nentky na tel.: 602 422 904.        (ek)

Liteň byla původně Ljuteň či Luteň

Poslední schůzku před loňskými Vá-
nocemi pojali malí hasiči ve volněj-
ším stylu. Děti si donesly stolní hry.
Ti, kteří si nechtěli hrát, vyráběli s
vedoucími ozdoby na stromeček (v
našem podání větve ve váze). Během
schůzky nás navštívil Mikuláš s an-
dělem a čertem. Děti vyzkoušel ze
znalostí telefonních čísel na zách-
ranné složky, poslechl si básničky a
anděl děti obdaroval sladkostmi. Na
závěr schůzky děti dostaly jako dá-
rek hasičské triko.             Text a foto

Zdeňka MAlánoVá, liteň

ČECHOVNA. V tzv. Čechovně bydlel otec slavného básníka, odtud podnikal
malý Svatík Čech své první objevné cesty do okolí, hlavně na náves, kde na-
slouchal vyprávění sousedů  »ve stínu lípy«. Foto ARCHIV

Takový byl pohled na Liteň za první republiky.

Pohledy do liteňské minulosti
Se zajímavými záběry Litně vás prostřednictvím své sbírky starých
pohlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lu-
káš MÜNZBERGER.

LUCKY. Obchůzka svaté Lucie Litní. Foto Karel TŮMA
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Škola chystá den otevřených dveří
ZADNOTŘEBAŇSKÁ MÁLOTŘÍDKA REKAPITULUJE LOŇSKÉ AKTIVITY A PLÁNUJE TY LETOŠNÍ

Na začátku nového roku rekapitulu-
jeme, co se nám v ZŠ a MŠ Zadní
Třebaň loni podařilo a plánujeme ak-
tivity na letošek. 
Naše vesnická školička loni připra-
vila pro děti nabitý program. Zhlédli
jsme mnoho kulturních představení,
byli jsme nadšeni z výpravného mu-
zikálu Sněhová královna v pražském
divadle Hybernia, vyzkoušeli si no-
vinku: sférické kino s přírodovědnou
tématikou. Velmi se nám osvědčily
ekologicky zaměřené programy v
Toulcově dvoře. Dosyta si děti užily
sportu - bruslily na zimním stadionu
v Černošicích i Berouně, zúčastnily
se plaveckého výcviku. Opakovaně
navštívily tvořivé dílny v Karlštejně,
odkud si přinesly zdařilé výrobky. S
lektorem z berounské autoškoly
absolvovaly teoretickou část doprav-
ní výchovy i praktické jízdy.
Každoročně se naše děti účastní sou-
těže Matematický klokan, kde řeší

logické úlohy. Kromě podpory lo-
gického myšlení se snažíme podpo-
rovat čtenářskou gramotnost. Díky
evropským dotacím jsme mohli na-
koupit 200 knih do školní knihovny
a připravit deset čtenářských dílen v
každém ročníku. I projektový den s
názvem Knihy mají své osudy měl
za úkol motivovat děti k četbě. Díky
dotacím u nás také od února do červ-
na působila rodilá mluvčí z Anglie a
v listopadu se mohlo do této ostrov-
ní země podívat 20 žáků. Děti si také
v minulém roce zahrály minigolf,
prokázaly odvahy na lanech v Oře-
chu, prošly se Koňskou cestou v
Karlštejně a téměř týden stmelovaly

kolektiv v Peci pod Čerchovem.
Pro rodiče pořádáme dny otevřených
dveří, kam se mohou přijít podívat
jak rodiče stávajících žáků, tak i ti,
kteří uvažují, že nám své dítě svěří.
Nejbližší se odehraje 19. ledna.
Naše děti vystupují na různých slav-
nostech v obci - tančí pod májkou,
zpívají a přednášejí při posvícení i
rozsvěcení vánočního stromu, nabí-
zejí své výrobky na vánočních i má-
jových trzích. Školní rok jsme tra-
dičně ukončili Rozlučkou se čtvrťá-
ky, ten kalendářní zdařilým vystou-
pením na Předvánočním posezení.
Loni byl při škole založen Spolek
rodičů a přátel MŠ/ZŠ, který nám

pomáhá s financováním akcí. Další
vítanou změnou bylo přijetí nové pa-
ní učitelky. Děkuji rodičům, kteří
škole drží palce a pomáhají jí. Velký
dík patří i zadnotřebaňské obci, jež
školu dlouhodobě podporuje. Bude-
me se snažit vytrvat v aktivitách a
kvalitní výuce žáků i v roce 2016. 
Pavlína FIALová, ředitelka školy

Druhý Netradiční tvořivý jarmark
pořádalo v pivotelu Lety Rodinné
centrum Leťánek. Sešlo se 14 jar-
marečníků, každý měl kromě prode-
je vlastních výrobků připravenou
dílničku pro děti i dospělé. Tvořily
se výrobky z odpadového materiálu,
krabičky z ručního papíru, nálepky
na sklo a porcelán či vánoční ozdo-
by z korálků. Favoritem byla ukázka

výroby vánočních ozdob nad plame-
nem hořáku. Nejeden návštěvník si
vyrobil krásnou skleněnou baňku.
Někteří účastníci se zdrželi na oběd,
během něhož si mohli vychutnat vá-
noční písně sourozenců Klineckých.
Akce pokračovala Stříbrnou nedělí
na návsi. Děkujeme za účast a těší-
me se o letošním adventu opět na vi-
děnou!  Jitka noSková, Řevnice

Zazpívali si u kapličky

Třebaňští si pořídili
novou multikáru
Zadní Třebaň se může od prosince
pyšnit novou multikárou - obyvate-
lům byla představena 29. 12. před
veřejným zasedáním. Multikára s
deseti kontejnery za 3.304.510 Kč
byla pořízena díky dotaci, spoluú-
čast obce byla 10%. Sloužit bude
hlavně na svoz bioodpadů.
Do konce ledna registrujeme vlast-
níky nemovitostí, kteří chtějí přípoj-
ky k vodovodu a kanalizaci zajistit
od firmy Risl. Cenovou nabídku do-
stanou zájemci od zhotovitelské fir-
my. Napojení na kanalizační či vo-
dovodní řád je možné poté, co ozná-
mí připravenost obecní úřad, po pro-
hlídce připojení pověřenou osobou a
podepsaní smlouvy o službách. Vo-
dovodní řád bude spuštěn v březnu
či dubnu.     Markéta SIMAnová, 

starostka Zadní Třebaně

Notičky »ladily« návštěvníky na Vánoce

Dle paragrafu...
MARINGOTKA SHOŘELA. U po-
žáru maringotky a části k ní připoje-
né terasy v Řevnicích zasahovali 29.
12. krátce po půlnoci řevničtí i dob-
řichovičtí hasiči. Použít při tom mu-
seli dýchací techniku. Požár způso-
bil škodu asi 300.000 Kč, příčina je
v šetření.                 Pavel vInTERA
POZOR NA ZLODĚJE. Tři rodinné
domy byly na sklonku roku 2015
vykradeny v Letech. Zloději se za-
měřují na krádeže hotovosti i cen-
ností a nevadí jim, že jsou majitelé
doma. Dbejte zvýšené opatrnosti a
zabezpečte své nemovitosti!        (bt)
BOURAČKA U KARLŠTEJNA.
Osobní vůz havaroval 5. 1. ráno
před Karlštejnem. Řidička nezvládla
na kluzké vozovce řízení a sjela do
příkopu, kde se auto převrátilo na st-
řechu. Žena byla s poraněním hlavy
řevnickými záchranáři převezena do
motolské nemocnice, vůz vyprostil
hasičský jeřáb.                             (bob)
ŘÍDIL BEZ PAPÍRŮ. Řidiče Citroe-
nu Jumper Y bez dokladů zadrželi 3.
1. při kontrole mezi Hlásnou Třeba-
ní a Mořinou karlštejnští policisté.
Následně zjistili, že muž má do pro-
since 2017 zakázáno řídit. Případ po-
licie zpracovává jako trestný čin Ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí ve
zkráceném přípravném řízení.  (heš)

opravenou kapličku v Hatích na
návsi v adventní době hlavně péčí
ivety Krtkové zkrášlila vánoční vý-
zdoba a osvětlení. Na Štědrý den
odpoledne se tu sešlo asi třicet Hať-
ských, aby si popřáli krásné svátky,
zazpívali si pár koled za hudebního
doprovodu muzikantů a možná zalo-
žili novou tradici. Díky Míše paz-
derové, která akci vymyslela - kro-
mě duše nás potěšila i štědře rozlé-
vaným svařeným vínem.  Text a foto

Jitka ChleBouNová, hatě
V pivotelu vládla tvořivá atmosféra

Z našeho kraje 
* Tradiční Masopust se bude konat
16. 1. v Hlásné Třebani. Sraz masek
je před hasičskou zbrojnicí, odkud se
ve 13.00 vydá průvod žádat starostu
o právo k veselení. Cestou navštíví-
me rodiny a okusíme lahodný mok i
kulinářské dobroty. Od 12.00 lze za-
koupit zabijačkové dobroty.      (lum)
* Beseda Nakoukněte pod pokličku
Komunitní školy Jeden strom se ko-
ná 18. 1. od 16.30 v Komunitní škole
Jeden strom Černošice.                  (al)
* Řemeslné  odpoledne pro rodiče a
děti od 3 let nazvané Řemesla a pou-
dačky se uskuteční 20. 1. od 15.30
do 17.30 v Centru Jeden strom Dolní
Černošice.         Alena LALáková
* Jaké to je, volně se pohybovat a
umět sedět s lehkostí jógína? Přijďte
si to vyzkoušet na workshop s Lucií
Königovou Svoboda kyčlím, který
se koná 23. 1. od 10 do 13.00 v ma-
lém sále TJ Sokol Řevnice. Registra-
ce na www.letanek.cz.                  (jin)
* oslava masopustu v Letech se us-
kuteční 23. 1. Začátek ve 13.45 na
návsi, následně vyrazí průvod s
kapelou na obchůzku obcí.         (mif)
* ochutnávka kysaného zelí se před
koncem roku konala v restauraci U
Pošty v Řevnicích. Porota posoudila
umění šesti soutěžících, zvítězil L.
Pos.            Lenka MAndLíková
* do chladných vod Berounky se
31. 12. v Dobřichovicích ponořilo
osm místních otužilců, včetně jedné
ženy. „Vzduch měl ten den -1 a voda
prý 3 stupně. U břehu ale byl tenký
led,“ uvedl jeden z plavců, známý
reportér Josef Klíma. (mif)
* velcí i malí koledníci obcházeli 2.
1. Zadní Třebaní. Přáli štěstí, zdraví,
dlouhá léta a vybírali peníze na Tří-
královou sbírku katolické charity. Ty
jsou určené na pomoc lidem, kteří se
ocitli v tísnivé životní situaci.    (pef)

vánoční koncert dětské lidové muziky Notičky se uskutečnil v sýpce zámku
svinaře čtvrtou adventní neděli. Ještě pár minut před vystoupením se zdá-
lo, že o místa nebude nouze, po pár minutách ale bylo vše jinak: sýpka
praskala ve švech... v první půlce jsme zhlédli vánoční příběh proč dudák
dupá a definitivně se tak v tom shonu naladili na čas vánoční. po krátké
přestávce, kdy byl k mání čaj, káva, svařák i nesčetně domácího pečiva,
zaznělo pásmo koled doprovázené tanečním představením. Konec večera
patřil křtu nového cédéčka Fum, fum, fum, plného vánočních písní z celé-
ho světa. Text a foto lucie BoXANová, Svinaře

BoBři přivezli světlo. Betlémské světlo se před vánočními svátky roz-
hořelo tradičně i v řevnicích. Díky řevnickým vodním skautům z oddílu Bobři
hořelo v mnoha řevnických domácnostech. skauti jej přivezli vlakem z prahy
a na Štědrý den dopoledne si je mohl od zámečku odnést každý. „světýlek
jsme rozdali ke stovce, nejvíce přicházely rodiny s menšími dětmi,“ uvedla
jedna z členek oddílu Anna váňová. (pan)             Foto Romana Sokolová
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Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici 

VRÁtNÝ oBJeKtu Jíloviště, Praha-západ.
Nabízíme seriózní práci pro aktivního důchodce.

Bližší info na 776 186 161.

VePŘoVÉ HoDY (prodej výrobků)

v zámeckém dvoře Všeradice 
Prodej 20. ledna 2016 od 15 do 18:00 hodin

objednávky na tel.: 727  912 422, 720 247 919 nebo 
na e-mailu basek@some.cz do 13. ledna 2016.

www.syryodkarlštejna.cz

Sýry, tvarohy s oceněním
Regionální potravina, jogurty,

mléko z automatu...
akce na leden Pa, So, Ne 13 Kč/l

FaRma HomolKa ze Bělče
Po - Pá po celý den: 8 - 20.00 h.

So - Ne:  8 - 11.30 h.
Rozvoz do domu (Řevnice, lety,
Dobřichovice, Vráž, černošice)

Info na: farma.homolka@seznam.cz

Homolovi: 731 839 659, 607 617 809

Naše sýry když si dáte,
náramně si pochutnáte!
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V čele »benďáku« jsou zatím tři týmy
NA HŘIŠTI ZA VODOU V ŘEVNICÍCH ZAČAL DEVATENÁCTÝ ROČNÍK POPULÁRNÍHO BANDY CUPU

Řevnice - Začátek nového roku =
Bandy cup. V Řevnicích tato rovni-
ce platí už bezmála dvě desítky let.
V sobotu 9. ledna rozehráli »po-
zemní hokejisté« devatenáctý roč-
ník tohoto populárního turnaje.
Tentokrát se k účasti zapsalo stejně
jako loni sedm týmů. Na hřišti za
vodou se mezi sebou budou utkávat
až do 27. února, kdy jejich snažení
vyvrcholí finálovým play-off. Šnůru
vítězství v uplynulých pěti ročnících
turnaje se bude snažit prodloužit ce-
lek Bája Pic.
„Už od prvních zápasů se ukázalo, že
letošní ročník bude velice vyrovna-
ný,“ uvedl jeden z organizátorů Lu-
káš Baleja, člen družstva Bája Pic.
Po prvním hracím dnu se na čele ta-
bulky se shodným počem 4 bodů
srovnaly týmy Kojotů, IQ Ouvey a
Samotářů. Čtvrté místo zatím patří
obhájcům z Bája Pic, kteří získali o
bod méně. „Fakt,že nikdo příliš ne-
vyčnívá, přinese do dalších zápasů
nový náboj - všechna mužstva budou
muset tvrdě bojovat o každý bod,
který ve výsledku může znamenat lepší výchozí pozici do bojů v play

off. To je naplánováno na poslední
únorovou sobotu 27. 2.,“ uzavřel Ba-
leja a dodal: „Za pořadatele si přeje-
me, aby se celý ročník odehrál v du-
chu fair play, nedošlo k žádnému
vážnějšímu zranění a také aby nám
přálo počasí.“         
Tabulku střelců zatím vede Ota Krej-
za z Kojotů, který přesně mířil čtyři-
krát. Jednou se trefil také nestor tur-
naje Vladimír Strejček z Bostonu,
jenž nedávno oslavil šedesáté naro-
zeniny. miloslav FRÝdl

tabulka po prvním hracím dni:
1) Kojoti - 4 body, 13:8
2) iQ ouvey - 4, 10:6
3) samotáři - 4, 7:5 

4) Bája Pic - 3, 5:4
5) l. a. Kings - 2, 5:4

6) citrus team - 1, 4:11
7) Boston - 0, 5:11

POCHODOVALI DO HALOUN. Tradiční Špuntťapák, pochod v maskách na
Halouny, uspořádali před koncem roku řevničtí »národní« házenkáři. Výlet
byl tentokrát doprovázen nepřirozeně teplým počasím. Svítilo sluníčko a jedi-
né, co zpestřilo známou trať, bylo bahno na louce nad Pišťákem. Sněhu jsme
se nedočkali, ale dobrá nálada nechyběla. První letošní zápasy házené mlad-
ších a starších žáků se budou hrát 23. 1. v řevnické nafukovací hale. 
Foto Patrik HOCHMAL Štěpánka JANDuSOVá, Řevnice 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Tři turnaje, tři vítězství. To je bilance šestiletého Čeňka Šupáčka ze Řevnic,
který prozatím dominuje Zimní tenisové lize místního Sportclubu. Novince,
s níž vstoupil Sportclub do letošní zimy a věnuje ji všem závodním i nere-
gistrovaným hráčům do 15 let.
Turnajový seriál probíhá ve třech věkových kategoriích, mezi nejmenšími
(hrají na zkrácený kurt) vládne Šupáček. „Je vidět, že pochází z tenisové
rodiny. Má výborný pohyb, myšlení na kurtě a umí soupeřům škodit, čili
zahrát míče do míst, kam nedosáhnou,“ chválí trenér Michal Mottl naději z
přípravky Sportclubu. Do druhé lednové neděle, kdy se za účasti 21 hráčů
konal třetí díl zimního seriálu, trvala i Šupáčkova série zápasové neporazi-
telnosti. Všichni se nejprve utkají systémem každý s každým ve skupině, nej-
lepší pak o medaile. A právě ve skupině Šupáček vůbec poprvé prohrál, s
Pavlou Blechovou, ovšem ve finále jí to vrátil. Další
dvě věkové kategorie jsou vyrovnanější. Svědčí o
tom příběh Nely Zeibrlichové. Minule odcházela se
zlatou medailí, tentokrát prohrála ve skupině úplně
všechno. Finále patřilo Antonínu Mutlovi, zdolal
Emilii Mládkovou, vracející se na kurt po nemoci.
Nejnabitější kategorii mladšího žactva ovládla Stel-
la Stropková před Davidem Procházkou a Adamem
Klepetkem. Zimní tenisová liga mládeže má za se-
bou polovinu, pokračuje turnajem 7. února.         (šv)

Sport po okolí
* Po novém roce opět v Zadní Tře-
bani pokračuje kruhový trénink, cvi-
čení pro dámy i pány zaměřené na
posilování s důrazem na balanc, vý-
drž a dynamiku. Cvičí se každé úte-
rý od 19.30 do 20.30 v místním Spo-
lečenském domě. S sebou: podložka
na cvičeni, obuv do sálu, pití, ruč-
ník.           (sih, pef)
* Zimní přípravu zahájili fotbalisté
Karlštejna 10. 1. v dobřichovické
sportovní hale. První přípravný zá-
pas sehrají 28. 1. na umělé trávě v
Berouně s Hýskovem.                (miš)

Zimní tenisové lize vládne Čeněk Šupáček

PODEVATENÁCTÉ. Další ročník řevnického Bandy cupu začal v sobotu 9. ledna. Foto Pavel JÍLEK

* Po dálnici jezdí nyní řidiči
směřující z Prahy přes Řitku do Brd
a dolního Poberouní. Z rychlostní
komunikace R4 se totiž úderem sil-
vestrovské půlnoci stala dálnice D4.
Změnu přineslo rozhodnutí minis-
terstva dopravy o takzvaném Novém
pojetí dálniční sítě. Právě to přemě-
nilo všechny dosavadní rychlostní
silnice na dálnice. Jedním z argu-
mentů ministerstva byl fakt, že rych-
lostní komunikace již de facto plnily
stejný účel jako dálnice a platila na
nich i stejná pravidla provozu (včet-
ně maximální rychlosti 130 km/h).
Motoristé se tak již nyní s pojmem
rychlostní komunikace nesetkají.
Dálnice D4 je označena zelenými
značkami místo modrých, obdélní-
kový tvar nahradil čtvercový.   (pan)

* Zatímco dosud museli oby-
vatelé obcí a měst na Praze-západ
pro nový cestovní pas do pražské
Podskalské ulice a lidé z Berounska
pouze do Berouna, nyní si mohou

nechat udělat pas kdekoliv. Přesněji
na kterémkoli obecním úřadu obce s
rozšířenou působností, kterých je v
ČR celkem 205. Můžete tedy zvolit
třeba některý ze sousedních úřadů
Beroun, Hořovice, Kladno, Dobříš
či Příbram. Lidé mají rovněž mož-
nost na jednom z pověřených úřadů
o pas požádat a následně si vyhoto-
vený cestovní doklad vyzvednout
jinde. Za tuto službu ale při převzetí
zájemci zaplatí navíc 100 Kč. Pokud
si budete chtít nechat vyhotovit ces-
tovní doklad na poslední chvíli, vý-
razně se vám to prodraží. Zatímco
ještě loni jste za takový pas zaplatili
1.500 Kč, od ledna 2016 jsou to už
4.000 Kč. Osoby do 15 let zaplatí
polovic, tedy 2000 Kč. Navíc i tak si
budete muset na nový pas šest pra-
covních dní počkat. Právě taková je
totiž výrobní lhůta. Satisfakcí však
může být fakt, že pas již bude plno-
hodnotný, tedy opatřený biometric-
kými údaji,  strojově čitelnou zónou
a bude platit deset let.                 (pan)

Ze Strakonické je dálnice, pas za 4.000 Kč 


