
Řevnice - Sté narozeniny oslaví le-
tos řevnické Lesní divadlo. Město
v této souvislosti chystá rekonst-
rukci výjimečného amfiteátru. 
„Lesňák sice získal nedávno nové
pódium, od větší rekonstrukce, kte-
rou zaštiťoval architekt Weiss, však
uběhlo již více než čtyřicet let,“ řekl
řevnický starosta Tomáš Smrčka s
tím, že po rekonstrukci volají i pořa-
datelé pravidelných kulturních akcí.
Peníze na opravy se město snaží zís-
kat z dotací. Řevnice žádají půl mili-
onu z rozpočtu Středočeského kraje,
ze středočeského Fondu kultury a
obnovy památek dalších více než sto
tisíc na akce spojené s oslavami. „To,
zda dotaci získáme, by mohlo být
zřejmé již v únoru, kdy se sejdu se
zástupci agentury, jež nám se získá-
ním dotací pomáhá,“ uvedl Smrčka.
Dodal, že město má hotovou studii,

jež v první etapě počítá s vybudová-
ním a opravou zázemí pro herce.
„Letos by měla vzniknout nová dře-
věná přístavba s hygienickým záze-
mím pro herce. Dále bude vydlážděn
prostor za jevištěm, kde vyroste kry-
tá pergola proti nepřízni počasí. Tuto
plochu s prostorem u šaten propojí
nové schodiště,“ popsala autorka
studie, architektka Alice Čermáková.
V dalších letech se v případě získání
dotací počítá s výstavbou nových zá-
chodů pro diváky, skladu kulis i bu-
fetu. „Vše to mají být dřevostavby,
aby zapadly do areálu,“ dodala. 
Ochotníci chystají na 17. 6. slavnost-
ní galavečer k výročí, který zpestří
živá hudba, výstava fotografií, scén-
ky i vzpomínky na nejslavnější řev-
nické herce. Radní schválili výrobu
tisícovky pohlednic, připravují se i
dvě knihy.      Pavla NOVÁČKOVÁ

Mokropsy - „Na železničním mostě
mezi Všenory a Mokropsy se pohy-
buje zmatená labuť. Chtěla by pryč,
ale nemůže!“
Přesně takové hlášení dostala posled-
ní lednový večer hlídka Městské po-
licie Černošice. „Na místě jsme zjis-
tili, že labuť nejeví známky žádného

poranění, pouze se nedokáže z mostu
dostat pryč,“ uvedl černošický strá-
žník Otmar Klimsza s tím, že poli-
cisté byli po nějaké době úspěšní.
„Labuť se podařilo zahnat na břeh
Berounky, kde se vrátila do svého
přirozeného prostředí a následně
odplula,“ dodal Klimsza.           (mif)
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Dobřichovice - Pokračování loň-
ské pěší túry z jednoho konce re-
publiky na druhý chystá obyvatel
Dobřichovic Jiří GEISSLER. Je-
ho přípravy na druhou pouť ko-
lem hraničních patníků jsou v pl-
ném proudu.
Zkraje loňského roku jsi během
měsíce obešel po svých kolem hra-
nic »půl republiky«. Připomeň čte-
nářům, odkud kam jsi šel a co tě k
tomu vedlo?
Neobešel jsem, bohužel, půl repub-
liky v pravém slova smyslu, ale spí-
še tak třetinu, možná třetinu a kou-

sek. Vyrazil jsem 20. 3. 2015 z nád-
raží v Chebu a své putování ukončil
19. 4. v Rokytnici v Orlických ho-
rách. Celkem jsem ušel 810,6 km
(měřeno digitálně, sportestrem), te-
dy v průměru přes 27 km denně. Jak
moc obdivuhodný nebo neobdivu-
hodný výkon to je, nechť každý po-
soudí sám, já sám za sebe jsem ale
byl spokojen. Před mým startem se
uzavírala řada sázek, jak dlouho na
své pouti vydržím a kdypak asi už
budu doma - nakonec jsem ale vydr-
žel opravdu oněch třicet dnů. 
(Dokončení na straně 3) (mif)

KRÁLOVÉ Z AFRIKY. Nejhezčí a nejoriginálnější maskou XXVII. masopus-
tu v Zadní Třebani sami diváci zvolili kanibaly.                Foto Jakub KENCL

Zmatená labuť se nedokázala dostat z mostu

NA CESTĚ. Jiří Geissler na loňské
pouti.    Foto ARCHIV

Řevnický »lesňák«
oslaví sté narozeniny
POPULÁRNÍ DIVADLO DOSTANE K VÝROČÍ NOVÉ ZÁZEMÍ

9. února 2016 - 3 (666) Cena výtisku 7 Kč

Hasiči rozdávali medaile

Chci být co nejdále a nejdéle od naší ledničky...

Vladimír Křivánek už je v ochotnickém nebi
Řevnice - Na čtyři desítky lidí se ve středu 3. února na řevnickém hřbitově
rozloučily s Vladimírem Křivánkem. 
Třebaže se narodil v Praze, většinu svého života prožil v Řevnicích, po boku
své choti Marie Křivánkové. Nadšený ochotník, muzikant a kulisák zemřel
koncem ledna v nedožitých jedenadevadesáti letech. Jedenáct roků po smrti
své ženy, za kterou se nyní vydal do ochotnického nebe. Oba totiž patřili k
největším oporám řevnického Lesního divadla. (Viz strana 4)                      (pan)   

Masopustu kralovali
afričtí kanibalové
Zadní Třebaň - Už po sedmadvacá-
té se první únorovou sobotu konal
masopust v Zadní Třebani. Jako kaž-
dý rok se na zdejší návsi sešly stov-
ky místních i přespolních návštěvní-
ků, diváky potěšily desítky velmi ori-
ginálních masek i bohatý program.
Masopust měl tradiční ráz. Od brz-
kého rána chystali zadnotřebaňští
hasiči zabijačku a trhovci své stán-
ky, aby bylo vše hotovo, než přijdou
první hosté. Těch postupně dorazilo
kolem tisícovky, na návsi nebylo k
hnutí. (Dokončení na straně 2) (lup)
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Nejdříve zahrála kapela Třehusk,
poté řevničtí ochotníci předvedli
frašku o Trautenberkovi, který chtěl
okrást masopustní maškary. „Téma
mě napadlo při procházce se synem
v kočárku, napsat hru už pak nebylo
složité. Děkuju všem, kteří nám s di-
vadlem pomohli,“ vzkázala autorka
frašky Pavla Nováčková. V progra-
mu nechyběli osvědčení účinkující -
řevnické Notičky či hlásnotřebaňské
Holky v rozpuku s pohádkou O čer-
vené Karkulce, nově se představil
pěvecký Třebasbor složený z míst-
ních obyvatel. Skupina zpěváků pře-
vlečená za včely zazpívala písničku
ladící s jejich oblečením i jednu ma-
sopustní - vtipné představení!
Potom už došlo na pochování Ma-
sopusta a vyhlášení nejlepších ma-
sek, o nichž rozhodovali přítomní di-
váci. Krásný dárkový koš za první
místo si odnesla skupinka kanibalů v
podání místní mládeže. 
Po poledni se průvod maškar vydal
po vsi. V čele šli policajt s Masopus-

tem, medvědem a medvědářem, ne-
chyběli myslivci s uloveným kan-
cem, vlk, kanibalové, Maková pa-
nenka a motýl Emanuel či vodník s
čertem. Vyhrával Třehusk, Jana Čer-
vená na valníku taženém koňmi vo-

zila děti. Hospodyňky nabízely kob-
lihy, placky, maso, polévky, chlebíč-
ky a samozřejmě alkohol, celkem se
zastavovalo u více než třiceti domác-
ností. Pohoštění bylo opravdu skvělé
a cesta dlouhá, trvala až skoro do

sedmi hodin. K večeru se ještě lidé
sešli ve Společenském domě, kde
neúnavní muzikanti z Třehusku hráli
a zpívali ještě do třičtvrtě na deset.   
„Zase to bylo pěkné. Váš masopust
si nikdy nenecháme ujít,“ pochvalo-
val si jeden z přespolních účastníků
průvodu.    Lucie HoCHMaLová

Zadní Třebaň – Dětský karneval
ukončil minulou neděli masopust-
ní veselí v Zadní Třebani. ve Spo-
lečenském domě se při něm bavilo
asi osmdesát dětí v rozmanitých
maskách. 
Porota z nich nakonec vybrala deset
nejnápaditějších, mezi nimi indián-
ku, vodníka, železničáře, jabloň s
jablkem a červem, sněhuláka nebo
strašáka do zelí. Děti mohly dvě a
půl hodiny tančit, soutěžit a bavit se
s kejklířem Petrem Theimrem, který
si pro ně připravil hned dva kouzel-
nické vstupy a nakonec ještě na chů-
dách asistoval při oceňování nejlep-
ších masek. Velký zájem byl jako
vždy o tombolu, ve které byly dvě
stovky cen. O hudbu se tradičně sta-
rala staropražská kapela Třehusk,
své umění předvedly také malé ma-
žoretky z Litně. Veselé odpoledne si
všichni - malí i jejich dospělé dopro-
vody - náramně užili.                    (lup)

MASOPUST VE ŠKOLCE. Začátek února nám do školky v Zadní Třebani
přinesl masopust a s ním veselou a rozpustilou náladu. Od pondělka děti
kreslily i vyráběly šašky, zahrály si pohádku Jak Kašpárek kreslil, tančily
šaškovský taneček a recitovaly karnevalové básničky. Ve středu jsme si oz-
dobili třídu a ve čtvrtek už do školky přicházely princezny, víly, vojáci, pirát
a další podařené masky. Den si děti užily tancem, soutěžemi, zpěvem i vý-
bornou masopustní hostinou, na které nechyběly ani masopustní kobližky
od maminky Markétky Slavkovové. Na rozloučenou udělala dětem radost
papírová frkačka a šaškovský košíček plný dárečků. Dětem se karneval tak
líbil, že si nechaly masky ve školce a pokračovaly v tanci i v pátek. 
Foto Lenka MIHALÍKOVÁ       Pavlína NEPRAšOVÁ, Mš Zadní Třebaň 

Do Svinař přijeli kissáci, »hráli« na papírové kytary

Rekord překonán,
díky Třebaňáci!

Myslíte si, že letos překonáte rekord
v počtu domů, u nichž vám připraví
při masopustu v Zadní Třebani po-
hoštění? Na tuhle otázku jsem v mi-
nulých dnech odpovídal několikrát.
Nevěděl jsem, teď už vím. Loni i
předloni nabídli masopustnímu prů-
vodu občerstvení u 37 domů, letos u
40! K tomu ještě J. Zika přinesl své
dobroty porotcům až na náves. Tak-
že: DÍKY, Třebaňáci, jste skvělí. Vý-
sledky soutěže o nejlepší masopust-
ní občerstvení zveřejníme příště.

Miloslav FRÝDL, Naše noviny

SOUTĚŽIL I PIRÁT. Na dětském
karnevale si děti mohly zatančit i za-
soutěžit.              Foto NN M. FRÝDL

Ve Svinařích se poslední lednovou
sobotu masopustní průvod vydal na
pochod již popatnácté. Od začátku
padaly rekordy. Nejprve dopoledne
U Lípy, kde se prodávaly zabijačko-
vé pochutiny. „Letos jsme měli vše-
ho víc než vloni, přesto nezbyla ani
špejle - prodalo se 150 jelit, 270 jitr-
nic, 80 l polévky, 20 kg ovaru a 10
kusů tlačenky,“ říká starosta Sokola
Petr Procházka. Okolo 13.00 spusti-
la kapela Třehusk a rej masek se vy-
dal na průvod obcí. Tentokrát se šlo
v protisměru, nejprve Obecní ulicí
dolů. »Koblihová« porota ve složení
Martin Hrubý a Radek Boxan nevě-
děla, kde ochutnávat dřív. Cestou se
připojovaly další masky, které nes-
tihly začátek. „Nakonec jsem jich
napočítala 81,“ říká Jana Kozáková,
která píše svinařskou kroniku. »Trh-
li« jsme tedy další rekord - masek
bylo o devět víc, než loni. O tom, že
se jednalo o masky originální, se
můžete přesvědčit ve fotogalerii na
stránkách obce. Nechyběl samozřej-
mě tradiční medvěd a medvědář, ale
byla tu i spousta originálních převle-

ků. Na kartonové kytary doprováze-
ly kapelu Třehusk legendární KISS,
vedle Macha a Šebestové, Krakono-
še, smrťáků, mafiánů, ježibab, bí-
lých paní a kanibalů se objevili per-
fektní panáčci LEGO, zasviněné

Svinaře či »polský šmejd« se svým
krámem uniwerzalnym a telefonem
komůrkowym amerikánskym. Pavel
Pacák, který si tuto masku oblékl,
byl v hospodě U Lípy, kam jsme při-
šli až za tmy, vyhlášen králem maso-

pustu. Nejlepší koblihou triumfoval
Tomáš Haberland, cenu za nejchut-
nější šnaps získal Petr Kolář. Největ-
ší dík však patří všem, kteří si ze se-
be dokáží udělat legraci a dorazí v
maskách! Lucie Boxanová,

Svinaře

KISSÁCI. Jedna z originálních skupinových masek na svinařském masopu-
stu - legendární kapela KISS. Foto Lucie BOXANOVÁ

Veselení ukončil dětský karneval

MŇAM! Masopustní dobroty chutnaly i medvědovi.       Foto Jakub KENCL

Dvacet tisíc dostala
školka a Rumlovi
Od adventního odpoledne s jarmar-
kem pořádaného MŠ Svinaře uběhlo
už pár dní. Stejně jako od sbírky tří
králů, kteří letos chodili po vsi ve
dvou partách. Teď už víme, že se z
obou akcí podařilo vybrat přesně 20
734 Kč. Tato částka byla rozdělena
rovným dílem mezi MŠ Svinaře a ro-
dinu Bohouška Rumla ze Lhotky.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o
přípravu Adventního jarmarku, a
třem (resp. šesti) králům. Dále pak
všem, kteří si na jarmarku nakoupi-
li  a všem obyvatelům Svinař, kteří
obdarovali tříkrálovou kasičku s
vědomím, že podporují dobrou věc.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Chci být co nejdál od naší ledničky!
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Tajně jsem doufal, že by to mohlo
dát i těch 900 km, tedy třicítku kaž-
dý den, ale nakonec, jak říkám, jsem
byl spokojen i s dosaženým výsled-
kem. Své motivy bych zformuloval
asi do jednoho základního: strávit co
možná nejdále a nejdéle od naší led-
ničky, a tím udělat něco pro své zd-
raví i postavu. Nabízelo se několik
variant, nakonec ale zvítězila tato.
Jsem velkým patriotem a chodit ko-
lem Česka mi bylo daleko milejší,
než se trmácet třeba někam do San-
tiaga de Compostela. Bylo to i prak-
tičtější, v případě potřeby jsem byl
vždy 3-4 hodiny od domova, což na-
víc byl i trochu tlak na morálku.
Daleko snáze se vzdá pochod, když
víš, že jsi za chvíli a běžně dostup-
nými dopravními prostředky doma,
než to vzdávat někde v Tramtárii.
Taky jsem si sám sobě chtěl dokázat,
že se ještě umím kousnout a trochu
zabojovat sám se sebou. A nemohu
ani zapomenout na Vladimíra Če-
cha, resp. jeho knihu S Čechem po
Čechách, ve které popisuje svou
Hřebenovku, kterou s kamarády též
šlapal a kterou bohužel nedokončil.
Scházelo mu pár kilometrů...
Na letošek sis tedy nachystal pokra-
čování. Kdy vyrazíš, odkud a kam
hodláš dojít?
Pokud vše půjde tak, jak má, rád
bych vyrazil 17. března z Dobřicho-
vic, dojel do Rokytnice a odtud se
následující den vydal na první etapu
druhého úseku. Hned po startu mě
čeká přechod Králického Sněžníku,
pak Rychlebské hory, Osoblažsko a
průmyslová aglomerace v severní
části Moravskoslezského kraje: Bo-
humín - Karviná - Český Těšín - Tři-
nec. Pak půjdu z Jablunkova dolů, na
jihozápad, směr Beskydy, Vsetínsko,
Bílé Karpaty a jižní Morava. Cíl je
někde za Hodonínem, spíš k Mikulo-
vu, kde bych měl končit 17. 4. Tento
čas mám vyhrazen v kalendáři, snad
vše půjde tak, abych mohl vyrazit.
Mám tím na mysli zejména vlastní
zdraví, pracovní povinnosti, zdraví a
pohodu ve svém nejbližším okolí.

Už máš vymyšlené etapy, napláno-
vané noclehy?
Etapy přesně naplánovány nemám.
Před loňským startem jsem mnoho
hodin strávil u internetu a z turistic-
ké mapy dával dohromady trasu tak,
aby vedla po turistických značkách,
co nejblíž státní hranici, pokud mož-
no na české straně. Takto mě to vyš-
lo z Chebu do Chebu na 2.049,45 km
složených z 269 částí. Po loňsku je
ale jasné, že ne vždy se trasa podaří
dodržet. Jednak občas značky neod-
povídají mapám, sem tam jsem si i
trochu pobloudil a díky tomu si něk-
dy trochu zašel, někdy naopak pár
kilometrů vyšetřil. Je jisté, že česko-
slovenské pomezí mě zavede častěji
mimo naši republiku. V době znač-
kování turistických tras jsme bývali
společným státem, a tak se hledělo
spíše na to, aby červená hřebenovka
vedla skutečně po hřebenu, než zda
jde tu po českém a tu po slovenském
území. Konkrétní etapy jsem vloni
plánoval ze dne na den. Po příchodu
do cíle jsem se ubytoval a jako první
věc si zajistil nocleh na druhý den
tak, aby ta trasa další etapy byla plus
minus 30 km. Ne vždy se to podaři-
lo, ale zásadu jsem takovou měl a
nemám důvod ji letos měnit.
Půjdeš zase sám, nebo budeš mít
doprovod? A budeš v nějakém spo-
jení s okolním světem?

Mojí snahou je jít co možná nejvíce
sám. Loni jsem si ty samostatné eta-
py užil maximálně. Předpokládám,
že se ale najde pár dobrodruhů, kteří
mě sem tam doprovodí. Chvíli jsem
si dokonce hrál s myšlenkou využít
svého šlapání k nějaké větší, zdra-
votně propagační akci. Přemýšlel
jsem o tom již ve druhé půlce loňské
části, ale asi vyhraje osobní zájem na
šlapání o samotě. Ve spojení s okol-
ním světem ale jistě budu, a to neje-
nom prostřednictvím mobilního tele-
fonu. Tak nějak samovolně, zcela
neplánovaně jsem začal své loňské
zážitky každý den večer popisovat a
spolu s fotografiemi a denní trasou
zveřejňovat na svém facebooku
(www.facebook.com/ji-ri.geissler –
doposud, když se zájemce prolistuje
mým profilem dolů, na ně narazí).
Postupně se mé příspěvky ustálily na
jednotné struktuře a staly se hojně
sledovanými, což mě velmi potěšilo.
Vlastně tam někde asi vznikl nápad
na onu zdravotně propagační rovinu.
Pamatuji se na těch pár večerů, kdy
jsem vlivem únavy či technických
potíží s připojením nemohl své zážit-
ky zveřejnit a v noci mi pak chodily
smsky typu: Tak co bude, co se děje,
čekáme…! Vstoupil jsem do živého
vysílání Radia Blaník, měl jsem
možnost o svých zážitcích povídat
na ČRo Dvojce. Ano, myslím, že

spojení se světem během cesty i po
ní bylo dostatečné.
Jaký je smysl tohoto tvého vandro-
vání, hodláš se »prošlapat« do
knihy rekordů?
Nemyslím, že bych se prošlapal ně-
kam do rekordů. Takových jako já je
řada. Popisoval jsem v jednom z
prvních loňských příběhů rozhovor s
paní, jejíž manžel je ultramaratonec
a kolem republiky běhá. Ona za ním
jede autem a dělá mu zázemí. Mno-
ho místních na cestě vypráví o turis-
tech, mnohdy i hendikepovaných,
kteří republiku třeba objíždějí na vo-
zíku, kolaře a koloběžkaře ani nepo-
čítám. Ten pravý smysl je nepopsa-
telný, musí si ho každý prožít sám,
ale mohu zaručit, že pocity jsou to
báječné, uvolňující, osvobozující,
ale jak říkám, nesdělitelné. Vloni
jsem si chtěl něco dokázat, to se mi
povedlo, letos se těším na pokračo-
vání těch prožitků a mám jen strach,
aby se mi během této přestávky po-
někud nezdémonizovaly a já nebyl
trochu zklamaný...
A co nějaká kniha inspirovaná pu-
továním? Už na ní pracuješ, nebo o
tom alespoň přemýšlíš?
Teď už ano a nechci, aby to znělo
nějak sebestředně. Dokáži si před-
stavit, že pokud bych pokračoval ve
svých každodenních zprávách o pu-
tování, mohla by se z těch příběhů
dát kniha dohromady. K těmto myš-
lenkám mě dotlačil zájem on-line čte-
nářů a sem tam i někdo z mého okolí
- přítelkyně, děti. Dokonce jsem se
již na své zápisky díval optikou úp-
rav pro takové zpracování a vzápětí
je zavrhl. V podobě, v jaké jsem je
sepsal, asi nejsou publikovatelné –
obsahují spoustu stylistických chyb,
nebývají zcela vyvážené. Na druhou
stranu z nich ale právě díky tomu či-
ší jakási autenticita a živočišnost.
Inu, myšlenky se hlavou honit mo-
hou, zůstaňme však na zemi. Vážně
se o takové věci bude dát uvažovat,
až dorazím k nádraží v Chebu z dru-
hé strany, než jsem z něj v roce 2015
vyrazil. Miloslav FRÝDL

na VRCHOLU SnĚŽKY. Během loňského putování Jiří Geissler (vpravo) zdolal i vrchol nejvyšší české hory.                  Foto ARCHIV

Jiří GEISSLER
+ dvaapadesátiletý majitel realitní
kanceláře, krizový manažer
+ rozvedený, má tři děti a dvě vnou-
čata
+ místostarosta a hospodář TJ Sokol
Dobřichovice
+ člen Dobřichovické divadelní spo-
lečnosti
+ hlavní organizátor pravidelných
květnových setkání vozidel korvet
+ jeden ze dvou členů zábavné, na-
hodilé agentury GEI-ŠA
+ na otázku, co ho baví, odpovídá:
„Cokoliv organizovat, rozdávat li-
dem radost a těšit se z toho.“     (mif)
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Vladimír zapadl mezi »své« ochotníky
VE STŘEDU 3. ÚNORA SE V ŘEVNICÍCH KONALO POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S VLADIMÍREM KŘIVÁNKEM
Ve středu 3. února se Řevnice napo-
sledy rozloučily s jednou z nejvýraz-
nějších tváří místního ochotnického
divadla. Vladimír KŘIVÁNEK zem-
řel po dlouhé nemoci 28. ledna ve
věku nedožitých 91 let.
Bylo to někdy v roce 1947, kdy se
poprvé objevil mezi řevnickými
ochotníky ve společnosti Marie, teh-
dy ještě Lindauerové, mladý muž.
Marie měla za sebou již několik rolí
ve hrách, jimiž ochotníci po válce
znovu rozvíjeli svoji činnost. Nikdo
v té době ještě nevěděl, že onen mla-
dík se stane brzy jejím chotěm a ve
druhé polovině svého života jednou
z hlavních osobností řevnického
ochotnického divadla. 
Zapadl mezi své a stal se nedílnou
součastí všeho, co  v příštích letech
následovalo. Vystupoval v řadě men-
ších rolí, po boku své choti Marie,
tehdy již Křivánkové, vyrůstal nejen

v dobrého herce, ale i spolehlivého
technického pracovníka. Když se v
roce 1964 rozhodla skupina ochot-
nických nadšenců Josef Beneš, Láďa
a Jaruška Houškovi, Petr Říha, Ivan
Tamchyna, František Šedivý a Ar-
nošt Tuček znovu vybudovat stánek
jim tak milý, Lesní divadlo, přidáva-
jí se k nim se zjevnou samořejmostí
i Křivánkovi. Vladimír se často  vě-
noval výpravě a nakonec byl jedi-
ným, kdo byl schopen vytvořit v
prostředí kulis působivé místo, kde

se hraný děj odehrával. To znamena-
lo cele se věnovat této práci. Vladi-
mír se jí také věnoval, a to až téměř
do konce svého života. 
Zlom v jeho životě znamenala smrt
jeho choti Marie, když předtím byli
jako první poctěni Cenou Našich no-
vin za zásluhy o ochotnické divadlo
v Dolním Poberouní. Pouhá slova.
Co je však za nimi skryto práce, sna-
žení a někdy i zklamání. Marie a
Vladimír nikdy nepolevovali, a tak
se zapsali do našich vzpomínek, do

našich srdcí. Nechť je Bůh provází
na jejich pouti věčností a za vše po-
zemské náš dík. František ŠeDiVý,

Řevnice

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

KINO ŘEVNICE
10. 2. 20.00 LÍZA, LIŠČÍ VÍLA
12. 2., 24. 2. 20.00 (St 15.00) LÍDA
BAAROVÁ
13. 2. 15.30 AGENTI DEMENTI
13. 2. 17.30 PADESÁTKA
13. 2. 20.00 OSM HROZNÝCH
17. 2. 20.00 MRZOUT
19. 2. 20.00 RODINNÝ FILM
20. 2. 15.30 ROBINSON CRUSOE
20. 2. 17.30 DEADPOOL
20. 2. 20.00 REVENANT -
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
21. 2. 17.00 DOMOV PROSÍM

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
8. 2. 20.00 LÍDA BAAROVÁ
9. 2., 10. 2. 17.30 PADESÁTKA
9. 2. 20.00 DÁNSKÁ DÍVKA
10. 2., 15. 2., 17. 2. 13.45 V HLAVĚ 
10. 2. 20.00 CREED
11. 2. - 16. 2., 19. 2. 17.30 (12. 2. 20.00)
DECIBELY LÁSKY
11. 2., 15. 2., 17. 2., 19. 2. 20.00 (St
18.30) DEADPOOL
13. 2. 15.30 MIMONI
13. 2., 18. 2. 20.00 (Čt 18.30) OSM
HROZNÝCH
14. 2. a 22. 2. 15.30 (Po 17.30) ALVIN A
CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
14. 2. 20.00 VLNA
16. 2. 20.00 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI
Z BENGHÁZÍ
18. 2. 15.30 POKLAD
20. 2. 15.30 ROBINSON CRUSOE: NA
OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 3D
20. 2., 22. 2., 23. 2. 17.30 (Po 20.00)
ZOOLANDER 2
20. 2. a 24. 2. 20.00 REVENANT
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
21. 2. 15.30 TŘI BRATŘI
21. 2. 18.30 RODINNÝ FILM

KINO RADOTÍN
9. 2. 20.00 LÍZA, LIŠČÍ VÍLA
10. 2. 17.30 ZDE HAROLD
10. 2. 20.00 50 ODSTÍNŮ ČERNÉ
11. 2. a 13. 2. 17.30 DEADPOOL
11. 2., 13. 2., 17. 2. 20.00 DECIBELY
LÁSKY
12. 2. 17.30 AGENTI DEMENTI
12. 2. a 16. 2. 20.00 DO POSLEDNÍHO
DECHU (v Pá 3D)
13. 2. 15.30 AGENTI DEMENTI
16. 2. 17.30 LÍZA, LIŠČÍ VÍLA
17. 2. 10.30 PADESÁTKA
17. 2. 17.30 FÚSI
18. 2. a 23. 2. 17.30 (Út 20.00) RO-
DINNÝ FILM
18. 2. a 23. 2. 20.00 (Út 17.30) MA MA
19. 2. 17.30 ROBINSON CRUSOE: NA
OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 3D
19. 2. 20.00 AEROSMITH: ROCKS DO-
NINGTON 2014 - záznam koncertu
20. 2. 15.30 ROBINSON CRUSOE
20. 2. a 24. 2. 17.30 ZOOLANDER NO.2

BYLI PRVNÍ! Vladimír Křivánek se svojí ženou Marií v listopadu 1999, kdy
v řevnickém Zámečku jako první převzali Cenu Našich novin určenou těm,
kteří nezištně pracují pro náš kraj. Zcela vpravo autor vzpomínkového člán-
ku František Šedivý. Foto Josef MALÝ

Radotín hostí přehlídku ochotnického divadla
Oblastní přehlídka amatérského divadla POPAD 2016 se koná od pátku 19.
do neděle 21. února v Kulturním středisku U Koruny Radotín. Program za-
hájí 19. 2. v 16.00 Divadelní spolek Křoví z Líšnice pohádkou Tři prasátka
a my čtyři, od 18.00 uvede soubor ADS Riyo »komedii z blázince« nazva-
nou Ohrožené drhy. V sobotu a v neděli se pak diváci mohou těšit na dal-
ších devět představení. Dana RADOVÁ, Radotín

Tipy NN
* První masopust se bude konat 9.
února v Litni. Sraz masek je v 16.00
v dílně místního Domečku, obchůz-
ka městysem vyvrcholí v místní ha-
sičské zbrojnici. (kat)
* Inscenaci Mátový nebo citrón
uvede Divadelní společnost Dobři-
chovice 11. 2. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Výroční koncert skupiny 008 če-
ká na návštěvníky 12. 2. od 18.00 v
černošickém Clubu Kino. Kromě
kapely, která slaví 5 let trvání, vy-
stoupí i Compromysh, Daily Coffee,
Pure Alcoholis Punk, Ascape From
Reality a Final Station.                  (vš)
* Ples taneční skupiny Proměny se
uskuteční 12. 2. od 19.30 v Liďáku
Řevnice. Hraje Galaxie, vstupné
150 Kč.      Ivana ZROSTLÍKOVÁ
* Masopust budou v Srbsku slavit
13. 2. Od 12.00 zahraje před sokolov-
nou kapela Třehusk, pak se vydá na
obchůzku vsí průvod maškar s kape-
lou a koňským spřežením.         (mif)
* Oslava masopustu se koná 13. 2.
od 13.45 na Masopustním náměstí v
Mokropsech. Na večerní tancovačce
v restauraci U Králů zahrají Jazz
Pavla Kopačky a Acoustic Noice
Band.                    Pavel BLAŽENÍN
* Dětský maškarní bál s DJ Mir-
kem Kasanem se uskuteční 13. 2. od
16.00 v sokolovně Dobřichovice. Vs-
tupné 50 Kč, přezůvky s sebou. (ak)
* Maškarní ples Náruče na téma
Olympiáda se koná 13. 2. od 20.00
v Lidovém domě Řevnice. Hraje
chlapecká kapela Brumloboys, vy-
stoupí Rebels O. K. (zud)
* Pohádku s písničkami O Víle
květince uvede Divadlo Kukadlo
14. 2. od 15.00 v sále MUDr. Fürsta
Dobřichovice. Vstupné 60 Kč. (ak)
* Divadelní kus pro děti O rybáři a
zlaté rybce bude k vidění 14. 2. od
16.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Architektonické setkání s PhDr.
Alenou Šarounovou na téma Ro-
mánská renesance a střední Evropa
hostí 14. 2. od 17.00 sál MUDr. Für-
sta Dobřichovice. (ak)
* Sportovní ples pořádá Sokol Lety
19. 2. od 19.00. V místním pivovaru
MMX zahraje kapela Trombeník, v
programu je tombola, předtančení i
překvapení. Vstupné 250 Kč.   (pav)
* Na fotbalové zábavě si můžete
zatančit 19. 2. od 20.00 v Lidovém
domě Řevnice. Hraje Echoes, vstup-
né 90 Kč. Pavel PACÁK
* Kytaristka Lenka Dusilová zaz-
pívá 19. 2. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 250 Kč.     (pab)
* Koncert pro Karlštejn písničkáře
Mirka Palečka i jeho hostů - Pavlíny
Jíšové a Adély Jonášové - se koná
20. 2. od 18.00 v restauraci U Janů
Karlštejn. Vstupné 100 Kč.       (hek)
* Kapelu Sky Band si můžete pos-
lechnout 20. 2. od 20.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš)
* Výstava obrazů malíře Štefana
Tótha je do 20. 2. instalována v Ga-
lerii Bím Dobřichovice. (dil)
* Pohádku pro nejmenší O rukavič-
ce sehraje divadlo Úsměv Lídy Friš-
tenské 21. 2. od 16.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš)

Nedávno zavítal do řevnické čajovny Cherubín bretharián Peter Starec,
který se již přes dva roky stravuje pouze vitální energií - Pránou a nepo-
třebuje přijímat běžnou pevnou stravu. Peter mluvil dlouho a intezivně o
výhodách pránické stravy: nemůže onemocnět, není nikdy unavený, spí
maximálně dvě hodiny denně a přesto je schopen podávat vysoké výkony -
chodí denně 60 kilometrů, nepociťuje zimu ani chlad - nosí celý rok san-
dály, košili a kraťasy. Popsal i další zajímavé úkazy spojené s tímto feno-
ménem, který, jak Petr říká, k němu přišel jako spontánní možnost po jeho
vnitřním sebepoznání. Brethariánství je životní způsob, podle kterého není
nutné jíst, pít ani spát, protože lze žít jen ze vzduchu a všudypřítomné ži-
votní energie - Prány. Na naší planetě je okolo 30 000 brethariánů, tuto
schopnost v sobě objevuje čím dál více »běžných« lidí, oproti dřívějšku,
kdy se to týkalo jen několika svatých a jogínů. Čajovna plánuje na únor
další besedu s českou průkopnicí tohoto těžko uvěřitelného fenoménu Ja-
nou Tillovou (známou z filmu Viliama Poltikoviče Žijeme z Energie - Jsme
Energie). Jana již více než čtyři roky nepřijímá pevnou stravu, pije pouze
vodu ze studánky. Přijďte si ji poslechnout osobně. Další program na
www.cajovnacherubin.cz. Text a foto Jan Cherubín, Řevnice

Bretharián vyprávěl o tom, jak nejí
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Všeradův kurýr

Jak je vidět kolem nás, pořekadlo
Únor bílý pole sílí, asi letos platit
nebude. Opět zde máme zimu skoro
v jarním podání. Věřím, že alespoň
deště doženou deficit spodních vod,

když sněhové srážky byly letos takř-
ka nulové. 
Na druhou stranu,zase toto počasí
přeje masopustnímu veselí. Ve Vše-
radicích se masopustní oslavy usku-
teční pod záštitou obecního úřadu v
sobotu 20. února od 15.00 hodin. Je
to sice podle kalendáře dlouho, už
po skončení masopustu, ale s ohle-
dem na to, že půst dodržuje jen op-
ravdu mizivé množství lidí, nám os-
tatním nic nebrání v tom, abychom
si oslav řádně užili. Prosím přijďte
raději v maskách - ovšem i bez nich
budete v průvodu a následné zábavě
vítáni.
Když jsem již u kultury, prosím na-
pište si do svých kalendářů několik
tipů na zajímavé akce, kterých se

můžete zúčastnit: 
- 18. 3. od 18.00 h. - Beseda na téma
Finanční gramotnost s Ing. Jindři-
chem Karpíškem, Zámecký dvůr
Všeradice
- 7. 5. od 12.30 – Máje Vinařice
- 14. 5. od 12.30 – Máje Všeradice
- 11. 6. – Den Všeradovy země,
Višňovka Vinařice
- 6. 8. – Křídlovky na Višňovce s Jo-
sefem Zímou, Višňovka Vinařice
Samozřejmě o výše uvedených ak-
cích vás budeme informovat průběž-
ně, ale pokud si je již dnes zapíšete
do svých kalendářů a přijdete, určitě
neprohloupíte. Věřím, že akcí v tom-
to období bude daleko více - o všech
se včas dočtete ve Všeradově kurý-
ru.      Bohumil StiBal, Všeradice

Počasí přeje masopustnímu veselí
DO KALENDÁŘŮ SI MŮŽETE UŽ NYNÍ ZAPSAT NĚKOLIK TIPŮ NA ZAJÍMAVÉ AKCE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 3/2016 (195)

VÍTĚZOVÉ. Celek Real Všeradice, který na turnaji v místním Zámec-
kém dvoře vybojoval prvenství. Foto Roman HRUŠKA Z podbrdského kraje

* Bazar se bude 13. 2. konat v Ha-
tích. Zboží k prodeji můžete do hos-
pody přinést mezi 11. a 12.00, bazar
bude otevřen od 14 do 16.00. Pro
malé obchodníky je připraven prog-
ram se soutěžemi a hrami.        (jich)
* 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)
* Rodinný dům v Osově vykradl na
konci ledna neznámý zloděj. Do ob-
jektu pronikl bez zjevného násilí a
ukradl  10.000 Kč. (heš)
* Řidiče, který byl za volantem pod
vlivem drog, zadrželi 25. 1. večer ve
Skřipli karlštejnští policisté. Byl vy-
zván k lékařskému vyšetření spoje-
nému s odběrem biologického mate-
riálu, kterému se podrobil. Na místě
mu byla zakázána další jízda a byl
mu zadržen řidičský průkaz.     (heš)

Chovatelé v Suchomastech vystavili rekordní počet zvířat

Masopust se letos ve Všeradicích bu-
de konat 20. 2.  Foto NN M. FRÝDL

První místo zůstalo doma
Šest mužstev se zúčastnilo fotbalového
turnaje na umělé trávě, který se ve všera-
dickém Zámeckém dvoře konal v sobotu
30. ledna. Dva týmy tu měly Všeradice,
tři pořádající Tmaň, družstvo Forte Be-
roun bylo sestaveno zčásti ze starších pá-
nů a z části z hráčů Nižbora. Právě Forte
jsme od začátku vnímali jako největšího
soupeře. Náš »první« tým Real Všeradice
(Frühauf - Augusta, Kácha, Fousek,
Vynš; Jakoubek Petr, Jakoubek Pavel,
Silbernágl Martin, Šebek) vyhrál všechny
své zápasy o tři a více branek. Jedinou
výjimkou bylo paradoxně utkání s »dru-
hým« týmem Anděl Všeradice (Krbec -
Kunc, Staněk, Anděl Tomáš, Kulhavý To-
máš; Silbernágl Ondřej, Rajtr, Vejvoda,
Krejbich), který skončil poslední - vyhrá-
li jsme »jen« 2:1 gólem tři vteřiny před
koncem! Největším překvapením turnaje
byla výhra Realu nad Forte Beroun 7:1 -
Berouňáci už jen zmírňovali debakl po-
sledním gólem zápasu. Nejlepším střel-
cem turnaje se stal náš »Valda« Vynš se
šesti góly.                       Stanislav ŠeBek, 

Fk Všeradice

Již čtyřicátýosmý ročník výstavy
králíků, holubů a drůbeže uspořádali
23. ledna suchomastští chovatelé.
Na letošní výstavě byl k vidění re-
kordní počet zvířat - celkem 560, z
toho 233 králíků (1/3 prodejních),
240 holubů a 88 kusů drůbeže. Bylo
rozděleno 35 čestných cen pro cho-
vatele nejlépe oceněných zvířat. Po-
háry byly věnovány i mladým cho-
vatelům za účast na výstavě. Bohu-
žel v den výstavy nepřálo počasí,
začalo sněžit, čímž se snížila ná-
vštěvnost. 
Základní organizace (ZO) Českého
svazu chovatelů Suchomasty má 23
členů, z toho 4 mladé chovatelky,
které se ještě věnují disciplíně »krá-
ličí hop«. Se svými miláčky se před-
vádí na výstavách, dětských dnech a
jiných akcích. Členové ZO ovšem

nezůstávají jen doma, zúčastňují se
výstav v okolních okresech, celostát-
ních výstav v Lysé nad Labem i ev-
ropských výstav, jež se konají každé
3 až 4 roky. Na výstavách v Nitře a v
Lipsku vystavovali za celý okres Be-
roun jen 2 chovatelé - ze Suchomast.
Loni v prosinci vystavovali dva ze
Suchomast a jeden z Komárova na
výstavě ve francouzských Metách -
vždy s výbornými výsledky. V Nitře
získala česká husa titul eurošampio-
na, v Lipsku cenu obhájila. V  Me-
tách Suchomastští vystavili 2 české
husy, 2 králíky české strakáče a 4
králíky novozélandské červené. Čes-
ká husa opět získala čestnou cenu.
Děkujeme obecnímu úřadu v Sucho-
mastech a všem sponzorům, kteří
nám na výstavu přispívají. 
Jaroslav Peták, ZO Suchomasty 

NA VÝSTAVĚ. Zvířata si na chovatelskou výstavu do Suchomast přijel pro-
hlédnout i senátor Jiří Oberfalzer (vlevo). Foto Petr PODUBECKÝ
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Vážení liteňáci, už více než měsíc je
v kalendáři rok 2016. Já bych se ale
nejprve ráda ohlédla zpět za rokem
minulým a věcmi, které se podařily
v naší obci dokončit.
Jedním z největších projektů v Litni
vůbec je bezpochyby splašková ka-
nalizace, která byla v loňském roce
po mnoha letech šetření a plánování
konečně zrealizována. Měli bychom
s díky vzpomenout na bývalého sta-
rostu, pana Karla Klimenta, a další

zaměstnance obce, kteří se v minu-
losti zasloužili o to, aby právě tento
projekt mohl být dokončen a teď
nám všem mohl sloužit. Je samozřej-
mé, že se samotná výstavba kanali-
zace setkala s několika zádrhely a
problémy, což je však u tak velkého
projektu vždy očekáváno. Naštěstí
vše dobře dopadlo a velká část oby-
vatel Litně už kanalizaci a ČOV ús-
pěšně využívá. Pro ostatní občany,
kteří mají možnost se na kanalizaci
připojit, byl zastupitelstvem stano-
ven termín pro připojení do 30. červ-
na 2016.
Jak mnozí z vás, hlavně ti, jejichž dě-
ti docházejí do ZŠ Liteň, vědí, i zde
se odbývaly menší rekonstrukce. Po

nehodě, jež zapříčinila vyplavení jed-
né části budovy, byly zčásti rekon-
struovány tři třídy pro vyučování.
Na území Litně se povedlo i několik
menších projektů, jako např. stromo-
řadí mezi Litní a Bělčí, kde velkým
dílem přispěli občané, kteří se vý-
sadby zúčastnili a kterým tímto ještě
jednou děkujeme.
Zapomenout bychom neměli ani na
nové povrchy, které pokryly velkou
část silnic. 
Doufáme, že všechny uskutečněné
projekty budou dobře a dlouho slou-
žit a fungovat a že se nám v budouc-
nosti podaří na ně navázat dalšími
úspěchy. Rozhodně nemáme v plánu
zahálet, ze strany obce a zastupitel-

stva bylo již podáno několik žádostí
o dotace, další jsou rozpracovány a
zvažovány.
Příklady věcí, které bychom rádi po-
sunuli o kousek dál, jsou sportovní
hřiště v Litni i Bělči, dětské hřiště v
Litni, výstavba chodníků, oprava ně-
kolika místních cest, zlepšení kvali-
ty hasičského vybavení, podpora mí-
stní knihovny a modernizace vodár-
ny ve Vlencích. V plánu jsou (zatím
bez termínů) také jarní brigády, při
kterých se nám bude hodit každá
ochotná ruka a o kterých budete včas
informováni. 
Všem přeji klidné prožití zbytku zi-
my! Šárka MARCÍNOVÁ,

Úřad městyse Liteň

Poplatky za odpady...
... jsou splatné od začátku mě-
síce února!

Šárka MARCÍNOVÁ

Festival J. Novotné
začal putovní výstavou
Expozice s názvem Jarmila Novot-
ná: Operní diva - Putovní výstava o
životě Jarmily Novotné je do 10. 4.
k vidění v Muzeu Českého krasu
Beroun. Vystaveny jsou velkoformá-
tové fotografie zachycujících nej-
slavnější operní kostýmy světozná-
mé pěvkyně, její původní portréty i
předměty z muzejní sbírky nezisko-
vé organizace Zámek Liteň, doplně-
né dalšími unikáty ze sbírek Muzea
Českého krasu i depozitáře Státního
zámku Hořovice. Součástí expozice
je doprovodný program - umělecké
workshopy, besedy a přednášky.
Putovní výstava je prvním projek-
tem Festivalu Jarmily Novotné
2016, který se letos koná popáté.
Barbora DuŠKOVÁ, Zámek Liteň

Hasiči zhodnotili loňskou 
činnost a pobavili se na plese
V sobotu 23. ledna uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů Liteň výroční valnou hromadu, kde byla
zhodnocena kulturní, sportovní i zásahová čin-
nost za uplynulý rok. Jedním z hlavních bodů
programu bylo ocenění členů sboru. Nejvýznam-
nější ocenění, medaili sv. Floriana, obdržel Josef
Münzberger za celoživotní práci pro sbor a bez-
mála třicetileté působení u profesionálních hasi-
čů. Sbor pořádal či spolupořádal řadu akcí - ples,
pálení čarodějnic, máje, rozsvícení vánočního st-
romu a - nejvýznamnější z nich - Loučení s lé-
tem. Liteňští hasiči se také druhým rokem aktiv-
ně zabývají výchovou našich nejmenších členů.
Čtrnáct dětí se schází každý čtvrtek v hasičárně
nebo v tělocvičně základní školy.
I v uplynulé sezoně jsme se účastnili soutěží. Vr-
cholem byla okresní soutěž v požárním sportu v
Chyňavě. Oběma družstvům mužů i žen se daři-
lo - v silné konkurenci obsadila dvě čtvrtá místa.
Zásahová jednotka k dnešnímu datu čítá 14 členů
a v loňském roce vyjela celkem k 26 událostem.
Nejnáročnějšími zásahy byly požáry ranče v
Málkově, berounské Tiby a stohu ve Vižině. V
těchto případech byl vyhlášen 2. stupeň požární-
ho poplachu, který je jinak výjimečný. 
(dokončení na straně 8) (lum)

Úřad městyse plánuje jarní brigády
MÍSTOSTAROSTKA MARCÍNOVÁ: PODALI JSME NĚKOLIK ŽÁDOSTÍ O DOTACE, DALŠÍ JSOU ROZPRACOVÁNY

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       2/2016 (52)                

PŘEVZAL MEDAILI. Na výroční valné hromadě liteňských hasičů převzal medaili sv. Floriana za ce-
loživotní práci pro sbor Josef Münzberger (vpravo). Foto Petr Lebeda ml.

V pátek 22. ledna se liteňští školáci
vypravili do hor. Stejně jako před-
chozí dva roky jsme si pro náš pobyt
vybrali Jizerské hory a byla to dobrá
volba. S ohledem na letošní nestálé
zimní počasí jsme měli obavy, zda si
zalyžujeme. Povedlo se, sněhu jsme
si užili. Spojení se ZŠ v Suchomas-
tech se již před třemi lety ukázalo
jako fungující, takže ve spolupráci
pokračujeme (a doufáme, že v dal-
ších letech to nebude jinak). 
Hned večer v pátek jsme vyrazili na
obhlídku terénu, užili si rozmani-
tých her na sněhu, párkrát se svezli
po zadku, bez přestání uhýbali letí-
címu sněhu i letícím spolužákům.
Od soboty jsme se rozptýlili na sjez-

dovkách Severáku, každý dle vlast-
ních možností. Děti jezdily na ly-
žích, nebo na snowboardu, někteří
střídali dle chuti a podmínek. Počasí
bylo docela dobré, občas jsme si
užili i »aprílových« změn. Ve středu
jsme vyrazili lyžovat do Tanvaldu
na Špičák, tam nás čekalo pohodlí
čtyřsedačkové lanovky, pomy i kot-
vy a velmi dobře upravené tratě, vo-
lili jsme dle svých možností, od
modré po černou. Večerní programy
se střídaly, nechyběla diskotéka, hry
ani přednášky. Účastníci i vedoucí
hodnotili letošní pobyt na horách
vesměs kladně, můžeme se začít tě-
šit na příští rok.                Text a foto

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Uhýbali jsme sněhu i letícím spolužákům...
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SE VYPRAVILI DO JIZERSKÝCH HOR
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V sobotu 16. ledna se konal 4. ročník
Zimního běhu Litní a zámeckým
parkem. Běh byl odstartován v 10
hodin kategorií dětí 6-7 let. V dět-
ských kategoriích startovalo 107
běžců. Závod absolvovali také dva
handicapovaní z chráněného bydlení
v Litni, kteří si odtud odnesli medai-
li, diplom a čelenku. 
Hlavního závodu se zúčastnilo 76
běžců, kteří odstartovali společně s
11 dorostenci a s 23 účastníky běhu
pro zdraví a kondici. Vítěze tohoto
běhu losovali zástupci z řad závodní-
ků, stupně vítězů obsadily děti.
Letošní ročník byl zařazen do Brd-
ského běžeckého poháru, závodu se
tedy celkem zúčastnilo 219 běžců.
Nejstarším závodníkem byl třiasedm-

desátiletý Jan Svoboda z Příbrami.
Nejrychlejším závodníkem v kate-
gorii mužů byl Jan Valášek ze Spar-
taku Praha 4, který trať dlouhou
6925 metrů zvládl v čase 23:52. V
kategorii žen byla nejrychlejší Sva-
tava Řechková z Oxygenu Příbram v
čase 30:22. Traťový rekord, který
byl dosažen v roce 2014 časem
23:18, nebyl tedy v letošním roce
překonán. Ve srovnání s loňským
ročníkem můžeme říci, že šlo oprav-
du o ZIMNÍ běh – byl slabý popra-
šek sněhu a ranní teplota kolem -
2°C, což bylo naposledy při prvním
ročníku, v lednu roku 2013.
Děkujeme všem, kteří nelitovali své-
ho času a pomohli při přípravách i
při samotném závodu. Dále děkuje-
me všem spoluorganizátorům i spon-
zorům za pomoc a poskytnutí věc-
ných i finančních darů na tento běh. 

Jana a Stanislav KRTKoVI,
Záskalák LiteňPřed časem jsem oslavil pětasedmde-

sáté narozeniny. Jako trenér atletiky
jsem za 40 let vychoval, nebo ukázal
sportovní cestu snad tisícovce svě-
řenců. Vzpomínám na rošťáky, talen-
ty, postižené i problémáky. Mnoho
desítek z nich od mládežnických ka-
tegorií až po dospělé dosáhlo na re-
publikové medaile, ale to není pří-

pad mého bývalého svěřence, poté
kamaráda a především člověka s
velkým »Č« - Standy Krtka. 
Standa ke mně přišel ve svých asi
čtrnácti letech. Talentů jsem poznal
moc, ale Standa patřil do – jak dnes
říkáme – TOP 10. Příroďák, poctivý,
pilný v tréninku a férák. Jeho titul
Přeborníka kraje v dorostu na 1500
m za 4:14 min. ho řadil kolem dva-
cítky nejlepších v republice. Jeho
body v družstvu mužů pomáhaly k
vystoupání Berouňáků z nejnižších
soutěží v kraji až do 2. ligy. 
Vojna se nevyhnula ani Standovi a
jeho sportovní kvality při výkonu vo-
jenské služby neunikly pozornosti
komise, která hledala to nejlepší pro
VB. I stalo se a napříště jsem na dál-
ku sledoval a při osobních setkáních
se seznamoval se Standovou repre-
zentací vnitra. Práce a náročná služ-
ba nejdou ruku v ruce se sportem na
vysoké úrovni. Standa zvolil to ro-

zumné: sport pro radost, radost pro
děti a pro ně domeček. Pro mne také
radost, když jsem začal trénovat je-
ho syna Martina. 
V posledních letech jsme se opět se-
šli na poli, a to doslova - sportov-
ním. Standovi se při pohledu na své
šikovné ratolesti rozbušilo jeho staré
dobré atletické srdce. Začal běhat, a
nejen to: při výběhu už lajnoval start
a cíl nového krosu. Ten liteňský, je-
hož je říďou, měl v lednu 2016 už 4.
ročník. Ještě náročnější pro širokou
vytrvaleckou partu, nejen Podbrd-
ska, je Karlštejnská 9, jež se posled-
ní neděli v srpnu poběží také počtvr-
té. Není mojí mocí, abych jmenoval
všechny ty, bez nichž by tyto dva
krásné a oblíbené závody nemohly
existovat. Ovšem jejich otcem i duší
je právě náš kamarád Standa a my s
mojí ženou Zorkou jsme pyšní, že mu
s naší malou troškou můžeme pomá-
hat. Jaroslav ProuzA, Beroun

Traťový rekord letos překonán nebyl
V POLOVINĚ LEDNA SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK ZIMNÍHO BĚHU LITNÍ A ZÁMECKÝM PARKEM

Halovým turnajem v Králově Dvoře
začala příprava starších žáků Zadní
Třebaň/Liteň na jarní fotbalovou
sezonu.
Ve velice vyrovnaných utkáních se
hrálo v rozestavení 4+1 a jeden zá-
pas trval 12 minut. Zúčastnila se
družstva, která se umístila v podzim-
ní části  okresního přeboru do šesté-

ho místa. Při konečném součtu nám
chyběla jediná branka k tomu, aby-
chom obsadili bronzový stupínek!
Radovali jsme se ale při vyhlašování
individuálních cen - nejlepším střel-
cem turnaje se stal náš Břéťa Vlasák,
autor sedmi branek.

Výsledky:
Z.T./Liteň - Nižbor 4:0
Branky: Vlasák 3, Karpecki
Z.T./Liteň - Komárov 2:1
Branky: Havelka, Vlasák
Z.T./Liteň - Neumětely 2:2
Branky: Vlasák 2

Z.T./Liteň - Zdice 0:2
Z.T./Liteň - Žebrák 1:2 
Branka: Vlasák

Konečné pořadí:
1) Neumětely, 2) Zdice, 3) Žebrák,
4) Z.T./Liteň, 5) Komárov, 6) Nižbor

Tréninky starších žáků se pod vede-
ním trenéra Mirka Kavalíra konají
do poloviny března každou středu
od 16.30 v kulturním domě v Zadní
Třebani. Rádi přivítáme další hráče
ročníků 2001-2002.

Miloslav KLIMENT, Liteň

Bažanti v tombole 

Hasiči zhodnotili...
(Dokončení ze strany 7)
Členové sboru také věnují spoustu
času údržbě a stále častějším opra-
vám našich, bez nadsázky, historic-
kých vozidel: tatra i avie jezdí k po-
žárům více než čtyřicet let! Aktuál-
ně se tak zajímáme o dotační pro-
gramy umožňující pořízení nového
zásahového vozu.
Po valné hromadě následoval už tra-
diční hasičský ples. Pro návštěvníky
byla připravena tombola a k tanci a
poslechu hrála dlouho do noci sku-
pina Spektrum. 
Rád bych poděkoval všem, kteří se
aktivně podílejí na činnosti a podpo-
ře našeho sboru. Doufám, že jim je-
jich zájem a snaha vydrží i v příštích
letech.      Lukáš MÜNZBERGER,

náměstek starosty SDH Liteň

Žáci přivezli »bramborové« medaile

Liteňští myslivci přispěli na začátku
roku k místnímu společenskému ži-
votu uspořádáním plesu. Místem ko-
nání byl sál restaurace Ve Stínu lípy,
kde kapela Dynamic dokázala roz-
hýbat celý sál a udržet tempo až do
brzkých ranních hodin. Samozřej-
mostí byla bohatá tombola, jejíž oz-
dobou byli bažantí kohouti. Výherci
ovšem uvítali všechny ceny pevného
i tekutého skupenství. Letos byl cen
rekordní počet, což účastníky plesu
potěšilo. Myslivce z Litně zase potě-
šila o něco větší návštěvnost plesu,
než v roce minulém.          Text a foto

Kamila KAAsová, Hatě

Příroďák Standa Krtek patřil do TOP 10

SKONČILI ČTVRTÍ. Starší žáci Zadní Třebaň/Liteň, kteří na halovém tur-
naji v Králově Dvoře vybojovali čtvrtou příčku.    Foto Miloslav KLIMENT

Pohlednice s kresbou salla terreny v liteňském zámeckém parku. 

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

NA STARTU. Běžci na startu liteňského závodu. Foto Karel TŮMA



Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 3/16

Někdejší škola znovu slouží městu
ŘEVNICKÁ RADNICE CHCE PŘEDLOŽIT ZÁMĚR, JAK VRÁCENÝ OBJEKT NA ZDEJŠÍM NÁMĚSTÍ VYUŽÍT
řevnice - Budova někdejší základ-
ní školy na náměstí Jiřího z Podě-
brad v řevnicích opět slouží měs-
tu. Vedení radnice se totiž podaři-
lo domluvit na ukončení nájmu se
společností Penco, která budovu
využívala již od roku 1997. 
„Společnost nám budovu předala i s
novým nákladním výtahem, který na
své náklady vybudovala. Ten je
možné za minimální investice pře-
stavět na osobní výtah,“ sdělil Smrč-
ka. Radnice chce nyní předložit zá-

měr, jak vrácený objekt využít. „Za-
tím nemáme oficiální stanovisko,
nicméně osobně se domnívám, že by
tato budova již neměla být pronajata
podnikatelským subjektům. Z minu-
losti jsme se poučili, nyní by měla
budova sloužit městu a plnit spole-

čenské i další funkce,“ domnívá se
první muž Řevnic a dodává, že v
úvahu připadá například přemístění
knihovny a využití pro další školní
účely. „Provizorně nyní v objektu
sídlí městská policie,“ potvrdil řev-
nický starosta. Vedení města chce

seskupit všechny požadavky na in-
vestice a využití jak budovy školy,
tak sousedícího úřadu. „Každá z bu-
dov má plusy a mínusy. Následně
vše předáme architektovi,“ uzavřel
Smrčka. Pavla noVáČKoVá

řevnice - Dvě novinky týkající se
likvidace a svozu odpadu přichy-
stala pro své občany řevnická rad-
nice. Tou nevítanou je zvýšení po-
platku za svoz popelnic ze 600 na
700 korun za občana. 

„Důvodem navýšení poplatků jsou
stále více a více se rozevírající nůž-
ky mezi tím, kolik vybereme od ob-
čanů, a kolik zaplatíme. Už léta se
poplatek neupravoval, město přitom
ročně na likvidaci odpadu doplácí

přes 2 miliony korun,“ komentoval
zdražení starosta Tomáš Smrčka.
Navíc TS Beroun, které dosud svoz
provozovaly, požadovaly navýšení
ceny. A to byl jeden z důvodů další
novinky, kterou je změna firmy. Od
1. února 2016 totiž popelnice a kon-
tejnery na tříděný odpad v Řevnicích
vyvážejí nově Technické služby
Hostivice. Město Řevnice novému
dodavateli zaplatí o tři sta tisíc korun
méně. Zatím se jedná jen o tříměsíč-
ní provoz. Městu se totiž nepodařilo
napoprvé vybrat v soutěži novou
svozovou firmu, a tak bude soutěž
vypsána znovu s pozměněnými pa-
rametry. „Vypíšeme dvě soutěže, zv-
lášť na svoz směsného komunálního
odpadu a zvlášť na kontejnery s re-
cyklovaným odpadem,“ řekl Smrčka,
který si od toho slibuje další snížení
nákladů.         Pavla noVáČKoVá

Vážení spoluobčané, s radostí vám
mohu sdělit, že je kanalizace v Zadní
Třebani úspěšně zkolaudovaná. Záro-
veň upozorňuji, že povolení k pří-
pojkám bude oficiálně vydáno
mnou, až si budu jistá, že jsou od-
straněny všechny drobné průsaky
balastních vod, abychom to pak ne-
platili doživotně my všichni. Tedy
prosím - vyčkejte! Podrobné instruk-
ce pro připojování budou dány na
web obce a do vývěsek. Vodovod se

bude kolaudovat v 1. polovině břez-
na. Kanalizaci i vodovod bude pro-
vozovat sama obec. 
OÚ nadále vystavuje smlouvy o za-
jištění projektu, územního souhlasu
na výstavbu vodovodní přípojky.
Účelem smlouvy je upravit některá
práva a povinnosti účastníků při při-
pojení nemovitosti k vodovodnímu
řadu obce. Finanční příspěvek se te-
dy dále vybírá:  preferujeme platbu
převodem, podklady jsou uvedeny

ve smlouvě. Platba je možná i hoto-
vě na OÚ v úředních hodinách. Cena
je 20.000 Kč společným výkopem s
kanalizační přípojkou, individuálně
je 25.000 Kč. Nadále trvá opravová-
ní povrchů po V+K, zhotovitelská
firma má nahlášené nedostatky, kte-
ré napraví, až to počasí umožní.
Kontejner na bioodpad je k dispozi-
ci na dvoře OÚ. Děkuji za trpělivost
a přízeň.  markéta simanoVá, 

starostka Zadní Třebaně

Do přístavby se žáci
přestěhují až v září
Řevnice - Novou přístavbu základní
školy v Řevnicích si bude moci brzy
prohlédnout veřejnost. Na únor je
totiž plánovaná kolaudace objektu. 
„Je třeba ještě dořešit značení ve
Školní ulici a terénní úpravy. Pokud
vše stihneme, mohli by si lidé novou
přístavbu prohlédnout v rámci Dne
otevřených dveří školy, který je v
plánu 9. února,“ uvedl řevnický sta-
rosta Tomáš Smrčka. Sloužit školá-
kům ale objekt začne až s novým
školním rokem v září. „Přemístit tří-
dy a školáky během školního roku
by totiž bylo organizačně velmi ná-
ročné, “ vysvětlil Smrčka s tím, že
do nových prostor se postěhují 3., 4.
a 5. ročníky. „V novém objektu je
deset tříd. Je tu počítačová učebna,
jazyková třída, dvě speciální třídy a
kmenové třídy,“ vypočetl starosta.
 V únoru čeká řevnickou školu zápis
do první tříd. Koná se 11. 2. od 14
do 19 hodin. Náhradní termín zápisu
je stanoven na 18. února. Současně
běží výběrové řízení na nového ředi-
tele/ředitelku školy. Uzávěrka při-
hlášek je 18. března. (pan)

Krajské ředitelství policie Středo-
českého kraje disponuje několika
desítkami  volných míst na základ-
ních útvarech. Nově přijatí uchazeči
mohou nastoupit službu policisty na
obvodních odděleních, nebo jako
dopravní policisté v rámci Středo-
českého kraje. Po získání zkušenos-
tí a znalostí mohou být zařazeni na
ostatní útvary. Volná místa jsou i na
územním odboru Beroun, takže lze

zaručit, že uchazeči z našeho okre-
su, kteří projdou přijímacím říze-
ním, tu budou sloužit. Rádi mezi se-
bou přivítáme všechny mladé zá-
jemce o atraktivní a perspektivní za-
městnání. Kontaktovat nás mohou
na těchto telefonech: 974 861 750,
607 007 948, 607 007 948, nebo na
mailu: krps.op.nabory@pcr.cz.

Hedvika ŠmíDoVá, 
Policie Karlštejn

Hasiči si užívali sněhu a zlepšovali fyzičku

Středočeští policisté shánějí posily

V podezřelém balíčku
byly psí exkrementy
První únorový den se na Městskou
policii Černošice obrátil občan, kte-
rý si z okna rodinného domu v čer-
nošické Kollárově ulici všiml pode-
zřele vypadajícího balíčku, který leží
u vstupní branky do jeho nemovitos-
ti. Strážníci městské policie po pří-
jezdu na místo zjistili, že podezřelý
balíček je pytlík na psí exkrementy,
ve kterém se nachází přesně to, co se
do takového sáčku obvykle dává. St-
rážníci pytlík vyhodili tam, kam pat-
ří - do koše, který je pro tyto účely v
Černošicích zřízen skoro na každém
rohu ulice. V tomto případě určitě
nebylo nezbytně nutné volat na mís-
to městskou policii, ale sáček si po-
řádně prohlídnout a rovnou ho vy-
hodit! Otmar KLImszA,

městská policie Černošice

Opilcům šlo o život, skončili v nemocnici
Černošice - K několika opilcům byli na konci ledna voláni městští policisté
v Černošicích. „Ve dvou případech musela hlídka přivolat i záchranku, pro-
tože podnapilá osoba byla ohrožena na životě,“ uvedl strážník Otmar Klims-
za. První případ se stal 23. 1. Opilý muž nalezený na břehu Berounky byl si-
ce při vědomí, ale nereagoval na podněty, nedokázal artikulovat a byl silně
podchlazený. Při vyšetření v sanitce se začal chovat agresivně, proto byl k
dalšímu vyšetření do FN Motol převezen za přítomnosti strážníka. Opilec,
který byl nalezen 28. 1. spící na nádraží v Černošicích, byl s podezřením na
otravu alkoholem převezen do nemocnice na Karlově náměstí v Praze. (mif)

Za popelnice Řevničtí zaplatí o sto korun více

Kanalizace je zkolaudovaná, s připojením vyčkejte!

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání Zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 9. 2. od 18.00
v místním Společenském domě. Na
programu bude mj. informace o
kanalizaci a vodovodu.                (pef)
* Kontrolu úniku vody z veřejného
vodovodu provádějí do 10. 2. v Le-
tech zaměstnanci firmy Aquacon-
sult. V průběhu kontroly může být
na krátkou dobu přerušována dodáv-
ka vody.         Barbora TesařoVá
* Přednáška o domácí apiterapii -
zdraví a kráse přímo z úlu se usku-
teční 17. 2. od 18.00 v Klubu Za Pecí
Ořech. Vladimír Glaser
* Dětský maškarní bál pořádají
Svinařští mopeďáci 20. 2. od 14.00 v
hospodě U Lípy Svinaře. Vstupné
dobrovolné.              alena Veselá
* Úpravu hodin pro veřejnost navr-
ženou Českou poštou odsouhlasilo
zastupitelstvo Zadní Třebaně. Zdejší
poštovní úřad by měl být od 1. 3.
otevřen denně. S přesnou otevírací
dobou seznámí pošta obyvatele pro-
střednictvím letáků. (pef)
* Zkušební provoz výstražných in-
formací ze systému integrované vý-
stražné služby (SIVS) i Informační
zprávy hlásné a předpovědní povod-
ňové služby ČHMÚ pro Středočeský
kraj byl spuštěn na portálu www.me-
teoliten.cz. Pavel DynTera
* Hořící křoví u železniční trati v
Zadní Třebani hasili 30. 1. zdejší do-
brovolní a řevničtí profesionální ha-
siči. Požár vznikl po pálení náleto-
vých dřevin. Po dobu zásahu byla na
lokální trati do Lochovic snížena
rychlost projíždějících vlaků. (pav)
* nemohoucí ženě, která upadla na
zem a její dcera ji sama nedokázala
zvednout, pomáhali 30. 1. po půlno-
ci v Dobřichovicích černošičtí stráž-
níci. Pád se obešel bez zranění.   (ok)
* Horské jízdní kolo, odstavené a
zamčené u zábradlí na nástupišti vla-
kového nádraží v Zadní Třebani uk-
radl neznámý zloděj mezi 29. 1. a 1.
2. Majitel má škodu 2.000 Kč. (heš)

Mladí hasiči z Vižiny  nezahálejí ani v zimě a volné chvíle o víkendech
tráví společně. Jakmile napadl sníh, užívali si  v závějích, fyzickou kondi-
ci vylepšovali při pingpongovém turnaji v klubovně. Na výroční valné hro-
madě zase recitovali a zhodnotili s dospěláky činnost v roce 2015.

Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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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.

Přijmeme do potravinářského 
provozu v Bělči šikovnou pomocnici

na brigádu (později na HPP).

tel. č.: 607 617 809.

!
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www.syryodkarlštejna.cz

Sýry, tvarohy s oceněním
Regionální potravina, jogurty,

mléko z automatu...
akce na únor 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!

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz

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

L. Hochmalová (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J. Kozák (josef.kozak@sez-
nam.cz, 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@centrum.cz, 724135824). Jazyková lek-
torka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kul-
tury ČR (MK ČR E 10532). Adresa redakce: 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96, objednáv-

ky inzerce: inzerce@nasenoviny.net. Uzávěrka čísla 7. 2. 2016.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:  Obchod; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, na

nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny POGRR, cukrárna, dro-
gerie, večerka; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ, Billa, Eso, čerpa-
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Musel to projektovat nějakej d...l!
ČTENÁŘ NAŠICH NOVIN NÁM POSLAL PŘÍSPĚVEK O SITUACI V OKOLÍ ŘEVNICKÉHO NÁDRAŽÍ

Většina občanů jezdících denně vla-
kem z Řevnic si bláhově myslela, že
se po úpravách prostoru před míst-
ním nádražím a kolem něj konečně
zkvalitní a zkulturní jejich cesta na
vlak a z vlaku. Ti, co jezdí autem, se
těšili na přijatelné parkování a ti, co
vozí své příbuzné i známé na vlak,
zase na to, že se budou moci bez pro-
blémů u nádraží otočit. Místo toho
se dočkali »zkvalitnění dopravní ob-
služnosti prostoru vlakového nádra-
ží«. Tento výraz je typické plácání
politiků, pod kterým si lze představit
všechno nebo také nic. 
Musel to projektovat nějakej d…l -
tady většina místních použije zná-
mého výrazu primátorky Krnáčové o
tunelu Blanka. Jakmile se na jaře ob-
jevily výkresy projektu, bylo jasné,
že se jedná o paskvil. Že by rekons-
trukce přispěla ke zvýšení přehled-
nosti a upravila neorganizované par-
kování? O nějakém organizovaném
parkování přeci nelze hovořit! Vr-
cholem je, když řidič neznalý pomě-
rů, vjede směrem od nádraží do ulice
Pod Lipami a najednou se před ním
ocitne značka Jednosměrná ulice. Co
má dělat? Otočit se bývá někdy vel-
ký problém. Cyklisté jedou pochopi-
telně dál - on na ně projektant nebo
zadavatel jaksi zapomněl - jedno-
směrkou v protisměru. V protismeru
jede občas i bloudící auto.
Tomáš Baťa kdysi napřed zasadil
kolem objektu trávu a podle toho,
jak zaměstnanci vyšlapali cestičky,
pak udělal chodníky. Řevnický mís-
tostarosta Skripnik a projektant asi
nikdy nejezdili do práce vlakem.
Jinak by přece museli vědět, že ces-
tující poběží na vlak vždy nejkratší
cestou.
Bývalý starosta Řevnic Kvasnička v
radničním zpravodaji Ruch napsal:
„Komise se také dohodla s ohledem
na nárůst vozidel (je zřejmé, že ko-
mise neměla tušení, kolik vozidel
před nádražím parkuje - pozn. P.

Paulík), že bude klást důraz na maxi-
mální využitelnost prostoru před ná-
dražím jako parkoviště s bezpečným
přístupem pěších.“ Není důležitější
bezpečný a pohodlný přístup pěších
k vlaku? Přístup bez štěrku a  dlažby,
vzhledem k tomu, že cestující hodně
používají zavazadla na kolečkách na
dlažbě nepoužitelná? A až za druhé
rozsáhlé parkoviště systém P+R? Ví
vůbec městský uřad, kolik aut parku-
je u nádraží? Pokud se nemýlím, by-
lo v uskutečněném projektu nakres-
leno 36 parkovacích míst. Pan Kvas-
nička píše o jednom projektu se 150
místy, workshop architektů na měst-
ském uřadu měl v září 2013 údaj 100
míst, finální návrh komise asi 184
míst. Jedno podzimní odpoledne ro-
ku 2013 bylo před nádražím napočí-
táno 275 aut! Je celkem předvídatel-
né, že se bude spolu s rostoucí  vý-
stavbou v okolních obcích počet par-
kujících aut zvyšovat. Na to není
žádná studie, strategický plán, nebo
jak se to všechno jmenuje? Dále pan
Kvasnička napsal: „V souvislosti s tím
vznikl tlak na umístění autobusové

zastávky před nádražím, před hote-
lem Grand se uvažovalo o výstavbě
kruhového objezdu pro otáčení auto-
busů.“ Jaký tlak? To by přece bylo
ideální řešení. Mnoho cestujících
přijíždí vlakem a pokračuje autobu-
sem. Zrušení zastávky na náměstí by
přece odlehčilo náměstí. Také píše o
»rozptylové ploše« před nádražím,
jejímž smyslem je vytvořit prostor
pro větší skupinu osob, která najed-
nou vystoupí z vlaku. Je zřejmé, že
ani pan Kvasnička nejezdil vlakem
do práce. Možná by se měl podívat,
ale nejen on, jak to u nadraží vypadá,
když přijede vlak. Dále píše: „Místo
toho, abychom se radovali, že se ně-
co podařilo, začíname řešit, že od
začátku měl u akce být architekt a
podobně.“ Je otázkou, co se podaři-
lo? Aby nevznikaly dohady a fámy,
měl by se k situaci vyjádřit také zás-
tupce spoluinvestora ROP SC, zho-
tovitel TDI, manažer dotace a také
Dipo. Ony totiž dohady a fámy o
další přestavbě, dostavbě přednád-
ražního prostoru již existují.
Usměvné je, když velitel městské

policie do Ruchu napíše: „Velký pro-
blém pravděpodobně nastane s par-
kovacími místy u nádraží.“ Ten pro-
blém tady přece je již léta. Dále píše:
„Parkovaní na chodníku u nádraží
policie tolerovat nebude.“ To na
první pohled zní logicky a chvály-
hodně. Otázkou je, co je u nádraží
chodník - je to také rozptylová plo-
cha? Bude policie pokutovat cyklis-
ty jedoucí v protisměru a množství
lidí chodících po silnici - ono se totiž
po chodníku Pod Lipami chodí
velmi špatně... Doufám, že bude
tolerantní.
V Lidovkách.cz jsem se 30. 11. 2015
dočetl: „Rýsuje se plán na výstavbu
a rozšírení P+R parkovišť na kraji
Prahy. Zvláštní dotační program EU
nabídne Praze a přilehlým městům
téměř 4,7 miliardy korun. Parkoviště
mají vyrůst např. v Říčanech, Lysé
nad Labem, Kladně, Strančicích,
Řevnicích atd.“ Co na to radní? Mys-
lím, že takové parkoviště v objektu
bývalého podniku Eurovia je nesmy-
sl. Jedině, že už se konečně  vybudu-
je dlouho slibovaný nadjezd. V do-
tačním programu je 4,7 miliardy ko-
run.      Pavel PAulÍK st., Řevnice

DÁL UŽ NE. Ulice Pod Lipami vedoucí k nádraží je ve směru od něj zčásti
jednosměrná.                  Foto NN M. FRÝDL

Od února už budou
strážníci dávat pokuty
Řevnice - „Od února budou strážní-
ci řešit parkování na chodníku za
budovou Policie ČR naproti budově
nádraží ČD v Řevnicích v ul. Pod
Lipami v blokovém řízení,“ uvedl
velitel řevnické městské policie Jiří
Dlask. Podle něj se strážníci podob-
ně zaměří také na parkování v proti-
směru na Palackého náměstí a v uli-
ci Pod Lipami, na parkování v zóně
zákazu strání s parkovacím kotou-
čem po dobu dvou hodin na náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad a na  par-
kování aut v zákazu vjezdu od vino-
téky, až k městskému úřadu na nám.
Krále Jiřího z Poděbrad.             (mif)

Dneškem počínaje budete v NN nacházet nový
cestovatelský seriál. Jiří Matějka z Dobřicho-
vic v něm osobitým způsobem zachytil svoji
»pouť« za vínem do jižní Francie.                 (NN)

Tahle naše cesta pro víno na jih Francie, do Lan-
guedocu, kde jsme před časem objevili kouzlo vi-
nic patřících k sedmi vesnicím apelace Faugéres,
začala třemi dny v kraji Jura. Když říkám naše,
myslím tím kromě mne ještě moji ženu. Cestu
jsem původně plánoval se synem Vojtou. Je to
dobrý společník, ale někdy je na mě přísný, ze-
jména když toho naplánuji víc, než se dá v klidu
stihnout. Na druhou stranu je dobrý řidič, takže se
můžeme střídat u volantu, a plynně se domluví
anglicky, což je při mé francouzštině, které říkám
nulová, někdy, zvláště v případě mladší generace
Francouzů, vítaná pomoc. Moje žena je také dob-
rý řidič, dokonce o ní v rodině kolují legendy, ší-
řené našimi již dospělými dětmi, jak v mládí,
když jsme vlastnili Simcu 1301 se spojeným se-
dadlem vpředu a řazením pod volantem, si za jíz-
dy virtuózně balila své oblíbené cigarety z ho-
landského tabáku Drum. Ale střídat mě nechce,
protože se bojí dálničního provozu. Takže, aby to
nějak vynahradila, se při dlouhém cestování
ochotně stará, abych neusínal, organizuje časté za-
stávky, pouští hudbu, nebo konverzuje, někdy tak
usilovně, až z toho sama usne. Ale, co je hlavní, z
naší rodiny ona jediná francouzsky jakž takž umí,

protože se to už roky učí v různých kurzech, u
soukromých učitelek a v neposlední řadě praxí,
když spolu kupujeme víno pro náš krámek Víno
Matey v Dobřichovicích. 
První vína z vinic apelace Faugéres jsme přivezli

v roce 2014, kdy jsme se tam zastavili při zpáteč-
ní cestě z ligurského pobřeží v Itálii. Byla to čer-
vená vína z vinařství Domaine du Météore. Náku-
pu předcházela korespondence s paní Geneviéve
Libes, která se v tom vesmírně pojmenovaném vi-
nařství stará o obchod. Domaine du Météore jsem
vybral nejen proto, že paní Libes mi nabídla dobré
ceny. Také mě zaujalo, že tohle vinařství pěstuje
révu na úbočích kráteru, který vyhloubil před tisí-
ciletími meteorit, že vesnice Cabrerolles, kde vi-
nařství sídlí, je nejvýš položená obec apelace Fau-
géres a její jméno je odvozeno od slova koza, čili
původ názvu zřejmě pochází z představy, že tam
nahoru už se dostanou jen kozy. To je podobné,
jako když se v Čechách řekne, že někde lišky dá-
vají dobrou noc. To jsou všechno detaily, které do-
hromady dávají zajímavý příběh, který se dá vyp-
rávět zákazníkům, a to mě baví. A mé zákazníky
také. Samozřejmě v první řadě musí být víno dob-
ré, zajímavé, musí mít osobitý charakter. Přivezli
jsme tehdy na zkoušku 120 lahví, vína měla ús-
pěch, zákazníci byli nadšeni, všechny lahve se
prodaly do podzimu. Jistý zádrhel je vzdálenost -
z Dobřichovic do Cabrerolles je to přes 1500 km
a kapacita naší Octavie kombi nedovolovala tako-
vý dovoz, který by alespoň zaplatil náklady cesty.
To se změnilo na konci minulého roku, kdy jsme
pořídili auto větší, lehce ojetý Ford Galaxy, který
předtím ve Vídni zásoboval kávové automaty.
(Pokračování) Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Baví mne, když mohu zákazníkům vyprávět příběh
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 1)

VE FRANCII. Autor nového seriálu Jiří Matějka
na cestě po Francii. Foto  ARCHIV
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Tabulku střelců si pronajal Němeček
ZA VODOU V ŘEVNICÍCH POKRAČOVAL DVĚMA KOLY DEVATENÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE BANDY CUP

Řevnice - Poslední lednovou sobo-
tu dospěl devatenáctý ročník tur-
naje v pozemním hokeji Řevnický
Bandy cup do své poloviny. 
K vidění byla podle organizátorů ve-
lice zajímavá utkání s několika pře-

kvapivými výsledky, které se podle
postavení jednotlivých týmů v tabul-
ce rozhodně nečekaly. „Například
výhry Citrus Teamu nad Samotáři a
L.A. Kings nad IQ Ouvey - oba
zápasy shodně skončily nejtěsnějším
možným výsledkem 1:0,“ uvedl je-
den z pořadatelů Lukáš Baleja s tím,
že brankáři obou vítězných mužstev
si připsali první vychytané nuly v
letošním ročníku soutěže. Nejvyšší
výhru zaznamenali obhájci Bája Pic,
kteří porazili Boston 10:1. 
Na čele průběžné tabulky se po tom-
to kole osamostatnil právě celek Bá-
ja Pic se ziskem 19 bodů, 2. místo se

ziskem 15 bodů udrželi Samotáři,
třetí místo patřilo se ziskem 14 bodů
Kojotům a tabulku uzavíral Boston,
který měl pouhý jeden bod.  

»Králové« týmem víkendu
Druhou polovinu soutěže zahájil
Řevnický Bandy Cup za slunečného
počasí o týden později. „Nejlepší
výkony podal mančaft L.A. Kings,
který neprohrál jediný zápas s bilan-

cí 3 výhry a jedna remíza,“ sdělil Ba-
leja. „Se ziskem sedmi bodů se »krá-
lové« stali týmem víkendu a dotáhli
se na své konkurenty v tabulce,“ do-
dal. V čele je stále tým Bája Pic, kte-
rý i navzdory jedné porážce zvýšil
náskok na 6 bodů - vyválčil jich už
25. Druhé místo hájí Samotáři s 19 a
třetí Kojoti se 17 body. Střed tabulky
je vyrovnaný, šestý Citrus Team zt-
rácí pouze dva body na třetí Kojoty.
Tabulku »neohroženě« uzavírá Bos-
ton, který i po tomto kole má jediný
bod. Tabulky střelců a kanadského
bodování si zatím »pronajal« Vít
Němeček (Kojoti) s 21 přesnými zá-
sahy a 29 body.     Miloslav FRÝDL

LITEŇÁCI V KARLŠTEJNĚ. V lednu se v Karlštejně sešli bývalí fotbalisté,
kteří před více než třiceti lety oblékali červenobílý dres Litně. Vzpomínalo se
na doby, kdy se v Litni hrála krajská I. B třída a hodně let pak okresní pře-
bor. Text a foto Miloslav KLIMEnT, Liteň

Všeradice, Tmaň - Přátelský tur-
naj mladších přípravek se konal
první únorovou sobotu v Tmani. V
místní tělocvičně si ho malé fotba-
lové naděje z Berouna, Loděnice a
pořádajících Všeradic pořádně
užily.
Hrálo se ve čtyřech bez brankáře, 15
minut stylem každý s každým a
dvoukolově.  Kluci předváděli super
výkony, i když tentokrát vůbec nešlo
o to, kdo nastřílí nejvíc gólů a kdo
zvítězí, ale o to pořádně si zahrát a
uvést do praxe to, co se učíme na tré-
ninku. 
Starší přípravce Všeradic se v neděli
7. 2. velmi dařilo na turnaji v praž-
ském Zličíně. Domů si přivezli stří-
brné medaile a pohár. Do skupiny A

byla nalosována družstva FA AZ
2007, Admira Praha, Viktorie Žižkov
a SK Votice, do skupiny B celky FA
AZ 2008, Čechoslovan Chuchle, FK
Všeradice 1932 a SK Zbraslav.
Všeradičtí ve skupině remizovali s
Chuchlí 2:2 a porazili Zbraslav 4:1 i
Fotbalovou akademii AZ 2008 5:0.
Vzhledem k tomu, že skupinu B vy-
hráli, nastoupili proti druhém ze sku-
piny A  - Admiře Praha. Po vítězství
1:0 nás čekalo finále proti Fotbalové
akademii  AZ 2007. Ti do té doby ani
jednou neprohráli, nedostali ani gól a
sami jich nastříleli 19. Ve finále jsme
nebyli horším celkem, měli jsme i ví-
ce šancích ale bohužel jsme prohráli
1:3. I tak si kluci zaslouží pochvalu. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Malí všeradičtí fotbalisté přivezli ze Zličína stříbrné medaile
STARŠÍ PŘÍPRAVKA BYLA NA TURNAJI DRUHÁ, MLADŠÍ SI UŽILA PŘÁTELSKÁ KLÁNÍ V TMANI

Ani školní prá-
zdniny nezasta-
vily Zimní teni-
sovou ligu Sport-
clubu Řevnice.
První únorovou
neděli byla hala
místního Liďáku

znovu plná, přišlo si zahrát 24 dětí.
„Každý dostal medaili na památku.

Velký zájem nás opět potěšil a jsme
rádi, že poprvé se podařilo sestavit i
nejmladší kategorii, tedy minitenis-
ty,“ řekla jedna z organizátorek Lu-
cie Vodičková. Vůbec nejmladším
účastníkem se stal teprve čtyřletý
Oskar Nejedlý, bojovník k pohledá-

ní, který na zkráceném kurtu absol-
voval hned tři »tříseťáky«. Ve skupi-
nách se tradičně utkal s každým, pak
následovala vyřazovací část. V pre-
miéře minitenistů byl nejlepší Adam
Novák, kategorii začínajících baby-
tenistů počtvrté za sebou ovládl Če-
něk Šupáček, mezi zkušenějšími ba-
bytenisty si Ondřej Procházka pora-
dil v kvalitním duelu s Emilií Mlád-
kovou a nejpočetnější kategorii
mladších hráčů, kde se sešlo 9 borců,
vyhrál Filip Zeibrlich.
Zimní liga pokračuje 21. února a
skončí posledním, šestým turnajem
20. března, kdy budou vyhlášeni cel-
koví vítězové všech kategorií.      (šv)

Sport po okolí
* Kruhový trénink se cvičí každé
úterý od 19.30 do 20.30 ve Spole-
čenském domě v Zadní Třebani.
Cvičení je určené pro všechny (ženy
i muže), kteří si chtějí zlepšit kondi-
ci posilováním a balančním cviče-
ním. (pef)
* Padesátý ročník Zimního brdské-
ho pochodu odstartuje 20. 2. na vla-
kovém nádraží v Řevnicích. Na
nejdelší, padesátikilometrovou tra-
su se účastníci vydají mezi 6.45 a
8.00, kratší trasy startují do 10.00.
Pochodníci překonají brdské Hřebe-
ny, cíl je v Davli. (mzr)

Zimní ligu Sportclubu hrál i čtyřletý tenista

V TMANI. Malí fotbalisté, kteří se první únorovou sobotu zúčastnili turnaje
mladších přípravek v Tmani. Foto Lucie Boxanová

V POLOVINĚ. Do své druhé poloviny se první únorovou sobotu přehoupl le-
tošní Řevnický Bandy cup. Foto Pavel JÍLEK

Abychom nezaháleli ani v zimě, vy-
měnili jsme tenisové rakety za leh-
čí, síť pověsili trošku níž a ze sálu
hospody U Lípy ve Svinařích udě-
lali badmintonové hřiště. Židle i
stoly pryč, světla připevnit ke stro-
pu, zavěsit halogen a amatérský
turnaj dvojic v nejrychlejším rake-
tovém sportu mohl začít. Po několi-
ka trénincích se na přelomu ledna
a února odehrály první zápasy.
Leckdy fantastické výměny dopro-
vází emoce i vypětí. Turnaje se
účastní šest dvojic, hraje se stylem
každý s každým na dva vítězné sety.
Slavnostní vyhlášení se bude konat
na konci března. Text a foto

Lucie Boxanová, Svinaře

Výměny provází emoce


