
Poberouní - Nesjízdné silnice i že-
lezniční tratě, popadané stromy,
domácnosti bez proudu. Tak vypa-
dalo dolní Poberouní během sně-
hové kalamity, která zasáhla kraj
poslední únorový večer.
Plné ruce práce měli zejména hasiči.
V podvečer totiž kvůli těžkému mo-
krému sněhu, který lámal stromy ja-
ko sirky, zůstaly zcela nesjízdné
hlavní tahy vedoucí do Řevnic. Pro-
jet se v jednu chvíli nedalo přes Jílo-
viště, Vráž ani z Řevnic na Mníšek,
nesjízdný byl i úsek nad Řevnicemi
ve směru na Svinaře.  

„Během kalamity jsme měli celkem
pětadvacet výjezdů. Nicméně jedno-
tlivých zásahů bylo ještě více, proto-
že další jsme přebírali přímo v teré-
nu,“ řekl řevnický profesionální ha-
sič Pavel Vintera s tím, že na odstra-
nění následků kalamity spolupraco-
vali s dobrovolnými sbory z okolí. 
K prvnímu zásahu si řevničtí hasiči
museli povolat posily z Berouna. Na
silnici u řevnického hřbitova uvízl
linkový autobus a záhy i sypač, který
jej přijel vyprostit. „Úsek byl neprů-
jezdný. Když to šlo, zavedli jsme ky-
vadlovou dopravu,“ uvedl Vintera.  

„Radíme řidičům směřujícím z Řev-
nic na Hostomice, aby tu auta necha-
li, vyšli nad hřbitov a někdo pro ně
přijel z druhé strany,“ sdělil v pon-
dělí 29. února po 21.00 jeden z dob-
rovolných hasičů. (Dokončení na str. 2)

V tomto čísle Našich novin
* Horymír jel do Radotína - strana 5
* Školka je bez ředitelky - strana 9

Řevnice - Za dramatických okol-
ností skončil v sobotu 27. 2. deva-
tenáctý ročník Řevnického Bandy
cupu. Hráči týmu Bája Pic šlo o
život! Jak tyto okamžiky vnímal
jeden z hlavních organizátorů tur-
naje Lukáš BALEJA?
Jak ti bylo, když ve finálovém utká-
ní tvému spoluhráči Michalu Jelín-
kovi zapadl jazyk? 
Bylo to velice nepříjemné - nikdo v
první moment netušil, co se vlastně
stalo. Reakce musela být velice
rychlá, což naštěstí byla. Vše ostatní
šlo v tu chvíli stranou, až s odstupem

času jsme si uvědomili, jaké to moh-
lo mít následky. Naštěstí se podařilo
Michalovi jazyk vytáhnout, mohl
normálně dýchat a byl při vědomí.
Chtěl bych poděkovat soupeřům z
týmu Samotářů, kteří okamžitě přišli
s tím, že zápas dohrajeme později.
Nakonec jste ani nemuseli volat zá-
chranku. Čí zásluhou?
Hlavně zásluhou spoluhráče Honzy
Hrušky a Jirky Pitauera st., jenž ut-
kání pískal. První pomoc poskytli
přímo na hřišti. Oba dva jsou zkuše-
ní profesionální hasiči, takže reago-
vali okamžitě. (Dokončení na str. 14)

DRAMATICKÁ JÍZDA. První březnový den už jezdil motorák mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi bez problémů. V
noci z 29. 2. na 1. 3. jej ale museli ze zajetí stromů osvobodit hasiči. (Viz Uvězněnou lokálku...) Foto NN M. FRÝDL

Lukáš Baleja (vlevo) se spoluhráčem
Jiřím Pitauerem.       Foto ARCHIV

Stromy se lámaly jako sirky
KRAJ ZASÁHLA POSLEDNÍ ÚNOROVÝ VEČER SNĚHOVÁ KALAMITA

8. března 2016 - 5 (668) Cena výtisku 7 Kč

Knihovna i ZUŠ
v Zámečku zůstanou

Drama ve finále »benďáku«: jednomu z hráčů šlo o život

Začíná fotbalové jaro,
odstartuje je tým Letů
Lety - Zima sice ještě oficiálně trvá,
ale fotbalové jaro je tady. Prvním
celkem z našeho kraje, který zahájí
druhou polovinu mistrovských bojů,
je FK Lety. V krajské 1. A třídě změ-
ří 12. 3. síly s SK Hvozdnice.
„Situace je nedobrá,“ stěžuje si ve-
ducí letovského áčka Jiří Kárník.
„Celou zimní přípravu nás pronásle-
dovaly nemoci, zranění, pobyty na
horách i nechuť hrát.“
Letovští na jarní boje o záchranu ni-
jak významně neposílili - zatím bylo
pouze prodlouženo hostování Petra
Váchy z Motorletu a Josefa Baubína
z Bohemians 1905. (mif)
(Dokončení na straně 14)

Uvězněnou lokálku

osvobodili hasiči
Liteň - Stromy popadané pod tíhou
sněhu na koleje  uvěznily 29. 2. v
noci mezi Litní a Bělčí motorový
vlak směřující z Lochovic do Zadní
Třebaně. Lokálku museli »osvobo-
dit« liteňští hasiči.
„Po vyhlášení poplachu se jednotka
rozdělila na dvě družstva: jedno po-
stupovalo po kolejích z Litně, druhé
v protisměru od zastávky v Bělči,“
řekl hasič Lukáš Münzberger. Vlak
s cestujícími se nalézal přibližně v
polovině cesty mezi stanicemi. „St-
romy jsme s pomocí motorových pil
odstranili, stejně jako větve na kole-
jích u Bělče,“ uvedl Münzberger s
tím, že tři hasiči pokračovali lokál-
kou do Třebaně. „Během jízdy mu-
sel vlak několikrát zastavit, aby mo-
hli hasiči prořezat spadané a nahnu-
té větve. Družstvo pak ještě projelo
trať do Lochovic i zpět a  odstranilo
překážky, které by mohly poškodit
lokomotivu,” uzavřel.                (mif)

Most ve Třebani zase 
neotevřou, až v dubnu
Zadní Třebaň - Těšíte se, že v půlce
března otevřou most na silnici ze
Zadní Třebaně do Litně a Svinař?
Těšíte se marně. Uzavírka, jež měla
skončit v prosinci, se podruhé pro-
dlužuje, tentokrát do 10. dubna!
Připomíná to tak trochu Kocourkov,
pro naše kraje typický. V září 2015
rekonstrukce mostu přes Bělečský
potok začala, 20. 12. téhož roku mě-
la skončit. Stará, provizorní konst-
rukce záhy zmizela, pak se ale dlou-
hé týdny na staveništi nic zásadního
nedělo a v listopadu byl obecní úřad
v Zadní Třebani vyrozuměn o pro-
dloužení uzavírky do 15. 3. 2016. O
čtvrt roku! Přiblížil se termín otev-
ření a situace se opakuje: zprovoz-
nění mostu se opět odkládá. „O tom,
jak pokračuje rekonstrukce, nás
dlouho nikdo neinformoval. Po ur-
gencích i naléhání nám přišlo roz-
hodnutí o dalším prodloužení uza-
vírky,“ řekla starostka obce Markéta
Simanová. (Dokončení na straně 2)
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Stromy se pod sněhem lámaly jako sirky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Uzavřena musela být také silnice z
Řevnic na Mníšek - ležely na ní de-
sítky stromů. „Bylo to velmi nebez-
pečné. Nemělo cenu riskovat životy
při odstraňování padajících stromů a
větví,“ vysvětlil Pavel Vintera s tím,
že následující den začali popadané
stromy odstraňovat silničáři. Silnice
byla kvůli tomu uzavřena až do stře-
dečního odpoledne.
Problémy měli i cestující na železni-
ci. Smíchovské nádraží bylo v jednu
chvíli mimo provoz. Popadané stro-
my zablokovaly trať u Rymáně i lo-
kální trať ze Zadní Třebaně na Liteň.
Večerní spoje tam nabíraly více než
80 minutové zpoždění. 
Výjezdů záchranářů v souvislosti s
kalamitou paradoxně nepřibylo. „Ku-
podivu to nebylo tak šílené. Vysvět-
luji si to tím, že venku bylo tak hroz-
ně, že lidé nevycházeli. Navíc zača-
lo sněžit až v podvečer,“ uvedl ředi-
tel řevnické záchranky Bořek Bulí-

ček. Ani samotní záchranáři problé-
my neměli. „Nasadili jsme sanitky s
pohonem na všechna čtyři kola,“
sdělil Bulíček, který navíc byl v neu-
stálém spojení s dalšími složkami
záchranného systému, takže měl pře-
hled o neprůjezdných trasách.
V terénu byli po celou pondělní noc
i řevničtí strážníci. „Pomáhali jsme

řídit a odklánět dopravu. Protože za-
čaly padat stromy v Havlíčkových
sadech, museli jsme oblast zabezpe-
čit páskami a byl vydán zákaz vstu-
pu,“ řekl velitel Jiří Dlask. Celou noc
až do ranních hodin pak procházeli
město a mapovali riziková místa.
Velké škody napáchalo silné sněžení
v lesích. Až do odvolání platí zákaz

vstupu do řevnického lesa, kde pod
náporem mokrého sněhu padají vět-
ve i celé stromy. Mapujeme pro pojiš-
ťovnu, jaké škody městu, jež vlastní
přes 400 hektarů polesí, vznikly. Nej-
víc zasaženy jsou mladé borovicové
porosty,“ řekl řevnický starosta To-
máš Smrčka. Pavla NoVáČKoVá

„Realizační firma požádala o povo-
lení prodloužení uzavírky do 10. 4.
2016. Hlavním důvodem je, že asfalt
budou moci pokládat, až se »rozje-
dou« obalovny,“ sdělil Miroslav
Knopp z Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje. „Tento
termín by měl být opravdu už koneč-
ný,“ dodal. 
Rozhodnutí o prodloužení uzavírky
vydal odbor dopravy MěÚ Beroun
na základě žádosti zhotovitelské fir-
my Energie, pozemní a báňská,
posvěcené investorem rekonstrukce
mostu, Krajským úřadem Středočes-
kého kraje. Zadnotřebaňský obecní
úřad dostal rozhodnutí pouze na vě-
domí, aniž by jej mohl jakkoliv ov-

livnit. „Prostě nám sdělili, že práce
na stavbě mostu byly pozastaveny
kvůli mrazivým klimatickým pod-
mínkám. Ze stejného důvodu prý
začnou obalovny zase pracovat až
15. března,“ sdělila Markéta Sima-
nová a dodala, že zastupitelstvo obce
s tímto postupem nesouhlasí. „Již při
informaci o chystané rekonstrukci
mostu jsme apelovali na to, aby uza-
vírka trvala co nejkratší dobu. Po
prvním prodloužení stavby jsme
psali stížnosti, volali na kraj, který je
vlastníkem silnice. Bohužel není do-
volání, je nám to líto, ale opravdu s
tím nic nezmůžeme,“ uzavřela sta-
rostka Zadní Třebaně. 

Petra FRÝDLoVá, (mif)

Černošičtí chtějí více
vlaků a méně hazardu
Další průzkum spokojenosti obyva-
tel města se na přelomu ledna a úno-
ra konal v Černošicích. Otázky se
zaměřovaly na dopravu či hazard a
odpovědělo na ně 197 respondentů.
S posílením příměstské vlakové do-
pravy souhlasily skoro tři čtvrti do-
tázaných, stejně tak s rekonstrukcí
tratě. Podle navrhovaného řešení má
být přejezd v Radotínské ulici  na-
hrazen podjezdem na úrovni Penny
Marketu, kam silniční dopravu od
stávajícího přejezdu přivede přelož-
ka krajské silnice podél trati. 
Další část dotazníku se týkala Be-
rounky – 112 lidí je proti splavnění
řeky od Prahy po Beroun, 17 lidí
podporuje úpravu Berounky pro
motorovou lodní dopravu, ostatním
je to buď jedno nebo nemají v této
věci dost informací. Na dotaz Kte-
rou z variant řešení omezení hazar-
du v Černošicích byste prefero-
val(a)? lidé odpovídali takto: 106 je
pro striktní zákaz herního průmyslu
na území města (příjem do rozpočtu
redukován o 1,3 mil. Kč ročně), 68
pro částečné omezení heren a povin-
nou zavírací doba (přínos do rozpo-
čtu nelze posoudit) a 22 pro pone-
chání omezení hazardu v současném
stavu, bez redukce automatů.
adéla ČERVENKoVá, Černošice

Havarovaná auta »doklouzala« až do lesa

Pacientku do Bohnic doprovodili strážníci
Karlík - o pomoc s psychicky narušenou ženou požádala 23. 2. v Kar-
líku posádka rychlé záchranné služby černošické městské policisty.
„Žena se léčí již 14 let, ale v poslední době přestala brát předepsané léky a
docházet na kontroly k lékaři. Přerušením léčebného režimu nebylo možné
vyloučit ohrožení ženy samé, nebo jejího okolí,“ uvedl zástupce velitele
»měšťáků« Otmar Klimsza. Dodal, že strážníkům se podařilo ženu přes-
vědčit, aby se nechala převézt na psychiatrickou kliniku. Hlídka raději zá-
chranku s pacientkou do pražských Bohnicích doprovodila.                     (mif)

TADY BUDE MOST. Už šest měsíců trvá rekonstrukce malého mostu v Zad-
ní Třebani. Neskončí dřív než v dubnu.                            Foto NN M. FRÝDL

Most v Zadní Třebani zase neotevřou, až v dubnu 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání pořádá obecní
zastupitelstvo Letů v sále U Kafků 9.
3. od 19.00. Na programu je projekt
Bezpečnost chodců v Letech či vý-
voj odpadového hospodářství. (bt)
* Řízená degustace italských vín se
koná 10. 3. od 19.00 v Klubové scé-
ně Kulturního střediska U Koruny
Radotín. K mání budou také italská
jídla. Dana RaDoVá
* Ručně vyráběné jarní dekorace,
velikonoční ozdoby, bytové doplňky,
svíčky či šperky si můžete pořídit na
jarním jarmarku, který se uskuteční
19. 3. od 10 do 16.00. Vstupné dob-
rovolné.́ Michal KoSPRD
* Možnost získat zdarma kompostér
mají obyvatelé Řevnic, kteří se 22.
3. zúčastní přednášky o komposto-
vání. Přednáška se koná v Kině Řev-
nice od 18.00 a má za cíl zjistit zá-
jem o kompostéry, na něž chce měs-
to získat dotaci z Operačního progra-
mu životního prostředí.              (pan)
* Výběrové řízení na tajemníka úřa-
du vyhlašuje Město Černošice. Při-
hlášky je možné podat do 30. 3. (mč)
* obyvatelé Zadní Třebaně se do
31. 3. mohou přihlásit do hromadné-
ho výběrového řízení na levnější do-
dávky elektřiny i zemního plynu. Mo-
hou tak učinit na stránkách www.zad-
nitreban.obecobcanum.cz, nebo na
OÚ Zadní Třebaň 9. 3. a 25. 3. od 15
do 17.00. S sebou vezměte poslední
vyúčtování el. energie a plynu.  (sih)
* Techniku práce s papírem, které
se říká quilling, si vyzkoušely děti i
jejich maminky při jarním tvoření ve
Vižině. Za krásné odpoledne děkuje-
me především Ireně Randákové a je-
jí mamince. Jana FIaLoVá
* Poplatky za psy a odpady vybírá
OÚ v Zadní Třebani. Poplatek za 1.
psa činí 100 Kč, za každého dalšího
150 Kč. Poplatek za odvoz komunál-
ního odpadu je 500 Kč za osobu s tr-
valým pobytem, 750 Kč za chataře a
nemovitosti, kde není nikdo hlášen k
trvalému pobytu. Peníze lze přinést
na OÚ nebo je poslat na účet.     (sih)

Dvě auta skončila ve srázu u silnice mezi Dobřichovicemi a Černošicemi
po havárii, jež se na namrzlé vozovce odehrála 4. března ráno. Řevničtí
záchranáři přímo na místě ošetřili dva lehce zraněné pacienty. 

Text a foto Bořek BULÍČEK, Řevnice

NEBEZPEČNÉ VĚTVE. Nejen v Řevnicích (na snímku) ohrožovaly chodce
padající větve či přímo celé stromy. Foto Pavla NOVÁČKOVÁ
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Škola i knihovna v Zámečku zůstanou
ČTENÁŘI REAGUJÍ NA PŘÍSPĚVEK JAROSLAVY DERCOVÉ OTIŠTĚNÝ V MINULÉM ČÍSLE NAŠICH NOVIN
Dovolím si reagovat na článek dok-
torky Dercové v Našich novinách
4/16 ohledně kauzy Zámečku a řádu
dominikánů. Paní Dercová se ve
svém článku, který je velmi nevyvá-
žený, dopustila několika matoucích
a zavádějících argumentů, které sa-
my o sobě jsou tendenční a poškozu-
jí nejen dominikánský řád, ale i ka-
tolickou církev jako takovou.
Restituce, nejen ty církevní, byly ve-
deny snahou navrátit ukradený ma-
jetek, který byl po roce 1948 znárod-
něn a využíván komunistickým reži-
mem až do roku 1989, a i poté byl
církví držen ve státním či obecním
vlastnictví. Je pravda, že tímto sta-
vem nejvíce trpěly obce, jež s daným
majetkem nemohly disponovat.
Proto také mnoho církevních objek-
tů, do kterých stát za celá desetiletí
neinvestoval ani korunu, zchátralo či
se rozpadlo. 

Posláním dominikánů je učit
Požádal jsem o vyjádření provinciá-
la dominikánů Otce Benedikta Mo-
helníka: „Pražský dominikánský
klášter koupil statek v Řevnicích na
samém sklonku 19. století poté, co
prodal pivovar v pražském Braníku.
Tyto hospodářské majetky měly eko-
nomicky podporovat provoz a údrž-
bu kláštera a kostela sv. Jiljí na Sta-
rém Městě v Praze, tehdy mimo jiné
internát v budově kláštera pro nema-
jetné venkovské studenty. Záhy po
získání statku si dominikáni uvědo-
mili nedostatek vodních zdrojů pro
Řevnice, a zbudovali v té době mo-
derní obecní vodojem. Během 2. svě-
tové války sloužily budovy řevnické-
ho statku jako dočasné útočiště pro
studenty, neboť jim tam hrozilo men-
ší nebezpečí od okupační moci než v
Praze. V únoru 1948 došlo k velké-
mu znárodňování a od dubna 1950,
kdy byli všichni řeholníci násilně dr-
ženi v koncentračních klášterech zří-
zených komunistickým režimem, se
dominikáni o majetek v Řevnicích ne-
mohli starat už vůbec. Dnes bratři
dominikáni vítají, že někdejší správ-
ní budova statku, tzv. zámeček, slou-
ží dětem jako umělecká škola a širší
veřejnosti jako knihovna i kulturní st-
ředisko. Na tom určitě nechceme nic
měnit. Jako vlastník několika nemo-
vitostí se klášter dominikánů bude
chtít nadále podílet na harmonickém
a přirozeném rozvoji města a jeho
kulturního i duchovního života.“

Nyní k samotnému článku. Paní Der-
cová se pustila do vysvětlování, co
jsou dominikáni za řád, jaké je jejich
poslání apod. Zde bych uvedl fakt,
že posláním dominikánů je učit, sa-
mi vyučují ve školách, pořádají růz-
né semináře a přednášky v širokém
záběru od duchovních témat po té-
mata umělecká (viz http://domini-
kanska8.cz/). Tyto aktivity, jež jsou
nekomerční a ztrátové, musí hradit
ze svých jiných činností.  
Jak jsou argumenty J. Dercové věc-
ně zmatené, ne-li manipulativní,
ukazuje mimo jiné, že spojuje »čaro-
dějnický proces« na Šumpersku s
dominikány. Ve skutečnosti nebyl
žádný člen tohoto řádu v procesu ni-
jak angažován. Doba po roce 1620
byla dobou rozvoje společnosti, s in-
terpretací tohoto období podle Aloi-
se Jiráska si dnes už nevystačíme.
Pohled dnešních historiků je jiný.
Pokud bychom přistoupili na argu-
mentaci doktorky Dercové, tak šle-
chtici, jimž připadl majetek po Bílé
hoře a kterým byl tento majetek ko-
munisty v roce 1948 ukraden, by ne-
měli také nárok na restituce, protože
se podíleli na době Temna? Pouka-
zovat na hamižnost řádu jen proto,

že se snaží o navrácení svého majet-
ku, třeba soudní cestou, je velmi la-
ciné a nezadá si s ideologickou argu-
mentací Zdeňka Nejedlého.
Po násilném převzetí majetku církví
a řádů v českých zemích byly církve
naprosto závislé na státu, odsouzené
do role vazalů komunistického reži-
mu a následně i porevolučního de-
mokratického státu. Právě proto vní-
máme církevní restituce jako narov-
nání nesmyslného a pokřiveného
stavu. Řešení soudem je jediná cesta,
která může nastolit právní jistotu pro
všechny strany a uzavřít tak desetile-
tí neřešitelný problém s blokovaným
majetkem.

Pomáhají tam, kde stát nestačí
Katolická církev a zvláště řeholní řá-
dy zastupují celou škálu sociální po-
moci a vzdělávání tam, kde na to stát
nestačí. Ať už jde o charitu, hospice,
domovy důchodců, církevní školy,
kulturní a vzdělávací aktivity... Prá-
vě pro tyto činnosti a stejně tak na
správu budov a platy zaměstnanců i
duchovních slouží výnosy, které
církve získají svým hospodařením.
Takže se církev, potažmo řády budou
muset i v těchto případech chovat ja-

ko dobří hospodáři a starat se o na-
vrácený majetek. To, jestli se to po-
daří, záleží už jen na samotných
církvích či řádech. Vyčítat někomu,
že má být chudý, je argument zavá-
dějící, nehodný vysokoškolsky vzdě-
laného člověka právě s ohledem na
činnost, kterou jsem popsal výše.
V dnešní době, kdy se společnost
obává uprchlíků většinou muslim-
ského vyznání, stále více lidí mluví
o tom, že je třeba bránit křesťanskou
Evropu, křesťanské hodnoty a ideá-
ly. Velmi často tato slova slyším od
lidí, kteří nejenže víru nepraktikují,
ale podvědomě jí i pohrdají. Právě
křesťané, židé i lidé nevěřící s dob-
rým srdcem pomáhají jak muslim-
ským, tak křesťanským uprchlíkům,
kteří se ne vlastní vinou ocitli v nou-
zi a na okraji společnosti. Jsme svěd-
ky velkého rozdělení společnosti -
lidmi, kteří nevědí co je víra, co zna-
mená a obnáší, cloumá strach a neji-
stota. Jak je známo z minulosti, lidé,
kteří se bojí, jsou snáze manipulova-
telní. Pevně věřím a přeji všem, aby
nejen paní doktorka, ale celá naše
společnost překonala obavy a  zača-
la svět vidět reálněji, bez předsudků
a iluzí.           Jiří KyLar, Halouny

PŘEDMĚT SPORU. Zůstane řevnický Zámeček městu, nebu bude vrácen řádu dominikánů?            Foto NN M. FRÝDL

Dovoluji si reagovat na článek Jaroslavy Dercové
ze Řevnic týkající se restituce řevnického Zámeč-
ku. Kauzu neznám příliš podrobně a nevím, co z
uvedených informací se zakládá na pravdě. Je
zřejmé, že o věci bude nakonec rozhodovat soud.
Důvodem, proč píšu, je vyhraněný nepřátelský
postoj autorky vůči řeholnímu řádu dominikánů,
se kterým se nemohu ztotožnit. Netuším, zda ji k
němu vede vlastní zkušenost, či  jen přebírá  cizí
názory. Kritizuje minulost řádu, o současnosti se
vyjadřuje pejorativně. Dominikáni jsou nedůvěry-
hodní, upalují čarodějnice, sledují pouze vlastní
obohacení, jsou hamižní, neskromní, nevzdělaní,
chtějí vyhnat děti ze Zámečku a nečtou bibli. Paní
Dercová končí svůj popis historie dobou temna. 
V zájmu objektivity bych ráda připomněla udá-
losti 20. století. Bylo by dobré vědět, že za 2. svě-
tové války desítky řeholníků skončily v koncent-
račních táborech i věznicích, a to pro svou pomoc

lidem i kritiku nacismu. Řada jich byla poprave-
na, dominikáni patřili k těm nejvíce postiženým.
Záhy po válce nastala éra komunismu a tzv. bar-
tolomějskou nocí  byla zahájena likvidace řádů. V
noci ze 13. na 14. 4. 1950 tajná policie i ozbroje-
né milice přepadly kláštery a řeholníky odvezli do
koncentračních táborů, kde po léta vykonávali nu-
cené práce bez nároku na  mzdu. Dominikáni byli
vězněni v Králíkách,  vězení zde bylo zrušeno až
v roce 1960. Výsledkem akce proti řeholním řá-
dům byla likvidace drtivé většiny klášterů a kláš-
terních zařízení. Ukradený majetek byl dán do pé-
če státu a různých institucí, ale byl také zčásti zni-
čen či rozkraden osobami starajícími se o jeho
převzetí.  Stát postupně nechal zchátrat řadu kláš-
terních budov patřících ke skvostům architektury
(také z doby temna, což je baroko), z některých se
staly kravíny či skladiště. Řeholníkům také odci-
zil veškeré úspory a hotovost. Co je neslušného a

divného na tom, že řeholníci chtějí uloupený ma-
jetek vrátit? Já být na jejich místě, také bych chtě-
la zpět to, co mi bylo sprostě ukradeno. Upřímně,
kolik by se asi u nás našlo restituentů, kteří se vz-
dali majetku ve prospěch státu? 
Autorku bych chtěla ujistit, že majetek církví i řá-
dů neslouží řeholníkům a kněžím k rozmařilému
životu, nemají honosné vily ani mercedesy. Z vla-
stní zkušenosti vím, že žijí skromně, žádný osob-
ní majetek nehromadí už jen proto, že nemají své
rodiny a pro sebe potřebují jen to nejnutnější.
Jsem přesvědčená, že když dominikáni Zámeček
získají zpět, nevybudují si z něho blahobytné lu-
xusní sídlo s bazénem, domácím kinem a zlatými
klikami, ale bude i nadále sloužit potřebným. 
Na závěr bych se chtěla přimluvit za to, abychom
svoji kritiku a zhusta i urážky nestavěli na chimé-
rách, ale abychom ji opírali o reálné poznatky a
zkušenosti.  Marie PLECITÁ, Osov

Majetek řádů neslouží řeholníkům k rozmařilému životu
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Nejlepší masky vybírali muzikanti
ŘEVNIČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI USPOŘÁDALI KARNEVAL PRO VELKÉ I MALÉ TANEČNÍKY

V sobotu 20. února se u příležitosti
120. výročí založení SDH Řevnice
uskutečnil hasičský karneval. Bohu-
žel, návštěvnost byla poznamenána
tím, že během ledna a začátku února
se v Řevnicích i okolních obcích ko-
nalo několik podobných akcí. Nic to
však nezměnilo na tom, že ti, co při-
šli, si ples dokonale užili. 
Mnoho návštěvníků dorazilo v mas-
kách, takže bylo celkem náročné vy-
brat finální vítěze. Aby byl výsledek
objektivní a nenapadnutelný, porotu
tvořili členové kapely. Bronzovou
příčku obsadily Holky z naší školky,
stříbrnou Zombie nevěsta a ženich a
zlatou vyhrálo velmi neotřlé pojetí
kontejnerů na tříděný odpad. Porota

zde ocenila hlavně originalitu a do-
mácí zpracování masky. 
Malá účast byla na druhou stranu
velmi pozitivní pro tanečníky, kteří
měli na své kreace hodně místa. V
programu byla i klasická dámská vo-
lenka, při které měli muži příležitost
koupit ženám jarní kytičku. Nemoh-
la chybět ani scénka v podání členů
sboru s výstižným názvem Tak šel
čas. Hosté zhlédli ukázku, jak se mě-
nilo oblečení od nejstaršího po nej-
novější, a jaké vybavení měli hasiči
k dispozici před desítkami let a jaké
mají nyní. Vrcholem večera se stala
soutěž o ceny, která byla díky mnoha
partnerům velmi atraktivní. Ještě
jednou bychom chtěli velmi poděko-

vat všem, kteří nás podpořili. I přes
malou účast se lístků prodalo jako
vloni. Před půlnocí vylosovala zpě-
vačka kapely šest výherců hlavních
cen. Tito šťastlivci si domů odnesli
například poukázku pro 2 osoby na
dvoudenní pobyt na Šumavě, žehlič-
ku, vysavač nebo LED televizi.
Neděle odpoledne pak patřila tradič-
ně dětem. Sešlo se jich opravdu hod-
ně, hrály se různé hry, soutěže a ni-
kdo neodešel s prázdnou. O zábavu
se hezky postaral DJ Burda, vybíraly
se nejhezčí masky. Což byl úkol ne-
lehký, protože v sále bylo mnoho
krásných princezen, čarodějnic, pi-
rátů a dalších převleků...
Pevně věříme, že se všem ples i dět-

ský karneval líbil a příští rok přijdou
znovu. Děkujeme personálu Lidové-
ho domu za příjemnou obsluhu a
bezchybný servis i všem členům
sboru, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci obou akcí.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Řevnice - Houbyfest, pivní festi-
val, Rybofka či letní kino. Tyto a
dalších 15 akcí podpořilo město
Řevnice v rámci svého dotačního
programu na podporu konkrétní-
ho projektu nebo akce v oblastech
kultury, vzdělávání, sportu, tělo-
výchovy, turistického ruchu a ži-
votního prostředí. 
Radnice na tyto účely vyčlenila cel-
kem 200 tisíc korun, což je o 50 tisíc
víc než vloni. V prvním kole uvolní
173 tisíc korun. 
Město obdrželo celkem 28 žádostí
od 22 subjektů. „Jejich požadavky
takřka trojnásobně překračovaly vy-
členěné prostředky. V souhrnu totiž
žadatelé chtěli přes půl milionu ko-
run,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš
Smrčka. Doplnil, že o přidělení kon-
krétní sumy rozhodovala speciálně
ustanovená grantová komise. „Ta má
jasný a přehledný bodovací systém.
Důležité je, aby akce měla pozitivní

dopad přímo do Řevnic. Proto  neu-
spěly například žádosti o příspěvek
na zahraniční soustředění,“ vysvětlil
Smrčka. 
Grantová komise nakonec doporuči-
la podpořit 19 projektů. Nejvyšší su-
my »přiklepla« organizátorům tří
festivalů. Třicet tisíc půjde na pod-
poru Houbyfestu a 10. ročníku hu-
debního festivalu Rockový sluno-
vrat, který zahájí sezonu v Lesním
divadle. Rodinný festival Hravě zd-
ravě, který se loni setkal s velkým
ohlasem, podpořilo město 20 tisíci
korunami. Stejnou sumu obdrželi i
řevničtí divadelníci a dobrovolní ha-
siči na akce spojené s jejich letošní-
mi výročími: 100 let Lesního diva-
dla a 120 let založení SDH i 50 let
družby s hasiči z Kayny. Novinkou
bude například pivní festival, který
se pod názvem U Studny bude konat
ve vinárně Malá Morava. 

Pavla NOVÁČKOVÁ

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

KINO ŘEVNICE
9. 3. 20.00 ZTRACENI V MNICHOVĚ
11. 3. 20.00 RODINNÝ FILM
12. 3. 15.30 ZOOTROPOLIS
12. 3. 17.30 SÉRIE DIVERGENCE:
ALIANCE
12. 3. 20.00 POLEDNICE
16. 3. 20.00 OSM A PŮL
18. 3. 20.00 RUDÝ KAPITÁN
19. 3. 15.30 KUNG FU PANDA 3
19. 3. 17.30 POLEDNICE
19. 3. 20.00 GRIMSBY

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
7. - 8. 3. 18.30 (Út 20.00) POLEDNICE
7., 9., 14., 16., 21. a 23. 3. 13.45 PROČ
JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU
8. 3. a 11. 3. 17.30 (Pá 20.00) AVE, CAE-
SAR!
9. 3. a 14. 3. 17.30 (Po 18.30) BOHOVÉ
EGYPTA (ve St 3D)
9. 3. a 11. 3. 20.00 (Pá 17.30) DECIBE-
LY LÁSKY
10., 12., 13., 18. a 22. 3. 18.30 (So+Pá
20.00, Út 17.30) RUDÝ KAPITÁN
10. 3. 15.30 STAR WARS: SÍLA SE
PROBOUZÍ
12. 3. 15.30 ŘACHANDA
12. 3. a 18.3. 17.30 SÉRIE DIVERGEN-
CE: ALIANCE
13. 3. 15.30 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
ČIPERNÁ JÍZDA
15. 3. a 17. 3. 17.30 (Čt 20.00) LÍDA BA-
AROVÁ
15.3. 20.00 UŽ JE TADY ZAS
16. 3. a 21. 23. GRIMSBY
16. 3. 20.00 SUBURRA
17. 3., 19. 3., 20. 3. 17.30 (So 20.00, Ne
18.30) DVOJNÍCI
19. - 20. 3. 15.30 KUNG FU PANDA 3 
19. 3. 17.30 MŮJ KRÁL
21. 3. 17.30 POLEDNICE

KINO RADOTÍN
8. 3. 17.30 CHŮVÁK
8. 3. 20.00 SUBURRA
9. 3. 17.30, 16. 3. 20.00 POLEDNICE
9. 3. a 15. 3. 20.00 MRZOUT
10. 3. 17.30 ROBINSON CRUSOE 3D
10. 3. a 16. 3. 20.00 (St 17.30) UŽ JE
ZAS TADY
11. 3. 17.30 ŘACHANDA
11. 3. 20.00 JONAS KAUFMANN -
VEČER S PUCCINIM - árie z oper
12. 3. a 19. 3. ŘACHANDA
12. 3. 17.30 RUDÝ KAPITÁN
12. 3. 20.00 AVE, CAESAR!
15. 3. 17.30 ZKÁZA KRÁSOU - doku-
ment
16. 3. 10.00 MUZIKÁL ANEB CESTY
KE ŠTĚSTÍ
17. 3. 17.30 ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT 3D
17. 3. a 22. 3. 20.00 (Út 17.30) TRA-
BANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
18. 3. 17.30 KUNG FU PANDA 3 3D
18. 3., 19. 3., 23. 3. 20.00 (St 17.30)
DVOJNÍCI
19. 3. 17.30 VATIKÁNSKÁ MUZEA 3D

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

Nejvíce peněz dostanou festivaly

Tipy NN
* Václava Talicha a Rafaela Kube-
líka představí výstava O českých di-
rigentech, jejíž vernisáž se v Domo-
vě seniorů TGM Beroun koná 10. 3.
od 14.00. Michal KOSPRD
* Divadelní soubor Přímá oklika se
10. 3. bude prezentovat v Černoši-
cích. Hra Kabaret Nekonečno z pro-
středí kabaretní tančírny a kavárny v
Clubu Kino začne od 20.00.        (vš)
* Mexický večer s mexickou kape-
lou pořádá 11. 3. od 19.45 klub Za
Pecí Ořech. Nezapomeňte si somb-
rero či pončo!   Vladimír GlaSeR
* Na koncert rockové taneční sku-
piny Brutus se můžete vypravit 11. 3.
od 20.00 do černošického Clubu Ki-
no. Vstupné 200 Kč.                      (vš)
* První česká dámská bigbítová ka-
pela Zuby Nehty zahraje 12. 3. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Koncert klasické hudby nazvaný
Romantický večer si uděláte až po-
tom se koná 13. 3. od 16.00 v Zá-
mečku Řevnice. Na klavír zahraje
Ester Godovská, na klavír Michal
Trnka. Vstupné 50 Kč.                (naz)
* Divadelní představení pro děti O
nemocném pejskovi bude v podání
divadla Úsměv Lídy Frištenské k
vidění 13. 3. od 16.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš)
* Tomáš Kočko Orchestra předvede
World music inspirovanou tradiční
moravskou hudbou 13. 3. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Jak se vyrábějí velikonoční ozdo-
by, bude předvádět Miluše Šímová
16. 3. od 9 do 15.00 v Muzeu Čes-
kého krasu Beroun.                      (kos)
* Bluegrassová skupina Poutníci
koncertuje 18. 3. od 19.00 v zámku
Dobřichovice. Vstupné 130 Kč. (ak)
* Koncert  kapely DeColt hostí Ki-
no Club  Černošice 18. 3. od 20.00.
Jako host vystoupí kapela Ty krávo!
Vstup 50 Kč.   Michal STReJčeK
* Trilobity nebrat, vše ostatní se-
brat. Výstava několika set zkameně-
lin ze sbírek soukromých sběratelů
je v Muzeu Českého krasu Beroun
instalována do 18. 3. (kos)
* Karneval se koná 19. 3. v Euro-
pajzlu Vižina. Od 14.00 se budou
moci pobavit děti, od 20.00 dospělí.
Hraje DJ Sunny. Jana FIALOVÁ
* Kapela Color club zahraje na tra-
dičním plese Sokolů, který se v čer-
nočickém Clubu Kino uskuteční 19.
3. od 20.00. Vstupné 200 Kč.     (ms)
* Divadelní představení pro děti
Nepošlušná kůzlátka předvede diva-
dlo Úsměv Lídy Frištenské 20. 3. od
16.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Promítání a výstava fotografií z
Kambodže se uskuteční 20. 3. od
18.00 v zámku Dobřichovice. (ak)
* Miroslav Táborský ztvárnil
všechny role v divadelní hře Blázi-
nec, kterou můžete zhlédnout 22. 3.
od 19.00 v kulturním středisku U Ko-
runy Radotín. Vstup 270 Kč. (dar)
* Výstava obrazů malíře Štefana
Totha je do konce března instalová-
na v Galerii Bím Dobřichovice. (ak)

Svůj absolventský koncert si zkraje března úspěšně odehrála mladá hous-
listka Magda Routová ze Všeradic (na snímku). Žačka řevnické ZUŠ pod
pedagogickým vedením Lenky Kolářové dosáhla již řady úspěchů na repu-
blikových i mezinárodních soutěžích a tento rok právě završila šestiletý
cyklus studia hry na housle.
Plný sál Zámečku v Řevnicích nejprve vyslechl Corcerto a 4 v podání ko-
morního orchestru žáků ZUŠ ve složení Magda Routová, Tereza Petrová,
Kamila Kolářová a Vojta Brenner, které v únoru získalo ocenění Absolut-
ního vítěze okresního kola komorních orchestrů. Magda sama se pak před-
stavila v náročných skladbách autorů F. Bendy, J. Kociana a ve Velkém
koncertu M. Brucha, který v závěru koncertu strhl publikum k dlouhotrva-
jícímu aplausu. S těmito skladbami se Magda se svojí pedagožkou Lenkou
Kolářovou zanedlouho vydá na Mezinárodní houslovou soutěž J. Micky,
kde je přihlášen rekordní počet hráčů. Záštitu nad soutěží převzal Václav
Hudeček. Pavla PETROVÁ, Liteň Foto NN M. FRÝDL

Nadchla diváky a pojede na soutěž
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Všeradův kurýr

Všeradice - Minipivovar Všerad ze
Všeradic se probojovali mezi nej-
lepších 33 řemeslných minipivova-
rů v Česku. Na festivalu minipivo-
varů je pivními korunami ocenil
jediný časopis zaměřený na pivo -
Pivo, Bier & Ale. 
Celkově bylo vyhlášeno 11 zlatých,
11 stříbrných a 11 bronzových čes-
kých i moravských pivních korun.

Všerad získal bronzovou pivní koru-
nu, další reprezentant našeho kraje -
letovský MMX - se stal držitelem ko-
runy stříbrné. O umístění v soutěži
rozhodl součet hlasů tří porot. Ty
hodnotily anonymní vzorky a zamě-
řily se na kvalitu piva, přítomnost ci-
zích vůní a chutí, pitelnost i předpo-
klady piva pro úspěšný prodej a také
originalitu i celkový dojem z chuťo-

vého profilu piva. „Evropské časopi-
sy nedělají takovéto nezávislé hod-
nocení. Většinou vyhlašují ceny sva-
zy či výrobci, u nás jsou to zástupci
médií a hodnotitelé zvenčí. Je to vý-
jimečná věc,“ řekl Jan Šuráň, prezi-
dent Českomoravského svazu mini-
pivovarů. Fakt, že jde o výjimečné
ocenění, potvrdil šéfredaktor časopi-
su Pavel Borowiec, podle něhož jsou
pivovary oceněné českými a morav-
skými pivními korunami elitou mezi
tzv. craft, tedy řemeslnými pivovary.
„Pro nás je to velká pocta. Šlo o ne-
závislou soutěž, kde rozhodovaly tři
degustační komise složené z profesi-
onálů, zástupců médií a prodejců pi-
va,“ uvedl provozovatel Zámeckého
dvora Všeradice Bohumil Stibal. 

Ocenění získal i minipivovar Podlesí
u Příbrami či Pivovar Matuška z
Broum.          Pavla NoVáČKoVá

Všeradický Všerad se dostal mezi »pivní elitu«
OCENĚNÍ NA PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI ZÍSKAL I DALŠÍ REPREZENTANT NAŠEHO KRAJE, PIVOVAR MMX LETY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2016 (197)

PŘEDSTAVOVALI DIPLOMKY. Studenti České zemědělské univerzity prezentovali ve všeradickém Zámeckém
dvoře své diplomové práce. Foto Jindřich BAŠEK

Všeradické obrazy putují po Chorvatsku
Všeradice, Chorvatsko - Výstava obrazů, které vznikly během deseti roční-
ků všeradického ART sympozia, nyní putuje po Chorvatsku. Po městech
Daruvar a Kutina se 3. 3. přesunula do města Sisak. V tamní galerii Striegl
bude všeradická putovní výstava k vidění do 31. března. 
Ve všeradické Galerii M. D. Rettigové je zase až do konce dubne instalová-
na výstava Češi v Chorvatsku - Krajanský kulturní rok.                             (pan)

Z podbrdského kraje
* Přednáška o porozumění finan-
cím a zacházení s nimi, plánování a
správě rodinného rozpočtu se koná
18. 3. od 18.00 v salonku restaurace
Zámeckého dvora Všeradice. (pan)
* Jarní brigáda se uskuteční 19. 3.
od 8.30 do 12.30 v Nesvačilech.
Sraz dobrovolníků je na návsi. Prá-
ce budou zahájeny prořezáním okolí
rybníka, pokračovat budou úklidem
dětského hřiště aj. V podvečer bude
brigáda završena společným pose-
zením u piva.                                (pan)

Horymír vyrazil v čele družiny z Neumětel do Radotína

Soutěžili pod portrétem
Diplomantský seminář Katedry infor-
mačních technologií České zemědělské
univerzity v Praze se už podruhé konal v
Zámeckém dvoře Všeradice. Více než 80
studentů se 25. 2. pod bedlivým dohledem
vysokoškolských pedagogů v čele s děka-
nem Provozně ekonomické fakulty Marti-
nem Pelikánem pralo s úkolem odprezen-
tovat svou budoucí diplomovou práci. Je-
jí obhajobou vyvrcholí několikaletá sna-
ha studentů o získání vysokoškolského di-
plomu. Studenti i pedagogové až do veče-
ra intenzivně pracovali na pěti místech,
včetně přízemí muzea M. D. Rettigové.
Přímo pod portrétem naší rodačky se od-
bývala soutěž v prototypování aplikací
Hackathon Všeradice 2016. Na závěr by-
ly práce zhodnoceny, slavnostně vyhláše-
ny výsledky a předány ceny autorům nej-
lepších prezentací. Celý den se o zúčast-
něné starali zaměstnanci hostince U Pa-
ní Magdaleny. Věříme, že spokojenost se
zabezpečením akce přispěje k pořádání
tohoto setkání i v příštích letech znovu ve
Všeradicích. Jindřich BAŠEK,

Zámecký dvůr Všeradice

Bájný rek Horymír se z družinou
opět vydal na cestu. Tentokrát ovšem
opačným směrem, ze »svých« Neu-
mětel do Radotína! 
Pátá novodobá jízda slavného vlady-
ky se odbývala v pohodě a všichni,
tedy i členové jeho družiny, si cestu
v sedle svých koní náležitě vychut-
nali. Pouť začala v Neumětelích 27.
února ve čtvrt na devět. Neumětel-
ský starosta Luděk Kuniak přečetl
poselství, které poslal »po Horymí-
rovi« starostovi městské části Praha
16 Karlu Hanzlíkovi. Po tradičním
položení věnce na symbolický hrob
Šemíka a krátkém rozloučení vyrazi-
la družina v počtu třinácti koní a
jezdců na cestu. 
V poledne už byla »čeleď jízdecká«
se svým velitelem v Řevnicích, kde
se v restauraci Republica všichni po-

silnili na zbytek trasy. Ta vedla přes
Lety, Karlík, Vonoklasy, Solopisky a
Černošice do Radotína, kam Hory-
mír s družinou dorazili přesně ve
čtyři odpoledne. V té době už si če-
kající lidé dopřávali zabíjačkové i ji-
né pochoutky, potěšila je harmonika
pí Cyrnerové a šermíři z party Alot-
rium. Přivítání jezdců se odehrálo
tradičně před radotínskou radnicí. Za
městskou část Praha 16 je obstaral
radní Petr Binhack a poté  zazněla na
počest Horymíra, jeho jízdy i Rado-
tína píseň, kterou její autor Pavel Vo-
lodkovič napsal pro tuto příležitost.
Po krátkém projevu bájného hrdiny
přečetl P. Binhack poselství starosty
Neumětel. Uvítání uzavřel Ota Pro-
cházka, který slavnostní fanfárou za-
hájil jezdeckou sezonu 2016! 

Petr BINHACK, RadotínV NEUMĚTELÍCH. Horymír s družinou na startu své pouti. Foto ARCHIV
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Den, kdy vrcholí oslavy masopustu,
tedy úterý před Popeleční středou,
jsme si v Litni vybrali pro pořádání
lidové masopustní slavnosti s po-
chůzkou po staveních a posezením v
hasičské zbrojnici, bývalé synagoze.
Podobné akce představují možnost,
jak lidi stmelovat a vytvářet prostor
pro setkávání. Setkali se místní i pře-
spolní, přijeli lidé z Černošic, Řev-
nic i z Prahy. Debatovali, vyměnili si
názory, společně strávili čas, kterého
je uprostřed zimy nějak víc, než za
pěkného a teplého počasí. 
Když odpočívá krajina a příroda, i
člověk trochu spočine a nabere síly.
Chtěli bychom přispět k tomu, aby-
chom vnímali mezníky a přelomy
různých období v roce i jinak, než

podle víceméně komerčně využíva-
ných svátků a školních prázdnin,
resp. dovolených. Na každého půso-
bí charakter prostředí jeho domova,
kde žije, tvoří a pracuje. Pro nás je
krajina Českého krasu nejen tím, co
pro nás předci zkultivovali a opečo-
vávali, ale vnímáme i její přirozenou
sílu s přírodními zákonitostmi, které
v ní panují. Cykly ročních období jsou
určující i pro činnosti a naladění člo-
věka. Masopustní oslavy mají v ná-
vaznosti na to, jak se se zimním ob-
dobím vypořádávali naši předci, dů-
ležitý význam a něco do sebe i pro
současné generace.
Vnímáme nesouhlasné hlasy i kriti-
ku toho, proč jsme program připravi-
li na všední den. Úterý před Popeleč-

ní středou je tradičním dnem pro po-
řádání masopustů. Je to tak všude,
kde se z masopustu nestal komerční
jarmark a průvod neprobíhá za dozo-
ru davu přihlížejících bez masky a
přímé účasti. Třeba v Roztokách u
Prahy se chodí masopustní obchůzka
po spřízněných rodinách v maskách
a s hudbou organizovaná sdružením
Roztoč v pátek, sobota je pak velkou
akcí pro přespolní, kde se vybírají
příspěvky a prodává ne zrovna laci-
no pití a jídlo. Když nejsou podobné
akce řízeny a organizovány shora,
například radnicí, ale vytvářejí si je
sdružení a spolky samy, bývá akce
víc autentická, opravdová a neztrácí
na svém hlavním významu.
Spolek Liteňský pupík připravil k

pochůzce po vsi originální masky na
masopustní dílně, jež oslavám před-
cházela. Největšího třímetrového
Bachuse, krále liteňského masopus-
tu, museli nést a ovládat tři lidé.
Každý rok přibude jedna veliká maš-
kara, dokud nesestavíme typickou
masopustní škálu alegorických a
symbolických postav masopustu. 
Při dvouhodinové obchůzce s pěti
plánovanými a jednou spontánní za-
stávkou u rodin, které laskavě při-
pravily pro maškary pohoštění, stoly
plné jídla a pití, se v průvodu objevi-
li i koně ze stáje Bílý kámen. Kapela
Třehusk přijela ze Zadní Třebaně v
hojné sestavě, navíc byla posílena o
jednoho místního muzikanta.
(Dokončení na straně 8)

»Žolík« skončil druhý
Okresní kolo Matematické olympiá-
dy pro 5. a 9. ročník absolvovali žáci
ZŠ Liteň. Do Berouna vyrazilo šest
soutěžících kategorie M5: čtvrťáci
Alice Chlebounová, Eduard Frü-
hauf, Kristián Komanec, Anna Mou-
rečková a páťáci Marek Chleboun i
Vojta Šebek. Ve starší kategorii de-
váťák Jiří Havelka získal 22 z celko-
vých 24 bodů, skončil pátý a kvalifi-
koval se do krajského kola, které se
bude konat koncem března v Praze.
V kategorii M5 liteňský »žolík«  Ali-
ce Chlebounová obsadila 2. místo, a
to se okresního kola v této kategorii
zúčastnilo 59 žáků! Jen o stupínek
níž skončil Marek Chleboun. Gratu-
lujeme a děkujeme za výbornou re-
prezentaci školy.

Hana HAvELková, ZŠ Liteň

Liduška recitovala Zloděje
Školní kolo recitační soutěže se v ZŠ  Liteň kona-
lo 29. 2. Jsme rádi, že se každý rok zapojuje hodně
dětí: letos ve všech kategoriích vystoupilo 44 sou-
těžících. Velkou zásluhu na tom mají učitelky, kte-
ré dětem pomáhají s výběrem textů a na soutěž je
připravují. Mnohdy se zapojují i rodiče, za což jim
náleží poděkování. Rádi bychom dosáhli toho, že
děti si oblíbí poezii a naučí se naslouchat krásné-
mu jazyku. Letos jsme si užili i několika nesou-
těžních překvapení. Liduška Krutská, budoucí
prvňačka, nás potěšila recitací básně Zloděj z au-
torské dílny svého otce Petra Krutského. Pavlínka
Blechová z druhé třídy nám zazpívala a učitelka
Marie Husáková překvapila úryvkem Nezvalovy
Manon Lescaut. S organizací pomohla děvčata z
8. a 9. třídy, v porotě zasedly učitelky Dagmar
Karlová, Lenka Říhová, Jana Klimešová, Marie
Husáková a Jana Husáková. Recitátoři byli rozdě-
leni do čtyř kategorií, žáci první třídy soutěží sa-
mostatně, jejich kategorie je nepostupová. I letos
se chystáme do okresního kola, které se v Locho-
vicích uskuteční 16. března - máme medailové
ambice. O postup do kola krajského se za naši
školu budou ucházet Terezka Vinšová, Pavla Ble-
chová, Kristián Komanec, Anna Mourečková,
Linda Šafnerová a Eliška Exnerová. Držte nám
palce! Hana HAvELková, ZŠ Liteň

Liteňští poprvé oslavili masopust
DVOUHODINOVÁ OBCHŮZKA MĚLA PĚT PLÁNOVANÝCH A JEDNU SPONTÁNNÍ ZASTÁVKU U RODIN

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       3/2016 (53)                

TANEC S MEDVĚDEM. Jedna z obyvatelek Litně si při masopustní obchůzce zatančila s tradiční maš-
karou - medvědem. Foto Karel TŮMA

Ráno 20. února vyjelo 50 dětí z Lit-
ně, Karlštejna a Králova Dvora na
jarní prázdniny. Hrabětice v Jizer-

ských horách přivítaly účastníky ex-
pedice Domečku Hořovice čerstvým
sněhem, který pak padal celý týden.

Děti lyžovaly, snowboardingovaly,
bobovaly, stavěly sněhuláky, někte-
ré prvně zkusily lyžařské umění, ji-
né naopak lyže odložily a užívaly si
snowboardu. Díky instruktorům Ni-
kole Kozákové, Vláďovi Kinclovi,
Evě Drbalové, Viktorovi Pastorkovi
i Willíkovi Eberleinovi odjížděly
děti jako lyžaři a snowborďáci, ale
hlavně jako prima parta kamarádů. 
Předškolní a školní děti 1. stupně
ZŠ nás překvapovaly samostatností,
vynalézavostí i šikovností. Celotý-
denní hra Putování k severnímu pó-
lu dosáhla cíle. Nechybělo noční pu-
tování, řešení záhad a hlavolamů,
hledání tajných polárníků ani taneč-
ní rej. (Dokončení na straně 8)

Foto Eva knopová

LiteňskéOKÉNKO

Pískací vlekař i sněhulák zůstali na horách
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Přijmeme do potravinářského 

provozu v Bělči šikovnou pomocnici

na brigádu (později na HPP).

Tel. č.: 607 617 809

Kdo navštěvujete liteňskou tělocvič-
nu, víte, že je to prostor ryze účelo-
vý. Basketbalové koše, žebřiny, ba-
revná ohraničení na podlaze. V tako-
vém prostředí začal 15. 2. odpoledne
tělocvik s děvčaty 8. a 9. třídy mí-
stní ZŠ. Pak se tam ovšem objevili
žáci 7. třídy i několik deváťáků a pod
taktovkou Evy Knopové začali s pře-
měnou prostoru na taneční parket.
Během půlhodinky se vše lesklo a tř-
pytilo, lákalo chutné občerstvení i
bohatá tombola. Konal se tu valen-
týnský ples, takže nejčastějším moti-

vem bylo srdce. Nafukovací, papíro-
vé, stříbrné alobalové... Těch barev a
velikostí, až oči přecházely! 
Organizátorem byl Domeček Hořo-

vice, Eva si vzala na pomoc žáky 7.
třídy a byla to dobrá volba. Program
byl velmi zajímavý, hned na úvod se
představily mažoretky, které si s uči-

telkou Emou Malou připravily sviž-
né vystoupení. Nechyběla diskotéka,
promenáda šatů i volba krále a krá-
lovny. Přivítali jsme i »přespolní« a
také naše budoucí žáky. Po hlasová-
ní došlo na korunovaci krále a krá-
lovny plesu - stali se jimi Eliška a Fi-
lip, oba žáci 9. třídy. Všem to moc
slušelo, k vidění byly krásné šaty i
účesy. Velmi bych ocenila přístup
účastníků, slavnostní oděv má vliv na
chování, a to se při plesu potvrdilo!

Hana HavELKová, Zš Liteň

Třehusk vyhrával celou cestu a ještě
si nechal pár písní do prostor liteň-
ské hasičárny. 
Děkujeme všem spřízněným lidem a
rodinám, těm, co pomáhali a organi-
zovali i těm, kteří nás potkali a při-
dali se, místním i přespolním - vy-
tvořili jsme společně krásnou akci,
na kterou si i nyní rádi vzpomene-
me. V jednu dobu nás bylo přes čty-
řicet, nepočítaje tři krásné koně.
Stoly s pohoštěním pro masky se
prohýbaly, bábovky, buchty, koblihy
i koláče z nich mizely, skleničky

cinkaly, sud se dopil, hrnec od gulá-
še vytřely děti kůrkou od krajíce,
hudba dohrála a masopustní obchůz-
ky v Litni byl konec, nastal půst.
Dostala se k nám reakce účastníků,
kdy nechtěli ani uvěřit, že takhle
slavíme masopust teprve první rok.
Už teď se těšíme na příští ročník.
Maškary se budou celý rok množit a
sílit. Masopust nám dodal potřebnou
energii do dalších zimních týdnů.
Vznikla nová přátelství a ujednalo
se mnoho dohod, máme na co navá-
zat.  Karel TůMa, Liteňský pupík

Královnou se stala Eliška, králem Filip
LITEŇSKÁ TĚLOCVIČNA HOSTILA V POLOVINĚ ÚNORA ČTVRTÝ ROČNÍK VALENTÝNSKÉHO PLESU

Velkého úspěchu dosáhli  28. 2. fot-
baloví žáci oddílu Liteň/Ostrovan Z.
Třebaň na turnaji pořádaném TJ
Hýskov. V konkurenci 10 týmů z ok-
resů Kladno, Praha-západ a Beroun
se probojovali až do finále.
Naši skupinu  jsme s přehledem  vy-
hráli. Porazili jsme celky Broum i
Hostivice  a remizovali  s Neumětely

i Černošicemi. Skvělý výkon v bran-
ce předváděl Samko Molčanyi, zod-
povědnou hru v obraně vedl kapitán
Břeťa Vlasák, řízně mu sekundovali
Lukáš Vostarek a rychlý i technický
Honza Jirkal. V útoku se střídali Fan-
da Havelka, Tomáš Krtek a David
Koštialik. Předvedli pro oko diváků,
jichž se sešlo asi 50, pohledné akce,
kterým chybělo jen rychlejší zakon-
čení. O naše góly se podělili Vosta-
rek nechytatelnou přízemní střelou z
dálky v zápase s Černošicemi, Koš-
tialik, který se neohroženě vrhl mezi
beka a brankáře Neumětel a hlavič-
kou zavěsil. Třetí »zářez« přidal v
duelu s Hostivicí po kombinační ak-
ci celého útoku Krtek. Ve finále jsme
bojovali proti lépe rozcvičenému a
fyzicky vyspělejšímu týmu z Mníš-
ku. Po jejich soustavném tlaku jsme
obdrželi 2 branky a na zvrat už síly
nezbývaly. Skončili jsme tedy druzí. 
Slavnostní vyhlášení pak přineslo i
úsměšky hráčů a rozčarování trenérů

z obdržené igelitky. Kromě  diplomu
a ovoce totiž kluci dostali »půlku«
chleba a šišku salámu!

Miroslav KavaLíR, Svinaře

Václav Lojín odešel

Vlekař i sněhulák...
(Dokončení ze strany 7)
Na horské chatě Slovanka se žilo
dobře a hlavně vesele. Polární ku-
chyně naplnila bříška chutnou stra-
vou, po celodenním dovádění na
sněhu prohřála členy expedice míst-
ní sauna. Domů jsme se vrátili s no-
vými zážitky a na horách nechali
sněhuláka s kravatou i »pískacího«
pana vlekaře ze Ski areálu Severák. 
V expedičních cestách hodláme po-
kračovat od 16. do 23. července. Na-
ším cílem bude opět chata Slovanka
v Jizerských horách, kde budeme
tentokrát hledat cestu keltských krá-
lů.            Eva KNopová, Krupná

Aktuality z Litně i okolí
* Dětský karneval na téma Veselé
zoo se uskuteční 12. 3. od 15.00 v
sálu restaurace Ve stínu lípy Liteň.
Vstupné 25 Kč. Eva KNopová
* Taneční kurzy pro dospělé se od
4. 4. konají v sále liteňské restaura-
ce Ve Stínu lípy. Walz, tango, rum-
bu, blues i další tance se budou zá-
jemci moci naučit či oprášit v sedmi
pondělních lekcích. Odborně nás
povede Romana Chvátalová z be-
rounské taneční školy. Cena kurzu
je 2600 Kč/pár, informace a přihláš-
ky na hnkliment@seznam.cz. (MiK)
* Expozice Jarmila Novotná: Operní
diva - Putovní výstava o životě J.
Novotné je do 10. 4. k vidění v Mu-
zeu Českého krasu Beroun. Vystave-
ny jsou mj. předměty ze sbírky Zám-
ku Liteň.           Barbora DušKová
* Exhibiční  zápas ve vybíjené pro
rodiče sehráli žáci 2. A ZŠ Liteň.
Předvedli skvělou hru, při které se
pobavili všichni přítomní. Další zá-
pas uspořádáme ke konci školního
roku - tentokrát s dětmi budou hrát i
jejich rodiče.   Jana KLiMEšová

Žáci vyhráli šišku salámu s chlebemS bolestí v srdci oznamujeme, že nás
navždy opustil pan Václav Lojín.
Zemřel 19. 2. 2016 ve věku 86 let.
Narodil se 6. 11. 1929 v Měňanech,
od svých sedmnácti let hrál kopanou
za SK Liteň, pracoval jako zedník.
Od roku 1966 žil v pražských Ře-
pích. Děkujeme za vzpomínku!
Na snímku s bývalými liteňskými
spoluhráči je Václav Lojín první zp-
rava.        Václav LOJÍN ml., Praha

Foto Miloslav KLIMENT

Poprvé oslavili masopust
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

STŘÍBRNÍ. Fotbaloví žáci Zadní
Třebaň/Liteň, kteří na turnaji TJ
Hýskov skončili v konkurenci dese-
ti družstev druzí.       Foto ARCHIV

Pozdrav ze slavnosti v Litni. Na pohlednici zaslané 8. 12. 1899 nespatří-
me liteňskou krajinu, ale portrét spisovatele a kněze Václava Beneše Tře-
bízského, který v roce 1875 působil v Litni.

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

Královna a král valentýnského plesu. Foto Marie HUSÁKOVÁ
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Školka v Hlásné Třebani je bez ředitelky
ZASTUPITELSTVO OBCE SE ROZHODLO LENKU ČELECHOVSKOU ODVOLAT

Hlásná Třebaň - Hlásnotřebaňská
mateřská škola je bez ředitelky.
lenka Čelechovská, která tuto
funkci zastávala od otevření škol-
ky v říjnu 2014, byla obecním zas-
tupitelstvem odvolána. Důvody
vysvětluje starosta Hlásné Třeba-
ně Vnislav KoNVALINKA.
Hlásnotřebaňské zastupitelstvo se
usneslo odvolat ředitelku mateřské
školy z funkce. Kdy jste se tak roz-
hodli a proč?
Zastupitelstvo obce se na svém zase-
dání 19. ledna 2016 zabývalo proto-
kolem o kontrole České školní ins-
pekce (ČŠI) vykonané v říjnu 2015 v
Mateřské škole Hlásná Třebaň na zá-
kladě podnětu zřizovatele. Ten prost-
řednictvím kontroly, kterou provedl
finanční a kontrolní výbor, zjistil
skutečnosti, u nichž nabyl pochyb-
nosti, zda jsou v souladu s platnou
legislativou. Proto zřizovatel podal
podnět ČŠI k prošetření. Inspekce
následně potvrdila naše pochybnosti
jako oprávněné.
Už v létě jste ředitelce posílali vytý-
kací dopis. Čeho se týkal? 
V červenci 2015 byl ředitelce MŠ
zaslán vytýkací dopis ohledně řešení
stížnosti jednoho z rodičů. Paní ředi-

telka se skutečnostmi uvedenými ve
vytýkacím dopise nesouhlasila. Ná-
sledně, v září 2015, provedla ČŠI
kontrolu ve školce a naše stanovisko

uvedené ve vytýkacím dopise potvr-
dila. Na základě všech těchto skuteč-
ností se rozhodlo zastupitelstvo vět-
šinou hlasů odvolat Lenku Čele-

chovskou z funkce ředitelky MŠ
Hlásná Třebaň. 
Kdo a kdy ji ve funkci nahradí?
Paní Čelechovská skončila ve své
funkci dne 16. února 2016 a do doby
jmenování nového ředitele byla říze-
ním MŠ Hlásná Třebaň pověřena
stávající zástupkyně ředitelky Stani-
slava Grűnerová. V současné době
vyhlašujeme konkurs na místo ředi-
tele školky. Předpokládáme, že kon-
kursem vybraný ředitel nastoupí do
funkce 1. července 2016. 
Na podporu odvolané ředitelky vz-
nikla petice. Kdo ji inicioval, co po-
žaduje a kolik se autorům podařilo
shromáždit podpisů?
Dne 15. února obdržel obecní úřad
petici od rodičů a příbuzných dětí
navštěvujících naši školku žádající
přehodnocení rozhodnutí o odvolání
paní Čelechovské z funkce ředitelky
MŠ. Petici podepsalo 38 rodičů a
příbuzných dětí. Za petiční výbor
vystupují paní Ing. K. Remenárová a
pan M. Štěpánek.
reagovali jste nějak?
Ano, autorům petice jsme poslali od-
pověď, v níž jsme vysvětlili důvody
odvolání i to, proč na svém rozhod-
nutí trváme.            Miloslav FRÝDl

Mopeďáci poprvé pořádali dětský karneval

Leťánek chystá bazar
i hledání vajíček
Jarní bazárek dětského oblečení a
sportovních potřeb pořádá rodinné
centrum Leťánek 19. 3. v pivotelu
MMX Lety. Zájemci mohou prodat
či nakoupit dětské oblečení do veli-
kosti 152, těhotenské oblečení a po-
třeby, hračky, kočárky, sportovní po-
třeby i potřeby pro miminka. Nájem
prodejního místa činí 100 Kč.
Den nato - 20. 3. - pořádá Leťánek
od 10.00 na Palackého náměstí v
Řevnicích Easter Egg Hunt - Veliko-
noční hledání vajíček. Na úspěšné
hledače čekají ceny, nebude chybět
pravý americký velikonoční zajíc.
Na hledání vajec naváže tvořivá díl-
na v řevnické sokolovně.

Jitka NOsKOVá, Řevnice

Škola shání peníze
na počítačovou třídu
Peníze na počítačovou učebnu shání
Základní škola v Zadní Třebani.
Málotřídka využívá grantů, finanč-
ně ji podporují obecní úřad i rodiče,
ale peněz - jak známo - není nikdy
dost. 
Plán na »novou« počítačovou učeb-
nu je vyhotovený v různých ceno-
vých variantách - pro zájemce je k
nahlédnutí přímo ve škole. Pokud se
rozhodnete pomoci a věnovat škole
finanční dar, kontaktujte, prosím,
ředitelku Pavlínu Fialovou.
Postup je následující: ředitelka ZŠ
písemně požádá obec o vyslovení
souhlasu s darem. Zastupitelstvo
obce žádost ředitele schválí a vy pak
zašlete částku, kterou si sami určíte,
na účet školy. Od školy dostanete
potvrzení o sponzorském daru, které
můžete využít ke slevě na dani.
Škola bude ráda za jakýkoliv fi-
nanční příspěvek. I z malých částek
se dají nasbírat pěkné peníze, které
budou využity na správném místě  -
pro děti. Petra FRÝDlOVá,

zastupitelka Zadní Třebaně

Dětský maškarní karneval uspořáda-
li na konci února ve Svinařích zdejší
»mopeďáci«. Účast byla hojná. Na
sále hostince U Lípy bylo k vidění
mnoho nápaditých převleků - vy-
hodnotit ten nejlepší bylo opravdu
obtížné. Nakonec vyhrály všechny
masky a po zásluze byly také všech-
ny odměněny dortem. Pro každou
věkovou kategorii jsme připravili
soutěže, ve kterých čekaly bohaté
odměny. 
Za mopeďáky děkujeme všem, kteří
přispěli a pomáhali karneval usku-
tečnit. Text a foto Alena Veselá,

svinaře

V úterý 23. a ve čtvrtek 25. února se žáci ZŠ Řevnice zúčastnili turnaje v
basketbalu v rámci celoročních soutěží ASŠK pro Prahu-západ. Děvčata
přivezla pohár za čtvrté místo. Jen o vlásek nám uniklo finále, když jsme
prohrály s družstvem Černošic o tři body. Chlapcům se tentokrát dařilo
lépe, než na házené - družstvo Černošic porazili a vybojovali třetí místo.
Obě družstva bojovala s velkým nasazením a zaslouží pochvalu. Ziskem
sedmdesáti bodů jsme si upevnili celkové třetí místo za Černošicemi a
Rudnou.
Po podzimním vítězství děvčat na okresním florbalovém turnaji se podaři-
lo děvčatům zvítězit i na okresním turnaji škol v házené. V úterý 1. března
odjelo družstvo děvčat  reprezentovat okres na krajské finále do Kladna.
Turnaj se děvčatům vydařil - odvezla si pohár za první místo a zároveň se
kvalifikovala na republikové finále. Turnaj se  bude konat 22. 3. 16 v Plzni.
Držme palce ať se děvčatům turnaj vydaří.
Na horním snímku jsou vítězné házenkářky, na spodním bronzoví basket-
balisté. Text a foto Václava HrocHoVá, ZŠ Řevnice

Spolky od města
obdržely tři sta tisíc
Řevnice - Tři sta tisíc korun rozděli-
la řevnická radnice mezi místní or-
ganizace pracující s dětmi a mláde-
ží. O finanční příspěvek požádalo
celkem třináct spolků, které mají v
souhrnu 377 členů do 18 let s trva-
lým pobytem v Řevnicích. 
Komise, která o přidělení dotací
rozhodovala, doporučila podpořit
všechny žadatele. Na jednoho člena
do 18 let tak připadá podpora 795
korun. Nejvyšší sumu přesahující 87
tisíc korun si tak odnese TJ Sokol
Řevnice, který má 110 členů splňu-
jících výše uvedené dotační pod-
mínky. Druhým nejpočetnějším a
tak i nejúspěšnějším žadatelem je
Sportclub Řevnice s 44 členy res-
pektive 35 tisíci korunami. Násle-
duje TJ Slavoj (31 členů a  24 668
Kč), oddíl Bobři a folklorní soubor
Klíček shodně s 30 členy a 23 873
korunami.
Dalšími úspěšnými žadateli byli:
Taneční skupina Proměny, Chorus
Angelus, národní házenkáři, Fenri-
klub sportů v přírodě,  Dětská lido-
vá muzika Notičky,  Sbor dobrovol-
ných hasičů, Neptun klub Řevnice a
Rebelky. (pan)

Dívčí družstvo vybojovalo »republiku«
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V Laosu jsou všichni bratři a sestry!
OBYVATEL LHOTKY JAN KUKLÍK PODNIKL EXOTICKOU POUŤ DO JIHOVÝCHODNÍ ASIE 1)

Exotickou výpravu do Laosu pod-
nikl obyvatel malé osady Lhotka
mezi Zadní Třebaní a Litní Jan
KUKLÍK. O své dojmy a postřehy
se se čtenáři Našich novin podělí
ve dvoudílné reportáži.             (NN)

Ze školy si většinou z hodin zeměpi-
su pamatujeme, kde která země svě-
ta leží a většinou i jaké má hlavní
město. V případě Laosu by však
možná hodně lidí tápalo. 
Laos je bývalá francouzská kolonie
v jihovýchodní Asii. Oproti soused-
ními Thajsku nebo Vietnamu je to
země neznámá, do roku 1989 cizin-
cům uzavřená. Turisté sem bez vel-
kých omezení mohou jezdit zhruba
posledních 15 let, přičemž ještě před
deseti lety byli protivládními vzbou-
řenci občas přepadáváni a unášeni
jako rukojmí. Dnes turisty, zejména
čínské, sice v severním Laosu potká-
te v hojném počtu v několika vyhlá-
šených destinacích, jinde je však ci-
zinec stále relativně vzácností. Do-
sud lze zejména na severu Laosu u
čínských hranic narazit na domorodé
vesnice horských kmenů, kam bledá
tvář dosud nevkročila. Všechno se
ale rychle mění, Laos se poslední
dobou stává tak trochu čínskou kolo-
nií - kromě přílivu turistů tu Číňané
staví elektrárny, silnice a odvážejí si
z Laosu dřevo. Lesy mizí, blátivé
cesty se mění na vyasfaltované, na
řekách rostou přehrady.

Největší vesnice na svět
V Laosu vládne komunistická strana,
naprostá většina lidí vyznává bud-
dhismus a v posledních desetiletích
jsou zaváděny tržní vztahy. Ačkoliv
se může zdát, že toto všechno nejde
dohromady, jeden z mála anglicky
mluvících Laosanů mi to vysvětlil
tím, že všichni jsou si navzájem bra-
try a sestrami a politiku neřeší. 
Čistě ekonomicky zaměřený člověk

by Laos zařadil mezi zaostalé země.
Hlavní město Vientiane je přezdívá-
no největší vesnicí na světě, čtvrté
největší město Laosu a bývalé krá-
lovské město Luang Prabang je o ně-
co větší než Beroun. Asi 90 % lidí
pracuje v zemědělství, velká část z
nich žije z několika dolarů na den a
dva lidé z pěti jsou negramotní. Nic-
méně Laosané patří k nejšťastnějším
lidem, jaké jsem kdy poznal, i když
jsou o něco více rezervovaní než
sousední Thajci. Všechno se řeší s
úsměvem, krádež či dokonce loupež
jsou velmi negativně vnímány a tedy
i velmi vzácné. S určitými výjimka-
mi se ani nesmlouvá o ceny. Velkým
prohřeškem proti pravidlům chování
je jakékoliv projevování negativních
emocí, zvyšování hlasu, rozčilování
se, přesvědčování o svých pravdách.

Ve výsledku toto vede k takzvané zt-
rátě tváře a k nepřiměřeným reakcím
místních. Je trochu smutné, že na
každém hraničním přechodu a v kaž-
dé turistické kanceláři jsou turisté
obrázky upozorňováni, jak se mají v
zemi chovat. Samozřejmě existuje i
pár specifik, na něž by člověk nepři-
šel - například mimomanželský sex
mezi občanem Laosu a cizincem je
zakázaný a tvrdě pokutovaný. 
Životní tempo je velmi pomalé, stej-
ně jako místní doprava. V Laosu ni-
kdo nikam nespěchá, během nece-
lých 14 dní v severní části země

jsem viděl běžet jenom malé kluky,
když hráli fotbal. A právě děti jsou
asi nejpříjemnějším zážitkem na ces-
tě po Laosu. Některé se cizinců bojí,
ale většina je šťastná, že vás vidí,
vybíhají za vámi z domu, volají na
vás »sabaidee« (ahoj) a jsou vděčné
za každý projev pozornosti, kterou
jim věnujete. Kromě jednoho ostříle-
ného borce žádné z dětí, které jsem
potkal, nežebralo, natož aby házely
kameny, jak je tomu v některých ji-
ných zemích. 

Stín minulosti
Bohužel, na děti také nejvíce doléhá
stín minulosti. Země drží spolu s
Kambodžou smutný světový primát:
jedná se o nejvíce bombardované ze-
mě na světě. Za vietnamské války
vedla přes Laos tzv. Ho-Či-Minova
stezka, která sloužila k zásobování
podzemního hnutí Vietkongu i pravi-
delných jednotek Vietnamské lidové
armády. Ve snaze tomu zamezit pro-
váděli Američané ze základen v
Thajsku kobercové nálety s frekven-
cí jeden nálet za 8 minut po dobu 9
let (1965 až 1973). Na Laos, který
byl neutrální zemí, dopadly bez vě-
domí Kongresu neuvěřitelné 2 mili-
ony tun bomb, více než na Německo
za 2. světové války. Odhaduje se, že
zahynulo několik set tisíc lidí. Ná-
sledky nese země dodnes - odhadem
25 % bomb neexplodovalo a toto dě-
dictví stále představuje stovky až ti-
síce mrtvých ročně, přičemž napros-
tou většinu tvoří právě děti. Ty malé
kulaté kovové věci totiž vypadají ja-
ko pomeranč nebo tenisový míček.
(Dokončení příště) Jan KUKLÍK

NA CESTĚ. Jan Kuklík v jihovýchodní Asii. Foto ARCHIV

V novém cestovatelském seriálu
Jiří Matějka z Dobřichovic osobi-
tým způsobem zachytil putování za
vínem do jižní Francie.            (NN)

Miluji chvíle, kdy moje žena ráno
ještě spí a já, provizorně oblečen,
zajdu do pekařství pro bagetu a dva
croisants. Cestou ulomím bagetě
špičku a ochutnávám, jak se pekaři
povedla, pak postavím vodu na čaj,
prostřu stůl a společně snídáme, což
se doma neděje, protože tam každý
vstáváme v úplně jinou hodinu. 
Pak nám začala »práce«. Jako pen-
zista to dávám do uvozovek, nicmé-
ně když člověk provozuje malý ob-
chod francouzským vínem na čes-
kém venkově a nakupuje, aby poz-
ději prodal, tak to prostě práce je, i
když v první řadě hlavně zábava a
potěšení, francouzsky le plaisir. 
Dopoledne máme vyhrazené pro ná-
kup vín v Chateau d´Arlay. S hrabě-
tem Alainem de Laguiche, majite-
lem zámku a vinařství, jsem domlu-
ven na desátou hodinu. Sluší se při-
jet o chvíli později, což nám nikdy
nedělá potíže. V 10.10 se objímáme
s Alainem a jeho ženou přede dveř-
mi domku stojícího vedle zámecké
brány, kde si zařídili obchod a kan-
celář. Oběma už také bylo 60, stejně
jako nám, a v poslední době jsme se
dost sblížili. Z původně obchodního
vztahu vzniklo přátelství. Alain de
Laguiche je fenomenální producent
jurských specialit Vin de Paille a Vin

Jaune. Jeho Vin de Paille, čili slámo-
vé víno, bylo zařazeno do knihy 100
legendárních vín světa. Obě tato ví-
na jsou perlami kraje Jura, jsou srd-
cem zdejší originální vinné produk-
ce, jejíž metody jsou tu praktiková-
ny už od středověku. V kraji Jura se
pěstují 3 červené odrůdy vinné révy
– Pinot Noir, které je doma také v
sousedním Burgundsku, a 2 místní –
Poulsard a Trousseau. Z bílých od-
růd je to Chardonnay a místní odrů-
da Savagnin. 
Loni na podzim jsme byli na nákupu
vín s bratrem. Přijeli jsme do Chate-
au d´Arlay ve šťastnou chvíli, kdy
nám Alain mohl ukázat začátek pro-
cesu výroby slámového vína Vin de
Paille. Na jeho konci, obvykle nej-
dříve po Vánocích, ale v některých
vinařstvích, mezi něž patří i Chateau
d´Arlay, v únoru či dokonce v břez-
nu, se v malých lahvích o obsahu
37,5 cl ocitne skvost barvy starého
zlata, neuvěřitelně koncentrované li-
kérové víno, sladké ale zkrášlené
krásnou kyselinkou. Takhle hrabě
Alain de Laguiche popisuje ročník
2000: „Nejkrásnější z našich sklepů
za 50 let! Je tu vše: likér, syté a jasné
barvy i velmi bohatá paleta vůní a
chutí. Datle, pralinky, kaštan, kakao,
tropické ovoce, starý rum, hrozinky,
karamel, mořská sůl z Guérande...
Monumentální! Tohle je víno mého
srdce, moje chlouba! Vyrobeno 2800
číslovaných lahví.“ (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Sluší se přijet později...
CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 3)
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městská policie černošice přijme 
do pracovního poměru

StRÁžNÍKa 
měStSKé PolICIe.
Podmínky pro přijetí jsou: občan čR,
starší 21 let, bezúhonný, spolehlivý,

tělesně a duševně způsobilý. Vzdělání
minimálně maturitní zkouška.

Informace na tel.: 251 642 328

Provádím práce 

zednické - obkladačské,
malování.

tel. č.: 778 234 424

ReStauRaCe u PoŠtY 
v Řevnicích, Komenského 1100 

přijme samostatného 

kuchaře nebo kuchařku. 
Nástup od 1. 4. 2016 nebo po dohodě.

Informace na tel.: 723 531 978 

NaučÍme VÁS teNIS!
NÁBoR DětÍ PRo letNÍ SezoNu

Sportclub Řevnice přijímá od dubna 2016 nové zájemce do tenisové školy

•         hraní v centru Řevnic vedle školy i na kurtech za vodou
•         bereme každého od 4 let, učíme i dospělé
•         zábava, dětské turnaje s odměnou pro všechny
•         možnost růstu v závodních týmech
•         bonusy pro zájemce: tenis v angličtině a zdravotní cvičení
•         pro děti 2 letní kempy v termínech 25.-29. 7. a 22.-26. 8. 

Přihlášky či žádosti o informace zasílejte na info@sportclubrevnice.cz

www.syryodkarlštejna.cz

Sýry, tvarohy s oceněním
Regionální potravina, jogurty,

mléko z automatu...
akce na březen 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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Řevnice chtějí miliony na přednádraží
MEZI UHELNÝMI SKLADY A BUDOVOU NÁDRAŽÍ MÁ BÝT PŘIBLIŽNĚ DVĚ STĚ PARKOVACÍCH MÍST

Řevnice - Částku kolem deseti
milionů korun budou žádat Řevni-
ce na další etapu rekonstrukce
přednádražního prostoru. Zahr-
novat má vybudování přibližně
dvou set parkovacích míst.
„Vycházíme ze starého územního
rozhodnutí, které bylo vydáno a kte-
ré počet míst již stanovuje. První
etapa totiž řešila jen přístupovou sil-
nici,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš
Smrčka. Město se proto loni připoji-
lo k projektu ITI metropolitní oblas-
ti Praha. Jde o Integrované územní
investice (ITI), respektive o nové
evropské dotační programy. V rámci

ITI se budou realizovat projekty s
významným dopadem nejen na met-
ropoli, ale i většinu Středočeského
kraje. Řevnice do něj přihlásily pro-
jekt Park & Ride. Podle Smrčky se
na jaře mají dotace začít vypisovat.
V současné době si radnice nechává
zpracovat projektovou dokumentaci.
Jako nejvýhodnější nabídku vybrala

projekt Jiřího Soviny z Tachlovic za
nabízenou cenu 215 000 Kč. 
„Parkovací plocha je víceméně urče-
ná, od bývalých uhelných skladů k
nádražní budově. Samozřejmě před-
poklad je, že míst bude o něco méně,
než když se u nádraží parkuje živel-
ně,“ přiznal Smrčka. Současně upo-
zornil, že město jedná s novým maji-

telem někdejšího areálu Eurovia
společností NS Řevnice. Ta má v
plánu přebudovat výrobní areál, ně-
které plochy pronajmout a poskyto-
vat zde služby, jako je třeba autoser-
vis, myčka aj. „Současně mají zájem
některé plochy kolem nádraží otevřít
právě pro parkování,“ dodal Smrčka.

Pavla NOVÁČKOVÁ

I přes nedávný krátký návrat zimy je
znát, že jaro už je ve vzduchu. K jaru
jak známo patří úklid a vůbec se člo-
věk často právě v této době zbavuje
starých věcí. Několik kandidátů na
změnu majitele a záležitostí »u ledu«
mám doma i já. Třeba vkladní kníž-
ku, na níž zůstalo 64 korun. Ty bych
s klidným srdcem oželela, ale nějak
se mi nechtělo dál a dál existovat v
systémech jisté banky; to mě přimělo
k rozhodnutí knížku v rámci letošní
jarní očisty konečně zrušit. 
Při jedné z cest do Prahy jsem ji tedy
vzala s sebou, a jakmile se mi při-
pletla do cesty správná bankovní po-
bočka, hned jsem tam vyrazila. Poté,
co jsem mladému úředníkovi ozná-

mila svůj záměr, chápavě pokýval
hlavou a řekl, že to bude jen chvilka.
Pár otázek, dva papíry, podpis elek-
tronickým perem, a bude to. Pak se
ale zarazil a povídá: „Vy
tady máte výpovědní lhůtu
15 měsíců. To zname-
ná…“ To znamenalo, že v červnu
2017 si mohu vybrat 64 Kč a knížku
zrušit. Hm, to asi ne. Tak jinak. Na
scénu vstoupil šéf pobočky. Po pora-
dě s ním mi bylo doporučeno vybrat
si peníze na pokladně hned a knížku
roztrhat. Nebo ji za 15 měsíců zrušit,
ale pozor, mám na to jen měsíc, jinak
se musí dát výpověď znovu a budu
zase na začátku. Dobře. Ale kde je
pokladník? Ten už mezitím zamkl

dveře na polední pauzu a těšil se na
oběd. Byl to ale profík, a když pocho-
pil situaci, ochotně se vrátil za pře-
pážku. Ze všeho nejdřív se upřímně

zděsil patnáctiměsíční vý-
povědní lhůty – to prý ješ-
tě nezažil. Ale pak se pus-

til do práce a začal tisknout do vk-
ladní knížky všechny kvartální úroky
od roku 2003, kdy byl proveden po-
slední zápis. Tisknul ale jen třikrát,
protože pak už nebylo kam tisknout.
Znejistěl a přes celou pobočku se
ptal šéfa, jestli už mu někdy nestači-
la knížka na záznamy o úrocích, a co
dělal. Chvíli bylo ticho a pak přišla
krutá informace: „No, vystavil jsem
novou.“ Proboha neeeee, já chci

knížku zrušit, ne vystavit novou! Na
tom jsme se naštěstí shodli všichni, a
tak se šlo rovnou na výběr. Prý uvi-
díme, co systém udělá. Systém ne-
zklamal. Dopočítal úroky za 13 let,
takže konto vzrostlo na neuvěřitel-
ných 79 Kč, ale taky si naúčtoval po-
platek za výběr v hotovosti 60 Kč!
Po bezmála půlhodině snažení tří
bankovních úředníků mi tedy vypla-
tili 19 korun a knížku jsem si zase
odnesla domů. Musím ale říct, že už
dlouho jsem se tak dobře nepobavi-
la. Nesmím si jen zapomenout na
příští jaro poznamenat do kalendáře,
že mě čeká ještě jedna návštěva ban-
ky. Tak ať žije jarní úklid!

Jitka NosKová, Řevnice

V Radotíně předají
Kyselé a Zlaté žáby
Netradiční oslava MDŽ spojená s
předáním cen Kyselá a Zlatá žába se
uskuteční 8. 3. od 19.30 v Kulturním
středisku U Koruny Radotín. 
Do soutěže o Kyselou a Zlatou žábu
veřejnost nominovala osobnosti ze
světa politiky, kultury, vědy, médií i
sportu, včetně současného i minulé-
ho prezidenta ČR. Z nich odborná
porota vybrala vítěze. Hudební pro-
gram zajistí duo Bára a Léňa.

Dana RADOVÁ, Radotín

Hlásná hráz odmítá
Poberouní – Výstavbu hráze, která
by mohla přehradit Berounku na
Křivoklátsku, podporuje většina ob-
cí mikroregionu Dolní Berounka.
Naopak Hlásná Třebaň je proti.
Povodí Vltavy představilo v minu-
lých dnech studii až čtyřicetimetro-
vé hráze, která by mohla vzniknout
na čtyřech místech Křivoklátska.
Zatímco obyvatelé i samosprávy
kraje, v němž se má stavět, jsou ves-
měs ostře proti, zástupci obcí dolní-
ho Poberouní, záměr schvalují. „Při-
kláním se k realizaci z důvodu eli-
minování škod na životech a majet-
ku,“ uvedl předseda Regionu Dolní
Berounka a zastupitel Karlštejna
Vladimír Kabát. Starosta Hlásné
Třebaně Vnislav Konvalinka je nao-
pak proti: „Jednoduchá studie pold-
ru, kterou jsme obdrželi, dle našeho
názoru nenávratně poškodí krajinu
jednoho z posledních úseků přiroze-
ného toku řeky v ČR,“ řekl.       (mif)

Házenkáři se radovali ze dvou zlatých pohárů

Dle paragrafu
* Na parkování ve městě, zejména
na chodníku proti budově ČD Řev-
nice, na Palackého náměstí, v ulici
Berounská a v zákazu vjezdu od vi-
notéky k městskému úřadu, se v úno-
ru zaměřila městská policie Řevni-
ce. Bylo zjištěno 90 přestupků v do-
pravě a 1 přestupek proti občanské-
mu soužití. Bylo vypsáno 44 výzev
pro nepřítomného pachatele pře-
stupku v dopravě, odchyceno nebo
zjištěno 6 toulavých psů. Byly nale-
zeny tři injekční stříkačky v místech
volného pohybu dětí a v blokovém
řízení bylo uloženo 13 pokut ve výši
2.100 korun.                    Jiří DLASK
* Mladého obnaženého muže, který
spal na trávě u nádraží v Černoši-
cích a měl kalhoty »na půl žerdi«,
našli 27. 2. před obědem městští po-
licisté. Vedle něj byla hromádka ex-
krementů. Po probuzení muž sdělil,
že se vrací z oslavy narození dítěte a
že při nutné tělesné potřebě usnul.
Strážníci po uklizení místa doprovo-
dili mladíka, jemuž bylo v dechu na-
měřeno 2,46 ‰, domů. (ok)
* Muže močícího na chodníku zasti-
hli 28. 2. v Bubovicích karlštejnští
policisté. Protože hlídce ukazoval vz-
tyčený prostředníček a odmítl pro-
kázat totožnost, byl zajištěn a před-
veden na službu. Po vykonání pot-
řebných úkonů byl propuštěn.   (heš)

Skauti budou péct
na trzích placky
Jarní trhy aneb Velikonoční inspira-
ce s kulturním programem se konají
19. 3. v areálu zámku a na Křižov-
nickém náměstí v Dobřichovicích.
V 8.00 začnou u zámku pod lípou
farmářské trhy a od 11.00 pak trhy
jarní. Připraveny jsou projížďky na
konících, dětský kolotoč, výtvarné
dílny, skautské pečení placek i plete-
ní pomlázek. Program obohatí vys-
toupení Pouťového orchestru, Cho-
rálku Dobřichovice, Všenory a Řev-
nice, Jabloňová pohádka i loutkové
varieté.         Andrea KUDRNOVÁ,

Dobřichovice

FEJETON

Jaro je tady aneb Jak zrušit starou vkladní knížku

Turnaje mladších žáků a koeduků (hrají  žáci+žačky) se na pražských Spo-
jích zúčastnili házenkáři Řevnic. Posilou družstva byla základna z příp-
ravky a úplný nováček Dominik Šmaus. Ten se sice bál, ale úžasně hrál, i
když to byla jeho premiéra. Všichni se pak radovali ze dvou zlatých pohá-
rů, které si každý odnesl ukázat do své třídy - kdyby se někdo z dětí chtěl
inspirovat a dát se na házenou. V sobotu 12. 3. jedeme na další turnaj do
Chomutova. Štěpánka JaNdusová, Řevnice       Foto Josef PoKoRNÝ

NEJLÉPE HÁZEL SVITÁK. Sedmnáct hráčů a hráček se přihlásilo do šipko-
vého turnaje, který se konal  5. března v řevnické restauraci U Pošty. Z vítěz-
ství se radoval Michal Sviták (vlevo), druhý skončil Michal Sklenář a třetí Te-
reza Vacířová. Turnaj určitě zopakujeme, datum bude včas upřesněno. 

Text a foto Milan ZELENÝ, Řevnice
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Bája Pic sesadili z trůnu Samotáři
POSLEDNÍ ÚNOROVOU SOBOTU VYVRCHOLIL 19. ROČNÍK ŘEVNICKÉHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI  
Devatenáctý ročník Řevnického Ban-
dy cupu vyvrcholil v sobotu 27. 2. fi-
nálovým play-off, ve kterém skonči-
la pětiletá nadvláda týmu Bája Pic.
Putovní pohár převzali Samotáři.
Schéma play-off bylo stejné jako v
minulých letech, vítěz základní části,
tým Bája Pic, postoupil rovnou do
semifinále. Čtvrtfinále hrála mužstva
od 2. do 7. místa.
V prvním utkání zvítězili L. A. Kings
nad IQ Ouvey 2:1. Kojoti pak potvr-
dili střeleckou pohodu a hladce vy-
hráli nad Citrus Teamem 3:0. V due-
lu Samotářů s Bostonem bylo od z-
ačátku jasné, že se překvapení nesta-
ne - prvně jmenovaní zvítězili 8:1.
Hned první odveta ukázala krásu
play-off: IQ Ouvey stáhli jednogólo-
vé manko a porazily L. A. Kings 3:2.
Při rovnosti vítězství i skóre rozho-
dovaly samostatné nájezdy - ve 4. sé-
rii Tomáš Krbec zajistil IQ Ouvey
postup do semifinále. Kojoti si při-
psali druhé jasné vítězství, tentokrát
4:1. Samotáři odvetu zvládli na půl
plynu, Boston přehráli 2:1 a v semi-
finále se mohli těšit na Kojoty.
První semifinále ovládli obhájci Bája
Pic, kteří smetli IQ Ouvey 7:1, ve

druhém semifinále porazili Samotáři
Kojoty 3:0.  Odvety nepřinesly pře-
kvapení - Bája Pic uhráli  s IQ Ouvey
remízu 2:2 a mohli se radovat s po-
stupu do finále, které pro ně bylo již
deváté v řadě. Druhé semifinále zv-
ládli i Samotáři, tentokrát zvítězili
1:0. O 3. místo se utkali poražení se-
mifinalisté. První utkání Kojotů a IQ

Ouvey skončilo remízou 4:4, druhé
vyhráli 3:0 Kojoti a radovali se z tře-
tího místa.
Ve finále se utkali první a druhý tým
základní části - Bája Pic a Samotáři.
Zopakovali si tak finále z minulého
ročníku. Zápas byl od začátku vyrov-
naný, ale bohužel se nedohrálo pro
zranění brankáře Michala Jelínka z

Bája Pic. Tomu po zásahu míčku do
krku zapadl jazyk - díky včasnému
zásahu především spoluhráče Jana
Hrušky se podařilo jazyk vytáhnout a
Michal Jelínek zůstal pouze otřese-
ný. První finále zůstalo nedohrané za
průběžného stavu 2:0 pro Samotáře.
Odveta tak měla tři části. Při dohráv-
ce prvního utkání Samotáři navýšili
náskok o další dva slepené góly a
první zápas vyhráli 4:0. Ve druhém
utkání Bája Pic dotahovali manko
marně. Byť tlačili, na soupeře si ne-
přišli a remíza 2:2 potvrdila titul pro
Samotáře. Ti na trůnu vystřídali prá-
vě poražené finalisty Bája Pic. 
Během dne se také hlasovalo o nej-
lepším hráči a brankáři. Individuální
ceny přebrali Michal Velechovský z
Kojotů jako nejlepší hráč 2016 a Jiří
Kadlec ze Samotářů jako nejlepší
brankář. Své sošky si přebral i Vít
Němeček za vítězství v kanadském
bodování a za nejlepšího střelce. 
Řevnický Bandy Cup i letos potvrdil
svoji jedinečnost. Jsme rádi, že se i
přes boje na hřišti vše neslo v přátel-
ské atmosféře. A už teď se těšíme na
jubilejní 20. ročník.

lukáš BalEJa, Řevnice

Byla to nejvážnější situace za deva-
tenáct let, co se Bandy cup koná,
nebo už jste se potýkali i s horšími? 
Já hraju »benďák« jedenáct let a toh-
le bylo to nejhorší, co jsem zažil. V
minulosti nějaká zranění byla, ale
většinou to byla otázka pár stehů, nic
vážného. Odřeniny a modřiny samo-
zřejmě ani nepočítám. 
Tvůj tým Bája Pic v letošním finále
přišel nejen o brankáře, ale po pěti
letech také o pohár určený vítězi.
loni jste Samotáře »smázli« celkem
jednoznačně, letos vám nedali šan-
ci. Co podle tebe rozhodlo?
Rozhodla kvalita soupeře. Musíme
uznat, že si to Samotáři zasloužili,
byli prostě lepší. Skvěle jim zachytal
Jirka Kadlec a dobře zahráli mladící

Hůrka, Kubát a Paďouk. Poté, co
nám odstoupili dva hráči pro zranění,
jsme se na větší odpor už nezmohli. 
jak jste se se ztrátou několikaleté
dominance v turnaji popasovali?
Všichni jsme cítili, že pohár byl letos
daleko, tak zklamání nebylo takové.
Řekli jsme si, že druhé místo není
špatné a pořádně ho oslavili. Do dal-
šího ročníku budeme mít větší moti-
vaci získat pohár zpátky. 
jaký byl letošní ročník turnaje ve
srovnání s těmi předchozími?
Velice vyrovnaný. Kromě poslední-
ho Bostonu byla mužstva rovnocen-
ná, každý mohl porazit každého, což
se v minulosti nestávalo. Většinou to
bylo tak, že dominovaly dva týmy a
ostatní byly v závěsu.  
Bendy cup se hraje už bezmála dva-
cet let. Čím to, že to zakládající ge-
neraci stále baví a že se k ní pořád
přidávají  další a další »mladí«?
Určitě je to atmosférou, která panuje
od prvního do posledního víkendu.
Ta je specifická, prostě vás vtáhne a
nepustí. Přes to, že jsou to dva měsí-
ce, které hodně bolí, jdou do toho
všichni stejně každý rok znova. Pů-
vodní generace sice stárne, ale pořád
si drží výkonost a také už má potom-
ky, kteří dorostli do věku, kdy se mo-
hou zapojit do zápasů taky. Běžné
jsou zápasy, v nichž stojí synové pro-
ti svým otcům. Dál se to nabaluje
přes známé a kamarády - hodně klu-

ků to láká, protože skoro každý hrál
»hokejbal« na ulici. Tady si můžou
zahrát pořádně. Obměna ale není tak
výrazná, jádra mužstva jsou neměn-
ná několik let, jen každý rok pár lidí
doplní prázdná místa. Jsme samo-
zřejmě rádi, že turnaj stále žije, letos
se zapojilo 89 hráčů, což je na ama-

térský podnik velice solidní číslo.
Už víte, jak napřesrok oslavíte dva-
cáté narozeniny turnaje?
Zatím jsme 20. ročník neřešili. Něja-
ké nápady sice už padly, zatím si je
necháme pro sebe, ale určitě něco
vymyslíme. Ta dvacítka si to zaslou-
ží! Miloslav FRÝdl
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Drama ve finále »benďáku«: jednomu z hráčů šlo o život
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Turisté zvou na turnaj
ve stolním tenisu
Šestnáctý ročník turnaje ve stolním
tenisu pořádají 12. března v Zadní
Třebani místní turisté. 
Prezence ve Společenském domě
začne v 9.30, první zápasy jsou na
programu od 10.00. Letos s velkou
radostí přivítáme obzvláště hráče
rekreační, pro které vytvoříme sa-
mostatné skupiny a následně i sys-
tém »pavouka«. Vítězové v katego-
rii »profi« budou vyhlášení zvlášť. 

Jaroslava Zavadilová, 
KČT Zadní Třebaň

VÍTĚZOVÉ. Samotáři ukončili nadvládu týmu Bája Pic.         Foto ARCHIV

Lety hrají na zimním turnaji Weber
Cup v Radotíně. Jednou zvítězili a
dvakrát remizovali, jinak pokaždé
prohráli: ABC Braník - FK Lety 4:1
Branka: Dolista
FK Lety - Slavoj Zbraslav 1:1
Branka: Dolista
Hvozdnice - FK Lety 3:2
Branky: Jablonský, Heráň
FK Lety - Jíloviště 1:4
Branka: Nejepsa
Doksy - FK Lety 0:1
Branka: Jablonský
Jedomělice - FK Lety 1:1
Branka: Štěpán
Lety - Aritma/Radotín 0:3          (mif)

Začíná fotbalové jaro, odstartuje je tým Letů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

PORAŽENÍ. Tým Bája Pic letos skončil druhý.  Foto Pavel jílek

Rozpis jarních mistráků:
12. 3. 14:30 Hvozdnice - FK Lety
20. 3. 15:00 FK Lety - Podlesí
27. 3. 15:00 AFK Kácov - FK Lety 
3. 4. 16:30 FK Lety - FC Jílové     
9. 4. 16:30 Všenorský SK - FK Lety
17. 4. 17:00 FK Lety - Hostomice 
23. 4. 17:00 SK Černolice - FK Lety
1. 5.  17:00 FK Lety - Sp. Příbram
7. 5. 17:00 SK Kunice - FK Lety
15. 5. 17:00 FK Lety - SK Votice
21. 5. 17:00 Jesenice - FK Lety
29. 5. 17:00 FK Lety – Mníšek p/B
4. 6. 10:15 SK Zbuzany - FK Lety
11. 6. 17:00 Nespeky - FK Lety
19. 6. 17:00 FK Lety - FC Zavidov


