
Řevnice, Poberouní - Zlomené no-
hy a ruce. Auta v příkopech. Opil-
ci v závějích. Zamrzlé rozvody vo-
dy. Stačilo, aby v lednu pár dnů
mrzlo, pár dnů sněžilo a v kraji
nastalo boží dopuštění.
Mrazy z minulých dní zavinily poru-
chy na vodovodních řadech v mnoha
obcích dolního Poberouní. Přerušení
či omezení dodávky vody postihly
třeba Řevnice - 12. ledna byla hláše-
na porucha na vodovodním řadu v
ulici Legií mezi Školní a Sochoro-
vou. „Od 7. 1. řeší provozovatel
značné úniky na vodovodní síti způ-

sobené silnými mrazy. Dva úniky
vody již byly odstraněny, další se
vyhledávají,“ informovala v druhém
lednovém týdnu na svých webových
stránkách společnost EKOS. 
Kam dřív nevěděli řevničtí záchra-
náři. „O zlomeniny dolních i horních
končetin nebyla v širokém dalekém
okolí nouze,“ uvedl ředitel záchran-
ky Bořek Bulíček a dodal, že poli-
cisté a městští strážníci objevili ně-
kolik prochladlých opilců ve sněhu. 
„U nádraží v Řevnicích byl 9. 1. v
noci nalezen muž středního věku le-
žící v závěji, pravděpodobně pod

vlivem alkoholu a notně podchlaze-
ný. Převezli jsme ho do motolské ne-
mocnice,“ sdělil Bulíček.
Napilno měli také profesionální ha-
siči z Řevnic - co chvíli byli voláni k
uvízlému autu či bouračce. „V pátek
5. 1. sjel náklaďák Iveco na kluzké
vozovce do příkopu v Hlásné Třeba-
ni a bránil provozu,“ řekl hasič Pavel
Vintera. Jeho kolegové zastavili do-
pravu a navijákem vrátili vůz zpět na
silnici. Autobus a náklaďák zase
uvízly 12. 1. na zledovatělé vozovce
a zablokovaly cestu z Dobřichovic
do Černošic. (Viz str. 11)      (pan, mif)

V tomto čísle Našich novin
* Barnabáš houpal miminko - strana 4
* Fotbalisté mrzli před halou - strana 5

Svinaře - Z ruiny v honosnou ven-
kovskou rezidenci se postupně
mění zámek ve Svinařích. Jeho
majitel Jiří NOSEK s ním má vel-
ké plány. A slibuje, že letos tady
bude pořádně živo.
V poslední době bylo o svinařském
zámku slyšet méně, než ještě před
několika lety, jakoby »usnul zim-
ním spánkem«. Proč, z jakého
důvodu?
To bych ani moc neřekl. Zámek ne-
spal - i v uplynulých letech se tu ko-
nalo mnoho akcí, jen možná nebyly
tak veřejné. Byla u nás spousta sou-

kromých oslav, desítky svateb i ně-
kolik akcí obecních. 
Vyhlášené bývalo Svinařské řetěze-
ní, v areálu zámku se hrálo divadlo,
konala se tu adventní setkání. Už
asi tři roky je ale ticho po pěšině.
Nebo se mi to opravdu jen zdá?
Kulturních akcí je v regionu spousta
a mnohem věhlasnějších, tak jsme
trochu zapadli. Zaměřili jsme se na re-
konstrukci a přípravu areálu pro dal-
ší roky. Loni jsme i odřekli některé
svatby a adventní koncert, abychom
dokončili rozdělané práce na zámec-
kých budovách. (Dokončení na str. 3)

ZAČAL MASOPUST. První letošní oslava masopustu se konala 14. 1. v Hlásné Třebani. (Viz str. 2) Foto NN M. FRÝDL

Jiří Nosek.      Foto NN M. FRÝDL

Padal sníh, nastalo boží dopuštění
HASIČI TAHALI AUTA Z PŘÍKOPŮ, ZÁCHRANÁŘI VOZILI LIDI SE ZLOMENINAMI

17. ledna 2017 - 1 (690) Cena výtisku 7 Kč

Králové koledovali

a vybírali na charitu
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Lovec umřel na posedu
Podbrdy - Tragédie, zbytečná tragé-
die! Na posedu u Podbrd byl 11. led-
na ráno nalezen mrtvý myslivec ze
Všeradic. S největší pravděpodob-
ností se udusil zplodinami z plyno-
vých kamen, kterými si v uzavře-
ném posedu na poli přitápěl.
„Po příjezdu na místo už mohl lékař
konstatovat jen smrt udušením z
unikajících zplodin,“ sdělil řevnický
záchranář a také myslivec Bořek
Bulíček. Toho smrt známého velmi
zasáhla. „Chodili jsme spolu do le-
sa,“ svěřil se NN a dodal, že příčinu
smrti musí potvrdit pitva. „Spousta
myslivců si topí, ale zapomínají, že
kamínka »užírají« kyslík. Člověk zt-
rácí vědomí, usne a udusí se nebo
umrzne,“ dodal Bulíček.            (mif)

»Přimrzlé« labutě
o záchranu nestály
Dobřichovice - Hasiči i městští poli-
cisté z Černošic vyrazili 2. ledna za-
chraňovat labutě přimrzlé k ledu u
jezu v Dobřichovicích. 
„Když jsme přijeli na místo, jednot-
ka hasičů na člunu se pokusila při-
blížit k labutím,“ uvedl černošický
strážník Otmar Klimsza s tím, že
policisté kontaktovali záchrannou
stanici na odchyt volně žijících ptá-
ků s žádostí o případnou pomoc. „Ve
chvíli, kdy chybělo člunu pár metrů
k cíli, labutě se s křikem zvedly a
odletěly. Evidentně na místě jen od-
počívaly,“ uzavřel Klimsza.      (mif)

Ptačí chřipka »zrušila«
chovatelům výstavu 
Poberouní - V České republice se po
deseti letech potvrdil výskyt ptačí
chřipky.  Chovatelé v Suchomastech
kvůli tomu museli zrušit výstavu
králíků, holubů a drůbeže plánova-
nou na 21. ledna.
Současná forma viru je dle Státní
veterinární správy vysoce patogenní
pro ptáky, přenos na člověka ale do-
sud zaznamenán nebyl. Přesto vyda-
la veterinární správa mimořádná
opatření k zamezení šíření nebez-
pečné nákazy – aviární influenzy na
území ČR. Všem, kteří jako podni-
katelé chovají drůbež či jiné ptact-
vo, se zakazuje chovat je ve volném
výběhu. Nařizuje se zajistit ochranu
chovů před zavlečením aviární in-
fluenzy a vést řádnou evidenci o
chovu, úhynech, přesunech a veteri-
nárních ošetřeních zvířat. Zakazují
se trhy, výstavy, přehlídky, zkoušky
s drůbeží a ostatním ptactvem, cho-
vatelské soutěže i soutěže poštov-
ních holubů.  (Dokončení na straně 5)
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Masopust pořádaný 14. ledna v
Hlásné Třebani místními hasiči za-
hájila kapela Třehusk u hasičské zb-
rojnice přesně ve 13.00. Cestu nám
zasypal sníh, teploty se pohybovaly
kolem nuly, a tak bylo potřeba se po-
silnit, zahřát se, než průvod  vyrazí
žádat starostu o povolení k maso-
pustnímu veselení.  O výborné zabi-
jačkové pochoutky se tentokrát po-
starala rodina Málkových, horké ná-
poje zase připravili hasiči. Posilněni
jsme vyrazili nejdřív ke starostovi
žádat o svolení. Úkolu se ujal Maso-
pust Filip Černý spolu s nejmenšími

členy hasičů, Plamínky.  Po odříkání
Veselí užívejte! se ujal slova starosta
a předal pomyslné právo k veselení
se.  Nastal aplaus a hudba vyzvala do
kola všechny maskované i nemasko-
vané osoby. Když se dohrálo, dojed-
lo i dopilo vše, co bylo nachystané -
a že toho nebylo málo! - vydal se
průvod k paní Kratochvílové, která
nás též pohostila řízečky, koblížky i
koláčky. Taky byl přichystaný přípi-
tek v podobě slivovice. Pokračovalo
se dále ke Snopkům. Sem  já chodím
nejraději, protože rodina Snopkova
pro mne vždy přichystá vynikající
bílé víno, což se stalo i letos. A ještě
mi dá Jarda Snopek dvě lahvinky na
cestu. Zde  se konalo i vyhlášení nej-
lepších masek. Všechny děti byly
odměněny, ale první místo si zaslou-

žil robot Matěj Snopek. Krásně udě-
laná maska. Nejlepší převlek z  dos-
pěláků měla dvojice Lucinka a Mar-
tin Batíkovi - manželé po 50 letech.
Děda Martin byl opravdu suprový,
třas v rukou, nedoslýchavost a všeli-
jaké neduhy  zahrál na jedničku. Za
zpěvu a tance se šlo k  Málkům.  Pro
dospěláky lihový mok a samozřejmě
dobroty všeho druhu, teplý čaj pro
děti. Na poslední zastávce,  u Štíbrů,
se stoly prohýbaly nejen pod dobro-
tami, ale hlavně spoustou různých
kořaliček, piv a limonád. Přejedení,
přepití jsme se vraceli zpátky do zb-
rojnice, kde se pokračovalo ve vese-
lení. Třehusk vyhrával a i když pro-
storu nebylo mnoho, zatancovali
jsme si a bavili se až do pozdních
hodin. Všem moc děkujeme, hasi-

čům, účastníkům i těm, co nám otev-
řeli vrata a pohostili nás. Budeme se
těšit, že v příštím roce přibyde maso-
pustníků i pohostinných domácností. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Tři králové zpívali a vybírali do kasiček
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ VĚNOVALI VÝTĚŽEK KOLEDY NA CHARITU, SVINAŘŠTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Poberouní - Přesně 125 254 Kč se
podařilo vybrat koledníkům pro
Charitu Řevnice při letošní Tří-
králové sbírce.
„O koledníky byl zájem,“ sdělil
František Chlaň, organizátor sbírky v
Zadní Třebani s tím, že zájemci si
mohli výpravu objednat mailem, ale
většina jich čekala před svými domy.
Koledníci dostali nejen příspěvek do
kasičky, ale i nějakou tu dobrotu či
teplý nápoj na zahřátí. Obchůzka

trvala 7. 1. v Zadní Třebani až do set-
mění a podařilo se při ní vybrat 4 187
korun. Z 35 % výtěžku bude financo-
ván nový výtah v Centru pro tělesně
postižené Fatima, pomoc rodinám s
dětmi v tísni, založení charitního ko-
munitního centra v Kolíně a podpora
České nemocnice v Ugandě. Ze zbý-
vajících peněz (81 415 Kč) budou
podporováni lidi v tíživé životní situ-
aci žijící v řevnické farnosti.  
„Celkově se za 8 ročníků konání

sbírky v naší farnosti vybralo přes
800 tisíc,“ uvedl jeden z organizáto-
rů Tříkrálové sbírky Petr Komárek.
Na koncertu pro koledníky sbírky,
který se konal 8. ledna v Dobřichovi-
cích, vystoupily děti z místní ZUŠ.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Školka dostala šest tisíc
Ve Svinařích byli i letos Tři Králové
- tentokrát s novými korunkami -
rozděleni na dvě party, aby stihli

poctivě obejít celou obec. Dobročin-
ný příspěvek do jejich kasičky byl,
stejně jako výtěžek z adventního od-
poledne, věnován místní mateřské
škole. Králům se podařilo vykoledo-
vat 6 220 Kč, které budou použity na
nákup pomůcek či na úhradu školko-
vého  výletu. Ze sbírky na advent-
ním jarmarku byly pořízeny do škol-
ky molitanové soubory stavebnic a
do dvou tříd dva notebooky. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Starosta dal svolení a obchůzka masek obcí mohla začít
PRVNÍ LETOŠNÍ OSLAVA MASOPUSTU V NAŠEM KRAJI SE USKUTEČNILA 14. LEDNA V HLÁSNÉ TŘEBANI

KRÁLOVÉ. Tři králové na obchůzce v Zadní Třebani a ve Svinařích. Foto František CHLAŇ a Lucie BOXANOVÁ

Na fašaňk do Zadní Třebaně přijedou skláři z Jizerských hor
Zadní Třebaň - Několik desítek
stánkařů z celé republiky už po-
tvrdilo účast na XXVIII. pobe-
rounském masopustu, který se ko-
ná  25. února v Zadní Třebani.
Výrobu ozdob a šperků přijedou
předvádět skláři z Jizerských hor,
těšit se můžete na gruzínské specia-
lity, pirohy, alsaské víno, koření,
horkou čokoládu, medové perníčky
i na pravou venkovskou zabíjačku.
Pro děti budou připraveny projížď-
ky na koních, pro všechny pak bo-
hatý kulturní program - na improvi-
zovaném  jevišti v podobě valníku
se postupně představí kapely Třeh-
usk a Notičky, kejklíř PET, pěvecký
Třebasbor, veselou scénku předve-
dou děti z řevnického »dramaťáku«,
masopustní frašku zase poberounští
ochotníci, kteří se také postarají o
tradiční pochovávání Masopusta.
Hned poté budou vyhlášeny nejlep-

ší masky. Tímto vyzýváme všechny,
kteří si rádi dělají legraci sami ze
sebe a vůbec se rádi baví, aby dora-
zili v převleku. Jakémkoliv, fantazii
se rozhodně meze nekladou. Ceny
čekají na pět nejoriginálnějších
maškar vybraných porotou i na tu,
jež se nejvíc bude líbit divákům.
Už teď se všichni těšíme na maso-
pustní průvod, který bude celé od-
poledne s muzikou obcházet obcí.
Prosíme všechny hospodyňky a ho-
spodáře, aby byli k maskám stejně
pohostinní jako v minulých letech -
loni nám pohoštění připravilo 40 (!)
domácností. Po skončení průvodu,
kolem 18-18.30 se ještě bude konat
sousedské posezení s Třehuskem ve
Společenském domě. O tečku za
XXVIII. poberounským masopus-
tem se postará Dětský karneval, kte-
rý se v zadnotřebaňském kulturáku
koná v neděli 26. 2. od 14.00.  (mif)

Průvod začne po hodech
V sobotu 21. 1. se koná 16. ročník
svinařského masopustu. Od 11.00 se
na plácku před restaurací U Lípy
konají vepřové hody, k mání budou
oblíbené jitrnice a jelita, tlačenka,
prdelačka, ovar... Od 13.00 z téhož
místa vyjde průvod obcí za dopro-
vodu kapely Třehusk. Od 20.00 pak
U Lípy začne masopustní zábava se
skupinou To víš. Těšit se můžete na
bohatou tombolu, vstupné je 100 Kč.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Přednášky hostí Lety, 
Dobřichovice i Řevnice
Víte, co je to ADHD? Týká se dětí
nebo dospělých?  O jaké potíže se
jedná, jak se projevují a co se s tím
dá dělat? Vše o ADHD vysvětlí
MUDr. Michal Goetz na přednášce,
která se koná 26. 1. od 19.00 v ZŠ
Kairos Dobřichovice.
Do Řevnic zase již poněkolikáté za-
vítá jogínka Lucie Koenigová. Její
workshop nazvaný S lehkou a čistou
hlavou se uskuteční 21. 1. od 10 - 13
hodin v malém sále řevnického So-
kola. Spousta lidí dnes žije od krku
nahoru, ve své hlavě. Na tělo zapo-
míná nebo je bere jako podstavec
pro hlavu. Se spoustou věcí si dělá-
me těžkou hlavu a ta pak těžkne ješ-
tě víc. Tak s tím pojďme společně
něco udělat!
A do třetice zveme na přednášku
psycholožky PhDr. Ilony Špaňhelo-
vé na téma Dětský vzdor, která se
koná 23. 1. od 10 do 12.00 v Letov-
ské knihovně. Do 14.00 pak budou
navazovat osobní konzultace, na
které je nutné se předem objednat.
Další informace na www.letanek.cz.

Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Loni byli nejoriginálnější maskou
poberounského masopustu v Zadní
Třebani vyhlášeni kanibalové. Kdo
vyhraje letos? Foto Jakub KENCL
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Sto dvacet přání - »klasických«, papírových i
elektronických - k Vánocům či do nového roku do-
putovalo na adresu redakce Našich novin. Díky za
ně! Stejně jako v minulých letech, i letos ta podle

nás nejzajímavější či nejoriginálnější vybereme a
oceníme. Všechna péefka i originální »silvestrov-
ské« fotky, které jsme dostali do 15. ledna, nyní
posoudí porota vedená členem redakční rady NN

Josefem Kozákem. Vítězové se mohou těšit na
stolní kalendář Folklor 2017, nástěnný kalendář s
turistickými motivy z celého světa, lahev vína či
celoroční předplatné Našich novin.  (mif)

Je velice obtížné vše skloubit dohro-
mady. Každá větší akce znamenala
zastavit práce minimálně na čtrnáct
dnů, znovu shánět firmy na rekon-
strukci, což v době oživení ekonomi-
ky není vždy jednoduché.   
Zatímco veřejný kulturní život utic-
hl, práce na rekonstrukci areálu,
předpokládám, pokračovaly dál. Co
jste tedy v uplynulých letech stihli a
v jakém stavu je zámek nyní?
Obzvláště rok 2016 byl rokem vý-
stavby a intenzivních prací. Zámec-
ká sýpka doznala mnoha změn. Do-
stala novou podlahu a slavnostní
elektrické osvětlení. Byla téměř do-
budována nová zámecká restaurace,
terasa, celé sociální zázemí a díky
dokončené výstavbě obecní kanali-
zace i vodovodu máme celý areál
připojený na tyto sítě. V současnosti
pracujeme na finalizaci kuchyně a
okolí zámeckých budov. Byly prove-
deny rozvody vody, topení i všech
elektroinstalací, dokončeny vnitřní
omítky v historické budově a spous-
ta dalších oprav. Díky omezení ven-
kovních akcí se i zámecký park dob-
ře vzmohl a je nádhernou scenérií
pro celý areál.
Co zámek, pokud se jeho obnovy tý-
če, čeká v letošním roce?
Na jaře bychom rádi dokončili zá-
meckou kuchyni a pokročili s přípra-
vou galerie.   
Nejen mezi místními se hodně mlu-
ví hlavně o zámecké restauraci, je-
jíž otevření chystáš. Kdy přivítáte
první hosty a na co se mohou těšit?
První hosty bychom rádi přivítali na
začátku nebo během května. Kon-
cem května tu máme první svatbu, a
tak musíme být připraveni. Nyní hle-
dáme znamenité kuchaře a profesio-

nální číšníky i číšnice. Těší nás, že o
svatby na našem zámku je velký zá-
jem. Máme spoustu rezervací od
května až do konce roku. 
Takže restaurace bude určena pou-
ze svatebním hostům?
To ne, zámecká restaurace by měla
být otevřena i dalším návštěvníkům,
nejen svatbám. Naše vize je mít veli-
ce útulnou kavárno-restauraci, kde
se budou hosté cítit jako doma. Su-
roviny budeme mít téměř všechny
vlastní. Na statku si pěstujeme naše
brambory, česnek, cibuli, dýně i dal-
ší zeleninu. Přímo v areálu zámku
máme vlastní produkci drůbeže, ryb,
vajec, kachen, husí... Rádi bychom
také spolupracovali s regionálními
farmáři, chtěli bychom od nich sýry,
zvěřinu i další potraviny a suroviny.    
Počítáš s obnovením kulturních ak-
cí? Bude se znovu konat Svinařské
řetězení? 

Svinařské řetězení je naše ochranná
známka. Ta se bude objevovat v da-
leko širším kontextu, tedy nejen pro
kovářské slavnosti. Řetězení je spo-
jování, a tak i další kulturní akce bu-
dou zastřešeny touto značkou. Rádi
bychom nabídli co nejpestřejší
spektrum akcí tak, aby se k nám hos-
té rádi vraceli během roku i několi-
krát. To znamená koncerty, divadla,
besedy, tématické dny, kulinářské
slavnosti, dětské dny a třeba i svato-
martinské oslavy, adventní trhy a no-
voroční oslavy.  
Letos uplyne deset let od první a pět
let od druhé prohlídky zámku Svi-
naře. Obě akce s bohatým kultur-
ním programem vzbudily svého ča-
su velký zájem návštěvníků. Neuva-
žuješ po dalších pěti letech o podob-
ně koncipované prohlídce třetí?
Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí.
Budu moc rád, když společně v le-

tošním roce najdeme termín pro 3.
prohlídku zámku. A na co lidé také
moc vzpomínají, jsou dožínky v are-
álu zámku. Sice si nepamatuji, kolik
let už to je, ale i to byla vydařená ak-
ce a slýchám dost často otázky, kdy
vše znovu zopakujeme. 
Co všechno by na zámku mělo být,
až definitivně skončí jeho rekonst-
rukce? Kdy to podle tebe bude?
Budu upřímný, moje představy byly
a stále jsou veliké. Jen lidský život je
krátký a finanční prostředky omeze-
né... Takže - kdy celá rekonstrukce
skončí, nevím. Jsem rád, že letos
otevřeme restauraci a zprovozníme
galerii. Ale už teď vím, že dalším
krokem bude ubytování, které je
moc potřeba. Pak se uvidí.
Máš v souvislosti se zámkem nějaké
(ať už tajné, nebo netajné) přání?
Jasně, že mám... Zatím si je ale ne-
chám pro sebe.      Miloslav FRÝDL

Péefek dorazilo sto dvacet, teď je má »v práci« porota

PŘED ZÁMKEM. Jiří Nosek ze Svinař před hlavním průčelím svého zámku. Foto NN M. FRÝDL

Zámek Svinaře
+ nechal na místě tvrze ze 14. stole-
tí vystavět v roce 1766 Antonín
Maschek z Maasburgu
+ od roku 1900 patřil řediteli Union
banky Maxi Kahlerovi a jeho rodině 
+ v roce 1940 byl převeden na ně-
meckou tajnou státní policii
+ od roku 1950, kdy připadl Cemen-
tárnám v Berouně a dvůr využívalo
zemědělské družstvo, později státní
statky, začal chátrat
+ zdevastovaný jej v roce 2003 kou-
pil Jiří Nosek, postupně jej rekostru-
uje a zvelebuje (mif)



Naše noviny 1/17 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Barnabáš pomáhal houpat miminko
O PRVNÍ KULTURNÍ VYSTOUPENÍ V ČERNOŠICKÉ HALE SE POSTARALY SOUBORY KLÍČEK A CHORUS ANGELUS
Vždy na konci roku má řevnický ta-
neční soubor Klíček spoustu práce.
Připravuje vystoupení na vánočních
trzích v Řevnicích i v Praze, letos na-
víc přidal premiéru podkrkonošských
koled v úpravě Jaroslava Krčka s ná-
zvem Český betlém. Ke spolupráci
nás pozval dětský sbor Chorus Ange-
lus se sbormistrem Romanem Mi-
chálkem. Společné vystoupení se us-
kutečnilo v černošické Hale Věry
Čáslavské - dopoledne pro školu, od-
poledne pro veřejnost.

Byla pro nás čest, že prvním kultur-
ním vystoupením v nové hale bylo
právě to naše. Prostředí nás mile pře-
kvapilo. Bylo příznivé pro diváky,
kteří mohli představení sledovat z vy-
výšeného hlediště, i pro nás účinkují-
cí, pro které byly připraveny prostor-
né šatny s vybavením.
Během několika zkoušek a jedné spo-
lečné se sborem jsme vše připravili.
Náročné byly přechody mezi koleda-
mi - děti musely po tanci rychle po-
padnout další rekvizitu a změnit pro-
jev. A tak se z oveček rychle stali ko-
ledníci s tyčí, mlynáři se proměnili v
dívky s lucerničkou jdoucí na roráty.
Občas bylo třeba pružně prodloužit
mezihru, aby se stačily zapálit svíčky

a přiletěl anděl. Roli malé Marie si
užila Eliška s Barnabášem, který jako
Josef citlivě hladil Ježíškovi vlásky a
pomáhal houpat miminko. Nejmilejší
tanec Starej Havlík vymazuje ten ši-
rokej vůz pomohl zapojit i nejmenší
darovníčky, kteří přinášeli Ježíškovi
punčošky, kus perníku, ale i kopýtko
místo bačkorek, panty do dveří nebo
kornout s cukrovím.
Na přípravě pásma se částečně podí-
lely i děti, každý si našel svoje místo,
kde mohl »zazářit« ve své jedineč-
nosti - od největšího Tobiáše, který
jako velký Ježíš chodil po koledě, po
nejmenšího Honzíka nebo Marušku.
Šikovná děvčata se dokázala vyrov-
nat klukům a pomoci jim v tanci Stojí

vrba košatá, při obchůzce s tyčemi. A
tak kytička koled byla nejen jemná,
ale i veselá, spontánní a hravá, aby
divák neusnul. Pro malé tanečníky
bylo příjemné mít doprovod živé mu-
ziky a zpěváčků. Atmosféra byla vel-
mi milá a dětsky radostná. Po vystou-
pení přišlo několik diváků, aby mi
řekli, že to, jak Klíček tančil, je vzalo
u srdce. Pokud jste Český betlém ne-
viděli letos, snad se jej ve spolupráci
se sborem podaří zopakovat i příští
rok.         Ludmila CHROUSTOVÁ, 

Klíček, Řevnice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
18. 1. 20.00 KLUCI
20. 1. 17.30 KRKONOŠE
20. 1. 20.00 ROZPOLCENÝ
21. 1. a 29. 1. 15.30 (Ne 15.00) DIVOKÉ
VLNY 2
21. 1. 17.30 LA LA LAND
21. 1. 20.00 VŠECHNO NEBO NIC
22. 1. 15.00 ODYSEA
22. 1. 17.00 JIM JARMUSCH: PATER-
SON
25. 1. 20.00 STRNADOVI
27. 1. 17.30 ANDĚL PÁNĚ 2
27. 1. 20.00 SPOJENCI
28. 1. 15.30 OZZY
28. 1. 17.30 PSÍ POSLÁNÍ
28. 1. 20.00 ZAKLADATEL
29. 1. 17.00 MILUJI TĚ MODŘE 

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
17. 1. 17.30 LA LA LAND
16. 1., 18. 1., 23. 1., 25. 1. 13.45 ZOO-
TROPOLIS
16. 1. 17.30, 18. 1. 20.00, 23. 1. 18.30
VŠECHNO NEBO NIC
16. 1. a 18. 1. 20.00 (St 17.30) POD
ROUŠKOU NOCI
17. 1. a 21. 1. 17.30 LA LA LAND
17. 1. 20.00 KLUCI
19. 1. 15.30 PŘÍCHOZÍ
19. 1. 18.30, 20. 1. 20.00, 24. 1. a 27. 1.
17.30 XXX: NÁVRAT XANDERA
CAGE
22. 1. 18.30 ROGUE ONE: STAR WARS
STORY
20. 1., 25. 1., 28. 1. 17.30 (So 20.00)
MANŽEL NA HODINU
21. 1. a 29. 1. 15.30 DIVOKÉ VLNY 2
21. 1. a 25. 1. 20.00 ROZPOLCENÝ
22. 1. a 28. 1. 15.30 OZZY
24. 1. 20.00 AGNUS DEI
26. 1. 15.30 COLLATERAL BEAUTY:
DRUHÁ ŠANCE
26. 1., 30. 1., 31. 1. 18.30 (Po 20.00, Út
17.30) SPOJENCI
27. 1. a 30. 1. 20.00 (Po 17.30) RESI-
DENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
(v Pá 3D)
28. 1. 17.30 PSÍ POSLÁNÍ
29. 1. 18.30 MILUJI TĚ MODŘE

KINO RADOTÍN
17. a 25. 1. 17.30 (St 20.00) PASAŽÉŘI
17. 1. 20.00 SLADKÉ SNY
18. 1. 10.00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
18. 1. 17.30 V PASTI
18. 1. 20.00 ZNIČENI LÁSKOU
19. 1. 17.30 SPRAVDELNOST PRO
MOU DCERU
19. 1. a 21. 1. 20.00 XXX: NÁVRAT
XANDERA CAGE (v So 3D)
20. 1. 16.30 ZPÍVEJ 3D autogramiáda
20. 1. 19.00 MANŽEL NA HODINU
21. 1. a 27. 1. 15.30 (Pá 17.30) OZZY
21. 1. 17.30 VŠECHNO NEBO NIC
22. 1. 16.00 LOĎ KOMEDIANTŮ - záz-
nam muzikálu
24. 1. 17.30 PATERSON
24. 1. 20.00 AGNUS DEI
25. 1. a 31. 1. 17.30 (Út 20.00) KLUCI
26. 1. a 28. 1. 17.30 MILUJI TĚ MODŘE
26. 1. a 28. 1. 20.00 REZIDENT EVIL:
POSLEDNÍ KAPITOLA (v So 3D)
27. a 31. 1. 20.00 (Út 17.30) SPOJENCI
28. 1. 15.30 DIVOKÉ VLNY 2

S MIMINKEM. Děti z Klíčku v černošické hale.            Foto Karel  ŠUSTER

Na Štědrý den roku 1947 se narodil
dlouholetý trumpetista staropražské
kapely Třehusk, obyvatel Zadní Tře-
baně Jaroslav Němeček. Sedm dní
před koncem loňského roku mu tedy
bylo rovných sedmdesát.
Jarda pochází z Hané, z Nákla, zk-
raje 70. let minulého století naruko-
val na vojnu do Zdic. V Čechách se
oženil a už tady zůstal. Což bylo bez-
va rozhodnutí, protože ho máme rá-
di a je s ním legrace. Největší  sran-
da je, když s námi hovoří po hanác-
ku. Řveme  smíchy...
Oslava Jardových narozenin se ko-
nala v zadnotřebaň̌ském kulturáku
30. prosince. U dvou nazdobených
tabulí se nás sešlo asi čtyřicet, hlav-
ně současní i bývalí členové Třehus-

ku. Nejdříve obrovské gratulace, da-
ry, lahvinky. Největší potlesk sklidilo
kolo vpředu s hanáckou vodkou,
vzadu se selátkem a přáním dalších
10.000 kilometrů na kole bez neho-
dy. Pak začala hostina. Výborná
svíčková, guláš, jedna kořalička za
druhou, švestička z roku 2009,  me-
ruňkovice, slivovice... Nádherná at-
mosféra, Třehusk krásně hrál a  Jar-
da zpíval i »foukal«, jako mladík.
Všichni jsme si  užívali a zpívali s ni-
mi. I dětem se to  moc líbilo, oči mě-
ly dokořán - nic takového ještě nevi-
děly a neslyšely... 
Jarouši, ještě jednou, vše nejlepší,
hodně lásky, štěstí, pohody, zdraví. A
díky za vše.             Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Tipy NN
* ASPM trio a Jan Spálený zahrají
19. 1. od 19.00 v Klubové scéně do-
mu U Koruny Radotín. Vstupné 180
korun. Dana RADOVÁ
* Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová
společně koncertují 20. 1. od 19.30
v zámku Dobřichovice. Vstupné
150/100 Kč. Andrea KUDRNOVÁ
* Punková kapela Znouzectnost
vystoupí 20. 1. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Pohádku O Šípkové Růžence
uvede 21. 1. od 10.00 v Dobřicho-
vickém domku Maňáskové divadlo
maminky Lucky. (ak)
* Pohádka Když šla vrána do světa
v podání Petrpaslíkova divadla bude
k vidění 21. 1. od 15.00 v suterénu
domu U Koruny Radotín.          (dar)
* Autorskou hru Konec Švandy
aneb Hvězda padá z Mostu sehraje
divadelní soubor Křoví 21. 1. od
19.00 v sále radotínského Kulturní-
ho střediska U Koruny. (dar)
* Malostranskou zimní pohádku
představí 22. 1. od 15.00 v sále
MUDr. Fürsta Dobřichovice Dětské
divadlo Matěje Kopeckého. (ak)
* Čtyři pohádky vztahující se k
ročním období přijede 22. 1. od
16.00 do Clubu Kino Černošice za-
hrát Divadlo Hračka. (vš)
* Multimediální show s tancem
cestovatelky a zakladatelky projektu
Ostrovní ženská cykloturistika Sláv-
ky Chrpové nazvanou Pravá Kuba
hostí 25. 1. od 19.00 Kulturní stře-
disko U Koruny Radotín. Vstupné
100 korun. Dana RADOVÁ
* Posezení Jaroslava Šarouna s An-
tonínem Dvořákem, vnukem slavné-
ho skladatele, můžete navštívit 28.
1. od 16.00 ve společenském sále
Zelený ostrov Dobřichovice.      (ak)
* 6. ples obce Mořina se koná 28. 1.
od 19.00 ve Společenském domě
Zadní Třebaň. Hraje skupina Rivie-
ra, vstupné 150 Kč. (om)
* Klasickou divadelní hru Gabrie-
ly Preissové Její pastorkyňa v podá-
ní Divadla Máj uvede 28. 1. od
19.00 radotínské Kulturní středisko
U Koruny. Vstupné 150 Kč.      (dar)
* Country, folk a bluegrass zahraje
kapela To bychom tak... 28. 1. od
19.30 v Klubu U Emy Lhotka. (ebu)
* Ples pořádá SDH Karlštejn 28. 1.
od 20.00 v místní restauraci U Janů.
Hraje Posádková hudba záchranné
služby, vstupné 100 Kč.            (pnp)
* Dětské odpoledne s karnevalem,
hrami a soutěžemi hostí 29. 1. od
15.00 Club Kino Černošice.       (vš)
* Výstava fotografií ze soutěže
Photocontest se do 30. 1. koná v Mí-
stní knihovně Radotín. (dar)
* Betlémy z krkonošských muzeí
jsou do 8. 2. k vidění v Muzeu Čes-
kého krasu Beroun. (pez)

Trumpeťák »foukal« jako mladík

JAKO MLADÍK. Jaroslav Němeček (první zleva) s muzikanty z kapely Tře-
husk při oslavě svých sedmdesátin. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Všeradův kurýr

Turnaje starších přípravek se hned
první víkend po Novém roce zúčast-
nili malí fotbalisté Všeradic. V Be-
rouně nás čekalo nemilé překvapení
v podobě čekání na oficiálního klíč-

níka haly, pětačtyřicet minut stepo-
vání za tmy před halou. Nicméně
těsně před osmou se dveře otevřely a
ačkoliv tím pádem hned od začátku
dostával turnaj skluz, organizátoři
nenechávali zbytečné prostoje a

skončilo se téměř přesně v avizova-
nou hodinu. Na turnaj se sjelo 10 tý-
mů z okolí (2x Karlštejn, Hýskov,
Kazín, Řevnice, Neumětely, Loděni-
ce, Beroun, Žebrák a Všeradice),
hrálo se ve 2 skupinách systémem
každý s každým. Všeradice nakonec
uhájily 3. příčku, stříbro vybojoval
Karlštějn, prvenství si odvezl Kazín. 
Děkujeme organizátorům a už se tě-
šíme na další turnaj, který spolupo-
řádá FK Všeradice 1932 v hale Věry
Čáslavské v Černošicích. 
„O víkendu 4. a 5. 2. se budou konat
čtyři turnaje ročníků 2007-2010.
Celkem máme nahlášeno 32 týmů,
tj. přes 300 hráčů. Organizačně bude
akce dost náročná, ale pevně věříme,
že ji zvládneme. Stále nám volají
další týmy, že by se rády zúčastnily,
ale jsme omezeni prostorem a ča-
sem. Každopádně jejich zájmu si ve-

lice vážíme,“ uvedl hlavní trenér Mi-
loš Šebek. Naši kluci se tak utkají
například s týmy Bohemians či Sla-
vie Praha. Pokud tedy budete mít čas
a chuť, přijďte našim nadějím zafan-
dit. Mladší přípravka Všeradic hraje
v sobotu dopoledne, starší přípravka
v neděli dopoledne.           Text a foto

Lucie bOXAnOVÁ, Svinaře

Hala byla zavřená, fotbalisté museli čekat
FK VŠERADICE SPOLUPOŘÁDÁ ZKRAJE ÚNORA V ČERNOŠICÍCH TURNAJ PRO TŘI STA HRÁČŮ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2017 (219)

PŘEDAL MEDVÍDKA. Finálové kolo 30. ročníku audiovizuálních cen Trilobit 2017 se konalo 14. ledna
v Berouně. Cenu dětské poroty Berounský medvídek 2017 režisérce Galině Miklínové za film Lichožrouti
společně předali režisér i kameraman dokumentárních filmů Miroslav Janek a majitel všeradického
Zámeckého dvora Bohumil Stibal (zcela vlevo). Foto Alena STIBALOVÁ

Sníh zasypal kraj, sbor
upořádal Sněhurádu

Ptačí chřipka »zrušila« výstavu 
(Dokončení ze strany 1)
Účast na svodech v zahraničí může chovatelům
povolit jen krajská veterinární správa. Za nesplně-
ní nebo porušení povinností vyplývajících z těch-
to mimořádných veterinárních opatření může být
uložena pokutu až 50 000 Kč (fyzická osoba),
resp. 2 000 000 Kč (právnická osoba nebo podni-
kající fyzická osoba). Místo zrušené výstavy cho-
vatelů v Suchomastech se bude v létě konat po-
dobně zaměřená akce ve Všeradicích.   (box, bos)

Začátek roku ve Všeradicích
nebyl zrovna radostný
Vážení spoluobčané, uběhly tři týdny a před vámi
leží letošní první číslo Všeradova kurýra. Všichni
jsme se již aklimatizovali v novém roce 2017 a
zjistili, že jsme pouze o rok starší - práce je před
námi minimálně tolik, co v roce uplynulém, ne-li
více a nám nezbývá nic jiného, než se k ní posta-
vit čelem. Proto vám všem ještě jednou přeji
mnoho štěstí, zdraví, optimismu i osobních úspě-
chů. Počátek letošního roku ve Všeradicích nebyl
zrovna radostný: navždy nás opustili Božena Hra-
báková (89 let) a Jan Tarant (nedožitých 63 let).
Chci jim poděkovat za jejich celoživotní práci.
Věřím, že zubatá si již zde na dlouhý čas vybrala
svoji daň a nyní nám budou naopak občané při-
bývat.   bohumil STIbAL, Všeradice

Koledníci se lekli mrazu, počkali až se oteplí

Všeradické aktuality
* Zvěřinové hody pořádá 20. - 22.
ledna Zámecká restaurace ve Všera-
dicích. Rezervace na tel.: 606 944
074, e-mail: restaurace@zamecky-
dvur.cz. barbora PISKÁČKOVÁ
* Číšníka nebo servírku přijme do
trvalého pracovního poměru Zámec-
ká restaurace ve Všeradicích. Praxe
v oboru vítána. Informace na telefo-
nu 720 350 561. (bos) 

Zimní koledníci s korunou na hlavě se pomalu vrací i do mal-
ých vesnic, i když nekoledují pro místní chudé nebo pro sebe,
ale pro Farní charitu ČR. Díky tomu se už podruhé objevili i
v Hatích, kde na ně někteří, hlavně starší sousedky, už netr-
pělivě čekali. Museli mít strpení - v sobotu 7. 1. mrzlo, až
praštělo, ranních minus 14 malé koledníky odradilo, takže
radši počkali, až se mráz trochu zmírní. Nakonec svou ob-
chůzku zvládli nadvakrát s polední přestávkou a na všechny
se dostalo – tedy na ty, kteří mají funkční zvonek a hodného
psa. Loni se ve vsi vybraly téměř tři tisíce korun, které byly
více než z poloviny určeny pro potřebné v okolí, letos byli
naši sousedé ještě štědřejší. Celkem Haťští věnovali 4210
korun. Všem moc děkujeme a doufám, že měli radost nejen
ze zpěvu malých zmrzlých koledníků, ale i z vlastní dobro-
činnosti.               Text a foto Jitka ChLebOunOVÁ, hatě

Díky sněhové nadílce, která zasypa-
la náš kraj, zorganizoval sbor dobro-
volných hasičů  Vižina narychlo tra-
diční zimní akci Sněhuráda. Na kop-
ci se to hemžilo dětmi, které soutě-
žily v několika disciplínách. První
byl sjezd z kopce co nejdál. Vyhrála
děvčata na saních - Verča Štáralová,
Zuzka Fialová, Terka Dolanská. Pak
se házelo koulí na sněhuláka Olafa,
jezdilo se na lyžích, závodila spře-
žení - v prvním kole rodiče táhli své
děti, ve druhém děti vezly rodiče.
Akce se vydařila, užili jsme si spou-
stu legrace. Děkujeme všem, kteří
naše akce podporují. Text a foto 

Jana FIALOVÁ, Vižina
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Liteň - Zastupitelstvo městyse Li-
teň hodlá vybudovat ve zdejší zá-
kladní škole nové specializované
učebny. Záměr přibližuje starost-
ka Šárka MARCÍNovÁ.
Zastupitelstvo městyse Liteň již del-
ší dobu řeší aktuální problém s nedo-
statkem učeben v prostorách Základ-
ní školy F. J. Řezáče. V současnosti
jsou všechny učebny využity jako
kmenové třídy, tedy i odborné učeb-
ny slouží dvojímu účelu. To bychom
jak my, tak vedení ZŠ rádi změnili a
dopřáli žákům většího komfortu v
podobě nových, plně vybavených
tříd sloužících výuce odborných
předmětů. Třídy by měly být tři -
učebna informatiky, fyziky-chemie a
přírodovědy.
Kde, ve které části školního areálu,
by se mělo přistavovat?
V areálu školy, bohužel, nemáme na
výběr, kam třídy umístit, jednalo by

se tedy o jedinou možnou variantu -
nástavbu na zadní, nižší a novější
část budovy. Samozřejmě jsme s od-
borníky řešili více možností, např.
využití sklepních prostor či prostor
půdy, které nyní fungují jako úložiš-
tě školního materiálu. Všechny tyto
varianty jsou však, bohužel, buď ne-
reálné, nebo velice nehospodárné.
Do budoucnosti bychom pak rádi ře-
šili využití dvora, který je ze všech
čtyř stran obklopen budovou školy,
to už je ale »z jiného soudku«. 
Nástavbu jsme se snažili navrhnout
tak, aby vyhovovala ve všech smě-
rech, tedy v počtu tříd, zároveň kra-
jinnému rázu a v neposlední řadě
tak, aby stavba nijak neovlivňovala
život majitelů sousedních pozemků.  
Kolik bude přístavba stát a z ja-
kých peněz bude hrazena
O ceně projektu zatím nemohu mlu-
vit, protože rozpočet na tuto akci ješ-

tě není dokončen. Zatím vrcholí pří-
prava architektonické studie, na je-
jímž základě bude rozpočet vypraco-
ván. Vzhledem k nepřesnosti většiny
našich dosavadní odhadů si netrouf-
nu částku ani tipnout.
Samozřejmě, jako několik dalších
škol z okolí, se i my budeme snažit o
dosažení vhodného spolufinancová-
ní a pošleme žádost o dotaci z dotač-
ních fondů. Tyto žádosti jsou nejisté,
záleží na mnoha faktorech, ale jak se
říká, kdo nic nezkusí, nevyhraje. Bu-
deme se snažit, aby žádost byla
kompletní, dobře propracovaná a
měla co nejvyšší šanci uspět.
na stránkách městyse jste zveřejni-
li dotazník týkající se přístavby. Co
si od něj slibujete a jak moc budete
k výsledkům této ankety přihlížet?
Dotazník by nám, alespoň doufám,
měl potvrdit, že nové učebny ne-
chceme jen my. (Dokončení na str. 8)

Proběhnout se Litní
mohou celé rodiny
Pátý ročník Zimního běhu Litní a
zámeckým parkem se uskuteční v
sobotu 21. ledna
Tento sportovní podnik se snaží na-
bídnout běhání celé rodině, je určen
pro širokou veřejnost. Hlavní závod
bude odstartován přesně ve 12 ho-
din, dětské kategorie startují o dvě
hodiny dříve. Do programu je zařa-
zen také běh pro handicapované zá-
vodníky. Dále se poběží běh pro
zdraví a kondici, který je určen pro
všechny, kteří si chtějí ověřit svoji
vlastní zdatnost. Vítěz tohoto běhu
je určen losem – vyhrát tedy může
kdokoliv. 
Více informací na facebooku Zimní
běh Litní a zámeckým parkem.
Přihlásit se můžete přes webový
formulář na www.behlitni.cz nebo
na jastana@volny.cz, tel. 603 194
175. Přihlášky přijímáme i přímo na
místě.        Jana KRtKovÁ, Liteň

Liteňské aktuality 
* Posádková hudba záchranné
služby zahraje na Hasičském plese,
který se v Litni koná 21. 1. V sále
restaurace Ve Stínu lípy začne ve
20.00, vstupné je 100 Kč. Návštěv-
níky čeká tombola, společenský
oděv je vítán.                Jiří HRÁCH
* Zimní expedici nazvanou Ledové
království v Čechách pořádá stře-
disko volného času Domeček, jež
působí také v Litni. Ve Ski areálu
Rejdice účastníky výpravy čekají
zimní sporty, hry, budování ledo-
vých staveb i výlet do Příchovic a
návštěva jediného majáku v ČR.
Info na tel.: 725 482 037, nebo na
mailu: eknopova@seznam.cz.   (ek)
* Historická vlaková souprava pro-
jela na Nový rok po trase podbrdské
lokálky ze Zadní Třebaně do Hosto-
mic a zpět. Dvakrát zastavila také v
Litni. (mif)

Učeben je málo, chceme nové!
STAROSTKA LITNĚ O CHYSTANÉ PŘÍSTAVBĚ ZDEJŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      1/2017 (64)                

LITNÍ ŠLY LUCKY. V polovině pro-
since loňského roku prošel Litní
průvod Lucek. (viz strana 8)

Foto Karel TŮMa

V závěru loňského roku se v liteň-
ském kině uskutečnila tradiční Aka-
demie žáků zdejší základní školy.
Ačkoliv z kapacitních důvodů vystu-
pují poslední roky pouze žáci první-
ho stupně, přesto bylo zpočátku hle-
diště do posledního místečka zapl-
něné. Zdaleka toto však neplatilo po
skončení celé akce. Bohužel. 
Už po vystoupení první třídy se za-
čali ze sedadel zvedat první návštěv-
níci a opouštěli sál. Na konci celého
pásma nás bylo v sále o dobrou tře-
tinu méně. Myslím, že je to nejen
velmi smutné, ale i velmi sobecké.
Žáci včetně pedagogů svá vystoupe-
ní týdny vymýšlejí a nacvičují, děti
se na svou »minutu slávy« velice tě-

ší a prožívají svou první trému. Celá
akce je zároveň rozlučkou se studen-
ty deváté třídy, kteří večer moderují
a nad Akademií mají patronát. I oni
vymýšlí týdny scénáře, v jakém du-
chu se ta »jejich« Akademie ponese.
I oni se nakonec konečně dočkají
chvíle, kdy mohou s mikrofonem v
ruce předstoupit před své rodiče,
kamarády a učitele. A tak si, prosím,
každý položme otázku: Opravu už v
této uspěchané době nenajdeme ani
hodinu a půl, abychom se v klidu ne-
chali bavit svými dětmi, popřáli de-
váťákům hodně štěstí v jejich dalším
životě a všem společně na konci za-
tleskali?  Text a foto

Lucie Boxanová, Svinaře

LiteňskéOKÉNKO

Na začátku akademie bylo hlediště plné, na konci už ne. Bohužel
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S novým rokem začínáme ve Vý-
tvarné dílně Liteňského Pupíku s no-
vou technikou. Po koláži a fotogra-
mu nás nyní čeká suchá jehla a lino-
ryt. Třikrát nás povede výtvarník i
architekt Václav Kubec. Termíny
setkání s linorytem a suchou jehlou
jsou 18. 1., 25. 1. a 1. 2. Dílny začí-
nají dětským kurzem od 15 do
17.00, dospělí přijdou na řadu od 17
do 20.00 hodin.
Jednotlivá setkání bloku grafických
technik na sebe navazují a bude pří-
nosné zúčastnit se všech. Znovu
jsme pro vás vybrali techniky, které
umožní i bez větší teoretické přípra-
vy docílit skutečných výtvarných
děl. Záleží jen na nás, jaké motivy si
vybereme, jak přistoupíme ke konk-
rétní technice a čím se necháme ins-
pirovat. Výsledkem setkávání s lino-
rytem bude ztvárnění Exlibris, soli-

térní grafika a ilustrace literárního
textu, nebo i vlastní básně, textu.

karel TůMa, Liteňský Pupík

Druhá slavnost svaté Lucie se v po-
lovině prosince konala v Litni. Ten-
tokrát ji zpestřila návštěva místního
zámeckého parku, kde jsme strašidla
zaháněli hudbou a zpěvem.
Po premiéře v roce 2015 jsme podru-
hé prožili tajemné chvíle s až nadpři-
rozeně vyhlížejícími postavami Lu-
cií a Luciášů při jejich obchůzce po-
temnělými ulicemi městyse. V čase
krátkých dní a dlouhých nocí, tento-
krát za mrholení a pravého zimního
nečasu, vyšly na svou obchůzku bílé
zahalené postavy s dlouhými zoba-
ny. Vcházely mlčky vždy jen v pěti-
členné skupině s knězem do domo-
vů, kde předváděly své  očistné ritu-
ály a přinášely ochranné světlo svící
i kahanců, které ochraňuje obydlí li-
dí po celý nadcházející rok před du-
chy a strašidly.     
Událost svou atmosférou ještě
umocnila společná návštěva zámec-
kého parku, kde nám na cesty svítily
svíčky, a první z průvodu vylekal
hlas hejkala i bengálský oheň. Za-
hnali jsme strachy při poslechu hry
na flétnu. Dvě naše Lucky všem za-
hrály, společně jsme si zazpívali a už
si na strašidla a démony nikdo ani
nevzpomněl. Podle lidové víry je sv.

Lucie ochranitelkou před čarodějka-
mi, všechny čarodějnice se totiž na
sv. Lucii shromažďují na Radhošti a
noc před sv. Lucií má pro kouzla
zvláštní význam.
Při závěrečném setkání v parku před

kostelem jsme si poslechli několik
písní z daleké Zimbabwe, které nám
zahrál Šimon Kubec na africký ná-
stroj Shona karimba. Společné vy-
stoupení všech Lucek a Luciášů
jsme nakonec ocenili potleskem, oh-

řáli jsme se u ohně ze sudů a skonči-
li jsme u stánků se  svařeným vínem
a masalou. 
Děkujeme dětem za společnou práci
na přípravách, rodičům za loajálnost
i spolupráci a organizátorům za trpě-
livou soustředěnou pomoc. Za orga-
nizátory a všechny ty, kdo přidal
svou trochu do mlýna, vzdáváme
velký hold a kompliment všem těm
rodinám a hlavně dětem, které vy-
měnily své pohodlí strávené v teple i
pohodě domova a připojily se v ad-
ventní čas, v neděli, pár dní před vá-
nočními svátky k liteňské oslavě
svátku sv. Lucie.
Kdo bude chtít pro příští rok nechat
vpustit do svého domova trochu ta-
jemna a je zvědavý na průběh očist-
ných rituálů našich bílých Lucek a
Luciášů, určitě se ozvěte organizáto-
rům, rádi se s vámi potkáme. Přijďte
i na obchůzku, které se opět zúčastní
děti ze Školy domácího vzdělávání
Evy Nolčové a děti z dramatického
kroužku.
Další akcí, kterou připravujeme, bu-
de oslava masopustu v Litni. Usku-
teční se - také podruhé - v úterý 28.
února od 17 hodin.

karel TůMa, Liteňský Pupík

Litní prošly postavy s dlouhými zobany
V ZÁVĚRU LOŇSKÉHO ROKU SE V MĚSTYSI USKUTEČNILA DRUHÁ SLAVNOST SVATÉ LUCIE

Šestý ročník Festivalu Jarmily No-
votné 2017 bude především ve zna-
mení oslav 110. výročí narození této
legendární pěvkyně spojené s Litní.
Její nejslavnější role a stále živý hu-
dební odkaz připomene na podzim
nejvýznamnější událost tohoto roč-
níku festivalu operní gala Pocta Jar-
mile Novotné 2017. 
Výběr z árií, které byly pro kariéru
Novotné nejvíc určující, přednesou
české a zahraniční hvězdy. Domácí
scénu bude reprezentovat meziná-
rodně uznávaný basbarytonista
Adam Plachetka, sólistka Národního
divadla, sopranistka Kateřina Kněží-
ková, stálý host Národního divadla a
Státní opery Praha, tenorista Aleš
Briscein. O mezinárodní zastoupení
se postarají slovenská sopranistka
pravidelně hostující na českých scé-
nách Adriana Kohútková a mezzoso-
pranistka chorvatského původu se

stálým angažmá ve Frankfurtské
opeře Nina Tarandek. Hudební opo-
rou jim bude Symfonický orchestr
Českého rozhlasu v čele s dirigen-
tem Ondrejem Lenárdem.
Večer mluveným slovem doprovodí
moderátor Marek Eben, o originální
režii i nezaměnitelnou scénografii se
postará tandem bratrů Cabanových. 
Pocta Jarmile Novotné 2017 se us-
kuteční 25. 9. ve Dvořákově síni Ru-
dolfina, pouhé dva dny poté, kdy by
pěvkyně oslavila kulaté narozeniny.
Večer vstoupí v přímém přenosu do
éteru Českého rozhlasu a na obra-
zovku České televize. Gala koncert
pořádá nezisková organizace Zámek
Liteň ve spolupráci se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu.
Předprodej vstupenek již byl zahájen.
Více informací je k dispozici na za-
mekliten.cz a socr.rozhlas.cz.
Barbora Dušková, Zámek Liteň

ZIMNÍ IDYLA U LEČE. Lednové procházky v okolí Litně nabízejí nejeden ro-
mantický obrázek. Zimní »zátiší« s koňmi na lehce sněhem pokrytých pastvi-
nách bylo k vidění v neděli 15. ledna u Leče. Foto NN M. FRÝDL

Zámek Liteň chystá Poctu Jarmile Novotné
NA GALAKONCERTU V PRAŽSKÉM RUDOLFINU VYSTOUPÍ OPERNÍ HVĚZDY SVĚTOVÉHO FORMÁTU

Učeben je v ZŠ málo...
(Dokončení ze strany 7)
Že je za potřebné považují také ro-
diče dětí, které školu navštěvují a ti,
jejichž děti ji navštěvovat budou.
Výsledky dotazníku pak budou sou-
částí žádosti o dotaci.
Kdy by podle vašich předpokladů
měli v nových učebnách zasednout
první žáci?
Samozřejmě, příštího školního roku
se ani v případě úspěchu a realizace
stavby tato záležitost týkat nebude.
Předpokládám, že by mohly být tří-
dy využívány ve školním roce 2019
- 2020. I to je ale samozřejmě s vel-
kým otazníkem.   Miloslav FRÝDL

Kurzy linorytu povede architekt

DORAZÍ Z FRANKFURTU. Na galakoncertu Pocta J. Novotné vystoupí i
chorvatská pěvkyně působící ve Frankfurtu Nina Tarandek.   Foto ARCHIV

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ. Liteňskou slavnost svaté Lucie uzavřelo vy-
stoupení všech Lucek a Luciášů. Foto Karel TŮMA
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Osovský PROVAS

Od založení kulturního a okrašlova-
cího spolku KOS Osov uplynul rok. 
Na výroční schůzi v závěru loňského
roku byla zhodnocena jeho činnost.
Práce spolku spočívá v zajišťování
akcí okrašlovacích a kulturních. Při
zvelebování prostředí obce KOS fi-
nančně přispěl na schůdky do kou-
paliště, opravil skákací prkno a po-
mohl zde při vysekání trávy, opravil
a prořezal cestu nad Osovcem, zajis-
titl natření laviček v parčíku u pošty,
zábradlí u prodejny COOP a čekárny
v Osovci, uklidil a upravil okolí hř-
bitova, zhotovil a zabudoval infor-

mační tabule u pošty a u prodejny,
ve spolupráci s SDH Osov zajistil
opravu hasičského vozu Tatra. 
Co se týká kulturní činnosti, usku-
tečnily se tyto akce: Masopustní prů-
vod, Den osovských žen (ve spolu-

práci s OÚ), představení DizS pro
sdružení Koniklec Suchomasty, Pá-
lení čarodějnic za podpory OÚ a
SDH Osov, Noc kostelů ve spolu-
práci s farností, Osovská regata, Po-
svícenské odpoledne, Drakiáda (s
OÚ), Pieta u pomníku padlých (s
OÚ), Dušičkový lampiónový prů-
vod, Adventní koncert v kostele v
Osově ve spolupráci se sdružením
Jeřabinky a farností Osov, Vycházka
po červené, výlet do Karlových Varů
(s OÚ), rozsvěcení vánočního stro-
mu a Čekání na Mikuláše (s OÚ).
Navíc byl instalován informační stá-
nek na pouti v Osově. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že čin-
nost spolku KOS, stejně tak jako
spolupráci s OÚ a ostatními spolky v
Osově, vyhodnotili jeho členové ja-
ko úspěšnou - spolek splnil svůj
účel, pro který byl založen.

Marie PLECITÁ, Osov

Roční KOS hodnotil, co dokázal
NÁPLNÍ SPOLKU JE ZAJIŠŤOVÁNÍ OKRAŠLOVACÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ

Občasník Osova a mikroregionu Horymír 1/2017 (138)

Rozpočet obce je v mínusu
Poslední loňské zasedání osovského obecní-
ho zastupitelstva se konalo 30. 12. 2016:
- Zdeněk Veverka se vzdal mandátu zastupi-
tele, v zastupitelstvu jej nahradil Petr Frýdl
- Byl projednán rozpočtový výhled obce na
roky 2017-2021. Počítá se zakoupením budo-
vy čp. 3 (stará škola) v ceně do 2.200.000 Kč,
obec si vezme na deset let úvěr
- Byl projednán rozpočet na rok 2017, který
je navržen jako schodkový, roční splátky stá-
vajícího úvěru jsou ve výši 150.000 korun
- Byl schválen dodatek ke smlouvě o doprav-
ní obslužnosti. Cena pro rok 2017 je o 1.200
Kč vyšší než vloni a činí 9.297 korun za rok
- Bylo schváleno zvláštní užití komunikací
při Rallye Hořovice 29. 4. (7.00 - 19.00 ) za
podmínek, že objížďka bude vyznačena tak,
aby ulice byly jednosměrné a bude-li fotbalo-
vý zápas, je třeba dohoda se sportovci
- Diskuse: Jsou žádána zrcadla na nepřehled-
né výjezdy na hlavní silnice (Osovec u vjez-
du do cihelny, Osov u Sázky). Rozpočet po-
čítá s náklady na jedno zrcadlo, další místa
budou osazena postupně. Je třeba prověřit i
viditelnost značek, bývají zakryté porostem. 

Marie PLECITÁ, Osov Králové chodili dvakrát
Letos podeváté se v Osovci a Osově
konala Tříkrálová sbírka České cha-
rity. Celostátně se zapojilo 60 tisíc
koledníků, u nás jich bylo 7. a 8. 1.
devět: Lucka, Viktor a Petruška Pac-
kovi, Barunka Vaňatová, Linduška
Drábková, Maruška Tkáčová, Jozí-
fek Rejsek a Samík i Daník Trubá-
kovi. Atmosféra byla fantastická, li-
dé na nás čekali a často si s dětmi
zazpívali My tři králové... Paní Rej-
sková odvezla kasičky do Dobřicho-
vic, kde je Charita Řevnice shro-
mažďovala za celou farnost.   (map)

Obce založili Šanci,
kvůli kanalizaci
Zakladatelskou smlouva o vytvoření
svazku obcí Šance (Osov, Skřipel,
Lážovice) schválilo na prosincovém
zasedání zastupitelstvo Osova. Dů-
vodem vzniku svazku je spolupráce
při budování kanalizace, vodovodu i
dalších aktivitách. Předsedou byl
navržen starosta Lážovic Jiří Budil,
místopředsedkyní starostka Osova
Marcela Čabounová, sídlem spolku
budou Lážovice. (map)

Plán akcí na rok 2017
+ Tříkrálová sbírka (leden)
+ Masopust (únor)
+ Den osovských žen (březen)
+ Pálení čarodějnic (30. dubna)
+ Osovská pouť (červen)
+ Osovská regata (srpen)
+ Posvícenské odpoledne (září)
+ Drakiáda, Pieta u pomníku (říjen)
+ Lampionový průvod (listopad)
+ Mikuláš, Zpívání u jeslí (prosinec)
Uvedené akce budou doplněny vy-
cházkami po stezkách, výletem na
vánoční trhy či velkým táborákem
na začátku prázdnin.                (map)

DEVĚT KRÁLŮ. Děti, které 7. a 8. 1. obcházely Osovem i Osov-
cem a vybíraly na charitu.          Foto Marie PLECITÁ a ARCHIV

Děti u jesliček zazpívaly osovskému Jezulátku

Kostel má po deseti
letech novou omítku
Krátce před skončením minulého
roku byla završena i další etapa op-
rav kostela v Osově. Loni pracovní-
ci firmy Terrigma usadili na okraji
střechy levého západního průčelí
zrestaurovanou objemnou kamen-
nou vázu a na téže straně dokončili
opravu venkovního pláště chrámu.
Opravy omítky započaly v červnu
roku 2007 na boku směrem ke hřbi-
tovu. Budova má tedy po deseti le-
tech konečně novou čistou omítku
po celém obvodu. Rekonstrukce i v
loňském roce byla financována ze
zdrojů Ministerstva kultury ČR přís-
pěvkem z Programu záchrany archi-
tektonického dědictví ve výši 695
tisíc korun. Celková cena prací do-
sáhla v roce 2016 částky 843.556
korun. Rozdíl mezi státním příspěv-
kem a skutečnými výdaji hradí far-
nost, v tomto případě jsou to místní
soukromí dárci, jimž patří velký dík.

Marie PLECITÁ, Osov

Už řadu let děti ze ZŠ a MŠ v Osově
navštěvují těsně před Vánocemi jes-
ličky vystavené v místním kostele.
Letos nám akci bohužel nabourala
chřipková epidemie, takže žáci zá-
kladní školy v den konání prohlídky
z důvodu vysoké nemocnosti dosta-
li volno a dorazila jen mateřská
škola, také značně prořídlá - pou-
hých deset dětiček. Paní učitelka
Nádvorníková je krásně a poutavou
formou seznámila s betlémským
příběhem, děti přidaly své postřehy
a závěrem osovskému Jezulátku
krásně zazpívaly. Text a foto

Marie PLECITÁ, Osov
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ORDINACE
praktického lékaře pro dospělé
Doctorky s.r.o - MUDr. L. Mrázová Pešková

je přestěhována od 1. 1. 2017 
do Letů, Pražské ulice 559 
- nové obchodní centrum.

Ordinační hodiny nezměněny:
pondělí 8-12, 13-18

úterý 8-12, návštěvy dle plánu
středa 8-12, návštěvy dle plánu

čtvrtek 8-12, 13-18
pátek 8-12

Číslo telefonu: 734 414 444

702 170 526 / 

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

osobit! architektonick! projekt

 

STÁLE SE HLEDÁ ŠÍRA!

Kontakt: monika.hertlova@gmail.com,
606 060 732, sms: 00420 721 157 330

Odměna za navrácení fenky maji-
telce 17.000 Kč!!! Šíra je kříženec,

středně velká, světle hnědé až
zrzavé barvy. Ztratila se ve čtvrtek

21. 1. 2016 v brdských lesích,
mezi Dobříší a Velkým Chlumcem.
Je očipovaná. Hodná a bojácná.

Je možné, že se jí někdo z
dobrých úmyslů ujal. Prosím o její

navrácení. Odměna jistá. 
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Hasiči trénovali záchranu tonoucího
POKUD JSTE NA LEDU A ZAČNE SE PROLAMOVAT, LEHNĚTE SI NA BŘICHO, ROZLOŽÍTE TÍM VÁHU

Silný mráz nalákal na zamrzlé vodní
hladiny spousta dětí i dospělých.
Obleva s sebou přinesla i riziko pro-
lomení ledu a rybníky i řeky se tak
staly nebezpečnou pastí.
Proto se 14. 1. konal seminář pro ha-
siče, jak postupovat při výjezdu k
záchraně tonoucího ze zamrzlé vod-
ní hladiny. Seminář pořádal HZS
Řevnice pod vedením velitele zdejší
stanice Miroslava Českého. Profesi-
onální hasiči nám předávali své po-
znatky a zajišťovali bezpečnost čle-
nů dobrovolných sborů. Z okolí jich
přijelo několik: Karlštejn, Dobřicho-
vice, Liteň, Mokropsy...
V teoretické části jsme byli poučeni
o pohybu po zamrzlé hladině, o zd-
ravotních rizicích atd. Poté jsme se
přesunuli k řece, kde jsme procvičo-
vali postup při záchraně tonoucího.
Figuranti ve speciálních oblecích se
ponořili do ledové vody, ostatní po-
stupně trénovali zásah. „Na vlastní

kůži jsme si vyzkoušeli, jak náročné
je vyproštění tonoucího z ledové vo-
dy a jeho transport a břeh,“ říká mís-
tostarostka SDH Řevnice Kateřina
Hořejší a posílá pár rad. Určitě ne-

choďte na led tenčí než 10 cm, nepo-
hybujte se ve skupinách a vyvarujte
se vodních ploch s přírodním příto-
kem i odtokem vody. Jakmile uslyší-
te praskání, hned se vraťte na břeh.

Pokud se začne led prolamovat, leh-
něte si na břicho, rozložte tak svou
váhu na co největší plochu a snažte
se doplazit ke břehu. Když už na led
jdete, vezměte si předměty, které se
udrží nad hladinou a můžete se jich
přidržovat. Vaše oblečení by mělo
být z umělých vláken, vyvarujete se
nadměrnému nasáknutí oděvu. Když
se stanete svědkem propadnutí něko-
ho pod hladinu, ze všeho nejdřív za-
volejte na 112, nebo 150 a 155. K
okraji propadlého ledu se přibližujte
opatrně, nejlépe se plazte. Ideální je
uvázat se na lano a vzít s sebou jaké-
koliv plovací pomůcky. Po vytažení
tonoucího zajistěte základní životní
funkce a vyčkejte příjezdu ZZS.
Lucie BOXANOVÁ, SDH Řevnice

Poberouní - Školáci, kteří dojíždějí například ze
Zadní Třebaně či Svinař do řevnické školy, mohli až
dosud na cestu za vzděláním získat od Středočeského
kraje finanční podporu. Od letoška je vše jinak. Pří-
spěvek na dojíždění dětí do škol již rodiče žijící ve St-
ředočeském kraji nedostanou.
O ukončení proplácení takzvaného žákovského jízdné-
ho, které zavedla ČSSD, rozhodli koncem minulého ro-
ku noví středočeští radní. „V koalici jsme se shodli, že
školní jízdné, které je krajem vypláceno, je nespravedli-
vá a duplicitní sociální dávka. Kraj tu není od toho, aby
vyplácel sociální dávky. Čtyřicet milionů, o něž se jedná,

se dá využít efektivněji, třeba na vybavení do mateř-
ských nebo středních škol,“ uvedla středočeská hejtman-
ka Jaroslava Jermanová. Příspěvek na dojíždění do škol
kraj vyplácel od roku 2009. „Když dcera dojížděla ze
Řevnic do dobřichovické školy, několikrát jsme o přís-
pěvek požádali. Když pak začala dojíždět na internát do
Tábora, už jsme žádost nepodávali,“ uvedla Alena Váňo-
vá. Středočeský kraj v posledních letech na příspěvky
uvolňoval 40 milionů ročně, od počátku poskytl na ná-
hrady jízdného asi 385 milionů korun a uspokojil 155
700 žádostí. Ušetřené peníze mají jít na vybavení škol a
na výstavbu škol nových.               Pavla NOVÁČKOVÁ

Kopeček u Měňan byl
svědkem kolapsu...
Sněhová nadílka 2. 1. opět zaskočila
nejen silničáře, ale i některé řidiče.
Zdánlivě neškodný kopeček se za-
táčkou před Měňany (směr od Be-
rouna) se stal místem totálního ko-
lapsu dopravy na velkou část pon-
dělního odpoledne. V jedné zatáčce
4 bloknutá auta, ve druhé zatáčce o
pár metrů dál dvě dodávky a oso-
bák. Kolona aut se pomalu prodlu-
žovala, ženy řidičky bezradně krčily
rameny, chlapi posedávali ve vyhřá-
tých autech popřípadě kouřili opo-
dál. Děkuji pánovi z Měňan, který
jako jediný začal situaci konstruk-
tivně řešit, všechna zapadlá auta do-
stal z příkopu zpět na silnici a neji-
stým řidičům zrádnou zatáčku po-
mohl vyjet. Díky moc, nebýt Vás,
stojíme tam asi ještě dnes... 

Lucie BOXanOVá, Svinaře

Lety - Řevnická radnice do konce
ledna přijímá žádosti o granty na
kulturní a společenské akce, letov-
ská rychta již dotace schválila. 
Zastupitelstvo Letů rozhodlo rozdě-
lit 200 000 Kč mezi 7 žadatelů a
podpořit jejich 9 projektů. „Na gran-
ty jsme dali o padesát tisíc víc než
loni,“ uvedla starostka obce Barbora
Tesařová. Dotaci mají šanci získat
nejen místní spolky, ale i »přespol-
ní« organizace, které v obci akci po-

řádají. Nejvíce - 58 000 Kč - získal
FK Lety, o 20 000 méně Leťánek na
pořádání kulturních akcí. Sokolové
mohou použít 33 000 Kč na ples a 2.
ročník akce Buď fit, rodino. Kyno-
logové od radnice dostali 21 000 Kč,
shodně 20 000 Kč mohou čerpat do-
brovolní hasiči a pořadatel Dne ne-
tradičních sportů Michal Vojáček.
Na uspořádání country bálu, potla-
chu a dětského dne poputuje 10 000
korun do osady Strong Boys.  (pan)

Hledaného dřevorubce
si převzali policisté
Hlásná Třebaň - Muže »zanedbané-
ho vzhledu«, který řezal dříví a na-
kládal ho do vozíku, kontrolovali
11. 1. v chatové osadě v Hlásné Tře-
bani městští policisté z Černošic.
„Doklady u sebe neměl, že prý na-
diktuje hlídce totožnost,“ uvedl st-
rážník Otmar Klimsza. Muž podle
něj tvrdil, že přespává v chatě, která
patří jeho známému. „Na dotaz, o
jakou chatu se jedná a kdo je maji-
telem, uvedl, že to neřekne, jelikož
nechce, aby měl známý problémy,“
řekl Klimsza. „Protože bylo zjiště-
no, že »dřevorubec« je v databázi
hledaných osob, byl předán přivola-
né hlídce Policie ČR,“ dodal.   (mif)

Vandalové poničili dvě zastávky v Letech

Lidé museli z vlaku,
anonym hrozil bombou
Beroun - Dvě stě padesát cestujících
muselo být 2. ledna evakuováno v
Berouně z rychlíku jedoucího z Pra-
hy do Mnichova. Anonym oznámil,
že je ve vlaku bomba.
Pyrotechnici ani pes cvičený na vy-
hledávání výbušnin žádnou bombu
nenašli, zato se policistům podařilo
mezi cestujícími odhalit a zadržet
muže podezřelého z anonymního
vyhrožování výbuchem. Po dvou ho-
dinách zpoždění, jež nabral v Berou-
ně, mohl rychlík Franz Kafka pokra-
čovat v cestě do Německa.        (mif)

Radnice žadatelům o grant rozdělila 200 000 Kč

Kraj skončil s proplácením žákovského jízdného

Z našeho kraje 
* Až do 6. 2. nebude v Zadní Tře-
bani k dispozici sál na Kruhový tré-
nink. Nejbližší cvičení se bude ko-
nat v úterý 7. 2. od 19.30.           (pef)
* Den otevřených dveří se konal zk-
raje ledna v řevnické základní škole
Bambinárium. Zúčastnili se ho hlav-
ně rodiče, kteří zvažují trochu jinou
formu výuky pro své předškoláky -
v menším kolektivu, s vnitřní moti-
vací dozvídat se nové věci, s pocho-
pením souvislostí, bez zbytečného
biflování. Zápis na školní rok 2017 s
50 % stipendiem trvá až do konce
dubna. Více na www.bambinari-
um.cz. Renata DuDová
* o 2,20 Kč včetně DPH se od led-
na zvedla v Řevnicích cena vodného
a stočného. Za 1 m3 vody tak řev-
nické domácnosti zaplatí 76,59 Kč
včetně DPH. Podle odborníků by se
letos mohla v některým městech ce-
na vody vyšplhat až k hranici 100
Kč za kubík. O navýšení ceny vody
uvažuje i letovská radnice. (pan)
* Bývalá řevnická hájovna v Mní-
šecké ulici je na prodej. O její koupi
uvažuje i řevnická radnice, neboť
vlastní pozemek pod stavbou. „Pů-
jdeme do výběrového řízení, aby-
chom objekt i pozemek zcelili a pak
prodali jako celek,“ uvedl řevnický
starosta Tomáš Smrčka. Řevnická
radnice má v plánu prodat i pozem-
ky u někdejšího kravína, kde necha-
la na své náklady odstranit tzv. »sle-
pičárnu«.  (pan)
* Dne 12. 1. se na černošické stráž-
níky obrátil správce zámku v Dobři-
chovicích s tím, že zaznamenal větší
úhyn holubů. Městští policisté přes
krajskou veterinární správu přivola-
li na místo veterináře, který si holu-
by převzal k vyšetření. Prokázalo se,
že úhyn nebyl způsoben ptačí chřip-
kou.  otmar KlimszA

Silvestrovské oslavy v Letech byly pravděpodobně příčinou značného po-
škození dvou autobusových stanic v ulici Dobřichovická, asi 100 metrů od
návsi v Letech. Zastávky postavené v roce 2010 z rozpočtu a dotace regi-
onu Dolní Berounka, každá v hodnotě 70 000, byly vandaly vážně poniče-
ny. Krycí prkénka vyražena, svodnice okapové roury včetně kolénka uka-
radeny, na střechu naházeny větve. Událost byla nahlášena městské poli-
cii v Řevnicích, vyšetřuje se, ale pachatelé zatím zjištěni nebyli. Škoda se
odhaduje na 40 000Kč. Jiří Peřina, Lety Foto nn M. FrÝDL

NA LEDU I POD NÍM. Hasiči 14. ledna nacvičovali u letovského mostu zá-
chranu tonoucích, pod kterými se propadl led.           Foto Ondřej VOráček
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Začal »benďák«, v čele jsou Samotáři
V ŘEVNICÍCH BYL ROZEHRÁN DVACÁTÝ ROČNÍK POPULÁRNÍHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI

Řevnice - Dvacátý ročník populár-
ního turnaje v pozemním hokeji
Řevnický bandy cup byl na hřišti
»za vodou« rozehrán 14. ledna. Po
prvním dnu se na čele tabulky usa-
dil tým Samotářů.
Jubilejní ročník dlouhodobého turna-
je, který vyvrcholí 25. února finálo-
vým play-off, začal fakticky už o
týden dříve, 7. 1. - brigádou. „Op-
ravili jsme mantinely a zametli hřiš-
tě,“ uvedl jeden z organizátorů letoš-
ního klání, člen týmu IQ Ouvey Jan
Kočí s tím, že hrací plochu pak úča-
stníci »dolaďovali« ještě v den »ost-
rého« zahájení bojů. „Moc to ale ne-
pomáhalo, hřiště bylo dost mokré.
Vodu jsme sice vymetli, pak párkrát
zasněžilo a louže byly zpátky. Míček
se v tom zastavoval a trochu nám to
klouzalo,“ postěžoval si.
Letošního ročníku turnaje se zúčastní
šest týmů: Samotáři, Kojoti, Citrus
Team, L.A. Kings, IQ Ouvey a Bos-
ton. Další z tradičních účastníků,
loňský finalista a několikanásobný
vítěz turnaje, družstvo Bája Pic, se
letos nepřihlásilo. „Vlastně ani po-
řádně nevím, proč,“  konstatoval Ko-
čí. „Někteří jsou zranění a asi by jich
bylo málo.“

První kolo opanovali Samotáři, loňští
vítězové turnaje, kteří získali pět
bodů. Se stejným bodovým ziskem
jim na paty šlape celek L.A. Kings,
o bod méně mají třetí Kojoti a čtvrtý
Citrus Team. Pátí jsou zatím IQ Ou-
vey, šestý Boston. V čele tabulky st-
řelců je Vít Němeček, který soupe-
řům nasázel šest branek, kanadské

bodování vede stejný borec, druhý je
zatím jeho týmový kolega Ota Krej-
sa, třetí Dominik Batrna z družstva
L.A. Kings.             Miloslav FrÝDL

Výsledky prvního hracího dne
Citrus Team - Boston 2:2
IQ Ouvey - Samotáři 1:4

Kojoti - L.A. Kings 2:2
Boston - Samotáři 1:5
Kojoti - Citrus Team 3:3
L.A. Kings - IQ Ouvey   2:2
Boston - Kojoti 1:7
Samotáři - L.A. Kings 3:3
Citrus Team - IQ Ouvey  5:4
L.A. Kings - Boston 3:2

PRVNÍ VHAZOVÁNÍ. V sobotu 14. ledna začal v Řevnicích dvacátý ročník
turnaje v pozemním hokeji. Foto Pavel JÍLEK

Pejskům se v Letech na cvičáku líbí

Malý Chlumec - Více než pětistov-
ka nadšenců se rozhodla přivítat
nový rok v brdských lesích v nad-
mořské výšce 660 metrů nad mo-
řem, na rozhledně Studený vrch. 
První den roku 2017 sem směřovali
nejen věrní turisté, ale i rodiče s dět-
mi, dvojice se psy a dokonce i histo-
rický autobus. Ten vyjel z osovského
nádraží, kam 1. 1. zamířil z Výtopny
Zdice výletní historický vlak. Pod

rozhlednou bylo živo již od rána.
Opékaly se tu klobásy, buřty, prou-
dem teklo pivo i svařené víno. „Pro-
dali jsme odhadem 400 kilo klobás a
38 litrů svařáku,“ vypočetl jeden z
pomocníků na rozhledně Sláva Jež-
dík. Mnozí si přinesli dobroty i z do-
mova a přikusovali k pivu vánoční
cukroví. „Největší nával byl kolem
13.00,“ uvedl Ježdík. Sluníčko svíti-
lo, ale pohledy z vrcholu věže občas

zakrýval opar inverze. I když se roz-
hledna měla původně zavřít v 16.00,
kvůli velkému zájmu bylo otevřeno

ještě o dvě hodiny déle. Znovu mů-
žete navštívit rozhlednu až v dubnu,
kdy zahájí novou sezonu.          (pan)
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Věrní turisté vítali Nový rok na rozhledně v brdských lesích

Loňský rok hodnotili členové Kyno-
logického klubu Lety. Jaký tedy byl
rok 2016 na letovském cvičáku?
Plný sportovních akcí. Pořádali jsme
skvělý letní výcvikový tábor, kde
jsme si čtrnáct dnů užili dovolené s
našimi psy. Nově jsme také do pro-
gramu zařadili chovatelské akce. A
téměř celý rok jsme se věnovali ma-
jitelům štěňátek, abychom je nauči-
li, jak zacházet se psy, jak je naučit
poslouchat, jak s nimi pracovat, cvi-
čit a jak s nimi být šťastní a spoko-
jení. Na náš cvičák stále chodí mno-
ho majitelů se svými štěňátky a star-
šími pejsky zblízka i zdaleka, takže
to vypadá, že se nám naše úmysly
docela daří a většině lidí se u nás
líbí. Pejskům se u nás líbí stopro-
centně, to je vidět každou neděli,
kdy se obrovská smečka zástupců
všech možných plemen, velikostí,
věku a váhových kategorií prohání
po »place« a radostně táhne svoje
majitele ke svým chlupatým kama-

rádům, jen už aby tam mohli být a
mohli si krásně běhat a hrát. Bude-
me doufat, že tomu bude tak i letos.
Práce se štěňaty je skvělá, je fajn
vidět, jak pejskové fungují, když se
s nimi pracuje správně, když jsou
motivováni. A také je příjemné vi-
dět, že práce se psy nakonec začne
bavit i jejich páníčky. Pro mnoho li-
dí se staly naše kurzy pro štěňátka
společenskou událostí i příležitostí
dostat se mezi lidi, popovídat si, a to
nás moc těší.
Poslední loňskou akcí, tentokrát
společenskou, bylo komorní poseze-
ní členů našeho klubu u vína a dob-
rot ze svátečního stolu. Tradičně
jsme se sešli, popovídali si, zavzpo-
mínali na ty, kteří mezi námi už ne-
jsou a popřáli si hlavně zdraví v roce
2017. Dovolím si popřát i vám, čte-
nářům, do nového roku 2017 jen to
dobré, hlavně zdravíčko a kapánek
štěstíčka.       Alena VAnžuroVá,

Kynologický klub Lety

Turnaj v bowlingu na X-boxu se konal 7. ledna v řevnické restauraci U
Pošty. V konkurenci osmi hráčů a hráček zvítězila Bára Ciglerová (upro-
střed), druhý skončil Pavel Vintera, třetí Štěpa Jandusová. V sobotu 28.
ledna v restauraci zahraje řevnická bigbeatová kapela Kompaktor se svými
hosty. Text a foto Milan ZELENÝ, Řevnice

Turnaj v bowlingu vyhrála Bára Ciglerová

U OHNĚ. Turisté pod brdskou rozhlednou. Foto Stanislav JEŽDÍK

U MANTINELU. Ostré souboje byly
k vidění hned v prvních zápasech
turnaje. Foto NN M. FRÝDL


