
Poberouní - „Před pár týdny jsem
si myslela, že je to hodně, hodně
daleko. Teď už ne, je to tady!“
Co je tady? Ptačí chřipka. 
Na konci prvního únorového týd-
ne bylo jedno z jejích ohnisek po-
tvrzeno v Hlásné Třebani. Padesát
kusů drůbeže zdejšího chovatele,
který nákazu nahlásil, bylo veteri-
náři zlikvidováno v pondělí 6. 2.
Slova v úvodu článku patří Haně Jan-
dalové z Bělče. Jejich rodinná far-
ma Homolka se sice zaměřuje na
chov skotu a výrobu sýrů, ale drůbež
u nich, na statku, najdete také. „Má-

me patnáct kachen, šest indických
běžců a několik desítek slepic,“ říká
farmářka s tím, že při prvních zprá-
vách o ptačí chřipce zůstávali vkli-
du. Teď už je klid přešel. „Nákazu
roznáší divoké ptactvo, a to je i ve
Bělči na potoce. Takže, kdo ví, co
nás čeká - možné je všechno…“
Po identifikaci hlásnotřebaňského
ohniska vyhlásila státní veterinární
správa tzv. ochranné pásmo se speci-
álním režimem. Všichni chovatelé
na jeho území musí umístit drůbež i
další v zajetí chované ptactvo do
uzavřených prostor a zabránit vnik-

nutí volně žijících ptáků do objektů.
Musí hlásit úhyny, nesmí přemisťo-
vat podestýlku ani převážet zvířata.
Do ochranného pásma spadají Bud-
ňany, Hlásná Třebaň, Lety, Mořina,
Mořinka, Poučník, Řevnice, Svina-
ře, Zadní Třebaň a – Běleč. Čili i far-
ma Homolových. 
„Taťka hned začal kachny i kačery
vybíjet a dávat do mrazáků, slepice
necháváme ve vnitřním výběhu,“
popisuje Hana a dodává, že je jí ope-
řenců líto. „Pořád si říkám, jestli je
doopravdy nutné vybíjet celé cho-
vy…“ (Dokončení na straně 2)      (mif)

Hlavy divočáků byly
rozházené po obci

V tomto čísle Našich novin
* Fotbal si zahrají v hospodě - strana 5
* Psovodi našli mrtvou ženu - strana 8

Karlík - Letos v květnu se v Praze
pod Karlovým mostem budou po-
deváté v novodobé historii konat
velkolepé vodní barokní slavnosti
Navalis. Sochař Petr VÁŇA z Kar-
líka k této příležitosti připravuje
kamennou plastiku patrona slav-
ností sv. Jana Nepomuckého. 
Jak ses k tomu dostal?
Je to jednoduché, oslovil mě organi-
zátor, otec myšlenky obnovení tra-
dice Navalis, nadšenec pro všechno
spojené s životem loďařů, lodníků i
převozníků Zdeněk Bergman. Kro-
mě jiného je to také provozovatel
Přívozu Kazín, tvůrce muzea Karlo-

va mostu, inspirátor umělců, obdi-
vovatel příběhu svatého Jana Nepo-
muckého, veselý člověk, který se
umí nahlas smát. Převozník praž-
ský, jak sám sebe nazývá. 
Na začátku února jsi v pražském
Arcibiskupském paláci představil
návrh sochy. Představ ho i čtená-
řům NN – jaký bude »tvůj« svatý
Jan a proč bude právě takový?
Bude to poměrně tradiční zpodobe-
ní tohoto světce, přesto ale chci udě-
lat sochu tak trochu po svém. Chci
zdůraznit směr vlnění drapérie - lát-
ky šatů. Jako kdyby postava stála na
břehu moře. (Dokončení na straně 3)

VE STUDIU. Část liteňských školá-
ků si pololetní vysvědčení převzala
ve studiu České televize na praž-
ských Kavčích Horách.  (Viz strana 7)

Foto Lucie BOXANOVÁ

PETR A JAN. Petr Váňa s návrhem
sochy svatého Jana Nepomuckého.

Foto NN M. FRÝDL

Kachny a kačery vybíjíme...
V HLÁSNÉ TŘEBANI BYLO POTVRZENO OHNISKO OBÁVANÉ PTAČÍ CHŘIPKY

14. února 2017 - 3 (692) Cena výtisku 7 Kč

Poprask na vsi,

do Vižiny přijel Babiš

»Johánek« z Karlíka poputuje na chorvatský Vis

Přijďte na masopust,
čekají vás výhry!
Zadní Třebaň - Nakoupit si na stylo-
vém jarmarku. Ochutnat dobroty z
pravé venkovské zabíjačky. Vyhrát v
tombole. Vidět »v akci« skláře z Ji-
zerských hor. Pobavit se při několi-
kahodinovém programu. To vše mů-
žete na XXVIII. Poberounském ma-
sopustu, který se koná 25. 2. v Zadní
Třebani. A když dorazíte v převleku,
můžete navíc vyhrát dárkový koš za
více než 1.000 Kč určený nejorigi-
nálnější masce. (Viz strana 4) (mif)

Vila Krejčíře prodána,
za šestnáct milionů!
Černošice – Dvě honosné vily v
Černošicích ještě nedávno patřily
odsouzenému podnikateli Radova-
nu Krejčířovi. Už to neplatí, menší
z nich má od 7. 2. nového majitele.
V dražbě za ni podle portálu e-draz-
by.cz zaplatil 15,8 milionu korun.
Vyvolávací cena historicky cenného
objektu z první poloviny 20. století
v Karlštejnské ulici byla 12,9 milio-
nu. Podle znaleckého posudku má
vila s vnitřním bazénem a zimní za-
hradou cenu přibližně dvojnásob-
nou, ale v první dražbě se ji za vyšší
cenu prodat nepodařilo. Podle i.dnes
je již mnoho let neobydlená, zatéká
do ní a je částečně poničená. 
O druhou, větší  černošickou vilu
kontroverzního podnikatele, který z
Česka utekl do Jihoafrické republi-
ky a odpykává si tu několik trestů,
se přihlásila Krejčířova manželka
Kateřina. (mif)

Černošice, Kosoř - Hlavy a kůže z
divočáků poházené na veřejném
prostranství v Kosoři byly nahláše-
ny černošické městské policii.
„Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o zbytky, které byly ponechány u bu-
dovy mysliveckého sdružení, aby
proschly,“ sdělil velitel strážníků
Otmar Klimsza. Dodal, že po obci je
pravděpodobně roztahal volně pobí-
hající pes. „Vyzvali jsme myslivce,
aby hlavy a kůže prasat z veřejného
prostranství odklidili, což se také
stalo,“ uzavřel velitel černošických
městských policistů. (mif)
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Hasiči z Hlásné Třebaně jezdí každý
rok na dětské zimní soustředění. Ani
letos tomu nebylo jinak, jiné však
bylo místo pobytu...
Každý rok jsme jezdili za spřátele-
ným sborem do Železné Rudy, bohu-
žel se změnou ředitele tamní školy
přišly i změny a nám nebyla škola
zpřístupněna. Co teď? Děti jsou na
soustředění zvyklé, je to pro ně jiný
druh zábavy a odpočinku, než hory s
rodiči nebo školou. Velký dík od nás
všech má Alena Konvalinková, která
nám pomohla - během několika ho-
din zajistila ubytovaní v Kovářské v
Krušných horách. Penzion Marzebila
s úžasným majitelem panem Prukne-
rem neměl chybu!
Děti napsaly do cestovního deníku:
Pololetní prázdniny připadly na pá-
tek 3. 2, uvolnění z jednoho dne škol-

ní docházky nebyl pro většinu pro-
blém. Odjížděli jsme ve čtvrtek 2. 2. a
čekaly nás čtyři krásné slunečné dny,
smog a inverzi jsme nechali za se-
bou. Pro lyžovaní nám dospělí vyb-
rali Klínovec s Měděncem a i přes
mraky lidí jsme si to užili. Ti, kteří
nelyžovali, navštívili místní továrnu
na výrobu elektro přístrojů a užívali
si procházek i sáňkování. Celé čtyři
dny jsme bojovali v týmech o poklad
kováře z Kovářské. Každý večer pro
nás měla Kačka Císařová připravené
hry. Pobyt na horách jsme zakončili
návštěvou hasičské zbrojnice. Místní
hasiči nám ukázali, jaké rozdílné vy-
bavení mají oproti nám a co všechno
musejí dělat na horách. Soustředění
se vydařilo a my se těšíme na příští
rok! Lucie BATÍKOVÁ, 

SDH Hlásná Třebaň

Kachny vybíjíme, slepice jsme schovali
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Slepice chovají i na statku Červených v Řevni-
cích. „Po zveřejnění mimořádného veterinárního
opatření jsme naše opeřence schovali a budeme
čekat, až se epidemie přežene,“ konstatuje
Kateřina Červená, která se o řevnické hospodář-
ství stará.
Zatímco chovatelé čekají, co se bude dít, obecní a
městské úřady v ochranném pásmu musely na
základě nařízení veterinární správy neprodleně
zajistit soupis všech hospodářství vlastnící drůbež
i jiné ptáky. „Rozesílali jsme maily a dávali lidem
do schránek letáčky oznamující, že chovatelé jsou
povinni nahlásit počty drůbeže a ptactva a zabez-
pečit je před možnou nákazou,“ potvrzuje zastupi-
telka Zadní Třebaně Petra Frýdlová a dodává: „Při
nesplnění oznamovací povinnosti hrozí fyzické
osobě pokuta 50.000 a právnické osobě dokonce
2.000.000 korun.“
Podobně postupovaly i ostatní radnice  obcí zařa-
zených do ochranného pásma. V »ohnisku« náka-

zy, v Hlásné Třebani sčítací listy dokonce rozná-
šeli lidem osobně. „Museli jsme lidi uklidňovat a
vyvracet nepodložené fámy,“ konstatuje zdejší
starosta Vnislav Konvalinka. „Chovatelé měli
obavy, že budou zlikvidovány všechny chovy v
ochranném pásmu a samozřejmě mají také strach,
aby se neobjevil další případ nákazy. U obecního
úřadu máme nádobu na uhynulé ptáky od chova-
telů a volně žijící ptactvo. Po týdnu byla prázdná
a doufám, že to tak už zůstane,“ uzavírá starosta.
Napilno měli v uplynulých dnech i řevničtí měst-
ští policisté. „Kontrolovali jsme ptactvo na
Berounce i drůbež u drobnochovatelů, které jsme
zároveň upozorňovali na stávající podmínky
chovu a možná nebezpečí,“ uvedl jejich velitel
Jiří Dlask. „V případě, že by kdokoliv zaznamenal
na řece nebo v jejím okolí výskyt uhynulého ptac-
tva, ať neprodleně kontaktuje strážníky na telefo-
nu 775 718 588,“ dodal.              Miloslav FRÝDL

Hasiči vyrazili za sněhem, poprvé do Krušných hor
HLÁSNOTŘEBAŇSKÁ VÝPRAVA SI UŽÍVALA LYŽOVÁNÍ NA KLÍNOVCI A MĚDĚNCI

DOVNITŘ NE. Likvidaci nakaženého chovu přijel 6. února do Hlásné Třebaně natáčet štáb České tele-
vize. Za vrata usedlosti na břehu Berounky se však - stejně jako další přítomní novináři - nedostal, ne-
pustili ho tam policisté. Foto NN M. FRÝDL

V KOVÁŘSKÉ. Výprava hlásnotřebaňských mladých hasičů v Krušných
horách. Foto Lucie BATÍKOVÁ

Ptačí chřipka...
... neboli aviární influenza, dříve také klasický
mor drůbeže 
- onemocnění, které postihuje primárně ptactvo a
může být přeneseno i na některé druhy savců
- původcem je chřipkový virus typu A, který mů-
že napadat ptáky, savce i člověka
- jako virus ptačí chřipky se označují ty chřipko-
vé viry, jejichž prvním hostitelem byl pták
- pod jménem ptačí mor byla poprvé identifiko-
vána v roce 1878 v Itálii
- nejznámějším a nejsledovanějším typem ptačí
chřipky na přelomu 2. a 3. tisíciletí je onemocně-
ní způsobované virem H5N1, jak pro jeho rychlé
šíření mezi ptáky, tak pro jeho omezenou schop-
nost infikovat člověka a vysokou úmrtnost, po-
kud k této infekci dojde (wikipedia)

Nákaza se objevila náhle,
snad také rychle pomine!
Hlásná Třebaň - O prvním únorovém víkendu by-
lo po celé republice potvrzeno pět nových ohni-
sek ptačí chřipky, jedno z nich v Hlásné Třebani.
„Chovatel žijící v domku nad jezem Berounky po
větším úhynu drůbeže sám nahlásil podezření,“
uvedl starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalin-
ka s tím, že pravděpodobným zdrojem nákazy je
vodní ptactvo žijící na řece. Padesát kusů opeřen-
ců z nakaženého chovu veterináři utratili v pon-
děli 6. února odpoledne.
I starosta, stejně jako mnozí další obyvatelé obce,
má doma slepice. „Teď jsou zavřené, snažíme se
dodržovat všechna doporučení veterinární správy
a minimalizovat tak možnost nákazy. Jako všich-
ni ostatní doufám, že se další případ ptačí chřip-
ky neobjeví, a jak se nákaza náhle objevila, tak
zase brzy pomine,“ uzavírá Konvalinka.        (mif)

ZATÍM NIC. Starosta Hlásné Třebaně u speciál-
ní nádoby na uhynulé ptáky. „Po týdnu byla prá-
zdná,“ říká rychtář.               Foto NN M. FRÝDL



»Johánek« z Karlíka poputuje na Vis
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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A z moře jako kdyby foukal silný ví-
tr. Tato socha totiž bude v budoucnu
stát u moře. Bude osazena v městě
Komiža na chorvatském ostrově Vis.
Socha má být požehnána v den
konání Navalis, 15. května. Jak jsi s
ní teď, v polovině února, daleko?
Mám dost málo času, ale myslím, že
do Navalis sochu stihnu. Teď jsem
vymodeloval třetinový model a od-
lévám jej do sádry. Příští týden při-
vezu z lomu blok kamene a začnu
sekat.
Ty už autorem jednoho kamenného
svatého Jana Nepomuckého – pat-
rona lidí od vody jsi. V roce 2013
byla instalována čtyřicet metrů pod
hladinou Slapské přehrady, v mís-
tech, kde kdysi bývaly starými vora-
ři obávané Svatojanské proudy. Jak
moc jsou si tyto dvě tvé sochy po-
dobné, či jak moc se liší? A máš k
tomuto ve světě nejslavnějšímu a
nejpopulárnějšímu českému světci
nějaký zvláštní vztah?
Pracuji většinou pro konkrétní mís-
to. Vždy hledám tvar pro sochu, aby
»mluvila«, aby vyprávěla příběh. A
příběh svatého Jana Nepomuckého
je zajímavý, bohatý, dalo by se říci
krásný. Socha pod vodou zpodobňu-
je chvíli, kdy se stává z Jana z Pomu-
ku Svatý Jan Nepomucký. To bylo
pod hladinou Vltavy u Karlova mos-
tu. Socha, která vzniká nyní, je
obdiv a prožitek setkání s mořem.
On studoval v Itálii, s mořem se set-
kal. První setkání s tímto živlem
každému, pokud je vnímavý, mnoho
dá. My, kteří žijeme v tomto středo-
evropském prostoru, tak, jako on,
vnímáme moře velmi intenzivně. 

S vírou je spojeno i další umělecké
dílo, na kterém se podílíš, resp. o
jehož znovuinstalaci se zasazuješ.
Patříš k lidem, kteří se snaží vrátit
na pražské Staroměstské náměstí
Mariánský sloup stržený davem v
listopadu 1918. Na obnově sloupu
jsi začal pracovat před dvaceti lety,
v roce 1997. Jak jsi daleko a jak
moc jsou v současné době reálné
snahy o znovuvztyčení sloupu?
Příběhy soch jsou v sochařství důle-
žité, živé, plné inspirace a krásy. Je
to důvod, proč pokračovat v práci na
soše po dobu dvaceti let. Mariánský
sloup je skoro hotový, dokončujeme
s mým bráchou Tomášem poslední
díl. Korintskou hlavici sloupu. Je to
stavba patnáct metrů vysoká, sto tun
kamene. Velká věc, na které se podí-
lelo mnoho lidí, prací, darem, orga-
nizací, přímluvou - chcete-li modlit-
bou. Mariánský sloup je faktický
symbol smíření. Až bude moci být
osazen na Staroměstském náměstí,
na původním místě, znamená to, že
se lidé smířili. Ten čas je už velice
blízko. 
Stále tedy věříš tomu, že se znovu-

vztyčení Mariánského sloupu na
»Staromáku« dožiješ? Bylo by hez-
ké, kdyby se na své místo vrátil příš-
tí rok, kdy od jeho stržení uplyne
rovné století, co říkáš?
Přesně, těším se na to. 
Tvůj »nový« svatý Jan má být po
květnovém pražském křtu převezen
na chorvatský ostrov Vis. Proč prá-
vě tam?
Z ostrova Vis přijedou letos na Na-
valis vzácní hosté a přivezou s se-
bou také své lodě. Socha bude darem
pražských Navalis tomuto ostrovu.
Jsem rád, že tento dar bude přijat a
že se na něm mohu podílet. Svatý
Jan Nepomucký je patronem všech
lidí spojených s vodou. Plavců, potá-
pěčů, jachtařů, surfařů... Je to velmi
populární světec, možná nejznáměj-
ší Čech ve světe. Je na mnoha mos-
tech i v mnoha přístavech. V ital-
ských Benátkách mají sochu tohoto
patrona a při závodění gondol je to
meta, ke které plují. Podobně tomu
bude na ostrově Vis. Závod jachet
zde pluje z ostrova Vis na ostrov
Palagruža. 
Znáš místo na Visu, kde bude »Jo-
hánek« od letošního června stát?
Byl ses tam už podívat?
Teprve tam pojedu. Ale už vím, že
bude stát v přístavu odkud vyplouva-
jí lodě. Přímo ve městě Komiža. 
Kdo výrobu, převoz a instalaci so-
chy zaplatí? Na kolik to vyjde?
No myslím, že Zdeněk Bergman má
s tímto projektem velké výdaje. Vše
zajišťuje on, za což má můj obdiv.
Cena za sochu je však z mé strany
sponzorská.
Na čem, kromě svatého Jana, právě
pracuješ a co máš v plánu na příští
měsíce či roky?
Mám toho v plánu mnoho. A také
toužím vysekat do kamene mnoho
soch, které mám v hlavě. Chtěl bych
pokračovat v organizaci sympozia
Cesta kamene Dobřichovice - Kar-
lík. Chtěl bych dokončit i osadit Ma-
riánský sloup. Tam budou pak schá-
zet jen čtyři andělé, práce tak na
sedm let. Pracuji na sochách a vitrá-
žích pro nový kostel, který bude stát

na sídlišti v Praze-Barrandově, navr-
huji nový oltář dobřichovického
kostela... Je toho moc. Ale těším se
na všechno a také se těším do ital-
ských mramorových lomů. Tam
mám trochu času na volnou tvorbu.
Přijeďte se podívat. Na výstavu, na
ostrov Vis, nebo na pražské Navalis. 

Miloslav FRÝDL

TAKOVÝ BUDE. Návrh sochy  sv. Jana představil Petr Váňa zkraje února v pražském Arcibiskupském paláci. Asistoval
mu při tom »převozník pražský« Zdeněk Bergman. Foto NN M. FRÝDL

V DÍLNĚ. Petr Váňa (vlevo) se svým bratrem Tomášem při práci na Ma-
riánském sloupu. Foto ARCHIV

Poberounský festival
bude opět i u Vltavy
Karlický sochař Petr Váňa nepřed-
stavuje jediné spojení velkolepých
vodních slavností Navalis s naším
krajem. Loni poprvé se jejich odpo-
lední, národopisná část odbývala v
rámci poberounského folklorního
festivalu Staročeské máje. Na Kři-
žovnickém náměstí, přímo před vs-
tupem na Karlův most, se tisícov-
kám zahraničních turistů i Pražanů
předvedlo několik souborů z Čech,
Moravy, ale také třeba z Černé Hory
či ze Srbska. Součástí Staročeských
májů budou Navalis také letos: v ne-
děli 14. 5. tentokrát na levém břehu
Vltavy, na náplavce u Hergetovy ci-
helny, zahrají a zatancují národopis-
né družiny z Chorvatska, Moravy i
od nás, z dolního Poberouní.

Kdy a kde se letos bude konat 
festival Staročeské máje

BEROUN, Barrandovo náměstí 
- sobota 6. května 2017
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves 
- sobota 6. května 2017
SVINAŘE, náves 
- sobota 6. května 2017
VINAŘICE, náves 
- sobota 13. května 2017 
MOKROPSY, Masopustní náměstí 
- neděle 14. května 2017
PRAHA, Hergetova cihelna 
- neděle 14. května 2017
VŠERADICE, u hospody 
- sobota 20. května 2017 
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves 
- sobota 20. května 2017
LETY, náves 
- sobota 27. května 2017             (mif)

Svatojanské »vodní«
slavnosti Navalis
- jsou oslavou nejznámějšího české-
ho světce a »Pražana« svatého Jana
Nepomuckého, patrona lidí od vody
- v předvečer svátku sv. Jana Nepo-
muckého (na tzv. vigilii) se koná
mše, procesí a barokní vodní koncert
na hladině Vltavy u Karlova mostu
- první hudební vystoupení na lodích
se v Praze uskutečnilo 5. 5. 1627
- obnovené, novodobé Navalis se
poprvé konaly 15. 5. 2009 u příleži-
tosti 280. výročí svatořečení sv. Jana
- letošní Navalis se uskuteční v ne-
děli 14. 5. a v pondělí 15. 5.       (mif)
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Průvod vyšel z návsi, skončil u srubu
Na leTOvský MasOPUsT DOraZIlY TraDIČNÍ MaskY: vŮl, BÁBa v NŮŠI, MNICH I vODNÍk

Lety - Do hasičárny i do srubu U
Kocoura zavítal letos nově maso-
pustní průvod v Letech. Konal se
první únorovou sobotu.

Masky se sešly na návsi krátce před
14.00. Nejvíce jich dorazilo z místní

knihovny, kde se do kostýmů pře-
vlékla i početná skupina místních ha-

sičů. Nechyběl tradiční vůl, bába s
nůší, mnich či vodník. Na návsi nej-
prve vystoupily děti z místní školky s
tancem medvěda i country tanečky.
Porota z dětských masek ocenila zd-
ravotní sestru, čertíka i květinářku,
za dospěláckou masku Sponge Boba
si jeho majitel odnesl víno. Poté vy-
šel průvod s kapelou Třehusk na ob-
chůzku vsí.    Pavla nováčKová

XXVIII. poberounský MASOPUST
se koná v sobotu 25. února 2017 od 9.00 na návsi v Zadní Třebani

kina v okolí
KINO ŘEVNICE
15. 2. 20.00 STRNADOVI
17. 2. a 26. 2. 17.30 (Ne 15.00) JACKIE
17. 2. 20.00 JÁ, DANIEL BLAKE
18. 2. 14.00 DIVOKÉ VLNY 2
18. 2. 15.30 PSÍ POSLÁNÍ
18. 2. A 24. 2. 17.30 PADESÁT ODSTÍ-
NŮ TEMNOTY
18. 2. 20.00 a 25. 2. 17.30 TRAINSPOT-
TING 2
19. 2. 15.00 LEGO: BATMAN MOVIE
19. 2. 17.00 RICHARD MÜLLER
22. 2. 20.00 V SEDMNÁCTI
24. 2. 20.00 MLČENÍ
25. 2. 14.00 PES ROC(K)U
25. 2. 15.30 KRKONOŠE
25. 2. 20.00 BÁBA Z LEDU
26. 2. 17.00 I DVA JSOU RODINA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
13. 2., 17. 2., 18. 2., 22. 2., 24. 2., 26. 2.
20.00 (Pá 17.30, So 20.30, Ne 18.30)
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
14. 2. 18.30 SPOJENCI
15. 2., 20. 2., 22. 2. 13.45 KUBO A KOU-
ZELNÝ MEČ
15. 2. a 24 2. 17.30 (Pá 20.00) VŠECH-
NO NEBO NIC
15. 2. 20.00 MÍSTO U MOŘE
16. 2. 15.30 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
16. 2. a 21. 2. 18.30 (Út 17.30) ZLATO
17. 2., 22. 2., 25. 2. 20.00 (St 17.30) T2
TRAINSPOTTING
18. 2. 15.30 ODVÁŽNÁ VAIANA:
LEGENDA O KONCI SVĚTA
18. 2. a 27. 2. 17.30 (Po 20.00) LÉK NA
ŽIVOT
19. i 25. 2. 15.30 LEGO BATMAN FILM 
19. 2. 18.30 MLČENÍ
20. 2. 17.30 MANŽEL NA HODINU
20. 2. 20.00 TANEČNICE
21. 2. 20.00 V SEDMNÁCTI
23. 2. 17.30 15.30) LA LA LAND
23. i 25. 2. 18.30 (So 17.30) BÁBA Z LEDU
26. 2. 15.30 PES RO(C)KU

KINO RADOTÍN
14. 2. 17.30 RICHARD MÜLLER:
NESPOZNANÝ
14. 2. 20.00 PYROMAN
15. 2. 10.30 OSTRAVAK OSTRAVSKI
15. 2. 17.30 KRÁLOVNA KRYSTÝNA
15. 2. a 17. 2. 20.00 PADESÁT OD-
STÍNŮ TEMNOTY
16. 2. a 18. 2. 17.30 (So 20.00) JACKIE
16. 2. 20.00 POSLEDNÍ KRÁL
17. 2. a 18. 2. 17.30 (So 15.30) LEGO:
BATMAN FILM 3D
18. 2. 17.30 FLORENCIE A GALERIE
UFFIZI - dokument
21. 2. 17.30 MÍSTO U MOŘE
21. a 24. 3. 20.00 T2 TRAINSPOTTING
22. 2. 17.30 ANDĚL PÁNĚ 2
22. 2. i 28. 2. 20.00 JÁ, DANIEL BLAKE

* zabíjačka * stylový jarmark * tombola * projížďky na koních * masopustní fraška * pochovávání
Masopusta * veselá scénka ZUŠ Řevnice * soutěž o nejlepší masku * kejklíř PET * dětská muzika
Notičky * staropražský Třehusk * Třebasbor * průvod maškar * soutěž o nejchutnější masopustní

občerstvení * po skončení průvodu (v cca 18.30) posezení s muzikou ve Společenském domě

DěTský karNeval se koná v neděli 26. února od 14.00 hodin ve společenském domě v Zadní Třebani
* hry * soutěže * taneční překvapení Tumbao Liteň * tombola * kolo štěstí * hraje Třehusk

Tipy NN
*  Prezentace knihy fotografa a ka-
meramana Vladimíra Douska  Puto-
vání krajinou Berounky se uskuteč-
ní 17. 2. od 18.00 ve společenském
sále OÚ Všenory. (sah)
* Hasičský karneval se koná 17.2.
od 20.00 v Lidovém domě Řevnice.
O hudbu se postará DJ Olda Burda,
v programu je tombola i vyhlášení
nejlepší masky karnevalu.         (box)
* Štěpán Rak a Miroslav Paleček
koncertují 18. 2. od 18.00 v restau-
raci U Janů Karlštejn.                   (hk)
* Cestovatelskou besedu o Kubě s
Věrou Veselou a Antonínem Hofma-
nem pořádá 18. 2. od 18.30 Klub U
Emy ve Lhotce. (ebu)
* Hudební one-man show muzi-
kanta Honzy Ponocného uvede pod
názvem Cirkus Ponorka 18. 2. od
20.00 Club Kino v Černošicích.  (vš)
* Dětský karneval s Oldou Burdou
pořádají 19. 2. od 13.00 v Lidovém
domě Řevnice místní hasiči.     (box)
* Jazzové Trio Femi Temowa zahra-
je 19. 2. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. (vš)
* Snímky z Thajska Fr. Javorského
jsou do 19. 2. vystaveny v Muzeu
Českého krasu Beroun.               (pez)
* 2. ročník Sportovního plesu se ko-
ná  24. 2. od 19.30 v sále U Kafků
Lety. Hraje The Blue Moon, o před-
tančení se postará Vojta Lacka, na
závěr je připravena diskotékou.  (bt)
* Kapely Lety Mimo, M.Z.H. a
Daily Coffee zahrají 24. 2. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.               (vš)
* Masopust v Halounech se koná
25. 2. Ve 14.00 vyrazí průvod, v
17.00 v hospůdce U Zrzavého pavi-
ána začne tancovačka s kapelou
Trombenik. Vstupné 120 Kč, děti
zdarma. Lenka DvořáKová
* 13. maškarní ples Náruče, tento-
krát ve znamení seriálů, hostí 25. 2.
od 20.00 Lidový dům Řevnice. Hrát
bude DJ Olda Burda s kapelou Če-
dič, zatančí Vojta Lacka.            (pan)
* Irská indiefolková skupina The Led
Farmers koncertuje 25. 2. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Pohádku O rukavičce v podání
Divadla Úsměv uvádí 26. 2. od
16.00 Club Kino Černošice.       (vš)

II. Dětský maškarní bál uspořádali 11. 2. ve Svinařích místní mopeďáci.
Po druhé hodině bylo v sále hostince skoro prázdno, ale parket se rychle
zaplnil dětmi i jejich doprovody. Masky byly různé, velmi pěkné, obzvlášť
ti nejmenší byli roztomilí. A v kostýmu klauna dorazil i prezident mopeďá-
ků Michal Skála. Pořadatelé připravili spoustu her a závodů pod vedením
víly Zimy. Pětačtyřicet capartů si užilo krásné zimní odpoledne. Poděková-
ní patří všem, kteří se na zdárném průběhu zábavy podíleli, zvláště Blance
Škarvadové.  Foto Jitka VEVERKOVÁ Jana KOzÁKOVÁ, Svinaře

TANČIL KLÍČEK. I v Řevnicích uctili masopust. Oslavy, která se konala 5.
února, se zúčastnil zdejší taneční soubor Klíček.     Foto Ondřej NOVÁČEK

V PRŮVODU. Maškary na letovském masopustu. Foto Karel RÁŽ

Na karneval dorazil i prezident, byl za klauna 
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Všeradův kurýr

Všeradice - Na konci března se bu-
de ve všeradické hospodě Na Růž-
ku konat turnaj ve sportovním si-
mulátoru FIFA 17. Jeho hlavním
organizátorem je zdejší obyvatel
Jakub SUCHÝ.
Co to vlastně je »sportovní simulá-
tor FIFa 17«?
Jde o nejnovější herní simulátor fot-
balu. Dvaatřicet účastníků turnaje
proti sobě nastoupí v základních
skupinách odkud se »vyfiltruje«
šestnáct nejlepších, kteří postoupí do

následovného Play-off. Zde budou
přímo bojovat o postup do finále a
celkové vítězství v turnaji.
v čem se váš turnaj liší od jiných
podobných akcí?
Jde o takzvaný offline turnaj, to zna-
mená, že hráči nehrají proti sobě po
internetové síti z pohodlí svého do-
mova, nýbrž musejí dorazit do dějiš-
tě konání turnaje. Tady se osobně
setkají se soupeři, se kterými mohou
diskutovat o taktice, poznat nové lidi
a zasoutěžit si o ceny.

Kdo turnaj pořádá a proč právě ve
všeradicích?
Turnaje pořádám já společně s tý-
mem lidí (hráčů), který se kolem tur-
najů vytvořil. Určitě nemohu opo-
menout hlavní partnery akce, který-
mi jsou profesionální herní klub
SkillZone či obchod s elektronikou a
výpočetní technikou CzC.cz. Díky
nim můžeme účastníkům i návštěv-
níkům turnajů nabídnout skvělý pro-
gram a unikátní herní prostředí.
Kdo se turnaje může zúčastnit a jak
má přijít vybaven? Má dorazit s vla-
stním počítačem…?
Turnaje se může účastnit, buď jako
fanoušek, nebo samotný hráč, prak-
ticky každý, kdo má zájem o hry
všeho druhu. Na místě budou pro
účastníky turnaje připraveny konzo-
le XboX, na kterých se bude odbývat
samotný turnaj. Vlastní počítač si s
sebou nikdo brát nemusí, na akci bu-
de IT techniky dost.
oč se »bojuje«? Co získá vítěz či ví-
tězové turnaje?
Chceme, aby z každé naší akce hráči
odcházeli spokojeni a nikdo neod-
cházel s prázdnou. Pro blížící se tur-
naj ve »fifě« chystáme poháry, me-
daile a věcné ceny.
Součástí akce bude doprovodný
program. Jaký a komu je určen?
V prostorech turnaje se bude nachá-
zet FAN zóna - prostor, kde bude
zajištěný program pro každého, kdo
si bude chtít vyzkoušet hry na růz-
ných typech konzolí a herních počí-
tačích. Součástí budou také »mini-
turnaje« pro návštěvníky akce, které
se budou konat po celý den a budou
řízené našimi hosteskami. I zde se

bude bojovat o nejrůznější ceny.
podobných počítačových turnajů
máte v plánu na letošek víc. Kdy a
kde se uskuteční, v čem se bude
soutěžit?
Na letošní rok máme naplanované
ještě další dva turnaje. Konkrétně se
jedná o hry League of Legends
(10.6.2017) a Counter Strike Global
Offensive (23.9.2017). V prvně jme-
nované hře půjde již o čtvrtý ročník
turnaje. Díky popularitě, kterou tato
hra má, se nám podařilo získat zají-
mavé partnery turnaje a budeme tak
moci nabídnout hráčům ceny v pře-
počtu za 20 000 Kč a putovní deseti-
kilogramový pohár z dílny Všeraďá-
ků Martina Silbernágla a Tomáše
Vejvody. Všechny naše turnaje, a to
se týká i toho březnového, pořádáme
v 1. patře všeradického hostince Na
Růžku. Miloslav FRÝDL

V hospodě budou hrát fotbal, na počítačích
OBYVATEL VŠERADIC JAKUB SUCHÝ ORGANIZUJE TURNAJ VE SPORTOVNÍM SIMULÁTORU FIFA 17

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 3/2017 (221)

POŘADATEL. Organizátor turnaje ve sportovním simulátoru Jakub Suchý. Foto aRCHIv

Z podbrdského kraje
* Osmý ročník amatérského turnaje ve stol-
ním tenisu se bude konat 18. února v sále
hospody v Hatích. Po registraci, která je na-
plánována od 9 do 9.30, začnou samotné bo-
je na zelených stolech v 10.00. Síly změří
zvlášť ženy a muži, startovné činí 100 Kč.
Sportovní klání uzavře večerní posezení s
hudbou. (mif)
* Ples pořádá 18. 2. Spolek rodičů a přátel
ZŠ Hostomice. V sále místního hotelu U
Krásů začne ve 20.00, hraje Galaxie.      (hol)
* Zámecký dvůr Všeradice připravuje ne-
dělní odpoledne s dechovkou. První se koná
19. 2. od 15.00  - k tanci i poslechu bude hrát
Toulavá kapela. Vstupné 80 Kč. Zveme vás i
na vepřové hody od 17. do 19. 2. Na jídelním
lístku objevíte tradiční zabijačkové dobroty,
pochutnat si budeme moci i na domácím
uzeném či klobáskách. Rezervace na tel: 606
944 074, email: restaurace@zamecky-
dvur.cz.                   Barbora PISKÁČKOVÁ
* Horymírova sváteční jízda z Radotína do
Neumětel se uskuteční 25. 2. Jezdci na ko-
ních se shromáždí v 8.30 před radotínskou
radnicí na náměstí Sv. Petra a Pavla a po roz-
loučení s hrdinným vladykou Horymírem
vyrazí v 9.00 s poselstvím starosty Radotína
starostovi Neumětel. (jah)

Děti si v muzeu prohlédly nábytek i nádobí

Maškary obcí projdou
v sobotu 18. února
Všeradice - Oslava masopustu se ve
Všeradicích uskuteční v sobotu 18.
února. Sraz masek je ve 14 hodin
před hospodou Na Růžku, průvodu
maškar při jejich obchůzce obcí bu-
de vyhrávat staropražská kapela Tře-
husk. „Účastníky průvodu prosíme o
lahvinku vína na svařáček,“ vyzývá
organizátor akce Lukáš Tesařík. „Ví-
no můžete odevzdat v hospodě Na
Růžku nejpozději 17. 2.,“ dodává.
Sobotní masopustní oslavy uzavře
taneční zábava, která v sále hospody
začne v 19.00 hodin. Vstupné je do-
brovolné. (mif)

V pátek 3. února navštívily děti z Mateřské školy Všeradice místní muzeum
M. D. Rettigové. Během prohlídky školáčci poznávali bylinky, které se pou-
žívaly a dodnes používají k vaření. Dozvěděli se, jak se dříve nazývaly ně-
které věci. Měli ale především možnost vidět, co se v minulosti používalo k
práci, jak vypadal tehdejší nábytek či nádobí. Dětem i jejich učitelkám se
prohlídka líbila.     Text a foto Kristýna LapáčKová, MŠ všeradice
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Ráda bych využila Liteňského okén-
ka, abych vám poskytla alespoň útr-
žek z dění na Úřadu Městyse Liteň.
Pro ty z vás, kteří pravidelně navště-
vují veřejná zasedání zastupitelstva,
jsou některé informace již známé.
Koncem roku 2016 byla podána žá-
dost o dotaci z Ministerstva financí
na nástavbu tří školních tříd a na
zvýšení kapacity školní jídelny i ša-
ten pro žáky ZŠ Liteň. Ještě bude
podána žádost o dotaci z evropských
fondů, jejíž přípravy právě v těchto
dnech vrcholí. Vzhledem k rozdíl-
ným podmínkám těchto dotačních ti-
tulů se jedná o dva trochu rozdílné
projekty; žádost druhá je bohužel
»ochuzena« o rozšíření jídelny a
šaten.
Další předvánoční žádostí loňského
roku byla žádost na výstavbu dětské-
ho hřiště, které by mohlo být umístě-

no před budovou kina na zatravně-
ném prostoru. Hřiště by samozřejmě
splňovalo bezpečnostní podmínky,
bylo by oploceno a řádně udržová-
no. Tento dotační titul bohužel bývá
přehlcen žádostmi, my však doufá-
me, že budeme mezi úspěšnými. 
Nemalou akcí byla i žádost, jež byla
také koncem roku podávána na spor-
tovní hřiště ve Bělči. O tento směr se
zasloužil hlavně bělečský osadní vý-
bor a všichni, kdo s ním spolupracu-
jí. Zde se lidé spojili a rozhodli se
pro několik společných cílů, na žá-
dosti pak mnoho času strávilo něko-
lik občanů Bělče a místní zastupitel,
kteří si zaslouží velký dík.
Díky Středočeskému kraji, který se
rozhodl podpořit projekt rekonstruk-
ce podlahy v tělocvičně ZŠ a obno-
vy krytů oken i radiátorů, se budou
tyto práce ve školní tělocvičně odbý-

vat již v letošním roce. Jak dlouho
budeme muset žáky »otužovat« ven-
kovním tělocvikem, zatím nevíme.
Protože se ale nejedná o příliš velký
rozsah prací, předpokládám, že hlav-
ní práce se zde uskuteční o letních
prázdninách.
Velkým úspěchem loňského roku se
mohou chlubit liteňští hasiči. Za
svou ochotu a práci pro městys i je-
ho obyvatele budou odměněni no-
vou hasičskou cisternou, kterou by
rádi představili v září při velkole-
pých oslavách 140 let SDH Liteň.
Na tomto úspěchu má velkou záslu-
hu velitel jednotky Jiří Hrách, které-
ho tento, naštěstí úspěšný, počin stál
mnoho hodin práce a samozřejmě
členové sboru, kteří ho v průběhu let
dokonale přesvědčili, že jejich práce
za všechnu tuto snahu stojí.
(Dokončení na straně 8) (šm)

Králem se stal spiderman
V sobotu 4. 2. se zaplnil taneční sál liteň-
ské restaurace Ve Stínu lípy dětmi, rodiči
i prarodiči - děti si přišly užít karnevalo-
vý rej. Nechyběli piráti, kočičky, prin-
cezny, přiletěl anděl. Oblíbenou zábavou
je soutěž ve zpěvu, snad každá maska vy-
užila této možnosti a všechny výkony by-
ly řádně oceněny. Do organizace se zapo-
jili žáci ze ZŠ v Litni  - vyzdobili sál  a
celou dobu s dětmi tančili i soutěžili. Vel-
ký dík patří Lence Čížkové,  Majdě Fílo-
vé, Matějovi Slabihoudkovi a Honzovi
Troníčkovi. Stálou spolupracovnicí Do-
mečku je Kateřina Kellerová, díky které
byly děti včas a spravedlivě oceněny při
soutěžích. Masky se ničeho nebály, pro-
lézaly strachovým pytlem, házely na cíl a
ukázaly, jak se trefit do brány. K tanci
vyhrával Viky Pastorek, děti tančily ja-
ko o závod. Králem  Karnevalového reje
se stal spiderman Štěpán, královnou prin-
cezna Hanička. Necelá stovka účastníků
se rozcházela značně unavena do svých
domovů, na všechny se těšíme zase za
rok.    Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

Liteňské aktuality 
* V. školní ples se uskuteční 14. 2.
od 15.15 v tělocvičně ZŠ Liteň.
Účastníky čeká diskotéka, tombola i
volba a korunovace krále/královny
plesu. Vstupné 20 Kč, společenské
oblečení nutné.      Eva KNOPOVÁ
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Litně se koná 16. 2. od 19.00 v zase-
dací místnosti úřadu městyse.    (šm)
* Nákladní vůz sjel 2. 2. ráno do
příkopu u silnice z Litně do Měňan
a bránil provozu. Další dvě auta, do-
dávka a osobák, skončila v příkopu
asi 200 metrů od první nehody. Pro-
fesionální hasiči z Řevnic museli
vyčkat příjezdu sypače - na namrzlé
vozovce nebylo možné se zásahový-
mi vozy vyprošťovat. Po posypání
silnice byly náklaďák i dodávka vy-
taženy na silnici pomocí navijáku,
osobní vůz vytlačen ručně. (pav)

Budeme mít vlastní kalendář!
STAROSTKA ŠÁRKA MARCÍNOVÁ INFORMUJE O DĚNÍ NA ÚŘADU MĚSTYSE

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      2/2017 (65)                

BĚHALI LITNÍ. Pátý ročník zimní-
ho běhu se konal předposlední led-
novou sobotu. (Viz strana 8)

Foto Karel TŮMA

V úterý 31. ledna se vydala první a druhá třída ZŠ
Liteň na exkurzi do České televize. I přes kala-
mitní stav na silnicích jsme přijeli na pražské
Kavčí Hory s lehkým předstihem, takže se děti
stihly v předsálí nasvačit a nakoupit si upomínko-
vé předměty i hračky v místním obchůdku. 
Přesně v 10 hodin si nás převzali dva průvodci a
zavedli nás do víceúčelového sálu, kde jsme si
krátce povídali o budově ČT a dozvěděli se spou-
stu zajímavostí. Děti se ale nenechaly zahanbit a
na všechny otázky i chytáky bleskurychle odpo-
vídaly. Víte třeba, že chodby ČT měří přes 40 ki-
lometrů?! Nebo jaký byste si tipli, že je dle divác-
kého hlasování nejlepší Večerníček? Kdepak - ani
mezinárodně známý Krteček, ani populární Bob a
Bobek. Je to kultovní pohádka o zlém Trauten-
berkovi, čili Krkonošské pohádky. Ledva jsme
zhlédli krátký film, který nám představil jak bu-
dovu ČT, tak její známé moderátory, následovalo

chození spletitými chodbami televizního komple-
xu. Prohlédli jsme si zmenšený model všech bu-
dov, kulisy, různá studia - dokonce i to, odkud se
vysílala olympiáda v Riu. A mohli jsme se také
zúčastnit natáčení Kouzelné školky s Magdou
Reifovou a Františkem. To děti bavilo asi nejvíce.
Na konci celé pouti jsme se vrátili zpět do víceú-
čelového sálu, kde si děti mohly vyzkoušet různé
kostýmy, práci s kamerami nebo číst ze čtecího
zařízení před kamerou a sledovat se v přímém
televizním přenosu.  A protože to byl poslední
den prvního školního pololetí, učitelky Karlová a
Macourková si připravily pro děti veliké překva-
pení: předávání vysvědčení přímo v televizi!  Dě-
ti byly nadšené a všechny se hrdě se svými vý-
sledky vyfotily ve studiu oblíbeného Déčka.
Cesta domů byla poklidná, ale na dětech byla
vidět únava jak z chození, tak z té spousty vjemů.

Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

LiteňskéOKÉNKO

Školáci dostali vysvědčení v televizním studiu na Kavčích Horách
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Další z rozpracovaných akcí je pří-
prava podkladů pro žádost o podpo-
ru při zvýšení kapacity vodních zd-
rojů a výměny technologie ve vodár-
ně Vlence. 
Protože bychom rádi, abyste všichni,
kdo máte zájem, mohli být informo-
váni o tom, z jakých dotačních titulů
bylo v minulosti žádáno a odkud se
žádá nyní, připravujeme zveřejnění
těchto informací na internetových st-
ránkách městyse (www.mestysli-
ten.cz). Doufám, že se nám podaří
najít čas na dokončení aktualizace
co nejdříve a všichni tak budete mít
možnost více se informovat nejen o
záměrech zastupitelstva a vedení
městyse, ale i o tom, které žádosti
byly úspěšné a které bohužel nikoli. 

Ráda bych vám také představila pro-
jekt Vytvořme si liteňský kalendář
na rok 2018. Jeho hlavní myšlenkou
je celoroční výběr fotografií od
všech, kdo budou mít zájem se zúča-
stnit, a koncem letošního roku z vy-
braných fotografií nechat vytisknout
kalendář, který každému z vás může
celý rok 2018 doma na zdi ukazovat,
jak vypadala různá místa v Litni,
Vlencích, Leči, Bělči i okolí před ro-
kem. Více informací o tomto projek-
tu naleznete na internetových strán-
kách městyse Liteň a vývěsních plo-
chách. Případně se pro podání pod-
robnějších informací kdykoliv ob-
raťte na úřad městyse. 
Stejně jako v minulém roce i letos
plánujeme na všechny vývěsní plo-

chy umístit informace obsahující jak
veškeré kontakty, tak informace o
platbách na rok 2017. Omlouváme
se za zpoždění těchto informací, stá-
le však čekáme na aktuální výpočet
stočného pro letošní rok. Zatím se
zde můžete dočíst o termínech veřej-
ných zasedání a vše o zmíněném
projektu liteňského kalendáře.
Připomínám, že je stále možné pro-
jevit zájem o zařazení do informač-
ního systému Litně - e-mailem na
adresu: kontaktyliten@seznam.cz,
nebo telefonicky, případně osobně
na úřadu městyse. Všem vám děkuji
za zájem o dění v naší obci a přeji
klidné prožití zimních měsíců.

Šárka MARcÍNOVÁ,
starostka Litně

Ještě jsme se nestihli pořádně všich-
ni vrátit ze zimního »silvestrovské-
ho« soustředění a už byl jednotce
liteňských hasičů 2. ledna vyhlášen
poplach. Jednalo se o požár popelni-
ce v Halounech. Kromě nás tu zasa-
hovali i hasiči z Řevnic. 
V lednu bylo v akci i naše družstvo
psovodů: 16. 1. se společně se svými
kolegy a dobrovolníky zapojilo do
pátrání po zmizelé třiadvacetileté že-
ně na Příbramsku. Po hodině a půl
od zahájení prací v terénu byla roz-
sáhlá pátrací akce ukončena nálezem
pohřešované osoby. Žena již bohužel
nejevila známky života. 
S dalšími jednotkami pod vedením
HZS z Řevnic jsme absolvovali vý-
cvik na zamrzlé Berounce v Letech.
Zaměřen byl na záchranu osob z pro-
bořeného ledu. Vyzkoušeli jsme si
nejrůznější varianty zásahu i možná
rizika.
V sobotu 21. ledna se konala výroč-
ní valná hromada SDH Liteň. Zhod-
notili jsme kulturní, sportovní a zá-
sahovou činnost za uplynulý rok.
Jednání navštívilo mnoho našich
členů i hostů. Těší nás dobrá spolu-
práce s okolními SDH i s profesio-
nálními hasiči a jinými organizace-
mi. Po schůzi následoval hasičský

ples. Během chvíle se zaplnil sál i ta-
neční parket. Pro návštěvníky byla
připravena tombola, k tanci i posle-
chu hrála dlouho do noci skupina
PHZS.
Také jsme navštívili dodavatele naší
nové cisterny. Ve výběrovém řízení

zvítězila firma THT Polička, která
nám cisternu vyrobí do konce břez-
na. Budeme mít Tatru 815/7 6x6
CAS30 pro velkoobjemové hašení s
posádkou 1+3. Prozatím jsme na
jednání v Poličce viděli jen náš pod-
vozek s kabinou, ale dodavatel nám

včasné dodání garantuje. Máme vel-
kou radost - poprvé v historii bude v
Litni úplně nová hasičská cisterna.
Předtím to bylo jen vozidlo doprav-
ní, Avia A30 DVS12. Získali jsme ji
před čtyřiceti lety a slouží dodnes. Je
dobře, že se i naše generace význam-
ně zapsala do historie liteňských ha-
sičů a navázala tak na práci našich
předchůdců, kteří tvořili historii sbo-
ru od jeho počátku.
V roce 2017 se určitě máme na co tě-
šit.  Dne 14. a 15. 4. se bude pod ve-
dením velitele družstva psovodů
Martina Brandnera konat  republiko-
vé setkání psovodů SH ČMS. SDH
Liteň bude organizátorem setkání a
cvičení složek IZS. Poslední dubno-
vý den budeme pořádat tradiční pá-
lení čarodějnic a 13. 5. spoluorgani-
zovat liteňské máje. Mini hasičům
chceme připravit menší letní tábor a
setkání s jejich kamarády z jiných
SDH. Kromě tradičního organizová-
ní či spoluorganizování akcí v Litni
a okolí se budeme nejvíce soustředit
na 9. září. Tento den oslaví SDH Li-
teň 140 let od svého založení. Bude
připraven bohatý hasičský, kulturní
a doprovodný program, moderní i
historická hasičská technika. Bude-
me moc rádi, když u toho budete s
námi. Pokud se chcete přidat k naše-
mu kolektivu nebo sledovat naši čin-
nost, mrkněte na web www.sdhli-
ten.cz.       Jiří HRÁcH, SDH Liteň

Psovodi hledali ženu, našli ji mrtvou
LITEŇŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI V ZÁŘÍ OSLAVÍ STO ČTYŘICET LET OD ZALOŽENÍ SVÉHO SBORU

Již 5. ročník zimního běhu se konal
v sobotu 21. ledna v Litni. Běh to byl
opravdu zimní - ranní teploty klesa-
ly pod -11°C, během závodů pak vy-
stoupaly »až« na -7°C. 
Program začal v 10 hodin startem
dětí ve věku 6-7 let. Celkem v dět-
ských kategoriích závodilo 56 běž-
ců. Z chráněného bydlení v Litni se
zúčastnili tři handicapovaní běžci,
kteří měli velikou radost z běhu a
obdrželi medaili, diplom i cenu. 
Hlavní závod odstartoval ve 12 ho-
din. Zúčastnilo se ho 80 závodníků -
14 žen, 50 mužů, 5 dorostenců a 11
účastníků běhu pro zdraví. Letošní
hlavní závod měl novou trať. Start i
cíl zůstal stejný, změna nastala po
proběhnutí zámeckým parkem. Běž-
ci se vydali kolem restaurace Ve Stí-
nu lípy po silnici na Měňany a dále
po turistické cestě kolem rybníku
Obora. Po zdolání kopce se pokračo-
valo do Dolních Vlenců a po silnici

do cíle. Hlavní závod byl na dvě
kola, dorostenci i účastníci běhu pro
zdraví běželi kolo jedno. Trať vedla
po sněhu a místy i po ledu.
Celkovým vítězem se stal Jan Fra-
něk z Triklubu Příbram v čase 27:30,
v kategorii žen vyhrála Bára Stýblo-
vá z Loko Beroun v čase 33:48. 
Přes mrazivé počasí se závodů  cel-
kem zúčastnilo úctyhodných 139
běžců. Nejstarším účastníkem byl
pětasedmdesátiletý Václav Řápek z
Prahy – ročník 1942, nejmladším tří-
letý Matouš Alfery z Vinařic. Ceny
vítězům předávala starostka Litně
Šárka Marcínová.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli
při přípravách i při samotném závo-
du, zvláště liteňským hasičům za ří-
zení dopravy, spoluorganizátorům i
sponzorům. Velmi nás mrzí, že se té-
to akce ve větším počtu neúčastní
obyvatelé Litně.  Jana KRTKOVÁ,

Stanislav KRTEK, Liteň

Závodníci běželi zasněženou Litní, už popáté

Zálesáci si zahrají
na Sherlocka Holmese
Děti ze Zálesáku Liteň navštívili
Techmanii v Plzni. Zhlédli 3D pla-
netárium, interaktivní expozice a ji-
né zajímavé exponáty výstavy.
Letní dětský tábor Zálesáku se bude
konat od 16. 7. do 5. 8. Jedná se o
tradiční stanový tábor v křivoklát-
ských lesích, v údolí potoka Javorni-
ce u Zvíkovce. Děti se kromě hraní
her a plnění úkolů do celotáborové
hry (letos Sherlock Holmes) učí do-
vednostem, odpovědnosti a samo-
statnosti. Informace o táboře a kon-
takt pro rezervaci přihlášek nalez-
nete na www.tkzalesakliten.cz. 

Jiří hrách, Zálesák Liteň

Budeme mít vlastní liteňský kalendář
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ. Vítězové jedné ze seniorských kategorií liteňské-
ho zimního běhu. Foto Karel TŮMA

POD MOSTEM. Liteňští hasiči v lednu absolvovali výcvik na zamrzlé Be-
rounce pod letovským mostem. Foto Jiří hrách
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Kurz byl úspěšný, líbilo se nám počasí i sněhové podmínky

Chystá se druhý novodobý masopust
MAŠKARY SE DO ULIC MĚSTYSE VYDAJÍ DEN PŘED POPELEČNÍ STŘEDOU - V ÚTERÝ 28. ÚNORA

Masopustní čaa začíná den po svátku
Tří králů a vrcholí před Popeleční st-
ředou, kdy nastává postní období do
Velikonoc. Právě v úterý 28. 2. před
Popeleční středou se sejdou masky i
v Litni a vyrazí v průvodu po obci.
Do tance a do kroku nám stejně jako
loni zahraje kapela Třehusk. Naši
skalní muzikanti z party kolem do-
mácího vzdělávání Stáj Bílý Kámen
Petr Kafka a David Smrž hudebně
doprovodí omladinu při zpěvu. Při-
pravili si masopustní písně, jako živý
základ našeho vlastního pojetí tradi-
ce masopustu. Kdo by se rád setkal s
maškarami na svém zápraží, dvorku
či zahradě, rádi se vám přijdeme uká-
zat. Průvod povede tambor s bub-
nem, který bude také dohlížet na
řádné dodržování programu, od pře-

dání masopustního práva, přes maso-
pustní pochůzku až po zábavu v hos-
podě U Dvora s Třehuskem, tombolu
a vynesení rozsudku nad hříšníkem
medvědem. Vyzýváme všechny, kteří
se chtějí zalíbit neřestníku Bacchuso-
vi a jeho maškarám, aby bez váhání
přispěli do masopustní tomboly. Bu-
dete za dobrý skutek řádně potrestáni
a bude vám to přičteno k dluhu.

Každý, kdo má zájem vytvořit si vla-
stní masku a převlek, se může zúča-
stnit workshopu Kašírování masky v
rámci Výtvarné dílny Liteňského pu-
píku (v budově kina) 22. 2. od 16 do
19.00. Kontaktujte nás, prosím, na
tel.: 776 657 733, nebo mailem liten-
skypupik@email.cz, abychom zajis-
tili dost materiálu, barev a lepidla.
Rádi bychom oslovili zdatné šiče a

šičky, ideálně s vlastním šicím stro-
jem, výtvarníky a výtvarnice, kteří
by nám pomohli s výrobou masek. A
budeme velmi rádi i za tyto dary:
Zvláštní oblečení, uniformy, skafan-
dry, letecké kombinézy, jakýkoli
výtvarnický materiál: knoflíky, látky
barevné a vzorované, boá, flitry, části
bižuterie, atrapy potravin, lepicí pás-
ky, lepidla, gázu, obvazy...
Pokud byste chtěli pohostit na zápra-
ží svého příbytku masopustní společ-
nost, maškary přijdou i k vám. Vez-
mou vás do kola, popřejí plodnost a
štěstí - to vše za malé pohoštění, ko-
láče a rundu. Kdo se na nás hodovní-
ky připraví, dejte vědět na: 776 657
733, nebo litenskypupik@email.cz.

Karel TŮMA, Liteňský pupík

V neděli 29. ledna jsme se sešli před
liteňskou školou a vyrazili na cestu
do Jizerských hor. Již pátým rokem
jsme lyžařský kurz pořádali ve spo-
lupráci se Základní školou v Sucho-
mastech. Mávající rodiče jsme ne-
chali za sebou a - hurá do hor! 
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo,
bylo krásně. Rozdělili jsme se do
skupin, jedna parta jezdila na snow-
boardech, ostatní na sjezdových ly-
žích. Začátečníci jezdili na Louč-
kách, ostatní na všech sjezdovkách
Severáku. Loučky jsou fajn, jen
nám tam chyběla nějaká občerstvov-
na. Snažili jsme se co nejrychleji
zlepšit, abychom se přesunuli za hor-
kým francouzem a jinými radostmi.
Počasí bylo po většinu dnů dobré,
několikrát nás potěšila ranní inverze,
nahoře sluníčko, dole mraky, užili
jsme si úžasný pohled na Ještěd.
Sněhové podmínky také skvělé, poz-
ději to jelo trochu pomaleji, ale to
některým docela vyhovovalo.
Dopřáli jsme si i milé zpestření a vy-
razili po skupinách na běžky. Do-
konce se našli i tací, kteří si rádi při-
dali nějaké ty kilometry navíc a hlá-
sili se k jiným partám. Závěrečný
výlet na běžkách pro opravdové nad-

šence pod vedením pana Pavláska už
lze považovat za velmi slušný spor-
tovní výkon. Všichni ale poznali, že
běžky skýtají mnohem zábavnější a
pestřejší zážitky. 
Vrcholem lyžařských zážitků bývá
každoročně výlet na Tanvaldský Špi-

čák. Radost nám udělaly výborné
sjezdovky, dobře upravené a delší i
prudší, než na »našem« Severáku. V
provozu byly všechny vleky, volili
jsme sjezdovky dle svých možností.
Po ránu byla černá trochu do červe-
na, troufli si na ni úplně všichni. Ne-

opomněli jsme se průběžně občerst-
vovat v Krmelci (název místního po-
hostinství) i přilehlých bufetech, ně-
kteří navštívili restauraci na vrcholu
Špičáku. Každý si dal, co mu žalu-
dek a peněženka dovolily, od čes-
nečky po pečenou kachnu. S sebou
jsme měli sice svačinu, ale kdo by
odolal lákavým dobrotám.
Lyžařský výcvik je také velkou spo-
lečenskou událostí. Nemohly samo-
zřejmě chybět zajímavé přednášky o
dějinách lyžování, historii zimních
sportů, nezapomněli jsme ani na po-
učení o bezpečnosti. Velký úspěch
měla diskotéka, proto se několikrát
opakovala. O přidání nějaké poutavé
přednášky nikdo kupodivu nepožá-
dal. Na pokojích se zřejmě během
dne i po večerce spontánně konaly
další neformální společenské akce, o
nichž ani nechceme nic moc vědět.
Pondělím 6. 2. náš pobyt na horách
skončil. Letošní lyžařský kurz hod-
notíme jako úspěšný, líbilo se nám
počasí i sněhové podmínky. Vztahy s
žáky ZŠ v Suchomastech jsou také
velmi dobré, v některých případech i
dosti těsné. V příštím roce bychom
rádi ve spolupráci pokračovali. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Herci z půdy uvedli Sněhovou královnu

Ve středu 25. ledna se žáci i učitelé liteňské základní školy vypravili do mí-
stního kina na divadelní představení s názvem Sněhová královna. Muziká-
lovou pohádku nám předvedli Herci z půdy, v civilu studenti třetího roč-
níku SPgŠ v Berouně. Na závěr jsme se ještě s herci na jevišti vyfotili. Dě-
kujeme za pěkný zážitek a přejeme další spokojené diváky všech věkových
kategorií. Foto dagmar KaRlová           Hana HavelKová, ZŠ liteň

Pupík zve do dílny
Divadelní dílnu podle J. Lecoqa
nazvanou Kdo se skrývá pod mas-
kou chystá spolek Liteňský pupík.
Kurzy, které povede absolvent DA-
MU Václav Bejtler, určené dětem
od 7 do 15 let, jsou zdarna.  Zúčastní
se jich děti z Dramatického kroužku
Liteňského pupíku a Dramatického
kroužku při ZŠ Radotín. Zvány jsou
i děti, které dramaťáky nenavštěvu-
jí, ale rády by si vyzkoušely práci s
maskou. Děti budou rozděleny do
dvou až třech skupin, podle počtu
přihlášených. Pozor: počet účastní-
ků je omezen na maximálně 25.
Tři na sebe navazující setkání se bu-
dou konat v budově liteňského So-
kola od 15.30 do 18.00. První ter-
mín je stanoven na 27. 2. S sebou si
vezměte volné oblečení, tenisky ne-
bo cvičky, svačinu a pití. Masky po-
skytne Liteňský pupík. Poplatek na
pronájem prostoru a vytopení i za
práci lektora  bude hrazen z prost-
ředků Liteňského pupíku. Rezerva-
ce a další inforamce na: litenskypu-
pik@email.cz a na 602 298 645. 

Karel TŮMA, Liteňský pupík

Anonymy netiskneme,
skončí - v koši!
Psal jsem to za dvacet osm let, co
vycházejí Naše noviny, několikrát,
ale zřejmě je to potřeba čas od času
zopakovat: Anonymní, nepodepsané
dopisy jsme nikdy netiskli, netiskne-
me a tisknout nebudeme! Ten, který
dorazil před pár dny, se týkal jedno-
ho z obyvatel Litně. V ručně psaném
listu je jmenovaný a dokonce je v
něm uvedena i jeho přesná adresa.
Autorovi, který se skryl za podpis
»všichni lidé«, leží zřejmě hodně
hluboko v žaludku - nenechal na
něm nit suchou. 
Do Našich novin, resp. Liteňského
okénka může napsat každý. Rádi
otiskneme příspěvek kohokoliv na
jakékoliv téma. Vpodstatě jediná
dvě kritéria, jejichž dodržení vyža-
dujeme, jsou tato: články nesmějí
být v rozporu se zákonem a - musejí
být opatřené jménem jejich autora.
V opačném případě skončí v koši. To
prosím mějte, »všichni lidé«, na pa-
měti. Miloslav FRÝdl,

Naše noviny/liteňské okénko

Liteňské kino začne promítat od dubna
Liteň - V liteňském kině se pravděpodobně začne promítat od dubna.
Potvrdila to starostka městyse Šárka Marcínová.
„V únoru kino hrát nebude z důvodu energetické náročnosti při vytápění
sálu,“ uvedla starostka. „Jsme sice schopni sál vytopit, ale pokud bychom v
zimě, která letos panuje, vytápěli jen kvůli promítání, nedoplatili bychom
se. Předpokládám, že bychom mohli promítat v dubnu,“ dodala. (vš)

NA LYŽÍCH. Účastníci lyžařského kurzu liteňské školy v Jizerských horách.
Foto Klára Nejedlá
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Poprask na vsi, do Vižiny přijel Babiš!
MINISTRA FINANCÍ POZVAL NA NÁVŠTĚVU MAJITEL ZDEJŠÍ HOSPODY EUROPAJZL PAVEL PRŮCHA
Vižina – Doslova poprask na vsi
vyvolala návštěva Andreje Babiše
ve Vižině. Ministr financí přijel 4.
února večer na pozvání Pavla Prů-
chy, majitele v této části Podbrd-
ska vyhlášené hospody Europajzl.
„Pan ministr prohlašoval, že se rád
přijede podívat tam, kde jsou hos-
podští nespokojení s elektronickou
evidencí tržeb. Tak jsem ho pozval a
on opravdu přijel,“ vysvětluje maji-
tel hostince, který je zároveň staros-
tou Vižiny, a dodává: „Do budoucna
je pro mne provozování Europajzlu
problematické, náklady neustále ros-
tou. Mám sedm a půl roku do důcho-
du, jako starosta jsem neuvolněný,
takže musím přemýšlet o tom, jak
budu dál živit rodinu.“
Ministr prý jeho argumenty uznal.
„Slíbil, že i s ohledem na problémy
venkovských hostinských připraví
nějaké změny v zákoně, ale jestli to

bude něco platné, těžko říct,“ pokra-
čuje Průcha. Jeho rozhodnutí restau-
raci uzavřít prý ale definitivní není:
„Ještě je to otevřené, uvidíme...“
Babiš měl do Vižiny přijet už zkraje
ledna. Na poslední chvíli ale musel
do televize, takže návštěvu o měsíc
odložil. Napodruhé už to vyšlo; do
vesničky pod brdskými kopci do-
razil s početným doprovodem, och-

rankou i policejní asistencí. „Příjem-
ně jsme si popovídali. Strávil tady
asi dvě hodiny, od půl deváté do půl
jedenácté, dal si malé pivo, promlu-
vil si s lidmi. Oni rejpali do něj, on
jim nezůstal nic dlužen, bylo to i
vtipné,“ říká vižinský starosta s tím,
že hosta pozval na obecní úřad a ne-
chal ho podepsat se do kroniky. „Ne-
stává se často, aby do tak malé vsi

přijel ministr. Slíbit to umí každý,
ale dodržet málokdo,“ míní Pavel
Průcha a na závěr přidává jednu per-
ličku: „Andrej Babiš všechny, kteří
byli ten večer v hospodě, pozval na
Čapí hnízdo a dal mi za úkol to zor-
ganizovat...“        Miloslav FrýDL

Na celém území města Řevnice je v platnosti nová
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o úplném zákazu
provozování loterií a jiných podobných her. Proto zorga-
nizovali strážníci zdejší policie dne 3. února od 20 do
22.00 hodin kontrolu restaurací. Zajímalo nás, zda je
vyhláška dodržována a zda byly z restaurací výherní au-
tomaty odstraněny.
Zjistili jsme, že pouze v pivnici Parlament je v provozu

jeden automat (dle vyjádření pronajímatele se jedná o
Kvízomat), který však byl povolen Celním úřadem ještě
před účinností vyhlášky města, a tak může být provozo-
ván nejdéle do doby  stanovené povolením. Provoz »kví-
zomatu« je v současné době v šetření strážníků. Ti budou
i nadále namátkově kontrolovat dodržování vyhlášky ve
všech restauračních zařízeních na území Řevnic. 

Jiří DLASK, velitel Městské policie Řevnice

Košíkářky se naučily
další nový vzor
Maminky, babičky i děti se scházejí
v klubovně Domečku Liteň k pletení
košíků. Za zvuku švihání a praskání
pleteného pedigu společně relaxují a
objevují polozapomenuté řemeslo.
Na setkání 11. 2. se košíkářky nauči-
ly další nový vzor. Lenka Čížková
oplétala skleněný demižon, malá
Eliška Říhová pletla červeno-zelený
košíček pro plastová zvířátka a ma-
minka Lenka Ŕíhová si upletla košík
s ozdobným vzorem. Ivanka Nedba-
lová vytvořila hnědobílý košík, který
udělá radost její dceři Pavlínce. Ko-
šíkářské setkání bylo příjemné a po-
hodové. Jako vždy jsme si pěkně po-
povídaly, vypily čajíček, kafíčko,
ochutnaly koláčky od Lenky a odpo-
ledne se rozešly domů s radostí z no-
vých výrobků. Da košíkářské dílny
srdečně zveme i všechny další zá-
jemce. Budeme se na vás těšit.

Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

Řevnice - Nikoliv po rušné Praž-
ské ulici, ale klidným průchodem
podél řevnického kostela by mohli
v budoucnu směřovat lidé z centra
Řevnic ke zdejšímu nádraží.
Ke zkratce vedoucí mezi vyrůstají-
cími domy projektu Corsa Pod Lipa-
mi by tak mohl přibýt další průchod.
O oživení starého hřbitova a otevře-

ní průchodu kolem kostela do ulice
Nádražní jednali v minulých dnech
řevničtí radní. Ti zároveň dalším
projednáním písemné dohody s far-
ností jednání o možnosti získání
dotačních titulů pověřili místosta-
rostku města Marii Reslovou ve
spolupráci s městskou architektkou
Dariou Balejovou. (pan)

V Řevnicích 16. února
nepůjde elektřina
Řevnice - Bez proudu zůstane ve
čtvrtek 16. února od 7.30 do 15.30
hodin velká část Řevnic, včetně
centra města. 
ČEZ Distribuce informovala obča-
ny, že k přerušení dodávky elektric-
ké energie dojde v oblasti ulic B.
Němcové, Baarova, J. Veselého, K.
Mündla, Komenského, Legií, Lesní,
Mařákova, Masarykova, Mníšecká,
Na Vyhlídce, Na Výšině, nám. Krále
Jiřího z Poděbrad, Nezabudická,
Pod Strání, Pražská, Sádecká, So-
chorova, Sportovní, Školní, Tyršo-
va, U Vodojemu. To, zda se odstáv-
ka týká konkrétního objektu, je
možné zjistit na infolince společ-
nosti ČEZ 840 850 860.            (pan)

Starosta obdaroval »jubilejního« obyvatele

O promrzlé štěně jeho
majitelka nestála
Nález psa v obci Řitka, kterého
pravděpodobně někdo opustil, byl
na konci ledna oznámen Městské
policii Černošice.
Strážníci na místě našli půlroční, sil-
ně promrzlé štěně. Ačkoliv měl pes
čip, nebylo možné přes národní re-
gistr dohledat majitele. Vzhledem k
tomu, že během dvou dnů psa nikdo
nepostrádal, byl převezen do psího
útulku. Následně se podařilo zjistit
chovatele, který psa začátkem ledna
prodal ženě z Mníšku pod Brdy.
Žena ztrátu štěněte nikde nehlásila a
strážníkům tvrdila, že psa ztratila při
procházce. Neprojevovala ani zájem
o jeho vyzvednutí z útulku. Protože
vzniklo podezření ze spáchání pře-
stupku podle zákona na ochranu zví-
řat proti týrání, bude se událostí
zabývat příslušný správní orgán.  
Otmar KLIMSZA, MP Černošice

Radní jednali o průchodu z centra na nádraží

Na »kvízomat« z Parlamentu si posvítí strážníci

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Letů se koná 15. 2. od 19.00 v obec-
ním sále U Kafků. Zabývat se bude
vyhláškou o nočním klidu, územním
plánem či ptačí chřipkou.             (bt)
* Řevničtí zastupitelé se sejdou na
prvním letošním veřejném zasedání
20. 2. od 19.00 v místním Zámečku.
Na programu je mj. schválení Veřej-
noprávní smlouvy o dotaci Středo-
českého kraje na poskytování soci-
ální služby v roce 2017.             (pan)
* Pásmo slova a hudby s názvem
Hudba v myšlenkách Masarykových
hostí 21. 2. od 19.00 koncertní sál
ZUŠ Černošice. Účinkují Jitka Baš-
ková - akordeon a Jindřich Macek -
loutna. V pořadu zazní skladby čes-
kých a slovenských autorů od 19.
století po současnost. (pab)
* Setkání podnikatelů, kteří provo-
zují živnost v Řevnicích, se staros-
tou a místostarostkou města se usku-
teční 22. 2. od 19.00 v Modrém do-
mečku. Vedení města chce zájem-
cům představit připravované projek-
ty, které by mohly znamenat příleži-
tosti pro zdejší podnikatele. „Chtěli
bychom slyšet, v čem by mohlo
město podnikatele podpořit. Zda by
měli zájem stát se partnerem města,
jeho akcí či projektů,“ uvedl řevnic-
ký starosta Tomáš Smrčka.       (pan)
* Tibetská vlajka zavlaje 10. 3. v
rámci celosvětové kampaně Vlajka
pro Tibet na řevnické radnici. Shodli
se na tom řevničtí radní. Vlajka je na
řevnickém úřadě vyvěšována od
roku 2013. (pan)
* Požár v půdním prostoru domu v
Černošicích nahlásila zdejším stráž-
níkům jeho majitelka 30. 1. Hasiči
pomocí termokamery zjistili, že se
jedná o zahoření elektrické instalace
ve stropě. Žhnoucí materiál byl zli-
kvidován ručním hasicím přístro-
jem, místo bylo zabezpečeno proti
požáru a majitelce byl vydán zákaz
používání el. energie do revize od-
bornou firmou. (pav, ok)

Černošice koncem loňského roku překročily hranici 7000 obyvatel. Sta-
rosta Filip Kořínek (vlevo) 8. února večer přivítal sedmitisícího občana
města Petra Simotu osobně na radnici a vedle certifikátu jej obdaroval i
lahví kvalitního vína. Text a foto Adélo ČERVENKOVÁ, Černošice

V KAJAKU PO BEROUNCE. Na zamrzlé Berounce bylo v uplynulých dnech
možné vidět hokejisty, krasobruslařky i běžce na lyžích. Ale nejen je - první
únorový víkend jste mohli u plovárny mezi Hlásnou Třebaní a Karlštejnem
spatřit náruživého kajakáře. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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v cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (nn)

Zajímalo mě i víno ze sousední ape-
lace Saint-Chinian, o poznání lev-
nější, než vína z vinic Faugéres, ale
od jarního stáčení do lahví už nezby-
la ani jedna. Všechno vypito. Par-
don - prodáno. 
Dohodli jsme se, že vína budou při-
pravena v pátek dopoledne k nalože-
ní. Blížilo se poledne, popřáli jsme
paní Libesové »bon apetit« a odjeli
po úzké asfaltce vinoucí se mezi vi-
nicemi do Autignacu na oběd. Tento-
krát jsme se strefili. K mání bylo to
námi obdivované jídlo z první návš-

těvy! Jako předkrm naštěstí jen leh-
ký salát. Pak nám nanosili na stůl
mísy sice menší, než tehdy, ale stej-
ně to stačilo, abychom se bohatě pře-
jedli. I poloviční porce by byla vy-
datný oběd! Jenže, nechte to na sto-
le, když v každé míse je šikovná na-
běračka a je to tak dobré. Navíc to
splachujete příjemným rosé, správně
vychlazeným tak, že karafa je orose-
ná, pod slunečníky před hospodou je
příjemný stín a máte dost času, pro-
tože nikam nespěcháte. Tenhle fak-
tor dostatku času je vůbec ve fran-
couzské gastronomii jeden z nejdů-
ležitějších. Zhtnout jídlo ve spěchu
se tu rovná zločinu hodnému všeo-
becného opovržení. Při desertu se
ukázalo, proč byl předkrm tak le-

hounký - každému přinesli talíř vy-
datných sýrů. Když jsme to všechno
zmohli, talíře i karafa byly prázdné a
číšnice sklízela ze stolu, samozřejmě
padla tradiční otázka, zda si budeme
přát kávu. Ano, přikývli jsme, nejen
kávu, ale také dvě sklenky armaňa-
ku, aby nám trochu vytrávilo. 
Oběd trval poctivé dvě hodiny, před
námi bylo odpoledne plné dalších ra-
dostí, protože jsme měli naplánova-
né ještě průzkumné návštěvy dvou
vinařství. Obě v okolí Cabrerolles.
Lákalo nás navštívit Chateau des
Estanilles vinaře Michela Luisona,
které jediné z Apelace Faugéres se
dostalo do knihy Sylvie Girard-La-
gorceové Vína snů, nejslavnější láh-
ve světa. Tuhle knihu jsem si, mimo

jiné, pořídil proto, že jsou tu vinaři z
Alsaska a Jury, které jsem objevil i já
ještě před tím, než kniha v Česku
vyšla. To dokládá, že mívám dobrou
trefu, čímž se samozřejmě občas rád
pochlubím před zákazníky, protože
to prospívá obchodu. Chateau des
Estanilles sídlí v osadě Lenthéric,
pár kilometrů pod Cabrerolles. Za-
parkovali jsme na rozlehlém dvoře,
odkud je výhled do vinic a vešli do-
vnitř. Našli jsme místnost sloužící
jako kancelář i k degustacím, což
dokládá pult se zapuštěnými nerezo-
vými plivátky. Zpoza stolu se zvedla
pomenší dáma plnoštíhlé postavy,
uvítala nás a hned jsme se pustili do
ochutnávání. (Pokračování)

Jiří MATĚJkA, dobřichovice

V prvním pololetí jsme se v Mateř-
ské škole Zadní Třebaň zvládli nau-
čit tři vystoupení, která se nejen ro-
dičům určitě líbila. Byli jsme na
třech výletech - na jednom si nás
málem odnesli čerti! - zhlédli jsme
dvě divadelní představení. Také jsme
si zkusili vyrobit adventní věnce a
svůj vlastní kalendář na rok 2017.
Obě tyto »netradiční« akce byly vel-
mi úspěšné a líbily se dětem i jejich
rodičům. V prosinci k nám nastoupi-
la učitelka Michaela Sedláčková, jež
do našeho kolektivu přispěla dobrý-
mi nápady a hlavně svou praxí. 
V druhém pololetí nás čeká spousta
výletů, divadel, jezdit budeme i na
plavecké lekce do Příbrami. Hned na
začátku února jsme měli ve školce
zpestření. Nejen, že nastoupily dvě
nové děti, díky nim nyní máme plný
stav - 1. 2. jsme se vydali do beroun-
ské České pojišťovny, kde se konalo

divadelní představení Krejčíka Hon-
zy Kdo si počká, ten se dočká! Pro
děti toto vystoupení bylo jiné, než na
jaká jsou zvyklé - celou dobu byl na
jevišti pouze Krejčík Honza a vyprá-
věl, co se mu přihodilo na jeho cestě.

Do děje byly zapojovány i děti. Den
nato nás navštívil Jiří Dlask z řev-
nické městské policie, který nám při-
blížil práci strážníků, připomněl nám
základní pravidla při přecházení vo-
zovky atd. Již známe termín dne ote-

vřených dveří zadnotřebaňské škol-
ky - bude se konat 6. dubna. Pár dní
na to, přesně 27. dubna, se uskuteční
zápis do MŠ.

Michala voborníková, 
MŠ Zadní Třebaň

Děti ze třebaňské mateřinky si málem odnesli čerti!

Faktor dostatku času je jeden z nejdůležitějších
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 24)

»Sovičková« 5. A se změnila, k lepšímu
„VE ŠKOLE SE OPRAVDU NENUDÍME,“ ŘÍKÁ TŘÍDNÍ UČITELKA ZŠ ŘEVNICE PAVLÍNA FIALOVÁ

Školy se na konci ledna přehouply přes první  po-
loletí, děti si odnesly vysvědčení. V 5. A ZŠ Řev-
nice byli spokojeni všichni - žáci i jejich třídní
učitelka. Děti totiž na sobě dost zapracovaly.
V září byla 5. A dost často nazývána »třídou ži-
vých dětí«, střídali se u ní kantoři. V září ji dosta-
la Pavlína Fialová, která do Řevnic přišla ze zad-
notřebaňské málotřídky. S ní do této třídy nastou-
pily i čtyři »její« děti ze Zadní Třebaně.
„Moc jsem si přála třídu blízko přírodě, abychom
případně o přestávkách mohli vybíhat ven,“ říká
třídní učitelka. „Vyšlo to - dostali jsme »sovičko-
vou« učebnu v přízemí s okny a bočním výstupem
do zahrady.“ Proč je třída právě sovičková? „V

létě jsem přemýšlela, čím bych děti překvapila, až
přijdou prvně do učebny v nové školní budově.
Kromě nástěnek a sítí plných zajímavostí jsem
chtěla něco, co by všechny tak trochu spojovalo.
A tak se objevily sovičky na dveřích, na rozvr-
zích, na přihrádkách na výtvarnou výchovu, ale i
jako dárky, které ležely první den na lavici,“ vy-
světluje Pavlína Fialová.
Třída odjela  v září na stmelovací pobyt. Jeho sou-
částí byly aktivity i řada společných činností, kte-
ré vyžadovaly týmového ducha. Postupně si děti
zvykaly na styl výuky, tempo i požadavky na cho-
vání. Po šesti měsících se třída změnila, k lepší-
mu. V čem? „Jsou samostatnější při práci, zvýšila
se jejich odpovědnost za odvedený výkon i za pří-
pravu do školy. Zapracovali jsme na kolektivu a
vzájemném chování, zlepšily se hlavně návyky
dětí, které jim bohužel na počátku školní docház-
ky trochu »utekly«,“ říká třídní učitelka a dodává:
„Při výuce se snažíme pracovat s různými pomůc-
kami, které si děti samy vyrobí. Čím více smyslů
při výuce zapojí, tím lépe si učivo osvojí. Takže
nejen vidí a slyší, ale také si vše osahají, oběhají,
vystříhají, nalepí nebo i ochutnají. Učíme se, jak
se učit, a to není nic lehkého.“
Třída skvěle pracovala na projektu Ten vánoční
čas. Každá skupinka měla vypracovat vánoční
úlohy z českého jazyka i matematiky, posbírat vá-
noční recepty, vymyslet básničky o Vánocích, zji-
stit texty méně známých koled a vánočních písní,
nebo to, jak se naděluje v různých zemích světa.
Díky penězům, které si žáci ušetřili z prodeje vá-
nočních výrobků či sběru papíru, mohli několik
hodin strávit na černošickém zimním stadionu.

Pilovali  bruslení a zahráli si hokej. Další dvě lek-
ce je čekají v březnu. Třída si užívala i sněhu -
chodila bobovat nad školu. 
A co páťáky čeká ve druhém pololetí? „Hlavně
různé výtvarné soutěže, Matematický klokan ne-
bo Pythagoriáda. Ve škole se opravdu nenudíme,
utíká nám to moc pěkně,“ uzavírá třídní učitelka
»sovičkové« 5. A Pavlína Fialová.

Petra Frýdlová, Zadní Třebaň

Město opraví terasu školy
Řevnice - Projekty, které připravuje nebo již us-
kutečnilo město Řevnice, zveřejňuje úřad na no-
vých webových stránkách města v záložce Pro-
jekty/dotace. Lidé tu mají možnost najít informa-
ce i k projektu úpravy nároží řevnické základní
školy, které právě započaly. 
Podle městské architektky Darii Balejové se sta-
vební úpravy týkají prostoru před bočním průče-
lím školy: nároží ulic Školní a Legií. Cílem je od-
stranit přerostlé dřeviny, které zastínily kdysi vý-
značnou dominantu - původní terasu se schodiš-
těm a lodžii. Součástí návrhu je vybudování pří-
stupových cest ke dvěma bočním vstupům do te-
rasy. Projekt počítá i s opravou terasy a schodiš-
tě v duchu původní velkorysé koncepce. Po do-
končení úprav zde mají žáci školy umístit zasta-
vení naučené stezky, kterou sami vytvořili.  (pan)

U SNĚHULÁKŮ. Zadnotřebaňští předškoláci na zahradě »své« školky. Foto Michaela VOBORNÍKOVÁ

VYSVĚDČENÍ. Třídní Pavlína Fialová předává
pololetní vysvědčení jednomu ze žáků 5. A ZŠ
Řevnice. Foto Miloslav FRÝDL ml.
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Milan Zelený chytal jako za mlada
DVACÁTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI MÁ PŘED SEBOU POSLEDNÍ DVA HRACÍ DNY

řevnice - Do finiše základní části
dospěl dvacátý ročník populárního
turnaje v pozemním hokeji řev-
nický bandy cup. Zbývá sehrát po-
slední kolo, pak už přijde na řadu
finálové play-off.
Do druhé půle základní části 4. 2.
nejlépe vstoupil Citrus Team. „Na
špici tabulky se dokázal osamostatnit
díky vítězství nad Kojoty, v jejichž
řadách působí dva nejlepší střelci
soutěže Němeček a Velechovský,“
uvedl jeden z organizátorů turnaje
František Zavadil z družstva IQ Ou-
vey, podle kterého se začaly projevo-
vat také rozdíly mezi brankáři jedno-

tlivých týmů a v disciplíně při defen-
zivě. „Obhájce titulu Samotáři trpí
absencemi svých mladých »expre-
sů«, ale v obraně se stále drží a pouš-
tí body pouze po jednom za remízy,“
sdělil organizátor.
Situace se příliš nezměnila ani v dal-
ším kole, které se hrálo 11. 2. „V
předposledním kole základní části
znovu řádili Citrusáci a v předstihu si
zajistili semifinále play-off, do které-
ho jsou nasazeny první dva týmy zá-
kladní části,“ zdůraznil Zavadil.
„Kingové s prořídlou lavičkou pro-
hráli oba své zápasy a mají tak z tria
adeptů na druhého semifinalistu nej-

horší výchozí pozici,“ dodal s tím, že
poslední kolo základní části 18. 2.
bude ve znamení boje o semifinále.
A urputný prý bude i souboj o sošky
pro nejlepší hráče. 
„Zatímco ve střelcích to vypadá na
jednoho z Kojotů, na čelo kanadské-
ho bodování se vyhoupl Citrus Vin-
cenc,“ zrekapituloval František Za-
vadil. O brankářskou cenu si podle
něj stále hlasitěji říká další z členů
Citrus Teamu - Wrobel. „V brance IQ
Ouvey se více než po deseti letech
objevila brankářská hvězda, majitel
mnoha sošek a zakladatel turnaje Mi-
lan Zelený. Chytal sice jako za mla-

da, ale góly dávat stále nedokáže, a
to je slabina našeho týmu, stejně jako
posledního Bostonu,“ uzavřel jeden z
organizátorů. Finálové play-off 20.
ročníku dlouhodobého turnaje se bu-
de hrát 25. února.  Miloslav FRÝDL

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

Výsledky z 11. února
Kojoti - IQ Ouvey 3:0
Samotáři - Citrus Team    1:3
IQ Ouvey - Boston 3:2
Citrus Team - L.A. Kings 5:0
Samotáři - Kojoti 5:1
Citrus Team - Boston 5:1
IQ Ouvey - Samotáři 1:3
Kojoti - L.A. Kings 3:1
Boston - Samotáři 0:7
Kojoti - Citrus Team 2:3

BLÍŽÍ SE FINÁLE. Bandy cup spěje k finálovému play-off. Zbývá sehrát po-
slední kolo základní části turnaje. Foto Pavel JÍLEK

Chystá se »nesmyslná reorganizace«

řevnice - Přišel, viděl, zvítězil. Tak
si vedl sedmiletý Barnabáš Sedlá-
ček z řevnic při své premiéře v le-
tošním ročníku Zimní tenisové li-
gy. Seriál turnajů pořádá řevnický
Sportclub na kurtech u Liďáku
pro mladé hráče od 5 do 15 let.
Sedláček vyhrál napínavé finále nej-
mladší kategorie, takzvaných mini-
tenistů. V bitvě o každý míč porazil
Adama Nováka z Letů 6:10, 10:5,
10:8 a ovládl v pořadí pátý z turnajů
Zimní ligy. 

Hlavní žákovskou kategorií vítězně
prochází Tomáš Římal, tentokrát si
ve finále v poklidu poradil se svou
sestrou Terezou. Potěšením bylo
vystoupení mladičké, čerstvě devíti-
leté Emilie Mládkové. Odchovanky-
ně Sportclubu rozdrtila favorita Kar-
la Rychtaříka, nepovolila mu ani je-
diný game, potom zvládla dalšího o
tři roky staršího hráče Filipa Zeibr-
licha 6:4 a skončila na krásném čtvr-
tém místě.
Další kolo Zimní ligy se hraje 19.

března, finále celé soutěže, která je
otevřena všem mladým tenistům

poberounského regionu, bude na
programu v neděli 2. dubna.         (šv)
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Premiéra a hned triumf tenisty Barnabáše Sedláčka

Valná hromada Okresního fotbalo-
vého svazu (OFS) Praha-západ se
konala poslední lendový den. Zás-
tupci oddílů byli informováni o hos-
podaření i o všech sportovních a or-
ganizačních úspěších i nezdarech za
uplynulé období. Také se dozvěděli,
co se připravuje.
Předseda OFS R. Ploch sdělil, že ve-
dení Fotbalové Asociace ČR se čím
dál víc názorově rozchází s nižšími
složkami na úrovni krajů i okresů.
Mechanicky také přebírá mnohá na-
řízení FIFA i UEFA, která jsou v tu-
zemských podmínkách škodlivá.

Zástupce Středočeského fotbalové-
ho svazu M. Liba informoval o chy-
stané nesmyslné reorganizaci celo-
státních mládežnických soutěží.
Změny budou mít nepříznivý dopad
na úroveň soutěží krajských i těch
okresních.
Letošní valná hromada OFS Praha
západ byla také volební - předsedo-
vi i celému výkonnému výboru
skončil mandát. Protože se ale nikdo
nový ke kandidatuře nepřihlásil, de-
legáti zvolili dosavadní členy výbo-
ru i předsedu také na další období.
Miloslav oMáČKA, Dobřichovice

Dobřichovičtí si teď
míče příliš neužijí
Dobřichovičtí fotbalisté, kteří přezi-
mují na prvním místě tabulky III.
třídy okresu Praha-západ, zahájili
přípravu na jarní část soutěže.
Od prvního únorového týdne se pra-
videlně dvakrát týdně scházejí na
svém hřišti. Začátek přípravy je pře-
devším ve znamení nabírání fyzické
kondice a postupného zvyšování in-
tenzity zátěže. Tréninkové jednotky
se tedy skládají hlavně z různých
běhů v terénu a posilovacích cviče-
ní. Míče si v této fázi přípravy a za
tohoto počasí hráči moc neužijí... 
Co nevidět začnou trénovat i v dob-
řichovické hale BIOS a během břez-
na sehrají několik přípravných zápa-
sů. K prvnímu jarnímu mistrovské-
mu utkání, nastoupí v neděli 26. 3.
na hřišti Jíloviště. Snad se jim bude
dařit stejně dobře, jako na podzim.
Miloslav oMáČKA, Dobřichovice

Sport po okolí
* Hned dva pochody startují na ná-
draží v Řevnicích 18. 2. od 6.45. TJ
Čechie Karlín pořádá 51. ročník
Zimního brdského přechodu a jubi-
lejní 40. ročník Zimní brdské pade-
sátky. Turisté se přes Brdy vydají do
do Davle. Nejdelší padesátikilomet-
rová trasa vede přes Halouny, Voz-
nici, Rymaně a Bojanovice.      (pan)
* IV. ročník turnaje ve stolním te-
nisu se konal 4. 2. v restauraci U Lí-
py ve Svinařích. Po úporných bojích
v základní skupině se probojovalo
do play-off 8 nejlepších. Ve vyřazo-
vacích zápasech uspěli nejlépe při-
pravení borci této sezóny - vyhrál
kuchař místní hospody Radek Pet-
růch, na druhém místě skončil Mi-
chal Kozák a na třetím Luděk Kolář.
Organizátoři děkují za účast borcům
ze spřátelené obce Hatě, kterou re-
prezentovali - a mile překvapili - Pa-
vel Říha i Lukáš Krtek. Organizáto-
rům patří dík za dobře připravený
turnaj. Luděk KoLář, Svinaře  

S POHÁRKY. Tři nejlepší mezi nejmladšími – zleva třetí Anna Staňková,
druhý Adam Novák a vítěz Barnabáš Sedláček. Foto ARCHIV

Účastníci svinařského turnaje ve
stolním tenisu.            Foto ARCHIV


