
Jíloviště, poberouní – něco fungu-
je, slouží bez problémů lidem?
Fajn, zrušíme to! podle této logiky
jakoby postupovalo Ředitelství sil-
nic a dálnic (ŘSD), které navrhuje
zlikvidovat v Jílovišti nájezd na
dálnici D4 ve směru na prahu.
Ano, čtete správně: ŘSD, správce
tuzemských komunikací, zpracovalo
studii, v níž navrhuje zrušit dálniční
přivaděč, který používají tisíce řidi-
čů denně, kterým se na strakonickou
»dé čtyřku« dostávají přes Všenory
auta od Berounky i z druhé strany
přes Klínec ve směru od Vltavy. 

Důvod? „Rychlostní silnice realizo-
vané především v 60. až 80. letech
byly navrženy s méně komfortními
návrhovými parametry, než jsou v
současnosti požadavky na dálnice. V
případě Jíloviště není ve směru na
Prahu dodržen požadavek na zajiště-
ní zpětného rozhledu.“ Tak to na
konci února napsal starostovi obce
Jíloviště Vladimíru Dlouhému ředi-
tel Závodu Praha ŘSD Tomáš Gross.
„Jsme si vědomi, že případné zruše-
ní připojení na D4 ve směru na Pra-
hu z ulice Klínecká by přineslo zvý-
šený provoz na ulici Pražská, ale tato

studie primárně sleduje uvedení dál-
nice D4 do plnohodnotných dálnič-
ních parametrů, za které je ŘSD jako
investor a správce silnic a dálnic od-
povědný,“ zdůraznil.
Dopis neposlal ředitel Gross staros-
tovi Dlouhému sám od sebe, jako ofi-
ciální informaci o záměrech ŘSD, jež
mohou výrazně ovlivnit život v Jílo-
višti. Pokud by totiž nájezd opravdu
zaslepen byl, tisíce aut, které se nyní
na dálnici dostanou na začátku Jílo-
viště, by projely doslova celou obcí.
Tou je aktuálně a zcela logicky prů-
jezd zakázán. (Dokončení na straně 11)

Auto »vlétlo« do lesa,
záchranka jela okolo

V tomto čísle Našich novin
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Řevnice - Brzy mu bude osmnáct,
život má před sebou. A patrně i
pěknou tenisovou kariéru. Anto-
nín Štěpánek je řevnický ro-
dák; od časů Martiny navrátilové
zde nevyrostl tak nadějný tenista. 
„Odmalička si přeju, abych se jed-
nou stal světovou jedničkou a hrál
Davis Cup,“ říká odchovanec Sport-
clubu Řevnice. Má plné právo nes-
krývat odvahu - vytáhlý kluk z teni-
sového rodu je už třetí nejlepší na
českém žebříčku mezi dorostenci.
Jméno Štěpánek má zvuk. Nespo-
jují tě někde s daviscupovým repre-
zentantem Radkem Štěpánkem?

Dost často. Hlavně na mezinárod-
ních turnajích se mě ptají, jestli
nejsem jeho příbuzný. Ne, nejsem,
odpovídám jim.
A neláká tě udělat si jednou legraci
a odpovědět ano?
Dobrý nápad! Tak já to někdy zku-
sím a uvidím, co mi to přinese
(směje se).
Potkal ses s Radkem Štěpánkem?
Ne. Znám ho jen z televize a před
lety jsem ho viděl v Praze při teni-
sové exhibici s Petem Samprasem.
Chtěl by sis s ním někdy zahrát?
Určitě. Hlavně debla, umí je výbor-
ně. (Dokončení na straně 3) (šv)

NA PLESE. Reprezentační ples po-
řádal první ze tří řevnických soubo-
rů, taneční skupina Proměny. Klíček
a Notičky teprve plesat budou.
(Viz strana 4) Foto NN M. FRÝDL

Antonín Štěpánek.    Foto ARCHIV

Nájezd na dálnici? Zrušíme
ŘSD UVAŽUJE O UZAVŘENÍ DÁLNIČNÍHO PŘIVADĚČE V JÍLOVIŠTI VE SMĚRU NA PRAHU

14. března 2017 - 5 (694) Cena výtisku 7 Kč

Bájný Horymír (opět) 

uháněl do Neumětel

Řevnický talent miluje sushi a - vítězné míčky!

Hasiči v chatě našli
mrtvolu staršího muže
Halouny - K otevření chaty v Halou-
nech byli 5. 3. po poledni přivoláni
profesionální hasiči z Řevnice. 
„Když vylomili dveře a vstoupili do-
vnitř, našli tu staršího muže bez zná-
mek života,“ uvedl hasič Pavel Vin-
tera s tím, že na místě už v té době
byla přítomna i řevnická záchranka.
„Lékař ale mohl konstatovat pouze
smrt, příčinu určí pitva,“ sdělil ředi-
tel záchranářů Bořek Bulíček. Okol-
nosti úmrtí vyšetřují policisté.  (mif)

»Zuška« shání peníze
na prestižní koncert
Řevnice - Koncert symfonického
orchestru, s nímž v Lesním divadle
zahrají i malí muzikanti z našeho
kraje, chystá ZUŠ Řevnice. Konat
se bude - pod záštitou nadace Mag-
daleny Kožené - sice až na konci
května, ale peníze na něj »zuška«
shání už teď. Prostřednictvím inter-
netového projektu Hithit.
„Chceme umožnit dětem, aby si za-
hrály s renomovanými hudebníky z
orchestru Camerata Bohemica a ta-
ké přivést vážnou hudbu do krásné-
ho prostoru Lesního divadla,“ uved-
la ředitelka řevnické ZUŠ Ivana
Junková. Pokud na koncert přispě-
jete, můžete na oplátku získat  třeba
hodinu výuky hry na dudy či kon-
trabas, sólový koncert houslistky
Magdy Routové či třeba chodské
koláče. Podrobnosti na www.hit-
hit.com/cs/project/3397/jak-sly-
deti-s-mozartem-do-lesa. (pef)

Řevnice, Cukrák - Přímo k závažné
dopravní nehodě se »nachomýtli«
řevničtí záchranáři, kteří se 11. břez-
na vraceli z pražské nemocnice.
„Na Strakonické za parkovištěm u
vysílače Cukrák posádka zahlédla v
lese havarované auto. Dle svědků ze
silnice »vylétlo« těsně před příjez-
dem sanitky,“ uvedl ředitel záchran-
ky Bořek Bulíček. Vůz porazil ně-
kolik borovic, dveře u řidiče se utrh-
ly, mladá žena za volantem byla při
vědomí. Po ošetření byla převezena
s bolestí hrudníku do Motola. K ne-
hodě dorazili i hasiči z Řevnic. (mif)
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V Halounech se nejvíc líbil Kominík

Miluji příběhy se šťastným koncem.
Ten, o který bych se s vámi ráda po-
dělila, se bohužel takovým označe-
ním pyšnit nemůže. 
Nedávno jsem šla s naším pejskem
na procházku, když kolem nás v mís-
tě naší vsi,  kde je podle mě povole-
ná rychlost 30 km/hod., značnou
rychlostí prosvištělo velké auto jaké-
si kurýrní služby. Chvilku poté jsme
uslyšeli naříkání psa... Tušíte správně
- po pár metrech jsme na silnici na-
lezli sražené štěňátko border kolie.
Bylo ve velmi zbědovaném stavu, ale
stále dýchalo a snažilo se zvednout.
Řidič, který pejska srazil, frčel dál,
zřejmě měl před sebou ještě spoustu
zakázek, nebo chvátal domů. Lho-
stejnost zabíjí, bez ohledu na jakou-
koliv úctu k životu. 

Za pár minut, než přijel kamarád s
autem, abychom štěňátko odvezli k
veterináři, zastavilo u nás několik aut
- všichni nabízeli pomoc, někteří i fi-
nanční! Volba byla jasná: jedeme k
řevnické veterinární lékařce Tereze
Sophové. Když nám před časem pod
kopcem do Řevnic umíral starý věr-
ný psí přítel, byla jediná z místních
veterinářů, kdo přijel. I když měla v
čekárně lidi, neváhala, přijela, lehla
si k němu na trávu a ukončila jeho
utrpení. Dala bych jí tehdy za to, co
by si řekla, už jen za tu lidskost.
Mávla rukou a řekla: Až půjdete ko-
lem, tak mi to zaplatíte. A ještě mi
nabídla, že nás odveze...
Rozbitého pejska ze silnice jsme na-
ložili na plachtu a opatrně odvezli do
místa ordinace. Dorazili jsme hodinu

před otevřením, ale když jsme zavo-
lali na číslo u ordinačních hodin, Te-
reza Sophová byla do 15 minut u nás,
i když měla původně v plánu vyřizo-
vání na úřadech. Bohužel, pejsek
svůj boj prohrál, zranění byla nad je-
ho možnosti. Touto cestou bychom
rádi Tereze Sophové poděkovali za
to, že je. A že je člověk se srdcem na
správném místě - protože i když ten-
to příběh nemá šťastný konec, svítí
nad ním malá, ale významná hvězda
naděje, že soucitný člověk ještě  není
vyhynulým druhem...
Milan, Zuzana a Matyáš  Kreuzzie-
gerovi, Lucie Králová, Vladimír
Jukl, Ilona Léblová, Patrik Hochmal,
Zuzana a Josef Martínkovi a 

Helena PeLiKÁNOVÁ, 
Zadní Třebaň    

Maškaráků bylo na tej návsi požehnaně
VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ MASKU A POHOŠTĚNÍ NA XXVIII. POBEROUNSKÉM MASOPUSTU

Pozdrav Pánbůh lidičkové! Tak za
sebou máme zase další poberounskej
masopust (viz NN 4/17). Už osma-
dvacátej, pokud se nemejlim. No ne-
moh jsem tam na tý zadnotřebaňský
návsi samosebou chybět, páč jsem
zase musel vybrat ty nejlepší maška-
ry a maškaráky. Jak to dopadlo, vám
nyčko melduju, neboli hlásím.
Nejdřív jsem si vybral komis a kaž-

dej člen mi před polednem nahlásil,
jaký masky se mu líbili a já to potom
už jen spočet a vyhlásil.
Masek a maškaráků bylo na tej návsi
požehnaně - člověk opravdu nevěděl,
komu ty svý body nadělit. Jestli vo-
sám, který hned tvrdily, že sou včely
nebo zvířecímu hejnu s nafukovací-
ma hlavama či různejm princeznám,
čarodějnicím nebo beruškám. Menší
nátlak na komis dělal známý pirát
Jack Sparrow, mračil se vousatý Vi-
king a protislužbu nabízel detektiv

Hercule Poirot. No ale ta moje poro-
ta zvostala nevoblomná a bodovala
podle svýho nejlepšího vědomí i svě-
domí. Pátý místo letos získaly dvě
masky. Klokánci Tučků mladších a
ovečky v podání Jarky a Honzy Za-
vadilových. Čtvrté místo si vykouři-
la hromadná maska komínů Třeba-
sboru. Bronzovou medaili si odnesli
deratizátoři Hanky a Vítka Tučko-
vých, druhou příčku vysoutěžily biat-
lonistky - hromadná maska mladých
sportovců a na vrcholu bedny a krá-

lem letošního masopustu se stala
další společná maska, kterou jsem
pracovně nazval Lejno a jeho mou-
chy. Stručně řečeno: Velký dárkový
koš letos obsedlo hejno much. 
Co se týče nejlepšího občerstvení,
masopustnímu průvodu v Zadní Tře-
bani připravilo nějakou tu dobrotu
přesně čtyřicet jedna domácností.
Autorům každoročních lukulských
hodů (Hejlkovům, Malým, Hochma-
lovům i oběma pí Frýdlovým) děku-
jeme extra - chceme, aby se dostalo i
na další. Kdo tedy kromě výše zmí-
něných porotce zaujal nejvíc?
- škvarkové placky pí Jindáčkové
- řízečky u Soukupů
- rozličné laskominy u Patočků
- slivovice Jardy Němečka
Jmenovaní dostanou ceny a moc jim
- stejně jako všem ostatním štědrým
hostitelům - DĚKUJEME!  

Josef Krajánek KOZÁK, Leč

Jeden z posledních masopustů v Po-
berouní se konal 25. února v Halou-
nech.  Zprvu se zdálo, že účast na 7.
ročníku nebude valná - ve sjednanou
hodinu stálo na lávce u vily jen pár
masek. Postupem času ale počet pře-
cijen narůstal a s příchodem Králov-
ny masopustu se mohlo s lehkým
zpožděním vyrazit na obchůzku vsí.
Skoro u každé domácnosti se přidal
někdo další, takže nakonec nás byl
pěkný průvod. Někteří si na svém
»outfitu« nechali záležet - nominace
kandidátů na vítěze nebyly jednodu-
ché. Nakonec za dětskou masku zís-
kala bronz Pirátka, stříbro Siamská
dvojčata a zlato Králíci z klobouku,
kteří celý pochod absolvovali s ob-
řím cylindrem. Nutno podotknout,
že ten jim většinu trasy nesl zdatný

mnich nebo sám Darth Vader. Z do-
spěláků porota ocenila třetím mís-
tem Star Wars Darth Vadera, dru-
hým Rozkvetlou louku s motýlí lar-
vou a prvním Kominíka.
Obchůzka, doprovázená tóny houslí,
harmoniky a trumpety, byla zakon-
čena v hospodě U Zrzavého paviá-
na, kde bylo připraveno občerstvení
a byly oceněny vítězné masky. Do
deseti večer se s kapelou Trombeník
tančilo a zpívalo. „Děkujeme všem,
kteří nám otevřeli dveře a připravili
pro masopustní rej pohoštění. Velký
dík pak patří všem od Zrzavého Pa-
viána, kteří se o nás perfektně stara-
li,“ uzavírá halounské masopustní
veselí Lenka Dvořáková, jedna z je-
ho hlavních organizátorek. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Soucitný člověk ještě není vyhynulým druhem...

NA NÁVSI. Mumraj na zadnotřebaňské návsi při XXVIII. poberounském
masopustu. Foto Angela KUBICA

KOMINÍK. Vítěz halounského ma-
sopustu.    Foto Lucie BOXANOVÁ

Řevnická veterinářka Tereza Sopho-
vá. Foto Helena PELIKÁNOVÁ

S rozumem v koncích
V časopise Dobnet jsem se dočetl, že
lidé, kteří bydlí v našem regionu
blízko u trati, si stěžují na hluk,
který způsobují projíždějící vlaky.
Starostové dotčených obcí se za své
občany postavili a napsali dopis mi-
nistrovi, aby vlaky ztišil.
Přiznám se, že mě to docela pobavi-
lo. Vzpomínám si totiž, že před ně-
kolika málo lety, když se mluvilo o
komplexní modernizaci železnice na
Beroun a Plzeň, starostové přileh-
lých obcí hlasitě protestovali proti
tomu, aby vedle kolejí vyrostla pro-
tihluková zeď. Narušila by totiž vz-
hled krajiny a mnohé obce by neše-
trně rozčísla vejpůl. Čas však opo-
nou trhnul, rychlodráha z naší pří-
městské trati asi hned tak nebude,
tak je třeba zastat se zase jiné skupi-
ny voličů. Už se těším, jak budou na-
ši volení zástupci reagovat na člá-
nek, který vyšel v únorovém Ruchu.
Píše se v něm o stádečku bobrů, kte-
ří se usídlili na Berounce nad letov-
ským mostem. Bobři jsou v něm vylí-
čeni jako škodliví a nebezpeční,
snad i krvežízniví tvorové, ke kterým
není radno se přibližovat beze zbra-
ně. Škody jimi napáchané na po-
břežním porostu jsou podány, jako
by ti hlodavci sežrali málem celou
chráněnou oblast Křivoklátsko i s
hradem. A 10 rybářů navrch.
Článku jsem se nejdřív vesele za-
smál, pak jsem si vzpomněl na ten v
Dobnetu a začalo mi být spíš smut-
no. Smutno z toho, že se z naší spo-
lečnosti nějak vytrácí zdravý rozum
a soudnost. Místo řešení skutečných
problémů pak dopřáváme sluchu
těm, kteří se diví, že blízko železnič-
ní trati je hluk, na kopci to fouká a u
řeky hrozí záplavy. A místo, aby se
radovali, že se u nás opět rozšiřuje
vzácné zvíře, které lidé téměř vyhu-
bili, začnou hystericky křičet, aby je
té nebezpečné havěti někdo zbavil.

Pavel ČErNý, Řevnice

Vánoční pohledy jsem
dostala po 3 měsících
Je to smutné, ale je to tak! Dne 6. 3.
jsem byla na poště v Zadní Třebani
poslat doporučený dopis. Na otázku,
zda-li mám nějakou korespondenci,
mi byly dány 2 vánoční pohledy. Po
3 měsících! Je to směšné. Dnes po-
dáme, po 3 měsících doručíme. Ten,
kdo nosí poštu, ať lépe čte!

Blanka SKLENÁŘOVÁ, 
Zadní Třebaň
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Být vedle něj na jedné straně kurtu
by byl ohromný zážitek.
Předpokládám, že s nějakými zná-
mějšími českými tenisty ale máš na
kurtě už svou zkušenost.
To ano. Teď v Praze na Štvanici ně-
kdy trénuju s Janem Hernychem ne-
bo s Janem Šátralem, který nedávno
za nás hrál Davis Cup v Austrálii,
když nemohl Tomáš Berdych. Ale
ostrý zápas o body jsem třeba se Šát-
ralem ještě neměl. Asi by mi to nan-
dal, má dobrý servis.
Chtěl jsi být odmalička tenistou?
Jasně, tenis mě vždycky ohromně
bavil a celá rodina ho hraje. Já se
vlastně ničemu jinému ani nevěno-
val. Jen judu jako malé dítě, kvůli
zlepšení obratnosti v tenise.
Tenisté dělají spoustu doplňkových
sportů. Ale judo? To slyším poprvé.
Táta na to přišel. Že si zdokonalím
koordinaci a obratnost. A že mě judo
naučí postarat se sám o sebe v kritic-
ké situaci. Judo vás skutečně naučí
nezávislosti.
Maminku znají místní tenisoví příz-
nivci pod jménem renata Dusíko-
vá, jeden tvůj děda je trenérem, dru-
hý dělal předsedu okresního teniso-
vého svazu, táta je také tenista...
kdo tě vlastně přivedl k tenisu?
V úplných začátcích se mnou chodi-
la hrát mamka, tehdy ještě na kurty
LTC, jezdil jsem i za dědou Tondou
na Karlštejn. První tréninky naplno
pak přišly s Michalem Motlem ve
Sportclubu, dal mi důležité základy.
Hlavně s ním mám spojené Řevnice.
Dnes už většinu času odtrénuju v
Praze.
Jak vypadá tvůj běžný týden?
V pondělí buď trénuju, nebo dohrá-
vám turnaj. Pak až do čtvrtku je tré-
nování dvoufázové, čili dopoledne i
odpoledne, k tomu mám denně lekci
fyzičky, nebo rehabilitace. Večer v
úterý a ve čtvrtek ještě chodím hrát s
tátou na kurty do Sportclubu, takže
to mám nejdelší program. No a v pá-
tek se trénuje jednofázově, abych
byl odpočinutý a naladěný před ví-
kendovým turnajem. Samozřejmě se
to upravuje podle situace, správně
bych měl mít jeden den týdně úplně
bez rakety v ruce.
Co škola?
Mám individuální plán. Učím se do-
ma a do školy chodím jen na zkouš-
ky v dohodnutých termínech. Takhle
to dělám už dva roky. Předtím jsem
býval dopoledne ve škole, po odpo-
ledních trénoval a domů se vracel
hrozně pozdě večer. Nebyl čas na nic
jiného kromě tenisu.
U vás doma je ale tenis na prvním
místě, že? vždy s tebou jezdila na
turnaje celá rodina. Nevadila ti ta
přílišná pozornost?
Ne, vůbec. My to mívali jako krásné
výlety, všichni si to na turnajích uží-
vali. Někdy mě u kurtu víc povzbu-
zovala mamka, jindy babička. Vzá-
jemně se doplňovaly. Taťka dřív
moc nejezdil, neměl na mě nervy.

Teď naopak hodně jezdím s ním.
Maminka je učitelka, táta se pohy-
buje v oboru IT technologií. Což je
pocitově kombinace přísnosti a
přesnosti. Nebo se pletu?
Přesně! Takhle to doma funguje a ty-
hle zbraně se mi v tenisu ideálně ho-
dí. Vlastně rodičům můžu hodně po-
děkovat.
v čem se potřebuješ tenisově zlepšit?
Když jsem přišel loni do ČLTK Pra-
ha, hned po prvním tréninku mi Pa-
vel Zádrapa, můj trenér, povídá: mu-
síš zlepšit bekhend i servis. K tomu
ještě vyspět a zlepšit taktiku.
Taktiku? v ní jsi v Řevnicích vyni-
kal, vydržel jsi ve výměnách, zbyteč-
ně nekazil a nepřipravoval se o šan-
ce vyhrát.
Jo, neprohrával jsem zbytečně. V žá-
cích stačilo jen běhat a míče vracet
na druhou stranu kurtu. Ale musím
se měnit, zlepšovat. Upravujeme po-
jetí hry, abych víc útočil, tvořil hru a
chodil si pro vítězné balony. Aby
můj přechod z dorostu, kde letos
končím, do mužů nebyl tak drsný.
Co byl zatím tvůj nejkrásnější záži-
tek na kurtě?
Vždycky, když vyhraju turnaj, tak
ten poslední míček. Úžasný pocit.
Ale úplně nejlíp jsem se cítil ještě ja-
ko starší žák, když jsem v Rakov-
níku vyhrál své první áčko (turnaj

nejvyšší kategorie v republice –
pozn. red.). Pak se mi to povedlo
ještě dvakrát.
A nejhorší chvíle?
Když mi to nejde, když jsem ztuhlej
a nervózní. A pak, co se kdysi stalo
dědovi při mém turnaji v Plzni. Fan-
dil mi a najednou koukám a on leží
na zemi. Praskla mu aorta. Bylo štěs-
tí, že ho stihli včas dopravit do ne-
mocnice a zachránili mu život.
Jezdí děda dnes na tenis?
Od té doby, co se mu to stalo, už ni-
kdy. Doktoři mu řekli, že se nesmí

tolik stresovat, a to při tenisových
zápasech nejde. Jen občas se zajde
podívat na trénink.
Jak jsi tehdy zápas dohrál?
Bylo to napínavé, děda zkolaboval v
rozhodujícím třetím setu za stavu
4:3. Byl jsem strašně rozhozenej,
chtělo se mi zápas ukončit. Ale něja-
cí kluci u kurtu mě uklidňovali, že to
děda zvládne, ať hraju dál. Já ale stá-
-le myslel na dědu, ten zápas šel úpl-
ně mimo mě a vůbec nechápu, jak
jsem ho mohl nakonec vyhrát.
Mám čtyři jednoduché otázky: tvůj
oblíbený sportovec?
Tenista Djokovič, výborná hra i
obratnost.
oblíbené číslo?
13.
Co rád jíš po zápase?
Na turnajích bývají tousty nebo pár-
ky, ale kdybych si mohl vybrat, tak
si dám sushi.
Co chceš dělat jako dospělák?
Tenistu, případně vystudovat fyzio-
terapii.
Ptám se záměrně, na stejné otázky
jsi odpovídal před devíti lety, kdy jsi
se závodním tenisem začínal. Tehdy
odpovědi zněly: Federer, číslo 13,
velký řízek s bramborem a manažer
slavného sportovce.
Takže jenom ta třináctka mi zůsta-
la…
Nezměnil jsi ani to, že raketu držíš v
levé ruce. stejně jako Martina
Navrátilová. Jsi levoruký ve všem?
Všechno dělám levou. Píšu s ní,
všechno do ní beru. Akorát, kdybych
měl hrát fotbal, tak levačkou do něj
kopat nebudu, Vlastně ani pravač-
kou, na tenhle sport jsem hrozně ne-
šikovnej. Ostatní mi jdou.
v dubnu ti bude 18. Na co se těšíš
nejvíc?
Na řidičák! Chci být co nejvíc samo-
statný, vyrazit si na turnaj sám. A ta-
ky mám sen, abych si na první auto
vydělal sám. Tenisem.
A co tenisová kariéra? Jaký máš
nejbližší cíl?
Hraju poslední rok v dorostu, chtěl
bych letos na Pardubické juniorce
uhrát finále, nebo aspoň semifinále.
Ale jinak už budu víc jezdit mužské
turnaje, abych si udělal pár bodů do
světového žebříčku ATP a měl šanci
se dostat do kvalifikace jednoho z
grandslamových turnajů. Taková Pa-
říž mě ohromně láká.
A co Davis Cup? radku Štěpánkovi
bude už devětatřicet let, nový Štěpá-
nek by se hodil…
Jejda, jak já bych chtěl! Být ve svě-
tové stovce a dostat se do daviscupo-
vého nároďáku… Jan ŠVÉD

S TROFEJÍ. Antonín Štěpánek po vyhraném turnaji. Foto ArCHIv

+ První krůčky po kurtě udělal na
LTC Řevnice, tenisově vyrostl a hrál
za Sportclub Řevnice
+ přes nejlepší středočeský klub TK
Neridé se loni dostal mezi českou
elitu, do 1. ČLTK Praha
+ odmalička se držel v české špičce,
nyní je třetím nejlepším dorosten-
cem na žebříčku.
+ na kurtě je velmi nepříjemný sou-
peř, má precizní levačku, nedá mí-
ček zadarmo
+ v půlce dubna oslaví osmnáctiny,
studuje gymnázium
+ jeho přítelkyně se věnuje sportov-
nímu tanci (šv) Foto Laďa koLesárová

Antonín ŠTĚPÁNEK
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Pěkná byla choreografie i kostýmy...
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA PROMĚNY USPOŘÁDALA ZKRAJE BŘEZNA DEVÁTÝ REPREZENTAČNÍ PLES
Devátý ples má za sebou řevnická ta-
neční skupina Proměny. Přes 200
hostů se 3. 3. v místním Lidovém do-
mě bavilo až do ranních hodin, k tan-
ci jim vyhrával orchestr Galaxie. 
I letos se bylo na co dívat, Proměny
nachystaly pro své hosty hned něko-
lik překvapení. Prvním tanečním
»číslem« byla Polonéza z Dvořákovy
Rusalky. Na sál nastoupilo všech 45
Proměn včetně vedoucích, nechyběla
ani »dvorní babička« Věra Hrubá.
Druhé překvapení patřilo těm nej-
menším, kteří zatančili na Svěrákovy
písně. Další vstup si připravily samy
Proměny a nazvaly ho Lidl mix. „Po-
těšilo nás, že se samy děti ujaly cho-
reografie a nacvičily to, co je baví,“
hlásal z pódia jeden z moderátorů ve-
čera Jan Martínek. Dalším překvape-
ním byl balet v podání Elišky Kenc-

lové, jejího přítele a Elišky Zikánové.
Následovalo »předtančení« v podání
velkých Proměn, tanec na píseň Run
boy run; dominující postavu ztvárnil
šikovný Jakub Tauber. 
Celý večer se bylo na co dívat, pěkná
byla choreografická čísla i kostýmy.
Nechyběla dámská volenka, dámy se
těšily z koláčů i květin od svých part-
nerů, tombola ani půlnoční slosování

vstupenek. „Děkujeme p. Kubátovi,
který už podruhé daroval hlavní cenu,
kávovar,“ vzkazuje vedoucí Proměn
Ivana Zrostlíková. „Velký dík obslu-
ze baru Vaškovi, Lucce a Aničce, kte-
ří vše zvládli, přesto, že personál res-
taurace Lidový dům to o půlnoci bez
slůvka upozornění zabalil a oni obs-
luhovali až do tří ráno s úsměvem.
Dále všem rodičům, kteří pomohli s

přípravou sálu, tombolou i nedělním
karnevalem,“ dodává Zrostlíková.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Okresní kolo soutěže základních
uměleckých škol ve hře na smyčco-
vé nástroje se konalo v řevnickém
Zámečku 1. března.
„Okresního kola pro Prahu-západ se
zúčastnilo 20 soutěžících ze ZUŠ
Řevnice, Dobřichovice, Libčice nad
Vltavou, Černošice a Roztoky,“ sdě-

lila ředitelka řevnické »zušky« Iva-
na Junková.
Porota pod vedením Zdeňky Peli-
kánové vybrala pro postup do kraj-
ského kola pět soutěžících. ZUŠ
Řevnice budou reprezentovat ve hře
na housle Anna Pawlicová, Magda
Routová, Tereza Petrová a Anežka
Krutská ze třídy Lenky Kolářové.
Za ZUŠ Dobřichovice »na kraj«
pojede violoncellista M. Svejkov-
ský. A. Pawlicová a M. Routová by-
ly vyhlášeny jako absolutní vítězky. 
A. Součková  získala ve své katego-
rii 1. místo bez postupu a M. Pawli-
cová s K. Brennerovou obsadily
druhá místa. Na klavír soutěžící do-
provázela Pavla Nováková. 
Středočeské krajské kolo soutěže
základních uměleckých škol se koná
od 4. do 5. 4. v ZUŠ Mladá Bo-
leslav. Petra FRÝDLOVÁ, 

Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
15. 3. 20.00 NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
17. 3. a 29. 3. 17.30 (St 15.00) VŠECH-
NO NEBO NIC
17. 3. 20.00 NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V
ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO
18. 3. 13.45 ANDĚL PÁNĚ 2
18. 3. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
18. 3. 17.30 MASARYK
18. 3. 20.00 I DVA JSOU RODINA
23. 3. 20.00 SÁMSKÁ KREV

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

KINO ČERNOŠICE
27. 3. 20.00 NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
(film a foto projekce)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
14., 17., 18., 20., 26. a 29. 3. 17.30 (Pá
20.15, Po+St 20.00, Ne 18.30) MASARYK
14. 3. 20.00 NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
15., 20., 22., 27. a 29. 3. 13.45 OZZY
15. 3. 17.30 BÁBA Z LEDU
15., 19. a 27. 3. 20.00 (Ne 18.30, Po
17.30) PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
16. 3., 21. 3., 25. 3. 17.30 (Čt 15.30)
VŠECHNO NEBO NIC
16. 3. 18.30 THE ROLLING STONES
OLÉ OLÉ OLÉ (dokument + záznam
koncertu)
17. 3. 17.30 LOGAN: WOLVERINE
18. 3. a 26. 3. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
18. 3. 20.00 ROCCO
19. 3. a 22. 3. 15.30 (St 17.30) ANDĚL
PÁNĚ 2
20. 3. 17.30 T2 TRAINSPOTTING
21. 3. 20.00 STÁT PEVNĚ
22. 3. 20.00 KONG: OSTROV LEBEK 
23. 3. 15.30 JACKIE
23. a 28. 3. 18.30 (Út 20.00) LVÍ ŽENA
24. 3. 19.00 AMADEUS
25. 3. 15.30 ŠPALÍČEK
25. 3. a 29. 3. 20.00 (St 17.30) ŽIVOT
27. 3. 20.00 STRNADOVI

KINO RADOTÍN
14. 3., 16. 3., 18. 3. 20.00 (Út 17.30)
MASARYK
14. 3. 20.00 STÁT PEVNĚ
15. 3. 17.30 ANDĚL PÁNĚ 2
15. 3. 20.00 LION: DLOUHÁ CESTA
DOMŮ
16. a 21. 3. 17.30 (Út 20.00) NEJŠŤAST-
NĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO
MÄKIHO
17., 21. a 24. 3. 17.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
17. 3. 20.00 ROCCO
18. 3. 15.30 LICHOŽROUTI
18. 3. 17.30 BOTTICELLI: INFERNO
22. 3. 10.00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
22. 3. 17.30 NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
22. 3. 20.00 ROCCO
23. 3. a 29. 3. 17.30 RANDE NASLEPO
23. 3. 20.00 RAMSTEIN: PARIS (záz-
nam koncertu)
24. 3. a 28. 3. 20.00 (Út 17.30) ŽIVOT
25. 3. 15.00 HÁDEJ, HÁDEJ S KO-
COURKEM 2
25. 3. 16.30 MUZIKANTI
25. 3. 19.00 AMADEUS

PŘEKVAPENÍ. Jedno z tanečních překvapení na plese řevnického souboru
Proměny.           Foto NN m. Frýdl

Houslistky budou reprezentovat Řevnice v Mladé Boleslavi

Na svůj ples se pilně chystají také Notičky
Na svůj Hudební ples, který se bude konat 1. dubna od 19 hodin v Lidovém
domě Řevnice, už se pilně připravuje také zdejší dětská lidová muzika No-
tičky. Návštěvníkům spolu s nimi zahraje skupina Ideal Band. Pokud se do
»Liďáku« vypravíte, můžete se těšit i na překvapení, květinovou volenku,
tombolu a půlnoční losování o hlavní ceny. Soutěžit můžete i o nejlepší kro-
jovaný pár. Vstupenky  si můžete v předstihu objednat na  lenka@noticky.cz
či na tel.č. 603 245 784. Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Řevnice - Pět více či méně spoko-
jených kamarádek a dva tempera-
mentní Španělé uprostřed New
Yorku. To je osazenstvo nové ko-
medie, kterou přichystali řevničtí
ochotníci. 
Hru nazvanou Velký holky nepláčou
v režii Alice Čermákové sehrají v
řevnickém kině 24. 3. a 25. 3. od 20
hodin, v neděli 26. 3. od 18 hodin.
Komedie Neila Simona měla premi-
éru na jaře 1965 pod názvem Podiv-
né dueto. Tenkrát se uváděla v muž-
ské verzi. Poté, co se dočkala filmo-
vého zpracování i seriálového poje-

tí, upravil autor hru v roce 1985 pro
ženské hrdinky. V řevnickém kině se
vedle režisérky na pódiu objeví Lu-
cie Kirova, Monika Vaňková Euge-
nie Koblížková, Terezie Červená a
Pavla Nováčková. Jako sexy Španě-
lé se představí dva Ondrové: Nová-
ček a Wald. Děj se odehrává v new-
yorském apartmánu a vše se točí ko-
lem vztahů. „My se na zkouškách
náramně bavíme. Věřím, že přinej-
menším jako my se budou bavit i di-
váci,“ láká na divadlo Alice Čermá-
ková. Vstupenky budou k prodeji na
místě před představením.          (pan)

Tipy NN
* Americká hudební skupina Crys-
tal Monee Hall Band zahraje jazz,
gospel, blues a folk 14. 3. od 20.00
v černošickém Clubu Kino. (vš)
* Výstavu výtvarných prací Evy Še-
bíkové hostí do 15. 3. Café galerie
Bím Dobřichovice. (ak)
* Mário Biháry a Bachtale Apsa
budou hrát 17. 3. v Černošicích. Jak
lze propojit muziku balkánských,
maďarských, španělských, ruských i
slovenských Romů, uslyšíte od 20
hodin v místním Clubu Kino.      (vš)
* Pohádku O třech prasátkách se-
hraje 18. 3. od 10.00 v Dobřichovic-
kém domku Maňáskové divadlo Lu-
cie Havlíčkové. (ak)
* Na besedu s Alexandrem Hendru-
kem o sebepoznání v praxi zve 18.
března od 14.00 Čajovna Cherubín
Řevnice. Vstupné 100 Kč.       (jach)
* Na XI. ročníku Vítání jara, jež se
koná 18. 3. od 17.00 v Pivním Sana-
toriu Radotín, se o hudbu postarají
kapely Nolem, Beer Sanatorium a
B.Lues. Vstup zdarma.                (str)
* Koncert Vladimíra Merty, Jana
Hrubého a Ondry Fencla můžete na-
vštívit 21. 3. od 19.30 v zámku Dob-
řichovice. Vstup 250/200 Kč.     (ak)
* Kapela Sto zvířat hraje 24. 3. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* XVI. ples pořádá  25. 3. od 19.00
v Lidovém domě Řevnice dětský
folklorní soubor Klíček.              (led)
* Mísení moderního zvuku, elektro-
niky i písničkářské poetiky můžete za-
žít na koncertě kapely Zrní 25. 3. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Dětský karneval pořádá SDH Le-
ty v sále U Kafků Lety 26. 3. od
14.00. Hraje DJ Moravec, vstupné
50 Kč, děti zdarma. (bt)
* Prodejní výstavu plastik Antoní-
na Sláčika, fotografií Slávka Kapla-
na a obrazů Petra Vránka hostí celý
březen kaplička v Mokropsech. (pv)
* Výstava 20 let mostu byla v pro-
storách zámku Dobřichovice pro-
dloužena do konce března.           (ak)
* Výstava Fenomén Igráček je v
Muzeu Českého krasu Beroun pří-
stupná do 24. 4.                             (pez)

POJEDOU »NA KRAJ«. Postupují-
cí houslistky s učitelkou L. Kolářo-
vou.   Foto Kristina NěmečKová

Sexy Španěly v komedii hrají dva Ondrové

V Zámečku vystoupí
vítězky soutěží
Řevnice - Koncert vítězů meziná-
rodních soutěží se v sále řevnického
Zámečku uskuteční 17. března od
18 hodin. 
Publiku se představí houslistky
Magdalena a Anna Pawlicovy, Tere-
za Petrová, Anežka Krutská, Magda
Routová a Tereza Macíková, na flét-
nu i klavír zahraje Kamila Kolářo-
vá. Klavírní spolupráce Pavla No-
váková. (pef)
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Všeradův kurýr

Již pošesté – počítáme-li i legendár-
ní jízdu, kdy prchal před hněvem
knížete Křesomysla – se vydal bájný
hrdina na trasu mezi Radotínem a
Neumětely. Do této statistiky zahr-
nujeme i jízdy obráceným směrem
dle pravidla, že jeden rok putujeme
tam, druhý opačně!
Věrní nadšenci si v sobotu 25. února
museli přivstat, aby byli před rado-
tínskou radnicí svědky slavnostního
rozloučení s Horymírem a jeho po-
četnou ekipou, čítající i se Šemíkem
přesně dvacet koní. Vladyku a ostat-
ní jezdce pozdravil starosta Městské

části Praha 16 Karel Hanzlík, jenž
přečetl poselství, které Horymír tra-
dičně vezl starostovi do Neumětel.
Bájný vladyka v krátkém projevu
potvrdil, že mu vtip ani šarm po
stovkách let stále nechybí! Pak došlo
na slavnostní přípitek a starosta po-
přál hrdinovi i všem ostatním jezd-
cům šťastnou cestu. Krátký ceremo-
niál zakončila, podobně jako v mi-
nulých letech, fanfára na zahájení
jezdecké sezóny, kterou přednesl
trumpetista Otakar Procházka. Jezd-
ci vyrazili směr Podbrdsko a »opuš-
tění« diváci se hned vrhli na stánek
se staročeskou zabíjačkou i na další
lahůdky a nápoje. 
V čase, kdy vladykova jízda měla již
Radotín za zády, scházel se nad par-
kem na náměstí Osvoboditelů maso-
pustní průvod. U radnice na všechny

medvědy, medvědáře, bludičky, hou-
by, skřítky i batmany čekalo nemálo
veselíchtivých hostí. Nelehké úlohy
ocenit nejhezčí masky se ujal rado-
tínský starosta převlečený za povětr-
nou ženštinu.                                                                                                                    
Tou dobou byl Horymír se svou věr-
nou družinou někde v polovině své
pouti, kterou si užívali jezdci i jejich
oři. Neumětelští občané v čele se
starostou Luďkem Kuniakem se hr-
diny a jeho doprovodu dočkali před
pátou hodinou odpolední, kdy Hory-
mír dovedl svůj jezdecký lot na ob-
vyklé místo do parku před kostelem
sv. Petra a Pavla. Asi šedesát míst-
ních připravilo svému vojvodovi
vřelé uvítání a odměnilo projevy sta-
rosty i Horymíra, stejně jako posel-
ství starosty Radotína, mohutným
potleskem. Po přípitcích, i zde pra-

dávným slovanským nápojem, me-
dovinou, Horymír položil věneček k
pomníku legendárního Šemíka. 
Letošní jízda se vydařila a napřes-
rok? Z Neumětel do Radotína!

Kateřina DRmlOVÁ,
Petr BInhaCK, Radotín

Bájný Horymír (opět) uháněl k Neumětelům
»SVÉHO« VOJVODU I JEHO POČETNÝ DOPROVOD PŘIVÍTALO ŠEST DESÍTEK OBYVATEL OBCE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2017 (223)

V CÍLI. Horymír a jeho družina v cíli svého putování, v Neumětelích. Foto Petr BINHACK

Hasiči si v Berouně
vyzkoušeli bowling

Na Růžku budou hrát »FIFU«
Turnaj ve sportovním simulátoru FIFA 17 se
uskuteční 25. března od 9.00 ve všeradické
hospodě Na Růžku.
Dvaatřicet hráčů se utká na konzolích Xbox
360 v 8 základních skupinách. Šestnáct nej-
lepších postoupí do Play-off. Návštěvníci si
budou moci vyzkoušet různé konzole i zaří-
zení a získat v miniturnajích některou z cen.
Po skončení turnaje následuje od 20.00 zá-
věrečná párty.     Jakub SUChÝ, Všeradice

Zámeckým dvůr oslaví 
v předstihu Velikonoce
Zábavné velikonoční odpoledne pořádá 25.
března od 14 hodin Zámecký dvůr Všera-
dice ve spolupráci s Domečkem Hořovice.
Těšit se můžete na tvoření květinových de-
korací, pletení velikonočního hnízda, papí-
rové dekorace i dekorace na dveře, děti si
mohou vyzkoušet jarní poznávací trasu po
Zámeckém dvoře.  
V neděli 26. 3. od 15.00 s v Zámecké res-
tauraci koná Odpoledne s dechovkou. K tan-
ci i poslechu tentokrát zahraje kapela 12 Pl-
zeň. Vstupné na obě akce 80 Kč, rezervace
na: 606 944 074, email: restaurace@zamec-
ky-dvur.cz.           Barbora PISKÁČKOVÁ,

Zámecký dvůr Všeradice

Historický vláček ze Zdic vyrazí směr Brdy

Z podbrdského kraje
* Daňové přiznání k dani z příjmů
fyzických  osob je možné podat 16.
března od 14.30 do 17.30 na Měst-
ském úřadu v Hostomicích, kdy zde
budou přítomni pracovníci správce
daně. Ti také zájemcům při vyplnění
daňového přiznání pomohou.     (viš)
* Sousedské posezení se staropraž-
skou kapelou Třehusk se koná 18. 3.
od 18.00 na sále hostince Tequila v
Běštíně.     Jaroslava hOUDKOVÁ

Slavnostní zahájení sezony chystá
na 1. dubna muzeum Výtopna Zdi-
ce. O týden později, v sobotu 8. 4.,
odtud vyrazí historický vlak tažený
dieselovou lokomotivou a projede
trať podbrdské lokálky Zadní Tře-
baň - Všeradice - Lochovice.
První aprílovou sobotu  se můžete v
muzeu, které leží na dohled nádraží
ČD ve Zdicích, těšit mezi 9 a 17.00
na bohatý program doplněný o retro
výstavu. V areálu Výtopny budou k
vidění historická železniční vozidla
i silniční technika, některé stroje se
předvedou v činnosti. Velkým mag-
netem určitě budou ukázky sovět-

ského kombajnu SK-4 či historické-
ho popelářského vozu Bobr na pod-
vozku Škody 706 RT. Během dne
(8-15) bude možné navštívit ve
Společenském domě Zdice výstavu
modelů, nebo vojenské muzeum v

bývalých kasárnách. Mezi těmito
místy bude pendlovat historický
autobus Avie-Ikarus řady 543. Od
11.00 bude ve Výtopně k vidění di-
vadelní hra Černý den na Tolštejně
v podání souboru Alfa a Omega, od
12.00 tu bude vyhrávat staropražská
kapela Třehusk.
Historický vlak, který 8. 4. vypraví
- stejně jako loni - bývalý starosta
Všeradic Bohumil Stibal, využijí
kromě běžných cestujících i brigád-
níci, kteří se na trase podbrdské lo-
kálky zúčastní celostátní akce Uk-
liďme Česko. Text a foto

Radim Říha, Výtopna Zdice

Hasičata, hasičky i hasiči ze sboru
dobrovolných hasičů Vižina se vy-
pravili do Berouna na bowling.  Ja-
ko dopravní prostředek využili lo-
kálku a svezli se i elefantem. 
V Berouně jsme soutěžili ve čtyřech
družstvech, ti nejmenší okupovali
dětskou dráhu.  Každý se snažil po-
dávat co nejlepší výkony, ale jak to
tak chodí, trochu štěstí je při hře ta-
ké třeba. Vítězové se radovali, pora-
žení nesmutněli, jelikož si užili zá-
bavné odpoledne ve společnosti ka-
marádů a rodičů. Byla to taková
úvodní společná schůzka před naši-
mi letošními akcemi. Ta největší nás
čeká v květnu, kdy Vižina bude pos-
kytovat zázemí okresní soutěže Pla-
men pro všechny děti i dorostence z
berounského okresu. Pravidelné
schůzky začnou po jarních prázdni-
nách.            Jana FIALOVÁ, Vižina
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Vážení občané, měsíc únor utekl ja-
ko voda a máme tu další Liteňské
okénko. Můj článek tentokrát nebu-
de »na dlouhý zimní večer«, jelikož
v současnosti vesměs pokračujeme v
pracích na záležitostech a akcích, o
kterých jste již byli informováni v
minulém článku. Napadá mě však
jedna věc, které bych ráda věnovala

pár řádků, a tou je splašková kanali-
zace v Litni a její využívání. 
Přesto, že kanalizace a čistírna od-
padních vod jsou stále poměrně no-
vými záležitostmi, už nyní nás jejich
provoz stojí nemalé peníze. Bohužel
v některých případech se jedná o vý-
daje, které by nebyly zcela nutné,
kdybychom všichni dodržovali zá-
kladní pravidla vypouštění splašek.
Velice často vzniká problém proto,
že se v přečerpávací stanici, nebo
jinde, objeví předmět, který by mno-
zí v kanalizaci nečekali. Ponožky,
dámské silonové punčochy i spodní
prádlo jsou bohužel běžnými záleži-
tostmi, které z neznámého důvodu
končí v trubkách splaškové kanali-
zace. Výjimečně se objeví i »exotič-
tější« kousky, jako jsou části mopu
apod. Chtěla bych tímto všechny po-
žádat, aby dbali větší opatrnosti a

podařilo se nám tak minimalizovat
náročné opravy na čistírně odpad-
ních vod. Například při vylévání špi-
navé vody z kbelíku do výlevky
koukněte, prosím, raději dvakrát,
zda s vodou nevysíláte do kanalizač-
ních trubek také hadr. Další ze zále-
žitostí, které do kanalizace nepatří,
jsou v dnešní době velmi oblíbené
vlhčené ubrousky a dámské hygie-
nické potřeby. 
Pevně věřím, že do příštího Liteň-
ského okénka pro vás budu mít člá-
nek zajímavější a plný novinek, in-
formací či postupů v rozpracova-
ných záležitostech. A to přesto, že se
postupně vše, i zdánlivě jednoduché
záležitosti ukazují jako »běh na
dlouhou trať«. Přeji příjemné prožití
zbytku zimy a úspěšný vstup do jar-
ního období. Šárka MARCÍNOVÁ,

starostka Litně

Aktuality z Litně i okolí
* Školní ples pořádá 18. 3. od 20.00
v liteňské restauraci Ve Stínu lípy
Klub přátel školy při ZŠ F. J. Řezá-
če Liteň. K tanci i poslechu hraje or-
chestr Karavel, součástí programu je
tombola, vstupné je 150 Kč. Před-
prodej vstupenek ve škole. (box)
* Slavnostní vernisáž výstavy ke
110. výročí narození J. Novotné s
názvem Jarmila Novotná Operní
diva se uskuteční 30. 3. od 17 hodin
v Mytologické chodbě Valdštejn-
ského paláce v Praze (Senát).  (bad)
* Místo pro »otevřenou knihovnu«
bylo vytvořeno v přízemí Úřadu
Městyse Liteň, hned vedle schodiš-
tě. Každý, kdo má doma knihu/kni-
hy, které již nebude číst, může je
zde zanechat, aby popřípadě uděla-
ly radost někomu dalšímu. Knihy
po přečtení můžete do veřejné kni-
hovničky zase vracet. (šam)

Hadr do kanalizace nepatří!
STAROSTKA: DODRŽUJTE, PROSÍM, ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VYPOUŠTĚNÍ SPLAŠEK

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      3/2017 (66)                

V DÍLNĚ. Práci s maskou si vy-
zkoušely děti v liteňské divadelní
dílně. (Viz str. 9)    Foto Karel TŮMA

Druhá »novodobá« oslava masopustu se konala
poslední únorové úterý v Litni. Všichni, kteří při-
ložili ruku, pomohli s organizací, a hlavně přišli v
masce do průvodu či k muzice, zaslouží velké
poděkování za to, jak se u nás v Litni pomalu rodí
příjemná komunita lidí, rodin a dětí, aktivních
spoluobčanů. Z okolí za masopustem, k muzice a
na »pívo«, jitrnici a guláš vás dorazilo tolik, že
jsme se do hospody skoro nevešli. 
Hostinu s masopustním gulášem, ovarovou hlavu
a kolena, prdelačku, jitrnice, jelita a tlačenku pro
všechny připravil řezník, rodák z Litně, Kamil
Alfery. Děkujeme rodině Klocových za to, jak
pomohla oživit svůj šenk masopustním rejem a
vrací důležitou funkci hospodě, kde jsou dveře
otevřeny i kulturním setkáváním a do budoucna
také besedám, narozeninovým oslavám i promítá-
ní. Organizátoři děkují Kateřině Janákové, která
ušila tři krásné masky pro letošní obchůzku.

Průvod vedl vůz plný dětí tažený koníky ze stáje
Bílý kámen, kapela Třehusk i se zpěvačkou Pav-
lou Nováčkovou a liteňským rodákem Mílou Kli-
mentem vyhrávala do kroku, vyvolávač měl práci
s medvědem, který bral do kola, koho potkal.
Hospodyně a hospodáři, kteří připravili pohoště-
ní pro maškary, mohou vzpomínat, kdo že k nim
všechno zavítal. Děkujeme za dobroty a pití, za
sousedské pohoštění, které rádi zase třeba u nás
oplatíme, a to nemusí být zrovna masopust. Roze-
hřát nás všechny k úsměvům a veselí pomohl i
spontánní projev chráněnců Koniklece Sucho-
masty z chráněného bydlení v Litni. Vystoupení
dětí z domácího vzdělávání Evy Nolčové, Stáj
Bílý kámen zpěvem masopustních písní a taneční
choreografií doprovázenou muzikanty Petrem
Kafkou i Davidem Smržem před každým domem,
kde se hodovalo, požehnaly štěstí, zdraví, hojnost
a úrodu v dalším roce. (Dokončení na str. 9)      (kat)

LiteňskéOKÉNKO

RAČTE VSTOUPIT. Cirkus Mora-
van zavítal druhý březnový víkend
do Litně. Foto NN M. FRÝDL

Druhá liteňská masopustní taškařice se opravdu povedla
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Byl to živý základ našeho vlastního pojetí tradice
masopustu, a jak se u každého domu rituál opako-
val, přidávalo se k dětem víc a víc masek, až na-
konec snad zpívali všichni. Program s masopustní
tombolou bavil hlavně děti, z masky zlatého pra-
sete se ceny losovaly dlouho do večera a kapela
Třehusk hrála do tance déle, než bylo domluveno,
přidávala a přidávala. V tombole se losovaly vou-
chery na projížďku na koni nebo hasičským voz-
em, keramická dílka, pletené ozdoby od Růženky,
pletené košíky od Kateřiny Janákové, foukací har-
moniky od Míly Klimenta, výtvarná díla z dílny
Liteňského pupíku, lahve šampusu, štangle salá-
mů i Absint. Dostáli jsme, myslím, nadmíru po-
věsti oslavám posledního dne masopustního vese-
lí před popelcem, který byl tradičně v Čechách
spojen právě s obchůzkou maškar a bálem. Byli
jste úžasní - takovou souhru a chuť se společně
pobavit, poveselit, zasmát se a popovídat si, tu jen
tak nepamatujeme.      Karel TůMa, Liteňský

Divadelní dílnu podle J. Lecoqa   na-
zvanou Kdo se skrývá pod maskou
připravil spolek Liteňský pupík.
Úvod po krátkém vyběhání a uvol-
nění, protažení a rozcvičení, patřil
předvedení si nejrůznějších druhů
masek. Ukázali jsme dětem širokou
paletu masek, od těch historických,
využívaných tradičními národy
Ameriky, Asie i Afriky, s expresivní-
mi výrazy, magické, masky komedie
dell’ arte a konečně neutrální diva-
delní masku. 
Bylo opravdu krásné pozorovat, jak
se děti nasazením neutrální divadel-
ní masky lidského obličeje v emoci-
onální rovnováze a vyslechnutím
krátkého povídání na úvod, popsá-
ním základních pravidel práce s neu-
trální maskou metodou J. Lecoq,
měnily v jiné bytosti, ve zvířata nebo
postavy z jiných světů a planet. Na-
sazením masky se navodí prakticky
okamžitě fyzický pocit klidu a záro-
veň nás zbavuje běžných schémat
pohybu i jednání. Jejich fantazie do-
stala prostor pro otevření se světu,
děti se mohly stát, čím opravdu chtě-
ly.  Jedno z cvičení umožňovalo také
být tam, kde si přejí a vyjádřit tělem
a mimikou pocity z tohoto místa. Až

následně jsme se dozvěděli, zda nám
místo a své pocity představily tak
dobře, zajímavě, že byly ostatní
schopny uhádnout, kde to bylo. Kaž-
dá bytost byla nejdřív sama sebou,
probouzela se doslova k životu a

další cvičení pak směřovalo k inter-
akci, seznamování a komunikaci by-
tostí. Vznikala přátelství, milostné
vztahy, soupeření, vše ale jen a jen
pohybem a projevem těla bez jediné
vydané hlásky nebo grimasy. 

Budeme se se všemi dětmi - jak tě-
mi z dramaťáku Liteňského pupíku a
z Dramatického kroužku při ZŠ Ra-
dotín, tak s těmi, které zavítaly, zba-
vily se ostychu a přidaly se k nám -
těšit na druhé setkání Kdo se skrývá
pod maskou II., které se uskuteční v
jarním termínu, pravděpodobně ke
konci dubna. První setkání naplnilo
naše očekávání - bezmála 30 dětí
prožilo tři hodiny soustředěné práce
s maskou. Zbyla chvíle i na uvolnění
a vyběhání, navázání kontaktů mezi
dětmi se stejným zájmem a volnoča-
sovou aktivitou. Děkujeme za zájem
a těšíme se na další setkávání.
Děkujeme také Sokolu Liteň, Miloši
Noskovi za poskytnutí prostoru. Na-
še zvuková aparatura dostatečně oz-
vučila tělocvičnu, z čehož jsme měli
při přípravách obavy - program byl
připraven pro prostory divadla či
kina s jevištěm a hledištěm. Děti
byly ale ukázněné a tolerantní k sobě
navzájem, nerušily, a pozorně pozo-
rovaly nonverbální projev každého z
nich doprovázený jen hudbou. 
Za vedoucí dramatických kroužků
Hana Jůzlová a Vendi Matrasová,
lektor Václav Bejtler a 

Karel TůMa, Liteňský pupík

Děti v tělocvičně pracovaly s maskami
LITEŇSKÝ PUPÍK ZORGANIZOVAL PREMIÉROVOU DIVADELNÍ DÍLNU KDO SE SKRÝVÁ POD MASKOU

Začátek jarní fotbalové sezony čeká
na borce FK Liteň. První zápas po
zimní přestávce odehrají 26. 3. ve
Rpetech. 
Liteňští zakončili podzim na předpo-
sledním, 12. místě nejnižší soutěže:
IV. třídy okresní soutěže. Devětkrát
prohráli, získali 9 bodů za tři výhry
při skóre 22:46. Tabulku vedou prá-
vě Rpety s 31 body, poslední je
Drozdov, který urval bodů 7. Muž-
stvo má před začátkem mistrovské
sezony snahu a odhodlání posunout
se výkonnostně do středu tabulky.
Přes zimu se scházelo jednou týdně
na umělé trávě v Králově Dvoře. Po
zranění se do týmu hlásí Marek Ber-
ka, bohužel zranění Jakuba Hájka je
vážnějšího rázu, takže bude trenéru
Milanu Kudějovi chybět i na jaře.
Žáci se připravovali přes zimní ob-
dobí v tělocvičně ZŠ. Tréninky na
hřišti FK Liteň začaly 13. března.
Každé pondělí se také od 17.00 koná

nábor nových hráčů ročníků 2004-
2009. Po několika letech od mládež-

nických družstev odešel trenér Mi-
rek Jílek - chtěl bych mu poděkovat

za veškerou práci pro náš klub.
Miloslav KLIMENT, FK Liteň

A-mužstvo, IV. třída 
26. 3. 15:00 Rpety - Liteň 
2. 4. VOLNO
9. 4. 16:30 Chyňava B - Liteň 
16. 4. 17:00 Liteň - Tetín B 
22. 4. 14:00 Osov - Liteň 
30. 4. 17:00 Liteň - Vižina 
7. 5. 17:00 Osek B - Liteň 
14. 5. 17:00 Liteň - Újezd B 
21. 5. 17:00 Lochovice B - Liteň 
28. 5. 17:00 Liteň - Tlustice B 
3. 6. 14:00 Libomyšl - Liteň 
10. 6. 14:00 Tmaň - Liteň 
18. 6. 17:00 Liteň - Drozdov B 

Mladší žáci, pátky od 17.30
7. 4. ČL Beroun B - Liteň/OZT
14. 4. Liteň/OZT - Svatá
21. 4. Loděnice - Liteň/OZT
28. 4. Liteň/OZT - Chrustenice
5. 5. Chyňava - Liteň/OZT
12. 5. Nižbor - Liteň/OZT
19. 5. Liteň/OZT - Karlštejn

Fotbalisté chtějí výš, mají snahu i odhodlání

Druhá liteňská masopustní taškařice se opravdu povedla
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

ZÁVĚR. Masopust zakončila bujará veselice s muzikou v hostinci U Dvora.               Foto Karel TŮMA

S OSEKEM TO NEVYŠLO. Fotbalisté Litně v podzimním domácím zápase s
B-mužstvem Oseka, který prohráli 1:4. Foto NN M. FRÝDL

V DÍLNĚ. Děti s maskami v první Divadelní dílně, kterou připravil spolek Li-
teňský pupík. Foto Karel TŮMA
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Koupím
zemědělské pozemky
bez omezení výměry v obcích Malý Chlumec,

Velký Chlumec, Osov, Osovec a Skřipel. 

Platba při podpisu smlouvy.

Hledám ke koupi 
rodinný domek, 

chalupu nebo statek
v obcích Malý Chlumec, Velký Chlumec, 

Osov, Osovec a Skřipel.

Kontakt: Petr Dvořák 
602 37 38 39

Nejenom byt,  

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! projekt

702 170 526

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
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Nájezd na dálnici v Jílovišti? Zrušíme
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na D4 by se auta dostala až za jílo-
višťským motorestem. Dopis na mí-
stní radnici ředitel ŘSD poslal teprve
poté, co si informace starosta Dlou-
hý vyžádal. O uvažovaném rušení se
dozvěděl, stejně jako starostové os-
tatních obcí po okolí, zprostředkova-
ně, od Svazku obcí Mníšecký region.
NN to potvrdili i rychtáři Všenor
Zdeněk Seidler a Letů Barbora Tesa-
řová: „Připravovaná změna na D4
nebyla s obcemi projednávána,“
uvedla starostka. „O celé věci se ob-
ce dozvídají vpodstatě náhodou,
nebyly na možné změny upozorně-
ny, ani nebyla možnost k předmětné
věci vydat stanoviska a relevantní
argumenty. Nedošlo k žádnému, na-
tož pak řádnému partnerskému pro-

jednání této záležitosti,“ dodala Te-
sařová a shrnula důsledky zrušení
nájezdu: „Znamenalo by to nejen
zhoršení dopravní obslužnosti z a do
spádových obcí, ale zejména by do-
šlo k extenzivnímu nárůstu všech
druhů dopravy, včetně tranzitní, uv-
nitř intravilánu obce. Jíloviště, hlav-
ně ulice Pražská, by se stalo doslova
přeplněným trychtýřem, skrz který
by směřovala na Prahu auta z obou
stran brdského hřebene, od Povltaví
i Poberouní. Dotklo by se to všech
oblastí života v obci, mj. i podnikání
či školek. Ani kapacita této páteřní
komunikace není pro takovou zátěž
dostatečná.“
»Utajený« záměr ŘSD vyvolal vlnu
odporu. Obyvatelé Jíloviště sepsali
proti rušení nájezdu petici, druhou
zorganizovali místní podnikatelé,
nesouhlasný názor oficiálními stano-
visky vyjádřily Svazek obcí Mníšec-

ký region či organizátor pražské in-
tegrované dopravy Ropid. Ve čtvrtek
16. 3. se k jednání sejde Svazek obcí
Region Dolní Berounka a podle sta-
rostky Letů odpůrce rušení nájezdu
podpoří: „Projednáme nesouhlasné
stanovisko – jednak o nepřijatelném
postupu ze strany ŘSD a jednak o
nekoncepčním návrhu samotném,“
sdělila Tesařová.
Starosta Jíloviště byl ředitelem Zá-
vodu Praha ŘSD písemně ujištěn, že
studie navrhující zrušení připojení
na D4 v Jílovišti není definitivní a
řešení se bude dále upřesňovat. Jen-
že - věří tomu Vladimír Dlouhý? 
„Nevěřím,“ odpověděl na dotaz NN.
„Na jednání loni v listopadu mě
osobně ujišťoval, že případné zruše-
né nájezdu je záležitost v horizontu 8
let a před měsícem si přijde staveb-
ník z Jíloviště pro stanovisko na
ŘSD a je poučen, že dopravní situa-

ci stavby má přizpůsobit již na zru-
šený sjezd…“
Starosta poslal 9. 3. řediteli Grossovi
dopis, v němž mj. navrhuje vytvoře-
ní pracovní skupiny, která by se ru-
šením/nerušením nájezdu zabývala.
A co dál, chystá jílovišťská radnice
nějaké další kroky? „Ne, počkáme
na odpověď, ale občané Jíloviště
jsou připraveni opakovat místní re-
ferendum, se kterým již máme zku-
šenost. V roce 2014 jsme se postavi-
li proti zástavbě v části obce a 75 %
občanů bylo proti,“ uzavřel Vladimír
Dlouhý. Miloslav FrÝDl

Od začátku března jsou po Zadní Třebani opět
rozmístěny kontejnery na bioodpad. Obecní úřad
žádá obyvatele vsi, aby do nich ukládali pouze
drobný odpad: trávy, listí, větvičky. Velké větve či
celé túje do kontejneru nepatří. Na obci je k dis-
pozici štěpkovač, který je možné použít. 
I letos bude v Zadní Třebani pokračovat svoz bio-
odpadu od lidí, kteří si pořídili biopopelnice do-
mů. Svozovým dnem je čtvrtek v lichém týdnu –
první svoz je naplánován na 30. 3. Ceny zůstáva-
jí stejné, po zaplacení majitel obdrží evidenční sa-

molepku, která musí být vylepena na biopopelni-
ci. Bez ní nebudou nádoby vyváženy.
Také poplatky za odvoz komunálního odpadu na
rok 2017 zůstávají stejné:  500 Kč na osobu s trva-
lým pobytem, 750 Kč chataři a nemovitosti, kde
není nahlášená žádná osoba k trvalému pobytu.
Platit můžete hotově v pokladně OÚ nebo převo-
dem na účet. Po zaplacení opět majitel obdrží evi-
denční samolepku, bez které nebudou  »popelni-
ce« vyváženy. Poplatek za jednoho psa činí 100,
za každého dalšího 150 Kč.

OÚ upozorňuje obyvatele Zadní Třebaně i rekre-
anty, že stále platí vyhláška o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností. Píše se v ní
mj., že o nedělích a svátcích je v době od 00.00 do
24.00 hodin každý povinen se v zastavěných čás-
tech obce zdržet veškerých činností spojených s
užíváním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících
hluk. Zastupitelstvo obce apeluje na všechny, aby
byli ohleduplní ke svému okolí a zmíněnou vy-
hlášku dodržovali. Petra FrÝDlOVÁ, 

zastupitelka Zadní Třebaně

Zlato z prvních závodů

Problém s graffity se v Řevnicích
vyskytuje již delší dobu, ale nikdy
nebyl tak intenzivní jako na začátku
roku 2017. Sprejeři se nejčastěji za-
měřují na větší čisté plochy, kde  vy-
tvářejí obrazce, které někdy i pode-
pisují svojí »uměleckou« přezdív-
kou. Graffity se objevily na dřevě-
ných prolézačkách a atrakcích dět-
ského hřiště v ulici Sportovní, na
zdech nákupního střediska, v pod-
chodu nádraží ČD Řevnice i na bu-
dovách firmy EUROVIA. Bohužel
se ale objevují i na oplocení rodin-
ných domů, na popelnicích a jiných

plochách soukromého charakteru.
Městská policie Řevnice spolupra-
cuje na dopadení sprejerů s Policií
ČR, které předáváme svá zjištění. V
současné době se pracuje na poznat-
ku, který však z taktických důvodů
nelze zveřejnit, aby nedošlo ke zne-
hodnocení práce policie.
Strážníci operativně rozmisťují pět
fotopastí, které by mohly napomoci
k dopadení sprejerů. Ti se dopouště-
jí přečinu Poškození cizí věci a
hrozí jim odnětí svobody až na je-
den rok. Jiří DlasK,

velitel Městské policie Řevnice

Černošická radnice
rozdávala granty
Zastupitelstvo města Černošice od-
souhlasilo návrh Grantového výbo-
ru, který rozdělil peníze z Programu
pro poskytnutí dotace na rok 2017.
Dotace se udělovaly na kulturu
(380.000 Kč), práci s mládeží
(610.000 Kč) i sociální (50.000 Kč).
V kapitolách kultury a sociální ob-
lasti zůstaly nevyčerpané prostřed-
ky, neboť někteří žadatelé nedodrže-
li podmínky programu. Příjemci
grantů jsou veskrze tradiční akce a
spolky, jako např. Sokol, skauti, SK
Černošice, dětské pěvecké sbory
Chorus Angelus a Mifun, Pramínek,
festival Jazz Černošice... Přidělené
dotace jsou zveřejněny na webu
města.        adéla ČErVENKOVÁ,

Černošice

Počasí si s řevnickými školáky na horách hrálo

Sprejerům hrozí až roční vězení

Do biokontejnerů patří jen drobný odpad - tráva, listí, větvičky...

Z našeho kraje 
* Bazar sezonního dětského obleče-
ní, hraček, knih, sportovních potřeb
a dámských bot i kabelek se usku-
teční 18. 3. od 14 do 17 a 19. 3. od
10 do 13.00 v kulturním domě Srb-
sko. Zájemci o prodej se mohou hlá-
sit na 724 228 669 či vosa.srb-
sko@centrum.cz. (mif)
* Výroční členská schůze ZO Čes-
kého zahrádkářského svazu v Zadní
Třebani se koná 25. 3. od 10.00 v
restauraci U Mlýna.   Petr KMENT
* Prvním svozovým dnem biood-
padu bude pro obyvatele Svinař,
kteří mají tuto službu zaplacenou,
čtvrtek 30. 3. Pravidelným svozo-
vým dnem zůstává čtvrtek v lichém
týdnu. (box)
* Po úspěšném loňském ročníku se
Zadní Třebaň 8. 4. opět připojí k ak-
ci Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Loni ve Třebani uklízelo 65 brigád-
níků. Dobrovolníci se mohou hlásit
na: pet.frydlova@seznam.cz, nebo
osobně na obci. Podrobnosti se do-
zvíte v dalším vydání NN.          (pef)
* Větve k pálení je možné každou
sobotu od 10 do 11.30 vozit na
místo, kde se v Letech tradičně pálí
čarodějnice - u brodu, naproti Srubu
U Kocoura. Telefonicky (724 043
384) lze domluvit i jiný termín.  (bt)
* Výstavba dalších dvou míst pro
separovaný odpad začala v Letech -
Na Návsi a Ke Hvězdárně. Obě mís-
ta budou osazena kontejnery na pa-
pír, plasty, sklo, tetrapacky i kovy,
hotovo má být do konce března. (bt)
* Mimořádná  veterinární  opatření
zavedená v obcích kolem dolní Be-
rounky poté, co bylo na začátku
února v Hlásné Třebani lokalizová-
no ohnisko ptačí chřipky, byla Státní
veterinární  správou zrušena.     (pef)
* Požár chaty v Dobřichovicích lik-
vidovali 10. 3. večer místní i mokro-
pesští dobrovolní a řevničtí profesi-
onální hasiči. Zasahovali v dýchací
technice, střechu rozkryli motoro-
vou pilou. Příčinou požáru byl zřej-
mě kouřovod topidla vedený dřevě-
nou konstrukcí. Předběžná škoda je
200 000 Kč.           Pavel ViNTEra

Žáci pátých, šestých a sedmých ročníků ZŠ Řevnice se vrátili z týdenního
lyžařského výcviku v Krušných horách. Počasí si s nimi trochu hrálo:
chvilku svítilo slunce, pršelo i sněžilo. Děti se zdokonalily e lyžařském či
snowboardovém umu. Popeleční středu zvládla řevnická výprava bez ma-
sa - všichni si pochutnali na  ovocných knedlících. Třetí, »krizový« den šli
lyžaři na výlet z Telnice, kde pobývali, do Adolfova.  Poslední den patřil
soutěžím, diplomům a balení. Autobus přivezl řevnické žáky v pořádku
zpět k budově školy v sobotu 4. března. Foto ArCHIV (pef)

Všenorské aerobičky se v Kralupech
nad Vltavou zúčastnily prvních le-
tošních závodů v aerobiku jednotliv-
ců. Domů přivezly dvě šestá a jedno
páté místo, na »bednu« si stouply
Monika Židlická, která získala bron-
zovou medaili, a »zlatá« Zuzana Če-
chová (vpravo). Další závody dívky
ze Všenor čekají na začátku dubna. 
Text a foto Katka Černá, Všenory
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pomozte  

Pro naši novou zámeckou restauraci, 
která otevře své brány v červnu 2017, 

hledáme znamenitého kuchaře 
a profesionální číšníky i číšnice.

Dále přijmeme pracovníka/pracovnici 
na mytí nádobí a úklid.

Všem nabízíme dobré platové i pracovní
podmínky a hezké pracovní prostředí.

Více informací na telefonu 602 646 464,
nebo mailu zamek@svinare.com 

/
/
/
/
/

www.svinare.com 

/



Strana 13, ŠKOLY, CESTY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 5/17

V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)

Víno ve vinařství Chateau la Liquié-
re u andělsky vypadající Delphine
bylo takové, jaké má středomořské
rosé být. Svěží, ovocné, lehké. Od
rosé se nedají očekávat zázraky až
na to, že pod horkým sluncem, které
tu svítí většinu dní roku, správně vy-
chlazené, to v poledních a odpoled-
ních hodinách svým způsobem zá-
zrak je. Skoro nic jiného se v tom
vedru pít nedá. Pak přišlo na řadu
šest červených vín, Delphine ochut-
návala poctivě s námi a dělili jsme se
o dojmy. Došlo i na mile pikantní si-

tuaci, kdy si pár kapek vína bryndla
na růžový svetřík a tiše řekla: „Ach,
holka, ty jsi ale prasátko!“ To byla
tak hezká a nezapomenutelná chvíle,
ryze člověčí, která se vám zapíše do
paměti nesmazatelným písmem.
Říkali jsme si potom s manželkou v
autě cestou do svého obydlí ve Fosu,
že tohle by se mělo vyučovat v hodi-
nách marketingu, ta přirozená člově-
čina, jež je daleko lepším pohonem
obchodních vztahů, než chladný kal-
kul. Samozřejmě ten skvělý dojem,
který jsme si odsud nakonec odnesli,
zapřičinila hlavně krásná vína. Vr-
cholem degustace bylo víno Nos Ra-
cines. Odrůdově je to z 95% Carig-
nan, ovšem jaký! Dvě vinice, kde se
rodí hrozny, z nichž se víno dělá, kde

rostou a vyzrávají, byly osázeny v
roce 1900! Tak koncentrovaný a pl-
ný výraz odrůdy zažijete vzácně. To
je skutečně velké víno, jedinečný zá-
žitek. Vůbec nechápu, jak jsem mohl
být tak pitomě ukázněný a nekoupil
karton s sebou. Nebo alespoň dvě
lahve, ty by se přeci hravě vešly do
těch přihrádek ve dveřích auta. Jenže
když se člověku něco pevně usadí v
mozku, v tomhle případě, že na další
nákupy není místo, tak se toho pak
těžko pouští. No nic, však jsme urči-
tě v Chateau la Liquiére nebyli napo-
sledy. Díky moc, Delphine!
V pátek po ránu jsme podle dohody
s paní Libes naložili v Domaine du
Météore náš nákup. Vyšlo to přesně
podle mých předpokladů tak, že se

akorát zarovnala další vrstva nákla-
du. Když nám paní Libes přidala
karton jako dárek, abychom měli de-
gustační vzorky pro zákazníky, bylo
trochu složité ho uložit. Nicméně ten
nekoupený Carignan Nos Racines ze
Chateau la Liquiére by se býval také
vešel. Věnoval jsem paní Libes na
oplátku lahev jurského slámového
Vin de Paille ze Chateau de la Etoile,
ona ještě připomněla, abychom dá-
vali pozor na sluneční paprsky, dob-
ře klimatizovali a stavěli auto do stí-
nu. Pak jsme se srdečně rozloučili a
my odjeli do Laurens znovu se poku-
sit najít Domaine di Gaia a konečně
ochutnat víno s překrásným názvem
Carpe Diem. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

V úterý 7. března si hlásnotřebaňské
Holky v rozpuku udělaly výlet na
výstavu květin instalovanou na Praž-
ském hradě. Sice jsme nechytly dob-
ré počasí, byla zima a pršelo, ale
nám to náladu nezkazilo.   
Výstava se konala v Empírovém  sk-
leníku, který vznikl okolo roku 1820
na místě staršího, opírajícího se o
renesanční ohradní zeď Královské
zahrady. Byla věnována 300. výročí
narození osobnosti české královny
Marie Terezie.  Vedle obrazů, soch,
nábytku a váz ze sbírek Hradu jsme
viděli i dva krásné příklady aranžmá
v barokním slohu. Nejvíce nás ale
nadchly rozkvetlé tulipány, narcisky,
hyacinty, šafrán, kosatce a mnoho
dalších květin. Bylo co obdivovat -
naše zahrádky se teprve probouzejí k

světu a my už se mohly kochat roz-
kvetlými květinami. Byla to opravdu
nevšední podívaná. Díky za ni!

Jitka ŠVECOVÁ, Hásná Třebaň

Výletnice se na Hradě kochaly rozkvetlými květinami

Ach, holka, ty jsi ale prasátko! řekla tiše Delphine
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 26)

Děti se vydají za kozami i papoušky
MALÍ ZADNOTŘEBAŇANÉ SE PO PRÁZDNINÁCH UŽ ZASE VRÁTILI DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Z prázdnin do školních lavic se vrá-
tily děti navštěvující zadnotřebaň-
skou málotřídku. „Volna si děti
podle svých vyprávění pěkně užily a
nyní už nás čeká spousta nových
projektů a plánů,“ sdělil ředitel ZŠ v
Zadní Třebani Bohumil Bulíř. 
V zimě školáci pilovali bruslení na
stadionu v Berouně, nyní zase jezdí
plavat. „Letos jsme dostali dotaci na
plavání, tudíž si všech čtyřicet dětí
naší málotřídky užívá lekce plavání
jen za jízdné,“ pochvaluje si ředitel.
Všichni prý dělají velké pokroky a
postupně jsou přeřazováni od želvi-
ček až do delfínů. Děti se vody nebo-
jí a na lekce plavání se těší. 
Školkové děti nezůstanou pozadu -
první lekce plavání  je čeká v dubnu.
Jezdit budou, stejně jako loni, do
Příbrami.

Na úterý 21. března naplánovalo ve-
dení školy Den otevřených dveří.
Zájemci se mohou přijít podívat v
době od od 8 do 16 hodin. Podobná
akce ve školce se uskuteční 6. dubna
od 15 do 17 hodin.
V pondělí 27. března čeká školáky
výlet do Prahy za kulturou. Vyjedou,
tak, jako loni, do divadla Hybernia,
kde zhlédnou muzikál Alenka v kraji

zázraků. Potkají se tam se svým bý-
valým spolužákem Mildou, který v
muzikálu účinkuje. 
Velmi nabitý program má také zdej-
ší družina - kromě výletů, prochá-
zek, sportování, tvoření a různých
kroužků jezdí školáci jednou měsíč-
ně do berounského kina. O družinu
vedenou vychovatelkou Veronikou
Kořínkovou je mimořádný zájem,

její kapacita je zcela naplněná.
První dubnový den si děti ze školky
budou užívat Slavnosti Morany v
Řevnicích. „Přihlásili jsme se do sou-
těže, což znamená, že musíme vy-
tvořit Morany hned dvě - jednu, kte-
rou hodíme z mostu do Berounky u
nás, v Zadní Třebani, a jednu na sou-
těž,“ sdělila učitelka ze školky Mi-
chaela Sedláčková. Při cestě Zadní
Třebaní s Moranou se děti každý rok
zastavují pozdravit starostku na
obecním úřadě. Poté, co jí zazpívají,
dostanou sladkou odměnu.
Školka byla o prázdninách v provo-
zu - ne všichni rodiče se mohli o své
ratolesti postarat, a tak mateřinka na-
bídla své služby. Všichni si prázdni-
nový čas strávený ve školce náramně
užili. „Hlavně jsme pracovali na
Moranách. Děti měly různé nápady,
jak je dozdobit. Než se s nimi roz-
loučíme, můžete je vidět u vchodu
do naší školy,“ sdělila učitelka Míša
Voborníková s tím, že nyní předško-
láky čeká výlet do  Muzea Českého
krasu  na  výstavu Fenomén Igráček.
„Také k nám přijede kino s promítá-
ním filmu KALUOKA´HINA - ko-
rálový útes,“ informuje Míša a dodá-
vá, že v plánu mají i výlet na kozí
farmu Ratinka či za papoušky do
Hlásné Třebaně. Školkové děti děla-
jí velké pokroky v angličtině s lek-
torkou Květoslavou Benešovou,
která děti učí zábavnou formou.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Na Jarní bazárek 
si raději přivstaňte!
Třetí březnovou sobotu 18. 3. se v
sále U Kafků v Letech bude konat
tradiční Jarní bazárek dětského
oblečení a sportovních potřeb. Kdo
si přivstane, ten neprohloupí. Ob-
vykle postávají první zákaznice u
vstupu již půl hodiny před otevře-
ním, aby získaly to nejlepší zboží!
Tak doražte taky. Více informací o
akcích na www.letanek.cz.

Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Ředitel školy láká
ke společné plavbě
Zápis do Základní školy v Zadní
Třebani se koná 4. dubna od 13.30
do 18.00 hodin. Letos bude na téma
»Pojďte s námi za písničkou«. 
Na své nové žáčky se těší i zadnot-
řebaňská školka. Zápis do ní se us-
kuteční 27. dubna od 15 do 17
hodin. „Přijďte, poplujeme spolu na
jedné lodi!“ zve ředitel ZŠ a MŠ
Bohumil Bulíř nové zájemce sloga-
nem z loga zadnotřebaňské málo-
třídky. (pef)

NA VÝSTAVĚ. Květiny instalované v Empírovém skleníku Pražského hradu.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

OZDOBÍ MORANY. Děti ze zadnotřebaňské školky pracovaly o prázdni-
nách na doplňcích, kterými ozdobí Morany. Jejich výtvory budou k vidění u
vstupu do školy, kde vystřídají zimní vílu vytvořenou družinovými dětmi.
Foto Michaela VoborníkoVá (pef)
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Trumfy Letů: Sňozík, Šmerda, Jarolím!
FOTBALISTÉ POSLEDNÍ BŘEZNOVÝ VÍKEND ROZEHRAJÍ JARNÍ ČÁST SVÝCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
Poberouní, Lety - Fotbalistům po-
malu končí zimní příprava, co
nevidět začne »ostré« fotbalové ja-
ro. První mistráky jsou na progra-
mu poslední březnový víkend.
Část mužstev z našeho kraje je na
tom po podzimu ve svých soutěžích
velmi dobře a může pomýšlet na po-
stup výš. Dobřichovice s 35 body
vedou tabulku III. třídy okresní sou-
těže Praha-západ - druhé Statenice
mají o 3, třetí Jinočany o 6 bodů mé-
ně. Karlštejn je v berounském okres-

ním přeboru po polovině soutěže tře-
tí, ale na vedoucí béčko Králova
Dvora ztrácí jen 3 body. O návrat do
krajské 1. A třídy by mohli zabojovat
borci Letů - pátá příčka vypadá do-
cela obstojně a osmibodová ztráta na
vedoucí celek Komárova (po podzi-
mu 32 bodů) také není nijak propast-
ná. „Chceme hrát ve vyšších patrech
tabulky a zapracovat co nejvíce mla-
dých hráčů do sestavy,“ říká vedoucí
A-mužstva Jiří Kárník. „Vedle zku-
šených exprvoligových fotbalistů se

mohou mladí hodně naučit,“ dodává.
V Letech se mladí mají opravdu od
koho učit - zdejší zelený dres oblé-
kají nedávní ligoví plejeři Radek
Sňozík (Bohemians), Jaromír Šmer-
da (Mladá Boleslav, Příbram) a Ma-
rek Jarolím (Sparta, Plzeň, Mladá
Boleslav, Slavia, Liberec, Jablonec,
Bohemians...) A kvůli formálnímu
vylepšení soupisky tu rozhodně
nejsou. „Radek Sňozík odchytal 12
ze 13 zápasů a Jaromír Šmerda je
dokonce hrajícím trenérem,“ zdůraz-

ňuje vedoucí týmu s tím, že Jarolím
se přišel na podzim z Bohemians ro-
zehrát po vleklém zranění. „Zatím
odehrál 3 zápasy a slíbil, že na jaře
bude pomáhat, pokud mu to zdraví a
čas dovolí,“ uzavírá Kárník.
Dalšími posilami Letů jsou Marek
Baubín (Choteč) a Michael Janich
(SK Kounov). Do Dobřichovic nao-
pak odešel Jakub Janouš.
Z dalších celků našeho kraje je Zad-
ní Třebaň ve III. třídě zatím osmá,
Řevnice ve IV. třídě desáté.        (mif)

Rozpisy jarních mistrovských zápasů Letů, Dobřichovic, Zadní Třebaně a Řevnic

Zdá se, že je to pár dnů. A není. Mé
vzpomínky na 1. etapu uskutečňová-
ní bláznivého nápadu obejít po
svých Českou republiku jsou stále
čerstvé. Tak čerstvé, že to až děsí!
Když jsem v březnu 2015 vycházel
od nádraží v Chebu, vůbec jsem ne-
tušil, co z toho bude.  Pak to šlo den
za dnem a najednou jsem stál na ná-
městí v Rokytnici v Orlických ho-
rách a čekal, až si mě odvezou zpět
do Dobřichovic. Bylo to po 30

dnech a přibližně 820 našlapaných
kilometrech. Vloni jsem chtěl vyra-
zit na druhou etapu. Potěšen velkým
zájmem facebookových čtenářů (a
nejen jich - hovořil jsem několikrát
v různých rádiích) jsem se chystal
na další kilometry. Ale asi jsem vše
zakřikl. Den před odjezdem jsem
onemocněl, přišla opakovaná antibi-
otika a nakonec punkce dutin. Když
si nachystáte 30 dnů tak, abyste se
mohli věnovat šlapání a dokázali za-

pomenout na běžné, všední starosti,
těžko s tím pak hýbáte. Takže přišlo
rozhodnutí přesunout druhou etapu
na rok 2017. 
Rok utekl jako voda a já vyrazil.
Žádný bacil na mě tentokrát nesko-
čil, takže jsem si 13. 3. vyfotil v Ro-
kytnici vstup do místního kostela,
kde jsem minule končil a tradá...
pěkně po hodinových ručičkách
směr Mladkov, Králíky, Králický
Sněžník, Rychlebské hory, Osoblaž-
sko... Dalších více než 30 dnů kaž-
dodenního šlapání. A cíl? Někde
mezi Mikulovem a Znojmem? Snad.
Když vše dobře půjde. Tak mi držte
palce. Snad přijdou i další příběhy,
myšlenky, zážitky. Chci pokračovat
v jejich zveřejňování na face-
book.com/jiri.geissler (ti, co by se
do té doby chtěli vrátit, nechť listují
dolů a dolů a dolů a na ty mé příbě-
hy narazí). Doufám, že bude o čem
psát. Do Velikonoc mám program.
Zdravím čtenáře Našich novin! 

Jiří GEISSLER, Dobřichovice
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Jiří Geissler už zase šlape po svých kolem republiky
NADŠENEC Z DOBŘICHOVIC PŮJDE PŘES MĚSÍC Z ORLICKÝCH HOR NA JIŽNÍ MORAVU

Sport po okolí
* 17. ročník turnaje ve stolním te-
nisu Ping-pong Open 2017 pořádají
18. 3. ve Společenském domě Zadní
Třebaně místní turisté. Účastníci
budou rozděleni do dvou kategorií:
rekreační a registrovaní.  Prezentace
začíná v 9.30, vlastní klání o půl ho-
diny později. (jaz)

* Řevnický pingpongáč, turnaj
dospělých neregistrovaných hráčů
ve stolním tenise organizuje Sokol
Řevnice 26. 3. v místní sokolovně.
Hrát se bude od 9.00, prezentace
začne už v 8.30. Startovné činí 100
korun, hlásit se můžete na mailu:
revpingpongac@seznam.cz. Pro ví-
těze jsou připraveny medaile, diplo-
my a věcné ceny. Vstup do sokolov-
ny je hráčům i doprovodu povolen
pouze po přezutí.    Pavel KNÝBEL

Skvěle si v celoroční házenkářské
soutěži škol vedou reprezentantky
ZŠ Řevnice. „V krajském finále, kte-
ré se konalo 2. března v Kladně, se
dívkám opět dařilo - přivezly dip-
lom za 1. místo, pohár a vybojovaly
si postup do kvalifikace na »repub-
liku«,“ sdělila učitelka Václava
Hrochová.  Za Řevnicemi (na sním-
ku) skončilo Gymnázium Kladno, 3.
místo patří  ZŠ Kladno. Republiko-
vá kvalifikace se bude hrát 22. břez-
na v Plzni. „Držte nám palce!“ vz-
kazuje Hrochová. 
Řevničtí školáci se zúčastnili také
turnaje v basketbalu, který se konal
v Jesenici. „Dívky do finálových bo-
jů nepostoupily, chlapci ano - vyřa-
zeni byli až v semifinále,“ uzavřela
učitelka. Foto ARCHIV (pef)

Řevnické házenkářky se probojovaly do Plzně

NA CESTĚ. Jiří Geissler při svém
pěším putování v roce 2015 dorazil i
do Jiříkova.                   Foto ARCHIV

LETY, 1. B třída
25. 3. 15:00 Sokol Zvole - FK Lety
1. 4. 16:30 FK Lety - SK Chlumec
9. 4. 16:30 Daleké Dušníky - FK Lety
15. 4. 17:00 FK Lety - Rožmitál p/T
22. 4. 17:00 AFK Loděnice - FK Lety
29. 4. 17:00 FK Lety - FK Kosoř
6. 5. 10:15 FK Komárov - FK Lety
13. 5. 10:15 FK Dobříč - FK Lety
20. 5. 17:00 FK Lety - SK Petrovice
28. 5. 17:00 Sedlčany B - FK Lety
3. 6. 17:00 FK Lety - TJ Tochovice
10. 6. 17:00 SK Březnice - FK Lety
17. 6. 17:00 FK Lety - Olympie Zdice        

DOBŘICHOVICE, III. třída
26. 3. 15:00 Jíloviště B - Dobřichovice 
1. 4. 16:30 Vrané - Dobřichovice 
8. 4. 16:30 Dobřichovice - V. Přílepy
15. 4. 17:00 Vonoklasy - Dobřichovice
22. 4. 17:00 Dobřichovice - Třebotov
29. 4. 17:00 Čisovice - Dobřichovice
6. 5. 17:00 Dobřichovice - Jinočany
10. 5. 17:30 Kněževes - Dobřichovice
20. 5. 17:00 Dobřichovice - Nučice
24. 5. 17:30 Dobřichovice - Horoměřice
28. 5. 17:00 Statenice - Dobřichovice
3. 6. 17:00 Dobřichovice - Kosoř B
10. 6. 17:00 Č. Újezd - Dobřichovice           

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
26. 3. 15:00 Zdice B - OZT 
1. 4. 16:30 OZT - Mořina 
9. 4. 16:30 Zdejcina - OZT 
15. 4. 17:00 OZT - Vysoký Újezd 
23. 4. 10:15 Cembrit Beroun - OZT 
29. 4. 17:00 OZT - Svatá 
6. 5. 17:00 Chrustenice - OZT 
13. 5. 17:00 OZT - Všeradice 
21. 5. 17:00 Chodouň - OZT 
28. 5. VOLNO
3. 6. 17:00 OZT - Nový Jáchymov 
10. 6. 10:15 Hudlice - OZT 
17. 6. 17:00 OZT - Srbsko 

ŘEVNICE, IV. třída
26. 3. 15:00 Řevnice - Zvole B 
2. 4. 16:30 Průhonice B - Řevnice 
9. 4. 16:30 Řevnice - Čisovice B 
16. 4. 17:00 Klínec - Řevnice 
23. 4. 17:00 Řevnice - Libeň 
30. 4. 17:00 Pikovice - Řevnice 
7. 5. 17:00 Řevnice - D. Břežany B 
14. 5. 17:00 Řevnice - Mníšek B 
21. 5. 17:00 Libeř B - Řevnice 
28. 5. VOLNO
4. 6. 17:00 Zlatníky B - Řevnice 
11. 6. 17:00 Řevnice - Bojanovice 
18. 6. 17:00 Psáry B - Řevnice 


