
Poberouní - eeT, čili elektronická
evidence tržeb, už několik měsíců
rozděluje společnost. Jedni se ra-
dují, že stát vybere více na daních,
bude narovnáno podnikatelské
prostředí a nepoctivci konečně do-
stanou přes prsty. Jiní naopak
nadávají na zbytečnou »buzera-
ci«. Jak je to v našem kraji?
„Vzhledem k rapidnímu nárůstu ná-
kladů jsme museli zdražit,“ říká pro-
vozovatel hospody U Lípy ve Svina-
řích Jaroslav Lewiak. „Jsme vesnic-
ká hospoda, kam chodí převážně jen
místní. Víc piva nevytočím, víc jídel
neprodám - takže jsem byl nucen
zvednout ceny. Což se samozřejmě
hostům nelíbí,“ dodává.
U Lípy zdražili, ale fungují dál. Jin-

de ale po zavedení EET zavřeli.
„Prodejnu se základními potravina-
mi jsem v Karlštejně provozovala od
začátku roku 2015,“ uvedla Alena
Cůbrová s tím, že obchůdek v areálu
obecního úřadu fungoval zároveň ja-
ko jakési společenské centrum - li-
dé sem chodili nejen nakupovat, ale
také si popovídat. Jednalo se přede-
vším o seniory, kterým nájemkyně
prodejny každý pátek nákupy rozvá-
žela až domů. „Vícenáklady na poří-
zení kasy, zavedení internetu a mě-
síční poplatky pro mne byly neúnos-
né. Žádné pomoci jsem se bohužel
nedočkala ani od karlštejnské radni-
ce, které obchod patří,“ konstatuje
Cůbrová smutně.  (box)
(Dokončení na straně 9)

Opilec byl agresivní
a bránil se ošetření

lety - Velmi  úspěšná v získávání
dotací je letovská radnice. V po-
sledních měsících dostala v součtu
více než deset milionů korun. 
Na výstavbu chodníků podél ulic
Karlštejnská a Pražská, která má za-
čít na podzim, získala obec  z IROP
necelých 9 milionů. Další milion Le-
ty dostaly ze Státního zemědělského
intervenčního fondu na obnovu pří-

valovými dešti poškozených lesních
cest. Práce v obecním lese nad Ha-
louny mají trvat od června do srpna.
Na pořízení nového územního plánu
získaly Lety 300 000 Kč.
O peníze se zdejší radnice hodlá
ucházet i dál. Shání dotaci na výstav-
bu základní školy a dvou tříd školy
mateřské i na opravu zdejší kapličky
a božích muk. (pan)

V tomto čísle Našich novin
* Zimu vyhnali nadvakrát - strana 2
* Řevnice »zničily« lídra  - strana 12

Dobřichovice, Bílé Karpaty - Už
skoro měsíc putuje pěšky kolem
hranic České republiky obyvatel
Dobřichovic Jiří Geissler. Vy-
razil z Orlických hor, do cíle letoš-
ní, druhé etapy své cesty na jižní
Moravě hodlá dorazit o Velikono-
cích. Podruhé se čtenářům NN
hlásí přímo ze své trasy.            (mif)
V době vydání tohoto čísla NN bych
se měl pohybovat někde v Bílých
Karpatech, východně od Veselí nad
Moravou. Předpokládám, že v no-
hách budu mít kolem 600 km. Mám-
li navázat na zprávu z minula, tak
jsem prošel kompletní severní hrani-

ci s Polskem a od Mostů u Jablunko-
va kopíruji již hranici slovenskou.
Bohužel to letos nejde tak rychle
jako v první, předloňské etapě. Dů-
vod je velmi prostý: procházím zcela
jiným terénem. Zatímco cesta po
hřebenech Krušných hor, Jizerských
hor, Krkonoš i Orlických hor byla ví-
ceméně mírně zvlněnou, Jeseníky a
teď naposledy Beskydy mají zcela ji-
ný charakter, bez souvislého hřebe-
ne. Jsou to v podstatě jakési shluky
jednotlivých hor, takže ledva se vy-
drápete někam nahoru, už abyste za-
se opatrně sestupovali dolů.         (jig)
(Dokončení na straně 12)

105! Stopáté narozeniny oslavila 29. března nejstarší obyvatelka Karlštejna
Anna Švestková. Do domova seniorů ve Zdicích, kde posledních několik let
žije, jí přišli poblahopřát karlštejnský rychtář, zástupci Středočeského kraje
i mnoho členů její početné rodiny.            Foto NN M. FRÝDL

Lety na dotacích získaly miliony korun

J. Geissler na cestě. Foto ARCHIV

EET? Jedni se radují,
druzí zavřeli krám

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB DĚLÍ SPOLEČNOST

11. dubna 2017 - 7 (696) Cena výtisku 7 Kč

Uklízeli Česko, obce

i podbrdskou lokálku

Nejde to tak rychle! hlásí z Karpat dobřichovický poutník 

Požár chaty »krotily« čtyři hasičské sbory
Hlásná Třebaň - Čtyři profesionální i dobrovolné hasičské sbory byly první
dubnový den vyslány k požáru chaty do Hlásné Třebaně.
„Po dojezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár přístřešku a složené-
ho palivového dřeva,“ uvedl profesionál z Řevnic Pavel Vintera s tím, že s
jeho kolegy oheň likvidovali také »dobráci« z Hlásné Třebaně, Karlštejna a
Litně. „Hasiči pracovali v dýchací technice se čtyřmi vodními proudy a sou-
časně rozebírali zasažený materiál,“ sdělil s tím, že dvacet hasičů se s ohněm
»pralo« asi dvě hodiny. Příčina i škoda jsou v šetření. (mif)

Černošice - Dvě promile. Tolik na-
dýchal muž, který si k ošetření zra-
něného kolena do hotelu Slánka v
Černošicích přivolal rychlou zdra-
votnickou službu.
„Po příjezdu záchranky se choval
agresivně a při ošetření kladl odpor,“
uvedl černošický strážník Jan Dvo-
řák s tím, že opilce městští policisté,
již byli na místo vysláni svými »stát-
ními« kolegy, velmi dobře znají.
„Hlídce řekl, že uklouzl na schodech
a dopadl na koleno,“ dodal s tím, že
opilého muže strážníci doprovodili
do nemocnice v Motole.             (mif)
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Školáci vyzkoušeli čepici výpravčího 

Nový víceúčelový prostor s názvem
KanclíkObchůdek byl za účasti ně-
kolika desítek lidí slavnostně otevřen
6. dubna v Dobřichovicích. Vizí pro-
jektu je podpořit a posílit komunitní
život v naší oblasti. 
KanclíkObchůdek nabízí hned něko-
lik služeb. Najdete zde útulnou sdíle-
nou kancelář i prodejní galerii, kde si
můžete pořídit krásné dárky od lo-
kálních tvůrců. V nabídce jsou šper-
ky, keramika, hračky, osvětlení, by-
tové doplňky a radůstky nejen pro
děti. Každý měsíc zde navíc bude
výstava obrazů jednoho vybraného
výtvarníka. 
Ve všední dny večer a o víkendech
sem můžete přijít na zajímavé semi-

náře, besedy a kurzy. Na programu
jsou čtenářské pondělky, úterky s
osobností, tvořivé čtvrtky i jazykové
středy a pátky. „Přijďte si jarní dny
vybarvit a zpestřit s malířkou Marké-
tou Kotkovou, s ilustrátorkou Marií
Snášelovou Štorkovou, s muzikote-
rapeutem Janem Chromečkem, se
znalcem ekovesnic a pobytech ve
tmě Leem Crlíkem a dalšími inspira-
tivními hosty,“ zve jedna z autorek
projektu, interierová designérka Kri-
stýna Kaletová.  Kromě ní u zrodu
»kanclíku« stály spisovatelka a uči-
telka francouzštiny Pavla Soletka
Krátká i malířka a ilustrátorka Marie
Snášelová Štorková. Nápad na po-
dobný prostor v nás uzrával dlouho.

Místo, kde se mohou propojovat a
setkávat tvůrčí, inspirativní lidé,
jsme zde totiž postrádaly. Sortiment
prodejní galerie nabízí kvalitní ručně
dělané dárky s nápadem a příběhem.
A sdílená kancelář je v posledních le-
tech velmi oblíbená u lidí, kteří pra-
cují buď naplno či částečně z domo-
va. Můžete se intenzivně věnovat své
práci a zároveň být ve společnosti
podobně naladěných lidí.  

Nejbližší akce:
- 13. 4. od 19.00 Setkání s pastelem
a výtvarnicí Markétou Kotkovou
- 18. 4. od 19.00 Povídání s Leo Cr-
líkem na téma Ekovesnice 

Pavla Soletka KRáTKá, lety

Moranu vzali k řece, druhou do Řevnic
ŽÁCI ZADNOTŘEBAŇSKÉ ŠKOLY SE SE ZIMOU ROZLOUČILI DŮKLADNĚ, NADVAKRÁT

Vyhnat zimu ze vsi se rozhodly, tak
jako každý rok, děti ze zadnotřebaň-
ské školy i školky. Předposlední
březnový den si připravily Moranu
školní děti, společně ji vynesly a ho-
dily do řeky v Zadní Třebani z mostu
u nádraží. Cestou přes vesnici zpíva-
ly písničku Neseme Moranu... Tra-
dičně se zastavily u Stanislavy Frýd-
lové a u starostky Markéty Simano-
vé. „Škola i školka měly připravené
krátké pásmo k vynášení Morany a
za ně na obou místech děti dostaly
sladkosti,“ řekla učitelka Míša Vo-
borníková s tím, že  než byla Morana
vhozena do řeky, zopakovali 3x: Zi-
mo, zimo táhni pryč! „Snad nás po-
slechla,“ dodala Voborníková.
Druhý symbol zimy vyrobený ve
školce putoval první dubnovou so-
botu s Míšou Voborníkovou do Řev-
nic na soutěž Moran. V konkurenci
dvaceti figurin se divákům nejvíc lí-
bila Morana ze ZŠ Řevnice, porot-
cům zase Morana ze soukromé škol-
ky Pikolín. „Fandit naší »reprezen-
tantce« přijely i zadnotřebaňské  děti
s rodiči,“ zdůraznila Míša. „Před vy-
hlašováním výsledků soutěže vy-
stoupilo duo Gabina a Katka, jež 4.
5. dorazí i k nám do školky. Už se na
ně těšíme,“ uzavřela Voborníková.
Petra FRÝDloVá, Zadní Třebaň

Zadnotřebaňští prvňáci a druháci
probírali v prvouce téma Profese.
Učitelka Helena Kopačková se s ni-
mi následně vydala prozkoumat ně-
které profese přímo do »terénu«. Na-
vštívili starostku, jež dětem vysvětli-
la, jak to chodí na obecním úřadě a
co všechno musí dobrý starosta zaří-
dit. Poté byli na exkurzi na místním
nádraží. Výpravčí dětem ukázal, jak
a kde se přehazují výhybky, odkud
se sleduje pohyb vlaků po trati a dal-
ší věci. Děti mu nadšeně nasloucha-
ly, za odměnu dostaly dětskou jíz-
denku a mohly se vyfotografovat v
čepici výpravčího. Školáčci si odne-
sli mnoho nových zážitků a zkuše-
ností, které se jim budou hodit třeba
při výběru budoucího povolání. 

Veronika KořínKoVá, 
ZŠ Zadní Třebaň

KanclíkObchůdek nabízí prodejní galerii i sdílenou kancelář

K zápisu do málotřídky přišlo patnáct dětí

UŽ JI NESOU. Zadnotřebaňské školkové děti se svou učitelkou při vynáše-
ní Morany. Foto Bohumil BuLÍŘ

Na Slavnostech Morany v Řevnicích
vystoupil také místní folklorní sou-
bor Klíček.    Foto pavel paLuSka

Třebaňští školáci na místním nád-
raží.  Foto veronika koŘÍnková

Zemřela patriotka

K zápisu do první tří-
dy zadnotřebaňské
málotřídky přišlo 4.
dubna patnáct dětí. 
„Někteří, rodiče 2-3
dětí, však ještě uva-
žují o odkladu,“ sdě-
lil ředitel Bohumil
Bulíř, který byl s
účastí spokojen.  „S
jednou maminkou
jsme hovořili o tom,

že by rádi navštěvo-
vali přípravný ročník
v ZŠ Řevnice, bude-
li otevřen,“ dodal.
Málotřídku v Zadní
Třebani (1.-4. ročník)
navštěvuje celkem 39
dětí, loni nastoupilo
12 prvňáků. Letošní
zápis se nesl v duchu
písniček.              (pef)

Foto B. Bulíř

Autorky projektu před nově otevře-
ným »kanclíkem«.       Foto arCHIv

Beseda dá návod, jak
pečovat o své blízké
Lety - Potřebné informace pro lidi
pečující o své blízké, kteří si přejí
zůstat po zbytek života v domácím
prostředí, přinese beseda s názvem
Dva životy - stop vyhoření pečují-
cích. Koná se v pondělí 24. 4. od 17
hodin v letovském sálu U Kafků a
vstup na ni je zdarma. Tématem bu-
de diskuse o potřebách osob pečují-
cích o své blízké, možnostech zapo-
jení seniorů do tréninku paměti či
lehkého cvičení fyzického, možnos-
tech získání finanční podpory na pé-
či či kompenzační pomůcky aj. Be-
sedu pořádá občanské sdružení A
DOMA. Pomoc jsou připraveni pos-
kytnout například psycholog nebo
trenér paměti, který ukáže, jak zába-
vnou formou zapojit seniora do pro-
cvičování paměti. Přítomna bude i
zdravotní sestra, která předvede, jak
efektivně a s co nejmenší námahou
pečovat o blízkého. Chybět nebude
ani sociální pracovnice, která poradí
s výběrem kompenzačních a jiných
pomůcek. (pan)

V neděli 12. 3. náhle zemřela paní
Milena Křížová, rodačka z Černo-
šic a místní patriotka. Před mnoha
lety začala shromažďovat informa-
ce i materiály k historii Černošic a
představovala je na výstavách,
publikovala v místním Informačním
listu. Byla nevyčerpatelnou studni-
cí vědomostí a kontaků, o něž se
ráda podělila. Před dvěma roky za-
ložila Černošickou společnost leto-
piseckou. Čest její památce!

Simona Šnajperková, 
Černošice

Foto Marie Burgetová



Máje opět budou u Berounky i u Vltavy
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Přípravy na Rockový Slunovrat, který se v řev-
nickém Lesním divadle bude konat v sobotu 3.
června, jsou v plném proudu. Pořadatelé lákají na
nejnabitější program v jedenáctileté historii akce.
A pozor: za pouhých 150 Kč v předprodeji!
Jednou z největších hvězd, zdaleka ne však jedi-
nou, bude stálice české hudební scény, kapela Tata
Bojs, klenot českého alternativního popu/rocku.
Málokterá kapela i po více jak pětadvaceti letech
dlouhodobě produkuje hudbu na vysoké úrovni a
stále se nebojí experimentovat, hledat nové zvuky
a jejich kombinace. Tata Bojs oplývají neskutečně
pozitivní energií, smyslem pro humor a samozřej-
mě také mimořádnými instrumentálními a textař-
skými schopnostmi. 
Dalším tahákem festivalu bude bosenská parta
Dubioza kolektiv. V kombinaci s jedinečným pro-
středím areálu festivalu, který se koná v amfiteát-
ru uprostrěd brdských lesů, zajistí Dubioza kolek-
tiv nezapomenutelnou show, která do kotle zláká
pravděpodobně úplně každého.
Kapela je proslulá neobvyklou směsí mnoha stylů
od klasické balkánské dechovky, přes reggae a ska
až k punku a rocku. Funguje už patnáct let, minu-

lý rok vydala nové album a pokračovala v kon-
certech po celém světě. Milovníky energické hud-
by roztančila v Norsku, Francii, Rusku, Spoje-
ných státech, Austrálii, Indii...
Kromě Tata Bojs a Dubioza Kolektiv účast na le-
tošním Rockovém Slunovratu potvrdily kapely:
Sto zvířat, Circus Problem, Hentai Corporation,
Fast Food Orchestra, Prague Conspiracy, The
Slapdash, TiNg, Timudej, Dead Neck (UK), Nano
a K2. Pořadatelé předpokládají účast až 4 500 ná-
vštěvníků. Ke dvěma velkým pódiím přibude třetí
alternativní scéna, na které si zahrají kapely v
rámci soutěže Rockový Slunovrat léčí. Utkají se v
ní o nahrávání v profesionálním studiu i další od-
měny a zároveň pomohou nemocným cystickou
fibrózou.
Tento ročník Rockového Slunovratu bude největ-
ší ve své historii. Kromě kapel slibuje spoustu zá-
bavy v doprovodném programu, pohodovou at-
mosféru mezi stromy a dobré jídlo i pití za přízni-
vé ceny. Veškeré podrobnosti o festivalu nalezne-
te na www.rockovyslunovrat.cz nebo na
www.facebook.com/rockovyslunovrat.

Kryštof ChVojKa, lety

Poberouní – Rekordních deset
obcí a měst bude letos hostit pobe-
rounský folklorní festival Staroče-
ské máje. Ve společnosti národo-
pisných družin z Čech, Moravy i
zahraničí budete v našem kraji
moci prožít všechny květnové
soboty a dvě neděle k tomu.
Festival Staročeské máje má sice ve
svém názvu přívlastek poberounský,
ale tradičně se koná nejen kolem Be-
rounky, ale také pod brdskými Hře-
beny. A – od loňska též u Vltavy, v
Praze. Letos tomu nebude jinak, jen

obcí, v nichž se největší přehlídka
folkloru ve Středočeském kraji koná,
zase o jednu přibylo. Svinaře zao-
krouhlily počet festivalových míst
na deset.
Folklorní »orgie« začnou hned první
květnovou sobotu, a to dokonce na
třech místech najednou. O Svinařích
už řeč byla – festival si tu letos od-
byde premiéru, a tak budou zdejší
obyvatelé svědky ceremoniálu žádá-
ní o právo či vystoupení folklorních
souborů vůbec poprvé. Dudáckou
muziku Praštěnka a krojovanou dru-
žinu Kominíček z Malé Bělé na
Mladoboleslavsku v programu dopl-
ní děti z místní školky či flétnový
soubor Evy Kolandové. V Berouně
už si na máje, původně venkovskou
akci, dávno zvykli. Zatímco vloni se
zde vše točilo kolem cimbálu, letos
budou prim hrát dudy. Z Chodska,

které jsou jejich odvěkou baštou,
přijede hned několik renomovaných
skupin: Domažlická dudácká muzi-
ka, Národopisný soubor Postřekov či
dechovka Domažličanka. Raritou
bude dudácké vystoupení starosty
Cerhovic, který se do našeho kraje
přiženil z Klenčí pod Čerchovem.
Ani letos nebude v Berouně chybět
soutěžní přehlídka koláčů z celé re-
publiky, které budou moci návštěv-
níci samozřejmě ochutnat. Třetím
»do party« v sobotu 6. 5. bude další
z tradičních festivalových míst,
Hlásná Třebaň. Zde se během odpo-
ledne představí všechny chodské
soubory, které budou týž den vystu-
povat i v Berouně, navíc se svou tro-
škou do mlýna přispějí místní: Hol-
ky v rozpuku, malí sokolové či om-
ladina, která zatančí besedu.
Festival bude pokračovat o všech

dalších květnových víkendech a vy-
vrcholí v neděli 30. 5. v podhradí
Karlštejna. Kromě skupin reprezen-
tujících různé národopisné oblasti
Čech, několika »echt« souborů mo-
ravských a dvou souborů chorvat-
ských se diváci mohou těšit na tra-
dičně servírované menu: stylové jar-
marky, pobožnosti, průvody, kácení
májky, tančení besedy... A jedna per-
lička na závěr: kdo si v rámci festi-
valu udělá výlet do Prahy, bude se
moci projet po Vltavě pravou benát-
skou gondolou či nefalšovanou chor-
vatskou falkuší. Podrobné programy
na http://majenasenoviny.net

Miloslav FRýdl

NA MÁJÍCH. Na Starčeských májích se stejně jako v minulých letech před-
staví desítky souborů z celé republiky.         Foto Petra FRÝDLOVÁ

DAVY V LESE. Pořadatelé letošního slunovratu
očekávají až 4 500 návštěvníků.     Foto ARCHIV

Kdy a kam na festival 
Kdy a kde se koná poberounský
folklorní festival Staročeské máje?
A které soubory na něm vystoupí?

BEROUN, náměstí J. Barranda
sobota 6. května od 9.30 
* Národopisný soubor Postřekov *
Domažlická dudácká muzika * Do-
mažličanka * Notičky * Praštěnka *
Kominíček * Dudák Petr Frei * Tře-
husk * MŠ Pod Homolkou * ZŠ Be-
roun-Závodí * Duhová školka * MŠ
Vrchlického 

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves
sobota 6. května od 14.00 
* Domažlická dudácká muzika * Ná-
rodopisný soubor Postřekov * Do-
mažličanka * Třehusk * Krojovaná
chasa * MŠ Hlásná Třebaň * Holky
v rozpuku * Sokolové * Beseda

SVINAŘE, náves
sobota 6. května od 18.00
* Od 13.00 průvod obcí
* Dudácká muzika Praštěnka * Ko-
miníček  * Třehusk * MŠ Svinaře *
Flétnový sbor Evy Kolandové
* Od 20.00 taneční zábava v hospo-
dě U Lípy

VINAŘICE, náves
sobota 13. května od 17.00 
* Od 12.30 průvod obcí
* Klíček * Sedmihorka * Třehusk *
Krojovaná chasa * Česká beseda

MOKROPSY, Masopustní nám.
neděle 14. května od 14.00
* Ladův národopisný soubor z Hru-
sic * Vrbina * Praštěnka * Klíček *
Pramínek * Třehusk * Černošické
děti 

Kdy a kam na festival 
* PRAHA, Hergetova cihelna – 
neděle 14. května od 12.00 
* Cimbálová muzika Lintavěnka *
Malý Handrláček * Chorvatský
mužský sbor  * Krušpánek * Rosén-
ka * Třehusk 

VŠERADICE, u hospody
sobota 20. května od 12.30 
* Krušnohorská dudácká muzika *
Skalanka * Proměny * Třehusk *
MŠ Všeradice * Krojovaná chasa *
Česká beseda * Moravská beseda
* Od 20.00 taneční zábava v hospo-
dě Na Růžku, hraje Skalanka

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves
sobota 20. května od 13.00 
* Krušnohorská dudácká muzika *
Notičky * Třehusk * Dechová kape-
la * Třebasbor * Proměny * Krojo-
vaná chasa * Česká beseda * MŠ a
ZŠ Zadní Třebaň

LETY, náves
sobota 27. května od 12.00 
* Notičky * Proměny * Osminka *
Krušpánek * Nektarka * Mažoretky
* Třehusk * Moravská beseda * Har-
ry band * Running sushi * MŠ Lety
* MŠ Dobřichovice * Školinka Nona
* AC Olympia Všenory * Letovští
hasiči

KARLŠTEJN, náměstí
neděle 28. května od 13.30 
* Vonička * Kamýček * Osmikráska
* Furiant * Mateník * Šarvanci *
Kyčera * Třehusk * MŠ Karlštejn *
Domeček Karlštejn 

Hvězdy Rockového Slunovratu? Tata Bojs a parta z Bosny
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Notičky plesaly až do ranních hodin
ŘEVNICKÁ DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA A JEJÍ PŘÍZNIVCI SE BAVILI NA TRADIČNÍM HUDEBNÍM PLESE

Hudební ples má za sebou dětská li-
dová muzika Notičky z Řevnic. K
tanci i poslechu první dubnovou so-
botu v řevnickém Lidovém domě
hrály samotné Notičky a spolu s ni-
mi skupina Ideal Band.
Ples se těšil velké účasti nejen sa-
motných dětí a jejich rodičů, ale též
příznivců, přišly i odrostlé Notičky,
které závěrem večera vyzval mode-
rátor večera Jan Flemr ke společné-
mu vystoupení. Nechyběla dámská
volenka, tombola a hned několik
překvapení: gymnastika, balet, val-
čík, moderní tanec se stuhami...
„Děkujeme všem , kteří nám pomoh-
li s přípravou plesu, děkujeme všem
dárcům za dary do tomboly i na vo-

lenku, zvláště Janu Živnému, jenž
věnoval hlavní cenu, mikrovlnou
troubu,“ řekla vedoucí Notiček Len-
ka Kolářová. Za úspěšným plesem
stojí kromě ní ještě Marie Brenero-
vá, Pavla Petrová a další pomocníci.
Děkujeme za krásný večer, skvělé
vedení souboru i výchovu dětí k lás-
ce k hudbě.        Petra FRÝDLOVÁ,

Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
12. 4. 20.00 PÁTÁ LOĎ
14. 4. 17.30 GHOST IN THE SHELL
14. 4. 20.00 ÚKRYT V ZOO
15. 4. 15.30 ŠMOULOVÉ: ZAPOME-
NUTÁ VESNICE
15. 4. 17.30 ŠPUNTI NA VODĚ
15. 4. 20.00 VOLÁNÍ NETVORA
19. 4. 20.00 ÚSTAVA
21. 4. 17.30 MASARYK
21. 4. 20.00 DENÍK STROJVŮDCE
22. 4. 15.30 MIMI ŠÉF
22. 4. 17.30 LOUPEŽ VE VELKÉM
STYLU
22. 4. 20.00 ZTRACENÉ MĚSTO Z

KINO LITEŇ
Kino promítá pouze pro školy.    (vš)

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
11. 4. a 20. 4. 17.30 (Čt 15.30) LOGAN:
WOLVERINE
11. 4. 20.00 MŽITKY
12. 4., 19. 4., 24. 4. 13.45 BELLA A
SEBASTIAN 2
12. 4. 17.30 ŽIVOT
12. 4. 20.00 POPÍRÁNÍ HOLOKAUSTU
13. 4. 15.30 BÁBA Z LEDU
13. a 17. 4. 18.30, 14. a 15. 4. 20.00, 21.
a 25. 4. 17.30 RYCHLE A ZBĚSILE 8
14. 4. a 22. 4. 17.30 POWER RAN-
GERS: STRÁŽCI VESMÍRU
15. 4. 15.30 ANDĚL PÁNĚ 2
15. 4. a 24. 4. 17.30 ŠPUNTI NA VODĚ
16. 4. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
16. 4. 18.30 MASARYK
18. 4. 17.30 VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍ-
BĚH ČLOVĚKA
18. 4. 20.00 JAKO Z FILMU
19. 4. 17.30 GHOST IN THE SHELL
19. 4. 20.00 ZKOUŠKA Z DOSPĚLOSTI
20. 4., 22. 4., 26. 4. 18.30 (So 20.00, St
17.30) LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
21. 4., 23. 4., 26. 4. 20.15 (Ne 18.30, St
20.00) ZTRACENÉ MĚSTO Z
22. 4. a 23. 4. 15.30 MIMI ŠÉF (v So 3D)
24. 4. 20.30 MOONLIGHT

KINO RADOTÍN
11. 4. 17.30 ÚKRYT V ZOO
11. 4. 20.00 KINDERS
12. 4. 17.30 PÁTÁ LOĎ
12. 4. 20.00 JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
13. 4., 15. 4., 21. 4. 17.30 (So+Pá 20.00)
RYCHLE A ZBĚSILE 8
13. 4. a 18. 4. 20.00 (Út 17.30) PROTI
VLASTNÍ KRVI
14. 4. 17.30 ŠMOULOVÉ: ZAPOME-
NUTÁ VESNICE 3D
14. 4. a 19. 4. 20.00 (St 17.30) ŠPUNTI
NA VODĚ
15. 4. 16.00 HÁDEJ, HÁDEJ S KO-
COURKEM 3
15. 4. 17.30 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ:
VOLÁNÍ OCEÁNU
18. 4. 20.00 MŽITKY
19. 4. 10.00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK
19. 4. 20.00 ZKOUŠKY DOSPĚLOSTI
20. 4. a 26. 4. 17.30 (St 20.00) SAFARI
20. a 25. 4. 20.00 (Út 17.30) OCHRÁNCI
21. a 22. 4. 17.30 (So 15.30) MIMI ŠÉF

BONEY M. Jedno z překvapení večera: členové Notiček jako svého času ve-
leslavná kapela Boney M. Foto NN M. FRÝDL

Lenka dojme i toho nejstudenějšího čumáka
Ples je pro nás událost roku. Vždycky se na něj moc těšíme a nikdy nás
Notičky nezklamou - svojí lidskostí a profesionalitou zároveň. Letošní ples
byl na velmi vysoké úrovni, jak prostředím, tak fantastickou výzdobou. O
výkonech dětí není možné ani polemizovat, protože to, co tam předvedou, je
vždy dech beroucí. Jejich vedoucí Lenka Kolářová je prostě neuvěřitelná
ženská, která dokáže dětem dávat celé své srdce a umění. Když nastoupily
»stařešiny«, čili bývalí členové souboru, na podium mezi děti a spustily,
běhal mi mráz po zádech. Na dětech bylo vidět, že se cítí fantasticky, když
mají za zády dospělé lidi, kteří znají stejné písničky jako oni a pamatují si i
noty. Lenka stojící pod podiem a hledící na ně s blaženým výrazem dojme i
toho nestudenějšího čumáka... Prostě: bylo to dechberoucí, nádherné!

Lenka MIHALÍKOVÁ, Karlštejn

Tipy NN
* Premiéra představení dobřicho-
vického souboru Kukadýlko Veliko-
noční hra aneb O nejslavnějším
zmrtvýchvstání se uskuteční 12. 4.
od 18.00 v kině Řevnice.           (pan)
* O technikách malby pro amatéry
bude 13. 4. od 16.00 v Zeleném ost-
rově Dobřichovice hovořit malířka
Dana Puchnarová. (ak)
* Kapela Houpací kůň oslaví své
13. narozeniny koncertem 14. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Výstavu dětských prací Výtvarné-
ho kroužku Arteradky můžete zhléd-
nout do 16. dubna v zámku Dobři-
chovice. Andrea KUDRNOVÁ
* Muzikoterapii s multiinstrumen-
talistou Janem Chromečkem hostí
20. 4. od 19.00 KanclíkObchůdek
Dobřichovice.        Pavla KRÁTKÁ
* Pohádku Bubáci aneb Jak strašid-
la o strašení málem přišla sehraje
22. 4. od 10.00 v Dobřichovickém
Domku divadlo Kukadlo.            (ak)
* Na Mořinka festu 22. 4. od 14.00
na návsi v Mořince zahrají amatér-
ské rockové kapely Brnk a frnk, Fe-
nomen, Fotr a kolektiv, HSM, Labe,
Monkey Estate, Sam-Ou-Hell, UHR
a Val-Muquabala. Vstupné dobro-
volné.      Kateřina SMOTEROVÁ
* Panenkování s Editou Elsnicovou
a Radkou Charapovovou se můžete
zúčastnit 22. 4. od 14 do 18.00 v
Dobřichovickém Domku.            (ak)
* Na vernisáži výstavy Cesta Lud-
víka Vaculíka z Řehonůřky do Prahy
a zpět vystoupí 22. 4. od 17.00 v
dobřichovickém zámku soubor Lu-
dus Musicus a pěvecký sbor Wlas-
tenci. Fotografie ze šuplíků Vaculí-
kovy rodiny a Jankovy ilustrace k
tátovým knížkám můžete zhlédnout
do 14. 5. Andrea KUDRNOVÁ
* Hudební skupina Bardolino za-
měřená na folklor a etnickou hudbu
celého světa koncertuje 22. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Celoodpolední program nazvaný
Den Země hostí 23. 4. černošický
Club Kino. Zahájí ho v 15.30 před-
náška Černošice na hranici CHKO,
v 16.00 pohovoří Hubert Poul o pů-
vodu místních pojmenování, v 16.30
začne prezentace výsledků fotoan-
kety a od 17.00 si budete moci opé-
kat klobásy na ohni. (vš)
* Velkou mši h-moll J. S. Bacha
provede 23. 4. od 18.00 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie Černošice
zdejší komorní filharmonie a sbor
Pražští Pěvci se sólisty pod vedením
Stanislava Mistra. (pov)
* Výstava Fenomén Igráček je v
Muzeu Českého krasu Beroun pří-
stupná do 24. 4.                             (pez)
* Luboš Pospíšil trio zahraje 26. 4.
od 20.30 ve velkém sále zámku Do-
břichovice.   Andrea KUDRNOVÁ
* Umělecký směr POP ART před-
stavuje až do 31. 5. Café galerie Bím
Dobřichovice. (ak)

PŘIVEZLY DIPLOMY. Anna Pawlicová, učitelka Lenka Kolářová a
Tereza Petrová (zleva). Foto Pavla PETROVÁ a ARCHIV

Diplom ze soutěže přivezli všichni, i učitelka

Hithit pomohl »zušce« k tisícům na koncert
Řevnice - Pětapadesát tisíc korun na velký květnový koncert v Lesním diva-
dle se prostřednictvím internetového projektu Hithit snažila získat ZUŠ
Řevnice. Povedlo se jí to devět dnů před vypršením limitu.
Řevnická »zuška« se účastní projektu ZUŠ Open, který se koná pod zášti-
tou Magdaleny Kožené. V jeho rámci uspořádá 30. 5. od 18.00 v místním
Lesním divadle koncert, na kterém vystoupí žáci ZUŠ společně s komorním
orchestem Camerata Bohemica. „Novinkou je čerstvě vyjednaná spoluprá-
ce s operní pěvkyní Ester Pavlů, která se stala patronkou našeho koncertu a
v jeho úvodu zazpívá,“ sdělila ředitelka ZUŠ Řevnice Ivana Junková s tím,
že děkuje všem za pomoc a příspěvky. (pef)

Krajské kolo soutěže ZUŠ se konalo 5. 4. v Mladé Boleslavi. Z pětaosm-
desáti soutěžících  v devíti kategoriích postoupilo do celostátního kola pět
dětí, z toho tři ze ZUŠ Řevnice: houslistky Anička Pawlicová, Terezka
Petrová a Magdička Routová. Ta získala navíc speciální cenu za provede-
ní skladby O. Kukala Pozdní hodina. Anežka Krutská vybojovala skvělé
2. místo a diplom si do Řevnic odvezla také učitelka houslí Lenka Kolářo-
vá - za pedagogickou práci. Celostátní kolo se bude konat 11. - 14. 5. v Li-
berci. Anna Pawlicová dosáhla i dalšího obrovského úspěchu: na konci
března ve své kategorii vyhrála V. ročník výborně obsazené mezinárodní
houslové soutěže Josefa Micky.           Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
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Všeradův kurýr

V sobotu 8. dubna se v rámci celore-
publikové výzvy Ukliďme Česko
konal pod záštitou pivovaru Všerad
druhý ročník akce Ukliďme lokálku.
Byl jsem mile překvapen množstvím
hlavně mladých brigádníků - zapoji-
lo se jich více než 150.
Sběrný historický vlak, který zajiš-
ťoval přepravu osob i odpadu na trati
Zadní Třebaň – Lochovice,odvezl
přes 1,3 tuny odpadů. Vyjíždělo se v
9.45 ze Zadní Třebaně a jízda pokra-
čovala směrem na Lochovice. Tak,
jak vlak projížděl jednotlivými sta-
nicemi, přistupovali další a další bri-

gádníci, kteří již před příjezdem
vlaku stihli uklidit i ve svých obcích
a posbírali u nádraží a v obcích
množství pytlů s odpadem. Velký
počet brigádníků se zapojil v Zadní
Třebani, Všeradicích, Vižině a nově
i v Hostomicích. Po příjezdu do Lo-
chovic, kde vlak čekal 65 minut, než
mohl vyrazit na zpáteční cestu, čekal
zde na účastníky rozdělaný oheň a
díky tomu, že každý z účastníků ob-
držel od pořadatele svačinu, nesla se
okolím vůně špekáčků. Mimocho-
dem, buřtů se rozdalo 25 kg! Na zpá-
teční cestě byly vagony vlaku plně

obsazeny a do krajiny se nesl zpěv
brigádníků doprovázených kapelou
Třehusk. V družné zábavě a při dob-
rém pivu Všerad jsme projeli zpět do
Zadní Třebaně, kde jsme akci ve 14
hodin ukončili.
Velkou radost mám z účasti hlavně
mladých rodin a dětí. Právě jejich
zapojení mne utvrzuje v tom, že
motto akce Čistý venkov pro nás a
naše děti je správné. Chtěl bych veli-
ce poděkovat všem, kteří se úklidu
lokálky i obcí v jejím okolí zúčastni-
li, za jejich dobrou práci. Proto, že
dobré akce se mají stát tradicí, zvu

všechny na třetí ročník - potřetí poje-
dem 14. 4. 2018.

Bohumil STIBAL, organizátor
akce Ukliďme lokálku, Všeradice

Brigádníci uklízeli lokálku i obce v jejím okolí
ZA ODMĚNU SE PAK MOHLI SVÉZT HISTORICKÝM VLAKEM NA TRASE ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2017 (225)

NA MAŠINĚ. Část výpravy, která putovala 8. dubna v rámci akce Ukliďme lokálku historickým vlakem, na
konečné zastávce v Lochovicích. Foto Lenka STIBALOVÁ

Turnaj vyhrál Kony
Turnaje ve hře Fifa17 se 25. 3. ve
Všeradicích zúčastnilo 32 hráčů.
Hrálo se na čtyřech konzolích Play
Station 4 propojených s TV a vše
»odsýpalo« vcelku rychle. Bitva o
třetí místo a následně velké finále se
odbývalo na velkém  plátně - byla to
zajímavá podívaná i pro přísedící.
Ve finále se proti sobě postavili Jan
»Kony« Konopásek z Neumětel a
Jaromír »Djemba« Schreiber z
Chlumce - ocenění za vítězství v
prvním ročníku turnaje nakonec
převzal prvně jmenovaný.  
V 11.00 startovala FAN zóna s dal-
šími konzolemi, které si mohli vy-
zkoušet všichni hráči i návštěvníci.
Turnaj se nesl v duchu fair-play, lidi
fandili, atmosféra byla skvělá a oh-
lasy pozitivní. Těší nás to, protože
podobných akcí letos chystáme víc.
V červnu, 24. 6., je na programu tur-
naj ve hře League of Legends - pro
týmy, jichž se může přihlásit 8, jsou
připraveny ceny za více než 25000
korun.  Text a foto Jakub SUCHÝ,

Všeradice

Všeradické aktuality
* Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků
ZŠ F. J. Řezáče Liteň se v Galerii M. D. Ret-
tigové Všeradice koná 22. 4. od 16.00. Vý-
stava potrvá do 7. 5.                Ema MALÁ
* Kromě vernisáže výstavy obrazů dětí z
okolních škol na téma M. D. Rettigová se 22.
dubna v Zámeckém dvoře Všeradice usku-
teční  také módní přehlídka salonu Niveau-
de-Klara. Bohumil STIBAL
* Již třetí dechovkové odpoledne, tentokrát
s kapelou Doubravanka z vesnice Jáma na
Prachaticku, hostí restaurace Zámeckého
dvora Všeradice 30. 4. od 15.00. (bos)

Romane, děkujeme!
Dne 3. dubna se konalo poslední rozloučení
s panem Romanem Špalkem, starostou obce
Všeradice. Člověk, který nás opustil, byl
dlouholetým aktivním a zodpovědným čle-
nem obecního zastupitelstva. Jeho první ob-
dobí ve funkci starosty bylo bohužel před-
časně ukončeno, aniž by stihl dokončit roz-
dělanou práci. Za jeho aktivitu a poctivou
práci jsme mu nestihli ani řádně poděkovat,
tak to činím nyní: Romane, děkujeme!   

Bohumil STIBAL, Všeradice

Domácí fotbalisty připravily o bronz prkotiny
Fotbalové klání přípravek a školiček se konalo 1. - 2 .4
v Zámeckém dvoře Všeradice. Místní fotbalový oddíl
FK Všeradice zde pořádal dvoudenní turnaj rozdělený
do 4 kategorií dle ročníků. V sobotu dopoledne se před-
stavily starší přípravky, vítězem turnaje se staly Neu-
mětely, hlasitě podporované svým fanklubem »fotbalo-
vých maminek«. Naši borci skončili na čtvrté, brambo-
rové pozici. Odpoledne patřilo ročníkům 2008, kde zla-
to vybojovalo Hořovicko, stříbro Příbram a bronz Mní-

šek pod Brdy. V neděli už se to od časného rána na hřiš-
ti hemžilo těmi nejmenšími. Představili se hráči ročníku
2010 a často i mladší. Poprvé nastoupila k opravdové-
mu zápasu i naše školička. Leckdy pohyb po hřišti moc
fotbal nepřipomínal, ale děti si to náramně užily. „Jsme
rádi, že jsme se mohli turnaje zúčastnit. Celou zimu
jsme chodili trénovat do tělocvičny v Litni, kde jsme
hráli ale převážně pohybové hry. Balon přijde na řadu
až později, teď chceme, aby to u nás kluky a holky bavi-
lo, aby k nám chodili rádi, hýbali se a získali kladný
vztah ke sportu,“ říkají trenéři Kristýna Lapáčková a
Stanislav Šebek ml, který školičku trénuje. Zlato si od-
vezly Loděnice, stříbro Rakovník a bronz Beroun. Jako
poslední v neděli odpoledne nastoupila do bojů mladší
přípravka (ročník 2008). Umístění na turnaji jsme si
pokazili už v prvním zápase, kdy jsme vedli 1:0, ale pak
díky nepozornostem typu rozvázaná tkanička jsme se
dostávali do defenzivy a inkasovali góly. Je to škoda -
herně není Terce a klukům co vytknout. O bronzovou
medaili nás bohužel připravily tyto prkotiny. Vítězem
této kategorie se staly Loděnice, které vyhrály všechny
zápasy a neinkasovaly jediný gol. Bravo! Stříbro získa-
ly Zdice, bronz Řevnice. Lucie BOXANOVÁ, 

FK VšeradiceMladší přípravka Všeradic. Foto ARCHIV
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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
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Vážení obyvatelé Litně, doufám, že
vstup do nového ročního období byl
pro všechny úspěšný a šťastný a že
si užíváte jaro plnými doušky.
Jaro na Úřadu městyse Liteň nezača-
lo úplně špatně. Koncem měsíce
března jsme se s projektem Chceme
si mít kde hrát – žádostí o dotaci na
vybudování dětského herního hřiště,
ocitli na seznamu akcí podpořených
Ministerstvem pro místní rozvoj. To
se rozhodlo nám přidělit maximální
možnou částku 400 000 Kč. Pokud
nyní vše půjde dobře a zastupitelstvo
se rozhodne tuto akci podpořit, bu-
deme snad brzy moci začít na pří-
pravách prostoru prvního liteňského
herního hřiště provozovaného měs-
tysem. Jelikož projekt byl založený
na spolupráci s dětmi, chtěla bych
tímto poděkovat všem liteňským dě-
tem, i dětem z okolních obcí, které
se na projektu podílely a k získání
těchto peněžních prostředků nám ve-

lice pomohly. Velký dík také patří
ZŠ F. J. Řezáče Liteň za organizaci
části tohoto projektu i za přípravu
výstavy všech dětských modelů a
obrázků hřišť. 
V Litni a jejím okolí se jaro iniciati-
vou samotných obyvatel stalo obdo-
bím úklidu. Jarní úklid se konal na-
příklad v okolí tenisového kurtu, na
návsi ve Bělči, nebo v prostoru za li-
teňskou bažantnicí, kde za poslední
roky vznikala nevzhledná černá sk-
ládka. Ve Vlencích se uskutečnila
úprava prostoru kolem silnice. Dou-
fám, že všechna místa, na kterých se
uklízelo či ještě uklízet bude, vydrží
čistá a udržovaná co nejdéle. 
V rámci psaní o jarním úklidu bych
ráda využila pár řádek k prosbě mí-
řené na všechny, kteří nedodržují zá-
kladní zvyky a činí tak v okolí svém,
i svých spoluobčanů nepořádek.
Každý den zaměstnanec městyse
prochází obec a spoustu času stráví

úklidem odhozených odpadků. Pro-
sím proto všechny, kdo, byť jen ob-
časně nějaký odpadek na zem upus-
tí, aby pomohli svému okolí a umis-
ťovali všechny odpadky tam, kam
patří – do odpadkového koše. Jeli-
kož tento nepořádek vzniká nejčas-
těji v okolí školy, obchodů a autobu-
sových zastávek, prosím zároveň ro-
diče, aby apelovali na své děti a po-
žádali je o to samé. Mnoho občanů
se věnuje údržbě kolem svého domu
i na místech, která jsou vlastnictvím
městyse, další pořádají brigády, či se
brigád zúčastňují. Nic z uvedeného
samozřejmě není nutností, ani samo-
zřejmostí, ovšem snažit se okolí ne-
znečišťovat alespoň vlastním přiči-
něním by, myslím, mohl udělat kaž-
dý z nás … 
Přeji všem úspěšné a klidné dny,
plné jarní pohody!

Šárka MarcÍnOVá,
starostka Litně

Liteňské aktuality
* Sběr kovového odpadu a vyslou-
žilých elektrospotřebičů organizují
23. 4. od 9.00 liteňští hasiči. Šrot i
elektro budou hasiči svážet, nebo ho
lidé mohou přivést přímo k hasičár-
ně. Elektrospotřebiče musí být kom-
pletní. Info na: 723 793 666.      (jih)
* Větve a dřevo určené ke spálení
můžete 23. 4. od 10.00 bezplatně
uložit na nádvoří zámku v Litni, v
místech, kde se pálí čarodějnice.
Vjezd branou vedle obchodu COOP.
Trávu, listí, plevel, kořeny a lakova-
né dřevo nevozte.         Jiří HrácH
* Čarodějnice se budou pálit 30. 4.
na nádvoří liteňského zámku. Vstup
do areálu bude možný od 16.30. Pro
děti i dospělé bude připravena netra-
diční čarodějnická olympiáda a sou-
těž o čarodějnického střelce. Pre-
zentace závodníků všech kategorií
od 16.30. Volná zábava s reproduko-
vanou hudbou, vstup zdarma.    (jih)
* Staročeské máje se v Litni budou
konat 13. května.          Jiří HrácH

Hasiči budou cvičit
čtyřnohé parťáky
Druhé pracovní setkání psovodů zá-
chranných psů Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska se uskuteč-
ní 15. 4. v Litni i okolí. Zúčastní se
ho kolem tří desítek psovodů z celé
České republiky.
Organizace setkání se ujalo druž-
stvo psovodů záchranných psů SDH
Liteň. Cvičit své čtyřnohé parťáky
dobrovolní hasiči budou v bývalé
sladovně ve Skuhrově i v lesích ko-
lem Malého Chlumce. Záchranní
psi se budou zdokonalovat v hledá-
ní osob v troskách objektů po pří-
rodních a průmyslových katastro-
fách, trénovat také budou hledání
ztracených osob v přírodním terénu. 
Záchranní psi označují nalezenou
osobu štěkáním. Není třeba se jich
lekat či obávat, jelikož mají lidi rádi
a maximálně je radostí olíznou...

Martin branDner, Liteň

Prokoukla náves i okolí bažantnice
STAROSTKA: JARO NA ÚŘADU MĚSTYSE NEZAČALO ÚPLNĚ ŠPATNĚ...

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      4/2017 (67)                

MALÍ ČTENÁŘI. Noc s Andersenem
se konala v liteňské škole. (Viz str. 8)

Foto Helena ŘezÁČOVÁ

Čtvrtek 30. března byl pro liteňské
hasiče výjimečným dnem. V odpo-
ledních hodinách nám dorazila naše
nová cisterna Tatra 815-7, kterou
jsme převzali od zástupců firmy
THT Polička. Při převzetí vozidla
prošli všichni strojníci několikaho-
dinovým školením obsluhy a krát-
kou zkušební jízdou. V současnosti
čeká tatra v garáži na zařazení do in-
tegrovaného záchranného systému,
vyřízení pojištění a přidělení regist-
račních značek. Až poté budeme
moci začít se zajížděním, cvičnými
jízdami a praktickým výcvikem v
ovládání vozidla. Prioritou je, aby

každý strojník ovládal Tatru zcela
bezpečně, jelikož u zásahů není pro-
stor pro chyby. Celý proces odhadu-
jeme asi na dva měsíce. Do té doby
budeme stále připraveni k výjezdům
s naší 40 let starou Tatrou 148.
Tatra 815-7 byla dodána na základě
výběrového řízení, v němž rozhodo-
vala nejnižší cena při dodržení tech-
nických parametrů a podmínek. Ce-
na cisterny je asi 7,3 mil. Kč, 90 %
částky bylo získáno z dotací IROP a
státního rozpočtu. Zbylých 10 % by-
lo hrazeno z rozpočtu městyse Li-
teň.            Lukáš Münzberger, 

SDH Liteň

LiteňskéOKÉNKO

A JE TU. Toužebně očekávaná nová hasičská cisterna dorazila do Litně
předposlední březnový den.                                Foto Lukáš Münzberger

Nová cisterna je v garáži, čeká na zařazení do »systému«
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V těchto dnech začíná spolek Liteň-
ský pupík se získáváním podpory
petiční akce za záchranu špýcharu
pro účely spolkového domu. 
Budova špejcharu je v majetku měs-
tyse Liteň a dosud neexistoval žádný
investiční projekt rekonstrukce, až
na jeden neúspěšný pokus o získání
dotace na rekonstrukci podaný měs-
tysem před pěti lety. Na setkání před
rokem zástupci spolku Liteňský pu-
pík od Šárky Marcínové, v té době
místostarostky, získali příslib, že bu-
de usilovat o rekonstrukci budovy v
duchu naší vize vrátit do špejcharu
kulturní a sociální aktivity i volnoča-
sové programy pro děti a mládež,
dospělé i důchodce.
Nyní ale vše vypadá jinak. Začalo se
mezi zastupiteli Litně v čele se sta-
rostkou hovořit a psát otevřeně o ná-
vrhu prodeje špýcharu. Spolek mým
prostřednictvím již více než rok v in-
tervencích na vedení obce zmiňuje
potřebu zachovat budovu špýcharu v

duchu, který nám předchůdci odká-
zali, v charakteru, pro který špýchar
zrekonstruovali z původní chátrající
zemědělské budovy. Z vyjádření sta-
rostky plyne, že starost s rekonstruk-
cí špejcharu pro jakékoli účely není
prioritou úřadu, a to hlavně z důvodu
řešení důležitějších problémů. O na-
ši snahu a nabídnutou pomoc s admi-
nistrativou, odbornou přípravou pro-
jektu a řízením případné dotace není
bohužel zájem. Představili jsme již
podruhé na zastupitelstvu obce naši
vizi i s dohledaným dotačním pro-
gramem Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků vypisovaným
Státním zemědělským fondem. Žá-
dali jsme o pověření zastupitelstva
pro naplnění naší snahy dotaci získat
v součinnosti s vedením obce, i pro-
tože je nutné počítat s finanční spo-
luúčastí obce jako majitele budovy.
Bohužel k pověření zatím nedošlo.
Budeme se znovu pokoušet o prosa-
zení záměru nebo i získání pověření,

díky spřízněným zastupitelům zařa-
díme projednávání osudu špýcharu
na zasedání zastupitelstva. Máme
přislíbenu spolupráci pro vypracová-
ní základních podkladů v oboru ar-
chitektury i stavebnictví architektem
Václavem Kubcem, který je velkým
sympatizantem našich snah.
Budova je stále v dobrém stavu. Po-
třebuje pro využití, které navrhuje-
me, tedy pro zřízení spolkového do-
mu, zbudovat toalety, zavést plyn,
vodu a kanalizaci (vše připraveno v
bezprostřední blízkosti budovy), vy-
řešit vytápění, sanovat vlhkost a plí-
seň v přízemí, zateplit střechu, pří-
padně výměnit okna. Podle Milosla-
va Břečky, člena divadelního soubo-
ru působícího ve špýcharu přes 20
let, již předchozí generace loutko-
herců dostaly příslib zbudování so-
ciálního zařízení Zdeňkem Zdrůb-
kem, dlouholetým předsedou MNV. 
V naší obci neexistuje bohužel kon-
cepce rozdělování peněz na kulturu,

společenské a sociální programy.
Navrhujeme vypisování grantových
a příspěvkových příležitostí přímo
obcí - je možné otevřít témata, která
trápí občany obce, témata, která jsou
aktuálně k řešení, která vycházejí z
nedávno vypracované demografické
studie či ze strategického rozvojové-
ho plánu obce. Pokud se umožní
všem organizacím a spolkům půso-
bícím v Litni přihlásit se se svou vizí
plnění a programem do konkrétního
zadání a tématu, získá obec možnost
řešení mnoha důležitých témat, která
umožňují širší záběr plnění funkce
místní samosprávy. Snad všechny
obecní budovy a prostory až na ško-
lu a školku jsou mimo hlavní zájem
správy a hledání využití, mimo sna-
hy o správu, získávání prostředků
pro opravy a rekonstrukce. Týká se
to hlavně budovy kina, areálu býva-
lého učiliště a špejcharu. Starostka
například rozhodla pro letošní zimu
uzavřít prostor kina pro všechny or-
ganizace včetně ukončení promítání
i přes potřeby místních spolků z dů-
vodu nehospodárného vytápění.
Prosím podpořte vznik Spolkového
domu na špejcharu v Litni přidáním
podpisu pod petiční výzvu. Děkuje-
me.  Karel TŮMA, Liteňský pupík

Podpořte vznik Spolkového domu!
SPOLEK LITEŇSKÝ PUPÍK ORGANIZUJE PETIČNÍ AKCI ZA ZÁCHRANU BUDOVY ŠPEJCHARU

Školní ples liteňské základní školy
se konal 18. 3. v restauraci Ve Stínu
lípy. Organizaci zajištovali členky a
členové Klubu přátel školy při ZŠ F.
J. Řezáče v Litni spolu se školou.
Již při vstupu jsme byli příjemně
překvapeni vkusnou výzdobou i uví-
tacím drinkem. Poděkování patří
Elišce Exnerové, která se jako každý
rok ujala organizování a koordino-
vala přípravné práce. K poslechu i
tanci hrála skupina Karavel, jíž dě-
kujeme za spolupráci při půlnočním
překvapení, které si připravily »hol-
ky z naší školky«, jinak učitelky li-
teňské školy, i za výdrž. Pobavit se a
zatancovat si přišlo mnoho rodičů i
přátel školy a určitě nelitovali. At-
mosféra byla přátelská. Jistě k tomu
přispělo i milé pohoštění – domácí
slané pečivo. Tombola byla rozma-

nitá, některé z věcí jsme již v minu-
lých ročnících v tombole zahlédli a v
příštích letech tomu nebude jinak. 
Na letošním plese si návštěvníci jistě
povšimli výrazné početní převahy
žen. Ať už rovnou přišly ryze dám-
ské skupinky, či si partneři odskako-
vali na občasné kuřácké pauzy k ba-

ru, na atmosféře se to odrazilo velmi
pozitivně. Ples byl zkrátka jakousi
metaforou našeho školství, femini-
zovaný, a proto, domníváme se,
vlídný, veselý a funční. Klub přátel
školy děkuje všem rodičům za přís-
pěvky, které na ples darovali. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

V pátek 31. 3. se v ZŠ Liteň konal
17. ročník mezinárodní akce Noc s
Andersenem. K projektu jsme se le-
tos připojili podeváté. Děti se začaly
scházet ve škole v pět hodin odpo-
ledne, vybalily spacáky a karimatky,
zkontrolovaly zásoby od maminek a
zabydlely se ve svých třídách. Ně-
které maminky si zaslouží mimořád-
nou pochvalu - napekly buchty pro
celou třídu. Děkujeme!
Akci jsme zahájili v tělocvičně. Při-
vítala nás ředitelka Věra Horká,
účast ověřila zástupkyně Ema Malá:
napočítala na 140 dětí. Děti z 1. tříd
s učitelkami vyrazily na návštěvu  li-
teňské knihovny. Paní Šináglová si
každý rok pro naše nejmenší něco
připraví, je milá a vstřícná a my jí za
její ochotu děkujeme. Následoval
hlavní bod programu, tedy z pohledu
nás dospělých. Pro děti je to jistě až
samotná noc, kdy se neplní žádné
úkoly, neluští kvízy, neposlouchají

pohádky, ale začne noční eldorádo,
které v některých případech končí se
svítáním, pak už nemá cenu usínat.
V podvečer se konala beseda se spi-
sovatelkou Janou Brnušákovou.
Hlavní aktérka byla milá a trpělivá,
ochotně odpovídala na všechny do-
tazy dětí i dospělých. Přečetla nám
ukázku ze své knihy Královna ze
Železné hory a slíbila i pokračování.
Máme se na co těšit.
Další poděkování směřuje do kuchy-
ně, kuchařky nám uvařily výborný
guláš, moc jsme si pochutnali. Až do
půlnoci byl v ředitelně otevřen bu-
fet, vedení školy průběžně zásobo-
valo hladovce chleby s marmeládou.
Na chodbě byla k dispozici várnice
se šťávou. Celou noc děti průběžně
spaly a občas nespaly, nezapomněli
jsme ani na návštěvu půdních pro-
stor naší školy, to ti větší. A nejstar-
ší účastníci se pro změnu před spa-
ním provětrali na noční bojovce s li-

terárním programem. Ráda bych
zmínila také uklízečky: ty měly aprí-
lové dopoledne, kdy uvedly školu do
stavu použitelnosti na příští týden. I
pedagogický sbor se o víkendu
uvedl do stavu použitelnosti... 
Mezinárodní den dětské knihy se
připomíná každoročně 2. 4. na celém
světě v den narození známého dán-
ského pohádkáře. Noc s Anderse-
nem je jednou z akcí, kterou české
knihovny a základní školy podporu-
jí zájem dětí o čtení. Je dobré dětem
ukázat , že čtení může být zajímavé,
že dokonce dokáže konkurovat mo-
derním technologiím. Leckde v rodi-
nách se čte, ale tam, kde nečtou rodi-
če, může zaskočit škola a pomoci ús-
pěšně nastartovat zrod nového
»knižního závisláka«. Letošní liteň-
ská Noc s Andersenem se povedla.
Těšíme na další »andersenovské«
nocování příští rok. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

»Knižní závisláci« nocovali ve škole

Liteňské aktuality
* Setkání s keramičkou Květosla-
vou Vondráčkovou pořádá 29. 4. a
21. 5., vždy od 10 do 17.00 v budo-
vě místního kina Záskalák Liteň.
Cena za oba dny, v níže je zahrnut
materiál včetně výpalu, drobné ob-
čerstvení, oběd a lektorné, je 700
korun. Rezervace míst na tel.: 603
536 700. Jana KRTKOVÁ
* Liteňské kino bude v dohledné
době promítat pouze pro školu a
školku. „Návštěvnost kina nebyla
vysoká a i když jsem myslela, že se
nám podaří promítání udržet, v sou-
časné chvíli to tak nevypadá,“ uved-
la starostka Šárka Marcínová. (vš)
* Skútr a osobní vůz se srazily 30.
března dopoledne v Litni. Profesio-
nální hasiči z Řevnic poskytli zraně-
nému řidiči malé motorky předlé-
kařskou pomoc a po příjezdu zá-
chranné služby ho předali do její
péče. Sanitka muže se středně těž-
kým zraněním převezla do hořovic-
ké nemocnice.                   (pav, bob)
* Požár louky ve Svinařích likvido-
vali 17. 3. spolu s řevnickými profe-
sionály a místními »dobráky« také
liteňští dobrovolní hasiči - na pokyn
velitele pomáhali dohasit ohniska.
Další útočný proud ani doplňování
vody nebyly vyžádány.                (jih)

Špejchar jsme neřešili
Je pravda, že v současnosti máme v
zastupitelstvu mnoho jiného k řeše-
ní, proto jsme Špejchar ještě příliš
neřešili. Oficiálně jsem se k poskyt-
nutí budovy některému ze spolků či
k jakémukoliv jinému řešení nikdy
nevyjadřovala, ani neprohlásila, že
se přikláním k jejímu prodeji. Mysl-
ím, že petice není správně načasova-
ná. Pokud podepisuji petici, bojuji
za něco, co vím, že je nejlepší vari-
anta. Pokud mi ale jiné varianty ne-
jsou známé, jak mohu vědět, jaké
jsou možnosti a být si jistá, že by se
mi jiná možnost nelíbila víc nebo mi
nepřišla vhodnější? V této fázi roz-
hodně nejsme. Myslím, že budouc-
nost budovy by se měla řešit dlou-
hodoběji a ve chvíli, kdy budou zná-
my všechny možnosti a nápady. Ty
nejsou v tuto chvíli známy ani mně...

Šárka MARCÍNOVÁ, starostka

Feminizovaný ples byl vlídný, veselý a funkční

HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY. Půlnoční plesové překvapení v podání liteňských
učitelek.                       Foto Lucie BOXANOVÁ



Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 7/17

EET? Jedni se radují, druzí zavřeli... 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„EET byla pro mne poslední hřebí-
ček do rakve,“ tvrdí Jaroslav Rych-
tecký z Haloun, který byl dlouhodo-
bě zaměstnaný v antikvariátu s kni-
hami v Praze. Kvůli snižování nákla-
dů na pořízení EET byl k 1. 3. pro-
puštěn. Pokladnu si byla nucená po-

řídit i Pavla Procházková, majitelka
obchůdku s potravinami ve Svi-
nařích: „Zavedení EET mne stálo už
spoustu času a peněz. Výběr kasy,
instalace, zaškolení, připojení k in-
ternetu... Za celou akci jsem zaplati-
la 12 000 Kč, k tomu neustále poři-
zuji termokotoučky, které také ne-
jsou levné. Pro tak malý obchod na
vesnici je to obrovská částka, nicmé-
ně zdražovat lidem nechci.“ 

Zapravdu jí dává Miluše Zárubová,
která provozuje Švadlenku v Řevni-
cích: „Pořízení evidenční kasy jsou
pro nás jen náklady navíc, a to ne
malé. Zdražovat se ale nechystáme,
budeme bojovat a snažit se přežít.“
Ministr financí Andrej Babiš staros-
tům vesnic vzkazuje, aby se provo-
zování obchůdků nebo hospod ujaly
obce, které jsou z evidence tržeb vy-
jmuty. „S panem Babišem v tomto

bodě nesouhlasím. Máme toho na
práci dost a ještě se starat o obchody
a restaurace? Však on si s tím trh po-
radí sám. Někdo zavře, další otev-
řou. Myslím, že v našem kraji to ne-
ní na programu dne,“ konstatuje sta-
rosta Svinař Vladimír Roztočil.

lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Řevničtí myslivci se sešli 31. 3., aby zhodnotili
uplynulý lovecký rok. Sešlo se 21 členů, nechy-
běli ani činní hosté a čekatelé na členství, dorazil
starosta města Tomáš Smrčka. Po uvítání předse-
dou spolku Miroslavem Hejlkem a zdravici sta-
rosty přednesli zprávy členové výboru. Pozornost
se soustředila na referát mysliveckého hospodáře,
který obsahuje lovecké výsledky za uplynulé ob-
dobí. Bylo sloveno 97 kusů černé, ve srovnání s
předchozím obdobím o 45 méně. Bylo vyhověno
tlaku lesníků na odlov zvěře jelení, která působí

lesu škody. Zjara jeleni na čerstvě osázených plo-
chách ukusují sazenice. Při nakousnutí sazenici
povytáhnou, a ta uschne. Tak jsou někdy zničeny
celé čerstvě vysázené paseky. Sedm ulovených
daňků ukazuje na jejich donedávna nebývalý vý-
skyt. Pozornosti neunikli letos ani predátoři: pad-
lo 10 lišek, 4 jezevci a dokonce i jeden medvídek
mýval. Myslivci se věnovali také zábraně škod.
Byly kladeny pachové překážky, zejména kolem
silnic. Mnoho času zabrala údržba mysliveckých
zařízení a stavba nových. Posedy je třeba přemís-

ťovat podle druhu plodin na jednotlivých polních
plochách, stavěly se oplocenky, nemálo času
zabralo přikrmování. Za celý rok věnovali mys-
livci lesu i zvěři 2038 hodin dobrovolné práce,
tedy téměř 100 hodin na člena.
Výroční členská schůze, na níž myslivci tradičně
přišli ve slavnostních uniformách, byla zahájena
nástupem a fanfárami na borlice v podání otce a
syna Slánských, kteří také připravili pro všechny
skvělé pohoštění.  Všem dík a - Lovu i lesu zdar!

František ŠeDiVý, Řevnice

Most zavřou, do Berouna se bude jezdit oklikou
Beroun - Oprava mostu přes kolejiště u berounského nádraží začne 19. dub-
na. Práce zkomplikují cestu řidičům, kteří do Berouna přijíždějí od Tetína a
Koněprus, resp. Litně.
Do začátku června bude rekonstruovaný most uzavřen jen částečně, provoz
budou řídit semafory. „S úplnou uzavírkou mostu se počítá od 3. června do
3. října,“ uvedl pro Deník místostarosta Berouna Michal Mišina. Čtyři měsí-
ce tedy budou muset řidiči jezdit objížďky přes Srbsko či Králův Dvůr, auto-
busy budou stavět před a za mostem. Chodcům bude k dispozici nově vybu-
dovaná lávka pro pěší. (mif)

V sobotu 8. dubna se obyvatelé Zad-
ní Třebaně připojili k celorepubliko-
vé akci Ukliďme Česko! Sešli jsme
se v 7.30 na návsi, rozdali pytle a šli
třemi směry na nádraží. Letos přišlo
méně lidí než loni, zato ale dorazilo
hodně mladých rodin s dětmi. Někte-
ří již uklízeli vpředstihu a za odmě-
nu se svezli vlakem i dostali občer-
stvení, jež zabezpečil bývalý starosta
Všeradic Bohumil Stibal. Někteří za-
se uklízeli kolem svých domů. Každá
taková práce se počítá - děkuji všem
kteří se zapojili. A díky také B. Sti-
balovi za vypravení historického
vlaku i svačinu pro všechny brigád-
níky. Budeme se těšit na příští rok!

text a foto Petra FRÝDlOVÁ,
zastupitelka Zadní třebaně

Jakub z Berounky vytáhl rekordního kapra

Tráví venkovští hospodští zimu na Bahamách?
Někteří se tak radují, že živnostníci »zloději« zavřeli krám. Přeci se všeo-
becně ví, že co živnostník, to zloděj. Když dokáže každý měsíc platit zákon-
né poplatky, všemožné druhy daní, rozhlasové poplatky za každé rádio, vý-
palné EKOKOMu za každou papírovou krabici, ECOBATu za každou ba-
terku, RETELE za každé elektrozařízení, za revize elektrospotřebičů, servis
pracovních strojů, revize požární ochrany na prodejně a mnoho dalšího, o
čem nepodnikatel ani netuší, tak proč mu ještě nepřidat?! Ať si pěkně koupí
kasu, licenci na software, platí podporu, zařídí připojení k internetu, zakou-
pí kotoučky. To je, pane, podpora živnostníků! Opravdu si myslíme, že pro-
vozovat obchůdek v obci s 200 obyvateli, kam přijde denně pár důchodců
pro chleba a máslo, je takové terno? Že majitel hospody, kam přijde večer
deset štamgastů si dát dvě piva, tráví zimu na Bahamách? Kam toto »sle-
dování« povede? Evidenci tržeb musí mít dokonce i každý eshop, který má
na internetu možnost platby kartou. Z jakého důvodu, když jsou tyto platby
evidovány bankou a na, v principu stejné, platby převodem na účet se EET
nevztahuje? Máme tu další zákon šitý horkou jehlou, nad kterým se nikdo
nezamyslel a nedomyslel, kam až může vést jeho zavedení.  (box)

Padlo deset lišek, čtyři jezevci a jeden medvídek mýval...

Z našeho kraje 
* Veřejná prezentace projektu
Karlštejn - oprava silnice III/11619 a
místní komunikace se uskuteční 12.
dubna od 17.00 v karlštejnské res-
tauraci Koruna. Petr RAMPAS
* Očkování psů a koček proti vztek-
lině se koná 18. 4. od 17.45 do 18.30
u obecního úřadu v Letech. Cena
jedné dávky je 100 Kč, kombinova-
né vakcíny 250 Kč. (bt)
* Veřejnou zakázku na vybudování
varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi  vypsala
Obec Zadní Třebaň. Jeho součástí
bude i nový bezdrátový rozhlas s na-
pojením na IZS, hladinové čidlo na
Svinařském potoce a digitální po-
vodňový plán. Protokol o posouzení
nabídek zastupitelstvo obce projed-
ná na veřejném zasedání 18. 4. od
18.00 ve Společenském domě.   (ms)
* O mezilidské komunikaci a jejím
úskalí v různých oblastech života
přednáší 21. 4. od 18.00 v Obecní
knihovně Mořinka Martina Barchán-
ková. Vstupné dobrovolné.        (kas)
* Vítání občánků se bude konat 22.
dubna v Letech. Rodiče malých Le-
továků, kteří mají o veřejné přivítání
svého potomka zájem, musí s ním na
místním obecním úřadě vyslovit pí-
semný souhlas. (bt)
* Místa pro separaci odpadu byla na
začátku dubna nově zprovozněna na
křižovatce Na Víru, Na Návsi a v
ulici Ke Hvězdárně v Letech.       (bt)
* Osobní vůz narazil 5. 4. do stromu
u silnice mezi Řevnicemi a Mníš-
kem. Řidička byla s lehkým zraně-
ním převezena do nemocnice v Pří-
brami. Bořek Bulíček
* Požár suché trávy likvidovali hasi-
či z Řevnic, Hostomic a Hořovic 2.
dubna dopoledne ve Vižině. Příčinou
požáru bylo rozšíření plamenů z oh-
níčku na pečení buřtů. (pav)
* Traktůrek s vlekem se převrátil
do příkopu 29. 3. u obce Rovina.
Starší muž, který jej řídil, byl převe-
zen řevnickými záchranáři do be-
rounské nemocnice. (bob)
* Strážníci městské policie se v po-
slední době zaměřují v Řevnicích na
odstavená vozidla, jež hyzdí vzhled
města. Za uplynulých 14 dní se po-
dařilo odklidit jedno auto z nám. Ji-
řího z Poděbrad, další tu na odklize-
ní čeká. Jiný vůz by měl být v brzké
době odklizen z ul. ČS. armády u
stezky ke hřbitovu. Jiří DlASk

Velekapra ulovil v neděli 2. dubna pod lávkou v Hlásné Třebani dvanácti-
letý školák Jakub Kahánek ze Zadní Třebaně. „Macek,“ konstatoval Kuba
poté, co rybu měřící 76 cm a vážící 10 kilogramů, vytáhl z Berounky. „Můj
zatím největší úlovek,“ dodal. Jakub vlastní rybářský lístek rok a když se
vydá k řece, obyčejně se domů bez úlovku nevrací.  Rekordního kapra chy-
til na speciální směs, které rybáři říkají Boilies!  

text a foto Petra FRÝDlOVÁ, Zadní třebaň

Nájezd je nevyhovující
V NN č. 5/17 jsme psali o chysta-
ném zrušení dálničního nájezdu v
Jílovišti. Na článek reagoval jeden
ze čtenářů. (mif)

Vážený pane Frýdl, Váš článek »Ná-
jezd na dálnici? Zrušíme« mne zau-
jal. Mám najetou dopravní situaci v
místě ze všech směrů. Musím kons-
tatovat, že nájezd je opravdu nevy-
hovující, pro řidiče, kteří jedou po
hlavní (musí snížit rychlost a uhýbat
najíždějícím do levého pruhu, který
nezpomaluje), tak pro najíždějící,
kterým poloměr zatáčky neumožní
dosáhnout souběžné rychlosti, navíc
v nepřehledném, nerovném úseku.
Situaci lze řešit bezpečně, jednoduše
a levně posunutím nájezdu směrem
ke Klínci na úroveň odbočky Trnová
do míst, kde vedou obě komunikace
rovnoběžně, těsně u sebe, v rovném
přehledném úseku, který umožní
bezpečný nájezd i při vysoké rych-
losti a nezatíží občany Jíloviště.
Děkuji za pozornost, věřím, že moji
reakci na Váš článek uveřejníte k
obecnému posouzení.

Jaromír Milštain, Praha 6
P. S.: Podobně nebezpečný je nájezd
na Prahu v Řitce, kde je ve zrychlo-
vacím pruhu zastávka autobusu.
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V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)

Jeli jsme do Laurens a pokoušeli se
najít Domaine di Gaia, abychom ko-
nečně ochutnali víno s překrásným
názvem Carpe Diem.  Po zkušenos-
tech z minulé návštěvy jsme nechali
auto na obecním parkovišti, samo-
zřejmě ve stínu, a vydali se labyrin-
tem Laurens pěšky. Brzy jsme zjisti-
li, že odminule si vlastně už nic ne-
pamatujeme. Naštěstí jsme potkali
postaršího pána s malým nákupem v
tašce, kterého jsme se poptali na ces-
tu. Jak se vzápětí ukázalo, měli jsme
štěstí, protože ten dobrý muž ve
chvíli našeho setkání už byl vlastně
doma. Udělal jen pár kroků, otevřel
vrata garáže a přinesl odtud mapku
Laurens, kam nám zakreslil kde prá-
vě stojíme a druhý bod: Domaine de
Gaia. Ušli jsme pak asi 500 metrů a
už jsme na konci uličky znovu vidě-
li ceduli s názvem vinařství. Jako
předloni. Štěstí nám přálo i dál - ten-
tokrát tu nebylo liduprázdno. Na ma-
lém vybetonovaném dvorku, asi tak
metr nad úrovní chodníku, stál chla-
pík oblečený v obnošených džínsech
a starém tričku, za uchem červenou
placatou tužku a skláněl se nad foš-
nou položenou přes dvě dřevěné ko-
zy. Pozdravili jsme a řekli, o co nám
jde. Chlapík sešel k nám na ulici. Asi
tak šedesátník, urostlý jako jedle, s
úplně holou hlavou, které ta červená
tesařská tužka za uchem pěkně slu-

šela. „Tady už vinařství dávno není,
mladí se odstěhovali. Moje dcera je
totiž manželka  Guillame Bouveta,
toho vinaře,“ pravil a chopil se naší
mapky i propisovačky, kterou jsem
měl při ruce. Označil nám výjezd z
Laurens kudy se máme dát a napsal
adresu vinařství, »které je nedaleko,
na kraji sousední vesnice« a na rub
mapky ještě namaloval plánek Fou-
zilhonu, obce, kde, jak pravil, si mla-
dí postavili dům. Jede se tam úzkou
asfaltkou, kterou obklopuje pro Stře-
domoří typický křovinatý porost pl-

ný trní, divokého koření a bylin, zva-
ný garique. Chvíli trvalo, než jsme
pochopili, že ulice, kam nás vinařův
tchán poslal, je polní cesta – naštěstí
je na odbočce ze silnice označená
smaltovanou cedulí na dřevěném ků-
lu. Projeli jsme tu cestu až do vinic,
kde končila, ale nic, co by se podo-
balo vinařství jsme nepotkali. Jen z

levé strany ve svahu velký dům s ne-
upraveným okolím, napravo dva dvo-
ry s hangáry, jež vypadají jako skla-
diště. Otočili jsme forda a vraceli se
pomalu zpátky, když tu vidíme, jak
se shora, od toho velkého domu, blí-
ží peugeot se ztaženým okýnkem,
odkud na nás někdo mává. Svitlo mi
a povídám: „To bude ta vdaná dcera,
on jí otec zavolal a ohlásil nás.“ Čer-
novláska s bohatou hřívou dlouhých
vlasů, smála se na nás z okénka, a
když jsme se sjeli na křižovatce, řek-
la, že už na nás mávala z okna domu,
ale my jeli dál a nevšimli si toho.
„Manžel je v Bretani, propaguje na-
še vína,“ vysvětlovala dále, „ale já se
o vás postarám. Pojeďte za mnou.“  
Vzápětí se ukázalo, že jeden z těch
hangárů u cesty je přeci jen vinař-
ství. Přijeli jsme v závěsu za černo-
vláskou na velký dvůr pokrytý štěr-
kem, naše hostitelka otevřela dveře
vsazené do velkých železných dvou-
křídlých vrat, vešli jsme dovnitř a
stáli na půdě Domaine de Gaia, vi-
nařství, které jsme hledali dva roky.
V popředí je malý degustační pult,
napravo od něho u stěny různé pří-
stroje a zbytek nijak rozčleněného
prostoru zabírají sudy, kvasné kádě a
kartony s vínem. Systém »vše v jed-
nom«. Nijak pohledný, ale asi účel-
ný. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Nejenom byt,  

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! projekt

702 170 526

Domaine de Gaia jsme hledali dva roky
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 27)

DOBRÉ JE. Jiří Matějka při jedné z degustací ve Francii.      Foto ARCHIV

Za partnery pojedou Dobřichovičtí i Karlštejnští
Dobřichovice, Karlštejn - Na návštěvu svého partnerského města ve Francii
se chystají obyvatelé Dobřichovic. Karlštejnští zase vyrazí do svého »dru-
žebního« města v Německu.
„Dostali jsme pozvání navštívit v květnu naše partnerské město Villieu Loy-
es Mollon,“ uvedl bývalý starosta Dobřichovic a organizátor partnerských
kontaktů Václav Kratochvíl s tím, že do Francie se výprava od Berounky
vydá ve středu 24. května. „Program ve Francii bude připraven na čtvrtek,
pátek i sobotu, v neděli 28. května bychom se vraceli domů,“ přibližuje plá-
ny Kratochvíl a dodává, že město pronajme autobus, ale kdo chce cestovat
vlastním vozem, může. „Na cestu autobusem přispívá město přibližně 50%
z celkových nákladů, při minulé cestě činil příspěvek 1500 Kč na osobu,“
dodává exstarosta. Dobřichovičtí budou, stejně jako při všech předchozích
cestách, ubytováni ve francouzských rodinách, kde se také v převážné míře
budou stravovat. Hostitelé se postarají i o program, který při podobných pří-
ležitostech bývá velmi pestrý.
»Družební« zájezd do partnerského města Mylau v Německu organizuje ve
dnech 12. až 14. 5. radnice Karlštejna. „Cestu, ubytování a snídaně hradí
městys, pro jeho občany je v autobuse vyhrazeno 14 míst,“ sdělil starosta
Karlštejna Petr Rampas. Naopak na návštěvu Zadní Třebaně pozvala zdejší
radnice obyvatele své partnerské obce. Výprava z německého Steinerothu
do Třebaně dorazí poslední květnový víkend, týden poté, co se zde budou
konat Staročeské máje. (mif)
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Senzace: Řevnice znemožnily lídra!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA Z NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Že si Řevnice přive-
zou »skalp« vedoucích Průhonic,
nečekal nikdo. A že Lety ztratí do-
ma body s Chlumcem, taky ne. 
LETY, 1. B třída
FK Lety - Chlumec 2:2 (PK 2:4)
Branky: Jarolím, Janich
Hosté se ujali vedení hned v 1. mi-
nutě, když využili špatnou rozehráv-
ku po výkopu. Lety se dlouho vzpa-
matovávaly z gólu, a když se nade-
chovaly k vyrovnání, přišla v 36. mi-
nutě další hrubka na vlastní polovině
a hráč hostů nikým nekrytý pohodl-
ně hlavičkoval do domácí sítě - 0:2.
Druhý poločas se odehrával převáž-
ně na polovině hostů. V 84. minutě
byl faulován Janich v pokutovém
území; penaltu proměnil Jarolím. V
88. minutě odcentroval Rosenkranz
a Janich hlavou vyrovnal. V 90. mi-
nutě byl vyloučen druhý hráč hostů
za zdržování a zakopnutí míče. Ve
střelbě penalt byl úspěšnější Chlu-
mec.    Jiří KÁRNÍK
Dal. Dušníky - Lety 0:0 (PK 3:4)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Neumětely 5:1
Góly: Šperl 2, Bassem 2, Cajthaml
Za téměř letního počasí přivítal dru-
hý Karlštejn jedenácté Neumětely.
Od začátku zápasu byl patrný tabul-
kový rozdíl. Domácí byli lepší, hráli
jednoduše a stříleli krásné branky.

Poločas skončil 3:1. Druhá část se
odehrála v podobném tempu a do-
mácí náskok ještě navýšili. V závěru
vyloučil rozhodčí po jednom hráči
na obou stranách.   Michal ŠAMAN
Broumy - Karlštejn 1:3
Branky: Bassem 2, Bergman

DOBŘICHOVICE, III. třída
Vrané n/Vlt. -  Dobřichovice 0:7
Góly: Šlapák 4,  Větrovec 2, Janouš
Hosté brzy vsítili první branku, ale
rozhodčí jí pro ofsajd neuznal. Na tu
další se čekalo do 25. minuty, kdy se
prosadil Janouš. Od té chvíle se za-
čalo Dobřichovicím dařit zrychlovat
kombinační hru a domácí přestali
stíhat. Jejich gólman chytal i nemož-

né, ale do poločasu stejně další tři
góly dostal. Druhá půle již byla celá
v režii Dobřichovic, které domino-
valy. Hvězdou utkání se stal autor
čtyř branek Karel Šlapák. Dobřicho-
vice vedou tabulku o osm bodů před
druhými Jinočany. (oma)
Dobřichovice - V. Přílepy 5:0
Branky: Janouš 2, Větrovec, Šla-
pák, Smiovský

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Mořina 1:4
Branka: Burián
Zasloužené vítězství hostí. Ostrovan
měl sice prvních patnáct minut pře-
vahu, ale nic z ní nevytěžil. Soupeř
udeřil z první vážnější akce. Když

domácímu gólmanovi za záda propa-
dl nepovedený centr, bylo to už o
dvě branky. Chytrá hlavička Buriána
dala OZT naději na zvrat, ale po 2
minutách následoval přímý kop Mo-
řiny a další minela brankáře. (Mák)
Zdejcina - OZT 3:1
Branka: Bezděk 

ŘEVNICE, IV. třída
Průhonice B - Řevnice 0:3
Góly: Pastorek, Maštalíř, Wrobel
Senzace! Řevnice rozhodně nejely
na hřiště prvního týmu tabulky v roli
favorita. První poločas skončil bez
branek. Po čtvrthodině druhé půle se
ale trefil Pastorek a pět minut nato
cílil do černého nestárnoucí kapitán
Martin Maštalíř. Za dalších osm mi-
nut uzavřel báječnou pasáž hostující-
ho týmu Wrobel a domácí favorité se
ze šoku už neprobrali. (Mák)
Řevnice - Čisovice B 4:3
Branky: Wrobel 3, Jabálek

FK LITEŇ, IV. třída 
Zkraje dubna měli Liteňští volno.
Chyňava B - Liteň 5:4
Branky: Weiss 2, Simandl, Duha

Řevnice – V nafukovací hale vedro
jako v tropech, k tomu infarktové
boje na antuce. Hodně vysilující
byl finálový turnaj 2. ročníku
Zimní tenisové ligy mládeže, který
pořádal Sportclub Řevnice v hale
u Liďáku. Od rána do večera se 2.
dubna rozhodovalo o vítězích
všech čtyř kategorií.
V té hlavní, žákovské do 15 let, To-
máš Římal opět potvrdil svou suve-
renitu, odnesl si další pohár a stal se
zimním šampionem s luxusním ná-
skokem. Mezi dívkami to naopak
bylo těsné: Veronika Haňkovská o
pár bodů v úplném finiši předstihla
Natálii Langhammerovou, která do

té doby celou zimu vedla. Ještě napí-
vější vývoj měla kategorie nejmen-
ších tenisových nadějí do 7 let. Klí-
čovým zápasem se stalo semifinále
mezi Adélou Tučkovou a Adamem
Novákem, k němuž oba nastupovali
se shodným skóre 37 bodů! Přes ne-
příznivý vývoj třetího setu nakonec
koncovku lépe zvládla Adéla, o dva
míčky zvítězila a rozhodla o svém
celkovém prvenství za celou zimu.
Babytenisty (do 9 let) ovládl zcela
podle očekávání favorizovaný Če-
něk Šupáček.
„Celá série ukázala, že u nás v klubu
je o tenis opravdu velký zájem. Hod-
ně se zlepšovala výkonnost hráčů,

což nám pomůže nyní na jaře při
krajských mistrácích v týmových
soutěžích,“ řekl Michal Mottl, šéft-
renér mládeže ve Sportclubu a hlav-
ní organizátor soutěže. Sportclub ji
pořádá za značného zájmu dětí dru-
hou sezonu. Na finále přišlo rekord-

ních 31 hráčů, celkem se jich na
sedm turnajů zimního okruhu zapsa-
lo 158. „Brzy navážeme Letní teni-
sovou ligou. Těšíme se na všechny z
Řevnic, Letů, obou Třebaní a dalších
míst, odkud k nám jezdí si zahrát,“
dodává Mottl. Jan ŠVÉD
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Finále Zimní tenisové ligy se hrálo v tropickém počasí

Sport po okolí
* Poslední »zimní« trénink řevnic-
kých házenkářských žáků v hale se
koná 13. 4. V pondělí 17. 4. trénink
kvůli prázdninám odpadá a od 20. 4.
už žáci trénují na hřišti. První zápas
je čeká 22. 4. s Podlázkami.       (pef)
* VII. ročník závodů mopedů znač-
ky Stadion Svinařský trojúhelník se
uskuteční 15. 4. ve Svinařích pod
zámkem. Přejímka upravených i
neupravených strojů je naplánovaná
na 12 až 13.30, samotné závody pak
odstartovány ve 14.00.                (mif)

Jen se dole, v údolí, napijete, je před vámi další krpál. A tak pořád dokola.
V těchto terénech dosahuji průměrné rychlosti pod 3 km/ hod a byť bývám
na cestě osm i více hodin, jsem rád za etapu s 25 km. Je tedy jisté, že svůj
výkon z roku 2015, kdy jsem ušlapal 827 km, nepřekonám. Přestože napíši,
že o to snad nejde, není to úplně pravda - na začátku jsem totiž překonáva-
cí ambici rozhodně měl. Co naplat, stejně s tím nic neudělám! Vstupuji do
posledního týdne své pouti a i přes výše uvedené doufám, že se nakonec do-
stanu až za Hodonín, někam k Břeclavi, či Mikulovu. Snad se to tím jižním
směrem bude více rovnat a půjde šlapat rychleji. Děkuji všem, co mi drží
palce. Chcete-li znát více podrobností, či si počíst v detailních zprávách z
každého dne, věnujte pozornost stránkám www.facebook.com/jiri.geissler.
Foto ARCHIV Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Nejde to tak rychle! hlásí z Karpat poutník 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

NEJLEPŠÍ. Vítězové a vítězky žákovské kategorie Zimní tenisové ligy Sport-
clubu Řevnice. Foto ARCHIV

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
15. 4. 17:00 FK Lety - Rožmitál p/T
22. 4. 17:00 AFK Loděnice - FK Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor
15. 4. 17:00 Karlštejn - Chyňava       
22. 4. 17:00 Tetín - Karlštejn 

DOBŘICHOVICE, III. třída
15. 4. 17:00 Vonoklasy - Dobřichovice
22. 4. 17:00 Dobřichovice - Třebotov

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
15. 4. 17:00 OZT - Vysoký Újezd 
23. 4. 10:15 Cembrit Beroun - OZT 

ŘEVNICE, IV. třída
16. 4. 17:00 Klínec - Řevnice 
23. 4. 17:00 Řevnice - Libeň 

FK LITEŇ, IV. třída 
16. 4. 17:00 Liteň - Tetín B 
22. 4. 14:00 Osov - Liteň


