
Poberouní - O tom, kdo se na dal-
ších pět let stane českým preziden-
tem, rozhodneme nadcházející ví-
kend. V lítém boji půjde o každý
hlas! Budeme pokračovat v proev-
ropské orientaci, nebo se hodláme
podbízet Rusku a Číně? Zvolíme
slušnost, nebo hulvátství? Oslovili
jsme osobnosti našeho regionu, dr-
žitele Ceny NN, lidi, kteří se dlou-
hodobě zasluhují o povznesení na-
šeho kraje. Chceme Jiřího Draho-
še! shodla se drtivá většina.
Lenka Kolářová, vedoucí Notiček:
Dám samozřejmě hlas panu profeso-

rovi Drahošovi a pevně věřím, že
převážná většina obyvatel také. Pro
mne je to po prezidentu Havlovi ko-
nečně slušný člověk.
Petr Holý, trenér házenkářů: Poli-
tiku sleduji hodně okrajově, abych
se nemusel rozčilovat kvůli něčemu,
co nemám možnost ovlivnit. Zema-
novi hlas nedám, ale bojím se, že
stejně vyhraje. 
Petr Říha, divadelník: Samozřej-
mě, že svůj hlas s manželkou dáme
Jiřímu Drahošovi, i když jsme jeho,
ani Zemana v 1. kole nevolili. Poklá-
dáme to za povinnost, protože si už

nepřejeme mít na Hradě prezidenta,
který dělá ostudu nejen sobě, ale ce-
lé ČR a rozděluje národ. Nedodržuje
ústavu, zákony, neplní slovo, je ob-
klopen poradci, kteří nás směřují k
Rusku a Číně. Nenecháme si zatem-
nit mozek jeho strašením muslim-
ským světem a nechceme patřit do
jeho voličského tábora, který tvoří
voliči KSČM, levicové křídlo
ČSSD, populisté od Okamury až po
svět Václava Klause, kterému jsme
před dvaceti lety fandili. Ve spojení s
Babišem by to byl návrat před rok
1989. (Pokračování na straně 2)

Vražda v Černolicích,
policie má podezřelého
Černolice - Patnáct až dvacet let za
mřížemi nebo dokonce výjimečný
trest hrozí muži, kterého krimina-
listé obvinili z vraždy šedesátileté-
ho majitele chaty v Černolicích.
Čin byl spáchán - podle některých
médií obzvláště brutálním způso-
bem - 16. 1. večer. Nedlouho poté
policie zadržela šestapadesátiletého
možného pachatele. Současně byla
nařízena soudní pitva, na základě
jejíchž výsledků byl podezřelý ob-
viněn z vraždy a byl podán návrh na
jeho vzetí do vazby. Okolnosti ani
motivy trestného činu kriminalisté
zatím nezveřejnili. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Na návštěvu přijel generál - strana 5
* Liteň má nového starostu - strana 7

Zadní Třebaň - Česká televize
právě vysílá sérii unikátních do-
kumentárních filmů Manželské
etudy. Režisérka Helena Třeštíko-
vá od roku 1980 natáčela  o šesti
tehdy novomanželských párech,
po dvaceti letech se k mapování
jejich osudů vrátila a po pětatři-
ceti letech pak ještě jednou. Na
prostředním cyklu s ní v roli stři-
hače spolupracoval Zadnotřeba-
ňan Zdenek PATOČKA.
Vzpomínáš si na tu práci ještě? By-
la něčím jiná, výjimečná?
Manželské etudy jsou výjimečné
tím, že zachycují osudy náhodně

vybraných, obyčejných lidí. Nešlo o
špičky kulturní, sportovní ani krimi-
nální, a v tom je jejich síla, proto di-
váky tak zajímají. Silné jsou i z toho
důvodu, že jde o sběrný dokument
natáčený průběžně několik desetile-
tí. Vzniklo obrovské, doslova šílené
množství filmového materiálu.
Má střihač v takovém případě při
zpracování dokumentu větší pro-
stor, dá režisér víc na jeho slovo?
Helena Třeštíková pracuje tak, že
má kompletně přepsané dialogy a v
nich si sama udělá první výběr. Vyj-
me ty, které jsou nějak zajímavé.
(Dokončení na straně 3)                   (mif)

HUS A ŽIŽKA. První v našem kraji oslavili masopust 13. 1. Hlásnotřebaňští. Starosta Vnislav Konvalinka průvod
vítal v přestrojení za Jana Žižku, jeho manželka představovala »kacíře« Jana Husa. (Viz str. 13) Foto NN M. FRÝDL

Zdenek Patočka.       Foto ARCHIV

Ostudy na Hradě už bylo dost
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Koledníci vybrali
rekordních 150 tisíc

Zdenek Patočka: Učím studenty střihat a - zdravit 

Lidé v Poberouní
řekli Ne! Zemanovi
Poberouní, Podbrdsko – Máme za
sebou první kolo prezidentských vo-
leb. Do druhého kola postoupil sou-
časný prezident Miloš Zeman, který
získal 38,57 % hlasů, a profesor Jiří
Drahoš, jehož volilo 26,6 % lidí. Na
dalších místech skončili Pavel Fis-
cher (10,23 %), Michal Horáček
(9,18 %) a Marek Hilšer (8,84 %). K
volbám přišlo 61,92 procent opráv-
něných voličů.
Zeman získal nejvíc hlasů ve Stře-
dočeském kraji, v okrese Beroun i
na Podbrdsku. Naopak, v obcích
dolního Poberouní lidé volili pře-
vážně Drahoše. (Dokončení na str. 2)

Co tedy chceme?
Myslím, že teď, před druhým kolem
prezidentské volby, bychom si měli
na rovinu říci, co vlastně chceme.
Vážně chceme betonovými zátarasy
obehnaný Pražský hrad, ponižující
fronty a prohlídky, byť zatoužíme tře-
ba jen projít ze Starých zámeckých
schodů na Hradčanské  náměstí?
Vážně chceme prezidenta opilecky
vrávorajícího nad korunovačními
klenoty, nejposvátnějším symbolem
české státnosti?
Vážně chceme prezidenta mluvícího
jako dlaždič, sprostě urážejícího že-
ny, občansky aktivní lidi, kohokoliv,
kdo má jiný názor, než on?
Vážně chceme v čele země fyzicky
zchátralého, mstivého starce, který
lživě očerňuje ty, kteří se mu už ne-
mohou bránit (Ferdinand Peroutka),
odmítá jmenovat vysokoškolské
profesory, kteří mu nepoklonkují, a
dokonce se ani nezúčastní pohřbu
všeobecně uznávané morální autori-
ty, komunisty pronásledovaného
kardinála Miloslava Vlka?
(Dokončení na straně 2)



Naše noviny 2/18 VOLBY, Strana 2

Jiří Drahoš vyhrál volby také v okre-
se Praha – západ. Zvítězil v Černoši-
cích, Dobřichovicích, Karlíku, Řev-
nicích, Letech, Všenorech, v Hlásné
i Zadní Třebani, v Karlštejně, Srb-
sku, na Mořince i ve Svinařích. V
Černošicích dokonce Zemana posu-
nul na třetí místo kandidát Pavel Fis-
cher. V obcích na Podbrdsku (Vše-
radice, Liteň nebo Osov) naopak lidé
dávali své hlasy především součas-
nému prezidentovi, za ním pak skon-
čil profesor Jiří Drahoš. 
Volby v našem kraji provázela nad-
průměrná volební účast. Zatímco v
celé republice přišlo k urnám 61,92
procent voličů, v Poberouní se tato
čísla pohybují nad 70 % a například
v Karlíku, Mořince nebo v Černoši-
cích se přibližují až k 80 %. 
Druhé kolo volby prezidenta se koná
26. a 27. 1. Voliči mohou požádat o
vydání voličského průkazu do 24. 1.

Lucie HOCHMALOVÁ

Volby prezidenta – 1. kolo:
Celá ČR - účast 61,92 %
Miloš Zeman 38,57 %
Jiří Drahoš 26,6 %
Pavel Fischer 10,23 %
Michal Horáček 9,18 %
Marek Hilšer 8,84 %
Středočeský kraj - účast 64,73 %
Miloš Zeman 34,16 %
Jiří Drahoš 28,65 %
Michal Horáček 10,8 %
Marek Hilšer 9,49 %
Pavel Fischer 9,47 %
Okres Praha – západ - účast 71,64 %
Jiří Drahoš 34,59 %
Miloš Zeman 22,25 %
Pavel Fischer 12,96 %
Michal Horáček 11,82 %

Marek Hilšer 9,56 %
Okres Beroun - účast 65,42 %
Miloš Zeman 34,73 %
Jiří Drahoš 28,14 %
Michal Horáček 11,22 %
Pavel Fischer 9,52 %
Marek Hilšer 9,1 %
Hlásná Třebaň - účast 75,53 %
Jiří Drahoš 36,68 %
Miloš Zeman 16,93 %
Pavel Fischer 14,81%
Zadní Třebaň - účast 75,26 %
Jiří Drahoš 34,6 %
Miloš Zeman 25,4 %
Pavel Fischer 14 %
Dobřichovice - účast 74 %
Jiří Drahoš 42,03 %
Miloš Zeman 16,31 %
Pavel Fischer 15,87 %

Černošice - účast 77,78 %
Jiří Drahoš 40,11 %
Pavel Fischer 17,74 %
Miloš Zeman 16,11 %
Řevnice - účast 73,28 %
Jiří Drahoš 37,97 %
Miloš Zeman 21,25 %
Pavel Fischer 13,82 %
Karlík - účast 78,08 %
Jiří Drahoš 36,14 %
Miloš Zeman 19,64 %
Pavel Fischer 14,03 %
Lety - účast 76,85 %
Jiří Drahoš 38,99 %
Miloš Zeman 16,74 %
Pavel Fischer 16,62 %
Všenory - účast 76,95 %
Jiří Drahoš 36,13 %
Miloš Zeman 26,03 %

Pavel Fischer 10,79 %
Karlštejn - účast 71,15 %
Jiří Drahoš 29,85 %
Miloš Zeman 29,21 %
Marek Hilšer 11,3 %
Mořinka - účast 78,86 %
Jiří Drahoš 40,2 %
Miloš Zeman 29,89 %
Michal Horáček 8,24 %
Srbsko - účast 70,31 %
Jiří Drahoš 37,41 %
Miloš Zeman 24,82 %
Michal Horáček 10,88 %
Svinaře - účast 74,36 %
Jiří Drahoš 33,66 %
Miloš Zeman 18,91 %
Pavel Fischer 14,98 %
Liteň - účast 61,95 %
Miloš Zeman 36,19 %
Jiří Drahoš 25,41 %
Pavel Fischer 11,88 %
Osov - účast 69,34 %
Miloš Zeman 37,87 %
Jiří Drahoš 37,87 %
Pavel Fischer 10,6 %
Nesvačily - účast 79,84 %
Miloš Zeman 36,36 %
Jiří Drahoš 31,31 %
Pavel Fischer 15,15 %
Podbrdy - účast 69,89 %
Miloš Zeman 41,32 %
Jiří Drahoš 26,44 %
Marek Hilšer 9,91 %
Skuhrov - účast 70,53 %
Miloš Zeman 35,71 %
Jiří Drahoš 27,81 %
Michal Horáček 11,65 %
Všeradice - účast 63,53 %
Miloš Zeman 29,3 %
Jiří Drahoš 28,83 %
Pavel Fischer 20,46 %

Co tedy vlastně chceme?
(Dokončení ze strany 1)
Vážně chceme za prezidenta muže otevřeně
podporujícího Martina Konvičku či Tomia
Okamuru, xenofoby a populisty šířící nená-
vist mezi národy, rasami či vyznavači jiných
náboženství?
Vážně chceme za prezidenta toho, kdo ne-
dodrží to, co sám slibuje? Kdo vyhlásí, že
nebude udělovat milosti a následně omilost-
ní pravomocně odsouzeného vraha Kájínka?
Že nepovede před prezidentskými volbami
žádnou kampaň a pak se může přetrhnout,
aby byl znovu zvolen?
Vážně chceme prezidenta, který se nedů-
stojně ponižuje před představiteli komunis-
tické Číny a podlézá autoritářskému prezi-
dentovi Ruska?
Vážně chceme prezidenta obklopujícího se
lidmi napojenými na ruský kapitál (poradce
Nejedlý), lidmi bez zákonem předepsané
bezpečnostní prověrky (kancléř Mynář) či
lidmi bezskrupulózními, drzými, urážející-
mi a ironizujícími jiné (mluvčí Ovčáček)?
Vážně chceme zemi i nadále rozdělenou a
permanentně rozdělovanou (nejen) vším
tím, co je napsáno výše? 
Pokud ano, pak je volba jasná: Miloš Ze-
man!
Pokud ne, pokud chceme v čele země člově-
ka slušného, uvážlivého, člověka, který pre-
zidentskému úřadu vrátí vážnost, respekt a
úctu, který nebude zemi ani lidi rozdělovat,
ale sjednocovat, který je prodemokratický,
prozápadní a ne zahleděný k postkomunis-
tickému Východu, pak je volba jasná taky:
Jiří Drahoš!
Tak si to tedy teď, před druhým kolem pre-
zidentské volby, jeden každý na rovinu řek-
něme: Co, kam vlastně chceme?! A volme
podle toho. Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Pan Drahoš bude jistě lépe plnit
úkol prezidenta, důstojně repre-
zentovat ČR, dodržovat ústavu, zá-
kony a prosazovat zájmy obyvatel
naší vlasti. Volíme Drahoše! 
Dagmar Renertová, výtvarnice:
Volba by měla být výsledkem
uvážlivého rozhodování, ne odha-
du nebo náklonnosti. Mám svého
favorita. Ale nemalý význam v
mém rozhodování bude mít tele-
vizní debata. O jednom kandidá-
tovi toho víme víc než dost a o
druhém zase mizivě málo.
Pavla Petrová, vedoucí Notiček:
Přeji si změnu v této funkci, aby
tento úřad získal zpět na své důs-
tojnosti, vymizely vulgarity a
urážky a také, aby z pozice této
funkce byla vedena zahraniční
politika orientovaná na Evrop-
skou Unii, nikoli na Rusko a Čí-
nu. Přeji si, aby prezidentem byl
služný a vzdělaný člověk, za kte-
rého se nebudu muset stydět.
Dám hlas Jiřímu Drahošovi.
Josef Kozák, organizátor akcí:
Na Hrad patří král, republika je
slepá cesta a vždycky v historii
končila - a skončí i tahle pátá,
sedmá nebo kolikátá už to je -
diktaturou. To je vlastně i odpo-
věď na otázku, koho budu volit.
Skoro 30 let naši politici vycho-
vávají svým příkladem společnost
k obrazu svému, takže lidi pova-
žují lež, přetvářku, zlodějinu a
podrazáctví za normální. Stále ně-

kdo slibuje nějaké jistoty, blaho-
byt a já nevím co ještě, takže una-
vení lidé nakonec demokraticky
zvolí diktátora. Král neslibuje,
vládne z Boží vůle, podle Božích
zákonů a spravuje zemi po celý
život, aby ji v pořádku předal
svým potomkům. Nepotřebuje
shánět hlasy do voleb, nepotřebu-
je krást a podvádět.
Jana Červená, statkářka:
Jednoznačně dám hlas panu Dra-
hošovi.  Zemana jsem nevolila ani
před 5 lety, ale musela jsem res-
pektovat volbu většiny. Ovšem to,
co během svého prezidentského
období předváděl, mě vysloveně
znechutilo a znechucuje i nadále.
Už aby byl zpátky na Vysočině.
Tam snad nenadělá tolik škody.
Jiří Vitouš, divadelník:
Budu volit Jiřího Drahoše, stejně
jako v prvním kole.
Jiří Geisler, organizátor akcí:
Marasmu prýštícího z Pražského
hradu jsem se obával již před 5
lety. Tehdy jsem volil Karla Sch-
warzenberga a s jeho těsnou pro-
hrou jsem se dlouho smiřoval.
Následující období nejen mě pře-
svědčilo, že obavy byly na místě.
Arogance, sprostota, hulvátství -
tři slova, která mě okamžitě na-
padnou, kdykoliv a kdekoliv za-
hlédnu muže, který prezidentský
úřad nyní vykonává. Záměrně to
opisuji takto kostrbatě - naprosto
se mi příčí říkat »našeho prezi-

denta«. Vím, že byl zvolen demo-
kraticky, ve svobodných volbách,
byť ho podezřívám z několika po-
drazů, kterými možná 2. kolo zv-
rátil. Vím, že onu svobodnou vol-
bu musím respektovat, ale nikdo
mě nepřinutí, abych se uvnitř sebe
sama za něj přestal stydět. Aby mi
neběhal studem mráz po zádech,
kdykoliv zaslechnu jeho tiskové-
ho mluvčího a další členy party
jeho nejbližších spolupracovníků.
Abych ho přestal podezřívat z
rozdělení společnosti a z toho ply-
noucích výronů hulvátské agresi-
vity. Velmi jsem přivítal rozhod-
nutí Jiřího Drahoše kandidovat na
úřad prezidenta. V jistotu, koho
budu volit, vše přerostlo po návš-
těvě pana profesora v Dobřicho-
vicích. Měl jsem tehdy příležitost
projít se s ním po městě a absol-
vovat podvečerní debatu s místní-
mi. Tyto okamžiky se mi vryly do
paměti, jako vlna optimismu, že
se snad začíná blýskat na lepší ča-
sy. Stačilo pár vět a pan profesor
si získal všechny v sále. Pamatuji
se, jak jsem se na závěr té debaty
osmělil a konstatoval, že Dobři-
chovice posud žádný prezident
nenavštívil, takže kdyby se to po-
dařilo... Pan profesor reagoval po-
hotově a  slíbil, že by rád Dobři-
chovice v nové pozici navštívil.
My teď musíme dělat vše proto,
aby to klaplo. (Dokončení na str. 6)

Pavla NOVÁČKOVÁ

Osobnosti našeho regionu volí Drahoše
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

A JE TO. Svůj hlas přišel v prvním prezidentském kole odevzdat také známý
malíř, obyvatel Letů Tomáš Bím. Foto Alena VANŽUROVÁ

Lidé v Poberouní řekli Ne! Zemanovi
DOKONČENÍ ZE STRANY 1



Učím své studenty střihat a - zdravit!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Spolu jsme pak udělali ještě několik
výběrů a zredukovali 40-50 hodin
natočeného materiálu na asi čtyři ho-
diny. Z nich pak teprve vzniklo těch
přibližně padesát minut definitivní-
ho dokumentu. 
Hezká spolupráce?
Hezká. Helena o mně tvrdí, že mám
citlivost traverzy, zatímco ona je, ja-
ko každá ženská, citlivější. Brzdil
jsem ten její rozlet v emocích, rozu-
měli jsme si a dopadlo to, myslím,
velmi dobře. 
Nedávno režisér Filip Renč prohlá-
sil, že se na své filmy s odstupem
času moc dívat nemůže, protože by
si musel za některé scény nafacko-
vat. Máš to stejně? 
Mám to podobně. A blbé je, že mož-
nost vrátit se a udělat to jinak, lépe,
neexistuje. 
S Helenou Třeštíkovou jsi pracoval
i na mnoha dalších filmech. Byla to
náhoda, nebo jste si prostě »sedli« a
ona si tě vybírala záměrně?
Tak se to dělá – když ti někdo vyho-
vuje, děláš s ním všechno. Většinou
kontakty vzniknout už na škole. Ale
protože se v průběhu let měníme, ne-
musejí tyto vztahy vydržet věčně.
Hodně filmů jsi udělal s Jiřím Stra-
chem, včetně třeba slavného Anděla
Páně. Jak jste se dali dohromady?
Znal jsem ho právě už ze školy. Stu-
doval hranou režii, s Ondřejem Kep-
kou byli protagonisty svého ročníku
a štengrovali se k velkým výkonům.
Já jsem střihal s Ondrou a přes něj
jsem se pak dal dohromady i s Jirkou
Strachem. První společný film si ne-
pamatuju, ale je fakt, že po něm už
dělal vlastně všechno jen se mnou.
Strach při osobním setkání působí
pozitivně, pohodově, nad věcí. Je ta-
kový i jako režisér?
Jsou vpodstatě dva typy režisérů.
Jedni střižnu milujou a jsou tam po-
řád. Každý střih vypiplají, na každý
střih dohlíží. To je třeba Karel Smyc-
zek. Ti druzí naopak střižnu nepotře-
bují - potřebují střihače, který tu prá-
ci udělá, vymyslí. A to je případ Jir-
ky Stracha. My dva si po těch letech
už vážně nemusíme nic vysvětlovat.
Poslední film, který jsem s ním dě-
lal, byl GEN Dominika Duky - viděl
ho, když to jen docela nepatrně pře-
ženu, až ve vysílání. Přivezl mi to
sem, do Třebaně, a jediné, co řekl,
bylo: Udělej to, jak to cítíš…
Který z těch dvou režisérských pří-
stupů ti vyhovuje víc?
V obou případech musí nastat mezi
režisérem a střihačem lidské porozu-
mění, bez toho to nejde. Mám rád

Karla Smyczka i Jiřího Stracha, na-
vzájem se respektujeme. Mockrát se
stalo, že mi Jirka nechal volnou ruku
a pak jsem slyšel: Ale ne, takhle
jsem to nemyslel, zkus to udělat tak
a tak. Já to předělal a on byl spoko-
jený. Stávaly se ale i opačné případy,
já se zasekl a trval na svém.
A...?
Pak je na vlastnostech toho režiséra,
jestli  řekně: Jo, tvůj pohled je lepší,
necháme to tak. V každém případě
má ale poslední slovo režisér.
Pracoval jsi se spoustou známých
režisérů – kromě už zmiňovaných s
Věrou Chytilovou, Jiřím Adamcem,
Olgou Sommerovou, Janem Špá-
tou, Zdeňkem Zelenkou, Viktorem
Polesným… Měl jsi, máš některého
z nich obzvláště rád?
Těšil jsem se na všechny, skoro na
všechny. Musíš si s nimi lidsky rozu-
mět a pak je jedno, jestli je to pedant,
nebo režisérský bonviván. Střihač
má jednu vlastnost: nezajímá ho na-
táčení, za jak dramatických či výji-
mečných okolností záběry vznikají;
záběr je buď výborný, nebo blbý. A
když je blbý, tak tam nesmí být. Já
jsem dramaturg natočeného materiá-
lu. Pokud tuhle důvěru mám, spolu-
práce většinou dopadne dobře. 
Stalo se ti někdy, že jste si s režisé-
rem ale opravdu nesedli?
Ano, stalo, s jednou ne úplně zná-
mou režisérkou. Dělali jsme asi pě-
tadvaecetiminutový dokument, a ta
spolupráce byla úplně k ničemu.

Nějak jsme to dotáhli do konce a pak
už jsme se nikdy nepotkali.
Ty jsi nejen spoustu filnů střihal,
ale také  sis v některých zahrál. Jak
se ti to přihodilo?
Největší »kládu« jsem měl v Ne-
mocném bílém slonovi, tam jsem
dokonce i v titulcích. Představoval
jsem běžce v asi čtyřvteřinovém zá-
běru. Vymyslel si to právě Karel
Smyczek, který - když jsem se přišel
náhodou podívat na natáčení - poví-
dá: Hele, potřebuju běžce, stoupni si
támhle, až ti řeknu, poběžíš a budeš
mávat. V jiných filmech jsem třeba
projel na kole a ve snímku Evalda
Schorma Vlastně se nic nestalo jsem
ztvárnil sám sebe, střihače.
A taky jsi hrál ve svého času slav-
ném seriálu Třetí patro…
Ano ve třetím dílu. Tehdy jsme se
vsadili s mojí maminkou, že mě - až
to budou dávat v televizi - nepozná.
Poznala?
Nepoznala, a to tvrdila, že mě matči-
no srdce pozná, i kdybych byl v
brnění. V brnění jsme nebyl, ale na-
vlékli mě do výstroje hokejového
brankáře. Ovšem byla to potupná ro-
le: měl jsem pustit do sítě puk, který
vystřelí Lukáš Vaculík. Ten se na
brusle neuměl ani postavit, natož
aby v nich ujel třeba jen metr…
Neměl jsi ambice stát se »opravdo-
vým« hercem?
To opravdu ne.
A jak se z tebe vlastně stal střihač?
Studoval jsem gymnázium a neměl

ponětí, co budu jednou dělat. Po ško-
le jsem se ještě učil na lakýrníka a
zároveň jsem se nechal zaměstnat ve
Filmovém studiu na Barrandově.
Jako co?
První tři neděle jsem uklízel odpad-
ky. Pak jsem postoupil na manipu-
lanta trikového oddělení, což v reálu
znamenalo, že jsem přenášel krabič-
ky s filmem, kam bylo zrovna potře-
ba. Naučil jsem se tam zaskakovat v
různých situacích za různé profese, a
protože viděli, že nejsem úplné pole-
no, nechávali mě kopírovat filmy,
pracovat na vyvolávacím automatu a
podobně. Jednou mě zavolal můj
prabratranec: četl ve Večerní Praze
inzerát, že hledají asistenty filmové-
ho střihu do televize. Šel jsem k při-
jímací komisi a oni mě vybrali.
Nastoupil jsi do televize?
Přesně tak. Tehdy - dnes už se to stát
nemůže - tam bylo víc práce, než
rukou. Ty z nás, kterým se chtělo,
začali používat k samostatné práci.
Mně se chtělo. Při zaměstnání jsem
pak vystudoval FAMU a už to jelo.
Dnes vyučuješ na Filmové akade-
mii Miroslava Ondříčka v Písku. Co
své studenty učíš?
Především je učím zdravit. To z nich
umí málokdo…
A co se týče střihu?
Mám takzvanou dílnu, atelier - kon-
zultuju jejich práce a říkám jim: He-
le, já bych to udělal jinak, udělal
bych to tak a tak. Zkus si to. A oni si
to buď zkusí, nebo nezkusí. Promí-
tám jim svoje filmy a vysvětluju jim
na nich, proč jsem udělal tohle tak-
hle a tohle zase třeba nějak jinak.
Co musí špičkový a žádaný střihač
znát, umět především?
Základní vlastností střihače je zají-
mat se o obsah filmu. Musíš mít dra-
matrugické oči, znát stavbu filmu,
vyznat se v něm.
Dá se to naučit?
Dá. Jde o zkušenosti, takže nejlepší
metoda je: Dělat, dělat, dělat! resp.
Střihat, střihat, střihat...! 

Miloslav FRÝDL

PAN STŘIHAČ. Zdenek Patočka. Foto ARCHIV

HOTOVO. Při oslavě dokončení fil-
mu Bylo nás pět.         Foto ARCHIV

Zdenek PATOČKA
- narodill se 6. 9. 1947 v Praze
- v roce 1965 maturoval na SVVŠ
Sladkovského náměstí a neúspěšně
se pokusil o studia na Stavební fa-
kultě ČVUT
- v roce 1966 našel zaměstnání u
správy budov Filmového studia
Barrandov, v roce 1968 byl přijat
jako asistent filmového střihu do
Československé televize
- jako filmový střihač pracoval do ro-
ku 2009, kdy se z něj stal důchodce.
Střihá ovšem dál
- je autorem střihové skladby více
než tisíce titulů, podepsán je mj. pod
filmy Anděl páně, Lotrando a Zu-
bejda, Nesmrtelná teta, Saturnin,
Bylo nás pět, Pražákům těm je hej...
- v letech 1980 - 2002 učil na FA-
MU, nyní na písecké Filmové aka-
demii Miroslava Ondříčka
- aktivně se věnoval sportu (atletika,
házená basketbal, cyklistika, triat-
lon, lyže) a cestování
- podnikl výpravy do Nepálu, Chile,
Argentiny (s výstupem na Aconca-
guu - 6959 m), Indie a na Kamčatku
- podruhé ženatý, z prvního manžel-
ství má dceru a dva vnuky - medika
Vojtu a gymnazistu Víťu, dalších pět
vnuků vyženil                               (mif)
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Koledníci vybrali rekordních 150 tisíc
DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY SE ZAPOJILI DOBROVOLNÍCI Z POBEROUNÍ, PODBRDSKA I ČESKÉHO KRASU
Již podeváté se vypravili koledníci
Tříkrálové sbírky požádat obyvatele
městeček a obcí našeho regionu o
příspěvek pro rodiny, které se ocitly
v těžké životní situaci, pro azylové
domy a humanitární střediska v ČR i
v zahraničí.
Z letošního výtěžku sbírky je znát,
jak velkorysí jsou lidé v našem kraji.
Celkem se totiž vykoledovalo 148
119 Kč. To je nejvíce za devět roční-
ků sbírky v tomto regionu. Sbírka
pořádaná Farní charitou Řevnice se
opírá o aktivní koledníky z rozsáhlé-
ho území. Na koledu se letos vydali
dobrovolníci nejen z obcí a městeček

v údolí Berounky - z Černošic, Vše-
nor, Dobřichovic, Letů, Řevnic a
Zadní Třebaně - ale i z podbrdských
obcí, Litně, Osova, Osovce, Všera-
dic a Hatí a z vesnic v Českém krasu
- z Mořiny, Mořinky a Karlíku. Tra-
dičně se do sbírky zapojily děti z
Dětského domova v Letech a Zák-
ladní školy ve Všenorech. 
Celkem se za biblické krále převlék-
lo 167 dětí, které doprovázelo při-
bližně 40 dospělých. Všem kolední-
kům patří poděkování a uznání. S
obdivuhodnou kuráží obcházejí za
každého počasí domácnosti, zpívají,
vysvětlují a označují dveře nápisem
K+M+B+2018. Užijí si spoustu leg-
race a vlídného přijetí. Musí ale po-
čítat i s odmítnutím a koledování se
pak stává školou pokory. 
Stále je spousta ulic a domů, kam tři
králové nechodí, protože jich není
dost. Proto je vítán každý, kdo by si
chtěl koledování zkusit v příštím ro-
ce. Stačí vzít děti a obejít jednu nebo

dvě ulice nebo jen vybrané domác-
nosti. Veselo je při koledování ve
větší skupině nebo s muzikou. Mezi
našimi koledníky jsou rodiče i praro-
diče se svými dětmi a vnuky. Na
koledu se mohou vypravit také třeba
skauti, kluby dětí a jiné spolky. Ko-
ledníky vybavíme vším potřebným –
kasičkami, korunami, odznaky (kon-
takt: eva.vaculikova@gmail.com,
739 615 846).
Farní charita Řevnice děkuje všem,
kdo příspěvkem do kasiček vyjádřili
solidaritu s jakkoli znevýhodněnými
spoluobčany, a také organizátorům
sbírky, kteří připravili pro koledníky
vše potřebné, a nakonec spočítali vý-
těžek sbírky. 
Rekordní sumu dokázala během le-
tošní Tříkrálové sbírky získat i Farní
charita Beroun. S pomocí více než
150 dobrovolníků se jí od 1. do 14.
ledna podařilo vybrat přesně 162
829 korun, o devadesát tisíc (!) více,
než loni. Výnos sbírky na Berounsku

je určen na terénní pečovatelské
služby pro seniory.

Eva VaCULÍKOVÁ,
Farní charita Řevnice, (mif)

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
24. 1. a 3. 2. 20.00 (So 15.30) ZOUFALÉ
ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
26. 1. 17.30 ŠPINDL
26. 1. 20.00 VŠECHNY PRACHY SVĚTA
27. 1., 3. 2. 13.45 DUKÁTOVÁ SKÁLA
27. 1. 15.30 COCO
27. 1. 17.30 WOODY ALLEN: KOLO
ZÁZRAKŮ
27. 1. 20.00 CIZINEC VE VLAKU
31. 1. 20.00 S LÁSKOU VINCENT
2. 2. 15.00 Star Wars
2. 2. 17.30 LABYRINT: VRAŽEDNÁ
LÉČBA
2. 2. - 3. 2. 20.00 (So 17.30) PREZI-
DENT BLANÍK
3. 2. 20.00 NIT Z PŘÍZRAKŮ

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
23. 1. 17.30 ŠPINDL
23. 1. 20.00 NEMILOVANÍ
24. 1. 13.45 ESA Z PRALESA
24. 1. 17.30 CIZINEC VE VLAKU
24. 1. 20.00 ZTRACEN V DŽUNGLI
25. 1. 15.30 ALIBI NA KLÍČ
25. 1. a 29. 1. 18.30 (Po 17.30) VŠECH-
NY PRACHY SVĚTA
26. 1. 19.00 KOUZELNÁ FLÉTNA - zá-
znam opery
27. - 28. 1. 17.30 (Ne 18.30) ZOUFALÉ
ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
27. 1. a 30. 1. 20.00 (Út 17.30) LABY-
RINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA (So 3D)
27. 1. 15.30 COCO
28. 1. 15.30 ČERTOVINY
29. 1. 20.00 NA KONCI SVĚTA
30. 1. 20.30 PAULA
31. 1. 18.30 ZMENŠOVÁNÍ

KINO RADOTÍN
23. 1. 17.30 MOTORBAND: RESTART
23. 1. a 27. 1. 20.00 (So 17.30) ZMEN-
ŠOVÁNÍ
24. a 27. 1. 17.30 (So 20.00) OVČÁČEK
MILÁČEK - záznam kabaretu
24. 1. a 30. 1. 20.00 TŘI BILLBOARDY
KOUSEK ZA EBBINGEM
25. 1. a 31. 1. 17.30 (St 20.00) LABY-
RINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA (St 3D)
25. 1. a 31. 1. 20.00 (St 17.30) S LÁS-
KOU VINCENT
26. 1. 17.30 COCO
26. 1. 20.00 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
27. 1. 15.30 DUKÁTOVÁ SKÁLA
30. 1. 17.30 PAULA
1. 2. a 3. 2. 17.30 (So 20.00) NIT Z PŘÍ-
ZRAKŮ
1. 2. 20.00 MÍSTO SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ
2. - 3. 2. 17.30 (So 15.30) ČERTOVINY
2. 2. 20.00 INTIMISSIMI ON ICE: LE-
GENDA KRÁSY
3. 2. a 7. 2. 17.30 (St 20.00) PREZIDENT
BLANÍK
6. 2. 17.30 NASHLEDANOU TAM
NAHOŘE
6. 2. 20.00 NA KONCI SVĚTA
7. 2. 17.30 RAFFAELLO: LORD
UMĚNÍ 3D

K+M+B. Koledníci vyrazili do ulic mnoha obcí i měst našeho kraje. V Řev-
nicích chodily dokonce dvě skupiny.                                Foto NN M. FRÝDL 

Zimní Slunovrat se stěhuje do Prahy
V ROCK CAFÉ ZAHRAJE TAKÉ ŘEVNICKÁ KAPELA SCB
Klubová odnož řevnického festivalu
Rockový Slunovrat se překvapivě
nebude konat v Poberouní, ale v
pražském klubu Rock Café. Návš-
těvníky uvítá  9. února. 
Dveře se fanouškům kvalitní muzi-
ky otevřou v 18 hodin a pro prvních
150 nedočkavců je připraven uvítací
přípitek. 
Program je složen ze čtyř kapel růz-
ných žánrů. Svoji premiéru v pro-
gramu festivalu si odbude hard-
core/crossoverové seskupení
The.switch. Díky lyrickým textům,
hutným kytarovým riffům a naléha-
vému projevu se z The.switch staly

nevšední hvězdy klubové scény.
Doplní je hraví indie-popoví Nano,
kteří se již představili na letním fes-
tivalu. Třetí kapelou jsou ostřílení
muzikanti plni balkánského tempe-
ramentu, Circus Problem. Ti na akci
v rámci Rockového Slunovratu vy-
stoupí už počtvrté. Kvarteto vystu-
pujících završují řevničtí SCB.
Vstupenky v předprodeji pořídíte za
180 Kč, na místě pak za 250 Kč. 
Veškeré informace o letním i zim-
ním Rockovém Slunovratu nalezne-
te na webové nebo facebookové st-
ránce festivalu.

Kryštof CHVOjKa, Lety

Tipy NN
* Dílničku, kde se budou pod vede-
ním Markéty Kotkové tvořit otáčivé
obrázky kombinovanou technikou
pastelu a linorytu, organizuje 25. 1.
od 19 do 21.30 KanclíkObchůdek
Dobřichovice. Vstupné 300 Kč včet-
ně materiálu, rezervace nutná. (psk)
* Vernisáž putovní výstavy Nevidi-
telný most se koná 26. 1. od 18.00 ve
velkém sále zámku Dobřichovice.
Zahraje Ludus Musicus. Výstavu o
překladatelce a spisovatelce Miladě
Blekastadové (1917-2003), jež pod-
statnou část života strávila v Norsku,
ale žila i v Dobřichovicích, je mož-
né navštívit do do 17. 2.                (ak)
* Černá muzika v podání Ireny
Budweiserové vám může udělat
radost 26. 1. v Černošicích. Koncert
Budweiserové a kytaristů Mirka Lin-
ky i Jakuba Racka v Clubu Kino zač-
ne od 20 hodin. (vš)
* Dětský maškarní bál se uskuteční
27. 1. od 16 do 18.00 v sokolovně
Dobřichovice. Zahraje DJ Mirek Ka-
san, vstupné 50 Kč. (dil)
* Hru Rozpaky zubaře Svatopluka
uvede 27. 1. od 19.00 v Kulturním
středisku U Koruny Radotín kladen-
ské divadlo V.A.D. (dar)
* Ples pořádá Myslivecký spolek
Řevnice 27. 1. V místním Lidovém
domě začne ve 20.00, hrát bude sku-
pina A-club, o předtančení se posta-
rají Proměny. (mih)
* Karneval pro dospělé se koná 27.
1. od 20.00 v sále U Kafků Lety. (jš)
* Na zahrádkářském plese 27. 1.
od 20.00 v Kulturním domě Srbsko
zahraje skupina Forte. Vstupné 100
korun, bohatá tombola.                  (sz)
* Swingový koncert Jitky Vrbové a
Stáni Čížkové hostí 1. 2. od 19.30
zámecká vinárna v Dobřichovicích.
Obě dámy doprovodí skupina Noc-
turno Radima Linharta.                 (ak)
* Kapely Circus Brothers a Vepřové
komety zahrají  2. 2. od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino.                   (vš)
* Multimediální pásmo bratislav-
ské zpěvačky a dokumentaristky
Aleny Čermákové pořádá v Clubu
Kino Město Černošice. Program po-
pisující život a dílo zesnulého disi-
denta a předsedy Konfederace poli-
tických vězňů SR Antona Srholce
bude uveden 3. 2. od 15.00.          (vš)
* Pohádka pro děti Bába Chřipka
čeká na své diváky 4. 2. od 16.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Britský jazzový kytarista Nigel
Price zahraje  5. 2. od 20.00 v černo-
šickém Clubu Kino. (vš)
* 10. reprezentační ples Proměn se
koná 9. 2. od 19.30 v Liďáku Řevni-
cí. Hraje Galaxie, rezervace vstupe-
nek na 773 191 065. Vstup pouze ve
společenském oblečení.               (lez)
* Obrazy Petra Vránka jsou do břez-
na vystaveny v Pivotelu Lety.   (pev)
* Výstava Za bílým zlatem aneb Ba-
vlna a její využití v domácnostech
našich předků je do 1. 4. k vidění v
Muzeu Českého krasu Beroun.   (pz)
* Čtení při svíčce pro malé i velké
se koná každé pondělí od 17.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstupné 50 Kč. (psk)

Elena bude zpívat Ellu, v řevnickém kině
Řevnice - Seriál hudebních vystoupení, kterými pomalu díky producentce
Lucii Kukulové ožívá řevnické kino, v roce 2018 odstartuje koncert Eleny
Sonenshine známé též jen jako Elena. Zpěvačka, aranžérka, textařka, skla-
datelka původem z Brna se zde představí 30. ledna. Koncert nazvaný Elena
zpívá Ellu aneb Pocta Elle Fitzgerald začíná v 19.30 hodin.  
Elenino působení na poli moderního jazzu se odvíjí od roku 1992, kdy zača-
la vystupovat v pražských jazzových klubech jako hostující zpěvačka s růz-
nými trii a kvartety. Brzy si však založila vlastní kapelu nazvanou Jocose
Jazz. „Jazz pro mne znamená svobodu ve vyjádření a v projevu. Změnu.
Improvizaci. Okamžitou reakci. Napojení se na ostatní muzikanty. Tvorbu
v přítomném čase. Zábavu,“ říká zpěvačka, jejímž vzorem se stala právě
Ella Fitzgerald. (pan)
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Všeradův kurýr

Vzácný host, první zástupce náčel-
níka Generálního štábu Armády ČR
generálporučík Jiří Baloun navštívil
v závěru loňského roku Dětské cent-
rum Světlušky ve Tmani.
S panem generálem se známe z čer-
vencové národní pouti do Zborova.
To, že na návštěvu přijel v době Vá-
noc, byl nečekaný dárek. V tu dobu
měly Světlušky opravdu nabitý pro-
gram: nejprve dvě vystoupení pro
MŠ i ZŠ ve Sboru Jiřího z Poděbrad,
odpoledne pak další pro babičky a
dědečky v kulturním domě na vá-
nočním posezení. Na vystoupení pro
obyvatele domu s pečovatelskou

službou s námi dorazila i naše ná-
vštěva. Pro mnohé bylo velké pře-
kvapení, když do dveří vešel pan ge-
nerál s doprovodem a paní farářka
Adamová. Milí hosté po přivítání a
představení zaujali čestná místa.
Světlušky měly velký úspěch se
svou vánoční hrou, jež byla zakon-
čena koledami zpívanými s tmaň-
skou rodačkou Anetou Špačkovou,
studentkou Mezinárodní konzerva-
toře v Praze  a za kytarového dopro-
vodu učitele Konzervatoře Jaroslava
Ježka Petra Urbánka. Oba se Svět-
luškami absolvovali celý den, za což
jim děkujeme. Velký úspěch mělo
také vyprávění generála. Děti si při-
pravily otázky, které jim rád zodpo-
věděl, byl vstřícný, srdečný a vtip-
ný. Bavili se a nechali se poučit mla-
dí i staří. Akce se velice vydařila,
byla důstojná, příjemná a atmosféra
v kulturním domě byla sváteční,
přátelská i vánoční. Děti pak s farář-
kou provedly hosty vánočně vyzdo-
beným Sborem Jiřího z Poděbrad.
Hovořilo se o historii i současnosti,
Bohu, životě a upřímný zájem
všechny potěšil. Zápis v kronice NO
CČSH bude nám i dalším připomí-
nat tuto nevšední vánoční návštěvu.
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Na návštěvu Tmaně
dorazil generál

JIŘÍ BALOUN BESEDOVAL S MÍSTNÍMI DĚTMI A SENIORY
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KOLEDNÍCI. Tři králové, kteří chodili po koledě v Hatích, u místní kapličky.
Foto Jitka CHLEBOUNOVÁ

Prší si letos zahrál borec z Rakouska
KARETNÍHO TURNAJE VE VINAŘICÍCH SE ZÚČASTNILO 16 KARBANÍKŮ

Na dveře přibylo K+M+B 2018
Konec svátečního období adventu, Vánoc i oslav
nového roku může mít i radostnější podobu, než
je vyhození opadaného stromečku a vynesení lah-
ví do kontejneru na sklo. Takovou milejší tradicí
je koleda tří malých poutníků z Východu, kteří le-
tos už potřetí obcházeli v Hatích. Kromě pěkné
písničky a přání k novému roku vyhlašovali i ko-
nec nejoblíbenějších oslav v celém roce. Ale ne-
bylo to smutné loučení. Téměř jarní počasí a v
mnoha zahrádkách i rozkvetlé sněženky předpo-
vídaly, že bude brzy po zimě a dočkáme se jiných
radostí. Možná i proto byli letos haťští sousedé
zase o něco štědřejší a do kasičky, která byla poc-
tivě zapečetěná Farní charitou ČR, přispěli cel-
kem 4844 korunami. A tři zpěváčci si vykoledo-
vali i nějakou tu sladkou odměnu. Dokonce si od-
nesli i vánoční perníčky, které pro ně speciálně
připravila paní Dolejší. Doufám, že děti zase po-
těšily nejen své sousedy, ale i potřebné, mezi kte-
ré Farní charita ČR vybrané peníze rozděluje. 

Jitka CHLEBOUNOVÁ, Hatě

Mezinárodní účast měl letošní turnaj v karetní hře
prší, který se konal 13. ledna ve Vinařicích.

Nelítostného klání se účastnilo šestnáct místních
poloprofesionálů i amatérů. Turnaj se odbýval bez
zranění a ve velmi příjemné přátelské atmosféře,
všichni bez výjimky si hru užili. I když pro mnohé
byl výsledek nepodstatný, pořadí vítězů je násle-
dující: 1. místo  Marek Knop (Vinařice)
2. místo Martin Šebek (Všeradice)
3. místo Gabriela Jirasová (Vinařice)
Úspěšní borci jsou zachycni na snímku.
Bez vítězství ale nezůstal žádný z účastníků, do-
konce ani Rakušan Floh, který byl ve Vinařicích
na návštěvě a vůbec neměl tušení, jak se prší hra-
je. Během pár »mačů« se ale z něj stal určitě zatím
nejlepší rakouský hráč prší, kterého zatím známe,
a věříme, že tuto hru doma naučí spoustu dalších. 
Poděkování za uspořádání turnaje patří Petru Po-
dubeckému a rodině Jirasů. Doufáme, že se u ka-
retního stolu budeme potkávat každý rok.

Text a foto Radek FLOREK, Vinařice

Generál Baloun s pobočníkem.
Foto Jana Šmardová KOULOVÁ

Masopust oslaví ve Všeradicích i ve Tmani
Oslava masopustu se bude ve Všeradicích konat 3. února. Sraz je od 14.00
před hospodou Na Růžku, pro všechny masky bude před průvodem připra-
veno pohoštění. Na cestu nám bude vyhrávat kapela Třehusk. Jako každý
rok vybereme a oceníme tři nejlepší masky a nejlepší pohoštění. Účastníky
průvodu prosíme o lahvinku vína na svařák, kterou můžete odevzdávat do
2. února v restauraci v Zámeckém dvoře.   
Ve Tmani se masopustní průvod uskuteční o den později, v neděli 4. 2. Sraz
masek je ve 14.00 před kulturním domem. Srdečně zveme všechny do prů-
vodu a žádáme spoluobčany, aby pro masky připravili něco dobrého ze
svých specialit. Ale stačí i otevřít dveře a podpořit děti milým úsměvem. 

Lukáš TESAŘÍK, Všeradice, Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň



Kraj žaluje zastupitele Michaela Pánka
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František Šedivý, bývalý politický vězeň a kro-
nikář Zadní Třebaně: Ve druhém kole prezi-
dentských voleb dávám hlas Jiřímu Drahošovi. V
prvním kole jsem po zralém uvážení volil Pavla
Fischera. Podle dostupných poznatků je nejvhod-
nější osobností pro tuto funkci, a to jak po stránce
vzdělanostní a zkušenostní, tak po stránce lidské,
charakterové. Získal třetí místo. Ve svém povo-
lebním prohlášení uvedl, že ve 2. kole podpoří Ji-
řího Drahoše. Jako jeho stoupenec či sympatizant
se k tomu připojuji. Pavel Fischer se shoduje v
mnohém s Jiřím Drahošem. Je to především ori-
entace na Západ a vztah k EU. Stejně tak otázka
přistěhovalectví. Zde vyniká lidský vztah k pro-
následovaným. Drahoš přes své vysoké vědecké
postavení se zabývá také problémy řízení státu. Je
schopen se propracovat i do oblasti mezinárodní.

Rozepisovat se o jeho přednostech ve srovnání s
jeho protivníkem by zabralo mnoho stránek a ča-
su. Upřímně věřím, že po rozumném zvážení lidé
zvolí altenativu výměny na Hradě, už jen pro pro-
blematický zdravotní stav dosavadního držitele a
jiné důvody vzniklé v průběhu jeho pětiletého
fungování ve funkci. Přeji si, aby pro zdárný vý-
voj v naší zemi přišli všichni k volbám a hlasova-
li pro její blaho.

Ivana Zrostlíková, vedoucí taneční skupiny
Proměny: Volím profesora Jiřího Drahoše, proto-
že je to pro mě slušný člověk s diplomatickým
vystupováním.

Miloš Chroust, muzikant: Druhé kolo voleb bu-
de asi napínavější, než kolo první. Na jedné stra-
ně tu stojí kandidát s minimem politických zkuše-

ností, pravděpodobnou morální bezúhonností a tě-
šící se přízni občanů. Na straně druhé ostřílený
politik, poněkud svérázný, s viditelnými zdravot-
ními problémy, který budí sympatie i antipatie
dvou diametrálně názorově odlišných skupin ob-
čanů. Jeden se může stát loutkou v rukou politic-
kých matadorů a vysokých úředníků státní správy,
a to i přes nesporně pozitivní hodnoty, které nabí-
zí. Druhý může občany ještě více rozdělit, což jis-
tě nepatří na první příčky žebříčku prezidetských
činností. Ačkoli vzdělaní lidé mají zcela jasno ve
volbě, možná je ještě i prostor pro přemýšlení o
tom, kdo a jak a podle čeho se bude vyjadřovat k
problémům současnosti. Každopádně přeji všem,
aby výsledky druhého kola voleb byly v souladu s
potřebami našeho státu a občanů. Přeji šťastnou
ruku. Pavla NOVÁČKOVÁ

Jako každoročně dorazilo na adresu redakce velké
množství přání k novému roku - tentokrát jich bylo
sto deset. I letos porota vynechala výtvory profesi-

onálních studií
a do čela se
probojovaly ob-
rázky přírody,

koláže či fotografie různých výtvorů nebo nostal-
gických akcí. Na třetí místo vybrala porota po
dlouhém uvažování betlém Vladimíra Glasera z
Ořecha. Na druhém místě jsou skály Ivany
Mudrové z Prahy a zlato si odnáší péefko se zla-
tou řekou Aleny Vanžurové z Letů. Extra cenu
předsedy poroty pak získává přání Václava Filece

z Berouna s parní lokomotivou Matyldou.
Úspěšní autoři si mohou vyzvednout výhry po tele-
fonické (724 135 824) či mailové (frydl@cent-
rum.cz) domluvě na adrese redakce (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň). Vybraná přání si může-
te prohlédnout na http://www.nasenoviny.net/fo-
to_etc/pf2018/. Josef KOZÁK

Dobřichovice, Praha - Středočeský
zastupitel a bývalý starosta Dobři-
chovic Michael Pánek čelí trestní-
mu oznámení krajského úřadu.
Údajně chtěl ovlivnit zakázku na
audit v krajské správě silnic ve
prospěch jedné z auditorských fi-
rem. Mstí se mi! reaguje Pánek.
Michael Pánek (ODS), ještě nedáv-
no předseda Finančního výboru St-
ředočeského kraje, upozornil před
časem vedení hejtmanství, že Stře-
dočeský kraj přichází při opravách
silnic o stamiliony. Hejtmanka Jaro-
slava Pokorná Jermanová (ANO)
nechala vypsat zakázku na audit v
Krajské správě a údržbě silnic
(KSÚS). V listopadu ANO vypově-
dělo koaliční smlouvu a do rady při-
bralo namísto zástupců ODS i Sta-
rostů sociální demokraty. Tím se z
Pánka stal opoziční zastupitel. Nyní
na něj krajská rada podala trestní
oznámení - údajne chtěl zakázku na
audit ovlivnit ve prospěch jedné z
auditorských firem.
Michael Pánek poskytl NN obsáhlé
vyjádření: „Trestní oznámení poda-
né Středočeským krajem je pomstou
za to, že jsem poukázal na škodu 670
milionů v KSÚS a snažil se překazit
snahy zamést to jen tak pod koberec.
Vyžadoval jsem forenzní, tedy vy-
šetřovací audit. Obyčejný audit, kte-
rý kraj nyní zadal, kontroluje jen na-
příklad zda nějaká soutěž obsahuje
čestné prohlášení. Forenzní audit
zkontroluje, zda je toto čestné pro-

hlášení opravdu pravdivé.
Dále jsem chtěl, aby byli vyzváni do
soutěže o audit jen členové tzv. velké

auditorské čtyřky, u kterých je záru-
ka, že nebudou přizpůsobovat závě-
ry auditu podle přání zadavatele.

Tady je škoda za 670 milionů a hejt-
manka Jermanová (ANO) i radní
Petrtýl (ANO) místo, aby byli rádi,
že jsem jako předseda Finančního
výboru odvedl dobrou práci, vymys-
leli báchorku, že jsem si chtěl přivy-
dělat na zakázce za 450 000 korun.
(Nevím, kolik se dává případná pro-
vize, ale pokud třeba deset procent,
tak je to 45 000 Kč),  a  tím chtějí za-
krýt skutečnost, že poměry v KSÚS
jim takto vyhovují a nechtějí je
vyšetřit.

Profesionální podvod
Další souvislost je s mým požadav-
kem jako člena Výboru Regionální
rady na to,  aby byly prověřeny audi-
tem všechny dotace z ROP (je to
objem peněz přibližně 15 miliard),
poskytnuté firmám s anonymními
vlastníky a firmám napojeným na
Agrofert. Farma Čapí hnízdo byla
jednou z firem, která čerpala z toho-
to programu, a byla to firma s ano-
nymními vlastníky. Protože dle zprá-
vy Evropského Úřadu pro boj proti
podvodům OLAF, kterou jsem po-
drobně prostudoval, byl tento pod-
vod spáchán velmi profesionálně,
obávám se, že takovýchto podvodů
mohlo být ze strany Agrofetru spá-
cháno více. Proto jsem požadoval je-
jich prošetření.
Trestní oznámení bylo podáno přes-
ně den poté, co jsem požadavek pro-
věření dotací na zasedání Výboru
přednesl.“ Miloslav FRÝDL

Zlato dostane zlatá řeka, rozhodla porota posuzující PF

NEPŘÍTEL KRAJE. Bývalý starosta Dobřichovic, krajský zastupitel Michael
Pánek, na kterého Středočeský kraj podal trestní oznámení.       Foto ARCHIV

Osobnosti našeho regionu budou volit Jiřího Drahoše
DOKONČENÍ ZE STRANY 2
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Starostka Litně Šárka Marcínová
ohlásila v emotivním článku v minu-
lém vydání NN, že chce v půlce led-
na odstoupit. Ať už si o směsici tu
osobních, tu pracovních důvodů my-
slíme cokoliv, jistě jí nelze upřít, že
se svou funkci snažila zvládnout a
začala řešit několik palčivých pro-
blémů v obci. Podívejme se však na
to, v jakém stavu nyní Liteň nechává
a kam její »dobré úmysly« ve dvou
konkrétních případech vyústily. Stav
projektů, které starostka Marcínová
vedla a nesla za ně zodpovědnost,
pro občany bohužel dobrý není. 

Dětské hřiště před kinem
V prosinci 2016 požádala starostka
Litně na Ministerstvu pro místní
rozvoj (MMR) o dotaci na malé dět-
ské hřiště u kina. Do žádosti napsa-
la, že hřiště postaví do 30. 6. 2017,
bude stát 600 000 Kč a že by Liteň

chtěla získat dotaci 400 000 Kč. Sta-
vební úřad už v prosinci 2016 zaslal
vyjádření, že na toto hřiště není tře-
ba stavební povolení. 
V dubnu 2017 nám MMR oněch
400.000 Kč skutečně přislíbilo. V
rozhodnutí stálo tučným písmem, že
nám tuto částku vyplatí, pokud jim
do července pošleme smlouvu se
stavební firmou a vyplněný dotaz-
ník. Starostka na stavbě hřiště ale v
době po podání žádosti aktivně ne-
pracovala, promeškala termín a sm-
louvu s vyúčtováním na ministerst-
vo neposlala. Liteň tak dotaci ztrati-
la. Škoda pro obec činí 382.000 Kč.
Na veřejném zasedání 7. 12. 2017
starostka vysvětlovala, proč podle ní
k této chybě došlo. Její vystoupení
lze shrnout do jedné věty: neřídila se
psanými a jasně danými pokyny v
rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale
vyrozuměla z telefonátů s blíže ne-

známou referentkou na ministerstvu,
že stačí, když doklady dodá do kon-
ce roku.

Navýšení kapacity školy
Dalším, mnohonásobně nákladněj-
ším projektem, kterým se zabývala,
je přestavba školy. Liteňská škola už
nyní nestačí na množství žáků, kteří
by jí měli navštěvovat. Podle demo-
grafické studie, kterou má obec vy-
pracovanou, může být během pár let
ve škole potřeba navýšit místa ze
stávajících 230 na 450. V této situa-
ci by bylo zodpovědné a zároveň
logické udělat dvě až tři studie pro-
veditelnosti (celkově maximálně za
100.000 Kč), jak školu rozšířit, které
by zároveň obsahovaly závazná sta-
noviska CHKO, stavebního úřadu a
dalších subjektů, zda přestavba v na-
vrhované podobě projde. 
(Dokončení na straně 8)

Děkuji sponzorům!
Stejně jako v minulém čísle Našich
novin bych nyní i v Liteňském okén-
ku ráda poděkovala všem, kteří se
rozhodli finančně podpořit výstavbu
dětského herního hřiště u kina. 
Mnoho lokálních i vzdálenějších
společností či soukromých podnika-
telů podpořilo financování prvního
veřejného dětského hřiště v Litni.
Zatím bohužel není otevřeno z důvo-
du nedokončeného oplocení - za fi-
nanční podpory Středočeského kra-
je bude dokončeno v brzké době. Li-
teňské děti, které se už dlouho na
hřiště těší, se dočkají první návštěvy
hned, jak jim to jarní počasí dopře-
je. Hlavním dárcem, jemuž patří
velké poděkování, je Nadace Agro-
fert, která hřiště podpořila částkou
100 000 korun. Sponzoři i já doufá-
me, že hřiště bude k dětským hrát-
kám, radovánkám i přátelení se
sloužit dobře a dlouho.

Šárka maRCÍNOVÁ, 
bývalá starostka Litně

Starostou Litně se
stal Filip Kaštánek
Liteň - Liteň má nového starostu!
Poté, co v pondělí 15. ledna ohlási-
la rezignaci na svoji funkci dosa-
vadní rychtářka Šárka Marcínová,
byl jejím nástupcem na veřejném
zasedání zastupitelstva městyse, jež
se konalo ve čtvrtek 18. 1., zvolen
jeden z lídrů dosud opozičních Ne-
závislých Filip KAŠTÁNEK.
Blahopřeji ke zvolení...
Děkuji. Jen si nejsem jist, jestli je k
čemu blahopřát. Je to jen kupa prá-
ce a já už jednu práci mám... Na-
štěstí mám za sebou skvělý tým, o
který se můžu opřít. 
Kolika jste byl zvolen hlasy? 
Byl jsem zvolen pěti hlasy.
Kdo pro vás zvedl ruku? 
Pro bylo 100% přítomných zastupi-
telů, nikdo nebyl proti. Nezávislí
vyzvali k jednání před zasedáním
jak sdružení Lepší Liteň, tak ČSSD.
Lepší Liteň zastoupená paní býva-
lou starostkou Marcínovou se s ná-
mi odmítla  sejít. (Dokončení na str. 9)

Škodám nedokážeme zabránit
ZASTUPITELÉ ZA NEZÁVISLÉ KRITIZUJÍ POČÍNÁNÍ BÝVALÉ STAROSTKY
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LUCKY. Obchůzka svatých Lucií Lhotkou. Foto Karel tůma

Tradiční Vánoční akademie ZŠ Liteň se konala
na konci loňského roku. V roli pořadatelů i mode-
rátorů se předvedli žáci 9. třídy, kteří tentokrát
zvolili formu televizní show. Uváděli vystoupení,
připravili si reklamy a na závěr se s diváky roz-
loučili písní. Vše zvládli na výbornou  a my v hle-
dišti jsme si s překvapením uvědomili, jak rychle
z malých capartů vyrostou mladé dámy a pánové.
Kino bylo nabité k prasknutí, přišli nejen rodiče,
příbuzní, ale také bývalí absolventi. Na pódiu se
postupně představily děti ze všech tříd prvního
stupně. Prvňáčci posílení o své učitelky Terezu
Macourkovou a Lenku Říhovou zazpívali něko-
lik písniček. Po nich se na pódiu začali rojit čerti
vedeni samotným Luciferem (třídní učitelkou
Dášou Karlovou). Následovali žáci druhé B, s ni-

miž učitelka Dáša Linková nacvičila pásmo bás-
niček a písniček, nechyběl ani tanec. Jarmila Fra-
jerová se svými třeťáky vytvořila pravou vánoční
atmosféru dramatizací koledy Jak si krásné nevi-
ňátko. Čtvrtá A s učitelkou Janou Husákovou a
Petrem Krutským si dali náročný úkol: bez pod-
pory reprodukované hudby předvedli píseň Se-
verní vítr. Sami zpívali i se doprovázeli na hudeb-
ní nástroje. Čtvrťáci z béčka okouzlili publikum
dramatizací pohádky O dvanácti měsíčkách. Uči-
tel Vlastimil Taraba měl šťastnou ruku při výbě-
ru postav, vystoupení se setkalo s velkým ohla-
sem. Poslední dvě představení byla skutečným
vyvrcholením. Nejdříve trochu dojetí při písni 5.
A, v níž se střídal lehký humor s aktuálním pro-
blémem válečných konfliktů. (Dokončení na str. 8)
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Nejsem pletichářka, za jakou mě někteří považují!
REAKCE BÝVALÉ STAROSTKY ŠÁRKY MARCÍNOVÉ NA PŘÍSPĚVEK NEZÁVISLÝCH ZASTUPITELŮ

Článek zastupitelů za Nezávislé do-
kazuje to, o čem jsem již dříve něko-
likrát hovořila a možná také psala.
Veřejně se vždy řeší jen projekty,
které jsou z nějakého důvodu problé-
mové či neúspěšné, nebo se pouka-
zuje pouze na jejich problémové čás-
ti. Jako by jiná práce, jiné projekty a
jiné aktivity neexistovaly.
Svou vinu na ztrátě dotace na dětské
hřiště před kinem samozřejmě nesu,
což od začátku nezpochybňuji. Sna-
žila jsem se peníze, o které jsme při-
šly z důvodu špatných informací, jež
jsem telefonicky obdržela z MMR a
písemně si je nenechala potvrdit, zís-
kat - alespoň částečně - z jiných zd-
rojů. Ze sponzorských darů firem a
nadací, které byly ochotny projekt
finančně podpořit, aniž by si cokoliv
nárokovaly zpět. Neoficiální výše zís-
kané částky je nyní cca 240 000 Kč -
neoficiální proto, že všechny peníze

ještě nebyly na účet Městyse Liteň
převedeny. 
Projekt navýšení kapacity školy je
od začátku »hraniční« ve smyslu, že
s jeho vedením a pokračováním sice
téměř vždy souhlasila většina zastu-
pitelů, ne však všichni. Projekt i se
všemi změnami byl v novinách i jin-
de řešen již několikrát, proto bych
jen podotkla, že jeho pokračování
bylo vždy doprovázeno kladnými
usneseními zastupitelstva. Jelikož je
již na Ministerstvu financí i na Stře-
dočeském kraji předjednaná změna
projektu na projekt s mnohem nižší-
mi náklady, neproinvestovaných 7
milionů v roce 2017 nemusí Liteň
mrzet. Protože se nám celkem poda-
řilo na podporu původního, náklad-
nějšího projektu, získat příslib 31
milionů, v žádosti o změnu na pro-
jekt méně finančně nákladný (asi 21
milionů) bychom stejně oněch zmi-

ňovaných sedm milionů (a ještě ví-
ce) nepotřebovali a dotace by o tyto
částky byla ponížena. Je samozřej-
mostí, že pokud by nám změna pro-
jektu, společně se změnami termínů
nebyla z jakéhokoliv důvodu schvá-
lena, nestavělo by se a je tedy ne-
smysl, že by celou stavbu Liteň hra-
dila z vlastních zdrojů.
K oběma projektům, k projektům
dalším i důvodům svého odchodu z
funkce starostky se více vyjádřím ve
svém prohlášení, které by měl dostat
každý z Litně, Leče, Bělče a Vlenců.
Co se týče nařčení, že zastupitelům
nejen sama informace nesděluji, ale
dokonce někoho zavazuji mlčenli-
vostí. Nikdo externí, kdo s obcí jak-
koliv spolupracuje, nemá, pochopi-
telně, zájem řešit vnitřní spory v zas-
tupitelstvu. Toto jsem vždy respekto-
vala, na rozdíl od některých jiných
zastupitelů, a nesnažila jsem se ex-

terní spolupracovníky nijak ovlivňo-
vat, nebo jim jakkoliv podrobněji
vysvětlovat interní vztahy mezi zas-
tupiteli. Za všechny obce navenek
jedná starosta, není-li pověřen jiný
zastupitel a je tedy možné, že, jedná-
te-li vždy právě se starostou a najed-
nou se s vámi spojí »někdo«, kdo se
představí jako zastupitel, není ve va-
šem zájmu sdělovat mu informace.
Není to vaše povinnost a navíc ne-
chcete do vnitřních vztahů zasaho-
vat. Děláte prostě jen svou práci.
Nejsem taková »pletichářka«, za ja-
kou mě někteří zastupitelé považují,
i když někdy by se mi tato vlastnost
možná i hodila. Bylo by vhodnější,
aby zastupitelé o informace žádali
právě toho, kdo je navenek zastupu-
je. Hlavně v případech, kdy se necítí
informováni dostatečně.

Šárka MaRCÍnová, 
bývalá starostka litně

Místo toho rozhodli zastupitelé Mar-
cínová, Hrách, Horák, Fiřt a Slanec,
že přistaví tři třídy na nynější školu a
to i bez rozšíření jídelny, šaten či
počtu kabinetů. Přesto, že jsme v
roce 2016 do usnesení zastupitelstva
prosadili, že se mají zkoumat různé
varianty, tito zastupitelé žádné alter-
nativy nezkoumali. Na přípravné prá-
ce na projekt, který uceleně neřeší
náš problém s rostoucím počtem žá-
ků, obec vydala přes 600.000 Kč.
Pravděpodobně jde o vyhozené pe-
níze. Podívejme se zblízka i na další
položky: Původní rozpočet na pře-
stavbu byl 37 milionů, nyní ve
zmenšené verzi (jen tři třídy, bez
šaten a bez jídelny) má přestavba
stát 21 milionů. Obec požádala v ro-
ce 2016 o dotaci. Ministerstvo finan-
cí v březnu 2017 žádosti vyhovělo a
poskytlo nám 25 milionů. V roce
2017 jsme měli prostavět 7 milionů,
v roce 2018, tedy letos, 18 milionů.
V průvodním dopisu ministerstvo fi-
nancí píše: „Prostředky… nejsou
převoditelné z roku na rok a musí být
vyčerpány v roce, ve kterém byly
poskytnuty.“ 
Na zasedání zastupitelstva 7. 12.
2017 přišel projektant přestavby Ing.
arch. Synovec. Na naši otázku, kdy
dostane Liteň stavební povolení, a
kdy budeme moci začít se stavbou,

řekl, že to vidí na září 2018. Na další
otázku, jak dlouho stavba potrvá, od-
pověděl, že v optimálním případě 12
měsíců, spíš ale déle.
Stav projektu nástavby školy pod ve-
dením starostky Marcínové je tedy v
současnosti následující: protože ne-
máme ještě ani stavební povolení, 7
milionů dotace pro rok 2017 nám již
propadlo. Ze zbývajících 18 milionů
povolených pro rok 2018 vyčerpáme

v nejlepším možném případě malou
část, protože ministerstvo zohledňu-
je skutečné výdaje jen do začátku
prosince, aby vše stihli do konce ro-
ku zkontrolovat a zaúčtovat. Jestliže
se nestane nějaký zázrak, většinu do-
tace ztratíme, výdaje na přestavbu za
21 milionů Kč zaplatíme z obecních
peněz a ještě se budeme muset na
mnoho let zadlužit!
Paní Marcínová opakovaně tvrdí za-

stupitelstvu, že z rozhovoru s někým
nejmenovaným z ministerstva vyro-
zuměla, že se dá dotace přesunout o
rok. Písemně ale nemá nic doloženo.
Zatím to tedy pro nás, zastupitele,
vypadá stejně, jako v projektu hřiště
před kinem: to, co platí, jsou úřední
údaje na papíře, a ty nesouhlasí s
tím, co nám starostka tvrdí.
Mrzí nás, že zatím nedokážeme přes
veškerou naši snahu škodám a ne-
promyšleným krokům v Litni zabrá-
nit. Zastupitelé mají jen omezené
možnosti, jak vývoj projektů ovliv-
nit. Dozvídají se rozhodující infor-
mace mnohdy až dodatečně, dodava-
telé a projektanti mají starostou, kte-
rý má v ruce razítko a peníze, často
výslovně zakázáno zastupitele přímo
informovat. Paní Marcínová je zava-
zuje nejen ústně, ale i písemně, jak
někteří z nich tvrdili, když jsme je o
informace požádali. Když k tomu
připočtete, že starostové v Litni bez-
trestně neplní desítky rozumných us-
nesení zastupitelstva, jak opakovaně
dokládají zveřejněné zprávy kontrol-
ního a revizního výboru, mohou zas-
tupitelé ovlivnit kvalitu práce v obci
jen minimálně. Hana lukeŠová, 

Filip kaŠTánek, 
Miloslav kliMenT, 

Jiří vodička, 
zastupitelé za nezávislé

Škodám zatím nedokážeme zabránit
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Jen co si diváci osušili oči, přišel
další pláč. Tentokrát šlo ovšem o sl-
zy smíchu – vystoupení kluků z 5. B
bylo skvělé. Připomínám, že tato tří-
da je v letošním školním roce tvoře-
na jen chlapci; původně ve třídě dív-
ky byly, ale zkrátka to tak nějak pos-
tupně vyšlo... Nejdřív Popelka. Role
všichni zvládli na jedničku. Neumím
posoudit, zda byly nejlepší ošklivé
sestry, Popelka, krásný princ, vypra-
věč či dobrá víla. Dokonale sehraná
parta pod vedením třídní učitelky
Heleny Řezáčové předvedla skvělý
kus. A to nebylo všechno! Následo-
valo vystoupení s názvem Co dělá-

me, když… aneb Jak prožíváme
školní den. Jednalo se o koláž slože-
nou z vhodně vybraných písní a prů-
vodního slova, v níž kluci předvádě-
li publiku, jak vypadá jejich všední
den. Například Vašek s výrazem ne-
viňátka pronesl větu: „Představ si,
že v některých třídách o přestávkách
svačí... To my jsme celou dobu v
pohybu a sem tam do sebe narazí-
me!“ Následovala část hitu skupiny
Kabát ...Když se u nás chlapi pope-
rou... a kluci přešli do akce. V tu
chvíli už bylo publikum jejich a zá-
věrečný potlesk nebral konce. My,
kteří držíme o přestávkách dozory,

můžeme podobnost s všednodenní
realitou potvrdit... Na závěr nám
jménem žáků 9. třídy popřáli Iva s
Petrem krásné Vánoce a šťastný no-
vý rok. Děkujeme a přejeme totéž.
Jsme rádi, že se Vánoční akademie
naší školy stala tradičním zastave-
ním v předvánočním čase, místem
setkání rodičů a přátel školy, našich
absolventů a občanů Litně i vesnic v
okolí. Díky Městysu Liteň za půjče-
ní sálu kina. Nejvíc práce má během
představení i při zkouškách zvukař
Petr Krutský, jemuž tímto také dě-
kujeme. Text a foto 

Hana Havelková, ZŠ liteň

Vánoční akademie školy dostala podobu show
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Traťový rekord padl
Třetí lednovou sobotu se v Litni se-
šli příznivci běhu všech věkových
kategorií, aby poměřili síly na tra-
tích různé délky vedoucích areálem
a parkem liteňského zámku.
Několikatýdenní přípravy vrcholí v
sobotním chladném ránu. Zachu-
mlané postavičky pobíhají po parku,
vytyčují cesty, vzniká startovní a cí-
lová brána, registrace, zázemí pro
závodníky. Pomáhající dobrovolníci
jsou z řad táborníků z České tábor-
nické unie, konkrétně z klubu T. K.
Záskalák Liteň, stejnou měrou po-
máhají místní dobrovolní hasiči i
další nadšenci. Před desátou hodi-
nou vrcholí přípravy na registraci do
závodu. (Dokončení na straně 10)

HŘIŠTĚ ZA PLOTEM. Na liteňském hřišti si děti zatím nepohrají. Až na
jaře... Foto NN M. FRÝDL
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Svaté Lucie letos obcházely Lhotkou
PRŮVOD TAJEMNÝCH BÍLÝCH BYTOSTÍ OSADOU SKONČIL POSÍLÁNÍM SVÍČEK PO VODĚ

Dokážeme si my, moderní lidé v
postmoderní době, něčím vůbec lišit
jeden od druhého, a tím se vzájemně
obohatit? Jsme si v naší společnosti
tak trochu všichni podobní hlavně
tím, jak žijeme, čím žijeme a proč ži-
jeme. Naše vzájemná »stejnost« je
ale důsledkem spíše toho, jak se ori-
entujeme na přítomnost, na součas-
nost a bohužel hlavně tím, jaké in-
formace i děje nám neustále a bez
přestání přinášejí moderní obrazová
média, než to, jaké jsou naše kořeny,
z jakého jsme prostředí, kdo jsou na-
ši předci nebo v jakém žijeme státě,
městě či vesnici. 
Přitom jsme všichni z rodů tradič-
ních společností s různou kulturou,
folklorem, nářečím, způsobem živo-
ta, zájmem. Kdo se ale dnes má čas
a chuť jakékoli tradici oddávat po-
kud to není zištné, za peníze? Je tolik
nových impulsů, zpráv, tweetů a
postů, trendů, stylů. Ke všemu je po-
třeba se vyjádřit, všechno se musí
ochutnat, zažít, zkusit, poslechnout
si, nakoukat, také se sluší zaujmout
stanovisko nebo alespoň sdělit světu
na to či ono svůj názor, musíme se
obávat, mít strach a odmítat. Co je
pro nás smysluplné, co z toho pomů-
že rozvoji místa, specifičnosti, jedi-
nečnosti a spokojenosti společenství,
komunity a v důsledku celé společ-
nosti? Snadná otázka s nelehkou od-
povědí. A pokládáme si ji, hledá vů-
bec někdo aktivně odpovědi? 
I tyto úvahy vedou spolek Liteňský
pupík, Domácí školu Evy Nolčové,
Stáj Bílý Kámen a další rodiny s dět-
mi z okolí k tomu, že organizují,
resp. přijmou pozvání na Obchůzku
svatých Lucií. V závěru loňského
roku se konala potřetí.
Nazkoušení zpěvu a tance, našich
malých tanečních vystoupení, které
předvádí děti před každým domem,
kam jsme pozváni, a sestavení hlav-
ní choreografie obřadních scén, kte-
rými uctíme hospodyně za jejich ce-
loroční starost a péci o domácnost,
předchází několik setkání hlavních

organizátorů. Vybíráme skladby a
zkoušíme hudební doprovod se zpě-
vy. Oslavu svátku sv. Lucie u nás
charakterizuje spolupráce hlavních

organizátorů s aktivní podporou ro-
dičů a dětí, které program vytvářejí.
Děti nás mile překvapují svou chutí
a nadšením, které nám při zkouškách

dělá tolik radosti. V den oslav svátku
sv. Lucie si před samotným obléká-
ním kostýmů a barvením obličejů
vyrábíme pro každého lucerničky.
Světlo svíček v lucernách ze zdobe-
ných sklenic bude zdálky oznamovat
příchod našich Lucií. Pohoštění před
cestou v průvodu je z toho, co pro
nás mámy napekly a navařily. 
Po trase za doprovodu zpěvu s kyta-
rou a harmonikou se zastaveními v
jednotlivých domovech a v Klubu
přátel Lhotky jsme došli ke zvonič-
ce, kde jsme si společně zazpívali již
známé a tradiční písně. Každé vy-
stoupení Lucií doprovodili chlapci
na perkuse, mbiru a další nejrůznější
nástroje i s tajemným zvukem. Mno-
ho rodičů již písně a texty z před-
chozích let zná - spolu s muzikanty
jsme vytvářili mnohohlasnou kulisu,
pro společně strávené krásné chvíle.
Nakonec jsme u malého lhoteckého
rybníčku posílali světlo svíček po
vodě, kdy byla i chvíle na zamyšlení
a zastavení se.
Děkujeme za aktivní účast, za to, že
jste byli s námi v tento předvánoční
čas, který se jinak už zpravidla zapl-
ní nákupy a shonem před Štedrým
dnem. karel TůMa, 

předseda spolku Liteňský Pupík

Proto  jsme jednali s ČSSD a shodli
se, že nesmíme nechat Liteň v nejis-
totě, bez vedení, že osobní antipatie
musí stranou. Jinými slovy, že je
nutné zajistit hladký chod obce, vý-
platu mezd, podání žádosti o dotaci
na nové auto pro hasiče, příspěvek
na opravu hrobů a pomníků váleč-
ných veteránů, nezastavit přestavbu
školy, opravu vodárny atd. atd. Ze-
jména opravu pomníků našich před-
ků v roce stého výročí vzniku repub-
liky považuji za více než symbolic-
kou a pevně věřím, že ona symboli-
ka pomůže věřit nám všem v lepší
budoucnost celé Litně.
Byl i jiný kandidát na starostu? 
Jiného kandidáta na starostu nikdo
nenavrhl.
Kdo byl zvolen místostarostou?
Nový místostarosta zvolen nebyl.
Navrhl jsem, aby se místostarostkou
stala Hanka Lukešová. Je ale velmi
pracovně vytížená, proto si vzala čas
na rozmyšlenou. V každém případě
Nezávislí chtějí, aby místostarosta
zvolen byl. Považuji to za funkční
pojistku proti nenadálým situacím a

průšvihům. Dohodli jsme se, že mís-
tostarostu budeme volit na únoro-
vém zasedáni.

Bylo to dramatické, emotivní jedná-
ní, nebo se volba nového starosty
odbývala vklidu?

Jednání bylo naprosto klidné. Celé
se odehrálo v takové svižné pracov-
ní atmosféře, rozdělili jsme si práci a
úkoly a za necelé dvě hodiny odchá-
zeli domů. A to jsme na pořad jedná-
ní přidali během zasedání čtyři nové
body a formulovali několik nových
usnesení až v průběhu schůze. Na
konci nás někteří přítomní dokonce
pochválili. Já sám jsem dostal neče-
kaně mnoho gratulací a téměř všech-
ny provázel obdiv nad profesionali-
tou kolegy Vodičky, který schůzi od-
řídil naprosto mistrovsky. Až mám
obavu, že se Jirkovi na příštích zase-
dáních nemohu byť jen přiblížit...
Co považujete nyní za nejdůležitěj-
ší, čím se budete v nové funkci za-
bývat ze všeho nejdříve?
Nejdůležitějších je asi tak sto pade-
sát různých věcí... Mám za sebou
opravdu skvělý tým, o který se můžu
opřít. Věřím, že to společně zvládne-
me. Za nejpalčivější v tuto chvíli po-
važuji navýšení kapacity liteňské
základní školy. Ale úplně nejdříve
nechám uklidit vánoční výzdobu.

Miloslav FRÝDL

Všichni jsme se před koncem loň-
ského roku těšili na Vánoce, a tak
jsme tvořili, připravovali se na Aka-
demii, ale také vyráželi na výlety. V
mnoha městech se konaly adventní
trhy. Liteňští osmáci se spolu s paní
učitelkou a s asistentkou vydali na tr-
hy do Plzně.
Po příjezdu na plzeňské hlavní nád-
raží čekala osmáky procházka po
méně turisticky známých památ-
kách. Nejprve navštívili plzeňský
Slavín – hřbitov na Mikulášském ná-
městí, kde je mezi jinými slavnými
osobnostmi zejména regionálního
významu pohřben autor slov naší

hymny Josef Kajetán Tyl a zaklada-
tel »škodovky« Emil Škoda. Dru-
hým zastavením byl nově zrekonst-
ruovaný kostel U Ježíška. Poté se
všichni přesunuli podél Radbuzy do
Doudlevec, kde se v Muzeu knihy a
knihtisku přenesli do dob, kdy se li-
dem o domácí laserové tiskárně ani
nesnilo. Skoro každý si z prohlídky
odnesl malý ručně vytištěný obrá-
zek, někdo dokonce i pozlacený. 
Druhá část adventního výletu byla už 
věnována trhům U Branky a na ná-
městí Republiky, ke kterým neodmy-
slitelně patří mnoho stánků s vánoč-
ním zbožím a pokrmy, vánoční st-

rom, živá zvířata, dřevěný betlém a
zvonička se zavěšeným jmelím. Nej-
víc zájmu mezi osmáky ale vzbudil
kolotoč, na kterém se povozilo i ně-
kolik osmaček. Jízdu na kolotoči do-
staly jako vánoční dárek od paní asi-
stentky. Trochu zmrzlí, ale spokojení
se všichni vydali na zpáteční cestu
vlakem do Litně, kde osmáky přiví-
tali nejen rodiče, ale i pořádná chu-
melenice. Někteří se sice možná ptá-
te: „A copa je tuto za nesmysl, trajdat
v zimě někde po městě?“ Ale věřte
tomu, že Plzeň je i v této době prostě
nádherná.  Marie Husáková, 

8. třída  ZŠ Liteň

Nejvíc zájmu mezi osmáky vzbudil kolotoč, povozily se i osmačky...

RYCHTÁŘ. Nový starosta Litně Filip Kaštánek. Foto ARCHIV

Novým starostou Litně byl zvolen Filip Kaštánek
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

HOUSLISTA TOMÁŠ. Svatým Luciím ve Lhotce na housle zahrál i zdejší
»koňák« Tomáš Nolč.   Foto Karel TŮMA
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Úderem desáté hodiny začíná závod
pro dětské kategorie. Děti a mládež
soutěží v kategoriích od 0 do 15 let
odstupňovaných po dvou letech.
Jsou pro ně připraveny trasy v dél-
kách od 50 do 1385 metrů.  
Před startem vrcholí nervozita. Díky
elektronické časomíře, kdy má kaž-
dý závodník na noze připevněn čip,
odpadá ruční měření časů a diskuse
o pořadí. Před výstřelem startovní
pistole se ale vše zklidní, vteřina na-
pjatého ticha před startem zmrazí i
diváky. Po zaburácení výstřelu vše
ožije, děti se vrhnou dopředu a rodi-
če i diváci začnou hlasitě povzbuzo-
vat. Závodníci se řítí kupředu. U ne-
jmenších jsou tratě krátké a dopro-
vod rodičů potřebný, zvlášť když
dojdou síly a cílová páska je ještě
táák daleko… Nakonec ale všichni
závod dokončí, i když někteří se sl-
zičkami v očích a odřeným kolenem
z nevybrané zatáčky. V cíli je vše
zapomenuto.  
U starších dětí je závod vážnější,
taktika propracovanější a trať delší,
ale snaha zůstává stejná – všichni
makají až do úplného vyčerpání. Je
znát celoroční trénink. Po závodě,
navzdory bolícím nohám, následuje
protažení a výklus.   
Po odběhnutí všech dětských kate-
gorií jsou rychle zpracovány výsled-
ky a přichází chvíle slavnostního vy-
hlašování. Ceny předával starosta
Městyse Liteň Filip Kaštánek a ná-
čelník ČTU Milan Rychlý. V každé
kategorii může vyhrát jen jeden, ale

vítězi jsou všichni, kteří v chladném
sobotním dopoledni místo válení se
na gauči vyrazili sportovat.
Mezitím se připravují dospělí běžci,
vyhlašování sledují z povzdálí, pro-
tože se rozcvičují a rozklusávají před
hlavním závodem. Tady je znát, že
se všichni, mladší i prošedivělí běž-
ci, běhu věnují celoživotně. Hlavně
starší závodnice a závodníci potvr-
zují pravidlo, že kdo chce běhat,
běhá bez ohledu na věk a fyzické
dispozice.
Start je plánován na 12.00. Pořa-

dateli objednané slunce se skutečně
objevuje, prohřívá vzduch a barví
krajinu do zimních barev. Závodníci
jsou již shromážděni na startovní čá-
ře, vepředu chrti sbírající bodíky do
brdského běžeckého poháru. Vzadu
hobíci v běhu pro zdraví, který má
specifická pravidla – délka je polovi-
na závodu hlavního a vítěz se losuje.
Po startovním výstřelu vyráží chu-
mel borců a borkyň skrz zámecký
park a po silnici kousek za Liteň, kde
se otevře výhled na protější kopec a
honící se mraky nad ním. Slunce pří-

jemně hřeje do zad, dechu je zatím
dost, a tak nezbývá než zrychlit po
polní cestě do údolí. Letící závodní-
ky nezastaví ani bahno a louže, pro-
sviští údolím a zpomalují až v prud-
kém stoupání lesem v Oboře směrem
ke Kornu. Stoupání prověří plíce ne-
jednoho závodníka. Strategicky čí-
hající fotograf zachytí každého, jak
vypadal po výběhu z lesa. Naštěstí
se trať láme do nádherné rovinky po
louce s fantastickým výhledem na
údolí a liteňský zámek, zde si spor-
tovci běh opravdu užívají, postupně
se propadnou opět do údolí na můs-
tek ve Vlencích. Odtud se běží po
silnici do mírného stoupání. Tento
kopeček prověří zmožené nohy a
ufuněné plíce. Kdo ale vydrží, ocitne
se v cílové rovince na dohled od brá-
ny, která ovšem znamená jen polovi-
nu trasy pro hlavní závod.
Po doběhu všech a rychlém vyhod-
nocení se vyhlašuje, oceňují se nej-
větší borci v každé kategorii, losuje
se běh pro zdraví a pořadatelé děku-
jí všem, kteří závod podpořili fi-
nančně i vlastní prací, divákům i zá-
vodníkům. Kolem druhé hodiny
ruch v raeálu zámku utichá, odváží
se poslední materiál a zůstávají jen
trasy vydupané dvěma stovkami bot
a botiček. 
V 6. ročníku běhu se zúčastnilo 207
startujících ve všech kategoriích.
Byl překonán traťový rekord časem
26:53 Romanem Bonkem z Tri Klu-
bu Příbram. Těšíme se za rok!

Tereza Somrová, Liteň

Při závodech byl překonán rekord
DOKONČENÍ ZE STRANY 8

Losem určení vítězové běhu pro zdraví: zleva druhá Michaela Krtková, prv-
ní Hana Jandalová a třetí Veronika Valuchová.     Foto Martina KNOPOVÁ

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách

práce s plošinou
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Více zeleně, méně parkovacích míst
OBYVATELÉ ŘEVNIC BYLI SEZNÁMENI S NÁVRHEM NA REVITALIZACI NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
řevnice - Návrh na revitalizaci
»hlavního« náměstí v řevnicích
představil zájemcům a zástupcům
města jeden z jeho autorů, archi-
tekt Šimon vojtík. 
Setkání se 18. ledna v řevnické škol-
ní jídelně zúčastnilo asi sto lidí a us-
kutečnilo se v důstojné atmosféře.
„Do návrhu byly zapracovány
všechny připomínky a náměty, které
jsme obdrželi jak od města, tak od
obyvatel. Výsledný návrh bude po
tomto setkání a případných dalších
návrzích finalizován,“ uvedl Vojtík.
Největších změn doznala středová
část náměstí, kde byly rozšířeny plo-
chy zeleně. Vydlážděná zůstává jen
část u pomníku, kudy má vést pro-
pojka od Corsa respektive Modrého
domečku přes přechod pro chodce
do ulice Legií. Kvůli požadavku na
rozšíření chodníku podél zástavby

na severní straně náměstí bylo nutné
upravit parkování v této ulici, a to na
podélné. Počet parkovacích míst se
tak ze současných 65 sníží na 49.
Největší obavy ze strany občanů za-
zněly na zvýšení hlavní silnice ve-
doucí přes náměstí na úroveň okolí.
Majitelé domů na náměstí se obáva-
jí vytopení v případě deště a požadu-
jí odvodnění. Jiní upozornili na mož-
né nebezpečí kvůli dětem, které by

mohly přes ulici přebíhat mimo vy-
značený přechod. „Policie i správce
silnice hodnotí řešení kladně. Zkuše-
nost totiž ukazuje, že pokud se řidič
ocitne v nekomfortní situaci, kdy bu-
de na náměstí najíždět přes vyvýše-
nou rampu, zpomalí,“ uvedl Vojtík s
tím, že vozovka bude opticky oddě-
lena nejen jiným druhem povrhu, ale
též sloupky.
Ve stejném týdnu se Řevničtí měli

možnost zúčastnit i veřejného pro-
jednání návrhu územního plánu, kte-
rý představil architekt Pavel Hnilič-
ka. Největší pozornost byla věnová-
na případné nové výstavbě na Vráž-
ce a změně regulativů, které by moh-
ly umožnit výstavbu vyšších domů.
S tím někteří obyvatelé nesouhlasí.
Připomínky i námitky měli lidé mož-
nost podávat do 22. ledna

Pavla NováČKová

Vycházku na Velkou Ameriku podnikla skupina žen z
Hlásné Třebaně, které si říkají Holky v rozpuku.
Amerika  je  název samoty nacházející se od roku 1861
na náhorní planině nedaleko obcí Bubovice, Mořina a
Karlštejn, Je to název pro soustavu jámových vápenco-
vých lomů v Českém krasu, které jsou propojeny pod-
zemními štolami.  Jak jsme slyšeli v rozhlase, spolek
potápěčů si lom Velká Amerika pronajal a zpřístupnil ho
veřejnosti.  Vyrazili jsem hned ráno. Sice fičel vítr a bylo
docela chladno, ale stálo to za tu nádhernou podívanou.
Prolezli jsme i štolu, viděli netopýry - údajně je zde nej-
významnější zimoviště netopýrů ve středních Čechách.
(Dokončení na straně 14) text a foto Jitka ŠveCová

Voliči nepřišli, volby
se budou opakovat
Řevnice - Volby do školské rady  se
uskutečnily na konci roku v řevnické
základní škole. Protože se ale nedo-
stavil potřebný počet voličů, musí se
opakovat. Další termín stanovila vo-
lební komise na 28. 2. od 7.30 do 18
hodin v budově školy. 
Komise vyzývá zájemce o kandida-
turu z řad zákonných zástupců, aby
doručili do kanceláře školy, nejpo-
zději do 9. 2. do 12.00, kandidátní
lístek. Naleznete jej na webových
stránkách školy, nebo si jej můžete
vyzvednout v kanceláři ZŠ. Výsled-
ky voleb budou zveřejněny 1. 3. K
volbám je nutné donést průkaz to-
tožnosti. (pef)

Oznámení o »silné ráně« z ulice, jež
vzbudila oznamovatele, přijala 10.
ledna v brzkých ranních hodinách
Městská policie Černošice.
Volající následně zjistil, že do jeho
zaparkovaného vozidla zn. Toyota
nabouralo bílé osobní auto zn. Ford,
se kterým se jeho řidič snažil mani-
pulovat. Vzhledem k rozsahu po-
škození obou vozidel to ale nebylo
možné. Strážníci řidiči fordu při de-
chové zkoušce naměřili 1.26 ‰ al-
koholu. Následně se na místo dosta-
vila hlídka Policie ČR, která si věc
převzala k dalšímu šetření.
Jiný »dopravní« případ městští poli-

cisté řešili před koncem roku. Ozna-
movatelka uvedla, že u domu na
konci Jugoslávské ulice v Dobřicho-
vicích je  povalená brána a zbořený
plot. Na pozemku viděla  zadní lam-
pu vozidla, které nehodu zřejmě
způsobilo. Při návratu domů  ozna-
movatelka dále nalezla auto, které-
mu chyběla zadní lampa. Hlídkou
byla na místě provedena kontrola
podezřelého vozidla, a protože měla
podezření na spáchání trestného
činu - řidič mohl být pod vlivem
alkoholu - předala případ »státním«
policistům.                Jan DvořáK,

městká policie Černošice

Třebaňská škola
má novou ředitelku
Na veřejném zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně, jež se konalo 16. 1.,
byla do funkce jmenována nová ře-
ditelka zdejší základní a mateřské
školy Tereza Macourková. Zastupi-
telé jednomyslně odhlasovali návrh
konkurzní komise, která byla slože-
na ze zástupců obecního úřadu, kra-
je, České školní inspekce a rady ro-
dičů. Zastupující ředitelka Pavlína
Fialová tak předala s účinností od
17. ledna řízení školy nově jmeno-
vané kolegyni a zařadila se mezi
učitelský sbor, který je v této chvíli
kompletní. P. Fialové děkujeme za
pomoc - vedení se ujala ve velice
obtížné chvíli a musela řešit spoustu
problémů, které byly způsobeny za
minulého vedení. Nové ředitelce Te-
reze Macourkové přejeme hodně ús-
pěchů při vedení školy a samozřej-
mě samé spokojené žáčky!

Petra frýDLová, 
zastupitelka Zadní třebaně

Začíná rekonstrukce,
míst pro auta ubyde
Dobřichovice - Situaci na zcela
přeplněných parkovištích u nád-
raží podél trati do Prahy stíží začí-
nající částečná uzavírka parkoviš-
tě v Dobřichovicích. 
Místo 185 parkovacích míst jich tu
minimálně do konce dubna bude jen
75. Od 22. 1. totiž bude kvůli rekon-
strukci uzavřena zadní část parko-
viště. Městu se na ni podařilo získat
dotaci z evropských fondů. „Chtěli
bychom požádat občany, aby parko-
viště využívali pouze ve zcela ne-
zbytných případech, neboť lze oče-
kávat, že kapacita přední části par-
koviště bude nedostatečná,“ vyzval
starosta města Petr Hampl. Doplnil,
že otevřena zůstane jen přední vyas-
faltovaná část parkoviště s kapaci-
tou 75 míst. (pan)

Martine, děkujeme, nezapomeneme na Tebe!

S posledním dnem roku 2017 přišla pro mnohé z nás obrovská rána. Náhle
nás opustil kamarád a hlavně hasič tělem a duší - Martin Ryšavý. Člověk s
velkým srdcem, které bylo otevřené každému, zvláště dětem. Poprvé jesm se
s Martinem setkali úplně náhodou před sedmi lety v HS Radotín. Chvíli
nato se naše cesty zase zkřížily, když Martin založil kroužek mladých hasi-
čů při SDH Řevnice. „Díky Martinovi jsme začali s bráchou od čtyř let cho-
dit na hasiče. Martin byl hodný člověk, když ale někdo zlobil, nebral si s
ním servítky. Byl to týmový člověk a nebál se pro nás udělat takové věci,
kterých by se ostatní dospěláci báli. Třeba když jsme vyhráli závod, tak ská-
kal do hasičské kádě nebo jsme ho mohli vymáchat v řece,“ vzpomíná jede-
náctiletý Matěj Boxan. „Moc bych mu chtěla za všechny děti poděkovat, za
to, co pro nás udělal. A bylo toho opravdu hodně,“ dodává patnáctiletá
Karolína Hořejší. Martine, děkujeme, nikdy na Tebe nezapomeneme!

Karolína Hořejší, Matěj Boxan, Lucie Boxanová,
Foto aRCHIv kroužek mladých hasičů SDH řevnice

Brána je povalená, plot zbořený, přijeďte!

Vyrazili na Ameriku, viděli netopýry

Z našeho kraje 
* Snídani s Honzou Štíhelem, speci-
alistou na online marketing, pořádá
25. 1. od 8 do 9.30 KanclíkObchů-
dek v Dobřichovicích. Tématem po-
vídání bude online marketing jako
efektivní nástroj pro získání nových
zákazníků. V ceně vstupného 250 Kč
je snídaně z Dobrokávy, čaj a káva.
Rezervace předem nutná.           (psk)
* Hned 2x se vydá řevnická základ-
ní škola do hor. První termín - 27. 1.
- 2. 2. - je určen pro  7., 6. a 5. roč-
níky, místem lyžařského výcviku
bude Zadní Telnice. Druhý termín od
10. 2. do 16. 2. je určen pro 8. a 9.
ročníky, školáci pojedou do lyžař-
ského střediska Bedřichov. Tak, jako
každý rok, se mohou žáci těšit na zá-
vody, přednášky a hlavně - spoustu
lyžování! (pef)
* Přírodovědná vycházka věnovaná
Světovému dni mokřadů se koná 3.
února. Sraz v 9.00 před nádražím v
Srbsku. Hana HofmeiSterová
* 886 obyvatel, z toho 19 cizinců,
bylo k 31. 12. 2017 trvale hlášeno v
Zadní Třebani. Mužů nad 80 let je 6,
nejstaršímu je 88. Žen nad 80 let je
24, dvěma nejstarším  je 93. V obci
je 296 domů a 544 chat.               (pef)
* terénní vůz s osobním autem se
srazily 19. 1. u lékárny v Řevnicích.
Na místě byli čtyři lidé, z toho dvě
děti. Přes hrozivě vyhlížející střet
nebyl nakonec nikdo zraněn. U ne-
hody zasahovali řevničtí hasiči a do-
pravní policie.       Bořek BULÍČeK
* Do stromu u silnice mezi Řevni-
cemi a Mníškem narazil 7. 1. večer
osobní vůz. Zraněný řidič, který se
nacházel v hlubokém příkopu pod
silnicí, byl po ošetření transportován
do nemocnice.        Pavel viNterA
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Stoly se prohýbaly pod laskominami
PRVNÍ OSLAVA MASOPUSTU V NAŠEM KRAJI SE TRADIČNĚ USKUTEČNILA V HLÁSNÉ TŘEBANI
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Sobota 13. ledna patřila v Hlásné
Třebani všem příznivcům všedních i
nevšedních masek. Osmý ročník
hlasnotřebaňského masopustu pořá-
dali dobrovolní hasiči.
V hasičárně na nás čekala pravá za-
bijačka, jelita, jitrnice, prdelačka,
ovar a tlačenka. A taktéž bar plný
lihovin, grogů i svařáku, pro děti
džusy a teplý čaj. Než jsme vyrazili
na průvod, pěkně jsme se posilnili.
Hodiny  ukazovaly 13.00, když  ka-
pela Třehusk začala vyhrávat a
všichni jsme se vydali k panu staro-
stovi na statek. Vrata již byla otevře-
ná. Čekalo nás bohaté pohoštění i
lahodné lihoviny. Najednou se otev-
řely dveře a starosta coby Jan Žižka
z Trocnova nás přišel přivítat i s paní
Ajkou. Ta byla pro změnu za »kací-
ře« Jana Husa. Moc jim to slušelo.
Jelikož starosta je hlavou obce,
museli jsme řádně požádat o svolení.
Tohoto úkolu se jako vždy ujal Ma-
sopust, Filip Černý. Pak se slova ujal
starosta a našemu veselí požehnal.
Dvůr byl plný masopustníků, tanco-
valo se, zpívalo a hlavně hodovalo.
Průvod se pak mohl vydat na cestu k domům, kde už na nás čekali s otev-

řenými vraty a pohoštěním. Kapela
nás zavedla k domu paní Gártové,
připili jsme na zdraví  hostitelce a
pokračovali dále. Ke Snopkům se já
osobně vždy moc těším. I zde se sto-

ly prohýbají pod různými laskomin-
kami, nechybí ani kořaličky a pro
mě se vždy najde parádní lahvinka
bílého vína. Moc a moc děkuji.
Všichni jsme se bezva bavili, tento-
kráte bylo dokonce 9 zastavení. Všu-

de   nás hostili jako na svatbě.  Nikde
nechyběl horký čaj a sladkosti pro
děti a pro nás svařák nebo kořalička.
Plni dojmů a hlavně výborně nasyce-
ni i napití jsme se vraceli zpět do ha-
sičárny, kde nastal okamžik vyhlašo-
vání nejlepších masek. V kategorii
dětí vyhrál Matěj Snopek, v katego-
rii dospěláků gejša - Martin Slavík.
Lahvinka slivovice, kterou Martin
dostal, ovšem dlouho nevydržela.
Všichni si museli připít na jeho ví-
tězství. A Třehusk nám k tomu pěkně
hrál. Byla to paráda, všichni jsme
zpívali, tancovali a hlavně se smáli.
A o to jde, o veselou mysl a pohodu.
Což nám tento masopustní rej do-
přál. I když nebylo tolik masek, ná-
lada byla, jak se patří...
Díky hasičům za perfektní akci a
všem, kteří se k průvodu připojili.
Velký dík patří i těm,  kteří nám ote-
vřeli vrata a bezvadně nás pohostili,
Ríšovi a Ríšovi za bezvadnou zabi-
jačku, kterou pro nás připravili. Ne-
smím zapomenout  ani na naši oblí-
benou kapelu Třehusk, bez které by
to vůbec  nešlo. Tak ještě jednou vel-
ký dík všem. Těším se na příští rok a
věřím, že přibude nejen masopustní-
ků, ale také vrat a domovů, které se
budou chtít pochlubit svými kulinář-
skými dobrotami a pohostinností. 
Jitka ŠVecOVÁ, hlásná Třebaň

POHOSTINNÍ HLÁSŇÁCI. Masopustnímu průvodu pohoštění připravilo 9
domácností, mezi nimi i Snopkovi. Foto NN M. FRÝDL

V Srbsku se masopust konal 20. led-
na. Právo k jeho pořádání maška-
rám předala starostka Svatava Bis-
kupová. Foto NN M. FRÝDL

* Srdečně všechny zveme na 17.
ročník tradičního masopustu, který
se bude konat v sobotu 27. 1. ve Svi-
nařích. Sejdeme se jako obvykle v
13.00 u hospody U Lípy, odkud vy-
jde průvod masek obcí. Všichni jste
zváni, nejlépe v maskách, abychom
překonali loňských 68 maškar.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
* V Letech se masopustní průvod
vydá 28. 1. ve 13.45 z návsi ulicemi

Řevnickou, Na Pěšince, Lomenou,
Na Viničce, Zahradní, Růžovou,
Karlštejnskou, Na Kovárně a V Cha-
loupkách, kde skončí v sále U Kaf-
ků. Zde se bude od 16.00 konat kar-
neval pro děti. Žádáme ty občany,
kteří budou chtít připravit občerstve-
ní pro masopustní poutníky, aby se
přihlásili na OÚ Lety do 25. 1. (602
134 889, jana.silhava@obeclety.cz).

Jana ŠiLhAVÁ, Lety

* Zveme vás na 8. ročník Haloun-
ského masopustu, který se v Halou-
nech koná 3. 2. Sraz tradičně ve
14.00 v ulici K Vodárně čp. 55. Ná-
sleduje obchůzka domácností, tance
s medvědem, zpěv, jídlo a pití, vy-
hlašování nejlepších masek a od
17.00 tancovačka U Zrzavého paviá-
na.  Dobroty od hospodyněk na sto-
lech pro každého. Těšíme se na vás!

Stáňa NechVíLOVÁ, halouny

Maškary letos přijede natáčet Česká televize
XXIX. POBEROUNSKÝ MASOPUST SE NA NÁVSI V ZADNÍ TŘEBANI BUDE KONAT V SOBOTU 10. ÚNORA
Zadní Třebaň - Odhadem sto maš-
kar, šest desítek účinkujících,
kolem 1 200 diváků, přes tři desít-
ky stánků, průvod trvající šest a
půl hodiny, 41 domů, které připra-
vily pohoštění. Tak nějak - telegra-
ficky - vypadal loňský Poberoun-
ský masopust v Zadní Třebani.
Doufejme, že letos to bude posled-
ní masopustní sobotu - 10. února -
přinejmenším podobné. 
Co se týče stánků, určitě. Přihlášeno
jich je z široka daleka tolik, že už se
nejspíš všechny ani na náves neve-
jdou. Chybět nebudou tradiční zabi-
jačkové pochoutky ani místní pivo
Bobr, děti se budou moci svézt na
konících. Ani program ve srovnání s
tím loňským nezchudnul, naopak.
Od 9.30 hod. se na improvizovaném
jevišti v podobě valníku představí:
• staropražská kapela Třehusk
• dětská lidová muzika Notičky
• dětský taneční soubor Klíček
• pěvecký Třebasbor
• dramatický obor ZUŠ Řevnice
• řevničtí ochotníci s tradiční maso-
pustní fraškou
Nakonec bude symbolicky pocho-
ván Masopust a oceněny nejoriginál-
nější maškary. A tady už potřebuje-

me pomoci - doufáme, že v převleku
dorazí co nejvíce místních i přespol-
ních. Nejen proto, že mohou vyhrát
skvělý dárkový koš či některou z
dalších cen, ale také proto, že letošní
masopust do Třebaně přijede s nej-
větší pravděpodobností natáčet štáb
České televize. Svoji účast už nahlá-

sil, definitivně ji potvrdí v týdnu
před konáním  akce. Tak, prosím, vá-
žení maškaráci, přijďte, ať je nás co
nejvíc a nenecháme se před zbytkem
republiky zahanbit...!
Druhá prosba směřuje k trdičně štěd-
rým zadnotřebaňským hospodyním
a hospodářům. Loňský rekord v poč-

tu domácností, které průvod pohosti-
ly, už asi překonáme stěží, ale i tak
budeme vděční za každá vrátka, kte-
rá před námi nezůstanou zavřená. Za
vlídné přijetí děkujeme předem! 
Obchůzka bude opět mnohahodino-
vá, opět projdeme celou vsí, opět v
čele průvodu pomašíruje kvarteto
»hlavních« postav: medvěd, medvě-
dář, policajt a Masopust-Bakchus,
vyhrávat bude muzika a děti se jako
každoročně budou moci svézt na po-
vozu řevnické statkářky Jany Červe-
né taženém koníky.
Bezprostředně po skončení průvodu,
tedy přibližně od 18.00-18.30, se
ještě bude konat sousedské posezení
s kapelou Třehusk, tentokrát v hos-
půdce U Mlýna.

Oslavy uzavře karneval
Masopustní oslavy uzavře v neděli
11. 2. od 14.00 ve Společenském do-
mě v Zadní Třebani DĚTSKÝ KAR-
NEVAL. Děti si budou moci zatančit
s medvědem, připravena pro ně bude
módní přehlídka, ukázky breakdan-
ce, soutěže i kolo štěstí. Samozřejmě
budou oceněny nejhezčí masky hned
několika věkových kategorií. Zahra-
je kapela Třehusk. Miloslav FRÝDL 

VÍTĚZNÉ MOUCHY. Nejoriginálnější maska loňského zadnotřebaňského
masopustu: mouchy s výstavním »lejnem«. Foto NN M. FRÝDL

Pořádně veselo bude ve Svinařích, Letech  i Halounech
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Po třetím kole jsou na čele Samotáři
V ŘEVNICÍCH POKRAČOVAL DVACÁTÝ PRVNÍ ROČNÍK POPULÁRNÍHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI
Řevnice - Další dvě kola má za se-
bou dvacátý první ročník turnaje v
pozemním hokeji Řevnický Bandy
Cup (ŘBC).
V sobotu 13. ledna pokračovalo v
překvapivých výsledcích z prvního
hracího dne družstvo Boston, které
dokázalo porazit loňského mistra
Citrus Team. „Boston znovu nezkla-
mal jako líheň talentů a stejně jako
každý rok přivedl do turnaje nové
hráče, kteří se rychle přizpůsobili hře
i přísným pravidlům,“ konstatoval
jeden z organizátorů, člen mužsva IQ
Ouvey František Zavadil. „Citrusové
se ovšem během dne vzchopili a pro
změnu v napínavém zápase porazili
dosavadního letošního lídra Bája
Pic,“ doplnil.
Během třetího hracího dne, v sobotu
20. ledna, se obměnila družstva na
špici turnaje. „Do této chvíle vedou-
cí tým Bája Pic vystřídali Samotáři,
další tři týmy se srovnaly na deseti
bodech a jenom IQ Ouvey s L.A.
Kings se přetlačují o černého Petra v
podobě posledního místa,“ sdělil Za-
vadil s tím, že roli černého koně stále
hraje Boston, který překvapivě pora-
zil Samotáře. „A překvapením určitě
byly i dvě prohry dosud vedoucích
»Bájů«,“ uzavřel svůj komentář
František Zavadil.
Tabulku střelců po třech kolech vede
se 14 přesnými zásahy Vít Němeček
s družstva Kojotů, který je s 25 body
také v čele kanadského bodování. Na
druhém místě je v obou tabulkách
jeho týmový kolega Michal Velecho-

vský se 13 brankami a 11 gólovými
asistencemi.
V základní části turnaje čekají na
všechny týmy čtyři zápasy každý s
každým, play - off se 24. 2. bude hrát
na dva zápasy, při rovnosti bodů a
skóre rozhodují nájezdy 3+1 do roz-
hodnutí. Prvenství z loňska obhajuje
Citrus Team.           Miloslav FRÝDL

Výsledky z 13. ledna
L.A. Kings - IQ Ouvey  2:1
Boston - Citrus Team 1:0
IQ Ouvey - Bája Pic 0:7

Samotáři - Kojoti 3:2
Citrus Team L.A. Kings 3:1
Boston - Bája Pic 1:3
Kojoti - IQ Ouvey       4:6
Samotáři - L.A. Kings  2:0
Bája Pic - Citrus Team 3:4
IQ Ouvey - Boston 1:3

Výsledky z 20. ledna
L.A. Kings - Kojoti 0:6
Citrus Team - Samotáři 2:2
Kojoti - Boston 3:1
Bája Pic - L.A.Kings    4:1
Samotáři - IQ Ouvey 3:2
Citrus Team - Kojoti     8:3

Bája Pic - Samotáři 1:3
L.A. Kings - Boston 2:3
IQ Ouvey - Citrus Team  5:5
Kojoti - Bája Pic 4:2
Boston - Samotáři 2:0

Pořadí po třetím hracím dnu
1) Samotáři 13 bodů (skóre 21:14)
2) Bája Pic 12 (28:17)
3) Citrus Team 10 (28:18)
4) Kojoti 10 (31:25) 
5) Boston 10 (17:16)
6) IQ Ouvey 3 (18:34)
7) L.A. Kings 2 (7:26)

KDE JE MÍČEK? Urputné boje byly na řevnickém hřišti Za Vodou k vidění i v sobotu 20. ledna.      Foto Pavel JÍLEK

V sobota 20. a v neděli 21. ledna
ožila hala v Řevnicích národní háze-
nou. V sobotu bez účasti domácích
hrály starší žákyně o zimní halový
pohár - vybojovalo si ho družstvo
Března. V nedělním programu se
pak již objevili  řevničtí starší žáci i
dorostenci. 
Řevnice - Spartak Modřany 20:11 
Branky: Adamec 9, Palička 5, Za-
vadil 4, Hochmal 2
Turnaj zahájili starší žáci a jen chvil-
ku trvalo, než se probudili. Svého
soupeře jasně přehráli a zvítězili.
Řevnice - Sokol  Bakov 13:10
Branky: Palička 5, Huml 5, Edl 3
V prvním utkání dorostu jsem nara-
zili na silný Bakov. Ten však měl vy-
chýlenější mušku, než naši střelci, a
i proto jsme zvítězili.
Řevnice -Avia Čakovice 11:3
Branky: Zavadil 6, Adamec 3, Pa-
lička, Kočí 
Ve druhém zápase žáků na nás čeka-
ly Čakovice. Po špatném výkonu

jsme soupeře přece jen nakonec do-
kázali porazit.
Řevnice - Spartak Modřany 15:17
Branky: Edl 8, Adamec 3, Huml 2,
Palička 2
Řevnice versus Modřany, to je  dru-
hé utkání dorostenců. Stejně jako
žáci zaspali i dorostenci začátek. Z
0:4 se špatně dotahovalo a vyrovnat
už se nepodařilo, čímž jsme přišli o
dva body  a tím i o zisk poháru.
Řevnice - Sokol  Bakov 9:10
Branky: Adamec  5, Palička 2,
Zavadil 2
Starší žáci proti Bakovu začali opět

nedůrazně a stále jen dotahovali ná-
skok; vyrovnat se nepodařilo, tím
jsme ztratili nejen pohár, ale i postup
do finalových bojů ve Studénce,
kam se všichni těšili,  a nejen hráči.
Řevnice - KNH Spoje 16:3
Branky: Huml 7, Adamec 6, Pa-
lička 2, Hochmal
Dorost hrál v posledním utkání proti
Spojům. Jasným vítězstvím po mat-
ném výkonu si dorostenci zajistili
postup do dalšího kola, které se bude
hrát 3. února opět v naší hale.
Příští sobotu 27. ledna si o zimní po-
hár zahrají mladší žáci v hale na Do-
bříši. Držte palce, aby alespoň oni
postoupili do finále! Petr HOLÝ,

NH Řevnice
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Dorostenci i žáci zaspali, přišli o body, pohár a postup
V ŘEVNICKÉ HALE SE PŘEDPOSLEDNÍ LEDNOVÝ VÍKEND HRÁLA NÁRODNÍ HÁZENÁ

Vyrazili na Ameriku...
(Dokončení ze strany 11)
Jediný smutný okamžik byl, když
jsme u vchodu do štoly viděli ve vo-
dě mrtvého divočáka. Zřejmě spadl
dolů ze skály, protože jinak by se
tam asi nedostal. Obdivovali jsme
potápěče, to byl super pohled.  Voda
prý měla 0 stupňů. Dokonce se našel
i pes, který vlezl do vody se svým
páníčkem. Velká legrace byla, když
se páníček potopil a zmizel a pes
plaval a plaval a hledal a hledal. Byl
připraven i ohníček, kde si mohli ná-
vštěvníci upéct buřty. To se líbilo
hlavně dětem. Musím říci, že ta naše
Amerika je opravdu velmi pozoru-
hodná a krásná. Všichni jsme byli
nadšeni a těšíme se zase na příští
rok.  Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

BAKOV PŘEHRÁLI. Utkání proti silnému Bakovu se řevnickým dorosten-
cům povedlo, na pohár to ale nakonec nestačilo. Foto Petra FRÝDLOVÁ


