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BAZÉN NA NÁVSI. Speciální cenu starostky si z XXIX. masopustu, který se v Zadní Třebaně konal 10. 2., odnesly aquabely. (Viz str. 2) Foto NN M. FRÝDL

Býk napadl brigádníka
Hlásná Třebaň - Rutinní krmení skotu skončilo 15. 2. v Hlásné Třebani
těžkým zraněním a zásahem záchranářského vrtulníku. Dvaašedesátiletého muže napadl rozzuřený býk.
„Býk staršího brigádníka zranil při
krmení - podle svědků ho měl několikrát vyhodit do vzduchu,“ řekl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Na místo neštěstí nad Hlásnou
Třebaní směrem na Mořinu vyjela
posádka s lékařem. „Zraněný byl při
vědomí, ale necítil nohy. Lékař měl
podezření na vážný úraz páteře, proto byl muž transportován do nemocnice vrtulníkem,“ uvedl Bulíček s
tím, že v nejhorším případě může
napadený skončit na vozíku. (mif)

Lego, aquabely, Česká televize...
XXIX. POBEROUNSKÝ MASOPUST SI NENECHALY UJÍT STOVKY LIDÍ
Zadní Třebaň - Masopust se vydařil! Celodenní akce, která v sobotu
10. února pobláznila Zadní Třebaň i nejbližší okolí, stála - opět zato. Devětadvacátý Poberounský
masopust přinesl vše, na co se lidé
těšili: radost, dobrou náladu, pestré jídlo a pití, velevydařené masky
i přebohatý kulturní program.
Třebaňští hasiči byli na návsi už od
brzkého rána a připravovali zabijačkové pochoutky, kolem sedmé hodiny je začali doplňovat prodejci se
svými stánky. Kromě zabijačky byly
k mání klobásy, dobroty na grilu, sý-

ry, palačinky, trdelník a samozřejmě
pivo, svařák nebo horká medovina.
„Kdy se bude prodávat tombola?
Loni jsme vyhráli krásné ceny,“ vyptávala se starší paní hned poránu,
dávno před tím, než bylo několik
stovek cen do oblíbené tomboly nachystáno. Lístky si pak lidé kupovali o sto šest, k tomu navíc sledovali
přicházející masky i hudební a divadelní kousky.
Kulturní program byl opravdu bohatý. Ještě před desátou hodinou začala na přistaveném voze hrát kapela
Třehusk, která navodila správnou at-

mosféru. Ocenily to nejen stovky návštěvníků, kteří zcela zaplnili místní
náves, ale také reportéři České televize, kteří natáčeli »živý« vstup z
masopustu do víkendového Studia 6
a dále pak ještě reportáž do zpráv. Po
Třehusku vystoupily řevnické soubory Notičky a Klíček, dramatický
soubor ZUŠ Řevnice a zpěváci domácího Třebasboru, kteří přednesli
vtipnou píseň o zpoždění vlaků. Samozřejmě nechybělo pochování Masopusta a nezbytná fraška; Pavla Nováčková letos připravila pohádku o
čertovi a Káče. (Dokončení na str. 2)

Ráno vstanu z postele a jsem divá! tvrdí Baara, diva Dal jsem si pervitin,
Dobřichovice - Oslovení »malá
Saxana« jí nevonělo a nevoní. Jako dcera Petry Černocké, která
populární čarodějnici ztvárnila ve
filmu, si ho ovšem svého času užila vrchovatě. Dnes je z Barbory
VACULÍKOVÉ zpěvačka a »užívá« si na koncertech. V březnu
přijede do Dobřichovic.
Všichni o vás mluví jako o Divé
Báře a vy jste přitom Diva Baara.
Má to nějaký hlubší význam, nebo
prostě jen máte ráda slovní hříčky?
Obojí. Slovo a hravost je moje oblíbená disciplína. Ten dvojsmysl mě
zaujal i tím, jak na mou povahu a ži-

Diva Baara.

Foto David NEFF

votní etapu padne. Vzniklo to ve fázi, když jsem hledala dvojjazyčný
název. Všechny písničky jsem totiž
nejdřív složila v angličtině, ale pak
se rozhodla pro češtinu. Takže mám
písničky z desky ve dvou jazykových verzích: česky a anglicky.
Když jsme u těch slovních hříček podle vašeho webu to vypadá, že
jste diva i poměrně divá. Odrážejí
prezentované fotky a klipy podstatu
vaší letory, nebo zdání klame?
Vnitřní konflikt divoké ženské duše
a elegantní divy prožívám denně.
Na mých fotkách, i jinde, se to zřejmě zrcadlí. (Dokončení na straně 3)

přiznal hlídce řidič

Zadní Třebaň - Muže bez řidičáku
zadržela 12. 2. odpoledne u železničního přejezdu v Zadní Třebani
hlídka karlštejnských policistů.
„Pán nám sdělil, že řidičské oprávnění nevlastní,“ uvedl vrchní inspektor Jaromír Mestek a dodal, že policisté následně při orientačním testu muži naměřili přítomnost návykových látek amfetamin a metamfetamin. „Přiznal se, že 10. 2. večer
požil pervitin,“ řekl Mestek s tím, že
s řidičem bylo na místě sepsáno Oznámení o přestupku a byla mu zakázána další jízda.
(mif)
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S výběrem masek pomáhala komis
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ MAŠKAROU XXIX. POBEROUNSKÉHO MASOPUSTU BYLO VYHLÁŠENO LEGO
Pozdrav Pánbůh lidičkové!
Kdo by to byl řek, že nám ten poberounskej masopust vydrží tak dlouho. Je to opravdu tak, letos se na tej
zadnotřebaňskej návsi konal už po
devětadvacátý. Nemoh jsem tam samosebou chybět, páč jsem zase musel vybrat ty nejlepší maškary a maškaráky a jak to dopadlo vám nyčko
melduji neboli hlásím.
Maškar se jako obvykle sešlo požehnaně. Těch, co měli převleky na celym těle, bylo několik tuctů a těch, co
si vzali nějaký ty tykadla, nos na hlavu nebo jen tak »něco«, ještě víc. To
se pak, holečkové, těžko vybírá. A
tak jsem jmenoval komis. Samozřejmě nezávislou, každej člen mi před
polednem nahlásil, jaký masky se mu
líbily, já to potom už jen spočetnul a
vyhlásil.
Jenže nakonec jsem se dopočítal čtyř
maškar na 5. místě, a tak jsem musel
komis rozšířit o nezávislé návštěvníky z Bojova, a teprve ti vnesli do pořadí jasno. Tímto zdravím Jana Žižku a Jana Husa, jinak rychtáře Třebaně Hlásné s manželkou a také starostku kočku Třebaně Zadní s její zamračenou kočkou Mainskou mývalí.
Návštěvníci z Bojova místním komunálním politikům palce nedrželi a

Lego, aquabely...
(Dokončení ze strany 1)
Vrcholem programu pak bylo vyhlášení nejlepších masek. Cenu Josefa
Jahelky neboli titul Krále masopustu
si letos odnesli místní kluci představující figurky z lega. Šest barevných
postaviček, vymyšlených do posledních detailů, jim dalo mnoho práce.
„To jo, připravovali jsme je dost
dlouho. A hlavně se v těch maskách
špatně chodí,“ říkali na návsi ještě
před vyhlášením. Porota pak kromě
nich ocenila i další - viz S výběrem
masek....
Průvod vsí v čele s policajtem Fandou Herajtem, medvědem Milošem
Pišnou, medvědářem Robertem Neubauerem i Masopustem doprovodil
Třehusk a také davy lidí. Ti postupně ubývali, na poslední štaci k Malým a do ulice K Vatinám tak došli
před setměním už pouze ti nejvytrvalejší. Třehusk pak ještě tři hodiny
hrál v zaplněné hospůdce U Mlýna.
Lucie HOCHMALOVÁ

VÍTĚZNÉ LEGO. Čtyři ze šesti figurek lega - vítězná maska letošního poberounského masopustu.
Foto NN M. Frýdl

vyšoupli je z pořadí..
Pak už to šlo ráz na ráz. Páté místo
si vybojoval řidič Pávek se závozníkem Otíkem, kteří přijeli až z dalekých Tochovic u Příbramě a kdyby
se více a lépe prezentýrovali na place, mohli být možná i »na bedně«.
Čtvrté místo patřilo skupinové masce Zpoždění Českých drah, která i
krásně zpívala. Na třetí místo se vyplazili Žížaláci Jarky a Honzy Zavadilových, doprovázení tichým kosem
Ženi Moravcové. Na druhém místě
vyrostly tiché houby Holek v rozpuku
v čele s uměleckým lejnem Jitky Švecové a na příčku nejvyšší vyšlapala
parta úžasných panáčků ze stavebnice Lego. Pro zvláštní cenu paní starostky si pak na návsi doplavala skupinová maska Aquabely.
No a to je holenkové pro letošek
všechno. Žijte, jak nejlépe umíte a
těším se zase napřesrok.
Josef Krajánek KoZáK, leč

Masopust nám letos »režírovala« Česká televize
Zadní Třebaň – XXIX. Poberoun- Chvíli to vypadalo dramaticky, ale
ský masopust byl, s mírnou nad- pak jsme se vypravili do labyrintu
sázkou, ve znamení České televize. chodeb zaplněných kostýmy všeho
»Do děje« vstoupilo toto nejrozší- možného druhu a – nakonec se přeřenější veřejnoprávní médium cijen ještě jeden medvěd našel. Sice
hned několikrát.
jiný, než na jakého jsme po těch leNejdřív to vypadalo, že přičiněním tech zvyklí (a s méně »pohodlnou«
ČT budeme bez masky medvěda. Z hlavou, konstatoval Miloš Pišna,
jejích skladů na Kavčích Horách si ji který se jako chlupáč osvědčil i lepůjčujeme celých těch bezmála tři- tos), ale pámbu zaplať…
cet let. A přesto, že Jiří Petříš pře- Medvěda jsme měli a mohl se tudíž
vlek jako vždy objednával s několi- s plnou parádou předvádět před štákatýdenním předbem ČT, který v
stihem, když jsme
čele s reportérkou
si den před akcí
Ladou Kolovratopro chlupatou kůvou na zadnotřeži s charakterisbaňskou náves
tickou hlavou přidorazil natáčet
jeli, slyšeli jsme
»živý« vstup z
strohé: „Medvěd
poberounského
není!“ Prý je všumasopustu do vydemožně masosílání víkendovépustů moc a prý
ho Studia 6. Přísi toho poslednímý přenos to byl
ho, kterého podle
dlouhý, několikadomluvy schováminutový, a provali pro nás, vytože se atmosféra
žádali z televizní
našeho fašaňku
produkce pro narežisérům i dratáčení. A takovou PŘÍMÝ PŘENOS. »Policajt« Fanda maturgům na Hožádost prý správ- Herajt odpovídá na dotazy reportér- rách Kavčích líci fundusu odmít- ky České televize Lady Kolovratové. bila, vyslali do
nout nesmí…
Foto Petra Frýdlová Zadní Třebaně

Dětský karneval a - fašaňku je konec!
Zadní Třebaň – Konec masopustního víkendu obstaral jako už tradičně dětský karneval ve Společenském
domě v Zadní Třebani. Asi šest desítek dětí s přibližně stejně početným doprovodem si do sytosti užilo kamarádů, tance, muziky i soutěžení.
V sále bylo pořádně veselo. Parket byl skoro celou dobu
plný, děti i s rodiči tančily na hudbu kapely Třehusk, která zahrála i několik sérií pohádkových písniček.
Kromě Třehusku čekala na děti dvě zajímavá zpestření –
nejdříve předvedl své kouzelnické umění dvanáctiletý
Matěj Boxan ze Svinař, poté zazpívala studentka Mezinárodní konzervatoře Praha Aneta Špačková. Caparti se
bavili také soutěžemi, vyhrávali ceny v tombole a mohli
si nechat namalovat obličej. Vyhlašování nejlepších masek se neobešlo bez smutnění těch, kteří nevyhráli, ale
tak už to bývá. Porotě se nejvíce líbily tyto masky: v nejmladší kategorii vodník Mareček, v prostřední dvojice
potápěč a medúza a v nejstarší čtyři mušketýři. Všem
předala dorty starostka obce Markéta Simanová. Další
odměny si odnesli třeba dráček, princezna, muchomůrky
MUŠKETÝŘI. Čtyři mušketýři - nejlepší maska v kate- nebo trol. Všechny ostatní děti dostaly jako cenu útěchy
gorii nejstarších dětí.
Foto NN M. Frýdl muffin od Marie Brennerové. Lucie HOCHMALOVÁ

druhého redaktora, aby natočil další
reportáž do večerních zpráv. Pod
»dohledem« kamery a štábu České
televize se tedy následně odbyla i
první část bezmála sedmihodinového masopustního průvodu obcí…
Miloslav FRÝDL

Porotci byli u vytržení

Zadní Třebaň – Skvělé, skvělé, skvělé! Z nabídky, kterou masopustnímu průvodu letos připravily zadnotřebaňské hospodyně a hospodáři,
byli porotci posuzující servírované
pokrmy i nápoje u vytržení. Jak by
také ne: pohoštění maškarám nabídlo jedenačtyřicet domácností, nachlup stejně jako loni. Klobouk dolů, vážení pohostinní Zadnotřebaňští a – veliké DÍKY, jste úžasní!
„Kromě tradičně pestré a výborné
hostiny u paní Frýdlové, Milušky
Malé, u Hejlků Na Sádku a výborných škvarkových placek u Jindáčků a Petříšů mi moc chutnala ještě
polévka u Patrika Hochmala, řízečky u Vendulky Soukupové a bramboračka u Katky Balíčkové. Oceňuju i pestrou nabídku u Martínků, “
referoval porotce Ondřej Nováček.
Jeho kolega Radan Šubrt ho doplnil: „Za mě nejlepší polévka, chleby
se sádlem a maso se zelím na kopci
u Hejlků. Dávám hlas i Hochmalům, vždy je tam parádní atmosféra,
dále řízečkům u Milušky Malé. Nemůžu opomenout škvarkové placky
u Jindáčků a sladké koblížky na začátku průvodu u Frydrichů. Nejradši bych dal cenu všem.“
Všem ovšem dát cenu nemůžeme,
takže kromě speciálního poděkování autorům tradičně nejbohatších a
nejpestřejších tabulí (Hejlkovi, Malých, Tučkovi, Hochmalovi, Martínkovi a obě pí Frýdlové) letos oceňujeme (a odměňujeme):
- koblížky Alenky Frydrichové
- pestrou tabuli u Hořejších
- pálenku nalévanou u Kasíků
- bramboračku Katky Balíčkové
Děkujeme ale úplně všem přejícím
Třebaňákům, kteří pro průvod připravili třeba »jen« pár jednohubek,
chlebíčků či lahev s rumem. Moc si
toho vážíme. Tak zase za rok...
Miloslav FRÝDL, Naše noviny
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Ráno vstanu z postele a jsem divá...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Ráno vstanu z postele a jsem vysloveně divá, zeptejte se mého muže.
Večer se na koncert namaluju, natáhnu punčochy a masku… Ty dvě ženy
byste si vůbec nedal dohromady.
Na sklonku loňského roku jste vydala svoji první sólovu desku Debut. Omlouvám se za nezdvořilost,
nemíním to nijak zle, ale populární
zpěvačky, divy nevyjímaje, obyčejně
sólově debutují podstatně dříve, než
vy. Co že jste si dala tak na čas?
Chtěla jsem se tím názvem i oddělit
od svých předešlých projektů, protože Diva Baara je opravdu jiná, než
vokální Yellow Sisters nebo moje
druhá kapela Mateřská.com. Je dospělá, koketní, svá, ženská a ve své
tvorbě možná až nekompromisní.
Ví, co chce. Ale aby taková mohla
být, musela nejdřív vyzrát a dospět.
Ve dvaceti bych to neuměla.
Abychom byli spravedliví: Vy už jste
několik CD nazpívala se zmíněnou
vokální skupinou Yellow Sisters, jíž
jste od roku 2005 členkou. Proč jste
se nyní rozhodla pro sólovou dráhu? Už vás nebaví zpívat v kvartetu,
bez doprovodu kapely, nebo jste si
chtěla rozšířit hudební obzory?
Debut je ve skutečnosti mým desátým CD. Zní to jako paradox, ale vyjadřuje mou potřebu vytvořit něco
sama za sebe. Svět podle divé Báry,
v roli koketní divy. Ta role mi v rámci pódiové nadsázky sedne a moc mě
baví. Vokální hudbu mám taky ráda,
skrze harmonie se člověk uvnitř ladí
a může to být až extatický zážitek,
když zpíváte v čistém čtyřhlase.
Ukončit kariéru se s Yellow Sisters
nechystáme, jen si dáváme prostor,
aby se každá z nás za sebe vyjádřila
a vyvíjela, jak potřebuje. U mě to
byla kapela, vibrafon a trochu zlobivé texty o ženách.
Dočetl jsem se, že vaše sólová deska
je »na pomezí popu, jazzu a intimního písničkářství s prvky elektroswingu orientovaná na ženská témata«. Nemám se, jako průměrný
konzument nabídky tuzemských
rozhlasových stanic, začít bát…?
Asi bych neuměla napsat píseň o
mužích, z mužského pohledu. Dělám co umím, a dělám to ráda. Zajímají mě ženy. Možná je to sebestředné, dá se přeci psát o ledasčem,
třeba o počasí, jenže to mě úplně nebaví. Nerada zůstávám na povrchu.
Původně jsem si myslela, že celá
deska je o ženách ženám. Ale nebude to tak. Zajímají mě totiž i muži! A
dalo by se říct, že stejná píseň věnovaná ženám je ve skutečnosti inspi-

S maminkou Petrou Černockou a
dcerou Olívií Coco. Foto ARCHIV

Diva. Barbora vaculíková.
rovaná muži. Co se hudebního stylu
týče: neděste se. Jsou to jen slova a
hudební škatulky. Něco se tam napsat musí. Ve výsledku vás moje
hudba buď vezme za srdce, nebo ne.
Takhle je to jednoduché, rozhodně
není proč se mě bát. Zpívám písničky a jsem celkem mírná povaha...
Přibližte nám váš hudební styl, jak
jste k němu propracovala, komu je
určen?
Většina melodií, které mi pod rukama za posledních pět let vznikaly, se
houpaly, swingovaly. Ať už mě něco
napadlo u piána, nebo s ukulele. Tak
jsem si řekla, že z toho zkusím poskládat desku. A chtěla jsem si na ní
hodně věcí splnit, jako svůj sen. Miluju zvuk vibrafonu, nebo třeba francouzskou harmoniku a smyčce. To
všechno se dlouho ladilo. Mým
cílem byl spíš dotáhnout CD, tak aby
vyjadřovalo mou podstatu a začít s
kapelou hrát. Přemýšlet o publiku,
na to mi nezbýval čas. Pevně věřím,
že si mě lidé, ke kterým moje hudba
promlouvá, najdou.
Který z hudebních stylů, žánrů je
vám nejbližší, na čem jste muzikantsky vyrostla, co posloucháte?
Mám sbírku CD, zabírají nám doma
dost polic, ale nevzdám se jich. Je
tam spousta pokladů. Třeba moje
oblíbená písničkářka z 60. let Joni
Mitchell, hodně se mi líbí Jazzanova, úžasný soul-jazzový projekt Inkognito, ze známějších zpěvaček třeba Amy Winehouse. Teď mě zaujal

Foto Alžběta JUNGROVÁ
Scott Bradlee a Postmodern Jukebox, americký retro projekt, který
vezme novou písničku a zahraje ji
postaru, jako ve 40. letech. A v neposlední řadě skvělá elektroswingová
zpěvačka Caro Emerald, před kterou
jsme měla v Praze tu čest si zahrát.
V roce 2012 jste se zúčastnila soutěže Hlas Česko Slovenska. Pomohlo
vám to nějak v kariéře?
Určitě. Navázaly jsme na něj s mou
nejlepší kamarádkou Lenou Yellow
komickou písní, o tom jak se jako
matky snažíme skloubit televizní
soutěž s kojením a máme z toho laktační psychózu. Vznikl hit. A my
jsme si tu parodii moc užily. Nakonec z toho byla celá deska a kapela s
názvem Mateřská.com. Letos vyjde
pokračování pro rodiče s trochu staršími dětmi. Jmenuje se Automatka.
Je to zas sbírka komických situací,
do kterých se rodiče a ženy konkrétně v tomto období dostávají.
Jak moc vás ovlivnila vaše maminka, známá zpěvačka? Mluvila,
mluví vám do »toho« hodně?
Máma je skvělá a ví, že hudebně se
se mnou moc diskutovat nedá. Mám
vlastní hlavu. Prostor umím dát,
když něco píšu třeba s kytaristou.
Když skládám sama, mám většinou
představu, co tím zamýšlím. Na začátku mě máma prosila, ať si pro jistotu vystuduju něco, co bych mohla
dělat celý život. Nebyla úplně ráda,
když jsem chtěla jít na konzervatoř.
Nakonec jsem její doporučení posle-

chla, jsem vlastně vystudovaná novinářka. Možná i díky tomu jsem později začala psát vlastní texty k písničkám. A tam je mi máma hodně
nápomocná. Její zkušenost jako textařky je naprosto nedocenitelná.
Děti slavných rodičů to občas mívají těžké. Pro spoustu vrstevníků jste
nejspíš byla »mladá Saxana«. Chtěli po vás, abyste je naučila kouzlit?
Děti v tomhle mohou být trochu nemilosrdné. Zkoušejí hranice, jejich
záměrem je vás rozhodit a nahnat do
jejich do pastičky. Vyhrává ten, co si
zachová chladnou hlavu. Říkám to
dceři každý den. Myslím, že jako
malá jsem celkem brzy přišla na to,
že by se mi kluci ze třídy posmívali
i kdybych se jmenovala Andulka
Novotná a maminka pracovala v
kosmetickém salónu. Ale musím přiznat, že »malá Saxana« mi se vší
úctou leze na nervy i dnes.
Vy jste se herečkou stát nechtěla?
Nebo chtěla a nevyšlo to?
Nejsem studovaná herečka. Nějak se
mi to v životě nestalo, nikdy mě nepozvali na žádný konkurz. Ani nevím, jestli by mi to šlo. Těžko odhadnout, ale asi bych to jako výzvu
přijala, jako jsem se naučila moderovat akce a mluvit na koncertech. To
je vlastně taky herecká poloha.
Co považujte za vrchol své dosavadní pěvecké či muzikantské kariéry?
A čeho byste chtěla dosáhnout?
Teď jsem moc ráda, že jsem zvládla
dotáhnout svoji sólovou desku. Bylo
to vážně hodně práce a je to jednoznačně můj další zdolaný vrchol.
Ještě jsem si tu radost ani nestačila
pořádně užít. Netuším, co bude dál.
Teď by to chtělo balanc. Mít víc času
na rodinu, přírodu, cestování, projet
se občas na kole. Je mi ale jasný, že
u toho složím další písničku...
Čeká vás vystoupení v dobřichovickém zámku. Pozvěte nás, skromnost
stranou: proč bychom si rozhodně
neměli váš koncert nechat ujít?
Věřím, že to bude krásný večer. Dala
jsem dohromady šest skvělých muzikantů, kteří mě na pódiu podporují
a totálně motivují. Dala bych za ně
ruku do ohně. Chcete-li si užít spontánní večer s krásnou, šťastnou hudbou a českými texty, můžeme vám
ho nabídnout. Máte jedno, baví-li
vás jazz, pop, nebo vůbec nevíte, co
je elektroswing. Hlavně, že spolu zažijem krásno.
Miloslav FRÝDL

Barbora VACULÍKOVÁ
Diva Baara

- zpěvačka, textařka a písničkářka,
členka skupin Yellow Sisters a Mateřská.com
- dcera zpěvačky a herečky Petry
Černocké, matka sedmileté Olívie
Coco
- absolventka Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy
- s Lenkou »Yellow« Jankovskou se
v roce 2012 zúčastnila talentové
soutěže Hlas Česko Slovenska. Tato
zkušenost byla inspirací pro společnou skladbu Laktační psychóza, jež
se stala hitem českého Internetu
- loni na podzim vydala sólové popjazzové album s prvky elektroswingu a burlesky nazvané Debut
- ve středu 14. března zazpívá s kapelou od 19.30 ve vinárně zámku
Dobřichovice
(mif)
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Stařešiny předvedly první country
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA PROMĚNY USPOŘÁDALA JUBILEJNÍ, DESÁTÝ REPREZENTAČNÍ PLES
Desátý reprezentační ples pořádala
9. února v řevnickém Liďáku místní
taneční skupina Proměny.
Po čtvrteční přípravě sálu nastala
velká chvíle souboru v pátek v půl
osmé večer. Jako první předtančení
si připravily malé Proměny tanec
Sloni od bratrů Ebenů. Po dámské
volence, kde si mohli tanečníci koupit koláčky od babičky Věrušky nebo růže či tulipány, zatančily střední
Proměny tanec Sofia v havajských
sukýnkách s věncem kolem krku.
Choreografie se bravurně ujala Eliška Křenková. Další tanec v podání
středních Proměn nás přenesl do
Orientu - na rytmy od Eda Sheerena
zatančily břišní tance, které s nimi
nacvičila opět Eliška, ale tentokrát
Zikánová. Velké Proměny pod vedením Lendi a Honzy nacvičily pove-

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

21. 2. 20.00 HAPPY END
23. 2. 17.30 BLACK PANTHER
23. 2. 20.00 NIT Z PŘÍZRAKŮ
24. 2. 13.45, 3. 3. 15.30 PRAČLOVĚK
24. 2. 15.30 S LÁSKOU VINCENT
24. 2. 17.30 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
24. 2. 20.00 AKTA PENTAGON
28. 2. 20.00 HMYZ
2. 3. – 3. 3. 17.30 (So 13.45) TRIKY S
TRPASLÍKY
2. 3. 20.00 RUDÁ VOLAVKA
3. 3. 17.30 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
3. 3. 20.00 NOČNÍ HRA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

(vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
20. 2. 17.30 ŠPINDL
20. 2. 20.00 INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
21. 2. 13.45 MAXINOŽKA
21. 2. a 23. 2. 17.30 (Pá 20.00) PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
21. i 27. 2. 20.00 (Út 17.30) TVÁŘ VODY
22. 2. 15.30 STAR WARS: POSLEDNÍ Z
JEDIŮ
22., 24., 26. a 28. 2. 17.30 (Čt 18.30, St
20.00) VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
23. 2., 24. 2. a 28. 2. 17.30 (So 20.00)
BLACK PANTHER (v Pá 3D)
24. 2. 15.30 PRAČLOVĚK
25. 2. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 3D
25. 2. 18.30 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
26. 2. 20.00 HORA
27. 2. 20.00 THE FLORIDA PROJECT

KINO RADOTÍN
20. 2. 17.30 HMYZ
20. 2. 20.00 HAPPY END
21. 2. a 24. 2. 17.30 BLACK PANTHER
21. 2. 20.00 TVÁŘ VODY
22. 2. a 27. 2. 17.30 (Út 20.00) VNITŘNÍ
SLUNCE
22. 2., 24. 2., 28. 2., 2. 3., 6. 3. 20.00
(St+Út 17.30) VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
23. 2., 24. 2., 2. 3. 17.30 (So 15.30) PRAČLOVĚK
23. 2. 20.00 AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
27. 2. 17.30 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
28. 2. 20.00 HMYZ
1. 3. 17.30 ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
1. 3. 20.00 TAK PRAVIL BŮH
3. 3. 15.00 PRAČLOVĚK
3. 3. 17.00 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
3. 3. 19.00 MIKHAIL BARYSHNIKOV
– PROSTOR
3. 3. 20.00 SEX PISTOLS: ANGLIE TU
BUDE NAVŽDY
1. 3. a 5. 3. 18.30 (Po 20.00) NIKDYS
NEBYL
2. 3. a 7. 3. 20.00 WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ

oříšek. Nejlepší byla Kleopatra, král,
sluníčko, růžová víla, včelka Mája a
další a další. Tančilo se, soutěžilo a
co je důležité - užil si to i dospělý
doprovod, který si také zasoutěžil a
naučil se pár tanečků.
Děkuji všem za dva úžasné dny a
těším se na vás všechny zase za rok.
Ivana ZROsTLíkOVÁ, Proměny

Tipy NN

PŘEDTANČENÍ. Jedno z mnoha předtančení, které na svém plese předvedly řevnické Proměny.
Foto Jakub KENCL
dené americké country Footloose.
Po bohaté tombole, v níž vyhrával
každý lístek, zatančily opět velké
Proměny, nyní scénický tanec Follen
Angeles na úžasnou hudbu od M.
Mrvici. Choreografie se ujala další
Eliška, tentokrát naše »baletka«,
Eliška Kenclová. Tříkolové sukně v
UV osvětlení dotvářely skvělou podívanou v už tak úžasné choreografii. A jako zlatý hřeb všech předtančení si naše »stařešiny« jen tak z fleku hodily naše první country, které
před deseti lety předvedly na 1. plese
Proměn. O to větší mělo úspěch, že

to bylo bez jediné zkoušky a tanec
věnovaly mně, své vedoucí.
O půlnoci všichni netrpělivě čekali
na slosování vstupenek, ceny lákaly
každého: Proměnovský dort, masový balíček od Pavla Posa a kávovar
věnovaný panem Kubátem. Zábava
pak pokračovala až do 2.00, k tanci i
poslechu nám opět úžasně hrála kapela Galexie. To, že se ples povedl,
potvrdil plně obsazený Liďák.
V neděli jsme ještě pořádali dětský
karneval. Princeznami, karkulkami,
zvířátky a jinými maskami se naplnil
sál a vybrat nejlepší masku byl velký

Koncert ZUŠ bude »nabitý« skvělými umělci

Koncert pořádá 2. března od 18.00 ZUŠ Řevnice. Vystoupí žáci ze třídy L.
Kolářové (housle), K. Němečkové (flétna), M. Škabroudové (klavír) a M.
Maixnerové (klavír).
„Představí se mimo jiné sestry Anna a Madlenka Pawlicovy, jež se o týden
později zúčastní velké Mezinárodní houslové soutěže J. Micky pořádané
pod záštitou Václava Hudečka. Čeká je silná konkurence z Japonska, Ruska, Ameriky i Turecka,“ sdělila vyučující Lenka Kolářová.
Na koncertě zahrají vítězové okresního kola ve hře na zobcovou flétnu Barbora Stará a Vojta Brenner, nebo houslistka Tereza Petrová a klavíristka Alice Divišová, která se připravuje na studium konzervatoře. Uslyšíte absolutní vítězku okresního kola ve hře na zobcovou flétnu Kamilu Kolářovou,
která zahraje na flétnu a na klavír, i vynikající houslistku Magdu Routovou.
„Máte se na co těšit, koncert bude doslova nabitý skvělými umělci,“ zve
Lenka Kolářová.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Pšenici si vydřepoval Jirka Kylar
Osmé masopustní veselí se v Halounech konalo 3. února. Sešlost
masek se u mostku pozdravila s panem starostou, který předal Masopustní právo. Letos byl průvod ozvučen, takže harmonikáře i houslistu
bylo slyšet na každém kroku.
Průvod masek se vydal na obchůzku
od stavení ke stavení k hospodyňkám a hospodářům. První zastavení
bylo u sešlosti 12 měsíčků a Marušky. V rendlíku nad ohněm bublala dýňová polévka, kterou měsíc
Prosinec rozléval do pohárků na zdraví. Během průvodu si Medvěd zatančil s hospodyněmi a sešlost každé
domácnosti popřála, aby jim úroda v
tomto roce pěkně vzkvétala.
Během obchůzky, kterou jako každý
rok komentoval král průvodu Pepíno von Dráček, vybrala jeho půvabná královna nejlepší masky. Letos
vybírala u dětských i dospěláckých
masek nejtradičnější, nejlegračnější
a třetí masku vylosovala se zavázanýma očima z kola štěstí. Z dět-

ských masek byli oceněni divoký
vlk, karta srdcová dáma a motorkář i
s motorkou. Z dospěláckých masek
pak 12 měsíčků s Maruškou, Marfuša s Ivánkem a stádo jednorožců.
Vřele doporučujeme podívat se na
fotky na Facebooku!
Ke konci průvodu si měsíc Leden
vypůjčil kouzelnou hůl a změnil počasí - začalo sněžit. V teple hospody
U Zrzavého paviána se ale masky
zahřály tancem, pochutnaly si na vepřových hodech a dalších výborných delikatesách, které místní kuchařky připravily. Nikdo nezhřešil,
protože půst letos začal až 14. 2.
Kapela Trombenik všem rozproudila krev a za zpěvu a tance si masky
užily i soutěže. Pro děti byla nejatraktivnější židličkovaná a podlézání laťky. V dospělácké soutěži si poměřili síly čtyři stateční halounští
muži. Padesátikilový pytel pšenice,
si 40 dřepy s pytlem pšenice na zádech vybojoval Jirka Kylar.
Lenka DVOřÁkOVÁ, Halouny

* Rocková taneční skupina Brutus
obšťastní hudbymilovné publikum v
Černošicích 23. 2. Její hity v Clubu
Kino zazní od 20.00.
(vš)
* 1. hasičský ples pořádají hasiči
Třebaní na obou březích Berounky
24. 2. od 20.00 v Kulturním domě
Zadní Třebaň. Hraje kapela Karavel,
vstupné 100 Kč. Martin Tuček
* kapela Premium band zahraje na
Vinařském bále 24. 2. od 20.00 v
restauraci Koliba Eliška Karlštejn.
Moderuje Petr Jančařík, vstupné 120
korun.
(mif)
* Španělský kytarista Albert Villa
vystoupí se svým jazzovým triem
27. 2. v Černošicích. S bubeníkem
Martinem Novákem a kontrabasistou Petrem Dvorským se divákům v
Clubu Kino představí od 20.00. (vš)
* koncert folkové skupiny Nezmaři
můžete navštívit 28. 2. od 19.30 v
zámku Dobřichovice. Vstupné
250/200 Kč. Andrea kuDRNOVÁ
* Inovativní škola Dvůr Sofie Karlštejn se veřejnosti představí 1. 3. od
16.30 do 18.00 v KanclíkuObchůdku Dobřichovice. Se zájemci o pedagogiku činorodého života budou
besedovat zakladatelé školy Petra a
Peter Veselí i rodiče dětí, které už na
Dvůr Sofie docházejí.
(psk)
* Michal Pavlíček a Monika Načeva koncertují 2. 3. od 19.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín.
Vstupné 320/290 Kč.
(dar)
* Country zpěvačka Hana Lounová s kapelou Idefix Band představí
svůj repertoár 2. 3. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Dětský karneval pořadají sokolové v Sokolovně Hlásná Třebaň 3. 3.
od 14.00. Na programu jsou soutěže
i vyhlášení nejlepší masky.
(izz)
* Na téma Velikonoční radovánky
budou vyprávět a zpívat 4. 3. od
15.00 ve Fürstově sále Dobřichovice
Janek s Káčou. Nakonec zahrají veselou pohádku o vlku, který dostal
místo kůzlátek velikonočního beránka.
Andrea kuDRNOVÁ
* Divadelní komedie Pokoje s tchyněmi v podání pražského amatérského souboru Pibimpap – Rizoto neskl.
bude k vidění 4. 3. od 19.00 v kině
Řevnice.
(pan)
* Ondřej Ruml zazpívá písně J.
Ježka a V+W v aranžích M. Benka i
M. Hloucala 6. 3. od 19.30 v kině
Řevnice. Zpěváka doprovodí Matej
Benko Quintet. Zazní i písně »na hubu« z posledního Rumlova alba se
stejným názvem. Vstupné 360/300,
v předprodeji 330/280 Kč.
(luk)
* Obrazy Petra Vránka jsou do března vystaveny v Pivotelu Lety. (pev)
* Výstava Za bílým zlatem aneb Bavlna 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)
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Kámen mudrců hráči
nakonec objevili

HORA. Krajané při společném mnohaminutovém tanci zvaném Hora.

Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Fenomén dnešní doby - úniková hra
dorazila i do Vižiny. Jde o moderní
zábavnou hru pro tým, ve světě známou jako escape game nebo exit
room. Úkolem je dostat se během
60 minut ze speciální místnosti pomocí vyřešení hádanek a rébusů.
Hry Alchymista se druhou únorovou sobotu ve Vižině zúčastnilo dohromady sedm družstev, což čítá
celkem šestatřicet lidí. Jeden jediný
tým měl s únikovou hrou zkušenost,
pro jiné to byla naprostá novinka.
Autor této hry Pavel Rampas nachystal pomůcky a vysvětlil přítomným účastníkům pravidla. Většina
družstev zprvu váhala, ale po malé
nápovědě se postupně všichni do
hry zabrali a kámen mudrců nakonec našli. Nejúspěšnějším týmem
byli Randákovi s posilou z Podbrd.
Všichni účastníci byli nadšení, proto jsme se domluvili s autorem, že
mu rádi otestujeme novou hru, která
je nyní ve fázi příprav.
Jana FIALOVÁ, Vižina

Děvčata měla krásné kroje, chlapci klobouky
VE VŠERADICÍCH SE uSKutEčnIl PRVnÍ KRAJAnSKÝ MASOPuSt S KAPElOu BOHEMIA
V sobotu 10. února se v zámecké restauraci ve
Všeradicích konal 1. krajanský masopust - tancovačka s kapelou krajanů žijících v rumunské obci
Gerník.
Mnoho z vás se zeptá, proč krajanský masopust,
když Všeradice slavily svůj masopust týden před
tím, 3. 2.? Odpověď je velice jednoduchá. Díky
velice dobrým vztahům majitele Zámeckého dvora s krajanskou komunitou z rumunského Banátu,
zde kapela Bohemia hrála již několikrát. Při společně strávených chvilkách byl projeven oboustranný zájem vytvořit každoroční tradici setkávání krajanů ve Všeradicích. Padlo několik návrhů

na vhodný termín, ale nakonec bylo rozhodnuto,
že masopustní období bude tím nejlepším. A náš
názor se potvrdil. Dorazilo kolem 150 lidí, z toho
deset přijelo přímo z Gerníku, ostatní již bydlí
dlouhodobě v Čechách (Touškov, Plzeň, Ústí nad
Labem, Praha, Luby...). Přibližně čtyřicet účastníků využilo možnosti ubytování, aby mohli akci
řádně zapít.
První hosté začali přijíždět již kolem 16. hodiny,
ale vyhrávat se začalo až o dvě hodiny později.
Do kola hned nastoupilo 8 párů v krojích, pro které to byl první »ženatý« bál. Jedná se o páry, které
se sezdaly v roce 2017 a letos jako manželé spo-

lečně navštívily první taneční zábavu. Děvčata
měla krásné gernické kroje, chlapci klobouky se
snítkou rozmarýnu a každý si musel s nimi připít
na šťastné manželství.
Zábava se velice vydařila - tančilo se až do 5. hodiny ranní. A jelikož chceme vytvořit tradici, byl
již stanoven termín pro příští rok: 2. 3. 2019.
Věřím, že se akce opět povede i v krojovaném
provedení - kapela již hlásila, že bude hrát letos na
několika svatbách. Bohumil STIBAL, Všeradice

Ti tři bloňdáci jsou šikovní, nechcete je dát do Prahy...?
Předminulý víkend strávili malí
Všeraďáci s fotbalem. V sobotu
10. února brzy ráno jsme vyjeli
do Radotína, kde jsme se zúčastnili turnaje ročníků 2008. Ačkoliv jsme nedosáhli na žádné
medailové ocenění, turnaj byl
velice důležitý v získávání zkušeností a zapojení nových posil
do hry. Bylo velice příjemné,

když Vám ostatní trenéři říkají:
„Ti tři blonďáci jsou hodně šikovní kluci, nechcete je dát hrát
do Prahy? A kde vlastně jsou ty
Všeradice?“
Fotbalové klání pokračovalo i v
neděli, kdy jsme byli pozváni do
sportovní haly ve Zbuzanech na
přátelák s FK Liteň. Sehráli
jsme několik utkání a na našich

klucích bylo vidět opět výkonnostní zlepšení. Tímto díky Liteňákům za pozvání, věřím, že zápas brzy zopakujeme. Závěr z
víkendu je jednoznačný: jakmile
budeme všichni chodit pravidelně na tréninky, tak budeme hrát
jako tým a půjdeme výkonnostně vzhůru. Lucie BOXANOVÁ,
FK Všeradice

NA PÁRTY. Šestnáct hráčů se zúčastnilo dvoudenní LAN party, která se konala druhý únorový
víkend v sále hospody Na Růžku ve Všeradicích.
„Vytvoří se počítačová síť LAN (Local Area
Network), díky níž se účastníci vzájemně propojí
a hrají multiplayerové hry,“ uvedl organizátor
akce Jakub Suchý. (mif)
Foto Jakub SUCHÝ

Z podbrdského kraje

V RADOTÍNĚ. Malí všeradičtí fotbalisté po radotínském turnaji.

Foto ARCHIV

* Masopustní průvod ulicemi Hostomic projde
3. 3. Sraz masek je ve 12.30 u hasičské zbrojnice.
Od 20.00 se koná masopustní veselice v sále U
Frajerů. Hraje skupina Braboux, vstup 80 Kč. (zi)
* Nábor na Muay thai box pořádá každou středu
a neděli od 16.00 Zámecký dvůr Všeradice. Info
na telefonu: 776 197 235.
Bohumil STIBAL
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VELIKONOCE

NA ZÁMKU V MNÍŠKU POD BRDY
29. 3. - 2. 4.
ZÁBAVA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
čtvrtek 29. 3. Pohádkové prohlídky s princeznou Aničkou
pátek 30. 3. Putování za zámeckými skřítky
sobota 31. 3. Pohádkové prohlídky s královnou Elsou
Prohlídky o zámeckých strašidýlkách
neděle 1. 4.

Pohádkové prohlídky s královnou Elsou

pondělí 2. 4. Putování za zámeckými skřítky
Dospělí návštěvníci se mohou těšit na prohlídky prvorepublikových
interiérů. Uvidíte reprezentativní salóny a soukromé pokoje.
Je pro vás připravena vyhlídka z věže.

VELIKONOČNÍ VESELICE 31. 3.
! ŘEMESLNÝ JARMARK od 10:00
! ŠERMÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ V PODÁNÍ SKUPINY ALOTRIUM
! VYSTOUPENÍ SKUPINY IRIS – ,,NÁVRAT KNIHOMOLA
! ANEB KNIHY VRACÍ ÚDER“ od 14:00
! KAPELA TŘEHUSK od 10:30 do 11:30
! HUDEBNÍ SKUPINA PATRONKY
! FLAŠINETÁŘI od 12:00 do 15:00
! PAŠIJOVÉ HRY A ČTENÍ Z BIBLE
! POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY S KRÁLOVNOU ELSOU
! PROHLÍDKY O ZÁMECKÝCH STRAŠIDÝLKÁCH
! VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ VE VÝTVARNÉM ATELIÉRU
! KOUZELNÉ SKLEPENÍ A VYHLÍDKA Z VĚŽE

www.zamek-mnisek.cz
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Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

2/2018 (78)

Školáci vyhráli hrnce

POTŘETÍ. Třetí liteňský masopust se letos konal 13. 2. v Bělči i Lhotce. Začal předáním práva. Foto NN M. FRÝDL

Liteňské aktuality

* vernisáž výstavy prací studentů
architektury na téma Úprava Sadů
Svatopluka Čecha se uskuteční 28.
února od 19.00 v zasedací místnosti
Úřadu městyse Liteň. Výstava je
součástí vznikající urbanistické studie Litně a nového územního plánu
Litně, Bělče, Leče a Vlenců. (fik)
* veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Liteň se bude konat 8. 3. od
19.00 v prostorách úřadu.
(lum)
* Zimní expedici Cesta do vesmíru
podniknou liteňské děti s Domečkem Hořovice od 10. do 17. 3. Účastníky v lyžařském areálu Paseky
nad Jizerou čekají zimní sporty, hry,
zábava i budování vesmírných sněhových staveb. eva kNoPová
* Staré vyřazené knihy vyprodává
v obecní knihově Úřad městyse Liteň. Cena je 5 Kč za kus, když si
koupíte čtyři knihy, dostanete pátou
zdarma.
Filip kaŠtáNek

Soutěže s názvem Fit dobroty z našeho kraje se zúčastnili druháci z
liteňské základní školy v čele s třídní učitelkou Dagmar Karlovou.
Materiál na výrobu »soutěžních exponátů« poskytla bělečská farma
Homolka, která naší škole vychází
vstříc a umožňuje exkurze. Do soutěže školáci přihlásili tvarohovou
pomazánku s mrkví, kterou vyrobili,
namazali na chlebíčky a navíc ještě
nazdobili mléčnými výrobky z bělečské farmy. Jak to dopadlo? Byli
úspěšní! 2. A se stala jedním z hlavních výherců soutěže určené základním školám v celé republice. V
den pololetního vysvědčení obdrželi ceny: dárkový šek na 3.000 Kč,
pro školu sadu nerezových hrnců v
hodnotě 4.000 Kč, sadu kořenek do
školní kuchyňky za 1.000 Kč,
chňapky, čajovou konvici pro patrona a otvírák pro každého člena kolektivu. Dětem gratulujeme a paní
učitelce děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Poděkování patří i rodině Homolově a Hance Jandalové.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Převážil pocit zodpovědnosti
PREMIÉROVÉ »OKÉNKO STAROSTY« NOVÉHO LITEŇSKÉHO RYCHTÁŘE
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
jak už mnozí z vás jistě vědí, zastupitelstvo mě zvolilo novým starostou Litně. Těžce jsem se rozhodoval,
zda vůbec na tuto pozici budu kandidovat. Stát se starostou na osm měsíců není vděčná role. Musím opustit
občanské zaměstnání a vyměnit ho
za toto nejisté krátkodobé angažmá.
Do září, kdy budou nové volby do
zastupitelstva, stihnu jen několik
drobnějších úkolů, velké projekty se
za tak krátkou dobu nedají dokončit.
Nakonec ale u mě převážil pocit
zodpovědnosti za stav obce a nutnost
řešit rychle řadu menších, ale pro
chod městyse zásadních záležitostí.
Slovo starosty
Když v lednu 2012 oznámil Milo-

slav Kliment v Našich novinách vzkříšení Liteňského okénka, zmínil se
i o Okénku starosty. Toto slovo starosty udržoval kolega Karel Kliment. Jeho následovníci místo v Liteňském okénku k pravidelnému informování veřejnosti spíše nevyužívali. Chci tuto tradici sahající do roku 1961 obnovit. Proto na tomto
místě budete pravidelně nacházet informace o tom, na čem pracujeme,
co nás pálí, co se povedlo dokončit,
ale i to, co se třeba nepovedlo.
Kromě Našich novin sledujte i web.
Na stránku www.liten.cz jsme přidali do záložky veřejná zasedání k zápisům a audiozáznamům odkazy na
projekty, na nichž pracujeme. Můžete doslova on-line podrobně sledovat, o čem jednáme na zasedáních,

na jakých projektech aktuálně pracujeme.
Co nás pálí
Někteří z vás Nezávislým vyčítali
účelové spojení s ČSSD. Měli jsme
na vybranou: buď nechat Liteň
upadnout po odstoupení paní starostky do chaosu (nešlo by např. ani
vyplatit mzdy zaměstnancům), nebo
na sebe vzít odpovědnost, vystoupit
z opozice a přeměnit naše slova v činy. Potřebovali jsme uspořádat prezidentské volby, podat během ledna
žádost o dotaci na nové auto pro hasiče i na opravu pomníku pro veterány. Děti se nemají kde učit, musíme
urychleně vyjednávat s Ministerstvem financí dotaci na navýšení kapacity školy. (Dokončení na straně 8)

Vrcholem lyžařských zážitků byl výlet na Tanvaldský Špičák
V neděli 28. ledna se děti ze základní školy v Litni vypravily do Jizerských hor. Stejně jako v minulých
letech jsme si vybrali Hrabětice, těšili jsme se na »náš« Penzion Pod
vlekem, který byl naším dočasným
útočištěm již popáté. Akci organizujeme ve spolupráci se ZŠ Suchomasty, máme je rádi a oni nás, doufám, také. Odjížděli jsme z nížin,
kde vládlo předjaří, po sněhu ani památky, a přijeli do hor, k naší velké
radosti, do zimy. Počasí bylo po většinu dnů dobré, pokud vytěsním několik deštivých nocí a rán, nemůžeme si stěžovat. Od pondělního dopoledne jsme se rozptýlili na sjezdovkách Severáku, každý dle vlast-

ních možností. Děti jezdily na lyžích i na snowboardu, zpestřovali
jsme to běžkami. Našli se i tací, kteří si rádi přidali nějaké ty kilometry
navíc a hlásili se k jiným partám.
Vrcholem našich lyžařských zážitků
bývá každoročně výlet na Tanvald-

ský Špičák. Čekalo nás pohodlí
čtyřsedačkové lanovky, různě dlouhé pomy i kotvy, dopolední déšť a
odpolední sluníčko, zkrátka aprílové
počasí. Také několik občerstvoven v
čele s oblíbeným Krmelcem. V provozu byly všechny vleky, volili jsme

sjezdovky dle svých možností. Vzhledem k počasí byla černá mírně do
červena, troufli si na ni úplně všichni, včetně začátečníků.
Lyžařský kurz je samozřejmě především událostí sportovní, ale ani jeho
společenskou složku nelze opomenout. Večerní programy se střídaly,
nechyběly diskotéky, hry a přednášky. Po večerce se společenský život
nezastavil - lyžařský kurz jsme si
užili. Účastníci i vedoucí hodnotili
pobyt na horách vesměs kladně. Vztahy s žáky ZŠ Suchomasty jsou také velmi dobré, rádi bychom v úspěšné spolupráci pokračovali příští
rok. Hana Havelková, ZŠ liteň
Foto Miloslav ŠraMota
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Královnou plesu je Nela, králem Petr
SPOLEČENSKÁ UDÁLOST V TĚLOCVIČNĚ ZAČALA NA VALENTÝNA, 14. ÚNORA, SKONČILA O DEN POZDĚJI

KRÁL S KRÁLOVNOU. Nela Macounová a Petr
Zajíček.
Foto Eva KNOPOVÁ

Již šest let se na Valentýna koná ve školní tělocvičně dětský ples. Pořádá ho ZŠ Liteň ve spolupráci se SVČ Domečkem Hořovice a třída, která
měla v předcházejícím ročníku na plese nejvíce
účastníků. Letošní rok organizovali žáci devátého
ročníku. Již týden před akcí se chystala výzdoba,
plánovalo občerstvení, nezbytná tombola a program. Deváťáci byli úžasní, vše bylo perfektně
připravené. Výborná hudba, zákusky a jednohubky lákaly tanečníky k ochutnávce.
V 15.15 se objevila první tanečnice Anna Marie
Zajíčková, a pak už byl u vchodu do vyzdobené
tělocvičny dav dalších tanečníků ze všech tříd.
Promenáda představila všechny účastníky, některé slečny se mohly pochlubit i darovanou květinou. Návštěvou nás potěšili kamarádi z lyžařského výcviku ze Suchomast. Ve čtyři hodiny přišla
očekávaná volba krále a královny Školního plesu
2018. Korunu královně a králi předala ředitelka
ZŠ Iveta Černá a zástupkyně Ema Malá. Králem
se stal Petr Zajíček, královnou Nela Macounová.
Korunovaci oslavili společným tancem. Šestý
ročník školního plesu skončil až 15. 2., kdy se
rozdalo přes 100 balónků z výzdoby. Nejvíce

účastníků měla sedmá třída, která se tak stává organizátorem sedmého ročníku školního plesu
2019. Děkujeme žákům deváté třídy a přejeme
mnoho úspěchů při přijímacích zkouškách, které
je čekají.
eva knopová, Domeček Liteň

Zazpívala nám i ředitelka

V liteňské škole již několik let funguje pobočka
soukromé základní umělecké školy Schola Musica Stella Maris. Děti vedou učitelé Simona a Petr
Krutští, kteří si pro nás se svými žáky i kolegy připravili koncert. Kromě žáků naší školy a Krutských se představili hosté. Navštívila nás Anička
Mourečková a Vašek Routa, zazpívala i ředitelka
ZUŠ Marta Tauberová. Od druhé vyučovací hodiny se odbývaly tři hodinové bloky určené všem
žákům. Učitelé zvolili pro každou věkovou skupinu originální program, v němž vystoupili hudebníci převážně z jejich tříd. Vyslechli jsme si skladby všech historických období v podání kytaristů,
potěšili jsme se hrou na housle sester Krutských,
nechyběl klavír, flétny ani basa. Děkujeme organizátorům i dětem. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňští si vyzkoušeli míchání a odlévání křišťálového mýdla
Ve čtvrtek 1. 2. se žáci pátých tříd a
zájemci ze šesté i sedmé třídy ZŠ F.
J. Řezáče v Litni vydali na tvořivou
exkurzi do chrustenické mýdlárny.
Po přivítání majitelkou jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna nejprve
navštívila voňavou výrobní halu,
kde vyslechli zajímavý výklad o výrobě glycerinového i křišťálového
mýdla a vyzkoušeli si jeho míchání a
odlévání. Poté si každý vyrobil, ozdobil dle vkusu a zabalil na baličce
vlastní mýdlový výtvor. Zaujala nás
další expozice - nazvali jsme ji »čichárnou«. Našim úkolem bylo přiřadit k sobě dvojice kartiček – obrázek
a název byliny, kterou zde ve výrobě
používají. Poté přišel těžší úkol, měli
jsme poznat tyto byliny podle vůně.
Dařilo se nám a odměna nás neminula, dostali jsme malé pohoštění:
citrónovou vodu, křupky a slané tyč-

ky. Následovala výměna se skupinou
šesťáků a sedmáků, kteří zatím absolvovali výrobu šumivých koulí do
koupele a navštívili prodejnu přírodní kosmetiky. Dozvěděli jsme se postup při výrobě šumivých koulí a
každý si pak také jednu vytvořil.
Trochu nás mrzelo, že jsme si vlastnoručně vyrobenou kouli nemohli
odvézt domů - musí schnout do druhého dne. Na druhou stranu nás potěšil dáreček, který jsme dostali při
odchodu.
Poznali jsme zajímavou českou manufakturu v našem regionu, která vyváží své zboží do 15 zemí včetně
Japonska. Děti byly spokojené a nemohly se dohodnout, která část exkurze je zaujala nejvíce. A která vůně byla pro ně nejpříjemnější? Vítězem byla šumivá koule do koupele s
vůní jahod s jogurtem. Další hlasy

obdržel černý rybíz, broskev, meruňka, skořice, vanilka, máta, levandule
a grapefruit. Exkurze se vydařila a

už teď se těšíme na další zajímavou
akci.
Text a foto
Helena Řezáčová, zŠ Liteň

Fotbalisté vybojovali bronzové medaile
Zimní příprava fotbalových nadějí Litně se odbývá na pravidelných trénincích v místní sokolovně. Také se účastníme halových turnajů. Nejvíc
zážitků si kluci odnesli z turnaje hraného první únorovou sobotu v hale
berounské Lokomotivy. Důvod byl jasný: po několika čtvrtých místech
jsme skončili třetí a konečně se na krku houpaly tolik vysněné medaile (na
snímku). Turnaj měl velice dobrou úroveň - našimi soupeři byla družstva
Cembrit Beroun A i B a Králův Dvůr A i B.
O víkendech využíváme také krytou halu s umělou trávou ve Zbuzanech,
kam si zveme k zápasům týmy z našeho okolí: Králův Dvůr, Chrustenice,
Všeradice... V první polovině března již vyběhneme na venkovní hřiště snad nám bude přát počasí.
Text a foto Miloslav KLIMENT, FC Liteň

Převážil pocit zodpovědnosti
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
To předchozí vedení obce bohužel
řešilo špatně a o přislíbené prostředky tak velmi pravděpodobně můžeme přijít. Po nezvládnutém čerpání
finanční dotace na stavbu dětského
hřiště obci zůstala díra v rozpočtu ve
výši 400 tisíc Kč. Nyní potřebujeme
výstavbu hřiště hlavně dokončit a
urgentně dořešit financování.
Kromě zmíněných problémů (které
navíc nejsou jediné) ale už teď plánuji řadu dalších kroků. Pracujeme
na zlevnění svozu odpadu, revidujeme havarijní stav vodárny, abychom
mohli naplánovat nutné opravy. Pro
děti a seniory chystáme poukázky na
sport, kulturu a volnočasové aktivity, které dostanou zdarma. Začneme
s přípravou urbanistické studie, která nám umožní řešit celkový vzhled
a opravy v obci komplexním způsobem. Řešíme také situaci Ateliéru
Svatopluk a další využití areálu bývalého učiliště nebo fungování budovy kina.
V době, kdy píši tyto řádky, řádí v
Bělči masopustní masky. Až do půl-

noci mají právo ve svých rukou.
Doufám, že mi je o půlnoci zase
vrátí. Pokud se tak stane, zavazuji
se, že i v tomto šibeničně krátkém
období, které mají Nezávislí k dispozici, udělám maximum proto, aby
Liteň získala alespoň částečně zpět
svůj ztracený význam a stala se
znovu přirozeným centrem okolí.
My všichni si zasloužíme žít v upravené obci s dobrými silnicemi,
chodníky nebo kvalitní pitnou vodou. V obci, kde mají děti a mladí
kam jít, kde trávit svůj volný čas.
Kde se nám podaří udržet poštu, lékaře a dobře vedenou školu i školku
s dostatečnou kapacitou a zázemím
pro další aktivity dětí i dospělých.
Žiji tu už dlouho a rád a chci být na
své bydliště hrdý nejen pro krásné
okolí a bohatou minulost. Chci Liteň
sjednocovat, chci být dobrým starostou pro všechny lidi, kteří tu žijí.
Chci být tím, na koho se lidé mohou
s důvěrou obrátit a s vírou, že splní,
co slíbil. S úctou
Filip kaŠTánek, starosta Litně
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Radnice rozdávají statisíce na kulturu
LETY UŽ PENÍZE PŘIDĚLILY, V ŘEVNICÍCH I DOBŘICHOVICÍCH SE ZÁJEMCI STÁLE MOHOU HLÁSIT
Lety, Řevnice, Dobřichovice - Statisíce korun uvolňují radnice v Řevni- Marie Holečková. Nejvyšší sumu 36
cích, Dobřichovicích i v Letech na kulturní granty. Zatímco v Letech již tisíc vedení obce poskytlo rodinnézastupitelé výši jednotlivých příspěvků odsouhlasili, v Řevnicích mohou mu centru Leťánek a místním sokospolky žádat o grant v prvním kole do konce února, v Dobřichovicích lům. Grant získali také fotbalisté FK
dokonce až do 31. března.
Lety, dobrovolní hasiči, kynologové
Lety rozdělily celkem 200 000 korun a osada Strong boys.
osm žadatelů s 12 projekty. V V Řevnicích mohou pořadatelé žádat
Vlaky mezi Prahou a mezi
součtu přitom žádali obec o 450 tisíc o granty až do konce února, ve druBerounem nejezdily korun. Mezi osmi žadateli jsou i dva hém kole pro akce pořádané v druhé
Poberouní - O zoufalé situaci a ne- nováčci: Spolek přátel mateřské ško- polovině roku do 29. června. Řevustálých zpožděních na trati mezi ly a pořadatelka Letovské akademie nický grantový systém má dva proBerounem a Prahou jsme psali v
minulých NN. V den, kdy se toto
Mladí hasiči se »soustřeďovali« v Krkonoších
vydání objevilo na stáncích, se
provoz na hlavním železničním tahu zastavil úplně.
V pondělí 12. 2. odpoledne nejezdily vlaky ani v jednom směru, provoz v úseku Praha-Smíchov - PrahaRadotín byl zastaven okolo 14.30.
„Sběrače lokomotivy se ve stanici
Praha- Radotín zapletly do trakčního vedení a strhly ho,“ uvedl pro
i.dnes mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Několik
vlaků mezi Prahou a Berounem bylo
zrušeno úplně, rychlíky byly odkloněny přes Krč. Pro cestující byly zajištěny náhradní autobusy. „Krátce
před třetí byl provoz obnoven po
jedné koleji. Vlaky na Beroun jely
po své trase, vlaky ve směru na
hlavní nádraží odklonem mimo staOsm mladých hasičů - lyžařů z Hlásné Třebaně vyjelo na zimní soustředěnici na Smíchově,“ dodal Illiaš. Plný
ní do Velké Úpy v Krkonoších. Dospělé čekalo pět pracovně odpočinkových
provoz byl obnoven krátce po půl
dní v pozici: řidič, vedoucí, instruktor i kuchař. Absolvovali jsme přátelosmé večer.
(mif)
skou exkurzi do místní, novotou zářící hasičské zbrojnice, děti se dozvěděly o záchranné činnosti horské služby. Nebyly závěje, natožpak nebezpečné
Řevničan je čestným laviny, sněhová nadílka ale dobré lyžovačce stačila. Děti nadchla sáňkařská dráha z vrcholu Černé hory. V Penzionu Alamo se po večerech stavěla
občanem Prahy 5
věž ze špaget, přiřazovaly písničky k pohádkám, hledaly kartičky s hasičskou technikou a uzle. Nechyběla populární soutěž ve skupinovém oblékání. Vítěz měl na sobě bezmála 50 kousků oděvu. Na památku jsme vyráběli
originální trička. Všichni se těšíme na další vydařené ročníky s hojnou
účastí.
Text a foto Martin TUČEK, Zadní Třebaň

Chřipková epidemie zasáhla také náš kraj
Čestné občanství Prahy 5 za celoživotní přínos společnosti převzal 11.
února bývalý politický vězeň a kronikář Zadní Třebaně, Řevničan František Šedivý. Starosta Prahy 5 Pavel
Richter (na snímku vlevo) spolu s
Šedivým ve Švandově divadle stejným způsobem ocenil i dalších pět
osobností, mezi nimi například muzikanta Ondřeje Havelku či režiséra
Víta Olmera. (mif) Foto ARCHIV

Řevnice - Chřipková epidemie,
která už několik týdnů sužuje větší část republiky, zasáhla i naše
okolí. NN to potvrdil ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Prakticky v celém regionu vzrostl
počet výjezdů k pacientům s dušností, vysokou teplotou a celkovou
slabostí,“ uvedl. „Pokud v průběhu
chřipkového onemocnění nastaly
komplikace, bylo nutné tyto pacienty převézt k hospitalizaci,“ dodal s
tím, že se jednalo především o starší
lidi nebo pacienty s dalším chronickým onemocněním: kardiaky, ast-

matiky nebo onkologicky nemocné.
„V souvislosti s chřipkou jsme zaznamenali dvě úmrtí velmi starých
osob a jedno úmrtí v nemocnici několik dní po převozu v důsledku zápalu plic a postižení srdečního svalu,“ sdělil Bulíček a připomněl, že
příznaky chřipky jsou bolest hlavy,
kloubů, svalů,vysoká teplota, zimnice i malátnost. „Ochranu představuje očkování, zdravý životní styl, hygiena, ovoce a zelenina. Vyhýbejte
se místům s vysokou koncentrací infikovaných lidí nebo používejte
roušku,“ uzavřel ředitel.
(mif)

Místo kontejnerů nová parkovací místa
ŘEVNICKÁ RADNICE ZRUŠILA CENTRÁLNÍ SBĚRNÝ BOD ZA PRODEJNOU COOP
Řevnice - Parkování místo kontejnerů na tříděný odpad. Řevnická
radnice se rozhodla přemístit desítky kontejnerů z centrálního
sběrného místa za prodejnou
COOP na nová stanoviště. Obyvatelé by tak popelnice měli mít víc
po ruce a u »obchoďáku« naopak
větší šanci pohodlně zaparkovat.
Podle místostarostky města Marie
Reslové se tento prostor v poslední
době proměnil v neplánovaný sběrný dvůr bez možnosti zavedení otvírací doby a soustavné kontroly. Třebaže kontejnery byly monitorovány
kamerami i hlídkami městské poli-

cie, díky snadnému přístupu a relativnímu ústraní sem načerno a ve
velkém odkládali odpady občané ze
sousedních obcí a také podnikatelé.
Lidé odhazovali nejen směsný odpad, zanechávali nepořádek u kontejnerů, často tu odkládali i velkoobjemový odpad. Městu tak neustále
narůstaly náklady na jejich odstranění a likvidaci.
Barevné kontejnery byly postupně
přemístěny na nová menší sběrná
místa po okolí a to tak, aby je občané měli pokud možno v dochozí vzdálenosti od bydliště. Kde teď kontejnery stojí, najdou lidé na webo-

vých stránkách města, kde byla zveřejněna interaktivní mapka.
Pro strážníky městské policie to bude znamenat kontrolu podstatně většího počtu sběrných míst než dosud.
„Budeme proto dále využívat záznamová zařízení,“ potvrdil velitel Jiří
Dlask. Doplnil, že za poslední dva
týdny pokutovali dva hříšníky, kteří
u kontejnerů v ulici Rovinská odložili netříděný odpad. „Oba pachatelé
se na základě záběrů z fotopastí ke
svému jednání doznali a strážníci
jim vyměřili pokutu odpovídající jejich prohřešku,“ dodal Dlask.
Pavla NOVÁČKOVÁ

gramy s celkově vyčleněnou sumou
500 000 korun. Na činnost spolků
město přispívá částkou 300 000 Kč a
mezi pořadatele akcí rozděluje dalších 200 000 korun. O výši dotace
rozhoduje pětičlenná komise.
Nejvyšší sumu ze tří výše zmiňovaných obcí uvolňuje na granty dobřichovická radnice. Loni to byla částka 800 000 Kč, kterou si mezi sebe
rozdělily na tři desítky organizátorů
více než 50 projektů. Projekty pro
rok 2018 lze předkládat do 31. března na Městský úřad Dobřichovice,
osobně na podatelnu nebo poštou.
Projekty následně posoudí rada
města.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Z našeho kraje

* Skluzavky, skákací hrady, prolézačky i trampolíny nabídne malým
návštěvníkům v hale Bios Dobřichovice 24. a 25. 2., vždy od 11 do
18.00 Dětský svět Tygřík.
(izp)
* Na programu veřejného zasedání
obecního zastupitelstva Letů, které
se koná 28. 2. od 19.00 v sále OÚ U
Kafků, je mj. odpadové hospodářství
obce či hospodaření školky.
(bt)
* Seberozvojový program pro ženy
i muže 28 dní v sukni/v kšandách
pod vedením Barbory Valentové můžete absolvovat 28. 2. i 7. 3. od 19 do
21.00 v dobřichovickém KanclíkuObchůdku.Vstup 400 Kč, přihlášky
na: http://www.supersaas.cz/schedule/elmavia/Tvorivé_zážitkové_semináre.
Pavla KRÁTKÁ
* Poplatek za psa i za odvoz komunálního odpadu vybírá Obecní úřad
v Zadní Třebani. Poplatek za psa činí
100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu zůstávají na rok 2018 beze
změny: 500 Kč na osobu s trvalým
pobytem, 750 Kč chataři a nemovitosti, kde není nahlášen nikdo k trvalému pobytu. Zaplatit můžete v hotovosti na OÚ, nebo poslat peníze na
účet. Po zaplacení majitel obdrží samolepku, která musí být vylepena na
popelnici. Bez ní nebudou nádoby
vyváženy.
(pef)
* Chodec a osobní vůz se střetli 16.
února dopoledne v Pražské ulici v
Řevnicích. Místní záchranáři ošetřili
staršího muže s úrazem dolní končetiny a transportovali ho do nemocnice. Událost vyšetřuje policie. (bob)
* Vyřazený kotel odstavený před
domem ve Svinařích ukradl v noci z
8. na 9. února neznámý zloděj. Majiteli tím způsobil škodu 2.500 korun.
Jaromír MESTEK

Chata lehla popelem

Všenory - Rekreační chata shořela
6. února v noci ve Všenorech. Od
zkázy jí nezachránil ani zásah několika profesionálních a dobrovolných
hasičských sborů z okolí.
„Když jsme na místo v jednu hodinu
ráno dorazili, byla chata v plamenech,“ uvedl řevnický profesionální
hasič Pavel Vintera s tím, že uvnitř
objektu nikdo nebyl. „Zasahující
jednotky použily k likvidaci ohně
čtyři vodní proudy, ruční nářadí na
rozebírání konstrukcí i termokameru, kterou byla vyhledávána skrytá
ohniska,“ sdělil Vintera a dodal, že
příčina požáru zcela zničené chaty
je v šetření.
(mif)
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Horymír otevře jezdeckou sezonu
BÁJNÝ REK SE CHYSTÁ NA DALŠÍ JÍZDU, TENTOKRÁT OPAČNÝM SMĚREM: Z NEUMĚTEL DO RADOTÍNA
Rok se s rokem sešel a mimořádná sláva je opět
na spadnutí! V sobotu 3. 3. po osmé hodině ranní
vyrazí vladyka Horymír ze »svých« Neumětel na
návštěvu Radotína! Toho Radotína, kde si mohl
při úprku před hněvem knížete Křesomysla z Vyšehradu on a jeho věrný kůň Šemík oddechnout...
Událost, kterou si koňští nadšenci - Jízda svobodných pánů z Lochovic, jezdci ze zmrzlického Hu-

Nejkrásnější Morany budou
letos vybírat ve Všenorech

Pátý ročník Slavnosti Morany se uskuteční 24.
března ve Všenorech. Její součástí bude soutěž o
nejkrásnější figurinu vládkyně zimy, Morany.
Jste škola, školka, spolek, nebo jen parta kreativních lidí, kteří rádi tvoří? Máte rádi lidové tradice
a rádi se bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky
nebo nejbližšího okolí? Pokud ano a máte chuť,
přihlaste se, vytvořte Moranu, prezentujte ji a získejte pohár i věcné ceny. Přihlášky můžete posílat do 4. 3. na email petra.stehlikova@dobnet.cz
nebo se můžete přihlásit na čísle 605 205 755.
Přihlášky najdete také na www.idobnet.cz.
Slavnosti Morany jsou kulturně zábavní akcí s
bohatým programem zakončenou přehlídkou Moran, jejich zapálením a vhozením do řeky. Součástí akce bude start a let balonem, hudební vystoupení regionálních kapel, stánkový prodej a atrakce pro děti.
Petra STEHLÍKOVÁ, Lety

BÁJNÝ VLADYKA. Horymír v sedle koně do Radotína dorazí 3. března.
Foto ARCHIV
cul Clubu, radotínského TarpanClanu... - připomí- masopustního veselí, které už od 11.00 nabídne
nají již pošesté tuto historku z notně zamlženého skvělé pochutiny a nápoje včetně staročeské zabíobdobí českých dějin, se stala již tradicí a má řadu jačky, rej i soutěže masek a jiné kratochvíle, včetnadšených příznivců jak v Neumětelích, tak v Ra- ně báječné muziky kapely Třehusk.
dotíně. Jezdeckou družinu budou moci při její Státnický charakter návštěvy legendárního hrdiny
jízdě pozdravit i obyvatelé Vižiny, Drahlovic, Ha- bude umocněn přijetím představiteli Radotína,
tí, Řevnic, Letů, Karlíka, Vonoklas, Solopisk a slavnostními přípitky a slavnostní fanfárou, kteČernošic. Na náměstí Sv. Petra a Pavla v Radotíně rou bude oficiálně otevřena jezdecká sezóna
dorazí ve čtyři hodiny odpoledne. Vjede přímo do 2018!
Petr BINHACK, Radotín

Zapomnělo se, že vládnout znamená sloužit, vládce je služebník...
Začal rok a Česko žilo volbou prezidenta. Většina lidí zaujímala nesmířlivé postoje, volba rozdělila společnost nebývalou měrou. Nakonec to
dopadlo tak nějak »o chlup«, ani jeden z kandidátů nezískal podporu nadpoloviční většiny oprávněných voličů. Nechci soudit výsledky ani kandidáty, ale jako fanda sci-fi a obdivovatel mystifikačních dějin Jana
Drnka jsem si vymyslel slohovou
práci maturanta z budoucnosti.
Náš stát brzy oslaví jubileum svého
vzniku. Je dobré podívat se zpět do
historie a vzít si poučení. Naše historie je na zvraty více než bohatá. Jsou
zde náboženské i sociální neshody
vedoucí k ozbrojeným konfliktům,
události, jejichž kořeny tkví v okolním světě, i události, za něž si můžeme sami. Jedním z těchto zajímavých období je tzv. republika.
Říkalo se tehdy republika – to jest
vláda lidu, ale byla to jen hra na vládu. Všichni vládnout nemohli, vybíralo se ve volbách několik zástupců,
a ti byli posláni rozhodovat o státě.
Poslanci všemu rozuměli a brali za

to velké peníze Byli placeni za sezení i za stání, dostávali příplatek na
jídlo, na bydlení, na oblečení, za
funkci, za komisi, za mlčení, za mluvení, na kancelář, na asistentku, na
tužky, na papír a kdoví co ještě.
Existovali ještě další zástupci volení
v jiné loterii, kteří si říkali senátoři.
Prebendy měli stejné.
Dnešním občanům se to zdá neuvěřitelné. Dnešní zástupce v Českém
sněmu má jedinou peněžní náhradu za ušlou mzdu, která nesmí být vyšší
než dvojnásobek průměrné mzdy.
Volen může být jen ten, kdo může
volit, a volit může jen ten, kdo platí
daně. Kdo pracuje pro stát, může o
něm rozhodovat. Jednoduché. Senát
je složený z lidí, kteří se významně o
stát zasloužili a z lidí, kteří zastávají
vysoké funkce ve společnosti, vědě a
kultuře. Žádné platy a odměny, dělají to přece pro stát a pro své potomky. Jen jídlo zdarma při zasedání.
Tehdy však bylo výnosným zaměstnáním nejen politika, ale i politologie. Spousta kejklířů a šarlatánů hlásala, jak dopadne, když lidé zvolí

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů
natírání a práce ve výškách
práce s plošinou

toho či onoho a pak hlásala, proč to
tak nedopadlo a jak by to dopadlo,
kdyby to tak dopadlo. Každý z nich
všemu rozuměl a na vše měl patent.
Obrazovky byly plny mladých světaznalých odborníků, kteří vysvětlovali, co byste měli dělat, co byste si
měli myslet a co dělat, když to nemůžete dělat a myslíte si něco jiného. Čas od času byl volen jakýsi
pseudokrál, říkali mu prezident tedy
předseda. Všude se o něm mluvilo
jako o vládci, ale ve skutečnosti skoro nic nesměl. O to větší vznikaly
emoce při jeho volbě. Na start pomyslného závodu nastupovali kejklíří, šarlatání, nepotrestaní lumpové a
neznámí magistři. Lidé křičeli, jásali, prali se mezi sebou a podporovali
toho či onoho, obviňovali se z hlouposti a podrazáctví. Za prohry mohly
cizí mocnosti, neúspěšní závodníci
nadávali na hloupý a nevzdělaný lid.
Hrubián a hulvát obviňoval druhého
hulváta z hulvátství a doporučoval
změnu - sebe. Koukáme-li na záznamy, žasneme nad výkonem těchto
herců, protože to přece nikdo nemo-

hl myslet vážně. Opak je pravdou.
Všechno mysleli naši předkové vážně a dodnes nedokázal nikdo vysvětlit, proč si lidé nevybrali současné
společenské a politické uspořádání,
které již tehdy bylo známo.
Všichni se zaklínali demokracií, jakoby ji oni vymysleli a jen oni uplatňovali. Ale spíše než o demos krator,
vládu svobodných občanů, šlo o démon krator, o démona vládnutí, který všem zatemňoval rozum a démon
vládnutí pak třímal moc se všemi rysy démonismu. Zapomnělo se, že
vládnout znamená sloužit, že vládce
je služebník, který slouží svému lidu, svým národům.
A to je vše. Je to jen pohádka a jako
taková končí vládou dobrého krále.
Slovo pohádka však bylo původně
výrazem pro nezpochybnitelnou
pravdu – zase je to jinak, než dnes
říkáme –, a tak víme, že ten šťastný
konec přijde. Možná za hodně dlouho, ale přijde! Co dodat? Snad jen:
Svatý Václave, nedej zahynouti nám
ni budoucím. Ať žije král a Bůh s námi!
Josef KOZÁK
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Týmy se »porvaly« o nejlepší pozici
ZÁKLADNÍ ČÁST ŘEVNICKÉHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI JE DOHRANÁ, NA ŘADĚ JE PLAY-OFF
Řevnice - V sobotu 17. února skončila na hřišti Za Vodou základní
část dvacátého prvního ročníku
turnaje v pozemním hokeji Řevnický Bandy Cup (ŘBC). O tom,
kdo letos zvedne nad hlavu pohár
určený vítězi, rozhodne finálové
play-off hrané 24. 2. loňský triumf obhajuje Citrus Team.
V předposledním kole základní části,
jež bylo na programu 10. 2., se už
začaly týmy rvát o co nejlepší umístění a nasazení do play-off. „Tento
boj nejlépe zvládli Citrusové a Samotáři, sdělil jeden z organizátorů
turnaje Jan Kočí. Ostatní družstva
podle něj trpěla absencemi hráčů a
někdy i nedisciplinovaným chováním. „Vylučování přicházelo téměř v
každém utkání,“ zdůraznil.
Naplno se boj o nejlepší pozici do závěrečného »pavouka« rozhořel v
závěrečném kole základní části 17. 2.
„Žádné velké překvapení se nekona-

V posledním zápase se utkala družstva Citrusů a Samotářů o první místo v základní části zajišťující přímý
postup do semifinále. Z vítězství 2:1
se radoval Citrus Team.
Play - off začíná v sobotu 24. února v
10.30 zápasem Kojoti - Boston, vítěz
21. ročníku ŘBC bude známý okolo
16.30 hodin.
Čelo tabulky střelců i kanadského
bodování základní části soutěže opanoval »Kojot« Vít Němeček, druhý v
obou hodnoceních skončil Jakub Strnad z Bostonu.
Miloslav FrÝDl

Závěrečná tabulka základní
části turnaje

A TEĎ FINÁLE. Základní část letošního »benďáku« je dohraná, účastníky
čeká už jen finálové play-off.
Foto Pavel JÍLEK
lo, tedy mimo vítězství IQ Ouvey, mem Kojotů,“ komentoval dění Kokteří okupují poslední příčku, nad tý- čí, který sám obléká dres IQ Ouvey.

1) Citrus Team 37 bodů (86:50)
2) Samotáři 33 (63:35)
3) Bája Pic 28 (76:66)
4) Boston 28 (65:57)
5) Kojoti 25 (87:68)
6) L.A. Kings 11 (39:77)
7) IQ Ouvey 6 (43:106)

Z vítězství na »tyčinkovém« turnaji se radovali fotbalisté Řevnic
Již čtvrtým rokem pořádá Futsal Dobřichovice
turnaje pro družstva malých fotbalistů z okolních
měst a obcí. Jak uvádí organizátor nízkorozpočtového klání, trenér malých dobřichovických futsa-

listů Jaroslav Pešice: „Původně se turnaji říkalo
»tatrankový«, protože odměnou pro každého hráče byla tatranka, ale teď už je turnaj »tyčinkový«,
neboť jsem na naléhání své dcery Sáry, zařadil odměny bez palmového oleje – ovesné tyčinky...“
Snahou organizátora je nabídnout ostatním trenérům kvalitní soutěž, v níž by pro svůj tým našli
silné protivníky. Systém hry je každý s každým s
jedenáctiminutovými zápasy a pravidly malého
fotbalu. Naposledy se při 12. Tyčinkovém turnaji
utkaly TJ Sokol Jinočany, FK Slavoj Řevnice, SK
Cembrit Beroun, AFK Loděnice a dva celky dobřichovických futsalistů.

Odpoledne 11. 2. přineslo kvalitní výkony, hodně
gólů a napínavou atmosféru. Až poslední utkání
rozhodlo o vítězi turnaje. Gólem Richarda Davida
zvítězilo družstvo Řevnic před Jinočany a áčkem
Dobřichovic. „Byl to neuvěřitelný zážitek v podání všech týmů. Takovou atmosféru a výkony jsem
snad ještě nezažil. Byl to nejlepší turnaj, co se v
Dobřichovicích hrál,“ zhodnotil dramatickou podívanou jinočanský kouč Libor Trojan.
A co si hráči odnesli? No přece zdravou tyčinku,
každý tým diplom, ale zejména velikou radost z
příjemného fotbalového odpoledne.
Tomáš ChABErA, Řevnice

Za špílmachra musel na hřišti zaskočit fanoušek

VYHRÁLI. Vítěz dobřichovického turnaje, družstvo Řevnic.
Foto Tomáš CHABERA

Dobřichovičtí fotbalisté startují v rámci přípravy
na zimním turnaji, který na umělé trávě pořádá
ČLU Beroun.
Hned první zápas, v němž změřili síly se Zdicemi,
ovlivnila chřipka. Řada dobřichovických hráčů
nemohla nastoupit, jiní nebyli fit a mužstvo bylo
tudíž hodně slepené. Přesto se mu v prvním poločase dařilo účastníka krajské l. B třídy přehrávat a
do kabin se šlo za stavu 2:0 pro Dobřichovice.
Branky vsítili Větrovec a Skučko. Druhá půle byla
jiná. S vyvrknutým kotníkem odstoupil špílmachr
Karel Šlapák a na hřiště za něj musel jít fanoušek,
jenž dělal pomezního rozhodčího! Soupeř násled-

ně třemi brankami strhl vítězství na svoji stranu.
Ve druhém zápase Dobřichovice zdolaly Všeradice
4:3 brankami Kuníka (2), Skučka a Marcela Šlapáka. Dobřichovičtí měli v první pětačtyřicetiminutovce značnou převahu, dobře kombinovali a soupeři prakticky nic nedovolili. Branku však dokázali vstřelit jenom jednu. Dobřichovického gólmana,
neohrozila žádná střela. Po přestávce se Všeradice
vzchopily. Hrálo se od branky k brance, oba týmy
preferovaly ofenzivu před defenzivou. Zápas dostal jiný náboj, diváci viděli řadu šancí a šest dalších gólů! Dobřichovice byly na konci o jeden zásah lepší.
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Dobřichovice postoupily do semifinále
Dobřichovičtí volejbalisté neponechali nic náhodě a celkem jednoznačně přešli přes tým SK Brno B.
Před úvodním utkáním to vypadalo
na velký boj, neboť Brno se netajilo
ambicemi na postup, ke kterému mu
měly pomoci posily z A týmu. V pátečním zápase tak nastoupila trojice

hráčů, která alternuje i v A týmu, ale
na celkový průběh hry to mělo malý
vliv. Dobřichovice od prvních výměn dokazovaly jasnou převahu ve
všech činnostech, a tak první zápas
skončil jednoznačně 3:0.
Druhý den bylo Brno bez posil, což
týmu kupodivu spíše prospělo. Větší
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kolektivní výkon a bojovnost přinesla vyrovnanější partii. Dobřichovice přesto nedovolily soupeři ani set
a zvítězily opět 3:0.
O týden později čekala dobřichovické volejbalisty cesta na Moravu, kde
by mohli ukončit sérii hned po třetím utkání. Domácí SK Brno nastoupilo do zápasu s velkým odhodláním
sérii prodloužit. Naopak dobřichovickým nějakou dobu trvalo, než
»rozchodili« dlouhou cestu. Bojovalo se o každý míč a v každém setu
rozhodovaly maličkosti. V jednom
setu se více dařilo domácím, ve druhém Dobřichovicím. Utkání tak po
téměř dvou hodinách dospělo do tiebreaku, kde se projevily větší zkušenosti a Dobřichovicím se tak podařilo sérii ukončit.
Soupeř pro semifinále zatím není
znám. Buď to bude VK Nymburk,
nebo MFF Praha. Jiří GEIsslEr,
Dobřichovice

Sport po okolí
* Pochody Zimní Brdský přechod a
Zimní Brdská padesátka startují 24.
února v Řevnicích na nádraží. Připraveny jsou trasy dlouhé 50, 35, 26
a 16 kilometrů. Pořádá TJ Čechie
Karlín, odbor turistiky, info získáte
na telefonu 728 218 113 nebo vanesa.dobrovic@seznam.cz.
(pan)
* Třetí ročník Sportovního plesu
pořádá Sokol Lety v pátek 2. 3. od
19.30 hodin v sále U Kafků. Čeká
na vás směsice muziky, tance, bohatá tombola, afterparty s DJ produkcí
a překvapením. Zahraje kapela Professor, vstupné 250 Kč.
(pan)
* 18. ročník turnaje ve stolním
tenisu Ping-Pong Open 2018 pořádá
17. 3. ve Společenském domě Zadní
Třebaň místní Klub českých turistů.
Prezence v 9.30, zahájení v 10.00.
Rekreační i registrovaní účastníci
budou hrát odděleně v kategoriích
muži, ženy a čtyřhry. Ti nejlepší obdrží medaile, diplomy a trička. (jaz)

