
Zadní Třebaň – V nejbližších le-
tech čeká nádraží v Zadní Třebani
proměna. Dotkne se nejen nejbliž-
šího okolí stanice, ale změní tvář
celého centra obce. Přesně to se
tvrdí v reportáži, kterou poslední
únorový víkend odvysílal Český
rozhlas Region.
Chystaná optimalizace trati třetího
železničního koridoru z Prahy do
Plzně by měla podle autora reportá-
že Jaroslava Mareše zkrátit Třebaň-
ským cestu na nádraží - vlaky prý to-
tiž budou stavět blíže centra obce.
„Místním se ale nelíbí nápad zrušit
při novém řešení okolí nádraží v ob-
ci náves. Ta je u jednoho z dosavad-

ních přejezdů a projektanti navrhli
vybudovat na jejím místě kruhový
objezd,“ tvrdí Mareš.
Že projekční kancelář SUDOP při-
pravující  Optimalizaci trati Praha –
Beroun navrhuje radikální změny,
potvrdila starostka obce Markéta Si-
manová: „Budova se měnit nebude,
má ale vzniknout oficiální cesta k ná-
stupišti na Prahu od přejezdu lokál-
ky,“ řekla. „Upraví, prodlouží se ná-
stupiště, nebude se dát  skákat přes
koleje, bude se muset využít pod-
chod. Na trase lokálky a ve směru do
Prahy má být nástupiště středové. Za
podchodem by měla být zbourána
garáž, či co to je. (Dokončení na str. 9)

V tomto čísle Našich novin
* Zrekonstruují »dřevák«? - strana 3
* Ples natáčela televize - strana 8

Radotín - Doslova pozdvižení způ-
sobil seriál Most, jehož poslední
díl v pondělí 25. února odvysílala
Česká televize. Jeho režisérem je
rodák ze Zadní Třebaně, aktuálně
obyvatel pražského Radotína Jan
PRUŠINOVSKÝ.
Proč právě Most? Koho napadlo
»dát dohromady« seriál právě na
tohle téma? Tebe, scénáristu Petra
Kolečka, koho...?
Napadlo to Petra Kolečka. Jeho žena
totiž pochází z Mostu a on tam trávil
víkendy. Tchán s ním chodil do Se-
verky na pivo.
Jak dlouho jste se se scénáristou

rozhoupávali, že podobný seriál
vytvoříte a jak dlouho jste ho pak
tvořili?
Celé to trvalo přibližně čtyři roky.
Samotné natáčení v Mostě asi šest
měsíců.
Co bylo v »přednatáčecí«, příprav-
né fázi nejtěžší?
Nejtěžší bylo určitě konečné zfinali-
zování scenáře. Inspirace, nápadů
bylo spoustu, ale dát tomu správný
tvar byla docela dřina. 
Věděl jsi od začátku, že budete na-
táčet v Mostě, nebo byly ve hře i ji-
né varianty?
Vždycky Most! (Dokončení na str. 3)

PROMĚNY PLESALY. Ples taneční skupiny se konal v polovině února v Řev-
nicích. (Viz strana 4) Foto Vladislav SKALA

Jan Prušinovský. Foto ARCHIV ČT

»Kruhák« nechceme!
brání se Třebaňští

NÁDRAŽÍ V ZADNÍ TŘEBANI ČEKÁ VELKÁ PROMĚNA

26. února 2019 - 4 (744) Cena výtisku 7 Kč

Samotáři se vrátili
zpátky na »trůn«

Takový humbuk jsem nečekal! tvrdí režisér Mostu

Snažil se ujet policii, zastavily ho až výstřely
Černošice - Honička aut, jak z akčních filmů, se odehrála v noci z 16. na 17.
února. Skončila v Černošicích havárií, střílením a zraněním dvou policistů.
Řidič osobního auta se »na druhé straně« Brd snažil krátce po sobotní půl-
noci ujet policejní hlídce, která ho chtěla zkontrolovat. Do pronásledování
se postupně zapojily i další policejní vozy. „Noční honička začala kdesi u
Mníšku pod Brdy a skončila v Černošicích, kde uprchlík narazil do prodej-
ny u nádraží,“ potvrdil NN ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Muž
se snažil z místa utéct, zastavil ho až varovný výstřel. „Při zásahu se lehce
zranili dva policisté,“ uvedl Bulíček. „Po nezbytném ošetření jsme je pře-
vezli k dalšímu vyšetření do motolské nemocnice,“ dodal s tím, že dopade-
ný mladík si způsobil jen drobné povrchové zranění. (mif)

Liteň - Nový dokumentární sní-
mek o divadelníkovi, básníkovi,
muzikantovi... Jiřím Suchém na-
táčí známá režisérka Olga Som-
merová.  Koproducentem filmu je
nezisková organizace Zámek Li-
teň, z. s.
Premiéra celovečerního filmu s pra-
covním názvem Legenda Suchý  je

naplánována na podzim. „Natáčení
už skončilo a na řadu přichází střiž-
na a postprodukce,“ uvedla Barbora
Dušková z neziskovky. „K tomu,
aby se snímek k divákům dostal v té
nejlepší kvalitě, potřebují tvůrci fi-
nance. Proto spustili sbírku na
crowdfundingovém serveru Hit-
hit.cz,“ dodala. (mif)

Vzniká film o Jiřím Suchém, shánějí se peníze

Padne na jubilejním
masopustu rekord?
Zadní Třebaň - 42! Dvaačtyřicet!
Přesně tolik domácností připravilo
loni i předloni pohoštění masopust-
nímu průvodu maškar v Zadní Tře-
bani. Padle letos rekord? Nepadne?
Jubilejní, XXX. Poberounský maso-
pust se letos koná v sobotu 2. břez-
na. Přijďte se podívat, bohatý pro-
gram na návsi začne v 9.00 a bude
stát zato! Pokud si k tomu oblečete
masku, můžete vyhrát třeba dárkový
koš v ceně 1.500 Kč. Pak zmiňovaný
průvod - všem štědrým Zadnotřeba-
ňanům děkujeme předem - a nako-
nec, jako »jubilejní bonus«, Školní
masopustní ples. (Viz strana 2) (mif)
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Maškary, stánky, soutěže, průvod, ples...
JUBILEJNÍ, XXX. POBEROUNSKÝ »FAŠAŇK« SE V ZADNÍ TŘEBANI KONÁ V SOBOTU 2. BŘEZNA

Zadní třebaň - v roce 1990 se v
Zadní třebani uskutečnila první
novodobá oslava masopustu. le-
tošní zadnotřebaňský, nebo také
Poberounský »fašaňk« tedy bude
už třicátý. velkolepý rej desítek
maškar vypukne jako vždy posled-
ní sobotu v masopustě - ta letos
připadá na 2. března.
Program Poberounského masopustu,
který patří mezi největší akce svého
druhu v celém Středočeském kraji,
začne na návsi v Zadní Třebani sty-
lovým staročeským jarmarkem, na

kterém budou kromě výrobků růz-
ných řemeslníků k dostání preclíky,
perníky, koláče, pečené maso, medo-
vina… A koblihy, samozřejmě –
symbol masopustu. Prodejců z celé
republiky se přihlásily přes tři desít-
ky! Děti se budou moci svézt na ko-
ních či na řetízkovém kolotoči, dos-
pělé určitě potěší tradiční zabijačko-
vé pochoutky či místní pivo Bobr.
Počínaje 10.00 hod. se na improvi-
zovaném jevišti v podobě valníku
představí:
• Kejklíř PET
• staropražská kapela Třehusk
• dětská lidová muzika Notičky
• taneční skupina Proměny
• taneční soubor Klíček
• pěvecký Třebasbor
• děti ze ZŠ Zadní Třebaň
• řevničtí ochotníci s tradiční maso-
pustní fraškou
Nakonec bude symbolicky pocho-
ván Masopust a oceněny nápadité
maškary. K účasti v soutěži o nejori-
ginálnější převlek jsou zváni všich-
ni, místní i přespolní. A letos, vzhle-
dem k jubileu, byla vyhlášena ještě
jedna soutěž: o nejkrásnější či nejdů-

myslnější alegorický vůz. Přihlásit
se může kdokoliv s výtvorem jaké-
hokoliv druhu – vůz může táhnout
auto, traktor, koně…, mohou jej ale
také klidně tlačit lidé!
Poté se vydá na obchůzku obcí prů-
vod v čele s kapelou, koňským spře-
žením a kvartetem »hlavních« po-
stav: medvědem, medvědářem, poli-
cajtem i Masopustem-Bakchem.
Všichni budou ochutnávat koblihy,
škvarkové placky, uzené maso, pá-
lenku a další dobroty které pro ně
připraví místní hospodyňky a hospo-
dáři. Loni i předloni pohoštění prů-
vodu nabídlo rekordních 42 (!) do-
mácností, doufáme, že stejně štědří
budou Zadnotřebaňští také letos.
Večer se opět po mnoha letech bude
v Zadní Třebani konat masopustní
tancovačka, resp. – I. Masopustní
školní ples. V místním Společen-
ském domě začne ve 20.00 a také je-
ho návštěvníky čeká mimořádně bo-
hatý program: uvítací přípitek, před-
tančení, dámská volenka, tombola,
půlnoční překvapení, slosování vstu-
penek, soutěž družstev o Krále ma-
sopustu... Hrát bude skupina Boss

band. O vstupenky je velký zájem, v
předprodeji si je v tuto chvíli stále
ještě můžete objednat v ZŠ Zadní
Třebaň či na tel.: 602 654 937. 
Další info na http://www.nasenovi-
ny.net. Miloslav FrÝDl

Pošlete nám pohled,
odměníme vás cenou
Zadní Třebaň - Nejen soutěž o nej-
nápaditější alegorický vůz a večerní
školní ples »vylepší« program letoš-
ního XXX. Poberounského masopu-
stu v Zadní Třebani. Na počest jubi-
lejního ročníku se pořadatelé roz-
hodli vydat také »památeční« maso-
pustní pohledy.
K dostání budou 2. 3. na návsi u
stánku s tombolou i u stánku školy a
3. 3. na dětském karnevale ve Spole-
čenském domě. Pohledy si můžete
schovat  na památku, ale také nám je
můžete do 31. 12. 2019 poslat zpět.
Z čím originálnějšího místa nám po-
hled na adresu redakce (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) pošlete,
tím lépe. Tři »nejexotičtější« desti-
nace odměníme cenami.             (mif)

V neděli 10. února v Řevnicích ma-
sopustně  probouzeli Medvěda. Ná-
městí se chvíli po druhé hodině od-
polední postupně zaplnilo maškara-
mi domácími i přespolními - piráti,
divoženky, bílá paní, medvěd, kůň a
jelen, a vůbec množství zvěře a růz-
nobarevné havěti - do rukou svého
vyslance převzali od místního stráž-
níka symbolický klíč od města a
zábava mohla začít. 
Velcí i malí se po chvilce zdráhání
roztančili do rytmu medvědího tance
a poté se v čele s osmičlennou kape-
lou vydali na obchůzku městem. Ve
svých dvorech, dvorcích a zahrád-
kách je během odpoledne přivítali
sousedé. V Pražské ulici u Starých se
ke kapele náhle připojil zpívající Je-
žíš s akordeonem a bylo ještě vesele-
ji. V Sádecké u Bolartů byl jako kaž-
dý rok skvělý taneční parket,  v Ma-

řákově u Černých otevřela své brány
Pražská kavárna a u Hladišových za-
se čekaly již vyhlášené koláčky a
bramborové placky. 
Štědré pohoštění ani poháry na svla-
žení hrdla nechyběly nikde a průvod
rozveseleně vystoupal v hojném po-
čtu až do zázemí lesní školy a škol-
ky ZeMě, která akci již šestým ro-
kem s podporou města Řevnice po-
řádá. Tam na maškary čekal  pravý
vegeguláš a u ohně vyhlášením krále
a královny masopustu - velkého mu-
šáka a malé bílé paní - se bujaré ve-
selí završilo, medvěd byl jistojistě
probuzen a jaro tak má dveře doko-
řán otevřené.
Je skvělé, že tato obnovená tradice v
Řevnicích už zapustila pevné koře-
ny!Těšíme se zase příští rok!

Kateřina KotKová, Řevnice
Foto Petr HoFFelner

V Řevnicích probudili medvěda, jaro má dveře dokořán

Dětem na karnevale
zazpívá youtuberka
Zadní Třebaň - Masopustní oslavy v
Zadní Třebani uzavře tradičně dět-
ský karneval. V místním Společen-
ském domě se koná v neděli 3. břez-
na od 14.00 hodin. 
Dětem zazpívá youtuberka Veroni-
ka Spurná, připraveny pro ně budou
hry, soutěže, volba nejhezčích ma-
sek i kolo štěstí. Zahraje staropraž-
ská kapela Třehusk. (mif)

V sobotu 16. února se v »Horymírových« Neumě-
telích konal tradiční masopust. Sraz masek byl
jako obvykle před kulturním domem, kde se také
předávalo masopustní právo. Po společném foce-
ní a udělení cen za nejlepší masky se vyšlo na
průvod obcí. Hudební doprovod nám, jako každý
rok, dělala kapela Třehusk, kterou doplňoval Fla-

šinet pro radost. Po několikahodinovém průvodu
obcí se všichni sešli opět před »kulturákem«, kde
si za doprovodu muziky dopřáli pořádnou porci
výborných zabijačkových dobrot, které nám při-
pravil pan řezník. Všem maškarám a ostatním
účastníkům děkujeme za pěkně strávený den.

Lenka MottLová, Neumětely

Druhý ročník tmaňského masopustu se 24. 2. vy-
dařil. Ačkoliv bylo ráno pošmourné, jen co jsme
vyšli s kapelou Třehusk do průvodu, vysvitlo
slunce a den byl jak malovaný. Mnohokrát děku-
jeme všem, kdo se zapojili do obnovení tradice a
věříme, že nás bude v průvodu každým rokem při-
bývat.             Jana Šmardová KouLová, tmaň

Průvod v Neumětelích vedl Žid, ve Tmani nechyběly jeptišky
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Takový humbuk jsem nečekal! tvrdí...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Žádná jiná varianta nebyla, příběh
Mostu se opírá o reálie toho města.
Ale Petr Kolečko to původně psal
jako studiový sitkom, takže se počí-
talo, že se ta hospoda postaví třeba i
v ateliéru. Mně se ten nápad ale pří-
čil. Točit něco o reálném městě v
Praze, v ateliéru, by byla blbost.
Most je seriál bez hereckých hvězd
a přitom se na něj chvála za obsaze-
ní hrne ze všech stran. Měl jsi šťa-
stnou ruku při konkursech, nebo jsi
šel najisto?
Já moc nevěřím na to, že je někdo
lepší a horší herec. Jde mi o to, aby
ten člověk pasoval k té postavě, aby
jí nějak rozuměl. To, jestli je někdo
herecká hvězda, pro mě nehraje žád-
nou roli.
Jak velký je v Mostu poměr herců a
neherců? Kde jsi sháněl »lidi z
ulice«?
U toho základu, v hlavních rolích,
neberu na zřetel odkud jsou. U dal-
ších méně důležitých rolí využívám
lidí z blízkého okolí. Ono se to oko-
ření a je to také jednoduše praktické.
Vypravovat autobus komparzu z
Prahy do jiného města, mi přijde ja-
ko nesmysl.
Jak vzali »filmaře z Prahy« místní
obyvavatelé? Zapadli jste, nebo jste
měli problémy?
Ten vstup do Mostu byl postupný. Já
sám jsem tam jezdil snad už rok před
natáčením. Protože ale s lidmi dost
komunikujeme a bereme je do hry,
tak tam pak při samotném natáčení
žádné problémy nebyly.
Předloni jsme se potkali, právě jsi
končil natáčení Mostu a tvrdil, že
už se těšíš domů, protože je to »na

Severu« hodně náročné. Co bylo
nejtěžší?
Asi právě ta délka natáčení. Byl
jsem tam dlouho, vpodstatě jsem
tam bydlel. U předchozích projektů
to bylo takzvaně »na dojezd«, v
Mostě jsem trávil týdny, domů jsem
se dostal vždycky jen na pár dní.
Když se blížilo uvedení seriálu, byl
jsi hodně nervózní? Bál ses, jak ho
diváci a kritici vezmou? Měl jsi ně-

jaké tušení, jak to dopadne?
Člověk se vždycky bojí. Naučil jsem
se postupně mít spíš skeptické oče-
kávání. Podle ohlasů jsem pak buď
příjemně překvapený, nebo jen mír-
ně zklamaný.
A v totmo případě? Překvapila tě ta
nadšená odezva?
Ano. Jsem až zaskočený. Takový
humbuk jsem vážně nečekal. 
Nadává ti taky někdo, nebo všichni
jen chválí?
Nadávají, chválí, zívají. Reakce mi
přijdou přirozené, stejné jako u ji-
ných projektů. Rozdíl je pouze v tom
obrovském množství.
Máš i nějaké kuriozní reakce tele-
vizních diváků?
Četl jsem ironický komentář, kde se
nějaký divák naváží do proklamova-
né autenticity Mostu. Jako příklad
uvádí, že Leoš Noha v pozdějších
epizodách hraje skinheada v latexo-
vé masce, přičemž Leoš šel ve sku-
tečnosti doopravdy dohola, kvůli roli
se prostě ostříhal. Ale možná to ten
divák třeba sledoval na telefonu ne-
bo v blbém rozlišení...
Co teď, užíváš si úspěchu, odpočí-
váš? Přemýšlíš o pokračování...?
Snažím se koncentrovat na další
práci. V březnu začínám zkoušet di-
vadlo v Činoherním studiu v Ústí

nad Labem, tak se na to připravuju.
O pokračování vůbec nepřemýšlím,
protože ten příběh má konec.

Miloslav FRÝDL

DŘEVÁK. Bývalý sklad u řevnického nádraží. 
Foto NN M. FRÝDL

Dočká se »dřevák« rekonstrukce? Město shání dotace

Jan PRUŠINOVSKÝ
- narodil se 3. 7. 1979 v Hořovicích,
vyrůstal v Zadní Třebani, v součas-
nosti bydlí v Radotíně, ženatý
- studoval Akademii J. A. Komen-
ského, Vyšší odbornou školu publi-
cistiky i scenáristiku a dramaturgii
na FAMU
- jeho prvním celovečerním filmem
byl v roce 2008 František je děvkař
- je scenáristou i režisérem populár-
ního televizního seriálu Okresní
přebor a filmu Okresní přebor – Po-
slední zápas Pepika Hnátka
- režíroval oceňované komediální
seriály Čtvrtá hvězda, Trpaslík a
Autobazar Monte Carlo
- film Kobry a užovky, který režíro-
val, získal v roce 2016 šest Českých
lvů, včetně ocenění za nejlepší film
a režii
- seriál Most je už šestým projek-
tem, na kterém spolupracoval se
scénáristou Petrem Kolečkem 
- rád hraje fotbal, čte a sbírá gramo-
fonové desky                                 (mif)

LUĎAN. S představitelem hlavního seriálového hrdiny, kterého ztvárnil he-
rec Martin Hofmann.     Foto ARCHIV ČT

Řevnice - Bývalý nádražní sklad takzvaný Dře-
vák v Řevnicích by se mohl dočkat rekonstruk-
ce, aby se v něm mohly konat akce. Město Řev-
nice se na tento projekt pokusí získat dotaci.
„Nová epocha pro takzvaný »dřevák« začala v ro-
ce 2013. Místní ZUŠ si vyhlédla sklad jako mož-
ný velkorysý prostor vhodný pro výstavy nebo
absolventské koncerty školy i další akce s přesa-
hem - a odkryla tak jeho skrytý potenciál,“ píše na
webových stránkách věnovaných obnově skladu
architektka Šárka Sodomková, která je autorkou
projektu rekonstrukce. 
V roce 2010 město Řevnice odkoupilo sklad spolu
s několika pozemky podél dráhy od Českých drah
a v roce 2013 vstoupila do boje o záchranu objek-
tu »zuška«. Získala možnost využívat sklad k vla-
stním potřebám. První akce se zde konala v roce

2013, proto se Dřeváku začalo říkat Sklad 13.
Nyní město usiluje o dotaci, díky níž by mohl být
objekt z konce 19. století citlivě zrekonstruován.
„Jde nám o zachování autenticity místa. Sklad by
nebyl zateplený, sloužil by jen během sezony,“
uvedl starosta Tomáš Smrčka. „Optimálním řeše-
ním je nechat objekt tak, jak je. Zaměřit se jen na
stavební úpravy zajišťující bezpečnost návštěvní-
ků a životnost stavby. A funkce, které potřebuje-
me pro provoz objektu, jako třeba sanitární zaří-
zení a příprava jednoduchého občerstvení, umístit
vně budovy, mimo ochranné pásmo 2,5 metru.
Nejjednodušším a nejvhodnějším způsobem se
zdá být využití kontejnerů,“ popsala záměr archi-
tektka s tím, že město již získalo potřebná kladná
vyjádření a souhlasy od dotčených institucí pro
rekonstrukci. Pavla NOVÁČKOVÁ

S HERCI. Jan Prušinovský při natáčení seriálu Most.   Foto ARCHIV ČT
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Elišku »Ziky« si Proměny dovezly z Itálie
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA USPOŘÁDALA JEDENÁCTÝ REPREZENTAČNÍ PLES

V pátek 15. února večer se sálem Li-
dového domu v Řevnicích rozléhala
hudba a veselí. Zdejší taneční skupi-
na Proměny tu pořádala svůj již 11.
Reprezentační ples, který pokračo-
val až do brzkých ranních hodin. 
Na malé i velké tanečníky se přišlo
podívat přes 150 hostů - a že měli
členové souboru co ukázat. „Letos
máme nejvíce předtančení, co jsme
kdy měli,“ nechala se slyšet vedoucí
Proměn Ivana Zrostlíková. 
Malé Proměny se předvedly hned
dvakrát. Jako první zatancovaly na
hudbu z pohádky Ledové království

Najednou, druhým tancem byl po-
chod z legendární pohádky Méďa
Béďa z roku 1961. 
Ani střední tanečníci se nenechali

zahanbit. Zatancovali na pásmo pís-
niček z muzikálu Rebelové a zvládli
i scénický tanec se stuhami na pís-
ničku Impossible. Velké Proměny se
ukázaly dokonce třikrát. Ve 21 hodin
zatancovaly na písničku Lie to me
od Mikolase Josefa, o hodinu pozdě-
ji se blýskly scénickým tancem The
hanging tree z filmu Hra o trůny a na
závěr předvedly svůdný tanec And
Of Time od Beyoncé. Co bylo letos
opravdu zajímavé - všechny choreo-

grafie, kromě jedné od Janičky Hert-
lové, připravily Elišky: Křenková,
Kenclová a Zikánová. A to jsme si
Elišku »Ziky« dokonce nechali do-

vézt z Itálie. „V den plesu měla krás-
né dvacáté narozeniny, tak jí Promě-
ny daly k narozeninám letenku, aby
mohla být s námi,“ potvrdila Ivana.
Ples samozřejmě není jen tancování.
Jeho součástí byla i tombola, dám-
ská volenka a samozřejmě také loso-
vání půlnoční ceny – krásný kávovar
nám letos daroval Petr Kozák.
Jen si Proměny trochu oddechly, tak
v neděli pořádaly dětský karneval.
Jako každý rok byl velice povedený.

Přišlo okolo padesáti masek a letos
bylo vybírání těch nejhezčích mno-
hem náročnější než jindy. Rodiče
konečně začali být originální a vyrá-
běli převleky doma – trvanlivé mlé-
ko, budík, Lidožrouti, Kissáci a
spousta dalších masek protančilo ce-
lé nedělní odpoledne. Doufáme, že si
to všichni užili, jako my, a už nyní se
těšíme na příští rok.
Děkuji všem, kdo se podíleli na pří-
pravě plesu, přispěli do tomboly
nebo pomohli s úklidem sálu po kar-
nevalu.   Lenka ZRoSTLÍKoVÁ,

Proměny, Řevnice

Hudební festival Rockový Sluno-
vrat,  který se bude konat 31. 5. a 1.
6. v  řevnickém Lesním divadle, po-
může Klubu nemocných cystickou
fibrózou. Stejně jako v  předchozích
dvou letech organizujeme soutěž,
díky které získají začínající kapely a
sóloví hudebníci šanci se prosadit,
zviditelnit a získat nové zkušenosti. 
Kapely mohou své nahrávky zasílat
do 15. 3. Z nich bude vybráno pět fi-
nalistů, kteří se o vítězství utkají pří-
mo na festivalu. Soutěžící budou vy-
stupovat na pódiu věnovanému prá-
vě Klubu nemocných cystickou fib-
rózou. Svým koncertem budou ná-
vštěvníky vybízet, aby tzv. slané
děti podpořili finančním příspěv-
kem. Na činnost klubu bude věnova-
ná celá částka, která se vybere. 
V roce 2017 se vítězem této soutěže
stala pop-funková skupina Jay Del-
ver z  Brna, poslední ročník ovládla
pražská kapela MONNA. Prvenst-

vím si kapely zasloužily nahrávání v
profesionálním studiu a také místo v
programu připravovaného ročníku. 
Mimo to se dal do pohybu i projekt
Křídla pro Patrika. Cílem sbírky je
pomoci Patriku Šimánkovi, jenž je
po nehodě upoután na invalidní vo-
zík. Dárci mohou na transparentní
účet poslat libovolnou částku - pení-
ze budou použity na nákupu elek-
trického vozíku pro Patrika.
Na festivale v »Lesňáku«, vystoupí
mnoho zahraničních i tuzemských
kapel a DJů. Hlavní hvězdou bude
švédská rocková formace Royal Re-
public, dále zahrají Gaia Mesiah,
Skyline, Horkýže Slíže, N.O.H.A,
Itchy (DE), Auxili (ES), Vosí hníz-
do, Sto zvířat, Slapdash, Glad for
Today...  Více informací najdete na
www.rockovyslunovrat.cz nebo na
facebookové stránce Rockový Slu-
novrat léčí.      Kryštof ChVojKa,

Lety

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
27. 2. 19.00 ZKÁZA DEJVICKÉHO
DIVADLA
1. 3. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
1. i 9. 3. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
2. 3. a 10. 3. 13.45 (Ne 16.00) LEGO
PŘÍBĚH 2
2. 3. 15.30 SPIDER-MAN: PARALELNÍ
SVĚTY
2. 3. 17.30 ZRODILA SE HVĚZDA
2. 3. 20.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI?
6. 3. 20.00 FAVORITKA
8. 3. a 9. 3. 17.30 (So 15.30) CAPTAIN
MARVEL
8. 3. 20.00 ZELENÁ KNIHA
9. 3. 13.45 PSÍ VELIČENSTVO
9. 3. 18.00 NA STŘEŠE
10. 3. 14.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
10. 3. 18.00 ŽENY V BĚHU

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
26. 2., 4. 3. a 10. 3. 17.30 (Po 20.00, Ne
18.30) BOHEMIAN RHAPSODY
26. 2. 20.00 GOLIÁŠ
27. 2., 3. 3. a 11. 3. 17.30 (Ne 18.30, Po
20.15) ÚHOŘI MAJÍ NABITO
27. 2. 20.00 POTOMEK
28. 2. a 6. 3. 18.30 (St 20.00) COLETTE:
PŘÍBĚH VÁŠNĚ
1. 3. 17.30 BARON PRÁŠIL
2. 3. a 10. 3. 15.30 LEGO PŘÍBĚH 2
2. 3., 5. 3., 8. 3., 13. 3. 17.30, 1. 3. 20.00
ŽENY V BĚHU
2. 3. a 6. 3. 20.00 (St 17.30) ALITA BO-
JOVÝ ANDĚL (St 3D)
3. 3. a 9. 3. 15.30 JAK VYCVIČIT DRA-
KA 3 (So 3D)
4. 3. 17.30 LÉTO S GENTLEMANEM
5. a 13. 3. 20.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ
7. 3. 15.30 PSÍ DOMOV
7. 3., 9. 3. a 11. 3. 18.30 (So 20.00, Po
17.30) ZELENÁ KNIHA

KINO RADOTÍN
26. 2. 17.30 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
26. 2. 20.00 GOLIÁŠ
27. 2. 17.30, 13. 3. 20.00 VŠICHNI TO
VĚDÍ
27. 2. 20.00 kino naslepo
28. 2. 17.30 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI?
28. 2. a 5. 3. 20.00 (Út 17.30) COLETTE:
PŘÍBĚH VÁŠNĚ
1. 3. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
1. 3. a 12. 3. 20.00 (Út 17.30) BOHEMI-
AN RHAPSODY
2. 3. 16.00 GORDON A PADDY
2. 3. 17.30 PSÍ DOMOV
2. 3., 8. 3. a 13. 3. 20.00 (St 17.30) ŽENY
V BĚHU
5. 3. 20.00 MRAZIVÁ POMSTA
6. 3. 17.30 CO JSME KOMU
UDĚLALI?
6. 3. a 9. 3. 20.00 CO JSME KOMU ZA-
SE UDĚLALI?
7. 3. 17.30 DO BOJE
7. 3. a 9. 3. 20.00 (So 17.30) CAPTAIN
MARVEL (So 3D)
8. 3. 17.30 LEDOVÁ SEZÓNA: MED-
VĚDI JSOU ZPĚT
9. 3. 15.30 PSÍ VELIČENSTVO

PŘEDTANČENÍ. Jedno z tanečních vystoupení na plese řevnické skupiny
Proměny. Foto Vladislav SKALA

Tipy NN
* Caveman, one man show o rozdí-
lech mezi mužem a ženou, bude k
vidění 27. 2. od 20.00 v sále České
pojišťovny Beroun. (mik)
* Besedu s Hanou Mevaldovou,
dcerou spisovatele Františka Nepila
připravilo na 28. 2. od 17.00 Muze-
um Českého krasu Beroun. (vlk)
* Dílo Ivana Kuťáka, světelné ob-
jekty a fotografie, si v areálu zámku
Dobřichovice můžete prohlédnout
do 28. 2., denně 12 - 18.00.         (ak)
* Pražská oblastní přehlídka ama-
térských divadel se koná od 28. 2.
do 3. 3. v Kulturním středisku U
Koruny Radotín. Divákům se před-
staví divadelní spolky Klicpera ze
Sadské, Riyo, Amartum, Sumus aj.
Podrobný program přehlídky na
www.ukorunyradotin.cz.           (dar)
* Country kapely Grošáci a Rekon-
valescence zahrají 2. 3. od 19.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Povídání Aleny Šarounové na
téma Slovanská hradiště hostí 3. 3.
od 16.00 sál MUDr. Fürsta Dobři-
chovice. Vstupné dobrovolné. (ak)
* Výstava fotografií Daniela Kreis-
sla i akvarelů Tomáše Šmejkala na-
zvaná Dantom Bohema v Muzeu
Českého krasu Beroun potrvá do 3.
března.               (vlk)
* Šouflík, kabaretní pořad složený z
písniček a skečů na aktuální témata,
je na programu klubu U Emy ve
Lhotce 8. 3. od 20.00. (ebu)
* Roxette Tribute Band zahraje 8. 3.
od 20.00 v černošickém Clubu
Kino. (vš)
* Panenkopanáčkování, šití pane-
nek  a panáčků podle vlastní fanta-
zie, pořádá 9. 3. od 14 do 18.00 v
Dobřichovickém Domku Ateliér
Arteradky. Rezervace a info na pa-
nenkopanackovani@gmail.com,
vstupné 580 Kč.                             (ak)
* Den osovských žen (DOŽ) se
uskuteční 9. března  od 14.00 hodin
v místní restauraci U Hřiště. Bohatý
program i občerstvení. Srdečně zve
OÚ Osov. Marie PLECITÁ
* 15. pokračování drumandbassové
akce Bass Černošice se chystá na 9.
března od 19.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. Hraje DJ Pixie.           (vš)
* Besedy Jiřího Grygara, populari-
zátora astronomie a astrofyziky,
čestného předsedy České astrono-
mické společnosti, se můžete zú-
častnit 12. 3. od 18.00 v sále MUDr.
Fürsta Dobřichovice. Písně kosmic-
ké Jana Nerudy přednese Pavel
Chovanec. Vstupné 100/50 Kč. (ak)
* Díla řevnické malířky Alby Bed-
řichové, první starostky města vy-
stavuje do 7. 4. Památník národního
útlaku a odboje v Panenských Bře-
žanech. (pan)

Slunovrat pomůže nemocným dětem
KAPELY MOHOU SOUTĚŽNÍ NAHRÁVKY POSÍLAT DO 15. 3.
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Všeradův kurýr

Oslava masopustu se uskutečnila 23. 2. ve Všera-
dicích. Sraz masek byl naplánovaný na 14.00 před
hostincem Na Růžku s tím, že průvodem vyrazí-
me v 15.00. Během srocování bylo možno doplnit
»palivo«, obec připravila skvělé občerstvení v po-
době zabijačkových pochoutek, ve várnicích byl
připravený svařák a čaj... ve chvíli, kdy dorazila
kapela, bylo vše připraveno k odchodu.
Sešlo se kolem pětatřiceti masek. Spolu s několi-
ka místními v »civilu« jsme vytvořili velký prů-
vod a s králem i kapelou Třehusk v čele vyrazili
do obce. Kolem šesté hodiny jsme se vrátili zpět
na Růžek, kde král vyhlásil nejlepší masky: 1.
místo obsadil praotec Čech, 2. místo Matka příro-
da, 3. místo Bob a Bobek, 4. místo farář s vězeň-
kyní. Dětskou masku vyhrál policista, který dohlí-
žel na dva vězně, nejlepší pohoštění potom při-
pravila rodina Horkých. 
Pokračovalo se a pilo až do ranních hodin, akce se
opravdu vyvedla.        mirka SucHá, všeradice

Druhý ročník krajanského masopustu se 23. 2.
konal ve všeradickém Dvoře Všerad. I když bylo
zahájení plánováno na 18.00, již kolem 16.00 se
začali sjíždět nedočkaví návštěvníci z řad krajanů,
aby se připravili i posílili na dlouhý a náročný ve-
čer.  Bylo čím se posílit - víkendové menu bylo ve
znamení vepřových hodů. Úderem 18.00 začala
kapela Bohemia z rumunské obce Gerník vyhrá-
vat pěkně od podlahy. V tu dobu již byla restaura-
ce takřka obsazená - akce se zúčastnilo asi 140
hostů. Netrvalo dlouho a taneční parket se začal
plnit tancechtivými páry. Postupně přicházeli dal-
ší hosté, kolem 19.00 se začal projevovat nedo-
statek volných židlí, a tak personálu nezbylo nic
jiného, než zprovoznit i přilehlou konferenční
místnost, aby uspokojili všechny přicházející.
Kapela vyhrávala s krátkými přestávkami až do
čtvrté hodiny ranní. Akce byla velice podařená, a
pokud se zadaří, bude se příští rok opakovat.

Lenka STIbaLová, všeradice

Masopust slavili po obci i ve dvoře Všerad
NEJLEPŠÍMI MASKAMI BYLI VYHLÁŠENI PRAOTEC ČECH, MATKA PŘÍRODA A BOB S BOBKEM

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 4/2019 (273)

NA MASOPUSTU. Jedna z účastnic všeradického masopustu absolvovala průvod na běžkách. Jiří Diviš s cenami, kte-
ré získal za svůj převlek praotce Čecha.  Foto NN M. FRÝDL

Všeradické aktuality
* výroční schůze všeradických za-
hrádkářů se uskuteční 8. 3. od 14.00
v místní restauraci Somnium.   (mk)
* oslavu mDŽ pořádá OÚ Všera-
dice 9. 3. od 14.00 v sále zdejší res-
taurace Na Růžku. Připraveno je vy-
stoupení dětí z místní mateřské ško-
ly i dámské skupiny, která si říká
Baby group. Každá žena dostane
občerstvení a malý dárek. (mk)
* oprávnění pro manipulaci s mo-
torovou pilou se 16. 2. podařilo zís-
kat třem členům SDH Všeradice.
Náš sbor bude tudíž opět o něco více
připraven k akci. Také oprava a vy-
lepšení požární stříkačky se ubírá
správným směrem a v plánu máme
ještě  školení několika dalších nosi-
telů dýchací techniky. (ina)

Sběrné místo bude
do konce března
Milí Všeraďáci!
Příroda nám svým počasím v minu-
lých dnech naznačila, že se pomalu
začíná probouzet ze zimního spán-
ku. Dny se nám začínají prodlužovat
a také se lehce otepluje. Díky tomu i
my začínáme chodit na své zahrád-
ky a začínáme na nich pracovat. S
tím souvisí také produkce bioodpa-
du. Věřím, že každý na své zahrádce
má kompost a v co největší míře
kompostuje, ovšem pokud je tohoto
biodpapu více a na kompost by se
nevešel, tak vyvstává nerudovská
otázka Kam s ním?! Proto do konce
března za Obecním úřadem vybudu-
jeme sběrné místo na biodpad, kam
ho bude možné odkládat. 
Co nás čeká? V pátek 1. března ve-
řejné zasedání zastupitelstva, 8. 3.
bude výroční schůze ČZS a na sobo-
tu 9. března se chystá oslava ku pří-
ležitosti MDŽ. Bližší informace na
webu a facebooku obce Všeradice.

Martin KUNC, starosta Všeradic

Hasičský ples se vydařil, divokému konci navzdory!

KRAJANI. Krajanský masopust ve Dvoře Všerad.
Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Všeradičtí dobrovolní hasiči uspořádali 16. 2. druhý ha-
sičský ples. Přišla na něj více než stovka krásně odě-
ných dam a pánů, včetně těch v nažehlených vycházko-
vých uniformách. Nejpočetnější uniformovaná skupina
kamarádů »dobráků« dorazila z Litně, jejichž ples jsme
začátkem měsíce navštívili i my.
Na plese nechybělo drobné občerstvení, stylová výzdo-
ba ani oblíbená tombola či losování vstupenek o hlavní
výhru, kterou na hasičském bále nemohlo být nic jiné-
ho, než hasicí přístroj. Pivo, víno i sekt teklo proudem a
všichni se náramně bavili za doprovodu skvělé hudební
skupiny Separace. Jsme velice potěšeni, že se nám po-
dařilo obnovit tradici hasičského plesu a že na něj při-
chází stále více hostů z řad místních i přespolních. Ples
byl dle našeho názoru a ohlasů zúčastněných, i přes di-
vočejší konec, jak se tak na vesnických tancovačkách
občas stává, velmi zdařilý a již dnes plánujeme další
ročník, na který vás co nejsrdečněji zveme! 
Text a foto Ivana NájemNíková, SDH všeradice
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výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Milí přátelé! V únorovém čísle liteň-
ského obecního zpravodaje najdete
obsáhlý článek o odpadovém hospo-
dářství. Vyhraďte si, prosím, na něj
čas. Budeme se snažit vám opakova-
ně vysvětlovat, proč je tak důležité
se odpady zabývat.
V roce 2016 nám doslova explodo-
valy náklady na likvidaci odpadů.
Zatímco dříve jsme platili za likvi-
daci tuny směsného komunálního
odpadu kolem 800 Kč, dnes je to už
téměř 1.800 Kč bez DPH. Cena se
skládá z poplatku za odvoz, za ulo-
žení na skládku a z poplatku státu za
uložení. Poplatek státu je 500 Kč/t,
má v horizontu 3 let vzrůst až na pě-
tinásobek a bude přímo úměrný po-
měru vytříděného a nevytříděného

odpadu. Čím méně budeme třídit,
tím více zaplatíme. Za situace, kdy
máme v Litni produkci směsného
odpadu téměř 3x vyšší, než je repub-
likový průměr, je cena, jež každý
platíme za likvidaci, dlouhodobě
neudržitelná. A to obec platí z rozpo-
čtu za občany více než 600 000 Kč
ročně (lidé zaplatí necelých 800 000).
Chci vás poprosit, abyste se zamys-
leli a sami si odpověděli na to, jestli
chcete raději nové chodníky, jejichž
opravy připravujeme, nebo chcete
peníze dát odpadobaronům...
Nezměníme-li přístup a chování, čá-
stka, kterou zaplatí Liteň za svoz od-
padů bude násobně vyšší! Pracujeme
intenzivně na tom, aby to tak nebylo.
Musíme začít každý sám u sebe. A

stačí takové maličkosti, jako je se-
šlápnutí lahve nebo rozložení krabi-
ce. Platíme za vysypání kontejneru,
a pokud je v něm převážně vzduch,
zaplatíme prostě za vysypání vzdu-
chu. Naházíme-li odpady na zem a
popeláři je nakládají ze země, je ce-
na za likvidaci téměř dvojnásobná!
(Denně kolem kontejnerů uklízíme).
Každý, kdo má možnost komposto-
vat, ať tak dělá. Bio odpad tvoří asi
50% směsného odpadu a finančně
vyjádřeno lze ušetřit až 30% peněz
jen tím, že slupky od brambor a ba-
nánů, pytlíky od čaje... dáme na kom-
post. Do popelnic rozhodně nepatří
štěrk, kamení, tráva nebo větve. Je to
luxus, který si nemůžeme dovolit.
Váš     Filip KašTÁNEK, starosta

Sešli se čtyři ředitelé...
Na konci loňského roku jsme se sešli nejen
my, současní pedagogové a správní zaměst-
nanci ZŠ Liteň, ale pozvali jsme také naše
bývalé kolegy. Využili jsme vzácné příleži-
tosti a pořídili z tohoto setkání unikátní fo-
tografii. Vedle sebe stojí čtyři ředitelé liteň-
ské školy - zleva tři bývalí, vpravo současná
ředitelka Iveta Černá. Úplně vlevo se usmí-
vá milá Věra Horká, se kterou se moc rádi
stále potkáváme - do důchodu odešla před
dvěma lety. Svoji přízeň nám zachovala a je
ochotna nám v případě potřeby pomoci,
vloni se dočasně vrátila i za katedru. Vedle
ní stojí ředitelka Jana Václavková, na kte-
rou vzpomínají generace rodičů našich žá-
ků. Jediný muž mezi nimi je ředitel Miloš
Smrž, který nedávno oslavil krásné životní
jubileum: devadesát let! Ne, nejde o pře-
klep, skutečně by měl mít na dortu devade-
sát svíček, ač tomu nikdo z nás nemůže uvě-
řit. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví i
elánu do dalších let. Naši milí (současní i
bývalí) kolegové, přejeme si, i vám všem,
abychom se devadesátky dožili v tak dobré
fyzické i psychické kondici jako náš jubilant.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň Liteňské aktuality
* Vernisáž výstavy Nevěsta proda-
ná do ciziny se uskuteční 5. 3. od
17.00 v Muzeu Bedřicha Smetany
na pražské Novotného lávce. Na vý-
stavním projektu mapujícím historii
známé opery v zahraničním kontex-
tu spolupracuje Zámek Liteň. Sou-
částí expozice, kterou můžete nav-
štívit do 2. 11. 2020, bude vzpomín-
ka na Jarmilu Novotnou.          (bad)
* Ples sportovců i nesportovců po-
řádá 23. 3. od 20.00 v liteňské res-
tauraci Ve Stínu lípy FK Liteň. Hra-
je DJ Moravec, tombola, vstupné
100 Kč.   Monika KLIMENTOVÁ
* Letní dětský tábor bude od 14. 7.
do 3. 8. pořádat Táborový klub Zá-
lesák Liteň. Téma: Limonádový Joe
aneb Koňská opera. Rezervace při-
hlášek u táborových vedoucích, ne-
bo na j.hrach@seznam.cz. (jh)
* Kulturního referenta/ku hledá
Úřad městyse Liteň. Zájemci mo-
hou životopis, koncepci a dramatur-
gický plán zaslat do 15. 3.       (mar)

Luxus, který si nemůžeme dovolit
NEZMĚNÍME-LI PŘÍSTUP, ČÁSTKA ZA SVOZ ODPADU BUDE NÁSOBNĚ VYŠŠÍ!

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      2/2019 (91)                

ŘEDITELÉ! Na sklonku loňského roku vznikl snímek čtyř ředitelů
liteňské základní školy.                            Foto Hana HAVELKOVÁ

Sedmadvacátý ročník zimního po-
bytu na horách pořádalo liteň̌ské
pracoviště  Domečku Hořovice.
Zázemí a vynikající stravu nám opět
poskytla horská chata Slovanka v Ji-
zerských horách, ideálních sněho-
vých podmínek jsme si užívali v are-
álu Severák. Téměř šedesát dětí
(nejmladší 4,5 roku) zvládlo lyžař-
ské a snowboardové dovednosti. Dí-
ky velké sněhové nadílce vyzkouše-
ly i putování na sněžnicích a byla to
opravdu velká krása. Děti ocenily
sněhové bludiště, které jim  vykopa-
li starší kamarádi a všichni jsme ho
využili při hře trysko - myši. V
rámci večerní zábavy si děti vytvoři-
ly kadeřnický salón, kterému neuni-
kl ani  instruktor lyžování Wilík .
Věkový rozdíl u dětí je velký, ale

všichni jsme parta, známe se dlouhá
léta a společně jsme zažili veselé i
napínavé chvíle. Ti, kteří s námi za-
čali jezdit jako předškoláci, jsou teď
již vedoucí - je pro nás velkou rado-
stí a ctí, že nám pomáhají.  Jsou vel-
kou oporou, přináší dětem neskuteč-
né zážitky a dokáží je naučit si uží-
vat sportovní výkony. 
Letošní ročník měl velké překvape-
ní, které jsme tajně s dětmi připravi-
li pro budoucí manželský pár Nikol-
ku Kozákovou a Honzu Kolína:
Svatbu nanečisto! Vše dobře dopad-
lo a tak se těšíme na další společné
zážitky. Zimní pobyt jsme ukončili
rozdáním medailí, diplomů i dárků
na památku. Za rok opět na Slovan-
ce nashledanou. Text a foto

Eva KNOPOVÁ, Krupná

LiteňskéOKÉNKO

Na horách letos přichystali velké překvapení: Svatbu nanečisto!
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Valentýnský ples natáčela televize
KRÁLOVSKÝMI PÁRY JSOU MATĚJ KRTEK S BARBOROU PLCHOVOU A LUKÁŠ LÁZNIČKA S NATÁLIÍ HATINOVOU
Sedmý ročník Valentýnského plesu
se konal v liteňské škole. Hlavní or-
ganizátorkou s neutuchající energií
je Eva Knopová, které se s pomocí
dětí vždy podaří vyzdobit tělocvičnu
do podoby tanečního sálu, v němž se
odehrává dvouhodinová společenská
akce. Tentokrát se ples dostal i na te-
levizní obrazovky. Natáčela jej Čes-
ká televize - na reportáž se pak zá-
jemci mohli podívat 15. února. 
Velkou zásluhu na bezchybném prů-
běhu měli žáci a žákyně osmé třídy,
kteří se i s třídní učitelkou starali o
občerstvení. O hudbu a program se
postarali deváťáci a jejich třídní uči-
telka. Role moderátorky se ujala Te-
reza Nosková z 9. třídy, která si zas-
louží pochvalu. Na ples se dostavilo
množství návštěvníků různého věku,

od předškoláků po žáky deváté třídy,
ba i někteří čerství absolventi neodo-
lali a přišli se podívat. Tance střídaly
soutěže, Tereza v roli moderátorky
nadchla účastníky pro mnohé aktivi-
ty, udržovala zábavu v tempu.
Každoročně jsou součástí plesu hry a
ankety, z nichž se největší popularitě
těší volba krále a královny. Letošním
královským párem z prvního stupně
jsou Matěj Krtek a Barborka Plcho-
vá, z druhého stupně Lukáš Láznič-
ka a Natálka Hatinová. Ale slušelo to
všem účastníkům, vystupování i
chování žáků bylo reprezentativní.
Děkujeme Evě Knopové, taková tra-
dice stojí za to, aby se v ní pokračo-
valo. Těšíme se na příští ročníky.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
Foto Marie HERINKOVÁ

V sobotu 16. února se v liteňské so-
kolovně uskutečnily dva turnaje ve
stolním tenisu. Dopoledne hrály
děti, odpoledne je vystřídali dospělí.
V dětské kategorii si vítězství vybo-
joval Filip Rankin, který to umí ne-
jen s fotbalovým míčem, ale - jak
vidno - kamarádí se i s míčkem o
dost menším. V odpoledních kláních
pak excelovali pánové Kotek a Nolč,
kteří nám předvedli, jak hra jménem
ping-pong může být pestrá a krásná.
Děkujeme všem hráčům za jejich
účast i předvedené výkony. Doufám,
že si Liteň Cup najde v kalendáři své
pevné místo také v dalších letech .

Miloslav KLIMENT, Liteň
Foto ARCHIV

V PLZNI. Liteňští školáci v Techmánii. Foto anna vávrová

Liteňské hospodyně 
vezme do kola medvěd
Čtvrtý ročník Liteňského masopustu
se bude konat 1. března. Sraz masek
je v 16.30 před kinem. 
Po předání masopustního práva pro-
jdou maškary za doprovodu kapely
Der Šenster Gob a koňského spřeže-
ní Litní. Za malé pohoštění účastní-
ci průvodu zatančí a zazpívají, hos-
podyně vezme do kola medvěd! Dě-
ti si připravily známé i méně známé
masopustní písně, v masopustních
výtvarných dílnách si vytvořily
masky. Od 18.30 se pak koná Maso-
pustní bál v sokolovně, na který ve
20.30 naváže Masopustní tombola a
produkce DJ.               Karel TŮMA,

Liteňský pupík, Liteň

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice byla založena v roce 1967 k
uctění památky dětských obětí z české obce Lidice zavražděných německý-
mi nacisty i všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Od
roku 1973 je výstavou mezinárodní. V posledních letech přichází pravidel-
ně více než 25 000 (letos kolem 28 000) kvalitních výtvarných děl z České
republiky, Slovenska a dalších až 80 států světa. Soutěž je určena dětem od
4 do 16 let, volba výtvarné techniky záleží na každém soutěžícím. Přijímá-
ny jsou malby, kresby, fotografie, filmy, keramika... Odborná porota vybí-
rá přibližně 1400 děl, oceněným pracím je uděleno Čestné uznání, těm nej-
lepším pak medaile Lidická růže. Děti z keramického kroužku a šikovní
zájemci z 2. stupně ZŠ Liteň se soutěže také zúčastní. Letos jsme zaslali ko-
lem 15 výrobků jednotlivců a 1 kolektivní práci s názvem Chemická labo-
ratoř. Výsledky by měly být zveřejněny nejpozději do 10. 5. Vernisáž a pře-
dávání ocenění medailistům z ČR se uskuteční 28. 5. v Lidicích. Držte nám
palce!!! Práce jsou skutečně vydařené, ale konkurence veliká.

Dagmar Karlová a Jana KrtKová, liteň
Foto Jana KrtKová

Malí keramici usilují o Lidickou růži

Školáci se učili v Techmánii
Žáci Základní školy v Litni  z 2. B,
3. A a 3. B  se 12. února se svými
učiteli vypravili autobusem do pl-
zeňské Techmánie. Měli v plánu učit
se, ale tentokrát mimo své třídy, a
rozhodně u toho nechtěli sedět v
lavicích. V rámci projektového vyu-
čování mimo školu se připravovali
nejdříve v jednotlivých hodinách a
už se moc těšili na to, jak si své vě-
domosti upevní a vyzkoušejí v pra-
xi. Zážitky měli různé, hodně toho
viděli i vyzkoušeli a vrátili se spoko-
jeni. Třídní učitel 3. B  shledal tento
způsob výuky mimo školní lavice
velmi přínosným:
„Cesta nám pěkně ubíhala a než si
žáci stihli vylíčit zážitky z jarních
prázdnin, už viděli před sebou
Plzeň. Po chvíli děti radostně hlási-

ly, že jsme dorazili do cíle. Jakmile
jsme vystoupili, spěchali jsme na
velmi zajímavé pořady o vesmíru,
respektive o zdravém životním způ-
sobu. S nadšením jsme vypracováva-
li pracovní listy, abychom si zafixo-
vali nově nabyté poznatky. Poté děti
procházely a zkoušely jednotlivá sta-
noviště Techmánie. Zvláště oblíbený
byl nakloněný dům, kde jsme okusili
působení gravitační síly nebo různé
druhy pracovních strojů. Měli jsme
štěstí, že jsme stihli i několik pokusů,
které nám přiblížily podmínky panu-
jící na Marsu. Nakonec jsme prošli
expozici věnovanou naší sluneční
soustavě. Po návštěvě Techmánie
toho nyní o Marsu již víme skutečně
hodně.“ Hana HAVELKOVÁ,

ZŠ Liteň

Filip to umí s »fotbalákem« i s míčkem na ping-pong
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Letováky trápí další výstavba a doprava
ŠEDESÁT OBYVATEL OBCE SE PŘIŠLO SEZNÁMIT S VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Ve čtvrtek 21. 2. se konala první in-
formativní schůzka nad výsledky
průzkumu mezi občany v Letech,
kterého se formou dotazníkového
šetření zúčastnilo 23,5% obyvatel
starších 15 let.
Sešlo se přes 60 občanů, kteří se ak-
tivně zajímají o další rozvoj Letů,
vzhled obce a podobu jejích vnitř-
ních i vnějších částí. Tato témata by-
la a jsou nejvíce diskutována v sou-
vislosti s přípravou nového územní-
ho plánu. Stávající územní plán z ro-
ku 1998 změnil tvář malé vesnice na
vesnici velkou, s čímž se velká větši-
na občanů neztotožňuje. V dotazní-
cích se vyjádřili pro nezastavování
dalších oblastí kolem Letů.
V novém územním plánu je snaha
rozrůstání obce co nejvíce zpřísnit za
pomoci regulativů, které nedovolují
stavby bytových domů, za pomoci
etapizace zastavování původních za-
stavitelných oblastí směrem z intra-
vilánu obce a co nejpomaleji.
Další diskutovanou otázkou byla do-
prava. Ta trápí naše obyvatele proto,
že se Lety staly tranzitní obcí pro ob-
ce Podbrdska (od Haloun a Svinař
dále), které se nekontrolovaně rozrů-
stají. Občané volají po zlepšení auto-
busových spojení směrem k nádraží.
Diskutovanou problematikou byla i
neudržtelnost husté cyklistické do-
pravy na úzké cyklostezce po hrázi
přes obec.

Na tuto oblast navazuje pak logicky
i otázka životního prostředí.
Z dotazníku i z diskuse vyšlo najevo,
že se občané v Letech cítí bezpečně,
jsou spokojeni s kulturní úrovní akcí
a prací místních spolků.

V sále U Kafků, kde se setkání usku-
tečnilo, se budeme nad jednotlivými
tématy setkávat i nadále. Další
schůzka je v plánu 13. 3., tématem
bude územní plán.
Společnost AGORA CE, která spo-

lečně s vedením obce dotazník sesta-
vovala, nyní pracuje ještě na doporu-
čeních, která z dotazníku pro obec
vyplývají, aby s nimi zastupitelé v
dalších čtyřech letech mohli praco-
vat. Barbora TESAŘOVÁ,

starostka letů

»Kruhák« nechceme! brání se Třebaňští
(Dokončení ze strany 1)
Má tam vzniknout zastávka autobusu. Úplně vzadu by měla být otočka au-
tobusu a parkovací místa,“ dodala Simanová.
S tímto řešením obec problém nemá. Zásadní problém však naopak má s
uvažovaným kruhovým objezdem na návsi  – ten SUDOP navrhuje kvůli
»nájezdovým poměrům« z ulice U Mlýna a z ulice V Zahrádkách. „ Při kaž-
dém jednání dávám do zápisu, že jsme  proti tomu,“ ohrazuje se starostka.
„Sebralo by to skoro celou náves, nebyla by už vůbec žádná místa k zapar-
kování a přišli bychom o jediný větší prostor k pořádání akcí jako je maso-
pust či Staročeské máje,“ vysvětluje s tím, že ohledně »kruháku« se připra-
vuje na souboj s projektanty. „Zrovna v pondělí 25. 2. jsem dostala mail, že
chtějí přijet 12. 3. k nám, aby nás seznámili s dalším postupem. Tak uvidí-
me,“ uzavírá Markéta Simanová. Miloslav FRýDl

Ve čtvrtek 21. 2. se v Řevnicích konala opakova-
ná »obhajoba« projektu Rekonstrukce lesní cesty-
Lesní divadlo doc. Ing. K. Zlatuškou, CSc., jehož
atelier A.KTI se sídlem v Brně na zakázku  města
Řevnic projekt  vypracoval. K vytvoření či rekon-
strukci stávající cesty, která místy na katastrální
mapě vůbec neexistuje, má být rozšířen pozemek
cesty s příkopy a vodními propustěmi, kácením
stromů na 11 až 17 m při nájezdech, aby projely
těžké soupravy dlouhé 16-21m s vytěženým dře-
vem. Pan docent čísly vyhlášek a norem odpoví-
dal na většinu dotazů. Na dotazy, k čemu je třeba
tak velká »magistrála« vedle Lesního divadla a
pokácení 230 stromů, opakovaně zněly odpovědi:
Dotace, dotace, dotace - p. starosta, resp.: Těžba,
těžba, těžba - p. Zach a Lojda. Hospodářská funk-
ce lesa. Na plnění rekreační funkce lesa, na těsné
sousedství domů v intravilánu, nikdo ohled ne-
bral. Pan Zach navrhuje těžit, pořezat stromy, ve-
dle divadla v rokli - v číslech ale nedokázal říct,
zda jde o výrazný zisk a zda tato těžba alespoň za-
platí statisíce, které obec vloží k dotaci do projek-

tu. Mimo jiné, k těžbě v rokli, vedle Lesního di-
vadla, je potřeba těžká těžební technika...
Na údržbu současné cesty k Lesnímu divadlu,
přerušené dle katastrální mapy lesem, nemá pení-
ze obec ani lesní správa. Ptejme se, odkud vezme
obec či lesní správa další peníze na údržbu daleko
širší cesty, kterou bude projíždět pravidelně těžeb-
ní technika svážející, dle slov zástupců lesa, vytě-
žené dřevo a skladovat ho vedle Lesního divadla
na louce? Proč nepoužít statisíce, které se vloží
do projektu, doplatku dotace, na  variantě  údržby
stávající cesty-necesty v lese a prořezání nebez-
pečných, suchých stromů? Je dotace skutečně za
tuto cenu »levná«??? 
Co tedy se bude dít, aby v místech, kde je les slou-
žící i k rekreačním účelům, se rekonstruovala i
část cesty, která na katastrální mapě neexistuje,
za několik dotačních milionů a kácelo se víc, než
230 stromů, kvůli průjezdu nákladních těžebních
souprav? A co návaznost projektu rekonstrukce
lesní cesty-necesty na Mníšeckou  silnici, kde je
dopravními značkami dovolen průjezd maximál-

ně 9 m dlouhých aut, kde jsou značená zúžení a
padající krajnice silnice? Počítá se rovnou při vy-
tvoření tohoto dílčího projektu s porušováním
pravidel silničního provozu na Mníšecké silnici?
Občané, zajímejte se o hospodaření obce, ať zas-
tupitelé vyčíslí zisk z těžby stromů v rokli vedle
divadla, v lokalitě Lesního divadla, ať zveřejní,
jak je možné, že se bude rekonstruovat lesní cesta,
jejíž část na katastrální mapě není cesta, ale les?
Znamená to, že jde o vykácení dalšího úseku lesa?
Musí se  kácet i přes protesty občanů Řevnic, kteří
tuto oblast využívají jako rekreační? Proč stavět
za dotaci žádanou brněnským atelierem a vypro-
jektovanou dle norem, které jsou sice platné pro
dotaci, ale nevhodné pro rozsah prací ve stávající
lokalitě? Musí se za každou cenu čerpat dotace v
tomto případě a v této lokalitě? Ano? Pak se  ale
nabízí otázka, zda to není kvůli tomu, aby se k
Lesnímu divadlu dostalo více motoristů či stánků
na tažných soupravách při akcích, které neodpoví-
dají kapacitě Lesního divadla...  

Jaroslava VYlETOVÁ, Srdce Řevnic

Holčina plakala, ale
nepomohl jí nikdo...
Zlobím se na pána, co v pátek 15.
února odpoledne projížděl Havlíč-
kovými sady v Řevnicích kolem hol-
činy, která zoufale plakala a volala
o pomoc, aniž by zastavil. Zlobím se
na lidi, co šli kolem po můstku, aniž
by jí věnovali jakoukoli pozornost.
Zlobím se na kluky, kteří se bavili
nedaleko na lavičce a nic jiného je
nezajímalo. Já ji slyšela přes dvoje
dveře a zahrádku. Byla vyděšená a
evidentně v šoku (její pes ji »zval-
choval« v rámci hry, ale přehnal to).
Daly jsme to do pořádku, ale zůstá-
vá ALE... Co když se něco stane va-
šemu dítěti, vnukovi, sestře...? Naj-
de se někdo »normální«, kdo jim po-
může? Nebo nenajde? Zlobím se!

Naďa ŠeVčíkOVÁ, Řevnice

Obyvatelé Řevnic, zajímejte se o hospodaření města!

Z našeho kraje 
* Den otevřených dveří pořádá 26.
2. mateřská škola v Řevnicích. „Od
13.30 do 15.30 vás provedeme po
budově školky, můžete si prohléd-
nout třídy. Děti si mohou pohrát a
seznámit se s prostory školy,“ zve na
webových stránkách ředitelka mate-
řinky.    (pan)
* Rybářský kroužek určený dětem
od 7 do 15 let organizují v Letech
rybáři v Řevnic. Zápis a první setká-
ní se uskuteční 4. 3. od 16.00 v sále
U Kafků.      Barbora TESAŘOVÁ
* Obecní úřad v Zadní Třebani ob-
držel informaci, že se po obci pohy-
bují pochybní lidé, kteří za účelem
podvodu nabízejí odkup starožitnos-
tí. Prosíme, dejte pozor na svůj ma-
jetek a nepouštějte cizí osoby do
svého bytu.  (sim)
* Starší muž bez známek života byl
nalezen 23. 2. dopoledne před res-
taurací Na Ostrově v Zadní Třebani.
Přivolaný lékař po příjezdu na místo
už mohl konstatovat pouze smrt. Její
příčinu objasní zdravotní pitva a šet-
ření policie.           Bořek BulíčEk
* k záchraně koně do Kosoře vyje-
li 12. 2. řevničtí profesionální hasi-
či. Kůň se ve stáji propadl odklízecí
šachtou na valník s hnojem, kde zů-
stal ležet. Vlek i  s koněm byl vyta-
žen pomocí traktoru na volné pro-
stranství, zvíře zafixováno do speci-
ální sítě, pomocí jeřábu sundáno z
vleku, postaveno na nohy a v pořád-
ku předáno majitelce. (pav)
* Požár auta v Řevnicích likvido-
vali 12. 2. po půlnoci místní profesi-
onální i dobrovolní hasiči. Oheň v
přední části vozu a v motorovém
prostoru ulili vodou. Předběžná ško-
da je 80 000 Kč     Pavel VINTERA
* Velmi těžkou pacientku se zdra-
votními obtížemi pomáhali záchra-
nářům 11. 2. v Mníšku pod Brdy
transportovat řevničtí profesionální
hasiči. Pacientku snesli z 1.patra by-
tového domu do sanitního vozu v
transportní plachtě. (pav)

PLNÝ SÁL. Účastníci letovského setkání. Foto Barbora TeSAŘOVÁ

TŘI ZRANĚNÍ. Tři osoby včetně pětiletého dítěte se zranily při dopravní ne-
hodě dvou aut 21. února dopoledne u Kuchaře. Po prvotním ošetření byli
všichni transportováni do nemocnice v pražském Motole. Událost vyšetřuje
policie.  Text a foto Bořek Bulíček
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Třebaňští školáci besedovali s četníky
PROHLÉDLI SI UNIFORMY I VÝZBROJ A DOSTALI POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ MUZEA V SAZENÉ

Ve čtvrtek 14. února měli žáci zad-
notřebaňské málotřídky zpestřené
vyučování. Vrátili se v čase o sto let
zpět, do doby, kdy žili jejich praba-
bičky a pradědečkové. Konkrétně se
seznámili s prací četnictva za doby
první republiky. Prohlédli si historic-
ké uniformy, výzbroj, osobní věci
četníků apod. Některé z nich si mo-
hli i vzít do ruky. 
V druhé části besedy se dozvěděli,
co to byly »bunkry« a k čemu tyto
stavby sloužily. Děti velice překva-
pilo, že bunkr nemusí být jen železo-
betonová stavba, ale že se na tato
malá opevnění upravovaly i domy.
Tak je tomu například v obci Sazená
u Velvar, kde je dokonce muzeum,
do kterého nás přednášející pánové
Aleš Crha a Ladislav Jakubášek po-
zvali. Žáci byli nadšení a velmi se tě-
ší, až vše uvidí naživo. Moc děkuje-
me »četníkům« za úchvatnou před-
nášku a těšíme se na členy staropraž-
ské kapely Třehusk, kteří nám při-
jdou 28. 2. povyprávět o své listopa-
dové cestě do Brazílie.

V průběhu února a března jezdí žáci
třebaňské málotřídky pravidelně
každé pondělí do Berouna bruslit.
Bruslení mají v rámci tělesné výcho-
vy a děti jsou s touto sporotvní akti-
vitou velmi spokojené.
Také se pomalu blíží zápis do 1. roč-
níku ZŠ Zadní Třebaň, který se us-
kuteční 9. dubna od 13.30 hodin. Zá-
pisu bude předcházet Den otevře-
ných dveří, který se koná 6. března.
V čase od 8.00 do 16.30 se na všech-
ny návštěvníky budou těšit děti i
zaměstnanci školy.

veronika koříNková, 
Tereza macourková,

ZŠ Zadní  Třebaň

Chtějí větší družinu
Řevnice - O rozšíření školní družiny
uvažuje řevnická radnice. 
Město chce pro tyto účely využít ně-
kdejší domek školníka v areálu 1.
stupně základní školy v Revoluční
ulici, který již není obýván. V sou-
časnosti si radnice nechala zpraco-
vat projektovou dokumentaci pro
stavební povolení. Ta by měla rov-
něž upřesnit, kolik by případná pře-
stavba stála. Pokud by suma byla re-
álná, pokusilo by se město na pře-
stavbu získat dotaci. (pan)

Aleš Crha na přednášce ve třebaňské škole. Foto Tereza MACOURKOVÁ

Děti v zadnotřebaňské mateřské
škole mají nabitý program i v únoru!
Kromě toho, že jsme si užívali sně-
hové nadílky při bobování a stavění
sněhuláků, prožili jsme i spoustu za-
jímavých a poučných okamžiků.
V polovině měsíce zhlédli žáci MŠ a
žáci 1. – 3. ročníku ZŠ hudební po-
řad Z pohádky do pohádky. Děti si
povídaly o pohádkových postavič-
kách, zpívaly známé i autorské písně
umělce a plnily jednoduché úkoly.
Na svátek sv. Valentýna dětičky vy-
ráběly láskyplná přání pro maminky,
tatínky a další milované osoby, ale
také si nechaly v rámci projektu
Koukají na nás správně? pomocí
speciálního přístroje bezbolestně a
bleskurychle vyšetřit zrak.
Ve středu 20. 2. se školkáčci pěšky
vydali do sousedních Řevnic na ex-
kurzi k profesionálním hasičům.
Prohlédli si vybavení stanice a do-

zvěděli se spoustu poučných a zají-
mavých věcí o práci hasičů. Nejvíce
dětí zaujal jeřáb a cisterna, jež si
mohly »osahat« i zevnitř. Děti z ma-
teřinky se také pečlivě připravují na
blížící se třebaňský masopust – vy-

rábí karnevalovou výzdobu, malují
masky, nacvičují taneček, povídají si
o tradicích a učí se básničky a pís-
ničky spjaté s touto tradicí.
Text a foto Ivana NájemNíková,

mŠ Zadní Trebaň

Vyráběli přáníčka pro maminky a vypravili se k hasičům

Nová s ty lová  restaurace
s  kavárnou byla  před pár
dny  otevřena na  řevnic-
kém náměst í  Krále J iřího
z  Poděbrad.  Jmenu je se
CORSO a  hodlá  os lov it  -
»  všechny l i d i  co ma j í
r ád i  dobré j í d lo a  p i t í« .
Podnik sídlí v historickém do-
mě čp. 2 a dějiny, které tudy
»procházely«, se nesnaží nijak
zakrývat – naopak bezvýhrad-
něje respektuje.
„Autor interiéru, italský archi-
tekt Luciano Belcapo, prvky
využitými ve vnitřním prosto-
ru propojil původní starý dům
s novou přístavbou,“ říká jed-
natel společnosti Corso Marek
Adam. „V interiéru se tak od-
rážejí stopy po uplynulých ge-
neracích majitelů i obyvatel
společně se styly i vzory pou-
žívanými za uplynulé dekády,
které jsou poskládány ve
funkční celek.“
Kuchaři restaurace, do níž se
vejdou čtyři desítky lidí, necílí
na žádnou vyhraněnou či ně-
jak specifickou skupinu zákaz-
níků. Podle »pana šéfa« je zají-
mají všichni hosté, kteří mají
rádi dobré jídlo a pití.
„Nenabízíme ani hotovky, ani
minutky,“ vysvětluje Adam.
„Přes obědy máme jednodušší

jídla s rychlejší přípravou, přes
večeře komplikovanější a chu-
ťově pestřejší jídla s delší do-
bou přípravy. Na víkendy při-
pravujeme rodinný oběd, kte-
rý by nabídl tradici společného

rodinného setkání v prostředí
restaurace. Co se týče zamě-
ření, nechceme se geograficky
omezovat, vaříme moderní
evropskou kuchyni inspirova-
nou Itálií.“
Dobré jídlo budou moci hosté
už brzy zapít dobrým řevnic-

kým pivem. V tuto chvíli res-
taurace nabízí výrobky dvou
regionálních brdských pivova-
rů: Fabiána 12° z Hostomic a
Kytínskou 10°. 
„Piva zachutnala minulou se-

zonu nejen nám, ale i návštěv-
níkům »sesterské« pivnice
Kůlna. Z produkce okolních
podbrdských minipivovarů ur-
čitě patří k těm nejlepším,“
vysvětluje jednatel a doplňuje
nabídku pro vinaře: „Vína má-
me z Itálie a Německa. Itálií je

to průřez regiony od severu k
jihu, doporučil bych určitě leh-
ké a květinové prosecco od
vinařství Garbara nebo pře-
kvapivě svěží primitivo z jihu
Itálie pojmenované Orion. Z
Německa mohu doporučit
prakticky cokoliv od šikovné-
ho a velmi nadějného vinaře
Tobiase Knewitze. Pracujeme
na doplnění vín ze všech po-
doblastí Česka.“
Kromě restaurace nabízí Cor-
so i bar, který se zaměřuje
především na prémiové giny a
toniky. „Zatím jsme poskládali
pět kombinací a pracujeme na
dalších,“ láká Marek Adam.
„Celkem zkoušíme kombino-
vat jedenáct ginů a jedendva-
cet toniků. Dále mohou hosté
ochutnat jednosladové whisky
ze Skotska, nabídku právě
rozšiřujeme o whisky z Irska a
rumy napříč Karibikem i latin-
skou Amerikou.“
Otev írac í  doba res tau-
race je  od  11 do 22 ho-
d in .  Obědy  jsou  nab íze-
ny mez i  11 a  15 .00,  ve-
čeře od 17 do 21.30. Bar
se na  své hosty těší  me-
z i  15 .00 a  půlnoc í .  Ob-
j ednávky  p ři j ím a j í  na :
702 234 952,  dal ší  in fo :
www.restauraceco rso.cz

Restaurace Corso: Moderní kuchyně inspirovaná Itálií
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Samotáři vrátili »trůn« Citrus Teamu 
DVAADVACÁTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI VYVRCHOLIL FINÁLOVÝM PLAY-OFF

Mladší žáci řevnických »národních«
házenkářů odehráli v neděli 17. úno-
ra 2. kolo Zimního halového poháru
v Mostě. Kvůli vysoké marodce jelo
družstvo bez jednoho hráče, ale sou-
peři nám chybějícího sedmého borce
rádi zapůjčili. Našich šest stateč-
ných hrálo s plným nasazením a cel-
kem nečekaně dokázalo všem pro-
tivníkům dlouho odolávat a jedno-
mu dokonce povolili jen jediný čest-
ný gól. Řevničtí házenkáři turnaj
odehráli v sestavě: Kolomazník,
Petr, Hochmal P., Trnka (vstřelil 7
branek), Knýbel (11), Šupáček (23);

Výsledky:
Řevnice - Most 14:16
Žatec A - Řevnice 20:8
Řevnice - Žatec B 7:1
Bakov - Řevnice 16:12
Celkově to stačilo na čtvrté, předpo-
slední místo. Vítězem turnaje se stal
Baník Most NH před A-družstvem
TJ Žatec a Sokolem Bakov. Poslední
skončilo béčko Žatce.  
Starší žáci by měli 2. března odehrát
v řevnické hale základní kolo Zim-
ního halového poháru.

František ZAVADIL,
NH Řevnice

Řevnice - Vítězem dvaadvacátého
ročníku turnaje v pozemním ho-
keji Řevnický bandy cup (ŘBC) se
stal Citrus Team. Rozhodlo se o
tom ve finálovém play-off, které se
hrálo 23. února.
Vítězové dlouhodobé části turnaje si
ve finále poradili 3:1 s celkem Sa-
motářů. Svému soupeři tak oplatili
loňskou finálovou porážku a po
dvou letech znovu usedli na pomysl-
ný »trůn«.
V posledním kole letošního ŘBC,
které bylo na programu 16. 2., se
hrálo o co nejlepší pozice pro play-
off. Formu potvrdili právě »citruso-
vé«, kteří opanovali tabulku s tříbo-
dovým náskokem před Samotáři.
„Nejméně se dařilo týmu Kojotů,
který kvůli nedostatku hráčů schytal
několik drtivých porážek,“ uvedl je-
den z organizátorů turnaje, brankář
Bostonu Martin Kodet s tím, že na
konci základní části týmy předvedly
»velice klidné a ukázněné zápasy«.
„Přesvědčivě vyrovnanou hru uká-
zalo družstvo IQ Ouvey proti Bos-

tonu (2:2)  a tým Citrusu proti Bája
Pic (0:0),“ sdělil.
Play-off, které bývá občas dost vy-
hrocené, se tentokrát podle pořada-
telů odbývalo poměrně v klidu. „Hry
byly v některých případech velice
vyrovnané,“ potvrdil Kodet. „Asi
nejvíc všechny překvapil náš Bos-
ton, který dokázal, že není v soutěži
žádný outsider. Ve čtvrfinále jsme
porazili Bája Pic a po dlouhých le-
tech si zahráli o medaile. I já jsem si
snad v brance napravil reputaci a
svůj tým podržel,“ dodal s tím, že
překvapením byla i bronzová meda-
ile družstva IQ Ouvey. „A za zmínku
určitě stojí i skutečnost, že ve čtvrt-
finále slavily úspěch slabší týmy,“
zdůraznil organizátor.
Nejlepší střelcem se opět stal Vít
Němeček z celku Kojotů, který za-
znamenal 35 přesných zásahů. Dru-
hý skončil s 29 trefami David Dra-
goun z Bostonu, třetí (28) »citrus«
Michal Vincenc. Posledně jmenova-
ný ovládl s padesáti body i tabulku
kanadského bodování. Druhý skon-

čil »střelec« Němeček s 44 body,
třetí člen týmu Samotářů Jan Halou-
nek, který posbíral 38 bodů. Nejlep-
ším brankářem byl vyhlášen Roman
Wrobel z Citrus Teamu, nejlepším
hráčem »kojot« Michal Velechov-
ský. »Titulem« Nejstarší účastník
turnaje se může pyšnit jeden ze zak-
ladatelů ŘBC, třiašedesátiletý kapi-
tán Bostonu Vladimír Strejček.
„Rád bych poděkoval všem hráčům,
mému asistentovi Jirkovi Vimrovi a
z týmu IQ Ouvey Janu Kočímu i
Františku Zavadilovi, kteří mně po-
máhali s organizací,“ vzkazuje Mar-
tin Kodet s tím, že »dohled« nad tur-
najem mu zůstal i pro příští, už třia-
dvacátý ročník Řevnického bandy
cupu. Miloslav FRÝDL

Konečná tabulky ŘBC 2019
1. Citrus Team
2. Samotáři
3. IQ Ouvey
4. Boston
5. Bája Pic
6. Kojoti

NÁSTUP. Řevnických »šest statečných« na házenkářském turnaji mladších
žáků v Mostě. Foto František ZAVADIL

Šest řevnických statečných dokázalo dlouho odolávat
MLADŠÍ ŽÁCI »NÁRODNÍCH« HÁZENKÁŘŮ VYBOJOVALI NA TURNAJI V MOSTĚ ČTVRTÉ MÍSTO

Sport po okolí
* Družstvo Hlincovky hostí 1. 3. od
19.00 a 2. 3. od 10.00 na své palu-
bovce prvoligové volejbalistky
Dobřichovic.       Ivana CALDOVÁ
* Turistický pochod 8. Turbanské
Černošice se koná 16. 3. Start od
6.00 do 11.00 na nádraží v Mokro-
psech, cíl tamtéž. Pro zájemce bu-
dou připraveny trasy měřící 9, 15,
38 a 50 km. Info na 739 147 514 a
kravcikm@centrum.cz.            (mak)
* 19. ročník  turnaje ve stolním te-
nisu PING-PONG Open 2019 pořá-
dají turisté v Zadní Třebani 16. 3.
Prezence v místním Společenském
domě od 9.30, hrát se začne v 10.00
hodin. Jaroslava ZAVADILOVÁ
* Vítězem středočeských halových
přeborů starších žáků v tenisu se stal
Vojtěch Doubek z Dobřichovic. Vy-
bojoval si tím postup na halové Mi-
strovství ČR v Prostějově. Zlatou
medaili na krajských přeborech zís-
kal i v soutěži družstev.               (sfh)

NEJLEPŠÍ. Vítězové 22. ročníku Řevnického bandy cupu, Citrus Team, a jejich radost z finálového triumfu.                                      Foto Gabriela DěDKoVá
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