
Poberouní - Řidiči, obrňte se trpě-
livostí! S jarem začínají po zimní
pauze práce na silnicích. Uzavírek
vás v našem kraji čeká požehnaně. 
Na pondělí 25. 3. byl naplánován za-
čátek stavebních prácí v ulicích Ko-
menského a Třebaňská mezi Řevni-
cemi a Zadní Třebaní. Zcela neprů-
jezdná má být silnice až do 7. čer-
vence! Po rekonstrukci dešťové ka-
nalizace zde bude krajská správa sil-
nic pokládat nový povrch. Obyvate-
lé přilehlých ulic tak nebudou moci
se svými vozy vyjíždět. Řevnická
radnice ve spolupráci s městskou po-
licií plánuje pomoc s dopravou ales-
poň pro seniory z této oblasti. 
Obyvatelé Zadní Třebaně budou
muset jezdit po objížďce, která je

vedena přes Svinaře. Ovšem již od
1. dubna má být uzavřena silnice ve-
doucí Svinařemi kvůli opravě zdejší-
ho mostu. Cesta do Zadní Třebaně
od Prahy se tak značně protáhne, po-
kračovat budete muset dále po »brd-
ské magistrále« až do Hodyně a zde
doprava směrem na Liteň.
Od dubna do srpna bude uzavřena
krajská silnice v Černošicích. Bude
zde platit zákaz vjezdu pro nákladní
dopravu nad 3,5 tuny, osobní dopra-
va bude uvnitř města vedena objízd-
nými trasami.
Od 8. do 24. 4. bude uzavřen želez-
niční přejezd v Bělči. V Dobřichovi-
cích zase na léto plánují opravu Tyr-
šovy ulice kolem nádraží směrem na
Všenory. Pavla NOVÁČKOVÁ

V tomto čísle Našich novin
* Vrata otevřel i starosta - strana 2
* Na máje přiletí Sejkorky - strana 3

Černošice - Lékařem se nestal, i
když nechybělo mnoho. Místo to-
ho teď Martin Vydra hraje na
klavír, zpívá, koncertuje po celém
světě. a nově také vede černošický
pěvecký sbor Tutte Le Note.
Všude o vás slyším i čtu, že jste
mladý, nadaný, nadějný... Kolik
vám vlastně je?
V srpnu mi bude dvacet osm let. 
To jste toho tedy vážně stihl dost.
Vystudoval jste klavír i zpěv, v pro-
fesním životopise máte Pražskou
konzervatoř, brněnskou JAMU i
Norskou hudební akademii. Přesto
jste se málem místo umění věnoval

medicíně. Proč jste studia všeobec-
ného lékařství po 3 letech vzdal? 
Ano, opravdu nechybělo mnoho a
už bych byl dnes prvním rokem v
atestaci. To, že jsem opustil na tři ro-
ky dráhu hudebníka a umělce, mělo
důvod v hledání sebe samotného.
Hraji velmi rád na klavír, stejně tak
mám rád zpěv, takže jsem neustále
pendloval mezi obory. Jedno období
jsem víc cvičil na klavír - miloval
jsem pracovat se zpěváky a korepe-
tovat -, jindy jsem zase rád zpíval.
No a pak jsem se v 6. ročníku kon-
zervatoře začal rozmýšlel, kam dál.
(Dokončení na straně 3) (mif)

PANENKA V LETECH. Slavný fotbalový internacionál Antonín Panenka a
starostka Letů Barbora Tesařová se postarali o slavnostní výkop prvního jar-
ního mistráku místních fotbalistů. (Viz strana 14) Foto NN M. FRÝDL

Martin Vydra.             Foto ARCHIV 

Řidiči, pevné nervy!
Začíná doba uzavírek
NEPRŮJEZDNÝCH BUDE HNED NĚKOLIK SILNIC

25. března 2019 - 6 (746) Cena výtisku 7 Kč

Moranu »utopili«
v Berounce

Třeba budou jednou lidé vzpomínat na toho Vydru...

Velké lodě a parníky na Berounku nesmějí
Poberouní - Turistické lodě a parníky po Berounce plout naštěstí nebudou.
Se splavněním nepočítá novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou první
březnovou středu schválila sněmovna. Spolu s ní byl přijat i pozměňovací
návrh poslanců STAN, který od pražského Radotína výše škrtá Berounku ze
seznamu významných tuzemských vodních cest. Nyní bude novelu projed-
návat Senát, následně ji musí posvětit prezident.
Poslanci dali vale záměru ministerstva dopravy, které prostřednictvím Ředi-
telství vodních cest zvažovalo splavnění Staré řeky. Nechalo si i vypracovat
analýzu s možnými scénáři splavnění Berounky. (Dokončení na str. 11) (pan)

Řevnice - Ještě v pátek 22. 3. si ředi-
tel řevnické záchranky Bořek Bulí-
ček pochvaloval, že navzdory teplé-
mu počasí neošetřovali žádného zra-
něného cyklistu či turistu. O den po-
zději už si »pro něj« jeli do Brd.
„V sobotu odpoledne oznámil na tís-
novou linku 155 muž, že nalezl v brd-
ských lesích mladíka s úrazem no-

hy,“ uvedl Bulíček, s tím, že na uda-
ném místě záchranáři nikoho nena-
šli. „Dispečerka nás propojila přímo
s volajícím - posádka pak díky dobré
znalosti terénu oba muže objevila
asi 10 km od místa prvního nahláše-
ní,“ dodal. Mladíka s poraněným
kotníkem pomohli ze zalesněné rokle
k sanitce přenést jiní turisté.      (mif)

Sezona začala, záchranáři vezli prvního turistu

Teplo jako v létě,
v Dobřichovicích 21,5
Dobřichovice - Jedenadvacet stupňů
Celsia v březnu? Ale ano! Podle na-
měřených teplot panovalo 23. 3.
místo teoretického jara fakticky léto.
Teplotní rekordy padly na polovině
stanic v celém Česku. Nejtepleji -
21,8 - hlásili meteorologové ze Žat-
ce, na pražském Karlově bylo jen o
dvě desetiny stupně méně. V tričcích
a kraťasech se chodilo i u Berounky
- bodejť by ne, v Dobřichovicích se
teplota vyšplhala na 21,5 stupně! Ve
zbytku března už se ale podle mete-
orologů příliš neohřejeme, teploty se
mají pohybovat kolem 11 stupňů,
noční kolem nuly. (mif)
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Zimo, táhni pryč, nebo vezmu bič!
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI POCHOVALI MORANU A OBLÉKLI SI NA KAŽDOU NOHU JINOU PONOŽKU

Sobota 9. března  patřila v Hlásné
Třebani příznivcům všedních i ne-
všedních masek. IX. ročník maso-
pustního veselí letos pořádala obec.
Sraz byl u sokolovny, kde nás přiví-
tali přátelé z Prahy - Pečeme maso -
svým stánkem. Dobrot bylo nepře-
berně: prdelačka, jitrnice, jelita, tla-
čenka, žebírka, ovar... a ještě se pek-
lo selátko. Vonělo to snad až ke
Karlštejnu. Tak jsme se nejdříve
pěkně občerstvili, protože nás čekala
dlouhá cesta. Ve 14.00 hod jsme se u
lávky napojili na průvod, který ten-
tokrát vyrazil z Rovin. Pokračovalo
se Hlásnou Třebaní. Zastávek bylo
nahlášeno devět. Letos nás místo na-
ší kapely Třehusk doprovázel  Love-
song Orchestra. Byli jsme ale mile
překvapeni - šest kluků se do toho
obulo a foukali do svých nástrojů,
jak to šlo, jeden mlátil do bubnu. Si-
ce nezpívali, to jsme zajistili my, ale
šlo nám to pěkně... 
U starosty Tomáše Snopka Masopust
žádal o svolení. Bylo nám uděleno s
podmínkou, že se budeme chovat

slušně, což jsme rádi přislíbili. Ještě
jsme si zatancovali a průvod se vy-
dal dále. Všude nás hostili - koláčky,
koblížky, řízečky, kořaličky... Nejvíc
jsem se těšila ke Snopkům, protože

mě Jarda vždy obdaří dobrou lahvin-
kou bílého vína. Letos jsem dostala
dokonce dvě. Hurá! Tentokrát
dokonce otevřel svá vrata i starosta
Sokola Vladimír Kunc a pohostil

nás, jak se patří. Nesmím zapome-
nout ani na úžasné pohoštění u býva-
lého starosty obce Vnislava Konva-
linky a výborné koblížky paní Kon-
valinkové st. Vždy od ní chceme re-
cept, ale bohužel nám ho nikdy ne-
dala, protože to prý dělá od oka...
Plni dojmů, nasyceni a napití jsme
se vrátili k sokolovně, kde se konala
maškarní zábava pro děti. Chvilku
jsme poseděli, zhodnotili masopust a
vydali se k domovům. Někteří zůstá-
vali, aby se zúčastnili večerního reje.
Díky všem, kteří se k průvodu připo-
jili, nápaditým maskám, všem, kteří
nám otevřeli  vrata a bezvadně  nás
pohostili, kapele Lovesong Orchest-
ra, Vladimíru  Dohnalovi, který nás
vedl a pěkně se o nás staral, a hlavně
obci, že tuto akci připravila. Velký
dík patří i nebesům, že nám poslaly
docela slušné počasí.
Těším se již na příští, jubilejní X.
Masopust a věřím, že přibude maso-
pustníků i domů, které se budou chtít
pochlubit svou pohostinností. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Vynášení Morany - lidovou tradici
spojenou s vítáním jara - každoročně
oživují žáci školky a školy v Zadní
Třebani. Výroby smrtky se i letos
ujaly učitelky a děti z mateřinky.
Slaměnou figuru nastrojily do sta-
rých šatů a na krk ji navlékly typic-
ký náhrdelník z vyfouknutých vají-
ček i náhrdelník z prázdných šnečích
ulit. Abychom měli jistotu, že jaro
do vsi skutečně zavítá, vyrobili škol-
káčci ještě druhou Moranu z pečiva,
na kterém si jistě pochutnaly ryby,
kachny i další vodní havěť. Aby-
chom si oba výrobky náležitě užili,
vystavili jsme si je ve vestibulu
školy, kam už jaro zavítalo v podobě
jarních výtvarných prací. 
Stejně jako každý rok jsme s Mora-
nami vyrazili první jarní den na prů-
vod obcí. Během cesty nás čekalo
několik zastávek, během nichž jsme
paní starostce, rodičům, prarodičům
i kolemjdoucím předvedli krátké vy-
stoupení, za nějž nás čekala nejen
slova chvály, ale též sladká odměna.
Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě
vezmu bič… touto, ale i spoustou
dalších básní a písní, včetně tanečku,
se loučily děti se zimou. Cíl cesty
byl jasný – vhodit obě Morany z láv-

ky spojující Třebaně do řeky. Zpět
od Berounky jsme si skutečně již
přinesli teplé jarní počasí, na které
jsme již všichni netrpělivě čekali.
To však nebyl náš jediný úkol pro
tento den. Také jsme se všichni za-
pojili do tzv. ponožkové výzvy, která
se každoročně koná 21. března jako

Světový den Downova syndromu.
Tento den se na znak oslavy lidské
jedinečnosti nosí dvě rozdílné po-
nožky. Oblečením dvou rozdílných
ponožek jsme projevili lidskou soli-
daritu a podpořili osoby s Downo-
vým syndromem. Cílem zapojení
školy i školky do ponožkové výzvy

bylo dětem a žákům sdělit, že právě
lidská individualita činí tento svět
zajímavějším.      Klára PEŠKOVÁ,

MŠ Zadní Třebaň

Tentokrát svá vrata otevřel dokonce i starosta Sokola...

KAŽDÁ JINÁ. Ve čtvrtek 21. 3. přišly zanotřebaňské děti do školy s každou
ponožkou jinou, zapojily se do »ponožkové výzvy«.     Foto Klára PEŠKOVÁ

Semináře pro učitele
Beroun - S Názornou a hravou me-
todu výuky matematiky podle pro-
fesora Hejného nebo tzv. storytel-
ling, který pomáhá k rozvoji čtenář-
ské gramotnosti, představí jarní
workshopy a semináře. Pro učitele z
Berounska se budou konat v rámci
Místního akčního plánu vzdělávání.
Čtyři semináře se v dubnu uskuteč-
ní v Berouně. Tři jsou určeny pro
učitele matematiky, kteří se chtějí
seznámit s metodou Hejného, nebo
kteří uvažují o využití některých
prvků metody ve výuce. Semináře
se budou konat pro učitele 1. stupně
ZŠ (10. 4.), 2. stupně ZŠ (16. 4. ) a
mateřských škol (25. 4.) 
Další dva workshopy se zaměří na
vyprávění příběhů a hry, které mo-
hou příznivě ovlivnit vývoj dítěte.
Semináře i workshopy se konají v
zasedací místnosti MěÚ Beroun,
přihlášky a další informace najdete
na www.mapberoun.cz.             (pan)

Skleník voněl už z dálky
Příští rok uplyne 30 let od znovuo-
tevření Královské zahrady Pražské-
ho hradu veřejnosti z rozhodnutí
prezidenta republiky Václava Hav-
la. Letos se tu pod záštitou manžel-
ky prezidenta ČR Ivany Zemanové
konala výstava květin.
Empírový skleník voněl už z dálky.
Kochali jsme se různobarevností tu-
lipánů, nechyběly narcisky, hyacin-
ty, modřence, řebčíky, hvězdníky...
Vedle svítidel, váz a koberců, zho-
tovených podle návrhů Bořka Šíp-
ka, jsme viděli rozměrný obraz od
malíře Mikuláše Medka i křehká dí-
la malířky, grafičky a sochařky Ad-
rieny Šimotové. Obdivovali jsme
skleněné vázy z bezolovnatého křiš-
ťálu zhotovené v karlovarské sklár-
ně Moser. Krásná výstava!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň 

Pošlete nám masopustní pohled, můžete vyhrát mikinu či batoh

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Účastnice masopustního průvodu v Hlásné
Třebani. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Nejen soutěž o nejnápaditější alego-
rický vůz a školní ples »vylepšily«
program letošního XXX. Poberoun-
ského masopustu v Zadní Třebani. Na
počest jubilejního ročníku této vyhlá-
šené akce se pořadatelé rozhodli vy-
dat »památeční« masopustní pohledy.
Pokud jste si je nestihli pořídit přímo
na masopustu, jsou stále k dostání či
objednání v redakci Našich novin
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Tře-
baň). Pohledy si můžete schovat  na
památku, nebo nám je můžete do 31.
12. 2019 poslat zpět na adresu NN. Z
čím originálnějšího místa nám po-
hled doručíte, tím lépe. Tři »nejexo-
tičtější« destinace, resp. ty, kteří nám
odtud pozdrav pošlou, odměníme
mikinou, turistickým batohem a sou-
borem cestopisných knih.             (mif)
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Třeba budou jednou lidé vzpomínat...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vzpomněl jsem si na svůj kladný vztah k vědě,
přírodě, technologiím a napadlo mě podat přihláš-
ky i jinam. Nakonec jsem byl přijat na HAMU, na
1. a 2. lékařskou fakultu, na molekulární biologii
a biochemii, i na samostatnou biologii na Přírodo-
vědecké fakultě UK. To rozhodlo o tom, kudy se
dál vydám - medicína byla jasným řešením.
Přesto jste u ní nevydržel. Nelitujete toho, nestýs-
ká se vám po bílém plášti?
Když nad tím tak přemýšlím, tak se mi mnohem
víc stýská po lidech než po bílém plášti. Umělci
jsou trochu jiní, na medicíně jsem poznal opra-
vdové »bedny« - lidi, kteří rádi cestují, sportují,
vědí mnoho, zajímají se o širší spektrum věcí.
Troufnu si tvrdit, že medicína mi ukázala oprav-
dou realitu. Měl jsem příležitost vykouknout z bu-
bliny jménem konzervatoř, a za to jsem vděčný.
Spolupracoval jste či spolupracujete s Dětskou
operou Praha, Pražským filharmonickým sbo-
rem, Pražskými madrigalisty, Vycpálkovci, Ná-
rodním divadlem... Kde jste se s tímto profesním
curriculum vitae vzal v Černošicích, u dětského
pěveckého sboru? 
V Černošicích jsem se vyskytl primárně jako ko-
repetitor na tanečním oddělení. Po ukončení stu-
dia na brněnské JAMU jsem byl vydán na pospas
úřadu práce a nabídka dělat korepetitora mi byla
seslána z čistého nebe. Zaujalo mě město, prostře-
dí zdejší ZUŠ a její sál, nástrojové vybavení, pří-
jemný kolektiv i vedení. Posléze jsem začal kore-
petovat i sbor Tutte Le Notte a od letošního ledna
padlo po odstoupení sbormistryně vedení sboru na
mě. Myslím, že jsem na svůj krátký život nabral
mnoho zkušenností, které rád předám. Díky Dět-
ské opeře Praha jsem se naučil mnoho, a také vím,
co mi jako dítěti v souboru vadilo, nudilo, a co mě
naopak motivovalo k práci.
Představte nám »svůj« sbor, čemu se věnuje, ko-
mu se věnuje, pro koho zpívá...
Chci, aby Tutte Le Note nebyl sbor, ale soubor
založený na jednotlivých dětech a jejich pěvec-

kém i výrazovém talentu. To samozřejmě klade
důraz na hlasové vedení, jistotu a suverenitu jed-
notlivých dětí. Tím, že hraji úlohu korepetitora a
sbormistra v jedné osobě, mohu si s klavírem jako
doprovodným nástrojem dělat co chci, pomáhat,
obohacovat vystoupení. Vnímavost dětí je přek-
vapivě mnohem větší, než kdybych před nimi stál
a vše jim »servíroval«. Musejí být ostražitější a
sledovat každé moje gesto či pohyb hlavou. Pro
koho zpíváme? Hlavně sami pro sebe, energie,
která lítá uvnitř, je základem pro to, abychom zau-
jali publikum. Čeká nás mnoho projektů, kde bu-
deme mít příležitost to dokázat.
Jako sbormistr a umělecký vedoucí máte  určitě
své plány. Kam, obrazně řečeno, byste chtěl s
Tutte Le Note »dojít«? 
Rád bych se souborem zaujmul solidní místo v
kulturní oblasti regionu, naší země. Nespecializu-
jeme se na klasickou hudbu, jsme multižánroví,
máme mnoho dveří otevřených. Dbám na to, aby-
chom rozšiřovali zahraniční repertoár: kromě ang-
ličtiny zpíváme už i ve francouzštině a němčině.
Čerstvě za sebou máte pěveckou soutěž v
Berouně, před sebou účast na Velikonočních trz-
ích v Dobřichovicích. Co dalšího letos se soub-
rem chystáte? 
Pěvecká soutěž v Berouně pro nás byla tak trochu
zkouška s ohněm. Jsem vedoucím necelé tři měsí-
ce a nebylo zatím mnoho času postavit něco nové-
ho, nehledě na to, že připravovat se na soutěž v
době jarních prázdnin, období lyžování a všelija-
kých nemocí, je velmi nešťastné... Brali jsme to
tedy velmi sportovně - máme v budoucnu jiné
projekty, na které se teď budeme připravovat.

Vy sám také koncertujte, sólově zpíváte, hrajete
na klavír. Na co se jako umělec-sólista letos těší-
te nejvíc? 
Letošní rok je pro mě ve znamení exotiky. V dub-
nu mě čeká 10 dní v Rio de Janeiru, kde oslavím
Velikonoce barokními skladbami, v srpnu pak ne-
celé 4 týdny koncertování po Tokiu s českým re-
pertoárem - převážně písněmi Bohuslava Martinů
a Leoše Janáčka.  
Je nějaké místo, kde koncertujete obzvláště rád,
kam se rád vracíte, nebo kam byste se rád vrátil?
Člověk se nejraději vrací domů - pro mě to jsou
Úvaly na opačné straně Prahy, kde je velmi široké
publikum, které rádo chodí na koncerty. Velmi
silný dojem na mě také zanechal Obecní dům, kde
jsem vystoupil zrovna uplynulou sobotu 23. 3. - v
jeho akustice se člověk občas zapomene a každý
poslední tón tu má takový pěkný dozvuk. Na kon-
certy se sólovými nástroji ideální. Nezapomenu
také na Royal Albert Hall v Londýně, kam bych se
jednou rád podíval i jako sólista. 
Když jste ten mladý, nadaný a nadějný umělec...
Čeho byste chtěl dosáhnout, jaké máte sny, vize,
plány?
Primárně bych tu rád něco zanechal. Tak jako tu
zanechal svůj hlas Pavarotti, světoví skladatelé
svá světová díla, Rubinstein svou hru na klavír, i
já bych rád dosáhl takového ohlasu. Kdo by ne!
Mou životní cestou je uskutečňovat své sny,  kaž-
dý den cvičit na dvě stě procent, plnit stanovené
cíle a využívat příležitostí. Když budu ve správný
čas na správném místě a uslyší mě správný člověk
na správném koncertě, třeba budou jednou lidé
vzpomínat i na toho Vydru.        Miloslav FRÝDL

TUTTE LE NOTE. Martin Vydra se »svým« souborem Tutte Le Note.  Foto ARCHIV

XX. folklorní festival
STAROČESKÉ MÁJE
BeRoUn, Barrandovo náměstí 

- sobota 4. května 2019
vInaŘICe, náves 

- sobota 4. května 2019
SvInaŘe, náves 

- sobota 11. května 2019
MoKRoPSY, Masopustní nám. 

- neděle 12. května 2019
PRaHa, u Hergetovy cihelny 

- úterý 14. května 2019
ZaDnÍ TŘeBaŇ, náves 
- sobota 18. května 2019

LeTY, náves 
- sobota 25. května 2019

vŠeRaDICe, u hospody 
- sobota 25. května 2019

HLáSná TŘeBaŇ, náves 
- sobota 25. května 2019
KaRLŠTejn, náměstí 
- neděle 26. května 2019

Tutte Le Note přijímá zpěváky
Profesionálně vedený sbor rozšiřuje svoje řady,
proto zveme děti ve věku 8-14 let na předzpívání
v pondělí 8. a 29. 4. v čase 14.30-15.00 a 17.15-
18.00 do ZUŠ Černošice. Připravte si 1-2 lidové
písně a recitaci krátké básně, vyzkoušíme hlaso-
vý rozsah a rytmické cítění. Svůj čas si rezervuj-
te na emailu: tuttelenote@gmail.com nebo telefo-
nicky: 739 352 614. Mladší zpěváčky přivítáme
na zkouškách v ZŠ Černošice-Mokropsy (pondě-
lí 14-15.00), ZŠ Dobřichovice (pondělí 14.15-
15.15) nebo ZŠ Řevnice (14-15.00). 
Poslechnout si nás můžete 13. dubna od 16.00 na
Jarních trzích v dobřichovickém zámku. 
Simona Kysilková ŠnajPeRKová, Černošice

Na máje »přiletí« Sejkorky, dorazí soubory z Moravy
Poberouní - Zbývá doladit posled-
ní detaily, jinak už je program
poberounského folklorního festi-
valu Staročeské máje hotový. Le-
tos se v našem kraji bude konat už
podvacáté.
Kdo »ujíždí« na folkloru, ten si od
něj v květnu neodpočine. Na devíti
místech poberounského i podbrd-
ského kraje - a v Praze na Kampě k
tomu - se bude konat jubilejní, dva-
cátý ročník festivalu Staročeské má-
je. A že je na co se těšit!
Nejdřív »nováčci«. Až z Kunovic na
moravském Slovácku na máje dora-
zí folklorní soubor Lintava. Vystu-
povali už v Portugalsku, Španělsku i
Řecku, v červenci pojedou do Fran-
cie. A v sobou 4. 5. je můžete vidět
v Berouně. Slyšet taky - přivezou si
cimbálovku. Z východočeských
Slatiňan »přiletí« dětský soubor
Sejkorky, premiéru u Berounky si

odbude pražský Verpán, Baletní
škola Terezie Dudové či renomova-
ná Taneční škola Betty. Část progra-
mu na pražské Kampě se ponese v
alpském »jódlovacím« duchu.
Po mnoha letech se na náš festival
vrátí mělničtí Jarošovci či benešov-
ský Benešáček, z Mostu si to k Be-
rounce zamíří Krušnohorská dudác-
ká muzika. Přijede Moták, Mateník,
Vrbina, Modřenec, Praštěnka, Kruš-
pánek..., »domácí barvy« budou há-
jit Notičky, Klíček, Proměny, Pra-
mínek, Třehusk..., pravověrné de-
chovkáře jistojistě potěší Netolička,
Domažličanka i 12 Plzeň.
A k tomu vystoupení dětí z mateř-
ských i základních škol, průvody
krojovaných účastníků, pobožnosti,
jarmarky, ceremoniály žádání o prá-
vo, česká i moravská beseda, kácení
májek, večerní zábavy či posezení s
muzikou...             Miloslav FRÝDL

Z KUNOVIC.Tanečníci folklorního
souboru Lintava.       Foto ARCHIV
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Písničky o zbojnících, to byl fakt nářez!
V ČERNOŠICÍCH KONCERTOVAL PÍSNIČKÁŘ TOMÁŠ KOČKO S KAPELOU

Koncert Tomáše Kočka s kapelou se
uskutečnil 16. března v Černošicích.
Neznala jsem toto muzikantské us-
kupení, a tak jsem byla velmi zvěda-
vá. Vystoupení předčilo všechna má
očekávání.  
Tomáš Kočko je moravský písnič-
kář, skladatel a aranžér. Zabývá se
především moravskou a slovenskou
muzikou. Hudba jeho orchestru má
výrazné melodické linky s prvky
rocku, folku a jazzu. Je známý též na
poli režisérském - jako asistent režie
se podílel na muzikálu Jesus Christ
Superstar i opeře Lazebník Sevill-
ský. Vystoupení jeho kapely se nám

vrylo pod kůži. Bylo to něco fantas-
tického.  Tomáš je velmi charisma-
tický muž s nádherným hlasem a
všichni »jeho« muzikanti jsou báječ-
ní. Kytara, zobcové flétny, housle,
viola, cimbál, kontrabas i bicí - vše
krásně znělo po celém sále.  Tomáš

čerpá své písně především od Ladi-
slava Nezdařila, který psal básně in-
spirované lidovou kulturou rodného
Valašska. Věnoval se životu vesnic-
kých lidí, rodinným motivům i pří-
běhům »horních chlapců«, tj. zbojní-
ků. A písničky o zbojnících, to byl

fakt nářez. Utkvěly mi např. tyto
verše: „Život je dycky to, co mívali
sme rádi, co nigdo nevracá, co nigdo
nenahradí...“ 
Byl to úžasný zážitek. Rozšířila
jsem si obzor, neboť tento žánr jsem
opravdu ještě neslyšela. Paráda!
Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

Festival Rockový Slunovrat, který
se již potřinácté uskuteční od 31.
května do 1. června v areálu Lesního
divadla v Řevnicích, již zveřejnil
kompletní program.
Na třech pódiích vystoupí mnoho
zahraničních i tuzemských kapel a
DJ. Hlavním tahákem letošního roč-
níku má být švédská rocková forma-
ce Royal Republic, která v rámci
festivalového turné představí albo-
vou novinku. V závěsu za nimi jsou
němečtí punkrockeři Itchy, španěl-
ské ska v podání Auxili nebo elek-
tronika od I Wear* Experiment z
Estonska. Napůl ze Spojených států
jsou i Noise of Human Art alias
N.O.H.A. Zahanbit se určitě nene-
chá ani česká a slovenská scéna.
Skupiny jako Gaia Mesiah, Horkýže
Slíže, Wohnout, Circus Problem,
Prago Union, Kapitán Demo, Skyli-
ne, Sto zvířat a mnoho dalších zapl-
ní nabitý dvoudenní program.
Nebudou chybět »chill zóny« v čele

s tradiční pláží v lese ani kvalitní
jídlo pro masožravce či vegany.
Pokračuje i charitativní soutěž mla-
dých kapel Rockový Slunovrat léčí,
která má za cíl nejen podpořit mož-
né naděje české hudební scény, ale
zejména pomoci nemocným cystic-
kou fibrózou. Veškerý výtěžek po-
putuje na konto Klubu nemocných
cystickou fibrózou. V rámci této
»nadace« lze nově přispívat i na
elektrický vozík pro handicapované-
ho Patrika Šimánka.
Předprodej vstupenek na festival je
rozdělen do několika cenových vln.
Do konce března běží 1. vlna celo-
festivalových vstupenek, které lze
pořídit za 490 Kč (+ poplatky) v síti
Goout.cz nebo na vybraných mís-
tech kamenného prodeje.
Více informací o akci je k nalezení
na www.rockovyslunovrat.cz nebo
na facebookových stránkách festiva-
lu. Kryštof CHvoJKa, 

Rockový Slunovrat, Lety

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
27. 3. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
30. 3. 13.45 PSÍ VELIČENSTVO
30. 3. 15.30 DUMBO
30. 3. 17.30 ŽENY V BĚHU
30. 3. 20.00 PAŠERÁK
3. 4. 20.00 MANŽELSKÉ ETUDY: NO-
VÁ GENERACE
4. 4. 19.00 JEDEN SVĚT
5. 4. 17.30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
5. 4. 20.00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
6. 4. 13.45 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
6. 4. 15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
6. 4. 17.30 TERORISTKA
6. 4. 20.00 ZELENÁ KNIHA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
26. 3. 17.30 BOHEMIAN RHAPSODY
26. 3. 20.00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
27. 3. 13.45 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
27. 3. a 10. 4. 20.00 SKLENĚNÝ POKOJ
27. 3. 20.00 PAŠERÁK
28. 3. 15.30 NA STŘEŠE
28. 3. 18.30 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
29. 3. 17.30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
29. 3. a 1. 4. 20.00 ŽENY V BĚHU
30. 3. 15.30 KOUZELNÝ PARK
30. 3. 17.30 CAPTAIN MARVEL
30. 3. a 2. 4. 20.00 MY
31. 3. a 7. 4. 15.30 DUMBO (7. 4. 3D)
31. 3. 18.30 PAŠERÁK
1. 4. 17.30 ZELENÁ KNIHA
2. 4. 17.30 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
3. 4. 19.00 REGIONÁLNÍ OZVĚNY
FEBIOFESTU
4. 4. 16.00 FREE SOLO
4. 4. 18.00 ZRODILA SE ASTRID
4. 4. 20.30 OSTRÝM NOŽEM
5. 4. 16.30 MIA A BÍLÝ LEV
5. 4. 18.30 MIRAI, DÍVKA Z BUDOUC-
NOSTI
5. 4. 20.30 BRANKÁŘ
5. 4. 15.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
6. 4. a 10. 4. 17.30 SHAZAM (v So 3D)
6. - 7. 4. 20.00 (Ne 18.30) TERORISTKA

KINO RADOTÍN
26. 3. 17.30 ŽENY V BĚHU
26. 3. 20.00 JIŽNÍ VÍTR
27. a 30. 3. 17.30 (Pá 20.00) SKLENĚ-
NÝ POKOJ
27. 3. 20.00 kino naslepo
28. 3. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
29. 3. 17.30 KOUZELNÝ PARK 3D
29. 3. 20.00 ZELENÁ KNIHA
30. 3. 15.30 PSÍ VELIČENSTVO
30. 3. a 6. 4. 17.30 DUMBO
2. 4. 17.30 TRABANTEM AŽ NA KO-
NEC SVĚTA
2. 4. 20.00 PAŠERÁK
3. 4. 17.30 MANŽELSKÉ ETUDY:
NOVÁ GENERACE
3. 4. 20.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI?
4. 4. 17.30 TERORISTKA
4. 4. 20.00 SHAZAM 3D
5. 4. a 6. 4. 17.30 (So 16.00) VELKÉ DOB-
RODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

KOČKO. V ČERNOŠICÍCH. Tomáš Kočko s kapelou při vystoupení v čer-
nošickém Clubu Kino. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Tipy NN
* Koncert vítězů mezinárodních
soutěží Magdy Routové, Terezy Pet-
rové (housle), Kamily Kolářové
(flétny, klavír) aj. pořádá 26. 3. od
18.30 v sále Zámečku Řevnice míst-
ní ZUŠ. Lenka KoLářová
* Skladby V. Polívky, A. Tučapské-
ho a F. Poulence přednesou 30. 3. od
18.00 v kostele v Černošicích A.
Rišková a A. Cejnar (klarinet), E.
Cejnarová a V. Polívka (housle), V.
Marešová (harfa), B. Stehlík (klavír)
a Pražští Pěvci. (pab)
* XIX. Ples tanečního souboru Klí-
ček a ZŠ Řevnice se koná 30. 3. od
19.30 v řevnickém Lidovém domě.
Předtančení, slosovatelné vstupen-
ky, dámská volenka, taneční melo-
die v podání světových orchestrů,
kapela Třehusk... Rezervace vstupe-
nek na tel.: 604 702 569.          (luch)
* Maďarský blues-rockový kvartet
Jack Cannon Band zahraje 30. 3. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Skupina Tenemit koncertuje 30.
března od 20.00 v restauraci U Janů
Karlštejn. (zp)
* Podvečer českých melodramů
hostí 31. 3. od 18.00 společenský sál
Zelený ostrov v Dobřichovicích.
Umělecký přednes Marta Hrachovi-
nová a Pavel Chovanec, na klavír
zahraje Jaroslav Šaroun. (ak)
* Představení Mysterium světla
sehraje Divadlo Víti Marčíka 4. 4.
od 19.00 v Kulturním středisku U
Koruny Radotín. Vstupné 170 Kč.
* Jitka vrbová a pěvecký sbor
Bonbon společně vystoupí 4. 4. od
19.30 v sále České pojišťovny Be-
roun. Miloš KEBRLE
* Hru Martina McDonagha Mrzák
Inishmaanský uvede 4. 4. v černo-
šickém Clubu Kino Divadlo Akorát.
Drsnou komedii o nejzapadlejším
zapadákově a lidech, kteří tam
zapadli, uvidíte od 20.00.             (vš)
* Francouzskou komedii Kdy to
bylo naposledy sehraje 5. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice Di-
vadelní společnost Starbag.         (vš)
* Hudební ples dětské muziky No-
tičky se koná 6. 4. od 19.00 v Lido-
vém domě Řevnice. Hraje skupina
Ideal band, tombola, dámská volen-
ka, losování vstupenek, překvape-
ní... Vstupné 190 Kč. (pef)
* Příběh pro děti Ježibaba Kolo-
bajzna představí 7. 4. od 16.00 v
černošickém Clubu Kino divadlo
Koloběžka. (vš)
* Díla řevnické malířky Alby Bed-
řichové vystavuje do 7. 4. Památník
národního útlaku a odboje v Panen-
ských Břežanech. (pan)
* výstava Stavební vývoj Dobři-
chovic, III. etapa je v dobřichovic-
kém zámku k vidění do 15. 4.     (ak)
* obrazy Richarda Augustina mů-
žete v dobřichovické Galerie Bím
vidět do 30. dubna. (ak)
* výstava Dobrodružství cyklistiky
- éra vysokého kola v Čechách je v
Muzeu Českého krasu Beroun insta-
lována do 5. 5.        (vlk)

Vzpomínali na »greenhorna« Hoffmanna

Program je komplet! hlásí Slunovrat
FESTIVAL SE USKUTEČNÍ NA PŘELOMU KVĚTNA A ČERVNA

V pátek 15. března jsme se sešli v řevnickém hotelu Grand, abychom si
zazpívali krásné písničky Mirka Hoffmanna. Country zpěvák, skladatel i
textař, zakladatel a dlouholetý člen legendární kapely Greenhorns zemřel
letos v březnu ve věku nedožitých 84 let. Do Řevnic dorazila výborná par-
ta deseti  muzikantů: basa, housle, dvě banja, ukulele a pět kytar. Bylo to
opravdu nádherné. Vráťa Smrž z karlštejnské kapely Kapičky vytahoval
jednu písničku za druhou. Doufám, že se to tam nahoru do nebe doneslo a
Mirka Hoffmanna to potěšilo. Nás velmi. Byl to krásný, pohodový večer.
Hospůdka byla zcela zaplněná a každý zpíval, co uměl.

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň



Strana 5, VŠERADŮV KURÝR  Naše noviny 6/19

Všeradův kurýr

V úterý 19. března byla na praž-
ských Vinohradech slavnostně před-
stavena kniha Sbory Církve česko-
slovenské husitské - architektonické
dědictví našich regionů. Mezi 68 vy-

branými stavbami, o nichž se v pub-
likaci píše, je také Sbor Jiřího z Po-
děbrad v Tmani.
„Sbory CČSH jsou evropským uni-
kátem,“ poznamenal patriarcha círk-
ve Tomáš Butta, který knihu slav-
nostně uvedl. Je naší morální povin-
ností předat tyto úžasné stavby dal-
ším generacím v tom nejlepším sta-
vu. Učíme sebe samé i naše děti vz-
tahu k architektonickým hodnotám,
do kterých vložili naši předci svou
dřinu i srdce, a věřím, že to naši po-
tomci uchopí a s láskou ponesou dál.
Jsem moc ráda, že nám Nikolay
Brankov ze Stavební fakulty ČVUT
v Praze, který zpracovával část kni-
hy věnovanou tmaňskému sboru,
přislíbil na 28. září přednášku s pro-
mítáním prezentace o sborech. V

září budou též vystaveny fotografie
Světlušek, které se účastnily foto-
grafické soutěže Architektonické dě-
dictví mezinárodního projektu EHD
2019. Máme se na co těšit. Bude to
krásná oslava dokončení poslední
fáze opravy střechy sboru. V pondě-
lí 18. března byla na Veřejném zase-
dání OÚ Tmaň schválena dotace 150
tisíc korun, za což všem, kteří nám
pomohli svým hlasem, velice děku-
jeme. S příspěvkem od Církve čes-
koslovenské husitské jsme tak již
velmi blízko částce, která je na opra-
vu střechy potřebná. Návštěvou kul-
turních akcí ve sboru a příspěvkem
můžete pomoci střechu dokončit i
vy. Děkujeme předem. Více infor-
mací na FB@ccshtman.
Jana ŠMARDOVá, cČSh Tmaň

Tmaňský sbor se dostal do knihy
OBECNÍ ÚŘAD SCHVÁLIL DOTACI 150 000 KORUN NA OPRAVU STŘECHY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 6/2019 (275)

BRATR NEDVĚD. Členka Baby Group Simona Štěpánová během vystoupení na všeradické oslavě MDŽ imito-
vala » jednoho z bratrů Nedvědů«. Foto Miroslava SUCHÁ

Podbrdské aktuality
* Turnaj fotbalových přípravek a
mladších žáků ročníků 2006, 2008,
2011, 2012 a 2013 se koná 30. - 31.
3. a 7. 4.2019 v areálu všeradického
Dvora Všerad. Zúčastní se ho 59 tý-
mů, mj. Bohemians Praha, Viktoria
Žižkov, Rakovník, Slaný, Rokyca-
ny, Sokolov...                               (miv)
* Akce Ukliďme Všeradice se koná
6. 4. Sraz účastníků je v 9.00 na
»plácku« před poštou, rukavice i
pytle budou k dispozici. Po práci
bude připraveno občerstvení.    (mk)
* Jarní geologickou exkurzi pořá-
dá 13. 4. Správa CHKO Český kras.
Sraz je v 10.45 na parkovišti u Ko-
něpruských jeskyní. (hah)
* Obecní úřad Všeradice připomí-
ná obyvatelům, že poplatky za svoz
komunálního odpadu je nutné zapla-
tit nejpozději do konce dubna 2019.
Do tohoto termínu musí být také
vylepeny nové samolepky na popel-
nicích. Martin KuNc

Děti fotily to, co mají
rády, i to, co je štve
Dětské centrum Světlušky v Tmani
si užily krásnou víkendovou akci.
Děti vzaly telefony i foťáky a vyra-
zily fotit svoji obec. Místa a objek-
ty, které milují, to, co se jim líbí, i co
je štve. Zřícený »zámeček« a pivo-
var, místa, kde pobýval též Mikoláš
Aleš, byla před 100 lety chloubou.
A dnes!? Schůzku jsme zakončili v
klubovně ve Sboru Jiřího z Podě-
brad Církve československé husit-
ské. Jana ŠMARDOVá, Tmaň

Zlatým hřebem MDŽ
byla show Baby Group
Tradiční oslava Mezinárodního dne
žen se konala 9. března ve Všeradi-
cích. O zábavný program, který od-
startoval ve 14 hodin, se postaraly
děti z naší mateřské školky. Zlatým
hřebem večera byla taneční show
skupiny Baby Group. Pro dámy by-
ly připraveny květiny, kterými byly
obdarovány, jak se na MDŽ sluší a
patří, nechybělo ani něco sladkého
na zub. Účast byla povedená, dora-
zilo k sedmdesáti ženám ze Všera-
dic i blízkého okolí. Společně slavi-
ly a tančily až do večerních hodin.
Děkuji všem účastnicím i všem vys-
tupujícím za zábavný a krásný den.

Miroslava Suchá, Všeradice

Hasiči předvedli, že
umí pořádně máknout
Milí Všeraďáci! Díky všem, kteří jste se
zúčastnili čištění koupaliště. Největší po-
děkování patří všeradickým hasičům,
kteří předvedli, že umí pěkně máknout.
Připomínám, že první dubnovou sobotu
bude již v provozu sběrné místo na bio-
odpad za budovou obecního úřadu. Za-
tím bude dostupné každou sobotu dopo-
ledne. Pokud jste se dali do jarního úkli-
du a zjistili jste, že v garáži máte staré
nepotřebné barvy, vyjetý olej či jiný ne-
bezpečný odpad, tak ho prosím nevyha-
zujte do popelnic, ale nechte ho zatím do-
ma - v sobotu 4. května bude na návsi u
pošty sběr nebezpečného odpadu.
Pro milovníky knížek budou v sobotu 30.
března od 14.00 v budově obecního úřa-
du vystaveny knihy – pozůstatek obecní
knihovny, které si budete moci odnést. 
Od 1. 4. do 31. 5. se bude konat fotosou-
těž na téma Všeradice známé i neznámé.
Máte-li tedy nějakou hezkou fotečku Vše-
radic, neváhejte a do soutěže se přihlas-
te. Pravidla pro účast naleznete na obec-
ních webových i facebookových strán-
kách.   Martin KUNC, starosta Všeradic

Fotbalisté zahájili mistrovské bojeHráli od pátku do neděle
Prohraným zápasem na hřišti Zadní
Třebaně (2:4) vstoupili 23. 3. fotba-
listé A-mužstva FK Všeradice do
jarní části mistrovských bojů ve III.
třídě okresní soutěže.
Zimní příprava se příliš nepovedla.
První fáze, která začala 14 dní po
novém roce, se odehrávala pouze v
běžeckém vybavení. Prvně jsme ba-
lón viděli v únoru, kdy jsme měli v
rámci přípravy odehrát zimní turnaj
v Berouně na Máchovně. Bohužel,
celá příprava byla ovlivněna slabou
docházkou. Důvodem je velká ma-
rodka, odchod kapitána Ladislava
Lenkvíka do vyšší soutěže a v nepo-
slední řadě i pohodlnost a nechuť
trénovat v zimních podmínkách.
Aktuálně čeká všeradický fotbal

cesta za stabilizací kádru, abychom
mohli opět pomýšlet na postup do
kýženého okresního přeboru. 

Stanislav ŠEBEK, FK Všeradice

Rozpis FK Všeradice
30. 3. 15:00 Všeradice - Zaječov
7. 4. 16:30 Svatá - Všeradice
13. 4. 16:30 Všeradice - Újezd
20. 4. 17:00 Podluhy - Všeradice
27. 4. 17:00 Všeradice - Hudlice
4. 5. 17:00 Cerhovice B - Všeradice
11. 5. 17:00 Všeradice - Hostomice
19. 5. 17:00 Loděnice B - Všeradice
25. 5. 17:00 Všeradice - Nižbor
2. 6. 14:00 Osek - Všeradice
8. 6. 17:00 Všeradice - Tetín
16. 6. 17:00 Mořina - Všeradice

Pátý ročník počítačové »LAN pár-
ty« se konal od 22. do 24. 3. ve vše-
radickém hostinci Na Růžku. Tři
desítky účastníků hrály od pátku
16.00 nonstop do nedělního oběda
na svých počítačích nebo noteboo-
cích především starší, »retro« hry.
Součástí akce byl i menší turnaj v
bojovce Tekken 7 na herních kon-
zolích Play Station 4.      Text a foto

Jakub SUCHÝ, Všeradice
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• VERNISÁŽ sportovních 
snímků Roberta Sedmíka 
fotografa oceněného 
Czech Press Photo 
 
• LADNÉ vstupy 
tanečního páru: 
Martina a Vladimír Kostlánovi 

• OCHUTNÁVKU míchaného 
drinku Jaro 2019 J&E Café Lety

BODEN: Šik a sexy!
MÓDA, FOTOGRAFIE A TANEC

KRÁSA TĚLA ODHALENA NA MOLU, 
VE FOTOGRAFII I NA PARKETU 

Předvelikonoční odpoledne 

krásy a jara uvádí:

Obchodní centrum 

LETY u Dobřichovic

NEDĚLE 14. dubna 2019

 ve 14.00 hodin
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• MÓDNÍ přehlídku jaro, léto 2019: 
značka BODEN 
Štěpánka Klimková butik: 
Újezd No. 13, Praha 5
modelky (nejen) z Divadelního 
souboru Řevnice
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Pokud jste pravidelní cestující na
trati 172 Zadní Třebaň - Lochovice,
již o změně jízdního řádu na této
trati jistě víte. Změněný jízdní řád
byl, bohužel, zveřejněn až po vydání
minulého Liteňského okénka, tak o
něm nebylo možné informovat v
předstihu. Pokud používáte vlaky na
této trati jen občasně, vězte, že od
18. 3. došlo na této trati ke změně jí-
zdního řádu. Ráno si musíte přivstat,
prakticky všechny vlaky na lokálce
jedou o 7 minut dříve, odpoledne se
naopak o stejnou dobu opožďují od-
jezdy lokálky ze Z. Třebaně.  
Důvodem k posunu je zajištění pří-
pojů v Zadní Třebani směrem na Be-
roun a od Berouna. Tyto přípoje byly
požadovány  občany Bělče pro zajiš-
tění cestování dětí a studentů na ško-

ly do Berouna,  vzhledem k tomu, že
Běleč nemá alternativní autobusové
spojení. Na tento požadavek reago-
val organizátor dopravy ve Středo-
českém kraji IDSK uvedeným posu-
nem vlaků v ranní i odpolední špič-
ce od změny jízdního řádu k 18. 3.
Vzhledem k tomu, že většina cestu-
jících používá vlak k cestám na Pra-
hu a cesty se jim tedy v obou smě-
rech prodlouží o čas strávený čeká-
ním v Z. Třebani (na trati Praha -
Beroun k žádným změnám nedošlo),
nejeví se toto řešení jako adekvátní a
vyhovující většině cestujících. Posu-
nem došlo v ranních hodinách nao-
pak ke zrušení návaznosti v Z. Tře-
bani ve směru Beroun - Liteň a v Lo-
chovicích u 2 vlaků ve směru Břez-
nice - Příbram - Hostomice - Liteň.

Problémem změn provedených v do-
bě platnosti jízdního řádu  je, na roz-
díl od vydání nového grafikonu v
prosinci, to, že návrhy změn nejsou
projednávány s dotčenými obcemi  a
jsou vydány jen několik týdnů před
zahájením platnosti bez možnosti
úprav. Poté, co se pisatel tohoto přís-
pěvku dozvěděl o chystaných změ-
nách,  došlo k pokusu dopisem Úřa-
du městyse Litně na IDSK omezit
zajištění přípojů na Beroun pouze na
vybrané vlaky, které jsou využívány
dojíždějícími školáky. Byl navrho-
ván posun jen u vlaku pro dojíždění
do Berouna na 8.00 a dvou vlaků v
odpolední špičce (14:29 a 15:29 ze
Z. Třebaně). IDSK však tyto návrhy
do změny nezahrnul s odkazem na
pozdní zaslání. (Dokončení na str. 10)

Hospodyním se po tanci 
s medvědem ještě točí hlava
Čtvrtý ročník Liteňského masopustu je mi-
nulostí, ostatky skončily. Maškary za dopro-
vodu kapely Der Šenster Gob a koňského
spřežení ze Stáje Bílý kámen prošly Litní.
Při sousedských zastaveních za malé pohoš-
tění poděkovaly tancem a zpěvem, hospo-
dyním se ještě točí hlava, jak je bral do kola
medvěd. Jen tak na nás nezapomenete! Děti
si připravily známé i méně známé masopu-
stní písně, vytvořily si masky ve výtvarných
dílnách, jako živý základ našeho pojetí ma-
sopustu. Udržet tradici, která vzniká spon-
tánně, najít důvod se potkávat a navázat na
dlouhou tradici lidových zábav, je v dneš-
ních zrychlených a individualismem cha-
rakterizovaných časech velkým úkolem pro
každého z nás. Děkujeme každému, kdo se
aktivně zapojil, pomáhal organizovat, kdo
přivítal maškary na svém pozemku a pohos-
til nás. Díky!
Masopust představuje období hodování a
veselí před postní dobou. Tohle tvrzení už
platí samozřejmě s výhradami. Nové stereo-
typy, které nám dnes určují rytmus života,
jsou už jiné. (Dokončení na straně 8) (kat) Kámen z cesty zmizel

Běleč - Do rekreační oblasti Va-
tina mezi Zadní Třebaní a Bělčí
se v těchto dnech autem nedosta-
nete. Ze třebaňské strany se staví
kanalizace, z té bělečské je ohrad-
níkem cesta zúžena tak, že moto-
risté mají smůlu. Co když bude v
některé z chat hořet? Co když tu
někdo zkolabuje? O vyjádření
jsme požádali všechny zúčastněné
»strany«. (NN)

V roce 2010 umístil bělečský far-
mář Martin Homola na veřejnou ces-
tu kámen tak, aby se po cestě mezi
Zadní Třebaní a Bělčí nedalo projet.
Do roku 2013 s ním vedl Úřad měs-
tyse Liteň správní řízení. Na pod-
zim 2012 dostal p. Homola rozhod-
nutí, jímž mu ÚM Liteň přikázal zá-
taras odstranit. Městys tenkrát záta-
ras (velký kámen) nechal odstranit
sám. Pan Homola ho na místo vrá-
til. Ze snímku z katastrálních map
se zdá, že navíc kámen umístil na
cizí pozemky. (Dokončení na str. 9)

Posun prvního vlaku je nesmyslný
OD 18. 3. PLATÍ ZMĚNY JÍZDNÍHO ŘÁDU NA TRATI ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      3/2019 (92)                

HOSPODYNĚ V KOLE. Tanec s medvědem na čtvrtém Liteňském
masopustu.                          Foto Karel TŮMA

Na desátém ročníku Dětského kar-
nevalu v Litni se bavila celá rodina. 
Díky pomoci a nadšení některých
obyvatel Litně se v sobotu 16. 3.
mohla sejít skoro stovka tanečníků a
tanečnic. Maminky si na maskách
nechaly opravdu záležet. Z Vinařic
dorazil obrovský vlk, vlastnoruční
výroba maminky Dáši Fejfarové.
Nechyběl úžasný Sherlock Holmes,
krásný klaun, okouzlující víly a
princezny, piráti, vězeň a mnoho
dalších.
Odpoledne bylo velmi nabité. Zv-
ládli jsme prolézání strachového
pytle i tanec Limbo, kterého se zú-
častnili dva tatínkové, jimž patří vel-
ký respekt.Všechny děti si odnesly
dárky a sladké odměny. Nechyběla

ani tradiční volba královny, krále a
tanečníka karnevalu v Litni. Letošní
královnou se stala Hanička z Měnan
jejím králem byl Pirát Filip, nejlepší
tanečnicí se stala Agnes. Dětem sk-
věle vyhrával Václav Vácha, který
nás také bavil barevnými, světelný-
mi efekty a čarovným kouřem.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se
zapojili do sbírky plyšáků (děti měly
velkou radost), opravdu děkujeme
rodičům za úžasnou, rodinou a neo-
pakovatelnou atmosféru. Musíme
poděkovat všem, kteří nás podpořili
a pomohli při přípravě i realizaci
akce pro děti v Litni. Těšíme se na
další zážitky a společné veselí.

Text a foto Eva KNOPOVÁ,
Domeček Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Na karneval dorazil Sherlock Holmes, z Vinařic přijel obrovský vlk
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My, v Liteňském pupíku, se chceme
alespoň někdy, a třeba jen symbolic-
ky vracet k tomu, co nám předali
předci, co přináší život spojený s na-
ší krajinou, přírodou, klimatem a
změnami ročních období. Dlouho-
době se snažíme prosazovat jiný po-
hled na kulturní dění v obci, pořádá-
ní akcí a udílení příspěvků na kultu-
ru. Znovu vysvětlujeme naše stano-
viska i pohled na věc a stále se názo-
ry Liteňáků vracejí na začátek, kde
jsme začali debatovat někdy před
třemi, čtyřmi lety. Usilujeme o to,
aby vedle pořádání několika veli-
kých kulturních akcí podporovaných
obcí existovala možnost nechat kaž-
dé sdružení, spolek, obyvatele v ja-
kémkoliv společenství organizovat s
podporou obce akce menší, které bu-
dou pro zúčastněné smysluplné. Jen
tak je možné aktivně zapojovat větší
a větší část obyvatel obce v co nej-

pestřejší nabídce aktivit a zájmů. 
Velké tradiční akce mají mnoho spo-
lečného v tom, jak organizátoři vy-
nakládají úsilí nabídnout program,
sportovní či společensko-kulturní
událost pro obyvatele Litně a široké-
ho okolí. Dalším společným rysem
těch několika velkých událostí orga-
nizovaných městysem je nevelký zá-
jem širšího okruhu obyvatel Litně.
Měli bychom se všichni spokojit s
tím, že naše akce a události oslovují
jen určité procento obyvatel městyse
a hlavně, že reprezentujeme městys
směrem ven, k jeho návštěvníkům a
veřejnosti. Prezentujeme obec jako
otevřený veřejný prostor, kde si mů-
že každý najít »to své«.
Každý máme okruh přátel, známých
a kolegů, rodin s dětmi, kteří jsou lo-
gicky s našimi aktivitami spojeni.
Každý má samozřejmě možnost sd-
ružovat se, zapojit se aktivně tam,

kde ho téma a obsah dění osloví. To
platí i pro události spojené s tradice-
mi okolo ročního období, charakte-
ristických pro místo a okolí. Budeme
rádi za další aktivní spoluobčany, rá-
di účastí podpoříme vaši akci a sa-
mozřejmě jste zváni na události or-
ganizované námi. 
Fotografie z letošního i předchozích
ročníků masopustu najdete na face-
bookovém profilu spolku Liteňský
Pupík:fb.me/litenskypupik. 

Karel TůmA, Liteňský pupík 

Hospodyním se po tanci s medvědem...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Šestý turnaj Regionálního přeboru
v šachu organizovaný Martinem Ši-
náglem se na konci února konal v
Litni. Do místní školy se sjeli mladí
šachisté a šachistky z širokého oko-
lí. Děkujeme ZŠ Liteň za podporu a
vstřícnost. V turnaji mladších žáků
hrálo 20 dětí, mezi staršími bylo 17
šachistů a 2 šachistky. Poslední dva
turnaje se uskuteční v Buštěhradu,
tím ukončíme letošní základní kolo
regionálního přeboru. Mezi našimi
žáky máme několik želízek v ohni,
doufáme v postup na krajský přebor,
který se bude konat na konci června.

Text a foto Jiří HAvelKA, liteň

Škola plná šachistů

V PRŮVODU. Účastnice Liteňské-
ho masopustu.     Foto Karel TŮMA

Kdo chtěl, na plese
se dosyta vyřádil
Milovníci tance a dobré muziky se i
letos těšili na školní ples ZŠ F. J. Ře-
záče, který se - už poosmé - konal 2.
března v sále restaurace Ve Stínu lí-
py. Organizaci zajišťovali členky a
členové Klubu přátel školy při ZŠ
ve spolupráci se školou. Jako každý
rok jsme se těšili, jak bude vypadat
výzdoba - letos nás potěšily květiny
a motýli rozmanitých tvarů i barev.
Na jejich výrobě se podíleli žáci v
hodinách výtvarné výchovy a pra-
covních činností. Poděkování patří
všem, někteří strávili mnoho hodin
na přípravě  či zajišťovali bezchyb-
ný chod plesu. Nechyběl uvítací dri-
nk, na každém stole čekalo pohoště-
ní – domácí slané pečivo. 
Ples za organizátory zahájila Lenka
Jelínková. K poslechu i tanci velmi
dobře a neúnavně hrála skupina Ka-
ravel. Kdo chtěl, dosyta se vytanco-
val. Pobavit se přišlo mnoho rodičů
i přátel školy a určitě nelitovali. At-
mosféra byla přátelská, tombola
rozmanitá, výherce potěšily věci
krásné i nepotřebné. K hitům patřily
světélkující brýle, jimiž mnoho hos-
tů okamžitě vylepšovalo svůj pleso-
vý outfit. Klub přátel školy děkuje
rodičům za darované příspěvky a
návštěvníkům za přízeň. Doufáme,
že se jim na našem plese líbilo a těší
se na ročníky následující. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
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Kámen z cesty zmizel, ohradník ne
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Jak by se asi tvářil pan Homola, kdy-
by vlastníci pozemků, které se na-
cházejí před jeho pozemkem, umísti-
li podobné zátarasy na cestu také.
Pak by se ke svému pozemku nedo-
stal ani on… Vlastnictví pozemku,
na němž je umístěna cesta, neoprav-
ňuje majitele cestu zatarasit. Vlast-
ník musí cestu na svém pozemku str-
pět a umožnit jiným vlastníkům po-
zemků i nemovitostí cestu užívat.
Ve Vatinách evidujeme několik žá-
dostí o stavební úpravy, které znepří-
stupní nemovitosti v intravilánu Běl-
če. Navíc městys připravuje stavbu
kanalizace a prodloužení vodovodu
do Vatin na základě žádostí obyvatel
této části. Je žádoucí, ba přímo nut-
né, aby do té doby došlo k prosazení
veřejného zájmu a práva. Pokud ne,
ocitnou se bez přístupu ke svým
nemovitostem další obyvatelé Vatin.
A samozřejmě - bez přístupu zách-
ranky, hasičů, policie...
Považujeme za přesvědčivě dolože-
né, že v právní teorii i praxi panuje
většinová shoda, že k tomu, aby ur-
čitá cesta mohla být v deklaratorním
řízení (případně v jiném správním ří-
zení) označena za veřejně přístupnou
účelovou komunikaci, musí splňovat
čtyři základní znaky: patrnost v teré-
nu, zákonný účel (nejčastěji spojení
nemovitostí s jinými komunikace-
mi), souhlas vlastníka cesty s jejím
užíváním a nutnou komunikační po-
třebu. Souhlas vlastníka může být i
jen konkludentní. Jednou udělený
souhlas je neodvolatelný a zavazuje
rovněž právní nástupce. V případech
cest, u nichž nežijí pamětníci jejich
vzniku (cesty »odnepaměti«), je
konstruována nevyvratitelná právní
domněnka souhlasu vlastníka. Sou-
časný vlastník (Fr. Homola) získal
pozemek již s touto cestou a musí ji
tak na svém pozemku strpět.
Po událostech na zasedání zastupi-
telstva 28. 2. (viz rozhovor…) naří-
dila policie ráno 1. 3. zátaras nechat
na místě. Upozornili jsme je na mož-
nost nedostupnosti oblasti pro slož-
ky IZS. Vzali to na vědomí a na je-
jich odpovědnost, pokud tam někdo
z důvodu nedostupnosti lékařské pé-
če zemře nebo shoří dům kvůli nedo-
stupnosti pro hasiče. Martin Homola
i jeho otec Frantisek byli ráno 1. 3.

na místě, kde mělo dojít podle nich k
majetkové újmě. Výslovně řekli, že
si nepřejí kámen odstranit a M. Ho-
mola na otázku policisty, zda kámen
chce odstranit, nebo se dohodnout,
prohlásil, že nikoli, nechce se doho-
dnout a položil ruku na rameno sta-
rostovi F. Kaštánkovi. Mohlo to být
považováno za fyzický útok, protože
zpočátku to vypadalo, že starostu
chtějí fyzicky napadnout. P. Homola
starší lomcoval starostovi autem, tr-
hal za kliky a bouchal do oken. Na-
víc mu bránil při vystupování z vo-
zu. Policisté museli p. Homolu po-
stavit stranou. Poté p. Homola při-
stoupil těsně ke starostovi a chvíli to
vypadalo na souboj. Příslušníci poli-
cie v útoku zabránili a p. Homolu fy-

zicky oddálili, protože na jejich vý-
zvy nereagoval. Křičel na starostu,
urážel ho a nadával mu. Starosta za-
choval klid, snažil se argumentovat a
vklidu situaci vyřešit. Přislíbil Poli-
cii ČR podat odpoledne 1. 3. vysvět-
lení a pak dodal policii dokumenty
opravňující Městys Liteň zátaras od-
stranit. Policie nárok městyse uznala
a poskytla asistenci v podobě hlídky
při odstraňování zátarasu. P. Homola
a nájemce pozemku však odmítli po-
sunout ohradník - cesta je tedy stále
neprůjezdná a Vatiny nejsou dostup-
né pro záchranku a hasiče.
Při jednání o pozemkových úpra-
vách navrhl starosta Martinu Homo-
lovi, že tuto cestu s ním městys vy-
mění za jiné hodnotnější pozemky. P.

Homola to odmítl. Odmítl i nabídku
na výměnu celé záplavové nivy Bě-
lečského potoka. Farmáři Homolovi
se s městysem, zdá se, nikdy nedo-
hodli. Blokují výstavbu kanalizace v
Litni v Krátké ulici, kladou překážky
při rekonstrukci obecní budovy v
Bělči, zatarasili veřejnosti místní
cestu, údajně mají se sousedy napja-
te vztahy (v roce 2018 si jich 30 stě-
žovalo na jeho chování) a někteří po
jejich strojích hází kameny, když je
chtějí dostat ze svých pozemků... Na
jedné straně se rodina Homolových
domáhá svého vlastnického práva,
na druhé straně omezují nás všechny
v užívání krajských komunikací, mí-
stních i účelových cest, jezdí přes
pozemky druhých bez svolení...
Domníváme se, že Martin Homola
selhává jako zastupitel a místo veřej-
ného zájmu, prosazuje svoje ryze
soukromé zájmy.  
Kromě časové ztráty (množství času,
který tímto ztrácíme, už nenahradí-
me) je tu i finanční újma. Vinou záta-
rasu platí Liteň Z. Třebani za vyvá-
žení odpadu, respektive vyvážíme za
Třebaň kontejnery (má být údajně 1,
v praxi prý až 3). Domníváme se, že
cena, kterou jsme zaplatili, se pohy-
buje od 40 do 95 000 každý rok - za
9 let to je 360 až 855 000. Na vyvá-
žení odpadu se dohodl starosta Kli-
ment v době, kdy p. Homola zátaras
umístil, proto, že občané Bělče, kteří
se auty do Bělče nedostanou, začali
odpadky vozit do Zadní Třebaně. 

Markéta ReSZcZyNSKÁ, 
redaktorka obecního zpravodaje

Běleč - Budeme se zasazovat o to,
aby se do Vatin dalo vjet legálně a
bez omezení i z Bělče. V rozhovoru
pro NN to uvedl starosta Litně,
pod kterou Běleč spadá, Filip
KAšTÁNeK.
Jaká je aktuálně situace v části Běl-
če zvané Vatina? Dá se sem z běleč-
ské strany vjet autem, nebo ne? 
Do osady Vatina je od 25. 2. omeze-
ný vjezd, nebo žádný. Ten den se na
nás obrátila s prosbou o pomoc sta-
rostka Zadní Třebaně Markéta Sima-
nová: „...obracím se na Vás s žádo-
stí o pomoc ve věci dočasného zprů-
jezdnění ulice K Vatinám v trase
Zadní Třebaň – Běleč. Vím, že je tam
letitý problém s pozemkem jednoho
majitele, již za předchozího vedení
obce byla snaha o vyřešení tohoto
problému, ale nepovedlo se. Nyní na-
stává zásadní problém v tom, že v
naší části ulice K Vatinám  probíhá
výstavba splaškové kanalizace a vo-

dovodního řadu a ulice bude zcela
neprůjezdná. Nemáme kudy vést ob-
jízdnou trasu. Obávám se, že zách-
ranné složky IZS by mohly mít veliký
problém, stejně tak lidé, kteří zde tr-
vale žijí. Prosím Vás, bude-li to ve
vašich možnostech, o zajištění vjez-
du do této lokality ze strany Bělče po
dobu nezbytně nutnou. Dle firmy je

předpoklad naprosté neprůjezdnosti
z naší strany minimálně tři týdny.“
Protože majitel dotčeného pozemku
i někteří zástupci policie a nájemce
pozemku zpochybňovali zájem Zad-
ní Třebaně na vjezdu do osady Vati-
na ze strany Bělče, záměrně uvádím
doslovnou prosbu paní kolegyně.
Vjet se sem nedá, protože na straně

Zadní Třebaně se staví kanalizace a
vodovod. V některých přestávkách
stavařů lze autem projet, ale není to
možné vždy. Poměrně hustě osídlená
oblast tak zůstává na dlouhou dobu
nepřístupná pro složky Integrované-
ho záchranného systému buď vůbec
nebo omezeně. Poměrně nedávno tu
2x hořelo a nechci dovozovat, co by
se stalo, kdyby někoho postihl in-
farkt nebo mrtvice…
To je strana Zadní Třebaně. Ze stra-
ny Bělče (připomínám, že větší část
osady se nachází v bělečském katast-
ru) se do osady vjet nedá, protože v
roce 2010 na veřejnou cestu umístil
bělečský farmář Martin Homola ká-
men. Až do roku 2013 s ním vedl
Úřad městyse Liteň správní řízení, v
němž mu přikázal zátaras odstranit.
Bohužel, po smrti starosty Karla Kli-
menta už jeho následovníci ve věci
nic nepodnikli a správní řízení nedo-
končili. (Dokončení na straně 10)

TUDY NE! Z Bělče se do Vatin autem projet nedá.         Foto NN M. FRÝDL

Nájemkyně pozemku se dohodnout chtěla, narozdíl od majitele
Po dotazech majitelů chat v k. ú. Běleč jsem se dotázala starosty Litně, zda má možnost na nezbytně nutnou dobu
zajistit během výstavby kanalizace na zadnotřebaňské cestě k Vatinám zprůjezdnění trasy do dotčené lokality z
Bělče. Je to »jeho« území, považovala jsem za správné jej oslovit. Mluvila jsem i s majitelem a nájemcem běleč-
ského pozemku. Nájemkyně zaujala - narozdíl od majitele -  vstřícný přístup. Neměla problém upravit ohradník tak,
aby se krátký úzký úsek u kamene zatarasujícího cestu zprůjezdnil. O tom jsem telefonicky informovala starostu.
Protože ale kdosi naházel ořezané větve na ohradník a přemístil jej, z možné dohody sešlo. Zadní Třebaň má povo-
lenou úplnou uzavírku ulice K Vatinám. I tak se stavební firma na naši prosbu snažila omezit zneprůjezdnění, jak
jen to šlo... Z pozice starostky Zadní Třebaně jsem učinila všechny potřebné kroky - o plánované uzavírce jsem
informovala e-mailem, rozhlasem, aktualitami i cedulemi.
Není pravda, že by Liteň za to, že majitelé bělečských nemovitostí jezdí přes ulici K Vatinám, Zadní Třebani vyvá-
žela popelnice. Před více než 9 lety tehdejší vedení Z. Třebaně a Litně uzavřelo ústní dohodu: Za to, že odpady z
k. ú. Běleč odkládají obyvatelé objektů do kontejnerů Z. Třebaně, bude nám Liteň 1x týdně vyvážet jeden 1100 lit-
rový kontejner na komunální odpad u našeho hřbitova - aby se dvakrát do týdne nejezdilo v ulici K Vatinám s kuka
vozem, který váží okolo 32 tun! Nikdy ze strany Litně nedošlo ani k výpomoci s úpravou této cesty, byť je 5x více
využívaná majiteli nemovitostí z Bělče.                                         Markéta SIMANOVÁ, starostka Zadní Třebaně

Kámen na cestě do Vatin z bělečské strany, foto z roku 2010.   Foto ARCHIV

Městys Liteň přikázal majiteli pozemku zátaras odstranit!
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Posun prvního vlaku je nesmyslný
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Nabízíme: dvousměnný provoz, víkend jednou za 14 dní, nástupní mzda 20 000 Kč.
očekáváme: pracovitost, spolehlivost, praxe v prodeji potravin vítána, ale není nutná.

Nástup IHNED.

Kontakt - vedoucí prodejny p. Angermayer, tel.: 739 544 527

Pro naši prodejnu potravin v Řevnicích
přijmeme prodavače/čku na HPP

Budete se zasazovat o to, aby se do Vatin dalo le-
gálně a bez omezení vjet autem i z Bělče?
Ano. Už s ohledem na to, že většina staveb patří
do bělečského katastru, pod samosprávu Městyse
Liteň. Navážeme na práci Karla Klimenta a do-
končíme, co jemu už nebylo umožněno dokončit. 
Minulé veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Liteň přerušila policie - kdosi údajně naházel
prořezané větve na soukromý ohradník podél
cesty do Vatin a poničil ho. Co říkáte postupu
policistů?
Spolu s naším právním zástupcem se domníváme,
že postup policistů byl minimálně nestandardní a
jevil se nám jako příliš horlivý. A to v porovnání s
tím, jak reaguje policie v daleko závažnějších pří-
padech, kdy ji žádáme o součinnost. Zasahující

policisté se při přerušení jednání zastupitelstva
nepředstavili a doslova si vzali slovo. Správně
měli požádat o to, zda smějí na zasedání promlu-
vit. Starosta (nebo jiný předsedající) jim nemusí
umožnit promluvit. Tuto výsadu mají jen obyva-
telé trvale přihlášení k pobytu. 
Domníváme se, že se nestalo nic tak závažného,
co by policisty opravňovalo narušit zasedání zas-
tupitelstva. Zasahující policisté tvrdili, že došlo k
poničení elektrického ohradníku tím, že na něj
zaměstnanci městyse naházeli větve. Následující
den ráno se při ohledání místa ukázalo, že k žád-
nému poškození nedošlo! Větve nebyly naháze-
né na ohradníku, byly položené v jeho těsné blíz-
kosti, ne na něm. Navíc vyšlo najevo, že zaměst-
nanci městyse pomohli opravit ohradník poškoze-

ný o několik dní dříve. Na dotaz, zda byla nájem-
ci způsobena škoda, odpověděl, že asi ne. Když se
ho vyšetřující policista zeptal, zda si myslí, že by
škoda mohla přesáhnout 2.000 Kč, odpověděl ná-
jemce, že ne. Na dotaz směřující na výši škody
pod úroveň 2.000 Kč odpověděl, že neví, že se má
policista zeptat jeho ženy.
Na zasedání jsem se postavil za zaměstnance měs-
tyse. Byl jsem si jistý, že nic neponičili. Z praco-
viště odešli kolem 15.00, co se stalo mezi 15. a
20.00, nevím. Vím, že u toho nebyli zaměstnanci
městyse. Vezmu-li v potaz pracovní morálku, je-
jich osobnostní profil a zvážím, jak se chovají k
sobě i k jiným, jsem přesvědčen, že by si nedovo-
lili udělat nic z toho, z čeho byli obviněni. Stojím
za nimi, mají moji důvěru.          Miloslav FrÝDL

Městys Liteň přikázal majiteli zátaras odstranit!
DOKONČENÍ ZE STRANY 9

Pozemek - louka  na kraji osady Va-
tina, který ve Bělči vlastní rodina
Homolova - není průjezdný, nebylo
tomu tak ani v historii před rokem
1950. V té době měl můj děda Fran-
tišek Homola dohodu s místními
osadníky, že mohou louku používat
pro užívání svých nemovitostí. Auta
nebyla ještě tak rozšířená, jako dnes,
a nikomu nepřišlo problematické s
batohem přijet na víkend vlakem a
dojít nějaký ten metr pěšky po této
louce. Samozřejmě existovaly indi-
viduální dohody pro stavbu nebo
údržbu nemovitostí osadníků. Obec-

ní cesta vedla jinak, na mapách ji
máte kreslenou ještě dnes; bohužel o
tuto cestu přestal být zájem a ani
obec se jí nevěnovala.
Po roce 1950 velkého znárodňování,
kdy všechno bylo všech, si lidi změ-
nily názor i na přístup k nemovitos-
tem v osadě Vatina. Toto období pře-
skočím, protože moje rodina se k to-
mu nikdy nemohla vyjadřovat.
Po roce 1990 získal můj otec Franti-
šek Homola navrácený majetek, jako
spousta jiných restituentů. V té době
jsme udělali opatření, aby louka ne-
byla průjezdná - lidé měli možnost

průchodu i projetí na kole. Děly se
tam strašné věci, louka byla devasto-
vána auty, krávy pasoucí se na louce
utíkaly do Z. Třebaně, někdy dokon-
ce až na dráhu mezi Třebaní a Karlš-
tejnem. Ano, byla tam závora, zásyp
z kamene, nebo i veliký kámen.
Největší důraz na tento pozemek
klade starosta Litně Filip Kaštánek.
Po žádosti o přejezd pro pár osadní-
ků starostkou Zadní Třebaně, začal
na mě naléhat a úkolovat mě oka-
mžitým zpřístupněním i on. Já bych
se tomu nebránil - kdyby se tomu da-
la pravidla - na dobu určitou, než se

vyřeší kanalizace v Zadní Třebani, v
ulici směrem k Vatině.
K žádné dohodě nedošlo.
Filip Kaštánek za obecní peníze vjel
na soukromý pozemek, jak bandita,
a začal si tam dělat cestu. Druhý den
byl starosta vykázán Policií ČR, pro-
tože na tomto pozemku neměl co
dělat - neměl souhlas vlastníka, sta-
vební povolení na cestu aj.
Za totality se nikdo nestaral, kde jez-
dí s autem. Louka je dodnes vedená
jako zemědělská půda, ne jako cesta.
Lidi to většinou přijali, ať kladně či
záporně.  Martin HoMoLa, Běleč

Dále argumentovali preferencí takto-
vého jízdního řádu.  Je  otázkou, zda
je taktovost jízdního řádu tak vý-
znamná, aby pro zajištění dojíždění
několika školáků strávilo dalších asi
150 cestujících každý týden o hodi-
nu a čtvrt déle na nádraží ve Třebani
a došlo k rozvázání jiných přípojů.
Zcela nesmyslný se jeví posun prv-
ního ranního vlaku do Z. Třebaně do
dřívější polohy - po jeho příjezdu žá-
dný  vlak ve směru Beroun nejede. V
případě tohoto pochybení IDSK a
ČD, jež postihuje ty nejdřív vstávají-
cí, budeme požadovat co nejrychlej-
ší nápravu. V případě ostatních vla-
ků pak bude naše snaha o případnou
změnu vycházet z názorů lidí. Jistě
se mohou najít i cestující, kterým
bude změna vyhovovat. Pro další
jednání s IDSK bychom rádi znali
váš názor: Je pro vás změna příno-
sem, využijete vlak pro dojíždění do
Berouna? Či pro vás změna znamená
prodloužení cestování nebo zrušení
dříve využívaného přípoje? Další

změna jízdního řádu je plánována od
9. 6., v červnu bude také vydán první
návrh jízdního řádu na rok 2020 k
připomínkám. Případné odpovědi
pište na mail: zdenekmourecek@se-
znam.cz, nebo je směřujte na Úřad
městyse Liteň. Přivítáme názory ze
všech obcí podél trati. Samozřejmě
můžete připomínky psát přímo
IDSK (i tak bychom ale o tom přiví-
tali informaci), nebo na své obecní
úřady. Škoda, že na únorovém jedná-
ní o změnách v železniční dopravě
jsme byli na MěÚ Beroun jako zás-
tupci Litně z celé trasy lokálky sami.
Dozvěděli jsme se i pozitivní zprávy.
Od změny jízdního řádu pojede ko-
nečně první ranní víkendový spoj
později, čímž vznikne ve Třebani ro-
zumná návaznost do obou směrů bez
dlouhého čekání, jako posud.

Lokálka do 23. dubna nepojede
Svým způsobem lze za dobrou zprá-
vu považovat i informaci o výluce na
lokálce od 25. 3. do 23. 4. Samo-

zřejmě ne proto, že vlaky budou v
celé trase nahrazeny autobusy. Za
dobrou zprávu lze považovat  pláno-
vané stavební práce. Během výluky
budou ve Všeradicích vloženy dvě
samovratné výhybky a vybudováno
nástupiště u druhé koleje. Stanice
Všeradice se stane dopravnou s mož-
ností rychlého křižování vlaků bez
ručního přestavování výměn, což
umožní v celé trati provoz vlaků v
hodinovém taktu a lokálka se tak za-
řadí mezi tratě využitelné v systému
pražské příměstské dopravy. Kdy
bude provoz v hodinovém taktu za-
veden, bude záviset  především na
rozsahu dopravy objednané od
IDSK. Současně bude během výluky
postaveno nástupiště se zpevněnou
hranou v zastávce Běleč. Následně
má být, dle informací SŽDC, v příš-
tím roce vybavena samovratnými
výhybkami i stanice Liteň. Zastavo-
vání vlaků u výhybky a ruční přeha-
zování výhybek vlakvedoucími se
stane minulostí a trať bude připrave-

na lépe sloužit stoupajícímu počtu
dojíždějících z rozrůstajících se obcí
podél ní.       Zdeněk MourečeK,

člen zastupitelstva městyse Liteň

Louka je dnes vedená jako zemědělská půda, ne jako cesta

Liteňské aktuality
* Železniční přejezd na trati Běleč
- Zadní Třebaň (na polní cestě pod
Lhotkou) bude od 1. do 24. 4. uza-
vřen. Od 8. do 24. 4. pak bude ne-
průjezdný i přejezd u zastávky vla-
ku v Bělči. Objízdné trasy budou
vyznačeny značkami. (sml)
* Kontejnery na bioodpad budou v
nejbližším období přistaveny:
29. - 31. 3. Liteň, Třebízského sady
5. - 7. 4. Běleč, proti hospodě
12. - 14. 4. Leč, náves
8. - 22. 4. Liteň, Sady Sv. Čecha
26 - 28. 4. Běleč, proti hospodě
3. - 5. 5. Liteň, proti »benzínce«
10. - 12. 5. Leč, náves
Celoročně jsou kontejnery s obsa-
hem 1.100 l k dispozici u hlavního
vstupu na liteňský hřbitov.        (sml)
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Chystá se úklid Poberouní i Podbrdska
DO AKCE UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO SE ZAPOJÍ MNOHO VESNIC A MĚST NAŠEHO KRAJE

Poberouní - V rámci tradiční dob-
rovolnické akce Ukliďme svět, uk-
liďme Česko se bude zkraje dubna
uklízet i v dolním Poberouní. 
Brigády se uskuteční v obcích na
dolním toku Berounky od Černošic
až po Beroun. Většina z nich je plá-
novaná na sobotu 6. 4. Tento den se
bude uklízet v Srbsku, Letech, Řev-
nicích či v obcích na Podbrdsku: Ne-
svačilech, Svinařích a Hatích.
V Zadní Třebani se začne uklízet ko-
lem Berounky a k nádraží již v pátek
5. 4. Sraz dobrovolníků je v pozdním
odpoledni. Obyvatelé se mohou k
akci připojit i v jiné dny - o odpad,
který shromáždí, se postará obec.
V Srbsku se bude jarní úklid konat
již počtvrté. Sraz je 6. 4. v 9.00 před
obecním úřadem. Tamní dobrovolní-
ci se zaměří na centrum obce, ale i
cesty ke Kodě, k nádraží, po turistic-
kých značkách podél řeky a k vodo-
pádům, také směrem na Hostím a
Karlštejn. Logistiku akce a odvoz
odpadků zajišťuje místní úřad, který
následně všechny účastníky zve do
kempu k opékání špekáčků. 
V Řevnicích se dobrovolníci sejdou
první dubnovou sobotu v 9.00 na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
„Pytle jsou zajištěny, rukavice si
vezměte s sebou. Děkujeme předem
za účast a za to, že pomůžete život-
nímu prostředí,“ vyzývá místosta-
rostka Alice Čermáková.
Sobota bude patřit gruntování i v Le-
tech. Zájemci se sejdou v 10.00 na
návsi, kde budou rozděleni do sku-
pin pro efektivnější úklid. Dostanou
pytle a rukavice, plné pytle budou
nechávat podél silnic. „Akce bude tr-
vat několik hodin a pokud chcete,
tak v jednu odpoledne bude U Srubu

zajištěné občerstvení,“ zve organizá-
tor Adam Vošahlík
V sousedních Dobřichovicích se plá-
nuje úklid až na konec dubna - bri-
gádníci se sejdou 27. 4.  v 9 hodin u
zámku pod Svatojánskou lípou. Uk-
lízet se bude nejen v ulicích, ale také
v parku a na břehu Berounky. K ce-
lorepublikové akci se zde připojí i
místní škola. Učitelky budou uklízet
s dětmi po třídách v průběhu posled-

ního dubnového týdne. Podobně se k
úklidu připojí i žáci všenorské zá-
kladní školy. Další všenorská akce
nazvaná Čištění Země se uskuteční
počtvrté 17. 4. za účasti dospělých
lidí s mentálním znevýhodněním z
chráněného bydlení Slapy. Akce,
která vypukne v 10.00 U Louže, je
formou happeningu o soužití a spo-
lečné práci při čištění země od ryb-
níku Louže podél Sádek a zpět. Zá-

věr obstará společný oheň, zpěv a
povídání. 
Zvelebovat a čistit obce budou i oby-
vatelé vesniček na Podbrdsku. V Ha-
lounech se lidé sejdou 6. 4. ve 14.00
v ulici K Vodárně. „Dostanete ruka-
vice a pytle s mapou úklidu. Po úkli-
du je sraz na hřišti u Halesy, kde nás
čeká opékání buřtů a pivo,“ zve za
pořádající Živý spolek Lenka Dvo-
řáková. Do úklidu se zapojí i Sku-
hrov nebo Nesvačily. 

Pavla NOVÁČKOVÁ

Analýza obsahuje možné scénáře sp-
lavnění Berounky od jejího ústí do
Vltavy, a to hned pro 4 varianty úse-
ků: k jezu v Černošicích, ke Karlš-
tejnu, k Berounu a k hýskovskému
jezu. Mělo jít o mohutnou investiční
akci za více než  2,6 miliardy korun,
která by zahrnovala vybagrování
dna od Berouna po Radotín, dva no-
vé jezy, deset plavebních komor,
zvýšení jezu v Karlštejně nebo

vybudování plavebního kanálu v
úseku Lipence - Dolní Černošice.
Poslanci při schvalování zákona vy-
pustili ze seznamu využitelných
vodních cest dolní tok Berounky od
37. kilometru do přístavu Radotín.
Pro hlasovalo 127 zákonodárců, pro-
ti jich bylo 29 včetně ministra dopra-
vy Dana Ťoka.
Starostové obcí na dolním toku řeky,
kteří proti záměru jednotně vystupo-

vali, si tak mohou oddechnout.
„Rozhodnutí nás těší. Největší oba-
vy jsme měli právě z plánovaných
vodních staveb,“ komentoval roz-
hodnutí poslanců řevnický starosta
Tomáš Smrčka. 
O novele zákona bude Senát podle
senátora za Berounsko Jiřího Ober-
falzera rozhodovat na počátku květ-
na. Poté musí zákon podepsat prezi-
dent.                Pavla NOVÁČKOVÁ

Družstva sportovců změřila síly v pivní štafetě
Sportovní ples, který se v Litni konal  23. března, se vydařil nad všechna
očekávání. Okolo sto třiceti návštěvníků se bavilo při hudební produkci DJ
Karla Moravce až do ranních hodin. 
Bohatou tombolu, kde hlavní cenou byl pronájem automobilu na víkend s
plnou nádrží, a vyhrát bylo možné i »odlehčené« ceny v podobě perma-
nentních vstupenek na zápasy našich mládežnických družstev, doplnila i ob-
líbená sportovní disciplína: pivní štafeta tří sedmičlenných týmů.

Miloslav KLIMENT, Liteň 

Řevnice - Úmrtí dítěte při domá-
cím porodu vyšetřují kriminalisté
v okrese Praha-západ. Záchraná-
ři, kteří byli na místo později při-
voláni, už dítěti pomoci nemohli.
Případ se stal v sobotu 16. března,
podle informací NN v Líšnici. Neza-
sahovala u něj záchranka z Řevnic,
ale z Mníšku pod Brdy. Spolu s poli-
cisty byla na místo přivolána kolem
půl osmé ráno.
Řevničtí záchranáři podle jejich ře-
ditele Bořka Bulíčka k domácím po-
rodům jezdí přibližně třikrát do ro-
ka. Žádný z případů, u kterého asi-
stovali, zatím neměl tragický konec.
„Pokud vyjíždí naše posádka k indi-
kaci domácí porod, jedná se větši-
nou již o nějaký závažný zdravotní
problém s miminkem nebo rodič-
kou,“ uvedl Bulíček. „Případně si
rodina po porodu doma není jistá, že

je vše v naprostém pořádku a kon-
taktuje posádku zdravotnické zách-
ranné služby, aby lékař maminku i
dítě prohlédl, což se dá v tomto pří-
padě považovat za zneužití výjezdu
ZZS,“ dodal a připomněl domácí
porod, ke kterému byli »jeho« lidé
voláni přibližně před dvěma roky: 
„Vyjížděli jsme ke kolabující matce.
Při příjezdu byla rodička po porodu
velice zesláblá s nízkým tlakem. Na
dotaz lékaře, proč nevolala dříve,
odpověděla, že si myslela, že tento
stav slabosti je po porodu  normální.
Podle doporučení známé prý stačí
vypít rozmixovanou placentu a vše
bude dobré. Radu uposlechla, nic se
nezlepšilo, a tak volala ZZS. Po po-
dání infuzních roztoků byla pacient-
ka v již stabilizovaném stavu tran-
sportována do jedné z pražských ne-
mocnic.“                Miloslav FRÝDL

Hřiště »zkulturní«,
přibude opičí stezka
Lety - Dětské hřiště v sousedství
sportovního areálu budou zvelebovat
obyvatelé Letů v sobotu 6. dubna.
„Za přispění letovských podnikatelů
máme v plánu opravit pískoviště, vy-
měnit písek a také ho částečně zastí-
nit. Na volném plácku chceme insta-
lovat cestu rovnováhy a šikovnosti,
malou opičí stezku,“ uvedla organi-
zátorka akce Petra Flasarová. Podle
ní je v plánu i natírání dřevěných la-
viček a »zkulturnění« svahu u klou-
začky. „Plánujeme oživit zeleň a
osadit odpadkové koše, které třeba
konečně pomohou ke snadnějšímu
udržování čistoty,“ řekla Flasarová.
„Těším se 6. 4. na viděnou. Nářadí a
rukavice si vezměte s sebou a pokud
chcete přípaně přispět na materál,
můžete peníze poslat na účet: číslo
388027399/0800. (mif)

Kriminalisté vyšetřují úmrtí novorozence

Lodě a parníky po Berounce plout nebudou
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Svoz nebezpečného odpadu (bar-
vy, obaly od barev a laků, zářivky,
televizory, radia, lednice, akumulá-
tory, obaly od sprejů, pneumatiky...)
organizuje 30. 3. OÚ Svinaře. Kon-
tejner bude přistaven: Halouny, u
hřiště 8.30 - 8.40, Svinaře, u obcho-
du 8.45 - 9.15, Lhotka, u kontejnerů
v zatáčce 9.20 - 9.30.                  (box)
* Výroční členskou schůzi pořáda-
jí zahrádkáři v Zadní Třebani. K jed-
nání se sejdou 30. 3. od 10.00 v mí-
stní restauraci U Mlýna. (pep)
* OÚ Svinaře upozorňuje obyvate-
le obce, že do 31. 3. musí být uhra-
zeny poplatky za psy a svoz komu-
nálního odpadu. Platby jsou možné
hotově na obecním úřadě nebo na
účet obce. První svoz bioodpadu se
uskutečbí 28. 3. a dále pak každý
druhý čtvrtek. (box)
* Garage Sale – prodej nepotřeb-
ných věcí z domu se uskuteční 7. 4.
od 10.00 v Dobřichovicích. Regist-
race k prodeji na www.garagesale-
c e r n o s i c e . c z / d o b r i c h o v i c e ,
petra@garagesalecernosice.cz. V
Řevnicích se »garážový výprodej«
bude konat 13. 4. od 10 do 15.00.
Informace o akci  a  přihlášení na:
775 349 331 nebo e-mailu Wild-
mannova.R@seznam.cz.      (ak, rw)
* Hromadné očkování psů a koček
proti vzteklině se bude konat 9. 4.
od 18 do 18.45 u Obecního úřadu  v
Letech. Cena jedné dávky je 100, u
kombinované vakciny 250 Kč.   (bt) 
* Částkou 2000 Kč podpořila Obec
Svinaře Český svaz ochránců příro-
dy Rokycany, který provozuje zá-
chrannou stanici. Jejím cílem je zá-
chrana a léčení poraněných či jinak
handicapovaných volně žijících ži-
vočichů a jejich příprava na návrat
do volné přírody. (box)
* Oznámení o muži spícím v černo-
šické Říční ulici obdrželi 8. 3. večer
zdejší strážníci. Jednalo se o P. R.,
který často usíná v podroušeném
stavu na veřejných prostranstvích.
Muže strážníci probudili a protože
byl schopen se pohybovat i mluvit a
nejevil známky zranění, doprovodili
ho do místa bydliště. (ok)
* Letos poprvé zasahovali 21. 3. po
obědě řevničtí záchranáři na hradě
Karlštejně - ve velké věži zkolabo-
val asi sedmdesátiletý Slovák. Po
příjezdu sanitky byl již při vědomí a
vzhledem k tomu, že je sám lékař,
po domluvě a vyšetření zůstal na
vlastní žádost na hradě.              (bob)
* K benzínu vytékajícímu z osobní-
ho auta vyjeli 13. 3. odpoledne řev-
ničtí profesionální hasiči do Školní
ulice v Zadní Třebani. Hasiči provi-
zorně opravili porouchaný palivový
systém vozu a ošetřili místo sorben-
tem. Pavel VINTERA

ČISTKA U ŘEKY. Někde už se do »jarního úklidu« dali. Ve velkém se káce-
lo třeba u řeky mezi Karlštejnem a Srbskem. Foto NN M. FRÝDL
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Správně už mělo být dávno hotovo. Jenomže po-
kud si pamatujete, musel jsem svou loňskou třetí
etapu Hřebenovky - pěší túry po hranicích ČR -
přerušit již po pěti dnech a necelých 130 ušlapa-
ných kilometrech a vrátit se domů se zápalem

plic. I proto jsem letos, snad již k dokončení celé-
ho okruhu, odjížděl spíše potichu, než s nějakou
velkou pompou. Nicméně od soboty 16. 3. jsem
opět na trase, doufám, že zdravotní i jiné kompli-
kace se mi letos vyhnou a že snad konečně uvidím
to chebské nádraží, ze kterého jsem 20. 3. 2015
vyrazil směrem k Aši a započal tak okruh kolem
ČR ve směru hodinových ručiček. 
Přípravě trasy jsem tehdy věnoval dost energie i
času. Mnoho dlouhých večerů jsem na mapy.cz
klikal na drobné úseky turistických značených
tras co nejblíže státní hranici, a ty pak přepisoval
do excelovské tabulky. Nakonec jsem nasčítal na
2.049 a půl kilometru. 
V roce 2015 jsem doputoval od zmiňovaného
chebského nádraží po 810 kilometrech do Rokyt-
nice v Orlických horách. Rok 2016 se nekonalo
nic, neboť jsem v době plánovaného šlapání měl
těsně po punkci čelních dutin a doktoři tehdy ra-
zantně vrtěli hlavami. Další kilometry jsem mohl
našlapat až v roce 2017. Bylo jich 715 a došel
jsem do Mikulova. Nu a vloni jsem po pěti dnech
došel z Mikulova do Slavonic, celkem 129,5 km.
Letos nezbylo nic jiného, než vyrazit opět do Sla-
vonic k hotelu Besídka, promazat lýtka i stehna a
vyrazit. Jako tradičně, doprovodil mě i letos první
dva dny kamarád Jeff, od pondělí ale už šlapu
sám. Teď je středa 20. 3. večer a já jsem v Benešo-
vě nad Černou. Po pěti dnech mám na tachometru
117,15 km a dle mé tabulky mi orientačně do cíle
zbývá kolem 410 km. Počasí doposud přeje, mám
za sebou jednu překrásnou nedělní etapu zalitou
sluncem, navíc báječnou krajinou České Kanady,
kde se člověk nestačí rozhlížet po všech krásách
vůkol. Ale to složitější mě teprve čeká. Hřebeny
Šumavy jsou ještě pod sněhem, díky někdejší že-
lezné oponě a dnes i ochraně přírody nevede ná-
sledující trasa příliš obydleným územím a mám
trochu obavy z hledání noclehů.

Překážky jsou ale od toho, aby se překonávaly.
Kdo by chtěl mé putování sledovat podrobněji,
stačí se podívat každý večer na www.face-
book.com/jiri.geissler, kam se snažím popisovat
své zážitky z každé etapy, včetně zajímavých fo-
tografií. Pokud vše půjde dobře, rád bych svou
pouť ukončil někdy o víkendu 13. - 14. dubna.
Rozhodně nic nezkazíte, když mi trochu podržíte
palce, za což takto na dálku velmi děkuji.

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Geissler míří přes Šumavu do Chebu
VYTRVALÝ OBYVATEL DOBŘICHOVIC HODLÁ LETOS UZAVŘÍT PĚŠÍ PUTOVÁNÍ KOLEM HRANIC REPUBLIKY

6. dubna | 13:00 – 18:00
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INSTALATÉRSTVÍ
a BARVY-LAKY

HŘEBÍK
Čs. Armády 97, Řevnice

Tel.: 777 558 345; 257 316 416
Prodej: všech druhů barev, instalatérského zboží, 
vodovodních baterií zn. Novaservis, kanalizačních
šachet, čerpadel, pilových řetězů zn. Oregon, vrutů 

a silikonů zn. Fischer int., nářadí Knipex 

Nabídka služeb: Míchání všech druhů barev a lazur
Primalex a Johnstone´s - VŠE NA POČKÁNÍ;

Broušení pil. řetězů a kotoučů, kuchyňských nožů 
a nožů do sekaček; výroba klíčů; výměna propan-buta-

nových a propanových lahví; NOVĚ - STROJNÍ
ČIŠTĚNÍ ODPADŮ i KANALIZACÍ, zámečnické práce

Sokolům se daří, jsou v zisku
Čtyři desítky delegátů oddílů TJ Sokol Dobřicho-
vice se 13. 3. sešly na valné hromadě místní jed-
noty. Kromě standardní rekapitulace činnosti i
hospodaření a zpráv oddílů bylo třeba na další
období zvolit nového starostu, výbor a kontrolní
komisi. Dobřichovickým sokolům se daří ekono-
micky i organizačně, skvělá je spolupráce s míst-
ní radnicí. Tu končící starosta jednoty Jaroslav
Čermák v hodnotící zprávě zmínil několikrát a
nejen kvůli nezanedbatelné finanční podpoře. So-
kol s městem uvažují o stavbě přísálí haly BIOS,
předpokládá se dlouhodobý pronájem části sokol-
ského pozemku před vchodem do nové budovy
školy, tradiční spolupráce je při mostovém plesu. 
Já, jako hospodář a místostarosta, jsem seznámil
přítomné s hospodařením. Jednota se snaží využí-
vat nabídek dotací a grantů, které investuje ze-
jména do oprav a zvelebování. Klubovna tenisu
dostala vloni novou střechu a na ní solární elekt-
rárnu, generální rekonstrukcí prošly šatny, sprchy
i sociální zázemí. Díky pomoci města, grantům,
dotacím i vlastní hospodářské činnosti spočívají-
cí v provozování penzionu, pronájmech nebyto-
vých prostor i sportovních ploch skončilo hospo-
daření ve více než 700 tisícovém zisku. Koncem
loňského roku se jednota rozrostla o atletický od-
díl. Svou spokojenost posléze přítomní delegáti
demonstrovali zvolením staronového výboru,
včetně starosty, kterým i na další tři roky zůstává
laureát Ceny NN pro rok 2018 Jaroslav Čermák.

Jiří GEISSLER, Sokol Dobřichovice

A JDE SE. Jiří Geissler (vpravo) na startu svého
letošního pěšího putování.               Foto ARCHIV
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»Demolici« Rudné sledoval i Panenka 
FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE ROZEHRÁLI DRUHOU POLOVINU SVÝCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ  

Poberouní - Celý podzim odehráli
fotbalisté letů kvůli výstavbě no-
vých kabin na hřištích soupeřů.
Jarní návrat na svůj pažit oslavili
- s »asistencí« slavného antonína
Panenky - velkolepě: drtivým ví-
tězstvím 7:0 nad Rudnou.    (mif)
LETY, krajská I. B třída
FK lety - FK Rudná 7:0 
Branky: Čermák 3, Jiří Kischer 2,
Chalupa, Hruška
Otevření nových fotbalových šaten a
zároveň první jarní mistrák odstarto-
vali slavnostním výkopem fotbalový 
internacionál Antonín Panenka a sta-
rostka Letů Barbora Tesařová. Do-
mácí se ujali vedení ve 20. minutě,
kdy na centr Šmerdy vyskočil Čer-
mák a hlavou skóroval. Druhý gól
přidal ve 30. minutě Jiří Kischer,
jenž trefil z voleje centr Dominika
Kischera. Vzápětí to bylo již 3:0 -
Čermák si naběhl na pas J. Kischera
a prostřelil brankáře. Hostům byl
navíc v 38. minutě vyloučen obrán-
ce. Brankostroj pokračoval po pře-
stávce. Ve 47. minutě přidal další
branku z penalty Chalupa, J. Kischer
dorazil do sítě v 56. minutě vyraže-
nou střelu Kratochvíla, v 75. minutě
si naběhl na pas Jarolíma střídající

Hruška a přehodil vybíhajícího bran-
káře - 6:0. Demolici již odevzdaných
hostů dokonal v 84. minutě Čermák,
který po pasu za obranu završil svůj
hattric.                   Jiří KáRNÍK

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Měchenice - dobřichovice 2:1
Branka: Janouš

O výsledku zápasu se rozhodlo již v
prvním poločase.       (mif)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Beroun B 0:5
Beroun vstoupil do utkání lépe a br-
zy si vypracoval dvoubrankový ná-
skok. Na začátku druhé půle Karl-
štejn několik šancí ke vstřelení kon-

taktního gólu zahodil, naopak hosté
přidali třetí pojistku a rázem bylo po
zápase.                      Michal ŠaMaN

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZT - všeradice 4:2
Góly: Suchý 3, Jílek - Nájemník 2
Překvapivá výhra domácích. Hosté
přijeli v oslabené sestavě a po zraně-
ní jejich útočníka hráli většinu zápa-
su o deseti. Ostrovan se rychle ujal
vedení, už v 6. minutě vedl zásluhou
Suchého 2:0. Když se týž hráč na za-
čátku druhé půle trefil potřetí, zdálo
se rozhodnuto. Jenže hosté během
chvilky dvěma slepenými góly zadě-
lali na drama. To ale po pěkné indi-
viduální akci nepřipustil Jílek. (Mák)

DERBY. V prvním jarním mistráku si zadnotřebaňský Ostrovan na svém
hřišti poradil s mužstvem Všeradic 4:2.  Foto NN M. FRÝDL

V sobotu 16. března se v Zadní Tře-
bani konal 19. ročník turnaje ve stol-
ním tenisu. Do Společenského domu
dorazilo rekordních 50 hráčů!
Po ukončení prezence následovalo
slavnostní přivítání, které za zvuku
písně We are the champions zakončil
Jiří Nádvorník vztyčením vlajky
KČT Zadní Třebaň. 
Na čtyřech stolech pak začaly zápa-
sy žen a mužů, rekreačních i regist-
rovaných. Ženy si zahrály každá s
každou, zlatou příčku si ve vyrovna-
ném třísetovém zápase s Jaroslavou
Zavadilovou vybojovala Věra Vá-

chová z Letů. Bronz patří Renatě
Marelové z Haloun.
V kategorii rekreačních hráčů změři-
lo síly 24 hráčů. Finále ovládl Jan
Limberský z Haloun. Jeho soupeři
Janu Zavadilovi ze Zadní Třebaně
chyběla po 9 odehraných  zápasech
dostatečná vůle po vítězství. Bron-
zovou příčku si vybojoval Pavel
Kotek z Litně.
O vítězství v kategorii registrova-
ných si to mezi sebou rozdaly tři no-
vé tváře našich turnajů a Josef Te-
lipský. Vítězství si odnesl Jan Rozi-
ňák mladší z Králova Dvora, který  v

pětisetovém utkání porazil Milenu
Žambokréthyovou z Velkých Přílep.
Třetí místo obsadil sympatický Lu-
káš Pastorek z Prahy.
Poté jsme rozehráli čtyřhry mužů a
po 17.00 vyhlásili za zvuku fanfár
nejúspěšnější hráče. Obdrželi meda-
ile, diplomy, ceny i trička s logem
turistů. Zadní Třebaň letos důstojně
reprezentovali také Lukáš Mayer,
Petr Hejlek a Martin s Jakubem Ma-
lých, kteří nám pomohli při přípravě
turnaje. Díky moc kluci! 

Jaroslava ZavadIlová,
KČT Zadní Třebaň

Výsledky turnaje
Ženy: 1. Věra Váchová, Řevnice
2. Jaroslava Zavadilová, Z. Třebaň
3. Renata Marelová, Halouny 
Muži: 1. Jan Limberský, Halouny
2. Jan Zavadil, Zadní Třebaň
3. Pavel Kotek, Liteň
Muži registrovaní: 1. Jan Roziňák
ml.,Králův Dvůr
2. Milena Žambokréthyová, Praha
3. Lukáš Pastorek, Praha
Čtyřhra muži: 1. Roman Urban,
Lety + Jan Spiegel, Libčice

2. Jan Květoň, Lety +  Josef Telip-
ský, Libčice
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Na turnaj ve stolním tenise dorazilo rekordních 50 hráčů

Sport po okolí
* Ukázková hodina fotbalového
tréninku pro děvčata a chlapce naro-
zené v roce 2013 a mladší se koná 4.
4. od 17.30 na fotbalovém hřišti v
Dobřichovicích.  Jaroslav PEŠICE
* První zápasy barážové série o po-
stup do extraligy sehrají volejbalist-
ky Dobřichovic 6. a 7. 4. ve Štern-
berku, další dva o týden později na
domácí palubovce. (ic)

Dvě družstva starší přípravky FK Slavoj
Řevnice se 9. března zúčastnila prestiž-
ního okresního turnaje v nafukovací hale
v Hostivici. Dalšími účastníky byla Povl-
tavská fotbalová akademie, TJ Štěchovi-
ce, Dolní Břežany a Futsal Dobřichovi-
ce. Všechna družstva předváděla po-
hledný kombinační fotbal, k vidění bylo
plno pěkných gólů. Řevničtí, jejichž dres
oblékli Matoušek, Tesárek, Soukup, Bu-
čínský, Chabera, Kříž, David, Saneistr,
Knýbel, Škvor, Kroupa, Paulík, Kubá-
nek a Vorel (trenéři David, Soukup),
obsadili čtvrté a šesté místo. Vítězem
turnaje se stala Povltavská fotbalová
akademie. Jaroslav Soukup, 
Foto ARCHIV          Fk Slavoj Řevnice

Mladí řevničtí fotbalisté se zúčastnili prestižního okresního klání

NEREGISTROVANÍ. Vítězové muž-
ské kategorie turnaje. Foto ARCHIV

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
30. 3. 15:00 FK Lety - Rožmitál
6.  4. 16:30 FK Lety - SK Chlumec

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
30. 3. 15:00 Dobříč - Dobřichovice
6. 4. 16:30 Dobřichovice - Štěchovice

KARLŠTEJN, okresní přebor
30. 3. 15:00 Stašov - Karlštejn
6. 4. 16:30 Karlštejn - N. Jáchymov B

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
30. 3. 15:00 OZT - Mořina 
6. 4. 16:30 Zaječov - OZT

VŠERADICE, III. třída
30. 3. 15:00 Všeradice - Zaječov
7. 4. 16:30 Svatá - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
7. 4. 16:30 Řevnice - Drahelčice 


