
Poberouní - Nové železniční spoje-
ní Prahy a Berouna povede zcela
pod zemí. Stát dal zelenou sice
nejnákladnější, ale obcemi prefe-
rované variantě tunelu mezi Pra-
hou-Smíchovem a Berounem v
délce 24,8 kilometru. SŽDC tak
může pokračovat v přípravě navr-
hované trasy. Stavět se ovšem má
nejdříve v roce 2028.
Starostové obcí z dolního Poberouní
jsou spokojeni. Ve společném stano-
visku totiž před časem jasně podpo-
řili variantu C, tedy dlouhý Tachlo-
vický tunel vedený podpovrchově už
z Prahy-Smíchova. Druhou zvažo-
vanou variantu B s tzv. radotínskou
estakádou označili za nevhodnou.
Centrální komise Ministerstva do-

pravy jim nyní dala za pravdu, když
posvětila jednu z nejnákladnějších
železničních staveb. Schválení oz-
námila Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC) v tiskové zprávě. „Je
to vítězství zdravého rozumu a po-
sunutí úrovně železniční dopravy do
21. století,“ uvedl řevnický starosta
Tomáš Smrčka s tím, že toto rozhod-
nutí ukazuje, že pokud se obce do-
mluví a táhnou za jeden provaz, po-
daří se jim prosadit dobrou věc s
přesahem do daleké budoucnosti. 
„Určitě je to dobrá zpráva pro Čer-
nošice a celé okolí Berounky - tedy
pokud se dočkáme i realizace. Roz-
hodně ale velký posun,“ komentoval
volbu černošický starosta Filip Ko-
řínek. (Dokončení na straně 9)     (pan)

Lodě na Berounku nesmějí, rozhodli poslanci
Poberouní - Lodě, nákladní ani osobní, Berounku brázdit nebudou. Posla-
necká sněmovna na konci listopadu přijala novelu zákona o vnitrozemské
plavbě, která vypouští ze seznamu dopravně významných vodních cest dol-
ní tok řeky od 37. kilometru po Radotín. 
„Znamená, že obce ležící kolem této krásné řeky se nadále nebudou muset
obávat toho, že se na řece začnou stavět jezy a že po ní začnou jezdit velké
lodě,“ napsala starostům v dolním Poberouní poslankyně za STAN Věra
Kovářová. „Doufám, že je to definitivní zamítnutí splavnění Berounky, kte-
ré si vymyslel někdo »nahoře«, bez znalosti malebné krajiny kolem staré ře-
ky a potřeb obcí kolem ní,“ komentovala přijetí novely starostka Letů Bar-
bora Tesařová. Zákon ještě musí schválit Senát a potvrdit prezident.     (mif)

Karlík - Přímo v korytě potoka
protékajícího Karlickým údolím
skončilo osobní auto, jehož řidič
nevybral zatáčku. Z místa nehody
navíc utekl.
Nehoda se stala v noci na sobotu 23.
listopadu. „Podle místních obyvatel

nezvládl viník bouračky nepřehled-
nou zatáčku, která je místem podob-
ných nehod poměrně často,“ uvedla
iDNES.cz. „Uslyšeli ránu, šli se po-
dívat a našli auto zabořené v korytě
potoka.“ Podle serveru Dopravní in-
fo.cz řidič vyvázl bez zranění.  (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Aplaus ukončil policista - strana 5
* Nejlépe házel Sviták - strana 14

Řevnice – Zážitek, životní zážitek.
Na setkání s Josefem Hasilem, op-
ravdovým »Králem Šumavy«,
Vladimír Lisý ze Řevnic nikdy ne-
zapomene. Muž, který po komu-
nistickém puči v roce 1948 převe-
dl přes hranice desítky lidí, zem-
řel v polovině listopadu v americ-
kém Chicagu. Bylo mu 95 let.
Králů Šumavy, horalů, kteří pomá-
hali po únoru 1948 Čechům a Slo-
vákům k útěku před bolševickou
perzekucí do Bavorska či Rakouska,
bylo spousta. Jeden jediný, a na tom
se shodnou pamětníci s historiky a
dokonce i s archivními materiály

komunistické bezpečnosti, byl ten
»skutečný«, pravý. Josef Hasil. Jeho
život vydal na román – však ho také
sepsal a v roce 2012 pod názvem
Návrat Krále Šumavy David Jan
Žák vydal. Životní příběh rodáka z
Prachatic v něm sestavil z výpovědí
pamětníků, z archivních dokumentů
a také z mnoha a mnoha dlouhých
telefonických rozhovorů, které spo-
lu v roce 2011 přes oceán vedli.
Kdo tedy byl Josef Hasil? Nejdřív
chudý Šumavák, pak úspěšný pře-
vaděč, protikomunistický odbojář,
později agent americké zpravodaj-
ské služby. (Dokončení na straně 3)

WTB. Cyklistický závod Winter Trans Brdy odstartoval 23. listopadu v pravé
poledne z návsi v Letech. (Viz strana 14) Foto Alena VANŽUROVÁ

Ozvala se rána - a auto skončilo v potoce

Vladimír Lisý s tablem věnovaným
J. Hasilovi.      Foto NN M. FRÝDL

Prahu s Berounem
spojí železniční tunel
STAROSTOVÉ OBCÍ NAŠEHO KRAJE SE RADUJÍ

2. prosince 2019 - 24 (764) Cena výtisku 7 Kč

Brzy začne platit
nový jízdní řád

Setkání s Králem Šumavy? Neskutečný zážitek! Začal advent, vánoční
stromy v obcích svítí
Poberouní - Řevnice, Zadní Třebaň,
Karlštejn, Liteň, Všeradice, Svina-
ře... Tam a nejen tam se poslední lis-
topadovou sobotu či první prosinco-
vou neděli rozsvítily na veřejných
prostranstvích vánoční stromy. Za-
čal advent, čas očekávání příchodu
Vánoc, narození Ježíška.
V Dobřichovicích se 30. 11. konaly
adventní trhy s oňostrojem, na které
navázal okázalý ples, v řevnickém
Zámečku zapálili 1. 12. dopoledne
první svíci na adventním věnci, v
Karlštejně se týž den uskutečnila
oslava adventu s bohatým progra-
mem. (Viz strany 3, 5 a 13) (mif)
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V »eurovii« nemusí být jen bytové domy
INSPIRACE, JAK VYUŽÍT BÝVALÝ PRŮMYSLOVÝ AREÁL V ŘEVNICÍCH, SE DÁ NAJÍT V NĚMECKÉM PORÚŘÍ
Využila jsme pozvání IPR (Institut
pro plánování a rozvoj) Praha a spo-
lečně s dalšími osmi zástupci samos-
práv či architektů krajinářů jsme vy-
jeli do německého Porúří. Inspirovat
se, jak může vypadat revitalizace ob-
lasti po několik dekád využívané pro
nejtěžší průmysl a těžbu uhlí.
Zajímalo mě především, jak lze vyu-
žít bývalé továrny, ocelárny či jiné
průmyslové budovy, které po něko-
lik let od ukončení výroby trčely ne-
vzhledně do krajiny. Podobně jako
bývalý areál Eurovia v Řevnicích.
Jak s takovými areály, jimž se mo-
derně říká brownfieldy, naložit, aby
bylo jejich nejbližší okolí co nejmé-
ně ekologicky zatíženo jejich likvi-
dací nebo naopak maximálně mož-
ným využitím? Aby se proměnily v
»něco«, co oblasti chybí. Aby pro-
měna způsobila takovou integraci,
kdy není poznat, že dříve měly jinou
funkci. Aby proměna nepřinesla vět-
ší zatížení stávajícího okolí dopra-
vou, povodňovou zátěží, nároky na
městskou infrastrukturu...
Otázka budoucího využití bývalého
areálu Eurovie mne tíží nejen jako
starostku sousední obce, přes kterou
se již nyní valí kolony aut a sdílíme

stejné nebezpečí povodní, ale také
jako obyvatelku Letů, která lokalitu
dobře zná a ví, jaké má (nebo již ne-
má) rezervy pro další nárůst obyva-
tel. Proto jsem velmi zpozorněla při
informaci o masivním zastavění are-
álu bytovými domy o výšce kolem
16 metrů hned za hrází u řeky!
Při naší cestě do Porúří jsem nafotila
spoustu fotografií s využitím býva-
lých továrních hal jako koncertní sí-

ně, plochy pro konání výstav, repre-
zentativní prostory pro pořádání nej-
různějších akcí, sportovní haly. To-
vární zdi se využívají jako horole-
zecké stěny, někde vznikly ferratty,
zábavní parky, které na volných plo-
chách na zimu nechávají vzniknout
kluziště. V létě doplňované kavárna-
mi pro akce outdoorové i vnitřní. Z
bývalých betonových komor na růz-
né typy ocelových výrobků vznikly

zahrady, v nichž je příjemné posedět.
Jelikož zmiňovaná oblast je extré-
mem, kdy se týmy řešitelů musely
potýkat s jedovatou půdou, odpadní-
mi i podzemními vodami, znovuoži-
vení krajiny trvá již 30 let a na jeho
dořešení bude třeba přinejmenším
stejně dlouhý čas. Již nyní je ale na
úsecích, které se začaly řešit nejdřív,
vidět, jak si s uzdravováním krajiny
příroda za pomoci lidí poradila.
I v Česku se několik přestaveb
brownfieldů povedlo. Nedaleko od
nás, v Libčicích nad Vltavou, byl ús-
pěšně přestavěn areál bývalé kotel-
ny. Teď se tam konají konference a
jiné společenské akce. Existují i dal-
ší úspěšné revitalizace brownfieldů,
které přinášejí zaměstnanost a služ-
by, jež v daných lokalitách chyběly.
Byla jsem ráda, že mezi návštěvníky
Porúří byla i řevnická místostarostka
Alice Čermáková. Přeji nám všem,
aby se v Řevnicích podařilo najít ta-
kové řešení pro lokalitu bývalé Eu-
rovie, na něž bude celý region pyšný
a přijme je za své. A také aby mohla
skončit rivalita Řevnic s Dobřicho-
vicemi - Řevnice by konečně měly
něco, co Dobřichovice mít nemo-
hou..    Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Ze startu A 380-800 Emirates jsme byli doslova u vytržení...

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2020

Naše noviny upozorňují abonenty, že s koncem roku skončí i jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do června 2020 vyjdou 13 x, výtisk stojí 7 Kč.
Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat

poštou, musejí připočíst poštovné 15 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
286 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat
v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní

Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÝ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 2901710092/2010. 
Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní

symbol: 011320.

Bývalé průmyslové areály se dají přebudovat různým způsobem. V němec-
kém Porúří je využívají i jako zábavní parky.       Foto Barbora TESAŘOVÁ

Výlet na pražské letiště Václava
Havla podnikla skupina žen z Hlásné
Třebaně, které si říkají Holky v roz-
puku. V Terminálu č. 3 jsme prošli

přísnou kontrolou a nastoupili do le-
tištního autobusu. Dostalo se nám
unikátní příležitosti vidět místa, kam
se běžní cestující nepodívají. Měli
jsme také obrovské štěstí na průvod-
ce, který nám vše vyprávěl tak za-
svěceně, jako by se na letišti narodil.
Bodejť ne, když tu pracuje již 42 let! 
Poznali jsme provoz letiště, shon na
odbavovacích plochách, nejmoder-
nější hasičskou stanici v ČR. Dostali
jsme se až těsně k letadlům a z něko-
lika metrů sledovali přistání i starty.
To byl rachot! Velmi zajímavý byl
stroj francouzské společnosti HOP -
dlouhý a úzký, ještě jsme takový ne-
viděli. No a Airbus A 380-800 Emi-
rates! Letenka stojí od 95.000 do
200.000 Kč. No, nekup si jí.. Vidět
toto letadlo z takové blízkosti fakt
stálo za to. Pak přijel takový malý
traktor, vpředu vidlicí nadzvedl  jako
nic  přední kolo tohoto kolosu a jako
hračku ho odtáhl na runway, odkud

už mohl startovat. Pěkná podívaná.
A vidět ho vzlétat, to jsme byli do-
slova u vytržení... 
Terminál 3 slouží k odbavování
chartrových letů, soukromých letů a
také pro oficiální státní návštěvy. Ji-

nak letiště Václava Havla aktuálně
odbaví 1426 letů týdně do 133 desti-
nací včetně Asie, Afriky a USA. I
když nejsem přímo fanoušek létání,
na tuto exkurzi nikdy nezapomenu.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Autorka článku na pražském Letišti
Václava Havla.          Foto ARCHIV
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Vladimír Lisý navštívil Krále Šumavy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Také byl zaměstnancem General
Motors a nakonec americkým dů-
chodcem vyznamenaným v roce
2002 prezidentem Václavem Hav-
lem. Vyrostl ve skromných pomě-
rech početné šumavské rodiny, měl 3
bratry a 4 sestry, o všechny se stara-
la matka. Za 2. světové války byl v
Pasově totálně nasazený, v březnu
1945 utekl do Čech, do pádu Hitlera
se skrýval v jeskyni a dělal spojku
partyzánům. Po válce nastoupil k
SNB a v lednu 1948 byl převelen na
hranice. Komunistický převrat v
únoru 1948 a záhadné úmrtí Jana
Masaryka ho utvrdily v tom, že no-
vému režimu sloužit nechce; začal
převádět lidi do svobodného světa.
V říjnu 1948 byl při jednom z pře-
chodů zatčen - udal ho člověk, které-
ho zcela vyčerpaný žádal o vodu.
Byl odsouzen na devět let, ale z vě-
zení v severních Čechách se mu 9.
května 1949 s jedním ze spoluvězňů
podařilo utéci a za dramatických
okolností se dostal do Západního
Německa. V Bavorsku začal praco-
vat pro americkou zpravodajskou
službu jako agent chodec. Převáděl
politické vězně, exministry, poslan-
ce, kněze i matky s dětmi, opačným
směrem nosil protirežimní letáky či
vysílačky. V letech 1949-1952 vybu-
doval v jižních Čechách síť stovek
spolupracovníků a informátorů.
Když byla v roce 1953 postavena že-

lezná opona, přestal chodit přes hra-
nice a pro americkou rozvědku pra-
coval již jen v Bavorsku. V roce
1954 odjel do USA, usadil se v Chi-
cagu. Myl nádobí, rybařil, pracoval
v řeznictví, tesařil, obsluhoval lis a
nakonec, 30 let až do důchodu, se ži-
vil jako kreslič v automobilce GM.
Tohle všechno Vladimír Lisý věděl.
Jednak z knihy D. J. Žáka, jednak z
vyprávění pamětníků. Postavil si to-
tiž na Šumavě, kousek od Churáňo-
va, chalupu a příběhy Králů Šumavy
jsou tu živé dodnes. Zvláště toho
nejslavnějšího. Hasilovy osudy Řev-

ničana zaujaly natolik, že se rozhodl
s ním osobně setkat. „Můj brácha
utekl v 80. Letech do Ameriky a žije
také v Chicagu. Když jsem za ním
byl v roce 2015 na návštěvě, popro-
sil jsem ho, zda by mi nepomohl zji-
stit, kde pan Hasil bydlí,“ vypráví
Lisý s tím, že sehnat správnou adre-
su ve dvanáctimilionovém městě da-
lo pořádnou práci. „Nakonec jsme tu
ulici objevili. Je dlouhá jako cesta z
Řevnic do Letů - a na ní desítky,
stovky domů, jeden jako druhý. Ten,
který jsme hledali, nám pomohla na-
jít až servírka v české restauraci, kde

jsme se cestou zastavili na oběd.“
K Hasilovi oba bratry uvedla jeho
pečovatelka. „Zrovna sledoval na in-
ternetu český fotbal,“ vybavuje si
Vladimír. „Byl rád, že vidí krajany,
pozval nás dál. Asi hodinu a čtvrt
jsme pak u něj seděli a povídali si.
Vyprávěl nám spoustu zajímavých
věcí o historii Šumavy, o přechodech
přes »čáru«, o svém bratrovi, který
byl zabit při jedné z přestřelek a do-
dnes se se stoprocentní jistotou neví,
kde je pochovaný, ukazoval fotky
míst, kudy chodili za hranice...“
Co ze setkání s Králem Šumavy utk-
vělo Lisému nejvíc? „Ten tuctový,
prostě a účelně zařízený dům – čekal
jsem, že bude mnohem noblesnější.
A pak, hlavně – obrovská skromnost,
pokora pana Hasila. Rozhodně ne-
měl potřebu se nějak vychloubat. A
bylo patrné, že dodnes lituje jediné
věci: represí, kterými od komunistů
trpěla jeho rodina. Za to, že on po-
máhal lidem ke svobodě, v »zadráto-
vaném« Československu mezitím
pozavírali několik desítek jeho pří-
buzných, včetně matky.“
V době návštěvy bratří Lisých bylo
Josefu Hasilovi jedenadevadesát let.
„Nohy mu už moc nesloužily, ale
myslelo mu to skvěle,“ potvrzuje
Vladimír a dodává: „Potkat se s »op-
ravdovým« Králem Šumavy byl pro
mne obrovský, neskutečný zážitek.
Nikdy na to nezapomenu...“

Miloslav FRýDL

Josef Hasil. Foto ARCHIV
Vladimír Lisý u Krále Šumavy 18.
září 2015. Foto ARCHIV

V Karlštejně zahájili advent, chystají soutěž o nejlepší cukroví

S TABLEM. Na památku setkání s Josefem Hasilem v Chicagu si Vladimír
Lisý nechal vyrobit speciální tablo. Foto NN M. FRÝDL

Rozsvícením vánočního stromku
před Muzeem betlémů začal v nedě-
li 1. prosince advent v Karlštejně.

Vystoupily děti z místní ZŠ i Dvora
Sofie, zahrály kapely Ajeto, Čenko-
mor a Kapičky, zazpíval populární
obyvatel městyse Pavel Vítek.
Druhá oslava adventu se v Karlštej-
ně uskuteční o »zlaté« neděli - 22.
prosince. Její součástí bude také 3.
ročník soutěže o nejchutnější vánoč-
ní cukroví. Loni se ukázalo, že zá-
jem o soutěž roste - jak z řad soutě-
žících, tak z řad přihlížejících, hla-
sujících a očichávajících návštěvní-
ků. Řady cukrářek, které nabídly své
výrobky do soutěže, se loni poprvé
rozšířily o mimokarlštejnské, takže
jsme mohli porovnávat vzorky také
ze Zadní Třebaně, Letů či Nového
Jáchymova. Triumfálního vítězství
dosáhla Věra Kolaříková z Karlštej-
na, která zvítězila v obou kategori-
ích. Vyhrála u diváků, kde návštěv-
níci hodnotili vizuální dojem vysta-
veného cukroví, i u odborné poroty,
která hodnotila chuťovou stránku
vzorků. Necháme se překvapit, kolik
cukrářek přinese letos do soutěže

své pochoutky - zúčastnit se může
každý, i vy. Předsednictví v odborné
porotě se, stejně jako před rokem,
ujme známý herec Pavel Zedníček. 
Výherci soutěže obdrží lahve karl-
štejnského vína a všichni, kdo done-

sou vzorky, dostanou dárkový pou-
kaz na kávu do kavárny U Betléma.
Vzorky mohou účastníci přinášet do
Muzea betlémů od 16. do 22. 12., v
neděli 22. 12. pouze do 10.00.

Romana TREŠLOVÁ, Karlštejn

SPOLEČNĚ. Vrcholem první oslavy Karlštejnského adventu 1. 12. byl spo-
lečný zpěv Pavla Vítka a dětí z místní základní školy.    Foto NN M. FRÝDL

Výherci získají dárkové
kazety s místním vínem
Karlštejn -  Čtenářskou soutěž připra-
vili u příležitosti stého výročí zalo-
žení Výzkumné stanice vinařské
(VSV) Karlštejn místní vinaři spolu
s redakcí Našich novin. Tři vyloso-
vaní autoři správných odpovědí na
otázky vedoucího VSV Zdeňka Be-
neše získají dárkové kazety s karlš-
tejnským vínem.
1) Vyjmenujte tři bílé odrůdy révy
pěstované VSV Karlštejn
2) Vyjmenujte tři modré odrůdy
révy pěstované VSV Karlštejn
3) Do které oblasti a podoblasti
patří vinařská obec Karlštejn
Odpovědi můžete posílat do 12. 12.
na adresu NN (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň), případně mailem na
adresu: frydl@centrum.cz.         (mif)
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Letovští oslavili 17. listopad zpěvem
U ZÁVĚREČNÉ MODLITBY PRO MARTU V PODÁNÍ LUDMILY KROMKOVÉ SE TAJIL DECH

Komorní setkání na oslavu 30 let de-
mokracie se konalo v neděli 17. 11.
v Letech. Uvedla je starostka Bára
Tesařová slovy, že svoboda je mj. o
toleranci jiných názorů, vzájemném
respektu a osobní zodpovědnosti.
„Naši obec si tvoříme jen my sami.
My jediní jsme zodpovědní za to, jak
se u nás žije,“ řekla. 
Výročí jsme v nedělním dopoledni
oslavili v duchu »Co Čech, to muzi-
kant«. Na housle zahrál bývalý sta-
rosta Letů Miroslav Cvanciger. Zpě-
vem jej doprovázela letovská rodač-
ka, operní pěvkyně Ludmila Krom-
ková, dcera dalšího letovského sta-

rosty Jiřího Hudečka, který byl také
přítomen. Písně Ach synku synku či
Ta naše písnička česká rozezpívaly
celou náves. U závěrečné Modlitby
Marty Kubišové v podání Ludmily
se nám všem tajil dech.
Velké poděkování patří Martinu

Svozílkovi, který odvážně vstoupil
na pódium a za doprovodu akordeo-
nu jedenáctiletého Františka Buchte-
le i své kytary nás provázel písněmi
Karla Kryla. Díky textům, které
jsme drželi v rukou, jsme se cítili
příjemně a jistě. Pak už přišla na řa-

du oblíbená letovská kapely 4 Kafky
(dříve Running Sushi), která svými
pohodovými písněmi podtrhla atmo-
sféru, při níž si někteří opékali buřty,
jiní uvnitř obecního úřadu procháze-
li kroniky obecní, sokolské, kynolo-
gů či fotoalba MŠ Lety. Dopřejme si
více takových příjemných chvil!

Markéta HUpLíKová, Lety

Vánoční cinkání se o Stříbrné ad-
ventní neděli 15. prosince  uskuteč-
ní v Letech. Na návsi budou k mání
káva, čaj, svařák i domácí koláče,
připraveno bude adventní opékání
jablíček na ohni a punč letovských
hasičů. Zájemci si budou moci kou-
pit vánoční výrobky dětí z mateřské
školy, na obecním úřadu bude vysta-
ven netradiční dřevěný betlém.
Program zahájí v 15.30 pěvecké vy-

stoupení Školinky Nona, na které
naváží se svým programem děti z
místní mateřinky. Od 16.15 si návš-
těvníci mohou s letovskými »nad-
šenými muzikanty« zazpívat vánoč-
ní koledy. 
Od 17.30 pak začne v dětské kavár-
ně Městečko poetická pohádka O
veselém vánočním stromečku v
podání divadla Koloběžka.

Markéta HUpLíKová, Lety

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
4. 12. 20.00 ERMITÁŽ: SÍLA UMĚNÍ
6. 12. 20.00 ACRO YOGA SHOW
7. 12. 13.30 PAT A MAT: KUTILSKÉ
TRAMPOTY
7. 12. 15.30, 14. 12. 15.00 LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ II
7. 12. 17.30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
7. 12. 20.00 ŠPINDL 2
11. 12. 20.00 S CHUTÍ TOSKÁNSKA
14. 12. 13.00 SNĚŽNÁ MELA
14. 12. 17.15 LE MANS ´66
14. 12. 20.00 PARAZIT

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO LITEŇ
7. 12. 15.00 FANY A PES
7. 12. 17.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
7. 12. 19.30 VLASTNÍCI
14. 12. 15.00 PAT A MAT
14. 12. 17.00 REBELKY
14. 12. 19.00 ŠPINDL 2

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
3. 12., 7. 12. a 15. 12. 17.30 (So 20.00)
LE MANS ´66
3. 12. 20.30 ZÁBAVA, ZÁBAVA
4. 12. 17.30 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO + přijde Mikuláš
5. 12. a 11. 12. 18.30 (St 20.00) LAST
CHRISTMAS
6. 12. 12. 12. a 14. 12. 17.30 (Čt 18.30)
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL (Čt 3D)
6., 10. i 14. 12. 20.00 (Út 17.30) ŠPINDL 2
7. 12. 15.30 ADDAMSOVA RODINA
7. 12. a 17. 12. 17.30 VLASTNÍCI
8. 12., 14. 12. a 18. 12. 15.30 (St 17.30)
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (So 3D)
8., 11. a 16. 12. 18.30 (St 17.30, Po
20.00) POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
9. a 16. 12. 17.30 BITVA U MIDWAY
9. a 15. 12. 20.00 (Ne 18.30) ŽENSKÁ
NA VRCHOLU
10. 12. 20.00 BEZSTAROSTNÁ DÍVKA
12. 12. 15.30 JOKER
13. 12. a 18. 12. 20.30 (St 20.00) ČERNÉ
VÁNOCE
15. 12. 15.30 SNĚŽNÁ MELA

KINO RADOTÍN
3. 12., 6. 12., 11. 12. a 14. 12. 17.30
(Pá+So 20.00) POSLEDNÍ ARISTO-
KRATKA
3. 12. 20.00 ZÁBAVA A ZÁBAVA
4. 12. a 17. 12. 17.30 (Út 20.00) ER-
MITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
4. 12. 20.00 BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH
5. 12. a 14. 12. 17.30 JUMANJI: DALŠÍ
LEVEL (So 3D)
5. 12., 7. 12., 13. 12. a 18. 12. 20.00 (St
17.30) ŠPINDL 2
6. 12. a 13. 12. 17.30 LEDOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ 2 (13. 12. 3D)
7. 12. a 14. 12. 15.30 PAT A MAT: KU-
TILSKÉ TRAPOTY
7. 12. a 12. 12. 17.30 VALHALLA: ŘÍŠE
BOHŮ
8. 12. 16.00 JUAN DIEGO FLORÉS –
BÉSAMO MUCHO
10. 12. a 17. 12. 17.30 VLASTNÍCI
10. 12. 20.00 VÝJIMEČNÍ
11. 12. 10.00 ROMÁN PRO POKROČILÉ
11. 12. 20.00 S CHUTÍ TOSKÁNSKA
12. 12. 20.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU

Bývalá primáška zahraje v Černošicích

Na návsi budou na ohni opékat jablíčka

Bývalá primáška řevnické dětské li-
dové muziky Notičky Barbora Kolá-
řová zahraje všem milovníkům vir-
tuózní sólové a komorní hudby 7.
prosince od 18.00 v Městském sále
Černošic. Jejími partnery budou
americký klavírista a skladatel Pas-
cal Le Boeuf a český violoncellista
Vojtěch Urban. Zazní skladby J. I.
Bibera, M. Ravela, G. Bacewicze a
P. Le Boeufa. 
Koncert je součástí Imp in Impulse
Album Release Tour, koncertů pořá-
daných v Čechách i v zahraničí v
souvislosti s křtem CD mladé hous-
listky z Řevnic. Ta je hostující kon-
certní umělkyní Malajské Filharmo-

nie i uměleckou vedoucí festivalu
Lake George Music Festival.
Pascal Le Boeuf studuje skladbu na
Princeton University, zvítězil v
několika skladatelských soutěžích,
byl nominován na cenu Grammy a
spolupracuje s mnoha muzikanty i
orchestry po celém světě. Skladba
Imp in Impulse, podle níž se CD
jmenuje, vznikla spoluprací s Bar-
borou Kolářovou a obsahuje smyč-
covou techniku nazvanou chopy,
která zní jako perkusivní nástroj. 
Vstupné na koncert je 150/100 Kč,
žáci a učitelé hudebních škol platit
nemusejí.            václav poLívKa,

Černošice

Tipy NN
* Smíšený pěvecký sbor Mikro-
choir s programem Rhythmic Choir
vystoupí 3. 12. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice.  (vš)
* vánoční koncert v jazzové nála-
dě se uskuteční 4. 12. od 18.00 v be-
rounském Kulturním domě Plzeňka.
Vystoupí zpěvačka Eva Kleinová a
skupina Mr. Surka 6TET se skladba-
mi Duka Ellingtona, Jiřího Suchého,
Steveho Wondera... (vlk)
* Komediální operní i mafiánské
drama Zmrazovač uvede 6. 12. od
19.00 v Kulturním středisku U Ko-
runy Radotín Kočovné divadlo Ad
Hoc. Vstupné 200 Kč/230 Kč.  (dar)
* roxette Tribute Band připomene
hity švédské skupiny 6. 12. od 20.00
v černošickém Clubu Kino.         (vš)
* Country-rocková kapela Grošáci
zavítá 7. 12. do Černošic. V Clubu
Kino zahraje od 20.00.                  (vš)
* vánoční příběh Andělé ze zapo-
menuté skříňky sehraje 8. 12. od
15.00 v KS U Koruny Radotín Diva-
delní seskupení Žlutý kopec.    (dar) 
* pěvecký sbor Comodo Loděnice

vystoupí 8. 12. od 16.30 v kostele
sv. Ludmily v Tetíně. (hah)
* Britský bluesový kytarista Ben
Poole, baskytarista Jan Jakubec i bu-
beník Tomáš Hobzek hrají 8. 12. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* vánoční koncert pořádá dětská
lidová muzika Notičky z Řevnic 10.
12. od 18.00 v pražském kostele Sv.
Šimona a Judy. (pap)
* program Klanění narozenému Je-
zulátku uvede 13. 12. od 19.00  a 15.
12. od 15.00 v kině Řevnice dětský
divadelní soubor Kukadýlko. (luk)
* adventní koncert Swing bandu
Dobříš se koná 13. 12. od 19.00 ve
Společenském sále KD Dobříš. Vs-
tupné dobrovolné. (jik)
* Kapela Slapdash Rockabilly vy-
stoupí 13. 12. od 19.30 v klubu U
Emy ve Lhotce. (ebu)
* vánoční koncert dámského pě-
veckého souboru Cabinet hostí 14.
12. od 18.00 kaple sv. Judy Tadeáše
v Dobřichovicích. (ak)
* Černošicko-balkánská skupina
Timudej koncertuje 14. 12. od 20.00
v černošickém Clubu Kino.         (vš)
* Šansonový recitál Zlatky Bartoš-
kové nazvaný Poklona uctivá se ko-
ná 15. 12. od 18.00 v řevnickém Zá-
mečku. Vstupné 100/50 Kč.     (pan)
* předvánoční koncert kapely
Dech Band se koná 15. 12. od 20.00
v Clubu Kino Černošice. (vš)
* robert Křesťan a Druhá tráva
uvedou nový koncertní program 17.
12. od 20.00 v sále České pojišťov-
ny Beroun. Miloš KeBrLe
* výstavu věnovanou tradici a his-
torii zdobení vánočního stromku
můžete v Muzeu Českého krasu Be-
roun navštívit do 5. ledna.          (vlk)
* prodejní výstava kreseb a ilustra-
cí herce Viktora Preisse nazvaná
Můj svět je do 10. 1. k vidění v dob-
řichovické Café Galerii Bím.    (tob)

Zpěváčci se předvedou na trzích i v kostele
Prosinec bývá pro dětské pěvecké sbory příležitostí prezentovat výsledky
své podzimní práce před rodinou, přáteli i veřejností.  Přípravka sboru Tutte
Le Note se 7. 12. představí hned na dvou místech Černošic: od 11.00 ve Vá-
nočním domě (bývalý MěÚ Černošice) a od 13.15 na náměstíčku na Vráži,
kde se budou konat Mikulášské trhy. Těsně před Vánoci, v sobotu 21. 12.
od 16 hodin, můžete navštívit náš předvánoční koncert v kostele sv. Martina
a Prokopa v Karlíku, kde se setkáte se zpěváčky všech oddělení, jejich sbor-
mistry a pozvanými hosty pod vedením uměleckého vedoucího Martina
Vydry. Simona Kysilková ŠnajperKová, Černošice

O první představení se postarala Koloběžka

Úplně první divadelní představení rozesmálo 17. 11. v nové dětské kavár-
ně a herně Městečko v Letech stovku dětí včetně jejich rodičů a prarodičů.
O pohodovou atmosféru se postaral soubor Koloběžka. Provoz Městečka
zahájil o pět dnů dříve známý zpěvák Tomáš Klus. Společně s manželkou
Tamarou i svými třemi dětmi přestřihli pásku a odstartovali tak slavnost-
ní odpoledne v uvolněné, neformální atmosféře. Přítomné děti - a že jich
bylo! - zažily bubnování, princeznu rozdávající létající balónky i společné
tvoření. Text a foto Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety
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Všeradův kurýr

Páteční večer 22. 11. patřil ve všera-
dickém Dvoře Všerad kultuře. Ve
zdejší galerii ochotníci z čenkovské-
ho Divadla Za Vodou uvedli hru
Bedřich Hrozný 2 – Nový život. 
Na začátku představení nabitého hu-
mornými scénami divadelníci shrnu-
li dēj prvního dílu Bedřicha, na který

dvojka volně navazuje. Téměř stov-
ka diváků všech věkových kategorií
se pak téměř dvě hodiny náramně
bavila a nechala se překvapovat ne-
čekanými zvraty v dějové lince. Pu-
blikum svou spokojenost s komedií
z nádražního prostředí dalo na závěr
najevo srdečným aplausem, který
musel ukončit až příslušník policie –
pochopitelně jen herec hrající v
představení tuto roli.
„Ačkoliv se děj hry odehrává 13.
prosince, bylo nám pořádné teplo.
Nečekaná spousta vřelých diváků
útulný sál pěkně zadýchala a navíc
jsme se pěkně zapotili v několika
prekérních situacích, jako byl zapo-
menutý smetáček či honička Bedři-

cha a syna Marka mezi dveřmi. Dě-
kujeme skvělým divákům za prima
atmosféru i pořadatelům za perfekt-
ní organizační zajištění,“ uvedla
představitelka výpravčí Marie, Tere-
za Macourková.
Další příležitost ke zhlédnutí diva-
delního počinu herců a hereček  z
Čenkova budeme mít 18. 1., kdy ve
Dvoře Všerad sehrají komedii Záři-
vá hvězda. Pokud byste nechtěli na
»setkání s Čenkovem« čekat až do
ledna, vřele doporučuji v adventním
čase (od 7. 12.) zajet na tamní náves
a prohlédnout si v okolí kapličky
unikátní betlém ze sena v životní ve-
likosti.      ivana náJeMnÍkOvá,

všeradice

Nadšený aplaus ukončil policista
DALŠÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SE VE VŠERADICÍCH BUDE HRÁT 18. LEDNA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 24/2019 (293)

Strom na návsi už svítí 

NA NÁDRAŽÍ. Ochotníci z Čenkova
při představení ve Všeradicích. 
Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

V novém ovocném sadu je zatím třicet stromků

Podbrdské aktuality
* Odpoledne plné zábavy pořádá 7.
12. od 14.00 Dvůr Všerad. V tvořivé
dílně se budou moci děti i dospělí
kreativně vyřádit při zdobení perníč-
ků či vytváření vánočních dekorací,
otevře se tajný vchod do pekla. Pro-
gram vyvrcholí v 18.00 rozsvícením
stromečku a vystoupením dětí ze
všeradické školky i Světlušek ze
Tmaně.    Barbora PiSkáčkOvá
* Mikulášská nadílka s programem
pro děti, diskotékou a čerty se v sále
Kulturního domu Neumětely usku-
teční 7. 12. od 14.00. (zzi)
* Mikulášská zábava se koná 7. 12.
od 20.00 v sále hostince Na Růžku.
Vstupné 100 Kč. (isv)
* Poslední letošní možnost odevz-
dat bio odpad ze zahrad do kontej-
neru za budovou obce ve Všeradi-
cích bude v sobotu 7. 12.             (isv)
* výstava fotografií Aleny Šustro-
vé nazvaná Cestou tam i nazpátek
byla zahájena 30. listopadu ve Spo-
lečenském sále Podbrdy. Snímky
můžete zhlédnout do 31. 12. v oteví-
rací době místní hospůdky.           (aš)

V sobotu 30. 11. vpodvečer se i ve
Všeradicích rozzářil obecní vánoční
strom, o jehož výzdobu se postarali
místní dobrovolníci i členky zahrád-
kářského svazu. Vlastnoručně vyro-
benými ozdobami v podobě šišek ho
dozdobily školkové děti. Ačkoliv ak-
ci provázely problémy s elektřinou,
jež se začínají stávat tradicí, nene-
chala si ho ujít více než stovka při-
hlížejících - až starosta obce Martin
Kunc pojal podezření, zda si lidé
místní náves nespletli se Staromá-
kem. Po jeho proslovu zazpívaly ko-
ledy děti z mateřské školy. Za svůj
výkon si vysloužily potlesk i miku-
lášský balíček od OÚ a prskavky.
K doladění adventní nálady přispěl i
svařák či čaj a domácí cukroví od
zdejších hospodyněk.        Text a foto
Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Nejen plocha pro požární sport, kde
již od jara začnou cvičit místní hasi-
či, ale i nový sad doplní čtyřkolko-
vou dráhu nad Všeradicemi. 
Zatím třicet stromků v patnácti od-
růdách tvoří základ nového ovocné-
ho sadu. Ten jsme založili v rámci
naší výsadby stromů v krajině. Má-
me zde pět starých odrůd hrušní a
deset odrůd jabloní. Z jabloní jsou to
třeba Matčino, Malinové, Jonathan,
Panenské, Boikovo... V plánu máme
během tří let vysadit kolem 70 stro-
mů a vrátit do okolní krajiny až 35
původních ovocných stromů, které
se již dnes běžně v zahradách nevy-
skytují: Čistecké, Solanka, Oves-
ňačka, Macoun, Spartan, Řechtáč,
Zvonkové a další zanikající odrůdy.
V příštím roce plánujeme výsadbu v
okolí dráhy, i zde budeme sázet pů-

vodní dřeviny - hrušeň polničku, tře-
šeň ptačí, dřín obecný... Naším zá-
měrem je vytvořit v obci kousek pří-
jemného prostranství, jež bude slou-
žit ke sportovnímu vyžití i k odde-

chu. Zároveň zde bude možnost po-
znat již mizející druhy rostlin, což
by měla být jeho přidaná hodnota.

Text a foto Bohumil STiBal,
Dvůr všerad, všeradice

Hasiči vyjeli do Dolan
Na krátkou pracovní návštěvu do
spřátelených chorvatských Dolan se
29. 11. vydali členové výboru všera-
dických hasičů. Cílem návštěvy by-
lo setkání s kamarády a koordinace
spolupráce na rok 2020. Projednali
jsme návštěvu našich členů na Valné
hromadě DVD Dolany, účast Dolan-
ských na setkání hasičů Všeradic,
rumunského Gerniku a Dolan ve
Všeradicích i další společné aktivi-
ty. Přesto, že výlet byl velice krátký,
trval jen do neděle 1. 12., společné
zážitky jsou intenzivní. Po dlouhé
době jsme se setkali s kamarády, a
tak bylo mnoho témat k probírání.  

Tomáš červený, 
velitel SDH všeradice
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Milí přátelé, vážení čtenáři, mnozí
jste možná zaznamenali, že začala
očekávaná rekonstrukce v bývalé uč-
ňovské škole. Po rekonstrukci zde
budeme mít 6 tříd a 2 družiny pro 1.
stupeň ZŠ, novou kuchyň a tělocvič-
nu. Paralelně s tím vzniknou 3 nové
ordinace pro praktického, dětského a
zubního lékaře. Na školní zahradě
zároveň už vzniká školní sportoviš-
tě, jež představuje multifunkční hřiš-
tě na míčové sporty a 4 zkrácené at-
letické dráhy s doskočištěm na skok
do dálky. Vedle hřiště je pak pláno-
vaná venkovní učebna.
Rekonstrukce bývalé ubytovny skon-
čí 31. 12. 2020 a ukončí nedostatek
prostoru pro výuku v hlavní školní
budově. Škola do nového areálu pře-
sune 1. stupeň. Učitelé získají nové
zázemí i v podobě kabinetů, děti bu-

dou mít k dispozici nové šatny. Dru-
žina nebude muset sdílet prostor s
třídou pro výuku a bude mít k dispo-
zici velkou školní zahradu. 
V přízemí budovy jsou ordinace lé-
kařů. Tyto ordinace budou konečně
bezbariérové. Rekonstrukci ordinací
jsme věnovali velkou pozornost, pro-
tože si uvědomujeme fakt, že všich-
ni naši lékaři jsou v důchodovém vě-
ku. A získat nové mladší kolegy do
starých prostor, kde nefungovalo v
podstatě nic (elektřina »hořela« s tý-
denní frekvencí, ucpané trubky ne-
propouštěly vodu, topení netopilo,
do střechy zatékalo, okna nešla otev-
řít a pak zavřít), je vlastně nemožné.
V druhém přízemí rekonstruujeme
starou kuchyni a jídelnu. Vznikne
moderní provoz s dostatečnou kapa-
citou a jídelnou pro 120 osob. Ob-

rátkovost v jídelně je počítána 2x až
3x, obědvající má na jídlo pohodl-
ných 20 až 30 minut. V současné jí-
delně je kapacita 40 míst a obrátko-
vost 4x až 5x, což znamená čas na
oběd 12 - 15 minut. Zároveň je ka-
pacita staré kuchyně zcela vyčerpá-
na. Protože víme, že v Litni je k za-
stavění asi 100 parcel, a staví se všu-
de v naší spádové oblasti, hledáme
řešení a navrhujeme přesunout (pro-
vozovat dvě kuchyně je neekono-
mické a znamenalo by zvýšení nák-
ladů) kuchyni do nového moderního
provozu v novém školním areálu.
Abychom dokázali určit počet dětí a
nárok na kapacitu naší základky, ne-
chali jsme si zpracovat Demografic-
kou studii. Podle ní může stoupnout
počet dětí ve škole až na 500. 
(Dokončení na straně 8) (fik)

Liteňské aktuality
* Projekt s názvem Vánoce našich
babiček organizuje liteňská škola.
Žáci se seznamují se zvyky, tradice-
mi, pověstmi, tvoří a vyrábějí. Vr-
cholem bude vánoční dílna pro ve-
řejnost 6. 12. od 15.30. Ve škole i za
školou budou připraveny rozmanité
aktivity a něco k zakousnutí. Může-
te si přijít vyrobit přání a ozdoby i
vyzkoušet vánoční zvyky.        (hah)
* Zvony na památku 30. výročí pá-
du komunismu v tehdejším Česko-
slovensku  se 17. 11. v 17 hodin 11
minut symbolicky rozezněly v liteň-
ském kostele sv. Petra a Pavla. (zzi)
* Vánoční strom na náměstí v Litni
se poprvé slavnostně rozsvítil  první
adventní neděli 1. prosince.       (hal)

Vzpomínali na zemřelé
V sobotu 2. 11. se na mši svaté v liteňském
kostele sešlo více lidí, než obvykle. Slav-
nostní mše byla věnovaná vzpomínce na
všechny věrné zemřelé (Dušičky). O hudbu
se tentokrát postarali hostující instrumenta-
listé a operní pěvci Dagmar Vaňkátová (so-
prán), Eva Zbytovská (alt),Dušan Růžička
(tenor) a Pavel Kobrle (bas), na varhany je
doprovázela Vlastimila Werenycká. Zazně-
lo mimo jiné České requiem Františka
Doubravského, hudebního skladatele, sbor-
mistra a varhaníka, který působil v první
polovině 19. století. Po mši pokračovala
vzpomínková akce na hřbitově.
Stalo se tradicí, že se hostující umělci před
koncertem rozezpívají a připraví na vystou-
pení v liteňské základní škole. Děkujeme
prvňáčkům i paní učitelce za poskytnutí do-
časného azylu a vedení školy za vstřícnost.
Již mnoho let se o všechny záležitosti týka-
jící se kostela v Litni stará Václav Kliment,
kostelník, varhaník, zpěvák a pro tentokrát
i dirigent výše jmenovaného tělesa. Podob-
ných koncertů pořádá v kostele během roku
několik. V září jsme se sešli při vzpomínce
na Jarmilu Novotnou, další setkání s výbor-
nou hudbou se uskuteční během vánočního
období.            Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Těšíte se na Vánoce?
Hledejte po Litni čísla
Chcete se zapojit do projektu Ad-
ventního kalendáře? Cílem vánoční
zábavy je najít v Litni 24 čísel. Kaž-
dý den bude odhaleno nové číslo
spojené s datem v kalendáři.
Zúčastnit se mohou malí i velcí,
každý, kdo se těší na Vánoce. Čísla
můžete fotit nebo si zapsat, kde jste
je našli. Najdete-li všechna, čeká na
vás 6. ledna v místní restauraci Ve
Stínu lípy drobná odměna. 
Pokud vás hra zaujala, stačí zavolat
na tel.: 723 558 996. Následně Vám
bude přiděleno číslo, které viditelně
vystavíte v okně, na dveřích, brance
či na jiných místech, kde bude zře-
telně čitelné. Vystavené  a viditelné
i za tmy by mělo být do 24. 12.
(včetně). Výroba je na každém z
vás, fantazii se meze nekladou.  

Eva DRBALOVÁ, 
Domeček Hořovice

Rekonstrukce »učňáku« začala
PŘIBUDOU NOVÉ TŘÍDY, DRUŽINY, KUCHYNĚ, TĚLOCVIČNA I ORDINACE

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    12/2019 (101)                

SBÍRALI PAPÍR. Sběr starého papíru zorganizovala liteňská škola. (Viz strana 8) Foto Hana HAVELKoVá

V liteňské základní škole jsme v
rámci výuky měli na podzim něko-
lik živých učebních pomůcek. Ve
vzdělávání je důležitou součástí ná-
zornost, v učebnicích jsou obrázky,
v mnoha hodinách používáme počí-
tače, takže obrázky se i hýbou, ale
není nad živou ukázku! 
Filip z deváté třídy si pro své spolu-
žáky připravil výklad o hroznýších
a dvě malé »slečny« nám přinesl do
školy. Kdo chtěl, mohl se s nimi se-
známit zblízka. V následující hodi-
ně Natálka představila své morče,
ovšem ne jen tak obyčejné. Kdo ne-
ví, jak vypadá skinny morče, může
si představit růžovobílé malé pra-

sátko s chlupatým čumáčkem. S
oběma návštěvníky se mohli zájem-
ci seznámit zblízka. 
Druháci si dokonce pořídili dva tříd-
ní mazlíčky. Běžná domácí zvířata
jako pes nebo kočka nepřipadala v
úvahu, proto si vybrali šneky afric-
ké. Nemají vysoké nároky, jsou za-
jímaví, nevadí alergikům a děti si
mohou vyzkoušet péči o živého tvo-
ra. Na šneky čekal plastový box, sé-
piová kost, potrava, jako podestýlka
kokosový substrát. Šneci se živí by-
linami , ovocem a zeleninou. Děti
mají radost a věří, že se malým ka-
marádům bude ve druhé třídě líbit.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

LiteňskéOKÉNKO

S HADY. Liteňské deváťačky s hroz-
nýši.       Foto Hana HAVELKoVá

Filip přinesl do školy dvě hroznýší »slečny«
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Věřím, že majitelé pozemků jsou rozumní
ČTENÁŘKA LITEŇSKÉHO OKÉNKA REAGUJE NA ČLÁNEK OTIŠTĚNÝ V MINULÉM VYDÁNÍ

Abychom se nedostali do stejné situ-
ace jako s mateřinkou, nemůžeme
tyto informace opomíjet. Nová ku-
chyně je s rezervou navržena na ka-
pacitu 700 jídel.
Městys Liteň vypsal záměr prona-
jmout (vypůjčit) prostory pro provoz
nové kuchyně. K záměru se může
přihlásit každý, kdo splňuje podmín-
ky dané zákonem. Kuchyň může i
nadále provozovat škola. Může to
být specialista na školní stravování,
který nám na zasedání Zastupitelstva
prezentoval své služby (možné zh-
lédnout na našem youtube kanálu,
přečíst v zápise nebo na elektronické
nástěnce našeho webu). Může to být
i někdo třetí, čtvrtý... V každém pří-
padě očekáváme a požadujeme vý-
znamné zkvalitnění současných slu-
žeb, které je již teď na solidní dobré
úrovni. Nově chceme vařit 3 jídla, z
nichž jedno bude bezmasé, s mož-
ností příplatku za nadstandard (růz-
né diety). Umožnit objednávku přes
internet den i týden předem oblíbe-
ného nebo preferovaného jídla. Zá-
roveň musí být k dispozici bufet, kde
si bude možnost vzít zeleninu, ovo-
ce, případně saláty z nich, obložené

chleby, maso, nápoje, včetně růz-
ných druhů čaje, kávy, melty, mléka,
perlivé i obyčejné vody.
Požadujeme, aby systém umožnil
neodhlašovat obědy při nemoci nebo
jiné absenci. Dítě, které nepřijde na
oběd, automaticky za oběd neplatí.
Elektronický systém umožňuje rodi-
či kontrolu toho, co dítě jí a zda vů-
bec jí, případně může dítě omezit ve
výběru doplňkového sortimentu (v
němž nejsou sladkosti nebo pochuti-
ny). Systém vnímáme jako edukativ-
ní, který děti učí odolávat lákadlům,
a umožňuje jim samostatně se rozho-
dovat. Rodiče tak mají vše pod kon-
trolou narozdíl od současného stavu,
kdy děti berou útokem obchody v
Litni a kupují si energetické nápoje,
brambůrky či sladkosti, nebo v res-
tauraci pizzu.
Dovolím si malé přirovnání. Když
mi dá někdo do ruky volant ferrari,
určitě prohraji v závodě s profesio-
nálem, který bude řídit moje obyčej-
né auto. My dáme našim profesioná-
lům ze školní kuchyně do ruky to
nejmodernější vybavení včetně kon-
vektomatů, z nichž je hovězí jako od
maminky a děti je zase normálně je-

dí. Jinak řečeno: v každém případě
zůstávají vařit stejní profesionálové,
stejné kuchařky a kuchaři. Kromě
svačin bude kuchyň nabízet také sní-
daně, které mohou rodině uspořit rá-
no čas, protože mohou přijít na sní-
dani všichni i s rodiči. Před podává-
ním jídel dětem může na oběd přijít
kdokoli z veřejnosti. Zároveň zabez-
pečíme obědy pro seniory, kterým
dnes jídlo dovážíme. Za samozřej-
most pokládáme a očekáváme, že
nový provozovatel kuchyně pokryje
nabídkou jídel i různé školní i mimo-
školní, večerní a víkendové akce.
Při výběru budeme kromě rozsahu
služeb a ceny hodnotit kvalitu jídel a
surovin použitých při přípravě. Roz-
hodně odmítáme používání poloto-
varů a je potřeba jen vymezit, co je
ještě nežádoucí polotovar. Asi se
shodneme na tom, že nechceme vařit
z různých omáčkových základů. Na-
proti tomu asi uznáme, že rajský
protlak si školní kuchyně nebude vy-
rábět sama z rajčat. Diskutabilní je
používání mražených ryb místo čer-
stvých apod. Chuťová zkouška je ta-
ké součástí výběru. Protože jídla bu-
dou vařit stejní profesionálové, to-

tožní kuchaři a kuchařky jako dosud,
neočekáváme, že přechodem do no-
vé kuchyně zapomenou vařit. Oče-
káváme, že jídlo bude stejně dobré
nebo lepší, protože podmínky k va-
ření budou lepší.
Neméně důležitá je tělocvična. Její
vnitřní rozměry budou 19x32m, což
je maximum, co jsme do prostoru
dokázali umístit a - zaplatit. Umožní
hrát většinu míčových sportů. Počí-
táme s tím, že budeme žádat o finan-
ce na stavbu druhé, menší tělocvičny
14x27m, která bude sloužit jako
gymnastický sál. Tělocvičny budou
mít společné zázemí se šatnami, re-
cepcí, sprchami, saunou, posilovnou
a nářaďovnou. Venkovní i vnitřní
sportoviště budou přístupná veřej-
nosti, která si zde bude moci zahrát
volejbal, basket, sálový fotbal...
Škola dostane prostor, kde bude ra-
dost učit tělocvik, a děti si zde jistě
rády zasportují.
Koho zajímá více, může sledovat náš
youtube kanál, internetové stránky či
obecní zpravodaj. Také jsme k dis-
pozici osobně, na telefonu nebo e-
mailu. Klidný adventní čas přeje 
Filip KaštáneK, starosta Litně

Halloweenské odpoledne se konalo v bělečské
klubovně. Akce začala dlabáním dýní, kterého se
zúčastnili děti i rodiče. Protože nás tato činnost
velmi bavila, většina z nás si domů odnesla hned
několik vydařených výtvorů.
Poté, co nás dlabání dostatečně naplnilo, odebra-
la se většina na hřiště a využívala jednoho z po-
sledních pěkných dnů k hraní nejrůznějších her.
Děti si tak zároveň zkracovaly čekání na tmu. Po
setmění totiž byla na programu »obrácená bojov-
ka«. Děti strašily rodiče, kteří museli projít pře-
dem připravenou stezkou, jež se skládala z nej-
různějších tmavých uliček prosvětlených pouze
světlem ze svíček. Naši rodiče jsou ale velmi sta-
teční, a tak se i přes veškeré naše snahy je vystra-
šit moc nebáli. Troufám si říct, že se tato akce
povedla a všichni si ji užili. Děkuji všem zúčast-
něným.  text a foto Linda šaFnerová, Běleč

Děti dlabaly dýně a zkoušely strašit rodiče Školáci sbírali starý papír
Třetí kolo sběru starého papíru určeného k recyk-
laci se konalo v listopadu v liteňské škole. Snaží-
me se tak motivovat žáky k zodpovědnosti za ži-
votní prostředí. Cílem je, aby se učitelé, žáci i je-
jich rodiče naučili třídit odpad.
V loňském školním roce jsme obnovili tradici
sběru starého papíru - uskutečnily se dva sběrové
týdny. Zapojilo se mnoho našich žáků i veřejnost.
Za sponzorský dar v podobě půldruhé tuny papí-
ru děkujeme firmě SVS Karlštejn; akci zprostřed-
kovala jedna maminka, která zajistila i nakládku
přímo u sídla firmy. Metrákovou nadílku přivezla
také Lenka Pecharová, za což jí patří dík. Kus
práce odvedli žáci a žákyně deváté třídy, kteří se
školníkem zajistili nakládku do přistaveného kon-
tejneru. Na jaře nás čeká další sběrový týden a
budeme rádi, když se zapojí co nejvíc žáků i spo-
luobčanů.            Hana HaveLKová, Zš Liteň

Očekávaná rekonstrukce v bývalé učňovské škole začala
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Reaguji na článek v Našich novinách 22/19 o
umísťování neschválených dopravních značek
Městysem Liteň. V prosinci 2018 jsem byla jed-
ním z občanů, kteří podali připomínky k záměru
stanovení místní úpravy provozu formou návrhu
opatření obecné povahy k umístění zákazové
značky v ulici Slunečná v Litni. Učinila jsem tak
mimo jiné proto, že městys už v době zahájení (!)
připomínkového řízení k záměru zákazovou znač-
ku do ulice umístil, a to v rozporu se zákonem č.
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích. 
Jednou ze společných připomínek občanů bylo, že
v lokalitě u ulice Slunečná se staví a budou stavět
rodinné domy. Výstavba je spojená se zvýšenou
frekvencí vjezdu nákladních vozidel, povolování
jednotlivých vjezdů by administrativně zatěžova-
lo obě strany. Městys mohl požádat o umístění
značky později, až bude mít většina majitelů po-
zemků postaveno. Výstavbu silnice, rozvody vo-
dy, odpadu, plynu a elektřiny financovali ti, kteří
si v této lokalitě pozemky zakoupili, a prováděl ji
»developer«. Až pak obec dokončené ulice pře-
vzala do správy. Věřím, že majitelé pozemků jsou
rozumní lidé a když někdo něco při výstavbě po-
škodí, tak po dokončení výstavby na své náklady
uvede do původního stavu. Bude-li chtít někdo
poškozovat majetek, bude tak činit i přes zákazy. 
Ještě k oné v článku zmiňované opakované žádos-
ti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 o

svobodném přístupu k informacím. Institut žádos-
ti o informaci je legální prostředek, jak oficiálně
požádat o zjištění stavu projednávané věci. Je div-
né, že po 13 měsících od započetí projednávání se
tazatel dvakrát (tedy opakovaně) zeptal, jak to vy-
padá s vyřízením záměru? Já si to nemyslím. A je
mi samozřejmě líto, že pro danou agendu má Od-
bor správních agend v Berouně vyčleněného pou-

ze jednoho zaměstnance, který má ještě k tomu
další úkoly. 
Když se Městys Liteň ani neobtěžuje informovat
»stěžovatele« o návrhu změny záměru, těžko mo-
hou stěžovatelé souhlasit s nějakým navrhovaným
řešením. Chápu, mnohem jednodušší je místo to-
ho veřejně prohlásit, že stěžovatel nesouhlasí s
žádným řešením.    Lenka Dynterová, Liteň

Mohu a musím porušit zákon, pokud bráním vzniku škody
Paní Dynterová ignoruje hned v úvodu moje vysvětlení z minula, že mohu a musím porušit zákon, po-
kud bráním vzniku škody. Zákon mi to ukládá jako povinnost. S připomínkou, že se staví, jsme se řád-
ně vypořádali. Každý, kdo si o povolení požádal, ho dostal. Nikomu ve výstavbě nebráníme, není ale
možné přijmout úvahu pí Dynterové, že když stavím, mohu ničit věci kolem sebe. Prostě nemohu!
Administrativně nás to nijak nezatěžovalo. Prostě jsme si se stavebníkem nebo stavebninami vyměni-
li mail s povolenim. Dokonce si stačilo o povoleni zavolat. Vystavovali jsme je na počkáni. Zákaz umí-
stěný později by nepostihl poničení při výstavbě. Je jedno, kdo výstavbu financoval. My jsme infra-
strukturu koupili a máme povinnost se o ni starat. Předcházíme budoucím škodám, které by šly k tíži
všech občanů Litně. Lidé, kteří ničí veřejný majetek, nejsou rozumní a neuvádějí po sobě věci do
pořádku. To je známá pravda a platí i ve Slunečné. Je tu několik poškozených míst, kvůli nimž jsme k
zákazu přistoupili. Nikdo poškozené komunikace po sobě samozřejmě neopravil.
Chybná je také teze, ze poškozovat se bude i přes zákazy. Zákaz výrazně omezil vjezd a další škody
přestaly přibývat. Protože řidiči uvedli svou RZ (a vědělo se, kdo do oblasti těžkým vozem vjíždí),
chovali se ohleduplněji. Stejné je to s kamerami u popelnic. Po jejich instalaci je situace mnohem lepší.
Dynterovi zákon 106 nadužívají a používají i ve chvílích, kdy stačí zatelefonovat nebo napsat mail.
Poslednímu odstavci nerozumím. Nicméně ze současného průběhu vyvozujeme, že stěžovatelé se
dohodnout nechtějí. Nadto jsem jimi byl opakovaně v místě hrubě slovně napaden a urážen. Do novin
to napsat nejde. Svědčí to však o jejich úrovni a skutečných záměrech.   Filip KaštáneK, starosta
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Poberouní, Podbrdsko - Spíše kos-
metické, než zásadní změny přine-
se nový jízdní řád na hlavní trati
Praha - Beroun, který začne platit
15. prosince. Je třeba počítat s po-
suny odjezdů vlaků od 2 do maxi-
málně 4 minut. Další změnou je
konec zpátečních jízdenek.
Zatímco dosud vlaky z Berouna na
Prahu vyjížděly v X.20 a X.50 z Be-
rouna, podle nového jízdního řádu
pojedou z Berouna o minutu dříve. Z
Řevnic je plánován odjezd o dvě mi-
nuty dříve v taktu X.05 a X.35. První
ranní vlak jede v pracovní dny v
4.05 z Řevnic, v sobotu a v neděli je
zachován noční spoj s odjezdem v
1.46 z Řevnic.
V opačném směru jedou vlaky z Pra-
hy hl. nádraží o dvě minuty dříve
oproti stávajícími řádu, v X.18 a
X.48. Z Řevnic ale mají odjíždět o
dvě minuty později. V úseku Praha -
Velká Chuchle a Černošice získaly
spoje několik minut k dobru. Kvůli
tomu se ale o dvě minuty zkrátil čas
v cílové stanici v Berouně potřebný
pro otočení spoje. Zda to bude dosta-
čovat, ukáže čas.
Vlaky začínající jízdu v Řevnicích
mají nově odjezd o 4 minuty dříve v
X.22 a X.52. Tím se interval mezi
krátkými řevnickými spoji a dlouhý-
mi berounskými zvýšil ze stávají-
cích 9 na 13 minut. Tyto vložené
spoje jezdí z Řevnic v pracovní dny

od 4.52 do 9.22.  Z pražského hlav-
ního nádraží jedou vložené spoje v
odpolední špičce v pracovní dny od
13.02 do 19.32.

Na lokálce je změn více
Na lokální trati Zadní – Třebaň Lo-
chovice dojde k nepatrně více změ-
nám. A nejde jen o posunutí odjezdu
vlaků.  Z Lochovic vyjede v pracov-
ní dny první ranní spoj už ve 3:41
(4:17 z Litně), druhý v 5:36 (6:17 z
Litně). Další spoj s odjezdem v 6:11
z Lochovic pojede v úseku

Lochovice – Skuhrov pod Brdy jen o
víkendech. 
Ve směru Liteň – Zadní Třebaň poje-
de v pracovní dny o jeden spoj více,
byl přidán vlak s odjezdem 20:17 z
Litně. Odjezdy vlaků z Litně jsou v
pracovní dny v X:17 a X:47. Od
5:17 je zachován půlhodinový takt
až do 8:47. Od 15:17 jezdí vlaky do
Třebaně po hodině. Počet spojů o ví-
kendech se nemění, zůstává jich 8.
V opačném směru ze Zadní Třebaně
na Brdy jede první ranní spoj v 4:33,
ale jen v pracovní dny. Odjezdy spo-

jů do Litně jsou v X:03 a X:33. Při-
byl spoj s odjezdem v 5:03. 
O víkendu se výletníci mohou vydat
na Brdy v 7:03, 9:33 a 11:33 ze Zad-
ní Třebaně. 

Ceny mírně vzrostou
České dráhy s novým jízdním řádem
mírně zvýší ceny ve svém základním
kilometrickém tarifu, úplně zruší
zpáteční slevu. Nejnižší základní
cena jízdenky při jednokilometrové
jízdě začne nově na 12 korunách na-
místo stávajících 11 korun. Pro ces-
tující s nárokem na státní slevu na-
bídnou České dráhy novou aplikaci
IN 50 pro 1. vozovou třídu. Její cena
na rok bude 450 Kč. V praxi bude ta-
to možnost znamenat, že studenti či
senioři nepojedou 1. třídou tak lev-
ně, jako kdyby jeli se slevou ve 2.
třídě, ale levněji než s plným jízd-
ným ve 2. třídě. Stát jízdenky v 1.
třídě nekompenzuje, studenti a seni-
oři v ní dnes musejí zaplatit cenu ja-
ko jiní cestující.
Další zásadní změnou v novém tari-
fu Českých drah je zrušení zpáteč-
ních jízdenek. S nimi dosud mohli li-
dé jezdit se zhruba pětiprocentní sle-
vou v porovnání s nákupem dvou sa-
mostatných jízdenek. Zpáteční jíz-
denka na vzdálenost 10 kilometrů
dosud stojí 46 korun, nově za dvě
samostatné jízdenky zaplatí cestující
50 Kč. Pavla NOVÁČKOVÁ

Prahu s Berounem spojí tunel
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Varianta C zahrnuje novou trasu v celé délce úseku Praha-Smíchov – Be-
roun, s odbočkou pro nákladní dopravu do prostoru Malé Chuchle a napo-
jením na Branický most v rámci železničního nákladního průtahu uzlem
Praha. Podle serveru zdopravy.cz má nový tunel zkrátit dobu jízdy z Prahy-
Smíchova do Plzně na 44 minut, do samotného Berouna má trvat jízda 12
minut. „Z Berouna se tak lidé do širšího centra Prahy dostanou rychleji než
z řady jiných částí hlavního města. Ve stávající trase v údolí Berounky pak
může být při zvýšené spolehlivosti plně posílena osobní regionální dopra-
va, například ve špičkovém desetiminutovém intervalu až po Řevnice,“ píše
Jan Sůra na www.zdopravy.cz.
„S výstavbou tunelu a přemístěním dálkové a nákladní dopravy do něj dává
souběžně plánovaná modernizace stávající trati pouze pro osobní příměst-
skou dopravu opravdu smysl. Pro nás a ostatní obce se zastávkami a stani-
cemi je to kromě mnohem vyššího komfortu pro naše občany také zpráva o
zvýšených počtech pasažérů a zvýšených nárocích na potřebné zázemí jako
je parkování a návazná veřejná doprava,“ doplnil Smrčka. (pan)

Nový jízdní řád: Končí zpáteční jízdenky
NA HLAVNÍ TRATI JSOU ZMĚNY SPÍŠE KOSMETICKÉ, NA LOKÁLCE PŘIBUDOU SPOJE
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Posezení nabídne kulturu i jarmark
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAČAL ADVENT DŘÍVE, NEŽ JINDE

V zadnotřebaňské mateřské škole
začal adventní čas o něco dříve, než
jinde. Ve středu 27. 11. děti navštívi-
ly Muzeum betlémů Karlštejn, kde
viděly množství betlémů z nejrůz-
nějších materiálů v různých velikos-
tech. Školáčky nejvíce zaujal pohyb-
livý Královský betlém rozprostírají-
cí se přes polovinu půdy doplněný o
pohádku o narození Ježíška. Dále
zde děti navštívily výtvarnou dílnu,
kde si vyrobily dárek pro rodiče –
skleněnou vánoční ozdobu.
Čtvrtek 28. 11. byl věnován vánoč-
nímu posezení a tvoření rodičů s dět-
mi, na které se děti i učitelky pilně
připravovaly od začátku týdne. Spo-
lečnými silami například napekly
vánoční sušenky. Tvoření bylo věno-
vané výrobě adventních věnců. O
sváteční atmosféru se postaral po-
slech vánočních koled, pálení von-
ných františků i živý vánoční stro-
meček, který školce i družině věno-
vala obec Zadní Třebaň. Děkujeme!
V neděli 1. 12. vystoupily děti z ma-
teřské i základní školy u rozsvícení
obecního vánočního stromu na zad-
notřebaňské návsi. Zazněly vánoční
básně a známé i méně známé písně.
Mikuláš se svými pomocníky dorazí

do školky výjimečně o den dříve, 4.
12. Pravděpodobně nezapomene ani
na nadílku. Ve středu 18. 12. pořádá
od 17.00 ve Společenském domě v
Zadní Třebani naše ZŠ a MŠ Vánoč-

ní posezení, na něž vás srdečně zve-
me! Těšit se můžete na kulturní záži-
tek i na vánoční jarmark, na kterém
si za dobrovolný příspěvek budete
moci zakoupit různé výrobky.

V pátek 20. 12. 2019 čeká děti Štěd-
rý den v mateřské škole. Snad přijde
i Ježíšek!              Klára PEŠKOVÁ, 

MŠ Zadní Třebaň

Ve sboru oslaví sto let »Českých Vánoc«
Adventní koncert se bude konat třetí adventní neděli 15. 12. od 17.00 ve
sboru Církve československé husitské ve Tmani. Zdický smíšený sbor si
pod vedením sbormistryně Martiny Rajtmajerové připravil program z hud-
by starých i současných mistrů. Přijďte s námi prožívat krasný adventní čas
a oslavit společně 100 let »Českých Vánoc«. Před sto lety (24. 12. 1919) to-
tiž byla pokrokovými faráři vrácena přes mnohé zákazy českému lidu češ-
tina jako bohoslužebný jazyk. Je až k nevíře, že po vzniku československé-
ho státu v roce 1918 taková svoboda ještě nebyla. Važme si tedy toho, co
máme!  Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Otevřou Vánoční dům
Černošice - Vánoční dům je podle
pořadatelů událostí, která se nikdy
nebude opakovat. Proč? Konat se
totiž bude v již v opuštěné budově
MěÚ Černošice a kromě kulturních
vystoupení nabídne i doprodej kan-
celářského nábytku a vybavení úřa-
du. Akce začíná 6. 12. v 16.30, kdy
je na programu nejen výprodej ná-
bytku, ale od 19.00 i Čertovo okén-
ko. V sobotu a v neděli se Vánoční
dům otevře v 11.00. Připraveny jsou
adventní dílny, výměny vánočních
ozdob a dekorací, zpívání koled,
sbírka pro Diakonii... Podrobný pro-
gram http:// partyaoslavy.cz.    (pan)

Pat a Mat v betlémě 
Tradiční výstavu betlémů můžete
zhlédnout v Muzeu českých Vánoc
v Ořechu o víkendech do 6. ledna.
Prohlédnout si můžete téměř stovku
betlémů různých velikostí. Ten nej-
větší, Betlém příběhů měří 11 metrů
a najdete v něm hlavní příběh o na-
rození Ježíška i malé peklo a plno
příběhů z běžného života lidí. O ře-
ditelce školy s klavírem, babkách
klevetnicích, selce se šílenými koza-
mi, karambolu s pistáciemi nebo tu-
reckého převozníka. Novými hosty
jsou Pat a Mat – nejslavnější čeští
herci a betlémáři. S originálními po-
stavami si můžete udělat selfíčko a
podívat se na »studio«, kde byla na-
táčena epizoda Betlém. Vše je dopl-
něno veselými vánočními zvyky, ně-
které z nich si můžete i vyzkoušet.
Více na www.orech.cz.

Vladimír GLASER, Ořech

Řevnice - Adventními trhy ožije
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v
Řevnicích 7. prosince dopoledne.
Začínají v 9 hodin. Čekají na vás
nejen stánky s vánočním zbožím,
občerstvením, ale také bohatý kul-
turní program.
Tradičně zde svůj stánek budou mít
žáci řevnické základní školy, ale ta-
ké členové skautského oddílu Bobři.
Nabízet na něm budou vše, co den
před tím sami napekli a vytvořili.

Slibují i tradiční pochoutku: placky
opečené na kamnech. V 10.00 ožije i
pódium, jako první se na něm před-
staví taneční skupina Proměny s pás-
mem Cesta do Betléma. Po nich za-
hraje, stejně jako loni, kapela Los
Fotros. Chybět nebude tradičně ani
folklorní soubor Klíček se svým pás-
mem a kapela The Villains. Na závěr
vystoupí Slavnostní kapela ZeMě,
kterou můžete znát z řevnických ma-
sopustů.         Pavla NOVÁČKOVÁ

Sociální služby nyní
najdete v adresáři
Černošice - Pečujete o zdravotně
postižené? Zadlužili jste se nebo
jste se ocitli v jiné tíživé situaci a
potřebujete pomoc? Adresář
všech poskytovatelů sociálních a
návazných služeb na území ORP
Černošice nyní najdete na webo-
vých stránkách města Černošice. 
Účelem adresáře, který vznikl díky
projektu podpořenému z Evropské-
ho sociálního fondu, je zpřehlednit
veřejnosti nabídku a dostupnost so-
ciálních služeb v regionu. Interak-
tivní adresář je rozdělen  dle život-
ních situací do 14 oblastí. Jsou tu
rubriky Stáří, Nemoc, Kompenzační
pomůcky, Zdravotní postižení, Závi-
slosti... „Chceme, aby byl živý a
odrážel aktuální stav. Vedle elektro-
nického adresáře vznikla i tištěná
verze, jež bude k dispozici obecním
úřadům, nebo si ji můžete stáhnout
na webu,“ uvedla  Jana Blehová, ve-
doucí oddělení sociální pomoci
MěÚ Černošice. (pan)

Malé návštěvníky trhů lákala živá zvířata

Skauti budou péct placky na kamnech

Z našeho kraje 
* Tradiční Mikulášská nadílka So-
kola Lety se koná v místní sokolov-
ně 6. 12. od 18.00. Akce je určena le-
tovským i přespolním dětem.   (pav)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Svinař hostí 6. 12. od 18.00 hospoda
U Zrzavého paviána Halouny. (box)
* Brsal cup, klání o nejchutnější
bramborový salát se koná 6. 12. v
černošické restauraci Pod Lípou.
Zúčastnit se může každý - stačí v
soutěžní den do 18.30 přinést půlki-
logramový vzorek salátu.           (rpl)
* Skupina Harmonie zahraje na Mi-
kulášské pro dospělé 7. 12. od 20.00
v Hostinci u Barchánků v Mořince.
Vstupné 100 Kč. (bt)
* Adventní putování po trase zá-
mek Dobříš – zámek Mníšek p/B –
Svatá Hora se koná 7. 12. Info i při-
hlášky na evahavlovcova@sez-
nam.cz, www.portapraga.cz. (eha)
* II. ročník Adventního koncertu se
uskuteční 8. 12. od 18.00 v černošic-
kém kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Zdejší sólistka Opery ND, al-
tistka Jana Sýkorová zazpívá se sop-
ranistkou Lucií Vagenknechtovou,
na varhany hraje Miloš Bok.    (pan)
* Vánoční pohádka Andělíček To-
níček bude k vidění 11. 12. od 9.00
v kavárně Městečko Lety. (bt)
* Besedu s geologem Michalem
Hejnou a fotografem i speleologem
Martinem Majerem nazvanou Pod-
zemí Berounska a Hořovicka hostí
12. 12. od 17.00 Muzeum Českého
krasu Beroun. Vstupné 40 Kč. (vlk)
* Dětský vánoční jarmark se usku-
teční 14. 11. od 12.00 v areálu zám-
ku Dobřichovice. Nabídne stánky s
vánoční tematikou, projížďky na ko-
ních, dílničky, pečení placek a váno-
ček i vystoupení žáků ZUŠ.        (ak)
* Adventní setkání seniorů s kul-
turním programem  se koná 15. 11.
od 15.00 v Zeleném ostrově Dobři-
chovice.        Andrea KUDRNOVÁ
* Na společenském setkání všech
bez rozdílu věku zahrají a zazpívají
15. 12. od 17.00 ve Společenském
sále KD Dobříš kapely Patronky a
Tři v tom. Vstup dobrovolný.     (jik)
* Kocoura zaklíněného v mezeře
mezi opěrnou zdí a stěnou rodinné-
ho domu ve Vonoklasech zachraňo-
vali 19. 11. řevničtí profesionální
hasiči. Ven ho dostali pomocí provi-
zorní odchytové tyče, kterou si vy-
robili přímo na místě.                 (pav)

Betlém se živými zvířaty, jízda na koni a tvořivá dílna lákaly nejvíce malé
návštěvníky dobřichovických adventních trhů. Na tamním zámku a v pod-
zámčí se uskutečnily poslední listopadovou neděli. Podle hlavní organizá-
torky Kristýny Pánkové zde bylo na 130 stánků, a to s nejrůznějším zbo-
žím. K dostání byly nejen vánoční dekorace, pletené zboží, svíčky, hračky,
perníčky, ale třeba tu byl i mobilní ateliér recyklovaného skla. Nechyběla
pohádka pro nejmenší ani výstava rozmanitých betlémů. Tečku za trhy ob-
staral, jako vždy, velkolepý ohňostroj.      Text a foto Pavla NOVÁČKOVÁ

ROZSVÍTILY STROM. Při rozsvěcování stromku na zadnotřebaňské návsi
zazpívaly 1. prosince děti z místní školky i školy.      Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Lety jsou druhé, ztrácejí čtyři body
FOTBALOVÉ A-MUŽSTVO NA PODZIM PŘEDVÁDĚLO POHLEDNOU, KOMBINAČNÍ KOPANOU

Podzimní část mistrovských soutěží
všech fotbalových družstev FK Lety
je za námi. Čeká nás zimní přestáv-
ka a po novém roce příprava na jarní
půlsezonu ročníku 2019/20. 
Zisk 28 bodů v krajské 1.B třídě sku-
piny E znamená pro tým dospělých
výborné druhé místo. Čtyřbodová zt-
ráta na první SK Černolice není pro-
pastná. V létě posílili široký kádr
Stanislav Hřebeček a Jan Měchura.
Když přijdou noví hráči, všichni
jsou najednou namotivovaní, chtějí
ukázat, že patří do základní sestavy.
To se stalo i u nás, tím pádem se za-
čala výkonnost zvedat. Na podzim
předvádělo áčko až na dvě zaváhání
pohledný, kombinační a bojovný
fotbal, který se musel líbit. Velmi
podstatné je, aby hráči na sobě ne-
přestávali pracovat. Důležitým fak-
torem je, aby fungovala kabina, aby
v ní nebyl rušivý element, což se po-
vedlo. Dalším bodem je přesvědčit
hráče o jejich kvalitách. Tedy otázka
sebevědomí, víry ve své schopnosti,
což je možná to nejdůležitější. Aby
věřili, že jsou schopní se poměřit s
nejlepšími. Pravidelně se snažíme
dávat prostor našim odchovancům,

kteří naznačují a dokazují, že by se
mohli posunovat výš. Trochu nám
chybí větší klid v útočné fázi, správ-
né rozhodování, kdy jít do většího ri-
zika a kdy zachovat klid. Každo-
pádně nás na jaře čeká ještě třináct
kol a je o co hrát.

Komplikace v dorostu
Druhá sezona obou dorosteneckých
družstev v Krajském přeboru Stře-
dočeského kraje skupiny A je značně
komplikovaná a složitá. V létě pře-
vzal starší dorost U-19 na postu tre-
néra bývalý ligový hráč Tibor Notin.
Krátká letní příprava proběhla v
rámci možností a mistrovská utkání,
která začala již 18. srpna, byla přísli-
bem do nové sezony. Jenže zmýlená
neplatí, někteří starší dorostenci mís-
to toho, aby si svoji poslední sezonu
v dorostu užili, měli z ní radost a po-
hodu, přestali chodit na tréninky. Po
relativně krátkém čase jako reakci na
tréninkovou morálku některých do-
rostenců Tibor Notin odstoupil a tým
zůstal bez trenéra. Jeho roli se poku-
sil převzít vedoucí týmu Robert Uk-
sa, ale kvůli časovému vytížení a řa-
dě dalších skutečností se mu nepoda-

řilo Notina nahradit. Někteří doro-
stenci poté v průběhu podzimu pře-
stali chodit i na utkání. Tým byl po
celý podzim doplňován mladšími
hráči, kteří se snažili popasovat s ná-
ročnou rolí, ale fyzický a věkový
rozdíl, v některých případech více
než tři roky, se jim úplně nepodařilo
zvládnout. Přišla série sedmi porá-
žek v řadě, která krizi týmu jen pro-
hloubila. Poslední dvě kola sice zna-
menala zisk čtyř bodů, ale blýskání
na lepší časy to neznamená. 
Mladší dorost U-17 si výsledkově
vedl obdobně, několik hráčů nastu-
povalo pravidelně za starší tým a pak
už jim nezbývaly síly při jejich utká-
ní, které se hraje následně po utkání
staršího dorostu. Novou komplikací
je skutečnost, že trenér mladšího do-
rostu Martin Sochacký odjíždí dlou-
hodobě do zahraničí a u družstva
končí. Přejeme mu naplnění jeho
představ a získání mnoha cenných
zkušeností při dlouhodobém pobytu
v cizině! Starší dorost U-19 přezi-
muje na 8. místě s 13 body, mladší
dorost U-17 též na 8. příčce s 10
body.
Starší žáci v krajské 1.A třídě skupi-

ny A skončili po podzimu na 8. místě
s 12 body. V tomto týmu se rýsují
někteří hráči s dobrou perspektivou
do budoucna.
Mladší žáci U-13 udělali během
podzimu velký výkonnostní posun a
obsadili v Okresním přeboru Prahy-
západ 2. místo. Trenérské trio Petr
Kalivoda, Lukáš Pořízek a nově Mi-
lan Zevl odvádí dobrou práci s reál-
nou perspektivou na další a širší roz-
voj naší žákovské základny.

Sháníme dva trenéry
Plány na jaro jsou jasné. U obou
družstev dorostu angažování dvou
trenérů a stabilizace jejich kádru.
Dávat nadále prostor v A-týmu na-
šim odchovancům, aby postupně zís-
kávali praxi a zkušenosti s dospělým
fotbalem. Není toho před námi málo,
náš záměr je ale jasný - motivace a
zapojení co nejširšího okruhu dětí do
aktivního pohybu a sportování, při-
nášet uspokojení a radost jak pro
hráče a funkcionáře, tak široké fa-
nouškovské základně.
Veselé Vánoce a mnoho zdraví, štěs-
tí, spokojenosti a úspěchů v novém
roce 2020!  Jiří KÁRNíK, FK Lety

Bezprostředně po sestupu fotbalistů
Dobřichovic z okresního přeboru ne-
bylo úplně jasné, co bude dále. Na-
konec se většina hráčů rozhodla
pokračovat dál. Odešel jen Daniel
Skučko do ČLU Beroun a Václav
Zamrazil do Černolic.
Příprava na novou soutěž byla tento-

krát poměrně krátká a s menší inten-
zitou, než v jiných letech. Delší vol-
no bylo nutné pro doléčení řady zra-
nění a šrámů, které utrpělo mnoho
hráčů v závěrečných bojích přeboru.
Do prvních mistrovských zápasů ve
lll. třídě tudíž mužstvo vstupovalo
téměř nerozehrané. Los však byl po-
měrně laskavý, zpočátku se hrálo
proti papírově slabším soupeřům.
Možná i díky tomu se tým dostal do
pohody, šel od vítězství k vítězství a
předváděl i docela dobrý fotbal.
Vrcholem bylo derby s dosud nepo-
raženým týmem Vonoklas. Po fan-
tastickém výkonu se podařilo na je-
ho hřišti vyhrát 6:2! Ne všechna ví-
tězství ale byla tak přesvědčivá, pár-
krát se nastupovalo i v hodně slepe-
né sestavě, kdy nebyl ani nikdo na
střídání. Přesto se podařilo v deseti
zápasech v řadě zvítězit. Teprve v
11. kole přišla první porážka, v Ho-

roměřicích se prohrálo nešťastně
2:3. Dobřichovice měly velikou pře-
vahu, leč své šance většinou nevyu-
žily, zatímco domácím stačily tři
protiútoky na tři góly. Ve 12. kole
byl soupeř nejtěžší - druhý SK Ka-
zín, jenž jako jediný Dobřichovice
herně převýšil a zvítězil 4:1. V po-
sledním 13. kole, se mužstvo rehabi-
litovalo vítězstvím 1:0 na hřišti vel-
mi silné Jenče.
Podzimní bilance je tedy jedenáct
vítězství a dvě porážky. To však bu-
de zásahem Disciplinární komise
změněno - prohraný zápas v Horo-
měřicích bude zkontumován na 3:0
pro Dobřichovice, neboť za domácí
nastoupil »černoch«, hráč, který je
registrován v Dukle Praha! Dobři-
chovice tedy přezimují na prvním
místě tabulky s 36 body a skóre
53:15. Druhý SK Kazín má 34 bodů.
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Turnaj v házení šipek se uskutečnil
23. listopadu v řevnické restauraci
U Pošty. V konkurenci jedenadva-
ceti hráčů a hráček si vítězství vy-
bojoval Michal Sviták.   Text a foto

Milan ZELENÝ, Řevnice

Nejlépe házel Sviták 

Lety - Bezmála dvě stovky závod-
níků i závodnic se předposlední lis-
topadovou sobotu zúčastnilo cyk-
listického závodu Winter Trans

Brdy. Absolutním vítězem se stal
profesionál Jan Škarnitzl.
Závod odstartoval v pravé poledne z
návsi v Letech. „Přálo nám počasí,

nálada byla skvělá,“ uvedla členka
organizačního týmu Ludmila Hůlo-
vá. „Trasa byla ale tentokrát jiná,
protože jsme se z finančních důvodů
nedohodli s Mansfeldy na průjezdu
přes jejich pozemky. Vypadly hlavně
těžké kořenové pasáže kolem bývalé
raketové základny,“ dodala s tím, že
ale i tak si účastníci závod užili, stej-
ně jako zabijačkové pochoutky v cí-
li. Bez práce tentokrát byli řevničtí

záchranáři. „Ošetřili jsme jen dvě
lehká zranění,“ potvrdil jejich ředitel
Bořek Bulíček.
„Z elitních jezdců jel jen Honza Škar-
nitzl, který také závod pochopitelně
s časem 1.17:08 vyhrál,“ uvedla Hů-
lová. Druhý a třetí s odstupem pěti
minut dojeli Jan Rajchart s Jiřím Zá-
rybnickým. Mezi ženami se z vítěz-
ství v čase 1.38:54 radovala Jana Ží-
deková. Miloslav FRÝDL
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Z elitních cyklistů dorazil jen Škarnitzl a - vyhrál!

Sport po okolí
* 13. ročník turnaje ve stolním teni-
su Junior ping-pong open 2019 se
uskuteční 14. 12. ve Společenském
domě Zadní Třebaň. Prezence od
12.30, zahájení ve 13.00. Zváni jsou
nejmladší, šestiletí hráče i junioři do
18 let, chlapci i děvčata! Každý dos-
tane malý vánoční dárek.            (jaz)
* III. ročník fotbalového Memoriá-
lu Davida Laciny, žáka ZŠ Řevnice,
jenž zemřel 18. 12. 2016, se koná 18.
12. ve Sportcentru Řevnice.      (tch)

Dobřichovičtí přezimují na prvním místě

A JEDEM! Start cyklistického závodu v Letech.    Foto Alena VANŽUROVÁ


