
Poberouní - Autem do Prahy přes
Radotín? Zapomeňte! Optimali-
zace železniční trati zkomplikuje
výlukami život nejen cestujícím ve
vlacích, ale také řidičům. Od
března až do konce roku bude
kvůli pracím na trati zcela neprů-
jezdný Radotín. 
„V pondělí 9. března se na dlouhých
devět měsíců uzavře Karlická ulice.
Stavbaři se pustí do výměny konst-
rukce železničního mostu. Podjezd
zůstane z bezpečnostních důvodů
uzavřený pro auta i pěší. Vlaky bu-
dou jezdit, i když s různými výluka-
mi, jelikož na mostě zůstane v pro-
vozu vždy jen jedna kolej,“ píše na
webu Prahy 16 tamní starosta Karel
Hanzlík. Pro řidiče z dolního Pobe-

rouní to znamená pro cestu do Prahy
použít cestu přes Jíloviště, Mníšek
či Ořech. Radotínská radnice chystá
na 26. 2. debatní večer, kde si může-
te poslechnout vše, co se v následu-
jících dvou a půl letech v souvislos-
ti s opravou tratě, nástupišť i nádraž-
ní budovy chystá. Setkání s občany
ve školní aule začne v 17 hodin. 
Denisa Fabo bydlí s rodinou v Rado-
tíně. „Jezdíme na obě strany, s dětmi
do školek do Dobřichovic a Řevnic,
do práce do letovského Městečka a
za dalšími povinnostmi na opačnou
stranu. Takže to budeme muset řešit,
víc kombinovat,“ plánuje. Složité to
bude mít i přítel Míši Pinkasové z
Dobřichovic, který rozváží pivo.
(Dokončení na straně 11) (pan)

Berounka zachráněna, vzkazuje senátor
Poberouní - Berounka je zachráněna! To vzkázal Našim novinám přímo ze
Senátu místopředseda horní komory Parlamentu ČR, senátor za berounský
obvod Jiří Oberfalzer. 
Senátoři na konci ledna schválili novelu zákona o vnitrozemské plavbě, kte-
rou byla řeka Berounka definitivně vyškrtnuta ze seznamu dopravně využi-
telných tedy splavnitelných řek. Nyní musí novelu podepsat prezident.  To-
ho, že by Miloš Zeman svůj podpis nepřidal, se ale Oberfalzer neobává.
Proti splavnění řeky dlouhodobě vystupovala většina starostů obcí v dolním
Poberouní. (pan)

Dobřichovice - Třiasedmdesátile-
tou ženu srazil 27. ledna dopoled-
ne na trati u dobřichovického ná-
draží vlak směřující do Prahy.
„Žena šla uprostřed kolejí za oblou-
kem levotočivé zatáčky a nebylo
možné ani za pomoci rychlobrzdy
střetu zabránit,“ uvedla policejní tis-

ková mluvčí Jana Šteinerová s tím,
že nešťastnici už se nedalo pomoci. 
„Žena měla zdravotní problémy a
občas se špatně orientovala v pro-
středí. Proč v daném okamžiku vs-
toupila do kolejiště, je nyní předmě-
tem šetření,“ dodala Šteinerová. Po-
licisté nařídili soudní pitvu.       (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Jde nám o přežití! - strana 3
* Starosta podal demisi - strana 5

Karlštejn - Několikrát už dokázal
vstát hrobníkovi z lopaty, v břez-
nu oslaví jedenaosmdesáté naro-
zeniny. A 15. února si budete moci
jeho písničky poslechnout v Karš-
tejně. Josef FOUSEK.
Nenarodil jste se zrovna do klidné
doby: tři dny před německou oku-
pací, devět let před komunistickým
převratem. Navíc na Kladně! Ovli-
vnilo vás to hodně, co myslíte? 
Určitě jsem byl, jsem ovlivněn pů-
vodem a životem v poválečné době.
Vyrůstal jsem v chudé dělnické ro-
dině, vychovávala mne ulice, Rodo-
kapsy, Timur a jeho parta, Rychlé ší-

py, Májovky a Dumasovky. Recito-
val jsem budovatelské básně, zpíval
častušky i trampské písně. Z pioný-
ra jsem se měnil v křivoklátského
trampa. Ochutnával jsem písně El-
vise, Kučerovců, Glenna Millera.
Soudruzi upozorňovali mého tátu,
že se nakláním k Západu, že jsem
pásek. Z té doby jsem si odnesl
myšlenku: »Ulici se má naslouchat,
ale nikoli ji poslouchat!«
Vzpomínáte někdy na dětství?
Babička Kristýnka z Nemanic u Čes-
kých Budějovic mne vedla k víře v
Pána Boha. Byl jsem (ač syn komu-
nisty) pokřtěn. (Pokračování na str. 2)

TRILOBIT ZŮSTAL U BEROUNKY. Jedním z laureátů ceny Trilobit 2020,
která se 25. ledna předávala v Berouně, se stal rodák ze Zadní Třebaně, dnes
obyvatel Radotína, režisér a scenárista Jan Prušinovský. Porotci ocenili ko-
mediání televizní seriál Most! (Viz strana 4) Foto Milan MOŠNA

Seniorka šla po kolejích, usmrtil ji vlak

Josef Fousek. Foto Tomáš FOUSEK

Zavřeno! Radotínem
do Prahy neprojedete
OMEZENA OD BŘEZNA BUDE I VLAKOVÁ DOPRAVA

3. února 2020 - 3 (768) Cena výtisku 8 Kč

Anděl páně ve Svinařích

Josef Fousek: Děkuji za každý den, Bohu i lékařům! Řevnický Štěpánek
je znovu mistrem ČR
Řevnice - Před půl rokem se Anto-
nín Štěpánek stal tenisovým mist-
rem republiky ve čtyřhře dospělých.
Na konci ledna svůj úspěch zopako-
val na šampionátu v hale. „Jsem
moc rád, že se mi povedla obhajoba
z letní »republiky«,“ řekl dvacetile-
tý odchovanec řevnického tenisu.
Mistrovský turnaj v Milovicích při-
tom pro něj nezačal dobře, vypadl
už v prvním kole dvouher. „V týdnu
předtím jsem musel chodit do školy
a nezbyl mi čas na pořádné trénová-
ní,” přiznal nadějný tenista.         (šv)
(Dokončení na straně 13)
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Josef Fousek: Děkuji za každý den, 
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Jako katolík ctím víru, která  lidem
pomáhá snášet útrapy života. Na
kladenské haldě jsem s partou hledal
romantiku a kouřil první cigarety z
kaštanového listí. 
Vážně jste svoji školní docházku
uzavřel ve čtrnácti letech citátem
napsaným na tabuli při hodině ruš-
tiny: Největší však voly dělaj z lidí
školy? Co vás k tomu vedlo?
Ve škole jsem měl rád pouze slohové
práce, historii a zpěv. Za své recito-
vání jsem dostával jednotky i z před-
mětů, které jsou dodnes pro mne ne-
pochopitelné. Učitelé mne označo-
vali za podivína. Pan učitel Vydra ří-
kal: „Pepík buď bude vysoko, nebo
ve škarpě!“ Citát jsem tenkrát oprav-
du napsal a později ho upravil: „Nej-
větší však u nás voly, dělaj z lidí
špatné školy!“ 
Psal se rok 1953, to musel být dost
mazec, v »rudém« Kladně... Ze ško-
ly vás nevyhodili, z té jste odešel
sám, ale co jinak – byl z toho hodně
velký průšvih? Doma vás pochválili?
Tatínek, který mně nikdy v životě
nedal ani pohlavek, byl zarmoucený.
Řekl jen: „Budeš mít těžkou cestu!“
Maminka  mlčela. Chtěl jsem být
dělníkem jako můj nejoblíbenější
spisovatel Jack London. 
V kovárně kladenské »poldovky«,
kam jste záhy nastoupil, jste se
dlouho neohřál, šel jste pást na Šu-
mavu krávy. Proč zrovna na Šuma-
vu? A proč krávy?
V kovárně Poldi jsem byl »štajrá-
kem«, řidičem bucharu. Práce to pro
mne  byla namahavá - byl jsem cha-
trného zdraví a hubený. Maminka
plakala, když jsem šel ráno v zástu-
pu dělníků do hutí. Po roce práce
jsem jako patnáctiletý kluk napodo-
bil tátův podpis na souhlasu s mou

brigádou  v pohraničí. Vyjel jsem  s
dalšími dobrodruhy a nadšenci ob-
dělávat »ladem  zničenou panenskou
půdu« na Šumavu. Ovlivněn panem
Klostermannem i kovbojskými ro-
mány stal jsem se pastevcem jalovic,
chlívákem a žencem obilí ve Stráž-
ném na západní hranici! Psal se rok
1955. Z nebe k nám padaly z balónů
letáky! Dozvídali jsme  se jiné zprá-
vy, než jaké se tiskly v Rudém prá-
vu. Byla to moje druhá škola. 
Našel jste v šumavské divočině, na
dohled železné opony, to, co jste
hledal? Byl jste šťastný, nebo as-
poň spokojený?
Byl jsem šťastný! Byl jsem svobod-
ný! Mohl jsem kouřit partyzánky,
občas vypít panáka rumu! Starší bri-
gádníci mne vzali mezi sebe. Denně
jsem se kochal krásnou krajinou a
hezké holky se usmívaly. Peníze
jsme měli nepatrné, ale o ty mně vů-
bec nešlo. Když jsme žnuli trávu ne-
bo obilí v zakázaném pásmu pod do-
hledem pohraničníků, díval jsem se
přes dráty do cizí země a přepadl mě 
skličující pocit. V té době jsem nevě-
řil, že bych někdy v životě překročil
státní hranici! Večer v hotelu Zlatá

stezka jsme popíjeli, já hrál na kyta-
ru tři akordy a zpíval: Do vod Niaga-
ry, hledí tulák starý... Okolní sudet-
ské domy chátraly, vrzaly smutné
okenice, na zdech visely kříže, na
zemi se válely školní sešity psané
švabachem, v  polorozbořeném kos-
tele trosky varhan a na hřbitově za-
růstaly hroby plevelem. Dodnes si
říkám heslo hippies: Válka je vůl! 
V té době už jste hrál na kytaru, sk-
ládal písničky? Nebo jste tehdy po-
mýšlel výhradně na kariéru boxe-
ra? Dotáhl jste to v tomto sportu na
přeborníka Středočeského kraje…
Vrátil jsem se do Kladna a začal pra-
covat jako opravář v huti Koněv.
Chodil jsem tancovat boogie woogie
do Kročehlav, nosil kalhoty roury,
načesaného Emana, žvýkal pryskyři-
ci, a jezdil na Berounku, kde jsem
snil o dálkách, pil »šavlemeče«,
(rum s griotkou) a omamoval dívky
svou neumělou  poezií. V roce 1957
jsem narukoval do Hranic na Mora-
vě, později přišla Senica nad Myja-
vou a Lipník nad Bečvou. Dosáhl
jsem hodnosti svobodníka. Četl jsem
klasickou literaturu, básníky a opáje-
la mne vážná hudba. Psal jsem bás-

ničky, které jsem rozdával. Po vojně 
jsem se vrátil do Spojených ocelá-
ren. V roce 1961 jsem se oženil s Jar-
milou, dcerou  legendárního trampa,
řezbáře, kytaristy a skvělého člově-
ka. Neměl ze mne radost, ale zvykl si
na mě. Jsme spolu 58 let, známe se
přes 60 let. Je to mé největší vítěz-
ství v životě! Moudrá žena, která by
měla dostat od Pána Boha  svatozář.
Začal jsem boxovat a vyhrál dvakrát
přebor kraje ve střední váze. V roce
1962 jsem se dostal mezi osm boxe-
rů na Mistrovství  ČSSR. Box mám 
rád! V ringu se, oproti životu, bojuje
férově...
Co způsobilo, kdo způsobil, že jste
se z rebela, pastevce, zámečníka...
stal umělcem? Kudy vedla vaše ces-
ta k fotografování, skládání básní a
písniček?
Nedokáži vysvětlit,  kde a  kdy se  ve
mně ozval hlas, abych fotografoval,
psal texty, básně, scénáře, knihy. Asi
jsem zdědil nějaké geny po předcích,
kteří jsou zahaleni tajemstvím.Mám 
jméno Fousek po prababičce, která
byla kuchařkou na opatství v Břev-
nově, znala  čtyři jazyky, cestovala,
ale víc o  ní nevíme. Dědeček se  na-
rodil U Apolináře v Praze a psal re-
voluční básně. Taktéž můj tatínek a
moji bratranci mají básnické geny.
Můj bratr  Bohuslav psal povídky... 
Kde, jak si vás našel Miloslav Ši-
mek a přivedl do divadla Semafor?
Nebo jste si našel vy jeho?
Že vstoupím do světa umění, jsem
netušil. Když semaforští v roce 1970
navštívili kladenské  hokejisty, popr-
vé v životě jsem spatřil Miloslava
Šimka, Jiřího Grossmanna, Pavla
Bobka, Milušku Voborníkovou i dal-
ší členy populárního divadla. Moji
bratranci Karel a Lubomír Rysovi
napsali Miloslavu Šimkovi o mých
samorostlých amatérských vystou-
peních a Šimek mne pozval do Prahy
do pořadu Nocturné. Od té doby
jsme se pomalu sbližovali. V roce
1975 jsem napsal text pro Valerii Čiž-
márovou a Janu Robbovou. V Klu-
bu Dvojka jsem v roce 1978 občas
účinkoval v Šimkových pořadech.
Od roku 1979 jsem se stal stálým
hostem pořadu Zavěste, prosím, vo-
lá Semafor. S M. Šimkem jsme nap-
sali knihu Putování s oslem, dvě hry
pro Divadlo Spejbla a Hurvínka, tři
rozhlasové hry pro děti a mládež. V
několika hrách Šimka a Krampola
byly i mé texty písní (Jedeme do Ev-
ropy, Čichám, čichám Ameriku, Čer-
ná hodinka a půl, Zajíc v pytli, Návš-
těvní den, Besídka bývalých žáků
zvláštní školy...). Spolupracoval
jsem ponejvíce s Petrem Spáleným.
(Dokončení na straně 3)

PEJSKAŘ. Stafordshirský bullterier Fíbí patří vnukovi Pepovi. Děda s ba-
bičkou jej jezdí venčit k Berounce.       Foto Jarmila FOUSKOVÁ

Josef FOUSEK
- narodil se 12. 3. 1939 v Kladně
- „Jsem málo sebevědomý a neprak-
tický!“ odpovídá na otázku, jak jej
ovlivňuje znamení, v němž je zro-
zen. „Příliš věřím lidem, a ač jsem v
Rybách,  nemlčím! Áťa Vrtiška mi v
hospodě Chicago na Podkozí řekl:
Pepíku, tebe nebude mít rád žádnej
režim! Měl pravdu.“
- vychodil osmiletou základní ško-
lu, získal výuční list zámečníka. Má
za sebou dva roky hudební školy a
a absolutorium na Lidové konzerva-
toři, obor Výtvarná fotografie, u
profesora Jána Šmoka.  
- za nejdůležitější milník ve svém
životě považuje setkání s manžel-
kou Jarmilou. A také překonání tří
vážných srdečních kolizí, rodinu a
»poznání o světě za hranicemi«     
- hrál v Kanadě, USA, SRN, Švý-
carsku, Rakousku,  Austrálii,  Švéd-
sku, Chorvatsku a Slovensku
- vydal 33 knih, v dubnu  mu vyjde
čtyřiatřicátá - Pusa na špacír a před
Vánocemi Bezstarostné cesty
- doma i za hranicemi měl kolem
padesáti fotografických výstav
- koníčky podle vlastních slov ne-
má. „Rád cestuji a rád se vracím.
Těším se na diváky, posluchače roz-
hlasu i čtenáře. Stále mám nápady,
miluji Luhačovice, kávu a hovory s
lidmi. Občas je mně ouvej, ale s po-
mocí lékařů, modliteb a rodiny se z
potíží vyléčím. Nikdo mne nespon-
zoruje, nedotuje, a tak se mohu kla-
nět jen moudrým lidem.“           (mif)

Hnutí Trikolora informovalo, že do
Zadní Třebaně zavítá její předseda
pan Václav Klaus mladší. Zve proto
příznivce i oponenty hnutí na setká-
ní s občany, které se bude konat ve
středu dne 26. února v restauraci Na
Návsi (v Kulturáku) od 13 do 15
hodin. Příjezd p. Klause se očekává
kolem půl druhé a předpokládáme,
že setrvá na asi hodinovou diskusi s
občany. Tato návštěva je součástí je-
ho cesty po berounském okrese,
která bude zakončena v Hořovicích,

pravděpodobně v klubu Labe, od 17
hodin, na dalším setkání s občany.
U akce v Kulturáku bude zajištěno
občerstvení, organizátoři by však
potřebovali přibližný odhad počtu
účastníků z důvodu zajištění vhod-
ných prostor.  Žádáme proto obča-
ny, kteří mají zájem se setkání zúča-
stnit, aby o tom informovali paní
Kateřinu Schwippelovou, na e-mail
schwippelova@seznam.cz, případ-
ně telefonicky na mobil č. 603 261
210. (Placená inzerce)

Zadní Třebaň navštíví Václav Klaus mladší

Z
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nechci dosáhnout žádných Olympů!
DOKONČENÍ ZE STRANY 2

Byl jste hodně nervózní, když jste
poprvé vstupoval na prkna legen-
dárního Semaforu? Dostal jste ně-
jakou užitečnou radu, jak premiéru
»přežít«?
Bylo to v roce 1970 a měl jsem před-
startovní trému, stejnou jako před vs-
tupem do ringu. V první řadě mě po-
vzbuzovali přátelé, hokejisté Kladna.
Dodali mi sil, abych neomdlel. 
Jak to dopadlo?
První vystoupení byl propadák! Pa-
vel Bobek mně doporučil panáka
vodky, ale nepomohlo to!     
Takže?
Takže jsem v tomtéž roce nastoupil
jako montér plynu do Plynáren Klad-
no. Moji spolupracovníci byli skvělí
lidé. Na místo fotografa v kladen-
ském muzeu jsem v  roce 1973 nebyl
přijat na základě posudku z Huti Ko-
něv: „Josef Fousek v roce 1968 ne-
souhlasil s příchodem sovětských
vojsk, ostouzel politiku Komunistic-
ké strany, byl značně pomýlen pravi-
covými  oportunisty. Nebrat  do kul-
tury!“ V  čase čerstvé okupace jsem
byl opakovaně  udán, že na veřejnos-
ti zpívám a říkám věci, které zneva-
žují socialistickou vlast... 
V roce 1987 jste měl namále, in-
farkt vás skolil přímo na pódiu. Čím
jste si ho »vykoledoval«?
V dubnu toho roku jsem dostal in-
farkt v Malenovicích. Hráli jsme prá-
vě třinácté zájezdové přestavení Dva
s Fouskem. Miloslav Šimek, Jiří
Krampol, Vladimír Brodský. Lékaři ří-
kají, že na tom měla podíl dědičnost.
Skončil jsem na J.I.P. v Kroměříži.
Morava je moje »druhé rodiště«. 
Jak moc obtížné bylo vrátit se zpát-
ky na jeviště?
Znovu hrát jsem začal někdy na pod-
zim 1987. Týž rok při představení
Pohoda Vánoc v Semaforu prvně za-
zněla píseň Až mě andělé..., kterou
zhudebnil a zpíval Petr Spálený. Se-
děl  jsem rozechvěle na jevišti vedle
Milušky Voborníkové, Zuzany Buri-
ánové, Jany a Luboše Svobodových,
Mirka Palečka, Michala Janíka, Jany
Mařasové, Valerie Čižmárové, Uršu-
ly Klukové, Jiřího Krampola... Text
jsem napsal v roce 1981 v sanatoriu
v Tatranské Poljance. Později jsem 
ji jemně upravil v nemocnici Třebo-
tov a jedno slovo opravil na J.I.P. v
Kroměříži. Skladbu, kterou jsem  pů-

vodně nazval Píseň pro mou ženu,
pomluvili a pomlouvají mnozí kriti-
ci. Hrála se mnohomilionkrát! „Tah-
le písnička tu bude věčně. Je obyčej-
ná a je v ní láska k životu!“ řekl ten-
krát Slávek Šimek. Jiří Krampol do-
dal: „A nemůže ji nikdo lépe zazpí-
vat, než Petr!“ Málokdo ví, že LP Až
mě andělé poprvé vydalo Kulturní
středisko v Berouně. Zdeněk Pelc je
v »gramofonce« v Loděnici přivedl
na svět. Strůjcem byl Josef Krátký,

muzikant a můj přítel ze skupi-
ny Farmáři, kteří zpívali mé texty. V
berounském kulturáku Plzeňka byla
před léty pokřtěna má  kniha Lidi, já
byl v Americe.  
Loni na podzim jste si zážitek s in-
farktem zopakoval. Jako přátelské
upozornění, že je čas pověsit kytaru
na hřebík a věnovat se zasloužené-
mu odpočinku, to zjevně neberete.
Nedokážete být bez muziky, nebo
jste se rozhodl pokoušet osud?

Loni v říjnu jsem  se ocitl v důsled-
ku bolestí na J.I.P. v Kladně. Odtud
jsem byl převezen do Prahy na Ho-
molku, kde mě doktor Pavel Formá-
nek zprůchodnil cévy k srdci. Každý
den děkuji Pánu Bohu, lékařům v
Kladně i v Praze za šanci opět  žít!
Jsem v péči kladenského primáře
MUDr. Jiřího Povolného a nepokou-
ším osud. Více odpočívám a vyhý-
bám se agresivním setkáním! Spiso-
vatel Rolland řekl: Prací proti  smrti!
A to je mé krédo. Odpočinek je
má práce. Každý den lehce cvičím,
obezřetně jím, piji dvě deci červené-
ho a říkám si: »Minulost nevrátím,
budoucnost neznám, jsem šťasten,
že mohu  žít v přítomnosti!« Politika
pro mne byla a je zašpiněná louže,
kterou se snažím překračovat! Byl
jsem a budu angažovaný indiferent. 
Píšete knížky, skládáte písničky,
koncertujete, fotografujete… Plá-
nujete? Jak si malujete rok, který
právě začíná, rok, v němž oslavíte
jedenaosmdesáté narozeniny?
Nemám plány! Děkuji za každý den,
nechci dosáhnout žádných Olympů.
Nechtěl bych být na obtíž. Jsem osm-
desátiletý pradědeček a vím, že se
my, lidé, nikdy nezměníme. Mým
přáním je, aby slušných a moudrých
lidí bylo více, aby je bylo slyšet, aby
je funkce a peníze nezměnily v bez-
citné hlupáky.       Miloslav FRÝDL 

Josef FOUSEK
- s manželkou Jarmilou se oženil 11.
11. 1961, v 11.00, v Kladně. „Pořád
si máme o čem vyprávět,“ říká.
„Úmyslně ji netrápím ani nevytá-
čím. Pokaždé se mlčky rozčiluje,
když vyprávím cizím lidem o sobě!
Nesnáší, když telefonuje a já jí do
toho mluvím...“  
- má syna  Tomáše, dceru Ivanku,
vnuka Josefa, vnučku Kristýnku, 
pravnučky Lili a Emmu
- na otázku, zda se řídí nějakým
moudrem, odpovídá: „Jedna sloka
mé básně říká: Hlavní je žít a dál se
rvát, neztrácet víru a dál mít rád,
svět, který často zraní nás a vzápětí
je plný krás. Nemám čas lhát!“ 
- v sobotu 15. 2. bude od 18.00 kon-
certovat s Miroslavem Palečkem a
svým synem Tomášem v karlštejn-
ské restauraci U Janů.                 (mif)

Alarmující ochota řevnických rad-
ních ve věci nového územího plánu
mne nutí k napsání několika vět.
Co ještě se musí stát, aby se koneč-
ně myslelo na katastrofální sucho,
které již nastalo a projeví se nejvíce
v nadcházejících deseti letech? Jsme
vyzýváni k zadržování vody v kraji-
ně, bez které není života. Co koná
městečko Řevnice v tomto směru?
Plánuje se zástavba polí a luk Pod
Lesem a na Vrážce. Mnozí upozor-
ňují, že se to plánovalo již okolo
roku 1920. Jenže, teď máme rok
2020 a celá situace se totálně změ-
nila. Jak dlouho ještě bude dostatek
vody pro stávající obyvatele? Kolik
by se jí spotřebovalo jen při výstav-
bě silnic a inženýrských sítí?! Vydá-
váme se napospas developerům
schopným zaplatit vysoké ceny po-
zemků majitelům, kteří se radují.

Jak dlouho ale ještě?! Co zde zůsta-
ne životaschopného pro naše děti?
Pole, louky a les jsou to největší
bohatství, které máme!
Známý geolog, klimatolog a spiso-
vatel Václav Cílek napsal v Lido-
vých novinách, co říká mladým li-
dem: „Umřete hlady, ale v kapse bu-
dete mít mobil...“ Ano, vážení, jde o
přežití!!!
Hydrologové zažívají šok z mizení
živočichů ve vodních tocích způso-
bené suchem. Bojujme, prosím, o
udržitelný svět a začněme v našich
Řevnicích. Přistupujme k životnímu
prostředí a tedy i k životu samému s
větším respektem. Nezbývá, než při-
jmout plnou zodpovědnost. Podle
velkého filosofa Jana Patočky je
svobodný jen ten, kdo se nikdy ne-
vzdá zodpovědnosti!
Celkem bez povšimnutí prošla »re-

konstrukce« Burešovky. Jaký je vý-
sledek? Kde se tam zadržuje voda v
lese? Přesně naopak, tristní pohled!
Ale město Řevnice dostane dotace,
tak se musí utratit, i když nešlo o
záchranu lesa, ale jeho poničení.
A co by se dalo ještě všechno zničit
při plánovaném Single Tracku?!
Kořenové náběhy stromů se musí
chránit a půda nesmí být uježděná,
vsakování vody je pro život stromů
to nejdůležitější.
Kdyby, píšu KDYBY se naše počasí
mělo nějakým zázrakem dostat opět
do normálu, bylo by nádherné změ-
nit bývalou Eurovii v zahradní čtvrť
a nezastavovat zbytečně pole a lou-
ky. Samozřejmě bez povodňových
zábran, co by jim řekli naši sousedé
v Letech, Dobřichovicích a Všeno-
rech? Domy na pilotech, jak již v
prvním návrhu nakreslil arch. Hni-

lička, ještě ale s alejemi stromů, s
malými zelenými náměstíčky. Tako-
vá malá Hanspaulka, aby ten pro-
stor zapadl do městečka. Byla by to
přímo výzva, domy se zelenou fasá-
dou, která izoluje a v létě je přiroze-
nou klimatizací. V současné době je
naprosto nemožné, aby se pozemek
zastavěl. Kolik vody a energie by se
spotřebovalo jen ke zbourání stáva-
jících budov?
Žasnu nad mírou ubohosti řevnic-
kých radních, kteří bez zvážení veš-
kerých souvislostí žádají zástavbu!
Nesmíme pohřbít progresivnost a
vše, co se vymyká průměrnosti, aby
se majitelé pozemků teď a rychle
obohatili na úkor perspektivního vý-
voje Řevnic a spokojenosti občanů!
Zemský ráj to napohled, zpíváme.
Jak dlouho ještě...???
Naďa SCHNEIDEROVÁ, Řevnice 

TEXTAŘ. Josef Fousek se svými texty. Foto Tomáš FOUSEK

Jde o přežití! Pole, louky a les jsou to nejcennější, co máme...
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»Prušiňák« získal Trilobit, Xaver citrón
V BEROUNĚ BYLY PŘEDÁNY TŘIATŘICÁTÉ CENY FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO SVAZU FITES

Třiatřicáté audiovizuální ceny Trilo-
bit 2020 Českého filmového a tele-
vizního svazu FITES byly slavnost-
ně předány 25. ledna v berounském
kulturním domě Plzeňka.
Porotu nejvíce oslnily výkony herců
Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrk-
vičky ve filmu Staříci - křišťálové
Hlavní ceny Trilobit 2020 jim uděli-

la jednomyslně. Laureáty ceny Trilo-
bit 2020 se stali zadnotřebaňsko-ra-
dotínský režisér a scenárista Jan Pru-
šinovský i scenárista Petr Kolečko
za televizní seriál Most! Dále Marko
Škop za námět, scénář a režii filmu
Budiž světlo a do třetice režisér fil-
mu Dálava Martin Mareček.
Poctou za celoživotní tvorbu se po-
těšil a Cenu Vladislava Vančury si z

Kanady přilétl převzít slavný herec
Vladimír Pucholt. Cenou Ferdinan-
da Vaňka za přínos díla občanské
společnosti ověnčili porotci režisér-
ku Zuzanu Piussi a režiséra i produ-
centa Víta Janečka za dokumenty
Obléhání města a Ukradený stát. 
Zvláštní cenu poroty získala režisér-
ka Theodora Remundová za doku-
mentární film Moje století, naproti

tomu adresáty kritické ceny Zlatý
citrón se stali moderátoři Luboš Xa-
ver Veselý, Michaela Jílková a  Jaro-
mír Soukup za úroveň vedení tele-
vizních debat.
Vítězem Ceny dětské poroty – Be-
rounský medvídek byl vyhlášen film
O zakletém králi a odvážném Marti-
novi. Křišťálovou plastiku si v zas-
toupení převzal jeho režisér Peter
Bebjak. Snímek Nabarvené ptáče
Václava Marhoula si odnesl Cenu
diváků - Berounský Klepáček.

Barbora DUŠKOVÁ, Trilobit

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
5. 2. 20.00 TENKRÁT PODRUHÉ
7. 2. 17.30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
7. 2. 20.00 NA NOŽE
8. a 14. 2. 13.30 (Pá 17.30) TLAPKOVÁ
PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
8. 2. 15.30 FANNY A PES
8. 2. 17.30 KRÁLÍČEK JOJO
8. 2. 20.00 MODELÁŘ
12. 2. 20.00 JOKER
14. 2. 20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
15. 2. 13.30 DOLITTLE
15. 2. 15.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
15. 2. 17.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
15. 2. 20.00 MALÉ ŽENY

KINO CLUB ČERNOŠICE
14. 2. 20.00 BLUESMAN + koncert

KINO LITEŇ
8. 2. 15.00 OVEČKA SHAUN VE FIL-
MU: FARMAGEDDON
8. 2. 17.00 DARIA
8. 2. 19.00 PŘÍPAD MRTVÉHO NE-
BOŽTÍKA
15. 2. 15.00 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
15. 2. 17.00 CESTA ZA ŽIVOU VODOU
15. 2. 19.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
4. 2. 17.30 KAREL SVOBODA: ŠŤAST-
NÁ LÉTA
4. 2. 20.00 DARIA
5. 2. 17.30, 12. 2. 20.00 MALÉ ŽENY
5. i 11. 2. 20.00 (Út 17.30) GENTLEMANI
6. a 18. 2. 15.30 (Út 17.30) VLASTNÍCI
6. 2. a 10. 2. 18.30 (Po 20.00) ATTILA
7. 2. 17.30 KRÁLÍČEK JOJO
7. 2. a 19. 2. 20.00, 8. 2. a 14. 2. 17.30
BIRDS OF PREY – PODIVUHODNÁ
PROMĚNA HARLEY QUINN
8. a 16. 2. 15.00 (Ne 15.30) TLAPKOVÁ
PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
8. 2. 20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
9. a 15. 2. 15.30 (So 15.00) DOLITTLE
9. a 16. 2. 18.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
10. 2. a 19. 2. 17.30 PŘÍPAD MRTVÉHO
NEBOŽTÍKA
11. 2. 20.00 SRDCOVÁ KRÁLOVNA
12. 2. 15.00 ZAKLETÉ PÍRKO
12. 2. a 17. 2. 17.30 MODELÁŘ
13. 2. 15.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
13. 2. a 15. 2. 18.30 (So 20.00) JUDY
14. 2. 15.00 ŠPIONI V PŘEVLEKU
14. 2., 15. 2. a 17. 2. 20.00 (So 17.30)
CHLAP NA STŘÍDAČKU

KINO RADOTÍN
4. 2. 17.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
4. 2. 20.00 DELIRIUM TREMENS
5. 2. 17.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
5. 2. 20.00 PĚKNĚ TUČNÁ SEBELÁSKA
6. 2. 17.30 DARIA
6. 2. 20.00 PÍSEŇ JMEN
7. 2. 17.30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
7. 2. 20.00 MODELÁŘ
8. 2. 17.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
8. 2. 15.30 CESTA ZA ŽIVOU VODOU
8. 2. 20.00 JOKER
11. 2. 17.30 VLASTNÍCI
11. 2. 20.00 TENKRÁT PODRUHÉ
12. 2. 10.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
12. 2. 17.30 JE MI JEDNO, ŽE SE ZA-
PÍŠEME DO DĚJIN JAKO BARBAŘI
12. 2. a 19. 2. 20.00 (St 17.30) ATTILA
13. 2. 17.30 JUDY
13. 2. a 15. 2. 20.00 (So 17.30) CHLAP
NA STŘÍDAČKU
14. 2. 17.30 VELKÉ PŘÁNÍ
14. 2. 20.00 MALÉ ŽENY
15. 2. 15.30 TROLLOVÉ A KOUZEL-
NÝ LES
15. 2. 19.30 TENKRÁT V HOLLYWOODU

TANečNíCi. Děti navštěvující Taneční oddělení ZUŠ Řevnice předvedly di-
vákům své umění 30. ledna v místním kině.                     Foto NN M. FRÝDL

Obdivovali jsme faraona a kupoli
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ VYRAZILI DO NÁRODNÍHO MUZEA
Pražské Národní muzeum ve spolu-
práci s italskými partnery zpřístup-
nilo v historické budově unikátní
výstavu o životě a době faraona Tu-
tanchamona. Návštěvníkům se nabí-
zí jedinečná příležitost poznat pří-
běh jednoho z nejznámějších egypt-
ských vládců. 
Komplexní multimediální systém
nám umožnil sledovat posmrtný ži-
vot faraona a jeho poddaných. Pro-
střednictvím neobyčejných obrazů
jsme se prošli charakteristickými ry-
sy egyptské civilizace od Théb až po
Údolí králů. Obdrželi jsme sluchát-
ka, kde nám vše krásně popisovali.
Viděli jsme také výběr originálních
předmětů, některé nejsou veřejnosti
běžně dostupné. Výstava je věnová-
na prof. Jaroslavu Černému, jedné  z
klíčových postav české egyptologie.
Bylo to něco fantastického, nevída-
ně krásného, až se nám z toho točila
hlava, jak kolem nás proplouvaly po

nebesích lodě a různé další věci...
Po zhlédnutí výstavy jsme se výta-
hem dostaly nahoru, ke zrekonstruo-
váné kupoli. Nikdy v historii nebyla
zpřístupněna návštěvníkům, protože
tu nebyla podlaha. Teď už tu je - sk-
leněná! Kráčely jsme po ní a měli z
toho zvláštní pocit. Ale dozvěděli
jsme se,  že skleněná  podlaha unese
minimálně 500 kg na 1 metr. Úžas-
né! Ohromily nás i výhledy na Pra-
hu, nádherné Václavské náměstí,
Pražský hrad... Pak jsme dokonce
prošli podzemní chodbou, která
spojuje historickou budovu s budo-
vou novou. Taky nádherně udělané.
Barevná světla, různé obrazce... Ani
se nedivím, že je vstupné tak drahé
a ještě se připlácí za výstup ke kupo-
li... Děkuji kamarádce Ivě Matějko-
vé, která nás na tuto fantastickou
prohlídku pozvala. Bylo to něco ne-
skutečného - všem vřele doporučuji!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Tipy NN
* Vernisáž výstavy a večer u příle-
žitosti 100 let od narození koncert-
ního mistra Symfonického orchestru
Čs. rozhlasu a primária Berounské-
ho komorního orchestru Jiřího Bez-
děkovského se koná 4. 2. od 17.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun. Vý-
stava je přístupná do 1. 3.           (vlk)
* Rockový písničkář Jakub Noha
koncertuje 7. 2. od 19.30 v klubu U
Emy ve Lhotce. (ebu)
* Řevnická kapela Los Fotros a hu-
dební host Nathanika zahrají 7. 2. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Trampská kapela Roháči koncer-
tuje 7. 2. od 20.00 v sále České po-
jišťovny Beroun.    Miloš KEBRLE
* 12. reprezentační ples taneční
skupiny Proměny se koná 8. 2. od
19.30 v Lidovém domě Řevnice. O
den později, 9. 2. pořádají Proměny
na stejném místě od 14.00 dětský
karneval. (pan)
* Loutkovou pohádku O Smolíč-
kovi, kůzlátkách a Budulínkovi uve-
de černošický Club Kino 9. 2. od
16.00. Programem provází myška
Myšajda. (vš)
* Hudební večírek pořádá 9. 2. od
18.00 v řevnickém Zámečku hudeb-
nice Lucie Kukulová s uskupením
Lucky Jam. „Čeká na vás jazz, rock,
blues, swing, šanson - zahrajeme
vše, co umíme,“ zve Lucie.      (pan)
* Koncert Jazz Elements nazvaný
Pocta Zuzaně Navarové hostí 12. 2.
od 19. 30 vinárna Bear Place v areá-
lu zámku Dobřichovice. Vstup 200 -
300 Kč. Andrea KUDRNOVÁ
* Besedy s hercem Jaroslavem Duš-
kem se můžete zúčastnit 13. 2. od
17.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Oldies party ve stylu 70. - 90. let
pořádá 14. 2. od 20.00 Bear Place
Dobřichovice. (ak)
* Bluesový koncert Marcuse Jurko-
viče a Motion Food, výstavu kytar a
projekci dokumentu Bluesman nabí-
zí 14. 2. od 20.00 černošický Club
Kino. (vš)
* Skupina A-club bude hrát na ple-
se, který v řevnickém Lidovém do-
mě pořádají 15. 2. od 19.30 místní
myslivci. Návštěvníky čeká bohatá
tombola i vystoupení trubačů.  (mif)
* Sokolský ples ve stylu Pomády se
koná 15. 2. od 19.30 v sále U Kafků
v Letech. Vstupné 200/250 Kč.  (pv)
* Ikem Band hrající rokenrol, mo-
derní country i blues se představí 15.
února od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Loutkové divadlo O pyšné čaro-
dějnici bude k vidění v Bear Place
Dobřichovice 16. 2. od 15.00. (ak)
* Saxofonista Raye Charlese Jeff
Alkire vystoupí se svým Quartetem
16. 2. od 20.00 v černošickém Clubu
Kino. (vš)

U TUTANCHAMONA. Hlásnotřebaňanky na návštěvě pražského Národ-
ního muzea.          Foto ARCHIV
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Všeradův kurýr

Vižina - V bouřlivé atmosféře a za
přítomnosti několika desítek oby-
vatel Vižiny se 28. ledna v přeplně-
né obecní »zasedačce« konalo  ve-
řejné zasedání místního zastupi-
telstva. Pavel PRŮCHA rezignoval
na funkci starosty a vzdal se i
mandátu zastupitele. 
Proč?
Hlavním důvodem byl odchod pí Jí-
lovcové z našeho sdružení nezávis-
lých k opozici. Do června 2019 vše
fungovalo dobře, poté z neznámých
důvodů začala vymáhat větší výdaje
z obecního rozpočtu pro jeden z mí-
stních spolků, který jsme - myslím si
- podporovali stejně, jako ty ostatní.
Snažil jsem se jí vysvětlit, že je zde i
dalších 240 občanů, pro které jsme
se zavázali pracovat. Od té doby za-

čaly výpady a pomluvy proti mně a
místostarostovi. Vrcholu to dosáhlo
ve druhém lednovém týdnu po pra-
covním zasedání, valné hromadě
dobrovolných hasičů a dalším roz-
hovoru s touto zastupitelkou.
Jak dlouho jste byl starostou Vižiny
a co se podle vás za tu dobu v obci
povedlo?
Starostou Vižiny jsem byl necelých
pět a půl roku, v obou volbách jsem
získal nejvíce hlasů. Stejně jako vel-
ká většina občanů si myslím, že to
byla doba největšího rozkvětu obce.
Bylo zde velmi dobré zastupitelstvo
(pí Hrzalová, pí Smetanová, pí Štá-
ralová a místostarosta p. Smetana),
kterému šlo hlavně o to, aby obyva-
telé obce měli základní vymoženosti
- vodu, kanalizaci, lepší veřejné os-

větlení, nové asfaltové cesty a místa
pro vycházky i sportovní vyžití. Vo-
dovod a sportovní areál byl vybudo-
ván již předchozími zastupitelstvy,
ale bylo potřeba je opravovat. Nám
se podařilo vyřídit dotaci na kanali-
zaci a také ji vybudovat včetně pří-
pojek k nemovitostem a pozemkům,
které jsou v územním plánu obce.
Máme 98% napojených objektů,
pouze majitelé jednoho z obytných
domů odmítli. Podařilo se nám vyas-
faltovat všechny ulice v obci, které
byly několik desítek let prašné, nebo
blátivé. Dále jsme opravili cestu k
čarodějnicím, kapličku, kterou nám
vysvětil biskup pražský Václav Ma-
lý, autobusovou zastávku, budovu
ve sportovním areálu, pomník pad-
lým, dvě vodní nádrže, zasedací síň

OÚ, hasičárnu, fasádu na části OÚ i
na hasičárně, vyměnili 28 lamp ve-
řejného osvětlení, rekonstruovali
dětské hřiště a část vodovodu. Po-
vedlo se nám získat pro obec pozem-
ky (propojovací uličky, pozemek,
kde máme vybudovaný nový vrt, po-
zemek pod obchodem a celý ob-
chod), od loňska máme novou trafo-
stanici a novou rozvodnu. Podařilo
se nám vybudovat nový chodník do
obchodu, včetně zábradlí a zeleně
před obchodem
Také jsme vybudovali sběrné místo
na tříděný odpad, nový vrt k obecní-
mu vodovodu (v roce 2019 jsme byli
třikrát bez vody), stůl na stolní tenis
ve sportovním areálu a upravili do-
pravní značení pro lepší bezpečnost
hlavně dětí. (Dokončení na straně 6)

Povedlo se nám vše, co jsme naplánovali!
PAVEL PRŮCHA VYSVĚTLUJE DŮVODY SVÉHO ODSTOUPENÍ Z FUNKCE STAROSTY VIŽINY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 3/2020 (297)

SCHVÁLENO JEDNOMYSLNĚ. Zastupitelé Vižiny na veřejném zasedání schvalují usnesení o odstoupení Pavla Prů-
chy (uprostřed) z funkce starosty obce.            Foto NN M. FRÝDL

Úspěch Všeradických: Stříbro z turnaje přivezli starší i mladší žáci

Podbrdské aktuality
* Masopust oslaví 8. 2. od 17.00 v
restauraci Dvora Všerad krajané z ru-
munské obce Gerník a jejich přátelé.
Hrát bude krajanská kapela.         (sdv)
* Ples pořádá 8. 2. od 20.00 v obec-
ním sále v Malém Chlumci OÚ Velký
Chlumec. Hraje M. Vokurka. (zch)
* Třetí ples SDH Všeradice se v sále
místní restaurace Na Růžku koná 15.
února od 20.00. Hraje skupina Sepa-
race, vstupné 100 Kč. Pořadatelé láka-
jí na bohatou tombolu a požadují vs-
tup ve společenském obleku.        (toč)
* Poplatek za svoz komunálního od-
padu musí obyvatelé Všeradic uhradit
nejpozději do 28. 2. Po tomto termínu
budou samolepky už pouze na objed-
nání. Poplatek je třeba uhradit i za
rekreační objekty. (isv)
* Všechna okna kabiny i zpětná zr-
cátka nákladního vozu zaparkovaného
v Lomu Vižina rozbil poslední ledno-
vý víkend neznámý vandal. Dále poš-
kodil ukazatele přístrojové desky, au-
torádio a z kabiny vyházel povinnou
výbavu. Škoda byla předběžně vyčís-
lena na 20 000 Kč. (jaš)

V sobotu 25. ledna se mladí fotbalisté FK Všera-
dice 1932 zúčastnili turnajů pořádaných OFS Be-

roun. Dopoledne nastoupili naši starší žáci, kteří
prohráli až ve finále 2:3 se Zdicemi a v konku-
renci dalších pěti družstvev tak obsadili krásné
druhé místo. 
Odpoledne poměřili své síly a umění mladší žáci.
Protože polovina týmu pomáhala už dopoledne
kvůli velké marodce starším žákům, obávali jsme
se, že jim mohou během turnaje, jehož se zúčast-
nilo šest celků, dojít síly. To se ale nestalo - kluci
napodobili své kamarády a došli také až do finá-
le, kde podlehli 3:6 Hořovicku. Turnaj hodnotíme
velice kladně a děkujeme za přístup i reprezenta-
ci našeho klubu. Třešničkou na dortu bylo vyhla-
šování individuální cen. Nejlepším brankářem ve
starších žácích byl vyhlášen Emil Boukal, nejlep-
ší střelce jsme měli jak ve starších (Ondru Sudí-
ka), tak v mladších (Šimona Vitnera). 
Jsme rádi že se nám turnaje povedly. Navzdory
velké marodce kluci bojovali a předváděli krásné

fotbalové akce.  Michal VITNER, FK Všeradice
Foto Michal VITNER a ARCHIV
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Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách

práce s plošinou

Umístili jsme závoru do lomu, kam
nám vozili odpad z jiných obcí na
nepovolenou skládku a vytvořili no-
vý znak obce. Většinu z těchto akcí
jsme si dělali sami, s pomocí obča-
nů. Tímto bych jim chtěl poděkovat
- sám bych to nezvládl!
Co se naopak nepovedlo a co bude v
nejbližší době muset doplněné zas-
tupitelstvo řešit?
Myslím, že se nám povedlo vše, co
jsme plánovali. Nové zastupitelstvo
čeká v letošním roce oprava povrchu
cesty k hájovně, výměna 20 světel
veřejného osvětlení, oprava malé
vodní nádrže, celková oprava návsi
včetně rybníka a do konce dubna
dokončení 1/3 dětského hřiště. Se
vším je počítáno v letošním rozpočtu

na investice. V letech 2021-2022 je
podle předvolebního programu ještě
třeba vybudovat chodníky u hlavní
silnice, vyčistit strouhy, rozdělit od-
tok vody z obce dole na »alejce« a
odkoupit zbytek cesty od Lesů ČR.
Samozřejmě jim přeji, aby to zvládli
a mohou počítat s mou pomocí.
Pracoval jste jako uvolněný staros-
ta. Už víte, čím se budete zabývat,
živit nyní?
Ano, pracoval jsem 15 měsíců jako
uvolněný. Vykonával jsem funkci
starosty, dělal letní i zimní údržbu
vozovek, sekal obecní prostranství,
spravoval a uklízel sběrné místo
včetně odpadkových košů, sportovní
areál, hrabal listí, vyvážel papír a ko-
vový odpad, měl jsem na starost úp-

ravnu vody, výměny, opravy i odečty
vodoměrů, opravy veřejného osvět-
lení a ostatní činnosti, které má v po-
pisu obecní zaměstnanec. Toto vše
jsem vykonával za 26.900 Kč čisté
mzdy. Na ustavujícím zasedání jsem
slíbil, že část platu budu do obce vra-
cet v rámci darů, a to jsem také spl-
nil. Za 15 měsíců jsem vrátil tímto
způsobem 180.000 Kč. Takže mi z
platu zůstávalo 14.900 Kč zisku.
Práci pro obec jsem vykonával tak,
jako bych to dělal pro sebe. Živit se
budu samozřejmě prací - nikdy jsem
nebyl na úřadu práce a ani bych se k
tomu nesnížil.
Kdo vás nahradí v zastupitelstvu?
V zastupitelstvu mě nahradí Zuzana
Hůlová.

Kdy bude zvolen nový starosta/sta-
rostka?
To nevím, volba nového starosty je
již v pravomoci doplněného obecní-
ho zastupitelstva.
Mrzí vás, jak vaše starostování
skončilo?
Ano i ne. Jsem vděčný a vážím si
všech, kteří mi poděkovali za vyko-
nanou práci. Také já jim děkuji za
podporu a omlouvám se za to, že
jsem to nemohl dokončit. Při našem
nástupu měla obec hodnotu přibližně
třicet milionů, po mé rezignaci asi
sedmdesát milionů. V duchu jsem
doufal a plánoval, že až budeme
končit, bude mít naše obec hodnotu
ke 100 milionům a bude bez dluhů.

Miloslav FRýDL

Dvaapadesátá Zimní výstava drobného zvířectva
ZO ČSCH Suchomasty se uskutečnila 25. ledna v
areálu Starého Mlýna. Vystaveno bylo téměr 500
zvířat od 70 vystavovatelů, z čehož bylo šest mla-
dých chovatelů do osmnácti let. 
Posuzovatelé ocenili kvalitu zvířat čtyřiceti čest-
nými cenami a třemi poháry. Pohár za nejlepšího
králíka výstavy získal Václav Veselý za Činčilu
velkou. Pohár za nejlepšího holuba obdržel Petr
Blecha za Českého staváka černého sedlatého.
Pohár za nejlepší drůbež si převzal Josef Flachs za
Zdrobnělou viandotku bílou kolumbii.
Z mladých chovatelů získali čestné ceny Roman
Hanzlík (ZO ČSCH Suchomasty) za králíky Čes-
ký červený a Dagmar Hrabáková (ZO ČSCH Ka-
řez) za drůbež Zdrobnělou australku černou. 

Největší obavy měli pořadatelé z počasí, které
mohlo ovlivnit návštěvnost výstavy. Počasí ale
naštěstí vyšlo, a tak dorazili nejen chovatelé z
blízkého i dalekého okolí, ale také rodiny s dětmi.
Děkujeme OÚ Suchomasty za možnost uspořádat
naši chovatelskou výstavu a podporu v našem
snažení. Velké díky patří sponzorům za  podporu
naší neziskové organizace. Největší díky ovšem
patří  členům ZO ČSCH Suchomasty a přátelům z
chovatelských organizací ZO ČSCH Zdice a Tetín
za jejich obětavou pomoc a podporu.
Děkujeme také návštěvníkům a vystavovatelům
za účast i podporu a budeme se těšit na další set-
kání na naší letní výstavě, která se uskuteční v
areálu Dvora Všerad ve Všeradicích.    Text a foto
Jaroslav Janovský, Zo ČsCH suchomasty

Povedlo se nám vše, co jsme naplánovali!
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

Nejlepší králík? Činčila velká. Pohár si odnesl Jaroslav Veselý
V SUCHOMASTECH SE KONALA CHOVATELSKÁ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře

Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, finanční služby, zajištění
úvěrů, investice...

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz
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Komplexní pozemkové úpravy se
odehrávají v katastru Bělče. Dobro-
volníci vysadili v liteňském i běleč-
ském katastru 216 stromů. Bělečský
a Stříbrný potok jsou po většinu roku
vyschlé. Městys Liteň dokončil posí-
lení vodního zdroje i výměnu tech-
nologie vodárny a připravuje stavbu
nového vodojemu pro Leč a Liteň.
To jsou úryvky zpráv, které jste si
mohli v poslední době přečíst v Na-
šich novinách i v Liteňském zrcadle
nebo jste je slyšeli na zasedání liteň-
ského Zastupitelstva. Zdánlivě spolu

nesouvisí. Ale je to tak opravdu? Co
když k tomu přidáme zprávy z celo-
státních médií? Aféru se švindlující-
mi automobilkami (zdaleka se netý-
ká jen volkswagenu a škodovky),
zvyšování průměrné teploty, sklení-
kové plyny oxid uhličitý a metan,
několik let trvající sucho, zimy bez
sněhu i deště. Protože je to téma ob-
rovské, pokusím se jen inspirovat k
zamyšlení a možná otevřít diskuzi,
která by mohla trochu přispět k řeše-
ní toho obrovského problému, který
bezpochyby máme.
Už dlouhou dobu přemýšlím a deba-
tuji s přáteli na téma klimatické změ-
ny. Sám na sobě i v přírodě pozoruji
jevy, které ve mně naprosto jistě po-
pírají současný hlavní myšlenkový
proud o ničivém vlivu oxidu uhliči-

tého. Neustále si říkám, že přece
hlavní slovo musí mít Slunce. To je
ta energie, která pohání život na Ze-
mi, energie, která nás může usmrtit.
Teplota vakua kolem Země je 270°
Celsia, tj. pouhé 3°C nad absolutní
nulu. Kdyby přestalo Slunce svítit,
atmosféra Země by ztuhla. Slunce
však svítí a dodává nám energii, kte-
rá nás ohřívá o přibližně 290°C. Tato
sluneční energie má hodnotu 180
000 TW (terawatt). To umíme změ-
řit, je to fakt. Celková energie, kte-
rou disponuje světová ekonomika
(to, co umíme vyrobit) je 10 TW.
Proti Slunci jsme prostě žabaři. Už
víte, co mám na mysli? 
Většina energie, kterou vyrobíme,
má jako vedlejší produkt oxid uhliči-
tý. Ten vzniká spalováním uhlí, dře-

va, ropy, plynu, ale také tlením.
Množství oxidu uhličitého v atmo-
sféře zcela nepochybně stoupá. Co
to znamená? Jak funguje skleníkový
efekt? Sluneční záření, které se odra-
zí (tady je první velká ztráta energie)
od povrchu Země, je díky oxidu uh-
ličitému vráceno (další ztráta) atmo-
sférou zpět na Zemi. Od roku 1750
se zvýšilo množství energie, které se
takto odrazí zpět na Zemi, o 1 až 3
W/m2 (watt na 1 metr čtvereční).
Asi si teď říkáte, že to není možné,
že jsem se musel splést. Nespletl. To
jsou oficiální údaje, o něž se opírá
současná snaha o snižování produk-
ce oxidu uhličitého. 
Vraťme se k sluneční energii, jíž Ze-
mě přijímá. Na hranici atmosféry je
to asi 1400 W/m2. (Dokončení na str. 8)

Po mši začal koncert
Římskokatolická farnost Řevnice
již tradičně zorganizovala v liteň-
ském kostele slavnostní mši spoje-
nou s vánočním koncertem. Jako
každý rok se konala v sobotu po
Třech králích, letos 11. 1. Akci za-
jišťoval varhaník Václav Kliment,
který se přesunul z kůru do přední
lavice, ujal se role moderátora a
provázel slovem. Na programu byla
Česká mše vánoční lidová, jejímž
autorem je František Jiřím, vlastním
jménem František Jiří Mach, hu-
dební pedagog a skladatel tvořící v
první půli 20. století. Je sympatické,
že organizátoři hledají díla méně
známých autorů a seznamují s nimi
veřejnost. Účinkovali Dagmar Vaň-
kátová (soprán), Ilona Šatylovová
(alt), Jan Janda (bas) a instrumenta-
listé i sboristé Státní opery Praha.
Na varhany doprovázel Pavel Čer-
ný, role dirigenta se zhostil Jáchym
Svoboda. Na úvod zazněla Pastore-
la in C Františka Xavera Brixiho
pro sólové varhany. Místo ordinárií
zazněla Windhaager Messe C-dur
pro varhany, dvě horny a zpěv od A.
Brucknera. (Dokončení na straně 9)

Hasiči tahali krávu
a bavili se na plese
Silvest byl v Litni pro hasiče klidný. 
Zato během prvních týdnů nového
roku vyjížděli několikrát.
Hned 2. ledna byla jednotka povolá-
na k ohlášenému požáru drážního
domku v Srbsku u železniční tratě
na pravém břehu Berounky. Liteňští
vyjeli směr Karlštejn, po upřesnění
místa události změnili trasu přes
Korno a Tetín. Když dorazili k ohni,
byli zde již profesionální záchranáři
z Berouna i Řevnice. Po průzkumu
bylo zjištěno, že se jedná o neohlá-
šené pálení větví. Velitel zásahu po-
té poslal jednotky zpět na základny.
O tři dny později, 5. 1. večer, zapá-
lil neznámý žhář plastové kontejne-
ry za kinem v Litni. Po příjezdu k
místu události jednotka provedla
průzkum a začala kontejnery na pa-
pír hasit jedním vysokotlakým
proudem. (Dokončení na straně 8)

V krajině musíme hospodařit rozumněji!
NELZE CHRÁNIT POUZE NĚMECKO NEBO ČESKO A ZÁROVEŇ DEVASTOVAt PŘÍRODU JINDE NA ZEMI

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    2/2020 (103)                

KRÁLOVÉ VE ŠKOLE. Tříkráloví koledníci dorazili i do liteňské školy. (Viz strana 9) Foto Hana HAVELKOVÁ

Na Tři krále, 6. ledna 2020, se v li-
teňské restauraci Ve Stínu lípy sešlo
26 dětí a několik rodičů i prarodičů,
které se loni v prosinci zúčastnily
premiérové ročníku akce Adventní
kalendář. Každý den od 1. 12. se po
celé Litni rozsvěcela okna, vrata i
ploty sousedů s adventními čísly.
Úkolem dětí i dospělých, kteří si
mohli aktivně krátit čas čekání na
Ježíška, bylo najít všechna čísla a
vyfotit je. 
Hledání adventních čísel připravilo
24 liteňských rodin. Byly při tom
velmi kreativní. Čísla byla umístěna
v oknech i na plotech a byla oprav-
du krásná. Hodně nás potěšilo, že do

hledání se zapojili i dospělí a neby-
lo jich málo. Všichni »hledači« si
odnesli drobnou odměnu i cenu z
tomboly, kterou připravily pí Kelle-
rová a Drbalová.  Nejpěkněji seřaze-
ná čísla měla paní Nejedlá, jež sama
připravovala číslo 24, které jako je-
diné mohlo svítit už od 23.12. Smy-
slem adventního kalendáře bylo i
poznávání sousedů a ulic v Litni.
Proto se na vyhodnocování rozhod-
lo, že by bylo pěkné dopnit některé
číslo i o sousedské setkání u svařá-
ku. Uvidíme, jak se čísla rozdají le-
tos, ale pozor: některá jsou již obsa-
zena! Váš zájem těší.       Text a foto
Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Adventní kalendář se povedl, bude se opakovat
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V krajině musíme hospodařit rozumněji
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Okolní kontejnery hasiči odsunuli od
ohně, aby se nepoškodily. Poté ohlá-
sili lokalizaci na operační středisko.
Po příjezdu profesionálů z Řevnic
přišlo na řadu dohašování, kontrola
termokamerou a fotodokumentace.
Pak se jednotka vrátila na základnu. 
Brzy ráno 14. ledna byl ohlášen vý-
jezd do Korna k vyproštění krávy ze
žlabu, ve kterém byla zaseknutá ně-
kolik hodin. Majitel se ji snažil vy-
prostit, ale bez úspěchu. Po příjezdu
jsme ležící krávu vytáhli přes beto-
nový žlab a předali majiteli.
Po větru s deštěm 28. 1. zasahovali
hasiči na mnoha místech v severních
i středních Čechách. Liteňští vyjeli
odpoledne k vyvrácenému stromu
mezi Litní a Zadní Třebaní. Rozřeza-

li jsme ho a odklidili ze silnice.
V sobotu 18. 1. se konala každoroč-
ní valná hromada SDH Liteň. Po pěti
letech se volil i nový výbor - zůstal
ve stejném složení. Hasiči za uply-
nulých pět let opět odvedli velký kus
práce a dali si i další nové cíle. Po
výroční valné hromadě se týž den od
20.00 uskutečnil hasičský ples. Sto-
ly, sál i taneční parket se zaplnily
hned na začátku večera. 
A co nás čeká dál? Na konec března
plánujeme menší Loučení se zimou
v podobě přátelského dne otevře-
ných dveří v liteňské hasičárně s ká-
vou, čajem a drobným pohoštěním,
30. 4. uspořádáme pálení čarodějnic
a začátkem září opět loučení s létem. 

Jiří HrácH SDH Liteň

Hasiči zachraňovali krávu ze žlabu a bavili se na svém plese
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

V našich zeměpisných šířkách dopa-
dá na zemský povrch v létě až 1000
W/m2. Porovnejte to s hodnotou ko-
lem 2 W, o níž se zvýšil zpětný odraz
díky skleníkovému efektu. Proto má
smysl se zabývat energií, kterou pla-
neta přijímá od Slunce a je logické
nezabývat se hodnotou až 1000x niž-
ší, totiž odrazem 1W energie zpět na
Zemi. Teď to skoro vypadá bezna-
dějně. Buďte klidní, procesy na Ze-
mi to umí řešit za nás. Musíme však
pomoci, aby se naše klimatická situ-
ace zlepšila. My, bohužel, děláme
přesný opak, od řešení se vzdaluje-
me a posouváme blíž k hranici po-
myslné propasti. Proč? Domnívám
se, že to bude mix více vlivů. Sám
jsem před lety přijal nápad, že si bu-
deme na polích pěstovat pohonné
hmoty do aut, jako skvělý. Skvěle to
vypadá, ale skvělé to, bohužel, není.
Máme povinné přimíchávání biopa-
liv, povinně musíme spalovat bioma-
su místo uhlí. Nizozemí kvůli této
povinnosti dováží dřevo ze Sibiře,
kde se kácí cenné lesy pro plnění ev-
ropských kvót. Německo si nechce
ničit životní prostředí, tak nepěstuje
řepku na naftu doma, ale dováží mís-
to řepkového palmový olej. Ten vz-
niká ze suroviny, jejímuž pěstování
musely ustoupit deštné pralesy v In-
donésii i jinde. Tohle je globální ka-
tastrofa. Nelze chránit jen Nizozemí,
Německo nebo Česko – Evropu či
EU a zároveň devastovat přírodu jin-
de na Zemi. K problému je nutné při-
stoupit globálně a hlavně správně.
Spalování biopaliv a biomasy náš
problém nejenže neřeší, ale naopak
velmi rychle zhoršuje. A to se neba-
víme o negativních vlivech intenziv-
ního zemědělství. 

Nejdůležitější je voda
Co nám může pomoci? Zastavení
kácení lesů a jejich spalování. Ukon-
čení pěstování technických plodin
na biopaliva, a to na celé planetě. Na
uvolněných pozemcích vysazení le-
sů, vrácení luk, cest a remízů do kra-
jiny, vrácení potoků a řek do přiroze-
ných meandrů. Přestat dotovat pěs-
tování technických plodin a dotovat
to, když vlastníci své pozemky za-
lesní nebo jinak nechají porůst vege-
tací. A teď to nejdůležitější. Voda.
Všichni vidíme, že vody je v krajině
stále méně. Protože je vegetace i vo-
da regulátorem teploty a protože vo-

dy i vegetace v krajině ubývá, plane-
ta se otepluje. Když nabídneme
Slunci vegetaci, Země se ochladí.
Nebudu přepisovat články a studie
doc.RNDr. Jana Pokorného, CSc, ale
texty doporučuji k přečtení - perfekt-
ně, jednoduše ukazuje a popisují náš
problém. Klíčem je fakt, že měníme
distribuci sluneční energie, a tím
měníme místní klima (z něhož se
pak stává to globální). Slunce a voda
fungují společně jako jakýsi akumu-
látor energie. Na odpaření litru vody
je potřeba 0,68kWh, což představuje
asi 70% energie Slunce dopadající
na 1m2. Vodní pára z litru vody má
objem asi 1200 litrů a je v ní akumu-
lováno 0,7kWh energie, což je cca
kapacita běžné autobaterie. Klíčový
je fakt, že tato vodní pára putuje do
chladnějšího místa, kde se srazí zpět
ve vodu, spadne na Zemi a uschova-
né teplo uvolní. To samé teplo, které
předtím jinde odebrala. Takto jedno-
duše funguje distribuce sluneční
energie. Víme, že vodní pára v podo-
bě mraků brání v dopadání sluneč-
ních paprsků na zemský povrch.
Všichni také víme, že asfalt, beton,
pole, louka, les mají jinou povrcho-
vou teplotu, ačkoli se nacházejí na
stejném místě se stejným počasím.
Jsou však nositeli jiného klimatu.
Víme, že bosí v létě za plného slun-
ce na betonu nevydržíme. I vyprahlá
polní cesta nás pálí. Na louce či v le-
se můžeme chodit bosi. Také víme,
že v krajině s vegetací bude přes den
24°C, v noci 16°C. Naproti tomu v
krajině bez vegetace - typicky na

poušti - máme přes den i 40°C a v
noci 0°C. V obou případech je prů-
měr 20°C. Sami si odpovězte, kde
byste chtěli žít. Stejný průměr, stejné
počasí, rozdílné klima - chybí vege-
tace a voda.
Mnozí teď namítnou, že tam stromy
nerostou a voda chybí, protože je
tam horko, mráz a sucho zároveň.
Není to tak, je to naopak. Většina
starých civilizací vyschla a nespalo-
vali fosilní paliva. I naší civilizaci
předpovídají vědci stejný osud. Tedy
pokud nezměníme chování. Nikdo si
nemyslel, že vysychání naší krajiny
a vzestup teplot bude mít tak rychlý
průběh. Dobrá zpráva je, že s tím
můžeme něco dělat. A to poměrně
rychle a i bez peněz. Když zapojíme
peníze a zdravý rozum, problém vy-
řešíme rychleji. Návod nám dal v
povídce už v roce 1905 prostý pastýř
žijící ve Franci mezi severní Pro-
vence a úpatím Alp. Na tamní vyso-
činu přišel z údolí a usídlil se v opuš-
těném domě. Objevil ho náhodou na
svých toulkách krajem jeden pout-
ník. Ten popisuje tamní kraj té doby
jako velmi nehostinný, bez vegetace,
bičovaný větry, s vyschlými potoky
a studnami. Vesnice, které tam nale-
zl, byly opuštěné, protože v nich
chyběla voda. Kašny na náměstích
byly vyschlé. I poutníkovi došla vo-
da. Šel dlouho a další den objevil v
opuštěném domě pastýře. Ten mu
dal vodu, kterou čerpal rumpálem z
velké hloubky. Poutníkovi se nechtě-
lo pastýře opustit a pozoroval jej, co
dělá. Sázel stromy, respektive zasí-

val semena. Statisíce stromů. Už o
10 let později byla patrná změna.
Nad mladými dubinami se vznášel z
dálky viditelný mlžný opar. O 50 let
později byl v kraji zase život, v poto-
cích tekla voda, studny se naplnily.
Lidé se vrátili a na políčkách mezi
lesy opět rostlo žito a ječmen. Místo
se stalo oázou, kde už neduly divoké
větry, pouštní charakter zmizel. Pas-
týř se jmenoval Elzéard Bouffier.
Dokázal sám bez velkých peněz za-
chránit rozlehlý kraj. Příběh vypráví
útlá knížečka, která se jmenuje Muž,
který sázel stromy. Opačný příběh
zažilo Španělsko, když před 500 lety
vykáceli lidé statisícehektarů dubo-
vého lesa na stavbu lodí a už les ni-
kdy neobnovili. Ještě před nimi to
zažili Římané, celá severní Afrika,
Mezopotámie, Mayové...

Les všude vysázet nemůžeme
Prosím za nás všechny, abychom se
zamysleli a udělali to, co nám pomů-
že. Mocné naší malé země vyzývám,
aby udělali to samé. Nemůžeme všu-
de vysázet les. Jde o to, abychom v
krajině rozumněji hospodařili. Má-
me-li v krajině les nebo ovocný sad,
mokřady a rybníky (lze střídat s po-
lem), většina sluneční energie jde do
výparu vody. Vodní pára neodchází
rychle, protože už není síla, která by
ji hnala rychle vzhůru, voda se vrací
jako drobný déšť, mlha nebo ranní
rosa, když se v noci ochladí. (Když
jsem byl kluk, často v noci pršelo,
byly louže, které nikdy nevyschly).
To je malý vodní cyklus, který ale
existuje jen tehdy, pokud je dost ve-
getace a vody. V roce 1996 jsem od-
jel na dovolenou na jižní Moravu.
Moc lidí a horko nás donutily obrátit
auto směr Lipno. Stejné počasí, ale
jiné klima, nižší teplota (o 20°C) a
doslova ohromující vlhkost... Pokud
necháme obrovské půdní celky, zůs-
tanou holá, přehřátá pole. Na sklize-
ném, odvodněném poli je povrchová
teplota 50 stupňů, horký vzduch jde
nahoru (a odpařená voda odchází
pryč, neboť nedosahuje rosného bo-
du, v tom horším případě až nad
chladnější moře, tam kondenzuje a
spadne). Suchá plocha vypadá ne-
vinně, ale právě z ní stoupá rychle
vzhůru ohřátý vzduch, který odebírá
vlhkost z okolí. Tak krajina vysychá.
Děkuji, že jste dočetli až sem. V úctě
Filip KaštáneK, starosta Litně

DÍLO ŽHÁŘE. Liteňští hasiči u hořících kontejnerů.          Foto Jiří HRÁCH

NOVÉ STROMY. Sázení stromů ve Bělči. Foto Filip KAŠTÁNEK
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Haló, haló, hlásí se Nikola Malinová...
NĚKTERÁ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ RÁNA ZAČÍNALA V LITEŇSKÉ ZŠ HLÁŠENÍM ŠKOLNÍHO ROZHLASU
V liteňské základní škole jsme se vě-
novali vánoční tematice od začátku
adventu až do půlky ledna. Celým
adventním  i vánočním obdobím nás
slovem doprovázela Nikolka Mali-
nová z osmé třídy. Některá rána začí-
nala totiž hlášením školního rozhla-
su. První Nikolčin vstup zazněl v
pondělí 2. prosince. Dozvěděli jsme
se zajímavosti o zvycích  a tradicích
adventního času, o jeho historii. Dal-
ší hlášení se týkala  například sv. Mi-
kuláše, sv. Barbory či sv. Lucie, po-
slední ranní chvilka byla věnovaná
svátku Tří králů, který byl zároveň
prvním školním dnem v roce 2020.
Prvňáčky dokonce Tři králové nav-
štívili. Vládík Čadil z první třídy se
svými mladšími bratry a maminkou

přišli mezi děti v kostýmech a sezná-
mili děti s touto tradicí. 
V pondělí 20. ledna jsme naše vá-
noční aktivity završili návštěvou li-
teňského kostela Svatých Petra a
Pavla. Moc jsme se těšili na jesličky.
O kulturní program se stejně jako
loni postaral varhaník Václav Kli-
ment a učitel Petr Krutský. Zahráli a
zazpívali nám několik vánočních
písní a koled, milým překvapením
bylo vystoupení učitelky Marie Hu-
sákové, která se k nim přidala a za-
hrála na lesní roh. Na závěr si děti
několik známých a oblíbených koled
i  společně zazpívaly. 

Hana HAvELKovÁ, ZŠ Liteň

Po mši začal koncert
(Dokončení ze strany 7)
Na horny zahráli Jindřich a Kamila
Kolářovi. Pro mě jeden z nejsilněj-
ších okamžiků nastal před evangeli-
em. Sbor zazpíval a cappella čtyř-
hlasně lidovou koledu Poslechněte
lidé. Na závěr ve společném zpěvu
koledy Narodil se Kristus Pán za do-
provodu všech nástrojů zaznělo to,
proč jsme se sešli a co oslavujeme,
protože: „...nám, nám narodil se.“
Po mši svaté následoval koncert a
my si vyslechli nejprve chybějící
části Jiřímovy mše a poté dvě pasto-
rely. Nejdříve novodobou premiéru
české pastorely Martina Leonarda
Broulíka a poté S pastýři budu muzi-
kovat od Jakuba Jana Ryby. Násle-
dovala Ave Maria od C. Francka.
Vzpomněli jsme společně vloni ze-
mřelého pátera Karla Biška. Jeho
oblíbená vánoční skladba z filmu
Nezbedný bakalář od Jiřího Srnky s
názvem Koleda zazněla za doprovo-
du varhan v provedení pro čtyři hla-
sy a sbor se sopránovým sólem. Sk-
ladby V čarovné noci od Vlastimila
Hausmanna a Již do Betléma spějme
Jana Jakuba Ryby byly důstojnou
tečkou za krásným koncertem.
Akce se uskutečnila za podpory
Městysu Liteň. Zázemí vystupují-
cím umělcům poskytla ZŠ F.J. Řezá-
če. V přízemí budovy se mohli účin-
kující nejen rozezpívat, ale také jim
škola nachystala drobné občerstve-
ní. Za sladké příspěvky děkujeme
Lence Pecharové a Aleně Hupáko-
vé.       Hana HAvELKovÁ, Liteň

Uvařili polévku, pak
nocovali na zámku
Děti z kroužků vaření z Litně i okolí
se sešly 18. ledna na zámku v Králo-
vě Dvoře. Čekalo je vaření pod ve-
dením profesionální kuchařky Rad-
ky Kalubové. Cílem bylo společně
připravit několik druhů polévek.
Dvacet malých kuchařů si nachysta-
lo zeleninu, nakrájelo jednotlivé in-
gredience a ochutilo kořením polév-
ku. Malé kuchařky připravily drobe-
ní do polévky, kluci krájeli maso.
Spolupráce všech dětí byla úžasná.
Odpoledne jsme ukončili zámec-
kým stolováním a ochutnávkou uva-
řených polévek.
Společné setkání dětí z Litně, Karlš-
tejna a Králova Dvora pokračovalo
nocováním na zámku. Děti si užily
noční procházku a dovádění zámec-
kého skřítka Tkaničky. A nebylo by
to setkání kuchařů, kdyby si pak
ráno vlastnoručně nepřipravili sní-
dani - pochutnali jsme si na zámec-
kých palačinkách. Děti se naučily
vyhazovat a obracet palačinky, re-
kord byl devatenáct obratů.
Během dopoledne si děti užily hry a
společnou zábavu. Během víkendu
na zámku se mezi dětmi navázala
nová přátelství a na společné zážitky
budeme dlouho vzpomínat.
Co plánujeme dál? Moc se  všichni
těšíme na pekařský víkend, tento-
krát  v podhradí Karlštejna. Pro děti
z Litně a okolí chystáme na 8. břez-
na od 15 hodin tradiční dětský kar-
neval v restauraci Ve Stínu lípy. Mů-
žete začít připravovat kostýmy, těší-
me se na vás.         Eva KNoPovÁ,

Domeček, Liteň

Liteňské aktuality
* reportáž z Litně odvysílala 2. 2.
v pořadu Toulavá kamera Česká te-
levize. Záznam najdete na www.ces-
katelevize.cz/porady/1126666764-
toulava-kamera. (mif)
* týden od 8. do 15. 2. stráví mno-
ho dětí z Litně i okolí v Jizerských
horách. Pirátskou výpravu v Hrabě-
ticích pořádá zdejší Domeček.    (ek)
* Dětský tábor v údolí potoka Ja-
vornice u Zvíkovce připravuje na
19. 7. - 8. 8. TK Zálesák Liteň. Při-
hlášky je možné si rezervovat na:
lívancová.jana@seznam.cz, nebo
j.hrach@seznam.cz. Podrobnosti br-
zy zveřejníme. Jiří HrÁcH
* Starověkému Egyptu se během
ledna v hodinách dějepisu i výtvarné
výchovy věnovali liteňští šesťáci.
Nyní je čeká návštěva Náprstkova
muzea asijských, afrických a ame-
rických kultur.  (hav)

Pod křídly liteňského pracoviště Střediska volného času Domeček Hořo-
vice zahájil loni v říjnu činnost kroužek s názvem Myslivecká setkání.
Kroužek je zaměřený na poznávání přírody kolem nás, povídání o zvěři,
poznávání životního prostředí zvířat a jejich života v různých obdobích
roku. V říjnu jsme si byli prohlédnou zvěř v oboře pana Fiřta, povídali si,
jak se liší jelení od daňčí zvěře a co se děje v průběhu říje. Navštívili jsme
také liteňskou bažantnici, kde jsme se kromě bažantů setkali i s divokými
králíky. Při dalších schůzkách jsme si pověděli o tom, jak myslivcům po-
máhají psi a která plemena jsou k čemu určená. Zažili jsme několik noč-
ních výprav do okolí Litně, kdy jsme se snažili zachytit dění v přírodě pou-
ze sluchem. Jednu schůzku jsme věnovali nácviku střelby ze vzduchovky
na magnetické terče. Před Vánoci jsme si vyrobili přírodní svícínky a od-
nesli vánoční nadílku zvěři – samé zdravé dobroty: mrkev, jablíčka a zrní.

Text a foto Kamila KAAsOVÁ, Hatě

Malí myslivci vyráběli přírodní svícny

Jiří Miler nedal soupeřům žádnou šanci
Osmý ročník Zimního běhu Litní a
zámeckým parkem se konal 18. led-
na. V dětských kategoriích startova-
lo 131 běžců, hlavního závodu se
zúčastnilo 157 běžců. Odstartovali
společně se 4 dorostenci a s 28 běžci
běhu pro zdraví a kondici. Jeho vítě-
ze losovali zástupci z řad závodníků. 
Závodu se celkem zúčastnilo 318
běžců. Nejrychlejší byl Jiří Miler z
Lawi stars týmu Mladá Boleslav (na
snímku), který nedal soupeřům od
startu šanci a zvítězil s více než mi-
nutovým náskokem před nadějným
Petrem Pavlišenem a Romanem
Bonkem. Mezi ženami proběhla prv-
ní cílem Nikola Krýdová ze Spor-
tingu Příbram, která doběhla 32 se-
kund před zkušenější Helenou Po-
borskou z Kerteamu a Míšou Rieg-

rovou z Nižboru. Z důvodu úprav
vzdáleností všech tratí nemohly být
traťové rekordy překonány. Celý zá-
vod se totiž kvůli rekonstrukci areá-
lu bývalého učiliště přestěhoval do
prostor liteňského zámku.
Ceny nejlepším běžcům předával
náčelník České tábornické unie
(ČTU) Milan Rychlý a domácí Jana
Krtková. V každé kategorii se předá-
valy ceny, diplomy a medaile za prv-
ní tři místa. Vítězi jsou ale pro nás
všichni, kteří v zimním sobotním
dopoledni vyrazili sportovat.
Chtěli bychom poděkovat všem, kte-
ří nelitovali svého času a pomohli
při přípravách i při samotném závo-
dě.      Jana a Stanislav KrtKovi,

ČtU – tK Záskalák Liteň
Foto Martina KNoPovÁ

DOBRÉ RÁNO! Nikola Malinová při hlášení.      Foto Hana HAVELKOVÁ
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Třetí lednový týden žáci a děti ze základní a mateřské
školy v Zadní Třebani vyrazili na první zimní školu v
přírodě do Zelené Lhoty na Šumavě. Ačkoliv u hotelu
nebylo příliš sněhu, všichni byli nadšení i z té trošky, ze
které si mohli udělat sněhovou kouli. Za lyžováním a
bobováním však děti vyrážely vlakem na nedaleký Špi-
čák. Celá škola v přírodě byla na téma Po stopách Yetti-
ho - děti plnily úkoly s cílem najít Yettimu kamarádku,
což se jim podařilo. Jedním z témat byly zimní olympij-
ské hry, netradičně bez sněhu, na kterých děti ukázaly
sportovního a týmového ducha. Podpořit všechny týmy
přišel i medvěd, který se stal maskotem celých olympij-
ských her.                     Foto Martina láZničková

kateřina MATĚJčková, ZŠ Zadní Třebaň

Skoro třicet tisíc korun, které vydě-
laly na vánočních trzích, věnovaly
děti ze ZŠ Dobřichovice třináctileté-
mu Bohouškovi Rumlovi ze Lhotky.
Malý astmatik trpí  epileptickými zá-
chvaty a je upoután na vozík.
„Oslovila mě paní učitelka Klimto-
vá s tím, že by žáci vybranou částku
chtěli předat osobně. Proto jsme se
sešli v dobřichovické základní škole,
kde nám uspořádali společné setkání
syna a dětí,“ sdělila maminka Bo-
houška Lenka Rumlová.
Optimistická Lenka musela odpoví-
dat na spoustu dotazů dobřichovic-
kých školáků - jak Bohoušek komu-
nikuje, co má rád, jestli jezdí na prá-
zdniny a jak je na tom zdravotně.
„Zajímalo je vše a já byla ráda, že
jim mohu odpovědět,“ popisuje s ús-
měvem. Zato když odpovídá na do-
taz, kolik peněz od dětí dostala, de-
rou se jí do očí slzy. „Školáci nám

předali neuvěřitelných, NEUVĚŘI-
TELNÝCH  27 006 Kč!“
Paní Rumlová prý brečela i při sa-

motném předávání vydělaného ob-
nosu. „Bylo to neuvěřitelně emotiv-
ní, každý mi podal ruku, popřál,“ po-

pisuje. „Nesmírně si vážím jejich či-
nu,“ dodává s tím, že peníze budou
použity na synovu potřebu - na staci-
onář, rehabilitace... „Chtěla bych z
celého srdce poděkovat dobřichovic-
kým školákům, učitelům i rodičům.
Děkuji také všem, kteří si zakoupili
nějaký ten dárek nebo peníze věno-
vali jen tak. Nedokážu ani slovy vy-
jádřit, jak moc si toho vážíme!“
Petra FrÝdlová, Zadní Třebaň

Den otevřených dveří v černošickém Alzheimercentru se 30. ledna setkal s
velkým ohlasem. Návštěvníci ocenili moderní, přesto velmi útulné prosto-
ry, stejně jako představený koncept péče o naše klienty. Den byl rozdělen
do dvou částí - dopolední blok byl spíše odborný a pracovní, odpolední
prohlídka zařízení byla spojena s možností otestovat si paměť, což je první
krok v diagnostice Alzheimerovy choroby. Pro všechny, které by zajímalo,
jak taková zařízení vypadají a fungují či zvažují umístění někoho blízkého,
nabízíme možnost individuální návštěvy po domluvě s vedením zařízení.

Text a foto Jarmila SIVeRoVá, Alzheimercentrum Černošice

Město chce peníze
na hřiště i na tůně
Řevnice - Dotace na dva projekty se
na jaře pokusí získat Řevnice. Jedna
dotace by měla posloužit na vybu-
dování školního hřiště, druhá na od-
bahnění tůní.
O tom, zda o dotaci na hřiště požá-
dají, rozhodovali zastupitelé těsně
po uzávěrce NN, v pondělí 3. 2. Jde
o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, které jsou určené na obnovu
multifunkčních hřišť pro hodiny tě-
lesné výchovy. Radnice si již necha-
la zpracovat projektovou studii s ro-
zpočtem. Projekt počítá s oválem
uvnitř s hřištěm a doskočištěm.  
Na jaře chce město podat i žádost o
dotace z Operačního programu Ži-
votní prostředí. Evropské peníze
chce město použít na odbahnění tůní
na slepém rameni Berounky. „Díky
dotaci bychom mohli odtěžit bahno
a zeminu do hloubky 1 - 1,5 metru,
která by navíc mohla posloužit pro
rekultivační vrstvu naší skládky,“
uvedl starosta Tomáš Smrčka. (pan)

Třicet tisíc pro Bohouška, od školáků
ŽÁCI ZŠ DOBŘICHOVICE PŘEDALI NEMOCNÉMU CHLAPCI SVŮJ VÝDĚLEK Z VÁNOČNÍCH TRHŮ

Zimní olympiáda byla bez sněhu, zato s medvědem

DOJEMNÉ SETKÁNÍ. Dobřichovičtí školáci při setkání s Bohouškem a
Lenkou Rumlovými.  Foto ARCHIV

Návštěvníci centra si vyzkoušeli paměť
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Anděl páně na svinařském masopustu
ÚČASTNÍCI MASOPUSTNÍHO PRŮVODU SI MUSELI PROMNOUT OČI, ZDA SE NEOCITLI V NEBI...

Devatenáctá oslava masopustu se
konala 25. ledna ve Svinařích. Zača-
la hned ráno, kdy si tradičně mohli
zájemci na plácku za hospodou U
Lípy koupit jitrnice, jelita, tlačenku
či zabijačkovou polévku. Prodalo se
20 kg ovaru, 361 jaternic, 140 jelit,

10 světlých i 3 tmavé tlačenky a více
než 100 l polévky. 

Kdo poté od 13.00 zavítal na maso-
pustní průvod, kterého se zúčastnilo

79 masek, patrně si musel promnout
oči, zda se náhodou neocitl v nebi.
Dorazila totiž i početná skupina an-
dělů, v níž nechyběl popleta Petro-
nel ani vrchní pokušitel Uriáš. Jako
kdyby nás navštívil sám Anděl páně.
Nebeskému uskupení zdatně sekun-
dovala druhá nejpočetnější maska,
kompletní Adamsova rodina. Obě
tyto masky ale zastínili dva »dů-
chodci« v podání Milana Gondy a
Adama Jelínka, kteří se do role ne-
skutečně vžili a bavili všechny až do
konce průvodu. Škoda, že jim pak
nezbyly síly na večerní zábavu - sko-
lila je »viróza«. Králem masopustu
se ale stali zaslouženě. Bohaté poho-
štění čekalo masky přibližně ve 30
domácnostech, to nejlahodnější v
podobě božích milostí nabídla Věra
Dolejší. Celý průvod se o zábavu
starala neúnavná kapela Třehusk, jež
zbylé maškary dovedla zpět do hos-
pody U Lípy. Tam se masopustní ve-
selí završilo zábavou se skupinou Ži-
vá huba. V sobotu 8. 2. budou slavit
masopust v Halounech, Rovinech a
Hlásné Třebani, 16. 2. ve Tmani.

Radek BOXAN, Svinaře, (mif)

Vlaky z Berouna
zastaví v Kačerově
České dráhy zveřejnily únorový Vý-
lukový jízdní řád (VJŘ). Během os-
mi víkendových dnů od 8. 2. do 1. 3.
bude vždy 21 vlaků ve směru do
Prahy odkloněno z Radotína do Pra-
hy hl.n. mimo Smíchov. První z této
skupiny vlaků má odjezd ze Řevnic
v 8.05, poslední v 18.05. Ostatní
vlaky tohoto směru a všechny spoje
Praha – Beroun budou vedeny přes
Smíchov. Zatímco dosud elefanty
při cestě z Radotína na Hlavní nád-
raží přes Krč nikde nezastavovaly, v
posledních výlukových řádech už
byl umožněn výstup a nástup v
Chuchli. V opatřeních pro 8., 9., 15.,
16., 22., 23. i 29. 2. a 1. 3. již budou
zastavovat i v Krči, Kačerově a Vr-
šovicích. VJŘ s barevně odlišenými
rozdíly oproti pravidelným trasám
lze stáhnout z webové stránky Čes-
kých drah.                 Jan SuP, Praha

Ochutnávka jablek se konala v Hlás-
né Třebani. Sál České  hospody se
překvapivě zaplnil. Dorazili i zah-
rádkáři z Berouna, pan Taraba z
Drahlovic a pan Dohnal z Karlštej-
na, který přinesl na ukázku obrov-
skou a krásnou kdouli. Vypadala ja-
ko hruška, jen si ukousnout...  
Přihlásilo se 23 porotců, hodnotila
se chuť 30 druhů jablek. Každý ob-
držel kartičku s hodnocením: 1 - vel-
mi špatná, 2 - špatná, podřadná, fád-
ní, 3 - mezistupeň, 4 - horší, 5 - st-
řední, 6 - mezistupeň, 7 - dobrá, aro-
matická, renetovitá, 8 - mezistupeň,
9 - vynikající, lahodná. Každý stůl

dostal džbánek s vodou a nakrájené
rohlíky. Dvě děvčata krájela jablka,
další dvě je roznášela po sále. Po
skončení degustace nás předsedkyně
hlásnotřebaňských zahrádkářů Jana
Kratochvílová pohostila vynikají-
cím zákuskem a výbornou kávou.
Domnívala jsem se, že se pak vrhne-
me na vyhodnocení, ale omyl. Vy-
plněné lístky si vzal B. Průcha do
Berouna s tím, že výsledky budou až
za měsíc. Poděkování Janě Kratoch-
vílové za prima akci a všem, kteří se
zúčastnili. Ať se daří pěstování ovo-
ce a zeleniny, révy vinné i květin.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň 

Zavřeno! Radotínem...
(Dokončení ze strany 1)
„Bydlí v Dobřichovicích a vyzvedá-
vá kolegu v Letech, pro něj je cesta
Radotínem jednodušší. Uzavírka
pro něj bude velmi obtížná, jelikož
nákladním autem neprojede některé
přilehlé obce,“ míní Míša. Navíc po-
dle ní bude většina řidičů využívat
Strakonickou, takže již teď často uc-
paná hlavní spojka do Prahy bude
ještě vytíženější.    
Simona Kuthanová doplňuje, že dal-
ší průšvih související s rekonstrukcí
železničního mostu v Radotíně je
omezení vlakové dopravy. „Bude se
jezdit po jedné koleji, což při prů-
měrné frekvenci zpoždění či nejetí
vlaku už nyní minimálně 3x týdně
bude na dojíždění vlakem ve směru
od Berouna a zpět dost tragické. Už
teď máme ve škole problém,“ píše
Kuthanová.   Pavla NOVÁČKOVÁ

Sloup se může vrátit! rozhodli zastupitelé
Karlík, Praha - Mariánský sloup,
na jehož kopii už přes dvacet let
pracuje bez nároku na honorář
řevnický rodák, obyvatel Karlíka,
sochař Petr Váňa s bratrem To-
mášem a dalšími pomocníky, by se
měl po 102 letech od stržení vrátit
na Staroměstské náměstí v Praze.
Jeho znovupostavení v lednu sch-
válili pražští zastupitelé.
Ještě loni v květnu přitom magistrát
činil obstrukce při vydání povolení
k záboru, třebaže stavitelé měli vy-
dané stavební povolení. Teď se zas-
táncům sloupu podařilo v zastupitel-
stvu získat dost hlasů pro obnovu. 

Převážná část sloupu je hotová. Ny-
ní bude podle Váni následovat složi-
tý proces dopravy, třídění a osazová-
ní kamenů. „K tomu budeme potře-
bovat součinnost úřadu s vyřizová-
ním dalších razítek pro zábor, vjez-
dy, harmonogram prací,“ popsal Pe-
tr Váňa v pořadu Miluju Prahu. Ná-
sledně budou muset sochaři na místě
sejmout dlažbu, dostat se k původ-
ním základům a vytvořit novou des-
ku. Poté budou sestavovat schodiště,
balustrádu, na to kuželky, madlo a
základní kameny sloupu. „Chtěli by-
chom to postavit, až bude letos tep-
lo,“ ukončil Váňa. (pan)

Hudeček v Řevnicích
Houslový virtuos Václav Hudeček
koncertoval 19. ledna v řevnickém
kině. Před začátkem defilovalo na
pódiu 22 krojovaných tetiček a sou-
sedů, včetně nejstarší činné baráč-
nice, čtyřiaosmdesátileté Marty Kr-
ňanské. Na závěr koncertu, který
byl oceněn bouřlivým potleskem,
zazněla polka Škoda lásky.      (pan)

Foto Jiřina CVANCIGEROVÁ

Zahrádkáři ochutnávali jablka

Z našeho kraje 
* Přednáška pro seniory na téma
Prevence přepadení se koná 5. 2. od
13.30 v jídelně Domu s pečovatel-
skou službou v Radotíně.           (zrr)
* Večer Františky Plamínkové pořá-
dá 8. 2. od 18.00 v Městském sále na
Vráži Černošická společnost letopi-
secká. Po promítání dokumentu ČT
následuje beseda s režisérkou, dra-
maturgyní a autorkou biografie Fr.
Plamínkové. Vstup volný.        (pan)
* Den stolních, deskových a karet-
ních her organizuje 9. 2. od 13 do
19.00 vinárna Bear Place v areálu
zámku Dobřichovice. (ak)
* Přednášku analytičky ČT Marti-
ny Lustigové o prvním českosloven-
ském premiérovi Karlu Kramářovi
hostí 13. 2. od 18.00 Muzeum České-
ho krasu. Beroun Vstup 20 Kč. (vlk)
* První tzv. Pol Point ve Středočes-
kém kraji otevřela policie v Karlš-
tejně. Jde o kontaktní místo, kde ne-
najdete jediného policistu. Výpověď
či výslech probíhá na dálku. Lidé
odtud budou moct hlásit trestné činy
na krajské ředitelství policie. Karlš-
tejnský pilotní projekt bude fungo-
vat rok. Pokud se osvědčí, bude se
zavádět i v dalších obcích.        (pan)
* Z kola spadla 26. 1. na cyklistic-
ké stezce v Letech tříletá holčička.
Neměla přilbu a utrpěla velkou trž-
nou ránu hlavy. Po nezbytném ošet-
ření byla i s maminkou transporto-
vána do motolské nemocnice. (bob)
* Ve sklepě hotelu Grand v Řevni-
cích zasahovalo 21. 1. ráno několik
dobrovolných i profesionálních ha-
sičských sborů. Příčinou silného za-
kouření byla technická závada na
kotli. Pavel VINTERA
* Vůz zn. VW Golf zaparkovaný
před domem v ulici K Berounce v
Letech posprejoval v noci z 28. na
29. ledna neznámý vandal. Následně
znehodnotil stěnu fasády rodinného
domu vulgárními nápisy. Škoda by-
la vyčíslena na 20 000 Kč.          (jaš)
* Skříňová dodávka sjela 27.1. z
nezpevněné cesty v Zadní Třebani a
zůstala opřená o plot. K vyproštění
musely být použity dva automobilo-
vé navijáky. (pav)

VYSVĚDČENÍ Zadnotřebaňské školáky čekalo po návratu ze školy v příro-
dě (viz str. 10) jen pár dní učení - ve čtvrtek 30. ledna dostali hodnocení za
své půlroční snažení ve školní lavici. Všichni prvňáčci byli vzorní a mohli
se tudíž radovat ze samých jedniček.  Text a foto Kateřina MATĚJČKOVÁ

NALÉVAL I PÁMBŮ. Martin Zíma v přestrojení za »Pána Boha« při nalé-
vání účastníkům masopustního průvodu ve Svinařích. Foto NN M. FRÝDL
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»Citrusové« letos ještě neprohráli
ŘEVNICKÝ BANDY CUP MÁ ZA SEBOU PĚT KOL, FINÁLOVÉ PLAY-OFF JE NA PROGRAMU 22. ÚNORA
Řevnice - Pouhá dvě kola zbývají
odehrát účastníkům dvacátého
třetího ročníku turnaje v pozem-
ním hokeji Řevnický Bandy Cup
(ŘBC). Vítěz bude známý po závě-
rečném play-off, které je napláno-
váno na 22. února.
Turnaji zatím kraluje obhájce loňské-
ho vítězství Citrus Team, který v do-
savadních pěti odehraných kolech
ani jednou neprohrál. „Ve čtvrtém
kole, poslední lednovou sobotu, »cit-
rusové« odehráli krásné a vyrovnané
utkání se Samotáři, které skončilo
0:0,“  nešetřil uznáním  jeden z orga-
nizátorů turnaje a brankář družstva

Boston Martin Kodet. „Zápas se po-
vedl hlavně oběma gólmanům, Jiří-
mu Kadlecovi a Romanu Wrobelovi,
kteří předváděli krásné zákroky,“ do-
dal s tím, že se »na nohy konečně po-
stavil« i tým L.A. Kings, kterému se
v poslední době začalo dařit. „Za
zmínku stojí, že nejstarší hráč ŘBC,
kapitán Bostonu Vladimír Strejček,
vstřelil svůj druhý gól a 10 vteřin
před koncem srovnal stav utkání s IQ
Ouvey na 3:3,“ zdůraznil Kodet.
Páté kolo se první únorovou sobotu
hrálo za krásného počasí a podle or-
ganizátorů »v naprostém klidu«. O
vítězi prý rozhodnuto ještě ani zdale-

ka není. „Favoriti jsou, ale i slabší tý-
my mohou překvapit,“ uvedl Kodet a
pochválil družstvo L.A. Kings za
překvapivou remízu se suverénním
Citrus Teamem. Tabulku střelců vede
Jakub Strnad, v kanadském bodování
je bod před ním Michal Vincenc. „V
pátém kole se velice dařilo Adamovi
Štastnému z týmu Kojotů, který dal 8
gólů a na jeden nahrál,“ uzavřel Mar-
tin Kodet.                Miloslav FRýDl
Výsledky 25. 1.: Samotáři - Boston 5:0
IQ Ouvey - Boston 3:3
Citrus Team - Samotáři 0:0
IQ Ouvey - L.A. Kings 2:4
Kojoti - Citrus Team 2:6
L.A. Kings - Citrus Team 2:10
Samotáři - IQ Ouvey 2:2
Boston - Kojoti 4:6
L.A. Kings - Samotáři 5:3

Citrus Team - Boston 7:1
IQ Ouvey - Kojoti 0:6

Výsledky 1. 2.: Samotáři - Kojoti 2:3
Boston - L.A. Kings 2:5
Citrus Team - IQ Ouvey 8:0
Kojoti - L.A. Kings 3:1
IQ Ouvey - Boston 1:6
Citrus Team - Samotáři 1:0
IQ Ouvey - L.A. Kings 4:3
Kojoti - Citrus Team 2:4
Samotáři - Boston 2:3
L.A. Kings - Citrus Team 3:3
Samotáři - IQ Ouvey 4:3

Průběžná tabulka turnaje
1) Citrus Team 30 bodů (76:22)
2) Kojoti 24 (83:54)
3) Samotáři 15 (48:42)
4) Boston 15 (66:78)
5) L. A. Kings 9 (45:78) 
6) IQ Ouvey 9 (31:75)

BLÍŽÍ SE FINÁLE. Do konce základní části Řevnického bandy cupu zbývají už jen dvě kola, pak je na programu finálové play-off. Foto Pavel JÍLEK

Čtyřiadevadesátou sezonu národní
házené v Řevnicích zahájili »starší
páni« na lednovém turnaji starých
gard v Čakovicích. Řevnickým se
dařilo - prohráli až finálové utkání s
výběrem prvoligových hráčů celé
České republiky ČR!
Druhé místo je velký úspěch a naši
borci se rozhodně nemají za co sty-
dět. Tím spíš, že i ve finále nad re-
prezentanty vedli 2:0. Soupeř po
rozpačitém úvodu zabral a nakonec
se radoval z těsného vítězství 8:7.
Další turnajové výsledky:
NH Řevnice - Litice 6:3
NH Řevnice - Nýřany 10:8
NH Řevnice - Přeštice 7:7
V jaké sestavě jsme vystoupili? Pos-
píšil -  obrana: Leinwebwer, Knajfl,
Smrčka, P. Hartmann - útok Jech,
Knýbel, Zavadil, J. Hartmann.
Gratulujeme!
Na domácí půdě zahájili starší žáci
sezonu v řevnické hale zimním ha-

lovým pohárem 25. ledna. Z pohle-
du jejich dosavadních výsledků to
byl neslavný úvod sezony! Vypadalo
to, že se jim do finálového turnaje,
který se bude hrát v březnu v Jihla-
vě, vůbec nechce postoupit. Trochu
pozivní bylo vyhlašování výsledků,
kdy byli vyhodnocováníi hráčí za
rok 2019. V kategorii starších žáků
byl loni nejlepší Vojta Zavadil! 
Naše výsledky: 
NH Řevnice - KNH Spoje 21:12
NH Řevnice - Čakovice 21:15
NH Řevnice - Bakov 18:20 a druhé
místo. 
Do naší haly se zase podíváme 7.
března - budeme držet palce mlad-
ším klukům, kteří se budou chtít
probojovat do finalového turnaje.
Ten se hraje 28. 3. v Plzni-Bolevci. 
Turnaj dorostenců, který se měl ko-
nat 2. 2. v Lázních Bělohrad, byl na
poslední chvíli zrušen. Petr Holý,

NH Řevnice 
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cukrárna, drogerie, večerka, Žabka; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře:
Obchod; Lety: OÚ, Billa, Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál,

benzina, večerka; Karlštejn: Obchod, Koloniál; Dobřichovice: Nákupní stře-
disko, stánek u nádraží Plynbouda; Černošice: Obchod Vráž; Chlumec: Obchod;

Vižina: Obchod; Hatě: Obchod; Drahlovice: Obchod; Tmaň
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Čtyřiadevadesátá sezona začala

Štěpánek, který se věnuje i trénování malých dětí ve Sportclubu Řevnice, si
všechno vynahradil v deblu. Stejně, jako v létě, ho i tentokrát hrál s dalším
Antonínem, Bolardtem. Dvěma Tondům (na snímku vlevo Štěpánek, vpra-
vo Bolardt) to spolu ladí - ačkoliv byli až čtvrtí nasazení, zválcovali všech-
ny soupeře. Štěpánek dokonce za celý deblový turnaj ani jednou neprohrál
vlastní servis! Ve finále si připsali cenný skalp vítězstvím nad favorizova-
ným párem Rikl-Krstev. Za stavu 1:1 na sety rozhodoval supertiebreak,
který po Riklově závěrečné dvojchybě vyhráli 10:7. A mimochodem - také
Antoním Bolardt je spojen se Řevnicemi. Pochází sice ze Zbraslavi, ale v
žákovských letech v řevnickém Sportclubu částečně trénoval a hájil jeho
barvy. Foto ARCHIV (šv)

Řevnický Štěpánek je znovu mistrem ČR
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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