
Řevnice, Poberouní - Před projíž-
dějící vlak vstoupila 31. ledna u
železničního přejezdu v Řevnicích
patnáctiletá dívka.  Její vrstevnice
skoncovala stejným způsobem se
životem nedaleko odtud v polovi-
ně listopadu. „Sebevražd i pokusů
o ně v poslední době přibylo, vý-
razně, hlavně mezi mladými,“ po-
tvrdil NN ředitel řevnické zách-
ranky Bořek Bulíček.
Tragická událost se stala poslední
lednový den v půl páté odpoledne
poblíž železničního přejezdu u láv-
ky k řevnickému kempu. „Dívka,
ročník narození 2006, vstoupila před
přijíždějící vlak, přičemž následky
jsou fatální - dívka na místě zemře-
la,“ sdělila Novinkám policejní
mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že

kriminalisté případ vyšetřují jako
sebevraždu. Na místě kromě policis-
tů zasahovali také hasiči a záchraná-
ři, provoz na trati mezi Řevnicemi a
Zadní Třebaní byl přibližně na hodi-
nu zcela zastaven, poté byl obnoven
sníženou rychlostí. Ve vlaku, který
dívku srazil, cestovalo asi šedesát li-
dí, nikomu z nich se nic nestalo. 
„U tragické události jsme zasahova-
li jako prvotní postraumatický tým,
než se dostavil policejní psycholog,
promluvili jsme s matkou oběti a po-
dali uklidňující léky,“ uvedl Bulí-
ček. Podle ředitele řevnických zách-
ranářů v posledních přibližně dvou
letech dokonaných sebevražd i
»neúspěšných« pokusů o ně výrazně
přibylo, hlavně mezi dospívajícími.
(Dokončení na straně 3) (mif)

Zemřela Ludmila Vaňková, spisovatelka i herečka
Řevnice - Čtyři desítky knih, převážně historických románů, napsala za svůj
dlouhý - a plodný - život Ludmila Vaňková. Jedna z nejúspěšnějších a nej-
prodávanějších českých spisovatelek, obyvatelka Řevnic, zemřela 3. února.
Bylo jí čtyřiadevadesát let.
„V patnácti letech jsem si vymyslela, že napíšu velkou epopej o českých
dějinách,“ uvedla v rozhovoru pro krajský deník Svoboda v roce 1988. Epo-
pej v roce 1942 opravdu psát začala, ale hned po skončení války toho - k
velké nelibosti své maminky - nechala. Svoji první, a hned velmi úspěšnou,
knihu Král železný, král zlatý vydala až v roce 1977. (Dokončení na straně 4)

Všenory - Záchránit dva psy, kteří
uvízli v kanalizaci, se 28. ledna od-
poledne spolu se strážníky vydali
do Všenor také hasiči.
„Psi pronásledovali lišku a zůstali
uvnitř kanalizace asi 6 metrů hlubo-
ko,“ uvedl velitel řevnických hasič-
ských profesionálů Jaroslav Růžič-

ka. Hasiči s pomocí vyprošťovacího
automobilu otevřeli poklop šachty a
do podzemí slanil speciálně vycvi-
čený lezec. „Všechna zvířata byla
odchycena a vytažena na povrch.
Liška byla vypuštěna do volné pří-
rody, nezraněné psy si převzala ma-
jitelka,“ dodal Růžička.              (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Vyhlásili stavební uzávěru  - str. 2
* Zálesáci budou hledat poklad - str. 9

Všenory - Psycholog, odborník na
drogy a závislosti obecně, jeden ze
zakladatelů známého Střediska
prevence a léčby drogových závis-
lostí Drop In, obyvatel Všenor.
Ivan DOUDA.
Proč podle vás v poslední době to-
lik přibývá sebevražd teenagerů či
pokusů o ně?
Neznám statistiky posledních při-
bližně dvou let, ale ve hře určitě bu-
de spousta dlouhodobých vlivů. In-
terpretace krátkodobých statistik je
ovšem velmi ošidná a často účelová
či subjektivní. 
Jak moc tento trend souvisí s pan-

demií covidu, s níž se potýkáme už
dva roky, a která podle mnohých
odborníků prohloubila už tak dost
velké sociální odloučení či dokonce
vyloučení nezanedbatelné části
dospívajících?
Covid je lákavé téma, ale zatím ni-
kdo neví, jak »IT« možnosti komu-
nikace (covidem ještě umocněné)
dlouhodobě ovlivní jednotlivce a
společnost. Vidím také obrovský ná-
růst ideologizace společnosti a je-
jich hodnot - něco podobného jako
my, starší, dobře pamatujeme z pa-
desátých let minulého století.
(Dokončení na straně 3)                   (mif)

BLÍŽÍ SE FINÁLE. Poslední »řádné« kolo zbývá sehrát účastníkům čtyřia-
dvacátého ročníku Řevnického bandy cupu. Poslední únorovou sobotu pak
přijde na řadu finálové play-off. (Viz strana 13) Foto Pavel JÍLEK

Psy uvězněné v kanále vysvobodili až hasiči

Ivan Douda.                Foto ARCHIV

Sebevražd přibývá,
hlavně mezi mladými
V ŘEVNICÍCH VLAK SRAZIL PATNÁCTILETOU DÍVKU

14. února 2022 - 3 (820) Cena výtisku 8 Kč

Jaro je ve vzduchu, ale
zvěř ještě potřebuje klid

Život v IT džungli vyžaduje nové formy obrany Masopust: Bohatý
program, trdla, sýry...
Zadní Třebaň - Trdla, sýry, koláče
škvarky, jelita i jitrnice, šperky...
Sortiment jarmarku, který bude sou-
částí XXXIII. Poberounského ma-
sopustu v Zadní Třebani, je pestrý.
K účasti se přihlásily tři desítky
stánkařů z okolí i z daleka.
Program 26. února začne na návsi v
9.00. Těšit se můžete na osvědčené
soubory Notičky, Klíček, Proměny,
Třebasbor, Třehusk. O tradiční fraš-
ku i pochovávání Masopusta se, ja-
ko vždy, postarají řevničtí ochotníci.
Dorazíte-li v masce - čím originál-
nější, tím lepší - můžete vyhrát ně-
kterou z atraktivních cen. (Viz str. 4)
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Zastupitelé vyhlásili stavební uzávěru
STAROSTA HLÁSNÉ TŘEBANĚ: CHCEME ZBRZDIT RŮST POČTU NOVÝCH OBYVATEL OBCE...

hlásná třebaň - Stavební uzávěru
na velkých, dosud nezastavěných
pozemcích určených k výstavbě vy-
hlásilo zastupitelstvo hlásné tře-
baně. „chceme alespoň mírně zbr-
zdit růst počtu nových obyvatel ob-
ce,“ uvedl starosta tomáš Snopek.
Uzávěra se týká osmi velkých lokalit
v Hlásné Třebani, například pozem-
ků po obou stranách ulice Trubské u
zemědělského objektu Kolářových,
vedle sokolovny i po obou stranách
silnice na Karlštejn, a dvou lokalit v
osadě Rovina. Rozhodnutí o vyhlá-
šení stavební uzávěry podle starosty
předcházely konzultace s odborníky
na územní rozvoj a stavební právo.
„Po intenzivní debatě zastupitelstvo
nakonec dospělo k většinové shodě,
že vyhlášení uzávěry je nutné, pokud
chceme v novém územním plánu
alespoň mírně zbrzdit růst počtu
obyvatel obce. Zároveň považujeme
za férové otevřeně informovat o
tom, že uzávěru vyhlašujeme,“ sdělil
Snopek s tím, že zastupitelstvo in-
tenzivně pracuje na novém územním
plánu: „Máme hotovou studii odvo-
du dešťových vod, finišujeme vizi
rozvoje i studii zklidnění dopravy,
což jsou pro nový územní plán klí-
čové podklady,“ zdůraznil a dodal:
„Příprava nového územního plánu
může trvat více let. Do té doby by

mohly být velké pozemky zastavěny
a nová pravidla by nedávala smysl.
Stavební uzávěra dává zastupitelstvu
obce čas promyslet pravidla pro hro-
madné zastavování uvnitř obce.“
Na otázku, jak na dočasnou stavební
uzávěru reagují vlastníci dotčených
pozemků, starosta odpověděl: „Něk-
teří to akceptují, jiní využívají práva
podání námitky. Všechny námitky

budou zastupitelstvem obce řádně
vypořádány.“
Stavební uzávěru loni v září vyhlási-
li také v Litni. „Týká se pozemků 17
a 3 (pozemek pod kostelem) a po-
zemků 33, 34/1, 34/2, 34/3 (škol-
ka),“ řekl starosta městyse Filip Kaš-
tánek. „Omezovali jsme i výstavbu
nových domů, k tomu ale byla vzne-
sena námitka, které jsme museli vy-

hovět,“ dodal s tím, že původně bylo
do uzávěry navrženo asi 120 tisíc
metrů, nakonec v ní ale zůstala asi
jen desetina této plochy. „Městys
předpokládá odpovědný přístup de-
veloperů, jejichž zájem by měl být
se zájmem městyse totožný - realizo-
vat obytnou výstavbu až v okamži-
ku, kdy budou na území městyse za-
jištěny podmínky pro předškolní vz-
dělávání dětí nových obyvatel,“ do-
dal Kaštánek.         Miloslav FRÝDL

Případ vloupání do rekreační chaty
v ulici V Podskalí v Zadní Třebani
vyšetřují berounští policisté.
Podle dosavadních zjištění se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do ob-
jektu v době od konce listopadu
2021 do 4. února 2022. Nejprve pře-
konal oplocení pozemku a poté vy-
kopl vstupní dveře. Uvnitř prohledal
všechny místnosti a odcizil černoze-
lené jízdní kolo značky Merida, čer-
nou koloběžku značky Kostka, ry-
bářské potřeby a různé druhy nářadí.
Celkem způsobil škodu za více než

60 000 Kč. Policisté zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání tří trestných činů: krádeže,
porušování domovní svobody a
poškození cizí věci. Za to pachateli
hrozí trest odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta. Policie vyzývá
občany, kteří ve výše uvedené době
v Zadní Třebaň spatřili poblíž ulice
V Podskalí podezřelou osobu, aby
své poznatky poskytli na nejbližší
policejní služebnu nebo na linku
158.      Michaela RichteROVá,

Policie ČR

Cestou z restaurace

usnul na chodníku
V sobotu 5. února bylo Městské poli-
cii Černošice ve 22.57 nahlášeno, že
na chodníku v černošické ulici Dr.
Janského spí kdosi na chodníku.
Strážníci na místě zjistili, že se jedná
o muže mladšího vzhledu. Po probu-
zení uvedl, že byl s kamarády v res-
tauraci a po odchodu si chtěl na
chvilku odpočinout. Sedl na zem a
nejspíš usnul. Muž nevykazoval ja-
kékoliv známky zranění, jeho rozpo-
znávací i orientační schopnosti zůs-
taly zachovány. Vzhledem k chlad-
nému zimnímu počasí mu bylo dopo-
ručeno, aby se odebral co nejkratší
cestou k domovu. Mladík poté ode-
šel na vlakové nádraží, odkud nej-
bližším spojem odjel do Prahy.

otmar KLiMsZa, 
Městská policie Černošice

Z našeho kraje
* 11. ročník masopustu se uskuteč-
ní 19. 2. v Halounech. Maškary mají
sraz v 10.00 v ulici Březová, poté s
hudbou obejdou obec a požehnají
hospodářům i hospodyním. Ve 14
hodin budou u ohně na místním hřiš-
ti vyhlášeny nejlepší masky.    (smh)
* Oslava masopustu se koná 19. 2.
v Neumětelích. Sraz maškar je v
10.00 u kulturního domu na návsi,
po předání práva starostou obejde
průvod s muzikou obec.             (mif)
* Výcvik s bojovníky MMA Kar-
losem »Terminátorem« Vémolou a
Tomášem »Robocopem« Peleškou
absolvovali v hale Lokomotivy Be-
roun místní policisté. Seminář,
jehož se zúčastnili kriminalisté i
»obvoďáci«, byl zaměřen zejména
na to, jak zpacifikovat útočníky s co
nejmenší újmou na zdraví.        (mir)
* Spadlé, nalomené nebo jinak ne-
bezpečné stromy poškozené silným
větrem odstraňovali 30. 1. - 2. 2.
řevničtí profesionální hasiči v Mo-
řince, Klínci, Černolicích a Třeboto-
vě. U dalších zásahů v Černošicích a
Jílovišti spolupracovali s místními
dobrovolnými jednotkami.        (jar)
* Pes, který se volně pohyboval v
řevnické Komenského ulici, byl 8.
2. převezen na služebnu místní
městské policie. Majitel si jej vy-
zvedl ještě týž den. (jaj)
* K požáru střechy chaty v Řevni-
cích vyjeli 4. 2. vpodvečer místní
profesionální hasiči. Spolu s nimi
dřevěnou střechu zděného objektu
hasili i jejich dobrovolní kolegové z
Řevnic a Dobřichovic. Hasiči oheň
likvidovali pomocí 2 vodních prou-
dů v dýchací technice, za současné-
ho rozebírání konstrukcí a měření
teploty termokamerou. Příčina po-
žáru i škoda jsou v šetření.         (jar)

Ze stavby zmizel
materiál za 200 tisíc
Černošice - Materiál za bezmála
200 tisíc korun zmizel ze stavby v
Černošicích. Zlodějnu vyšetřují
řevničtí »státní« policisté.
„Dosavadním šetřením policisté zji-
stili, že dosud nezjištěný pachatel v
době od 15. do 17. 2. přeťal kovový
drát spojující oplocení, čímž se
dostal ke stavbě, odkud odcizil čtyři
desítky stropních strojků a třicet pří-
hradových nosníků,“ uvedla policej-
ní tisková mluvčí Michaela Richte-
rová s tím, že zloději hrozí až pětile-
tý pobyt za mřížemi. „Prosíme ve-
řejnost o jakékoliv poznatky, které
by mohly vést k dopadení  pachate-
le. Pokud jste si něčeho všimli a mo-
hli byste nám pomoci se ztotožně-
ním osoby či automobilu, ozvěte se
nám na telefonní číslo 974 882 740
nebo na mobil 602 750 902. Využít
můžete také linku tísňového volání
158,“ dodala mluvčí.  (mif)

Šikovní prvňáci si odnesli samé jedničky

Daty hledá dobrou
duši, která se jí ujme
Hledá se dobrá duše, která by se
chtěla ujmout Daty, sedmileté fenky
křížence německého ovčáka. Její
pán, který žil v Osově, zemřel, takže
se momentálně nachází v rakovnic-
kém útulku. Případní zájemci o zd-
ravého, temperamentního psa v
dobré kondici se mohou hlásit na
tel. č.: 722 177 334. Text a foto

Marcela  ČaBoUnová, osov

Zloděj ukradl kolo, koloběžku i nářadí

NA MASOPUSTU. Vydařená oslava masopustu se konala 12. 2. v Hlásné
Třebani. Průvod vyrazil za krásného počasí z osady Rovina a poté, kdy »do-
le«, v Hlásné, starosta Tomáš Snopek udělil maškarám právo k pořádání os-
lavy, obešel centrum obce. O hudební doprovod se postaral nejprve flašine-
tář, posléze kapela Třehusk. Ta několika desítkám návštěvníků vyhrávala i
po skončení obchůzky u místní sokolovny. Nejlepšími maskami mezi dospě-
lými byli vyhlášeni Krakonoš & spol. Lego a Karkulka s vlkem i myslivcem
(na snímku), mezi dětmi Hejkal, Křižák a Méďa.  Text a foto nn M. FRÝDL

Pololetní vysvědčení se rozdávalo 31. 1. také v zadnotřebaňské málotříd-
ce. Poslední lednový den byl slavnostní hlavně pro žáky 1. ročníku - vždyť
dostali své úplně první školní vysvědčení! Za půl roku se naučili mnoho
věcí, sami zvládli adaptační kurz, našli si nové kamarády a nabrali spou-
stu zkušeností. Protože jsou velice šikovní, odnesli si všichni samé jednič-
ky.   Text a foto Lucie Boxanová, ZŠ Zadní Třebaň
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Život v IT džungli vyžaduje nové formy...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Sítě ovšem nabízejí kanalizaci agre-
sí s tím souvisejících, ne tanky a
koncentráky, ale »jenom« slovy. To
je jistě pokrok.
Podle ředitele řevnické záchranky
Bořka Bulíčka roste počet sebe-
vražd dlouhodobě v důsledku toho,
že mnoho mladých lidí nedokáže zv-
ládat složité životní situace. Sou-
hlasíte, nebo je podle vás problém
jinde? 
S tím souhlasím - rodina, tzv. sociál-
ní stát i média se snaží zamezovat,
předcházet také normálním životním
frustracím. Generace i jednotlivci se
stávají méně otužilými a schopnými
řešit obtížné situace - to vede k frust-
racím jiného druhu a jiným agresím.
I sebevraždu lze nahlížet jako agresi
- vůči sobě.   
Současné děti vyrůstají od nejraněj-
šího věku obklopeny technikou, v
»zajetí« sociálních sítí. Jak moc se
to podepisuje na jejich psychice, jak
moc to ovlidňuje jejich duševní vý-
voj a schopnost zvládat zmiňované
složité životní situace?
Život v IT džungli  bude vyžadovat
zřejmě nové formy obran, spoluprá-
ce, agrese…. To vše komplikované
střety různých kultur, jejich hodnot.
Zatím je vše nejisté - vypadá to, že i
vzhledem k naší historické vzděla-
nosti se pokoušíme vyhrávat spíše
minulé války. 
Platí podle vás úměra: Čím větší zá-
vislost na virtuální realitě, tím men-
ší schopnost orientovat se v běžném,
»normálním« životě, zvládat jej?
Nebo je to až příliš velká zkratka,
velké zjednodušení?
Zřejmě ve velkých číslech ano. Vždy
se ale najde část společnosti či jedin-
ci, kteří se pozitivně odliší. Nyní
jsme pravděpodobně na cestě k ext-
rémnímu výkyvu IT kyvadla. Snad
se v budoucnu vrátíme k více »sel-
skému« způsobu myšlení, přiroze-
nějším hodnotám, »normálnějšímu«
životu... 
Ztráta sociálních kontaktů, klesají-
cí zájem o pobyt v kolektivu, koníč-

ky, sport… způsobuje to podle vás
větší labilitu teenagerů, která může
vést v krizových situacích až k sebe-
vraždě, jako »jedinému možnému
řešení«?
Sebevraždy jednotlivců tu vždy by-
ly, jsou a budou - hlavně v depresích.
Pomalá sebevražda společnosti se
odehrává spíše jasným poklesem po-
rodnosti. Zatím v těch nejvíce vys-

pělých státech, ale zřejmě to čeká i
»zbytek světa«. 
Dokáže kontakt, zájem, správné
slovo ve správný čas, od sebevraždy
odradit?
Určitě ano! Ne každý ale má to štěs-
tí, že potká někoho, kdo je schopen
poznat nebezpečí a je ochoten pomo-
ci. Sebevraždy jsou v naší kultuře
fakticky pokládány za poruchu, ne-
moc - tedy kromě tzv. bilanční sebe-
vraždy, která může být i pozitivním a
racionálním řešením. 
Když jste na začátku 90. let minulé-
ho století zakládali s Jiřím Preslem
Středisko prevence a léčby drogo-
vých závislostí Drop In, byly největ-
ším »strašákem«, co se závislostí tý-
če, drogy. Platí to stále, nebo už vět-
ší problém představují právě zmiňo-
vané sociální sítě, hazardní hry,
alkohol…?

Hlavním drogovým problémem ne-
jsou drogy, ale člověk. Droga je jen
chemická látka, která ovlivňuje psy-
chiku - to je asi ta nejjednodušší de-
finice. Život nabízí spoustu dalších
možností zneužívání téměř čehoko-
liv. Někdy mluvíme o jedincích na-
stavených k »závislostnímu« chová-
ní. To možná platí i pro společnost.
Člověk často začíná s něčím, jako s
pokusem o nevědomou samoléčbu.
Mohou to být drogy (včetně alkoho-
lu), sex, hraní, práce, politika… Pak
se to vymkne jeho kontrole a vzniká
nadužívání, návyk, závislost. Jedním
z velkých drogových rizik jsou dnes
tzv. psychofarmaka - léky na uklid-
nění, proti úzkosti, depresi, nebo
»jen« na spaní. Také ony se vejdou
do té definice drogy jako chemické
látky ovlivňující psychiku. A jejich
spotřeba velmi roste, což se týká i
mladé generace a dětí.
Celý svůj profesní život - opravte
mne prosím, pokud se mýlím - jste
bojoval proti kriminalizaci drog.
Nezměnil jste »na stará kolena« ná-
zor - stále si myslíte, že zakazovat
drogy nemá smysl, že smyspluplněj-
ší je jejich tolerance? 
Kriminalizace drog se historicky
ukázala jako málo efektivní a finanč-
ně i lidsky drahá. Někdy dokonce
kontraproduktivní. Jedna kanadská
kriminoložka to hezky pojmenovala,
že „...některé drogy nejsou zakáza-
né, protože jsou nebezpečné, ale jsou
nebezpečné, protože jsou zakáza-
né...“ (marihuana?).Takže já jsem
pro racionální, nepolitickou, neideo-
logickou regulaci drog výchovou,
informovaností a přiměřenými pra-
vidly - to vše samozřejmě s respek-
tem ke kulturním a sociálním tradi-
cím, právu a zodpovědnosti jedince i
rodiny.   
Za dva roky vám bude osmdesát - u
chlapů se to snad napsat smí…
Ještě se věnujete praxi v Drop In,
případně jinde, nebo už si užíváte
klidu na venkově, ve Všenorech…?
Ano, jsem už »v letech«, ale ještě
pořád pracuji, tedy částečně - a nejen
v Drop Inu. Stále mám i klienty s
různými psychickými problémy. Ji-
nak se samozřejmě starám o dům,
zahradu, chalupařím…
Někde jsem se dočetl, že jste propa-
dl golfu a myslivosti. Platí to stále?
Zdraví zatím relativně a snad i nad-
průměrně - vzhledem k věku - slou-
ží. Spousta zájmů, včetně golfu a
myslivosti, trvá, ale čas  běží…

Miloslav FRÝDL               

SE SOCHOU. Ivan Douda na zahradě svého domu ve Všenorech se sochou,
kterou dostal k sedmdesátinám. Foto NN M. FRÝDL

HAVEL NA HRAD. V den narozenin známého psychologa, 11. 12. 1989, mu
budoucí první porevoluční prezident věnoval svoji fotografii a k nápisu Ha-
vel na hrad vlastnoručně dopsal: Nerad, ale musí...       Foto NN M. FRÝDL

„Určitě to souvisí s pandemií čín-
ského viru. Lidé jsou více doma,
Covid-19 je doslova útokem na du-
ševní zdraví a kvalitu života,“ zdů-
raznil Bulíček s tím, že k podobným
případům »jeho« lidé vyjíždějí zhru-
ba jednou týdně. „Od začátku roku
už jsme kromě řevnické sebevraždy
byli přivoláni k dalším čtyřem poku-
sům. Několikrát jsme také zasahova-
li opakovaně. Jeden muž středního
věku se čtyřikrát pokusil otrávit lé-
ky, pokaždé byl zachráněn a předán
do péče psychologa. Později se chtěl
zabít elektrickým proudem a když se
ani to nezdařilo, pokusil se o oběše-
ní a následně skočil pod vlak. Jiný
muž si vzal na záda batoh, ve kterém
měl cihly, stoupl si na břeh řeky Be-
rounky a střelil se do hlavy, takže se
zastřelil a utopil prakticky v jednu
chvíli. U zatím posledního případu
jsme byli právě dnes na dně Velké
Ameriky,“ potvrdil NN v úterý 8. 2.
Dopoledne toho dne přišla ve zná-
mém lomu nedaleko Mořiny o život
pětačtyřicetiletá žena. „Kriminalisté
nařídili soudní pitvu pro přesné zjiš-

tění příčin smrti,“ řekla ČTK mluvčí
policie Michaela Richterová. „Kri-
minalisté případ vyšetřují jako sebe-
vraždu,“ doplnila s tím, že žena utr-
pěla po pádu poranění hlavy nesluči-
telné se životem. O den dříve zase
spadla patnáctiletá dívka pod vlako-
vou soupravu přijíždějící na pražské
smíchovské nádraží. „Policie šetří,
za jakých okolností k úmrtí došlo,
zatím není jasné, zda dívka chtěla
spáchat sebevraždu, nebo v kolejišti
skončila nešťastnou náhodou“ uvedl
pro iDNES.cz policejní mluvčí Ri-
chard Hrdina.  
Na dotaz, zda existuje nějaká preven-
ce, způsob, jak sebevraždě zabránit,
Bořek Bulíček odpověděl. „Důležité
je se něčím zabavit, přijít na jiné
myšlenky. Pomáhá procházka se
psem, sportování, četba, pokud exis-
tijí náznaky u dětí, je důležité s nimi
mluvit, být v kontaktu, hrát si. V pří-
padě již velmi nutkavých příznaků
je nutné se svěřit někomu blízkému
nebo kontaktovat krizová centra, tře-
ba RIAPS v Praze, který má telefon
222 586 768.“       Miloslav FRÝDL

Sebevražd přibývá, hlavně...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Zemřela spisovatelka Ludmila Vaňková
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Výtisků beletristických titulů pode-
psaných jejím jménem se od té doby
prodalo milion. Jejím nejznámějším
dílem je chronologická řada 23 ro-
mánů přemyslovských a lucembur-
ských králů, ve kterých zachytila
historii Českého království od roku
1169 do roku 1403. 
Ludmila Vaňková kromě psaní knih
také hrála na piáno, šachy, v zimních
měsících se do vysokého věku otu-

žovala v ledové vodě a milovala ho-
ry. Ve svých 69 letech zdolala nej-
vyšší vrchol Afriky Kilimandžáro.
Nesmazatelně se zapsala do historie
řevnického ochotnického divadla.
Excelovala v desítkách představení,
během čtyřiceti let i dvacet her zre-
žírovala. Debutovala v roce 1932 ta-
neční rolí elfa ve hře W. Shakespeara
Sen noci svatojánské, o tři roky poz-
ději ztvárnila Haničku v Jiráskově
Lucerně. V roce 2016 se NN svěřila,
že její nejoblíbenější rolí byla Hip-
podamie v původním scénickém me-
lodramatu Smrt Hippodamie, které
řevnické Lesní divadlo uvádělo na
začátku 50. let minulého století. „Lí-
zu v Pygmalionu a Wildovu Salo-
me,“ odpověděla tehdy na otázku,
které role si chtěla zahrát, ale nikdy
se jich nedočkala.
Poslední rozepsanou knihu už do-
končit nestačila. „O jejím osudu bu-
deme jednat,“ sdělila ČTK Veronika
Baštová, majitelka nakladatelství
Šulc-Švarc, jež knihy Ludmily Vaň-
ková vydávalo.      Miloslav FrÝDL

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
16. 2. a 25. 2. 20.00 (Pá 18.00) SRDCE
NA DLANI
18. 2. 17.30 UNCHARTED
18. 2. 20.00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ
19. 2. 13.30 a 26. 2. 15.30 TAJEMSTVÍ
STARÉ BAMBITKY 2
19. 2. 15.30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
19. 2. 17.30 MOONFALL
19. 2. 20.00 a 26. 2. 17.30 MIMO-
ŘÁDNÁ UDÁLOST
23. 2. 20.00 MARGRETE – KRÁLOV-
NA SEVERU
25. 2. 20.00 PES
26. 2. 13.30 HAFTAŇAN A TŘI
MUŠTERIÉŘI
26. 2. 20.00 VEM SI MĚ

KINO LITEŇ
18. 2. 17.00 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠER-
KA
18. 2. 19.00 GAUGUIN: CESTA NA TA-
HITI
19. 2. 19.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK
SE MÁM
25. 2. 19.00 SUPER-BLB

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
15. 2., 20. 2. a 23. 2. 17.30 (Ne 18.30, St
20.00) SMRT NA NILU
15. 2. 20.00 MARGRETE – KRÁLOV-
NA SEVERU
16. 2., 21. 2. a 25. 2. 17.30 (Po 20.00)
SRDCE NA DLANI
16. 2. 20.00 ZLATO
17. 2. 15.30 KLAN GUCCI
17. 2. 18.30 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK
SE MÁM
18., 20., 26. a 27. 2. 17.30 (Ne 15.30)
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
18. 2. a 19. 2. 20.00 MOONFALL
19. 2. 15.30 ZPÍVEJ 2
19. 2. 17.30, 26. 2. 20.00 UNCHARTED
21. 2. 17.30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
22., 25. i 27. 2. 17.30 (Pá 20.00, Ne 18.30)
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
22. 2. 20.00 C´MON C´MON
23. 2. 17.30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
24. 2. 15.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:
DOBRO DOŠLI
24. 2. 18.30 PES
26. 2. 15.30 HAFTAŇAN A TŘI
MUŠTERIÉŘI
28. 2. 17.30 THE MATRIX RESURRECTION
28. 2. 20.00 HRANICE ODVAHY

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO RADOTÍN
16. 2. a 25. 2. 17.00 (Pá 20.00) MIMO-
ŘÁDNÁ UDÁLOST 
16. 2. 20.00 VEM SI MĚ 
17. 2. 17.00 SRDCE NA DLANI 
17. 2. 20.00 SUPER-BLB 
18. 2. a 26. 2. 17.00 HAFTAŇAN A TŘI
MUŠTERIÉŘI 
18. 2., 19. 2., 23. 2. a 26. 2. 20.00 (St+Čt
17.00) V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE
MÁM 
19. 2. 17.00 MŮJ SOUSED TOTORO
20. 2. 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
20. 2. 20.00 PŘIROZENÉ SVĚTLO 
23. 2. 20.00 TOVE 
24. 2. 17.00 ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ
MRTVÉHO 
24. 2. 20.00 BELFAST 
25. 2. 17.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
27. 2. 17.00 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD 
27. 2. 20.00 ŠTĚSTÍ 

Tipy NN
* vernisáž výstavy obrazů Philippa
Kraiczyho se uskuteční 19. 2. od
16.00 v prostorách Křižovnického
zámku v Dobřichovicích. Výstava s
názvem Harmonie of contrast je ve-
řejnosti přístupná od čtvrtka do
neděle, 14 - 20.00. (ak)
* skupina Hudba Praha Band kon-
certuje 19. 2. v Černošicích. Kyta-
rista Vladimír Zatloukal spolu s dal-
šími původními členy legendární
Hudby Praha spustí svoji produkci
od 20.00 v sále Clubu Kino.         (vš)
* Pohádku Pyšná princezna na mo-
tivy Boženy Němcové uvede diva-
delní spolek Akorát 20. 2. v Černo-
šicích. Příběh známý z filmové po-
hádky z roku 1952 můžete zhléd-
nout v Clubu Kino od 16.00.       (vš)
* Písničkář Karel Plíhal vystoupí
22. 2. od 20.00 v sále na Wagnerově
náměstí v Berouně. (mik)
* Pražskou oblastní přehlídku ama-
térského divadla bude od 24. do 27.
února hostit Kulturně komunitní
centrum Koruna v Radotíně. Divá-
kům se postupně představí soubory
Gaudium, Klicpera ze Sadské, Di-
vadlo Stay Si, Refektář, Naoko,
Di(v)och, Činoherní studio Bereta a
Amartum. Podrobný program na
www.praha16.eu. jana hEjrová
* čtyřčlenná indie kapela Piki z
Prahy se představí černošickému
publiku 25. 2. Koncert ve stylu
grunge, popu a melodického rocku v
Clubu Kino začne od 20.00. (vš)
* Fotografie Miloslava Růžičky za-
chycující krásy Orlické přehrady
jsou v Holandském domě v Berouně
vystaveny do 26. února. (zzi)
* o víkendech od 10 do 16.00 je v
únoru otevřeno Muzeum betlémů v
Karlštejně.    romana trEšLová
* tvorbu sochaře a keramika Cyrila
Hančla představuje výstava Z pále-
né hlíny, kamene a kovu, která je
instalovaná v galerii Muzea beroun-
ské keramiky v Berouně.         (kam) 
* výstava Nebeské fotografie Jiřího
Jirouška aneb Český kras z ptačí per-
spektivy je do konce května k vidě-
ní v Informačním centru CHKO Čes-
ký kras ve Sv. Janu pod Skalou. (elh)

O SOBĚ. Spisovatelka Ludmila Vaňková v červenci 2017 při křtu svého ži-
votopisu Život na rozhraní věků. Foto NN M. FRÝDL

Pokud to protiepidemiologická opatření dovolí, můžete se těšit na:
* stylový jarmark - desítky stánků z celé republiky 

* zabíjačku * masopustní tombolu  * dětskou muziku
NOTIČKY * dětský taneční soubor KLÍČEK * taneční

skupinu PROMĚNY * pěvecký TŘEBASBOR * kapelu
TŘEHUSK * masopustní frašku řevnických ochotníků 

* pochovávání Masopusta * průvod maškar obcí
* sousedské posezení ve Společeském domě (po průvodu)

* soutěž o nEjorigináLnější MAsoPustní 
MAsku - zúčastnit se může každý

* soutěž o nEjchutnější MAsoPustní oBčErstvEní

XXXIII. poberounský

masopust 
Zadní třebaň, náves
sobota 26. 2. od 9.00

Na kurzu v klubu se naučíte zpracovávat sklo
Kurz Vitráž Tiffany se bude konat předposlední únorový víkend v klubu U
Emy ve Lhotce mezi Zadní Třebaní a Litní.
Naučíte se základy zpracovávání skla od výběru vhodného motivu, přes
jeho sestavení, vyřezání, obroušení jednotlivých částí, lepení měděnou pás-
kou, cínování i patinování výsledného výrobku. K dispozici budou motivy,
barevná skla, řezáky na sklo, brusky, potřeby k cínování, bižuterní kompo-
nenty i kleště. Odnesete si vlastnoručně vyrobený šperk, nebo dekoraci do
okna. Kurz se uskuteční při účasti minimálně tří zájemců (maximální kapa-
cita je šest) od 10 do 16.00. Cena 960 Kč, přihlášky na tel.: 777 288 890
nebo na mailu ema.b@seznam.cz.                     Ema BurgEtová, Lhotka
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Všeradův kurýr

Hasiči rovnou z plesu vyjížděli k zásahu
O ÚŽASNÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK SE ÚČASTNÍKŮM SPOLEČENSKÉHO VEČERA POSTARALA KAPELA RHYTMIC

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 3/2022 (349)

VEČER PLNÝ ZÁŽITKŮ. Všeradičtí hasiči na svém plese a při zásahu, k němuž vyjížděli rovnou z tanečního parketu.                 Foto Ivana NáJEMNíkoVá

V květnu 2023 oslavíme výročí 200 let od pří-
chodu prvního českého osadníka do rumunského
Banátu. Do divočiny v rakousko-uherském po-
hraničí s vlky, medvědy a tisíciletými stromy,
kam byli předci našich dnešních krajanů naláká-
ni podvodem, ale nakonec tu vybudovali šest so-
běstačných českých vesnic. 
Svolávám pracovní skupinu českých vědců, aby-
chom společně vytvořili na Svaté Heleně nauč-
nou stezku, publikaci a expozici v místním mu-
zeu. Což to pojmout hravě, navrhuje paní památ-
kářka. Souhlasím a přemýšlím, jakému scéno-
grafovi předat naše nápady k realizaci.
Oslovuji svatohelenské ženy, abychom začaly
pracovat na kuchařce, kterou také plánujeme vy-
dat. Ano, osm receptů připraví katoličky a osm
baptistky. Domluva a spravedlnost musí být, bez-
tak je místní dvousetleté ekumenické soužití dvou
komunit obdivuhodné. A mně by se moc líbilo,
kdybyste zařadily i recepty staré, předrevoluční
(a velmi zdravé). Z doby, kdy cukr byl na příděl

a neexistovala fanta ani tavený sýr. Jojo, profesi-
onálního fotografa, který umí fotit jídlo hezky, už
jsem zajistila. 
Domlouvám podmínky spolupráce s uměleckým
fotografem, který u příležitosti výročí přislíbil
vytvořit nevšední portréty obyvatel Svaté Heleny.
Teď mu přijali fotky do amerického Kongresu,
takže už opravdu zbývá jen portrétovat Svatou
Helenu.  
Přemýšlím, jak to, že si z loňské zimy nepamatu-
ju ty věčně zmrzlé nohy až po kolena, které teď
mívám v obou chalupách. Asi nebyl takový mráz
a tak dlouho. Do helenské školy chodím vždy v
pondělí oblečená jak na lyže, pak během týdne už
je teplo. Na Gerniku je mnohdy sauna. A to do-
slova, v učebnách je vedro a na chodbách lehce
nad nulou. Na Gerniku dokončuji informační
panely pro Český dům, čili etnografické muzeum.
Dělala jsem na nich s místním panem knihovní-
kem po chvilkách celý rok. (Pokračování)

klára JíCHoVá, Gernik, Rumunsko

V sobotu 12. února sál všeradického hostince Na
Růžku po dlouhé covidové pauze konečně ožil
hudbou, tancem a dobrou zábavou. Místní dobro-
volní hasiči zde uspořádali 4. Hasičský ples.

Ten se pyšnil nádhernou výzdobou, skvělou přá-
telskou atmosférou a především úžasným hudeb-
ním zážitkem, o nějž se postarala hudební skupi-
na Rhytmic. Její interpreti u nás určitě nebyli na-
posledy. Návštěvníkům plesu jsme prodávali také
lístky do tomboly - všechny byly výherní, takže
nikdo nebyl zklamán. Nechybělo ani losování vs-
tupenek o krásný a funkční dřevěný model hasič-
ské cisterny se žebříkem. 
Zpestřením programu byl jistě i výjezd naší jed-
notky k hlášenému požáru stromu. Zpestření na-
štěstí netrvalo dlouho a riziko vznícení nedaleké
stodoly se nepotvrdilo, takže hasiči se pak dále
mohli věnovat zdárnému průběhu zábavy i tanci
se svými na čas odloženými partnerkami. Dámám
se však v inkriminované době jako gentleman
věnoval Vláďa Norek, který se statečně ujmul ta-
ké role hostesky a účastníkům plesu téměř profe-
sionálně na stříbrném podnose servíroval občer-
stvení v podobě výborných chlebíčků. 

Již dnes pomalu plánujeme ples na příští rok, na
který, jak věříme, již nebudou uvalena žádná
omezující vládní omezení, a tak dorazí ještě více
báječných hostů než letos. 

Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Podbrdské aktuality
* Oslava masopustu se ve Všeradicích koná 19.
února. Od 13.00 začnou na zahrádce hostince Na
Růžku zabíjačkové hody, maškary mají k obchůz-
ce obcí u hospody sraz ve 14.30.  Mirka SUCHÁ
* Den otevřených dveří zmodernizované čistír-
ny odpadních vod Všeradice se v případě zájmu
bude konat 12. 3. od 10.00.           Martin ŠEBEK
* Olejový kompresor, 300 kg mědi a 150 kg
měděného drátu ukradl neznámý zloděj v noci ze
2. na 3. 2. z kovošrotu v Radouši. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 90 tisíc korun. Pokud jste
si všimli něčeho podezřelého, volejte policii na
974 872 710, 602 262 099 či 158.                    (mir)

Na kvalitním turnaji skončili
malí fotbalisté Všeradic čtvrtí

Věčně zmrzlé nohy mívám v obou chalupách
ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU UČITELKY ZE VŠERADIC V RUMUNSKU - 2)

Fotbalová starší přípravka Všeradic (na snímku)
se 12. února zúčastnila halového turnaje v Králo-
vě Dvoře. Po úvodních výhrách nad Drozdovem a
Rakovou nestačila
v posledním zápa-
se na pozdějšího
vítěze turnaje, St-
rakonice. V semi-
finále pak po boji
padla proti ČLU
Beroun a následně
v souboji o třetí
místo podlehla
Houslicím.  Cel-
kově z toho po
hezkých a bojov-
ných výkonech by-
lo na velmi kvalit-
ně obsazeném tur-
naji čtvrté místo z
osmi účastníků.
Fotbalovou sobotu měli i všeradičtí mladší žáci. Ti
se v rámci zimní přípravy utkali v přátelském zá-
pase s FK Svatá/Broumy. Ačkoliv jsme inkasovali
první gól hned po pár minutach hry, byla první
půle zápasu vyrovnaná. V té druhé nám už ale
soupeř odskočil na konečných 1:6.
Sobota ve znamení fotbalu byla i pro ročník 2012-
2013 - v hale v Králově Dvoře se utkaly naše mla-
dé naděje s šesti dalšími týmy. Tři výhry a tři pro-
hry znamenaly krásné 4. místo. Neděle pak patři-
la ročníkům 2014 - 2016, kdy na dvou hřištích
změřilo síly osm týmů. Naprostými vítězi se stali
všichni hráči a všichni si také odvezli medaile.

Lenka VítkoVá, Lucie BoXANoVá,
Stanislav ŠEBEk, Fk Všeradice

Foto ARCHIV 
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Profesionální služby již 12 let, konzultace
zdarma, makléř nejen pro okolí, prodej
nemovitostí-kompletní servis, odhady,
finance, investice zhodnocení 1% p.m.

724 322 483, kares@dumrealit.cz

SERVIS mobily,

 

  / 

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
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Městys Liteň v posledních týdnech opět pokročil
s Komunitním centrem v místní části Běleč. Fini-
šují venkovní práce (byla dokončena fasáda, aktu-
álně se čeká na instalaci skel na střechu pergoly),
uvnitř jsou hotové omítky, elektroinstalace, zdra-
votechnika a otopná soustava. Tento týden se be-
tonovaly podlahy. 
Byť velmi pomalu, avšak jistě se o kousek posu-
nula rekonstrukce liteňské radnice. Po výměně
elektroinstalace jsou připraveny zdi na finální

vrstvu výmalby, byl objednán nábytek do kance-
láří a označení městských budov a v únoru byly
konečně osazeny i radniční hodiny. Výtah už také
jezdí a čeká ho výstupní revize. 
Městys nadále pracuje na přípravě rekonstrukce
Společenského domu. Podal žádost o dotaci na
stavbu výtahu i schodiště a připravuje podání žá-
dosti o dotaci na zateplení budovy a opravu stře-
chy. V přípravě jsou i opravy komunikací a chod-
níků, které by se měly uskutečnit během léta. Op-

rav uličního prostoru se týká i únorová Vernisáž
2022. Uskuteční se 22. února od 19 hodin v kino-
sále na adrese Nádražní 401, Liteň - viz strana 8.
Na lednovém veřejném zasedání pak zastupitelé
mimo jiné schválili podání žádosti o dotaci na ak-
ci Restaurování výklenkové kaple se sochou sv.
Jana Nepomuckého v Litni u ohradní zdi kostela
sv. Petra a Pavla. (Dokončení na straně 8) (mar)

Učitelé zahráli, děti
zpívaly známé koledy
V Litni máme během Vánoc možnost
vidět hned dva betlémy. Ten mladší
je keramický, průběžně ho dotvářejí
děti z keramického kroužku Jany
Krtkové. Každý rok je vystavený ve
vitríně Společenského domu. 
Starší betlém je vystaven po celé
svátky v liteňském kostele svatých
Petra a Pavla. Ten je k vidění vždy v
čase mše svaté, tedy v sobotu odpo-
ledne. Žáci i učitelé zdejší školy kaž-
dý rok kostel ve vánočním čase nav-
štěvují - loni tomu nebylo jinak. Rá-
di jsme přijali pozvání Václava Kli-
menta, který se o kostel stará, aby-
chom si prohlédli betlém i bohatou
vánoční výzdobu interiéru. Během
dopoledne se vystřídali žáci téměř
všech ročníků. Povídali jsme si o
tradici stavění betlémů i o našem, li-
teňském, který je moc pěkný. Učitel
Petr Krutský s učitelkou Marií Hu-
sákovou si připravili hudební vys-
toupení, zahráli na varhany a lesní
roh. Několik známých koled jsme si i
zazpívali. Moc děkujeme. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňští školáci si vyzkoušeli
»olympijské« přetahování 
V tělesné výchově se žáci ZŠ Liteň věnují mnoha
aktivitám - snažíme se dětem zpestřit výuku i ne-
tradičními aktivitami. Jednou z nich je také pře-
tahování lanem.  V rámci výuky tělocviku jsme se
seznámili s disciplínou,  která má dávnou histo-
rii, ale moc o ní vlastně nevíme. 
Přetahování lanem je vhodné pro všechny věkové
kategorie. Základy jsou jednoduché, podle trené-
rů je možné je zvládnout během prvního tréninku.
Bezesporu nejdůležitějším faktorem je však týmo-
vá spolupráce, a to je dovednost, kterou potřebu-
jeme s dětmi stále trénovat a upevňovat nejen v
tělocviku. (Dokončení na straně 8) (liy)

Hřiště v Leči podpořil Středočeský kraj
MĚSTYS PŘIPRAVUJE REKONSTRUKCI SPOLEČENSKÉHO DOMU I OPRAVY ULIC A CHODNÍKŮ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    2/2022 (129)                

O PRINCEZNĚ. Dvě divadelní představení se lednu odehrála v liteňské školce. (Viz str. 9) Foto Aneta PERTLOVÁ

LiteňskéOKÉNKO



Naše noviny 3/22 LITEŇSKÉ OKÉNKO, REKLAMA, Strana 8

Ve veřejné sbírce, kterou městys pro
tyto účely vyhlásil, se podařilo na-
sbírat již 132 442,08 Kč. Pro případ-
né další zájemce a štědré donátory
uvádíme číslo transparentního účtu,
kam je stále možno peníze posílat:
296542174/0300. Úřad městyse na
vyžádání samozřejmě vystaví potvr-
zení o daru pro odečty od daňového
základu...
Koncem minulého roku se v místní
části Leč podařilo zrealizovat vý-
stavbu dětského hřiště. Cílem pro-
jektu s názvem Revitalizace sportov-
ního areálu v Leči, byla obnova
zdejšího sportovního areálu s vý-
stavbou zázemí. Lečská náves tak zí-
skala atraktivní prostor pro častější
setkávání místních obyvatel za úče-
lem sportovních a kulturních aktivit.
Do prvního ročníku projektu Můj
kraj – Participativní rozpočet, který

vyhlásil Středočeský kraj, přihlašo-
vala projekty veřejnost a vybíralo se
dle hlasování občanů Středočeského
kraje. Městys Liteň díky aktivitě mí-
stní části Leč získal na realizaci pro-
jektu od kraje 320 000 Kč, přičemž
minimální finanční spoluúčast měs-
tyse musela činit 40 000 Kč. Na ná-
vsi v Leči jsou tedy nově nainstalo-
vány lavičky, altán, můstek, hrazda,
ryba s dopadovou plochou a nechybí
ani socha vodníka.
Markéta Bernatt-ReSzczYńSká,

Městský úřad Liteň

Hřiště v Leči podpořil Středočeský kraj
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Školáci si vyzkoušeli...
(Dokončení ze strany 7)
Jednu lekci si pro sedmou třídu při-
pravili trenéři z Veřejné sportovní
akademie (VSA). Zapůjčili nám la-
no pro přetahování a seznámili s te-
chnikou. Aktivity jsme si užili a ur-
čitě se někdy k přetahování vrátíme.
Přetahování lanem bylo na progra-
mu Olympijských her od roku 1900
do roku 1920. První zmínky o tomto
sportu jsou však staré několik tisíc
let. Novodobá historie je naopak po-
měrně mladá, u nás se tato disciplí-
na rozšířila po roce 2005. Byla zalo-
žena Česká unie sportu v přetahová-
ní lanem, organizace  je členem me-
zinárodní federace TWIF, která sd-
ružuje 72 národních federací po ce-
lém světě. Soutěží se ve dvou kate-
goriích: venkovní a vnitřní. Proti so-
bě stojí osmičlenné týmy, které jsou
buď mužské, ženské nebo smíšené.
Pro soutěže jsou zavedeny věkové a
váhové kategorie. Text a foto 

Lilya YuzYeYeva, zŠ Liteň

Liteňské aktuality
* Novou otevírací dobu má od 14.
února knihovna v Litni. Nově je ve-
řejnosti k dispozici v úterý od 8 do
12.00  i  od 14 do 18.00  a v pátek
od 14 do 19.00. (mar)
* Ordinaci v novém školním areálu
v Litni otevře na přelomu února a
března praktická lékařka MUDr.
Lucie Viková Ginterová. Nové paci-
enty přijímá již nyní - kontaktovat ji
můžete na emailu ordinace.li-
ten@gmail.com. Další informace na
https://praktikliten.com.           (mar)
* Sbírat papír začali od začátku
školního roku žáci ZŠ Liteň. Papír
je po bioodpadu druhou nejvýznam-
nější složkou domovního odpadu a
zároveň je to významný zdroj suro-
viny pro papírny. Jedna tuna vytří-
děného papíru zachrání asi 17 vzro-
stlých stromů. V naší škole v průbě-
hu února a března sběr shromažďu-
jeme v hlavní budově, odvoz je ob-
jednán na 23. 3. (hav)

RYBA A VODNÍK. Sportovní areál s mnoha zajímavými prvky vznikl kon-
cem minulého roku na návsi v Leči.  Foto Filip KAŠTÁNEK 
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Závodníci Litní i zámeckým
parkem poběží 19. února
Desátý ročník Zimního běhu Litní a zámeckým
parkem, který se snaží nabídnout běhání celé ro-
dině a je určený široké veřejnosti, se bude konat
19. února.
Hlavní závod bude odstartován ve 13 hodin, dět-
ské kategorie startují od 10.00. Dále je na progra-
mu běh pro zdraví a kondici určený všem, kteří si
chtějí ověřit svoji zdatnost. Vítěz tohoto běhu bu-
de určen losem – vyhrát může kdokoliv. Přihlásit
se můžete přes webový formulář na www.behlit-
ni.cz nebo www.brdskypohar.cz. Prezence a start
je v prostoru zámeckého areálu v Litni. Bližší in-
formace podá Stanislav Krtek na tel.: 603 194
175. Také se lze přihlásit až na místě v den závo-
du.                 Text a foto Jana KrTKová, Liteň

Letošní rok děti v Mateřské škole
Liteň zahájily přivoláváním zimy a
sněhové nadílky. To se jim nakonec
alespoň na pár dní podařilo a mohly
si tak užít zimní hrátky na školní
zahradě.
V lednu nás stihly navštívit dva di-
vadelní soubory. Divadlo Basta Fid-

li dětem představilo středověké hu-
dební nástroje v poutavé pohádce O
princezně z obrázku, divadelní sou-
bor Letadlo uvedl zimní pohádku V
korunách stromů.  Dětem se obě
představení velmi líbila.
I přes nepřiznivou dobu a neustálý
boj s nedostatkem personálu vzhle-
dem k epidemii Covid-19 se nám
zatím daří chod školy zajišťovat.
Velmi se těšíme na tradiční školkový
karneval a doufáme, že se nám ho již
letos podaří zrealizovat dle původ-
ních plánů a hlavně v hojném počtu!
Pro zájemce o přijetí do MŠ Liteň v
současné době připravujeme tzv.
elektronický předzápis, který by měl
být spuštěn koncem března na webo-
vých stránkách školy. Jedná se o au-
tomatizovaný systém, který by po
registraci mohl ulehčit komunikaci
mezi mateřskou školou a zákonnými
zástupci. Řádný zápis do MŠ Liteň
se letos uskuteční 4. května.
Pro více informací sledujte webové
stránky ms.liten.cz

aneta PerTLová, MŠ Liteň
NA SNĚHU. Liteňská drobotina při zimních radovánkách na zahradě míst-
ní mateřské školy.                  Foto Aneta PERTLOVÁ

Děti přivolávaly zimu a - povedlo se!
ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LITNI SE LETOS BUDE KONAT 4. KVĚTNA

Na táboře Zálesáci
budou hledat poklad
Přestože si zima stále ještě neřekla
svoje, už se začal připravovat letoš-

ní letní dětský tábor (LDT) druhého
běhu T. K. Zálesák Liteň.
Čas neúprosně letí, proto už táborní-
ci z Litně chystají pro děti program
a věnují se pečlivě veškerým přípra-
vám. LDT druhého běhu se v roce
2022 uskuteční od 17. 7. do 6. 8.,
tradičně v údolí potoka Javornice u
obce Zvíkovec. Děti tam v klasic-
kých podsadových stanech mohou
strávit krásné tři týdny. Jedná se o
klasický český tábor v křivoklát-
ských lesích, který se již může chlu-
bit více než padesátiletou tradicí.
Cena pobytu je 5500 Kč a celotábo-
rová hra se ponese v indiánském
duchu. Budeme hledat Poklad na st-
říbrném jezeře. Přihlášky je nutné
předem rezervovat na tel.: 724 519
122 nebo na mailu LDT.zalesakli-
ten2@gmail.com. Průběžné infor-
mace lze najít na FB profilu LDT
Zálesák Liteň - 2. běh nebo na webu
www.tkzalesakliten.cz.   Text a foto

Jiří HrácH, Liteň

V únoru, na konci zimního období,
zvěř postupně spotřebovává tukové
zásoby uložené z podzimního obdo-

bí hojnosti, proto se, prosím, v pří-
rodě snažte zachovat klid, který je
pro ni v tomto období velmi důleži-

tý. Pokud chcete něčím přilepšit
zvěři do krmelců, nebo jen tak na
kraj lesa, nejlepší je trocha voňavé-
ho (nezatuchlého) sena nebo zbylé
kaštany či žaludy z podzimního a
zimního vyrábění panáčků (samo-
zřejmě bez špejlí...). 
V únorové přírodě začíná houkat
výr, můžete zahlédnout přeletět vra-
cející se husy a na polích se ozývají
skřivani, probíhá honcování zajíců i
divokých králíků a kaňkování lišek -
vše jsou myslivecké názvy pro na-
mlouvání a páření. Ze zimního
spánku se probouzí jezevec lesní a
koncem měsíce začíná kaňkování
vyder či rysů. V lese a na polích te-
dy začíná být živo, buďte proto při
procházkách krajinou ohleduplní a
hlavně mějte své psí parťáky pod
kontrolou. Text a foto

Kamila Kaasová, Ms Liteň

I když už je jaro ve vzduchu, dopřejte ještě zvěři klid
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SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

 605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera

PRACOVNÍK MONTÁŽE
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ
CNC FRÉZOVACÍCHO CENTRA

OBSLUHA A PROGRAMÁTOR 
CNC SOUSTRUHU

SERVISNÍ TECHNIK

Nástup ihned, nebo po domluvě.
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Co nás čeká v letošním roce? Za
účelem zvýšení bezpečnosti silniční-
ho provozu v obci umístíme na ne-
přehledné křižovatky zrcadla. Na
cestě do mlází opravíme poničené
propustě a povrch cesty se dočká re-
novace. Začneme připravovat další
úpravy struh pod lesem pro větší
akumulaci dešťové vody. 
Výměna veřejného osvětlení uvnitř
obce byla dokončena v lednu, teď
nás čeká rekonstrukce osvětlení
podél hlavní silnice. Oprava kaplič-
ky již nesnese odklad, její stav je
žalostný. Vlhké stěny praskají (viz
foto), uvnitř padá omítka, zdi jsou
plesnivé. Sondou pod podlahu bylo
zjištěno velké podmáčení objektu.

Bohužel, ani letos nevyšla dotace z
Ministerstva zemědělství, stejně ja-
ko v loni byla výzva po pár minutách
uzavřena s tím, že alokace 60 milió-

nů je naplněna. Jsme připraveni na
rekonstrukci rybníka na návsi, čeká-
me na vypsání vhodné dotace.  Také
máme v plánu vysázet alej ovocných
stromů podél cesty na čarodějnice.
Na 19. 3. chystáme Josefské maso-
pustní odpoledne. Původně jsme
chtěli uspořádat pouze zabíjačkové
hody, avšak nakonec jsme se dohod-
li, že k hostině lidem dopřejeme i
trochu masopustní zábavy. O hudeb-
ní doprovod se postará kapela Tře-
husk a vižinsko-osovské hudební us-
kupení Uvidíme. Chybět nebude
Masopustní fraška a těšit se můžete
na zabíjačkové hody i sladké kobli-
hy. Každou masku čeká odměna.
Akce začíná u obecního úřadu ve

14.00, odtud přijde průvod do spor-
tovního areálu, kde se bude odehrá-
vat odpolední program.    Text a foto
Zuzana HŮLOVÁ, starostka obce

Oslavy výročí 750 let Vižiny jsou
za námi, ale o její historii píši i
nadále. Kronika, z níž čerpám, je z
roku 1920, kdy se obec politicky
osamostatnila a konaly se první
volby do obecního zastupitelstva.
Zuzana HŮLOVÁ, starostka obce

V roce 1950 byl v obci zaveden mí-
stní rozhlas. Občané si dávali hrát k
jmeninám a ke každé příležitosti. Do
obce byl zaveden telefon, první ho-
vorna byla v hostinci u Rozkotů.  
Rok 1951 probíhal normálně, každý
si hospodařil na svém. V tu dobu se
ještě v naší zemi potloukali kontra-
revoluční živly a štvali lidi proti stát-
nímu zřízení. Takovému agentu též
naletěli dva občané z naší obce, Vác-
lav Cajthaml č. 12 a Alois Záhořík č.
43. V září je sebrala kriminální poli-
cie. Byli souzeni, Cajthaml dostal 18

let a Záhořík 11 let. Jejich majetek
propadl státu.   
V roce 1952 se v okolních vesnicích
začala zakládat jednotná zemědělská
družstva. Naše obec se tomu vše-
možně bránila. Každý se držel svých
políček, které obdělával s kravským
potahem, mysleli si, že by jinak ne-
byli živi.
V květnu 1953 byly zrušeny potravi-
nové lístky, na které se nakupovalo
od války. Byla zavedena nová měna
peněz. Některým lidem propadly
veliké sumy peněz. V obci byly vol-
by, za předsedu byl zvolen Josef Vr-
ba č. 47.  
V roce 1954 se nepodařilo nic za-
znamenat.   
V roce 1955 se v obci objevily  první
televize. Starší lidi se na ně dívali
jako na zázrak.   
V roce 1957 začali do obce jezdit z

továrny v Čenkově dělníci a pře-
svědčovali zdejší občany, aby vstou-
pili do zemědělského družstva. V
obci bylo úplné povstání. Zamykalo
se před nimi, vyháněli se z domů, li-
dé se s nimi hádali. Když přijížděli
do obce, nechávali autobus za vsí,
aby lidi neplašili. Toho roku vyhoře-
la kůlna u Ječnýho Josefa č. 18. Byl
založen ženský požární sbor.   
V roce 1958 bylo založeno jednotné
zemědělské družstvo, celá obec do
něj vstoupila, mimo Soukupa Josefa
č. 26 a Hovorkové Anny č. 54. Na
zimu se začalo společně sít. Každý
musel dát semena a se svým pota-
hem, kravama orat a sít.   
V roce 1959 se začaly stavět drůbe-
žárny u silnice a kravín na poli Vác-
lava Štárala č. 32 a Boženy Dvořá-
kové č. 49. Za každé číslo přišlo vy-
kopat 2 m základu. (Pokračování)

Stav kapličky je žalostný, opravy jsou nutné
V SOBOTU 19. BŘEZNA SE BUDE KONAT JOSEFSKÉ MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE SE ZABÍJAČKOU

Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 2/2022 (23)

Do cíle s detektivem Stopou
Detektivní hra s QR kódy je pro děti i jejich ro-
diče připravena ve Vižině a v jejím nejbližším
okolí.  Start a hrací karty jsou u obecního úřadu,
po načtení QR kódu se dozvíte, co je pro vás na-
chystáno. Detektiv Stopa vás navede do cíle.
Někteří nenechavci nám ovšem hru poničili -
sundávají něco, o čemž nemají ani tušení, a kazí
ostatním zážitek. Sami ze své vlastní vůle neu-
dělají nic, jen páchají »dobré skutky«.  Až nebu-
de hra aktuální, zajisté ji uklidíme, stejně jako
odpad, který zde neukáznění turisté nechávají.
Již poněkolikáté se zapojíme do akce Ukliďme
si Česko, které se bude konat 2. dubna. Budeme
rádi, když se k nám připojíte a společně uklidí-
me Vižinu i nejbližší okolí. Jana FIALOVÁ,

Vižina

Vižinské aktuality
* Chcete vědět, jakého ptáka roku
2022 vyhlásila ornitologická orga-
nizace? Stačí, když zavítáte do Viži-
ny a projdete si zdejší ptačí stezku.
Start je na kraji u lesa. S ornitolo-
gickou stanicí spolupracujeme již
několik let, neboť se v naší lokalitě
vyskytují vzácní ptáci. Na konci tra-
sy je truhlička s pokladem.         (jaf)
* Černý labrador byl nalezen 25. 1.
u hlavní silnice mezi Vižinou a Pod-
brdy. Pes byl
v y č e r p a n ý ,
vymrzlý a hla-
dový. Špatně
viděl, takže byl
ve stresu z ne-
známého prost-
ředí. Naštěstí
máme ve Viži-
ně lidi se srd-
cem na pravém místě. Nakrmili ho a
poskytli azyl. Mezitím jsme se sna-
žili najít majitele. Vzhledem k to-
mu, že pes míval obojek, který mu
někdo sundal, neměl čip a byl venku
zjevně dlouho, měli jsme obavy, že
se ho před placením poplatků patrně
někdo zbavil. Nezbývalo nic jiného,
než mu najít nový domov. Pejsek
nakonec putoval do psího útulku
Zdeňka Srstky v Němčovicích u
Rokycan a určitě brzy najde nového
páníčka či paničku. Moc děkuji
rodině Smetanových, jež se o ne-
šťastného nalezence postarala.

Text a foto Zuzana HŮLOVÁ

S DETEKTIVEM STOPOU. Detektivní hra se líbí místním i přespolním.  Foto Jana FIALOVÁ

Na první televize se starší lidé dívali jako na zázrak

Ve Vižině se zastaví Horymír 
Po dvou letech naší obcí v sobotu 26. února opět
bude projíždět Horymírova družina na koních.
Tentokrát jejich trasa vede z Radotína. Zdravici
ve Vižině jim připravíme mezi 14.00 a 14.30 na
rohu u lesa, kudy budou projíždět do Neumětel.
Naposledy jim u nás zahrála staropražská kape-
la Třehusk, bylo připraveno malé občerstvení a
něco na zahřátí. (jaf)

Noviny z VIŽINY
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HLEDÁME
posádky

ZÁVOZNÍK

POBERO Poberounské odpady s.r.o.

Jan Marek
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Bandy cup brzy pozná letošního vítěze
ROZHODNE SE V PLAY-OFF, KTERÉ SE V ŘEVNICÍCH ZA VODOU BUDE HRÁT V SOBOTU 26. ÚNORA

Řevnice - Poslední kolo základní
části zbývá dohrát účastníkům
čtyřiadvacátého ročníku Řevnic-
kého Bandy cupu (ŘBC). v sobotu
26. 2. se rozhodne o vítězi.
Páté kolo se v Řevnicích Za Vodou

hrálo v sobotu 5. 2. „Na suchém
hřišti bylo k vidění spoustu pěkných,
vyrovnaných zápasů. Pět z nich do-
konce skončilo remízou - o tři se za-
sloužili Samotáři, další tři vybojoval
tým Citrusu“ sdělil jeden z organizá-
torů turnaje, člen družstva Boston
Martin Kodet. „V duelu Kojotů s
Bostonem proti sobě nastoupili dva
nejstarší hráči turnaje - barvy Kojotů
hájil pětasedmdesátiletý Ladislav
Žižkovský, Boston vedl do zápasu
šestašedesátiletý kapitán Vladimír

Strejček,“ dodal.  O týden pozdějí,
12. 2., začalo 6. kolo v poklidném
tempu. „Záhy se ovšem dost přitvr-
dilo, bylo i hodně vyloučených.
Play-off je na dohled a týmy se sna-
ží,“ shrnul dění na hřišti Kodet s tím,
že i tentokrát skončila spousta zápa-
sů remízou. „Velice se dařilo Adamu
Šťastnému  z Kojotů, který vstřelil 9
branek a navíc přidal 4 asistence,“
zdůraznil organizátor. V čele tabulky
střelců i kanadského bodování se
stále drží Jakub Strnad s 38 zásahy a

8 přihrávkami, střelecky úspěšní
jsou také Michael Janich, Vít Něme-
ček, Adam Šťastný a Michal Vin-
cenc.                        Miloslav FRÝdl

Na výlet do ZOO v Plzni vyrazila
skupina žen z Hlásné Třebaně, které
si říkají Holky v rozpuku.   
Plzeňská zoologická je dosti rozsá-
hlá. V dolní části je rovina, ovšem
zde jsme měly možnost vidět jen pár
zvířat: klokany, hodně vodního ptac-
tva, vlka. Hodně zvířat bylo v pavi-
lonech, a tak jsme musely šlapat i do
vršku. Ale stálo to za to, viděly jsme
hrošíky, hrocha, žirafy, hodně opi-
ček, které nás pobavily, plazy a
mnoho druhů z ptačí říše. V ZOO
jsme byly dočista samy, potkaly
jsme jen jeden pár mlaďochů. Ale
užily jsme si to.  
Když jsme se dostatečně pokochaly,
popojely jsme tramvají do centra.
Dominantou náměstí Republiky je
katedrála sv. Bartoloměje a vyhlíd-
ková věž, která je vysoká asi 103
metrů.  Je to nejvyšší kostelní věž v

České republice. Vyšlapaly jsme 299
schodů, docela záhul, ale nelitovaly
jsme. Zeshora je nádherný výhled na
celou Plzeň i její okolí. Dolů to bylo
trošku horší, schody byly úzké, tak
se muselo šlapat ze šikma. Vše jsme
ale krásně zvládly. 
Nejvýznamnější dílo v katedrále je
kamenná gotická socha Panny Marie
z dob kolem roku 1380.  V kostele je
též 11 figurálních okenních vitráží.
Krása. O původních hodinách se to-
ho moc neví, až v roce 1803 byly po-
řízeny nové. S vedlejšími pracemi
přišly na 2327 zlatých. Bohužel,
dlouho nesloužily - požár věže v ro-
ce 1835 je zcela zničil. Město ne-
chalo o tři roky později nainstalovat
nové. Během doby byly několikrát
opravovány a časem instalovány no-
vé. Práce byla dokončena v r. 1990. 
Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

Naše noviny - XXXIII. ročník nezávislého poberounského občasníku. 
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda 
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Holky navštívily zoo a kochaly se výhledy z plzeňské věže

Tabulka po 4. kole
1) Boston 26 bodů (90:62)
2) Kojoti 23 (87:76)
3) IQ Ouvey 23 (53:58)
4) Samotáři 22 (56:51)
5) Citrus Team 21 (57:61) 
6) L. A. Kings 11 (56:91)
výsledky 5. 2. 2022:
L.A.Kings - IQ Ouvey 1:3
Kojoti - Samotáři 3:4
Citrus Team - Boston 3:3
Samotáři - IQ Ouvey 1:1
Boston - L. A. Kings 8:2
Citrus Team - Kojoti 1:1
Boston - IQ Ouvey 2:2
Samotáři - Citrus Team 3:3
Kojoti - L. A. Kings 5:0
IQ Ouvey - Citrus Team 4:2
Kojoti - Boston 3:7
L. A. Kings - Samotáři 2:2
výsledky 12. 2. 2022:
IQ Ouvey - Kojoti 2:1
Citrus Team - L. A. Kings 3:6
Boston - Samotáři 2:2
L. A. Kings - IQ Ouvey 2:3
Kojoti - Samotáři 7:4
Citrus Team - Boston 4:4
Samotáři - IQ Ouvey 2:0
Boston - L. A. Kings 3:3
Citrus Team - Kojoti 5:3
Boston - IQ Ouvey 3:1
Samotáři - Citrus Team 1:1
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Držte pěstě! vzkazují
ligové volejbalistky
Dobřichovickým prvoligovým vo-
lejbalistkám  skončila první polovi-
na soutěže. Dvě skupiny se slučují a
nastává další boj o nejlepší umístění
v tabulce o  1. - 8 místo. 
V první skupině naše ženy vybojo-
valy první místo. Některá družstva
doplatila na Covid-19, některým na-
opak pomohl k lepšímu umístění do
4. místa. Dobřichovické ženy  epi-
demie  nepostihla, při sloučení však
bylo lepší družstvo Hradce Králové,
a tak jsou naše děvčata s pětibodo-
vým odstupem na 2. místě. V dal-
ších zápasech nás 25. a 26. 2. čekají
Střešovice, 25. a 26. 3. Královo Pole
B a poslední bitvu absolvuje v dob-
řichovické hale VK Hradec Králo-
vé. Zápasy se budou konat v pátek
vždy od 19.00, v sobotu od 10.00.
Uvádím pouze zápasy u nás - samo-
zřejmě, že v mezidobí budeme bojo-
vat  na hřištích soupeřů a budeme se
snažit ztrátu bodů zlikvidovat. Držte
nám pěstě! Dobřichovičtí muži jsou
zatím v tabulce 1. ligy na 3. místě.
Těšíme se vaši na návštěvu a po-
vzbuzování  obou celků.  
Ivanka Caldová, dobřichovice

VETERÁNI. Dva nejstarší hráči turnaje - pětasedmdesátiletý Ladislav Žiž-
kovský (vpravo) a šestašedesátiletý Vladimír Strejček. Foto Pavel JÍLEK

Holky v rozpuku v plzeňské zoologické zahradě.     Foto ARCHIV
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„V Heidelbergu se střílí,“ zavolala mi kamarádka.
Už je to pár dní, co se idylickým městečkem v na-
ší blízkosti přehnal střelec, který střílel bez výbě-
ru na studenty. Městečko je známé nejen tím, že v
dobách bez pandemie bývá cílem stovek turistů.
Je to také studentské město, je tu spousta fakult a
dalších univerzitních budov. 
Jedna z poslucháren, kde se asi 30 studentů věno-
valo biologickým výzkumům, se stala dějištěm
hrůzyplného činu, který jeho pachatel krátce před-
tím oznámil svému otci prostřednictvím  zprávy
na Whatsapp. Celou zprávu veřejnost nezná, jen
je z ní citována věta: „Lidé musí být potrestáni...“
Když přijela po pár minutách policie, našla kromě
několika zraněných mladých lidí i mrtvého osm-
náctiletého pachatele. Třiadvacetiletá dívka stře-
lená do hlavy zemřela později odpoledne. Muž se
zastřelil před budovou.
Pachatel, Němec, bydlel v Mannheimu. Na místo

si přinesl několik zbraní, které zakoupil v zahrani-
čí. Připravil si i munici nejméně na sto výstřelů.
Policejní psycholog tvrdí, že vždy existují zname-
ní, jichž by si nejbližší lidé kolem pachatele mohli
všimnout. Policie ustavila rozsáhlý tým, který vy-
hodnocuje okolnosti činu. Chce se dopátrat přede-
vším toho, proč k činu došlo a zda se objevila fak-
ta, podle nichž by se snad bývalo dalo smutným
událostem zabránit. První, co zjistili, bylo místo v
Rakousku, kde mladík koupil zbraně, které pak s
sebou přinesl v batohu.
Studenti jsou v šoku a ve stavu nejistoty. Jejich
mluvčí pochybuje, že by mladí lidé šok lehce pře-
konali. Na normální provoz není možné pomýšlet.
Budou se vzpamatovávat ještě dlouho. Považují
za dobrý nápad zřídit trvalé vzpomínkové místo v
blízkosti centra biologických výzkumů, kde se čin
odehrál. Magdaléna Stříbrná,

Gemmingen, německo

Lidé musí být potrestáni, napsal vrah
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 34)

NA MÍSTĚ ČINU. Policisté při vyšetřování hrůz-
ného činu v Heidelbergu Foto ARCHIV
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