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V kraji je málo vody. A bude hůř!
PODZEMNÍ ZÁSOBY, JEŽ JSOU DŮLEŽITÉ PRO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, SE SNIŽUJÍ
Poberouní - Nedostatek vody trápí
Středočeský kraj. Nejhůř jsou na
tom kromě jiných oblastí dolní tok
Berounky, střední Povltaví a Brdy.
Česko v budoucnu čekají problémy s
nedostatkem vody. Středočeský kraj
patří díky geologické stavbě mezi oblasti, kde se neudrží velké množství
podzemní vody. Ta je přitom pro zásobování velmi důležitá. Ministerstvo životního prostředí připravilo
projekt, který má zásoby zmapovat.

Dům si můžete postavit skoro kdekoli. Možná do něj ale nebudete moci
zavést vodu. „Ve Lhotce u Lochovic,
kde stavíme dům, jsou s nedostatkem
vody problémy. Platí upozornění pro
stavebníky, že nemohou být připojeni
na vodovod, musí mít vlastní zdroj.
Proto jsme museli vyhloubit studnu,“
řekla Pavla Špalková.
V kraji jsou horší podmínky pro vytváření větších zásob podzemní vody.
To potvrzuje Renata Kadlecová z

Dobřichovický Pechar je mistrem republiky
Dobřichovice - Obrovského úspěchu dosáhl devítiletý Patrik Pechar z Dobřichovic: stal se juniorským mistrem Česka v bowlingu.
Mistrovství České republiky juniorů
se konalo koncem února v Mostě.
Vítězství v kategorii 10-12 let vybojoval dobřichovický Patrik Pechar.
„Svedl krásný souboj s Tomášem
Nejedlíkem, který pochází ze Všenor a trénuje ho stejný trenér jako
Patrika - Milan Bittersmann,“ uvedl
otec juniorského mistra Miroslav
Pechar. Jeho potomek má za sebou i
další natáčení pořadu o bowlingu,
který vysílá Česká televize. Vystupuje zde spolu s PetremVichnarem
(na snímku). (pef) Foto ARCHIV

České geologické služby. „Geologické složení části kraje příliš nenahrává
udržení vody, její akumulace je proto
menší,“ sdělila. „Vznikl projekt, v
němž budeme sledovat asi třetinu
území republiky a dělat potřebné výpočty,“ dodala Kadlecová.
„Ve Středočeském kraji se zásoby
podzemní vody snižují. Podrobné informace získáme právě z projektu
České geologické služby,“ uvedla
mluvčí ministerstva životního prostředí Michaela Jendeková. Středočeský kraj na hrozící potíže zareagoval podporou projektů, jež řeší zásobování vodou. „V roce 2009 jsme
přispěli částkou asi 37 milionů korun, loni to bylo asi 33 milionů,“ sdělila tisková referentka Markéta Vítková. (Dokončení na straně 9)
(pef)

CENA PRO FERDU S BERUŠKOU.
Rekordní počet maškar, diváků i
trhovců dorazil uplynulou sobotu na
XXII. Poberounský masopust do Zadní Třebaně. Poprvé zde byla udělena
Cena Josefa Jahelky.
(Viz strana 3)
Foto NN L. PALIČKOVÁ

Záchranáři nestíhají
»rodit«, blíží se jaro

Poberouní – Během uplynulých
čtrnácti dnů převážela řevnická
záchranná služba do porodnice
šest rodiček z okolí.
Jedna z žen začala pravděpodobně
předčasně rodit v šestém měsíci,
další pak hrozil potrat. „Vše jsme
nakonec stihli. Pouze s jednou ženou to bylo na minutu - uháněli jsme
opravdu rychle, byli jsme v Podolí
za čtrnáct minut. Ze sanitky jela rovnou na sál,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček s tím, že přibývající porody zřejmě ohlašují jaro.
(lup)

Hasiči likvidovali oheň a chytali v jezírku ryby

Lety - Oheň u novostavby v Letech zaměstnal 23. února v noci hasiče z
Řevnic, Letů i Dobřichovic. Ti navíc museli zachraňovat ryby ze zahradního jezírka.
„Šlo o požár technologie ohřevu i filtrace zahradního jezírka a části terasy, která zařízení překrývala,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pavel Vintera s tím,
že jeho kolegové museli zasahovat v dýchací technice. „Protože bylo deset pod
nulou a voda v jezírku znečištěná ohněm se začala ochlazovat, hasiči ji postupně odčerpávali a zároveň odchytávali asi tři desítky ryb. Ty pak přenášeli do
kádí s čistou vodou ve vytápěné garáži,“ dodal Vintera. Příčinou požáru byla
podle vyšetřovatele technická závada.
(mif)
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V divadle dávali Fg=G[(m1m2)/r2]...

ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI ZHLÉDLI V PRAZE NETRADIČNÍ HRU S PADÁNÍM, TOČENÍM, SKÁKÁNÍM I DUPÁNÍM
Poslední únorový den se z pražského Hlavního nádraží do divadla Ponec táhl dlouhý had dětí ze třebaňské školy i školky. Navštívili jsme představení
pojmenované jako obecný vzorec pro gravitační
sílu Fg=G[(m1m2)/r2]. Vypadá to hrozně a jistě
vás napadne, co tam asi dělali předškoláci.
Představení předcházela návštěva Báry Látalové a
Zdenky Brungot Svítekové, protagonistek-tanečnic ve škole, takže děti přišly do divadla již s vlastní zkušeností se zemskou přitažlivostí a pohybem.
V divadle jsme nezhlédli divadelní hru ani klasický balet. Dvě tanečnice se pohybovaly lidskou rychlostí, někdy v tichu, jen s vlastním dechem. (Zato děti, zdálo se, ani nedýchají...) Byla to hra s padáním, točením, skákáním, kutálením, foukáním,
klouzáním i dupáním. Hra se svým tělem, hra se
světlem, hra se zvukem. Možná málo akční ve
srovnání s počítačovými hrami a kreslenými příběhy. Prostě reálný a hravý svět fyzikálních zákonů. Je to málo? A co na to diváci?
Kuba K.: „Mně se nejvíc líbilo, jak jsme po sobě
házeli míčky.“
Nikol V.: „Mně jak dělaly stojky na hlavách.“
Petr V.: „Mně hudba a triky.“
Eliška M.: „Světla a dýdžej.“
Metoděj: „Jak jsme tam mohli manipulovat s pianem...“ Blanka HOVORKOVÁ MAŘÍKOVÁ,
Zadní Třebaň

PŘÍPRAVA NA DIVADLO. Na netradiční divadelní představení, které zhlédly v pražském divadle Ponec,
se zadnotřebaňské děti připravovaly už ve škole.
Foto Blanka HOVORKOVÁ MAŘÍKOVÁ

Děti servírovaly šneky ze šunky a tučňáky z banánů
RODIČE ABSOLVOVALI TŘÍDNÍ SCHŮZKY V POKRÝVKÁCH HLAVY, KTERÉ VYROBILY JEJICH RATOLESTI

Zadní Třebaň - Rodičovské schůzky se koncem února konaly v zadnotřebaňské málotřídce. Zvolen
na nich byl zástupce rodičů do
školní rady.
Jednoznačně vítězem volby se stal
František Chlaň, který v místní škole
vede kroužek anglického jazyka a jehož děti navštěvují jak mateřskou tak
základní školu.
„Pro rodiče žáků třetích a čtvrtých
tříd byla tradiční třídní schůzka zpestřena netradičními pokrývkami hlavy. Myslím, že se velice vydařila,“
sdělila učitelka Monika Mazúrová.
Děti v mateřské i základní škole se
totiž v té době pilně připravovaly na
vyhlášený zadnotřebaňský masopust, a tak rodiče překvapily slušivým, vlastnoručně vyrobeným masopustním kloboukem. Děti kromě

SCHŮZKA V KLOBOUCÍCH. Rodiče zadnotřebaňských školáků absolvovali třídní schůzky v kloboucích vyrobených dětmi. Foto Monika MAZÚROVÁ

Lyžovat se naučili i začátečníci
ŠKOLÁCI Z LITNĚ VYRAZILI NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIK DO KRKONOŠ
Po výborných zkušenostech z minulých let se liteňská základní škola rozhodla na konci února vyrazit na lyžařský výcvik opět do Krkonoš. V Litni už
bývá tou dobou téměř jaro, po sněhu ani památky,
ale když se vyšplháme do nadmořské výšky přes tisíc metrů k »naší« boudě, ocitneme se pokaždé v
jiném světě.
Už počtvrté tedy byla naším cílem Medvědí bouda
nad Špindlerovým Mlýnem. Pobyt začíná zostra už
na začátku. Rolba a skútr vyvezou naše lyže i zavazadla, my vyšlápneme dva kilometry do kopce a
pořádně se rozdýcháme. Někteří to zvládají s úsměvem, jiní cestou poněkud tuhnou…
Žáci z celého druhého stupně byli rozděleni do
družstev, jejichž složení se aktuálně měnilo. Na
sjezdových lyžích jsme »brázdili« cvičnou louku
za chatou, zdatnější lyžaři vyzkoušeli tratě na
Brádlerových (pro pamětníky: dříve Fučíkových)
boudách, a ti nejlepší vyrazili dvakrát i na velkou
sjezdovku na Davidových boudách. Třikrát jsme
podnikli výlet na běžkách, jeden z nich nám zabral
celý den a užili jsme si nejen nádherného počasí
na česko-polské hranici, ale i zaslouženou občerstvovací zastávku na Vosecké chatě. Po několika
dnech se základům lyžování naučili i úplní začá-

tečníci, všichni zvládli bezpečně a v rámci možnosti i celkem elegantně sjet kopec.
Večerní programy se střídaly. Měli jsme přednášku o bezpečnosti pobytu na horách, zhlédli jsme
také prezentaci o lavinách. Nezanedbávali jsme
ani duševní rozvoj. Hráli jsme stolní vědomostní
hru Česko, nechyběl tradiční šachový turnaj a některé další společenské hry s poněkud menším intelektuálním potenciálem, jako poker, různé karetní hry a kostky.
Osmý pád byl úlevný
Na horách se nám líbilo, vyšlo výborné počasí, a
tak jsme přijeli krásně opálení a díkybohu i zdraví a nezlomení. Snad jen mírně otlučení z pádů na
běžkách, které ovšem výborně posloužily v rámci
mezipředmětových vztahů k posílení výuky českého jazyka. Podrobností čtenáře ušetříme, snad jen
tolik, že po sedmi poctivě odpadaných pádech s
příslušným slovním vyjádřením následoval pád
osmý – úlevný, speciálně zavedený pro naše účely.
S pobytem na horách jsme byli po všech stránkách
spokojeni a dobrá nálada nás opouštěla jen zřídka. Teď už se těšíme na jaro a příští rok zase hurá
do Krkonoš...
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

nádherných pokrývek hlavy pro své
rodiče připravily téměř jarní menu.
Šnečky závodníčky ze šunky, pažitky a tvarohové pomazánky či krásně
se k sobě tulící tučňáky z banánů a
čokoládové polevy. „Po učivu o člověku přišla na řadu zdravá výživa, a
tak jsme se trochu poučili o tom, co
si máme naservírovat po masopustním veselí,“ dodala Mazúrová.
Školáci se ve svých výtvorech předvedli capartům ve školce a všichni
společně si užili školní »masopustní
dopoledne«. „Učitelka Vendulka
Soukupová nádherně zahrála pár
masopustních písniček na klavír. Děti si zazpívaly, zatancovaly a vůbec
se naladily na masopustní rejdění
masek a maškar do vsi, kam společně 5. března vyrazily,“ uzavřela Mazúrová.
Petra FRÝDLOVÁ

Děti zamíří na Sever, do JURTY
Do Dětského domova v Letech dorazily dobré zprávy: Programy ke zlepšení situace dětí, jež se potýkají s řadou handicapů, získaly podporu. Pokračovat tak může hlavně práce psycholožky. Dotace z veřejných rozpočtů neumožňují domovům
zaměstnávat psychology. Přitom je zřejmé, že potenciálních klientů psychologické péče je každý
dětský domov plný. Zaměstnat psycholožku přímo
v domově alespoň na částečný úvazek nám už třetí
rok umožňuje Nadace Terezy Maxové dětem. Nadace spravuje také ING Bank fond, který u nás už
několik let podporuje doplňkové aktivity - hiporehabilitaci, muzikoterapii, kroužek keramiky a zpěvu. Díky fondu jsme za dobu trvání domova mohli
vyslat už 18 mladých lidí do tanečních.
Potrénovat si »nanečisto« pracovní dovednosti
umožní dětem podpora ze sbírek, jež pro nás v osmi prodejnách pořádal Nadační fond Albert. Letos poprvé se vydá skupina dospívajících klientů
na sever Čech do partnerského sdružení JURTA.
Budou tu pracovat v chráněných dílnách pod vedením zkušených mistrů. Novinkou je podpora
Nadačního fondu obětem holocaustu. Usnadní
poznávací cesty, jež s dětmi po místech tragického období naší historie loni zahájili dva vychovatelé. Letos pojedou do památníků v Ležákách, Terezíně, Letech u Písku a do brněnského romského
muzea.
Blanka STROUHALOVÁ, DD Lety
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Moc hezká akce, děkujeme za pozvání!
NA XXII. MASOPUST PŘIJEL DO ZADNÍ TŘEBANĚ REKORDNÍ POČET MAŠKAR, NÁVŠTĚVNÍKŮ I STÁNKAŘŮ
Zadní Třebaň – Nejvíce lidí, masek i stánků, nejhezčí počasí a nejdelší průvod. To jsou »nej« XXII.
Poberounského masopustu, který
se uplynulou sobotu konal pod
taktovkou Našich novin v Zadní
Třebani. Tradiční program oslav
se rozrostl o novinku: vítězná maska získala cenu Krále masopustu
Josefa Jahelky.
Na třebaňské návsi bylo rušno od
brzkého rána. Sjížděli se stánkaři,
kterých nakonec dorazilo na čtyřicet.
Nabízeli pestrou škálu zboží - šunku,
klobásy, sýry, trdlo, perníky, medovinu, oblečení či keramiku. „Děkujeme za pozvání. Moc hezká akce!“
napsal večer jeden z prodávajících
Tomáš Ferák. Stánek se zabijačkou

Premiérová Cena patří
Ferdovi s Beruškou
Zadní Třebaň – Na tradičním Poberounském masopustu byla historicky
poprvé udělena Cena krále masopustu Josefa Jahelky. Jméno dostala
po tragicky zesnulém místním obyvateli, jenž se v 90. letech stal sedmkrát Králem masopustu. Porota složená ze zástupců místních spolků a
institucí pečlivě vybrala a nominovala 5 nejlepších masek. Prvními
laureáty Ceny se stali manželé Zavadilovi v maskách Ferdy mravence
a Berušky. Kromě velkého dárkového koše si odnesli i zářivé sluníčko
na »zlatém« řetězu a knihu s podpisem Josefa Masopusta. Stříbrná
maska »Vláček« hlásnotřebaňských
Holek v rozpuku i bronzový kardinál
s jeptiškami získali diplom a dárkové balení vína. Čtvrtý skončil Cirkus
Třebaňos a pátá cikánka s medvědem. Speciální cenu starosty Ozzáka
– pivo – si odnesl Švejk.
(JoK)

PLNO. Zaplněná zadnotřebaňská náves při XXII. Poberounském masopustu.
připravovali také místní hasiči, chy- principálem Mirkem Hejlkem. Skustala se bohatá tombola.
pina dětí pod vedením Pavly ŠvédoKdyž začala v deset hodin vyhrávat vé zahrála Pohádku naruby, nakonec
kapela Třehusk, nebylo už na návsi k byl samozřejmě pochován Masohnutí, a to stále přicházeli další návš- pust. Ten měl s sebou tentokrát potěvníci i maškary. Po vystoupení dětí mocníka – slavného fotbalistu Josefa
z mateřské a základní školy dorazila Masopusta v podání Jana Kuny. „Pes koňmi statkářka Jana Červená z pa zdraví Třebaň,“ řekl Honza jméŘevnic. Na voze i před ním se pak nem pana Josefa.
konal další program. Starosta Stani- Kolem jedné hodiny se vydal do vsi
slav Balíček neboli Ozzák předal průvod více než sta masek i návštěvmaškarám právo na veselení v obci, níků, jako obvykle vedený policajzahrály řevnické Notičky, zatančil tem, medvědem, medvědářem a MaKlíček i Proměny, pobavily zpívající
jeptišky s kardinálem Vítkem Tučkem i cirkus Třebaňos dirigovaný

Foto NN M. FRÝDL
sopustem. V průvodu jel vůz, na
němž seděly děti, a šli i koně skupiny Caballos, kteří celé dopoledne
vozili malé zájemce na dvoře Společenského domu. Hospodyňky cestou
nabízely obvyklé dobroty i alkohol
na zahřátí - pohoštění bylo připraveno bezmála u třiceti domů. Po průvodu Třehusk ještě do půl desáté
vyhrával v »kulturáku«.
Naše noviny děkují všem, kteří s organizací masopustu jakkoliv pomohli.
Lucie PALIČKOVÁ

Tančily jeptišky, mumie...

NA DĚTSKÝ KARNEVAL V MASKÁCH DORAZILI I DOSPĚLÍ
Zadní Třebaň – Veselý dětský karneval ukončil oslavy masopustu v
Zadní Třebani. Do Společenského
domu se přišlo uplynulou neděli
vydovádět přes sto dětí. Masky oblékli i někteří rodiče.
Maškarní program se odbýval v tanečním a hravém duchu. Děti řádily
na parketu, hrála jim kapela Třehusk.
V pauzách děti soutěžily a pozorovaly umění kejklíře Ovis Yoculatores,
prodávala se tombola, točilo kolo
štěstí. Samozřejmě došlo i na vyhlášení nejhezčích masek. Porota se

dlouho rozhodovala - hezkých převleků bylo opravdu moc. Ve třech
kategoriích podle věku zvítězili mezi
nejmenšími kominíčci Balíčkovi, z
prostředních si hlavní cenu odnesl
kocour v botách Dominik a v nejstarší kategorii se porotě nejvíc líbila Kleopatra se společnicemi. Cenu
diváků si odnesly tři jeptišky. Další
výhry získali brouček, sestřička, potápěč, zubní pasta, Hurvínek s Máničkou a mumie. Všichni ostatní dostali sladkosti a od paní Jindáčkové
ovoce.
Lucie PALIČKOVÁ

Halounští slavili masopust poprvé
V neděli 20. února připravili obyvatelé Haloun první masopustní veselí ve
své malebné vesničce na kopci pod lesem. Byly to především Lenka Dvořáková, Ivana Kylarová a Helena Dušková, za vydatné umělecké asistence
známého místního kouzelníka Pepina Von Dráčka. Průvod maškar v čele s
muzikou hrál a zpíval nadšeným obyvatelům i účastníkům v převlecích. Pepíno v roli konferenciéra kolem sebe rozhazoval hvězný prach a všechny
přítomné naladil na barevně veselou a štastnou notu. Nutno pochválit i neotřelé masky, z nichž velmi výrazný byl medvěd, který měl hlavu jako opravdický kodiak a temně mručel na kolemjdoucí. Na závěr pěkného odpoledne pořadatelé připravili v hospodě U Zrzavého paviána posezení spojené s dováděním pro děti, které ukončila večerní tancovačka s kapelou
Trombenik. Pokud jste přibližně kolem osmé večerní procházeli kolem a
měli pocit, že hostinec poskakuje do rytmu, nebyla to iluze, to v živých rytmech tančili mladí, staří, černí, bílí... zkrátka všichni, kdo mohli a chtěli.
Nebyl to klasický masopust dle zaběhlých tradic, ani kapela nevyhrávala
tradičně, ovšem nutno podotknout, že byl velmi povedený a doufám, že nebyl poslední.
Text a foto Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

CENA PRO JEPTIŠKY. Malé jeptišky si z masopustního dětského karnevalu
odnesly cenu diváků.
Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Na ples dorazil Lennon i »hippíci«
DENNÍ STACIONÁŘ NÁRUČ A MODRÝ DOMEČEK POŘÁDALY V ŘEVNICÍCH STYLOVÝ TANEČNÍ VEČER
Na poslední únorovou sobotu připravily denní stacionář Náruč a řevnický Modrý domeček pro své přátele a
příznivce ples. Tématem večera byla
60., 70., 80. léta. V sále zněly nezaměnitelné tóny tématických skupin i
zpěváků, prostorem pluly postavy
často již dávno zesnulých hrdinů své
doby. Překvapit vás mohlo setkání s
Johnem Lennonem, Yoko Ono, Elvisem Presleyem, démonickým Robertem Smithem ze skupiny The Cure, u
baru jste stáli s hloučky vlasatých

hippies a na parketu se vedle vás tancem bavila skupinka černochů s vlasy jako obří mikrofony. Jediným
temným stínem, absolutně se neslučujícím s dobrým úmyslem charitativního večera, byl nesmyslný opilecký výstup, který se odehrál v šatně restaurace. Všem, kdo se na přípravě či organizaci podíleli, patří poděkování za úžasný a vtipný večírek,
na který budou účastníci dlouho vzpomínat. Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

Tipy NN

Radotín vydal knihu,
Knihu o Radotínu
Knihu o Radotínu pokřtila 3. března
předsedkyně poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová. Na křtu zahrál
patron knihy, známý kytarista Štěpán Rak. Od stejného dne do 12. 3.
je v radotínském kulturním středisku
U Koruny přístupná výstava přibližující vznik tohoto díla. Místní určitě budou zajímat kapitoly o nejstarších gruntech a chalupách, širšímu
publiku jsou určeny informace o
geologických a botanických zvláštnostech radotínského okolí či o
nepřeberných možnostech sportovního a turistického vyžití.
Kateřina DRMLOVÁ, Radotín

Kina v okolí
KINO LITEŇ

12. 3. 18.00 DO KINA ZA KRTKEM
19. 3. 18.00 FOTŘI JSOU LOTŘI

KINO ŘEVNICE

9. 3. 20.00 RODINKA
11. 3. 20.00 DÍVKA, KTERÁ SI
HRÁLA S OHNĚM
13. 3. 16.00 LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
13. 3. 20.00 DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA
16. 3. 20.00 NESVATBOV
18. 3. 20.00 FOTŘI JSOU LOTŘI
19. 3. 17.00 a 20.10 FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ - EXPEDIČNÍ KAMERA
23. 3. 20.00 POUTA

JAKO KDYSI. Stylově oblečené účastnice plesu Náruče a Modrého domečku.
Foto ARCHIV

Fouska jsme pěkně rozparádili
V KARLŠTEJNĚ KONCERTOVALI ZNÁMÍ PÍSNIČKÁŘI
Známý písničkář Miroslav Paleček
nás opět po čase pozval na koncert,
který měl v karlštejnské restauraci
U Janů. Spolu s ním vystupoval i jeho kamarád Pepa Fousek. Byl to pro
nás obrovský zážitek! Nejdříve se
představil Míra Paleček se svými
písničkami a proložil je skladbami
Ježka, Voskovce a Wericha. Nádhera! Krásně se poslouchalo - zvláště
nás pohladily nezapomenutelné hity
Osvobozeného divadla. Pak vystoupil Pepa Fousek. Asi jsme byli senza
obecenstvo, pěkně jsme ho totiž rozparádili. Fousek doslova exceloval.
Bavil nás dobrými vtipy, příhodami

ze života i krásnými texty svých písní. Užívali jsme si to náramně, bránice nás bolela od smíchu...
Tyto hudební večery v Karlštejně
plánuje Mirek Paleček pořádat vždy
v únoru a my se již teď těsíme na
další. Děkujeme Karlštejnskému
kulturnímu sdružení za uskutečnění
koncertu, majitelům restaurace za
vlídné prostředí a hlavně Mirkovi
Palečkovi za zážitek, na který člověk jen tak nezapomene. Je vidět, že
správní baviči a dobrá muzika dovedou vždy potěšit. Tak za rok nashle v Karlštejně!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

KINO MÍR BEROUN
2. 3. - 8. 3. 20.00 (Čt-Pá 18.30, Út 17.30)
OSTROV SVATÉ HELENY
3. 3. 15.30 HABERMANNŮV MLÝN
5. 3. 15.30 KRTEK A OREL
5. 3. - 7. 3. 17.00 AVATAR 3D
8. 3. 20.00 DOBRÉ SRDCE
9. 3. - 11. 3. 17.15 (St 18.30) HARRY
POTTER A RELIKVIE SMRTI
10. 3. - 13. 3. 15.30 MÉĎA BÉĎA 3D
10. 3. - 14. 3. 18.30 (Čt-Pá 20.15) KRÁLOVA ŘEČ
14. 3. 13.45 PRINCEZNA A ŽABÁK
15. 3. - 17. 3. 17.30 (St 20.00) SANCTUM
15. 3. 20.00 DRUHÁ STRANA MINCE
16. 3. - 17. 3. 17.30 (Čt 20.00) FOTŘI
JSOU LOTŘI
18. 3. - 23. 3. 18.30 (So-Ne 20.00, Út
17.30) 127 HODIN
19. 3. - 20. 3. 17.30 RANGO
22. 3. 20.00 PUŠKVOREC

CLUB KINO ČERNOŠICE

8. 3. 20.00 THE SOCIAL NETWORK
15. 3. 20.00 NEVINNOST

KINO RADOTÍN

11. 3. 17.00 a 19.30 MEGAMYSL
12. 3. 17.00 a 19.30 IMAGINÁRNÍ
LÁSKY
13. 3. 15.00 KRTEK VE SNU
13. 3. 17.00 a 19.30 DOMŮ NA VÁNOCE
18. 3. 17.00 a 19.30 NA VLÁSKU
19. 3. 17.00 a 19.30 DĚCKA JSOU V
POHODĚ
20. 3. 15.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE
20. 3. 16.00, 19.00 ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH

ROZPARÁDĚNÝ FOUSEK. Písničkář Pepa Fousek se na koncertu v Karlštejně pěkně »rozjel«.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

* Výstava Jiřího Wintera-Neprakty je
v Zámečku Řevnice přístupná do 11.
3., v době vyučování ZUŠ.
(pef)
* Kapela Groove Inn zahraje 11. 3.
od 20.30 v Clubu kino Černošice. Vstupné 100 Kč.
(pef)
* Oslavy masopustu si naplánovali
hasiči v Hlásné Třebani na 19. 3. Od
9.00 projde obcí průvod maškar s kapelou Třehusk.
(mif)
* Vítání jara se koná 19. 3. od 15.00
pod zámkem v Dobřichovicích. Pro
malé i velké budou připraveny úkoly
spjaté s oslavami příchodu jara v Japonsku, Irsku, Indii. Také hodíme do
vody Morenu.
(vlc)
* Ples pořádá taneční soubor Klíček
19. 3. od 19.00 v Lidovém domě Řevnice. Vyhrávat bude orchestr Václava
Zelinky.
(pef)
* Skupina Jablkoň koncertuje 19. 3.
od 20.00 ve Fürstově sále Dobřichovice.
Vlaďka CVRČKOVÁ
* Divadlo Ančí a Fančí zahraje 20. 3.
od 15.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice loutkovou pohádku pro děti Princezna na hrášku. Vstupné 60.
(vlc)
* Koncert k zahájení sezony a 700.
výročí korunovace Jana Lucemburského se koná 20. 3. od 18.00 na hradě
Karlštejně. Vstupné 130/65 Kč. (pef)
* Prodejní výstava Salon výtvarníků pro Konto Bariéry je v Modrém
domečku Řevnice ke zhlédnutí do
půli března. Z výtěžku budou financována stipendia pro zdravotně postižené studenty. Šárka HAŠKOVÁ
* Putovní výstava 5. ročníku Olympus FotoAkademie je v zámku Dobřichovice k vidění do 20. března. (vlc)
* Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže Sejdeme se v pralese se uskuteční v galerii Modrého domečku Řevnice 22. 3. od 16.00. Práce budou
vystaveny od 14. 3. do 15. 5. (šah)
* Výstava Z peřinky až k tabuli je v
Muzeu Českého krasu Beroun k vidění do 3. dubna.
David PALIVEC

Hudba »Majerovek« vypráví příběhy…
Do berounského pivovaru zavítala na konci února kapela,
která si říká Majerovy brzdové tabulky. »Majerovky« vznikly na přelomu let 1985 a 1986. Název je odvozen od stejnojmenného prvorepublikového železničního předpisu, sepsaného a vydaného železničním zkušebním komisařem
Majerem. A nostalgii železnic zarostlých travou, doby dávno minulé a neviditelné světy vnímáte v každé notě a každém slově písniček kapely. Muzika neaspiruje na zatřídění
do stylu, hudba vypráví příběhy míst, lidí a nadpozemských
bytostí. Je podobná zvlněné české krajině, nefičí z ní vítr
velehor a nesálá horko tropických pralesů. Na vlnách měsíčního větru se vznášíte nad Pálavou, na vrchu Kotýz uvidíte bílou paní cválat na zlatém koni, nad Šumavou, dávným pohořím Kozorohů, se vznáší svatá Markéta, masopustní průvod vyleká na zamrzlých polích Perychta, vládkyně zim, vlci zaklejí les, a to vše vlastně dohromady.
Kytara Petra Linharta, hlavního autora hudby a téměř

dvorního textaře kapely, není metalově laděná, jeho druhý
instrument, mandocello, je dokonce naladěný přesně obráceně, než je obvyklé. Dechové nástroje ovládá spoluskladatel Vítek Kahle, oba pánové též pobrukují. Ženský element vnáší do kapely zpěvačka Hradišťanu Alice Holubová, která se k Majerovkám připojila po osudovém setkání
na Pálavě. Muzice přidávají na důrazu bicí Tomáše Makovského a baskytara a violoncello Antonína Bernarda. Kapela vydala pět desek a jedno živé album jménem Noc ozvěn;
koncertní repertoár je postaven zejména na písničkách
Noci ozvěn. V Berouně zazněly starší kousky a jedna z jejich nejznámnějších skladeb, Gabréta.
Stínem večera bylo prostředí, kde se koncert odehrával.
Slovy Mazaného Filipa se »do tohodle prostředí kapela hodila jak cibule do ananasovýho poháru se šlehačkou«. Než
vůni cibule v pivovaře, raději útulné místo, kde se ztratil
prostor a čas.
Jan KUKLÍK, Lhotka
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

Na hřišti neměli konkurenci...

5/2011 (69)

OSOV, OSOV...! Fanynky, které povzbuzovaly
osovské vybíjenkáře při zápasech na soutěži v Hořovicích.
Foto Soňa KOCMANOVÁ

OSOVSKÉ VYBÍJENKÁŘE PROVÁZELY DO HOŘOVIC ROZTLESKÁVAČKY
Na konci února se vydali páťáci ze Základní školy
v Osově do Hořovic na soutěž ve vybíjené. Protože
tuto hru hrají ze všeho nejraději, měli pořádně natrénováno a moc se těšili. Na pomoc do týmu si

přizvali i dva čtvrťáky. Sestavili jsme tak chlapecký tým, děvčata fandila a byla jako roztleskávačky,
připravila si i vítězný pokřik.
Do pole kluci nastoupili ve svítivém žlutém tričku
s třídním logem, a to zřejmě všechny soupeře ohromilo. S přehledem zvítězili ve své skupině. Na
hřišti neměli konkurenci, technicky hráli ze všech
družstev nejlépe. Celý tým tak postupuje do okresního kola, které se uskuteční opět v Hořovicích.
Budeme jim držet palce, aby zvítězili i zde. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a fair play hru.
Nedlouho před tím vyrazili žáci základní školy a
mateřské školy v Osově do příbramského divadla
Antonína Dvořáka. O představení napsali čtvrťáci
při hodině slohu: Viděli jsme pohádkový muzikál
Ať žijí duchové. Pohádka se nám velice líbila, nejvíc Leontýnka. (K. Sanická )
Bylo to o dětské partě, o rytíři z Brtníku a jeho
dceři Leontýnce. (T. Biskupová)
Nejvíc se mi líbilo, jak se podepisovali v hladomorně. (A. Sedláčková)
Soňa KOCMANOVÁ,
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Předškoláci věnovali pražské
i olomoucké nemocnici 800 Kč
SBÍRALI LÉKÁRNY. Osovská škola se připojila ke
sbírce starých autolékárniček, jejichž obsah bude
díky charitativní organizaci Adra použit v afrických
nemocnicích. Během ledna se nám sešla stovka vyřazených lékáren. Čtvr'táci jejich obsah roztřídili
a sesypali do 5 velkých krabic, které byly odvezeny do elektra v Berouně, které zajišťovalo svoz pro
Adru. Plastové krabičky od lékárniček posloužily
ve školní družině na figurky, kostičky a společenské
hry. Čtvrťáci si je polepili samolepkami, podepsali a mají v nich pomůcky na vyučování. Pomohli
jsme dobré věci a všem, kteří nás podpořili, patří
veliké díky. Text a foto Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Už potřetí jsme se s dětmi v Mateřské škole Osov
zúčastnily projektu Fondu Sidus, který pomáhá nemocným dětským pacientům v českých a moravských nemocnicích. S pomocí rodičů jsme vybrali
částku 800 Kč. Výtěžek byl věnován Fakultní nemocnici v Praze Motole a v Olomouci. Cílem projektu je rozvíjet dětskou kreativitu, jemnou motoriku a předat dětem co nejvíce informací ze světa
zvířat. Děti za pár korun získaly arch s mapou světa a sadu zvířecích samolepek. Podle tvaru samolepky zařazovaly zvířátka na kontinenty, kde žijí.
Malí cestovatelé měli možnost se seznámit s Afrikou, Asií, Evropou... Už se těšíme na příští rok,
co pro nás ve Fondu Sidus vymyslí a opět se rádi
zúčastníme!
Dáša PEŠICOVÁ, MŠ Osov

Z podbrdského kraje
* Den osovských žen pořádá 12. 3. v Osově místní obecní úřad s hasiči a sportovci. Ženy se mohou
těšit na dětský soubor Muzikantík, Divadlo ze stodoly i písničky skupiny Šporny.
(JoK)
* Karneval pro děti i dospělé se koná 19. 3. v Europajzlu Vižina, hraje Sortiment.
(pef)
* Galerie a muzeum M. D. Rettigové ve Všeradicích je otevřeno úterý až pátek od 9.00 do 16.00
a sobota i neděli od 10.00 do 17.00.
(bos)
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Wikipedie »startovala« v Dobřichovicích
ZAKLADATEL ČESKÉ VERZE ENCYKLOPEDIE MIROSLAV MALOVEC SE »INFIKOVAL« U BEROUNKY

Internetová encyklopedie Wikipedie
oslavila loni deset let trvání. I česká
verze bude už brzy slavit toto kulaté
výročí - založena byla jen 20 měsíců
po vzniku Wikipedie anglické. Málokdo asi ví, že její vznik se nastartoval v našem regionu, v Dobřichovicích. Tady v roce 2002 třiadvacetiletý zakladatel esperantské verze
Wikipedie Chuck Smith z USA
představil na mezinárodní konferenci esperantistů Esperanto ve vědě a
technice projekt Wikipedie jako takový i jeho esperantskou verzi. Vysvětloval, jak se může každý zapojit
jako přispěvovatel, a snažil se získat
nové nadšence, kteří by do esperantské verze Wikipedie přispívali.
Jeden z českých účastníků, Miroslav
Malovec z Brna, se projektem Wikipedie tak nadchl, že začal přispívat
okamžitě – a přitom si všiml, že česká verze neexistuje. Tak ji za pomo-

Zisk z burzy dostala
ředitelka školy
Burza oblečení a hraček se konala
25. února v budově 2. stupně řevnické základní školy. Na její plynulé organizaci se podílely tři učitelky ze
školy, dvě další osoby a několik žáků
devátých tříd. Nabízeného zboží byl
dostatek, vše bylo kvalitní a ceny
velmi nízké. Převládalo dětské oblečení, ale prodávala se také obuv a
dámské šaty. Nakupujících bylo méně, než jsme očekávali, ale i tak byla
burza úspěšná a utržený zisk byl
předán ředitelce školy.
Rádi bychom, aby se z burzy ve škole stala tradice a vešla do povědomí
lidí z Řevnic i okolí. Prodejce jsme
požádali o účast na příští burze, kterou bychom rádi zorganizovali na
podzim. O spolupořádání jednáme s
několika spolky z okolí. Všem dárcům velmi děkujeme za jejich ochotu. Jana NEŠŤÁKOVÁ, ZŠ Řevnice

PŘEDNÁŠÍ ZAKLADATEL. Zakladatel české internetové encyklopedie Miroslav Malovec při přednášce v Dobřichovicích.
Foto Petr CHRDLE

Český kras redigoval Rak
VYŠEL TŘICÁTÝ ŠESTÝ ROČNÍK ČASOPISU O NAŠEM KRAJI
Muzeum Českého krasu vydalo 36.
ročník časopisu Český kras. Časopis, který je vydáván nepřetržitě od
roku 1976, uveřejňuje hlavně původní práce zabývající se geologickými,
paleontologickými, karsologickými,
archeologickými, biologickými, historickými, etnografickými a jinými
výzkumy na území Berounska, Českého krasu a přilehlé oblasti. Je ale
otevřen i příspěvkům s blízkou tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávám z akcí, novinkám... Autory článků letošního ročníku jsou

přední čeští odborníci na daná témata: Pavel Bosák, Karel Žák, Václav Cílek, Petr Budil aj.
„Upozorňujeme především na článek Dr. Žáka a kolektivu o historii
mostních staveb v Berouně i na komplexní zpracování pěnovců v Kodě
od autorského tandemu Kovanda –
Juřičková,“ uvedl výkonný redaktor
publikace Štěpán Rak.
Časopis je možné zakoupit v Muzeu
Českého krasu v Berouně.
David PALIVEC,
Muzeum Českého krasu Beroun

ci Ch. Smithe založil. Vzpomíná na
to, včetně zmínky, že Wikipedií se
»infikoval« v Dobřichovicích, v rozhovoru uveřejněném v lednovém čísle Wikimedia.cz.
V Dobřichovicích se následně v roce
2004 konal první mezinárodní seminář přispěvovatelů do esperantské
Wikipedie. Toho už se její zakladatel
Chuck Smith nezúčastnil, ale účastníci si sami mohli vyzkoušet své
znalosti nabyté na semináři v počítačové učebně dobřichovické základní
školy pod vedením zkušených přispěvovatelů z České republiky, Maďarska a Belgie; samozřejmě mezi
nimi nechyběl ani zakladatel české
Wikipedie Miroslav Malovec.
Na podzim ve Svitavách
Další seminář esperantských wikipedistů Vikimanio se bude konat letosna podzim ve Svitavách, dílem v
Muzeu esperanta, dílem ve svitavském gymnáziu. Samozřejmě také
na něm se účastníci z mnoha zemí
dozvědí, že česká Wikipedie se narodila zásluhou verze esperantské a zásluhou konference konané v Dobřichovicích u Prahy.
Petr CHRDLE, Dobřichovice

Farní charita se hodlá
usídlit na hřbitově
Zájem na využívání objektů u vstupu
na hřbitov v Litni projevila Farní
charita Beroun. Ráda by zde zřídila
své odloučené pracoviště, v němž by
bylo ubytováno několik klientů azylového domu. Ti by pod vedením
pracovníka azylového domu opravovali tyto objekty, které by charita dále využívala. Ubytovaní klienti by
také mohli pracovat pro obec. Pracovníci Farní charity svůj plán představili na setkání s občany Litně a
zastupitelstvem městyse, jež se konalo 24. 2. Zdeněk MOUREČEK,
úřad městyse Liteň

Vlaky nejedou, na Kilimanžáru padá sníh...
ČTENÁŘ Z DOBŘICHOVIC REAGUJE NA ČLÁNEK OTIŠTĚNÝ V MINULÉM ČÍSLE NAŠICH NOVIN

V minulých Našich novinách jsme
otiskli článek Petry Frýdlové o
špatném stavu železniční trati Praha - Beroun. Reagoval na něj čtenář z Dobřichovic.
(NN)
Musím reagovat na váš článek Trať
do Berouna? Katastrofa!, který obsahuje některé zkreslené informace.
Samozřejmě, je bohužel pravda, že
na uvedené trati jsou zpoždění na
denním pořádku a cestující jsou mile
překvapeni, pokud někdy dojedou
včas. Samozřejmě, že prasklou kolej,
nefungující závory, strom spadlý na
koleje nebo přejetého člověka cestující pochopí - to jsou věci, které nelze
oddiskutovat. Je však řada jiných
zpoždění, jež nejsou zaviněna technickými závadami - ale vlaky přesto
nejezdí včas. Jeden konkrétní případ
- tuším, že 21. ledna vlaky skoro nejezdily. Proč? Na stížnost mi ČD odpověděly, že pro závadu na zabezpečovacím zařízení v oblasti Praha Libeň a Praha Hlavní nádraží. Skutečnost byla taková, že na Hlavním nádraží jsem přes hodinu a půl čekal na
vlak, předtím vlaky již přes další hodinu nejezdily. Když koněčně byl
vlak z Hlavního nádraží vypravený,

NĚCO DIVNÉHO? Na trati z Prahy do Berouna už našince překvapí máloco. Možná tak vlaky projíždějící pod zvednutými závorami... Foto ARCHIV
projel přes nádraží Smíchov (kde
stálo několik prázdných souprav City Elefant) a dojel - do Radotína. Tam
museli cestující vystoupit, neboť souprava se vracela.... ZPĚT DO PRAHY! Takže za situace, že bylo porouchané zabezpečovací zařízení v úseku Libeň - Hlavní nádraží (v odpově-

di ČD se nic o poruše na Smíchově či
trati Praha - Beroun neuvádí, tedy
asi žádná nebyla - rychlík a nákladní vlaky projížděly) jezdily vlaky mezi Hlavním nádražím a Radotínem,
zatímco dál nepokračovaly...
Netuším, jestli je to pouhá blbost dispečera, který vlaky »operativně« a

blbě řídil, nebo chyba systému ROPID, který se snaží »za každou cenu« a naše peníze nesmyslně koordinovat vlaky z Klánovic do Berouna,
ale prostým faktem je:
1) uvedený den na trati Smíchov Beroun porucha hlášena nebyla
2) na nádraží Smíchov stály prázdné
soupravy City Elefant
3) přes tyto skutečnosti bezmála 2 a
3/4 hodiny nejel žádný vlak na trati
Praha - Beroun.
O dva dny později se situace opakovala - jen zpoždění nebylo tak velké,
vlaky nejezdily »jen« hodinu a půl.
Mám za to, že bychom se měli ptát,
proč k těmto situacím dochází a trvat
na podání kvalifikovaných vysvětlení. V dřívějších dobách nebyl problém, aby soupravy jezdily třeba jen
ze Smíchova, když byla na Hlavním
nádraží porucha. Pokud se spokojíme s vysvětlením, že trať je poruchová a potřebuje rekonstrukci, budou
za nějakou dobu ČD omlouvat nejezdící vlaky na trati Praha - Beroun
poruchou závor v Mníšku pod Brdy,
slunečními erupcemi nebo sněžením
na Kilimandžáru... S pozdravem
Otakar BOUŠKA, Dobřichovice
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Jednáme o změně plánu

Jako zastupitelé v novém složení po volbách v říjnu 2010 jsme se začali pravidelně scházet každý týden k poradám, kde se
řeší jak aktuální témata, tak dlouhodobé
projekty. Domluvili jsme se s redakcí Našich novin na možnosti vás pravidelně informovat o diskutovaných tématech na zastupitelstvu obce a Obecním úřadu v Letech. Co je horkým tématem právě nyní?
Rozloučili jsme se s auditorem a daňovou
poradkyní z předchozích let, podepsali smlouvu s novým auditorem a jsme v jednání
s novým daňovým poradcem. Dokončili
jsme inventarizaci movitého i nemovitého
majetku obce - pro nás, nové zastupitele, s
nepříjemným překvapením o zadlužení obce z předchozích let. Také jsme zahájili
jednání o změně územního plánu, abychom vyšli vstříc žádostem vlastníků o
změnu v případě, že bude odůvodněná a
opodstatněná. Diskutujeme o tvorbě nového územního plánu, který je třeba zhotovit
dle stavebního zákona do roku 2015. Práce máme hodně, o plamenné diskuse na
poradách není také nouze. Další informace vám nabídneme zase za čtrnáct dní.
Jaroslava REZKOVÁ, Eva MLÁDKOVÁ,
místostarostky obce Lety

Štěňata se »rozutekla« po Česku

PUTOVAL DO TEPLIC. Úžasně pracovitý a aktivní Ari se z Letů »odstěhoval« do Teplic nad Metují.
Foto Markéta HUPLÍKOVÁ

O hovawartích štěňátkách z Letů jsem v Našich novinách
psala v září 2010. Jedno tehdy mělo odcestovat až do daleké Dubaje ve Spojených Arabských Emirátech. »Kluci
a děvčata« z chovatelské stanice Czech Black Rock ale
nakonec zůstali v naší kotlině. »Rozutekli se« však do
všech koutů Česka: do Plzně, jižních Čech (Veselí nad
Lužnicí), Prahy, východní Čech (Teplice nad Metují), Ostravy... Naštěstí jich několik zůstalo i u nás, v údolí Dolní
Berounky - v Hlásné Třebani, Letech a Slivenci.

Po letech se opět bude
konat hasičský bál

HOWAWARTI Z LETŮ JSOU NYNÍ DOMA V PLZNI, PRAZE, OSTRAVĚ ČI VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Teď jsou z malých štěňátek půlroční puberťáci, kteří vymýšlejí lotroviny: jak »zkrášlit« zahradu, jak se schovat v
lese nebo oblíznout kolemjdoucího. Naštěstí jsou páníčci
zodpovědní, a tak můžete štěňátka každou neděli odpoledne vídat v letovském kynologickém klubu při rané socializaci, kde se učí slušnému chování ve společnosti ostatních lidí i psů a základům poslušnosti.
Dny pouhých radovánek však končí. Od šestého měsíce
čeká pejsky regulérní trénink poslušnosti. Sedni!, Lehni!,
Zůstaň! a mnoho dalších povelů se stane jejich každodenní povinností. Páníčci si určitě oddechnou, až pochopí, že doma budou mít nejen malé rošťáky, ale také vychované, poslušné hlídací psy. A těmi se skutečně stanou jen vydržet ještě rok.
Také na blížícím se Svodu mladých pořádaném Hovawart
Klubem ČR, který je základní podmínkou uchovnění psa
či fenky, štěňata ukáží, jak se vrh povedl. Musí se naučit
běhat u nohy, nechat se prohmatat, změřit, zkontrolovat
zuby a předvést ve výstavním postoji. Držme tedy štěňátkům 15. 5. v jižních Čechách palce a věřmě, že o nich
uslyšíme i nadále.
Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Vážení čtenáři, dovolte mně, abych
vás opět po letech pozval na hasičský
bál a dětský karneval. Jsem moc rád,
že se tato v Letech v minulosti tradiční akce znovu obnovuje. Díky našim hasičům, Leťánku a obci Lety se
12. 3. sejdeme na hasičském bále a
13. 3. na dětském karnevale. Budeme
se snažit, abychom v sále U Kafků
vše co nejlépe připravili a bál a karneval jste si mohli užít. Hudební skupina Karavel v sobotu a staropražský
Třehusk v neděli jsou určitě zárukou
dobré zábavy, tak neváhejte a přijďte
se pobavit! Podrobnosti na internetových stránkách obce a plakátech.
Jiří HUDEČEK, starosta obce Lety

Bolestí fotbalového klubu jsou kabiny
Fotbalový klub je jediným občanským sdružením v obci Lety, které se týden co týden stará o
60-70 dětí a dospívajících. Jeho největší bolestí jsou kabiny a jejich vybavení.
Kabiny byly postaveny v 60. letech minulého
století a tomu odpovídá jejich ráz i vybavení.
Mládež i dospělí se převlékají a myjí v podmínkách odpovídajících době před rokem 1989. Asi
netřeba zdůrazňovat, že občanské sdružení o
obratu asi 300.000 - 400.000 Kč ročně nemůže
získat finanční prostředky na výstavbu nových
kabin jinak, než formou dotace z různých fondů
na úrovni kraje, státu či Evropské unie.
Přesto se v obci najdou lidé, kteří házejí těmto
nadšencům klacky pod nohy. V roce 2007 se začalo s přestavbou kabin blýskat na lepší časy.
FK Lety získal příslib dotace na výstavbu nových moderních kabin a zázemí odpovídajících
21. století, včetně klubovny a rehabilitačního

zařízení. Prakticky okamžitě vznikla petice občanského sdružení FK Lety za změnu projektu
víceúčelového objektu na hřišti FK Lety, o.s.,
jež protesty a průtahy znemožnila přestavbu
kabin a zázemí fotbalového klubu. Dobře víme,
co jsou někteří členové tohoto petičního výboru
zač a proč tak jednají. Jde jim pouze o osobní
prospěch, prosperita obce, potažmo občanského sdružení je vůbec nezajímá. Jejich krédem je
závist a otravování společenského prostředí i
lidských vztahů v obci. Mnohdy se jedná o lidi
bytostně spojené s dobou minulou - trefně je v
příspěvku pro NN (9/11/10) jako bolševickou
lůzu pojmenoval Robert Chládek. Tento druh
lidí často vyznával a dodneška vyznává totalitu. Jak už řekl spisovatel Karel Čapek, člověk
se nemění, mění se jen prostředí okolo něj.
Aktuální informace na http://fklety.net/.
Jiří KÁRNÍK, Lety
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Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

výroba a tisk
dopisních
obálek
www.frances.cz
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Nad Řevnicemi vyrostou nové domy
STAVĚT SE ZAČNE CO NEVIDĚT - POZEMKY JSOU ZASÍŤOVANÉ, BYLO VYDÁNO STAVEBNÍ POVOLENÍ
Řevnice – Osm nových domů vyroste už brzy na kopci Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní.
Zatím jsou zde na dvou hektarech
vyznačené pozemky a k nim přive-

stavební povolení, takže tu začnou
růst opravdu brzy.
K parcelám vede nová cesta, která
bude zatím sloužit jako provizorní a
bude zpevněná panely. „Tam, co jsou
taženy sítě, by měla být dle územního plánu budoucí komunikace,“ sdělil řevnický starosta Libor Kvasnička. Podle Dvořáka by tam časem
měla být asfaltová silnice, ale nejdřív
musí dojít ke změně v územním
plánu města. Lucie PALIČKOVÁ

V kraji je málo vody...

(Dokončení ze strany 1)
Problémem jsou staré vodovody a
málo studen. Vodovody v kraji pocházejí mnohdy z dvacátých let minulého století. „Často z nich voda
uniká. Dnes se již dělají potrubí plastová, kde je riziko ztrát mnohem
menší,“ vysvětluje Kadlecová.
Vody je nejen málo, ale bude i dražší. Zákon, který připravuje ministerstvo zemědělství, má zvýšit poplatky za vodu pro domácnosti i velkoodběratele. Navýšení se týká zejména právě těch, kteří berou pitnou vodu ze zásobáren podzemních vod.
„Je to zatím koncepce, jeden z návrhů, jak získat peníze na protipovodňová opatření. Pokud neprojde, budou se vymýšlet jiná řešení,“ řekl
Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství. Domácnosti zatím platí
dvě koruny za kubík pitné vody z
podzemí. „Naše snaha je poplatek
navýšit na čtyři až šest korun za kubík,“ dodal Kendík.
(pef)

Z našeho kraje

TADY BUDOU DOMY. Pohled od Řevnic směrem na Vrážku - po levé straně jsou sítě, napravo pozemky.
Foto NN L. PALIČKOVÁ
dené sítě – vodovod, kanalizace i
plyn. Pozemky zasahují jedním hektarem na katastr Zadní Třebaně, jedním na katastr Řevnic. Tato bývalá
pole se jako jediná v této lokalitě podařilo investorovi Petru Dvořákovi
koupit. Majitelé okolních polí jsou
podle něj neznámí a pozemky se tak
těžko získávají.
Nyní je na Vrážce celkem 11 stavebních parcel. „Nejmenší má 1100,

největší 1760 metrů čtverečních. Devět už jich je prodaných, dvě zatím
zbývají,“ říká Dvořák. Někteří majitelé koupili parcel víc, a tak tu bude
v budoucnu jen osm domů.
Všechny parcely jsou zasíťované.
„Díky novému zastupitelstvu Řevnic
by mělo být do května dokončeno a
zkolaudováno napojení sítí k městským řadům,“ dodává Dvořák. Na
některé domy už je dokonce vydáno

* Sokol Řevnice pořádá burzu dětského oblečení, hraček a sportovního
vybavení. Koná se 18. 3. od 9 do 11
hodin v řevnické sokolovně. Příjem
zboží je 17. 3. v hale kina (vedle sokolovny) od 9 do 11 a od 17 do 19.00.
Výdej peněz a zboží pak 18. 3. od 12
do 13.00. Výtěžek z prodeje půjde na
rekonstrukci sokolovny a kina v Řevnicích.
(lup)

Do dolu u Ameriky Kamion uvízl na přejezdu, smetl jej rychlík
budou moci turisté Do kamionu, který stál na vlakovém přejezdu v Srbsku, narazil projíždějící
Mořina - Zájemci se po dlouhých
deseti letech budou moci opět podívat do dolu Mořina u známého
lomu Amerika.
V bývalých vápencových lomech by
během několika měsíců měly být zpřístupněny další dva kilometry podzemních tunelů a šachet. Občanské
sdružení, které je obnovilo, v nich
chce dokonce otevřít i muzeum.
„Deset let jsme vše připravovali, teď
nás ještě čekají administrativní kroky - hlavně povolení od báňského
úřadu,“ řekl pro idnes předseda sdružení Karel Fous. „Všechno jsme si
tam udělali sami, problém byl sehnat
nářadí nebo důlní vozíky, zloději je
totiž rozkradli,“ dodal.
Některé šachty mohou lidé navštívit
už dnes, musí se však předem domluvit. „Je to hlavně proto, aby sem
nikdo nelezl přes ploty, což je zakázané a hlavně nebezpečné,“ vysvětlil
Fous.
(pef)

rychlík. Nehoda zastavila 25. února na několik hodin vlakovou dopravu na
trati Praha - Beroun. „Kamion přijel do Srbska z Tetína - tam je všechny
posílá chytrá navigace,“ uvedla obyvatelka Srbska Svatava Biskupová.
„Když zjistil, že nepřejede lávku s nosností do pěti tun, couval a chtěl se
otočit na závorách. Uvízl tam a nemohl vyjet,“ dodala. Řidič se snažil blížícímu vlaku dát avizo, ale zastavit už jej nestačil. Rychlík do kamionu narazil, tlačil jej před sebou a pak smetl z kolejí. Bez zranění vyvázl řidič kamionu i 140 cestujících, jen strojvedoucí byl odvezen do nemocnice v Berouně. „Byl v šoku, ale žádná zranění neměl,“ sdělila mluvčí středočeské
záchranné služby Tereza Janečková. Škoda je vyčíslena na 3 100 000 Kč přes dva miliony na vlaku, milion na voze. (šm, mif) Foto Stáňa VACKOVÁ

Auta si zloději nechali,
kamion zapálili

Koněprusy - Kamion plný aut ukradli neznámí zloději poblíž Králova Dvora. Prázdný tahač pak
zapálili v našem kraji, u Koněpruských jeskyní.
Devět osobní aut Hyundai i20 a i30
v hodnotě tři miliony korun bylo naloženo na kamionu, který pobertové
ukradli v noci z 19. na 20. února.
Odjeli s ním do Liblína na Rokycansku, kde auta vyložili, a vrátili se
stejnou cestou zpět. Na parkovišti
před Koněpruskými jeskyněmi pak
kamion kolem 4.30 ráno zapálili.
„Chtěli tak zřejmě zahladit stopy,“
řekla pro i.dnes mluvčí berounské
policie Marcela Pučelíková s tím, že
celková škoda byla odhadnuta na
šest milionů. Odcizená auta mají řízení na pravé straně.
(pef)

Ukradli repliky zbraní i přilby
ZLODĚJI MAJÍ ŽNĚ - ODNESLI VĚCI ZA DESÍTKY TISÍC
Zadní Třebaň - Těžké časy zažívají majitelé chat v Zadní Třebani.
Vykradeno jich tu v poslední době
bylo hned několik.
Z chaty v místní části U dubu si neznámý poberta odnesl motorovou pilu, repliky perkusních zbraní, repliku napoleonské přilby a navíc i elektrické kolo. Dohromady nakradl věcí
za 79 500 korun.
Z další zadnotřebaňské chaty zmizelo jídlo a tři deky. Lupič se následně
zaměřil na sousední kolnu, u které

odstranil visací zámek a sebral benzínovou sekačku, kanystr i s benzínem a dvě elektrické prodlužovačky.
V tomto případě je škoda bezmála
šestnáct tisíc korun.
O svůj majetek ale aby se báli nejen
chataři. Ze sklepa u domu v Zadní
Třebani zcizil neznámý lupič dvě jízdní kola, elektrickou pilu a uhlovou
brusku v hodnotě 37 000 Kč. Poberta měl ale v tomto případě usnadněnou práci - klíč od sklepa visel u
dveří.
Michaela ŠMERGLOVÁ

* Záchranu lidí probořených do ledu
nacvičovali zkraje března na řevnickém břehu Berounky místní profesinální hasiči.
Foto ARCHIV
* Požár zahradní kůlny a v ní uskladněného palivového dřeva v Černošicích likvidovali 26. 2. časně ráno jednotky hasičů z Řevnic a Mokropes.
Současně s hašením vodou »ochlazovali« blízký rodinný dům, rozebírali
konstrukce hořícího objektu a vynášeli z něj dříví.
Pavel VINTERA
* Na žádost záchranné služby vyjela
27. 2. ráno jednotka řevnických profesionálních hasičů do Dobřichovic,
aby pomohla snést osobu po točitém
schodišti z 2. patra domu. Po zaléčení lékařem byl nemocný uložen do
transportní plachty a dopraven do sanitky. Při příjezdu i odjezdu měli hasiči problémy s průjezdem kvůli zaparkovaným autům.
(pav)
* Šest skleniček za 300 Kč si odnesl
zloděj, který se násilím dostal do rekreační chaty v Hlásné Třebani. Škoda, jíž způsobil vypáčením vstupu, je
téměř sedmkrát vyšší, než hodnota
sklenek…
(šm)

Řídil octavii a kouřil
při tom »marjánku«

Karlštejn - »Marjánku« si za volantem dopřával šestadvacetiletý
řidič z Prahy. V Karlštejně jej načapali policisté.
Pražan byl při noční kontrole vozidel zajištěn - tester prokázal vliv návykové látky. Řidič červené Škody
Octavie totiž kouřil marihuanu, která byla z vozu ještě cítit. Vše přiznal, odevzdal doklady a podle zákona se i podrobil povinné krevní
zkoušce, která test potvrdila. Dále se
bude v jeho případě postupovat jako
u těch, kteří řídí pod vlivem alkoholu.
(šm)
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Čtrnáctý bandy cup »urvali« Bája Pic
NEJLEPŠÍM HRÁČEM ŘEVNICKÉHO TURNAJE BYL ZVOLEN MARCEL NÁJEMNÍK Z TÝMU BOSTON
Čtrnáctý ročník Řevnického Bandy
Cupu zná od soboty 26. února svého
vítěze. Finálové Play-off ovládli Bája Pic, tým který suverénně kraloval
i základní části turnaje.
Závěrečný turnaj dopadl podle papírových předpokladů a potvrdil výkonnost celků v základní části. Ve finále nakonec vyhráli Bája Pic nad Samotáři celkem jednoznačně. Z vítězství v turnaji se radují vůbec poprvé.
Třetí místo vybojovali hráči Citrusu
až na samostatné nájezdy nad IQ
Ouvey, legendou a několikanásobným vítězem turnaje. »Citrusové«
před tím vypadli právě s budoucím
vítězem celého klání v semifinále,
kam se dostali na nájezdy přes Kojoty. Ti jsou po svém triumfu v roce
2007 v útlumu a skončili tak spolu s
Blink-off a Bostonem v poli poražených. Boston bodoval aspoň na poli
individuálních cen - nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Marcel Nájemník. Ostatní ceny získali borci z
Bája Pic Jiří Tlášek (nejlepší střelec
i nejproduktivnější hráč) a Michal
Jelínek (nejlepší brankář).
František ZAVADIL, Řevnice

DOHRÁNO. Letošní, čtrnáctý ročník Řevnického Bandy Cupu patří
minulosti. Vítězství si poprvé v historii vybojovalo družstvo Bája Pic.
Foto Pavel JÍLEK

Sokolové získali miliony
DOBŘICHOVICKÝ SPORTOVNÍ AREÁL ČEKAJÍ ZMĚNY
Dobřichovice - Areál dobřichovického Sokola čekají rozsáhlé změny. Sportovci i návštěvníci musí
počítat s omezeními.
Grant z Fondu životního prostředí na
projekt Revitalizace veřejné zeleně v

Sport po okolí

* Na jarní mistrovské boje v krajské I. B třídě posilují fotbalisté prvního mužstva FK Lety. Do zelenočerného dresu se vrátil Lukáš Rada z
pražského Meteoru VIII a přestoupil
Jakub Bezděk z SC Radotín.
Jiří KÁRNÍK
* Nedávno zprovozněné úseky cyklostezky Po stopách českých králů
si můžete projet na kole s novou
mapou. Najdete v ní čtyři trasy začínající v Berouně - vedou do Dobřichovic, Hořovic, Nižbora a Loděnice. Mapa, která je k dostání v berounském Informačním centru, obsahuje také seznam cykloslužeb v
Berouně i okolí a profily jednotlivých tras.
(pef, pš)

TJ Sokol Dobřichovice získali místní sokolové. Mohou se těšit na 70%
z celkových nákladů, které dosáhnou
přibližně 5,5 milionu korun. Projekt,
který zpracovala Lenka Musilová,
počítá s vykácením 168 stromů - 57
jich bude prořezáno a ošetřeno a jiných 167 nově vysazeno. Kácení bylo povoleno, a to i mimo dobu vegetačního klidu, protože zde hrozí nebezpečí kvůli padajícím větvím.
Tyto práce s sebou přinesou různá
omezení provozu a sportování v areálu. Proto vedení Sokola žádá občany a hosty o trpělivost a toleranci.
Prořezání stromů a převážná většina
kácení by měla být dokončena ještě
v měsíci březnu. V době, kdy se bude kácet, budou uzavřeny všechny
vstupy do areálu kromě hlavního
vjezdu. V závislosti na postupu prací
budou také uzavírány některé části
areálu. Projekt počítá se zachováním
sáňkařského svahu pro děti. Nově by
mohl vzniknout přírodní amfiteátr
pro kulturní a společenské akce.
Petra FRÝDLOVÁ
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Poctiví brigádníci, práce všeho druhu...
PŘI KLUBU ŘEVNICKÉ NÁRODNÍ HÁZENÉ UŽ BEZMÁLA ČTYŘICET LET PŮSOBÍ SKUPINA NESLYŠÍCÍCH

O spolku neslyšících při klubu národní házené
Řevnice jste se již mohli v Našich novinách dočíst.
Skupina sluchově postižených lidí se v Řevnicích
vytvořila v roce 1974, kdy jejich klubovna a hřiště muselo ustoupit části silnice a budově Komerční banky na Smíchově. Tehdy bylo rozhodnuto, že
se jejich družstvo převede jako záložní B-celek do
Řevnic. Dlouhou dobu hráli házenkářské soutěže,
a ne špatně! V poslední době se u nás zdržují už
ne jako hráči, ale převážně jako skupina poctivých
brigádníků pro práce všeho druhu. Dnes tahle

NESLYŠÍCÍ. Neslyšící sportovci, kteří působí při klubu řevnické národní házené
parta čítá na 35 členů převážně z Prahy a středočeského regionu, ovšem manželé Klárovi dojíždějí
až z Plzně. Spolehlivě poslouchají svého předsedu, řevnického rodáka Miloslava Tauscheho, který
se o skupinu stará a pořádá jí různé akce. Díky jejich pracovnímu přístupu k našemu klubu národní
házené jim byly pronajaty prostory Lidového domu, včetně sportovní haly, za režijní ceny.
Na sklonku loňského roku, od 30. prosince, oslavili v Řevnicích Silvestra i Nový rok a prožili tu tři
dny zábavy, sportu a karet. Akce se zúčastnilo 28
lidí! Vítězkou turnaje v karetní hře Joker se stala
Zuzana Peterková, nohejbalový turnaj dvojic vyhráli Karlové Saitl a Rejda, před dvojicemi Marouš- Dolejš a Lunáček-Tregler. Zábavných míčových her se zúčastnilo dvanáct osob, převážně

Foto ARCHIV

žen. Vítězky byly dvě, se shodným počtem bodů Taťána Postihačová a Jaroslava Lunáčková. Organizátor Míla Tausche myslel i na čerstvý vzduch: turistického pochodu Řevnice - Karlštejn,
Dub Sedmi bratří a zpět se zúčastnilo 12 lidí.
Kalendář akcí na letošní rok čítá patnáct setkání
s podobným programem jako na Silvestra. Turistika, karty, nohejbal, oslavy narozenin... V prvním
týdnu prázdnin mají naplánované týdenní soustředění na Šumavě. Do hotelu Čertův mlýn pod
Špičákem letos pojedou už pošesté v hojném počtu
třiceti osob, včetně dětí. Podnikat budou pěší a
cyklistické výlety po okolí i do sousedního Německa. A na závěr roku plánují opět pronájem Lidového domu s podobným programem jako minule.
Petr HOLÝ, Řevnice
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Fotbal: Jaro začne v Dobřichovicích
ZIMNÍ PŘESTÁVKA SKONČILA, JAKO PRVNÍ K MISTRÁKU NASTOUPÍ TÝM HRAJÍCÍ KRAJSKOU 1.A TŘÍDU
Dobřichovice - Dlouhá zimní přestávka je definitivně u konce. Jako první v našem kraji k jarnímu mistráku vyběhnou fotbalisté Sokola Dobřichovice. V neděli 13. března na svém hřišti přivítají tým Slaného.
Dobřichovičtí fotbalisté oslavili minulé léto historický úspěch - postup do krajské I. A třídy. Podařilo
se jim tak završit sedmileté období, během něhož
se postupně prokousávali z nejnižší IV. třídy do třídy třetí, okresního přeboru a krajské I. B třídy. Téměř každý rok v příslušných soutěžích s přehledem
vítězili, o jejich postupu bývalo rozhodnuto dlouho
dopředu.
Také na podzim 2010 se jim úvodní duely v I. A třídě podařilo slibně rozehrát, takže tým figuroval v
horních patrech tabulky. Potom ale družstvo dopla-

Forma mužstva po jejich návratu do sestavy naštěstí zase stoupala. Dobřichovice tak nakonec přezimovaly na slušném 6. místě v šestnáctičlenném peletonu účastníků 1. A třídy, což je na nováčka úspěch. V oddíle sice panuje poměrná spokojenost,
ale právě proto nesmíme usnout na vavřínech. Tým
byl doplněn několika kvalitními fotbalisty a připravuje se pod vedením staronového trenéra Miloše
Pytlíčka. Výborné výkony podával na dlouhodobém zimním turnaji ve Štěrboholích, kde obsadil
druhé místo. K dalšímu přípravnému utkání Dobřichovičtí vyjeli do Berouna. S Českým Lvem Union, účastníkem krajského přeboru, uhráli ve vyrovnaném zápase remízu 1:1.
Miloslav OMÁČKA

Kdy a kde hrají fotbalisté
Sokola Dobřichovice

Volejbalisté dokázali porazit
Staré Město. Dvakrát
Dobřichovičtí volejbalisté postoupili do 2. kola
play-off a střetli se s týmem Starého Města. První
dva zápasy se hrály v hale Dobřichovic 25. a 26.
února. V pátečním zápase měli domácí jasně navrch. V prvním setu se jim sice nedařilo a prohráli jej, ale pak už celek vedený Samem Sejkem moc
šancí soupeři nedal. Výborná souhra na síti, přímé body z podání a koncentrace přinesly vítězství.
Soupeři nepomohl v závěru ani hrající kapitán,
který se z podání pokusil výsledek zvrátit. Utkání,
jež trvalo 80 minut a vidělo jej 75 diváků, skončilo výhrou Dobřichovic 3:1.
Sobotní klání bylo dramatičtější. První set vyhráli
domácí, druhý hosté. Od třetího setu oba soupeři
přidali a diváci si přišli na své. Vydatně povzbuzovali zejména všenorští fanoušci. Domácím se podařilo zvýšit tlak na síti a vylepšit hru v poli. Hostům se přestaly líbit výroky rozhodčích a hlasitě
protestovali. Ani dvě žluté karty nestačily na zklidnění horkých hlav a následovala karta červená.
Dobřichovice vyhrály třetí set, Staré Město čtvrtý
a napínavý duel postoupil do setu pátého. Ten »urvali«15:10 domácí a po 150 minutách se radovali
z výhry 3:2. Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

ZBROJÍ NA JARO. Fotbalista Dobřichovic Zdenek
Vršecký na jednom z posledních tréninků před zahájením jarní sezony.
Foto NN M. FRÝDL
tilo na úzký kádr. V jediném střetnutí se zranili čtyři hráči, v následujícím zápase se nechal další hráč
vyloučit a dostal stopku na pět utkání... Absence se
samozřejmě projevila jak herně, tak na výsledcích.

13. 3. 14.30 Dobřichovice – Slaný
19. 3. 15.00 Nový Knín – Dobřichovice
27. 3. 15.00 Dobřichovice – Nelahozeves
3. 4. 16.30 Doksy - Dobřichovice
10. 4. 16.30 Dobřichovice - Hvozdnice
17. 4. 17.00 Dobřichovice - Sedlčany
24. 4. 17.00 Vraný – Dobřichovice
1. 5. 17.00 Dobřichovice – Spartak Příbram
8. 5. 17.00 Nová Ves - Dobřichovice
15. 5. 17.00 Dobřichovice - Milín
21. 5. 17.00 Černolice – Dobřichovice
29. 5. 17.00 Dobřichovice – Lhota
4. 6. 17.00 Klecany – Dobřichovice
12. 6. 17.00 Dobřichovice – Tuchlovice
19. 6. 17.00 Petrovice – Dobřichovice

Dobřichovičtí na turnaji »válcovali« soupeře za soupeřem

Dobřichovice, Štěrboholy - Skvěle se dařilo dobřichovickým fotbalistům na zimním turnaji v pražských Štěrboholích. Na umělé trávě »válcovali« jednoho soupeře za druhým. Přemožitele našli až
ve finále - ve vyrovnaném zápase prohráli 1:2 s týmem ČAFC Praha a skončili druzí.
Postupně rozstříleli AFK Slavoj Podolí 2:1, FK Újezd nad Lesy 7:2, Dolní Počernice 3:2, Cholupice 4:3,
FEROM Týnec nad Sázavou 8:2, Slovan Hradištko 6:4 a Sokol Hřebeč 7:0. Parádní formu chytil hlavně
nestárnoucí Petr Kalivoda, který nastřílel soupeřům 13 branek! A co je potěšující nejvíc - týmu se zatím
daří plnit hlavní cíl: hrát atraktivní útočnou kopanou.
(oma)

Ve čtyřhře triumfovali Zahrádka s Kischerem
ŘEVNICKÉ TENISOVÉ DVORCE ZA LIDOVÝM DOMEM HOSTILY OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ

Řevnice - Na tenisových dvorcích
za Lidovým domem se hrál okresní přebor starších žáků. „Sešlo se
deset hráčů, z toho čtyři domácí,“
řekl ředitel turnaje Michal Mottl.
Kvalitní hru předvedl z řevnických
borců Martin Kischer. „V předkole
hladce porazil Kristiána Machače a
poté po tuhém boji podlehl prvnímu
nasazenému Danu Paulovi, přičemž
odvrátil šest mečbolů!“ uvedl Mottl.
Nedařilo se ani dalšímu řevnickému

hráči Josefu Starýchfojtů, který si do
dvouhry nalosoval deblového partnera Jakuba Blažka. Ještě předtím
ovšem Blažek těžce potrápil dalšího
domácího hráče, nasazenou turnajovou »dvojku« Filipa Zahrádku. Ten
pak bez potíží porazil J. Mráčka z
Dobřichovic a postoupil do finále
proti Paulovi. „V něm Zahrádka
doplatil na nezkušenost a prohrál
2:6, 1:6,“ sdělil Mottl. Zahrádka s
Martinem Kischerem ovšem vytvo-

VÍTĚZOVÉ. Filip Zahrádka (vpravo) a Martin Kischer, vítězové čtyřhry na
řevnickém tenisovém turnaji.
Foto Michal MOTTL

řili skvěle fungující dvojici pro čtyřhru a turnaj vyhráli se ztrátou pouhých dvou gamů.
Na turnaj minitenistů se sjelo sedm
hráčů ročníků 2004 a 2005. Jasným
favoritem se zdál být Kryštof Ruža z
Klatov, který ve skupině přehrál i
řevnického Adama Davida. Dobřichovický Vojtěch Doubek ale Ružu
ve třech setech porazil. Poté svedl
boj s pozdější vítězkou Jessicou Faal
a získal bronz. Lukáš Velík ve druhém semifinále podlehl Ondřeji Vildovi, synovi bývalé vynikající deblistky Heleny Vildové. „Finále nabídlo třísetovou bitvu, v níž se z vítězství radovala Faal,“ dodal Mottl.
Další víkend sehrálo turnaje mladší
žactvo a babytenisté. „V žácích jsme
měli 4 želízka v ohni: začínajícího

Marka Humla, Bedřicha Exnera,
Oskara Stuchlíka a Martina Froňku,“
řekl Michal Mottl. Exnerovi los přisoudil nasazenou »dvojku« Petra
Sekyru, jemuž podlehl dvakrát 1:6.
Ukázal nicméně, že má značný
potenciál. I Huml přes tvrdou prohru
od Štefka nezklamal a potvrdil, že se
postupně zlepšuje. Froňka v prvním
kole po tuhém boji podlehl nasazenému hráči, pozdějšímu semifinalistovi Kuchařovi. Čtyřhru vyhráli
řevnický Stuchlík s Lukášem Brücknerem z Prostějova. „Jasně nejlepší
dvojice turnaje,“ chválil hráče Mottl.
Turnaj babytenistů svedl proti sobě 7
hráčů. Jediný řevnický zástupce Michael Schier po postupu ze skupiny
nedal soupeřům šanci a zaslouženě
získal zlato!
Petra FRÝDLOVÁ
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