
Budeme opět měnit autolékárny?
LÉKÁRNIČKY, ZA NĚŽ ŘIDIČI UTRATILI 2 MILIARDY, PODLE ODBORNÍKŮ NEVYHOVUJÍ
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Poberouní - Nové autolékarničky,
jež musí mít od 1. ledna ve voze
každý řidič, nevyhovují! Budeme si
muset opět pořídit nové?
Pokud nechtějí motoristé riskovat při

silniční kontrole pokutu až 5000 Kč,
museli si od 1. 1. 2011 pořídit novou
lékárničku. Nařídilo jim to minister-
stvo dopravy. Do výbavy přibyla re-
suscitační maska, izotermická fólie
na přikrytí zraněného i leták o posky-
tování první pomoci po nehodě. 
Autolékárna s obsahem podle nové
vyhlášky se loni prodávala za 150 až
400 Kč. Přibližně sedm milionů mo-
toristů za povinnou výměnu zaplatilo
asi dvě miliardy. Záchranáři teď ale

mají k obsahu nové lékárničky výh-
rady - ty největší k resuscitační mas-
ce. Pro laiky je totiž její používání
příliš složité. Návody k použití stano-
vené vyhláškou nejsou dostačující a
maska zachránce spíš zdržuje. 
„Maska na resuscitaci je opravdu
zbytečná,  nehledě k tomu, že dle no-
vých postupů při resuscitaci stačí jen
srdeční masáž,“ tvrdí ředitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček. 
(Dokončení na straně 9) (pef)

5. dubna 2011 - 7 (542) Cena výtisku 7 Kč

Morena odplavala
po Berounce

SKONČILA V ŘECE. Symbol zimy,
Morenu, vynesl řevnický soubor
Klíček. Početný průvod capartů i
rodičů putoval od školy na náměstí
pod Sokolem, kde si děti zatančily a
zazpívaly, a poté Morenu hodily z
lávky do Berounky.   (lup)  

Foto František CHLAŇ

Kradli v obchodě i u benziny -
už je má »v péči« policie
Řevnice - Dva zloděje, kteří kradli v řevnické velko-
prodejně Pod Selcem i v letovské »benzině«, chytili
policisté z Řevnic.
„Zloděje, kteří si ukradené nápoje schovali pod bundu a
odešli bez placení, usvědčil kamerový záznam,“ řekl ve-
litel policistů Jiří Dlask. Kamery stejné lumpy zachytily,
jak odnášejí maso z mrazícího boxu téže prodejny a vyk-
rádají kasu vysavače »benziny« v Letech. Zlodějům z
Řevnic ve věku 27 a 29 let hrozí až tříleté vězení.  (mif)

Syn zmlátil svoji matku
Liteň - Ostrá slovní přestřelka,
která přerostla v rodinnou rvačku,
se odehrála v Litni-Leči 
Matka (1963) vyčetla synovi, že ne-
dodržel slovo a neodvezl ji k lékaři.
Mladík (1988) jí za to vulgárně na-
dával, dal jí facku a kopl ji do břicha.
Mámu se jal bránit mladší syn; i toho
bratr udeřil - naběračkou do ruky.
Policie případ vyšetřuje jako přestu-
pek proti občanskému soužití.    (šm)

ZAČALA SEZONA. Turistickou sezo-
nu zahájily první dubnový víkend ne-
jen historické památky, ale také dop-
ravní muzeum ve Zdicích. Staré ma-
šinky i auta obdivovaly desítky lidí,
nechyběl ani Řevničan Miloš Chroust
(zcela vpravo).  Foto NN M. FRÝDL

Řevnice - Je šikovná, mladá, půvab-
ná a pochází ze Řevnic. Kdo? Klára
Spilková, nejlepší golfistka, která se
kdy narodila v Česku. 
„Moje dětství, to jsou Řevnice. Žili
jsme tam celá rodina v baráčku u že-
lezniční trati s babičkou a dědou,“ vz-
pomíná 16letá Klára. Právě odsud za-
čala jezdit za golfem do Líšnice a na
Karlštejn, kde poprvé vzala golfovou
hůl do rukou. V pouhých čtyřech le-
tech a vlastně úplně náhodou, protože
tenhle sport zkoušel její bratr Lukáš.
„Byla neposedná, pořád chtěla něco
dělat. Najednou chytila hůl, začala se
s ní ohánět a hned chtěla trefovat míč-
ky. Každý o ní říkal, že na golf má ta-

lent a ať se do něj pustí,“ vypráví otec
Petr Spilka.
A tak ji přihlásili do smíchovského
klubu Erpet. Tou dobou se rodina stě-
hovala do Prahy, nicméně na návštěvy
do rodných Řevnic jezdí stále. „Mám
odsud i některé spolužáky,“ říká Klá-
ra, která od září studuje radotínské
Gymnázium Oty Pavla. Má tu indivi-
duální plán - většinu času jí totiž za-
bere golf. Jezdí po světě, nedávno se
stala golfovou profesionálkou a jako
druhá Češka v historii se kvalifikova-
la do prestižního okruhu turnajů Ladi-
es European Tour. V šestnácti letech!
Nikdo mladší tuto tour ještě nehrál.
(Dokončení na straně 12)         Jan ŠVÉD

Čtyřkolkáři se zřítili ze stráně
do dvacetimetrové hloubky
Černošice - Do dvacetimetrové hloubky se v
Černošicích 29. března zřítili dva mladí čtyř-
kolkáři. S těžkými zraněními museli být pře-
vezeni do nemocnice.
„Dva lidé se projížděli na čtyřkolce v černošické
oblasti Na Pískách a zřítili se i se strojem ze strá-
ně,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pavel Vin-
tera. „Když jsme po půl osmé večer dorazili na
místo, byli už oba v péči záchranné služby,“ do-
dal. Hasiči těžce zraněné vyprostili pomocí vaku-
ové matrace i lezecké techniky a transportovali je
k sanitce. Druhý den byli ještě policií požádáni o
vytažení čtyřkolky. „Družstvo lezců nejprve mu-
selo vyřezat hustý porost a poté stroj vyprostilo
automobilovým navijákem,“ řekl Vintera.    (mif)

Muzikant běželPražský půlmaraton

Klára, golfistka ze Řevnic, oslňuje svět

KLÁRA. Šikovná, mladá, půvabná...
Klára Spilková. Foto ARCHIV
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Obec Zadní Třebaň ve spolupráci se
Společenským domem a dalšími
spolky uspořádá v sobotu 23. dubna
od 14.00 hodin obdobu Pražských
kulinářských slavností! Půjde o nultý
ročník akce, která, jak doufáme, za-
pustí v Zadní Třebani kořeny.
Akce bude spočívat v soutěži kucha-
řů – amatérů a poskytnutí degustač-
ních porcí všem návštěvníkům. I do-
provodný program bude zajímavý –
ochutnávka piva z letovského pivo-
varu, soutěže v pojídání párků či pití
piva, ochutnávky pizzy a další. Sou-
těžit se bude v celé řadě kategorií
(nejlepší pokrm, nejoriginálnější,
nejexotičtější, …) a na všechny vítě-
ze čekají zajímavé ceny. V hlavní ka-
tegorii se kromě klasického poháru
bude udělovat také pohár putovní,
který by případně trvale připadl vý-
herci tří po sobě jdoucích ročníků.
První soutěž vyhlašujeme již nyní – a
to o název této akce, jejíž první ofici-
ální ročník naplánujeme následovně
(v případě úspěchu již na podzim le-
tošního roku). Název Gurmánský Ba-

líček neposílejte, je již zadán jedním
ze zastupitelů. Své návrhy posílejte
na kontakty níže, případně je můžete
odevzdat u vchodu Společenského
domu v den konání akce.
Zveme všechny, co rádi vaří a ochut-
návají, aby se aktivně zapojili, a zá-
jemce o účast, aby se přihlásili na e-
mailu starosta@zadnitreban.cz, te-
lefonicky na 257 721 399, případně
přihláškou u tohoto článku. Vzhle-
dem k náročnosti zajištění technické-
ho zázemí bychom rádi znali co nej-
dříve přibližný počet účastníků. 
Každý soutěžící uvaří doma to nej-
lepší, co umí, a ve Společenském do-
mě podá k ochutnání. Ochutnat bude
moci každý, kdo přijde! Vstupné bu-
de jen symbolické. Tak neváhejte a
hlaste se, všichni se jistě rádi poch-
lubíte svým kuchařským uměním!
Čestným předsedou hodnotící poroty
bude známý moderátor, herec a gur-
mán Jan Rosák. Výherci hlavních
soutěží se mohou těšit, že jim osobně
předá ceny.       Stanislav BALÍČEK,

starosta Zadní Třebaně

Zadní Třebaň – Šachová figurka
ze série Karlštejnských šachů stojí
od 24. března také v Zadní Třeba-
ni. Své místo našla na zdejší návsi. 
Černý pěšec se znakem obce dorazil
na korbě nákladního auta krátce po
14.00 a jeho usazení na trávník trva-
lo necelých 10 minut. Kvůli stro-
mům musela být figura zvednuta je-
řábem hodně vysoko. „Je asi nejvýš
ze všech, které jsme usazovali,“ ko-
mentoval to autor projektu Vladimír
Glaser, který se přijel podívat. 
Karlštejnské šachy jsou největší a
nejtěžší na světě, figury měří 2, 24 až
2, 915 metru a váží přibližně 1,5 tu-
ny. Jsou rozmístěny po celém regio-
nu Karlštejnsko – třeba na parkoviš-
ti v Karlštejně můžete najít černého
krále, ve Svinařích bílou věž, ve
Všeradicích bílou královnu. Každá
figura nese znak obce, v níž stojí. 
Během dubna budou u figur umístě-

né informační tabule s mapou. Mezi
figurami povedou naučné stezky a
turisté také budou moci sbírat razítka

všech šachových figur do speciál-
ních pasů, to vše od 1. května.  
Pro Zadní Třebaň figuru objednaly

Naše noviny, zaplatili ji sponzoři. 
Lucie PALIČKOVÁ

Černý pěšec přijel na třebaňskou náves
KARLŠTEJNSKÉ ŠACHY JSOU NEJVĚTŠÍ A NEJTĚŽŠÍ NA SVĚTĚ - KAŽDÁ Z FIGUR VÁŽÍ PŮL DRUHÉ TUNY

Třebaňské 
KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI

- nultý ročník

Přihláška
Jméno a příjmení: _________________________________ 

Plánovaný pokrm: _________________________________

Kontakt (e-mail, telefon): ___________________________

-------------------------------------------------------------------------------

Anketa
Návrh na název akce: ______________________________

Kontakt (e-mail, telefon): ___________________________

Již potřetí se konala v liteňské škole
Noc s Andersenem. Jde o projekt, s
jehož pomocí se české knihovny sna-
ží podpořit zájem dětí o čtení.
Byť se akce konala 1. dubna, nebyl
to apríl. V 17.00  začali rodiče ode-
vzdávat ratolesti ve škole. Pokud byli
zvědaví, co podnikáme, mohli nás
sledovat na webové stránce školy v
lehce zpožděném přímém přenose. 
Sešli jsme se v tělocvičně - bylo nás
přes osmdesát! Rozdělili jsme se do
skupin a mohlo se začít. Program byl
bohatý, navštívili jsme liteňskou kni-
hovnu, kde na nás čekal zajímavý

program. Nejdříve jsme se seznámili
s životopisem H. Ch. Andersena, po-
tom nám knihovnice přečetla několik
básní. Docela jsme se pobavili - bás-
ničky Pavla Šruta byly pěkné a vtip-
né. Následovala soutěž mezi dvěma
družstvy - kluci versus holky. Měli
jsme poznat, co k sobě patří, autor,
dílo, citát nebo hlavní postava. V
obou skupinách, starších i mladších,
o fous zvítězili kluci. Za odměnu
jsme dostali drobné dárky.
Souběžně probíhal i program v učeb-
ně fyziky. Děti dostaly výtvarně lite-
rární  úkoly, které celý večer plnily.

Na zajímavé výtvory se můžete podí-
vat na našich stránkách. Chvíli jsme
poslouchali i rádio – přímý přenos
věnovaný akci. Konaly se různé sou-
těže, mladší děti poznávaly pohádko-
vé postavy, starší řešily literární kví-
zy. Poslouchali jsme úryvky z knížek
a snažili se je poznat. Neměli jsme
problém s Neználkem, Patem a Ma-
tem ani s Lovci mamutů, oříškem se
ukázala být Pučálkovic Amina. Noc
byla dlouhá, někteří usnuli, jiní bděli
téměř až do ranního kuropění. Ale o
víkendu to jistě všichni dospali...

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Noc s Andersenem se konala, apríl to nebyl
NĚKTEŘÍ Z OSMDESÁTI LITEŇSKÝCH ŠKOLÁKŮ BDĚLI AŽ DO RANNÍHO KUROPĚNÍ...

UŽ JE TADY. Černý pěšec ze série Karlštejnských šachů do Zadní Třebaně
doputoval 24. března. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Šesťák Jan Havelka
vyhrál Pythagoriádu
Liteňská škola tradičně dosahuje
dobrých výsledků na předmětových
soutěžích a olympiádách. Zúčastňu-
jeme se mnoha  akcí, a pokud se do-
staví úspěch, těší nás to. Letos se po-
vedlo Janu Havelkovi (6. třída) vy-
hrát okresní kolo Pythagoriády. Zví-
tězil s velkým náskokem: získal 14
bodů z možných 15, druzí v pořadí
měli bodů 10. Postoupil do krajské-
ho kola, jež se koná 27. 4. v Praze.
Pythagoriáda je matematická soutěž
pro žáky pátých, šestých, sedmých a
osmých tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Je po-
jmenována po řeckém matematikovi
Pythagorovi ze Samu. (Jak je to s
vlastnostmi stran pravoúhlého troj-
úhelníka si vzpomenou jistě i ti, kteří
matematiku na základní škole nikte-
rak nemilovali.) Žáci řeší příklady
na prostorovou představivost a lo-
gické uvažování. Děkujeme Janu
Havelkovi za výbornou reprezentaci
naší školy a - hodně štěstí v kraj-
ském kole!      Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Rozehráli jsme partii...
Jaro je tady! Krásné počasí láká k
procházkám, v zahrádkách se obje-
vují první květiny. Na těch zahrád-
kách je spousta práce. U dveří zvoní
sčítací komisaři. Prostě idylka!
Dopoledne 14. 5. se před OÚ koná
sběr velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu. Prosím obyvatele i re-
kreanty, aby do tohoto data neodk-
ládali do kontejnerů na směsný od-
pad nic, co tam nepatří. Apeluji také
na třídění separovaného odpadu, jež
má pro nás nezanedbatelný přínos.
V obci, proti obchodu s potrvinami,
byla instalována nádoba na psí ex-
krementy. Jsou u ní zavěšeny papí-
rové sáčky s lopatkou. 
Do konce dubna trvá humanitární
sbírka pro Diakonii Broumov.
Rád bych poděkoval Našim novinám
za pořízení šachové figury – černé-
ho pěšce – a všem sponzorům, kteří
na ni přispěli. Zadní Třebaň se při-
pojila k okolním obcím a městům,
jež »rozehrály šachovou partii«.
Doufejme, že podpoří turistický ruch
v obci i okolí. Hezké jarní dny přeje

Stanislav BALÍČEK, 
starosta Zadní Třebaně

Ceny předá Jan Rosák
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ CHYSTAJÍ KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI
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Do fotosoutěže o nejlepší fotografii
Poberounského masopustu v Zadní
Třebani doputovaly tři desítky přís-
pěvků od osmi autorů. Porota bez
problémů vybrala tři, které podle ní

nejlépe charakterizovaly letošní os-
lavy, avšak problém nastal s jejich
rozdělením na jednotlivá místa. Po
delší debatě jsme dospěli k následu-
jícímu pořadí: 3. místo Cikánka a

medvěd od Františka Chlaně ze Zad-
ní Třebaně, 2. místo Odhalené jeptiš-
ky a kardinál od Zuzany Homolkové
z Prahy, 1. místo Vláček od Jitky
Švecové z Hlásné Třebaně.

Výhercům gratulujeme - ceny si mo-
hou po domluvě (tel.: 257 720 847,
redakce@nasenoviny.net)vyzved-
nout na adrese redakce Třebaňská
96, Zadní Třebaň          Josef KOZÁK

Řevnice, Polička - Zážitek, na kte-
rý nikdy nezapomene, má za se-
bou studentka pátého ročníku
pražské konzervatoře, Řevničanka
Michaela MACOURKOVÁ. Týden
zkoušela se světoznámým dirigen-
tem Jiřím Bělohlávkem. 
V plném proudu jsou přípravy věh-
lasného mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro. Na jeho úvod
jako vždy zazní Smetanův cyklus
symfonických básní Má vlast. Jeho
provedení se vedení festivalu tento-
krát rozhodlo svěřit studentům praž-
ské konzervatoře, která letos oslavu-
je 200. výročí založení. 
Pod vedením významného dirigenta
Jiřího Bělohlávka se více jak stovka
studentů Pražské konzervatoře zúča-
stnila týdenního soustředění v Polič-
ce, městě Bohuslava Martinů. Studo-
vali zde program zahajovacího kon-
certu, který se odehraje 12. i 13.
května v pražském Obecním domě.
„Zkoušelo se v poličském Tylově
domě,“ uvedla hornistka Míša Ma-
courková. „Celý orchestr se scházel
dvakrát denně a k tomu byla na pro-
gramu odpolední oddělená zkouška
smyčců a dechů. Dohromady jsme
každý den zkoušeli 7 hodin! Byla to
dřina, ale výsledky Bělohlávkovy
práce s námi byly znát hodně brzy,“
dodala bývalá členka folklorního
souboru Notičky a frontmanka roc-
kové kapely Černá mamba.

Potlesk vestoje!
Studenti veřejně uvedli Smetanovy
symfonické básně Vltava, Šárka i Z
českých luhů a hájů již v listopadu
při slavnostním otevření nového
koncertního sálu Pražské konzerva-
toře. „Tyto tři skladby, které tvoří
polovinu Mé vlasti, už máme tedy
nacvičené,“ sdělila  Macourková.
Samotné poličské soustředění vyvr-
cholilo koncertem v sále tamního
Tylova domu. „Hrála jsem dokonce
na první horně!“ pochlubila se Míša.

„Z cyklu Má vlast zazněly Luhy a
Šárka. Koncert byl vyprodán a divá-
ci nás odměnili potleskem vestoje,
což bylo fantastické! A navíc se při-
dávala Vltava!“ 
Celý týden prý se na zkouškách stří-
dali reportéři z České televize, Čes-
kého rozhlasu či různých novin. „A

protože jsme byli pilní, mohli jsme
nakonec ze soustředění odjet o den
dříve,“ pochvalovala si hornistka.
Ze soustředění si Míša podle vlast-
ních slov odvezla jen ty nejlepší doj-
my a pocity. „Dirigent Jiří Bělohlá-
vek je vážně třída! Zkoušky s ním
byly soustředěné, udělalo se mnoho

práce a hlavně nám to všem hrozně
moc dalo! Byla to úžasná zkušenost!
Byl k nám moc milý a na slova po-
chvaly z jeho úst nikdo z nás nikdy
nezapomene!“ tvrdila rozhodně Ma-
courková, která má »našlápnuto« ke
kariéře profesionální muzikantky.
Neláká ji studium v zahraničí, jako
třeba její bývalou spoluhráčku z No-
tiček Barboru Kolářovou?
„Zatím ne. Jsem zastánkyní názoru,
že v Česku jsou - co se hudby týče-
výborné školy. Ale koncertovat s ně-
kolika orchestry do zahraničí jezdí-
me. Nedávno jsem byla v Belgii, Ně-
mecku, Slovinsku, Polsku,“ uzavírá. 

Petra FRÝDLOVÁ

»Jiří Bělohlávek je třída, vážně!«
ŘEVNICKÁ HORNISTKA MICHAELA MACOURKOVÁ TÝDEN ZKOUŠELA SE SVĚTOZNÁMÝM DIRIGENTEM

Zubák vyjídá penály,
Čepka šije klobouky...
Na školním pozemku v  Zadní Tře-
bani se dějí záhadné věci. Objevují
se tam skřítci, obludy a malí rozto-
milí čarodějové. Vyskytli se zde pro
zábavu a radost všech malých i vel-
kých. Je tu prostě jaro a s ním kouz-
la, a to nejen přírodní. Blázínek umí
bláznit, Ćaroděj Koloděj umí čaro-
vat, má dokonce knihu kouzel, Brat-
řínek je skřítek, který žije na planetě
Jupiter a přišel se sem jen na děti
podívat a zkamarádit se s nimi, Zu-
bák však vyjídá penály a miluje ho-
rory, ale prý neublíží, Ćepka je z
města Kloboučníkov, šije roztodivné
klobouky a sama má ten nejorigi-
nálnější... 
Skřítky budou ve školní zahradě co
nevidět smět hledat školkové děti.
Už se prý nemohou dočkat! Velké
děti ze »základky« si je totiž o hodi-
nách pracovního vyučování vyrobily
a určily jim jejich osud. Dokonce o
nich umí říct i anglicky. Jak se bu-
dou líbit malým, to se teprve uvidí. 

Monika MAZÚROVÁ, 
ZŠ Zadní Třebaň  

CIKÁNKA A MEDVĚD.
Foto František CHLAŇ

S MISTREM DIRIGENTEM. Řevnická hornistka s proslulým dirigentem Ji-
řím Bělohlávkem.     Foto ARCHIV

VLÁČEK. Foto Jitka ŠVECOVÁ
ODHALENÉ JEPTIŠKY. 

Foto Zuzana HOMOLKOVÁ

Porotě se nejvíc líbila fotka masopustního vláčku
VÍTĚZKA SE MŮŽE TĚŠIT NA KNIHU A DVĚ DVD O FILMOVÉ HVĚZDĚ ROMY SCHNEIDEROVÉ
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Soutěžní práce hýřily barvami i nápady
V ŘEVNICKÉM MODRÉM DOMEČKU BYLY VYHLÁŠENY VÝSLEDKY SOUTĚŽE SEJDEME SE V PRALESE

Na sklonku března byli v Modrém
domečku na řevnickém náměstí oce-
něni vítězové dětské výtvarné sou-
těže na téma Sejdeme se v pralese. V
plném sálku místní Galerie vyzdobe-
ném soutěžními pracemi, které hýři-
ly barvami a originálními nápady,
vyhlašovala Šárka Hašková za Mod-
rý domeček ty štastlivce, kteří za svá
díla dostali ceny. Z pláten i čtvrtek
bylo cítit, že to Ivana Junková dobře
vymyslela, a že se děti zadaného té-
matu s radostí chopily a bravurně a s
citem jej i ztvárnily. Z obrázků bylo
patrno, jak si děti s pralesem (jedním
z posledních svobodných míst na na-
ší planetě) dobře poradily, jako by
byl jejich součástí , jako by jej dobře
znaly. Soutěžní kategorie byly čtyři -

podle věku dětí. V první kategorii se
na nejvyšší příčce umístnil M. Svo-
zílek, na druhé T. Matějka a na třetí
A. Chocová. Čestné uznání patří Z.
Hořejší. Druhá kategorie: první mís-
to D. Chlaňová, druhé A. Nebřenská,

třetí E. Komancová i J. Chlebouno-
vá. Čestné uznání K. Čapková. Třetí
kategorie: první místo K.Lacigová,
druhé T. Melounová a T. Hlaváčová,
třetí A. Brandejsová. Čestné uznání
M. Huml, P. Vaněk. Čtvrtá kategorie:

první místo A. Hustolesová, druhé
K. Šebková, třetí J. Morávek. Čestné
uznání I. Havlová. Byla vyhlášena i
celková uznání kolektivům: ZŠ Zad-
ní Třebaň za počítačovou grafiku,
MŠ Řevnice, MŠ Lety, Stacionáři
Dobřichovice a ZUŠ Řevnice. Na
závěr zahrály a zazpívaly děti z
Hlásné i Zadní Třebaně pod vedením
F. Běhounka. Byla to taková veselá
třešnička na výtvarném dortu odpo-
ledne, kterou jsme si s radostí  užili.
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Výstavu velkoformátových fotografií
Nepál - hory pořádají do 8. dubna v
dobřichovickém zámku základní i ma-
teřská škola Všenory spolu s Česko-
nepálskou společností a Technickým
muzeem v Brně. Vernisáž výstavy se
konala 28. 3. Do tyčinkami provoně-
ných místností připravili žáci i učitelé
všenorských škol pěknou expozici té-
matických kreseb, keramických výrob-
ků, koláží či mandal. Sálem zněla et-
nická hudba, v čajovně se podával čaj
a kdo chtěl, mohl ochutnat nepálské
jídlo připravovené přímo  na místě. Po
zahájení výstavy, o něž se postaral ne-
pálský honorární konzul R. Shrestha,
byla na programu filmová prezentace
Nepálu. Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň
Foto Kristýna PELIKÁNOVÁ

Prcky čeká Zlomtužka
Kouzelné čarování i malování aneb
Čáry Máry s Petrem Ocelíkem uvádí
17. dubna od 16.00 černošické Club
Kino. Unikátním divadelním předs-
tavením bude (nejen) děti provázet
profesor Zlomtužka - iluzionista z
umělecké skupiny New Absolon Art
of Magic Petr Ocelík, jenž byl vyhlá-
šen francouzskou televizí F1 nejlep-
ším iluzionistou roku. Vstup 70 Kč. 

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

»Zuška« s klubem
organizují koncert
Řevnice – Klavírní koncert Hany
Zemenové pořádá řevnická Zák-
ladní umělecká škola s Klubem
při ZUŠ v pátek 8. dubna od 18.30
hodin v sále místního Zámečku. 
Hana Zemenová je pedagožka řev-
nického klavírního oddělení ZUŠ,
která v tomto roce absolvuje na
pražské HAMU. Spolu s ní vystoupí
Jan Pařík (klarinet) a David Pokorný
(housle). Pro žáky ZUŠ je koncert v
rámci výuky zdarma, ostatní zaplatí
80 korun. Výtěžek bude použijit ve
prospěch Klubu ZUŠ.                 (lup)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
9. 4. 18.00 KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
16. 4. 18.00 GULLIVEROVY CESTY

KINO ŘEVNICE
6. 4. 20.00 THE SOCIAL NETWORK
8. 4. 20.00 TACHO
9. 4. 16.00 JÁ PADOUCH
9. 4. 20.00 VARIETÉ
13. 4. 20.00 25 ZE ŠEDESÁTÝCH
15.4. 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
16. 4. 16.00 TRON: LEGACY
16. 4. 20.00 TŘI DNY KE SVOBODĚ

KINO MÍR BEROUN
2. 4. - 7. 4. 18.30 (So-Ne 20.00, Út 17.30)
LONDÝNSKÝ GANGSTER
5. 4. 20.00 BIUTIFUL
7. 4. 15.30 DALŠÍ ROK
8. 4. - 11. 4. 18.30 (So-Ne 20.00) OBŘAD
9. 4. - 10. 4. 17.30 NA VLÁSKU 3D
11. 4. 13.45 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE
12. 4. - 13. 4. 17.30 (St 18.30) ČERNÁ
LABUŤ
12. 4. 20.00 FIGHTER
14. 4. - 19. 4. 17.30 (Pá-So 18.30, Po
20.00) VŘÍSKOT 4
14. 4. 20.00 ROUTE 66 - MAINSTREET
U.S.A. + beseda
16. 4. - 17. 4. 15.30 MÉĎA BÉĎA 3D
17. - 18. 4. 20.00 (Po 17.30) NEVINNOST
19. 4. 20.00 NICKYHO RODINA

CLUB KINO ČERNOŠICE
10. 4. 16.00 MEGAMYSL
12. 4. 20.00 DĚCKA JSOU V POHODĚ
19. 4. 20.00 LONDÝNSKÝ GANGSTER

KINO RADOTÍN
8. 4. 17.00 a 19.30 GNOMEO A JULIE
9. 4. 16.00 a 19.00 BIUTIFUL
10. 4. 15.00 MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH III
10. 4. 17.00 a 19.30 BIBLIOTHÉQUE
PASCAL
15. 4. 17.00 a 19.30 FIMFÁRUM - DO
TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
16. 4. 17.00 a 19.30 VARIETÉ
17. 4. 15.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE 
17. 4. 17.00 a 19.30 NEVINNOST

Bratři Sodomkovi v Modrém domečku. Foto Tereza CHLAŇOVÁ

Dobřichovice, Beroun - Veliko-
noční trhy hostí 16. dubna dobři-
chovický zámek. Stejný den může-
te navštívit i Velikonoční jarmark
v Berouně.
Dobřichovické velikonoční trhy zač-
nou v areálu místního zámku v 11
hodin. Od 12.00 se ve velkém sále
koná hodinový seminář velikonoční
aranžování živých květin, který vede
Lucie Jiroušová. Cena semináře je
470 Kč. Od 13.00 jsou ve spodním
sále na programu rukodělné dílničky
- děti si tu mohou vyzdobit veliko-

noční perníčky, závěs na dveře či de-
korace na stůl nebo jidášky z vánoč-
kového těsta. 
Od 15 hodin vystoupí soubor Chorus
Angelus, od 16 hodin je pro děti při-
pravena pohádka Letem světem v
podání divadla Ančí a Fančí. 
Velikonoční jarmark pořádá 16. dub-
na také Muzeum Českého krasu v
Berouně. Program je připraven v do-
bě od 9.00 do 16.00, ochutnat bude-
te mimo jiné moci i berounské kolá-
če.           Petra FRÝDLOVÁ, 

David PALIVEC

Děti budou péct jidáše
DOBŘICHOVICKÝ ZÁMEK HOSTÍ VELIKONOČNÍ TRHY

Výstavu fotek zahájil konzul
SNÍMKY Z NEPÁLU MŮŽETE VIDĚT DO 8. DUBNA

Tipy NN
* Přednášku Ervína Wollera z
Hvězdárny Žebrák s názvem Najde-
me planetu exozemě? pořádá 5. 4.
od 19.00 Muzeum Českého krasu
Beroun. Po skončení přednášky se v
případě jasného počasí můžete zúča-
stnit pozorování oblohy z Plzeňské
brány. David PALIVEC
* Jazzový Melanie Scholtz Quartet
z Jihoafrické republiky vystoupí 5.
4. od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 150 Kč. (pef) 
* Besedu z Čech do Indie za Satja
Saí Bábou můžete absolvovat 6. 4.
od 18.00 v Modrém domečku Řevni-
ce. O svém putování po Indii bude
přednášet malířka Dana Puchnarová.
Vstupné 60 Kč.    Šárka HAŠKOVÁ
* Vernisáž výstavy Obrazy s hud-
bou malíře Zdeňka Prokopa se koná
8. 4. od 18.00 ve velkém sále  zámku
Dobřichovice. Výstava potrvá do 17.
4., debata o ní i o situaci v součas-
ném umění je naplánována na 15. 4.
od 19.00. (pef) 
* Kapely Smashed Face, Easy off
Disgust a Suffocate With Your Vomi-
tus zahrají 8. 4. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstup 100 Kč.    (pab)
* Besedu Vietnam mýma očima s
Alicí Čermákovou hostí 9. 4. od
20.00 Sál Dr. Fürsta Dobřichovice.
Vystaveny budou velkoformátové
fotografie. (pef) 
* Promítání filmu Alaska - země
medvěda se uskuteční 9. 4. od 20.00
v modlitebně Černošice-Vráž. Na
exotickou výpravu budou vzpomínat
Tomáš Hejzlar a Michael Trezzia.
Promítnut bude i krátký film o stav-
bě modlitebny. (pef)
* Koncert kapel Totální nasazení,
Ymrvere a Ráno z milosti hostí čer-
nošické Club Kino 16. 4. od 20.30.
Vstupné 90 Kč.   Pavel BLAŽENÍN
* Výstava fotografií Vladimíra
Kasla a výtvarných prací klientů Do-
mova pro osoby se zdravotním posti-
žením Lochovice nazvaná Náš do-
mov je v Muzeu Českého krasu Be-
roun k vidění do 24. 4.                (dap)
* Obrázky z dětské výtvarné soutě-
že  Sejdeme se v pralese jsou v gale-
rii Modrého domečku Řevnice vy-
staveny do 15. 5. Šárka HAŠKOVÁ



Chilly boys obhájili prvenství
VE VŠERADICÍCH UŽ TŘI ROKY PŮSOBÍ CHLAPECKÁ TANEČNÍ SKUPINA
Všeradice – Vítězství na soutě-
ži ve Slaném na sklonku břez-
na vybojovala všeradická ta-
neční skupina, která si říká
Chilly boys. Podařilo se jí tak
obhájit vítězství z loňska.
Tři roky už ve Všeradicích půso-
bí amatérská taneční parta, která
se zabývá break dance. Jsou čty-
ři, samí kluci, a kromě »normál-
ních« jmen používají i přezdívky
- Jakub Suchý (Gentli), Jakub

Šebek (Sheba), Jakub Černý (Pa-
razzit) a Tomáš Vejvoda (Křo-
vák). „Jezdíme na soutěže po
celé České republice, vystupuje-
me na různých společenských
akcích jako jsou maturitní plesy,
akademie, diskotéky a podob-
ně,“ říká vedoucí téhle partičky,
která vystupuje pod názvem
Chilly boys, Gentli - čili Jakub
Suchý. „Od loňského roku také
sbíráme úspěchy na taneční scé-

ně. Před rokem jsem vyhráli na
soutěži ve Slaném, na konci le-
tošního března se nám tohle pr-
venství povedlo obhájit,“ dodá-
vá. Všeradická taneční skupina
před časem dokonce otevřela ta-
neční kroužek Break dance.
„Učíme začátečníky ze Všeradic
i okolí. Momentálně jich máme
už deset,“ pochlubil se Gentli s
tím, že na konci dubna Chilly
boys  čeká soutěžní vystoupení v
Praze. Miloslav FRÝDL

Okradený dopravce
nabízí dvě stě tisíc
Koněprusy - Odměnu 200 tisíc
korun nabízí majitel dopravní
firmy za dopadení darebáků,
kteří mu koncem února ukra-
dli a posléze zapálili kamion.
Tahač plně naložený devíti nový-
mi auty Hyundai i20 a i30 ukra-
dli neznámí zloději z parkoviště
u dálnice D5 poblíž Králova
Dvora. Náklad vyložili a prázd-
ný kamion zapálili u Koněprus-
kých jeskyní. Majitel dopravní
firmy je ochoten zaplatit za od-
halení lumpů vysokou odměnu.
„Nabízí dvě stě tisíc korun za in-
formace vedoucí k dopadení pa-
chatelů, kteří mu působili škodu
v celkové výši přes šest milionů
korun,“ řekla pro i.dnes mluvčí
berounské policie Lenka Urián-
ková. (pef)

TADY BUDE HŘIŠTĚ. Hřiště na minigolf vzniká v prostoru před všeradickým zámkem. Otevřeno má
být v červnu. Foto NN M. FRÝDL

Všeradův kurýr
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CHILLY BOYS. Všeradická taneční skupina - zleva Jakub Šebek, Ja-
kub Černý, Jakub Suchý a Tomáš Vejvoda. Foto ARCHIV

Pepíci slavili svátek, selátko
vyhrál Pepík. Čaboun...
V sobotu 19.března nejenže všichni Pepíci slavili
svůj svátek, ale na Vižině ještě k tomu vypukl kar-
nevalový rej. Odpoledne patřilo dětěm. Dětský
karneval se odehrával ve strašidelném duchu. Na
sále děti přivítalo šest bílých paní, které měly při-
praveny hry, soutěže a odměny pro malé soutěží-
cí. Nechyběla ani oblíbená tombola. Večer byla
účast o něco slabší, masek bylo o poznání méně,
ale i tak se našlo pár nadšenců, kteří si nachy-
stali originální masky. K tanci a poslechu hrálo
oblíbené duo Sortiment. V tombole byla stovka
cen a netrpělivě  byla  očekávána  tombola půl-
noční s hodnotnými dary. Selátko vyhrál Josef
Čaboun. Jana FIALOVÁ, Vižina

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2011 (71)
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Hned první jarní den se děti z příro-
dovědného kroužku při Základní
škole v Zadní Třebani, vybaveny
rukavicemi (děvčata pravda přímo
chirurgickými) a igelitovými pytli i
taškami, vydaly uklízet okolí známé
třebaňské studánky. Ale až tam jsme
nedorazili. To snad ani nebyl úklid,
ale přímo hon na odpadek! Kolem-
jdoucí si asi poťukávali na čelo, co že
je to za bláznivou akci malých školá-
ků. S jakým zapálením děti sbíraly a 
pokřikovaly na sebe navzájem! Nej-
častěji znělo ulicí Školní volání:
„Matěji, Matěji plasty!« Matěj Kirov
měl totiž na starosti plasty, a těch
jsme okolo potoka i na louce smě-
rem k ulici K Hájku našli nejvíce. 
Děti se upřímně divily, že - ač se
nám tzv. PET lahve prázdné zdají
naplněné pouze vzduchem - taška s
nimi a s jinými plasty byla tou nej-
těžší a nejobjemnější. Zdají se nám
nepořádníčkům tak lehké, že je
snadno na svých toulkách přírodou
ztrácíme, nebo jak je to vlastně? Při-
tom všichni víme, jak se v přírodě
nerozloží a jak je to nyní s ubývající-
mi zásobami ropy pomalu vzácné
zboží. Úlovkem dne byla však taška
a v ní zcela nepoužité pěkné tenisky,
ba co více - fotoaparát značky Zenit.
Pěkně zrezivělý, ale pro správňácky

dobrodružnou povahu našich kluků
byl úlovek Marka Humla ten NEJ! 
Myslím, že odpadků nebylo až zase

tolik - znám smutnější místa. Dětem
se práce líbila a myslím, že chápou
její význam. Říkat si, že to nemá ce-

nu, že se dějí horší věci, není to pra-
vé ořechové. Monika MAZÚROVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

»Matěji, Matěji, plasty!« volaly děti
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI NAŠLI PŘI ÚKLIDU V ULICÍCH NEPOUŽITÉ TENISKY I ZREZIVĚLÝ FOTOAPARÁT

Ochutnali už jste někdy jarní »šupšup« buchtu?
POŠLETE NÁM RECEPTY SVÝCH »JARNÍCH« SPECIALIT - TY OTIŠTĚNÉ ODMĚNÍME TRIKEM ČI HRNEČKEM

Dva »jarní« recepty doputovaly na adresu re-
dakce od Marie a Jiřího Zikových ze Zadní
Třebaně. O své speciality se s ostatními čtená-
ři můžete podělit i vy - stačí, když nám je poš-

lete. Otištěné recepty odměníme tričkem nebo
hrnečkem. (NN)

Kuřecí bábovka
Z čeho: 60 dkg kuřecího masa naloženého v ko-
ření, 5dkg anglické slaniny, pár plátků salá-
mu,10dkg tvrdého sýra, 6 vajec, koření dle chuti.
Jak: Do formy dáme pečící papír, na něho nakla-
deme kuřecí maso. Poklademe slaninu a zasype-
me strouhaným sýrem. Dáme 3 vejce, posypeme
kořením. Přidáme zbytek masa, salám a strouha-
ný sýr. Rozšleháme vejce i koření a vše tím zale-
jeme. Dáme do vyhřáté trouby na 40 min péci na
160°C. Podáváme teplé, nebo za studena.

Jarní »šupšup« buchta
Z čeho: 50 dkg polohrubé mouky, 250 ml vlaž-
ného mléka, 25 dkg cukru krupice,125 ml oleje,
2 celá vejce, 1 prášek do pečiva, trošku sekané
čokolády, sekané vlašské ořechy, kandované ovo-
ce. Přísady podle vlastní chuti. 
Jak: Všechny ingredience dobře promícháme
ručním šlehačem. Těsto nalejeme do vymazané a
moukou vysypané hlubší formy. Pečeme 30 minut

při teplotě 190°C. Po upečení zdobíme čokoládo-
vou nebo citronovou polevou.

Marie ZIKOVÁ, Jiří ZIKA, Zadní Třebaň

Na úterý 22. března jsme si s dětmi
ze třetí a čtvrté třídy zadnotřebaňské
málotřídky připravili hru pro mladší
spolužáky. Oslavili jsme tak společ-
ně Světový den vody. Počasí nám
přálo, a tak jednotlivá stanoviště by-
la na školní zahradě. Mladších spo-
lužáků rozdělených do čtyř družstev
se ujali starší průvodci. Provázeli je
hrou a zapisovali jim do listiny zís-
kané body. Hned u školy mohli jít
soutěžící po kapkách, na nichž měli
otázky »od vody«: kolik procent vo-
dy má lidské tělo, kde všude se voda
dá nalézt v přírodě, kde ve školní bu-
dově najdou vodní zdroje, jak se dá
s vodou šetřit, k čemu potřebujeme
vodu apod. Tento den jako »na pot-
voru« ve škole nefungoval elektrický
proud; nešlo ani čerpadlo na vodu,

a tak děti hned měly možnost zjistit,
k čemu všemu vodu každý den ve
škole potřebují a když neteče, co ne-
lze dělat. Moc se to hodilo! U stud-
ny odhadovaly děti její hloubku a
měřily obvod. Soutěžily i ve správ-
ném umístění zvířete do patřičného
společenství - vody, pole a lesa.
Zkoušely se naučit další anglická
slovíčka týkající se vody. Skládaly z
víček od PET lahví jak si představu-
jí symbol vody. Nakonec si zkusily
odměřit objem hrnečku, ze kterého
pijí a odhadovaly, kolik se vejde vo-
dy do kbelíku. Hra se, myslím, líbila
dětem, které soutěžily, i těm, co ji
pomáhaly připravit. Jsou šikovné a
moc pěkně se s nimi pracuje. 

Monika MAZÚROVÁ, 
ZŠ Zadní Třebaň

KUŘECÍ BÁBOVKA. Foto Jiří ZIKA

UKLÍZELI. Zadnotřebaňští školáci při úklidu odpadků. Foto Monika MAZÚROVÁ

JARNÍ »ŠUPŠUP« BUCHTA. Foto Jiří ZIKA

Den vody byl - bez vody!
Jarní geologické vycházky Českým
krasem se můžete zúčastnit 16. dub-
na. Filip Stehlík z Geologického ús-
tavu Akademie věd ČR nás provede
okolím Koněpruských jeskyní. V dáv-
ném období historie Země zvané de-
von (před 360 - 416 miliony let) se
toto území nacházelo v rovníkové ob-
lasti. V tropickém moři, v prostředí
podobném dnešnímu Karibiku, vzni-
kaly korálové útesy, které se hemžily
životem. Jádro takového útesu, včet-
ně hojných zkamenělin devonské
fauny, které vévodí lilijice, rameno-
nožci, mechovky, koráli, plži a mlži,
se zachovalo právě na Zlatém koni u
Koněprus. 
Kromě sběru fosílií si prohlédneme
názorně odkrytý přesmyk, kde se ná-

sledkem horotvorných tlaků přesu-
nuly starší silurské vápence přes
vápence devonské. V případě zájmu
můžeme navštívit i samotné Koně-
pruské jeskyně, ale jistě bychom měli
navštívit světově významnou lokalitu
Klonk u Suchomast, kde je stanove-
no rozhraní mezi silurem a devonem
platné pro celý svět. 
Na parkovišti u Koněpruských jesky-
ní se sejdeme 16. 4. v 10 hodin. Au-
tobusová linka Beroun - Koněpruské
jeskyně byla zrušena, proto nezbývá,
než využít automobilů. Pokud  nemá-
te možnost dopravy autem, nebo na-
opak máte v autě volné místo a jste
ochotni někoho vzít, ozvěte se, pro-
sím, na tel.: 607 263 700. 

Alena SAHÁNKOVÁ, Všenory

»Karibik« býval i u Koněprus
VYCHÁZKA ČESKÝM KRASEM SE KONÁ 16. DUBNA



Krizové řízení nás nemine, to je jasné!
PO KONZULTACI S DENDROLOGEM JSME SE ROZHODLI LÍPY U KŘÍŽKU POKÁCET A VYSADIT NOVÉ...

Po veřejném zasedání, kdy jsme pří-
tomné občany seznámili se zadluže-
ností obce, přemýšlíme, jak dál. Hle-
dáme řešení, abychom dluhy se stále
se navyšujícím úrokem splatili co
nejdřív. I věřitelé, kterým dlužíme, na
nás tlačí a žádají právní záruky (za-
stavení lesa, který je majetkem obce)
- tak je to v případě rady zastupitelů
města Dobřichovic, kterým dlužíme
nemalou částku z období plynofika-

ce, tj. z roku 2003. V současné době
byl zahájený audit účetní uzávěrky
hospodaření obce za rok 2010 a stej-
ně tak mateřské školy. Po uzavření
auditů bychom měli mít více jasno,
jak budeme moci sestavit splátkové
kalendáře a upravit hospodaření ob-
ce. Je však jasné, že krizové řízení
nás nemine.
Vedle těchto neveselých úkolů ale ži-
vot v obci běží dále. Po zimě zůstaly

na okrajích cest posypy, které jsou
zdrojem prachu a které naši zaměst-
nanci uklízí. Po odstranění posypové-
ho materiálu budou veškteré komuni-
kace skropeny vodou, aby byl smyt
jemný prach. 
Také jsme museli udělat rozhodnutí,
kterému jsme rádi nebyli. Po konzul-
taci s dendrologem, který nás pře-
svědčil o špatném zdravotním stavu
jedné ze tří lip na křižovatce, jež nese

právě jméno U tří lip, jsme se roz-
hodli lípy pokácet a vysadit tři nové,
zdravé. Okolí upravíme do malé zele-
né zahrádky, kde se dominantou opět
stane křížek. Takže, vážení spoluob-
čané, nemějte nám to za zlé, ale ob-
nova je někdy potřeba. Potom už se
jen můžeme těšit na přicházející se
jaro.              Jaroslava REZKOVÁ 

Eva MLÁDKOVÁ, 
místostarostky obce Lety

Dokončíme Turinku
S jarem začínají práce nejen na zah-
rádkách a údržbě zeleně, ale i na do-
končení projektu Turinka. V obcích
budou dodělávány šipečníky, lavičky,
stojany na kola a mapy, jež vás bu-
dou provázet na cestách okolo Karlš-
tejnských šachů. Další velkou akcí v
obci bylo pokácení lip na křižovatce.
Následné vysazení nových stromů a
údržba prostranství byly provedeny s
velikou péčí. Památné místo U tří lip
bude zase hezké a důstojné, jak si na-
ši předkové přáli. Rychle se blíží ča-
rodějnice - 30. dubna se také pojede
cyklistický závod TransBrdy mara-
ton. Bude to den plný sportu i zába-
vy a všechny vás co nejsrdečněji zvu!  

Jiří HUDEČEK, starosta Letů

Letovák bude nyní za deset korun
Dubnovým vydáním obecního zpravodaje Letovák dochá-
zí ke změně nejen v jeho vzhledu - snažíme se optimalizo-
vat náklady na jeho vydávání tím, že přecházíme na eko-
logičtější papír -, ale také se vracíme k jeho zpoplatnění,
a to částkou 10 Kč. Míst, kde zpravodaj můžete zakoupit,
je hned několik. Kromě obecního úřadu najdete Letovák v
místní knihovně, v hospodě na hřišti, v supermarketu Eso,
v pivovaru, v restauraci Chalupa a ve Srubu u cyklostezky.
V obsahu najdete nejen zprávy z obecního úřadu, ale také
informace o tom, co se děje, a co nového připravují spol-
ky a kluby v obci i okolí. Letovák najdete na uvedených
místech od 6. dubna. Barbora TESAŘOVÁ, Letovák, Lety

LÍPY PADLY. Tři lípy u letovského křížku byly pokáceny na konci března. Na jejich místě poros-
tou jiné stromy, okolí dostane podobu malé zahrádky. Foto NN M. FRÝDL

Letovský zpravodaj
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Chcete se dorozumět s celým světem? Naučte se esperanto
Chcete se dorozumět s celým světem,
mít plno přátel v cizině a poznat život
té které země? Naučte se esperanto!
Takové bylo poselství přednášky v sále
U Kafků, kterou vedl energický, cha-
rismatický a známý nakladatel, cesto-
vatel, amatérský fotograf a esperan-
tista Petr Chrdle z Dobřichovic. 
Přednáška začala historií esperant-
ského jazyka a představením nejzná-
mějších organizací i webových odka-
zů, kde lze nalézt více informací
(www.esperanto.cz, www.uea.org ne-
bo www.esperanto.net). Také lze navš-
tívit muzeum esperanta ve Svitavách,
které nabízí zájemcům různé služby a
informace. 
Ačkoli jde o umělý jazyk, má mnoho
příznivců po celém světě. Můžete se
tak nejen snadno dorozumět s lidmi z
různých zemí, ale i poznat zvyky a po-
měry dané země. Mezi esperantisty
koluje příručka, která nabízí ubytová-

ní v soukromí vám šité na míru u stej-
ně nadšených esperantistů. V nepos-
lední řadě prý učení esperanta přispí-

vá k prevenci proti Alzheimerově cho-
robě. Přednáška byla obohacena i
dalšími zajímavostmi. Jedna je spjatá

přímo s okolím Letů - česká verze in-
ternetové encyklopedie Wikipedie se
zrodila v Dobřichovicích díky espe-
rantistovi Miroslavu Malovcovi. 
Chrdle vysvětlil gramatiku esperanta,
která je velmi jednoduchá a logická.
Pokud se pustíte do učení, jistě vám
pomůže učebnice Esperantem za tři
měsíce, jejímž autorem je sám předná-
šející. Můžete vyzkoušet i internetové
kurzy zdarma na www.lernu.net. Úča-
stníci, převážně senioři, zavzpomínali
na své zkušenosti s esperantem. Vzpo-
mínky rozvinuly bohatou diskuzi a na-
konec vznikl ze strany účastníků poža-
davek na kurz esperanta. Celou dobu
přednášky bylo možné si prohlédnout
knihy z nakladatelství P. Chrdleho.
Byl tu i proslulý román o Švejkovi,
který byl přeložen také do esperanta.
Přednáška byla velmi poutavá a zají-
mavá. Děkujeme za krásný večer!

Renata SLAVÍČKOVÁ, Řevnice
PŘEDNÁŠEL O ESPERANTU. Přednášku o esperantu v letovském sále U Kaf-
ků vedl nakladatel a cestovatel Petr Chrdle.  Foto Renata SLAVÍČKOVÁ
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Dobřichovice - V sobotu 2. dubna vyjel poprvé
po zimě na svoji trasu brdský cyklobus. Zv-
láštní linka s autobusem speciálně upraveným
pro přepravu kol je již osmým rokem v provo-
zu na trase Dobřichovice, nádraží - Mníšek pod
Brdy - Kytín.
Rozsah provozu je stejný jako v předchozích le-
tech - tedy pět spojů každý nepracovní den z Dob-
řichovic a čtyři spoje v opačném směru. Linka bu-
de v provozu až do 2. října 2011. V loňské sezóně
přepravil cyklobus, který v Dobřichovicích nava-
zuje na vlaky od Prahy i od Berouna, na 1900 ces-
tujících a 1100 jízdních kol. 
„Z Mníšku pod Brdy nebo Kytína mohou vyzna-
vači bicyklů vyrazit po značených cyklistických

nebo pěších turistických trasách či krajem projíž-
dět po mnoha lesních cestách. Několik tipů na
výlety nabízí leták Cyklisté v PID, který ROPID
vydává k začátku cyklistické sezony,“ doporučuje
Tomáš Prousek, specialista ROPID na cyklistic-
kou dopravu. 

Linka je vhodná pro rodiny s dětmi a pro cyklisty,
kterým se nechce zdolávat náročné stoupání od
údolí Berounky. Díky zastávce v Černolicích je
cyklobus atraktivní i pro necyklisty; pěší odtud
mohou vyrazit přímo do brdských lesů a horolez-
ci na známé Černolické skály. 
Na lince platí Tarif PID, cena přepravy kola je 32
Kč bez ohledu na vzdálenost. Při využití přestupu
z vlaku na cyklobus v Dobřichovicích je jízdné za
přepravu kola v cyklobusu sníženo na 16 Kč, ale
jen v případě předložení dokladu o přepravě jízd-
ního kola v návazném vlaku, který platí v den po-
užití linky, řidiči cyklobusu. Cena přepravy jízd-
ních kol dle Tarifu ČD je 25 Kč za jednu jízdu. 

Petra FRÝDLOVÁ

Cyklobus znovu vyrazil směr Brdy
SPECIÁLNÍ SPOJ JEZDÍ PO TRASE DOBŘICHOVICE, NÁDRAŽÍ - MNÍŠEK POD BRDY - KYTÍN A ZPĚT

Kdy jezdí brdský cyklobus
Odjezdy z Dobřichovic:
8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25 
Příjezdy do Kytína: 
9:00, 11:00, 13:00, 15:00 - jede jen do Mníšku 
Odjezdy z Kytína:
9:35, 11:35, 13:35, 15:35 
Příjezdy do Dobřichovic:
10:05, 12:05, 14:05, 16:05  (pef)

Farma HOMOLKA - Běleč 202
SÝRY OD KARLŠTEJNA

Farma Homolka
vyrábí a prodává
sýry a jiné mléčné
výrobky

Prodejní doba: 
Čt, Pá 16.00 – 18.00
So, Ne 8.00 – 10.30

Info: farma.homolka@seznam.cz

CAPARTI NA BRUSLÍCH. Že se i v našem regio-
nu aktivity mateřských škol rapidně zlepšují, do-
kládá školka ve Svinařích. Děti navštěvují pravi-
delně výuku bruslení na ledě (viz foto), plavání a
od dubna budou dojíždět i do Solných jeskyní. Mi-
mo klasických školkových i výukových akcí se tak
dětičky mohou naučit či zdokonalit ve sportovních
dovednostech. Učit se bruslit na berounský zimní
stadion vyrazili i školáci z Osova. Pod vedením
instruktorů - učitelky krasobruslení a bývalého
hokejisty - děti trénovaly správnou techniku a sou-
těžily.          Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň 

Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov
Foto Martina VÁCLAVKOVÁ
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Myslivci líčí na zloděje fotopasti
ŘEVNIČTÍ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍ TAKÉ KE SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O POČTECH A DRUZÍCH ZVĚŘE
Řevnice, Dobřichovice - Lesníky
ve Středočeském kraji trápí nejen
pytláci, ale i zloději, kteří kradou
krmení pro zvěř. Bojují s nimi také
za pomoci takzvané fotopasti - pří-
stroje, který zloděje vyfotí a pošle
obrázek na mobil. 
Fotopasti používají i řevničtí mysliv-
ci. „Zařízení je umístěno na stro-
mech poblíž míst, kde se vyskytuje
zvěř,“ uvedl předseda mysliveckého
sdružení v Řevnicích Miroslav Hej-
lek.  „Slouží převážně pro informace
o počtech a druzích zvěře v lokalitě,

tedy ke sčítání. Jen u divočáků toto
zařízení pomáhá k určení času jejich
pobytu a je tedy využíváno lovecky,“
dodal. Novinka se ale čím dál častě-
ji používá i proti zlodějům. „Přístro-
jů prodám hodně, minimálně polovi-
nu si lidé koupí právě kvůli zlodě-
jům,“ řekl i.dnes prodejce z Dobři-
chovic Tomáš Kubů s tím, že člově-
ka fotopast nafilmuje či vyfotí na vz-
dálenost asi deseti až dvanácti metrů. 

Baterie v přístroji vydrží přibližně tři
až čtyři měsíce. Zařízení reaguje na
pohyb i na teplotu, ale třeba mihnou-
cí se větev záznam nespustí. 
Příběhy spojené s krádežemi v lesích
jsou někdy zajímavé. „Zjistí se třeba,
že zloděj krmiva je z okruhu mysliv-
ců nebo něčí kamarád,“ dodal Kubů.
Podle něj myslivci používají i své-
ráznější metody. „Naposledy tu po-
lepili les velkými fotkami místních

lidí, kteří vyváželi do lesa odpad.
Pod nimi bylo napsáno: Toto jsou
naše prasata,“ směje se myslivec z
Dobřichovic. Petra FRÝDLOVÁ

Mopeďáci pojedou kolem křížku na Liteň
Svinaře - Svinařský sprint mopedů se bude konat v sobotu 9. dubna,
pořádají ho místní mopedisté. Na trasu se vydají od zámku, okolo kříž-
ku pojedou na Liteň a po louce se vrátí do lipové aleje. 
Závodu se mohou zúčastnit mopedy upravené i neupravené. Závodníci musí
absolvovat dvě jízdy, rozhodující bude čas. Prezentace borců začíná ve
12.30, samotný start je naplánován na 13.30. Dobré počasí a bohaté občer-
stvení je zajištěno. (pef)

„Při nesprávném použití masky, zvláště u dětí, může do-
jít k poškození pacienta, ale také třeba ke znečištění za-
chránce biologickým materiálem - i malé dítě může mít
žloutenku nebo HIV,“ dodává Bulíček
Záchranáři se rozhodli použitelnost lékáren vyzkoušet
na 100 dobrovolnících z kurzů první pomoci. Měli co
nejrycheji najít a sestavit masku, vdechovat do resusci-
tačního modelu a zahájit srdeční masáž. „Skoro polovi-
na sestavila masku špatně, 35% jí nasadilo sobě místo
pacientovi a 30% jí nasadilo na obličej postiženému ob-
ráceně. Dýchání tak samozřejmě nebylo účinné. Dýchá-
ní ale nebylo často účinné ani v případě dobře nasazené
a sestavené masky, protože udržet jí na obličeji tak, aby

těsnila, neunikal při dýchání vzduch a zároveň byla za-
kloněná hlava postiženého, je pro laiky náročné,“ sdělila
mluvčí středočeské záchranné služby Tereza Janečková. 
Podle záchranářů nevyhovují ani obvazy - jsou malé a
nedostatečné při velkém krvácení. „Naše testy prokáza-
ly, že nová lékárnička pokrok rozhodně nepředstavuje.
Je to spíš krok zpět. Kdyby se stejná energie věnovala
výuce první pomoci, bylo by to užitečnější,“ uvedla Ja-
nečková. O výhradách prý ví i ministerstvo zdravotnictví
a bude jednat o tom, co je třeba v autolékarničce zlepšit.
Karel Hanzelka z ministerstva dopravy však ujišťuje, že
nebudou nutit motoristy, aby v brzké době museli opět
pořizovat novou autolékárnu. Petra FRÝDLOVÁ

NA STŘEŠE. Na střeše skončil vůz,
který havaroval u Mořiny. „Spolu-
jezdkyni jsme s poraněním páteře
vezli do nemocnice v Motole,“ řekl
šéf řevnické záchranky Bořek Bulí-
ček. S transportem zraněné pomáha-
li řevničtí profesionální hasiči, kteří
se postarali o převrácené auto. 

Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Liteň, Zadní Třebaň - Muže bez
řidičského průkazu, navíc opilého,
chytili policisté v Litni. V Zadní
Třebani zase »načapali« řidiče,
který si dopřával marihuanu.
Dvaačtyřicetiletého muže v červeném
Fiatu Ducato kontrolovali na konci
března u liteňské hasičské zbrojnice
policisté. Při dechové zkoušce u řidi-
če zjistili 1,24 promile alkoholu, při
jejím opakování pak 1,01 a 1,16 pro-
mile. Navíc muž předložil pouze do-
klady k vozu, řidičský průkaz u sebe

neměl. Policisté následně zjistili, že
jej má zablokovaný. Řidiči byl obvi-
něn z přečinu Ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Mladého muže (1988), jenž řídil pod
vlivem návykové látky, zase zadrželi
karlštejnští policisté 27. 3. kolem
22.00 v Zadní Třebani. Mladík sdě-
lil, že marihuanu kouřil ráno, ale její
vůně se linula z vozu intenzivně i v
okamžiku »doznání«. Muž přišel o
řidičák a bude stíhán, jako by řídil
pod vlivem alkoholu.           (pef, šm)

Kriminálka prověřuje
oznámení od lidí
Řevnice - O pomoc s hledáním
mladíka, který měl v Řevnicích
obtěžovat školáka (viz NN 6/11)
požádali tamní policisté. Na jejich
výzvu několik lidí zareagovalo.
„Obvodní oddělení Řevnice přijalo
v souvislosti s tímto případem sedm
oznámení od občanů z okolí Řev-
nic,“ řekl velitel policistů Jiří Dlask.
„Všechny informace jsou postupně
prověřovány jak policisty ze Řevnic,
tak i kriminalisty. Dosud však žádný
z přijatých poznatků nevedl ke zjiš-
tění pachatele nebo jeho vozu,“ do-
dal. Portréty možných pachatelů ob-
těžování dětí jsou vystaveny na st-
ránkách www.policie.cz.            (mif)

Zmizel »plaťák« i SPZ,
pomohli by hadi?
O tom, že  někteří lidé nerozeznají
rozdíl mezi svojí věcí a cizí se ne-
dávno opět přesvědčili na Trabantiš-
ti ve Lhotce. I když jsou majitelé vět-
šinou přítomní na pozemku či v do-
mě, stačili nějací pobertové krást
poznávací značku od auta zn. Ford i
velký »plaťák« v ceně 30.000 Kč.
„Není to tak dávno, co mi nějací
chlápkové vlezli až do domu. Když
jsem je nachytala, tvrdili, že chtějí
koupit auto. Chystáme se namonto-
vat kamerový systém a časem i poří-
dit nějaké čtyřnohé hlídače,“ říká
paní domu Martina Václavková  .
Všimli jste si někdy ve zvířecích po-
třebách cedulí s nadpisy: Tady hlí-
dám já! a vedle psaní foto toho kte-
rého pesana? Nedávno jsem si na
Václavkovi vzpomněla v jednom ta-
kovém obchodě, kde visela cedule:
Objekt střežen hady. Možná by pak
konečně měli pokoj Václavkovi i je-
jich plechoví miláčkové... 
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Jeden pil, druhý kouřil...
POLICISTÉ ZADRŽELI DVA ŘIDIČE »POD VLIVEM«

Budeme opět povinně měnit autolékárny?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

TANEČNÍCI VE SLANÉM. Poslední březnovou sobotu se děti z liteňského
tanečního kroužku Tancování s Pájou zúčastnily soutěže v kategorii Hip Hop
a Street dance. Akce se celý den konala v Městském centru Grand ve Slaném,
a všichni si ji skvěle užívali. Vystupovali tu například šmoulové, kominíci
nebo roztleskávačky. Po náročném vystoupení si dětičky vychutnaly svačin-
ky od maminek a už se těšily, jak budou moci fandit dalším skupinám a uží-
vat si skvělé taneční atmosféry. Velké díky patří Domečku Hořovice za zor-
ganizování akce, úhradu dopravy i výběr kostýmů pro naše děti. 

Text a foto Romana BURDOVÁ, Liteň

Seďte s námi! vyzývají
zadnotřebaňští turisté
Zadní Třebaň – Slavnostní zaháje-
ní provozu nových laviček, které
instalují v zadnotřebaňském par-
číku pamětního kamene členové
zdejšího KČT, se koná 16. dubna. 
„Předsevzali jsme si udělat pro na-
šince i výletníka ve Třebani malé od-
dychové zázemí, kde si bude moci
každý odpočinout, posvačit, podívat
se do mapy, nebo jen okukovat oko-
lí,“ řekl náčelník KČT Robert Neu-
bauer. „Zveme Třebaňany, aby oku-
sili kouzlo nového koutku. Součástí
odhalení laviček bude  i kulturní pro-
gram a občerstvení,“ dodal šéf klu-
bu s tím, že akce Seďte s námi! zač-
ne ve 14.00 hodin. (šm)

Z našeho kraje
* Přednášky Roubování a očkování
ovocných stromů i okrasných keřů s
praktickou ukázkou řezu se můžete
zúčastnit 6. 4. od 9.30  a od 13.00 v
Klubu Betlém Lochovice.           (bak)
* Brigáda na zahradě 1. stupně zá-
kladní školy v Řevnicích se koná 9.
4. od 10 hodin. Zahradnické nůžky a
další nářadí vítáno. Vedení školy pro-
sí rodiče o pomoc a předem děkuje
všem, kteří dorazí. (lup)
* Sběr železného šrotu pořádají 9. 4.
od 7.00 do 14.00 v Černošicích míst-
ní hasiči.  Odvoz těžkých kusů je tře-
ba nahlásit předem na tel.: 251 643
388.  (pef)
* Občanské sdružení Dětské Hřiště
Řevnice svolává rodiče i děti k jarní-
mu úklidu na hřišti v Tyršově stromo-
řadí. Sraz 16. 4. od 9.30, s sebou hrá-
bě, rukavice, lopatu...                   (lup)
* Město Řevnice vypisuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa
referenta správního odboru. Přihláš-
ky je nutné doručit do 25. 4. na Měst-
ský úřad Řevnice. (pef)
* Dětská jarní burza řevnického So-
kola, která se konala 18. 3., byla ús-
pěšná. Prodaly se věci za asi 6 000
Kč - dva tisíce se vybraly na provoz
Sokola. Ten děkuje 22 prodávajícím i
kupujícím. „Budeme se těšit na pod-
zimní burzu, v mezidobí si přijďte
zacvičit!“ zve jedna z organizátorek
burzy Michaela Sudková.             (lup)
* Ke kamionu, kterému na mníšecké
silnici nad Řevnicemi hrozilo převrá-
cení na bok, vyjížděli řevničtí profe-
sionální hasiči. Tahač Scania se »za-
lomeným« návěsem, částečně nalo-
ženým štěrkem, musel být vyproštěn
pomocí jeřábu. (pav)



Naše noviny 7/11 REKLAMA, Strana 10

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží. 

Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic
výroba a tisk

dopisních 
obálek

www.frances.cz
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V neděli 27. 3.  se v hale za Liďákem
v Řevnicích konalo Halové mistrov-
ství České republiky dorostenců v
národní házené. Po úspěchu našich
starších žáků, kteří v Lázních Bělo-
hrad vyhráli halové mistrovství (viz
NN 6/11), jsme měli možnost změřit
své síly na stejném turnaji mezi
dorostenci. Vítězný tým starších žá-
ků doplnili pouze dva dorostenci: Ja-
kub Štech i Roman Wrobel, a tak
jsme velké úspěchy nečekali. 
Turnaj jsme začali bázlivě a prohráli
se Žatcem 6:7. V následujícím zápa-
se s Rokytnicí jsme až do poloviny
2. poločasu vedli, ale pak přišlo ne-
šťastné zranění M. Jelínka. Tržnou
ránu na hlavě museli ošetřit v Moto-
le šesti stehy a my bohužel opět pro-
hráli o gól, tentokrát 7:8. Potom
jsme prohráli s pozdějším vítězem z

Přeštic 4:11. V dalším zápase kluci
zabrali - s Opatovicemi dlouho drže-
li šanci na dobrý výsledek, ale ke
konci nám již docházely síly a přišla
prohra 6:9. V posledních dvou zápa-
sech jsme prohráli s Bakovem 7:12 i
Ostopovicemi 6:11. Z našich 36 gó-
lů nastříleli Jan Štech 20, Veselý 13,
Jelínek 2 a Kraus jeden.
Bylo znát, že jsme hráli proti nejlep-
ší mužstvům republiky, a to ještě o
kategorii výš, než do které patříme.
Soupeři byli lépe silově a technicky
vybaveni. Naši kluci si zaslouží po-
chvalu za bojovnost. Postupem času
si zvykali na rychlejší, tvrdší a fyzic-
ky náročnější hru. I přes porážky a
konečné sedmé místo nám tato kon-
frontace přinesla cenné zkušenosti.
Využijeme jich na letním Mistrovst-
ví ČR starších žáků, kam se v červ-
nu, jak pevně věřím, kvalifikujeme.

Zuzana VESELÁ, Řevnice

Jelínek skončil v Motole, šili mu hlavu
NA HALOVÉM MISTROVSTVÍ REPUBLIKY OBSADILI ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘŠTÍ DOROSTENCI SEDMÉ MÍSTO

Triumf Sokola - dvakrát 8:0
DOBŘICHOVIČTÍ BADMINTONISTÉ DOMA VÍTĚZILI
Páté kolo středočeského oblastního
přeboru v badmintonu se hrálo 19.
března v Dobřichovicích. Družstvo
domácího Sokola vyhrálo kontumač-
ně 8:0 nad klubem Štamanga Praha,
který se k mistrovským zápasům ne-
dostavil. Ve druhém utkání zvítězili
domácí nad Sokolem Svatá také 8:0.
K hladké výhře Dobřichovickým po-
mohla velká marodka hostů. Zápasy

Štamangy, která se nedostavila, byly
skrečovány ve prospěch soupeřů.
Družstvo bylo vyloučeno ze soutěže
a až do uhrazení pokuty má zastave-
nu závodní činnost!
Poslední kolo letošní sezony se bude
hrát 9. 4. v dobřichovické hale Bios.
Dobřichovice jsou zatím druhé za
Sokolem Jílové u Prahy.

Bohumil KOS, Řevnice

Sport po okolí
* Zábavné cvičení v rytmu Zumby s cvičitelkou Petrou nabízí Club Kino
Černošice 6. 4. i 13. 4. od 19.30 do 20.30. Vstupné 70 Kč . (pab)
* Tenisové turnaje na kurtech za Lidovým domem v Řevnicích: 9. 4., 8.30
C mladší žáci, 9. 4., 13.30 C mladší žákyně, 10. 4., 13.00 babytenis.       (pef)
* 11. ročník turnaje ve stolním tenisu Ping-pong Open 2011 pořádají 9. 4.
ve Společenském domě Zadní Třebaň místní turisté. Hraje se  od 10.00, pre-
zence začíná o půl hodiny dříve.   Jaroslava ZAVADILOVÁ, Zadní Třebaň
* Rozhledna na Studeném vrchu (660m) nad Malých Chlumcem bude  v
dubnu pro veřejnost otevřena ve dnech: 9. 4., 10. 4., 16. 4., 17. 4., 23. 4. a
24. 4. vždy od 10.00 do 16.00. Antonín KOTOUČ, Velký Chlumec

SOUSTŘEDĚNÍ ZAKONČIL TEST. Soustředění dvaceti čtyř nejmladších
házenkářů se od 25. do 27. 3. konalo na hřišti národní házené v Řevnicích.
Předpověď nebyla nic moc, ale počasí se umoudřilo , tak jsme letos nezaži-
li ani sněžení. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě - pan Derco se nám
postaral o dostatek vitamínů, Monika Bilková o teplo a svačinky s večeří,
Hanka Bělohlávková upekla super bublaninu. Děti se měly možnost inspiro-
vat při zápasech dorostenců, kterým jsme byli v hale u Lidového domu fan-
dit. Soustředění jsme zakončili testíkem z pravidel národní házené. Bylo pře-
kvapením, že si i nejmladší věděli rady. Teď nás čeká další kolo krajské sou-
těže a bude se připravovat dětský den.          Štěpána JANDUSOVÁ, Řevnice

Foto Zuzana VESELÁ
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Ostrovan v Berouně schytal »osmičku«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OBCÍ NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Mistrovská fotbalová
sezona je v plném proudu. Zadní
Třebaň ji začala ostudným debak-
lem v Berouně.
DOBŘICHOVICE - I. A třída
Dobřichovice - Nelahozeves 2 : 1.
Branky: Kalivoda 2
Domácí se sice již v 8. minutě ujali
vedení po pohotové hlavičce Kalivo-
dy, ale pak se celý první poločas po-
týkali s úpornou obranou hostí, kteří
se doslova zakopali před pokutovým
územím. Dobřichovice si vytvářely
jednu šanci za druhou, ale přidat další
gól se jim nedařilo. Po přestávce při-
šel zákonitý trest, hosté ožili a v 60.
minutě střelou ze skrumáže vyrovna-
li! To domácí nažhavilo - zbylou půl-
hodinku hosty nepustili přes půlku a
v 82. minutě vstřelil z úhlu vítězný
gól »snajpr« Kalivoda.                (oma)
Doksy - Dobřichovice 0:3
Góly: Karda, Kalivoda, Vořechovský Hosté vyhráli zaslouženě, po výbor-

ném kolektivním výkonu.          (oma)

FK LETY A, krajská 1. B třída
Hořovicko B - FK Lety 1:2 
Branky: Turek, Jůna
Hosté šli do vedení v 10. minutě, kdy
unikl po křídle Jůna a jeho centr pro-
měnil Turek. Lety měly převahu, ale
domácí hrozili z rychlých protiútoků.
Ve 26. minutě to bylo 1:1 - po roho-
vém kopu vyrovnali domácí střelou z
hranice pokutového území. Mírnou
převahu hostů korunoval v 62. minu-
tě křižnou střelou Jůna - míč se odra-
zil od tyče do sítě. Domácí se snažili
vyrovnat, ale hosté až na jedno zavá-
hání v 89. minutě je do gólové šance
nepustili. Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Zdice 0:2
Domácí měli od úvodních minut pře-
vahu, ale nic se z ní neurodilo. Ve 12.
minutě po zaváhání Zýky unikl hos-

tující útočník a šanci proměnil ve ve-
dení. Poté se Zdice stáhly do obran-
ného bloku a vyrážely do brejků.
Druhý poločas se odehrával podle po-
dobného scénáře, domácí útočili, ale
kýžené vyrovnání nepřišlo. Z ojedi-
nělého protiútoku získali hosté trest-
ný kop a zvýšili. Lety zatlačily hosty
na jejich půlku, vypracovaly si šance,
ale chybělo přesné zakončení.      (jik)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
ČL-Union Beroun B – OZT 8:1
Branka: Císař
Pokud jsme v minulém čísle NN psali
o tom, že první jarní utkání napoví,
jaké šance jsou na záchranu OZT v
okresním přeboru, po zápase v Be-
rouně se nedá než konstatovat, že nu-
lové. Do 17. minuty si ovšem šance
vytvářel jen OZT. Nejdříve zaváhal
sám před brankářem Císař, střelu Šťa-
stného se štěstím vytáhl domácí gól-
man na roh. Pak však přišel centr do
vápna hostí a míč z hlavy třebaňské-
ho obránce zamířil do vlastní sítě.
Dále šlo víceméně o vyrovnaný zá-
pas, ovšem stačily dva brejky Be-

rounských a bylo rozhodnuto. Císař
sice ještě snížil, ale pak už začalo
»vraždění neviňátek«. (Mák)
OZT - Trubín 1:2
Branka: Vašák
V minulém zápase Ostrovan doslova
vybouchl, tentokrát si zaslouží za bo-
jovnost pochvalu. Dokonce šel do
vedení a Bacílek mohl z penalty i
zvýšit - bohužel ji kopl mizerně. Hos-
té skóre otočili po dvou výjimečných
chybách v obraně Třebaně.       (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Řevnice - Velké Přílepy 5:2
Branky: Maštalíř, Lerch, Škvor,
Šaroun, Pitauer
V poločase domácí prohrávali 1:2,
ale po půli předvedli obrat.       (Mák)
Tuchomařice B - Řevnice 1:4
Branky: Tlášek 2, Vrobel 2

Durisol VŠERADICE, III. třída
Lužce - Všeradice 2:3 
Branky: Bouček, Linhart, Urban 
Všeradice - Nižbor 2:0 
Branky: Šebek, Leitl 

FC LITEŇ, III. třída
Srbsko-Liteň 2:2(1:1) 
Branky: Berka, Šindler
Liteň - Svatá 1:4 

VÝHRA NA ÚVOD. V úvodním mistráku sezony porazil Karlštejn na svém
hřišti po výborném výkonu Chyňavu 4:0  Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE - I. A třída

Dobřichovice - Hvozdnice 10. 4., 16.30 
Dobřichovice - Sedlčany 17. 4, 17.00  

FK LETY - krajská I. B třída
Všenory – FK Lety 10. 4., 16:30
FK Lety – Praskolesy 16. 4., 17:00

ZADNÍ TŘEBAŇ - okr. přebor
Nový Jáchymov - OZT 10. 4., 16:30
OZT - FK Komárov 16. 4., 17:00 

ŘEVNICE - III. třída okr. soutěže
Řevnice - Zbuzany 9. 4., 16:30 
Dobříč - Řevnice 16. 4., 17:00 

KARLŠTEJN - III. třída 
Karlštejn  - Loděnice B 9. 4., 16.30
FK Svatá - Karlštejn 17. 4., 17.00

FC LITEŇ - III. třída 
Lužce- Liteň 10. 4., 14.00
Liteň-Nižbor 17. 4., 17.00 (ve Vižině)

Hokejový tým starších žáků černo-
šických Tygrů zakončil úspěšnou se-
zonu 30. 3. přátelským zápasem s ka-
nadskými borci Tanbridge Titans re-
prezentujícími sportovní školu Tan-
bridge Colledge. Pro domácí to bylo
první mezinárodní utkání kariéry s
plnou parádou, hymnami a pod do-
hledem extraligové dvojice rozhod-
čích Padevět, Čížek. Vinou zpoždění
v dopravní zácpě nastoupili Titáni
do zápasu bez suché rozcvičky, od
prvních minut se však na ledě ode-
hrával svižný souboj se šancemi na
obou stranách. Gólmani však kralo-
vali a i s pomocí tyček zůstávalo je-
jich konto dlouho čisté. Proti třem
pětkám domácích drželi hosté hrají-

cí jen s 10 hráči v poli statečně krok,
ve druhé třetině jim už ale docházely
síly. Výsledkem byly tři rychlé bran-
ky v jejich síti. Přesto se po pěkné
akci houževnatí Titáni dočkali vstře-
leného gólu a v duchu nejlepších tra-
dic kanadského hokeje ještě v pos-
lední minutě zle zatápěli obraně Tyg-
rů. Závěrečné skóre 6:1 pro domácí
potěšilo nejen hráče, ale i početnou
skupinu diváků z řad rodičů a kama-
rádů. Za Tygry se prosadil i největší
talent černošického hokeje poslední
dekády, dvanáctiletá Adéla Jůzková.
Čerstvá reprezentantka ČR minulý
týden přivezla z turnaje  výběrů U15
ve Švýcarsku zlatou medaili. 

Pavlína FROŇKOVÁ, Řevnice

Liteň, Praha - Půlmaratonu, který
se běžel 2. dubna pražskými ulice-
mi, se zúčastnil také liteňský fotba-
lista Miloš Kliment. 
„S kamarádem z kapely Karavel Pav-
lem Šírem jsme se rozhodli běh zku-
sit. Večer nás čekalo hraní, ale zvlád-
li jsme to oba - běh i obecní ples v
Litni!“ říká s úsměvem Kliment. 
Startovalo se u Rudolfina přesně ve
12.00, trasa byla dlouhá 21,097 km.
Jednotlivci, týmy i štafety se roze-
běhli za tónů Vltavy Bedřicha Smeta-
ny a pokračovali přes Výtoň, Smí-
chov a Libeň a zpět k Rudolfinu. Při-

hlášeno bylo na 9500 účastníků. 
„Ti nejlepší půlmaraton zvládají zh-
ruba za hodinu. Běhu se ale zúčastni-
li i afričtí vytrvalci, kteří mají čas pod
hodinu. Běžela i reprezentantka ČR
ve vytrvalostních bězích Petra Ka-
mínková,“ popisuje Kliment, který
trať zvládl za 1 hodinu 58 minut a vy-
bojoval si tak 3694. místo. „Limit byl
3 hodiny, tak jsme si řikali, že by se
nám to mohlo podařit. Dopadlo to
dobře - doběhli  jsme zdraví. Bylo ne-
příjemné vidět kolabující běžce,“
uzavírá liteňský borec. 

Petra FRÝDLOVÁ

Naše noviny - dvacátý druhý ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází
každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
M. Kloubková - čestná členka; L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046),
J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz,
257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex -
Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).

Uzávěrka čísla 3. 4. 2011.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod

Selcem, u Zámečku, na náměstí, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  

Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;
Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, stánek na nádraží, Infocentrum; 

Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; 
Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Malý Chlumec: Obchod; Osov: Květinářství.

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Tygři porazili Titány 6:1
ČERNOŠIČTÍ HOKEJISTÉ ZMĚŘILI SÍLY S KANAĎANY

Liteňan běžel půlmaraton
MILOŠ KLIMENT SI V PRAZE VYBOJOVAL 3694. MÍSTO

Klára oslňuje svět
(Dokončení ze strany 1)
„Ze začátku se mnou bude jezdit tať-
ka a kamarádka Aneta Zárubová, jež
mi dělá i caddieho (nosič golfové vý-
bavy). Sama do světa ještě nesmím,“
říká Klára. Vstup do premiérového
turnaje mezi profesionálkami měla
fantastický, v marockém Agadiru by-
la po prvním dnu druhá! Všem uká-
zala, že její sebevědomá prohlášení
»jednou chci být nejlepší golfistkou
na světě« nemusejí být vůbec přeh-
naná. Rodačka ze Řevnic Klára Spil-
ková na to má. Že by po Martině Na-
vrátilové proslavila třítisícové měs-
tečko další sportovkyně?                (jš)

S KANAĎANY. Černošičtí Tygři po vítězném zápase se svým kanadským sou-
peřem. Foto Pavlína FROŇKOVÁ


