
Třebaň je odříznutá »od světa«
SILNICE SPOJUJÍCÍ ZADNÍ TŘEBAŇ S ŘEVNICEMI A PRAHOU BUDE DO ZÁŘÍ UZAVŘENA

V Našich novinách:
* Řežeme si pod sebou větev - strana 2

* Kdo nesázel, klepal kosu - strana 3

* Noc se vrací »na prkna«, už pošesté
- strana 4

Zadní Třebaň, Řevnic - Odříznuti
»od světa« budou příštích pět mě-
síců obyvatelé Zadní Třebaně. Sil-
nice spojující je s Řevnicemi i Pra-
hou je od 19. dubna uzavřena.
Silnici »zavřely« Řevnice - v Třebaň-
ské ulici, v oblasti U dubu, budují ka-
nalizaci. „Jinak to nelze řešit. Ob-
dobné to bude, až kanalizaci budou
stavět ve Třebani“ hájí se starosta
Řevnic Libor Kvasnička.
Obyvatelé Zadní Třebaně se o uzavír-

ce, která má trvat do 30. září, dozvě-
děli pouhý týden předem. A to ještě
jen ti, kteří odebírají od OÚ zprávy e-
mailem. Až ve dnech těsně před uzá-
věrou se po obci objevily letáky a o
nadcházejících komplikacích infor-
moval veřejný rozhlas. „Ten termín
je opravdu šibeniční,“ přiznal staros-
ta Zadní Třebaně Stanislav Balíček.
„Snažili jsme se lidi informovat ih-
ned po obdržení informace,“ dodal.
Zavřená silnice způsobí Zadnotřeba-

ňanům velké problémy. Většina jich
jezdí k lékaři, do školy, na kroužky či
na nákupy... právě do sousedních
Řevnic, Letů a Dobřichovic. Nemálo
jich pracuje v Praze, kam jezdí au-
tem. Je to pro nás komplikace,“ řekla
Zadnotřebaňanka Zuzana Martínko-
vá. „Bankomat, nákupy, kroužek
vnučky - za tím vším musíme do Řev-
nic. Objížďka přes Svinaře je velká,
asi budeme chodit pěšky přes kopec.“
Neprůjezdný hlavní tah jistě ovlivní
také počet diváků na chystaných ak-
cích - kulinářských slavnostech, Sta-
ročeských májích, benátské noci či
farmářských trzích. 

Povolenky jen pro někoho
Budou obyvatelé Zadní Třebaně mo-
ci získat povolenky, které jim umož-
ní průjezd staveništěm? „Pohyb aut
po staveništi bude umožněn jen li-
dem, kteří tu bydlí. I oni se ale budou
muset přizpůsobit provozu stavby,“
uvedl Kvasnička. Všem ostatním te-
dy nezbude nic jiného, než jezdit
»dlouhou« objížďkou přes Svinaře.
A co cyklisté a chodci?
„Chodník má být zachován, pěší by
tedy problém mít neměli. A snad ani
kolaři ne - i když bude záležet na po-
licii, zda to nebude brát jako poruše-
ní zákazu vjezdu,“ sdělil Balíček. 
(Dokončení na str. 9) Petra FRÝDLOVÁ

19. dubna 2011 - 8 (543) Cena výtisku 7 Kč

TýTý dostal reportér
z Dobřichovic
Dobřichovice, Praha - Mezi nej-
populárnější tváře televizní obra-
zovky patří známý reportér, oby-
vatel Dobřichovic Josef Klíma.
Získal cenu TýTý.

V hospodě mu zasedla
místo, tak se s ní oženil...
Beroun, Praha - Ministr kultury a ještě donedáv-
na starosta Berouna Jiří Besser si vzal za ženu
bývalou policejní mluvčí Blanku Kosinovou 
Třiapadesátiletý Besser se zkraje dubna ženil už
podruhé. Ministr a bývalá mluvčí spolu žijí  přes
sedm let. Seznámili se v jedné z berounských res-
taurací, kde Kosinová Besserovi nevědomky za-
brala »jeho« místo. 
I když Besser povýšil, na »svůj« Beroun nezapo-
mněl - jeho nadační fond podpořil revitalizaci
parku v areálu berounské nemocnice. „Poskytli
jsme 120 tisíc na ojedinělý projekt stezky, jež bu-
de sloužit k rehabilitaci pacientům po operacích
pohybového aparátu,“ uvedl Besser.        (pef, jis)

POJĎTE SE PODÍVAT! Cirkus Mo-
ravan hostoval v našem kraji. Jeho
»čísla« obdivovaly hlavně děti v Čer-
nošicích i Řevnicích. (Viz strana 3)

Foto Petra FRÝDLOVÁ

Slavnostní vyhlášení výsledků 20.
ročníku ankety TýTý se konalo v
pražském Divadle na Vinohradech.
Jedno z populárních »zrcadel« pu-
tovalo do Dobřichovic - osobností
TV publicistiky se stal místní občan
Josef Klíma. Šedesátiletý reportér a
spisovatel se objevuje na stanici Pri-
ma v oblíbeném pořadu Soukromá
dramata. „Nespletli jste se, nemá to
Radek John?“ žertoval Klíma při
přebírání ceny. (Dokončení na str. 6)
(pef)         Foto NN M. FRÝDL

Atypická bílá koťátka kočičí mámy Y
ami  Rubelit jsou výjimeční tvorečko-
vé - povahově jsou hodně »lidští«,
empatičtí, pohybují se plavně, a když
se na vás tohle zvíře podívá, vnímáte,
že vidí, co jiní nevidí. Bílá barva se u
tohoto kočičího typu vyskytuje vzác-
ně. V celé ČR jsou jen čtyři dospělé
kočky, z nichž jedna je v chovné sta-
nici Markéty Simanové. Její speciali-
zací jsou vedle Siamek také Mainské
mývalí kočky. S jednou z nich - Ho-
ney Bunny - zvítězila Fantasy World
na světové výstavě v Saint Etienne.

Helena PELIKÁNOVÁ

Májový festival začne ochutnávkou vín
Mokropsy, Poberouní - Ochutnávkou vín, sýrů a pekařských
výrobků začne v neděli 1. května v Mokropsích XII. ročník
poberounského folklorního festivalu Staročeské máje.
Od 14.00 prvního květnového dne budete moci na Masopustním
náměstí v Mokropsích ochutnat vína česká, moravská, německá,
rakouská, ale také třeba kyperská či řecká. K mání budou samo-
zřejmě i »místní« vína z Karlštejna. Ke koštu budou vyhrávat cim-
bálovky, hned několik souborů představí hlavně moravský a slo-
venský folklor. Na závěr bude poražena májka.
Poberounský folklorní festival pak bude pokračovat 7. 5. v Letech
a 14. 5. v Hlásné Třebani i Mníšku pod Brdy. (mif)

Jančařík si povídals Květou Fialovou

V Ústí vyhráli »mimozemšťánci«

»MIMOZEMŠŤANI«. Vítězný kočičí
vrh. Foto Markéta SIMANOVÁ

Zadní Třebaň, Ústí n/L - Na mezinárodní výstavě koček v Ústí nad Labem
zvítězili v kategorii o nejlepší vrh bílí siamští »mimozemšťánci« ze zadnot-
řebaňské chovné stanice Fantasy World. 
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Poslední březnový den přivítali žáci
4. třídy  liteňské školy ve třídě kroni-
kářku Litně paní Králíčkovou. Velice
poutavě nám vyprávěla o tom, jak se
kronika píše i kde se získávají infor-
mace. Zajímavostí je, že při psaní
kroniky se používá speciální inkoust

a nesmí se do ní kreslit ani vlepovat. 
V hodinách vlastivědy se od začátku
druhého pololetí seznamujeme s dě-
jinami českého národa. Dějin Litně
se týkalo vyprávění paní Králíčkové.
Nejstarší důkaz o lidském osídlení
našeho městečka pochází z mladší

doby kamenné. Z tohoto období je
nález na liteňském hřbitově z roku
1932, kdy zde hrobník vykopal tři ka-
menné klíny. Více nálezů z Liteňska
ukazuje na osídlení v době bronzové
a halštatské. Archeologický průzkum
na kopci Střevíc u Korna potvrdil, že
zde stálo hradiště. Z období Slovanů
pochází nálezy v části zámeckého
parku, panské zahrady, farní zahrád-
ky a z Hrubovny (prostor mezi koste-
lem a hřbitovem). Všechny nálezy
svědčí o tom, že zde již od pravěku
byly vhodné podmínky k životu.
Po zajímavém vyprávění jsme se vy-
dali na přírodovědnou vycházku,
abychom si pročistili hlavy. Vybavili
jsme se potřebnou literaturou k určo-
vání rostlin. Přesvědčili jsme se, že
jaro už je skutečně tady. Našli jsme
devět druhů rozkvetlých jarních by-
lin. Domů jsme se rozcházeli s poci-
tem, že je u nás krásně a k životu stá-
le příjemně.        Dagmar KARLOVÁ

a žáci 4. třídy ZŠ Liteň

Je to těžké zůstat klidným, když se
na planetě dějí věci, při nichž umí-
rají lidé a nezůstává kámen na ka-
meni. Situaci v zemětřesením i zá-
plavami postiženém Japonsku pro
čtenáře Našich novin komentuje
pražský astrolog Vít KUNTOŠ.
Nedávno jste čtenářům Našich no-
vin radil, aby neposlouchali zprávy.
Jenže to, co se stalo v Japonsku, má
dopad na celý svět - lidé se třesou st-
rachy z možného výbuchu jaderné
elektrárny. Můžou nám hvězdy po-
moci tento stav v klidu zvládnout ?
Astra inclinant, non necessitant. Sta-
ré latinské přísloví, jež doslova zna-
mená - hvězdy naznačují, ale nenutí.
Ukazuje na to, že naše životy nejsou
hříčkou osudu a že hvězdy nabízí
možnosti, v rámci kterých se svo-
bodně rozhodujeme. Je nesmírně dů-
ležité si uvědomit, že jsme pány své-
ho osudu. Všichni si svým jednáním
a myšlením v přítomném okamžiku
vytváříme svoji budoucnost. Ano, i
myšlením! Myšlenka je energie, a to
co vysíláme, taktéž přitahujeme. T-
ohle je ze všeho nejdůležitější. Proto
pokud se svou myslí zaměřujeme na

různé katastrofy, tragédie a neštěstí,
necháme se jimi paralyzovat, podob-
ně negativně laděné události přitahu-
jeme i do vlastních životů. Nechci si-
tuaci v Japonsku zlehčovat, ale je
důležité naučit se k podobné událos-
ti zaujmout »zdravý postoj«.
A co astrologie k tomu všemu tedy
říká?
Čistě astrologicky mě japonské ze-
mětřesení nepřekvapilo. Loni i letos
jsou totiž celkově na nebi hodně tvr-

dé konstelace, které riziko přírod-
ních katastrof zvyšují - i o tom jsem
hovořil ve své prognóze na rok 2011.
V jaké konkrétní podobě se to proje-
ví, kde Matka příroda zasáhne, se
špatně odhaduje. Nota bene, horo-
skop Japonska jsem dosud zvlášť ne-
sledoval. Nicméně při zpětném po-
hledu do horoskopu této země je
vidět, že současné období přináší Ja-
ponsku krušné chvíle. Uran, který je
součástí klíčových problematických

konstelací roku 2011, vrhl v době ze-
mětřesení napěťovou vazbu na Lunu
horoskopu Japonska, a zasáhl tak na
jednom z nejcitlivějších míst horo-
skopu.
Máme se obávat dalších katastrof?
Podívejte se na to, kde se lidstvo na-
chází. Mění se klima, vyčerpáváme
energetické a přírodní zdroje, dochá-
zí voda i potraviny, Země je přelid-
něná... Bylo by pošetilé domnívat se,
že bude dopřáno lidstvu bez omeze-
ní brát si na Zemi, co se nám zachce,
a doufat, že vývojová křivka bude
mít donekonečna rostoucí tendenci.
Svým chováním si podřezáváme  vě-
tev, a to se musí dříve či později pro-
jevit. Takže zcela určitě ano: katast-
rofy nás budou provázet, a to spíše
stále častěji. Nicméně, jak jsem již
uvedl, slovo »obávat se« není na
místě. Pocit strachu je silný a pokud
ho vysíláme do vesmíru, navrátí se
nám zpět opět strach. Vesmír v tom
smyslu, jak ho chápu já, funguje tak
trochu jako bumerang. Důležité je
užívat si náš život, vychutnat si plný-
mi doušky přítomný okamžik a dě-
kovat za to, že je náš život takový, ja-
ký je. Vždycky totiž může být hůře.
Očekávejte, že vám život přichystá
to nejlepší. 
Proč? 
Protože si to zasloužíte. Věřte si,
mějte sami sebe rádi. Lidé jsou roz-
mazlení a umí se jen málo radovat z
maličkostí. Znovu se to naučit - to je
výzva, již bychom měli přijmout. Je
na nás samých, budeme-li žít šťastný
život. Helena PELIKÁNOVÁ

Podřezáváme si pod sebou větev!
ASTROLOG VÍT KUNTOŠ: KATASTROFY PODOBNÉ TÉ JAPONSKÉ NÁS BUDOU PROVÁZET STÁLE ČASTĚJI...

Dorazí veteráni, cvičit
budou »pidi« hasiči
Letošní majáles, který řevničtí dob-
rovolní hasiči připravují ve 115. ro-
ce svého založení, se moc neodchýlí
od tradičního pojetí. Výstava techni-
ky hasičů, záchranářů i městských
policistů z Černošic bude ovšem vy-
lepšena o veterány a staré hasičské
stroje. Ukázky z výcviku předvedou
Mladí »pidi« hasiči. Na svých stro-
jích přijedou členové Klubu mope-
distů ze Svinař, řevničtí záchranáři
představí novou sanitku. Pro malé
návštěvníky budou přichystány růz-
né atrakce a budou si moci vyzkou-
šet zručnost v hasičských dovednos-
tech. Na majáles, který začíná 1. 5.
od 9.00 na náměstí Krále Jiřího v
Řevnicích, zvou místní dobrovolní
hasiči. Přijďte si popovídat s přáte-
li, dát si opečeného buřta a zapít ho
pivem za doprovodu kapely Sdruž-
volton!       Bohumil LEINWEBER,

SDH Řevnice

HVĚZDOPRAVEC. Pražský astrolog Vít Kuntoš.    Foto ARCHIV

MORENY ODPLULY. Loučení se zi-
mou připravily Na Smrtnou neděli
10. dubna občanské sdružení Pro
Všenory a děti z černošického folk-
lorního souboru Pramínek. Malí i
velcí účastníci akce uvítali písněmi a
bujarým veselím u ohně jaro a hodili
Moreny symbolizující zimu do řeky
Berounky. Text a foto

Marcela LÁTALOVÁ, Černošice

Ten našel střep nádoby, ten úlomek kosti...
Děti ze zadnotřebaňské málotřídky si směly zkusit pracovat chvíli jako ar-
cheologové na opravdovém odkryvu archeologického naleziště v Praze Dej-
vicích. „Mám!“ zakřičel vítězoslavně Prokop Sodomka a nad hlavu zdvihl
nalezenou kost. Přidávaly se i ostatní děti. Ten našel střep nádoby, ten zase
nějaký kostní úlomek. Moc to všechny bavilo a povídání paní techničky, kte-
rá se nás ujala, bylo poučné a zajímavé. Asi nejvíce nás všechny zaujalo roz-
dílné pohřbívání žen a mužů v době bronzové. Tzv. skrčenci ženského půvo-
du se pohřbívali hlavou na východ a kolena měli na jih, u mužů to bylo hla-
vou na západ. Hroby žen a mužů se lišily i vybavením. Mužům se dávaly zb-
raně a nádoby s potravou, ženám samozřejmě šperky. Na tomto místě bude
za pár dní stát veliký dům s podzemním parkovištěm. Vždy se musí daná
oblast pečlivě prozkoumat a my jsme měli to štěstí být při tom. Děkujeme za
doporučení tatínka Doubravky Chlaňové, abychom se na tento Den otevře-
ných dveří na archeologickém výzkumu v Praze Dejvicích dojeli podívat. 

Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň 

Zadní Třebaň se daří rozhýbat, mám radost!
Mám radost, že se Třebaň daří rozhýbat, a že se zde stále něco děje. V sobo-
tu 23. 4. se koná nultý ročník kulinářských slavností, na který jste srdečně
zváni – jako návštěvníci i soutěžící. Ceny budou opravdu stát za to! Dále zde
vzniklo mnoho dětských kroužků v rámci RC Babočka (angličtina, výtvarka,
hudebka…) - stačí si jen vybrat!
Příjemným překvapením byla návštěva dětí z MŠ na OÚ, které nám přišly při
vynášení Moreny zahrát a zazpívat. 
Obecní zastupitelé se dohodli na zvýšení počtu kontejnerů, zejména na sepa-
rovaný odpad, včetně vzniku několika nových stanovišť. Chceme přiblížit ná-
doby většímu počtu občanů a rekreantů a také zlepšit vzhled středu obce. O
změnách budete informováni na stávajícím umístění sběrných nádob. 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 28. 4. od 19.00 ve
Společenském domě. Jste srdečně zváni! S přáním veselých Velikonoc

Stanislav BALÍČEK, starosta Zadní Třebaně

Na Střevíci bylo hradiště, potvrdil to průzkum
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI BESEDOVALI VE TŘÍDĚ S MÍSTNÍ KRONIKÁŘKOU
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Černošice, Praha - Začátkem dub-
na se čtrnáctiletý černošický muzi-
kant, člen folklorního souboru No-
tičky Sebastian Habeš zúčastnil v
Praze pěvecké soutěže Zpěváček a
krajského kola houslové soutěže
smyčcových nástrojů. Obě klání
vyhrál! 
Sebi, jak mu říkají kamarádi, dělá ra-
dost nejen vedoucí Notiček Lence
Kolářové, ale celé ZUŠ Charlotty
Masarykové v Praze, již navštěvuje. 
Ve Zpěváčkovi v pražském divadle
Za Plotem bojovalo 15 dětí se svými
doprovodnými soubory. Soutěžící
zpívali jednu píseň s kapelou, jednu
sólově. „Vybral jsem si píseň o krás-

ných holkách z Notiček, přišla mi ty-
pická pro soutěž,“ říká Sebi. „Celé
vystoupení se snažil o kontakt s děv-
čaty. Laškoval, předváděl slova písně
i nádhernou mimikou. Vynikla tak
čistota jeho hlasu, krásná barva i ra-
dost ze zpěvu,“ dodává Kolářová. 
Sebi začal hrát na housle v první tří-
dě, později než jiné děti, které začí-
nají od 4 let. „Přišel klučina s mod-
rými brýlemi, že by se chtěl učit hrát
na housle. Zazpíval a bylo to hodně
falešné... Sebi je takový můj pokus-
ný pedagogický názor. Ne vždy se
pozná talent a hlavně, dá se vycvičit
i hlas a intonace,“ říká o svém svě-
řenci Kolářová. V Notičkách je Sebi
od svých osmi. Do loňska nádherně

zpíval, pak si dal pauzu, mutoval...
Notičky měly v soutěži i další želíz-
ka: Kateřinu Čermákovou, Sofii Číž-
kovou a Václava Heřmana. Do odpo-
ledního finále postoupil ještě Heř-
man, děvčata štěstí neměla. Všichni
pak netrpělivě očekávali vyhlášení
výsledků. „Přečetli dvě 2. a dvě 3.
místa, tak jsme si prostě řekli: nic,
máme smůlu. Když přečetli 1. místo,
Notičky začaly pískat, dupat, nadše-
ní nebralo konce. Opravdu jsem to
nečekal,“ usmívá se Habeš. 

Prožívá »krásnou« pubertu
Tři dny nato se zúčastnil krajského
kola soutěže smyčcových nástrojů
pro Prahu. „Sebi prožívá »krásné«

období puberty, donutit ho cvičit byl
často nadlidský výkon,“ říká Kolářo-
vá s tím, že se soutěže jeli jen zúčast-
nit, zahrát si pro radost. „Když řekli,
že jsem vyhrál, vylítl jsem, Lenka s
maminkou radostí plakaly a já na pó-
diu pořád říkal: To není možné!“  líčí
své pocity Sebi. Toho teď čeká celo-
státní soutěž, která se pod záštitou
Petra Dvorského bude konat 13. - 15.
5. ve Velkých Losinách. Moc se na
ni těší, stejně jako jeho učitelka Len-
ka Kolářová: „Mám Sebiho jako vla-
stního, učím ho dvakrát týdně, jsme
si blízcí. Pokud bude hrát jako v Pra-
ze, technicky uvolněně, čistě a hlav-
ně s muzikantskou láskou a pokorou,
určitě uspěje!“   Petra FRÝDLOVÁ

Nečekal jsem to! říká »zlatý« Habeš
ČERNOŠICKÝ MUZIKANT, ČLEN ŘEVNICKÉ KAPELY NOTIČKY, VYHRÁL SOUTĚŽ ZPĚVÁKŮ I HOUSLISTŮ

Byl to otřesný zážitek!
Houslistky řevnické ZUŠ Magda
Routová a Anežka Krutská se 5. 4. v
Mladé Boleslavi zúčastnily krajské-
ho kola soutěže smyčcových nástro-
jů. Obě dívky, členky folklorního
souboru Notičky, se na soutěž pilně
připravovaly. Malá komplikace však
nastala den před samotnou soutěží:
Magdička totálně rozbila své hous-
le! Nezbývalo nic jiného, než se na-
rychlo učit na housle Anežky. Poved-
lo se! Soutěžilo se od časného rána.
Obě slečny hrály s chutí a velice ná-
ročné koncerty, které je technicky
posunuly vysoko. Ve své kategorii
skončily na 3. místě. Dle méno názo-
ru ale byla soutěž naprosto neobjek-
tivní, nepříjemná. Vyhlášení bylo
jen formální - výsledky již dlouho
před vyhlášením visely na nástěnce!
Vím, jak jsou takové soutěže, které
se nedají měřit stopkami či metrem,
neobjektivní - s dcerou Barborou
jsem jich zažila hodně.  Ale tohle byl
opravdu otřesný zážitek. A nejen pro
mě: Ředitelka říčanské ZUŠ byla tak
rozhořčena, že chtěla otevřené bo-
dování, děti se ze svých umístění
hroutily, plakaly a myslím, že to řa-
dě z nich sebere chuť do cvičení a
hraní vůbec. Takže, ať žijí soutěže! 

Lenka KOLÁŘOVÁ, Řevnice 

Přijel cirkus, Moravan
Řevnice, Černošice - Na »štaci« do
na našeho kraje dorazil v půli dubna
cirkus Moravan. Zastavil se na dva
dny v Černošicích, poté pobyl stej-
nou dobu také v Řevnicích. 
V manéži a se vším, co je třeba, po-
máhá od malička teď desetiletý Adolf
Lánik. „Mám nacvičené pásmo s ko-
zičkami i s šaškem,“ chlubí se mladý
muž. „Áda se na vystoupení pilně a
hlavně rád připravuje, doufáme že
mu to vydrží!“ chválí syna Marie
Lániková, jež v kase prodávala vstu-
penky a teď se uhání převléknout do
kostýmu: Manéž čeká. 
Program, který trvá něco přes hodi-
nu, nabízí hlavně dětem úsměvná
vystoupení. „Mně se nejvíc líbilo
číslo s poníkem,“ hlásí po předsta-
vení Karolína Petříšová. K vidění
jsou šašci v manéži, cvičené kozy,
poník, psi, akrobatka ve vzduchu i s
obručemi, kouzla a čáry, vrhání no-
žů... „Byli jsme tu na podzim a rádi
se vracíme. Teď máme namířeno do
Neumětel, pak do Hořovic,“ říká
šéfka cirkusu Moravan Marie Láni-
ková, která pochází z cirkusáckého
klanu »ze z Plzně«. „Tak třeba zase
na podzim, u vás!“ loučí se.       (pef)

Pro všechny, kteří rádi pobývají v
přírodě a navíc pro ni rádi něco vy-
konají, pořádalo občanské sdružení
Porta už počtvrté v Řevnicích výsad-
bu stromů pod názvem Zasaď strom,
ať máš kyslík na zpívání! Letos se sá-
zelo v lese nad Řevnicemi pod dohle-
dem pana lesníka Lojdy. Děti a dos-
pělí z Řevnic, Letů i Dobřichovic do-
stali trochu lesního know how, sa-
zečský rýč a mohli se dát do práce.
Bylo pěkně chladno, takže kdo se ne-
zapojil do hloubení jamek či podá-
vání stromků, klepal kosu. Po poled-
ni, kdy už pěkných pár řádek bylo za-
sázeno, jsme se ohřáli u ohýnku a
opekli si buřty. Tentokrát jsme k bu-
kům dostali dar od vedoucího oddě-
lení zemědělství a lesnictví středo-
českého krajského úřadu Romana
Macháčka: na 300 borovic, nějaké ty
modříny a smrčky. Děkujeme! Velké
díky patří i dětem z dětského domova
v Letech, které přidaly ruce k dílu.
Příští rok se k nám můžete přidat i vy
- čím více stromků zasázíme, tím více
kyslíku nejen na zpívání budeme mít.

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

SEBI. Černošický muzikant Sebastian Habeš vyhrál soutěž mladých zpěváků i houslistů. Foto Lenka KOLÁŘOVÁ

SÁZELI STROMKY. Malí účastníci sázení stromků v lese nad Řevnicemi.
Foto Barbora TESAŘOVÁ

Kdo nesázel stromky, klepal kosu…
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PORTA ORGANIZOVALO NAD ŘEVNICEMI VÝSADBU STROMŮ



Naše noviny 8/11 DIVADLO, KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4   

Noc se vrací »na prkna«, už pošesté!
LETOŠNÍ PREMIÉRU SI MUZIKÁL, KTERÝ VIDĚLO UŽ DVANÁCT TISÍC DIVÁKŮ, ODBUDE 3. ČERVNA V DOBŘICHOVICÍCH
Poberouní – V roce 2006 se dala
dohromady parta profesionálů i
ochotníků žijících v povodí Be-
rounky, aby společně nastudovali
vlastní verzi známé divadelní vese-
lohry Jaroslava Vrchlického Noc
na Karlštejně. Nikdo z nich tehdy
netušil, že populární muzikál bu-
dou hrát i po šesti letech, pro tisíce
diváků a doslova po celé republice.
Původní muzikál Noc na Karlštejně
letos vstupuje do šesté sezony. Divá-
ci, kterých si až dosud na tento kus
našlo cestu dvanáct tisíc, se opět mo-
hou těšit na výkony Vladimíra Če-
cha, Jana Rosáka, Pavla Vítka, Petra
Jančaříka či Jana Matěje Raka. Opět

mohou srovnávat, jak vedle ostříle-
ných profesionálů obstojí dobřicho-
vičtí a řevničtí ochotníci, mohou se
bavit hereckými výkony bývalého
ministra a hejtmana Petra Bendla s
gustem předstírajícího (třeba) dojení
kozy, současného senátora, mistra
alternací Jiřího Oberfalzera i několi-
ka starostů poberounských obcí, kte-
ří doslova perlí především v pěvec-

kých partech. Také letos na ně čeka-
jí dramatické souboje šermířů, dech-
beroucí kejkle metačů ohně i rozju-
chané finále v podání tanečnic ze
souboru Proměny. Ani koně nebudou
na scéně chybět, samozřejmě, tak ja-
ko vždy.
Pokud jste tedy ještě Noc na Karlš-
tejně neviděli, či pokud jste ji viděli
už mnohokrát a stejně jako členy

souboru vás neomrzela, přijďte se
podívat. Letošní premiéra se bude
odbývat v pátek 3. června  od 20.30
na nádvoří zámku v Dobřichovicích.

Miloslav FRÝDL

Řevnice – Společný divadelní pro-
jekt chystají řevnické soubory No-
tičky a Proměny. Populární dětská
hudební komedie Ať žijí duchové! v
režii Jana Flemra ožije poprvé 4. 6.
v řevnickém Lesním divadle.
Scénář hry je hodně podobný stejno-
jmennému televiznímu filmu. „Zatím
se vše dotváří, hra nám roste pod ruka-
ma,“ řekl Jan Flemr po prvních zkouš-
kách. NN si na jedné z nich popovída-
ly s představitelkou Leontýnky, čtr-
náctiletou Dianou Šeplavou z Dobři-
chovic. Do Notiček chodí devátým ro-
kem, pět let hraje na basu a na housle,
umí i na klavír a flétnu. 
Znáš film Ať žijí duchové? 
Znám ho dobře, viděla jsem ho něko-
likrát. Jeden čas na něj moje malá ne-
teř koukala skoro pořád. Líbí se mi. 
Byla jsi překvapená, když tě vybrali
do role Leontýnky?
To tedy byla. A potěšilo mě to. Možná

mě vybrali proto, že občas mluvím ja-
ko Leontýnka tak »postaru«. 
Kdo hraje Janka? 
Vašek Heřman, to bude hezká spolu-
práce. Hlavní je, že je na zkouškách
sranda. Všichni společně jsme v poho-
dě, takže i to ostatní je pohodový. 
Co už jste stihli nazkoušet? 
Zatím jsme měli čtené zkoušky a za-
čali zkoušet pohyb. 
Brtníka z Brtníku prý hraje známý
ochotník a muzikant Saša Skutil?
Ten je skvělý! Je jedním z těch, kvůli
kterým je to super…
Baví tě hrát divadlo? 
Ano, i když jako Leontýnka se moc
nevyřádím, ta role je taková neživá.
Ale celkově je to perfektní. 
Do Notiček chodíš dlouho, takže ti
asi zpěv problémy dělat nebude? 
To ještě nevím. Ale zpívat se nebojím,
tak snad ne. Mám tam asi jen dvě pís-
ničky. Lucie PALIČKOVÁ

Kde a kdy můžete vidět
Noc na Karlštejně
Zámek Dobřichovice u Prahy: pá-
tek 3. 6., sobota 4. 6. od 20.30 hodin
(Předprodej: MěÚ Dobřichovice,
Denisa Solničková - 724 189 611,
solnickova@dobrichovice.cz)
Zámek Mníšek pod Brdy: pátek
24. 6., sobota 25. 6. od  20.30 hodin
(Předprodej: Zámek Mníšek p/B -
mnisek@stc.npu.cz)
Hrad Křivoklát: sobota 2. 7., nedě-
le 3. 7. od  20.00 hodin
(Předprodej: Hrad Křivoklát - kri-
voklat@stc.npu.cz)
Zámek Třeboň: pátek 8. 7., sobota
9. 7. od  20.00 hodin
(Předprodej: www.tdf.cz)
Pivovar Nymburk: v pátek 22. 7.,
sobota 23. 7. od  20.00 hodin
(Předprodej: Pivovar Nymburk -
nymburk@postriziny.cz)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
23. 4. 18.00 FIMFÁRUM - DO TŘETI-
CE VŠEHO DOBRÉHO
30. 4. 18.00 NEVINNOST

KINO ŘEVNICE
20. 4. 20.00 LONDÝNSKÝ GANGSTER
22. 4. 20.00 127 HODIN
23. 4. 16.00 NA VLÁSKU
23. 4. 20.00 FIGHTER
27. 4. 20.00 25 ZE ŠEDESÁTÝCH
29. 4. 20.00 OPRAVDOVÁ KURÁŽ
30. 4. 16.00 GNOMEO A JULIE
30. 4. 20.00 HON NA ČARODĚJNICE

KINO MÍR BEROUN
19. 4. 20.00 NICKYHO RODINA
20. 4. - 22. 4. 18.30 LÁSKA A JINÉ
ZÁVISLOSTI
23. 4. 15.30 PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
23. 4. - 25. 4. 18.30 DRIVE ANGRY 3D
26. 4. - 28. 4. 17.30 (St 18.30, Čt 20.00)
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
26. 4. 20.00 VŠE PRO DOBRO SVĚTA A
NOŠOVIC
28. 4. 15.30 ČERNÁ LABUŤ
29. 4. - 30. 4. 20.00 (So 18.30) KRÁ-
LOVA ŘEČ
28. 4. - 8. 5. (časy nezveřejněny) ČER-
TOVA NEVĚSTA

CLUB KINO ČERNOŠICE
19. 4. 20.00 LONDÝNSKÝ GANGSTER
24. 4. 16.00 FIMFÁRUM - DO TŘETI-
CE VŠEHO DOBRÉHO
26. 4. 20.00 VARIETÉ

KINO RADOTÍN
22. 4. 19.00 SVĚTLA V SOUMRAKU
23. 4. 16.00 a 19.00 JÍST, MEDITO-
VAT, MILOVAT
24. 4. 15.00 KAMARÁD KRTEČEK
24. 4. 17.00 a 19.30 ANTIKRIST
29. 4. 17.00 a 19.30 PUTOVÁNÍ TUČ-
ŇÁKŮ
30. 4. 17.00 a 19.30 POZNÁŠ MUŽE
SVÝCH SNŮ

NA KŘIVOKLÁTĚ. Loni se Noc na Karlštejně hrála také na hradě Křivoklát.
Letos v červenci se sem vrátí. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řevnice -  Program, který na léto
chystají do Lesního divadla řev-
ničtí ochotníci, je hotov. Zahájí ho
pohádka.
„Bleděmodrý Petr je příběh barevně
odlišného štěněte, které vinou toho
prožívá patálie,“ uvedl Ivo Tamchy-
na, který pohádkovou hru s dětmi
připravuje na 28. a 29. květen. To je
ovšem jen jedna z režijních aktivit
Tamchyny. „S juniorskou sekcí diva-
delníků studuje Goldoniho Mirando-
linu, kterou uvedou začátkem čer-

vence,“ sdělila nová principálka
ochotníků Michaela Šmerglová. Její
autorskou hru Stůj, stejně střelím!
Řevničtí sehrají v srpnu. „V Lesním
divadle bude na programu i původní
dětský muzikál  Ať, žijí duchové! v
provedení Notiček a Proměn, chybět
nebudou tradiční Slavnosti Lesního
divadla. Vše se postupně diváci doz-
vědí z plakátů i webových stránek
divadla, které ovšem právě prožívají
obnovu,“ dodala Šmerglová.

Klára HANUŠOVÁ

První bude Bleděmodrý Petr
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI MAJÍ NOVOU PRINCIPÁLKU

Duchové postraší diváky v »lesňáku« 
ŘEVNICKÉ SOUBORY NOTIČKY A PROMĚNY CHYSTAJÍ SPOLEČNÝ DIVADELNÍ PROJEKT

Tipy NN
* Výstava Křemen a jeho rodina bu-
de zahájena vernisáží 20. 4. od 17.00
v Muzeu Českého krasu Beroun.  K
vidění bude do 28. 8. (dap)
* První černošická zahradní párty
se uskuteční 22. 4. od 19.00 v Clubu
Kino Černošice. V rytmu 80. a 90.
let zahraje DJ Tom. (pab)
* Rockový festival Mořinka fest se
koná 23. 4. od 14.00 na návsi v Mo-
řince. Zahrají Baba Jaga, Black Bull,
Černá mamba aj. Na závěr je připra-
vena ohnivá show. (pef)
* Velikonoční koncert hostí 24. 4.
od 18.00 kostel v Karlíku. V podání
M. Mátlové, X. Podolchové a J. Ša-
rouna zazní díla L. Bocchcerinoho a
J. S. Bacha. (miz)
* Kapely False Hope a Skywalker
zahrají 24. 4. od 20.00 v černošic-
kém Clubu Kino. Vstup 70 Kč. (pab)
* 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)
* Slet čarodějnic hostí 29. 4. od
20.00 Club Kino Černošice. Čaro-
dějný hudební rej budou doprovázet
DJ Rasty a DJ Syndrom. Vstupné 50
korun. Pavel BLAŽENÍN
* Čarodějnice v rytmu zumby a s
diskotékou můžete absolvovat 30. 4.
od 17.00 v černošickém Clubu Kino.
Čeká vás tajemný večer ve stylu věš-
tění, vykládání karet a promlouvají-
cího kyvadla i čarovná party s Dj
EyeCut. Vstupné 230 Kč. (pab)
* Obrázky z dětské výtvarné soutě-
že  Sejdeme se v pralese jsou v gale-
rii Modrého domečku Řevnice vy-
staveny do 15. 5. Šárka HAŠKOVÁ
* Koněpruské jeskyně jsou v dubnu
přístupné denně od 8 do 16.00.  (pef)
*  Výstava Pohádková země Vítěz-
slavy Klimtové je v klášteře Skalka
nad Mníškem pod Brdy k vidění do 8.
května. (pef)

LEONTÝNKA. Diana Šeplavá. 
Foto NN L. PALIČKOVÁ



Vyprodaná galerie, přijela Fialová s Konvalinkovou
OBLÍBENÉ HEREČKY V DEBATĚ S PETREM JANČAŘÍKEM PUBLIKUM OSLŇOVALY VTIPEM I ENERGIÍ

Dvě velké dámy českého filmu i di-
vadla - Květa Fialová a Naďa Kon-
valinková - byly 15. dubna hosty dal-
šího Zámeckého večera ve všeradic-
ké galerii M. D. Rettigové.  O tom, že
tyto dámy jsou opravdu oblíbené,
svědčil vyprodaný sál všeradické ga-
lerie. Zklamáni byli jen ti, kteří se do
sálu přes velký zájem nedostali.
Herečky oslňovaly nejenom vtipem,
ale i energií. Jedenaosmdesátiletá
Květa Fialová vyprávěla o svém »re-

ceptu na spokojenost«. „Vše je nutné
přeložit do pozitiva,“ tvrdila přesvěd-
čivě a vypadala opravdu spokojeně.
Naďa Konvalinková zase vyprávěla o
svých úspěšných i méně úspěšných
dietách. Hubnutí podle mongolského
receptu zaujalo hlavně dámskou část
publika. A snad jen přinesené naroze-
ninové dorty a blahopřání dávaly tu-
šit, že tato optimismem sršící dáma,
slaví v těchto dnech 60. narozeniny. 
Na závěr večera se konala autogrami-

áda a nebyl snad nikdo, kdo by ne-
chtěl podepsat fotografii či přinese-
nou knihu.
Další Zámecký večer se bude v gale-
rii konat 20. května od 18.00 Kdo
bude hostem, je zatím obestřeno ta-
jemstvím, ale už teď je zřejmé, že se
budeme mít opět na co těšit.

Crazy Suchý ve Všeradicích
Zkraje dubna se ve všeradické galerii
hrálo divadlo. Dobřichovická diva-

delní společnost tu pod režijním ve-
dením Petra Říhy uvedla crazy ko-
medie Jiřího Suchého Já jsem otec
Bemle a já matka Žemle.  V hlavních
rolích se kromě Aleny a Petra Řího-
vých představili Petr Bendl jako mi-
nistr pošt a Jiří Oberfalzer jako Visa-
rion Čihák. Roli poštmistra Kofroně
ztvárnil jediný profesionální herec,
člen divadla Semafor Jan Petráň. 
Hra je to náročná po všech stránkách
- velký počet postav, několik prolína-
jících se zápletek, obtížné pěvecké
party... Herci hráli s vervou i nasaze-
ním přesto, že přišlo málo diváků. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Díky za pomoc s úklidem!
První jarní měsíc máme za sebou a příroda
se kvapem hlásí o svá práva. Ani my nechce-
me nic zanedbat, tak se také snažíme o rych-
lý nástup do jarního období. Chci poděkovat
všem, kteří se zúčastnili čištění požární ná-
drže, a nebylo jich málo! Jsem příjemně pře-
kvapen hojnou účastí a aktivním zapojením
mládeže, věřím, že jim jejich elán vydrží i na
další podobné akce. Nyní upravujeme spor-
tovní hřiště na návsi. Prosím všechny, aby
kontaktovali pí Mirku Suchou - ráda jim za-
dá potřebné pokyny, abychom akci dokonči-
li v co nejkratším čase.  
Hasiči vyhlašují na 23. 4. sběr železného
šrotu. Vyzývám všechny, jimž doma překáží
železný odpad, aby využili nabídky. Přispějí
tím i k požární bezpečnosti v obci. Nebez-
pečného odpadu se může každý náš občan
zbavit 7. 5. od 9.00 do 12.00 v areálu zámku.
Využijte této možnosti a neodkládejte odpad
do sběrných míst určených pro plasty.  
Děkuji těm, kteří se zapojí do úklidu a údrž-
by obce, abychom zde nežili v nepořádku, a
mohli se pochlubit přátelům z partnerské
obce Gerník, jakou máme pěknou obec. Při-
jedou na Staročeské máje, které se u nás
budou konat 21. května. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Z podbrdského kraje
* Tradiční velikonoční pochod na
Skálu se ve Vižině uskuteční v nedě-
li 24. dubna. Start v 10.00 u kravína,
cestou plnění úkolů, hledání pokladu
a opékání buřtů v cíli.                    (jaf)
* Osovským čtvrťákům začala do-
pravní výchova. Po zvládnutí základ-
ních značek a pravidel silničního
provozu přijeli ze společnosti Besip.
Děti si vyzkoušely jízdu na kole na
dopravním hřišti, jízdu zručnosti a
učily se základům první pomoci.

Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov
* Do projektu společnosti Ekokom
se zapojila ZŠ Osov. Vyráběli jsme
znak obce z víček od PET lahví.  Po-
vedl se, zdobí halu školy a za odmě-
nu jsme dostali Českou knihu rekor-
dů a certifikát, že jsme se podíleli na
vytvoření Světového rekordu. 

Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov
* Rozhledna na Studeném vrchu nad
Malým Chlumcem je otevřena 23. a
24. 4. od 10.00 do16.00 hodin. Ob-
čerstvení zajištěno. (pef)

Vančátová se dívá očima dítěte
VE VŠERADICKÉ GALERII VYSTAVUJE DOBŘÍŠSKÁ MALÍŘKA

NADCHLY DIVÁKY. Čerstvá šedesátnice Naďa Konvalinková i jedenaosmdesátiletá Květa Fialová (zleva),
které si povídaly s Petrem Jančaříkem, všeradické publikum doslova uhranuly. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Všeradův kurýr
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Ve čtvrtek  14. dubna byla ve všera-
dické galerii M. D. Rettigové zaháje-
na výstava akademické malířky Anny
Vančátové. Úvodního slova se ujala
ředitelka galerie Františka Drtikola v
Příbrami, Hana Ročňáková.
Dobříšská výtvarnice studovala na
Filozofické fakultě Univerzity Karlo-
vy u vynikajících umělců a pedagogů
Cyrila Boudy, Kamila Linharta i Ji-
řího Patery. Na počátku 70. let studi-
um končila diplomovou prací u Z. Sý-
kory. Má za sebou mnoho výstav, a to
i v zahraničí: v Itálii, Anglii, Němec-
ku, Francii, Kanadě...
Vančátová naplňuje umělecké krédo,
že svět, pokud si chceme uvědomit je-
ho prvotní smysl a krásu, je nutno na-
zírat očima dítěte. Jako bychom ho vi-
děli poprvé v jeho neotřelé a tajemné
podobě, kde není nic definitivní. Ta-
kové jsou i její obrazy – nedopověze-
né, poodhalující roušku tajemství do
oblastí, kam můžeme vstoupit jen čis-
tí, oproštěni od nánosu stereotypů a
konvencí. Děti (tak jako v jejím živo-

tě) plní dvojí úlohu - patří mezi hlav-
ní témata a zároveň jsou inspirací.
Výstava je prodejní a potrvá do 29. 5.
Vidět ji můžete od úterý do pátku od 9
do 16, v sobotu a neděli od 10 do 17
hodin. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

VERNISÁŽ. Sylva Škardová, Anna
Vančátová a Hana Ročňáková na
vernisáži výstavy.        Foto ARCHIV

MALÍ ZACHRÁNCI. Mladí hasiči se
každé úterý scházejí ve Vižině. V zi-
mě začali s nácvikem první pomoci a
topografických značek. Obecní úřad
s hasiči jim koupil vybavení k nácvi-
ku požárního sportu. Při prvním set-
kání s rozdělovačem a hadicemi byly
děti nadšené. Snad jim to vydrží a
sbor dobrovolných hasičů zachrání.   
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2011 (72)
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Líbí se vám šermířské souboje? Má-
te rádi pohádkové příběhy? Víte jak
se tancuje kozlečí tancování? Chcete
si koupit zajímavé zboží přímo od
řemeslníků? Pak si nenechte ujít Ve-
likonoční veselici na zámku v Mníš-
ku pod Brdy v neděli 24. dubna. 
Už podesáté je připravena Veliko-
noční veselice s Kuřetem, která ote-
vírá sezonu mníšeckého zámku. Ře-
meslný trh začne v 9.00 a nabídne
hračky, panenky, malování na tělo,
ubrusy, vajíčka, pletené zboží, trdel-
níky... Vyhrávat bude country kapela
Balzám. Šermířská dovádění skupi-
ny Alotrium prostřídají Pašijové hry

v podání komunity Magdaléna. Po-
hádky budou poučné i veselé. První
vás zavede do historie mníšeckého

zámku, druhá skončí divokým kozle-
čím tancováním. Pokud vaše děti ba-
ví výtvarně tvořit, můžou si vyrobit

velikonoční vajíčko či zvířátko. Na-
vštívit můžete i zámek. Kromě pro-
hlídek vám nabídneme vyprávění o
tom, jak slavili Velikonoce poslední
majitelé Kastové. Také můžete věno-
vat nějakou tu korunu do sbírky Po-
mozte dětem. Žluté kuře bude běhat
po nádvoří a dá vám šanci pomoci.

Jana DIGRINOVÁ, Mníšek 

Po nádvoří zámku bude běhat kuře
V MNÍŠKU BUDOU O VELIKONOČNÍ NEDĚLI K VIDĚNÍ ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE, NAKOUPIT MŮŽETE NA ŘEMESLNÉM TRHU 

Černošičtí chystají experiment, garážový výprodej

Recept z Nesvačil:
Libečková polévka
»Jarní« recept nám poslal Luboš
Dupač z Nesvačil. O své speciali-
ty se s ostatními čtenáři můžete
podělit i vy. Autoři otištěných re-
ceptů se - podobně jako L. Dupač
a Marie i Jiří Zikovi, jejichž díla
jsme zveřejnili minule - mohou
těšit na tričko či hrnek.          (NN)
Libečková polévka
Z čeho: 2 středně velké cibule, 4
lžíce jemně nasekaných lístků libeč-
ku, 25 g másla, 25 g hladké mouky,
750 ml slepičího vývaru, 250 ml
mléka, 4 lžíce smetany, sůl, pepř.
Jak: V hrnci na másle zesklovatí-
me nadrobno nakrájenou cibuli,
přidáme libeček, vmícháme mouku
a za stálého míchání asi minutu vše
smažíme. Postupně vmícháme vý-
var, aby se netvořily žmolky a po-
lévku 15 minut vaříme na mírném
ohni. Přidáme mléko, osolíme, ope-
příme. Pozor, aby polévka nevzky-
pěla. Nakonec ji zjemníme smeta-
nou a podáváme ozdobenou lístkem
libečku. Luboš DUPAČ, Nesvačily

Poslední dubnová sobota nabídne
obyvatelům a návštěvníkům Černo-
šic kromě pálení čarodějnic i první
experimentální garážový výprodej.
S prvními slunečními paprsky všich-
ni začínají připravovat dům i zahra-
du a objevují při tom věci, které je
třeba poslat o dům dál. Pokud máte
doma mraky věcí, které se vám ve sk-
říních hromadí bez možnosti dalšího
užitku, je vám líto je vyhodit a myslí-
te, že by mohly některému ze souse-
dů udělat ještě službu či radost, je
akce určena přesně vám. 
Ve světě jsou garážové výprodeje ne-
bo také výprodeje ze dvorku popu-

lární jarní a podzimní zábavou. Jed-
ná se vlastně o alternativu blešího
trhu. S tím rozdílem, že věci prodej-
ce nemusí nikam přenášet, jen je vy-
loží na dvorek, vjezd či zahradu, svůj
dům nebo plot označí cedulkou Ga-
rage sale a zábava může začít. 
Garážový výprodej je také příležitos-
tí pro děti. Ty mohou hračky, se kte-
rými si už nehrají, prodat dětem od-
vedle a vydělat si tak nějakou koru-
nu do prasátka či na zmrzlinu.
Vzhledem k rozlehlosti Černošic je
dobré domluvit se se sousedy, zda se
akce nechtějí zúčastnit. Je pravděpo-
dobné, že dorazí více kupujících,

když v blízkém okolí bude větší na-
bídka. Mapka s označenými domy,
kde se výprodej koná bude k dispozi-
ci na internetu. 
Prodávat může každý, stačí, když di-
sponuje kouskem pozemku, na který
může vytahat vše, pro co už doma
nemá užití a rád to nabídne dál. A
nakupovat může úplně každý - místní
i přespolní. Zájemci o účast v gará-
žových výprodejích v Černošicích se
mohou přihlásit na webových strán-
kách http://garage-sale.webnode.cz,
kde naleznou potřebné informace a
kontakty pro případné dotazy.

Bára VESELÁ, Černošice

Na trzích u Kazína
se bude hrát divadlo
Druhá sezony farmářských trhů u
hotelu Kazín v Černošicích začne o
velikonočních svátcích - v sobotu
23. dubna. Konat se pak budou ob
týden, každou sudou sobotu od 8.00
do 12.00 hodin.
Pro zpestření letošních trhů připra-
vujeme doprovodný kulturní pro-
gram s pracovním názvem Černo-
šické jarmareční divadlo. Na kaž-
dém druhém trhu se odehraje diva-
delní představení - někdy i s živou
hudbou a zpěvem, někdy na improvi-
zovaném jevišti, jindy v celém pro-
storu tržiště. 
Historicky divadlo k trhům patří - ať
už jako součást umění něco prodat,
nebo pro pobavení i poučení návště-
vníků. My bychom chtěli na tuto tra-
dici navázat a samozřejmě ji poj-
mout po svém. Zveme vás tedy nejen
na farmářské a jiné pochutiny, ale
také na první jarmareční představe-
ní, které se uskuteční hned při prv-
ním trhu 23. dubna u hotelu Kazín.

Eva BACHIRI, Černošice

Ať jste veselí a zdraví!
Velikonoční pozdrav doputoval z
Prahy na adresu redakce. Jeho
autorkou je Marie KLOUBKO-
VÁ, jež stála u zrodu Našich no-
vin a dosud je čestnou členkou je-
jich redakční rady. Děkujeme a -
samozřejmě opětujeme: Krásné
Velikonoce a pevné zdraví!    (mif)
Vejce pěkně malované,
též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice
i štamprlka slivovice.
Tak se svátky jara slaví,
ať jste veselí a zdraví!
Vzpomínám Vaše

Marie KLOUBKOVÁ, Praha

BRONZOVÉ PROMĚNY. V sobotu 16. dubna se v Ledči nad Sázavou konal
11. ročník celorepublikového tanečního poháru. Letos se ho zúčastnily i řev-
nické Proměny a s choreografií Jana Martínka Pokušení vybojovaly v konku-
renci devatenácti souborů krásné třetí místo. (lez) Foto ARCHIV

Za výtěžek jarmarku
nakoupí nové hry
Všechny děti už netrpělivě očekáva-
jí příchod velikonočních svátků. Ja-
ro se vehementně hlásí o slovo, a tak
se v osovské škole začalo vyrábět.
Žáci byli rozděleni do skupin a pus-
tili se v jednotlivých dílnách pod ve-
dením svých učitelek do zhotovování
velikonoční dekorace. V úterý 12.
dubna pak všechny výrobky nanosili
do školní družiny, aby zde mohli
zorganizovat tradiční velikonoční
jarmark. Téměř všechno zboží bylo
vyprodáno - výtěžek bude využit na
nákup nových her do školní družiny. 

Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

TýTý dostal Klíma...
(Dokončení ze strany 1)
Naše noviny pogratulovaly oceněné-
mu Josefu Klímovi a poptaly se: Co
pro vás cena znamená?
„Nikdy jsem ji nepřeceňoval - přece
jen jde o ocenění popularity, ne prá-
ce. Ostatně Radek John posledních
deset let jen šéfoval pořadu Na vla-
stní oči - a přesto ho dál hlasující
diváci považovali za neohroženého
hrdinu, který denně nasazuje kůži.
Na druhé straně tady žádná cena,
která by oceňovala speciálně tele-
vizní žurnalistiku, není. Takže po té-
hle stránce to »zrcátko« za ocenění
své práce považuji. A přiznávám, že
nyní pro mě znamená víc, než kdy-
bych ho dostal třeba před pěti lety.
Tehdy jsem byl fit a zdráv, kdežto teď
se tím, že pracuji, vědomě a dobro-
volně  poškozuji. Což si nemyslím já,
ale můj kardiolog. Takže si ji vlastně
zasloužím víc.“ (pef)

První farmářský trh na dejvickém
»Kulaťáku« loni na jaře odstartoval
opravdový boom. Letos se jich po
českých zemích vyrojily už desítky a
poslední květnovou sobotu dorazí i
do Zadní Třebaně. Lidé zřejmě slyší
na to, že je šetrnější koupit mrkev od
souseda, než si ji nechat přivézt ka-
mionem z Itálie - i když ta sousedo-
va bude paradoxně dražší a ne tak
vymydlená. Zákazníci by tedy byli,
těžší je najít a přesvědčit prodejce. O
to se už několik měsíců snaží třebaň-
ské sdružení SALTO. „Rozhodli
jsme se rozšířit sortiment trhů i o
rukodělné výrobky,“ říká předsedky-
ně sdružení a iniciátorka projektu
Blanka Hovorková Maříková. „Proto
jsme zvolili název Sedlácké a řeme-
slné trhy.“ 
Koho tedy zveme? Všechny pěstite-
le a chovatele, kteří mají co nabíd-
nout. Účast přislíbili prodejci peči-
va, zeleniny, uzenin, medu, vína, sa-
zenic, mléčných výrobků... Přijedou
drátenice, keramička, výrobci texti-

lií a bižuterie. Další zájemci jsou sa-
mozřejmě vítáni a budeme rádi, oz-
vou-li se na tel.: 603 958 123 nebo e-
mail: info@os-salto.cz. První trhy se
budou konat o zadnotřebaňských
Staročeských májích, takže o zákaz-
níky jistě nebude nouze.
Během trhů (28. 5., 25. 6., 27. 8., 17.
9., 15. 10.) si přijdou na své i děti -
připravujeme pro ně doprovodný
program. V květnu si každá pilná
včela stočí trochu medu, v červnu se
postaráme o koníka ze Lhotky a zku-
síme vymodelovat jeho sošku z hlí-
ny, v srpnu nás Magda Brožová z
Klínce zasvětí do výroby keramiky.
Nejpilnější sedláci budou odměněni
na posledním setkání o Havelském
posvícení. Trhy bychom nemohli us-
pořádat bez laskavé spolupráce tře-
baňského obecního úřadu, děkuje-
me. Pokud nám ministerstvo v rámci
grantů přiklepne peníze na výrobu
dřevěných stánků, máme se opravdu
na co těšit.           František CHLAŇ,

SALTO, Zadní Třebaň

Přijede drátenice, keramička...
V ZADNÍ TŘEBANI BUDOU SEDLÁCKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY



Historická fakta vzbuzují emoce
V RODINNÉM CENTRU LEŤÁNEK DEBATOVAL SPISOVATEL PAVEL KOSATÍK
V rodinném centru Leťánek jsme při-
vítali publicistu, novináře a spisova-
tele Pavla Kosatíka, autora knih:
Manželky prezidentů – Deset žen z
Hradu či životopisů Ferdinanda Pe-
routky, Olgy Havlové, Jana Masary-
ka... Vystudovaný právník otevřeně
hovořil o svých motivech k psaní bio-
grafií osobností moderních českých

dějin: „Když jsem se po revoluci
chtěl dozvědět více o naší minulosti a
lidech, kteří byli 40 let zahaleni ta-
jemstvím, začal jsem bádat v archí-
vech, vést rozhovory s pamětníky a
psát první knihy. Výzvou jsou pro
mne složití lidé, »kverulanti« své do-
by, s odvahou jít proti proudu.“ 
Častou otázkou účastníků besedy by-
lo hledání objektivní pravdy. Histo-
rických knih je na trhu mnoho, ale
kterým věřit? „Spisovatel musí mít
vůli být objektivní, mít nadhled, opo-
nenty. Jsem spokojen, když někdo
nesouhlasí, rád diskutuji. Objektivita
je však relativní. Každý má tu svoji
pravdu, zkušenosti, zážitky. Historie
by nás měla provokovat, nutit myslet.
Naším cílem by nemělo být historii

hodnotit a hledat viníky, ale podívat
se na jejich osudy a pochopit, proč
jednali tak, jak jednali. Hledat lid-
skost,“ uvedl Kosatík a dodal: „ V ča-
se se názory na knihu mění. Ona zůs-
tává stejná, ale naše názory se vyvíje-
jí. To se stalo i s knihou Manželky
prezidentů. Původní cíl podívat se na
každodennost státníků přes jejich
manželky vyústila v pohled na zají-
mavé ženské osobnosti 20. století.“ 
Závěrečná diskuze účastníků besedy
ukázala, že historie je opravdu ožeha-
vým tématem. Historická fakta vzbu-
zují emoce, provokují a nutí nás pře-
mýšlet. Děkujeme Pavlu Kosatíkovi a
přejeme mnoho úspěchů i zajíma-
vých motivů v jeho práci! 

Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Letovské čarodějnice:
šermíři, muzika, vatra
Při pohledu na naši politickou scénu
mně není veselo. Takových nepříjem-
ností země zažila již tolik, že se snad
ani nedají spočítat. Myslím, že důvě-
ra lidí v politickou reprezentaci je na
bodě mrazu. Praktiky, které používa-
jí předsedové stran, poslanci i členo-
vé vlády, jsou neomluvitelné a tragi-
komické. Ve sdělovacích prostředcích
máme o smutnou zábavu postaráno.
Chci pozvat do Letů na zábavu opra-
vdovou: 30. dubna ve 12.00 startuje
hlavní závod seriálu Kolo pro život
České spořitelny. Celé dopoledne
budou závodit děti, na břehu Beroun-
ky pod sokolovnou bude připraven
doprovodný program. Přijďte se po-
dívat na ty nejmenší i na české repre-
zentanty! Podrobnosti na www.trans-
brdy.cz a www.kolopro.cz. 
Večer téhož dne se budou na břehu
řeky pálit čarodějnice. Tradiční prů-
vod vyrazí ve 20.00 od sokolovny. U
kiosku-občerstvení u cyklostezky bu-
de před zapálením vatry vyhrávat
kapela Třehusk. Od 20.45 tu šermíř-
ky ze skupiny Reginleif předvedou
souboje i čarodějnické tance. Občer-
stvení bude zajištěno. Krásný duben!

Jiří HUDEČEK, starosta Letů

Bude se měnit územní
plán? Žádostí je hodně
S ohledem na nástup jara začneme náš
sloupek tématicky a snad nezvykle až
poeticky. Předminulý týden byly totiž
vysazeny U křížku tři nové lípy. Přejme
si, aby se jim dařilo a vyrostly ve statné
a zdravé stromy, které budou jednou po-
žívat stejného respektu, jako dnes stro-
my vysazené v letech dávno minulých. 
Kupí se žádosti o změnu územního plá-
nu. Všechny budou individuálně a prů-
běžně vyřizovány. 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Lety se má konat koncem dubna. O
přesném termínu a programu budou ob-
čané včas informováni prostřednictvím
webových stránek obce (www.obecle-
ty.cz) a úřední desky. Na jednání by mě-
ly být schváleny obecně závazné vyh-
lášky týkající se místních poplatků, udr-
žování čistoty veřejného prostranství a
veřejné zeleně v obci. Na zasedání vás
srdečně zveme a doufáme, že přijdete v
hojném počtu.    Jaroslava REZKOVÁ,

Eva MLÁDKOVÁ, 
místostarostky obce Lety

HRÁLI NA HŮL. Domorodý hudební
nástroj z oblastí, kde déšť je jen ob-
časným drahocenným darem z nebes,
přivezli už dvakrát do letovského ro-
dinného centra Leťánek manželé Ti-
chých, kteří vedou hudební interak-
tivní pořad nazvaný Vyprávění dešťo-
vé hole. Hodinka a půl společného
muzicírování, kdy si děti s rodiči vyz-
koušely, jak se hraje na dešťovou hůl,
Orffovy nástroje, chřestidla ze skořá-
pek z para ořechů a různých bubínků,
utekla rychle. Improvizovali jsme,
zkusili si práci s mikrofonem, zpívali
písničky i známá říkadla, která zhu-
debnil Ondra Tichý. A protože lektoři
pořadu jsou velmi zkušení v práci s
dětmi, zařadili i rytmická cvičení a
pohyb při hudbě. O pořady typu
»dešťová hůl« je velký zájem, proto
už plánujeme další - uskuteční se na
podzim, s největší pravděpodobností
v září. Více informací na www.leta-
nek.cz. Text a foto

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Letovský zpravodaj
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Rozhodčí na cvičáku měl co chválit...
Prvními zkouškami z výkonu jsme 10.
dubna zahájili sezonu. Zúčastnilo se
čtrnáct psovodů. Zastoupena byla
plemena border kolie, entlebušský sa-
lašnický pes, střední knírač, hova-
wart, rotvajler, dalmatin, beauceron,
bullmastif a německý ovčák. Zkoušky
probíhaly za slunného počasí, ale fou-
kal nám čerstvý a studený vítr. 
Všech čtrnáct psovodů bylo úspěš-
ných a odnesli si protokol o složené
zkoušce. Rozhodčí měl tentokrát co
chválit - téměř všichni byli výborně
připraveni: devět psovodů získalo
známku výborně, jeden velmi dobře,
dva dobře a dva uspokojivě. To jsou
skvělé výsledky, blahopřejeme!
Další zkoušky z výkonu se budou ko-
nat 23. dubna. Těšit se můžeme i na
další ročník tradičního jarního závo-
du, který se bude konat v neděli 1.

května a na který zveme diváky. Pokud
bude pěkné počasí, určitě bude hráz
obsypána i cyklisty a také na fotbalo-
vém hřišti bude asi živo. Doufejme, že
dorazí i hodně závodníků. 
Kromě sportovních akcí se každou ne-
děli scházíme na kurzech socializace
a základního výcviku. Účast je stále
rekordní, počet psů nejde nikdy pod
padesát. S páníčky pejsků a jejich ro-
dinnými příslušníky je nás vždy plný
plac. Slabší povahy občas hůře snáší
malé rozmíšky mezi štěňátky. Dobré
nervy je nutné mít na kurz pro větší
štěňata, kdy si pubertální psí mládež,
která je plná energie, rovná svoje za-
řazování do hierarchie smečky někdy
dost hlučně a razantně. Až na výjimky
však vždy vše dobře dopadne a není
důvod se zneklidňovat.

Alena VANŽUROVÁ, KK Lety
BYLI DOBŘÍ. Psovodům se tentokrát
dařilo.       Foto Alena VANŽUROVÁ



Naše noviny 8/11 REKLAMA, Strana 8

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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Zadní Třebaň je odříznutá »od světa«
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Podle informací starosty Řevnic se
může stát, že chodník bude na krát-
kou dobu při budování přípojek pře-
rušen. „Chodci a  cyklisté ale mohou
využít i pěšinu pod polem, či kolem
řeky. Kolaře jsme na jednáních neře-
šili. Nepředpokládám ale, že by je
policisté pokutovali. Je to ovšem pl-
ně v jejich kompetenci,“ sdělil sta-
rosta Řevnic Libor Kvasnička. 
Nebyl by možný ani průjezd jedním
pruhem na semafor? A nebylo by
možné zprůjezdnit silnici alespoň o

víkendech?  „Výkopové práce budou
prováděny u poloviny vozovky, ně-
kde dále. Je velmi složité zajistit v
takovém případě odpovídající bez-
pečnost,“  oponuje Kvasnička. 
Starosta Zadní Třebaně Stanislav
Balíček ještě zvažuje jednu variantu.
„Jednáme o nějaké dílčí úpravě silni-
ce přes Vrážku k prodejně, která dří-
ve patřila panu Noskovi. Ale bylo by
to dost finančně náročné - cesta je
totiž  v děsném stavu,“ uvedl. 
Řidiče čeká ještě další zkouška ner-

vů - zkraje května mají silničáři uza-
vřít i hlavní silnici z Řevnic na Mní-
šek. „Uzávěra v ulici Mníšecká je
naplánovaná od 1. května,“  uzavřel
Kvasnička.         Petra FRÝDLOVÁ

Jel z hospody na motorce a spadl do příkopu
Lety - Muž havaroval na malé motorce uplynulý čtvrtek večer v Letech.
Řídil zřejmě pod vlivem alkoholu, navíc měl na 5 let zákaz řízení. 
Při návratu z hostince muž nezvládl stroj, přejel do protisměru a spadl do
příkopu. „Neměl přilbu, takže utrpěl poranění hlavy a další drobná zranění,
po ošetření a zajištění krčním límcem byl převezen na chirurgické ošetření,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Kromě záchranky zaměstnala
havárie také hasiče a policii. (lup)

I když to v posledních letech přesta-
lo být zvykem, lidé si opět začínají
uvědomovat, že policisté nemohou
být vždy všude, a začínají být více
všímaví k sobě i ke svému okolí. 
V pátek 1. dubna si jedna ze souse-
dek rodinného domu ve Všenorech
všimla, že na sousední zahradu pře-
lézá podezřelý muž, který nepatří
mezi rodinné příslušníky majitele
domu. Neváhala ani minutu a zavo-
lala policii. Svým jednáním přispěla
k dopadení muže (49) z Rokycanska,

kterému bylo následně dokázáno
vloupání do dalšího rodinného domu
v Mokropsích. Kromě něj navíc té-
hož dne vykradl i pět rekreačních
chat ve Všenorech. 
Stejně se zachoval i muž ze Řevnic -
8. dubna pomohl k dopadení pacha-
tele krádeže ve stádiu pokusu přeči-
nu porušování domovní svobody. Na
jeho upozornění policisté v ulici Na
Stránce zadrželi osmadvacetiletého
muže ze Řevnic. Děkujeme!
Jiří DLASK, velitel policie, Řevnice 

Poberouní - U silnice se řidičům
občas naskytne smutný pohled na
sražené zvíře. Ne vždy jej ale má
»na svědomí« auto - často je uštve
či zardousí pes.
„V poslední době jsme několikrát
měli hlášeno mrtvé zvíře - srnce či
zajíce,“ uvedl vášnivý myslivec Ka-
rel Vinš ml. ze Zadní Třebaně. „Při
ohledání bylo zjištěno, že zvěř byla
roztrhána psem. Apelujeme na maji-

tele, aby si psy hlídali a nepouštěli je
volně po lese. V případě, že mysli-
vec toulavého psa v lese uvidí, smí
ho usmrtit.“ 
I lidé by se v lese měli chovat tiše a
ohleduplně - jinak jim od myslivec-
ké stráže hrozí pokuta až 1 000 Kč.
„Bude-li zjištěno, že lidé ruší zvěř
při hnízdění a kladení mláďat, může
nezvaný host dostat blokovou poku-
tu,“ říká Vinš.     Petra FRÝDLOVÁ

Způsobí vám uzavírka
silnice problémy?
Do konce září bude uzavřená sil-
nice z Řevnic do Zadní Třebaně.
Plynou z toho pro vás komplika-
ce? ptaly se NN Zadnotřebaňanů. 
Zuzana Martínková: „Jistě to pro
nás znamená komplikaci. Banko-
mat, nákupy, kroužek vnučky - za
vším musíme do Řevnic. Objížďka
přes Svinaře je velká, nezbude nic
jiného než chodit pěšky přes kopec.
Až začne pršet, budeme muset obout
holinky a brodit se bahnem. V těch-
to dnech navíc začínám chodit na
rehabilitaci s nohami, takže se zřej-
mě budu 3x týdně belhat pešky.“ 
Šárka Sodomková: „V civilizova-
nějších zemích by fungoval alespoň
jeden pruh se semaforem, aby se da-
lo dál jezdit. Zajímalo by mě, o kolik
by to bylo dražší, versus cena benzí-
nu, který se projezdí navíc při úpl-
ném uzavření...“ 
Blanka Hovorková Maříková:
„Není mi jasné, jak to budeme dělat
- věčně nestíhám přejezdy mezi Tře-
baní a Řevnicemi. Na kroužky tam
jezdíme čtyřikrát týdně, někdy i dva-
krát za den, a to ještě musím stih-
nout přijet z práce z Prahy. Doufám,
že se snad najde nějaké jiné řešení,
než ta dlouhá objížďka.“ 
Jitka Petříšová: „Radost z toho ne-
máme, jsou to starosti pro celou ro-
dinu. Jezdím do Řevnic, kde si ne-
chávám auto a pokračuji do zaměst-
nání vlakem z Řevnic. Kvůli zavřené
silnici budu muset jezdit ráno o vlak
dříve a z práce o vlak později. Lidi
budou křičet!“ (pef)

Téma večera: Koně!
Další z řady  tak trochu »jiných« set-
kání se konalo 9. dubna na koňské
usedlosti Ivana Fejfara a Zuzky Pav-
lové v Bělči. Večer věnovaný povídá-
ní o koních se zaměřením na co nej-
větší koňskou  pohodu, která nemusí
nutně znamenat naši nepohodu, ote-
vřel profesor geologie Oldřich Fej-
far. Poutavé vyprávění o historii ko-
ní a vývoji jejich končetin doplněné
promítáním fotografií zaujalo všech-
ny přítomné. Fejfar zaníceně vyprá-
věl o zajímavých nálezech a zároveň
nám objasnil záhadu bájného Jed-
norožce. Ve mně svým charismatic-
kým vyprávěním vzbudil dojem, že
noviny by nejraději četl vyryté do
mamutího klu a zprávy o stavu na-
šeho světa jedině  ve sprašové stěně
cihelny Dolních Věstonic. Dalším
bodem večera byl výklad Stanislava
Blechy o ošetřování kopyt v souladu
s přirozeností koně. Také on předná-
šel se zanícením člověka, který žije
prací, jež je zároveň jeho posláním. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Svinařští přivítali jaro
dvěma brigádami
Svinaře – Jaro v sobotu 9. 4. defini-
tivně dorazilo i do Svinař. Konalo se
tu hned několik akcí. Od rána se z
popudu Jiřího Kylara uklízelo na
Zelené hoře, kterou si někteří obča-
né pletou se skládkou. Na odpad
(matrace, police, nábytek, pneuma-
tiky...) nestačil ani přistavený kon-
tejner a práce se budou muset opa-
kovat. Ono totiž vytahat valník gum
z šípkových keřů není legrace. Podě-
kování patří všem, kdo se brigády
zúčastnili, svědomí ať zpytuje ten,
kdo je za tyto činy zodpovědný.
Celé dopoledne také sokolové bri-
gádničili na místních kurtech. Str-
hávali starou antuka, hřiště srovná-
vali a válcovali. Na dalších brigá-
dách se bude hřiště dodělávat a za-
vážet antukou. Přijďte také - schází-
me se každou neděli v 9.00 na kur-
tech.     Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Hlídejte si psy, hrozí jim odstřel
MYSLIVCI VARUJÍ: CHOVEJTE SE V LESE OHLEDUPLNĚ! 

Díky za pomoc! vzkazují policisté
ŘEVNICKÝM SE S POMOCÍ LIDÍ PODAŘILO CHYTIT ZLODĚJE

KARAVAN SHOŘEL. U požáru starého karavanu u viaduktu na objížďce v
Řevnicích zasahovali 14. 4. odpoledne místní profesionální i dobrovolní ha-
siči. „V úložném prostoru přívěsu byla nalezena 10kg propanbutanová la-
hev, která musela být ochlazována,“ uvedl řevnický profesionál Pavel Vin-
tera. „Protože se podle svědků jednalo o úmyslné zapálení, hasiči pomáha-
li policii se zajišťováním stop,“ dodal. Karavan byl určen k likvidaci, takže
majiteli žádná škoda nevznikla. (mif) Foto Pavel VINTERA

Odemkli les a vyrazili
ochutnávat bramborák
Symbolické odemykání lesa si na 9.
dubna naplánovali svinařští myko-
logové. První »podzimní» procház-
ku lesem zakončili v halounské hos-
podě U Zrzavého paviána, kde se
ten den konaly bramborákové hody.
Vybrat si mohli z několika druhů té-
to smažené pochoutky, včetně napří-
klad bramboráku s brusinkami a
šlehačkou.         Lucie BOXANOVÁ,

Z našeho kraje
* Vycházku za obojživelníky a plazy
pořádá 24. 4. Správa CHKO Český
kras. Sraz je v 8.00 na vlakové zas-
távce v Srbsku, odkud se půjde ke
Kubrychtově boudě a Bubovickým
vodopádům. Irena JANČAŘÍKOVÁ
* Zábavné cvičení v rytmu Zumby s
cvičitelkou Petrou nabízí Club Kino
Černošice 20. 4. i 27. 4. od 19.30 do
20.30. Vstupné 70 Kč. (pab)
* Čarodějnické odpoledne plné her
a soutěží pořádá 30. 4. od 17.30 u ha-
sičské zbrojnice v Zadní Třebani mís-
tní SDH. Také se bude soutěžit o nej-
hezčí čarodějnické koště.        (Ema )
* Nový spoj s odjezdem v 10.33 z
Mořiny  byl zaveden na autobusové
lince 451 jezdící  na trase Mořina -
Hlásná Třebaň - Lety - Dobřichovice
- Řevnice. Cestující mohou využít i
další nový spoj s odjezdem z řevnic-
kého náměstí v 16.03.  (pef)
* Sběr starého železa v Řevnicích
pořádají 7. května místní dobrovolní
hasiči.  Bohumil LEINWEBER
* Do ostrého provozu vstoupily we-
bové stránky řevnického městského
zpravodovaje Ruch. Jde v podstatě o
on-line zpravodaj, který doplňuje ti-
štěnou podobu Ruchu, nebo spíš na-
opak tištěná verze doplňuje elektro-
nickou. Na webu (http://ruch.revni-
ce.cz) jsou totiž  informace zveřej-
ňovány mnohem operativněji, kom-
plexněji a rychleji. 

Tomáš HROMÁDKA, Řevnice
* Automobil, který si řidička zapar-
kovala 11. 4. proti vlakovému nádra-
ží v Karlštejně, jí ukradli zloději.
Škoda Octavia Combi je  světle šedé
barvy a má značku 4P3 6969. Žena
má škodu 400 tisíc korun.           (pef)
* Požár škodovky s přestavbou na
plynový pohon likvidovali řevničtí i
liteňští hasiči v Bělči. „Vůz se vzňal
po  nehodě,“ uvedl řevnický profesi-
onál Pavel Vintera  s tím, že mladý ři-
dič nezvládl řízení a naboural do do-
pravní značky i můstku nad potokem.
Mladíkovi se nic nestalo, auto po
uhašení vyprostil jeřáb.                (mif)
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První dubnový víkend se na kurtech
u Lidového domu v Řevnicích kona-
ly turnaje staršího žactva i minitenis-
tů. V součtu se všech tří akcí zúčast-
nilo 54 hráčů a hráček - to je patrně
řevnický halový rekord! 
O turnaj starších žáků byl velký zá-
jem - zúčastnilo se ho 22 hráčů. Z
pěti borců různým způsobem spoje-
ných s naším oddílem se ve velké
konkurenci dařilo především lyžaři
Davidu Martínkovi. Ten po výhře v
předkole v dalším zápase po boji po-
razil nasazeného M. Jonáše a pos-
toupil do nedělního čtvrtfinále. Tam
nenašel zbraň na precizní hru řevnic-
kého odchovance A. Štěpánka a do-
stal dva »kanáry«. 

Zkroušený Nouza se zvedl
Štěpánek pak až příliš hladce podle-
hl plzeňskému Filipu Dudovi. Ten
své kvality potvrdil ve finále, kde s
jedničkou ročníku 98 Petrem Nou-
zou sehrál zajímavé a vyrovnané ut-
kání. Duda v první sadě vedl již 5:1,
za stavu 5:3 měl šanci 3  setbolů v
řadě. Nevyužil ji, těžce zkroušený
Nouza se zvedl a první sadu získal
poměrem 7:5. Protože stejným po-
měrem vyhrál i sadu druhou, radoval
se z celkovho vítězství v turnaji. Fi-
lip Duda si odvezl alespoň deblový
titul - s Josefem Reischigem (též Pl-
zeň) v semifinále porazili našeho A.
Štěpánka s Danem Paulem, jenž v
řevnickém žactvu hostuje. Ve vyrov-
naném finálovém zápase porazili na-
sazené jedničky M. Jonáše (VŠ Pra-
ha) a D. Bulana (TK Neridé). 
Mezi čtrnácti děvčaty Řevnice bohu-
žel neměly jedinou zástupkyni, jen

Aneta Lutovská (Sezimovo Ústí) u
nás pravidelně trénuje. Její soupeř-
kou byla maličká Barbora Pokorná z
Liberce, levoruká hráčka, která vyni-
kajícím pohybem a skvělou defenzí-
vou slavila úspěch, Anetu porazila
2x 6:2, poté si poradila s nasazenou
jedničkou Nikolou Novotnou z Po-

děbrad, i s Denisou Pospíšilovou z
TK Neridé. Až ve finále nestačila na
nátlakové pojetí Lenky Petráškové z
TK Bohutín. 
Finále čtyřher proti sobě svedlo le-
vačky Pokornou s Markétou Bicero-
vou (1. ČLTK Praha) a Denisu Pos-
píšilovou s Terezou Černou (VŠ Pra-

ha. Druhý jmenovaný pár vyhrál vý-
sledkem 6:2 6:3. 
Nedělní turnaj minitenistů svedl do-
hromady osmnáct hochů a děvčat.
Semifinále nabídlo dvakrát boj mezi
děvčetem a chlapcem, v obou přípa-
dech se radovali hoši. Třetí místa tak
patří Jessice Faal a Lucii Ivanové,
Jakub Jupa v pěkném finále podlehl
10:6 a 10:8 Adamu Kravaříkovi. 
Ukazuje se, že turnaje v řevnickém
areálu táhnou hráče i z velmi vzdále-
ných lokalit. Oceňují kvalitní zázemí
včetně ubytování i vstřícnou organi-
zaci. Další potěšitelnou skutečností
je, že na domácí hráče se začínají
chodit dívat jejich tréninkoví partne-
ři i hráči z jiných věkových katego-
rií. Ti starší jsou už navíc schopni a
ochotni pomoci s organizací -  u ne-
dělního minitenisu asistoval A. Ště-
pánek, Kristýna Cmíralová a Josef
Starýchfojtů, jimž ještě jednou dě-
kuji!         Michal MOTTL, Řevnice 

Lyžař Martínek dostal dva »kanáry«
TURNAJŮ STARŠÍCH ŽÁKŮ A MINITENISTŮ SE V ŘEVNICÍCH ZÚČASTNILO REKORDNÍCH PADESÁT ČTYŘI HRÁČŮ

Golfové hřiště zahájilo sezonu, na apríla
Karlštejn - Karlštejnské sedmadvacetijamkové
golfové hřiště zahájilo s příchodem jara novou
sezonu.
„Hřiště bylo zprovozněno na apríla. V dubnu a

květnu máme otevřeno denně od 8.00 do 19.00,“
sdělila za Golf Resort Karlštejn Kateřina Pod-
roužková s tím, že se pokračuje v úpravách hlav-
ního parkoviště u klubového domu. Po zemních
pracech byl srovnán skalnatý terén a na štěrk bu-
dou položeny obrubníky i dlažba. Zbrusu nové
parkoviště má být hotovo do konce dubna. Další
úpravy čekají klubový dům. „Lákadlem pro návš-
těvníky je zlevněné vstupné - v pondělí celý den a
úterý a středa dopoledne za 1.200 Kč na osobu,“
dodala Podroužková.               Petra FRÝDLOVÁ

Mopedisti jeli dvakrát, 
nejrychleji Vašek Ksandr
Sezonu zahájili 9. dubna svinařští mopedisti. Seš-
li se u svinařského zámku, kde byla připravena
závodní dráha. Úkolem bylo ve dvou kolech dosá-
hnout co nejlepšího času. První kolo vyhrál Petr
Procházka, absolutním vítězem závodu, jehož se
zúčastnilo 23 závodníků, se stal Vašek Ksandr.
Pro fanoušky i přihlížející bylo připraveno výteč-
né občerstvení - chleba se sádlem, tlačenka, pivo.
„Akce se vydařila, proto z ní asi vytvoříme tradi-
ci,“ řekl Procházka. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Dobřichovičtí badmintonisté
vybojovali stříbrné medaile
Poslední kolo oblastního přeboru II. třídy v bad-
mintonu se hrálo 9. dubna v Dobřichovicích. Do-
mácí borci vyhráli dvakrát v poměru 5:3 - nad
Letovem Praha i Loko Praha. Protože se nedos-
tavilo družstvo Sokola Svatá, měl program rychlý
spád. Hráči Sokola Dobřichovice si po dvou pos-
ledních vítězných zápasech upevnili »stříbrnou«
příčku - po hubených letech je druhé místo velký
úspěch. Titul Přeborník středočeského oblastního
přeboru II pro rok 2011 získalo družstvo Sokola
Jílové. Prvenství mu zajišťuje postup do oblastní-
ho přeboru I. třídy. Naopak celek Štamangy byl
vyloučen ze soutěže.          Bohumil KOS, Řevnice

TI NEJLEPŠÍ. Finalisté dvouhry starších žáků - vlevo vítěz Petr Nouza, vp-
ravo Filip Duda. Foto Michal MOTTL

Doražte se vším, co
vrčí! zvou motorkáři
Černošice - Sraz motorkářů se ko-
ná v sobotu 23. 4. v Černošicích.
Bohatý program má akce Kola a mo-
tory. Ve 14.00 se motorkáři sejdou
před Club kinem a vyrazí na vyjížď-
ku Okolo komína. Zastaví se také na
rockovém festivalu Mořinkafest. Po
návratu bude zlatou korunkou deko-
rována  Miss kolomoto jaro 2011 a
odměněno Gold kolomoto jaro
2011. Večer se v kině koná promítá-
ní a taneční párty. „Doražte se vším
co má kola a vrčí!“ vyzývají pořada-
telé! (mif)
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V Dobřichovicích se držela minuta ticha
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OBCÍ NAŠEHO KRAJE

Poberouní - S tragickým úmrtím
svého brankáře se museli vypořá-
dat fotbalisté Dobřichovic. Zvládli
to - Hvozdnici nastříleli »bůra«.
DOBŘICHOVICE, I. A třída
Dobřichovice - Hvozdnice 5:1
Branky: Karda 2, Kalivoda, Kraj-
ci, Debnár
Domáci si připsali další tři body a po-
sunuli se na třetí místo v tabulce. Ra-
dost však nebyla taková, jako obvy-
kle. Utkání se totiž hrálo ve stínu ná-
hlého úmrtí dobřichovického gólma-
na Michala Sochy, který zahynul 5. 4.
za zvlášť tragických okolností ve vě-
ku pouhých 33 let. Mužstvo nastoupi-
lo s černými páskami, držela se minu-
ta ticha. Domácí, kteří bojovali i za

Michala, hosty ve všem převyšovali a
zasloužené vítězství mu věnovali. Po
zápase se v restauraci sešli u jeho vě-
cí - kopaček a dresu s číslem 22 - za-
pálili svíci a počkali až do jejího vy-
hoření. Čest jeho památce!        (oma)
Dobřichovice - Sedlčany 2:0
Branky: Větrovec, Kalivoda

FK LETY A, krajská I. B třída
Všenory - FK Lety 4:2
Branky: Jablonský, Jůna
Všenory zahájily tlakem, vypracova-
ly si převahu, kterou korunovaly v 12.
minutě gólem. Lety se nevzdaly: v
18. minutě po rychlém protiútoku vy-
rovnaly Jablonským a k překvapení
všech šli dokonce ve 22. minutě do
vedení. Domácí přidali a ve 45. mi-
nutě po rohovém kopu gólem do šat-
ny vyrovnali. Druhý poločas měly
Všenory převahu, ale Lety odolávaly.
Až v 69. minutě po akci na jeden do-
tek se domácí ujali vedení. V 72. mi-
nutě přehodil Rada domácího branká-

ře, ale za něj zaskočil na brankové čá-
ře obránce. Všenory pak náskok zvý-
šily a v 86. minutě úmyslně nepromě-
nily sporně nařízenou penaltu.     (jik)
FK Lety - Praskolesy 6:2
Branky: Rada 2, Jůna 2, Turek,
Kratochvíl
Do 20. minuty vyrovnané utkání, po-
té hra kočky s myší. Domácí se ujali
vedení ve 27. minutě po Jůnově pří-
zemní střele. Do přestávky skóroval
dvakrát  zblízka Rada. Druhý poločas
byl festivalem zahozených šancí Le-
tů. Hosté v 54. minutě z ojedinělého
protiútoku snížili. Domácí přidali a
výsledkem byla čtvrtá branka. Poté
byl vyloučen domácí Rada za nespor-
tovní chování a hosté z trestného ko-
pu přidali druhý gól. Domácí i v 10
hráčích stačili do konce vstřelit ještě
dvě branky.                  Jiří KÁRNÍK

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
Nový Jáchymov – OZT 4:2
Branky: Prosický 2

Pro jednu z posledních nadějí na zá-
chranu v okresním přeboru si jeli tře-
banští fotbalisté do Nového Jáchy-
mova. Bohužel, žalostná koncovka je
připravila o šance na body. Poločas
skončil pouze 1:0, ale zatímco si hos-
té vytvářeli příležitosti bez gólového
efektu, domácí proměnili, co se dalo.
Dvě výstavní trefy Prosického padly
až za rozhodnutého stavu.         (Mák)
OZT  - Komárov 0:1
Třetí tým tabulky si přijel pro výhru,
ale musel o ni tvrdě bojovat. Rozhodl
až šťastným gólem ve druhém poloča-
se. Domácí borci bojovali na hranici
svých možností, ale bohužel to na
body zase nestačilo.                    (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Řevnice - Zbuzany 1:4
Branka: Pitauer
Po dvou výhrách přišla studená spr-
cha na domácím hřišti. Domácí mohli
na body pomýšlet jen do poločasu, po
změně stran dominovali hosté. (Mák)
Dobříč - Řevnice 2:0
Rozhodlo prvních pětačtyřicet minut,
kdy domácí vstřelili dva góly.  (Mák)

Durisol VŠERADICE, III. třída
Všeradice A - Tmaň 4:1 
Branky: Laitl, Mackovič, Šebek,
Kulhavý
Durisol Všeradice A - Vižina 3:0
Branky: Bouček 2, Mackovič 

FC LITEŇ, III. třída
Lužce - Liteň 5:0
V improvizované sestavě jsme drželi
nadějný výsledek do 30. minuty, poté
se projevila větší zkušenost domácího
týmu. Miloslav KLIMENT
Liteň - Nižbor 1:3
Branka: T. Eliášek 
Ve vyrovnaném zápase byli hosté fot-
balovější, ale Liteňští dlouho odolá-
vali. Třetí gól dostali deset minut
před koncem z penalty.                (mik)

KRUTÁ PROHRA. Zadnotřebaňská přípravka změřila v domácím mistráku sí-
ly s celkem Rudné. Prohrála 1:7. Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE - I. A třída

Vraný – Dobřichovice 24. 4. 17.00 
Dobřichovice – Sp. Příbram 1. 5. 17.00 

FK LETY - krajská I. B třída
Březnice – FK Lety 23. 4. 17.00
FK Lety – Hostomice 30. 4. 17.00

ZADNÍ TŘEBAŇ - okr. přebor
SK Tlustice - OZT 23. 4. 17.00
OZT - Hor. Neumětely 30. 4. 17.00      

ŘEVNICE - III. třída okr. soutěže
Řevnice -  Lety B 23. 4. 17.00 
Kosoř  - Řevnice 30. 4. 17.00 

KARLŠTEJN - III. třída 
Vysoký Újezd - Karlštejn 23. 4. 17.00
Lužce - Karlštejn 1. 5. 14.00

FC LITEŇ - III. třída 
Tmaň - Liteň 23. 4. 10.15
Liteň - Vižina 1. 5. 17.00

DURISOL VŠERADICE - III. třída 
Chyňava - Všeradice 24. 4. 17.00
Všeradice - Loděnice B 30. 4. 17.00

VŠERADICE B - IV. třída 
Osov - Všeradice B 23. 4. 14.00
Všeradice B - Zdejcina 1. 5. 17.00

V sobotu 16. dubna  zahájili řevničtí
»národní« házenkáři druhou část mi-
strovských zápasů  oblastního přebo-
ru. Na Spoje však naši »mistři« jeli s
obavami - Jenda Štech leží doma v
horečkách, Vojta Kraus zase kdesi u
moře. Starší žáci však do utkání šli s
tím, že Jendu musí nahradit bojov-
nost. Úspěchu napomohl Petr Holý a
ke střeleckým hodům se připojil i Fi-
lip Edl. Mladším, kteří nastupují ja-

ko B-družstvo, už se tolik nedařilo.
Tvrdě bojovali, ale střelba se nedaři-
la. Ještě je třeba vyzdvihnout výkon
nejmladšího družstva, které Spoje
také výrazně přestřílelo.  
NH Řevnice – Spoje Praha 13:3
Kombinovaný celek kluků a holek
hrál v sestavě: Sedláček - Smrčková
K., Moravec, Jandus L. - Huml (6 gó-
lů), Edl (5), Mojžíš (1), Karpíšek (1).   
NH Řevnice A – Spoje Praha 24:9

Branky: Veselý 11, Jelínek 9, Holý
2, Edl 2
Zodpovědnou hrou podle pokynů
trenéra kráčeli naši za kýženým
vítězstvím. Podařilo se.
NH Řevnice B – Spoje Praha  6:10
Branky: Edl 2, Karpíšek, Sedlá-
ček, Mach, Huml
V tomto utkání už bojovnost nesta-

čila - zradila nás střelba. Když už se
brankáře podařilo překonat, zastavi-
la balon tyč  - na ty jsme s přehledem
vyhráli!
O velikonoční sobotu k nám přijede
Bakov, kterému máme co oplácet!
Přijďte se podívat, ať se v pondělí ne-
musíte ptát, až vás přijdeme vymrs-
kat koledou. Petr HOLÝ, Řevnice

Litohlavy - Řevnice A 19:19
Přestože druholigoví borci v prvním
jarním mistráků do poločasu prohrá-
vali 9:11, stačili vyrovnat.          (peh)
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M. Kloubková - čestná členka; L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046),
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Uzávěrka čísla 17. 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

»Mistři« jeli na Spoje s obavami, ale báli se zbytečně
UPLYNULÝ VÍKEND ZAČALA JARNÍ ČÁST MISTROVSKÉ SEZONY ŘEVNICKÝCH »NÁRODNÍCH« HÁZENKÁŘŮ

Kdy a kde hraje A-tým
řevnických házenkářů
24. 4. 15:00 Řevnice - Sokol Osek 
30. 4. 16:00 Raspenava - Řevnice 

1. 5. 10:30 Podlázky - Řevnice 
8. 5. 15:00 Řevnice - Ejpovice 

15. 5. 15:00 Řevnice - Tymákov 
21. 5. 16:00 Chomutov - Řevnice 
22. 5. 12:00 Žatec - Řevnice 
29. 5. 14:30 TJ Všenice - Řevnice 

4. 6. čas není určen Řevnice - Most 
5. 6. čas není určen Řevnice - Záluží

PO ZÁPASE. Řevničtí mladší žáci pro prohraném zápase na pražských Spo-
jích. Foto Petra FRÝDLOVÁ



Standardy vybavení bytu: 
   - zařízená koupelna - italské dlažby a obklady 

   - kuchyňská linka včetně spotřebičů - do 30 000 Kč 

   - dveře vnitřní: obložkové zárubně a dveře zn. SAPELLI

   - bezpečnostní vchodové dveře

  Podlahy: (výběr dle vzorníku)

   - koupelna, WC - zn. GEBERIT 

   - balkon - dlažby a obklady - 300 Kč/m2*

   - obývací pokoj – plovoucí podlaha s pokládkou - 500 Kč/m2*

  Sanita, baterie  - dle vizualizace koupelen

  Elektro - topný žebřík, vypínače ABB – typ TANGO    

  Topení - centrální s radiátorem v obou obytných místnostech s odečtovými kalorimetry

  Přípojka na studenou vodu s odečtovým vodoměrem

  Přípojka TUV s odečtovým vodoměrem

  Přípojka elektro 3x16A s vlastním elektroměrem a samostatným jištěním 

Okna zn. OKNOPLASTIK 
certifikáty ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005 

Systém: SIGMA pětikomorový profilový systém s dvojitým těsněním 

              a zaoblenými konturami křídla a stavební hloubkou76 mm

Barva: vnitřní - bílá, venkovní - zlatý dub 49158

Křídlo: standardní křídlo

Výplň: izolační dvousklo Ug 1,1 (4-16-4 Float-PTN+) 

Kování: otevíravě sklopné

Dole: podkladový profil 30mm

Klika: bílá s logem (Tokyo 4.pol.)

Ventilace: spárové větrání - mikroventilace

VOLNÉ BYTY - PŘÍZEMÍ:
   1+kk - 36,1 m2 - 1 516 200 Kč
   1+kk - 42,2 - 1 772 400 Kč
   Garsonka - 23,8 m2 - 999 800 Kč
   1+1 - 42 m2 - 1 764 000 Kč

VOLNÉ BYTY - 1. PATRO:
   1+kk - 42,1 m2 - 1 684 200 Kč
   2+1 - 50,2 m2 - 2 108 400 Kč

VOLNÉ BYTY - 2. PATRO:
   2+1 - 50,2 m2 - 2 108 400 Kč

PRODÁVÁ MAJITEL OBJEKTU PETR DVOŘÁK: 602 373 839, 724 036 677

VOLNÉ BYTY - NOVÝ BYTOVÝ DŮM V OBCI KARLÍK

Cena: 42 000 Kč/m2, Parkování: v areálu za cenu 50 000 Kč/stání.
Zahrádky k přízemním bytům: 1 000 Kč/m2 

(bude upraveno, oploceno a zatravněno)
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