
Armáda se chystá opustit Brdy
NEJSTARŠÍ VOJENSKÝ PROSTOR V ČESKU HODLÁ MINISTERSTVO OBRANY ZRUŠIT
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Brdy, Jince - Brdy po desítkách let
opustí vojáci. Ministerstvo obrany
se chystá zrušit jeden z největších
vojenských újezdů, který využívají
hlavně dělostřelci. Starostové okol-
ních obcí jsou zděšeni. 
Ministerstvo obrany potvrdilo, že od

roku 2015 má brdský vojenský újezd
přestat sloužit jako výcvikový pros-
tor dělostřelců a letců. Záměr ale mu-
sí ještě schválit vláda a parlament. 
„O zeštíhlení vojenských újezdů se
hovoří od roku 2002, nyní přichází
čas k činu,“ uvedl pro i.dnes ministr
obrany Alexandr Vondra s tím, že vo-
jenských újezdů je zbytečně mnoho.
„Máme největší plochu újezdů na
jednoho vojáka v Evropě. Určitě je
chceme zredukovat,“ dodal.
Podle tiskového mluvčího Minister-
stva obrany Jana Pejška je »vojenská
využitelnost« Brd nejmenší. „Újezd

slouží ke střelbám dělostřelectva, le-
tectva a ke střelbám z ručních zbraní.
Na rozdíl od zbylých újezdů nelze v
Brdech střílet z bojových vozidel či
protiletadlových raketových komple-
tů. Není je proto možné využít k vý-
cviku mechanizovaných jednotek, jež
jsou páteří naší armády,“ řekl Pejšek.
Zrušení vojenského prostoru bude
znamenat problém pro obyvatele ob-
cí, které s ním sousedí. Desítky z
nich totiž »u vojáků« našly práci - v
kuchyni, při úklidu, ostraze... O tu
nyní přijdou.     (Dokončení na straně 8)

Petra FRÝDLOVÁ
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Stoh kdosi zapálil!

DÍLO ŽHÁŘE. Obrovský stoh mezi
Řevnicemi a Halouny zapálil ne-
známý žhář 21. dubna. K ohni vyje-
li hasiči z Řevnic, Letů a Litně. „Ve-
litel zásahu rozhodl o kontrolova-
ném vyhoření - hašení by mělo za
následek velkou spotřebu vody, po-
honných hmot a hlavně množství
kouře po několik dní,“ řekl řevnický
hasič Pavel Vintera s tím, že země-
dělské družstvo má škodu 600 tisíc
korun.    Text a foto NN M. FRÝDL

Karlštejn hostil Arabelu i tajemníka
Karlštejn, Křivoklát - Pohádková princezna Arabela, herečka
Jana Nagyová, kterou dětský seriál proslavil po celém světě, za-
vítala na Karlštejn. Doprovodil ji sem Luděk Francl, kastelán
hradu Křivoklát, který hostí výstavu u příležitosti 30. výročí
vzniku první třináctidílné série Arabely. Expozice nabízí pade-
sát kostýmů z natáčení úspěšného seriálu. 
Hrad Karlštejn si před několika dny přijel prohlédnout i gene-
rální tajemník OSN Ban Ki-moon, který byl na oficiální návště-
vě České republiky. „Absolvoval prohlídku hradu a byl unešen
nejen jeho krásou, ale také výkladem Markéty Kratochvílové,“
uvedl kastelán Jaromír Kubů. (pef)

Otevřou nejdelší český
turistický okruh
Lety - Slavnostní otevření nejdelší-
ho turistického okruhu v Česku
nazvaného Karlštejnské šachy při-
chystal Svazek obcí Region Dolní
Berounka.
Okruh vede obcemi našeho kraje, v
nichž jsou rozmístěny obří šachové
figurky. Slavnostní »stříhání« pásky
se koná 5. 5. od 10.30 v letovském
pivovaru. „Součástí akce bude i pro-
hlídka pivovaru,“ zve autor projektu
Vladimír Glaser. (Viz strana 4)     (mif)

NA POMLÁZCE. Desítky koledníků
se o Velikonočním pondělí vydaly v
našem kraji na pomlázku.
(Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Řevnice - První zvon se znakem
Řevnic vznikl v řevnické dílně umě-
leckého kováře Vratislava Hrubé-
ho. Nejde však o jeho dílo, ale o ma-
turitní práci syna, též Vratislava.
Devatenáctiletý student Střední umě-
lecko-průmyslové školy v Turnově si
zvolil obor umělecký kovolitec. 
„V mém oboru nás studuje pět. Čeká
mě maturitní zkouška, z jedné části
praktická. Někdo dělá plastiku, jiný
totem - já odlil pětadvacetikilogramo-
vý zvon se znakem Řevnic,“ pochlu-

bil se svou prací Hrubý junior. „Na
výrobu zvonu,  jehož srdce je oraženo
naším znakem »Hrubý«, jsme měli
povoleno 134 hodin, vlastně celý du-
ben. Stihl jsem to v předstihu. V pátek
13. května svoji práci obhajuji, snad
vše dobře dopadne,“ doufá Vráťa.  
A kde bude »řevnický« zvon k vidě-
ní? „Bude v despozitáři školy a popu-
tuje po různých výstavách,“ sdělil
mladý kovář, který by se časem rád v
řevnické dílně »doplňoval« se svým
otcem. Petra FRÝDLOVÁ

Jel z hospody na koloběžce,
skončil zraněný v nemocnici
Lety - Na koloběžce opatřené motorem vyrazil
z restaurace v Letech k domovu devětapade-
sátiletý muž. Naboural a skončil v nemocnici. 
Podle policie měl řidič s ovládáním stroje problé-
my - byl totiž » pod vlivem«. „Muž vinou množ-
ství alkoholu, které mu bylo následně naměřeno
v dechu, s koloběžkou havaroval,“ uvedl velitel
řevnických  policistů Jiří Dlask. „Navíc si způso-
bil zranění, s nimiž musel být převezen do ne-
mocnice,“ dodal s tím, že muž je podezřelý hned
ze dvou přečinů. „Kromě Ohrožení pod vlivem
návykové látky i z  Maření výkonu úředního roz-
hodnutí - už dříve mu totiž byl odebrán řidičský
průkaz pro řízení pod vlivem alkoholu.“        (mif)

Májový festivalzačal koštem vína

Vráťa junior odlil »maturitní« zvon
DÍLO DEVATENÁCTILETÉHO KOVÁŘE NESE ZNAK ŘEVNIC

U ZVONU. Vratislav Hrubý mladší u
svého díla. Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Třetí ročník jarního setkání
pro děti a dospělé nazvaného
Jarní liteňské mámení uspo-
řádalo Středisko volného ča-
su Domeček Hořovice. Do
liteňské restaurace Ve stínu
lípy dorazilo 137 návštěvní-
ků, kteří si mohli prohléd-
nout výtvory dětí z mateř-
ských a základních škol v
Litni, Karlštejně, Svinařích,
Tetíně a Berouně i od budou-
cích berounských truhlářů.
Svou tvorbu prezentovali i
jednotlivci: Nicola Eberlei-
nová, Barbora a Jakub Hone-
šovi a Katka Kellerová. V sá-
le byly k zakoupení výrobky
z pekárny Babiččiny dobro-
ty, keramika paní Malinové,
korálky od Lentilky, výtvory
dětí z občanského sdružení
Vrtule Tmaň, z keramiky

Domečku Hořovice, papíro-
vé košíky paní Vičarové a na
prostranství před  školou pak
sýry, sladkosti a květiny.
Na »mámení« moderovaném
Terezou Vobořilovou se
předvedly zájmové útvary li-
teňské sekce Domečku –
velkého i malého klubu Ave,
Break Dance a tancování s
Pájou. Na závěr byla vyhlá-
šena soutěž maminek o nej-
lepší mazanec – z deseti při-
hlášených byl porotou vy-
brán jako nejlepší bochánek
paní Jelínkové z Litně.
Eva s Evčou dali svým svě-
řencům »volnou ruku«, a tak
si akci děti řídily samy – vy-
bíraly vstupné, aranžovaly
výstavy, zajišťovaly konfero-
vání, výběr hudby i úklid.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Řevnice, Praha – Jaro zavítalo také mezi děti z
Klíčku. Tento taneční soubor předvádí vždy
kolem Velikonoc své umění divákům v Praze.
Ani letos tomu nebylo jinak. 
Za krásného, až letního počasí vystupovaly děti
23. dubna v Botanické zahradě v pražské Tróji.
Početná skupina více než 30 capartů diváky velmi
zaujala, a nejen tím, že děti tančily bosé v trávě.
Během půlhodinového programu se představili
všichni: přípravka předvedla velikonoční pásmo,
lidové písničky na jarní téma zatančily prostřední
i starší děti, kluci se vyřádili při otloukání píšťa-
lek. Došlo i na nové kousky Káča má a Čert a Ká-
ča v podání nejstarších děvčat. A protože na ne-
dávném plese Klíčku měly úspěch písně skupiny
Asonance Barbarské pobřeží a Čarodějnice z
Amesbury, zařadila je vedoucí Ludmila Chrous-
tová i sem. Stejně jako starší skladbu Hradišťanu
Modlitba za vodu. Návštěvníci ocenili taneční
umění Klíčku obrovským potleskem. Odpoledne
završil Klíček prohlídkou Botanické zahrady a
skleníku Fata Morgana, kde se právě líhli motýli.
„Byli nádherní, a jeden mi dokonce sedl na ruku,“
chlubil se po návratu domů sedmiletý Vojta. 
Uplynulý čtvrtek pak Klíček ještě zatančil na veli-
konočních trzích na Staroměstském náměstí v
Praze. Nyní již chystá další tance na květnové má-
je.  Lucie PALIČKOVÁ

Děti z Klíčku tančily v trávě, bosé
ŘEVNICKÝ SOUBOR VYSTUPOVAL V PRAŽSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ I NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Na Velký pátek přišel zahrát Stivín
DOBŘICHOVIČTÍ SENIOŘI SE NA SVÁTKY CHYSTALI S VELKÝM PŘEDSTIHEM

V ZAHRADĚ. Klíček při vystoupení v pražské Botanické zahradě. Foto Romana SOKOLOVÁ

SÝROVÁ POMLÁZKA. Ani velikonoční svátky ne-
zůstávají beze změn - původně nejvýznamnější du-
chovní svátek křesťanů je již dávno oslavou slad-
kostí a čokolády u dětí, u dospělých pak  především
alkoholických radovánek. Jsou ovšem i tací, kteří
svátky stále pojímají tvůrčím způsobem. Z dílny
Zadnotřebaňanů  Marie a Jiřího Zikových pochází
tato veselá velikonoční pochoutka - sýrový košíček
s vajíčky. Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Foto Jiří ZIKA

Prostorná místnost byla připravena na dlou-
ho očekávanou akci.  Po obou stranách byla
řada stolů, na nichž prezentovaly své výrob-
ky děti z mateřských i základních škol z celé-
ho okolí. Posadila jsem se na židli u jednoho
ze stolů, kde mou pozornost získala sova z
bavlnek. Ručně dělané zvířátko v mé mysli
ožilo. Vzpomněla jsem si na první akci Do-
mečku Hořovice, které jsem se jako divák,
zúčastnila. Byla to přehlídka modelů  krouž-
ku Šikovné ručičky, kam chodí má nevlastní
sestra.  Tenkrát se prošla po »molu« slávy až
k místu, kde jsem seděla já, a šibalsky na mě
mrkla. Byla šťastná, alespoň tak jsem to v té
chvíli cítila... 
Tentokrát se děti předváděly v modelech ze
starších triček, které si vyzdobily stužkami.
Originalitě se na těchto akcích meze nekla-
dou, spíše naopak, dávají dětské mysli nevi-
ditelná křídla, chuť experimentovat s dosud

neznámými možnostmi a pocítit radost z to-
ho, jaký má jejich snaha výsledek.
Dalším bodem programu byla taneční sesta-
va, kterou si připravila skupinka děvčat. Ať
se v jejich tanci objevila jakákoliv chybka,
divák už žasl jen nad tím, s jakou radostí a
nasazením tancují. Za tímto, ač pro oko di-
váka krátkým vystoupením, byly jistojistě
desítky hodin, jež tito malí tanečníci strávili
v tělocvičně náročným tréninkem. Breakdan-
ce pak strhl rytmem nejen tanečníky, ale i di-
váky, kteří podupávali do rytmu.
Dovršením akce byla přehlídka nejoblíbe-
nějších pyžam, s kterou vystoupila skupinka
modelek ze Šikovných ručiček. Na »molu« se
objevila pyžama všech typů - každé bylo ně-
čím zajímavé. Bylo hezké sledovat všechnu
tu snahu, jíž se dostalo finální podoby a uz-
nání od diváků i organizátorů z hořovického
Domečku. Lenka VODIČKOVÁ, Liteň

V dobřichovickém domově seni-
orů jsme se letos na příchod Ve-
likonoc připravovali s více než
měsíčním předstihem. Vyráběli
jsme výzdobu pro nás a kraslice
i věnečky pro dobřichovické
centrum Náruč. 
Samotné Velikonoce jsme osla-
vili na Škaredou středu odpoled-
ne. Ve vyzdobené jídelně se sešla
převážná většina našich pánů -
dámy byly v menšině, což je vel-
ká vzácnost. Na začátku jsme si
vyzkoušeli, jak se dělají jidáše a
řekli si, proč se vlastně pečou.
Pak následovalo malování vají-
ček technikou zvanou batika.
Také jsme upletli hodovačky, jež
páni jako každoročně následně
použili při pomlázce. To aby se-
střičky ani babičky neuschly a
byly čiperné. Na závěr jme si u
kávy pochutnali na čerstvě upe-
čených jidáších a povídali si o

tom, jak kdo slavil svátky jara. 
Na Velký pátek nám přišel za-
hrát Jiří Stivín. Úvodem nám
přečetl, co že vlastně tento den v
tradicích znamená, a pak hrál
na různé píšťaly, píšťalky, klari-
net a příčnou flétnu. Našel si
čas i na klienty v pokojích, kte-

rým zdravotní stav nedovoluje
se koncertu v jídelně zúčastnit.
Byla to pro ně velká událost a
radost. Děkujeme panu Stivíno-
vi za čas a zážitek, který našim
klientům věnoval. 

Martina KÁLALOVÁ, 
Domov seniorů Dobřichovice

Záchranáři měli rušno, vozili opilce
Náročné Velikonoční pondělí prožili letos středočeští záchranáři -
zasahovali u dvaačtyřiceti případů úrazu pod vlivem alkoholu, na-
padení v opilosti či otravy alkoholem. Většinou se jednalo o otevře-
né, tržné nebo řezné rány a pohmožděniny. V pěti  případech byli
postiženi nezletilí. U nejmladšího z nich zasahovali záchranáři na
Mladoboleslavsku - silně opilý třináctiletý chlapec musel být pře-
vezen do nemocnice. Během svátečního pondělí záchranáři zasa-
hovali také u devíti dopravních nehod, které - až na smrt motocyk-
listy u Benešova - skončily lehkým zraněním. Benešovští záchraná-
ři měli vůbec rušno - cestou k pacientovi byli nabouráni. Řidička se
srazila se dvěma protijedoucími auty a její odražený vůz »zbořil« i
sanitku. Při nehodě byly lehce zraněné čtyři děti a jeden dospělý.

Tereza JANEČKOVÁ, záchranná služba Středočeského kraje

Vrcholem akce byla přehlídka oblíbených pyžam...

Nejlepší mazanec? Od paní Jelínkové! rozhodla porota
NA TŘETÍM ROČNÍKU JARNÍHO LITEŇSKÉHO MÁMENÍ DOSTALY DĚTI »VOLNOU RUKU«
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Řevnice - Co bude s Modrým do-
mečkem? Davy »se vlní«  různými
zvěstmi ohledně další existence ob-
líbené kavárny na náměstí v Řev-
nicích. Téma jsme rozebrali s ře-
ditelkou sociální firmy Modrý do-
meček Zuzanou DUDÁKOVOU. 
O Modrém domečku se leccos vyp-
ráví. Třeba to, že se chystáte zaměst-
nance s postižením propustit a vrh-
nout se na podnikání...
To máte pravdu, o domečku, a zvláš-
tě některých lidech v něm, se vyprá-
ví hodně nesmyslů. Je to neznalost,
hloupost nebo závist? Nevím. Roz-
voj podnikání, jako možnost samofi-
nancování našeho sdružení, je priori-
tou, a vždy u toho budou osoby se
zdravotním postižením. 
Modrý domeček je především ka-
várna na řevnickém náměstí. Jste v
zisku?
Projekt Modrého domečku byl od
začátku koncipován jako neziskový.
Bylo nám jasné, že kavárna si na se-
be nemůže vydělat a že zaměstnanci
se zdravotním postižením budou ve
pracovním výkonu vždy limitováni.
To ale neznamená, že nemohou za
upravených podmínek pracovat a ně-

co se naučit. Je to určitě užitečnější,
než jen pobírat invalidní důchod, být
závislý na státu nebo rodině. Aby
mohli pracovat, musí dostat podporu
terapeutů. Ti je učí dovednostem a
také zajišťují podmínky pro práci
tak, aby lidé s postižením zvládali
zátěž, stresové situace a komunikaci
se zákazníky. Tyto dovednosti si naši
zaměstnanci přenášejí do soukromé-
ho života, což je velice důležité. 
Z čeho financujete provoz?
Jako nezisková organizace jsme pod-
porováni ze státních dotací, grantů,
nadačních příspěvků, vlastních tržeb
a darů. Letos nastal dramatický pok-
les státních dotací a domeček se po-
týká s finančními problémy. Víme,
že si musíme pomoci hlavně sami,

ale doufáme i v podporu přátel, spo-
kojených zákazníků, sympatizantů a
komunity, ve které působíme.
Je běžné, že jinde ve světě podporu-
je místní komunita sociální projekty
typu Modrý domeček?
Ano, je to běžné a lidé to berou jako
součást kultury místa, kde žijí. Pod-
porují to, co znají, kam se mohou
kdykoli podívat.  Myslím si ale, že i
sociální projekt by měl být schopen
komunitě něco přinést.  V našem pří-
padě jsou to nejen služby zákazní-
kům, ale třeba pořady večerní kavár-
ny, kterých už bylo přes sto. Pořá-
dáme výstavy, akce pro veřejnost,
poskytujeme sociální poradenství.
Jsme rádi, že jsme podpořili i nová
přátelství mezi návštěvníky a vážíme

si všech, kteří naše služby využívají
a podporují nás. Dávají našemu inte-
gračnímu projektu smysl.
Jak vám tedy lidé mohou pomoci?
Kromě toho, že budou nadále hojně
navštěvovat kavárnu, mohou se stát
Přáteli Modrého domečku. Znamená
to, že nás mohou pravidelně podpo-
rovat, např. částkou 200 Kč měsíčně.
Těchto 200 korun zajistí 1,5 hodiny
sociální rehabilitace pro dva naše
znevýhodněné zaměstnance. Jednot-
livé částky nám pomohou poskládat
pracovní směnu. Přátelství je ovšem
oboustranný vztah. Proto ten, kdo
nás podpoří, získá slevovou kartičku
na konzumaci v kavárně, včasné in-
formace o našich akcích a další vý-
hody. Helena PELIKÁNOVÁ

Staňte se přáteli Modrého domečku!
ŘEVNICKÁ KAVÁRNA ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ SE POTÝKÁ S FINANČNÍMI PROBLÉMY

Muzikant představí
ostrovy Bora Bora...
Besedu se známým hudebníkem a
cestovatelem Martinem Kratochví-
lem o Francouzské Polynésii chystá
na 18. 5. řevnický Modrý domeček.
Od 19.00 budete moci zhlédnout
sedmidílný dokument o ostrovech
Bora Bora, Raiatea a Fatu Hiva,
který klade důraz na vidění polynés-
ké společnosti »zevnitř«, za hranice-
mi běžného vnímání očima turistů.
Film je zajímavý i estetickou kvali-
tou a postprodukčním zpracováním.
Po promítání následuje debata s au-
torem. Šárka HAŠKOVÁ, 

o. s. Náruč, Řevnice

Festival pokračuje 
v Letech a Hlásné

LETY, náves
sobota 7. května od 10.00 hodin
* Přehlídka a ochutnávka produkce
malých pivovarů * Stylový jarmark
* Pobožnost u kapličky * Průvod 

* Děti z letovské školky * Dražba a
kácení máje * Soubory: 12 Plzeň,
Nektarka, Chodovarka, Třeboňská
12, Škubánek, Proměny, dudácká
muzika Duha, Třehusk, Cluaran,

cimbálovka Medicimbal

MNÍŠEK POD BRDY, náměstí
sobota 14. května od 9.00 hodin
Stylový jarmark * Pobožnost u kos-
tela * Průvod * Ceremoniál žádání

o právo * Děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ 
* Beseda * Soubory: Elčovická

dudácká muzika, Kominíček,
Kolíček, Furiant, Kamýček,

Třehusk, cimbálovka Medicimbal

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves
sobota 14. května od 15.00 hodin

Farmářské trhy * Průvod 
* Ceremoniál žádání o právo

* Moravská beseda * Dražba a
kácení máje * Májová zábava v
sokolovně * Soubory: Dudácká

muzika Duha, Klíček, Třebaňáček,
Proměny, Holky v rozpuku

Mokropsy - Skvělé počasí, stovky
diváků, výborné výkony souborů.
Tak v neděli 1. 5. v Mokropsích za-
čal poberounský folklorní festival
Staročeské máje. Už dvanáctý!
Ještě před obědem to vypadalo s po-
časím všelijak, oblohu zakrývaly še-
divé mraky, ale nedlouho po poledni
už Masopustní náměstí v Mokrop-
sích »zalévaly« sluneční paprsky.
Však se také návštěvnice z Prahy po-
řadatelů ptala: „Kde se tak hezké po-
časí objednává...?“
Slunečné májové odpoledne přiláka-
lo do Mokropes doslova davy. Proto-
že se tu letos vše »točilo« kolem ví-
na, mohly ochutnat tekuté zlato z
Rakouska, Německa i Kypru. Samo-
zřejmě nechybělo ani karlštejnské,
skvělé domácí sýry, pečivo, sladkos-
ti, palačinky, langoše... I dívat se by-
lo na co! Program odstartovalo vy-
stoupení staropražské kapely Tře-
husk, jež také před třetí hodinou při-
vedla do centra dění průvod krojova-
ných účastníků. Ti se pak ve zhruba
dvacetiminutových intervalech stří-
dali před zraky vděčně aplaudujících
diváků: roztomilí caparti z černošic-
ké školky, dětský soubor Vonička,

temperamentní slovenští Šarvanci,
Valaši z Krušpánku i Kyčery... Finá-
le několikahodinového maratonu ob-
staral domácí soubor Pramínek, slez-

ská beseda, kterou se »svými« lidmi
nacvičila Řevničanka Ludmila
Chroustová a samozřejmě nezbytné
kácení májky.        Miloslav FRÝDL

V MASOPUSTNÍM. Zuzana Dudáková při oslavách masopustu. Foto ARCHIV

MÁJE ZAČALY. Letošní, už dvanáctý poberounský folklorní festival začal v
neděli 1. května na mokropeském náměstí. Foto NN M. FRÝDL

Májový festival začal v Mokropsích
NÁDHERNÉ POČASÍ, VÍNO A »NABITÝ« PROGRAM PŘILÁKALY STOVKY DIVÁKŮ
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Klenoty opět poputují na Karlštejn
PRVNÍ DEN KRÁLOVSKÉHO PUTOVÁNÍ VYVRCHOLÍ V DOBŘICHOVICÍCH MUZIKÁLEM NOC NA KARLŠTEJNĚ
První červnový víkend se opět roze-
znějí bubny a Karel IV. s chotí vyra-
zí z Prahy k Berounce. Již popáté se
totiž bude konat Královský průvod z
Prahy na Karlštejn. 
Průvod navazuje na historickou tra-
dici, jejíž kořeny sahají do doby vlá-
dy císaře Karla IV. Otec vlasti ucho-
vával korunovační klenoty Svaté říše
římské na hradě Karlštejně a každo-
ročně po Velikonocích je vystavoval
v pražské katedrále sv. Víta. Právě
návrat klenotů z metropole na Karlš-
tejn je námětem Královského průvo-
du. Akce není jen historickou podí-
vanou, ale především příležitostí se
dobře pobavit. Na zastávkách průvo-
du bude nachystán program. Obce
připravují hudební či divadelní vys-
toupení a další zábavné akce. Vrcho-
lem prvního ze dvou dnů putování

bude v sobotu 4. června už tradičně
na nádvoří zámku v Dobřichovicích
muzikál Noc na Karlštejně.
Novinkou letošního průvodu je Ry-

tířský turnaj, který se v Českých ze-
mích od středověku odehraje vůbec
poprvé! V neděli 5. června odpoled-
ne se na louce u mostu v Karlštejně

utká deset kaskadérů, z nichž většina
účinkovala v českých i zahraničních
filmech. Změří své síly v jezdeckých
schopnostech i v umění meče. Kaž-
dý z rytířů bude před zraky Karla IV.
a jeho choti Elišky bojovat o svou
čest i o slávu a privilegia obce, jež jej
do klání vyslala. 
Neméně napínavý souboj čeká i na
lid nešlechtického stavu. Utkají se
družstva jednotlivých obcí v netra-
diční disciplíně - závodu povozů ta-
žených muži. Z taženého povozu je
budou povzbuzovat ty nejkrásnější
ženy z dané obce. Soutěží se nejen o
čas, ale rozhoduje i výzdoba povozu
a originalita povzbuzovaní. Více in-
formací: www.kralovskypruvod.eu. 

Lucie ŠLÍCHALOVÁ, Praha

T.I.K. v kině zatančí
Erbenovy balady
Pod názvem Kytice se vám jistě vy-
baví Erbenova Kytice z Pověstí ná-
rodních. My jsme se pokusili o zt-
várnění prostřednictvím scénického
tance. Z Erbenových balad jsme vy-
brali jen některé příběhy - Kytice,
Dceřina kletba, Holoubek, Vodník,
Svatební košile a Štědrý den. Tanci
dodává na síle hudba Jana Jiráska z
filmu Kytice a Erbenovy verše, které
se prolínají vystoupením. Na klari-
net zahraje Jan Vávra, tančí skupina
T.I.K. To vše ve čtvrtek 12. 5. - pro
žáky ZUŠ a ZŠ od 10.00, pro veřej-
nost od 19.30 v řevnickém kině.
Přijďte se podívat!

Hana RUBKOVÁ, T.I.K. Řevnice

Naše noviny vás zvou na původní muzikál 

Noc na Karlštejně
Hrají a zpívají: Vladimír ČECH, Jan ROSÁK, Pavel VÍTEK, Lumír OL-
ŠOVSKÝ, Petr JANČAŘÍK, Jan Matěj RAK, řevničtí i dobřichovičtí ochot-
níci, poberounští starostové, šermíři, metači ohně, ženské, koně, koza...

Zámek Dobřichovice: pátek 3. 6., sobota 4. 6. od 20.30 hodin
(Předprodej: MěÚ Dobřichovice - 724 189 611, solnickova@dobrichovice.cz)
Zámek Mníšek p/Brdy: pátek 24. 6., sobota 25. 6. od  20.30 hod.
(Předprodej: Zámek Mníšek p/B - mnisek@stc.npu.cz)
Hrad Křivoklát: sobota 2. 7., neděle 3. 7. od  20.00 hodin
(Předprodej: Hrad Křivoklát - krivoklat@stc.npu.cz)
Zámek Třeboň: pátek 8. 7., sobota 9. 7. od  20.00 hodin
(Předprodej: www.tdf.cz)
Nymburk, pod hradbami: pátek 22. 7., sobota 23. 7. od  20.00 hod.
(Předprodej: Pivovar Nymburk - nymburk@postriziny.cz)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
7. 5. 18.00 HOP
14. 5. 18.00 RANGO

KINO ŘEVNICE
4. 5. 20.00 TANTRA
6. 5. - 7. 5. 19.30 AŤ ŽIJE SHAKES-
PEARE (divadelní představení)
11. 5. 20.00 KRÁLOVNA
12. 5. 19.30 KYTICE (scénický tanec)
13. 5. 20.00 KRÁLOVA ŘEČ
14. 5. 16.00 FIMFÁRUM DO TŘETI-
CE VŠEHO DOBRÉHO
14. 5. 20.00 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

KINO MÍR BEROUN
3. 5. - 8. 5. 17.30 (So-Ne 15.30) ČER-
TOVA NEVĚSTA
3. 5. 20.00 POUTA
4. 5. - 6. 5. 20.00 VEM SI MOU DUŠI
7. 5. - 11. 5. 18.30 (Út 17.30) ZKUS
MĚ ROZESMÁT
10. 5. 20.00 LEPŠÍ SVĚT
12. 5. 15.30 NEVINNOST
12. 5. - 16. 5. 18.30 (Po 17.30) OREL
DEVÁTÉ LEGIE
16. 5. 13.45 GNOMEO A JULIE
16. 5. - 18. 5. 17.30 a 20.00 (Po 20.00,
St 18.30) CZECH-MADE MAN

CLUB KINO ČERNOŠICE
3. 5. 20.00 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
9. 5. - 15. 5. MS V HOKEJI (přímé
přenosy na velkém plátně)

KINO RADOTÍN
6. 5. 17.00 a 19.30 LOVCI DRAKŮ
7. 5. 17.00 a 19.30 127 HODIN
8. 5. 15.00 NÁPADY OPIČKY ŽOFKY
8. 5. 17.00 a 19.30 PROFESIONÁLNÍ

MANŽELKA
13. 5. 17.00 a 19.30 HOP
14. 5. 17.00 a 19.30 KRÁLOVA ŘEČ
15. 5. 15.00 MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH II
15. 5. 17.00 a 19.30 FIGHTER

Ve čtvrtek 5. 5. dopoledne bude v Le-
tech slavnostně otevřen turistický
okruh Karlštejnské šachy. S více než
72 kilometry se jedná o nejdelší ok-
ruh v Česku a také je označen šacho-
vými figurami, které jsou zapsány v
České knize rekordů jako největší.
Turistický okruh spojuje nejzajíma-
vější místa Karlštejnska a navazuje
na něj 6 nových místních naučných
stezek (Tetínské vyhlídky, Svatoján-
ské památky, Stará mlýnská cesta,
Kosoř – Černou rokli, Cestou císa-
řovny Elišky z Dobřichovic a Lodě-
nické filmování). Karlštejnské šachy

jsou spojeny i s novou hrou, ve které
turisté sbírají zdarma otisky razítek
figur do hrací karty.  Kdo získá mini-
málně 20 razítek, bude zařazen do
slosování o let balónem nad Karlš-
tejnskem, několik víkendových poby-
tů, sud piva aj. 
Maskotem Karlštejnska i Karlštejn-
ských šachů je královský šašek. Toho
můžete potkat i na nejvýznačnějších
akcích. Karlštejnské šachy jsou sou-
částí projektu TURINKA 2009, který
realizuje Region Dolní Berounka a
je spolufinancován Evropskou unií.

Vladimír GLASER, Ořech

Proměny se chystají
na máje a - na »šou«
Řevnice – Řevnická taneční skupi-
na Proměny má před sebou nabitý
květnový program. 
Třikrát se představí na poberoun-
ském folklorním festivalu Staročes-
ké máje - 7. 5. v Letech, 14. 5. v
Hlásné Třebani a 29. 5. v Karlštejně.
Kromě toho připravuje Taneční šou,
která se bude konat 27. 5. od 17.30 v
Lidovém domě Řevnice. „Zveme
všechny, co mají rádi tanec a hudbu,
bude se na co dívat!“  řekla vedoucí
Proměn Ivana Zrostlíková.         (lup)

Nejdelší okruh vede Poberouním

V Řevnicích hrály celé rodiny
ŽÁCI V ZÁMEČKU KONCERTOVALI SE SVÝMI PŘÍBUZNÝMI

Tipy NN
* Přednášku Jana Royta k 700. vý-
ročí korunovace Jana Lucemburské-
ho na českého krále, hostí 6. 5. od
19.00 hrad Karlštejn. (pef)
* Výstava dětských prací Základní
umělecké školy v Dobřichovicích tr-
vá v místním zámku do 7. 5. Otevře-
no denně od 10 do 20.00.             (vlc)
* Staročeské máje se konají 7. 5. ve
Svinařích. Tancovačka začíná od
20.00 v restauraci U Lípy, hraje
Humlband. (pef) 
* Pohádky proti pláči uvádí 8. 5. od
15.00 ve Fürstově sále Dobřichovice
Divadlo ŠUS. V maňáskovém před-
stavení obveselují herci uplakanou
muchomůrku moderními pohádka-
mi. Vstupné 60 Kč. (vlc)
* Královna koloběžka 1., známá
pohádka Jana Wericha, je na progra-
mu Clubu Kino Černošice 8. 5 od
16.00. Vstupné 70 Kč.                (pab)
*  Výstava Pohádková země Vítězs-
lavy Klimtové je v klášteře Skalka nad
Mníškem p/B k vidění do 8. 5.     (pef)
* Obrázky z dětské výtvarné soutě-
že  Sejdeme se v pralese jsou v gale-
rii Modrého domečku Řevnice vy-
staveny do 15. 5. Šárka HAŠKOVÁ
* Výtvarnice Květa Čapková, jež se
inspirovala surrealismem, vystavuje
od půli května do půli června v Mod-
rém domečku Řevnice.               (šah)
* Výstava fotografií z toulek po
městě a krajině je v Galerii Čerťák
(Vápenka Čertovy schody, Tmaň)
přístupná do 16. června.              (pef)
* Výstava Křemen a jeho rodina je v
Muzeu Českého krasu Beroun insta-
lována do 28. 8. (dap)
* Druhý návštěvní okruh s nejcen-
nějšími historickými interiéry hradu
Karlštejna včetně Kaple sv. Kříže
byl zpřístupněn 1. 5.  Stejný den by-
la zahájena i výstava o výrobě kopií
české a císařské koruny.             (pef)

SÓLO PRO BABIČKU. Lukáš Jindra na koncertě zahrál sólo pro svou ba-
bičku. Foto Romana SOKOLOVÁ

Řevnice – Hraje celá rodina. Tak se
jmenovala akce, kterou v polovině
dubna pořádala řevnická Základní
umělecká škola. A hrály opravdu
celé rodiny. 
Během odpoledne vystoupilo v sále
Zámečku 20 žáků ZUŠ z Řevnic a
Mníšku pod Brdy se svými sourozen-
ci, rodiči i dalšími příbuznými. Byli
to svěřenci z houslové třídy I. Byd-
žovské, dechové třídy K. Němečkové
a děti z třídy F. Tvrzského. Na klavír
doprovázela učitelka klavírní třídy

Hana Zemenová. Přítomné návštěvní-
ky potěšil třeba Lukáš Jindra - ten za-
hrál sólo pro svou babičku, která s
ním denně cvičí. 
„Byl to moc pěkný a milý koncert,
děti i rodiče hráli a zpívali s nadše-
ním, všichni se těší na další muzicíro-
vání,“ sdělila jedna z přítomných ma-
minek Romana Sokolová. Po koncer-
tě mohl každý ochutnat malé pohoš-
tění, které pomohly připravit také ši-
kovné babičky a maminky. 

Lucie PALIČKOVÁ



Už se k vám těšíme! vzkazují »Rumuni«
NA VŠERADICKÉ MÁJE PŘIJEDOU MUZIKANTI I TANEČNÍCI Z PARTNERSKÉ OBCE GERNÍK
Gerník, Všeradice – Obrovský ús-
pěch mělo vystoupení krajanských
souborů z rumunské obce Gerník
na loňských Staročeských májích
ve Všeradicích. Letos rumunští Če-
ši přijedou opět.
Dvě desítky muzikantů a tanečníků z
horské obce nad Dunajem vzdálené
od našeho kraje jedenáct set kilomet-
rů na Podbrdsko dorazí v pátek 20.
5., v předvečer všeradické části pobe-
rounského folklorního festivalu Sta-
ročeské máje. „Tentokrát s námi při-
jede i rumunský starosta a část obec-

ní rady,“ vzkazuje na dálku Véna
Pieczek, jeden z Gernických. „Teď
zrovna máme hodně práce na poli,
ale do Čech už se moc těšíme dodá-
vá. Krajanské soubory na májích ve
Všeradicích vystoupí v sobotu 21. 5.
hned dvakrát – nejprve od 18.00 na
prostranství před hospodou předve-
dou své tradiční tance, o hodinu poz-
ději pod májkou zahrají muzikanti
»porumunsku« české písničky. „To,
co se tady o májích dělo loni, jsem
ještě nezažil,“ vzpomíná starosta
Všeradic Bohumil Stibal. „Za Ger-

nickými přijely asi dvě stovky jejich
krajanů, kteří pracují a žijí po celých
Čechách. Jedna tancovačka, na které
hrála česká kapela, byla v sále hos-
pody, druhá s »rumunskými« muzi-
kanty se do noci odbývala před hos-
podou. Atmosféra byla fantastická.
Pokud se to letos podaří zopakovat,
máme se na co těšit!“ Všeradičtí hos-
tům z partnerské obce chystají dopro-
vodný program - pozvou je do Muzea
a galerie M. D. Rettigové i na Zámec-
ký večer se známým »princem« Pav-
lem Trávníčkem.    Miloslav FRÝDL

ŠLI NA SKÁLU. Již několik let orga-
nizují Vižinští velikonoční pochod na
Skálu - skryté místo v lese nad Viži-
nou. Na startu se sešlo na 60 účast-
níků, nejmladší byla devítiměsíční
Beátka Reš. Na trase vyznačené zla-
tými fábory byly ukryty obálky s úko-
ly. Připomněli jsme si Den Země,
hledali topografické značky, zjistili,
že patronem hasičů je Florián, po-
mohli »zraněnému« kamarádovi, st-
říleli ze vzduchovky, ručkovali po la-
ně a v cíli pomocí buzoly našli po-
klad. Odměnou byly buřty s chlebem
a limonády. Počasí bylo nádherné,
nálada výborná. Všem, kdo pomohl s
organizací, děkujeme a těšíme se na
příště.  Jana FIALOVÁ, Vižina

Foto Kamil HRZAL

Všeradův kurýr
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Osovští i liteňští školáci vyrazili do Berouna na dopravní soutěž

Zástupci  4. třídy Základní školy v Osově se vydali
28. dubna reprezentovat naši školu do Berouna, na
okresní kolo dopravní soutěže organizované spo-
lečností Besip. Soutěž se skládala ze 4 částí: jízda
zručnosti, jízda po dopravním hřišti, zdravověda a
testy z pravidel silničního provozu. Nejvíc trest-
ných bodů žáci posbírali při jízdě zručnosti. Na
hřišti museli projet stanoviště a dodržovat pravidla

silničního provozu. Policisté, kteří je při tom sle-
dovali, pochválili Honzu Maška za jeho téměř bez-
chybnou jízdu. Při zdravovědě všichni odpověděli
správně, při testech sem tam zaváhali. Jejich výko-
ny stačily na bramborovou medaili. Děti jsou bo-
hatší o nové zážitky a zkušenosti a i když nic nevy-
hráli, velkou odměnou byl oběd v jídelně Wágnero-
vy školy, kde nám moc chutnalo.

Téže soutěže se v Berouně zúčastnila i dvě družstva
žáků liteňské školy. Mladší tým ve složení  Zdeněk
Štucbart, Lukáš Kliment, Kateřina Procházková a
Šárka Pastorková skončil šestý. Starší žáci Adéla
Sudíková, Andrea Konvalinková, Petr Lebeda a
Vojta Nejedlý byli druzí. Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň 
Foto Jana FIALOVÁ a ARCHIV ZŠ Liteň

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 9/2011 (73)
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Den Země oslavili malí »přírodo-
zpytci« ze zadnotřebaňské základní
školy v terénu. Prozkoumali okolí
Bubovických vodopádů, jednoho z
nejznámějších a turisticky nejdéle
zpřístupněných míst v Národní pří-
rodní rezervaci Karlštejn. Dětem se
zde otevřela veliká učebnice jarních
rostlin. Nejvíc však cestou zaujala
malá jeskyně s výzdobou. Ohýnek,
bravurně a k přírodě šetrně rozděla-

ný naší spolupracovnicí Evou Ma-
chovou, i opečené špekáčky u známé
Kubrychtovy boudy dobrou náladu
jen podtrhly. Vše bylo hlášeno na sp-
rávě CHKO v Karlštejně - tímto pra-
covníkům správy děkujeme. Mně se
moc líbilo, že než jsem se otočila,
mělo snad každé dítě dřevěnou hůl
starých dobrých poutníků. Pochopily

tak, o co nám těmito výpravami také
jde. Mezi sebou si říkaly jmény z
právě ve škole dočteného Kukyho,
který si les také oblíbil. 
Ve škole si pak děti v připraveném
testu ověřily, co si z vycházky pama-
tují, ale spoustu nového se i dozvě-
děly. Další výpravou by měla být
květnová návštěva Stanice přírodo-

vědců v Praze, kde se koná výstava s
názvem Kdo se pouští k vodě. Jedná
se o výstavu a prohlídku zástupců
obojživelníků ČR, ale i exotických
druhů jako jsou známé pralesničky.
Snad nám to vyjde a my se opět ně-
čemu novému přiučíme. 

Monika MAZÚROVÁ, 
základní škola Zadní Třebaň

Třebaňští »prozkoumali« vodopády
MONIKA MAZÚROVÁ: „NEŽ JSEM SE OTOČILA, MĚLO KAŽDÉ DÍTĚ DŘEVĚNOU HŮL STARÝCH DOBRÝCH POUTNÍKŮ...“

Věnec položíme 8. 5.!
Všechny spoluobčany zvu na pietní
akt k uctění památky padlých ve II.
světové válce, spojený s kladením
věnce. Uskuteční se v neděli 8. květ-
na od 16.00 u pomníku padlých.
Dne 14. 5. dopoledne se před budo-
vou OÚ bude konat sběr velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu.
Díky KČT vzniklo v Zadní Třebani
pěkné místo k odpočinku pro turis-
tickou veřejnost. Děkuji za pozvání
na křest lavičky spojené s krátkým
programem a občerstvením.
Nultý ročník kulinářských slavností
se povedl, pokrmů bylo hodně a
všechny skvělé. Děkuji všem, kteří se
zúčastnili. Díky za pomoc při příp-
ravách i technickém zajištění patří
Společenskému domu. První ročník
budeme chystat asi už na podzim. 
Rád bych popřál maminkám k jejich
svátku a také té své, která navíc v
těchto dnech slaví životní jubileum.
Mnoho štěstí, zdraví a optimismu! 

Stanislav BALÍČEK, 
starosta Zadní Třebaně

Městys Liteň uspořádal v dubnu v
místní restauraci 1. Obecní ples. K
tanci u poslechu až do pozdních ho-
din vyhrával taneční orchestr Kara-
vel. Přestože si mnozí z liteňských i
přespolních obyvatel nechali ujít
příležitost zatančit si v Litni po
dlouhé době na živou hudbu, ti co
přišli, určitě nelitovali – přišel sta-
rosta Litně Karel Kliment i zastupi-
telé Lenka Jelenová, Stanislav Polá-
ček, Miloslav Kliment a Lukáš
Münzberger. Kromě potěšení z tan-
ce mohli návštěvníci vyhrát i v tom-
bole, kde se sešlo úctyhodných sto
padesát cen.

Hned týden po plese se pro změnu
tančilo v liteňské sokolovně. V pl-
ném proudu jsou totiž přípravy na
máje, které se v Litni uskuteční 14.
května. Po letech se vrátí na liteň-
skou náves tradiční májka i předtan-
čení. Program začne v Zámeckém
parku, kde bude od 13.30 vyhrávat
dechovka Petra Jungmanna. Ve
14.15 se vydá obcí průvod májovní-
ků a v 19.00 se na náměstí bude tan-
čit česká beseda. Od 20.00 začíná v
restauraci U lípy májová zábava s
orchestrem Karavel. Vstupné je 80
korun. Hana LUKEŠOVÁ, 

Miloslav KLIMENT, Liteň

Přijďte »ochutnat«
školu! zvou Všenorští
Napadá vás, jaké to bude od září ve
škole? Jak se tam vašemu předško-
láčkovi asi bude líbit? Pokud ano,
pak můžete přijít do Všenor a u nás
ve škole si vše vyzkoušíte. Srdečně
vás zveme na »ochutnávku« školní-
ho prostředí, která se koná 5. května
od 14hodin. Během hodiny se zúča-
stníte spolu s dětmi nabitého pro-
gramu. Věříme, že se vám u nás bude
líbit.Pokud máte zájem, nahlaste
nám účast na tel.: 731 102 486.
Vstup je zdarma, účast na akci rodi-
če ani žáky k ničemu nezavazuje.
Mohou se zúčastnit i žáčci zapsaní
do jiné školy, než té naší. Vše o pro-
gramu najdete na www.skolavseno-
ry.cz       Renáta BARTONÍČKOVÁ, 

ZŠ Všenory

Na Obecní ples dorazil i starosta
PO LETECH SE NA NÁMĚSTÍ V LITNI VRÁTÍ MÁJKA

U VODOPÁDŮ. Zadnotřebaňští školáci putovali k Bubovickým vodopádům. Foto Marek HUML

Mokropeská základka
oslaví výročí založení
Osmdesáté výročí založení oslaví
12. května Základní škola v Černo-
šicích-Mokropsech. Kantoři společ-
ně s dětmi připravili pro návštěvníky
bohatý program.
Od 16 hodin uvidíte módní přehlíd-
ku dobových kostýmů, podíváte se,
jak se učilo před osmdesáti lety, žáci
zatančí charleston a nebudou chybět
ani zdatní cvičenci z řad Tyršova So-
kola. Dobové písně zazpívá školní
sbor. Můžete také zhlédnout výstavu
archiválií spojených s historií školy,
kterou připravil Státní okresní ar-
chiv Praha-západ. Žáci i pedagogo-
vé pilně vyrábějí upomínkové před-
měty a nezapomněli ani na občers-
tvení. Přijďte se přesvědčit!

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Družstvo ve složení Nicola Eberlai-
nová, Monika Šmolcnopová a Adam
Tůma úspěšně reprezentovalo Zák-
ladní školu Liteň v okresním kole
soutěže Sapere - vědět, jak žít. Naši
žáci získali plný počet bodů, zvítězi-
li a postoupili do krajského kola. 
Prvního ročníku celostátní soutěže
vyhlášené ministerstvem školství se
zúčastnilo 419 škol a na 19 tisíc dě-
tí. Soutěž je organizována pro žáky
2. stupně ZŠ i žáky všech typů střed-
ních škol a prověřuje znalosti v ob-
lasti zdravého životního stylu. Má
vzbudit zájem o zdravý způsob živo-
ta včetně výživy a přimět děti, aby si
uvědomily odpovědnost za své zdra-
ví. Soutěž se také zaměřuje na pre-
venci před obezitou, před poruchami

příjmu potravy a dalšími nemocemi
spojenými s nedodržováním zásad
zdravého životního stylu.
Liteňští školáci se zúčastnili také
krajského kola recitační soutěže. Do
Kolína jely jen holky. Deštivé počasí
nám nevzalo optimismus a svá vy-
stoupení jsme si užily. (Tedy - já v
roli pedagogického dozoru jsem vys-
tupovala jen z vlaku...)
Anička Doušová zaujala procítěným
přednesem básně Jana Schneidera s
názvem Zrza, Anežka Krutská a Běl-
ka Mourečková si vybraly básně z
Hrubínova Špalíčku. V těžké konku-
renci se neztratily, předvedly výbor-
né výkony. Anežka ve své kategorii
dokonce získala čestné uznání.  

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňským rodičům zbývají už jen ne-
celé dva měsíce do ukončení projek-
tu Neseďte doma, přijďte na fotbalo-
vé hřiště! I když by se mohlo zdát, že
se od začátku roku nic neděje, zdání
klame - v lednu byla sepsána a ode-
vzdána průběžná závěrečná zpráva,
včetně vyúčtování, která byla dle na-
dace VIA »pěkně zpracovaná a měla
i mnoho nepovinných příloh«. Těší
nás, že jsme takovéhoto hodnocení
dosáhli, i přesto, že od prosince té-
měř pořád někdo z rodičů nebo na-
šich dětí nebyl fit, takže jsme nebyli
schopni se ani sejít a nakonec jsme
museli vytvořit zprávu jen s pomocí
e-mailů a mobilů. 

V dalších měsících nám v pracech
nedovolilo pokračovat nejprve poča-
sí, následně pak podmáčený terén.
Momentálně tráví s projektem nejví-
ce času Monika Klimentová, jež zaji-
stila další materiál (plachtu na dos-
kočiště a pískoviště, volejbalovo-no-
hejbalovou síť, objímky na sloup-
ky...). Začala také s přípravami na
slavnostní otevření, jež se uskuteční
v rámci III. Liteňského pikniku 18. 6.
od 10.00. Na návštěvníky bude čekat
bohatý program s dětskou olympiá-
dou, hasiči, skákací hrad, stánek s
cukrovinkami, občerstvení s gulášem
a klobásami, diskotéka a odměny pro
děti.           Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Vyhráli soutěž o životním stylu
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI POSTOUPILI DO KRAJSKÉHO KOLA

Otevření hřiště už se chystá
NADACE VIA POCHVÁLILA LITEŇSKÝM JEJICH ZPRÁVU



Trans Brdy: Traťový rekord padl!
V LETECH SE POSLEDNÍ DUBNOVOU SOBOTU JEL VELKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD
Jedenáctý ročník cyklistického závo-
du horských kol Trans Brdy Maraton
přilákal 30. dubna do Letů na 1300
závodníků. Kromě dětí, »hobíků« a
amatérů se na startu sešla celá česká
bikerská špička. A tak i přesto, že na
brdském hřebeni u Stožce všechny
zastihla pořádná bouřka, padl traťový
rekord. Postaral se o něj vítěz Pavel
Boudný z týmu Česká spořitelna
Specialized, který pětapadesátikilo-
metrovou trať zvládl za hodinu a pa-
desát pět minut. Druhý byl Jiří Friedl

z týmu Rubena Birell Specialized,
třetí Jan Hruška z týmu Nissan Do-
lák. Z žen byla nejrychlejší Karolína
Kalašová (Rubena Birell). Příjem-
ným překvapením byl velký počet
dětských závodníků, kteří o medaile
bojovali celé dopoledne. Podrobnosti
najdete na www.kolopro.cz.
Závody pořádáme už jedenáct let a
troufám si říct, že se jejich úroveň
stále zvyšuje. Hlavně díky lidem ze
sdružení Trans Brdy. Děkuji všem,
kteří nám obrovský závod seriálu Ko-

lo pro život ČS pomohli zvládnout.
Teď nás čekají Staročeské máje.

Jiří HUDEČEK, starosta Letů

K ohni přišly stovky lidí
Bohatý program poslední dubnové
soboty v Letech uzavřelo tradiční pá-
lení čarodějnic. Několik stovek lidí
letos kromě tradiční obrovské vatry
na břehu Berounky vidělo vystoupe-
ní šermířů ze skupiny Reginleif a po-
slouchalo staropražské písničky v po-
dání kapely Třehusk. (mif)

U OHNĚ. K čarodějnické vatře v Letech dorazila i spousta stylově
oblečených dětí. Mnohé z nich s lampiony.        Foto NN M. FRÝDL

MUMRAJ V CÍLI. Cyklistického závodu se poslední dubnovou sobotu v Letech zúčast-
nilo třináct set borců všech věkových i výkonnostních kategorií.     Foto Jiří HUDEČEK

Letovský zpravodaj
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Pochod podpořil Shrek
Prvomájové odpoledne patřilo v lese
mezi Lety a Mořinkou pohádkám.
Kdo se tento den vypravil na pochod
lesem, mohl u potoka potkat vodní-
ka, kousek dál Kocoura v botách,
Červenou Karkulku, víly či Bábu z
perníkové chaloupky. U každé po-
hádkové postavy po splnění úkolů
dostaly děti kromě razítka do mapy i
písmeno tajného slova, které je po
jeho složení dovedlo k poslednímu
úkolu. Poté mohly u poslední pohád-
kové postavy v cíli na Mořince, u sa-
motného Shreka (starosta Jiří Hude-
ček), získat medaili i památný per-
gamen.   Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Pasažéři z letovského domova míří »Na zábradlí«
PŘI PREMIÉŘE NA PRAŽSKÝCH VINOHRADECH BYLI MALÍ HERCI ODMĚNĚNI NADŠENÝMI OVACEMI PUBLIKA

Je to už rok, kdy jsme v Dětském do-
mově Lety psychologickou péči pro
děti, které nemají to štěstí žít ve funkč-
ní rodině, rozšířili o dramaterapii. U
jejího zrodu stály tři sudičky: Chuť
psycholožky i vedení domova pouštět
se do něčeho nového, setkání s režisé-
rem Jiřím Ondrou a štědrost partner-
ské firmy domova. Aniž by to byl zá-
měr, vznikla netradiční performance.
Dramaterapie dětem pomáhá vyrov-
návat se s obtížnou osobní situací  for-
mou prožitků – bez nutnosti formulo-
vat své pocity do vět, bez nutnosti při-
pomínat si náročné období a z něj ply-
noucí následky. Dává klientům příle-
žitost změnit nekonstruktivní vzorce
chování a modely rolí tím, že objevují
jiné strategie jednání a vyjadřování.
Umožňuje ukázat jejich kvality. 
Na začátku měl program ryze drama-
terapeutický ráz. Zaměřili jsme se na
témata, která si děti samy zvolily. Ně-
které z nich program natolik zaujal, že

jsme začali směřovat práci k vystou-
pení pro veřejnost. 
A tak vzniklo představení Pasažéři, s
podtitulem Příběhy, které se staly ne-
bo se přinejmenším stát mohly. Před-
premiéru měli Pasažéři před vánoční-
mi svátky v sále diagnostického ústa-
vu v Dobřichovicích a ta povzbudila
všechny aktéry uspořádat i premiéru
divadelní. Konala se v Malém vino-
hradském divadle v Praze a nabité
hlediště odměnilo malé i velké tvůrce
nadšenými ovacemi.
Krátce po premiéře soubor ohlásil zá-
měr v práci pokračovat a představil
fanouškům autorského divadla svůj
web (www.pasazeri.com), kam srdeč-
ně zveme i vás. Dozvíte se tu termíny
dalších představení: příště můžete in-
scenaci vidět 8. 5. od 19.00 v Divadle
Na zábradlí a 3. 7. na zámku v Dobři-
chovicích. Přijďte nás podpořit!

Blanka STROUHALOVÁ, 
Dětský domov Lety

PASAŽÉŘI. Malí herci z Dětského domova v Letech ve svém představení Pa-
sažéři. Foto Blanka STROUHALOVÁ
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Zadní Třebaň – Kdo zavítal 23.
dubna do Zadní Třebaně, měl jedi-
nečnou možnost být u zrodu nové
tradice: Kulinářských slavností.
Pořádala je obec ve spolupráci s
místním Společenským domem. 
Právě v »kulturáku« se podávalo jíd-
lo, jež uvařili či upekli zdejší obyva-
telé a nabízeli je příchozím k ochut-
nání. A ačkoliv šlo o první pokus,
akce byla přijata příznivě, návštěvní-
ci se trousili do sálu během celého
odpoledne. A proč obecní úřad zvo-
lil jako téma zrovna jídlo? 
„Když jsme přemýšleli, jakou akci
vymyslet, řekli jsme si, že pokud Če-
chy může něco spojit, tak je to dobré
jídlo,“ uvedl starosta Stanislav Balí-
ček. „Vedla nás snaha o další ožive-
ní života v obci. Skutečně se to po-
vedlo,“ dodal zastupitel Jiří Petříš.
Jeho manželka uvařila pro tuto příle-
žitost kuře na medu a také zelňačku,
která zabodovala u všech. 
Jídlo hodnotili návštěvníci i porota.
V ní byl známý moderátor Jan Ro-
sák, manažer Karlštejnska Vladimír
Glaser, starosta obce, nájemce Spo-

lečenského domu Václav Bursík a
Jan Palička. Nejvíc bodů od poroty
získala svíčková Jindry Košťálka, na

druhém místě skončila zmiňovaná
zelňačka a na třetím indické kuře na
kari Markéty Simanové. Zvláštní ce-

nu poroty získal čokoládový dort
Ivany a Heleny Ševčíkových. Z dět-
ských výtvorů zaujaly šátečky, pá-
rečky v listovém těstě a kremrole.
Příchozí návštěvníci ocenili nejvíc
kremrole, na ostatních dvou jídlech
se shodli s porotou – bodovala svíč-
ková a zelňačka. „Myslím, že vše, co
jsem tady ochutnal, by klidně mohlo
být na jídelním lístku předních res-
taurací. Rád přijedu, ať se to příště
bude jmenovat jakkoliv,“ řekl Jan
Rosák. O názvu akce totiž ještě není
definitivně rozhodnuto. Proto mohli
návštěvníci napsat svůj návrh. A stá-
le není pozdě – anketa trvá do 10. 5.
Své tipy a návrhy posílejte na mail
starosta@zadnitreban.cz. Na autora
vítězného tipu čeká hodnotná cena. 
Kulinářské slavnosti najdete na st-
ránkách internetové televize
www.kareltv.cz - pod obcí Zadní
Třebaň je desetiminutový film, který
natočil Vladimír Glaser. Jemu, Janu
Rosákovi, Václavu Bursíkovi i spon-
zorům obec děkuje za pomoc. A sa-
mozřejmě všem, kteří předvedli ku-
chařské umění. Lucie PALIČKOVÁ

Nejvíc chutnala svíčková a zelňačka
V ZADNÍ TŘEBANI SE POPRVÉ KONALY KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI, V POROTĚ »SOUDCOVAL« JAN ROSÁK

Nováčci netuší, jak se motorka chová, a končí špatně!
BÝVALÝ ZÁVODNÍK MIROSLAV LISÝ Z ŘEVNIC UČÍ MOTORKÁŘE ZVLÁDAT SILNÉ STROJE

Řevnice, Praha - Jedenáctinásobný mistr repu-
bliky v mototrialu, Řevničan Miroslav Lisý za-
čal s bývalým továrním jezdcem Jawy Petrem
Kvěchem pořádat kurzy pro motorkáře. Vy-
užívají při tom speciální výcvikové motocykly. 
Na výukových motorkách je namontován bezpeč-
nostní rám s bočními kolečky, který chrání řidiče
i stroj před pádem na bok. Lidé si při kurzech mů-
žou bezpečně vyzkoušet, jak se stroj chová v mez-
ní situaci, čímž se učí ho lépe ovládat. 
„Zkušených instruktorů v autoškolách je strašně
málo. Nováčci netuší, jak se motorka chová v za-
táčkách nebo při brzdění, a často proto končí vel-
mi špatně,“ vysvětluje Lisý.
Výuka se skládá z teorie, kde bývalý závodník
učí, jak ovládat motorku, jak správně sedět, nebo
se snaží vyvrátit některé mýty o motorkách. V
praktické části zase ukazuje, jak správně brzdit či
projet zatáčkou. „Většina lidí si mylně myslí, že
motorka zabrzdí rychleji než auto, a proto nedodr-
žuje bezpečné odstupy,“ říká Lisý, podle něhož

mnoho motorkářů neumí citlivě »dávkovat« před-
ní brzdu. Proto se jim smekne přední kolo a násle-
duje pád. I tento pád může bezpečným způsobem
zažít účastník kurzu. 
„Nejčastějšími chybami ale jsou přecenění schop-
ností, rychlá jízda a špatný odhad vzdálenosti od
auta. A samozřejmě i samotné zvládnutí stroje v
náklonu či při brždění,“ vypočítává Miroslav Lisý
a dodává: „Kurzy pořádáme po celé republice - 8.
a 11. května budeme na letišti u Hořovic.“
Projekt, o němž  veškeré informace naleznete na
www.bezpecne-na-motorce.cz., podle manažerky
Lisého Adély Konárkové reaguje na statistiku
nehod motorkářů. Jen loni se podíleli na 1 290
nehodách, přičemž přes 1 000 z nich připadlo na
motorky s kubaturou větší než 100 kubických cen-
timetrů. „Při nehodách zahynulo 62 motorkářů,
258 bylo těžce zraněno. Nejčastěji bylo příčinou
nehod nezvládnutí motorky a nepřizpůsobení
rychlosti stavu vozovky,“ uvedla Konárková. 

Petra FRÝDLOVÁ

TAK KOMU TO DÁME? Porotce Jan Rosák se radí se zadnotřebaňským zas-
tupitelem Jiřím Petříšem. Foto NN L. PALIČKOVÁ

NAUČÍ VÁS JEZDIT. Řevničan Miroslav Lisý učí
motorkáře, jak zvládat silné stroje. Foto ARCHIV

Kvůli zrušení újezdu, který existuje už od roku
1927, jsou zděšeni starostové okolních obcí. 
„Úplně se z toho klepu, je to šílené a nelogické.
Vždyť sem armáda každý rok investovala miliony
a najednou to chtějí prodat. Nechápu to,“ řekl
i.dnes starosta Jinců Josef Hála. V Jincích sídlí
posádka, zkraje roku sem armáda podle starosty
navíc přistěhovala i 132. dělostřelecký oddíl z

Pardubic. „Teď by je zase stěhovali pryč? Připadá
mi to, že armáda zbytečně investuje, opraví spous-
tu objektů a vzápětí je chce prodat,“ kroutí hlavou
Hála, podle něhož má obec ve vojenském prosto-
ru zdroj pitné vody. „Jsem zvědav, kde budeme
brát vodu, až to zprivatizují,“ obává  se starosta
dopadů případného prodeje rozsáhlého prostoru,
který má kolem 260 kilometrů čtverečních. 
Znepokojený je i starosta Rožmitálu pod Třemší-
nem Josef Vondrášek. „Pan Vondra se nám mstí za
to, že jsme tu nechtěli radar,“ uvedl pro i.dnes. Po-
dle něj by bylo nejvhodnější, aby armáda převed-
la okrajové části výcvikového prostoru na obce a
jádro zůstalo chráněnou krajinnou oblastí nebo
národním parkem.„Rozhodně by nebylo dobře,
aby to rozprodali zbohatlíkům a zničilo se tady
zachovalé životní prostředí,“ dodal Vondrášek. 
„Ať by padlo rozhodnutí o zrušení na jakýkoliv ze
stávajících pěti újezdů, vždy se najde řada kriti-
ků,“ oponuje mluvčí armády Pejšek. „Resort ob-
rany ale musí hledat úspory a vojenské újezdy v
současném počtu a velikosti jsou zbytečným luxu-
sem, který si do budoucna nemůžeme dovolit.“
A co na to Středočeský kraj? Ten chce, aby se z
Brd stal po zrušení vojenského újezdu národní
park přístupný turistům. „Uvítali bychom bezú-

platný převod pozemků na kraj,“ uvedl náměstek
hejtmana Miloš Petera.           Petra FRÝDLOVÁ

Armáda se chystá zrušit vojenský prostor v Brdech
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Nejhorší varianta? Skoupí to
podnikatelé, les vykácejí...
Jste pro zrušení vojenského újezdu? ptaly se
Naše noviny obyvatel podbrdských obcí.
Ondřej ŠPALEK, 26 let, bývalý voják vojenské
základny Valdek, Nesvačily: „Prostor by oteví-
rat neměli. Je to jedno z mála míst, kam nesmějí
civilisté, a podle toho to tu vypadá - žádné od-
padky, žádné černé skládky, panenská příroda! Až
tam začnou jezdit auta a chodit lidi, tak to bude
vypadat jako všude - lidi jsou horší než prasata!
Nejhorší varianta je, že to koupí podnikatelé, les
vykácejí, rozparcelují a zničí další kus přírody.“
Božena NEDVĚDOVÁ, důchodkyně, Lhotka:
„Hlavně aby zdejší příroda, krajina zůstala tako-
vá, jaká je. Spousta lidí už do prostoru chodí přes
zákaz i nyní. “
Libuše ŠPALKOVÁ, důchodkyně, Jince: „Ať se
nic neruší. Je spousta jiných lesů, kam se dá cho-
dit na houby. Tohle je krásný prostor, který bych
nijak neměnila.“ (pef) 
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Silnice nový povrch nedostanou
CESTY Z ŘEVNIC DO TŘEBANĚ I MNÍŠKU BUDOU NĚKOLIK MĚSÍCŮ UZAVŘENY, ALE OPRAVY SE NEDOČKAJÍ

Řevnice - Od 19. dubna až do kon-
ce září se nedostanou obyvatelé
Zadní Třebaně po silnici do Řev-
nic. Silnice je zavřená, objížďka
přes Svinaře měří přibližně deset
kilometrů. „Jak práce pokročily?"
ptaly se NN starosty Řevnic Libo-
ra Kvasničky. 
„V ulici Třebaňské se odbývaly pří-
pravné práce na vozovce a začal se
kopat kanalizační řad i přípojky. By-
la provedena neplánovaná přeložka
dešťové kanalizace,“ odpověděl.
Kdo má odvahu a nebojí se policie,
uzavřenou silnicí přes zákaz vjezdu

jezdí. V minulých dnech se tu dalo
projet bez problémů - většinu času se
tu nic nedělo. „Kontroly děláme na-
mátkově. Nejsme tam samozřejmě
každý den, ale pár přestupků už se ři-
diči dopustili. Bohužel uzavírka není
100% dobře vyznačena, a tak musí-
me opatrně zjišťovat, odkud a kam
řidiči jedou. Do uzavírky se totiž lze
dostat z ulic, kde není uzávěra vy-
značena,“ uvedl velitel řevnických
policistů Jiří Dlask
V Řevnicích je neprůjezdná i ulice
Žižkova. „Kope se tu kanalizace a
dokončuje pokládka kabelů,“ řekl

Libor Kvasnička. Rozkopané jsou i
ulice Havlíčkova a Husova. 
Po uzavírce silnice z Řevnic do Zad-
ní Třebaně se zanedlouho nedostane-
te ani z Řevnic do Mníšku. „Mníšec-
ká má být zavřená od 1. 5. do 30. 9.
Pracovat se bude od nové hájovny k
Lesní,“  sdělil Kvasnička. 
Silnice na Třebaň a Mníšek jsou v
žalostném stavu, ale ani po dokonče-
ní prací a několikaměsíční uzavírce
nový povrch nedostanou. „Snaha by-
la, ale nemáme správná trička,“ uza-
vřel starosta Řevnic Libor Kvasnič-
ka.             Petra FRÝDLOVÁ, (mif)

Mladíka srazil vlak,
lékař už mu nepomohl
Karlštejn - Mladého muže srazil
přímo na nádraží v Karlštejně
vlak. Lékaři už nešťastníkovi po-
moci nedokázali. 
„Zranění mladého muže nebyla slu-
čitelná se životem. Lékař konstato-
val smrt,“ uvedl ředitel řevnické zá-
chranné služby Bořek Bulíček s tím,
že tragickou událost, která se stala
15. 4. v pozdních nočních hodinách,
vyšetřuje policie. (pef)

UKLÍZELI LES. Řevničtí myslivci se dali do jarního úklidu lesa -  likvido-
vali tzv. divoké skládky kolem mníšecké silnice. „U Vlasákovy zatáčky někdo
»odložil« asi tři interiéry aut včetně čalounění, skel a palubních desek,“ sdě-
lil předseda mysliveckého sdružení Miroslav Hejlek. „Drobnější odpad jsme
dávali do pytlů, větší kusy rovnou do přívěsných vozíků,“ dodal. Po dohodě
s řevnickou radnicí odvezli myslivci na sběrný dvůr sedm přívěsných vozíků
nepořádku. „Nejhorší bylo, když mi kamarád ještě týž den volal, že na místě,
které jsme už vyčistili, už leží stará sedací souprava. Odvezl ji Bořek Bulíček
s ostatním napytlovaným odpadem druhý den,“ uvedl Hejlek, podle něhož je
binec v lese nebezpečný pro zvěř: „Zvířata často hynou pod koly aut, ale i
tak, že se zamotají do různých odpadů, drátů...“ (pef) Foto ARCHIV

Srbsko - Průjezd přes lávku, která
spojuje břehy Berounky v Srbsku,
se chystají znovu zpoplatnit místní
zastupitelé. Argumentují velkým
zatížením lávky. 
Srbští 18. dubna sčítali celý den auta
jedoucí po lávce přes řeku - od 6.00
do 18.00 jich napočítali šest set!
„Nemáme nic proti turistům, ale lidé
by si měli uvědomit, že třeba při ná-
vštěvě Prahy, také musí za mnoho
služeb zaplatit,“ řekl Berounskému

deníku starosta Jaroslav Bastl. 
Lávka má podle zástupitelů Srbska
sloužit hlavně místním. Proto v pří-
padě, že bude mýtné obnoveno, se
místních týkat nebude. Obec nyní
kromě údržby lávky hradí také pat-
náct tisíc korun ročně za semafory,
které jsou nutné pro jednosměrný
provoz. Kraj odmítl převzít lávku do
svého majetku, obec se tedy musí o
její finančně náročnou údržbu posta-
rat sama. Petra FRÝDLOVÁ

Značení je špatné!
rozčilují se řidiči
Řevnice - V posledních dnech si ři-
diči projíždějící Řevnicemi často
nevědí rady, kudy jet do Zadní
Třebaně. Silnice mezi Řevnicemi a
Zadní Třebaní je uzavřená, a tak
se musí jezdit přes Svinaře. Jenže
značení objížďky není podle mno-
hých dostatečné. 
Na cedulích v Řevnicích i Třebani
jsou sice nakreslené zákazy vjezdu,
takže řidiči pochopí, že se tudy jet
nesmí, ale u cedulí chybějí oranžové
šipky, kudy vede objížďka. A kdo to
tady nezná, neví, kam má přesně jet.
„Mělo by tam být napsané, kudy se
dostanu do Třebaně. Nejsem místní,
takže vůbec nevím,“ zlobil se minu-
lý týden mladík u prodejny elektra v
Řevnicích, kde se ptal na cestu. 
Oranžové šipky značící objížďku
jsou až ve Svinařích. Navíc ještě tý-
den po uzavření silnice byla u svi-
nařské školky šipka s nápisem Z.
Třebaň umístěná obráceně, místo
doprava ukazovala vlevo. „Jeli jsme
podél šipky doleva, ale bylo mi to
divné, tak jsem se radši podíval v
protisměru. Tam ukazovala šipka na
druhou stranu, musel jsem to oto-
čit,“ řekl Miloslav Palička z Ondře-
jova. Špatné značení je také v Litni,
vlastně spíš žádné. „Neviděla jsem
tu jedinou informaci o tom, že se z
Třebaně nedá jet do Řevnic. Kdy-
bych to nevěděla, jela bych zbytečně
do Zadní Třebaně, přitom můžu jet z
Litně rovnou do Svinař,“ sdělila
Pavla Švédová z Řevnic.            (lup)

»Zahradník« řízl ženu
motorovou pilou
Řevnice - U kuriózního případu za-
sahovala posádka řevnické záchran-
né služby: muž prořezával stromy
motorovou pilou a nešťastnou náho-
dou řízl manželku přímo do obličeje. 
„Buďte opatrní - ať už pracujete na
zahradě, nebo v domácí dílně!“ vy-
bízí šéf záchranky Bořek Bulíček. 
Záchranáři také doporučují, aby si
lidé před prvním letošním sekáním
dobře prohlédli trávníky. „Po zimě
by si každý měl trávník projít a zkon-
trolovat, zda v něm nejsou kameny.
Ošetřovali jsme muže, jemuž prora-
zil nohu rozdrcený kámen, který od-
létl ze sousední zahrady,“ varuje
Bořek Bulíček. (pef)

Budeme opět platit mýto?
SRBSKÁ RADNICE CHCE ZPOPLATNIT VJEZD NA LÁVKU

TUDY NE. Neprůjezdná silnice z Řevnic do Zadní Třebaně. Zavřená má být
až do konce září. Foto NN M. FRÝDL

V Karlštejně hasili
trávu, u Všenor les
Karlštejn, Všenory - U několika
velkých ohňů zasahovali řevničtí
profesionální hasiči.
„Společně s karlštejnskými dobro-
volníky jsme 18. 4. likvidovali požár
trávy na ploše 30 x 30 metrů proti
benzinové pumpě v Karlštejně,“ řekl
řevnický profesionál Pavel Vintera s
tím, že devět hasičů oheň »krotilo«
půldruhé hodiny.
K požáru lesa mezi Všenory a Čer-
nolicemi řevničtí profesionálové vy-
jížděli 21. 4. „Hořela lesní hrabanka
na ploše 10 x 20 metrů po neuhlída-
ném pálení,“ uvedl Vintera. „Kromě
vody jsme museli použít  i ženijní
nářadí,“ dodal. (mif)

Z našeho kraje
* Setkání u pomníku v Řevnicích k
výročí ukončení II. světové války se
koná 5. 5. od 17.00. Zástupci spolků
se žádají, aby dorazili ve slavnost-
ních spolkových úborech. (pef)
*  11. ročník Spanilé jízdy mopedis-
tů ze Žebráka se uskuteční 7. 5 . Na
trasu dlouhou 68 km, která vede přes
Liteň, Karlštejn, Srbsko, Tetín, Tmaň
a Točník zpět do Žebráku se vydají i
svinařští mopedisté. Sraz účastníků je
v 9.00 na náměstí v Žebráku. (pef) 
* Ve státní svátek  8.5. bude otevřen
sběrný dvůr v Řevnicích od 9 do
12.00 hodin. (pef) 
* První Farmářské trhy se konají
14. 5. od 8 do 12:00 pod zámkem v
Dobřichovicích. Nakupovat u farmá-
řů budete moci až do konce října kaž-
dou lichou sobotu. Trhy nabídnou se-
zonní produkty z regionu i zahraniční
speciality, výpěstky ekologicky šetr-
ného hospodaření a výrobky dle tra-
dičních receptur.                         (vlc)
* V Řevnicích přibývá útěků psů i
lidí, kteří za své čtyřnohé přátele ne-
platí poplatky. Proto bude město Řev-
nice řešit tyto prohřešky přes přestup-
kovou komisi. Hříšníkům hrozí po-
kuta až 30 000 Kč. (pef) 
* Exkurze do aktivních vápencových
lomů Velkolomu Čertovy schody s
ukázkou rekultivace po ukončení těž-
by i těžební a dopravní techniky se u-
skuteční 14. 5. Exkurze bude organi-
zovaná ve třech skupinách, sraz při-
hlášených (739 832 876 nebo 311
624 101) je v 8.15, v 9.00 a v 11.25
před Muzeem Českého krasu v Be-
rouně. David PALIVEC
* Děti ze svinařské školky jezdí kaž-
dý týden do solné jeskyně v Berouně.
„Jsou tu pro ně připraveny soutěže,
pohádky, zpívání i dechová cvičení,“
řekla ředitelka MŠ Jana Saneistrová.
Solné bludiště je spojené ze tří sol-
ných jeskyní, z nichž každá je něčím
specifická, jinak velká a vydává jinou
energii. Všechny ale mají spoustu
blahodárných účinků. Děti budou
jezdit do jeskyně až do června. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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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
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S příchodem jara se ze zimního spánku neprobou-
zí jen příroda, ale i vodáci. Řeky se po zimě ode-
mykají a pro závodníky začíná nová sezona. 
Klub Neptun, který má svou loděnici v Řevnicích,
se již tradičně účastní závodů českého poháru ve
vodáckém víceboji. Proto můžete v těchto dnech
zahlédnout posádky trénující na pramicích pod
Černou skálou či u jezu v Řevnicích. Jde o kolek-
tivní sport, kdy na jedné lodi musí fungovat pět
závodníků jako jeden celek, aby bezchybně zvlád-
li jednotlivé disciplíny - slalom, sprint a přibližně
desetikilometrový sjezd.
První závod seriálu se konal v půlce dubna v
Sandberku u Kolína. Naši závodníci v mužské ka-
tegorii po vyhraném sjezdu obsadili celkově druhé
místo, ženy po zdařeném slalomu získaly bronzo-
vé medaile.
Další pohárový závod se uskuteční na domácí vo-
dě. Vodácké klání se bude 21. – 22. května konat
na Dolní Berounce. V sobotu dopoledne je na pro-
gramu královská disciplína – sjezd. Pojede se ze
Srbska (žákovské kategorie z Karlštejna) do cíle u
letovského mostu. Zde se také v sobotu odpoled-
ne odehraje druhá disciplína, divácky nejatraktiv-
nější slalom. V neděli se bude bojovat o medaile u
kempu v Dobřichovicích, kde budou celý víkend
závodníci ubytováni a kde bude na sobotní podve-
čer připraven doprovodný program.  
Závod je otevřený i pro posádky mimo svaz vodá-

ků, závodí se v kategoriích žactvo, junioři a juni-
orky, muži a ženy. Vyzýváme všechny odvážlivce,
kteří dají dohromady pětičlennou partu (loď rádi
půjčíme), ať nás kontaktují přes webové stránky

(http://neptun.tulaci.cz), kde také najdou bližší in-
formace. Všichni příznivci vodáckého sportu jsou
srdečně zváni - těšíme se na vaši účast i podporu!
Zuzana KUSBACHOVÁ, Neptun klub Řevnice

Vodáci chystají závody, sezona začala
PĚTIČLENNÉ POSÁDKY ZMĚŘÍ SÍLY NA BEROUNCE, CÍL SJEZDU BUDE U LETOVSKÉHO MOSTU

Můžeme se rozpinkat? poptávali se nedočkavci
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TURISTÉ POŘÁDALI JEDENÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Jedenáctý ročník turnaje ve stolním
tenisu PING-PONG Open 2011 se
konal v Zadní Třebani.
Hned od rána se do Společenského
domu trousili první nedočkavci s do-
tazy, zda se mohou rozpinkat. Krás-
né jarní počasí se na účasti nepode-
psalo - turnaje se zúčastnilo 9 žen a
38 mužů. Po zahájení jsme se rozlo-
sovali do čtyřčlenných a pětičlen-
ných skupin, ve kterých hrál každý s
každým, a poté nasadili hráče do
»pavouka«, v němž se hrálo na dvě a

od semifinále na tři vítězné sady. Po
13.00 jsme uzavřeli výsledky základ-
ní části a vyhlásili tři nejlepší ženy i
muže. Ti byli za zvuku fanfár dekoro-
váni medailemi, dostali diplomy i ce-
ny. Po obědě jsme rozehráli čtyřhry
a hráli - za celý den jsme zvládli 132
zápasů! Nakonec jsme vyhodnotili
nejúspěšnější hráče čtyřher a roz-
loučili se. Jedenáctý ročník PING-
PONG Open se vydařil, ať žije ten
příští!     Jaroslava ZAVADILOVÁ, 

KČT Zadní Třebaň

MOPEĎÁCI. Třiadvacet borců změřilo síly v závodě, který pořádali svinařští mopedisté v okolí míst-
ního zámku. Absolutním vítězem se stal Václav Ksandr. (Viz NN 8/11.)         Foto Michal KOZÁK

Výsledky 11. ročníku turnaje PING-PONG OPEN

výroba a tisk
dopisních 

obálek

www.frances.cz

Ženy:
1.: Marcela Krisová, Lety 
2.: Zdeňka Hrabětová, Praha
3.: Zdeňka Van Der Zwan, Praha

Muži:
1.: Václav Hrabě, Praha 
2.: Martin Hataš, Radotín
3.: Petr Laube, Praha 

Čtyřhra ženy:
1.: M. Krisová & J. Zavadilová

2.: Z. Hrabětová & Z. Van Der Zwan
3.: N. Lebrová & Rutová

Čtyřhra muži:
1.: P. Laube & J. Vodička
2.: L. Lev & J. Roziňák
3.: J. Špiegel & J. Telipský

Smíšená čtyřhra:
1.:  V. Hrabě & Z. Hrabětová
2.:  R. Urban & M. Krisová
3.:  P. Laube & Z. Van Der Zwan 



Strana 12, SPORT Naše noviny 9/11 

Utkání Dobřichovic »soudcovaly« ženy!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OBCÍ NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Dobřichovice hrající
nejvyšší soutěž v našem kraji, při-
vezly tři body z Vraného, ale doma
jen remizovaly. Zadní Třebaň, po-
slední tým okresního přeboru, ko-
nečně vyhrála. Po půl roce...    (mif)
DOBŘICHOVICE, I. A třída
Vraný - Dobřichovice 1 : 2         
Branky: Vořechovský a Kalivoda
V tvrdém a nervózním zápase bylo
mnoho hráčů obou týmů zralých na
červené karty... Utkání řídila neobvy-
klá trojice rozhodčích - tři ženy! -, ale
svoji roli zvládla výborně. Zápas za-
hájili hosté náporem. V  7. minutě byl
ve »vápně« podražen útočník Dobři-
chovic, penaltu ale Krajčimu brankář
chytil. V 17. minutě kapitán domá-

cích z trestného kopu obstřelil dobři-
chovickou zeď; gólman Fajfrlík (po-
sila z divizního Meteoru) neměl šan-
ci! Vyrovnat se hostům povedlo ve
35. minutě po slalomu Vořechovské-
ho (posila z druholigové Vlašimi) -
obešel čtyři hráče a z úhlu prostřelil
brankáře. Ve 2. půli se často faulova-
lo, diskutovalo, strkalo... Štěstí se na-
konec přiklonilo k hostům: domácí
bek ukopl Debnárovi míč ke Kalivo-
dovi, překvapený snajpr ho nezasáhl
naplno, ale do branky se přece jen do-
kutálel... (oma)
Dobřichovice - Spartak Příbram 1:1
Branka: Vořechovský
Ostře sledované utkání druhého s
třetím v tabulce. V 1. půli hráli do-
mácí pohlednou kopanou, měli pře-
vahu i spoustu šancí. Využili ale jen
jednu. Hosté gólmana prakticky neo-
hrozili. Druhý poločs přinesl neče-
kaný zvrat - domácí polevili a hosté
toho využili k vyrovnání. Navíc byli
vyloučeni dva hráči Dobřichovic -

Bouška a Vořechovský. Domácí re-
mízu se štěstím ubránili.           (oma)

FK LETY A, krajská I. B třída
Březnice - FK Lety 1:2
Branky: Jablonský, Balko
Domácí hrozili po dlouhých auto-
vých hodech a po standardní situaci v
38. minutě nastřelili tyč. Na druhé st-
raně velkou šanci prováhal Jůna.
Druhý poločas zahájili domácí nápo-
rem, ale hosté se nenechali nadlouho
zatlačit před vlastní branku. V 64.
minutě po rohovém kopu otevřel skó-
re hlavou Jablonský. O pět minut poz-
ději zvýšil nádhernou střelou z voleje
Balko. Domácí přidali a dvakrát se
vyznamenal brankář Sochacký. V 80.
minutě Březnice snížila, ale vyrovnat
už nestihla. Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Hostomice 3:0
Góly: Kratochvíl, Jablonský, Rada

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
Tlustice – OZT 3:2
Branky OZT: Procházka, Palička

Ostrovan prohrál poosmé o jednu
branku. Kdyby alespoň půlka z těch-
to zápasů skončila jeho vítězstvím,
záchrana v okresním přeboru by byla
reálná. Bohužel... V Tlustici Ostrovan
dvakrát vedl, díky veteránovi Proc-
házkovi a kapitánovi Paličkovi, ale
nezískal ani bod. Domácí totiž dali z
evidentního ofsajdu v poslední minu-
tě vítěznou branku… (Mák)
OZT - Neumětely 3:1
Branky: Bacílek 2, vlastní
Konečně! Po půl roce zažili hráči
OZT pocit vítězství. A naprosto zas-
louženého. O výhře rozhodli v 1. pů-
li, kdy se v krátké době dostali do tří-
brankového vedení. Neumětely sníži-
ly z penalty a určily tak konečný stav
poločasu i celého zápasu. Ve 2. děj-
ství už gól nepadl, i když měl OZT
několik obrovských šancí.         (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Řevnice – Lety B 1:1
Branky: Lerch -  Jambor
Před 150 diváky se hrála bojovná ko-
paná. Za domácí neproměnil penaltu
střelec jediné branky Lerch.      (Mák)
Kosoř - Řevnice 0:3
Branky: Hruška 3
Postavení v tabulce dávalo tušit vy-
rovnaný boj, ale díky střelecké formě
Hrušky šlo o jasné vítězství. (Mák)

Durisol VŠERADICE, III. třída
Chyňava - Durisol Všeradice A  2:2
Brabky: Urban, Linhart 
Nižbor - Všeradice B 3:4
Branky: Silbernágl, Suchý, Augus-
ta, Hruška 
Osov - Durisol Všeradice B 2:5 
Branky: Vynš 3, Vitner 2           (mis)

FC LITEŇ, III. třída
Tmaň - Liteň 6:0
Hosté neměli nejmenší šanci.    (mik)
Liteň - Vižina 4:2
Branky: Eiášek, Betyár, Los

KONEČNĚ VYHRÁLI. Zadnotřebaňský Ostrovan dokázal doma porazit Neu-
mětely. Zcela vlevo střelec dvou branek Karel Bacílek.     Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE - I. A třída

Nová Ves - Dobřichovice 8. 5. 17.00 
Dobřichovice - Milín 15. 5. 17.00 

FK LETY - krajská I. B třída
Dobříš – FK Lety 7. 5. 17.00
FK Lety – Tochovice 14. 5. 17.00

ZADNÍ TŘEBAŇ - okr. přebor
Chlumec - OZT 8. 5. 17.00                  
Stejstav Hýskov - OZT 14. 5. 17.00

ŘEVNICE - III. třída okr. soutěže
Řevnice -  Statenice 7. 5. 17.00 
Hostivice B - Řevnice 15. 5. 17.00 

KARLŠTEJN - III. třída 
Karlštejn - Cembrit 7. 5. 17.00
Nižbor - Karlštejn 14. 5. 17.00

FC LITEŇ - III. třída 
Chyňava - Liteň 8. 5. 17.00
Liteň - Loděnice B 15. 5. 17.00

DURISOL VŠERADICE - III. třída 
Vys. Újezd - Všeradice A 7. 5. 17.00
Všeradice A - C. Beroun 14. 5. 17.00

VŠERADICE B - IV. třída 
Chodouň - Všeradice B 8. 5. 10.15
Hýskov B - Všeradice B 15. 5. 17.00

Velikonoční svátky byly pro řevnické
»národní« házenkáře poklidné - nic
na tom nezměnilo ani to, že jsme tro-
šku zmokli...V sobotu 23. dubna jsme
měli v oblastní soutěži odehrát  zá-
pasy s obávaným Bakovem. Ten však
požádal o přeložení z důvodu ne-
mocnosti, a tak je přivítáme až 29.
května. Většina kluků se proto mohla
zapojit do bourání nafukovací haly
za Lidovým domem, ale moc jich ne-

přišlo! Tento úkol nejlépe zvládli
»naši« neslyšící - díky nim bylo i s
úklidem hotovo ještě do oběda. 
V pondělí nás čekal pochod za naši-
mi příznivci, aby nás podpořili tra-
diční pomlázkou. Ze hřiště nás v osm
hodin odcházelo šest! Během dne se
naše řady rozrostly - městem prochá-
zela až třicetičlenná skupina házen-
kářů. Děkujeme za podporu!
Na čarodějnice 30. 4. hráli házenká-

ři pět mistráků oblastního přeboru v
Modřanech. 
Řevnice st. žáci – Modřany 24:6
Branky: Holý7, Jelínek 6, Veselý 6,
Bíl 5
Řevnice koeduk. – Modřany 8:15
Branky: Edl 3, Karpíšek 3, Huml,
Smrčková,                                        
Řevnice – Modřany 27:16
Góly:  Jelínek 12, Veselý 12, Holý 3
Dorostenci excelovali, i když dohrá-
vali bez vyloučeného Jelínka.
Řevnice ml. žáci. – Modřany 9:11
Branky: Edl 4, Karpíšek 2, Holý 2,
Huml      
Řevnice žákyně – Modřany 18:8
Cenné vítězství - o branky se poděli-
ly všechny útočnice.

II. liga
NH Řevnice –  Sokol Osek 24:21
Pěkné utkání, v němž si domácí udr-
žovali jedno- až dvoubrankové vede-
ní, skončilo jejich výhrou o tři góly.
Raspenava - NH Řevnice 18:20. 
Řevničtí nečekaně obrali domácí o
všechny body.  Petr HOLÝ, Řevnice

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 1. 5. 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

Bakov nedorazil, zápasy jsou přeloženy na konec května
ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI BOURALI NAFUKOVACÍ HALU A CHODILI PO VELIKONOČNÍ POMLÁZCE

Příští zápasy A-týmu
řevnických házenkářů

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 

NA POMLÁZCE. Řevničtí házenkáři na tradiční velikonoční obchůzce Řev-
nicemi. Foto Petr HOLÝ


