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Cena výtisku 7 Kč

Máme bronz, zaplaťpámbu!
POBEROUNÍ I PODBRDSKO FANDILO ČESKÝM HOKEJISTŮM NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Poberouní - Chtěli jsme víc, ale zaplaťpámbu za bronz! K medaili z
mistrovství světa hnali české hokejisty i nadšení fanoušci z Poberouní
a Podbrdska.
V době zápasů Čechů na šampionátu
v Bratislavě, zvláště v konečné fázi
turnaje, se zastavil život i v našem
kraji - o dost klidněji, než jindy, bylo
na ulicích, silnicích, v obchodech...
Zato v hospodách to žilo! Hlavně pánové se scházeli před velkými obra-

zovkami či dokonce plátny a povzbuzovali Čechy. Televizi si fanoušci přinesli i na kurty za Lidovým domem v
Řevnicích - chtěli fandit společně. A
nejen fandit, uzavíraly se tu sázky!
Házenkář Petr Holý byl jediný, komu
se podařilo vyhrát. „Získal jsem 180
Kč!“ pochlubil se. Suma v banku narůstala, ale nikdo jiný už žádný výsledek netrefil. „Takže to teď asi propijeme,“ dodal Holý. Podobně naložili se sázkami i hosté zadnotřebaň-

Za Vítka v »Noci« zaskočí Lumír Olšovský
Poberouní - Výraznou posilu získal poberounský soubor, který už
šestou sezonu po republice uvádí
původní muzikál Noc na Karlštejně. V roli Peška bude letos s Pavlem Vítkem alternovat další muzikálová »star« Lumír Olšovský.
Olšovský exceloval či exceluje hned
v několika veleúspěšných představeních - kromě Peška, kterého hraje v
inscenaci karlínského Hudebního
divadla, třeba v Limonádovém Joovi, Producentech, Jacku Rozparovači či West Side Story. Za roli Cosmo
Browna ve hře Zpívání v dešti dokonce získal Cenu Thálie za mistrovský jevištní výkon v oblasti opereta muzikál. (Viz strana 3)
(mif)

ské restaurace Mlýn. „Po porážce od
Švédů tu bylo smutno. Výhra padla a
- propila se,“ řekla vedoucí Renata
Novotná. Po semifinálové prohře našich se smutnilo všude. „Doslova
jsme to oplakali,“ řekl výčepní restaurace Na Ostrově v Zadní Třebani
Roman Petřík. „Měli jsme slzy v
očích,“ dodal Řevničan Petr Holý. Ve
třebaňském Společenském domě se i
nadávalo na rozhodčí. „Atmosféra tu
byla hustá, rozhodčí to schytal,“ řekl
zaměstnanec Jindřich Košťálek.
Hospody při mistrovství praskaly ve
švech. Narváno bylo ve Svinařích, Hatích i jinde. A i když každý litoval, že
titul Češi letos nezískají, po výhře 7:4
nad nenáviděnými »Rusáky« v boji o
třetí místo se všichni radovali: Bronz,
zaplaťpámbu! Petra FRÝDLOVÁ

UŽ JDOU. V plném proudu je XII.
folklorní festival Staročeské máje. Z
vystoupení stylových souborů doslova z celé republiky už se měli možnost radovat diváci v Mokropsech,
Letech, Hlásné Třebani i Mníšku.
Průvod krojované družiny a dětí na
letovskou náves přivedla dechovka
12 Plzeň. (Viz str. 2) Foto Karel RÁŽ

Mladá žena se chtěla
zabít, skočila ze skály

Řevnice - Dramatická událost se
stala v neděli 15. 5. vpodvečer mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní. Z
Černé skály skočila mladá žena.
Devatenáctiletá žena zřejmě chtěla
spáchat sebevraždu. Když se jí nepodařilo sjet ze skály autem, skočila.
Spadla ale jen pár metrů a vážně se
zranila. „Naštěstí měla mobil, takže
zavolala pomoc,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček. Hasiči a záchranáři
jí našli na skále v nepřístupném terénu, odkud ji musel vyzvednout vrtulník. „Byla převezena do pražské
nemocnice, nejspíš má poraněnou
páteř,“ dodal Bulíček.
(lup)

Darebák vykradl chatu a ještě zbil majitele

Lumír Olšovský.

Foto ARCHIV

Lhotka - Šok zažil osmadvacetiletý muž, když se pozdě v noci zkraje května vrátil na svoji chatu ve Lhotce u Svinař. Načapal tu v »plné práci« zloděje. Darebák mu dal ránu pěstí a s ukradenými věcmi utekl.
Zloděj chatu prohledal a našel peněženku s hotovostí i doklady, k lupu přibral
elektrické nářadí. Jeho řádění v chatě překazil její majitel, který ho v ní krátce
před půlnocí vyrušil. „Neznámý lupič, po kterém nyní policie pátrá, na mladého mužem zaútočil - udeřil ho pěstí do obličeje a odstrčil ho,“ uvedla mluvčí
berounské policie Lenka Uriánková. Majitel chaty upadl na podlahu ve sklepě.
Toho zloděj využil a i s odcizenými věcmi zmizel. Když se napadený vzpamatoval, přivolal policii. Zloděj způsobil celkovou škodu 14 tisíc korun.
(pef)
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O pentle se poprala omladina i děti

POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL POKRAČOVAL V LETECH, HLÁSNÉ TŘEBANI A MNÍŠKU POD BRDY
kami řevnická skupina Cluaran. Děti
se, na rozdíl od dospělých, nestyděly
a poskakovaly v rytmu melodií. Program festivalu zakončila netradiční
cimbálovka Medicimbal z Velkých
Pavlovic. Její vystoupení si všichni,
kteří zůstali na návsi, pěkně užili až
do půl jedenácté. Věřím, že se všichni, kteří přijeli do Letů, skvěle pobavili.
Alena VANŽUROVÁ, Lety

Ač se to zdá neuvěřitelné, v Letech
se poberounský folklorní festival
Staročeské máje letos konal už pojedenácté.
V sobotu 7. května se počasí opravdu vyvedlo. Hned od rána bylo na
návsi živo - stavěly se stánky, naváželo zboží. Plánovaný program byl
nabitý až do večera. V deset hodin
dopoledne se rozezněl zvonek na
kapličce a začala tradiční pobožnost.
A pak už patřila náves stylovému
jarmarku, dechovkám i folklorním
souborům. Kromě tradičního jarmarečního zboží bylo letos v hlavní nabídce pivo, a to hned několik značek.
Čepoval se Chodovar z Chodové
Plané, Regent z Třeboně, Nektar ze
Strakonic, Postřižinské z Nymburka

Festival vyvrcholí
ve Třebani a Karlštejně
VŠERADICE, u hospody

sobota 21. května od 12.30 hod.
* Průvod krojovaných účastníků
* Ceremoniál žádání o právo
* Děti ze všeradické školky * Česká
beseda * Dražba a kácení máje
* Tancovačka * Soubory: Třehusk,
Skalanka, Lísteček, krajané
z rumunské obce Gerník

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves

sobota 28. května od 8.00 hod.
Sedlácké trhy, stylový jarmark
* Pobožnost u kapličky * Průvod
* Ceremoniál žádání o právo
* Zadnotřebaňské děti * Moravská
beseda * Dražba a kácení máje
* Tancovačka * Soubory: 12 Plzeň,
Klíček, Notičky, Prácheňský soubor
+ dudácká muzika, Caballos - kaskadéři na koních

KARLŠTEJN, náměstí

neděle 29. května od 13.00 hod.
* Průvod krojovaných účastníků
* Ceremoniál žádání o právo
* Moravská beseda * Dražba a
kácení máje * Soubory:
Domažlická dudácká muzika,
Modřenec, Laskavec, Kamýček,
Javorový Kolíček, Třehusk

TŘEBAŇSKÁ BESEDA. Nové vystoupení na májích v Hlásné Třebani předvedl místní spolek Holky v rozpuku - na píseň kapely Třehusk Na tý stráni
nad Třebání zatančil Hlásnotřebaňskou besedu... Foto Petra FRÝDLOVÁ
a MMX z Letů. Nechyběl ani tradiční Staropramen.
V první části programu zahrály Pilsner Jazz Band, dechová hudba 12
Plzeň i Nektarka ze Strakonic. V půl
druhé vyrazil průvod krojovaných
dětí s májkou a muzikou od bývalé
hospody U Kafků na náves, kde byl
pan starosta požádán o právo k pořádání májů. Program pak pokračoval
vystoupením dětí z letovské školky a
folklorního souboru Škubánek ze
Světlé nad Sázavou.
Sluníčko pálilo, pivo teklo proudem,
na návsi se peklo ve speciálním grilu
selátko. K poslechu vyhrávala dudácká muzika z Bechyně Duha. Na
chvíli byla zábava přerušena, když
jeden z hudebníků ve vedru zkolaboval. Přijela záchranka a muzikant byl
po ošetření odvezen do nemocnice.
Po dvou dnech byl v pořádku propuštěn domů.
Náves pak patřila taneční skupině
Proměny ze Řevnic, po ní přišla ke
slovu zase dechovka, tentokrát Cho-

dovarka z Chodové Plané a Třeboňská 12 z Třeboně .
Na závěr odpoledního bloku vystoupila se svým repertoárem hudební
skupina Třehusk, která doprovodila i
kácení májky. Porazili ji letovští hasiči, o pentle i kytku na špičce se
»poprala« místní omladina a děti.
Večerní program začala irskými a
bretaňskými písničkami i orchestrál-

Hlásňáci se modlili za počasí
Festival Staročeské máje pokračoval
uplynulý víkend v Mníšku a Hlásné
Třebani. Každý rok se »Hlásňáci«
modlí za počasí, tentokrát to vyšlo.
„Před začátkem kulturního programu jsme se přeci jen trochu obávali.
Vypadalo to na déšť, ale nakonec bylo teplo a dokonce svítilo sluníčko,“
pochvaloval si starosta Vnislav Konvalinka. Začalo se hned ráno farmářskými trhy, ze souborů se předvedly
bechyňská dudácká muzika Duha,
zatančil Klíček, Třebaňáček i Proměny, Holky v rozpuku předvedly
Hlásnotřebaňskou besedu. Pod májí
se tančila beseda moravská a tečku
za celým dnem udělala májová zábava v místní sokolovně.
V Mníšku mohli návštěvníci zhlédnout nejen děti ze ZUŠ, ZŠ a MŠ, ale
také dudáckou muziku z Pošumaví a
folklorní soubory Kominíček, Kolíček, Furiant a Kamýček. Program
vyvrcholil vystoupením staropražské kapely Třehusk a cimbálovky
Medicimbal.
Petra FRÝDLOVÁ

Sousedé posedí na návsi, pod májí
Přestože je XII. poberounský folklorní festival Staročeské máje už dávno v
plném proudu, narychlo se k němu rozhodla přidat další obec - NESVAČILY. Májová oslava se tu bude konat po mnoha letech a bude mít podobu sousedského posezení na návsi. Přestože se vše chystalo narychlo, program bude více než bohatý - dokonce vystoupí i krajanské soubory z rumunského
Gerníku, kteří tento víkend dorazí na návštěvu své partnerské vsi Všeradice.

MÁJOVÉ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ - NESVAČILY, náves
neděle 22. května od 11.00 hodin

Program: Krajanské soubory z rumunské obce Gerník * nesvačilské děti
* taneční kroužek z Litně * moravská beseda * kácení máje * taneční skupina Proměny * staropražská kapela Třehusk...
Dětské odpoledne na hřišti, postřižinské pivo, klobásy...
(pef)

Slezská beseda měla u Berounky obnovenou premiéru
ZAPOMENUTÝ TANEC »OŽIVILA« VEDOUCÍ ŘEVNICKÉHO TANEČNÍHO SOUBORU KLÍČEK LÍDA CHROUSTOVÁ
Mokropsy, Řevnice - Slezská beseda, která se tančila na folklorním
festivalu Staročeské máje v Mokropsích, měla u diváků velký úspěch. S dospělými tanečníky ji nacvičila vedoucí dětského souboru
Klíček Lída Chroustová.
Bylo vidět, že se tanec líbil - je neokoukaný a lidi zajímá. Beseda moravská či česká se tančí po okolí rok
co rok, ale slezská nikoliv.
Kde se vzala u Berounky?
„Měli jsme zápis not od paní Krejčokové z Řevnic - byla to památka na
maminku jejího manžela - i původní
popis tance z roku 1913,“ řekla
Chroustová. „Noty mi upravil kamarád, sehnali jsme nahrávací studio v
Praze a s pár muzikanty a zpěvačkami nahráli všechny tance. Dokonce
jsme stěhovali i cimbál,“ dodala.
Slezskou besedu zná v Čechách málokdo, netančí prý se dokonce ani ve
Slezsku. Přestože ji Chroustová nikdy tančit neviděla, dokázala tance
nacvičit podle původního zápisu a s

BESEDNÍCI. Tanečníci slezské besedy na návsi v Mokropsích. Vedoucí Lída
Chroustová druhá zprava.
Foto Marek HUML

pomocí slezských lektorů, kteří jí radili s autentickým stylem. S Klíčkem
ji nacvičila v roce 2003, k 90. výročí
vzniku tance. Protože si chtěla »hopsnout« i sama, dala dohromady také jednu dospělou kolonu. Beseda se
tehdy tančila poprvé na májích v Letech, poté na oslavách baráčníků v
Řevnicích, ve Třebani, Zdicích...
Letos tedy tento »neznámý« tanec
slavil u Berounky obnovenou premiéru. Kdypak bude k vidění příště?
„Určitě za rok na festivalu Staročeské máje, už jsem domluvená s organizátorem Miloslavem Frýdlem,“
slibuje Chroustová. „Moc se na to
těšíme všichni, kteří jsme to opět nacvičili,“ dodává s tím, že začala besedu zkoušet zase i s dětmi z Klíčku.
„Kluci jsou ale ještě malí a tanec je
pro ně náročný, zatím tedy vyčkávám. Ale mnohem hezčí je, když se
tančí alespoň ve dvou kolonách, takže snad časem...,“ uzavírá »objevitelka« slezské besedy Ludmila
Chroustová.
Petra FRÝDLOVÁ
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V Dobřichovicích budu úplně mimo!
S POBEROUNSKÝMI OCHOTNÍKY SI V NOCI NA KARLŠTEJNĚ ZAHRAJE DALŠÍ MUZIKÁLOVÁ »STAR« - LUMÍR OLŠOVSKÝ
Poberouní - Šest let už v poberounské inscenaci veselohry Noc
na Karlštejně exceluje skvělý Pavel Vítek. Letos bude mít v roli
královského šenka Peška Hlavně
parťáka - další muzikálovou hvězdu Lumíra OLŠOVSKÉHO.
Noc na Karlštejně poberounský
soubor uvádí už šestou sezonu. Nejste nervózní z toho, že budete naskakovat do »rozjetého vlaku«?
Záskoky jsou jedno z mála adrenalinových dobrodružství, které mě baví. Všichni zúčastnění se semknou a
soustředěně čekají, kdy odvážlivec
bude potřebovat jejich pomoc. Takže
taky doufám v příjemné zacházení,
čekám další mimořádný večer a pro
sebe nezapomenutelný zážitek.
Nebojíte se, vy, profesionál, držitel
Ceny Thálie za mistrovský jevištní
výkon, spolupráce s ochotníky?
Bojím se jedině toho, že ve srovnání
s nimi umělecky pohořím. Někdy je
zapálený ochotník stokrát zábavnější, než upjatý profík. Držitel nedržitel, budu mít v hlavě strašáka, že se
ode mě čeká nějaký mimořádný výkon, a nakonec nic.
Perete se hodně se scénářem? Text,
podle kterého hrajete Noc na Karlštejně v Karlíně, je přecijen dost od-

lišný od toho »poberounského«...
Původně jsem si naivně myslel, že
těch pár odlišností, které v textu na-

Noc na Karlštejně

Hrají a zpívají: Vladimír ČECH, Jan ROSÁK, Pavel VÍTEK, Lumír OLŠOVSKÝ, Petr JANČAŘÍK, Jan Matěj RAK, řevničtí i dobřichovičtí ochotníci, 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)

PEŠEK. Peška hraje Lumír Olšovský v karlínské inscenaci Noci na Karlštejně. Teď si tutéž roli »střihne« s poberounskými ochotníky. Foto ARCHIV
jdu, se dá hravě zapamatovat. A nebo
si pojedu »po svém« a nikdo si toho
ani nevšimne. Ale ono ne! V »poberounském« textu není kámen na kameni... Ještěže alespoň postavy se
jmenují stejně. Asi se budu muset
naučit znovu celou hru. Myslím, že
to bude ještě zábava. Každopádně
mám zatím dost času na učení.
Také budete zčásti zpívat jiné písničky než v Karlíně. Už jste si »novinky« přezpíval?
Ano, to už mám za sebou, a dá se říci, že bez zhroucení. Ovšem nezaručuji, že písničky v mém podání diváci v osudný večer vůbec uslyší. Tréma dělá svoje. Slovy klasika: Má
hlava má svoji vlastní hlavu.
Hrajete v několika inscenacích,

zkoušíte, režírujete Světáky. Času
určitě nemáte nazbyt. Proč jste vlastně na nabídku kývnul?
Právě ve Světácích účinkuje Pavel
Vítek a při jednom rozhovoru mezi
zkoušením jsem kývl na prosbu o
výpomoc v jednom pro něj kritickém
termínu. Mám Pavla rád, tak proč ne.
Taky mám vypomáhací náturu...
Premiéru v poberounské »Noci« si
odbydete 4. června v Dobřichovicích. Budete nervózní?
Určitě budu úplně mimo! Bušení
srdce, sucho v krku, křeč v nohách,
to všechno mě postihne. Budu běhat
po zákulisí a nesmyslně blábolit. Budu se proklínat, že jsem to slíbil. Ale
už teď se na to těším. My herci jsme
prostě blázni!
Miloslav FRÝDL

Ve Svinařích se těší na Nahý zámek i bludiště
SVINAŘSKÝ ZÁMECKÝ AREÁL BUDE V ČERVENCI A SRPNU OTEVŘENÝ ZÁJEMCŮM O PROHLÍDKU
Svinaře - Rozsáhlou rekonstrukcí
a rozšiřováním prochází zámecký
park ve Svinařích. Po zimě byly
pokáceny stromy, vymýceny nálety i křoviny. „Následovaly terénní
úpravy a budování sítě mlatových
cest,“ říká v rozhovoru majitel
zámku Jiří NOSEK.
Jaké úpravy ještě park čekají ?
Nyní se pracuje na výsadbách alejí a
dalších stromů podle projektu. Pak
se bude vysazovat bludiště, které má
park ozvláštnit. Následovat bude
ošetření téměř všech stromů, jak my
říkáme ve starém, původním parku.
Na podzim se budou vysazovat keře
a upravovat svahy kolem potoka. Na
jaře příštího roku pak bude zvelebeno i nejbližší okolí a nádvoří zámku.
Pracuje se i v zámku?
Uvnitř zámku se také pracuje. V současnosti se upravují prostory budoucí kuchyně a restaurace. Po skončení
Svinařského řetězení, které plánujeme na 4 .- 5. června, bychom se rádi
pustili do vnitřních rozvodů a omítek
uvnitř zámku.
Práce jsou velice nákladné - uspěla
nějaká žádost o dotaci?

Vloni jsme uspěli se žádostí o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 6 - Zlepšování

stavu přírody a krajiny. Díky penězům z tohoto fondu mohla letos začít
rozsáhlá rekonstrukce parku. Další

Výsadba stromů ve svinařském zámeckém parku.

Foto NN M. FRÝDL

naše žádosti jsou v jednání.
Kdy si budou moci zájemci prohlédnout nový park a samotný zámek?
Jelikož zájem návštěvníků o zámek a
park je veliký, rozhodli jsme se v
červenci a srpnu otevřít zámecký areál, včetně komentovaných prohlídek. Téma letního zpřístupnění je
Nahý zámek. Smyslem bude ukázat
zájemcům, jak vypadá zámek v rekonstrukci, jaké stavební úpravy
udělali předchozí vlastníci. S ohledem na rekonstrukci to však bude
zatím v omezeném rozsahu a hodinách. Více se zájemci mohou dozvědět před prázdninami na našich internetových stránkách.
Chystáte nějaké kulturní akce, třeba slavnostní otevření parku?
Kulturní program u nás zahájí začátkem června zmiňované kovářské fórum Svinařské řetězení. V létě, tedy
v době otevření, si návštěvníci budou
moci prohlédnout výstavu obrazů,
soch, loutek a fotografií deseti našich předních umělců. Na letní víkendy pak připravujeme koncerty,
besedy a další kulturní akce.
Petra FRÝDLOVÁ
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Zazpívají Koubková i Černochová
NA ŠESTÉM ROČNÍKU JAZZOVÉHO FESTIVALU V ČERNOŠICÍCH SE PŘEDSTAVÍ »HVĚZDY« I MÍSTNÍ MUZIKANTI
VI. ročník jazzového festivalu Jazz
Černošice 2011 se koná od 17. do
22. května. Celý týden bude v Clubu
Kino, na černošických ulicích, v místních restauracích a letos nově na
scéně v Centru Vráž znít jazzová
hudba.
V jazzovém maxistanu na Vráži vystoupí ve středu 18. 5. Big Band
ZUŠ Černošice, Saxofonový Quartet
ZUŠ Dobřichovice a Ad-hoc Milana
Čejky, ve čtvrtek 19. 5. Flétničky dětské flétnové trio ZUŠ Černošice,
kapela Jazz Efterrätt a v pátek 20.5.
Bobby Houda and band. Specialitou
letošního ročníku je sobotní jazzová
snídaně v restauraci Bolleta s Martinou Talpovou a již tradičně můžete
ve středu 18. 5. navštívit restauraci
Starý dům, kde celý večer bude hrát
klavírista Václav Tobrman. Všechny

Lucku Vondráčkovou
si pozvalo VoKoBere
Řevnice - Popová hvězda Lucie
Vondráčková bude 30. května k
vidění v řevnickém kině. Vystoupí
jako host muzikantského tria VoKoBere, které tu koncertuje od
19.30 hodin.
Členem tria skupiny je vedle Petra
Kocmana a Tomáše Berky také Jiří
Vondráček, otec populární »Lucky«.
„Tři výrazné hudební osobnosti,
které od roku 2009 vystupují pod
veselým názvem VoKoBere představují hudební styl čerpající z folku,
blues, country a kytarového popu,“
uvedla Barbora Tesařová, jež se podílí na organizaci koncertu.
(mif)

Kina v okolí

koncerty jsou pro občany a návštěvníky města připraveny zdarma.
Večer 18. 5. je v Clubu Kino věnovaný pěveckým sborům Chorus An-

Festivalový víkend od 20. 5. do 22.
5. bude v Clubu Kino patřit těmto
zvučným jménům: Golden Big Band
Prague, Beňo a Ptaszek, 4 Bars, Jana

Kdo vystoupí na festivalu Jazz Černošice 2011
Středa 18. 5.: 18.30 - Centrum Vráž: Big Band ZUŠ Černošice, Saxofonový Quartet ZUŠ Dobřichovice, Ad-hoc Milana Čejky, 19.00 - Restaurace Starý dům: Václav Tobrman, 20.00 - Club Kino: Chorus Angelus,
Columbella
Čtvrtek 19. 5.: 18.30 - Centrum Vráž: Flétničky, Jazz Efterrätt, 20.30 Club Kino: Antikvariát Pavla Kopačky
Pátek 20. 5.: 10.00 - Club Kino: Jana Koubková Quartet, 17.00 - Centrum
Vráž: Bobby Houda, 19.00 - Club Kino: Golden Big Band Prague, Beňo a
Ptaszek, 4 Bars, Jana Koubková Quartet
Sobota 21. 5.: 10.00 - Restaurace Bolleta: Martina Talpová and Band,
19.00 - Club Kino: Betty Lee & The Bead Beat, Emil Viklický Trio, Ondřej
Štveráček Quartet, Taking Off feat Tereza Černochová
Neděle 22. 5.: 17.00 - Club Kino: Brécy
gelus a Columbella. Ve čtvrtek 19. 5.
je od 10.00 v Clubu Kino připraven
výchovný koncert pro školy s Janou
Koubkovou a její kapelou, večer si
můžete do Clubu přijít poslechnout
Antikvariát Pavla Kopačky.

Koubková Quartet, Betty Lee & The
Bead Beat, Emil Viklický Trio, Ondřej Štveráček Quartet a jako vrchol
festivalového dění Tereza Černochová s kapelou Taking Off. Festival zakončí v neděli 22.5. v Clubu Kino

Kosa bude uvádět Vladimír Čech
MALÍ ZPĚVÁČCI BUDOU SOUTĚŽIT V MNÍŠECKÉM ZÁMKU
Jedenáctý ročník pěvecké soutěže
pro děti a mládež Brdský kos se bude
konat v sobotu 28. května na nádvoří zámku v Mníšku pod Brdy.
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích: I. (5 - 8 let), II. (9 - 13), III. (14
- 18 let) a nově také v kategorii IV.,
určené pro smíšené dvojice či skupiny. Předpokládaný začátek soutěže
je ve 14 hodin, počátek registrace
soutěžících o hodinu dříve. Porota, v
jejímž čele stane zpěvačka a herečka
Zora Jandová, bude jako vždy milá a
laskavá. Soutěž bude uvádět známý

herec a populární moderátor Vladimír Čech. Kromě originální sošky
Brdského kosa, kterou pro vítěze tradičně vyrábí mníšecká keramička
Zuzana Zápalová, je pro úspěšné
zpěváky připraveno mnoho dalších
cen. V závěru soutěže bude navíc
udělena Cena diváka.
Vítězové soutěže se představí divákům na náměstí v rámci kulturního
programu Skalecké pouti, kde se budou moci setkat i s Richardem Krajčem a skupinou Kryštof.
Miloš NAVRÁTIL, Mníšek p/Brdy

KINO LITEŇ

21. 5. 18.00 KRÁLOVA ŘEČ
28. 5. 18.00 AUTOPOHÁDKY

KINO ŘEVNICE

18. 5. 20.00 BIUTIFUL
20. 5. 20.00 LEPŠÍ SVĚT
21. 5. 16.00 RANGO
21. 5. 20.00 ODCHÁZENÍ
25. 5. 20.00 KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
27. 5. 20.00 ČERNÁ LABUŤ
28. 5. 16.00 MÁMA MEZI MARŤANY
28. 5. 20.00 NA MAMUTA!

Po větru se nesly zvuky bubnů
RANČ HOSTIL SETKÁNÍ S ALTERNATIVNÍM HUDEBNÍKEM

KINO MÍR BEROUN
16. 5. - 18. 5. 17.30 a 20.00 (Po 20.00,
St 18.30) CZECH-MADE MAN
19. 5. 15.30 BIUTIFUL
19. 5. - 1. 6. 18.30 (20. 5. 17.30, 21. 5. 22. 5. 15.00 a 20.00, 24. 5. 17.00, 27. 5.
15.30 a 19.00) PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
20. - 22. 5. 17.30 (Pá 20.30) NEZNÁMÝ
24. 5. 20.00 AUSSIG
28. 5. - 29. 5. 15.30 MEDVÍDEK PÚ
31. 5. 20.00 3

LETNÍ KINO BEROUN
27. 5. 21.30 KRÁLOVA ŘEČ
28. 5. 21.30 NEVINNOST

CLUB KINO ČERNOŠICE
24. 5. 20.00 ODCHÁZENÍ
31. 5. 20.00 KRÁLOVA ŘEČ

KINO RADOTÍN

20. 5. 17.00 a 19.30 RANGO
21. 5. 17.00 a 19.30 OPRAVDOVÁ
KURÁŽ
22. 5. 15.00 KRTEK FILMOVÁ
HVĚZDA
22. 5. 17.00 a 19.30 ODCHÁZENÍ
27. 5. 19.00 PUŠKVOREC
28. 5. 17.00 a 19.30 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
29. 5. 15.00 MACH A ŠEBESTOVÁ O
PRÁZDNINÁCH III

BUBNOVALI NA RANČI. Skupinové bubnování s Petrem Šušorem na ranči
Petra Vlasáka v Leči u Skuhrova.
Foto Ivan FEJFAR
Pokud jste se nacházeli první májovou sobotu v okolí Leče u Skuhrova ,
měli jste možnost zaslechnout po větru se nesoucí rytmické zvuky mnoha
bubnů. Na ranči kaskadérské skupiny
Caballos Petra Vlasáka, v malebném
koutě naší krásné kotliny se konalo
setkání s facilitátorem a alternativním hudebníkem Petrem Šušorem.
Kdo je to facilitátor? „Prostředník,
ne učitel,“ tvrdí Šušor. „Jeho hlavní
úkol je postarat se o vybudování dobré atmosféry, v níž si lidé budou při-

padat bezpečně a budou se schopni
svobodně hudebně vyjádřit.“
Facilitátor dokáže pomocí různých
technik vytvořit z účastníků »seance«
úžasně znějící a navzájem ladící hudební těleso. A to navzdory tomu, že
se lidé navzájem neznají a ani nehrají na žádný hudební nástroj.
Vše výše popsané se v Leči opravdu
vyplnilo a do mého deníku nevšedních zážitků tímto přibyl další zápis.
Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

dámský Voice Band Brécy. Z festivalových koncertů bude Českým rozhlasem pořízena nahrávka.
Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Tipy NN

* Vernisáž výstavy prací dětí z černošických výtvarných kurzů malířky
Martiny Fojtů hostí 20. 5. od 18.00
velký sál zámku Dobřichovice. Na
kytaru zahraje Vojta Kratochvíl. Výstava potrvá do 29. 5.
(vlc)
* Bluegrassová kapela Abalone zahraje 20. 5. od 20.00 v Restauraci V
Budňanech Karlštejn.
(mam)
* Promítání unikátních záběrů ze
světa nedotčeného civilizací v nitru
ostrova Papua, Nová Guinea pořádá
20. 5. od 20.00 ve Fürstově sále Dobřichovice Jan Amos Vaněk. Autor
zprostředkuje postřehy, dojmy a poznatky ze svých pobytů v tomto
koutě světa, kde lidé žijí z toho, co
jim poskytne příroda.
(vlc)
* Koncert Chantal Poulain a Štěpána Markoviče se koná 21. 5.od 20.00
na hradě Karlštejn.
(pef)
* Studentský orchestr dirigovaný
Jiřím Šimáčkem koncertuje 22. 5. od
17.00 v zámku Dobřichovice. (vlc)
* Koncert pěvkyň Marie Sommerové a Anety Černé doprovázených na
varhany Dagmar Doubkovou hostí
28. 5. od 18.00 kostel v Karlíku.
Zazní skladby W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, H. Purcella...
(vlc)
* Vernisáž výstavy fotografií Dáši
Borovské nazvané Čtyři roky Porty
v Řevnicích se koná 30. 5. od 17.00
v Modrém domečku Řevnice. Výstava potrvá do 27. 6.
(šah)
* Na Lhoteckém předletí, které se
koná ve Lhotce u Svinař 28. 5. od
16.00, zahrají kapely Radost, Činna
a Neúspěšný atlet. K ochutnání budou mexické speciality.
(help)
* Cimbálová muzika Hradišťan
koncertuje v kostele ve Svatém Janě
pod Skalou 28. 5. od 16.00.
(pef)
* Výstava starých gramofonů potrvá
v Muzeu Sv. Čecha a J. Novotné v
Litni do konce května.
(pef)
* Výtvarnice Květa Čapková, jež se
inspirovala surrealismem, vystavuje
od půli května do půli června v Modrém domečku Řevnice.
(šah)
* Výstava fotografií z toulek po
městě a krajině je v Galerii Čerťák
(Vápenka Čertovy schody, Tmaň)
přístupná do 16. června.
(pef)
* Tramvaje v Berouně - to je název
recesistické výstavy prací školáků,
jež je v Muzeu Českého krasu Beroun přístupná do 20. 6. Jak by to
vypadalo, kdyby po městě jezdily
tramvaje?
(dap)

V Zámečku se bude
vzpomínat na plovárnu

Posezení nad kronikami se koná v
sále Zámečku Řevnice 20. května od
17.30. Vzpomínat na řevnickou plovárnu a další působení Okrašlovacího spolku v Řevnicích bude znalec
místní historie Jindřich König. Posezení, na které vás srdečně zve Letopisecká komise, bude doprovázet
výstavka dokumentů.
Dobové dokumenty z historie řevnické plovárny a Okrašlovacího spolku
v Řevnicích můžete následně vidět
od 23. do 29. května v kavárně řevnického Modrého domečku.
Tomáš HROMÁDKA, Řevnice
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Jančařík si bude povídat
s Nálepkovou i Trávníčkem

Další Zámecký večer s Petrem Jančaříkem se
uskuteční 20. 5. od 18.00 ve všeradické Galerii
M. D. Rettigové. Tentokrát pozvání přijala herečka a zpěvačka Světlana Nálepková i herec
Pavel Trávníček. Soutěžit budeme o nejlepší
vdoleček.
V galerii můžete až do 29. 5. vidět i výstavu
malířky Anny Vančátové z Dobříše, žákyně Cyrila Boudy. Přijít se podívat můžete od úterý
do pátku, od 9 do 16 a v sobotu i v neděli od
10 do 17 hodin. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Vižinští oslavili Den matek

V pátek 13. 5. připravil obecní úřad ve Vižině
posezení ke Dni matek. Sešly se dámy různého
věku, poseděly, popovídaly, pochutnaly si na
zákuscích i kávě, dostaly květinu. Zastupitelé
pak vyzývali jednotlivé maminky k tanci...
Den nato pořádali mladí hasiči výpravu lokálkou z Vižiny do Radouše. Na okrskové soutěži
jsme povzbuzovali kamarády z Podbrd a přáli
jim vítězství. Za podbrdskými hasiči, kteří nám
pomáhají s nácvikem, jsme vyrazili už před časem, na kole. Byl to hotový »Závod míru« zúčastnilo se sedmnáct malých cyklistů s doprovodem.
Jana FIALOVÁ, Vižina

Místo parkoviště bude pietní místo
FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE SE VE VŠERADICÍCH KONÁ 21. KVĚTNA
Vysvobozování lidí uvězněných v havarovaném
autě za pomoci ručních vyprošťovacích nástrojů
nacvičovali zkraje května všeradičtí hasiči. Jako
pokusný vůz nám posloužil starý favorit, který
jsme po ukončení akce přidali k železnému odpadu. Podobnou akci chystáme i do budoucna a měli
by se jí zúčastnit i profesionální záchranáři.
Jednotka hasičů chce poděkovat všem občanům,
kteří přispěli odpadem ke sběru železného šrotu.
Díky dostatečnému množství sběru máme možnost
zakoupit přenosný výsuvný žebřík do vybavení zásahové jednotky.
Poslední dubnový den se ve Všeradicích, stejně
jako v mnoha obcích po okolí, pálily čarodějnice.
Akce se vydařila, prodalo se i velké množství občerstvení, nedošlo k žádnému úrazu.
Jaro už je dávno v plném proudu, zahrádky se mění
doslova před očima. Obecní pozemky dostávají

jarní péči. Chci poděkovat zahrádkářům za údržbu
zahrady mateřské školky. V současné době se upravuje horní náves, kde máme osazenou šachovou
figuru Bílé královny. Po dokončení tohoto prostoru se budeme věnovat okolí pomníku padlých, které chceme proměnit v pietní místo nikoli parkoviště odstavených vozů. Tímto žádám občany, jejichž
vozy zde parkují, aby využívali svých dvorů.
Všechny srdečně zvu na XII. poberounský folklorní festival STAROČESKÉ MÁJE, který se ve
Všeradicích koná v sobotu 21. května. Bohatý program začne ve 12.30 před hospodou a potrvá až do
nočních hodin. Vystoupí naši přátelé z rumunské
vsi Gerník, kapely Skalanka i Třehusk, soubor Lísteček aj.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

VIŽINSKÉ ČARODĚJNICE. V sobotu 30. 4. se dámy hodily do gala a daly si sraz ve Vižině. Průvodem se šlo k veliké hromadě se slaměnými čarodějnicemi, které vyrobily děti. Když hranice vzplála, byli jsme očarováni magickou silou ohně, děti si
opékaly buřty, běhaly s kadidly a soutěžily. Konal
se rychlokurz v létání, slalom na koštěti, hod koštětem, čarovalo se. Nakonec všichni zapálenými
prskavkami do nebe pozdravili kolegyně...
Jana FIALOVÁ, Vižina, foto Kamil HRZAL

Z podbrdského kraje

* Dvacet metrů okapových svodů a okapové háky
ukradl neznámý zloděj majiteli domu v Hostomicích. Škoda je 33 000 Kč.
(pef)
* Rozhledna na Studeném vrchu nad Malým
Chlumcem bude otevřena 21., 22., 28. i 29. 5., vždy od 10.00 do16.00 hodin. Občerstvení je zajištěno přímo ve věži.
(mif)

Kouzla jsme neodkoukali, bohužel...
V OSOVSKÉ ŠKOLE DĚTI POBAVILO KOUZELNICKÉ DUO KELLNER

MEZI NEJLEPŠÍMI. Všeradická taneční skupina
Chilly Boys se 7. 5. v pražském klubu Roxy zúčastnila největší break dancové akce v Česku - Battle
of the Year. V souboji skupin kluci skončili pátí.
Jakub Suchý, přezdívaný Gentli, s Tomášem Vejvodou-Křovákem (na snímku) absolvovali i soutěž
jednotlivců. Jakubovi se podařilo probojovat z
osmdesáti tanečníků mezi 16 nejlepších.
Mirka SUCHÁ, Všeradice, foto ARCHIV

V pondělí 9. května zavítalo do školy v Osově kouzelnické duo Kellner. Kouzelník a jeho asistentka
předváděli v tělocvičně kouzla a triky, které by se
mnohým z nás hodily - třeba měnit barvy šátků podle nálady, převlékat se se svázanýma rukama atd.
Bohužel, nikomu se nepodařilo kouzla odkoukat!
Duo zpočátku předvádělo jednoduchá kouzla, ale
postupně to byly triky, až zůstával rozum stát. Asistentka Dáša Khúle byla odvážná, účastnila se kouzla s provazy a svetrem. Do rolí kouzelnických učňů
se vžili Petr Sanický a Tomáš Pešice. Kouzlili dolary. Škoda, že jim tato schopnost po rozloučení s
kouzelníky zmizela. Legrační číslo bylo s ekologickou myčkou. Skryté tajemství, jež dokonale vyčistilo nádobí, byl malý psík. Kouzelnické vystoupení se
nám moc líbilo, věříme, že k nám zase zavítají.
Fotbalisty zmohla únava
V úterý 10. května vyjeli žáci školy v Osově na fotbalový turnaj do Hořovic. Mladší kategorie sehrála zápas s Komárovem i 2. ZŠ Hořovice a obsadila
3. místo. Hráči starší kategorie měli vstup do turnaje šťastnější - nad Lochovicemi zvítězili. Zato zápas s Komárovem se nevydařil. Poslední zápas se

Žebrákem byl napínavý až do konce, ale skončil
naší porážkou 0:1, takže i starší nakonec byli třetí.
Pak jsme se šli posilnit zmrzlinou do cukrárny a
jeli k domovu. V autobuse některé hráče zmohla
únava.
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov
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UŽ HOŘÍ! Hořící čarodějnická vatra s nezbytnou figurínou
ve Svinařích.
Foto Lucie BOXANOVÁ

ČARODĚJKA. Zuzka Lukešová. Foto Hana LUKEŠOVÁ

CO NÁS TU JE! Čarodějnice, které se slétly na ohnivý rej do
Lhotky u Svinař.
Foto Josef ROZTOČIL

Po kraji zaplály čarodějnické vatry
Poberouní - Čarodějnické ohně zaplály poslední dubnový večer na
mnoha místech našeho kraje. (NN)
Příchod jara oslavili 30. dubna ve
Svinařích. K pálení čarodějnic se
místní sešli na Zelené hoře. Některé
děti dorazily v čarodějných kostýmech. Za soumraku se rozhořela vysoká halda dřeva se symbolickou postavou na hrotu. Na menším ohni se
opékaly buřty, popíjelo se víno, pivo,
panovala dobrá nálada. Bohužel, záhy jsme byli zahnáni blížící se bouřkou domů fandit našim hokejistům.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Čarodějnice a čarodějníci se sletěli
do mateřské školy v Litni - předposlední dubnový den se tu konal čarodějnický rej! „Paní učitelky pro nás
uspořádaly čarodějnický den, a tak
jsme všichni přišli v kostýmech,“
pochvalovala si nadšeně Terezka
Petrová z Litně. „Maminka mi napalovala na obličej pavučinu a měla
jsem kostlivecké šaty,“ dodala. Ve
školce se tančilo, soutěžilo a rejdilo...
(pef)
Filipo-Jakubská noc se tentokrát ve
velkém slavila i ve Lhotce u Svinař.

Na zahradě u Roztočilů spolumajitelka trabantiště Martina Václavková
s Lenkou Roztočilovou připravily
čarodějnické odpoledne, které přešlo
v noční ohnivý rej. Dospělé čarokrásky skládaly test a kdo splnil, dostal letecký průkaz na koště. Dorost
měl čarodějnický pětiboj, který z
větší časti organizoval Jan Kuklík hod hmyzákem na cíl, hod koštětem
do dálky, netopýří vis na výdrž, hledání schovaných hmyzáků a přeskok
šibeniční oprátky. Kdo uspěl, dostal
žraločí zub a zkamenělinu. Za neprominutelné prohřešky (chodí pěš-

Žirafí mláďata chodí do mateřské školy
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI VYRAZILI NA NÁVŠTĚVU ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
Žáci 3. a 4. třídy Základní školy v Litni navštívili
plzeňskou ZOO. Třeťáci si vybrali program Savci,
čtvrťáci společně s lektorkou procházeli africké
expozice. Důraz byl kladen na ochranu africké a
madagaskarské přírody, na chráněné a ohrožené
živočichy.
Výlet se nám vydařil, počasí bylo pěkné, nálada
příjemná. Od lektorky se žáci dověděli mnoho
nového a zajímavého. Třeba jak si hrošík liberijský značkuje své území, že nejrychlejším suchozemským běžcem na Zemi je gepard: na 10-12
vteřin může dosáhnout rychlosti až 100 km za
hodinu. A co žáky zaujalo? Že žirafí mláďata chodí do mateřské školy. Rodiče je ráno přenechají
na starost jedné ze samic a jdou se pást... Na
závěr žáci dostali pracovní listy, jež si společně
vyplníme ve škole a zjistíme, co jsme si zapamatovali.
Dagmar KARLOVÁ, Liteň

U KROKODÝLA. Liteňští školáci na návštěvě plzeňské zoo.
Foto Dagmar KARLOVÁ

ky, nelže, myje se, hraje si s hodnými a čistými dětmi...) byla odsouzena a upálena naše vyrobená kamarádka Kanimůra. Každý něco přinesl, k mání byly samé vybrané lahůdky: chrobáčí larvy, umrlcovy prsty,
huspenina z pukavců, kopřivoví šneci, dort z kdečeho, koláč s muší nádivkou, nealko královská krev, žabí
hněv nebo upíří víno, alko puškvorcové pivo, nápoj lásky, víno. K poslechu a tanci byly písně o čertech a
podobných bytostech.
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň
Martina VÁCLAVKOVÁ, Lhotka

V bazénu číhala krokodýlka!
Stanice přírodovědců v Praze 5, kterou jsme navštívili se zadnotřebaňskými školáky, předčila naše
očekávání. Chystali jsme se tam již několik let;
letos jsme už neodolali a vyrazili na výstavu obojživelníků s názvem Koho pouštím k vodě. Nejdříve
jsme si pod vedením lektorky prohlédli zahradu se
skleníky, které překrásně kvetly. V jednom z nich
jsme se měli všichni chovat potichu - v bazénu totiž číhala krokodýlka a spalo zde spoustu hadů.
Nejvíc se líbila albínka od anakondy. Kajmanky
se plazily po skle za Markovými prstíky. Ještě, že
tam mají pevná skla! Na výstavě žab jsme viděli
spoustu druhů, které u nás jen tak neuvidíme.
Dozvěděli jsme se, že je vlastně každá žába jedovatá - některá méně, jiná více a některá až smrtelně. Jed pralesničky strašné, malé 3cm, je nejjedovatější, zahubil by 8-10 lidí a využívali jej indiáni na své šípy. Každý z nás si ze skleníků odnesl
rozkvetlý kaktus. Byly levné a nádherné. Výprava
se moc povedla.
Monika MAZÚROVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň

Strana 7, LETOVSKÝ ZPRAVODAJ

Naše noviny 10/11
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Čísla byla přednesena
účelově, měla ohromit!
Na veřejném zasedání zastupitelstva, které
se konalo 10. 3., byla přednesena zpráva o
výsledku inventarizace majetku Letů a výši
závazků obce k 31. 12. 2010. Tyto informace byly zveřejněny v Našich novinách (č. 6
a 7/11) i Letováku č. 2/2011. Chci na tyto
skutečnosti reagovat svým názorem, který
jsem již osobně přednesla na posledním veřejném zasedání letovského zastupitelstva
28. dubna 2011.
Čísla uvedená na zasedání byla dle mého
názoru přednesena účelovým způsobem,
aby negativně ohromila občany. Je nefér,
že byla prezentována pouze pasiva obce, a
vůbec nepadla zmínka o aktivech. Čísla byla vytržena z kontextu celé činnosti a hospodaření minulých zastupitelstev. Účelově
jsou zdůrazňovány jen dluhy a nikdo se nezmiňuje o tom, co bylo za minulá období
vybudováno, a v jaké hodnotě. Občané by
měli znát všechny informace, aby mohli
posoudit hospodaření obce a udělat si ucelený názor. Neměli bychom zapomínat, co
všechno bylo s velkým úsilím a v dobré víře
v naší obci uděláno. (Dokončení na straně 8)

Nejlepší pes? Cafú Půlnoční měsíc
V LETECH USPOŘÁDALI DVANÁCTÝ ROČNÍK KYNOLOGICKÉHO ZÁVODU
Již 12. ročník závodu o putovní pohár
k 923. výročí obce Lety se konal na
cvičáku v Letech. Na nástupu se sešlo 28 závodníků - dvanáct bylo v kategorii »základní ovladatelnosti«, pět
v kategorii »základní minimum«, pět
v kategorii »všestranného výkonu 1.
stupně« a šest v kategorii »všestranného výkonu 2. stupně«. Ve třech řadách stáli s páníčky a paničkami zástupci všech možných plemen. Kromě
německých ovčáků, jichž bylo 15,
dorazili border kolie, beauceroni, holandský ovčák, německá doga, hovawart, rotvajler, belgický ovčák, ale
také bígl, jezevčík a čivava. Závod
posuzovali rozhodčí Miroslav Kasík
a Miroslav Ryneš ml., figurovali Roman Šonský a Milan Brunovský.

Po nástupu se začínalo na cvičáku
poslušností, ostatní vyrazili do terénu
na pachové práce. Počasí se mračilo,
sem tam přilétla i nějaká kapka, bylo
chladno. Páníčkové se trochu klepali
zimou, ale psům počasí svědčilo. Po
předvedení poslušností byla chvíli
přestávka. Postupně se všichni vraceli ze stop, a tak se plynule pokračovalo poslušnostmi podle různých kategorií. K polednímu se nám vyjasnilo, vykouklo sluníčko a začalo docela hřát. Po jedné odpoledne se bez
přestávky pokračovalo obranami.
Soutěže skončily v patnáct hodin.
Závěrečný ceremoniál jsme si všichni pořádně užili.
Poděkování patří sponzorům, kteří
závod podpořili penězi i hodnotnými

cenami. Podle rozhodčích byli psovodi dobře připraveni. A kdo vyhrál?
Vítězem v nejvyšší kategorii se stal
Vladimír Kasl s německým ovčákem
(NO) Cafú Půlnoční měsíc s 265 body, druhá byla Marie Šubrtová s NO
Brenem z Hromadného s 254 body,
třetí Ilona Morávková s NO Kristýnou bez PP s 252 body.
Závodníci na prvních třech místech v
každé kategorii dostali poháry, oceněn byl i nejlepší výkon v každé disciplíně, nejmladší a nejstarší závodník i nejlepší psovodka. Další pěkný
závod máme za sebou. Přijeli si zazávodit prima lidi, atmosféra byla super - doufám, že všichni měli radost z
trofejí.
Alena VANŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety

TI NEJLEPŠÍ. Vítězového závodu kynologů. Foto Alena VANŽUROVÁ

Dětský den bude plný
soutěží a dílniček

Dětský den se bude konat 4. června v
areálu Diagnostického ústavu Dobřichovice a Dětského domova Lety.
Dopoledne plné soutěží a dílniček
pro děti doplní ukázka soutěží hasičů
i vystoupení místních souborů. Odměny budou připravemy pro všechny
soutěžící, stejně jako možnost občerstvit se u stánku občanského sdružení Slunce z Unhoště. Protože se odpoledne na nádvoří dobřichovického
zámku konají Středověké slavnosti a
večer sem z Prahy dorazí Královský
průvod Karla IV., mohou rodiny s
dětmi strávit v Dobřichovicích celý
den a své ratolesti zabavit. Těšíme se
se na všechny! Monika VESELÁ,
Diagnostický ústav Dobřichovice

Starosta byl za Shreka, místostarostka za ježibabu
Pohádkový pochod se zkraje května konal v lese mezi Lety a Mořinkou (viz NN 9/11). Malí i velcí mohli
na trase potkat vodníka, Kocoura v botách, Červenou karkulku, víly, skřítky, Pata a Mata nebo Bábu z perníkové chaloupky. Pouze tento den je les plný pohádkových bytostí, které pro šikovné a odvážné caparty mají připraveno spoustu soutěží na prověření zdatnosti i bystrých hlaviček.
U každé pohádkové postavy po splnění jejích úkolů
dostaly děti kromě razítka do mapy i písmeno tajného slova, které je po jeho složení dovedlo k poslednímu úkolu. Teprve poté mohly u poslední pohádkové postavy v cíli na Mořince – Shreka, získat medaili a památný pergamen za prokázanou odvahu a
vytrvalost při zdolávání nástrah.
Poté už děti stále plny energie využily mořinkovské
hřiště nebo tvořily ve výtvarných dílničkách, které
připravila Radka Charapovová. Rodiče zase hojně
využívali pohostinství místní hospůdky. Pro ty, kteří
potřebovali odvézt zpět na start, byla připravena
kyvadlová doprava do Letů, ale spousta dětí zvlád-

V CÍLI. Shrek s princeznou v cíli pohádkového pochodu.
Foto Barbora TESAŘOVÁ

la pěšky i cestu zpět. Pohádkové odpoledne zorganizovalo rodinné centrum Leťánek a získalo pro něj
mnoho spolupracovníků. Velmi děkujeme za podporu a skvělou postavu Shreka starostovi Letů Jiřímu
Hudečkovi. Perníkovou chaloupku obývala Martina
Barchánková, místostarostka Mořinky. Dále se zapojilo občanské sdružení Lumen i Kámoclub jako
skřítci a víly. Mnohokrát děkujeme Honzovi Matějovi, který na své stanoviště přivezl i dvě malé kozy,
roli vodnice skvěle ztvárnila Hanka Švédová a Červenou karkulku Michaela Buchtelová. V cíli se dlouho vyprávělo o Patovi a Matovi, kteří detailně připravili řezání dřeva či vrtání pro kluky a krájení
zeleninky pro holčičky – velké díky Pavlu Huplíkovi!
Děkujeme také za sponzorský dar Nadačnímu fondu
Letorosty senátora Jiřího Oberfalzera, díky němuž
si děti z pohádkového lesa odnášely medaile. Myslím, že se nám výlet do pohádky i díky krásnému
slunečnému odpoledni vydařil, a tak – příští rok v
pohádkách nashledanou!
Barbora TESAŘOVÁ,
Rodinné centrum Leťánek, Lety
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Čísla byla přednesena účelově...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Na obecním úřadu pracuji jako účetní od roku 1988, o hospodaření mám
přehled. V letech 1993-1996 byla vybudována splašková kanalizace v
hodnotě 18 milionů. S kanalizací byl
budován vodovod pro Lety a Karlík,
což obnášelo vrty, řady a vodojem v
hodnotě 16 milionů. V téměř celé obci byla před rozhodnutím vybudovat
veřejný vodovod závadná voda!
V letech 1998-2001 byly Lety plynofikovány. Protože se nepodařilo získat
dotaci, byla obec nucena financovat
budování plynovodů z vlastních prostředků. Část peněz byla získána prodejem pozemku, na němž stojí tolik
diskutovaný pivovar, část byla získána z příspěvků občanů, 3 miliony přispěly Dobřichovice na zvětšení parametrů plynovodů, zbytek byl placen z
úvěru. Po dokončení akce byly plynovody částečně prodány a částečně darovány Středočeským plynárnám. Z
peněz získaných prodejem byly částečně uhrazeny půjčky a úvěr. Z úvěru
byly financovány i opravy cest v části
obce zpevněnými povrchy, což bylo
nutností po položení všech sítí.
Úřad se musel stěhovat
V 90. letech bylo nutné vyřešit umístění obecního úřadu - budovu, v níž
sídlil dlouhá léta Místní národní výbor a obecní úřad, bylo nutné vrátit v
restituci. Po dohodě s vlastníkem statku čp. 160 na návsi byla část budovy
zrekonstruována a koncem roku 2000
sem byl přestěhován úřad. Hodnota
rekonstrukce byla proúčtována jako
dlouhodobý pronájem na deset let.
V roce 2002 zasáhla obec povodeň,

dle mého názoru základem společenského života v obci, ať už se jedná o
fotbalový klub, Sokol, hasiče, pejskaře, cyklisty či nové sdružení Leťánek.
Za podporu kultury a sportu patří minulým zastupitelstvům poděkování.
Věci je třeba vidět v souvislostech, jde
o způsob podání všech informací a
jejich vysvětlení. Za minulá funkční
období pod vedením minulých zastupitelstev bylo vybudováno hodně za
značné peníze a z této doby zbyly závazky, které obec postupně splácí.

ŠIKOVNÍ KLUCI. Letovští kluci, kteří si na letošních Staročeských májích
vybojovali věnec. Že jsou šikovní, pak prokázali ještě jednou - to když věnec
za 200 Kč prodali zdejšímu starostovi. Máje patří mezi tradice, které se podařilo v Letech obnovit.
Foto NN M. FRÝDL
která poškodila vybudovanou infra- Byla opravena kaplička na návsi i bostrukturu, takže ji bylo nutné obnovit. ží muka, vybudováno hřiště s umělou
S pomocí dotací byly opraveny někte- trávou, zrekonstruována stará hasiré cesty zámkovou dlažbou a živič- čárna na krásnou knihovnu. Další akným povrchem, byla revidována a vy- ce byly realizovány prostřednictvím
čištěna splašková kanalizace, nově Regionu Dolní Berounka, třeba cykbyly vystrojeny přečerpávací stanice, lostezka Dobřichovice - Lety - Řevniopraveny vodovodní řady. Povodeň ce, naučné stezky či šachové figury.
také zničila školku. Bylo rozhodnuto Minulá zastupitelstva obnovila kulpostavit novou na stejném místě. turní tradice v obci a podporovala
Mateřská škola byla budována z do- činnost spolků. Byl pořádán Masotací, darů, pojistného plnění a vlast- pust, Staročeské máje a posvícení. Ve
ních prostředků - má hodnotu 31,645 spolupráci s občanskými sdruženími
milionu. Zároveň se školkou bylo po- jsou pořádány cyklistické závody, k
staveno osm bytů. Jejich prodejem zajímavostem patřily určitě i mezinábyly získány peníze, ze kterých byly rodní kynologické závody, jež se v občástečně splaceny závazky obce.
ci konaly tři roky. Činnost spolků je

Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Možná bychom nadávali...
Jako občan Letů a zároveň účetní na
obecním úřadu vidím problémy obce
z obou stran. Kdyby minulá zastupitelstva, jež jsou nyní za hospodaření s
obecními financemi kritizována, seděla se založenýma rukama, obec by
zřejmě neměla dluhy. Možná bychom
ale všichni nadávali, že v obci nic nemáme a žijeme sto let za opicemi. Stát
naložil a nakládá na obce stále více
povinností, peněz je však málo, s tím
je nutné se vyrovnat. Není dobré lidi
dluhy děsit. Lety mají 1300 obyvatel,
když uváděnou výši dluhů 8 141 000
hypoteticky rozdělíme, vychází 6 262
Kč na obyvatele. Okolní obce jsou na
tom podobně, některé ještě hůře. Informace o výši závazků obce byly vždy známé. Závěrečné účty za minulé
roky byly zveřejňovány na internetu,
nemělo by to tedy být pro ty, kteří
kandidovali do zastupitelstva, překvapením. Situace se navíc v minulém
roce zlepšila, závazky byly sníženy a
jsou dále spláceny podle finančních
možností. Alena VANŽUROVÁ, Lety
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Na majálesu se blýskli »pidi« hasiči
HASIČSKÉ SBORY V ŘEVNICÍCH PŘEDVEDLY STAROU I MODERNÍ TECHNIKU, ZDRAVOTNÍCI UKÁZALI NOVOU SANITKU
V neděli 1. května patřilo hlavní řevnické náměstí místním hasičům. Konal se tu tradiční majáles. Akce se
zúčastnili profesionální hasiči z Řevnic, Kladna i Českých drah, »dobráci« z Dobřichovic i Mníšku, záchranná stanice pro zvířátka i místní
záchranná služba. Hasičské sbory
představily techniku od veteránů až
po moderní stroje, nechyběl ani člun.

Zdravotníci zase předvedli nejnovější sanitku pro transport dětí. Vše si
mohli návštěvníci zblízka prohlédnout a vyzkoušet. Svou dovednost
ukázali i »pidi« hasiči. Čtyři družstva od největších po nejmenší předvedla záchrannou akci hašení, včetně smontování hadic, rozdělovače a

proudnice. „Naše děti čeká na konci
školního roku branný závod, o prázdninách pojedeme na tábor,“ sdělil
Martin Ryšavý z HZS Řevnice. „Vrcholem naší práce bude zářijová
soutěž v požárním útoku pořádaná
SDH Karlštejn. Přihlásíme do ní 5
družstev, jedno bude čistě holčičí,“

Změna plánu: silnici
zavřou zkraje června

Řevnice, Mníšek p/B - I když měla
být hlavní silnice mezi Řevnicemi
a Mníškem od 1. 5. do konce září
uzavřena, zatím se po ní stále jezdí. Podle starosty Řevnic Libora
Kvasničky se tu zákaz vjezdu objeví začátkem června.
V úseku mníšecké silnice od nové
hájovny k Lesní se má budovat kanalizace. „Původní termín uzavírky
byl začátek května, ale vše zdržuje
schvalování objízdné trasy pro nákladní auta,“ uvedl Kvasnička s tím,
že se k objížďce vyjadřují městské
části Prahy. Zřejmě totiž bude vedena přes Lahovický most. „Nový termín uzavírky, který máme k dispozici od dodavatele, je začátek června,“
sdělil starosta. A jak pokračují práce
na silnici mezi Řevnicemi a Zadní
Třebaní? „Na silnici se pracuje. Výkop je hodně hluboký a zemina je
sypká. Ale práce zatím jdou podle
plánu,“ uzavřel Kvasnička.
(pef)

Děda vezl na »štangli«
vnuka, zranili se oba

Dobřichovice – Starší muž spadl z
kola v Dobřichovicích, navíc vezl
na štangli svého vnuka. Oba byli
lehce zranění, takže je záchranka
musela převézt do nemocnice.
Dalšího cyklistu srazila na letovské
křižovatce dodávka. Její řidič nešťastníka přehlédl. Jiný cyklista se zranil v Hlásné Třebani - přeletěl přes
přední kolo. Přilbu měl, ale nezapnutou, takže si poranil hlavu. „Každý víkend vozíme do nemocnice čtyři, pět cyklistů,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.
(lup)

Svinařští školáčci
vyrazili na Karlštejn

Děti z Mateřské školy ve Svinařích
se vypravily na hrad Karlštejn. Vyrazily za ranního kuropění, aby byly
na místě včas. Před branami hradu
se posilnily svačinou a už se hrnuly
na nádvoří. Přivítal je L. Kunst, který capartům povídal o dění na Karlštejně. Děti dostávaly otázky, na něž
odpovídaly. I nás, dospělé, často zaskočilo, co vše děti vědí. Díky exkurzi už víme i proč se volalo: Dále, od
hradu dále!, proč poháry na víno
mají »ťuplíky«, jak se spalo Karlu
IV., jak se služebníci naběhali pro
vodu, proč jsou schody tak vysoké a
jak vypadá koruna česká a císařská.
Ta česká měla u prcků větší úspěch.
Cestou zpět se děti na návsi posilnily a vydaly se na vlak. A protože v
karštejnské pekárně pečou dobré
koláče, dostaly je děti ve školce, jako sladkou tečku. Bylo to krásné dopoledne, všem, již se na něm podíleli, děkujeme. Jana SANEISTROVÁ,
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

TI NEJMENŠÍ. Malí hasiči na majálesu v Řevnicích. Foto Lucie BOXANOVÁ

Záchranku zaměstnávají kutilové a »zahradníci«

Všenory, Řevnice – Řevničtí záchranáři ošetřují v poslední době více úrazů
spojených se zahradničením, kutilstvím a grilováním. Jedná se o sečná či
bodná poranění při sekání trávy, řezání dřevin či úrazů spojených s ohněm
a alkoholem. V chatové oblasti ve Všenorech se před pár dny zranila třiadvacetiletá dívka z Prahy - šlápla na střep z rozbité láhve. „Způsobila si vážné poranění chodidla, měla deseticentimetrovou řeznou ránu. V nemocnici jí
to zašili,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Řevničtí zdravotníci také 30. 4.
v Letech zajišťovali závody Trans Brdy, jichž se zúčastnilo na 1500 cyklistů.
„Třicet lehce zraněných jsme nechali po ošetření na místě - měli jen drobné
rány. Šest závodníků bylo zraněno těžce, ty jsme vezli do nemocnice s velkými tržnými ránami a různými zlomeninami,“ dodal Bulíček.
(lup)

Klub přátel zve na přednášku
Přednášku Petra Mouchy na téma
fauna a flora Chráněné krajinné
oblasti Český kras pořádá Klub přátel Karlštejna 27. května od 18.00 v
místní restauraci U Janů. Zveme
všechny zájemce, vstup je volný.
Občanské sdružení Klub přátel
Karlštejna bylo založeno zkraje roku
2010 skupinou místních seniorů.
Chceme uskutečňovat společné záj-

my členů sdružení i ostatních starších městyse - organizovat technickou a kulturní osvětu, společné výlety, exkurse, přispět k uskutečňování
záměrů obce atd. Ve své práci se sdružení řídí plánem práce a rozpočtem, které jsou schvalovány na valných hromadách. Sdružení má v současné době 29 příspěvky platících
členů. Jiří MARHOUL, Karlštejn

dodal. Na majálesu nechyběly ani
dětské atrakce - skákací hrad, trampolína či rozbalování hadice na cíl.
K poslechu hrálo Sdružení volných
tónů. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Z našeho kraje

* Dodávka elektrické energie bude
17. a 18. 5. od 7.30 do 16.15 přerušena v Řevnicích, v ulicích Komenského, Husova, Žižkova, Selecká, Nerudova a okolí.
(pef)
* Očkování psů proti vzteklině se
uskuteční v Litni u kina 18. 5. od
15.00 do 15.45. V Dolních Vlencích
se bude očkovat od 15.50 do 15.55, v
Bělči od 16.05 do 16.25 a v Leči od
16.35 do 17.00 hodin.
(pef)
* V Černošicích nepůjde proud 19.,
24., 26. a 31. 5. od 7.30 do 15.30 v
ulicích V lavičkách i Zátoka Radosti
a dále 25. 5. od 7.30 do 15.30 v ulicích Dr. Jánského, mezi Gogolovou a
Tolstého, a Čajkovského.
(pef)
* Nebezpečný odpad se bude v Litni
před kinem sbírat 21. 5. od 9.00 do
10.30, v Bělči od 10.45 do 11.00 a v
Leči od 11.15 do 11.40 hodin. (pef)
* Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v Hlásné Třebani 21. 5. Od 9.00 do 10.00
budou přistaveny kontejnery za obecním úřadem a od 10.15 do 11.00 na
návsi v Rovinách.
(pef)
* Pochod za lesními skřítky s Fabiánkem se koná 21. 5. od 15.00 v
Dobřichovicích. Sraz je u Centra
komplexní péče Na Vyhlídce. (vlc)
* Humanitární sbírka ve koná 27. 5.
od 14 do 20.00 a 28. 5. od 8 do 14.00
v Domě s pečovatelskou službou v
Černošicích-Vráži.
(pef)
* Vítání nově narozených dětí hostí
velký sál zámku Dobřichovice 29. 5.
od 15.00. Rodiče obdrží pamětní list,
zazpívá pěvecký sbor E.I.T. Od 16.00
se na stejném místě koná přátelské
setkání přistěhovaných obyvatel Dobřichovic se zastupiteli města. (vlc)
* K otevření bytu v Karlštejně byli
3. 5. voláni řevničtí profesionální hasiči - majitelka nebyla delší dobu viděna a příbuzní se báli zranění či
úmrtí. Hasiči rozlomili zámek, byt
prohledali, nikoho ale nenašli. (pav)
* Jeden stupeň pod nulou naměřila
meteorologická stanice EKOS v Řevnicích na Bořích 4. května.
(pef)
* Řevnická záchranka a hasiči připravili 6. 5. program pro školáky ve
Zbiroze. Děti viděly ukázky první
pomoci, mohly si prohlédnout i vyzkoušet techniku záchranářů. (lup)
* Požár trávy a křoví u autobusové
zastávky ve Svinařích hasili 10. 5.
řevničtí profesionální i liteňští dobrovolní hasiči. Škoda nevznikla. (pav)

Pes napadl chatařku

ŠKOLÁCI NA KOLECH. Jako v čínské škole to 6. května vypadalo na školní zahradě v Zadní Třebani. Děti dorazily na kolech, koloběžkách a jiných
dopravních prostředcích, zahrada i hřiště se změnily v silnici se značkami a
kruhovým objezdem. Koordinátor z Besipu nám připravil i stabilizační dráhu pro jízdu zručnosti. Nebyla zrovna z nejlehčích, ale všichni jsme přežili.
Jen pár z nás má čisté průkazy cyklistů, všichni jsme však dostali odměnu a
užili si pěkný den. Chválím kluky ze třetí a čvrté třídy, kteří pomáhali trasu
připravit. Za odvahu se musí pochválit i děti ze školky - všechno zvládly!
Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň, foto Božena MUSILOVÁ

Zadní Třebaň - Napadení sousedovým psem oznámila policistům
7. 5. chatařka v Zadní Třebani.
„Pes se utrhl z vodítka na pozemku
souseda, prohrabal se pod plotem a
ženu pokousal,“ uvedl velitel karlštejnských policistů Petr Procházka.
Zraněná byla na místě ošetřena řevnickými záchranáři a převezena do
pražské nemocnice. „Případ vyšetřujeme jako přestupek proti veřejnému
pořádku. Na základě lékařské zprávy
o zdravotním stavu poškozené bude
stanovena právní kvalifikace a další
postup,“ dodal Procházka.
(mif)
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Řevnický přebor opanovali - Řevničtí
DOMÁCÍ ŠACHISTÉ MAJÍ ZA SEBOU NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TURNAJ KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE
Devátý ročník Přeboru města Řevnic
v šachu, který je součástí základního
kola krajského přeboru mládeže, hostily Řevnice. Série zahrnuje osm
turnajů, hrají jej děti do šestnácti let

(2000) a Honza Sklenka (2000).
Všichni si pojistili první čtyři místa
v celkovém pořadí základního kola a
v posledním turnaji už budou bojovat jen o to, jak se na nich seřadí.
V další kategorii skončil druhý Fanda Havelka (2002), kterému to stejně
jako jeho bratrovi Jiřímu stačilo k
zajištění celkového vítězství. Turnaj
starších žáků vyhrál Honza Bien
(1996) a také si zajistil celkové prvenství v sérii. Kategorii H14 vyhrál
Jan Havelka (1998), jenž je zatím
celkově třetí a může bojovat o lepší
umístění. Bratři Havelkovi se dvěma
zlatými a jednou stříbrnou medailí
byli nejúspěšnější rodinou na turnaji.

Nejlepší elév? Sviták!

Již devátý turnaj elévů, který jsme v
Řevnicích uspořádali pro rekreační
tenisty, se minul potěšující účastí.
Do dvou skupin se přihlásilo jen 8
hráčů! A to přijeli dva Pražáci-lyžaři, kteří si u nás udělali hezký víkend s rodinami. Vítězství si vybojoval Michal Sviták (na snímku), který ve finále porazil jednoho z bratrů
Kelblerových. Úspěchu dosáhla jediná žena Romana Kotěrová - díky
skreči dvou hráčů se dostala až k
cenám. Termín nebyl ideální - hrála
se házená a navíc důležité hokejové
utkání. K pohodě však byla přinesena televize, k chuti přišly grilované
pochutiny i dobré pivo.
Text a foto Petr HOLÝ, Řevnice

NERUŠIT! Plné soustředění na hru předvádějí Matěj Škrabánek a František
Havelka (zleva).
Foto Jan PAUKERT
ve čtyřech chlapeckých i dvou dív- du na poslední turnaj. Celkem jsme
čích kategoriích. Řevnický přebor si odnesli 7 medailí či pohárů a nebyl předposledním turnajem série - musím ani pátrat v archivu, abych
kromě řevnických titulů šlo i o pozi- mohl napsat, že šlo o náš nejúspěšce v pořadí základního kola.
nější turnaj krajského přeboru.
Sedmikolový turnaj se hrál v řevnic- Turnaj mladších chvílemi připomíké školní jídelně. Přijelo 67 dětí, nej- nal spíš přebor řevnického klubu.
dál to měla výprava z Nymburka. Za Přeborníkem Řevnic mezi mladšími
Řevnice startovalo 17 šachistů a řada žáky se stal Jirka Havelka (nar.
z nich patřila k favoritům. Opravdu 2001), který si výhrou připsal další
se zadařilo: domácí reprezentanti vy- body do pořadí základního kola a
hráli oba tituly, k tomu tři ze čtyř bez ohledu na výsledky posledního
chlapeckých kategorií a v té čtvrté turnaje v Buštěhradu se stane celkostříbro. Tři chlapci si kromě toho de- vým vítězem »své« kategorie. Za
finitivně zajistili prvenství ve své ka- ním skončili jiní tři řevničtí chlapci:
tegorii základního kola KP bez ohle- Adam Hanzlík (2001), Vojta Paukert

Výsledky řevnického přeboru
Kategorie H16: 1. Jan Bien (Řevnice, 6 bodů), 2. Lukáš Dvořák (Buštěhrad, 5), 3. Ondřej Bauer (Rakovník, 4,5)
H14: 1. Jan Havelka (Řevnice, 5,5),
2. Jiří Vrecion (Zdice, 5), 3. Ondřej
Víšek (Slaný, 5)
H12: 1. Jiří Havelka (Řevnice, 7), 2.
Adam Hanzlík (Řevnice, 6), 3. Vojtěch Paukert (Řevnice, 5),
H10: 1. Petr Handl (Zdice, 5), 2.
František Havelka (Řevnice, 5), 3.
Matěj Škrabánek (Nymburk, 5)
Starší dívky: 1. Veronika Vaňková
(Rakovník, 4), 2. Jana Pokorná (Rakovník, 3), 3. Michaela Nová (Buštěhrad, 3)
Mladší dívky: 1. Eva Vrbová (Buštěhrad, 4), 2. Lea Rosenbaumová
(Zdice, 3,5), 3. Tereza Kuličková
(Úholičky, 3).
Další info na http://chess.paukert.cz
Jan PAUKERT, Řevnice
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Sudí nepustil Dobřichovice přes půlku
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OBCÍ NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Rozjeté Dobřichovice
útočící na postup do fotbalového
krajského přeboru nečekaně prohrály oba mistráky. Lety i Řevnice
inkasovaly »čtyřku«.
DOBŘICHOVICE, I. A třída
Nová Ves p/P - Dobřichovice 4 : 1
Branka: Kalivoda
Dobřichovice, které nastoupily bez
dvou opor vyloučených v minulém
utkání, utrpěly první jarní porážku. V
9. minutě si sudí vymyslel trestný
kop, z něhož se domácí ujali vedení.
Ve 14. minutě Debnár našel Kalivodu, jenž vyrovnal. Krátce na to musel
pro zranění odstoupit dobřichovický
Dohnal. Potom šel sám na branku Valenta, jehož akci zastavila píštalka,
kvůli prstýnku na ruce Větrovce. Ten
dostal žlutou kartu, byl vykázán a sudí mu umožnil návrat do hry až za tři

minuty! Rozhodčí pak všechny fauly, ofsajdy a dokonce i autová vhazování obracel ve prospěch domácích.
Ti se před přestávkou opět ujali vedení gólem z třímetrového ofsajdu. Ve
2. poločase už Dobřichovice vůbec
nepustil přes půlku a soupeři umožnil
vstřelit další dva góly z postavení mimo hru.
Miloslav OMÁČKA
Nový Knín - Dobřichovice 3 : 0
Dobřichovice se musely obejít bez
několika zraněných hráčů z minulého »zaříznutého« zápasu a potrestaného Vořechovského. V příštím kole
se hraje dlouho očekávané derby
Dobřichovice - Černolice.
(oma)
FK LETY A, krajská I. B třída
Dobříš - FK Lety 4:1
Branka: Balko
Po sympatickém prvním poločasu ne-

zvládli hosté poslední půlhodinu. Domácí hrající o postup se od prvních
minut na soupeře vrhli. Hosté drželi
krok a v 19. minutě se ujali vedení po
standardní situaci, kdy míč ve skrumáži dorazil Balko. Domácí zabrali a
vypracovali si mezi tři šance, které se
štěstím zlikvidoval gólman Sochacký. Druhý poločas byl pod taktovkou
Dobříše, přesto hosté mohli zvýšit na půli hřiště se uvolnil Jablonský, šel
sám na branku, ale byl v náběhu faulován za cenu žluté karty. Domácí
převahu korunovali v 59. minutě po
špatném odkopu Bezděka vyrovnáním. O 7 minut později šli do vedení,
když si centr srazil do vlastní branky
Turek. V poslední čtvrthodině Lety
dvakrát inkasovaly. Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Tochovice 0:0
Nervózní utkání o záchranu zůstalo

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE - I. A třída

Černolice – Dobřichovice 21. 5. 17.00
Dobřichovice – Lhota 29. 5. 17.00

FK LETY - krajská I. B třída

Cerhovice – FK Lety 22. 5. 17.00
Mníšek – FK Lety 29. 5. 17.00

ZADNÍ TŘEBAŇ - okr. přebor

OZT - Doubravan Újezd 21. 5. 17.00
SK Tetín - OZT 28. 5. 17.00

ŘEVNICE - III. třída okr. soutěže
Řevnice - Č. Újezd 21. 5. 17.00
Dobrovíz - Řevnice 28. 5. 17.00

KARLŠTEJN - III. třída

Karlštejn - Všeradice 21. 5. 17.00
Karlštejn - VČS Tmaň 28. 5. 17.00

FC LITEŇ - III. třída

Vysoký Újezd-Liteň 21. 5. 17.00
Liteň-Cembrit Beroun 29. 5. 17.00

DURISOL VŠERADICE - III. třída

Karlštejn - Všeradice 21. 5. 17.00
Hudlice - Všeradice 29. 5. 17.00

VŠERADICE B - IV. třída

Všeradice B - Tetín B 22. 5. 17.00
Mořina - Všeradice B 28. 5. 17.00

TENISTÉ DOSTALI NAŘEZÁNO. Několik zápasů sehráli 7. a 8. 5. řevničtí tenisté. Dospělí v Dobříši dostali nařezáno - 0:9. Staršímu žactvu B byl
soupeřem TC Mokropsy. Většina zápasů byla vyrovnaná, celkově jsme vyhráli 6:3. Mladší žactvo A hrálo ve Vestci. Za vyrovnaného stavu 4:4 na zápasy rozhodovala dívčí čtyřhra. Děvčata se trápila, byla zralá na ručník,
ale podařil se malý zázrak! Došlo na supertiebreak, v němž holky urvaly
rozhodující pátý bod! Tým tak udělal důležitý krok na cestě za udržením ve
středočeské lize. Oslabené mladší žactvo B (na snímku) těsně prohrálo s
SK Černošice 4:5.
Text a foto Michal MOTTL, Řevnice

bez vítěze. Na utkání se podepsali i
nepřesní rozhodčí.
(jik)
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
Velký Chlumec - OZT 2:2
Branky: Prosický, Bacílek
Bod z venku by byl sympatický, kdyby neměl tak hořkou příchuť. Ostrovan na horké půdě dvakrát vedl, dohrával však kvůli zranění Císaře o deseti a musel se vyrovnat se zákeřnými
fauly nervozních domácích. To nejhorší přišlo ve čtvrté minutě nastavení - Chlumec po velkém závaru před
brankou Ostrovanu vyrovnal. (Mák)
Hýskov - OZT 4:1
Branka: Bacílek
Ostrovan začal na hřišti aspiranta na
postup nadějně. Bohužel za stavu 0:0
neproměnil Bacílek penaltu, a pak se
střelecky prosadili domácí.
(Mák)
ŘEVNICE, III. třída
Řevnice - Statenice 0:4
Že by souboj sousedů v tabulce měl
skončit debaklem, čekal jen málokdo.
Hosté byli produktivní, zato domácím nevyšlo vůbec nic.
(Mák)
Hostivice B - Řevnice 0:2
Branky: Kraus, Vrobel
V sobotu 21. 5. v Řevnicích začínají
oslavy 80 let založení oddílu kopané.
Na hřišti Za vodou se od 14.00 utkají
družstva žen: Slavoj Řevnice - Dračice z Galerie. Od 17.00 hrají muži
Řevnic mistrák. M. KRATOCHVÍL
Durisol VŠERADICE, III. třída
Ujezd - Všeradice A 3:1
Branka: Jakoubek
Chodouň - Všeradice B 2:1
Branka: Silbernágl
Všeradice A - Cembrit Beroun 1:0
Branka: Jan Suchý
Hýskov B - Všeradice B 1:1
Branka: Jakub Suchý
FC LITEŇ, III. třída
Chyňava - Liteň 2:1
Branka: Eliášek
Vyrovnaný zápas se spoustou šancí
na obou stranách.
(mik)

Střelám »ligoušů« stály v cestě tyče a - brankář
DRUHOLIGOVÍ HÁZENKÁŘI ŘEVNIC PROHRÁLI DOMA S EJPOVICEMI, MLADÝM SE PROTI ČAKOVICÍM DAŘILO

V neděli 8. 5. hostili řevničtí »národní« házenkáři hrající II. ligu na svém
hřišti Ejpovice. Tentokrát jsme sice
jejich výbornou obranu mnohokrát
překonali, ale hostující brankář dokázal chyby spoluhráčů hasit.
NH Řevnice – TJ Ejpovice 13:16
Branky: Zavadil 8, Hartmann 5
Zápas nám nevyšel hlavně na začátku, kdy jsme neproměnili několik
jasných šancí. Zastavily nás dvě tyče
a hlavně hostující brankář Chmelík.
Druhý gól jsme vsítili až ve dvacáté
minutě! Do konce poločasu jsme
stihli zkorigovat na 5:10. Ve druhé
části hry jsme se do soupeře obuli a

dokázali stáhnout na rozdíl jediné
branky (13:14), konec zápasu však
vyšel lépe hostům.
NH Řevnice – Tymákov 13:15
Druhá porážka v řadě na domácím
hřišti! Hrálo se v neděli 15. 5.
V sobotu 7. 5. se na našem hřišti hrály zápasy oblastního přeboru, v nichž
se utkaly řevnické mládežnické celky s čakovickými. Našim se dařilo!
Řevnice st. žáci A – Čakovice 29:6
Branky: Kraus 8, Holý 7, Jelínek
6, Štech 5, Veselý 3
Utkání bylo jasně v naší režii. S chutí si zahráli Štech a Kraus, kteří nastoupili po delší pauze. Kluky čeká

už jen odložené utkání s Bakovem a
mistrovství republiky, jež se hraje ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí 10. - 12. 6.
Řevnice st. žačky – Čakovice 13:8
Branky: Šťastná 5, Humlová M. 4,
Mandlíková 3, Matoušková
Řevnice ml. žáci – Čakovice 18:13
Branky: Edl 5, Karpíšek 5, Holý
4, Kraus 4
Kluci předvedli kvalitní hru, která
jim přinesla zasloužené vítězství.
Řevnice ml. žactvo - Čakovice 9:12
Branky: Edl 7, Karpíšek, Stýblová
Utkání kluků a holek, ve kterém hráli více ti začínající.

Starší žáci hráli 14. května v Podlázkách utkání dorostenecké kategorie a
soupeře doslova převálcovali. Hráči
obou týmů dohromady nastříleli nevídaných šedesát branek - každou
minutu padl jeden gól!
Řevnice koeduk. – Podlázky 9:23
Branky: Huml 6, Sedláček 3
Řevnice st. žáci – Podlázky 40:20
Branky: Štech 15, Veselý 10, Jelínek 10, Kraus 3, Holý 2
Řevnice ml. žáci – Podlázky 10:5
Branky: Sedláček 6, Huml 3,
Humlová B.
Petr HOLÝ,
František ZAVADIL, 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 15. 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
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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)
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

