
Poberouní - Odpor proti uvažova-
né těžbě plynu a nafty v okolí
Karlštejna (viz NN 5/12) sílí. Pro-
testují místní politici, renomovaní
vědci i ekologičtí aktivisté. „Pro
celé údolí Berounky by těžba mo-
hla znamenat katastrofu,“ píše
starosta Dobřichovic Michael Pá-
nek a vyzývá k aktivnímu boji
proti těžařům.
Starostové, vědci a aktivisté se set-
kali 23. března v Berouně, aby řekli
NE těžbě i průzkumu zemního plynu
v Českém krasu, které zde plánuje
americko-australská firma Basgas
Energia Czech! Na dvacet starostů z
Berounska a okresu Praha-západ,
včetně politiků vyjádřili nesouhlas s
těžbou zemního plynu metodou tzv.
hydraulického štěpení. Při ní se totiž
do podzemí dostávají chemikálie.
„Udělá-li se třeba jen jeden pokusný
vrt, nikdo nezaručí, že za dvacet let
ten sajrajt nevyteče tam, kde to ni-
kdo nemůže odhadnout,“ uvedl  geo-
log Petr Budil. 
Bývalý starosta Berouna, poslanec
Jiří Besser zdůraznil, že je nutné si

republiku chránit »proti takovým
nesmyslům, jako je vpouštění rtuti a
dalších chemikálií pod zem«. 
Senátor za Berounsko Jiří Oberfal-
zer ujistil, že udělá vše pro to, aby
byl projekt zastaven už v zárodku.
„K této metodě mám zcela negativní
postoj,“ uvedl. 
Na hrozbu, kterou plánovaná těžba
představuje, otevřeným mailem upo-
zornil starosta Dobřichovic Michael
Pánek. „Pro Dobřichovice a celé
údolí Berounky by těžba mohla zna-
menat katastrofu - znehodnocení
podzemních vod i znehodnocení cen
vašich nemovitostí,“ píše Pánek a
pokračuje. „V některých částech
světa je tato těžba zakázána. Spočívá
totiž ve vpouštění jedovatých che-
mických látek do podzemí, kde rea-
gují s horninou a vytváří plyn, který
se těží. Není důležité, zda se bude
těžit na Mořině, ve Vonoklasech ne-
bo v Karlštejně. Dopad bude na roz-
lehlé území okolo. Tedy i na Dob-
řichovice, Černošice atd.“

(Dokončení na straně 2) 
Petra FRÝDLOVÁ

Aukce snížila cenu zakázky o sedm milionů
Černošice - Veřejnou zakázku na rekonstrukci ulice Komenského v
Černošicích, jejíž cena byla odhadnuta na 15,31 milionů Kč, se podaři-
lo díky elektronické aukci snížit na osm a půl milionu!
Černošická radnice tak ušetří přes 44 % původní ceny, což představuje 6,75
milionů korun! Podmínky výběrového řízení splnilo 14 firem - nabídnuté
ceny se v pohybovaly od 10,1 do 15,2 milionů. V elektronické aukci pak ce-
na spadla po velkém boji za necelou hodinu na konečných 8,56 milionu.
Vítězem soutěže, jíž se zúčastnilo několik renomovaných stavebních firem,
se po adrenalinovém finiši aukce stala společnost Strabag. Na rekonstrukci
Komenského ulice získaly Černošice evropskou dotaci z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy, která činí 72,5% nákladů.                      (pef)

V tomto čísle Našich novin
* Školáci zpovídali básníka - strana 2

* Cyklobus vyjede 7. dubna - strana 3

* Zdeněk Srstka vyprávěl o erotice
- strana 5

Liteň - Myslíte si, že »exotické« fot-
balové posily jsou výsadou týmů
hrajících nejvyšší soutěže? Pak se
zajeďte podívat na některý ze zápa-
sů FC Liteň. Dres mužstva startují-
cího v »pralesní lize«, čili v nejnižší
soutěži, která existuje, obléká Ango-
lan Antonio José Tomás.
Antonio »doma« válel v nejvyšší ju-
niorské soutěži za celek Luandy.
Před olympiádou v Barceloně jej
dokonce nominovali do reprezen-
tačního týmu. „Jenže jsem zároveň
dostal stipendium na Karlovu uni-
verzitu, takže místo do »nároďáku«
jsem jel do Prahy,“ říká.
V Česku vystudoval psychologii a

rozhodl se zůstat. „Už jsem tu 13 let
a do Angoly se určitě nevrátím. Na-
jdu si tady přítelkyni a ožením se -
Češky jsou nejhezčí na světě,“ tvrdí.
Kde se vynikající, nyní osmadvace-
tiletý fotbalista vzal v Litni?
„Antonio pracuje jako ostraha ob-
chodu, kam spoluhráč Mirek Bou-
berle chodí kupovat jídlo pro kočky.
Oslovil ho a dohodli se“ říká prezi-
dent liteňského klubu Miloslav Kli-
ment. „Spadli jsme si do oka,“ smě-
je se Angolan, jenž odmítl třeba na-
bídku divizního B-týmu Žižkova. A
jak se mu v Litni hraje? „Souhra za-
tím vázne, ale 2-3 zápasy a bude to
dobrý.“  Text a foto NN M. FRÝDL

Mořenu neseme, 

už jí tady nechceme. 

Už nemůže choditi 

musíme jí nositi. 

Do vody jí dáme 

na ní zavoláme: 

,,Zimo, zimo, táhni

pryč, nebo na tě

vezmu bič!

(Básnička, kterou

zpívaly letovské děti

figuríně Mořeny, než

ji hodily do řeky.)

ZIMO, TÁHNI PRYČ! V Berounce skončila figurína Mořeny symbolizující
zimu. Hodily ji tam 23. 3. děti ze školky v Letech.            Foto NN M. FRÝDL

Těžba plynu v údolí
Berounky? Katastrofa!
ODPOR PROTI ZÁMĚRŮM TĚŽAŘŮ NA KARLŠTEJNSKU SÍLÍ

27. března 2012 - 6 (567) Cena výtisku 7 Kč

Motorky stavím pro radost

Dres FC Liteň obléká exotická posila - Angolan Antonio José Tomás V Dobřichovicích bylo
nejtepleji z celé země
Dobřichovice - Výjimečně teplé
počasí lámalo 17. března rekordy!
V celém Česku jich padlo 136, nej-
tepleji ale bylo v Dobřichovicích.
V únoru jsme psali o rekordních
mrazech, teď, po pár týdnech, o re-
kordních teplotách. Vůbec nejteple-
ji bylo 17. 3. v Dobřichovicích - v
poledne zde meteorologická stanice
naměřila 24,2 °C! „Teplota z Dobři-
chovic je bezmála letní,“ řekl mluv-
čí ČHMÚ Petr Dvořák. U Berounky
tak padl rekord 22,4°C z roku 2004.
V Příbrami překonali rekord starý
130 let. V roce 1882 zde naměřili
16,4°C, teď 21,6 °C. (pef)
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Těžba plynu u Berounky? Katastrofa!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zloděj nic neukradl, jen ničil
Dobřichovice - V dobřichovické
škole řádil v noci z 16. na 17. břez-
na neznámý zloděj. Škola čelila
nájezdu lupičů v krátkém čase už
podruhé. 
„Neznámý darebák se přes oplocení
bývalého domku školníka dostal k
budově školy a po vypáčení bočních
dveří i do budovy druhého stupně
ZŠ,“ uvedla policejní mluvčí Ště-
pánka Zatloukalová. Chmaták podle
ní vypáčil dveře vedoucí do kance-

láře hospodářky, kde vše prohledal.
Prošel celou budovu školy - ve tří-
dách se pokusil odmontovat upevně-
né diaprojektory a vypáčit dvířka
skříněk. „Nic z toho se mu nepoved-
lo, ale škoda způsobená poškozením
činí i tak 20.000 korun,“ dodala Za-
tloukalová.
Při minulém nájezdu zloději z dobři-
chovické školy ukradli fotoaparát,
počítače i diaprojektor. Odolal jen
trezor. Miloslav FRÝDL

Vědci na setkání v Berouně upozor-
nili, že podzemí Českého krasu je
velmi geologicky složité - je v něm
na sedm stovek jeskyní. Karel Žák z
Geologického ústavu Akademie věd
vysvětlil, že v podzemí Českého kra-
su proudí vody takzvaným živým

oběhem. Voda, která se do podzemí
dostane z povrchu, v něm putuje
mnoho let.  Proto je na místě obávat
se chemikálií, které by se do země
při těžbě dostaly. 
Zástupci těžařské firmy se na setká-
ní nedostavili. Přestože se na setkání
politici, starostové i vědci shodli, že

záměr odmítají, vyjádřili zároveň
obavy, že se firmě přesto podaří prů-
zkum prosadit.  
Starostka Berouna Šárka Endrlová
proto hodlá proti záměrům těžařů
razantně vystupovat i nadále. „Naší
povinností je hájit zájmy veřejné nad
soukromými a přírodní bohatství té-

to země pro naše děti,“ dodala Šárka
Endrlová. 
Proti průzkumu a těžbě plynů v Čes-
kém krasu vznikla petice. Stáhnout
si ji můžete z berounských interneto-
vých stránek www.mesto-beroun.cz.

Petra FRÝDLOVÁ

Caparty čeká zápis
do mateřských škol
Poberouní - K zápisům do mateř-
ských škol půjdou caparti hned na
několika místech našeho kraje.
Zápis dětí do MŠ v Zadní Třebani se
koná 29. března od 14.00 do 17.00.
Do školky v Dobřichovicích se děti
budou zapisovat 30. března od 8 do
16 hodin.
Zápis do MŠ Řevnice se uskuteční
5. dubna od 10 do 12.00 a od 13 do
17.00. S sebou vezměte vyplněnou
žádost o přijetí, zaměstnané matky
potvrzení od zaměstnavatele, rodný
list dítěte, občanský průkaz, kopii
OP druhého rodiče, pokud mají oba
trvalý pobyt v Řevnicích. Druhý ter-
mín je 12. 4. od  15 do 18.00.    (pef)

Se skupinou rodičů a spřátelených duší v Řevni-
cích už tři roky s láskou provozujeme Lesní školku
Země. Sídlíme nedaleko řevnického nádraží, ale
chtěli bychom se posunout blíže k lesu, kde bude
možno na velikém prostoru vytvořit přirozené pro-
středí nakloněné hře a rozvoji praktických, tvoři-
vých i estetických rovin dítěte. Za poslední rok a
půl se nám podařilo vytvořit krásnou zahradu s
týpím jako zázemím školky. Nyní hledáme prostor,
kde bychom mohli školku dále rozvíjet, nejlépe
velkou zahradu či zemědělskou půdu poblíž lesa
dál od hlavní silnice v dosažitelné vzdálenosti od
nádraží.  První dubnový den pořádáme jarní slav-
nost na uvítání všeho nového, co přichází. Máte-li
zájem nás navštívit, napište (daniela.korinko-
va@email.cz), ráda vám odpovím.
K čemu je vlastně dobrá lesní školka? Jednou

jsem šla se čtyřletým synem v lese potokem. Všude
bylo spadané listí, měla jsem co dělat, abych po-
znala, kde končí kameny, kde začíná listí a kde už
je voda. Zato syn skákal, vlastně běžel, nohy samy
ho vedly potokem. Uvědomila jsem si, co mu naše
školka dává - umí se pohybovat v terénu, je zvyklý
být venku, zlézat údolí, nosit klacky, ohřívat si jíd-
lo venku nebo v týpí na ohni, umí pomoct mladší-
mu bráchovi. Dneska je mému staršímu 5 let, do
lesní školky chodí tři roky. Má tam od začátku
stejnou partu kamarádů, k nimž postupně přibý-
vají mladší sourozenci. Mladší tříletý chodí od zá-
ří, už taky skáče přes kaluže a nějaká zabahněná
stráň ho nezastaví. Dobře ví, že mokrá hoří nejlíp
březnová kůra a umí ji i najít v lese. Jsou venku za
každého počasí, jsou zdraví a do školky chodí rá-
di... Daniela KOŘÍNKOVÁ, Řevnice

Z našeho kraje 
* Na kurz s názvem Drátěný strom
zve Klub přátel a obyvatel Lhotky.
V sídle klubu - Lhotka 14 - si 1. 4.
od 10.00 budete moci za pomoci
kamene, drátků a korálků vyrobit
strom štěstí. O týden později, 8. 4.
od 10.00, se v klubu budou zdobit
vajíčka.            Ema BURGETOVÁ
* Očkování psů a koček proti vzte-
klině se za obchodním domem Coop
v Řevnicích koná 10. 4. od 17.00 do
17.45. Cena dávky je 100 Kč, kom-
binované vakcíny 250 Kč. (pef)
* Pravidelné akce pro seniory s ná-
zvem Kouzelná dopoledne se konají
každé sudé úterý od 9 do 12.00 v
klubovně Domečku Liteň. Tvořivá
setkání a povídání u kávy zpestří
program na přání návštěvníků.  (pef)
* Necelých 140 000 za neodvedení
DPH bude muset doplatit řevnická
radnice. Vyplynulo to z kontroly
finančního úřadu. (pef)
* Jarní dětská burza se konala v
řevnickém Sokole. Výtěžek ve pro-
spěch kina činil 4 315 Kč, celkově
se prodaly věci za 13 700 Kč.    (lup)
* Žádosti o dotaci na výměnu lamp
veřejného osvětlení a na plynofikaci
1. stupně ZŠ podala řevnická radni-
ce. „Intenzivně pracujeme i na pří-
pravě žádosti o dotaci na přístavbu
školky,“ uvedl starosta Řevnic Libor
Kvasnička. (pef) 
* Neoprávněný odběr elektrické
energie ze sítě byl odhalen v Černo-
šicích. Při kontrole bylo zjištěno, že
tři vodiče vedoucí do nemovitosti
jsou popsány jako zásuvky. Při další
kontrole bylo zjištěno neoprávněné
napojení i dalších rozvaděčů. Škoda
byla vyčíslena na 293.495 Kč. (zat)
* Kovový materiál za 10 900 Kč
ukradl neznámý zloděj mezi 14. 3. a
19. 3. z neoploceného areálu dětské-
ho tábora v Karlštejně.               (hek)
* Své ANO si znovu po padesáti le-
tech řekli Věruška a Vráťa Hrubých
ze Řevnic. Slavnostní obřad se konal
24. 3. a »novomanželé« budou jistě
dlouho vzpomínat, jak jeli krásným
kočárem taženým koňmi, až na faru.
Blahopřejeme! Za všechny potomky

Lenka ZROSTLÍKOVÁ, Řevnice

V Hlásné hořela tráva
Hlásná Třebaň - Hořící trávu ha-
sili 21. března v Hlásné Třebani
místní dobrovolní i řevničtí profe-
sionální hasiči
„Hořelo poblíž ulice Nad Pískov-
nou, na ploše asi 20x30 metrů,“
uvedl řevnický hasič Pavel Vintera s
tím, že šestice hasičů oheň »zkroti-
la« během necelé hodiny a půl.
„Škoda nevznikla,“ dodal.        (mif)

Rozbil jste ve škole okno? ptali se žáci Žáčka
Řevnice – Nezapomenutelné setkání zažili žáci řevnické základní školy
- navštívil je básník a spisovatel Jiří Žáček. Setkání s touto literární
osobností si pochvalovali všichni, od prvňáků po deváťáky. 
Jiří Žáček měl ve škole hned dvě besedy - pro první i pro druhý stupeň. Za-
tímco vyprávěl, děti mu psaly na papírky otázky, na které básník ochotně
odpovídal. Děti zajímalo, jestli rozbil ve škole okno, jak se učil či jaké kni-
hy napsal. „A někdo se taky zeptal, jestli pan Žáček neví, kolik je hodin.
Řekl, že nemá tušení,“ pobavilo druháka Vojtu. Během besedy předvedly
děti z pražského divadélka Radar vystoupení na básničky Jiřího Žáčka, žáci
řevnické školy zarecitovaly několik jeho básní. Besedu uzavřela autogrami-
áda. „Rádi bychom poděkovali panu Strejčkovi, otci dvou našich žáků,
který setkání zprostředkoval,“ řekla ředitelka ZŠ Štěpánka Rajchlová. (lup)

KÁCENÍ V KEMPU. Devět topolů bylo pokáceno v karlštejnském kempu,
další byly prořezány. „Pro bezpečnost kempařů a akcí, které se tu konají,
to bylo nutné! Loni v květnu tady ve velkém z topolů padaly větve a ohro-
žovaly návštěvníky,“ sdělil NN starosta Karlštejna Petr Rampas. „V dubnu
vysadíme deset nových javorů, příští rok dalších deset,“ dodal.  
Vzrostlé stromy dělníci na konci března prořezávali také kolem fotbalové-
ho hřiště v Zadní Třebani. (mif) Foto Petr RAMPAS

LESNÍ ŠKOLKA. Týpí na pozemku Lesní školky v
Řevnicích. Foto ARCHIV

O svátcích pojedou
historické vlaky
Zdice - Muzeum železniční a silnič-
ní historické techniky Výtopna Zdi-
ce se po zimě otevírá o velikonoč-
ním víkendu 7. a 8. dubna. 
Největším lákadlem soboty 7. 4. bu-
de zvláštní historický vlak vyprave-
ný z Prahy (po osmé hodině) do
Zdic a po poledni ze Zdic do Břez-
nice, kde bude pro přihlášené cestu-
jící domluvena prohlídka pivovaru. 
V neděli 8. dubna bude vypraven
historický Podbrdský velikonoční
expres ze Zdic (po deváté hodině)
přes Beroun do Zadní Třebaně. Od-
tud pojede známou lokálkou do Lit-
ně, Lochovic a po stejné trase zase
zpět. Radim ŘÍHA, Zdice

První dubnový den budeme vítat vše nové, co přichází…
LESNÍ ŠKOLKA ŘEVNICE HLEDÁ NOVÉ PROSTORY, CHCE SE PŘESUNOUT BLÍŽE K LESU
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Motorky si stavím sobě pro radost!
JEDENADVACETILETÝ ŘEVNIČAN JAKUB KADEŘÁBEK ZAUJAL NA MISTROVSTVÍ ČR VE STAVĚNÍ MOTOCYKLŮ

Cyklobus vyjede 7. dubna

Řevnice - Již 11. ples uspořádaly
folklorní soubor Klíček a Základ-
ní škola Řevnice v místním lido-
vém domě. i tentokrát byl velmi
elegantní a povedený – taneční sál
byl po celou dobu plný.
Při vstupu do sálu se vítalo šampaň-
ským - jako vždy nabízeli drink ta-
tínkové malých tanečníků. Krátce
po zahájení plesu předvedl Klíček
první předtančení – anglický tanec.
To ale nebyla jediná ukázka toho,
co se děti naučily, během večera za-
tančily ještě valčík na písničku
Kdyby se v komnatách a také sviž-
ný a energický irský tanec, který di-
váci ocenili dlouhým potleskem a
pískáním. Na plese nechyběla boha-
tá tombola, koláčková volenka či
půlnoční losování vstupenek, při
němž výherci získali psí boudu,
poukaz na kosmetiku či roční před-
platné Našich novin. Mnozí litovali,
když v jednu hodinu po půlnoci pře-
stali muzikanti z Velkého orchestru
Václava Zelinky hrát, a pomalu se
vraceli domů. lucie PAliČKOVá

Řevnice - Mistrovství České repu-
bliky ve stavění motocyklů se ko-
nalo na pražském Výstavišti. Bo-
hemia Custom Bike 2012 je jednou
ze čtyř soutěží, které na konci
května vyvrcholí mistrovstvím st-
řední a východní Evropy.
Akce na Výstavišti v pražských Ho-
lešovicích se v několika soutěžních
kategoriích zúčastnilo víc než sto
motorek. Jedním z vystavovatelů byl
jedenadvacetiletý Jakub KADeřá-
beK z řevnic, který si svůj pekelný
stroj  sestavil v  malé garáži. Konku-
rence byla veliká a téměř každý mo-
del vydával svědectví o utracených
statisících. Přesto však stroj mladého
řevničana vzbudil velkou pozornost
u návštěvníků výstavy i médií, která
o akci referovala. Podle odborné po-
roty to byla nejdiskutovanější  mo-
torka této sezony. 
Je stavění motorek tvojí životní
vášní? Jak to přišlo?
Začalo to v roce 2007, kdy jsem se
byl poprvé podívat na stejné soutěži,
jíž jsem se letos zúčastnil. Procházel
jsem výstavní halou mezi luxusními
harley a narazil asi na tři motorky,
které určitě za statisíce nebyly. Nad-
šenci si je postavili doma -  k tomu,
aby měli jedinečnou motorku, nepo-
třebovali miliony. řekl jsem si: To je
moje cesta! Zkusil jsem to a začalo
mě to bavit. Těší mě to pořád a dou-
fám, že ještě dlouho bude. 

Jak dlouho jsi svoji motorku stavěl
a na kolik tě vyšla?
Motorku, kterou jsem vystavoval,
jsem stavěl necelé čtyři roky - s urči-
tými pauzami. Když se chceš vyrov-
nat motorkám, které podobné soutě-
že vyhrávají, musíš investovat dost
peněz, řádově jsou to opravdu  stov-
ky tisíc. V mnoha případech se už
nejedná o stavění, ale o objednávání
dílů z katalogu. Stroj pak klidně mů-
žeš dávat dohromady v obýváku na

peršanu. To ale nebyl případ mojí
motorky, proto si myslím že její cena
netkví v penězích...
Ty si s penězi moc hlavu nelámeš.
Taky jsi chtěl někomu koupit dům v
Řevnicích na náměstí... 
To je pravda. Tehdy jsem měl rád
jednu holku  ze Třebaně,  a ta si přála
dům na náměstí v řevnicích, ten s
tou prosklenou  zimní zahradou. Tak
jsem si říkal, že budu stavět motor-
ky, odporně zbohatnu a ten dům jí

koupím. Ale víš jak to chodí... Už
dlouho stavím motorky hlavně sobě
pro radost.  Helena PEliKánOVá

NADŠENEC. Jakub Kadeřábek a jeho »výstavní« stroj. Foto Anna LEDVINKOVÁ

Dobřichovice - V sobotu 7. dubna
začne jezdit populární brdský
Cyklobus. Zvláštní linka s auto-
busem speciálně upraveným pro
přepravu kol bude jezdit po trase
Dobřichovice, nádraží – Mníšek
p/Brdy, náměstí – Kytín, náves.
Na lince platí Tarif PID, cena pře-
pravy jízdního kola je 16 Kč bez oh-
ledu na vzdálenost a také bez ohledu
na předchozí použití/nepoužití vla-
ku. Ve vlacích linky S7 je cena za

přepravu jízdního kola dle Tarifu
ČD 25 Kč za jednu jízdu.

Odjezdy z Dobřichovic:
8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25
(poslední spoj jede jen do Mníšku)
Příjezdy do Kytína:
9:00, 11:00, 13:00, 15:00
Odjezdy z Kytína
9:35, 11:35, 13:35, 15:35
Příjezdy do Dobřichovic
10:05, 12:05, 14:05, 16:05         (pef)

Erbová s Řepkou
mají syna Markuse
Černošice - Otcem syna Markuse se
19. března stal dlouholetý obránce
fotbalové Sparty, mediálně velmi
známý obyvatel Černošic Tomáš
Řepka. Porodila mu jej jeho přítel-
kyně, modelka Vlaďka Erbová.
Malý Markus přišel na svět v porod-
nici v pražském Podolí 19. 3. ve
13.49 - o den dřív před plánovaným
termínem. Osmatřicetiletý Tomáš
Řepka u porodu nebyl. Modelka ro-
dila přirozenou cestou a ona i její
syn jsou v pořádku. (pef)

Města, obce a památky
»zhasnou« - i Karlštejn
Karlštejn - Část České republiky se
poslední březnový den ponoří na
hodinu do tmy. Některá města či
kulturní památky se totiž připojí ke
kampani Hodina Země.
Největšího celosvětového happe-
ningu na podporu ochrany životního
prostředí se účastní například praž-
ský Tančící dům, Žižkovský televiz-
ní vysílač či - hrad Karlštejn. Ve-
řejné osvětlení od 20.30 do 21.30
zhasnou města Děčín, Liberec a
Opava i padesátka obcí. Symbolic-
kým hodinovým zhasnutím poulič-
ních lamp, nasvícení památky, štítu
firmy nebo vlastního obýváku dáva-
jí jednotlivci i instituce signál politi-
kům, že je třeba věnovat více pozor-
nosti ochraně životního prostředí.
Každý se může ke kampani přihlásit
na webu Hodinazeme.cz. (pef)

V tombole byla psí bouda
KLÍČEK NA PLESE PŘEDVEDL ANGLICKÝ I IRSKÝ TANEC

POSEZENÍ S HARMONIKOU. V pátek 23. března odpoledne se už potře-
tí sešli v klubovně na tenisových kurtech ve Svinařích starší  svinařští  ob-
čané. Tedy - spíše »občanky«, protože ženy byly v převaze. Kronikářka ob-
ce je pozvala na posezení a zhlédnutí další části obecní fotodokumentace.
Byl čas nejen na prohlédnutí fotografií, ale také na přátelské popovídání
si nad kávou a dobrotami, které šikovné účastnice přinesly.  Na pozvánce
bylo, že možná přijde i harmonikář. A skutečně - přišel! Velký dík patří Mí-
lovi Frýdlovi, který zahrál na harmoniku a rozezpíval všechny přítomné. I
když venku jarní počasí spíše zvalo na procházku nebo k práci na zahrád-
ce, v klubovně jsme strávili velmi příjemné odpoledne. A většina přítom-
ných odešla v dobré náladě rovnou na veřejné zasedání Obecního zastupi-
telstva  Svinaře.   Text a foto Jana KOzÁKOVÁ, kronikářka obce Svinaře

PŘEDTANČENÍ. Klíček při před-
tančení.    Foto NN L. PALIČKOVÁ
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»Víly« z Řevnic uspěly v taneční soutěži
MALÉ TANEČNICE VYHRÁLY OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL A POSTOUPILY »DO KRAJE«

Úspěch zaznamenala ZUŠ Řevnice v
okresním kole celostátní soutěže
tanečních oborů základních umělec-
kých škol. Soutěže, která se konala v
Černošicích, se zúčastnilo deset cho-
reografií ze ZUŠ Roztoky, Černošice

a Řevnice, včetně naší pobočky v
Mníšku pod Brdy. Žákyně 4. ročníku
tanečního oddělení učitelky Hany
Rubkové – Adéla Čepelová, Adéla
Jindrová, Barbora Kostlánová, Ema
Kostlánová, Šárka Leinweberová,
Lea Sofie Scholl, Věra Sklenková a
Anna-Marie Vaňková, zvítězily ve
II. kategorii. Zároveň získaly oceně-
ní za »přirozený pohyb«. S choreo-
grafií Tancovala v lese víla na hudbu
Jiřího Pavlici a Hradišťanu nás bu-
dou reprezentovat v krajském kole,
které se koná 13. 4. v Praze.
Žákyně tanečního oddělení naší po-
bočky v Mníšku pod vedením Jar-
mily Matouškové získaly v téže sou-
těži dva diplomy - za správné ryt-
mické provedení, jemný dívčí projev
i nápaditý kostým. Za výrazný ta-
neční projev porota ocenila Esther
Mertovou. Moc gratulujeme!

Jan PAříK, zUŠ řevnice

Ateliér dýchá příjemnou atmosférou...

V KOMÁROVĚ TO NEVYŠLO. Podbrdského finále Porty, které se konalo
17. 3. v Komárově, se zúčastnila Řevničanka Míša Macourková. Bojovala
jako lvice, ale nepostoupila. „Finále vyhrálo uskupení Naopak, zaslouže-
ně, byli vážně dobří,“ říká uznale mladá hornistka. Program začal prezen-
tací, pak předvedli svůj um soutěžící kapely i jednotlivci. Hostem byl Vojta
Kiďák Tomášek. „Jen mě zarazila malá návštěvnost. To mě mrzelo, veliký
sál a v něm jen hrstka lidí... Ale atmosféra byla celkem příjemná, lehce ner-
vózní, šlo o hodně,“ dodává Míša Macourková, kterou nyní čeká absol-
ventský koncert ve hře na lesní roh. Uskuteční se 18. dubna od 19.00 v Pálf-
fyovském paláci na Malé Straně. (pef) Foto ARCHiV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
30. 3. 18.00 BARBAR CONAN
3. 4. 18.00 MISSION IMPOSSIBLE -
GHOST PROTOCOL

KINO ŘEVNICE
28. 3. 20.00 NIC PROTI NIČEMU
30. 3. 20.00 ODCHÁZENÍ
31. 3. 16.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
31. 3. 20.00 ALOIS NEBEL
4. 4. 20.00 PERFECT DAYS - I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY
6. 4. 20.00 LURDY
7. 4. 16.00 SCOOBY DOO A PŘÍŠERA
NA LETNÍM TÁBOŘE
7. 4. 20.00 PERFECT SENSE

CLUB KINO ČERNOŠICE
27. 3. 20.00 DŮM
3. 4. 20.00 ŠKOLNÍ VÝLET
8. 4. 13.00 HVĚZDNÉ VÁLKY - 2. TRI-
LOGIE

KINO MÍR BEROUN
26. 3. - 28. 3. 17.30 (Po 20.00) LÁSKA
JE LÁSKA
26. - 28. 3. 17.30 (St 20.00) MEZI VLKY
27. 3. 20.00 STUD
29. 3. 15.30 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ
ŽENY
29. 3. - 4. 4. 17.30 a 20.00 (Čt 18.30 a
20.30, Pá+Út 17.30, Po 20.00) OKRESNÍ
PŘEBOR
30. 3. 20.00 MERUŇKOVÝ OSTROV
2. 4. 17.30 HNĚV TITÁNŮ 3D
3. 4. 20.00 SOUKROMÝ VESMÍR
5. 4. 15.30 DĚTI MOJE
5. - 11. 4. 18.30 (So 20.00) TITANIC 3D
7. 4. - 8. 4. 15.30 SNĚHURKA
7. 4. a 10. 4. 17.30 OKRESNÍ PŘEBOR 
10. 4. 13.45 ČESKÁ POHÁDKA O
PRINCEZNĚ

KINO RADOTÍN
27. 3. 17.30 U2 - záznam koncertu 3D
27. 3. a 30. 3. 20.00 MILÁČEK
28. 3. 10.00 MODRÝ TYGR
28. 3. 17.30 DĚTI MOJE
28. 3. 20.00 PŘEPADENÍ
29. 3. a 31. 3. 17.30 (So 20.00) HNĚV
TITÁNŮ 3D
29. 3. a 31. 3. 20.00 OKRESNÍ PŘEBOR 
30. 3. 17.30 NA VLÁSKU 3D
31. 3. 16.00 KRTEK A MEDICÍNA
3. 4. 19.00 BOHÉMSKÝ ŽIVOT
4. 4. 17.30 LÁSKA JE LÁSKA
4. 4. 19.30 ČERNOBÍLÝ SVĚT
5. 4. a 7. 4. 17.30 DIVOKÉ SAFARI 3D
5. 4. a 7. 4. 19.00 TITANIC 3D
6. 4. 17.30 LORAX 3D
6. 4. 20.00 U2 - záznam koncertu 3D
7. 4. 16.00 ZASADIL DĚDEK ŘEPU

Zámecké trhy nabídnou velikonoční inspiraci
Jarní trhy s bohatým kulturním programem se uskuteční 31. března od 11
hodin v areálu zámku v Dobřichovicích. Přijďte týden před svátky načerpat
jarní i velikonoční inspiraci. Od 13.00 se rozvoní spodní sál zámku peče-
nými jidášky, u skautů si budete moci upéct placku či uplést pomlázku. Je
připraveno několik výtvarných a tvořících dílniček pro děti, přijede kovář a
spousta prodejců zajímavého zboží. Chorus Angelus vystoupí ve spodním
sále od 14.00, Pohádka pohádková z produkce divadla Žlutý kopec v hor-
ním sále začíná v 15.30 hodin. Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Umělkyně představí
Podbrdskou keramiku
Keramička Magda Brožová s malíř-
kou Ivanou Švarcovou přichystaly
pro zájemce o tradiční Podbrdskou
keramiku  přednášku spojenou s pro-
dejní výstavkou. Koná se 28. 3. od
17.00 v sále Městského kulturního
střediska v Mníšku pod Brdy. Kera-
miku z dílny U Šimůnků v Klínci
představí i na dobových fotografi-
ích, které vyhledávají. Podbrdská ke-
ramika je jedním z tradičních arte-
faktů našeho kraje. O její znovuzro-
zení se v roce 2011 zasloužily právě
Brožová se Švarovou. Její historie je
zajímavá a charakter nezaměnitel-
ný. Výstavu vám mohu doporučit i
jako možnost pochopení svérázu lidí
žijících a tvořících v našem okolí. 
Helena PeLiKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Tipy NN
* Folková skupina Neřež koncertu-
je 30. 3. od 20.30 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Poznej světové dědictví UNESCO
je název výstavy, která je do 30. 3.
přístupná na hradě Karlštejně. Celý
duben a květen můžete v arkádách
Císařského paláce Karlštejna zhléd-
nout jinou výstavu - 40 let Chráněné
krajinné oblasti Český kras.       (pef)
* Na plese lidové muziky Notičky si
můžete zatacovat 31. 3. od 19.00 ve
Společenském domě Zadní Třebaň.
Kromě Notiček zahraje i kapela Ka-
ravel. Připravena jsou dvě překvape-
ní, tombola i dámská volenka.  (pef)
* VIII. benefiční Ples Náruče ve sty-
lu muzikálu se koná 31. 3. od 20.00
ve Sportcentru Liďák Řevnice. Vy-
stoupí DJ Olda Burda, Martin Pošta,
Žaneta Železná, Ondřej Hejma, čeká
vás tombola i soutěž o nejlepší mas-
ku muzikálové postavy. Vstupné
220 Kč.                Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava snímků fotografické sou-
těže Olympus Foto Akademie trvá v
zámku Dobřichovice do 31. 3.  (pef)
* Autorské čtení Michala Vieweg-
ha se v knihovně na Mořince koná 4.
4. od 17.00. (pef)
* Vernisáž dětské výtvarné výstavy
Kaňka do pohádky se uskuteční 5. 4.
od 16.00 v galerii Modrého domeč-
ku Řevnice. Součástí programu je
slavnostní vyhlašení a ocenění vítě-
ze regionální soutěže dětských umě-
leckých prací. Výstava potrvá do 5.
června 2012.       Šárka HAŠKOVÁ
* Kapela Fleret zahraje 5. 4. od
20.00 v pivovaru Berounský med-
věd. Miloš KEBRLE
* Kapely R.A.M. One $ a Check
Point zahrají v černošickém Clubu
Kino 6. 4. od 20.30. (vš)
* Černošická kapela Chuck ’n‘
Gag Bluesband zahraje blues 7. 4.
od 20.30 v Clubu Kino. S ní vystou-
pí kladenská rocková kapela Stíny
Úsvitu a kytarista Adib Ghálí.     (vš)
* Výstava Středočeského sdružení
výtvarníků v Duslově vile Beroun
potrvá do 6. 4. (pš)
* Profesoři Jaroslav Šaroun a Milan
Škampa  budou besedovat 7. 4. od
19.00 v sále dr. Fürsta Dobřichovi-
ce. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Jesse Ballard Band zahraje 9. 4.
od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstup 120 Kč. Milena KOzÁKOVÁ

Oděvní ateliér Ingrid Valešové je už
několik měsíců v provozu na náměs-
tí v Řevnicích. Valešová vystudovala
Střední uměleckoprůmyslovou ško-
lu, obor Oděvní výtvarnictví a pak
několik let pracovala u přední návr-
hářky Taťány Kováříkové. Její  mo-
dely se objevily v módních periodi-
cích, jako je Elle či Marianne a již
sedmým rokem je externí stylistkou i
vizážistkou České televize. Vize její-
ho ateliéru  je taková, že zde budou
k dostání limitované kolekce na da-
nou sezonu, které na sebe budou na-
vazovat a budou vzájemně kombino-
vatelné. Valešová spolupracuje s
dalšími výtvarníky, např. šperkaři, i

s kolegyní ze studií Renatou Koleč-
kářovou, která mnoho let působí v
České televizi jako image-maker. 
Valešová  loni s cvičitelkou jógy Ve-
ronikou Zimovou vytvořila kolekci
sportovního oblečení pod značkou
JOG-IN. Je z přírodních materiálů s
vysokým podílem elastanu, tedy po-
hodlná, a zároveň výtvarně čistá. 
Oděvní ateliér dýchá příjemnou at-
mosférou a světlými barvami. Když
vstoupíte, hned se vás ujme milá a
ochotná Ingrid Valešová. Můžete si
objednat oblek, nebo jen zajít na kus
řeči, záleží na vás...

Helena PeLiKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

USPĚLY. Řevnické tanečnice, které zvítězily v jedné z kategorií taneční sou-
těže základních uměleckých škol.                      Foto Martina KOSTLÁNOVÁ
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Všeradův kurýr

Osovská škola se zapojila do
41. ročníku Mezinárodní soutě-
že v psaní dopisů pro mládež do
15 let. Zadáním bylo: Napiš do-
pis atletovi nebo sportovci, kte-
rého obdivuješ a vysvětli mu,
co pro tebe znamenají olympij-
ské hry. Páťáci dostali úkol při
slohu a jeden z jejich dopisů byl
adresován našemu krajanovi
Petru Koukalovi. Moc se mi lí-
bil, proto se s ním chci podělit. 

Jana FIALoVÁ, ZŠ osov

Vážený pane Petře Koukale,
rozhodl jsem se napsat Vám do-
pis, protože si Vás, já a moje ro-
dina, nesmírně vážíme.
Já osobně Vás znám díky své
mámě, která dříve hrála závod-

ně badminton a vyprávěla mi o
Vás. Vím, že jste se narodil v Ho-
řovicích. Je to kousek od Osova,
kde teď bydlím. Také o Vás vím,
že jste pětinásobný mistr ČR v
badmintonu a že se chcete do-
stat na olympiádu v Londýně.
Obdivuji Vás také proto, že i
když  jste měl v roce 2010 rako-
vinu, tak jste to nevzdal a dostal
jste se zpět mezi nejlepší hráče.
Vím, že olympiáda je snem kaž-
dého sportovce, a proto vám bu-
du držet palce. I když Vy už jste
si svoji životní olympiádu vybo-
joval!
Přeji Vám hodně úspěchů, jak
na olympiádě, tak i v životě.

adam STaveníK,
5. třída ZŠ osov

Letošní první Zámecký večer, který se konal 16.
března ve všeradické galerii, mohl hned na začát-
ku mnohé návštěvníky zklamat. Na poslední chví-
li s totiž omluvil jeden z aktérů, kaskadér Jaroslav
Tomsa. Nakonec ale důvod k lítosti nebyl, protože
místo Tomsy přijel jeden z jeho kolegů, Petr Droz-
da. Druhým hostem večera byl známý herec a rov-
něž kaskadér Zdeněk Srstka. 
Vyprávění obou hostů bylo velmi poutavé. Drozda,
je jeden z nejzkušenějších a nejlepších kaskadérů
týmu Jaroslava Tomsy. Právě on se hlavní měrou
podílel na natáčení filmových scén s takovými he-
reckými esy Hollywoodu, jakými jsou Russell

Crow, Bruce Willis nebo Penelope Cruz. Vyprávěl
i o tom, jak nyní s Gerardem Depardieuem v ČR
natáčí film Muž, který se směje.
Zdeněk Srstka mluvil o natáčení slavných scén z
neméně slavných českých filmů Limonádový Joe,
Adéla ještě nevečeřela, Marečku, podejte mi pero
a dalších. Neméně zajímavé bylo jeho vyprávění o
kariéře vzpěrače. Asi málokdo ví, že v roce 1957
vybojoval bronzovou medaili na mistrovství Evro-
py a v roce 1960 startoval dokonce na letních
olympijských hrách v Římě, kde obsadil 9. místo z
20 startujících. Největší úspěch ale u publika slavil
podrobným popisem filmové erotické scény s Ur-
šulou Klukovou. 
Další Zámecký večer se chystá na 20. 4. a jeho
hosty budou herci Ladislav Županič i Alfréd Strej-
ček. Soutěžit budeme o nejlepší biskupský chlebí-
ček. Sylva ŠKARDoVÁ, Všeradice

Školáci plnili úkoly
Osovská škola se zaregistrova-
la do projektu Ukliďme si svět.
Za nasbíraný elektroodpad jsme
využili možnosti pozvat si Re-
cyklační hlídku s programem o
třídění elektroodpadu. Děti by-
ly rozděleny do 4 týmů - každý
si vymyslel název a společné
znaky, jež představil ostatním.
Za splněné úkoly získávaly bo-
dy a soupeřily o ceny. Násle-
dovala pohádka o panu Šetříl-
kovi a jeho dětech, film o zpra-
cování elekroodpadu a kvíz.
Největší  zábavou  byly expo-
náty z IQ parku v Liberci, na
nichž děti zkoušely  postřeh a
důvtip. Vyhrálo družstvo čer-
vených, ale pexeso, blok a tuž-
ku  si domů odnesli všichni. 

Jana FIALoVÁ, ZŠ osov

Srstka vyprávěl o erotice
VE VŠERADICKÉ ZÁMECKÉ GALERII NÁVŠTĚVNÍKY BAVILI KASKADÉŘI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 6/2012 (96)

POPULÁRNÍ SRSTKA. Hlavní hvězdou Zámeckého večera ve Všeradicích byl známý herec a kaskadér
Zdeněk Srstka (uprostřed). Foto Sylva ŠKaRDová

Užívejte si jarního sluníčka!
Vážení spoluobčané! Jarní počasí se ukázalo v
plné síle a i ty nejzatvrzelejší odpůrce zahradnic-
kých prací přinutilo alespoň obejít zahrádky. Ti,
kteří se chtějí pochlubit vlastními výpěstky či kvě-
tinovou dekorací okolí svého domu, využívají
přízně počasí k zvelebování zahrad a zahrádek.
To je dobře, neboť díky upraveným zahrádkám
bude krásnější i naše obec. Je třeba, aby byla op-
ravdu pěkná, vždyť 16. a 17. 6. budeme slavit již
750 let její podchycené historie! Prosím všechny:
Pozvěte na tyto dny všechny naše rodáky, aby-
chom výročí oslavili důstojně a v hojném počtu. 
Dne 10. 3. uspořádali členové místní organizace
ČZS výroční schůzi. Účast byla veliká a jsem rád,
že tato organizace v naší obci dlouhodobě pracu-
je. Vážím si jejich činnosti, která přispívá ke kul-
turnímu životu našich spoluobčanů a zároveň k
prohlubování sounáležitosti k naší obci. Děkuji
za jejich práci a věřím, že i nadále budeme dobře
spolupracovat. 
Děkuji těm, kteří nám půjčili historické fotogra-
fie, a prosím každého, kdo ještě nějaký zajímavý
snímek vlastní, aby ho půjčil pí Suché k ofocení. 
Dne 30. 3. se bude od 19.00 v hostinci Na Růžku
konat veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Všechny srdečně zveme. Užívejte si jarního slu-
níčka!           Bohumil STiBal, starosta všeradic

Z podbrdského kraje
* Na tradičním Dnu osovských žen se v osov-
ské sokolovně sešla většina místních žen. Kromě
pohoštění, jež připravil místní obecní úřad i dal-
ší organizace, je čekalo vystoupení dětského pě-
veckého sboru Muzikantík a Divadla ze stodoly,
které ženy pozvalo do cirkusového šapitó. Večer
si mohly zatancovat při skladbách Olympiku a
Katapultu, které zahrála skupina Braboux. (JoK)
* Reprízu historické komedie se zpěvy Dá si
někdo utopence? sehraje osovské Divadlo ze sto-
doly 31. března od 19.30 v Malém Chlumci, v
sále nad obecním úřadem, a 7. dubna od 17.00  v
hostinci U Lípy Svinaře. (JoK)
* Rozhledna Studený vrch nad Malým Chlum-
cem bude otevřena 7. a  8. 4., vždy od 10.00 do
17.00 hodin. Občerstvení je zajištěno přímo ve
věži.            Antonín Kotouč, Velký Chlumec
*  obrazy a sochy Nového sdružení pražských
umělců jsou v Galerii M. D. Rettigové ve Vše-
radicích vystaveny do 15. dubna.                      (syš)

Pane Koukale, moc si Vás vážím!
OSOVSKÝ ŠKOLÁK NAPSAL ZNÁMÉMU SPORTOVCI

Senioři si užili maškarní ples

Krásný jarní podvečer dne 22. 3. oblékli senio-
ři v Domově Hostomice – Zátor masky a za do-
provodu oblíbené kapely Třehusk zpívali a tan-
čili na tradičním maškarním plese. Nálada byla
opravdu skvělá a při zpěvu nestárnoucích sta-
ropražských a lidových písní senioři zavzpomí-
nali na svá mladá léta. V »boji« o nejlepší mas-
ku se utkali zdravotní sestřička Ina, čarodějnice
i dvojice virus a bacil, kteří nakonec s těsnou
převahou zvítězili. Z plesu jsme si odnesli krás-
né zážitky, žaludky naplněné výtečnými smaže-
nými šiškami od našich kuchařek i hezké ceny z
tomboly. Už teď se těšíme na další ples.   
Text a foto Monika Špiclová, Domov Zátor 
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Řevničtí hasiči obdivovali tanec Šikmini
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU TANČILY NA PLESE, BAVILY SE NA MUZIKÁLU A ZPÍVALY S KAPELOU

Tak jsme se konečně dočkali jara! Nejen astrono-
micky, ale i »opravdicky«. Dlouhé měsíce jsme
čekali na dny provoněné sluncem a teplotami nad
nulou, na denní světlo k rannímu vstávání i pozd-
ně odpoledním návratům z práce. Hurá, je to ta-
dy! Opět budeme vstávat do sluncem provoněných
rán. A provoněná mohou být třeba i milým úsmě-
vem, pozdravem člověka člověku, šálkem kávy či
čaje, nebo třeba předností dámě při nastupování
do autobusu či koblihou pro kolegy v práci...
Užívejme si plnými doušky každý okamžik tohoto
skvělého času, kdy vše natěšeně, o překot, nedoč-
kavě pučí, nalévá se a rozkvétá. Jen tak jsem se
prošel po zahradě, a je to radost – všechny tuli-
pány jsou již venku, pod vrbou kde se vzala, tu se
vzala jediná osamělá sněženka, pivoňky již vystr-
kují první výhonky z chladné země, tráva unavená
zimou se zazelenává (je to divný tvar, ale jak jinak
to napsat?). Ještě před pár dny dominovala příro-
dě hnědě šedavá barva, ale dnes se již pole i louky
lehce zelenají. Jako by slunce svojí silou všechny
ty rostlinky povytahovalo ven ze země. Jakou sílu
má slunce! A pak že se zázraky nedějí.
Vynořil se mi před očima nedělní zážitek: Vedle
mne zaparkovalo auto, z něhož vystoupila poma-
lu žena, odhadem lehce padesátiletá. Otevřela
kufr, rovnala nějaké věci a já si říkal, co asi bude
dělat. Najednou vyndala invalidní vozík, na nějž s

její pomocí usedl asi její otec. Láskyplně jej přik-
ryla dekou a trpělivě se vydali na cestu. Samo-
zřejmě nevím kam a za jakým účelem, ale najed-
nou jsem si uvědomil i sílu člověka, jako součásti
přírody a mocnou sílu jeho lásky k bližnímu. Ale
také vnitřní potřebu člověka ctít své předky, děko-
vat za vše, co od nich dostal a co se od nich nau-
čil. Vzpomněl jsem si na svoji maminku (dej jí
Bože lehkou zem, je tam nahoře již více než deset
let) a na vše, co jsem se od ní naučil, co jsem od
ní dostal a jak byla plná lásky a pochopení i ve
své nemoci. A jak moc jsem rád, že jsem mohl v
sobotu s tátou štípat dříví, povídat si o čemkoli a
pak jít spolu do hospůdky na oběd. Nepotřeboval
jsem s ním jít do honosné restaurace s polévkou
za stovku, ale potřeboval jsem s ním jen být. A tiše
děkovat a přát si, abychom ještě dlouho mohli
spolu chodit na obyčejné neobyčejné obědy.
Samozřejmě že přijdou deště, vítr, bouřky, ale to
vše už bude oděno v jarní háv a jarní teploty. I ty
»nepříjemné věci« se budou zdát příjemněji sne-
sitelné. Všem přeji jarem, sluncem a blankytnou
oblohou provoněné dny, plné lásky, míru, toleran-
ce, klidu, pokory, porozumění i pohody. Přeji lás-
kou provoněné jaro, kdy se vše rodí a začíná nový
život. Oslavujme každý den zázrak života a pokor-
ně děkujme přírodě, Bohu, vesmíru, rodině, že si
jej můžeme užívat. Petr TučEk, Ejpovice

Vyšehrad byl »dobit« čtvrťáky a tře-
ťáky ze zadnotřebaňské málotřídky.
Použity byly však netradiční zbraně
- vědomosti. Děti překvapily prů-
vodkyni i nás s paní ředitelkou, co
vše si zapamatovaly z hodin vlasti-
vědy, co vše jsou schopné si odvodit
a jak rychle dokáží uspořádat vědo-
mosti s výkladem. 
Děti byly zpočátku zmrzlé, a tak
nám přišla vhod hra Škatulata u
dubové výsadby na Vyšehradě. Za-
hrály jsme si ji rády s nimi, protože
jsme si už žádná z nás nevzala zimní
oblečení. Brzy jsme se zahřály a po-
svačily na překrásně vyvedeném

hřišťátku, zpracovaném s tématikou
bájných postav našich dějin a pověs-
tí. Svačilo se tedy u Praotce Čecha či
u Tety, Kazi a Libuše, a bylo hned
lépe. A tak jako Bivoj nesl hrdě a sta-
tečně své břemeno v podobě kance,
tak i děti zvládly na jedničku spous-
ty zde nachozených kroků po často
původní dlažbě vyšehradské. Výhle-
dy byly nádherné, ať už na jižní stra-
nu Podolí s krásnou budovou vodár-
ny, či na stranu s dominantou Hrad-
čan. Děti se od skvělého průvodce
Stanislava Tůmy, geologa a znalce
historie nejen Prahy, nechtěly hnout
a měly jsme s paní ředitelkou co dě-

lat, aby si občas nechaly pravit něco
i od nás. Po krásných vyhlídkách si
děti prohlédly prostranství, kde
původně stála budova Prachárny,
Myslbekovy sochy. Následovala pro-
hlídka kostela sv. Petra a Pavla s ob-
razem čerta nesoucího kamenný
sloup, který se mu dle bájí a pověstí
pražských rozlomil na čtyři kusy a
propadl se střechou této krásné do-
minanty Vyšehradu. Zbylé Čertovy
kameny si děti také  osahaly a změ-
řily energii, která z nich »sálá«. Na
Slavíně jsme si vyslechli krásné po-
vídání o známých osobnostech zde
pochovaných, a tak i nadále s dětmi

budeme probírat jednotlivé velikány,
na které může být naše země právem
hrdá. Paní ředitelka nám k tomu po-
věděla i něco o panu Fantovi, který
byl u zrodu a tvorby tohoto nádher-
ného komplexu s krásně vymalova-
nými ambity. U hradebních kasemat
nás čekala průvodkyně a odborným
výkladem doplnila vědomosti dětí.
Směli jsme spatřit několik originálů
soch z Karlova mostu a zjistit tak, že
lepšího místa pro ně není. I nám
všem se na Vyšehradě líbilo a doufá-
me, že jsme tu nebyli naposled! 

Monika MAZÚROVÁ, 
ZŠ Zadní Třebaň

Hned několik kulturních akcí v uply-
nulých dnech absolvovala skupina
zralých žen z Hlásné Třebaně, která
si říká Holky v rozpuku.
Zkraje března jsme přijaly pozvání
řevnických hasičů na jejich ples v
místním »Liďáku«. O první předtan-
čení se postarala skupina  Proměny -
předvedla irské tance. K tomu se ná-
ramně hodila naše ukázka - na sál
jsme nastoupily jako  japonská dele-
gace Holkini v rozpukini s tancem
Šikmini. Myslím, že se nám i Pro-
měnám podařilo hosty plesu pobavit.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
nejen za pohoštění, ale hlavně za mi-
lé přijetí. Bylo to moc příjemné po-
sezení!
O pár dnů později jsme vyrazily do
pražského divadla Hybernia na mu-
zikál Lucrezia Borgia. Byly jsme
moc zvědavé na vystoupení nejen
Báry Basikové, Tomáše Savky či  Ji-
řího Zonygy, ale i na našeho oblí-
bence Csongora Kassaie. Představe-
ní předčilo naše očekávání. Výborná
choreografie, hudba, texty ale i tance
a v neposlední řadě zpěvy všech
účinkujících! I když téma, jak jistě
každý ví, je o samých pletichách,
vraždách a milostných dobrodruž-
stvích, zážitek to byl opravdu úžas-
ný. Byl umocněn výkonem předních

tanečníků, hlavně Zuzany Susové,
první sólistky baletu ND. 
V sobotu 10. března jsme účastí pod-
pořily bál pořádaný v Hlásné Třeba-
ni dobrovolnými hasiči. V sokolovně
jsme strávily bezva večer. Pošvitoři-
ly jsme si  a pěkně zasmály, čímž
jsme doufám pěkně omládly a načer-
paly sílu k dalším akcím. K tanci i
poslechu hrála kapela Junior. Nej-

větší legrace byla při získávání krás-
ných a veselých cen na burze. Po-
chutnaly jsme si i na vyhlášených
řízcích a salátu od hostinského, po-
pily vínečko a v pozdních hodinách
odkráčely domů. Díky hasiči, byla to
moc vydařená akce. 
A aby kultuře nebyl ještě konec, tak
jsme se 14. března sešly v hospůdce
U Máni. Zazpívaly jsme si s novou

kapelou Pozdní sběr  trampské i jiné
písničky a krásně se poměly!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Přeji láskou provoněné jaro...!

Třebaňským školákům se na Vyšehradě líbilo

HOLKINI NASTUPUJÍ. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku předvedly na
plese řevnických hasičů tanec Šikmini. Foto ArCHIv

Děkujeme! vzkazuje
rodina, jíž shořel dům
V minulých dvou číslech NN jsme
psali o rodině Vrátných z Haloun,
které vyhořel dům. Na kontě, které
bylo na podporu rodiny založeno je-
jími sousedy, se zatím sešlo 120 tisíc
korun. Sbírka stále pokračuje - své
příspěvky můžete posílat na účet
číslo 2800227915/2010. (mif)

Chtěl bych vám moc poděkovat za
články o naší rodině, které vyhořel
dům. Moc si toho vážím a rád bych
poděkoval vám i všem, kteří nám
přispěli. Díky článkům se konto na
pomoc velmi rozšířilo. Rád bych vás
poprosil, zda by bylo možné prost-
řednictvím Našich novin poděkovat
hodným lidičkám kteří se podílejí
na obnově našeho domu finančně i
prací. Moc si toho vážím a strašně
mě překvapilo, že lidem nejsou lho-
stejné tragické osudy. Hodně mě to
dojalo a došlo i na slzy v celé naší
rodině. Moc moc děkuji a přeji vám
všem i Našim novinám mnoho úspě-
chů!   vladimír vráTNý, Halouny

Děti poznávaly lidové zvyky

V pátek 23. března. zavítalo do školičky v Osově
divadélko Liduška. Děti se pohádkovou a vtipnou
formou dozvěděly, jaké lidové zvyky se dříve na
vesnicích dodržovaly. Poznaly, kdo to byla Mo-
rana a proč se vynášela z vesnice pryč, jak se
nazývaly neděle před Velikonocemi a co se v tyto
dny doma chystalo. Viděly, co vše musely hospo-
dyňky nachystat, než přišli koledníci. Společně si
zazpívaly, některé se na chvilku staly herci a
předvedly, jak to při koledě v chalupách  vypada-
lo. Text a foto Eva NádvorNíková, ZŠ osov
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Potřebujeme stolečky, židličky, hračky...! vzkazuje Tilia
LITEŇSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM ORGANIZUJE CVIČENÍ A CHYSTÁ SE ZAHÁJIT ČINNOST V BÝVALÉM UČILIŠTI
Loni založené Mateřské centrum Ti-
lia Liteň se chystá kromě již zavede-
ných cvičení v tělocvičně místní ZŠ
zahájit i činnost v bývalém učilišti. K
tomu je však nutné dovybavit prosto-
ry, které byly centru přiděleny. Už je
v nich položen podkladový koberec a
jsou zde i nějaké hračky, ale to bohu-
žel zdaleka nestačí. Tilia oslovilo své
příznivce s prosbou o dětské stolečky
se židličkami, židličky na krmení,
nočníky, dětské kusové koberce, ne-
rozbité a funkční hračky, stavebnice,
skládačky, pryžové skládací puzzle
na zem, samolepící dekorace na zeď,
plastové krabice s víky atd.   Kdoko-
liv chce něco darovat, včetně peněz,
může na e-mailu mcliten@seznam.cz
kontaktovat předsedkyni centra Jin-
dřišku Jelínkovou.
V současné době zajišťuje MC Tilia
Liteň každý pátek od 9.30 do 10.20
cvičení rodičů s dětmi (1,5 až 3,5 ro-

ku). Při cvičení je objevován a využí-
ván rytmus ukrytý v písničkách a ří-
kankách, jsou překonávány překážky
opičí dráhy, plní se jednoduché úko-
ly, hrají hry a zkouší pohybové akti-
vity. Děti se do cvičení zapojují dle
svých možností, chuti a nálady.
Účast dospělého je nutná.
Každé pondělí se od 17.00 do 17.50
koná cvičení předškolních dětí (od 5
let). Je určeno dětem, jež rády běha-
jí, skáčou, prolézají překážky, chtějí
si zacvičit na nářadí atd. Schopnosti
děti uplatňují a zdokonalují hravou
formou, při hodině zpívají, procviču-
jí logické myšlení, trénují postřeh,
týmovou práci, umění prohrávat…
Pomáhají také při přípravě i úklidu.
Pod vedením skvělé cvičitelky Mar-
cely Mourečkové se bude cvičit mini-
málně do konce března/dubna, poté
bude následovat letní přestávka.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

O nezapomenutelný týden na horách
se již pošestnácté o jarních prázdni-
nách postaralo liteňským dětem St-
ředisko volného času Domeček Ho-
řovice. Padesát dětí z Litně i okolí,
účastníků expedice Kokosy na sněhu
vyrazilo vstříc zimním radovánkám
na chatu Slovanka v Hraběticích.
Děti se věnovaly hlavně snowboar-
dingu a lyžování ve SKI areálu Se-
verák a pro zpestření nezapomínaly
ani na turistiku, vzdělávací aktivity a
samozřejmě večerní společenské
hry. Po týdnu byli všichni účastníci
zájezdu plni zážitků a hlavně v po-
řádku vráceni svým rodičům.
Zatímco se hlavní osoby »liteňské-
ho« Domečku Hořovice (Eva a Ev-
ča) 17. března vracely ze zimní ex-
pedice, jejich kolegyně Pája s Ivou
připravily pro děti od 6 let výtvarné
dopoledne v klubovně Domečku.
Děti si vyrobily velikonočního zajíč-
ka, na ozdobení jarních větviček ve
svých pokojíčcích a bytech ptáčky a
nejaktivnější jedinci si stihli vyrobit

ještě vajíčko zdobené krajkou, sle-
pičku s kuřátky anebo vajíčko zdo-
bené vlnou. 
Na poslední den zimního času – so-
botu 24. března - vymysleli pracov-
níci odloučeného pracoviště v Litni
celodenní liteňskou pyžamovou par-
ty pro všechny generace. Dopoledne
si návštěvníci mohli užít pohodu v
pyžamech bez zbytečného převléká-
ní. Po domácím obědě a poledním
poleženíčku následované pyžamové
zkrášlování na odpolední akce. V 16
hodin vypukl v sále restaurace Ve
Stínu lípy dětský pyžamový rej. O
dvě hodiny později přišla na řadu
pyžamová večeře a od 20 hodin byl
sál rezervován pro pyžamovou párty
dospělých. DJ Karel Moravec se po-
staral o skvělou zábavu do 2 (resp. 3

hodin »letního« času). Všichni úča-
stníci si odnesli malý dárek - všech-
ny vstupenky na dětský pyžamový
rej i dospěláckou pyžamovou párty
totiž vyhrávaly.
Liteňský Domeček nebude zahálet
ani poslední březnový víkend – na
ten je naplánováno tradiční Jarní li-
teňské mámení. Ve Stínu lípy se ko-
ná 30. 3. od 8.00 do 12.00 a 31. 3. od
11.00 do 16.00 hodin. Přijďte se po-
dívat na práce žáků MŠ, ZŠ i odbor-
ných učilišť, ochutnat bochánky, zji-
stit, jak se pletou pomlázky nebo
zdobí vajíčka a perníčky, inspirovat
se na výzdobu slavnostní velikonoč-
ní tabule, ochutnat velikonoční ku-
chyni, podívat se na vystoupení li-
teňských kroužků Domečku Hořovi-
ce, nakoupit květiny, zahradnické

pomůcky, velikonoční pečivo a šper-
ky. Budete se moci projít v zámec-
kém parku; prohlídka bude navíc do-
plněna o přednášku o stromech, kte-
rou připravili žáci se svými vyučují-
cími z místní školy. Chybět samo-
zřejmě nebude ani 4. ročník soutěže
o nejlepší mazanec (soutěžní mazan-
ce je nutné dodat 31. 3. do 12.00) a
4. ročník soutěže pro děti - tentokrát
básnička na téma Liteňské jaro. Vý-
stava bude letos obohacena o ukázky
výrobků našich předků, kterou při-
pravily ženy pod vedením Katky Ja-
nákové. Díky za pomoc.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Divadlo se nekonalo,
soubor ochořel
Divadelní představení, které se mělo
konat začátkem března v sále liteň-
ského kina, muselo být z důvodu zd-
ravotní indispizice téměř poloviny
souboru Dobřichovické divadelní
společnosti zrušeno. Dvě komediál-
ní povídky od Georgese Feydeaua
Leona si pospíšila a Nebožka panina
matka v režii Petra Říhy budou ode-
hrány 28. dubna od 19.30 hodin. Již
zakoupené vstupenky zůstávají v
platnosti na náhradní termín. Více
info na hnkliment@seznam.cz.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Od hastrmanů jsme 
se nemohli odtrhnout
O Josefu Ladovi se učili žáci třetí
třídy ZŠ Liteň. Do školy jsme si při-
nesli knihy, které ilustroval či na-
psal - malé, velké, tlusté, tenké, ně-
které hodně staré, jiné novější - a
prostřednictvím díla se s touto vý-
znamnou osobností seznamovali.
Přečetli jsme si některá z říkadel a
vzali si ponaučení z bajek. Nemohli
jsme se odtrhnout od nádherných
obrázků z české vesnice, kreseb zví-
řátek, hastrmanů i jiných nadpřiro-
zených bytostí. Některé obrázky
jsme se dokonce pokusili nakreslit.
Pokud jste se s Josefem Ladou ještě
nesetkali, nemeškejte, vyhledejte v
knihovničkách jeho překrásná dílka
a přeneste se do světa pohádek, pro-
žijte různé příhody s kocourem Mi-
kešem nebo s chytrou kmotrou liš-
kou. Nudit se nebudete. Bude vám
příjemně a milo, jako nám...

Dagmar KarLOVÁ, ZŠ Liteň

V pyžamech se vyřádili dospělí i děti
LITEŇSKÝ DOMEČEK PŘIPRAVIL EXPEDICI KOKOSY NA SNĚHU, PYŽAMOVOU PARTY I JARNÍ MÁMENÍ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 3/2012                

VYRÁBĚLY ZAJÍCE. Na výtvarném dopoledni v klubovně liteňského Do-
mečku děti zdobily větvičky a vyráběly zajíčky.          Foto Hana LUKEŠOVÁ

SKVĚLÁ CVIČITELKA. Cvičení dětí v liteňském centru Tilia vede Marcela
Mourečková. Foto Hana LUKEŠOVÁ

LiteňskéOKÉNKO
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Jonáš je na vozíku, ale umí plno věcí
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SVÉHO HANDICAPOVANÉHO SPOLUŽÁKA MEZI SEBE PŘIJALI S NAPROSTOU SAMOZŘEJMOSTÍ

Příprava fotbalových družstev FC
Liteň na jarní část mistrovských sou-
těží je v plném proudu. Žáci trénují v
liteňské sokolovně a od března vyu-
žívají také hřiště Lokomotivy Be-
roun s umělou trávou, kde sehrají
několik přípravných zápasů. Výbor-
ného výsledku dosáhli naši žáci na
halovém turnaji v Dobříši, kde v sil-
né konkurenci příbramských celků
obsadili čtvrté místo. 
Mužstvo dospělých hrající čtvrtou
třídu okresní soutěže posílili Stani-
slav Kubizňák z Cembritu Beroun,
který v Litni již v minulosti hrál, a
bývalý mládežnický reprezentant
Angoly Antonio José Tomás. Počí-
táme s ním na post defenzivního
záložníka.
V sobotu 24. března Liteň odehrála
přátelský zápas na hřišti Vižiny. Po

nepřesvědčivém výkonu si odvezla
debakl 1:6, když jedinou branku vsí-
til Plavec. V posledním přáteláku
před zahájením »ostrých« bojů při-
vítají Liteňští 1. dubna na svém hřiš-
ti B-celek Hýskova. Hraje se od 17
hodin.   Miloslav kliMeNt, liteň

O tom, že Berounsko je
»koňácké území«, není po-
chyb. Už jen přítomnost
těchto výjimečných tvorů
dělá svět lepším. V březnu
zahájila v Měňanech čin-
nost nová stáj. Nese jméno
svého hlavního představi-
tele, chadnokrevného va-
lacha Barona. V nabídce
Stáje Baron, jíž vede Jaro-
slav Holý s manželkou Len-
kou, jsou oblíbené vyjížd-
ky, výuka ježdění - pro dě-
ti na roztomilém poníkovi
Ferdovi, pro ty větší na
Baronovi, nebo na mírné
kobylce Shiny. Dále je tu
možnost ustájení, vytápěné
klubovny  s dětským kout-

kem, sedlovny, travnatá
osvětlená jízdárna a past-
viny,  že jim konec nedoh-
lédnete. Majitel je vstřícný
a trpělivý člověk. „Když
jsem byl na své první ho-
dině ježdění na koni, bylo
jasné, že je to jeden z těch
momentů, kdy víte, že vše,
co se děje, děje se správ-
ně,“ říká. „Tento  moment
určil další běh mého živo-
ta a dal mu smysl,“ dodá-
vá. A co vy? Co naplňuje
váš život štěstím? Zkuste
se přiblížit k těmto úžas-
ným bytostem, třeba mají
co nabídnout i vám...
Helena PelikáNová,

Zadní třebaň

Jonášek nastoupil na povinnou škol-
ní docházku do ZŠ Liteň 1. 9. 2009.
Byl zde přijat díky vstřícnému a lid-
skému přístupu vedení školy v čele s
ředitelkou V. Horkou a dalších peda-
gogů, kteří se měli na jeho výuce po-
dílet. Jonášek je chlapec velmi přá-
telský a veselé povahy - přes to, že je
upoutaný na vozíku. A tak hned v 1.
třídě, do které nastoupil spolu s dal-
šími sedmi dětmi ze svinařské MŠ,
zapadl do kolektivu dětí, které ne-
znal. Jeho »krok do neznáma« byl
správný z mnoha důvodů.
Jonášek, na vozíku a se sníženou ko-
munikační schopností verbální, se
hned od začátku se všemi dětmi ve
třídě domluvil. Úsměvem, očima,
rukama a milou povahou, která mu
získala oblibu všech. K zařazení do
kolektivu přispělo i vysvětlení třídní
učitelky Hany Kopčilové:  „Děti, je
mezi námi žák Jonášek, který nemá
pohybové a dorozumívací možnosti
tak jako vy, proto bude občas potře-
bovat naši pomoc. Také - zatím - ne-
mluví. Ale chce se všemu naučit,
proto je mezi námi. Tak se podle to-
ho chovejte, abyste ho naučily jen
správné a dobré věci.“  Jonášek byl
dětmi obklopen hned o první přes-
távce. A já odpovídala na jejich nes-
mělé, někdy zvídavé dotazy proč...?
Před nástupem Jonáška do školy v

Litni musely být provedeny nezbyt-
né úpravy. Bezbariérový vstup do
budovy, zřízení přebalovacího pultu
v komoře za šatnou, nákup lavice s
výkrojem pro vozík. Slíbený byl vý-
tah do pater školy, kde je hudební a

počítačová třída. Jeho zřízení trvalo
rok a Jonášek se v něm poprvé svezl
1. září 2010. Měl velkou radost. 
Dnes je Jonáš ve třetí třídě, má jinou
třídní učitelku - Dagmar Karlovou,
která svým úžasným přístupem a

nekompromisní kázní na něj má
dobrý vliv. Jonáš, jako každé dítě, je
občas lenivý a nechce se mu plnit za-
dané úkoly. Hledá únikovou činnost
- něco ho svědí, bolí, tlačí, je unave-
ný a položí si hlavu na lavici. Ale jen
se blíží učitelka, začne čiperně praco-
vat. V duchu se usmívám, jak autori-
ta paní učitelky Karlové funguje. 
Jonášek díky všem těmto okolnos-
tem a mamince, která ho denně vozí
do školy autem, umí plno věcí. Sa-
mostatně pracuje s počítačem, v ho-
dinách matematiky řeší početní za-
dání na kalkulačce. Rád maluje. O
přestávce odpočívá na koberci, kde
má svoji molitanovou podložku a
klínový polštář, na kterém se překu-
lí. Vleže na břiše se zapojí do hry s
dětmi, které ho mezi sebe tak samo-
zřejmě přijaly a pomáhají mu zvlá-
dat všechna úskalí žáka třetí třídy.

Helena Navrátilová, 
asistent pedagoga, ZŠ liteň

Fotbalisté odehrají první jarní mistrák v neděli 8. dubna
LITEŇSKÉ A-MUŽSTVO POSÍLILI STANISLAV KUBIZŇÁK A ANGOLAN ANTONIO JOSÉ TOMÁS

V Měňanech vás svezou na Baronovi
V NABÍDCE NOVÉ STÁJE JE VÝUKA JEŽDĚNÍ I MOŽNOST USTÁJENÍ KONÍ

MĚŘIL SE I JONÁŠ. Jonáš, byť je na vozíku, mezi liteňské školáky »zapadl«.
S ostatními třetáky se zúčastnil i výuky měření.      Foto Dagmar KarLOvÁ

SKONČILI ČTVRTÍ. Liteňští fotbaloví žáci, kteří na halovém turnaji v Dob-
říši obsadili čtvrtou příčku.              Foto Miloslav KLIMENT

Třeťáci už umí měřit
Žáci 3. třídy ZŠ Liteň si měli půjčit
od maminky krejčovský metr nebo
požádat tatínka o metr svinovací či
skládací a přinést je do školy. Vyvo-
lalo to nebývalý rozruch. Budeme
brát míru na šaty, nebo se budeme
plést do řemesla zedníkům? 
Ani jedno, ani druhé. V hodině ma-
tematiky se děti seznámily s jednot-
kami délky, s různými měřícími po-
můckami. Pak se pustily do práce.
Ve skupinkách se vzájemně měřily a
svá zjištění zapisovaly do tabulek.
Nalezly zde tyto kolonky - výška po-
stavy, délka chodidla, délka rozpa-
žení, šíře ramen, obvod pasu, obvod
zápěstí, obvod hlavy. Se získanými
daty pak žáci dále pracovali, sčíta-
li, porovnávali. Snadno zjistili nej-
větší a nejmenší dítě ve třídě. Doz-
věděli se také, že největší muž na
světě měří 246 cm a počítali, kolik
centimetrů musí ještě povyrůst, aby
se nejvyšším člověkem planety stali
oni. Tak vyrůst se jim s největší
pravděpodobností nepovede, ale
měřit už umí na jedničku. Získané
vědomosti a dovednosti děti využily
též v hodině tělesné výchovy – pro-
stě si změřily skok do dálky, výkony
zapsaly a porovnaly. 

Dagmar KarLOvÁ, ZŠ Liteň

Kdy a kde hraje
A-mužstvo FC Liteň
8. 4. 16.30 Liteň - Mořina 
15. 4. 16.30 Liteň - Hýskov B 
22. 4. 17.00 Zdejcina - Liteň 
29. 4. 17.00 Liteň - Chrustenice 
5. 5. 14.00 Vižina - Liteň 
13. 5. 17.00 Liteň - Nižbor B 
19. 5. 17.00 Vysoký Újezd - Liteň 
27. 5. 17.00 Liteň - Osov 
3. 6. 14.00 Všeradice B - Liteň

HLAVNÍ AKTÉŘI. Jaroslav Holý s chladnokrevným va-
lachem Baronem.                                Foto Lenka HOLÁ
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Aktuálně ze Třebaně

Sedlácké trhy budou i letos, první 19. května
ZADNOTŘEBAŇSKÉ SDRUŽENÍ SALTO VSTUPUJE DO TŘETÍHO ROKU SVÉ ČINNOSTI
Sdružení Aktivních Lidí Třebaně a
Okolí (SALTO) vstupuje do třetího
roku činnosti. Mezi naše již pravi-
delné akce patří  Štěpánské zpívání
26. 12., kde si příchozí mohou za-
zpívat a zahrát koledy kolem ohně.
V lednu vždy křižujeme Zadní Tře-
baní se Třemi králi. Loni jsme ne-
chali do třebaňské školy převézt
kvalitní pianino, abychom mohli
uvést v život odpolední výuku klaví-
ru pod vedením Ivany Kylarové. Mi-
chaela Macourková se ujala hry na
flétnu, pokračuje dramatická anglič-
tina a Blanka Hovorková nyní otev-
řela kurz výtvarné výchovy.
Naším největším soustem loni byly
Sedlácké a řemeslné trhy, které jsme

pořádali s podporou grantu od mi-
nisterstva životního prostředí. Ne-
chali jsme vyrobit stánky, koupili
velký stan pro dětské aktivity a za-
platili lektory, kteří se dětem při pěti
trzích věnovali. Malí »Šikovní sed-
láčci« dostávali za splněné úkoly ra-
zítka do vandrovních knížek, ti nej-
pilnější byli na posledních, Havel-
ských trzích odměněni. Sedláčci mě-
li možnost zhlédnout, jak se stáčí
med, stříhá ovečka či plete příze na
kolovrátku, jezdili na koni, odlévali
reliéfy ze sádry, modelovali z kera-
mické hlíny, vyráběli z vlněné plstě,
semínek i včelího vosku. 
Nejnáročnější na trzích bylo shánět
trhovce. Černošické trhy se každý tý-

den střídaly s dobřichovickými, což
prodejce lákalo víc než zajíždět kam-
si do »Zadní«. Většina trhovců si
nicméně pochvalovala milou, takřka
rodinnou atmosféru, a když na pos-
ledních trzích Petr Mareš s přáteli
začal hrát i zpívat lidovky a vedle
předla paní Uxová na kolovrátku,
dýchla na člověka idylka jak z časů
J. Š. Baara. Doufejme, že si trhovci
cestu k nám už projeli a najdou ji i
letos. Trhy, na které všechny zveme,
se budou konat o sobotách: 19. 5.,
16. 6., 1. 9., 22. 9. a 20. 10, vždy od
14 do 17.00. Informace najdete na
www.os-salto.cz. Budeme se těšit!

František ChLAň, 
SALTO, o. s., Zadní Třebaň

Před několika dny byla zahájena pře-
stavba mostu č. 11517-1 na silnici ze
Zadní Třebaně do Řevnic. Dosud se
jedná pouze o přípravné práce – pře-
kládku kabelů. V důsledku této čin-
nosti může docházet ke krátkodobým
výpadkům pevných telefonních li-
nek, případně internetu. 
Vzhledem k překládce kabelů a bu-
doucímu rozšíření mostu o chodníky
na obou stranách bude větší část živé-
ho plotu přesazena - zřejmě ke stano-
vištím kontejnerů. Tato akce sice bo-
hužel naruší současný vzhled křižo-
vatky, ovšem přispěje ke zvýšení bez-
pečnosti a lepšímu rozhledu řidičů.
Investor stavby, Krajský úřad Středo-
českého kraje, změnil na poslední
chvíli požadavky na technologii kon-

strukce mostu, proto nelze bohužel
nyní určit přesný termín zahájení
stavby. Ta začne demolicí stávajícího
mostu. Avizovaný termín, který nám
byl sdělen až tento měsíc, byl zhruba
začátkem letošního dubna. Vzhledem
k výše uvedené změně ze strany in-
vestora je odborem dopravy Městské-
ho úřadu v Berouně vedeno správní
řízení. Po jeho ukončení a nabytí
právní moci bude teprve možné určit
přesný termín zahájení stavby. O no-
vých skutečnostech budete včas a do-
statečně informováni.

Pozor na vyhlášku
Počasí už nám konečně dovoluje
pracovat na zahradě. K ruce si po-
chopitelně bereme nezbytné pomoc-

níky - křovinořez či motorovou pilu.
Nebude to dlouho trvat a přibude i
travní sekačka. Nastává také ideální
čas pro stavební práce, které si rov-
něž vyžadují použití hlučnějšího st-
roje či přístroje. V této souvislosti je
třeba připomenout, že již od loňské-
ho roku je v platnosti obecně závaz-
ná vyhláška o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností. Mj. se
v ní píše: „O nedělích, státních svát-
cích a ostatních svátcích je každý
povinen se v zastavěných částech
obce zdržet veškerých činností spo-
jených s užíváním strojů, přístrojů a
zařízení způsobujících hluk, např.
motorových kos, křovinořezů s elek-
trickým nebo spalovacím motorem,
pojezdových i motorových sekaček,

motorových pil, cirkulárek, kompre-
sorů, rozbrušovaček, bouracích kla-
div, truhlářských strojů apod., a to v
době od 00.00 hodin do 24.00 ho-
din.“ Obecní zastupitelstvo Zadní
Třebaně apeluje na svoje spoluobča-
ny i rekreanty, aby uvedenou normu
dodržovali a zbytečně se nevystavo-
vali hrozbě sankcí. 
A ještě jedna výzva - nějaký den se
bude ještě topit. Ti z vás, kteří pou-
žívají kotel na pevná paliva, zatápěj-
te a přikládejte skutečně jen tím, co
do kotle patří. Pálit v něm odpadky a
dokonce PET lahve je nejen vůči so-
bě, ale především vůči okolí přinej-
menším – slušně řečeno – velmi ne-
vhodné. Stanislav BALÍČEK,

starosta Zadní Třebaně

Třebaňští pojedou
s Němci do Boleslavi
Ve dnech 17. - 20. 5. očekává Zadní
Třebaň návštěvu delegace z partner-
ské obce, německého Steinerothu.
Protože letos uplyne 10 let od pode-
psání partnerské smlouvy, připravu-
je obecní úřad ve spolupráci s hasiči
a turisty pestrý program. Kromě spo-
lečných večerů s kulturním, kulinář-
ským i sportovním vyžitím plánuje
OÚ na dopoledne 18. 5. návštěvu mu-
zea a závodu Škoda Mladá Boleslav.  
Ti, kdo by se chtěli exkurze zúčastnit,
se mohou přihlásit na obecním úřadě
do 6. 4. Rádi uvítáme pomoc při za-
jištění ubytování (Steinerothští bu-
dou letos poprvé ubytováni v rodi-
nách) či společného programu. 

Hana TUČKOVÁ, Zadní Třebaň

Kontejnerů přibude, od dubna
Od počátku roku jsem byl přizván k mnoha akcím
pořádaným místními i přespolními spolky. Zúčast-
nil jsem se výročních schůzí hasičů, zahrádkářů,
rybářů i dalších. Byl jsem na Masopustu, karneva-
lu, Třebožraní. Musel jsem vynechat pouze Candr-
bál, byl jsem s rodinou na horách. Svou účast na
těchto akcích beru jako přínosnou. Je pravda, že
jsem moc volných víkendů neměl, ale žena ví…
Od 1. 4. bude opět rozšířena kapacita sběrných
míst na odpad tím, že přidáme stažené kontejnery
na všechna, v loňském roce již prověřená místa.
Aktuální seznam míst, včetně označení typu nádo-
by (dle druhu odpadu) je k dispozici na našich we-
bových stránkách.
Dne 28. 4. se bude před budovou OÚ od 8 do 11
hodin konat sběr velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu. Bližší informace jsou opět na obecním
webu a budou i na vývěsních deskách.
Množí se krádeže kovů, včetně litinových poklopů
kanalizace. Pokud při této činnosti někoho zahléd-
nete, kontaktujte prosím Policii ČR Karlštejn, nej-
lépe na lince 974 872 720.
OÚ prosí majitele psů, kteří dosud neuhradili mí-
stní poplatek, aby tak učinili co nejdříve. Složenky
za komunální odpad budou všem doručeny v prů-
běhu května. Přeji hezké jaro všem!

Stanislav BALÍČEK, starosta Zadní Třebaně

Přestavba mostu začala přípravnými pracemi
DĚLNÍCI ZATÍM PŘEKLÁDAJÍ KABELY, KDY SE PUSTÍ DO BOURÁNÍ, TO V TUTO CHVÍLI NIKDO NEVÍ

Informace o životě a dění v Zadní Třebani 1/2012

PŘEKLÁDALI KABELY. Rekonstrukce mostu začala překládkou kabelů.         Foto Stanislav BALÍČEK
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Vážení zákazníci, během rekonstrukce 
bude PRODEJNA ESO v Letech

do druhé poloviny dubna
UZAVŘENA.

Provoz restaurace, zahradnictví, zahradní
techniky a studia Andromeda 

JE NEPŘERUŠEN.

výroba a tisk
dopisních 
obálek

www.frances.cz
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Sokoly čeká »svátek«, patnáctý slet
V HLÁSNÉ TŘEBANI NACVIČUJÍ SKLADBU URČENOU RODIČŮM S DĚTMI, V DOBŘICHOVICÍCH ŽENÁM
Hlásná Třebaň - Česká obec sokol-
ská letos oslaví 150. výročí svého
založení. Nejdůležitejší z akcí,
které se budou při této příležitosti
konat, je XV. Všesokolský slet.
Chystají se na něj i sokolové v
Hlásné Třebani a Dobřichovicích.
Sokol se snaží propagovat  sport i
zdravý životní styl pro všechny vě-
kové kategorie. Letošní slet bude
čtvrtým od obnovy této organizace v
roce 1990. 
Na slet nacvičují také v Hlásné Tře-
bani, kde Sokol sdružuje 122 členů.
„Připravujeme skladbu pro rodiče a
děti s názvem Ať žijí duchové, které
se zúčastní šestnáct cvičenců,“ sděli-
la členka sokola Marta Starýchfojtů
Skladbu už cvičitelky Eva Machová
a Lucie Pašková představili na Mi-
kulášské nadílce v prosinci. „Velmi
se líbila,“ uvedla Starýchfojtů s tím,
že vystoupení budou moci zájemci
zhlédnout také na Staročeských má-
jích v Hlásné Třebani 12. května.

„Tam už dokonce předvedeme i úbo-
ry, v nichž budeme cvičit na stadio-
nu Synot Arena v Praze, kde se XV.
Všesokolský slet od 1. do 7. červen-
ce bude konat,“ zdůraznila. 
Hlásnotřebaňští sokolové se již těší
na Župní slet, který se v Komárově
uskuteční 9. června. „Na tuto akci
bychom rádi vyrazili hromadně, v
případě velkého zájmu zajistíme i
autobus,“ sdělila Starýchfojtů. Podle
ní budou v Komárově předvedeny
všechny skladby, které se nacvičují v
celé Župě. 

Na slet se chystají také v Dobřicho-
vicích. Dvanáct zdejších sokolek
nacvičuje na hudbu Antonína Dvořá-
ka skladbu Česká suita. Kromě dvou
hlavních vystoupení v Praze čekají
dobřichovické ženy také »malé« - 8.
května se předvedou na akademii v
Příbrami a 9. června - podobně jako
Hlásnotřebaňští - na sletu župy Jung-
mannovy v Komárově. Pozvány by-
ly i na župní slet do Plzně.

Petra FRÝDLOVÁ

Malá rodinná stáj zaměřující se na vyjížďky na koních 
pro děti i dospělé. Nabídka pastevního ustájení na 5ha.

STÁJ BARON
- vyjížďka na koních/poníkovi - 250 Kč/hodinu 
- pastevní ustájení Standart - 2500 Kč/měsíc 
- pastevní ustájení Komfort - 4000 Kč/měsíc 
- možnost podkování, očkování, odčervení

Jaroslav Holý - Měňany 63
Tel.: 724 870 140, info.www.stajbaron.cz

šTafeTa. Nácvik skladeb na Vše-
sokolský slet symbolicky odstarto-
vala sletová štafeta. Hlásnotřebaň-
ská hlídka předávála v Řevnicích
štafetový kolík místním sokolům
pod »dohledem» starosty župy Jose-
fa Cmírala (vlevo).   Foto aRchIv

V kraji letos přibudou
nové cyklotrasy
Střední Čechy - Nové cyklostezky a
cyklotrasy budou letos zprovozněny
ve Středočeském kraji. Ty stávající
navíc budou propojeny tak, aby Če-
ši nemuseli za dálkovou turistikou
vyrážet do zahraničí. 
Vedle 267 cyklostezek, které už v
kraji jsou, vznikne minimálně sedm
dalších. Zaplatí je jak kraj s pomocí
peněz z evropských fondů, tak i jed-
notlivá města. Podle Jaroslava Mar-
tinka z Centra dopravního výzkumu
jsou tuzemští cyklisté zvyklí přijet
do jednoho místa a odtud podnikat
výlety na kolech. Několikadenní
cykloturistiku provozují především
v cizině. A právě to chce český ko-
ordinátor rozvoje cyklodopravy
změnit. „Chceme začít propagovat
dálkové trasy,“ uvedl pro i.dnes
Martinek. „Nabídneme několik tipů
na čtyř- až pětidenní turistiku. Začí-
náme například propojovat trasu
Cheb - Praha, a to přes Karlovy Va-
ry, Rakovník, Křivoklát, Srbsko a
Karlštejn,“ sdělil s tím, že pro první
jarní cyklovýlet doporučuje cestu z
Berouna přes Křivoklát do Rakov-
níka. „Tahle místa jsou skutečný po-
klad naší přírody,“ dodal.           (pef)

S příchodem jara se ze zimního
spánku neprobouzí jen příroda, ale
i vodáci. Řeky se po zimě odemyka-
jí, závodníkům začíná nová sezona. 
Klub Neptun, který má loděnici v
Řevnicích, se tradičně účastní závo-
dů českého poháru ve vodáckém ví-
ceboji. První závod seriálu se poje-
de v půlce dubna v Sandberku u Ko-
lína. Proto již brzy budete mít mož-
nost zahlédnout posádky trénující
na pramicích pod Černou skálou či
u jezu v Řevnicích. Další pohárové
závody se budou konat v Rajhradě
nebo na Labi v Lovosicích, Starém

Kolíně či na Jizeře v Čelákovicích.
Rádi bychom rozšířili členskou zá-
kladnu a soutěží se zúčastnili i v ka-
tegoriích juniorských a kadetských.
Rádi proto mezi sebou uvítáme nové
příznivce vodáctví a nadšence, kteří
by si tento sport chtěli vyzkoušet.
Hlavně žáky základní školy, ale
sháníme i ženy. Tréninky se budou
konat v odpoledních hodinách u
loděnice za vodou v Řevnicích. 
Informace na http://neptun.tula-
ci.cz/.       Zuzana Kusbachová,

Neptun klub Řevnice
Foto aRchIv

Sháníme další nadšence! vzkazují vodáci
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Gólman ukázal »nadpozemský zákrok«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Dobřichovice - Mistrovskou sezo-
nu už rozehrály i celky hrající niž-
ší fotbalové soutěže. Cenné body z
hřišť soupeřů přivezly Karlštejn,
Třebaň, Všeradice i Lety.

Dobřichovice, krajský přebor
Rakovník - Dobřichovice 2:1
Branka: Vořechovský
Vzhledem k postavení obou soupeřů
v tabulce šlo o vyrovnaný zápas. Do-
mácí Tatran produkoval jednoduchý
silový fotbal s dlouhými nákopy,
techničtější hosté preferovali kombi-
nační styl. Jako účinnější se nakonec
ukázala hra domácích. Rakovničtí šli
do vedení již v 19. minutě po stan-
dartní situaci. Dobřichovičtí často
pronikali až ke svatyni domácích,
ale jejich až přeumělkované kombi-
nace neměly naději na úspěch.  Zlo-
mový moment přinesla 40. minuta -
snad nejefektnější kombinace byla
zakončena kolmou přihrávkou do
běhu na Tomáše Debnára, ten probě-
hl mezi stopery a pokoušel se obstře-
lit vybíhajícího brankáře. Jeho střela
však odkrytou branku těsně minula.

Místo vyrovnání se podařilo domá-
cím z protiútoku zvýšit na 2:0!  Ve 2.
poločase se sice projevila lepší tré-
novanost Dobřichovic, které získá-
valy větší herní převahu, jenže větši-
na jejich střel netrefila branku. V
zoufalém náporu se hostím podařilo
v poslední minutě alespoň snížit na
1:2.                   Miloslav OMÁČKA

Dobřichovice - Kutná Hora 0:0
Do Dobřichovic dorazil  vedoucí ce-
lek soutěže, který má prakticky jistý
postup do divize. Domácí tým osla-
bený o několik zraněných a nemoc-
ných však ukázal svoji sílu. Po celý
zápas byl favorizovaným hostům
více než vyrovnaným soupeřem.
Hrálo se ve vysokém tempu s mnoha
pohlednými akcemi. Spartu zaskočil
aktivní styl domácích, kteří včasným
napadáním neumožnili hostům zís-
kat převahu. Naopak - mírnou převa-
hu měli Dobřichovičtí! Několikrát

vyšachovali kutnohorskou obranu,
leč Budějský, Debnár, Kalivoda i
Větrovec šance neproměnili. Mohlo
je to mrzet, protože v 82. minutě mě-
li hosté superšanci - zblízka stříleli k
tyči nekryté branky domácích! Zdá-
lo se rozhodnuto, jenže gólman Ště-
pán předvedl nadpozemský zákrok a
čisté konto uhájil!  V závěru měli ob-
rovskou šanci domácí, ale ani oni
nebyli úspěšní. Kutná Hora ztratila na
jaře první body a mírně zklamaní
byli i domácí -  k senzačnímu vítěz-
ství chybělo tak málo... (oma)

FK LeTY, krajská 1. b třída
Hořovicko B - FK Lety  1:1
Branka: Koudela

řevNice, iii. třída
Řevnice - Jinočany 6:2
Branky: Tlášek 2, Krejsa, Pitauer
J., Wrobel, Pitauer L.
Cestu za záchranou ve III. třídě za-

čali řevničtí borci a vůbec poprvé
naplno bodovali. Do poločasu to sice
bylo jen 2:1, ale po změně stran šlo
o jednoznačnou záležitost. (Mák)

ZADNÍ TřebAň, iii. třída
Nový Jáchymov - OZT 1:2
Branky: Neubauer, Burián
Skvělý start Ostrovanu do jarní sezo-
ny! Na hřišti favorizovaného Jáchy-
mova byl lepším týmem a vytvořil si
více šancí. Skóre otevřel ve 30. mi-
nutě Neubauer, když zakončoval do
prázdné branky. Po hodině sice do-
mácí vyrovnali, ale minutu před
koncem se štěstím rozhodl o zaslou-
ženém vítězství Burián. (Mák)

vŠeRADice, iii. třída
Felbabka - Všeradice 1:2
Branky: Jakoubek, Lojín

KARLŠTeJN, iii. třída
Srbsko - Karlštejn 0:4
Branky: Zajíc 2, Lopušan, Donev

ZAČALI VÝHROU. Řevnice v prvním jarním mistráku na svém hřišti dekla-
sovaly Jinočany 6:2. Foto NN M. FRÝDL

Řevnice - V neděli 18. 3. vyrazilo
družstvo dorostenců národní há-
zené Řevnice na halové mistrov-
ství ČR do Žatce. Do Finále zimní-
ho halového poháru ČR jsme se
probojovali vítězstvím v krajském
halovém přeboru. 
Byl to náš první velký turnaj v kate-
gorii dorostenců, takže jsme si velké
naděje na úspěch nedělali. Konečné
třetí místo je naprosto senzační! Na
začátku turnaje nás čekal tvrdý, ne-
smlouvavý a místy až zákeřný Baník
Most. Na naše rozkoukání ve vyšší
kategorii nejhorší soupeř, jakého
jsme mohli dostat. Prohra 6:9 byla
krutá . V druhém zápase jsme nara-
zili na severomoravské Albrechtičky
a po vyrovnaném průběhu smolně
prohráli 8:9. Potom se začaly dít ne-
uvěřitelné věci. Po taktickém výko-
nu jsme porazili domácí Žatec 9:8,
což nás jak se říká nakoplo. V po-
hledném utkání jsme přestříleli Jih-
lavu 11:10. V dalším zápase jsem té-
měř prokaučoval zápas s východo-
českým Podhorním Újezdem, ale
kluci mě podrželi a proměněným
trestným hodem po skončení utkání
jsme zvítězili 10:9. Nejlepší tečkou
bylo utkání s vítězem mistrovství tý-
mem Příchovic. Jejich hráči nás na-
zvali dětmi a neskutečně podcenili.
Naše »děti« to hodně naštvalo a ma-
kaly jeden za druhého, žádný míč

nebyl ztracený. Odměnou jim byla
senzační výhra 11:9 a bronzové me-
daile z halového mistrovství republi-
ky! Celkově jsme nastříleli 55 bra-
nek, o které se podělili: Farana 2,
Jelínek 11, Štech 26 a Veselý 16.

Tomáš VESELÝ

V sobotu 17. 3. odehrálo družstvo
starších žáků národní házené v sesta-
vě Martin Lukáš – Jandus Pavel,

Jandus Lukáš, Moravec Dominik,
Šnajberk Vojta, Sedláček Daniel,
Huml Marek, Kraus Vojta, Holý Pe-
tr, Farana Marco a Edl Filip halové
mistrovství ČR ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí. Naši pro velký úspěch
nejeli, přesto se čekalo víc, než  6.
místo! Ani jednou jsme nevyhráli,
získali jsme jen dva body za remízy.
Řevnice – TJ Šroubárna Žatec 7:7
Řevnice – TJ Vřeskovice  4:10
Řevnice – Sokol Krčín 10:10
Řevnice – TJ Stará Ves 10:12
Řevnice – Sokol Ostopovice 6:12
Řevnice – SK Studénka 4:9
Výsledky s kvalitními soupeři napo-
věděly, že musíme přidat v trénin-
cích, hlavně v obraně včetně branká-
ře, ale vzhledem k tomu, že si zahrá-
li všichni, i ti mladší, není třeba lá-
mat hůl!  Petr HOLÝ
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Řevnické »děti« přivezly z mistrovství republiky bronz 
HÁZENKÁŘŠTÍ DOROSTENCI VYBOJOVALI SKVĚLÉ TŘETÍ MÍSTO, STARŠÍ ŽÁCI DOPADLI O POZNÁNÍ HŮŘE

TŘETÍ. Bronzoví házenkářští doros-
tenci Řevnic.  Foto Tomáš VESELÝ

Kdy a kde hrají příště
Dobřichovice, krajský přebor
Nymburk - Dobřichovice 1. 4. 16.30  
Dobřichovice - N. Strašecí 7. 4. 16.30
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Nečín 1. 4. 16.30    
Komárov - FK Lety 8. 4. 16.30 

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Zbuzany - Řevnice 31. 3.  16.30 
Řevnice - V. Přílepy  7. 4. 16.30
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT – Svatá 31. 3. 16.30
Chodouň – OZT 8. 4. 10.15
VŠERADICE, III. třída okr. soutěže
Všeradice – Běštín 31. 3. 16.30
Kublov – Všeradice 8. 4. 10.15
KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže
Karlštejn – Tetín 31. 3. 16.30
Loděnice B – Karlštejn 8. 4. 16.30

Krátce ze sportu
* Druhý ročník sportovní jízdy mo-
pedů se koná 7. 4. ve Svinařích. Pre-
zentace strojů upravených i neupra-
vených začíná ve 13.00, jízda od-
startuje o hodinu později.           (mif)
* Golfistka Klára Spilková, rodačka
z Řevnic, představila svůj tým a plá-
ny do nové sezony. Nechybí v nich
účast na Raiffeisenbank Prague Golf
Masters od 22. do 24. června. Do le-
tošního kalendáře Spilková zařadila
16 turnajů, o dva víc než loni, o pět
set tisíc (na tři a půl milionu) se na-
výšil její rozpočet. (jš, pef) 


