
Zadní Třebaň - Šestnáct let strávi-
la v zadnotřebaňské málotřídce je-
jí ředitelka Božena Musilová. Teď
se rozhodla skončit. odchod pro-
vázejí dramatické okolnosti.
Musilová rodičům žáků poslala ote-
vřený e-mail: „Neodcházím ráda,
nýbrž pod tlakem zhoršené spolu-
práce se zřizovatelem, jehož změna
nastala v listopadu 2010. Nemana-
žerské praktiky preventivních trestů
jsou pro mne nepřijatelné. Třicet tři
let jsem pracovala s chutí, nadšením
a s plným nasazením. Poslední dny

před důchodem jsou pro mne již pří-
liš cenné, než abych si mohla dovo-
lit vykonávat tak náročnou a zodpo-
vědnou práci v napětí a nejistotě.“ 
Zřizovatel školy, tedy zadnotřebaň-
ský obecní úřad, byl podle starosty
Stanislava Balíčka rozhodnutím ře-
ditelky zaskočen. Byla svolána mi-
mořádná schůzka. V prohlášení, kte-
ré po ní zastupitelstvo zveřejnilo, se
uvádí, že nikdy neusilovalo o odvo-
lání Musilové a nechtělo vyhlašovat
výběrové řízení na její funkci. „Zas-
tupitelstvo obce velmi oceňuje peda-
gogické schopnosti paní ředitelky,
avšak má výhrady k plnění základ-

ních povinností vyplývajících z po-
zice vedoucího pracovníka,“ píše se
v prohlášení. Stojí v něm i to, že zas-
tupitelstvo od svého zvolení školu
podporuje finančně i materiálně nad
rámec předchozích rozpočtů a je pře-
kvapeno situací, která vznikla. 
Rodiče se postavili na stranu ředitel-
ky, manželé Kirovi dokonce sepsali
»Petici za setrvání paní Boženy Mu-
silové  ve funkci ředitelky Základní
a mateřské školy v Zadní Třebani«.
„Jako  manažerka zdárně vedla školu
16 let. Navíc jsme si vědomi jejích
pedagogických schopností a kvalit,
které byly a jsou přínosem pro naše

děti. Proto nevidíme důvod k její vý-
měně. Nesouhlasíme s jejím odcho-
dem, máme podezření, že byla k roz-
hodnutí rezignovat na funkci ředitel-
ky donucena,“ píše se v petici. 
„Vyzvali jsme pana starostu k účasti
na třídní schůzce, která se má konat
12. 4., a chtěli bychom slyšet vysvět-
lení obou stran,“ uvedl Martin Kirov.
„Petice, kterou jsme sepsali s man-
želkou, se nevyjadřuje k věcem mezi
školou a obcí, nýbrž si klade za cíl
prozkoumat důvěru rodičů či jiných
občanů v profesní a pedagogické
schopnosti paní ředitelky Musilové,“
dodal. (Dokončení na straně 9) (pef)

Kardinál Duka v Černošicích
požehná obětnímu stolu
Černošice -  Arcibiskup pražský Dominik kar-
dinál Duka přijede do Černošic. V opraveném
kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 15. 4.
od 10.30 sloužit mši svatou spojenou se žehná-
ním nového obětního stolu. 
Kostel prošel druhou etapou rekostrukce - po op-
ravě krovů, střechy a fasády byla nyní dokončena
rekonstrukce interiéru. Díky sponzorům kostel zí-
skal nové lavice, křtitelnici či obětní stůl. Právě
jemu kardinál duka nyní požehná.                   (pef)

Historické vlaky
»brázdily« náš kraj

V tomto čísle Našich novin
* Lidé ochutnali zelené pivo - strana 3
* Světový rekordman na plese - strana 4

* Fotbalisté Řevnic »vybouchli« 
ve Zbuzanech - strana 12

Mořinka - Autorské čtení
oblíbeného spisovatele
Michaela Viewegha se ko-
nalo 4. dubna v Mořince.
„Pan spisovatel byl velmi
příjemný, vtipný a sdílný.
V knihovně, kde se setká-
ní uskutečnilo, nám přeče-
tl svou povídku a odpoví-
dal na dotazy,“ uvedla
místostarostka obce Mar-
tina Barchánková. Ta si s
Vieweghem popovídala
nejen o jeho knihách:
„Stejně jako já běžel na

konci března Pražský půl-
maraton, tak jsme to spolu
probrali. Svěřil se mi, že v
běhání má stejný cíl jako
já - pokud mu to dovolí
zdraví, hlavně klouby a
kolena, uběhnout celý ma-
raton. Vtipné je, že půl-
maraton se běžel na jeho
narozeniny, celý maraton
se v Praze poběží pro
změnu na narozeniny mo-
je,“ dodala Barchánková. 

(Viz strana 12)
Petra frýDloVá

HÁZENKÁŘI NA KOLEDĚ. Na tradiční velikonoční obchůzku vyrazili v pondělí 9. 4. také řevničtí há-
zenkáři. Pomlázka, kterou si vykoledovali, měla různou podobu. Foto Bohumil KOS

Hned několik možností svézt se his-
torickým vláčkem měli zájemci o ve-
likonočním víkendu. Z Prahy vyjel
parní vlak na Křivoklát, ze Zdic vy-
razil přes Karlštejn a Zadní Třebaň
starý motorák do Lochovic a zase
zpět. (mif)        Foto NN M. FRÝDL

»Neodcházím ráda, nýbrž pod tlakem!«
ŘEDITELKA ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY SE PO ŠESTNÁCTI LETECH NÁHLE ROZHODLA SKONČIT

10. dubna 2012 - 7 (568) Cena výtisku 7 Kč

»Mopeďáci« závodili

Michael Viewegh přečetl povídku a povídal si o maratonu

Drogově závislí rodiče
»unesli« z Dobřichovic dceru
Dobřichovice - V neděli 8. dubna dopoledne byla z
diagnostického ústavu v Dobřichovicích svými ro-
diči »unesena« čtyřletá Nikoleta Kotlárová. 
Do ústavu byla holčička umístěna se svým bratrem
loni v prosinci. Rodiče jsou drogově závislí a nebyli
schopni dětem zajistit bydlení ani stravu. Před dvěma
měsíci unesli ze stejného místa i svého syna - odvezli
na Slovensko, odkud pocházejí. „Rodiče využili doby
návštěv, kdy je situace v ústavu méně přehledná, a s
dívkou odešli,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Za-
tloukalová. Podle ní je možné, že rodiče chtěli i s dív-
kou ujet na Slovensko. (Dokončení na straně 9) (pef)

S FANYNKAMI. M. Viewegh a jeho obdivovatelky z
Mořinky. M. Barchánková druhá zleva. Foto ARCHIV
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Školáci chystali přání a skládali básně
VELIKONOČNÍ SVÁTKY SE LITEŇŠTÍ TŘEŤÁCI ROZHODLI PŘIVÍTAT S VEŠKEROU PARÁDOU...

Jarní trhy aneb Velikonoč-
ní inspirace se konaly po-
slední březnovou sobotu v
areálu dobřichovického
zámku. Ti, které neodradi-
lo chladné počasí, si den
užili. Ve spodním sále se
nejen ohřáli, ale i upekli
něco k snědku u hodných
tet ze stacionáře Náruč.
Každý rok jsou tu nové
výtvarné a tvořivé dílny -
letos koláže z přírodních
materiálů i kamínků u vý-
tvarnice Radky Charapo-
vové a výroba originálních
triček i tašek technikou ra-
zítek u paní Kudělové.
Sbor Chorus Angelus jim
k tomu zazpíval, a tak šlo
všem tvoření od ruky. Paní
Šarounová předváděla ma-
lování kraslic starou tech-
nikou, horkým voskem.
Stihla u toho i poutavě vy-
právět nejen o kraslicích...

U řeky si děti i dospělí
užili adrenalin v podobě
lanovky z mostu přes řeku
až k zámku. Lanovku, lu-
kostřelbu i jiná povyražení
připravila jako svou pre-
zentaci a pozvánku agen-
tura, která organizuje ces-
tovatelské letní tábory pro
děti. Na nádvoří nechyběl
oblíbený kovář a kluci i
holky vyráběli přívěšky,
háčky, spirálky…
Uplést pomlázku vlastno-
ručně nebo s pomocí zku-
šených skautů si zkusilo
mnoho kluků. A když při-
šla přeháňka v podobě le-
dových krupek, už dávno
všichni malí seděli nahoře
v sále a sledovali Pohádku
pohádkovou v podání di-
vadla Ivany Hessové. Bylo
to fajn, moc fajn!

vlaďka CvrČKová,
Dobřichovice

A máme tady opět jaro. Velikonoční
svátky se třeťáci v ZŠ Liteň rozhod-
li přivítat se vší parádou. S dostateč-
ným předstihem jsme začali vyšívat
velikonoční přáníčka, kterými jsme
pak potěšili své blízké – maminky,
tatínky, babičky… Ti nejrychlejší z
nás ještě stihli vytvořit jarní koláž –
beránka na houpačce. 
Ani jsme si nestačili vydechnout a
již před námi stál další úkol. Dome-
ček Hořovice vyhlásil soutěž o nej-
hezčí básničku na téma Liteňské ja-
ro. Nezaváhali jsme ani na chvilku a
hurá do práce. Sluníčko nás přes ok-
na příjemně hřálo a inspirovalo. Vý-
sledky naší práce posuďte sami. A ty
sluníčko hřej, ať je nám v Litni hej!

Dagmar Karlová, ZŠ liteň

Dobřichovický zámek hostil Jarní trhy
TI, KTERÉ NEODRADILO CHLADNÉ POČASÍ, SI POSLEDNÍ BŘEZNOVOU SOBOTU UŽILI

VÝSTAVA V KINĚ. Výstava prací s velikonoční tématikou z dílny klientů
sociálního zařízení Koniklec se konala v liteňském kině. Návštěvníkům se
líbily keramické sošky zajíců a koček, lampičky i velikonoční dekorativní
předměty. Žáky osmé a deváté třídy ZŠ Liteň, kteří si výstavu prohlédli zkra-
je dubna, zaujaly i keramické kachlíky zdobené ubrouskovou technikou.

Text a foto Hana HaVELkOVÁ, ZŠ Liteň

Pánové pletli pomlázky
a vyrazili na babičky
Tak jako loni, i letos jsme si v dob-
řichovickém Domově seniorů připo-
mněli velikonoční zvyky a tradice. 
Na výtvarné dílně jsme seli obilí,
barvili vajíčka a zdobili věnečky z
břečťanu. Při reminiscenci jsme se
dozvěděli, proč se Velikonoce vlast-
ně slaví, jak se vypočítává jejich da-
tum a odkud k nám »přišly«. Nevy-
nechali jsme ani povídání o pašijo-
vém týdnu a jeho dnech: Květné ne-
děli, Škaredé středě, Zeleném čtvrt-
ku, Velkém pátku a Bílé sobotě. 
V úterý před Škaredou středou jsme
pletli pomlázky. Naši pánové se či-
nili - přesto, že vrbové proutky ne-
byly příliš kvalitní a praskaly, po-
vedlo se každému klientovi jednu
pomlázku uplést. A tak jsme se na
nejdůležitější den svátků pěkně při-
chystali! O Pondělí velikonočním
pak pánové, tak, jako každoročně,
celý domov obešli a vyšupali jak na-
še milé babičky, tak i sestřičky a
další dámské osazenstvo domova. 

Martina kÁLaLOVÁ, 
domov seniorů dobřichovice

Jarní tip od čtenářů:
Slaninové rolky
Jarní recept doputoval na adresu
redakce od čtenářů ze Zadní Tře-
baně. (NN)

SLANINOVÉ ROLKY
ingredience: 10dkg anglické slani-
ny, plátkový sýr, olivy plněné pap-
ričkou, oregano, grilovací koření,
párátka. 

Postup: Na plátky slaniny poklade-
me plátky sýra a přidáme olivy. Po-
sypeme kořením, zamotáme a spojí-
me párátkem. 
Pečeme asi patnáct minut při teplo-
tě 16 stupňů na pečicím papíru. Ne-
cháme vychladnout a můžeme po-
dávat. Přejeme dobrou chuť!

Marie  a jiří ZikOVi, 
Zadní Třebaň

Nedlouho před Velikono-
cemi  nám paní učitelka
Pavlyšynová přinesla do
třídy upečené perníčky.
Hned, jak jsme je viděli,
začali jsme škemrat, aby
nám dala ochutnat. Paní
učitelka nám řekla, že kdy-
by dala jednomu, nebylo
by to spravedlivé,  a kdyby
dala všem, nic by nám ne-
zbylo na zdobení. A tak
jsme se začali těšit na od-
polední vyučování...
Když jsme se vrátili z po-
lední přestávky, paní uči-
telka z bílků, práškového
cukru a citronové šťávy
umíchala hustou bílou po-
levu. Kornoutky na zdobe-
ní už měla připravené. Pak

řekla Barunce Kudláčko-
vé, aby rozdala každému
tři perníčky. Ani jsem ne-
tušila, že má paní učitelka
tolik formiček - beránka,
house, housle, vajíčko, sr-
díčko... Bíle zdobené per-
níčky zdokonalily i jiné bar-
vy, jež paní učitelka namí-
chala, růžová a zelená.
V průběhu druhé hodiny
přišla paní učitelka Řezá-
čová perníčky i jejich au-
tory vyfotit. Druhý den
jsme si pak naše dílo vzali
domů. Nevím, jak ostatní,
ale moje perníčky nevydr-
žely ani do odpoledne.
Snědli jsme všech šest-
náct!  anežka kruTskÁ, 

4. třída ZŠ Liteň

Liteňské jaro
Taje led, ptáci mají let.
Foukalo polem všude kolem.
Z díry leze liška a kvete pampeliška.

jitka FrýdLOVÁ,
Marie rEissingErOVÁ,

Lucie nOžinOVÁ, 3. třída ZŠ Liteň

Co budeme v Litni 
dělat na jaře
Příroda se probudila, 
zima hodně dlouhá byla.
V Litni už je krásně,
proto skládáme básně. 

Všechny děti už si hrají, 
motýli se třepetají.
Už rozkvétají kytičky,
večer budeme pozorovat hvězdičky.

Karneval budeme slaviti
a na Mramoře jaterníky sbírati.
Soutěže budeme konati
a čarodějnice upalovati.

Půjdeme do Litně na Máj,
potom vyženeme husy v háj.
V Litni budou Velikonoce,
těšíme se velice!

Sviť, sluníčko, hřej,
ať je nám v Litni hej!

Linda ŠaFnErOVÁ, 
karolína  HOŘEjŠí, 

Veronika BrEjLOVÁ, 
Tereza HLinkOVÁ, 

Lenka ČížkOVÁ,
klára nEjEdLÁ, 3. třída ZŠ Liteň

Perníčky nevydržely, snědli jsme všechny

OBLÍBENÝ KOVÁŘ. Děti na dobřichovických trzích ob-
divovaly práci kováře. Foto Vlaďka cVrČkOVÁ

HOTOVO. Liteňští školáci s perníčky, které vlastnoručně
nazdobili. Foto Helena ŘEZÁČOVÁ
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Úspěch? Když dostanu »geniální nápad«
BLANKA HOVORKOVÁ-MAŘÍKOVÁ ZVE NA SEDLÁCKÉ TRHY I NA VÝSTAVU V ZADNOTŘEBAŇSKÉ ŠKOLE

Víte proč je Zelený čtvrtek zelený?
Prapůvodně Zelený vůbec nebyl -
název vznikl přesmyčkou z původní-
ho Lkavý (z německého názvu
Greindonnerstag na Gründonners-
tag). Nicméně uplakáno v hospodě
U Paviána v Halounech rozhodně ne-
bylo. Na Zelený čtvrtek se tu točilo
brčálově zelené, 13° bylinkové pivo,
které vaří již šestým rokem sládek
pivovaru Starobrno. Letos ho vyro-
bil šest tisíc hektolitrů. Díky své
barvě vypadá mok v půllitru oprav-
du divoce a vyvolává dojem, že se
co chvíli napijete mentolového liké-
ru. Ale chyba lávky - pivo bylo skvě-
lé, hořké chuti s téměř 6% alkoholu.
A tak není divu, že ochutnat chtěl
každý a na stolech se jen zelenalo. K
tomu se podávala výborná pečená
kolena s medovým sosem, čerstvým
křenem a pekelně pálivou horčicí.
Musím říci, že příchod velikonoč-
ních svátků U Paviána začal opravdu
lahodně - pevně doufáme, že se tento
zvyk napevno usadí.

Na Růžku v Hlásné Třebani se zele-
né velikonoční pivo čepovalo v so-
botu 7. dubna. Vyrazila na něj i sku-
pina místních žen, které si říkají
Holky v rozpuku. A oblékly jsme si
na to i naše »uniformovaná« trička
zelené barvy, abychom s pivem pěk-
ně ladily. Moc jsme se těšily, ale ou-

ha - půl hodinky před naším přícho-
dem brčálové pivo došlo! Trošku nás
to zamrzelo, ale zábavu nám to sa-
mozřejmě nezkazilo. Popíjely jsme
vínko, světlé pivo a náramně se po-
bavily. Snad to vyjde příští rok...

lucie BoXaNoVá, Svinaře
Jitka ŠVeCoVá, Hlásná Třebaň

Zadní Třebaň - Zadnotřebaňanka
Blanka HoVorkoVá-Maříko-
Vá se zabývá oděvní tvorbou, ke-
ramickou plastikou a prací s porce-
lánem. „Stále mě něco provokuje a
nenechává v klidu. když se děje ně-
co, co by se dít nemělo, nebo nao-
pak když se neděje nic,“ tvrdí.
Zanedlouho začnou opět třebaňské
sedlácké trhy. kde se vůbec v Zadní
Třebani vzaly?
Při cestování po USA jsme v malém
městečku narazili na trhy, kde souse-
dé donesli, co kdo vypěstoval, upekl,
vyrobil. Atmosféra byla bezvadná,
radost ze setkání takřka hmatatelná.
Napadlo mě zkusit uspořádat Sed-
lácké a řemeslné trhy i u nás. Mys-
lím si, že se nám se sdružením SAL-
TO, jež trhy připravuje, daří vytvá-
řet příležitost k setkání, společné čin-
nosti a nabídnout i kvalitní zboží. 
Budou se letošní trhy nějak lišit od
těch premiérových, loňských?

Na každé trhy připravujeme tématic-
ky zaměřený program především pro 
děti. Letos bude ještě veseleji, máme
slíbené muzikanty. Nově budou trhy
odpoledne od 14 do 17 hodin. 
Vedeš výtvarný kroužek pro děti v
místní škole. Jak jsi k tomu přišla?
Napadlo mě nabídnout dětem mož-
nost navštěvovat mimoškolní vzdě-
lávání přímo v Zadní Třebani. Jsem
totiž i taxikářka svého syna při dojíž-
dění za jeho zájmy do Řevnic. SAL-
TO organizuje ve škole výuku hry na
hudební nástroje, F. Chlaň vede
kroužek dramatické angličtiny. Pro
tvořivé děti jsem na zimní měsíce
připravila 12 setkání, na nichž si vy-
zkoušely výtvarné techniky i materi-

ály. Plstily vlnu, modelovaly z kera-
miky, dekorovaly talíře, portrétovaly
se, z papíru postavily hrad či zdobily
velikonoční perníky. Ve čtvrtek 12.
dubna uspořádáme od 15.30 ve škole
dvouhodinovou výstavku. 
Vzpomínám na tvé oděvní přehlídky
v karlštejně či v Modrém domečku,
chystáš něco podobného? 
Přehlídka musí uzrát. Zatím nevím. 
Co považuješ za  svůj největší
úspěch?
Úspěch je vždy, když se mi povede
vytvořit, co jsem si vymyslela, když
porozumím materiálu, dostanu »ge-
niální nápad«. Když se výsledek líbí
ještě někomu jinému. Za úspěch po-
važuji, že moje pražská galerie exis-

tuje 17 let, úspěchem byly přehlídky
na Pražském hradě, v Bruselu či vý-
stava porcelánu v Modrém domeč-
ku. Helena PelikáNoVá

UMĚLKYNĚ. Blanka Hovorková-Maříková.               Foto Jan HOVOrka

Politik má mít odvahu
říct: Průzkum nebude!
V minulých dvou číslech NN jsme
psali o plánované těžbě plynu z
břidlic v Českém krasu. Dnes otis-
kujeme názor geologa.             (NN)
Když jsem si prostudoval zprávu
Českého geologického úřadu, přišel
jsem na to, že takové zadání mi není
po chuti. Geolog se přirozeně těší,
že vrty a těžbou pozná nové detaily o
struktuře i složení hornin, o jejich
historii. A byl-li by v horninách sku-
tečně plyn, co víc si lze z pohledu
profesionála přát? Ale mám-li od to-
hoto pohledu odstup, napadají mě
jiné souvislosti. Skutečně potřebuje-
me stále nové zdroje? Není jiná ces-
ta, třeba se zamyslet, kde ušetřit? 
Průzkum se má provést v krajině hu-
stě osídlené, blízko Prahy a Be-
rouna. Lze zde plyn reálně těžit?
Když odpovíme, že je to nesmysl,
proč povolovat průzkum, když i ten
je pro krajinu, přírodu i obyvatele
zatěžující a  nebezpečný? V rádiu
známý slyšel přibližně tento názor:
»O nic nejde, těžařské firmy nám to
tu zadarmo prozkoumají a povolení
k těžbě bude v rukou politiků.« To je
klíčový omyl! Nelze si představovat,
že kdokoliv dá ohromné peníze na
průzkum a pak nebude vyvíjet tlak
na těžbu. Politik by měl mít již nyní
odvahu k prohlášení: To těm míst-
ním lidem nemůžeme provést. Průz-
kum nebude! Tečka. 
Uvedená myšlenka o průzkumu by
snad měla smysl, kdyby jej platil stát
či kraj. Pak by měl volnou ruku k
dalším rozhodnutím. Investuje-li
soukromý těžař, je nesmysl utěšovat
se tím, že jej přechytračíme. To spíš
vypadá na připravenou (a mnoho-
krát vyzkoušenou) konstrukci na otu-
pení občanského odporu. Nic není
zadarmo a v tomto případě to platí
jasně. Ivan FEJFar, geolog, Běleč

Děti utopily smrtku
Děti ze školky v Zadní Třebani víta-
ly jaro vynášením Mořeny. V pondě-
lí po Smrtné neděli se vsí rozezněly
řehtačky i klepačky a děti odnesly fi-
gurínu smrtky symbolizující zimu k
řece, kde ji utopily. Cestou zazpíva-
ly školákům, v obchodě, na obecním
úřadě, poště i kolemjdoucím. Zpět
do vsi přinesly »líto« – pentlemi oz-
dobené větvičky představující léto,
teplo a úrodu.  Čekání na svátky si
děti krátily velikonočním povídáním
i poznáváním lidových zvyků a tra-
dic. Zasadily si osení, pozorovaly
klíčení a probouzení semínek, upek-
ly si velikonoční beránky, ozdobily
kraslice, zahrály si divadlo s loutka-
mi z vyfouklých vajíček, v keramické
dílně si vyrobily zajíčky... 
Další tradicí, kterou bychom dětem
chtěli přiblížit probouzející se příro-
du, bude Otvírání studánek. Za stu-
dánkou půjdeme s dětmi ze školy i ze
školky 19. 4. v 9.30 od školy. Zveme
rodiče s dětmi, jež do školky ještě
nechodí, i všechny ostatní. Těšíme
se na vás! Pavlína NEPraŠOVÁ,

Mateřská škola Zadní Třebaň

Nový most má být
hotový za dva měsíce
Doufám, že velikonoční svátky jste
strávili v příjemné atmosféře. Svát-
ky jara skončily, začínají práce na
údržbě zahrad. Připomínám novou
vyhlášku o rušení klidu v neděli i o
svátcích a to, že zelený odpad do
kontejnerů nepatří. Stanoviště ná-
dob na odpad jsou doplněna na se-
zonní počet. 
Po Velikonocích měly být zahájeny
práce na přestavbě mostu před pro-
dejnou v Zadní Třebani. Ještě tento
týden stavební firma předpokládá
odstranění konstrukce mostu a za-
hájení prací na novém, širším, s
chodníky po obou stranách. Hotovo
by při dodržení harmonogramu mě-
lo být asi za dva měsíce. 
Sběr nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu se bude konat 28. 4. od
8 do 11.00 před OÚ. Na OÚ je do
konce dubna k dispozici petice proti
těžbě břidlicového plynu v Českém
krasu, včetně podpisových archů.

Stanislav BalíčEk, 
starosta Zadní Třebaně

Zelené pivo se točilo v Halounech i Hlásné
HOLKY V ROZPUKU MĚLY SMŮLU - VELIKONOČNÍ SPECIÁL NEOCHUTNALY

ZELENÉ DOŠLO. Velikonoční pivo hlásnotřebaň̌ské Holky v rozpuku neo-
chutnaly, musely se spokojit s »obyčejným«. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Kuriozita večera? Světový rekordman
NA BENEFIČNÍ PLES NÁRUČE DO ŘEVNICKÉHO LIĎÁKU DORAZILI REBELOVÉ, IVÁNEK S NASTĚNKOU, KVĚTINOVÍ LIDÉ...
Poslední březnovou sobotu se v řev-
nickém Liďáku konal další z bene-
fičních plesů stacionáře Náruč z
Dobřichovic. Tématický večer byl
organizován ve stylu Muzikál.

Masek bylo nepřeberně, namátkou
například Robin Hood, Dr. Jekyl a
Mr. Hyde, různí tanečníci a tanečni-
ce z 30. let minulého století, hvězdy
muzikálu Rebelové, postavy z Hallo
Dolly, úchvatní Ivánek s Nastěnkou,
barevní květinoví lidé, dvě skupinky
z filmu Někdo to rád horké, několik
Kleopater a Césarů... O hudební pro-
dukci se staral a k tanci hrál DJ Olda
Burda, večerem provázel již tradičně
Indián Ondřej Hejma. Na pódium ja-

ko hosta večera uvedl Martina Poštu
dobře známého především z legen-
dární  kapely  Laura a její tygři. Pře-
plněnému sálu zazpíval několik mu-
zikálových vypalovaček. Veselý ve-
čer plný tance a zábavy se pro někte-
ré přes noc protáhl až do brzkého rá-
na - pro mě a mého přítele končil ve
chvíli, kdy »Pandořina schránka«
(na přání tančících!!!) začala chrlit
hity Michala Davida a Helenky Von-
dráčkové. Ples byl pěkně pojatý,

masky zajímavé. Kuriozitou a záro-
věň nejvtipnějším návštěvníkem ve-
čera byl bezesporu světový rekord-
man v přejezdu Autrálie na kole Jo-
sef Svoboda v masce  ženské hvězdy
filmu Někdo to rád horké. Všichni
jsme obdivovali jeho excelentní chů-
zi vypracovaných svalnatých nohou
na asi deseticentimetrových podpat-
cích. Též jeho atletická hruď se pěk-
ně vyjímala v koktejlkách na ramín-
ka...            Helena PeliKÁnOVÁ,

Zadní Třebaň

DĚTI NA PLESE. Ples řevnické dětské lidové muziky Notičky se konal po-
slední březnový den v Zadní Třebani. Malí muzikanti si pro návštěvníky
připravili několik překvapení, nechyběla tombola, dámská volenka ani půl-
noční losování hlavní výhry. Foto nn M. FRÝDl

Kina v okolí
KINO LITEŇ
13. 4. 18.00 ČTYŘI SLUNCE
20. 4. 18.00 MODRÝ TYGR

KINO ŘEVNICE
11. 4. 20.00 KŘTINY
14. 4. 16.00 JAKO KOČKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY
18. 4. 20.00 OLIVER TWIST
20. 4. 20.00 VÍLA
21. 4. 16.00 VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
21. 4. 20.00 TADY TO MUSÍ BÝT

CLUB KINO ČERNOŠICE
10. 4. 20.00 PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
24. 4. 20.00 ČTYŘI SLUNCE

KINO MÍR BEROUN
10. 4. 20.00 BOHÉMSKÝ ŽIVOT
11. 4. 18.30 TITANIC 3D
12. 4. - 13. 4. 17.30 (Pá 20.00) HNĚV
TITÁNŮ 3D
12. 4. - 13. 4. 20.00 (Pá 17.30) VRÁSKY
Z LÁSKY
14. 4. 19.30 ANDRÉ RIEU IN MAA-
STRICHT 2011 - záznam koncertu
15. 4. 15.30 MODRÝ TYGR
15. 4. 17.30 ŽELEZNÁ LADY
15. 4. - 19. 4. 20.00 (Po+Út 17.30, Čt
15.30) VRÁSKY Z LÁSKY
16. 4. a 18. 4. 20.00 (St 17.30) OKRESNÍ
PŘEBOR
17. 4. 20.00 VÍLA
19. 4. - 21. 4. 17.30 (Čt 18.30) PRCI
PRCI PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
20. 4. - 22. 4. 20.00 (Ne 17.30)
PROBUDÍM SE VČERA
21. 4. - 23. 4. 15.30 a 20.00 (So 15.30, Po
17.30) KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
23. 4. 20.00 OKRESNÍ PŘEBOR
24. - 25. 4. 17.30 (St 18.30) BITEVNÍ LOĎ
24. 4. 20.00 TADY TO MUSÍ BÝT

KINO RADOTÍN
10. 4. 20.00, 14. 4. 17.30 ČTYŘI SLUNCE
11. 4. 17.30 SIGNÁL
11. 4. 20.00 MÁME PAPEŽE
12. 4. 17.30 KOUPILI JSME ZOO
12. 4. 20.00 ZATÍMCO SPÍŠ
13. 4. 20.00 PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
14. 4. 16.00 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
14. 4. 20.00 THE CHEMICAL BROT-
HERS - koncert se zvukem 7.1
17. 4. 17.30 KOCOUR V BOTÁCH 3D
17. 4. 19.30 KRÁLOVSKÁ AFÉRA
18. 4. 17.30 SNĚHURKA
18. 4. 20.00 SLEČNA NEBEZPEČNÁ
19. 4., 26. 4. 17.30 KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
19. 4. a 21. 4. 20.00 VRTĚTI ŽENOU
20. 4. 17.00 JOHN CARTER MEZI
DVĚMA SVĚTY 3D
20. 4. a 25. 4. 20.00 BITEVNÍ LOĎ

V Dobřichovicích zahrají legendární Poutníci 
Legendární bluegrassová kapela Poutníci zahraje 20. dubna od 20.00 v dob-
řichovickém sále dr. Fürsta.  
Kapela na české hudební scéně působí už dvaačtyřicet let. Během své exis-
tence Poutníci vyhráli několikrát známou písničkářskou a folkařskou sou-
těž Porta; za dlouholetou činnost dokonce získali Zlatou Portu. V letech
1989 a 1990 byl soubor oceněn v USA za nejlepší neamerické bluegrasso-
vé CD. Poutníci mají za sebou spoustu vystoupení v televizi a přes 3 000
koncertů na našich i evropských pódiích. Prodali přes 100 000 CD a LP,
kterých dosud vydali třináct.
Během vystoupení v Dobřichovicích zazní písničky z prvopočátků české
country hudby, známé americké bluegrassové skladby a samozřejmě nej-
větší poutnické hity jako jsou skladby Panenka, Hotel Hillary, Podobenství
o náramcích či Pojďme se napít. Vstupenka na koncert stojí 150 Kč.

Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Češku Topferovou
doprovodí Chilané
Marta Topferová, první Češka no-
minovaná na Grammy Awards za
latinskoamerickou hudbu, vystoupí
v Černošicích! Topferová, jedna z
nejlepších zpěvaček a písničkářek
své generace, zpívala v mládí kla-
sickou i lidovou hudbu. Po emigraci
do USA v roce 1987 se naučila plyn-
ně španělsky a stala se z ní vynikají-
cí interpretka i skladatelka latinsko-
americké hudby. Dosud vydala pět
převážně autorských alb.
Koncert Topferové, na němž zaznějí
písně v angličtině, španělštině i češ-
tině, se v černošickém Clubu Kino
koná 20. 4 od 20.30. Martu budou
doprovázet dva Chilané a Čech To-
máš Liška. Vstupné je 150 Kč.

Pavel Blaženín, Černošice

Tipy NN
* Večer poezie nachystala na 10. 4.
Klubová scéna U Koruny v Radotí-
ně.  Divadelní spolek Gaudium od
19.00 představí výběr ze sbírek uk-
rajinského básníka Ivana Drače. Vs-
tupné 100 Kč.         Dana RADOVÁ
* Výstava Obrázky všední i sváteč-
ní je od 11. 4. do 11. 5. přístupná v
Městské galerii Beroun. Představí dí-
la fotografa a novináře Zdeňka Zůny
i výtvarnice Ireny Kolmanové. (pš)
* Tam – Tam Orchestra, který čerpá
hlavně z brazilských, kubánských a
afrických rytmů, zahraje 13. 4. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 120 Kč. Pavel BlAženín
* Kurz s názvem Ručně malované
tričko pořádá 14. 4. od 10.00 Klub
přátel a obyvatel Lhotky. Další kur-
zy se konají 16. 4. od 17.00 (Vitráže
formou Tiffany) a 21. 4. od 10.00
(Smaltovaný šperk bez pícky).   (eb)
* Beseda s mimem, hercem a peda-
gogem  Borisem Hybnerem se koná
14. 4. od 16.00 v Domě s pečovatel-
skou službou Černošice.            (pab)
* Magore night vol. 1 je název me-
talového minifestivalu, který se us-
kuteční 14. 4. od 19.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Zahrají kapely Drown
My Day, Poppy Seed Grinder, Suf-
focate With Your Fame, F.O.B. a
Descent Of The Scarlet Skies. (vš)
* Hospodský kabaret Kdopak by
se Boha bar? v podání Divadla DNO
a  Lady Šavgoč bude k vidění 14. 4.
od 19.00 v Klubové scéně U Koruny
Radotín. Vstupné 100 Kč. (dar)
*  Obrazy a sochy Nového sdruže-
ní pražských umělců jsou v Galerii
M. D. Rettigové ve Všeradicích
vystaveny do 15. dubna.             (syš)
* Autorského čtení spisovatele
Jiřího Kahouna se můžete zúčastnit
21. 4. od 10.00 ve Společenském sá-
le Obecního úřadu Všenory.      (sah)
* eva Hrušková a Jan Přeučil za-
hrají 22. 4. od 15.00 ve Fürstově sá-
le Dobřichovice pohádku s loutkami
a písničkami Čert a Káča.           (vlc)
* Beseda s reportérem, spisovate-
lem a muzikantem Josefem Klímou
se uskuteční 24. 4. od 19.30 v soko-
lovně Hlásná Třebaň. (mif)
* Fotografie Václava Burleho jsou
pod souhrnným názvem Houby ne-
jen brdských hvozdů do 13. 5. vy-
staveny v Galerii M. D. Rettigové
Všeradice.         Sylva ŠKARDOVÁ
* největší výstava origami v Česku
je do 27. 5.  k vidění v berounském
Muzeu Českého krasu.               (pap)
* Výstavu 40 let Chráněné krajinné
oblasti Český kras můžete do 31.
května  zhlédnout v arkádách Císař-
ského paláce hradu Karlštejna. (pef)
* Dětská výtvarná výstava Kaňka
do pohádky v galerii Modrého do-
mečku Řevnice potrvá do 5. 6. (šah)

KVĚTINOVÍ LIDÉ. Na plese Náruče v Řevnicích jste mohli potkat leckoho.
I »květinové lidi« bojující za mír... Foto Pavel DUDÁK
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Všeradův kurýr

Na výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami
se vydaly děti ze školky ve Svinařích. Na děti
čekalo překvapení hned na dvorku, kde ve voliéře
pobíhali králíčci a morče. Uvnitř následovalo pří-
jemné uvítání paní majitelkou, občerstvení a vy-
barvování obrázků. Děti viděly zvířata vyrobená ze
sena, dekorace, které se vztahují ke svátku jara, vy-
slechly si, proč je Modré pondělí, Žluté úterý, Ška-
redá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá so-
bota, kdy odlétají zvony do Říma a proč se chodí
řehtat nebo klapat, co je to pomlázka, proč je z vr-
bového proutí a mnoho dalšího. Nakonec si v dílně
poskládaly křidélka k holubičce a vybarvily sádro-
vé vajíčko. Své výrobky si pak nesly domů a navíc
ještě dostaly drobný dárek. Učitelky si nakoupily
dekorace a pochutnaly si na dobré kávě i vynikají-
cích palačinkách.
Den nato se naše děti s rodiči ve velkém počtu

vypravily do Litně na výstavu Liteňské Velikonoč-
ní mámení. K vidění byly výrobky dětí nejen blíz-
ké mateřské a základní školy, ale i trocha z historie
- ukázky zástěrek, oblečení, deček a různých drob-
ností, které se doma uchovávají jako poklad. Ši-
kovní umělci a řemeslníci předváděli své umění,
prodávaly se dobroty. Naše děti vystoupily s pás-
mem jarních písní a velikonočních říkanek. Byly
moc šikovné - ani jejich rodiče nemohli uvěřit, co
jejich děti dokázaly a co se naučily. My, učitelky z
toho máme dobrý pocit. Mohly jsme se prezentovat
na veřejnosti a největším oceněním pro nás bylo
uznání především rodičů našich dětí. Ne všichni ví,
že ve školce učitelky děti jenom nehlídají.
V pátek 6. dubna děti ve školce zhlédly pohádku
Koblížek jinak v podání divadla Kolem. Moc se
jim líbila. Jana SaNEIStrOVÁ,

Lucie BOxaNOVÁ, Svinaře

Svinařské děti přivítaly jaro
CAPARTI SE VYPRAVILI DO BUKOVÉ I LITNĚ, DIVADLO PŘIJELO ZA NIMI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2012 (97)

POKLAD NAŠLA NINA. Velikonoční svátky si na
Vižině každoročně zpestřují výšlapem na Skálu -
letos se šlo již podesáté a s přípravou trasy pomá-
hali ti, kvůli nimž se pochod před lety začal dělat.
Výprava byla pohádková, cestou se hledala vajíč-
ka s hádankami a s obrázky na zapamatování. V
cíli pak děti podle poslední hádanky odhalily, kde
je poklad. Našla ho Nina Polednová a spravedli-
vě se o něj s ostatními rozdělila. Pak už se u roz-
dělaného ohníčku hřály buřtíky i zmrzlé ruce a
nohy. Počasí k celodenní vycházce příliš nelákalo,
přesto se sešlo mnoho místních i přespolních. 
jana Fialová, vižina         Foto kamil HrZal

V Bělči budou sázet stromy,
můžete přiložit ruku k dílu
Pár nadšenců ze sdružení Bělč se v Bělči rozhod-
lo začít sázet stromy podél cest okolo vsi. Chceme
obci, v níž bydlíme, něco přinést. A také chceme
upozornit na skutečnost, že se kolem nás ustále
stromy kácí, ničí a hrozí, že přijdeme o důležitý
krajinný prvek - aleje kolem silnic a cest. Začali
jsme u silnice vedoucí k obci od silnice Liteň -
Zadní Třebaň. Máme v úmyslu ji osázet starými
odrůdami jabloní, vysokokmeny, které jsme po
dlouhém hledání nalezli ve školce v Bojkovicích.
Ovocné stromy se původně sázely okolo cest pro
vojska táhnoucí krajinou. Mělo se zřejmě za to,
že pak nebudou tolik krást jídlo vesničanům. Ně-
co podobného dnes snad nemusíme brát v úvahu,
nicméně čerstvé ovoce, které si může utrhnout
každý, kdo jde okolo, má svůj půvab. Rádi by-
chom postupně pokračovali osázením jedné z
polních cest mezi Zadní Třebaní a Bělčí. Projekt
můžete podpořit příspěvkem na stromek - jeden
vyjde se všemi náklady asi na 350 Kč. A budeme
také rádi, když si stromek přijdete sami zasadit. 
Sázet nejspíš budeme v sobotu 14. 4. Ale raději
předem zavolejte (603 247 893, 723 016 537). 

renata klEiNová, ivan FEjFar, Běleč

Z podbrdského kraje
* Otevírání lesa si na 14. 4. naplánovali myko-
logové ze Svinař. Sraz je ve 14 hodin před hos-
podou U Zrzavého paviána v Halounech. Bývá
nás kolem 15 - 20, někdy i více, vítáni jsou všich-
ni. Buřtíků i pivka bude určitě dost pro všechny!
Věřím, že nám bude přát i počasí, jako tomu bylo
doposud vždy.  Emil SOučEk, Svinaře
* Obrazy a sochy Nového sdružení pražských
umělců jsou v Galerii M. D. Rettigové ve Vše-
radicích vystaveny do 15. dubna.                     (syš)
* Přednáška archeologa  Tomáše Polišenského s
názvem Plešivec  -  archeologie a mýty se usku-
teční 18. 4. od 17.00 v Klubu Betlém Lochovice.
V sobotu 21. 4. se pak s T. Polišenským můžete
zúčastnit výšlapu na Plešivec. Sraz je v 9.15 na
nádraží v Lochovicích, na trasu se pochodníci
vydají v 9.30 z Rejkovic. Návrat je plánován v
18.00 hodin. Barbora kÖNIGOVÁ, Lochovice
* čtyři kanálové poklopy ze silnice ve Skuh-
rově ukradl neznámý zloděj na konci března.
Obecnímu úřadu Skuhrov tím způsobil škodu
8.000 Kč. Hedvika kaSLOVÁ, policie karlštejn
* celá osovská škola se o Škaredé středě vydala
hledat velikonočního zajíčka do rozkvetlé bažantni-
ce. Cestou jsme hledali ukryté otázky a odpovídali
na ně. Tvořili jsme názvy dní v pašijovém týdnu ne-
bo odpovídali ano - ne. Třeba: Otvírají se na Velký
pátek poklady? Jsou Velikonoce svátky léta? Jsou
jidáše smradlavé ponožky? Jmenuje se symbol zimy
Saxána? Nakonec jsme zajíčka i poklad našli a
všichni si na čokoládových dobrotách pochutnali.
Bylo to skvělé, škoda, že jsem tu poslední Veliko-
noce.          anna SEdláčková, 5. třída ZŠ osov

Osovští školáci na jarmarku utržili přes pět tisíc korun

Provizorní obchůdek si před
Velikonocemi v ZŠ Osov otevře-
li zdejší školáci. Prodavači ze
čtvrté i páté třídy zasedli před
plné stoly krásných výrobků a
měli plné ruce práce. Během je-
diné hodiny bylo skoro vypro-
dáno. Rodiče a prarodiče v roli
zákazníků odcházeli spokojeni -
každý si vybral. Nejlepší zážitek

jsme ovšem měli z počítání trž-
by: během odpoledne jsme »vy-
dělali« přes pět tisíc korun. Dě-
kuji všem, již se na výrobě ná-
paditých věcí podíleli, i všem,
kteří je prodávali. Děti ze školy
už mohou přemýšlet, co si za
vydělané peníze pořídí. 
Zboží na jarmark vyráběly děti
ze všech tříd v pondělí 2. 4. Pod

vedením páťáků si vylosovala
každá skupina dvě výtvarné díl-
ny, které si pro ně připravily
učitelky a asistentky. Vyráběly
se věnce, závěsy, dekorace, za-
jíci, pletené klícky, stromečky z
korálků i další velikonoční oz-
doby.  Eva NádvorNíková, 
Soňa kocmaNová, ZŠ osov

Foto Soňa kocmaNová
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XIII. poberounský folklorní festival

STAROČESKÉ MÁJE
Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách…
Folklorní soubory z celé republiky * Stylové jarmarky * Pobožnosti * Ceremoniály žádání o právo 

* Průvody * Kácení májky * Taneční zábavy…       

LITEŇ, zámecký park a náměstí, sobota 5. května od 13.00 
MNÍŠEK P/B, zámek a náměstí, sobota 12. května od 9.00 

LETY, náves, sobota 12. května od 10.00
VINAŘICE, náves, sobota 12. května od 14.30

MOKROPSY, náměstí, neděle 13. května od 14.00 
VŠERADICE, u hospody, sobota 19. května od 12.30
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves, sobota 19. května od 15.00
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves, sobota 26. května od 8.00
KARLŠTEJN, náměstí, neděle 27. května od 13.30

Podrobný program najdete na: www.nasenoviny.net
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Letovský zpravodaj

Provoz fobalového klubu táhne pár nadšenců
Velkým problémem dnešní doby infi-
kované »blbou náladou« i kauzami
nejrůznějších kolibříků a mazánků,
je celospolečenská apatie a neocho-
ta pomoci spolkům, jež se starají o
zábavu dospělých, ale hlavně o mlá-
dež. Současnost nabízí dětem mnoho
možností, jak trávit volný čas. Pryč
jsou časy, kdy jsme na každém plác-
ku viděli spontánně si hrající děti,
pro něž byl sport a pohyb hlavní ná-
plní volného času. Dnes děti sedí u
počítačů, televizí, herních konzolí,
případně se potulují a hledají zába-
vu. Vinou sociálních změn čím dál
víc dětí trpí civilizačními chorobami
a problémy - jsou obézní, kouří, v
nejhorším případě berou drogy.
FK Lety se prakticky po celý rok sta-
rá o 60 – 80 dětí z Letů i okolí. Je je-
diným spolkem, který se v tak maso-

vém měřítku stará o mládež v obci.
Chod a provoz klubu táhne pár nad-
šenců, kteří obětují volný čas i pení-
ze na zabezpečení činnosti. Smutné
je, že pro některé rodiče je fotbalový
klub pouze odkladištěm ratolestí.
Považují za samozřejmost, že se je-
jich dítěti věnují dobrovolníci mini-
málně třikrát týdně. Často nejsou
ochotni ani své děti odvézt k utkání
na hřišti soupeřů. Ale aby nevyzněl
tento příspěvek pesimisticky, je čím
se chlubit. FK Lety má 6 družstev: 2
týmy dospělých, dorost, žáky i starší
a mladší přípravku. A-tým a tým
dorostu působí v krajských soutě-
žích, zbylé celky na okresní úrovni.
Podobnou mládežnickou základnu
nemají v okolí kluby daleko větších
měst a obcí. Najde se někdo, kdo nám
pomůže?         Jiří KÁRNíK, FK Lety

S jarem přichází na cvičák Kynolo-
gického klubu Lety sezona sportov-
ních akcí. Celou zimu jsme poctivě
trénovali a připravovali svoje psy na
zkoušky i závody - nyní nastává čas,
kdy bychom měli přípravu zúročit.
Jaká však bude skutečnost a zda se
nám vše, co jsme si naplánovali, po-
daří, to je ve hvězdách. Kromě pří-
pravy je totiž také potřeba výkony
psů správně načasovat a nakonec by
neměla chybět ani dávka štěstíčka. 
Největším nepřítelem psa jsou velké
ambice jeho páníčka. Zdravé ambice
jsou dobré, člověk musí mít před se-
bou cíl, ale příliš velké ambice mo-

hou vše zhatit. Když naložíte na psa
více, než unese, pak se může stát, že
je veškerá práce »vepsí« a následky
se špatně a dlouhodobě napravují. To
snad ale u nás, kteří se psem cvičí,
protože je to baví, nehrozí...
V dubnu nás čekají dvoje zkoušky,
1. 5. se bude konat 13. ročník Jar-
ního závodu o putovní pohár k výro-
čí první zmínky o Letech. Přípravy
závodu jsou již v plném proudu. Na
našem webu www.kklety.cz najdete
podrobnosti i aktuality, reportáže z
akcí i z výcviku a spousty snímků.
V minulém Letovském zpravodaji
jsme se chlubili vítězstvím v celo-
státním Žebříčku Základních kyno-
logických organizací v kategorii Kur-
zů pro veřejnost. Za ocenění jsme
moc rádi a snažíme se, aby se pej-

skům i majitelům na našem cvičáku
líbilo a chodili k nám rádi. Účast na
nedělních kurzech pro štěňátka i do-
spělé psy je stále větší - momentálně
je průběžně navštěvuje přes sto pa-
desát pejsků! Ještě, že nikdy nepři-
jdou všichni najednou...
Každou neděli je živo na cvičáku i
na hrázi, kde je spousta diváků. O
víkendu tu jezdí velké množství cyk-
listů. Někteří sesedají z kol a nevě-
řícně i pobaveně pozorují, jak si
smečka psů na cvičáku hraje. Větši-
na cyklistů je chápavá a projíždí sku-
pinami lidí stojících na hrázi opatrně
a pomalu, občas se ale najde nevrlý
vztekloun řítící se na kole velkou
rychlostí s přesvědčením, že cyklos-
tezka je jen a jen jeho. A našli se
dokonce i tací, kteří tudy jezdí bezo-

hledně na motorce, což nám ob-
zvlášť hýbe žlučí - je to hodně ne-
bezpečné. Po cyklostezce totiž často
jezdí maminky s kočárky a malými
dětmi na kolech. S lepším počasím
zhoustnou řady pejskařů, maminek s
kočárky i cyklistů, a tak můžeme jen
doufat, že bude více těch rozumných
a ohleduplnějších, aby se nikomu nic
nestalo.
A abych nekritizovala jen cyklisty -
nebylo by od věci, kdyby všichni ti,
kteří venčí svoje pejsky na cyklos-
tezce, po svých chlupáčích jejich
»poklady« uklízeli. U cvičáku je z
tohoto důvodů umístěn odpadkový
koš se zásobníkem igelitových pytlí-
ků na exkrementy. Hezké jarní dny!

Alena VANŽUROVÁ, 
Kynologický klub Lety

Leťánek přichystal
dvě přednášky
Dvě přednášky pořádá v dubnu le-
tovské Rodinné centrum Leťánek.
První se jmenuje Znaková řeč pro
slyšící batolata a koná se 12. 4. od
9.30 v místním sále U Kafků. Lek-
torka Bohuslava Bowdery vás sezná-
mí se světově nejrozšířenější meto-
dou znakové řeči našich nejmenších.
Druhou přednášku - Bala Ajurvéda –
Jak podpořit zdraví dětí během čtyř
ročních období - můžete navštívit 18.
4. od 15.30 v mateřské škole Zvone-
ček v Karlíku. Sezení povede Ajur-
vedská lékařka Martina Zisková,
která má letitou praxi v oboru výživy
dětí i dospělých. Budeme si povídat
mj. o tom, jak pomoci dětem k tomu,
aby byly odolné proti nachlazením a
jiným běžným onemocněním. 
Během přednášky je možné využít vý-
tvarného kroužku pro vaše ratolesti,
který povede akademická malířka.
Miminka mohou být přednášce pří-
tomna.    Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Děti z dramaťáčku natočí 
na konci školního roku film
Možnost učit se hrát na flétnu a zkusit si i jiné »in-
štrumenty« (klavír, kytara, Orffovy nástroje...) ma-
jí děti v kroužku Kouzelné nástroje, který v letov-
ském Rodinném centru Leťánek vede učitelka míst-
ní školky Veronika Kunová. Kroužek, na němž si
caparti budou vyrábět i vlastní hudební nástroje,
se koná každou středu od 16.40.  Po domluvě s
rodiči je možné děti vyzvedávat z MŠ Lety.
Leťánek podporuje zájem o hudbu a tanec u dětí,
proto se snažíme rozšiřovat nabídku kurzů a krouž-
ků, které s hudbou a uměním souvisí. Kromě výše
zmíněného kroužku se každé úterý dopoledne ko-
nají lekce hudební školy Yamaha. Ve středu jsou na
programu tolik oblíbené Říkanky a hrátky i Bato-
lata v akci a ve čtvrtek odpoledne Tanečky a Dra-
maťáček, který velmi baví zdejší předškolní děti.
Děti z dramaťáčku si připravují vystoupení na
všechny zdejší kulturní akce – pro Mikulášskou
besídku, masopust, dětský karneval i máje. Výstu-
pem z dramaťáčku bude krátký film, který Veronika
Kunová s dětmi na konci školního roku natočí. Za-
hrají též na červnovém dětském dnu.

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Na cvičák průběžně chodí sto padesát psů!
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ SE CHYSTAJÍ NA ZKOUŠKY I JARNÍ ZÁVOD O PUTOVNÍ POHÁR

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 4/2012 (37)

NA CVIČÁKU. S jarem začalo být na letovském kynologickém cvičišti u fotbalového hřiště pořádně živo
- průběžně sem se svými páníčky chodí sto padesát psů. Foto Alena VANŽUROVÁ

PŘÍPRAVA. FK Lety se o děti i mlá-
dež stará celoročně. Foto je ze zimní
přípravy dorostu.       Foto ARCHIV
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Někteří usnuli, jiní bděli až do rána
ČTENÁŘSKÉ NOCI S ANDERSENEM SE V LITEŇSKÉ ŠKOLE ZÚČASTNILO OSMDESÁT ŠEST DĚTÍ

Mnozí si minulý rok zvykli nakupo-
vat na farmářských trzích v okolí a
teď netrpělivě očekávají příchod no-
vé sezóny. A ta je tu! Zahájí ji far-
mářské trhy v Černošicích - v sobo-
tu 21. dubna od 8.00 na tradičním
místě u hotelu Kazín. V sortimentu
nebudou chybět základní potraviny -
pečivo, mléčné výrobky, uzeniny,
mošty, víno, med, ryby, chlazené
maso... Je jaro, a tak se objeví saze-
nice, a to nejen květin, ale hlavně ze-
leniny a bylinek. Na trhu bude k má-
ní i exotičtější zboží, jako je olivový
olej, mořské plody, koření, nakláda-
ná čatní aj. 
„Přibylo nám několik nových pro-
dejců. Mezi nejzajímavější patří
ekofarma z Trněného Újezda, která
nabídne chlazené jehněčí a hovězí
maso,“ zve zákazníky Lucie Jislová

z Občanského sdružení TAK, které
trhy  organizuje. 
Kromě skladby trhu lákají pořadate-
lé navštěvníky na kulturní program,
který letos bude zaměřen na děti.
Hned na prvním trhu zahraje od
10.00 Studio Damúza loukové před-
stavení O dešťové víle. 
„Vybírali jsme  soubory, které mají
méně tradiční přístup ke zpracování
témat a kombinují různé divadelní
přístupy. Myslíme si, že s původně
dětskými představeními dokáží zau-
jmou také dospělé diváky,“ přibližu-
je kulturní program Lucie Jislová. 
Trhy v Černošicích se budou konat
každou sudou sobotu až do konce
října. Více informací najdete na we-
bových stránkách www.cernosicke-
trhy.cz. 

kristýna Petrová, Černošice

Liteňská školy se pravidelně účastní
předmětových soutěží a olympiád.
Nebojíme se ani konkurence ve vyš-
ších  kolech,  proto naši žáci nemoh-
li chybět  na  okresních  kolech Ze-
měpisné olympiády a Pythagoriády.
Na okresní kolo Zeměpisné olympi-
ády, které se konalo v Berouně, jeli
z Litně s učitelkou Jitkou Klímovou
tři žáci:  šesťák Václav Řezáč, sed-
mák Jan Havelka a deváťák Alex Ha-
berland. Druhý jmenovaný soutěž
vyhrál a postoupil do krajského ko-
la, jež se bude konat 18. 4. v Bene-
šově. Poděkování za dobrou repre-
zentaci naší školy ale patří všem!
Na 2. základní škole v Berouně se v
pondělí 26. března sešli matematici
z pátých tříd celého okresu. Z liteň-

ských dětí se nejlépe umístil Jiří Ha-
velka, z 15  bodů získal 11 a stal se
úspěšným řešitelem. Aleš Trna, žák
4. třídy,  dosáhl výborného výsledku
– 8 bodů, o jeden bod pod hranicí
úspěšného řešitele. Snažila se i Běla
Mourečková - jí i oběma klukům pa-
tří blahopřání a poděkování za re-
prezentaci školy.
Máme radost ze všech úspěchů na-
šich žáků, ale ještě větším přínosem
pro ně samotné je to, že se naučí
pracovat pod tlakem a »zkrotit« vla-
stní trému.  Pro děti z malé vesnické
školy je jistě velkým povzbuzením,
že v konkurenci městských škol a
srovnatelných ročníků gymnázií se
neztratí a mohou svou kategorii i
vyhrát! ema Malá, ZŠ liteň

Mezinárodní den dětské knihy se
každoročně na celém světě připomí-
ná  2. dubna, v den narození známé-
ho dánského pohádkáře. V mnohých
školách, školkách i knihovnách se u
této příležitosti koná noc spojená s
knížkami - Noc s Andersenem. Jejím
smyslem je pospořit zájem dětí o
čtení. Mnoho lidí si myslí, že dnešní
způsob života dětské četbě nepřeje –
knihy prohrávají v konkurenci s tele-
vizní obrazovkou a počítačem. Na
druhé straně znám spoustu dětí, kte-
ré čtou víc než dost, knihovny nav-
štěvují a jako dárek k různým příle-
žitostem rády dostávají knížky.
Existuje více cest, jak vzbudit v dě-
tech chuť číst. Je dobré dát dětem
příklad a ukázat jim, že číst je veliké
dobrodružství. V některé rodině se
čte, ale tam, kde nečtou rodiče, může
pomoci škola. I my v ZŠ Liteň se
snažíme podpořit dětské čtenáře a k
Noci s Andersenem se připojujeme.
Někteří žáci naší školy ani nemohli
dospat, jak moc se těšili, že se opět
po roce nevyspí vůbec. Noc byla
přesně podle našeho očekávání dlou-
há, někteří usnuli, jiní se probděli s
Andersenem téměř až do ranního ku-
ropění. Ale o víkendu to jistě všichni
dohnali. Děti přicházely do školy
okolo 17.00 se spacákem a karimat-
kou. Mnohé měly s sebou obrovské
zásoby jídla a pití - až jsem se lekla,

že se rodiče spletli a nechají nám své
ratolesti nejméně do pondělí.
Sešli jsme v tělocvičně, bylo nás ně-
kolik dospělých a šestaosmdesát dě-
tí. Rozdělili jsme se do skupin a mo-
hlo se začít. Program byl bohatý, žá-
ci 1. - 5. třídy navštívili liteňskou
knihovnu, kde na nás čekala knihov-
nice paní Šináglová a zajímavý pro-

gram. Souběžně byl připraven i pro-
gram ve třídách. Děti řešily literární
úkoly, představovaly vlastní oblíbe-
né knihy, malovaly, hrály hry, luštily
kvízy. Pozvání přijala spisovatelka
Hanka Jelínková, jež dětem předsta-
vila nejen své knížky. Pokračovali
jsme v projektu Čtení pomáhá - děti
si vytvořily nástěnku, kde jsou před-

staveny akce, na něž přispěly. Před
spaním zahrál a zazpíval ve třídách
pan učitel Krutský, děti ocenily
hlavně hororovou kramářskou píseň.
Nesmíme zapomenout na kuchařky
a jejich péči o naši pohodu. Guláš
byl výtečný, jako vždy. Děkujeme!

Hana Havelková, ZŠ liteň

Na trzích budou k mání mléčné výrobky i mořské plody
SEZONA FARMÁŘSKÝCH TRHŮ ZAČÍNÁ V SOBOTU 21. DUBNA U ČERNOŠICKÉHO HOTELU KAZÍN

Havelka vyhrál olympiádu, zeměpisnou
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI ZMĚŘILI SÍLY S MALÝMI MATEMATIKY A ZEMĚPISCI Z BEROUNSKA

BDĚLI VE ŠKOLE. Liteňští školáci ve společnosti knížek při Noci s Anderse-
nem. Foto helena ŘEZÁčovÁ

NA TRHU. Na černošických trzích si od 21. dubna můžete nakoupit třeba
zeleninu či květiny. Foto ARchiv

Je 21.05, nechápu,
proč nejdeme spát...
Paní učitelka šla okopčit Majdiny
osmisměrky, my ostatní zlobíme. Za
chvíli jdeme do knihovny. Já teď pí-
šu a jím tyčky. Sýrové.
Už jsme se vrátili z knihovny. Měli
jsme tam soutěže a hádanky. Nako-
nec nám paní Šináglová dala zálož-
ku do knížky. Paní Šináglová je moc
příjemná dáma.
Barča a Natka hrajou na babu. Teď
si namaluju obrázek.
Navštívila nás Hanka Jelínková –
spisovatelka. Napsala 5 knížek.
Začínáme číst Velká dobrodružství
štěňátka Báry. Je to o Báře a Šimo-
novi, který ji má rád. Bára udělala
loužičku. Já jsem recitovala básnič-
ku a zahrála na housle Sicilianu.
Je 21.05 a nechápu, proč nejdeme
spát. Já se musím vyspat, protože
zítra jdu na ples. A ono nic!
Anežka kRUTSkÁ, 4. třída ZŠ Liteň

Cílek hovořil o Brdech
Nejen o Mníšku a Brdech přednášel
v  mníšeckém kulturním středisku
věhlasný geolog Václav Cílek. Mlu-
vil před nabitým sálem, do něhož se
všichni ani nevešli – přednášce, jíž
doprovodila prezentace fotografií z
Mníšku a okolí, naslouchalo v sále i
v přilehlých prostorách 160 lidí,
další, kteří dorazili na poslední
chvíli, již neměli šanci...  
Cílek mluvil o krátkozrakosti obcí,
jež nevidí nutnost ponechat pozem-
kovou rezervu pro příští generace, o
vodě jako základní podmínce ži-
vota a limitu rozšiřování osídlení...
A protože není žádný »suchar«, i
některá nepříliš povzbudivá sdělení,
okořeněná humorem, mohli pozorní
posluchači přijmout bez ztráty opti-
mismu.              Jarmila BALkovÁ,

MěkS Mníšek pod Brdy 
VYHRÁL OLYMPIÁDU. Sedmák
Jan Havelka.         Foto Ema MALÁ 



Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ  Naše noviny 7/12

»Neodcházím ráda, nýbrž pod tlakem!«
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Přijďte pomoci sázet stromy
V ŘEVNICKÉM LESE BUDE VYSAZENO TISÍC STROMKŮ
S mottem Zasaď strom, ať máš kys-
lík na dýchání pokračuje tradice sá-
zení stromků v rámci doprovodných
akcí Českého národní finále Porty v
Řevnicích. Letos se bude sázet po-
páté - 1 000 stromečků bude vysaze-
no na řevnické pasece v sobotu 14.
dubna. „Sraz je v 9.30 před branou
řevnického Lesního divadla. Každá
ruka je vítána. S sebou rukavice,
sázecí lopatku nebo rýč a dobrou
náladu, buřty budou zajištěny,“ sdě-

lila předsedkyně sdružení Porta
Anna Roytová.
Sázení se tradičně účastní i děti z
okolních základních škol. Pokud
máte  chuť něco udělat pro přírodu,
přijďte 14. 4. také.
České národní finále Porty se v Řev-
nicích bude konat od 29. 6. do 1. 7.
Informace o sázení stromů i o Portě
najdete na www.porta-festival.cz
nebo na telefonu 775 362 654. 

Barbora TeSAŘOvÁ, Lety

„Paní Musilová je známá nejen v
Zadní Třebani ale i v širším okolí
jako svědomitá, obětavá a kvalitní
pedagožka s originálním a osobitým
přístupem ke vzdělávání. Mnoho
škol nám ji závidí, proto považujeme
za luxus plýtvat kvalitními lidmi
bezdůvodně,“ dodal Kirov s tím, že
iniciátory petice znepokojilo zkla-
mání Musilové z nedobrých vztahů
mezi ní a obcí.  „Rozhodnutí paní ře-
ditelky respektujeme, ale chtěli by-
chom se pokusit zajistit takové pod-

mínky, aby měla klid pro práci jako
před změnou zastupitelstva Zadní
Třebaně v lsitopadu 2010,“ napsal
Kirov a dodal, že petice je v zadnot-
řebaňské málotřídce k dispozici
vždy mezi 7. - 8. hodinou a také
odpoledne.
Neformální schůzka rodičů, kde se
má probírat odchod Boženy Musilo-
vé, se bude konat 12. 4. od 15.30 ve
Společenském domě v Zadní Tře-
bani. Veřejné zasedání obecního zas-
tupitelstva, na něž byla pozvána i ře-

ditelka školy, se koná tamtéž 10. 4.
od 18.30. Petra FRÝDLOvá

Rodiče »unesli« dceru
(Dokončení ze strany 1)
Zaměstnanci ústavu nejprve hledali
dívku sami, nakonec přivolali poli-
cii, která zastavovala v okolí Dobři-
chovic auta a hledala Nikoletu. 
Dívka je vysoká asi 90 - 95 centi-
metrů, vypadá na čtyři až pět let.
Mluví plynně česky, ale neumí vy-
slovovat R. Občas v řeči použije
slovenské slovo. Oblečená byla do
černých tepláků a fialové mikiny s
výstřihem do "v", okolo něho jsou
kytičky. Na nohou měla bačkůrky. 
Lidé mohou informace, které by na-
pomohly k nalezení dívky, sdělit na
linku 158. (pef)

Bílá sobota patřila ve Svinařích mo-
pedistům. Sešli se tu místní i přes-
polní příznivci malých motorových
strojů Stadion S11 a S22. Počasí zá-
vodu moc nepřálo - byla vlezlá zima,
občas dokonce zasněžilo. Přesto se
na start ve třech kategoriích - neupra-
vený stadion, upravený stadion a
»fichtl« - postavilo 26 závodníků. Jeli
dva okruhy, vítězové pak vyřazova-
cím způsobem postoupili do finálo-
vých bojů.
Na mokré silnici a rozblácené polní
cestě bylo k vidění i pár karambolů,
nicméně do cíle dojeli všichni v po-

řádku a zdraví. Kategorii »neuprave-
ný stadion« vyhrál Karel Bouček,
těsně za ním skončili bratři Pavel a
Jarda Cihlářovi. Pořadí v kategorii
»upravený stadion« bylo Miroslav
Lisý, Tomáš Neumann a Václav Sk-
lenář. Kategorii »fichtl« ovládl Mi-
roslav Banýr, před Markem Knopem
a Ladislavem Tomkem. Všem gratu-
lujeme! Ženským mopedistkám,
které se postaraly o občerstvení v po-
době výborné dršťkové polévky, šk-
varkové pomazánky a teplých nápo-
jů, děkujeme! 

Lucie bOxAnOvá, Svinaře

Z našeho kraje 
* Sběr železného šrotu pořádá 14.
dubna od 7.00 SDH Řevnice. Ti,
kteří se chtějí zbavit starého železa,
ho mohou dát před vrata. Kdo má
zvláště těžké či objemné kusy (ko-
tel, bojler apod.), kterých se potře-
buje zbavit, může se domluvit na tel.
čísle 737 057 439. (pef)
* 15. ročník běžeckých závodů pro
všechny věkové kategorie Dobři-
chovická míle  se koná 21. 4. v dob-
řichovickém parku.  Podrobnosti na
www.zsdobrichovice.cz.             (vlc)
* Párty pomýlený nákup se koná
22. 4. od 18.00 v oděvním alelieru
Valeš Řevnice. Budete mít možnost
prodat, vyměnit nebo darovat oble-
čení, které vám leží ve skříni.  K dis-
pozici bude odborná rada stylistky.
Věci můžete přinést už 20. 4. mezi
14.00 a 17.00. (bt)
* Jarní koncert houslí a flétniček
se konal v řevnické ZUŠ. Vystoupily
děti ze tříd učitelek Bydžovské a
Němečkové. (lup) 
* ROP Střední Čechy schválil
dotaci na dobudování cyklotras v
Černošicích a okolí - skrze osadu
Lavičky na Dobřichovice, od osady
Na Vírku k Radotínu, od mokropes-
ké městské pláže asi 3/4 kilometru
po proudu řeky a v ulici Ke Skále.
Celkové náklady projektu jsou asi
17,3 mil. Kč, podíl města činí 3,5
milionu. (pef)
* Dotaci na kanalizaci dostaly Řev-
nice. „Kraj nám dal 3,6 milionu,“
řekl starosta Libor Kvasnička.  (pef)
* Hořící kůlnu na zahradě rodinné-
ho domu v Karlštejně hasili 2. 4.
řevničtí profesionální a karlštejnští
dobrovolní hasiči. Škoda je 20 000,
korun, příčina se vyšetřuje.       (mif)
* Cyklistka spadla 29. 3. z kola v
serpentinách mezi Řevnicemi a
Mníškem. „S otřesem mozku jsme ji
převezli do příbramské nemocnice,“
sdělil šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. (lup)
* Řevnická záchranka zasahovala
29. 3. v Mníšku pod Brdy u rok a půl
starého dítěte politého horkou vo-
dou. „Na místo události byla přivo-
lána letecká záchranná služba, jež
dítě rychle transportovala na odděle-
ní popálenin do pražské nemocnice
na Vinohradech,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček. (lup)
* Tři auta se srazila 4. 4. v Černoši-
cích. Na místě byl ošetřen jeden leh-
ce zraněný pacient. (lup) 

Prohlášení zastupitelstva
Paní ředitelka Božena Musilová v
prohlášení ohledně situace v ZŠ a
MŠ v Zadní Třebani reaguje na situ-
aci, která nenastala. Zastupitelstvo
obce zdůrazňuje, že nikdy neusilo-
valo o její odvolání a nemělo v úmy-
slu vyhlašovat výběrové řízení na
tuto funkci. K funkci ředitele školy
náleží pedagogické i řídící povin-
nosti. Zastupitelstvo obce oceňuje
pedagogické schopnosti paní ředi-
telky, avšak má výhrady k plnění zá-
kladních povinností vyplývajících z
pozice vedoucího pracovníka.
Protože zastupitelstvo místní školu
podporuje finančně i materiálně
nad rámec předchozích rozpočtů, je
překvapeno situací, která aktuálně
kolem obcí zřízené příspěvkové or-
ganizace a její ředitelky vznikla.

Stanislav BALÍČeK, starosta

Provoz v Řevnicích budou řídit semafory
Řevnice – Až do 15. dubna má být semafory omezen provoz v řevnické
ulici Třebaňská, od zatáčky u Hartmannů směrem k Zadní Třebani. 
„Od 16. dubna do 7. května bude semafory řízen provoz v ulici Komen-
ského, mezi náměstím Krále Jiřího a ulicí Berounskou,“ řekl starosta Řevnic
Libor Kvasnička. „Ve stejném termínu bude řízen provoz semafory v ulici
Čs. armády v úseku od křižovatky s Komenského směrem na Svinaře. (pef)

PÁLILI JIDÁŠE. Rozličnou podobu měly oslavy Velikonoc v Poberouní a
na Podbrdsku. V Kytíně například při zdejších velikonočních trzích upáli-
li »jidáše«. Foto NN M. FRýdL

VYHRÁLI. Vítězové jedné z kategorií
závodu.       Foto Lucie BOXANOvÁ

Myslivci schůzovali
V sobotu 31. března se sešli řevničtí
myslivci ke své výroční členské
schůzi. Přítomno bylo 16 členů z 21
a 7 hostů. Dorazil i starosta města
Libor Kvasnička. Schůzi zahájili
trubači otec a syn Slánští fanfárami.
Pak se ujal slova předseda Miroslav
Hejlek. Blahopřál panu Hoffmanno-
vi, který se dožil sedmdesátky, a pře-
dal mu dar. Dále konstatoval, že
veřejnost chápe myslivce jako lovce
a nevnímá jejich ostatní činnost
směřující ke zvelebování přírody.
Sdružení plní povinnosti plynoucí z
nájemní smlouvy, malý dluh má v
práci s mládeží. Po předsedovi ho-
vořil hospodář. Z jeho zprávy vyplý-
vá, že nebyl splněn plánovaný od-
střel u zvěře jelení a srnčí. Srnčí
zvěře ubývá, její pohyb se v důsled-
ku turismu přesouvá do nočních ho-
din. Silný úbytek byl konstatován v
odlovu černé. Oproti minulému ob-
dobí klesl z 85 kusů na 37. Finanční
hospodář seznámil s výsledky hos-
podaření a se stavem na účtu. Před-
seda ještě hovořil o jednání Honeb-
ního společenstva města Řevnic,
jehož se zúčastnili členové výboru.
Honební společenstvo, do jehož čela
byl zvolen Jan Lojda, věnuje dva-
krát 19 000 Kč na podporu odchovu
bažantí zvěře. Nakonec se schůze
zabývala pracovní činností. Bylo
odvedeno 1832 hodin dobrovolné
práce - úklid kolem silnic, instalace
pachových ohradníků, sušení sena
atd. Po jednání, jež trvalo téměř dvě
hodiny, byl podáván oběd a rozprou-
dila se myslivecká debata.

František Šedivý, Řevnice

Pár karambolů, ale dojeli všichni
VE SVINAŘÍCH ZÁVODILI MAJITELÉ MALÝCH MOTOREK
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Trans Brdy České spořitelny

Místo konání: Lety u Prahy
Start: 9:40 dětské závody, 

12:00 trasa B, 13:00 trasa C, D
Trasy: trasa B – 55 km, trasa C – 33 km, 

trasa D – 22 km
Přihlášky: online do 23. 4., na místě pátek 27. 4. 18:00 – 20:00, 

sobota 8:00 – 11:20
Informace o závodě: www.kolopro.cz  www.transbrdy.cz 

Závody pro profesionály i amatéry / Dětské závody
Bohatý doprovodný program / Zábava pro celou rodinu 

28. 4. 2012

Po skončení závodu je pro závodníky i všechny

ostatní připravena zábava s místní kapelou

ORKUS
Pivovar MMX Lety
sobota 28. dubna od 19.00
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Řevnice hostily tenisový »svátek«
NA NEJVĚTŠÍ »ZIMNÍ« TURNAJ MINITENISTŮ DORAZILI HRÁČI Z PLNĚ, PARDUBIC, LÁN ČI BEROUNA

Dvanáctý ročník turnaje ve stolním
tenise KČT Zadní Třebaň PING-
PONG Open 2012 se konal v míst-
ním Společenském domě. Přesto, že
venku bylo krásné jarní počasí,  do-
razilo 9 žen a 34 mužů. 
S většinou hráčů se vídáme každý
rok, ale letos se představilo dost no-
vých tváří. Jednou z nich byl Zadno-
třebaňák Patrik Hochmal, kterému
se dokonce podařilo vyhrát čtyřčlen-
nou skupinu. Poté byl tedy nasazen
do pavouka, kde jej ale v 1. kole vy-
řadil Vladimír Vácha ml. ze Řevnic.
Ze zadnotřebaňských turistů byl nej-
úspěšnější Jan Zavadil, jemuž se ve
skupině podařilo porazit zkušeného
Jiřího Mertu z Letů. K postupu do

pavouka mu bohužel chyběl 1 bod.
Na medailových místech jsme se do-
čkali překvapení. Poprvé v historii
turnaje si ve finále s Martinem Hata-
šem z Radotína vybojoval zlato Petr
Laube z Prahy, naopak porážku s Ha-
tašem utrpěl Václav Hrabě z Prahy.
V ženách se z Třebaňanek nejlépe
vedlo Jarce Zavadilové. Ve skupině
sice Zdeňku Van de Zwan z Prahy

porazila, v boji o 3. místo jí ale pod-
lehla. Zlato si po dramatickém finále
s Marcelou Krisovou z Letů vybojo-
vala Pražanka Zdeňka Hrabětová.
Po 13. hodině jsme za zvuku úžas-
ných fanfár dekorovali nejlepší hrá-
če medailemi, předali diplomy, ceny
- ti nejúspěšnější získali trička s lo-
gem KČT Zadní Třebaň.  
Po slavnostním ukončení dvouher
většina hráčů poobědvala a rozehráli
jsme čtyřhry. Když jsme po 17. hodi-
ně vyhlásili jejich vítěze, nezbývalo,
než se rozloučit. Letošní ročník se
vydařil, ať žije PING-PONG Open
2013!     Jaroslava Zavadilová,

Zadní třebaň  

Dva turnaje se nedlouho před kon-
cem halové sezony konaly v areálu
řevnického sportcentra. 
V kategorii mladších žáků na sebe
upozornil Michael Schier, který po
těžkém postupu předkolem předvedl
výborný výkon proti oddílovému
parťákovi Martinu Froňkovi. Vydr-
žel se, možná vůbec poprvé, koncen-
trovat po celou dobu zápasu a přinu-
til Martina sáhnout si až na dno
svých sil. Vítězství staršímu z řev-
nických hráčů přinesl až tie-break
druhého setu. V následném semifi-
nále Martin bohužel nedotáhl naděj-
ný obrat a po výhře ve druhé sadě
hladce v supertie-breaku podlehl
pozdějšímu vítězi, Adamu Potůčkovi
z Loko Beroun. 
Minitenisovým svátkem byl druhý tur-
naj - největší turnaj této kategorie v
zimním období! Do Řevnic si našlo
cestu osmnáct hráčů, a to i z Plzně
nebo Pardubic. Náš oddíl měl v ohni
úctyhodných sedm želízek. Boji ve čty-
řech skupinách o 10 míst ve vyřazo-
vacím pavouku prošlo hned pět do-
mácích. Nejlépe si vedl Josef Ble-
cha, který po druhém místě v pěti-
členné skupině ve čtvrtfinále porazil
vítěze stejně velké skupiny sousední.
Po následné prohře mu patří bronz,
stejně jako stabilnímu účastníkovi

našich turnajů, Danielu Vlčkovi z
Lán. Celkovým vítězem se naprosto
zaslouženě stal Lukáš Velík z Be-
rouna. Turnaj měl výbornou atmos-
féru, těsně před finále obdržel stylo-
vý dort ve tvaru tenisové rakety osla-

venec, řevnický hráč Vojtěch Koška,
vůkol známý jako »Skoťák«. 
Všichni rodiče zvládli na výbornou
počítat svým pěti až sedmiletým ra-
tolestem zápasy, aniž by do nich ně-
jak zasahovali, nebo hráče sebeméně

stresovali. Patří jim velký dík- mys-
líme, že se takovýto přístup projeví
na zdravém růstu jejich dětí. 

Michal Mottl, Řevnice 

Na turnaji ve stolním tenise se představily nové tváře

vÍTĚZOvÉ. Nejlepší účastníci řevnického turnaje minitenistů - zleva
Blecha, velík, Novotný, vlček. Foto Michal MOTTL

U STOLŮ. Na turnaji v zadnotře-
baňském Společenském domě změ-
řili síly stolní tenisté. 
Foto Jaroslava ZAVADILOVÁ

Vítězové turnaje
Ženy: 1. Z. Hrabětová, 2. M. Kriso-
vá, 3. Van de Zwan 
Muži: 1. P. Laube, 2. M. Hataš, 3.
V. Hrabě 
Čtyřhra žen: 1. Krisová+Zavadilo-
vá, 2. Hrabětová+Van de Zwan, 3.
Říhová+Kurzweilová 
Čtyřhra mužů: 1. Hrabě+Laube, 2.
Špiegel+Telipský, 3. Vácha+Vácha 
Čtyřhra smíšená: 1. Krisová+Ro-
ziňák, 2. Zavadilová+Laube, 3. Hra-
bětová+Hrabě. 

Navrátilová vyměnila
raketu za plesové šaty
Pro mnohé z malých řevnických te-
nistů je velkým vzorem někdejší oby-
vatelka Řevnic, americká tenisová
»superstar« Martina Navrátilová.
Pětapadesátiletá legenda se ale ny-
ní rozhodla světu dokázat, že umí
být hvězdou i mimo kurty - po boku
profesionálního tanečníka Tonyho
Dovolaniho absolvuje zámořskou
obdobu taneční soutěže celebrit
StarDance. „Je to jedna z mých nej-
horších vzpomínek. Když mě ve čtr-
nácti letech mamka oblékla do šatů,
připadala jsem si úplně mimo,“ vz-
pomínala Martina při oznámení se-
stavy hvězd pro letošní sezonu ta-
neční soutěže. Nakonec se ale roz-
hodla strach překonat – tak jak to
již dříve udělala s létáním či potá-
pěním. „Musím to také zdolat,“ vy-
hlašovala odhodlaně. „Zaslechla
jsem, že nás podceňují. Už to bude
nějaká doba, kdy jsem byla napo-
sled podceňovaná, ale v pohodě,“
vzkázala fanouškům. (pef)



Naše noviny 7/12 SPORT, Strana 12  

»Výbuch« Řevnic ve Zbuzanech - 0:8!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Krutou porážku 0:8 si
ze Zbuzan přivezly Řevnice. Na-
opak velmi se dařilo oběma tý-
mům Dobřichovic.
Dobřichovice, krajský přebor
Nymburk - Dobřichovice 1:2
Branky: Karda, Obermajer
Oba soupeři potřebovali vyhrát, aby
se odpoutali od pásma sestupu. Že to
Nymburk myslí se záchranou vážně,
dokládá fakt, že angažoval dva bý-
valé Sparťany: Čabala se stal novým
trenérem, Horňák hraje stopera. Ve
22. minutě Karda přízemní střelou
otevřel skóre, v 56. minutě přidal
druhý gól střídající Obermajer. Hos-
té pak podlehli uspokojení a umožni-
li Nymburským návrat do zápasu. V
79. minutě se jim podařilo snížit, ví-
ce však naštěstí nestihli.            (oma)
Dobřichovice - Nové Strašecí 1:0
Branka: vlastní

Pro Dobřichovice to bylo první utká-
ní v »novém« domácím prostředí -
na hřišti Slavoje Řevnice. Budou tu
hrát (vždy v sobotu od 10.30) až do
konce ročníku - dobřichovické hřiště
je v rekonstrukci. Hosté přijeli uhrát
bezbrankovou remízu - útoky domá-
cích se rozbíjely o pevný obranný
val. Bitvu rozhodla náhoda: Kalivo-
da v 75. minutě atakoval obránce
hostí, ten si vypomohl malou domů.
Gólman chtěl míč odkopnout »z
voleje«, jenže ho minul a byl z toho
jediný gól utkání!                        (oma)

iv. třída krajské soutěže
Vonoklasy B - Dobřichovice B 1:3
Branky: Rosol, Mistoler, Halenka
Po vítězství v dramatickém zápase si
béčko upevnilo postavení v čele ta-
bulky. (oma)
Dobřichovice B - Davle B 9:0
Branky: Mistoler 2, Šlapák 2, Ha-
lenka 2, Mrázek, Plzák, vlastní
Béčko bylo jasně lepší - tabulku
vede s tříbodovým náskokem. (oma)

FK LeTY, krajská 1. b třída
FK lety - Nečín 1:1 
Branka: Rada
Hosté byli celou první půli bojovněj-
ší. Po pauze na Lety doslova »vlétli«
a v 47. minutě nastřelili břevno. V
60. minutě Rada zaváhal s odkopem
a po kolmici šel Nečín do vedení. V
78. minutě nacentroval křižný míč
Zýka, Turek jej prohloužil hlavou a
Rada se v pokutovém území nezmý-
lil - 1:1. Domácí po vstřelené brance
ještě více otevřeli hru, hosté toho vy-
užili a v 80. minutě postupovali tři
na jednoho obránce. Zýka ale zacho-
val chladnou hlavu a míč zázračně
odkopl. (jik)
Komárov - FK lety 1:5 
Góly: Rada 2, Zýka, Turek, Jambor
V 17. minutě šli hosté do vedení: po
přihrávce Jablonského skóroval Zý-
ka. Lety zvýšily v 29. minutě z pe-
naltu nařízené za ruku. Hosté poté

přestali hrát a domácí z náporu v 34.
minutě snížili. Druhý poločas byl v
režii Letů, které Komárovu nasázely
další tři branky. Navíc byl za protes-
ty vyloučen domácí kapitán.       (jik)

řevNice, iii. třída
Zbuzany - Řevnice 8:0
Po předchozí výhře přišlo kruté vy-
střízlivění. Na hřišti lídra soutěže si
Řevničtí ani neškrtli. Za půlku se do-
stali během zápasu párkrát a soupeři
nekladli sebemenší odpor. (Mák)
Řevnice - Velké Přílepy 2:0
Branky: Wrobel, Pitauer

ZADNÍ TřebAň, iii. třída
OZT - Svatá  5:1
Góly: Pazdera 3, Šídlo, Prušinovský
Ostrovan potvrdil roli favorita. První
šanci neproměnil Prušinovský, pak
se proměnil do role nahrávače a Paz-
dera otevřel skóre. Tentýž háč ne-
dlouho před odchodem do kabin má-
lem bodlem protrhl síť a když se po
změně stran trefil krásně hlavou, by-
lo rozhodnuto. (Mák)
Chodouň - OZT 1:0
Na hřišti posledního týmu nepodal
Ostrovan dobrý výkon. Nebýt vý-
borného Zímy v brance, skóre by v
poločase nebylo 0:0. Přes zlepšený
výkon po změně stran se OZT těžko
dostával do šancí. Navíc po špatně
sehrané standardní situaci šli domácí
do brejku a vzápětí do vedení. Gól
měl na noze Procházka, ale sám před
gólmanem netrefil branku. (Mák)

vŠeRADice, iii. třída
Všeradice - Běštín 4:0
Góly: Eliášek 2, linhart, Mackovič
Kublov - Všeradice 0:2
Branky: linhart, Mackovič

KARLŠTeJN, iii. třída
loděnice B - Karlštejn 2:0
Karlštejn - Tetín 1:0
Branka: Tomášek
Karlštejn měl velkou převahu a mohl
vyhrát mnohem výrazněji - to by ale

musel proměňovat alespoň ty nejvy-
loženější šance!          Josef MOTTl

LiTeň, iv. třída
liteň - Mořina 1:5
Branka: vlastní
Domácí se sice ujali vedení, ale Mo-
řina zápas otočila ještě do poločasu.
Velké množství diváků zvědavých na
angolskou posilu Litně, mělo smůlu
- Antonio José Tomás nenastoupil,
byl v práci.   Miroslav BOUBERlE

Fotbalisté zadnotřebaňského Ost-
rovanu přivítají 8. května na svém
hřišti tým Slavoj Houslice, známý
ze seriálu Okresní přebor. Aby se
návštěvníci cítili co nejpohodlněji,
hráči OZT o víkendech čistí hřiště a
jeho okolí; naposledy upravili pří-
jezdovou cestu. Štěrk daroval OZT
místní obecní úřad. (lup) 

Foto Kateřina BALíČKoVá

Mořinka - Hned několik amatér-
ských běžců z našeho kraje se po-
slední březnový den zúčastnilo
Pražského půlmaratonu. Běžela i
místostarostka Mořinky Martina
BARCHÁNKOVÁ.
Pokolikáte jste půlmaraton běžela? 
Asi pošesté. Letos jsem ale prožila
něco zcela nového, zaběhla jsem
svůj nejhorší čas, ale ohromně jsem
si trasu užila. 
Takže jste s výkonem spokojená?
Po závodu jsem necítila únavu - dru-
hý den jsme si s kolegou zaběhli jen
tak pro formu 6 kilometrů a večer
jsem měla pravidelnou lekci na ste-
pech. Takže - na jedné straně zkla-
mání z času, na druhé nadšení z kon-
dice. Můj nejlepší čas byl lehce pod
1.50, letos to bylo 2.05. 
Běžela jste sama nebo vám někdo
dělal doprovod?
Běželi jsme se synem Robinem spo-
lečně již potřetí. Jemu se závod po-
vedl, myslím, že je spokojený. Rodi-
na nám většinou fandí, někdy máme
i servis v průběhu trasy. Moje malé
děti se vždy těší na medaile, jež do-
stane každý, kdo proběhne cílem. 
Jaké byly přípravy před závodem,
upravila jste speciálně jídelníček?

Před závodem jsem se snažila pravi-
delně jíst. Místo odpočinku před zá-
vodem jsem ale v pátek měla dvě
značně aerobní lekce. Únava se pro-
jevila na mém špatném čase. 
Nevadil vám při běhu vítr?
Ten den byl pro běh příjemný, bylo
chladno, lehce větrno, pršet začalo
až po závodu. Pro běh je lepší chlad-

něji než vedro. Důležité je zvolit
vhodné oblečení.
Jaký byl váš nejsilnější zážitek? 
Silným zážitkem je atmosféra závo-
du: 11 tisíc lidí plných očekávání,
emocí, touhy doběhnout do cíle,
společný start, tóny Vltavy Bedřicha
Smetany, stovky lidí podporujících
běžce podél trati... Úžasné je také
potkávat vítěze, kteří dobíhají do cí-
le ve chvíli, kdy někteří z nás jsou
těsně za půlkou celé trati. 
Chystáte se na celý maraton, který
se v Praze poběží 13. května?
Chystáme se synem opět štafetu.
3x10 km a 1x12km. Hledáme ještě
dobrovolníky, nemáte zájem?

Pražský půlmaratonu běžel i Řev-
ničan Jan FlEMR.
Jak se běželo vám? 
Skvěle. Loni jsem ve vedru málem
zahynul, letos bylo příjemně. Zvolil
jsem ovšem velmi pohodové tempo -
jednak zimní trénink za moc nestál,
jednak jsem půlmaratonský týden
zahájil chřipkou. Odpovídá tomu i
můj čas 2:23:59. Za svým osobním
rekordem z roku 2010 jsem zaostal o
čtvrt hodiny. 
Chystáte se na květnový maraton? 
Ne, ale rád bych si letos zaběhl ještě
jeden půlmaraton - buď v červnu v
Budějovicích, nebo v září v Ústí nad
Labem. Petra FRÝDlOVÁ
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Závod jsem si užila! pochvaluje si Martina Barchánková
BĚŽKYNĚ Z MOŘINKY HLEDÁ DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ BY S NÍ A JEJÍM SYNEM ABSOLVOVALI KVĚTNOVÝ MARATON

Chystali se na Houslice

BĚŽELI SPOLU. Martina Barchán-
ková se synem Robinem po závodu.  

Foto ARCHIV

Kdy a kde hrají příště
Dobřichovice, krajský přebor
Dobrovice - Dobřichovice 14. 4. 16.30
Dobřichovice - Čáslav B 21. 4. 17.00
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Jíloviště 15. 4. 16.30    
Mníšek - FK Lety 21. 4. 17.00
SK CHLUMEC, okresní přebor
SK Chlumec - Nižbor 15. 4. 16.30
Stašov - SK Chlumec 21. 4. 17.00 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Třebotov - Řevnice 14. 4. 16.30 
Řevnice - Lety B 21. 4. 17.00
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT – Srbsko 14. 4. 16.30
Tetín – OZT 22. 4. 17.00
VŠERADICE, III. třída okr. soutěže
Všeradice – D. Újezd B 14. 4. 16.30
Osek B – Všeradice 22. 4. 17.00
KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže
Karlštejn – Hudlice 14. 4. 16.30
Lužce – Karlštejn 22. 4. 14.00
VIŽINA, IV. třída okresní soutěže
Osov - Vižina 14. 4. 13.30 
Vižina - Všeradice B 21. 4. 14.00 


