
Poberouní - Tisíce obyvatel Poberouní a Pod-
brdska už podepsaly petici proti průzkumu a
těžbě plynu v Českém krasu. Na stranu odpůr-
ců těžby se nyní přidal i Středočeský kraj.
Těžit plyn z břidlic nacházejících se na území
Českého krasu chce americko-australská společ-
nost. „Průzkum i těžbu by naše firma prováděla
ekologicky šetrným způsobem a s ohledem na
obyvatele,“ uvedl pro MfD výkonný ředitel Hut-
ton Energy David Messina.

Obyvatelé našeho kraje i obce, na jejichž území se
potencionální naleziště plynu nachází, však prů-
zkum i těžbu razantně odmítají. Petici STOP HF
Český kras už podepsalo přes šest tisíc lidí. „Pod-
pisy neustále přibývají,“ uvedla zástupkyně petič-
ního výboru Marcela Bergerová. Podle ní je ale
potřeba, aby svůj podpis připojilo minimálně de-
set tisíc lidí. Pak se totiž peticí bude muset zabý-
vat petiční výbor Senátu a následně i vláda. 
„Hranici deseti tisíc podpisů již překročila druhá
petice. Ta požaduje, aby metoda hydraulického
štěpení, kterou chtějí v Českém krasu, ale i jinde
v Česku využít zahraniční těžaři, byla postavena
mimo zákony České republiky,“ sdělila tisková
mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.
Odpůrci těžby nyní získali významného spojence
- na jejich stranu se v minulých dnech postavil St-
ředočeský kraj. Rada kraje průzkum a případnou

těžbu břidlicového plynu na Berounsku odmítla.
„Z hlediska životního prostředí je hlavním problé-
mem velký počet hloubkových vrtů. S tím je pak
spojena doprava, hluk, nároky na vodu, vznik
industriální krajiny a také otřesy způsobené hyd-
raulickým štěpením, které se mohou projevit i
škodami na majetku,“ uvedl pro i.dnes středočes-
ký hejtman David Rath.          Petra FRÝDLOVÁ

Kde můžete připojit svůj podpis
Míst, kde můžete podepsat petici proti průzkumu
a těžbě plynu v Českém krasu, je hodně. Napří-
klad: na obecních úřadech v Srbsku, Litni, Zadní
Třebani či Letech, na městských úřadech v Dob-
řichovicích, Řevnicích a Berouně, v řevnické
knihovně i v kavárně Modrý domeček, v sídle bě-
lečského sdružení Bělč atd. (pef)

Začínají »máje«, největší
středočeská přehlídka folkloru
Poberouní - V rekordních devíti obcích našeho
kraje se letos bude konat folklorní festival Sta-
ročeské máje. K Berounce a na Podbrdsko bě-
hem května dorazí čtyři desítky souborů.
Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách
»odstartuje« v sobotu 5. 5. v Litni. Festival se pak
bude konat všechny květnové víkendy na různých
místech našeho kraje. (Viz strany 8 a 9) (mif)

Letovský cyklista je mistrem
republiky, dvojnásobným
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Řevnice, USA - Řev-
nická houslistka Bar-
bora Kolářová ukonči-
la v půlce dubna vyda-
řeným absolventským
koncertem studium na
prestižní americké hu-
dební universitě Curtis
Institute of Music ve
Philadelphii. „Tato ško-
la pracuje s ojedinělý-
mi talenty z celého svě-
ta. Jejím absolventem

je třeba Leonard Bern-
stein či současný kon-
certní mistr České fil-
harmonie Josef Špa-
ček,“ řekl otec Barbo-
ry, hornista Jindřich
Kolář s tím, že jeho
dcera bude pokračovat
ve studiu na Yale Uni-
versity. „Věřím, že si ji
brzy budeme moci pos-
lechnout i v Čechách,“
dodal Kolář.         (mif)

OLTÁŘ POSVĚTIL KARDINÁL. Arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka přijel do Černošic posvě-
tit nový obětní stůl z dílny karlického sochaře Petra Váni. (Viz strana 3) Foto Martina ŘEHOŘOVÁ

Dva tituly akademického mistra republiky vybojo-
val v Třebusíně u Litoměřic Letovan Jiří Hudeček
ml. - suverénně vyhrál třicetikilometrovou časov-
ku i silniční závod na 160 kilometrů. „Mistrovské
dresy budou vystaveny v letovském cyklistickém
srubu, kde již od loňska visí i dva Jirkovy dresy
mistra ČR v časovce a krále hor,“ uvedl závodní-
kův otec Jiří Hudeček st. (mif) Foto ARCHIV

Petici proti těžbě plynu podepsaly tisíce lidí
NA STRANU ODPŮRCŮ PRŮZKUMU A TĚŽBY V ČESKÉM KRASU SE PŘIDAL I STŘEDOČESKÝ KRAJ

24. dubna 2012 - 8 (569) Cena výtisku 7 Kč

Jančařík vyzpovídalStrejčka i Županiče

Řevničanka absolvovala prestižní americkou univerzitu

Kriminálka v Hlásné Třebani
objevila pěstírnu marihuany
Hlásná Třebaň - Pěstírna marihuany? Do rodinné-
ho domku, jakých jsou v Hlásné Třebani desítky,
ba stovky, byste to asi neřekli. A přeci - pětadvace-
tiletý obyvatel si v patře domu »hýčkal« sedmačty-
řicet rostlin konopí. 
„Muž pěstoval rostliny s cílem vyrobit z nich marihu-
anu, kterou chtěl následně prodat,“ řekla Berounské-
mu deníku policejní mluvčí Lenka Uriánková s tím, že
při domovní prohlídce kriminalisté našli předměty a
přípravky k pěstování rostlin konopí, včetně technolo-
gického zařízení a zavlažovacího systému. Policisté
mladíka obvinili z nedovolené výroby a nakládání s
omamnými a psychotropními látkami a jedy. (pef)

DONÁTOŘI. Barbora Kolářová s osobními spon-
zory manželi Freyerovými. Foto Jindřich KOLÁŘ
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Nicolas Winton? Úžasný, milý člověk!
MARGITA RYTÍŘOVÁ ZE ZADNÍ TŘEBANĚ PROŽILA DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU V ANGLII, SLOUŽILA U LETECTVA

V sobotu 14. dubna ráno se zadno-
třebaňští mladí hasiči a jejich vedou-
cí vydali vlakem do Berouna. Přes
Městskou horu jsme došli ke stanici
Hasičského záchranného sboru Stře-
dočeského kraje v Berouně, kde nás
čekala prohlídka techniky, výklad o
práci i fotografie z akcí profesionál-
ních hasičů. Helmy, proudnice, pří-
kaz k výjezdu atd. jsme si mohli osa-
hat i vyzkoušet, což mrňouskové
ocenili. Náš průvodce pan Kodet tr-
pělivě zodpovídal dětské dotazy, za
něž jsme se my, vedoucí, museli ob-
čas červenat. Z fotografií děti nejvíc
zaujala dopravní nehoda autobusu,
požár fabriky v Žebráku či budování
norné stěny na Berounce. Na závěr
jsme přemluvili pana Kolomazníka,
aby sjel po pravé hasičské tyči. 
Pak jsme se přesunuli k berounské-
mu medvědáriu, kde jsme si pro-
hlédli líně se povalující večerníčko-
vé medvědy Vojtu, Kubu a Matěje.
Zbylo dost času pohrát si na hřišti a

posvačit palačinku s marmeládou.
Výlet jsme zakončili v Muzeu Čes-
kého krasu na výstavě Svět origami.
Divili jsme se, co všechno lze vytvo-

řit z papíru (papoušky, letiště, květi-
ny, šperky, lebky, krápníkovou jes-
kyni…). Do hasičárny jsme si koupi-
li knihu s návody, abychom si mohli

sami zkusit něco poskládat. 
ivana ŠevČíková, 

SDH Zadní Třebaň

Zadní Třebaň - Zkraje května
uplyne 67 let od konce druhé svě-
tové války. Margita RyTířová
ze Zadní Třebaně její část prožila
v uniformě britského královského
letectva. Do Anglie se v roce 1939 z
Protektorátu Čechy a Morava do-
stala s pomocí Sira  Nicolase Win-
tona, jenž organizoval záchranné
transporty pro židovské děti.
Vzpomínáte si, jak jste prožívala ko-
nec války?
Víte, já už na válku nevzpomínám.
Ale její konec si ještě pamatuji - 8.
května 1945 nám při ranním budíčku
oznámili, že válka skončila a Spo-
jenci vyhráli. V Anglii už se slavilo a
já si v duchu říkala,  co se asi děje u
nás doma. Když mi oznámili, že se
slaví i tam, byla jsem štastná a chtě-
la se co nejdříve vrátit. Netušili jsme
tehdy se sestrou, že rodiče už nežijí -
zahynuli v koncentráku. 
Jací byli vaši rodiče ? 
Byli moc hodní, skvělí lidé. 
Byla jste v Anglii u vojenského le-
tectva. Bojovala jste?
Myslíte jestli jsem létala a střílela  na
nepřítele? Ne, to jsem nedělala, pra-
covala jsem na různých typech leta-
del - odmontovávala generátory, ro-
zebírala a čistila jednotlivé součást-

ky a zase je montovala zpátky. A
mnoho jiného. 
Práce asi bylo hodně, že? 
Ano, pracovalo se  poctivě, ale skoro
každý týden se na letištích a v blíz-
kých vesnicích konaly také zábavy.
Jednou byl dokonce uspořádán maš-

karní ples. Oblékla jsem si chodský
kroj a sklidila v něm  velký úspěch. 
Jak to bylo, když jste se po válce
vrátila do Čech?
Po dvou týdnech jsem objevila tetič-
ku a sestřenice, k nimž jsem se pře-
stěhovala. Měly však jen pokoj a ku-

chyň, a tak když se vrátila i moje se-
stra, musely jsme si najít podnájem.
Pracovala jsem v bance a pro moji
znalost angličtiny mi bylo nabídnuto
místo u ředitelství letiště. Když po
roce 1948 začali z letiště vyhazovat
»zápaďáky«, sice jsem nedostala vý-
pověd, ale na letiště jsem už nesmě-
la. Řekli, že mi ředitelství nebude dě-
lat potíž, jestli budu chtít sama ode-
jít. Po odchodu z letiště jsem marně
hledala práci. Manžel v té době od-
mítl spolupráci s Stb a dostal hodi-
novou výpověď z meteorologické
stanice na letišti. Mohl jít do dolů,
nebo do stavebnictví. Volil to druhé.
Pamatujete si na vlak, kterým jste z
Čech v roce 1939 odjížděly?
Už moc ne, vzpomínám si jen na tu
spoustu dětí. Jedna maličká, asi tříle-
tá holčička  strašně plakala, tak jsme
ji se sestrou utěšovaly. 
Jaký je Nicolas Winton? Na mě v
televizních dokumentech působí
jako kouzelný dědeček.
Je takový. Úžasný člověk, milý a tak
lidský!  Helena PelikáNová

Malí hasiči kladly dotazy, jejich vedoucí se červenali
VÝPRAVA ZE ZADNÍ TŘEBANĚ SE VYDALA NA STANICI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU V BEROUNĚ

PAMĚTNICE. Margita Rytířová, jedno z »Wintonových dětí«, prožila část
druhé světové války v britském letectvu. Foto ARCHIV

Pusťte se do výroby
čarodějných plášťů!
Na tradiční Čarodějnické odpoled-
ne zve všechny děti Sbor dobrovol-
ných hasičů Zadní Třebaň. Připra-
veny budou soutěže - střelba ze vz-
duchovky, golf, provazový žebřík,
hod na cíl, běh na chůdách… - a
opékaní buřtů. Za splnění všech dis-
ciplín na účastníky čekají ceny i
buřt s chlebem a pitíčkem. Dort a
další dárky si odnesou majitelé nej-
krásnějšího čarodějnického pláště.
Vstupné je dobrovolné, za symbolic-
kou cenu bude k dostání pivo a limo.
Pusťte se do výroby čarodějných
plášťů a 30. dubna v 17.00 v areálu
hasičské zbrojnice nashledanou! 

Ivana ŠEVČÍKOVÁ,
SDH Zadní Třebaň

Do termálních lázní Bükfür-
do, jež leží v západní části
Maďarska u rakouských hra-
nic, se vydala skupina zra-
lých žen z Hlásné Třebaně,
které si říkají Holky v rozpu-
ku. Zaplnily jsme celý auto-
bus - polovičku  kamarádi z
Karlštejna, zbytek my.
Krásně jsme si výlet užily.
Bazény s léčivou vodou mají
teplotu 32-38, bazény na
plavání asi 28 stupňů Celsia.
Jídelníček byl výborný, víno
ještě lepší! Asi jsme všichni
trošku přibrali, protože jsme
fakt jen jedli, pili a odpočí-
vali. Hrůza - ale nádherná!
Prohlédly jsme si také měs-

tečko Soprone s bývalou řím-
skou pevností na tzv. Janta-
rové cestě i malebné městeč-
ko Köszegu s množstvím ba-
revně omítnutých gotických,
renesančních i barokních
domů na náměstí. Čtyři dny
utekly jako voda a najednou
byl čas na návrat domů. Při
zpáteční cestě jsme se ještě
zastavily ve středověkém
městě Rust. Nejvíce nás zau-
jalo, že na každém komíně je
čapí hnízdo - čtyři již byla
zabydlená. Pohled na čapí
rodinky byl moc pěkný! 
Další výlet jsme podnikly v
polovině dubna - tentokrát
na zámek Zbiroh. Z místního

nádraží nás čekala krásná
cesta po modré do městečka
a pak výšlap na zámek. Zde
jsme viděly obraz zapůjčený
z Itálie, připsaný mistru Leo-
nardovi da Vinci. Prošly jsme
si první okruh, kde jsou vy-

staveny artefakty Templář-
ského řadu. Obědvaly  jsme
v zámecké krčmě U Rudolfo-
vy kratochvíle, jež nás nad-
chla. Super interiér, příjem-
ná obsluha a zajímavý jídel-
níček - cenami i názvy. Daly

jsme si plněné bramborové
knedlíky s uzeným masem a
zvěřinový guláš: Mňamka!
Byl to podařený výlet, s pro-
cházkou i zážitkem ze zámku.

Jitka ŠVECOVÁ, 
Hlásná Třebaň

Vzpomínka na konec války
Pieta k uctění památky padlých ve 2. světové válce se
u pomníku v Zadní Třebani koná 7. 5. od 18.00. (sb) 

V Maďarských lázních jsme prožily hrůzu - ale nádhernou!

NA EXKURZI. Mladí hasiči ze Zadní Třebaně v berounské stanici Hasič-
ského záchranného sboru Středočeského kraje.           Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ

POHODA V BAZÉNU. Holky v rozpuku si užívaly v maďarských lázních. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Přijďte si zahrát, nebudete litovat!
SKVĚLÝ IMPROVIZÁTOR PETR JANČAŘÍK ZVE DIVÁKY NA SEDMOU SEZONU MUZIKÁLU NOC NA KARLŠTEJNĚ

Černošice - Nový oltář kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Černoši-
cích posvětil v neděli 15. dubna ar-
cibiskup pražský a primas český,
Dominik kardinál Duka. 
Posvěcením nového obětního stolu
vyvrcholila druhá etapa rekonstruk-
ce černošického kostela. Tato etapa
začala v srpnu 2011, přičemž po ně-
kolik týdnů byl kostel pro bohosluž-
by uzavřen. Práce zahrnovaly kom-
pletní obnovu interiéru budovy,
včetně nové výmalby, rekonstrukce
podlah, elektrického vedení a osvět-
lení. Kostel se rozrostl o novou zpo-
vědní místnost s originálním vitrážo-
vým oknem, byly vyměněny staré
lavice za nové, opatřené vytápěním.
Při rekonstrukci se pod starou mal-
bou objevila vzácná původní freska,
která byla odborně restaurována a
nyní patří mezi ozdoby kostela. 
Autorem výtvarného návrhu součas-
ného interiéru je sochař z Karlíka

Petr Váňa, který zhotovil i nový mo-
biliář. Vedle oltáře, jenž byl stejně

jako nový ambon vysekán z bílého
carrarského mramoru, získal černo-

šický kostel také křtitelnici z růžové-
ho mramoru sliveneckého. Druhá
etapa stavebních prací navázala na
etapu první, během níž byl v letech
2004 až 2008  zhotoven nový krov,
střecha a fasáda. Rekonstrukci ukon-
čí třetí etapa, v jejímž rámci mají být
restaurovány původní barokní oltáře.
Obnova kostela byla financována ze
zdrojů farnosti, významně přispělo
mnoho místních věřících. Stavbu
provedla černošická stavitelská spo-
lečnost, dřevěný nábytek zhotovil
truhlář a restaurátor Pavel Hanč. 
Svědkem slavnostní liturgie byl plně
obsazený kostel. Vlastní úkony svě-
cení byly pro účastníky jedinečným
duchovním zážitkem. Po skončení li-
turgického obřadu, během něhož by-
ly do nového obětního stolu  uloženy
ostatky sv. Modesta a sv. Damiána,
se konala v místním komunitním cent-
ru MaNa beseda s kardinálem Du-
kou. Martina ŘEHOŘOVÁ

Poberouní - Petr JANČAŘÍK je
živel. To potvrdí všichni, kteří ho
znají jako »umluveného« moderá-
tora či pohotově a vtipně imrovizu-
jícího herce. Také letos se po boku
ochotníků od Berounky divákům
»předvede« jako Král cyperský v
muzikálu Noc na Karlštejně.
Ty, ač Plzeňák, jsi v Poberouní a na
Podbrdsku jako doma. Které aktivity
tě s naším krajem spojují? 
S tímto krajem mě spojuje především
jeho krása. Jen slepý člověk může
projet takovou nádherou bez jistého
pohnutí. Jeden si říká, že to s námi
myslel Bůh asi přeci jen dobře, když
vidí tak nádherné dílo. Ale já tady i
pracuji. Třeba ve Všeradicích, kde
moderuji pravidelné večery ve zdejší
úžasné galerii. Taky jsem spolupraco-
val na dixilendovém festivalu v Řev-
nicích, který prý ale letos nebude.
Který z těch několika desítek hostů
Zámeckých večerů ti utkvěl v pamě-
ti, se kterým se ti nejlépe povídalo?
Každý z hostů byl náramný. Napo-
sledy třeba Zdeněk Srstka, upřímný,
zábavný, nic neskrývající. Skvělý byl
i Jadran Šetlík nebo Vlasta Harapes,
Květa Fialová, Naďa Konvalinková,
Kristian Kodet, Šárka Rezková nebo
Jarda Sypal. Ale mluvím jen o těch,
na které jsem si právě vzpomněl. My-
slím, že ve Všeradicích nebyl nudný
nebo nezáživný host. A jestli ano, jde
to na vrub moderátora. 
Čtvrtým rokem už s poberounskými
ochotníky vystupuješ v původních
muzikálech Noc na Karlštejně a Po-
střižiny Jak se ti hraje, s »prťáky«?
Úplně skvěle. Vedle známých postav, 
jako je Vláďa Čech, Pavel Vítek,
Honza Rosák, s nímž mě pojí dlouho-
leté přátelství, nebo třeba Jan Matěj
Rak, v obou muzikálech vystupují
úžasní amatérští herci. Třeba manže-
lé Říhovi nebo Pepin - tedy kolega,
který hrál Pepina v Postřižinách a já 
vlastně ani nevím, jak se tenhle skvě-
lý herec jmenuje, a spousta dalších.
Jsou tam lidi, kteří se starají o záze-
mí, o kostýmy, o scénu a všechno
klape, protože to dělají parádně. 
Jako vyhlášenému improvizátorovi
ti není zatěžko hrát vpodstatě »z vo-
leje«, bez detailní znalosti scénáře.

Publikum se obvykle královsky baví,
ale leckterého kolegu občas pěkně
vytočíš. Nebo se pletu? 
Nepleteš se vůbec. Improvizaci pova-
žuji za základ a prapůvod divadla. Já
samozřejmě oceňuji vybroušené, po-
učené a skvěle připravené herecké
výkony, ale pokud v nich chybí jisté
napětí z překvapení, pokud v nich ne-
ní místo pro kreativitu vašeho spolu-
hráče, pokud jim chybí nadhled, poe-
zie, překvapení, nadsázka, no prostě
jistá lidskost, nemají na jevišti moc
co pohledávat. Nemám rád herce,
kteří roli odvedou vlastně dobře, ale
když je vyměníte za jiného zručného
řemeslníka, nikdo to nepozná. Mě
když vyměníte, pozná se to okamžitě
- mnoha lidem se ihned uleví.
»Vytočil« či „odboural“ při Noci na
Karlštejně také někdo tebe?

Já jednou odboural sám sebe. Jsem
líný, nejen že se nechci učit texty, ale
mnohdy je ani nečtu. Právě ve Vše-
radicích jsme hráli s Jirkou Oberfal-
zerem. Má rád improvizaci a hodně
se mi snažil pomáhat. Upozornil mě
na to, že se ve hře taky zpívá, což mě
mohlo napadnout, když je to muzikál.
Zjistil jsem, že tam máme asi dva ne-
bo tři popěvky, ale že se je učit nemu-
sím, protože třeba ten nejdůležitější
zpíváme za hradbou, na kterou si text
přišpendlím a klidně ho při předsta-
vení budu číst. To mi ovšem nedošlo,
že zkoušíme odpoledne a hrajeme ve-
čer, kdy je tma. Tma byla a já text vů-
bec neviděl, takže jsem zpíval úplné
nesmysly. Bál jsem se, že mě Jirka
zabije, ale neudělal to. Rozčílil se až
Honza Rosák, když se mi podobná
nehoda stala na Křivoklátě. Na text

sice bylo krásně viděl, ale zase mi ho
odfoukl vítr. 
Co nevidět muzikál zahájí další, už
sedmou sezonu. Proč by měli divá-
ci přijít i letos, na co bys je pozval
především?
Já bych je chtěl pozvat především na
dobré představení, na trochu romanti-
ky a lásky. Ale taky bych je chtěl po-
zvat na ojedinělost a výlučnost toho-
to souboru. To víte, že Národní by
Noc na Karlštejně sehrálo lépe. Ale té
lidskosti, nečekanosti a překvapení zv-
láště pro herce, sounáležitosti a vzá-
jemného držení si palců, toho je u nás
mnohem víc. A diváci, ti jsou vlastně
vždycky tak trochu členy našeho an-
sáblu. Tak si s námi přijďte zahrát.
Nebudete litovat!   Miloslav FRÝDL

NA SCÉNĚ. Petr Jančařík (vpravo) jako Král cyperský s Jiřím Oberfalzerem
(Vévoda bavorský) v muzikálu Noc na Karlštejně.           Foto NN M. FRÝDL

Kde letos můžete vidět
Noc na Karlštejně
(www.noc.nasenoviny.net)

Zámek Dobřichovice
− pátek 1. 6. , 20.30 hodin
− sobota 2. 6. , 20.30 hodin
(Předprodej: MěÚ Dobřichovice,
Denisa Solničková - 724 189 611,
solnickova@dobrichovice.cz)
Zámek Ploskovice
− pátek 22. 6., 20.30 hodin
(Předprodej: for@agenturafor.cz)
Hrad Střekov
− sobota 23. 6., 20.30 hodin 
(Předprodej: for@agenturafor.cz)
Zámek Mníšek pod Brdy
− pátek 29. 6. , 20.30 hodin
− sobota 30. 6., 20.30 hodin 
(Předprodej: Zámek Mníšek pod
Brdy - mnisek@stc.npu.cz)
Hrad Křivoklát
− čtvrtek 5. 7. , 20.00 hodin
−pátek 6. 7., 20.00 hodin
(Předprodej: krivoklat@stc.npu.cz)
Zámek Kamenice nad Lipou
− sobota 14. 7., 20.30 hodin
(Předprodej: info@kamenicenl.cz,
tel.: 565 432 343)
Tvrz Orlice, Letohrad
− sobota 4. 8., 20.00 hodin
Zámek Polná u Jihlavy
− neděle 26. 8., 19.00 hodin

Oltář z dílny karlického sochaře posvětil kardinál Duka
ČERNOŠICKÝ KOSTEL MÁ KROMĚ OBĚTNÍHO STOLU A KŘTITELNICE I NOVOU ZPOVĚDNÍ MÍSTNOST A LAVICE

U OLTÁŘE. Karlický sochař Petr Váňa ukládá do nového oltáře ostatky sv.
Modesta a sv. Damiána. Foto Martina ŘEHOŘOVÁ
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Kamont slavil na »mazaném večírku«
V ŘEVNICKÉ ČAJOVNĚ HUMANIKA HRÁLY ŠVÉDSKÁ TROJKA, SPACE CRIPPLE BASTARDS, HOLOMRÁZ, BEATON I ORKUS

Proměny vítězství v poháru zapily šampaňským

Velkolepá hudební akce se konala
14. dubna v čajovně Humanika, jež
je součástí kina v Řevnicích. Setkání
několika  místních kapel se uskuteč-
nilo při oslavě významných padesá-

tin jednoho z nejvýraznějších řev-
nických muzikantů Petra Kadeřábka,
zvaného - Velký Kamont. 
K tanci i poslechu zahráli Švédská
trojka, nadějní Space Cripple Bas-
tards, svým projevem ojedinělí
chlapci z  Holomrázu, kapela Beaton
a nakonec  divocí chlapíci z Orkusu.

Tedy - ne, že by ostatní muzikanti di-
vocí nebyli... Prostory byly doslova
napěchované lidmi »od big beatu« .
Jako jeden velký společný dar byla
oslavenci originálním způsobem za-
zpívána píseň od Visacího zámku -
Když je ti padesát! Stoly se pod tí-
hou láhví rumu jen prohýbaly, kape-

ly s nasazením bavily hosty a jelikož
se to tu muzikanty jen hemžilo, ta-
nec  občas připomínal  bizarní sou-
těž, jež se pořádá v Americe - mist-
rovství ve hře na imaginární kytaru.
Byl to mazaný večírek plný fakt
hustý muziky, Velký Kamont se z
každého dárečku radoval jako malý
Kamont a kdo pil bavil se dobře, kdo
nepil, bavil se taky. Jinak to tu totiž
nešlo.         Helena PELiKÁNOVÁ, 

Zadní Třebaň

Leťánek chystá cestu pohádkovým lesem

VÍTĚZNÉ PROMĚNY. Skvělé první místo si 21. dubna na 10. ročníku Le-
dečského tanečního poháru vybojovala řevnická skupina Proměny. Do sou-
těže jsme šli s »tyrolským« tancem a v konkurenci dvaceti soupeřů byli v ka-
tegorii Show dance jednoznačně nejlepší. Vítězství jsme zapili nejednou
lahví šampaňského. Lenka ZROSTLÍKOVÁ, Řevnice Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
27. 4. 18.00 SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ
4. 5. 18.00 PŘÍLIŠ MLADÁ NOC

KINO ŘEVNICE
25. 4. 20.00 KRYSAŘ
27. 4. 20.00 KRÁLOVA ŘEČ
28. 4. 16.00 HOP
28. 4. 20.00 POUPATA
2. 5. 20.00 JÁ, MOJE ROMSKÁ RODI-
NA A WOODY ALLEN + ŠITKREDIT
4. 5. 20.00 NEVĚSTINEC
5.5. 16.00 LIŠÁK RENART
5. 5. 20.00 MILOVANÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
24. 4. 20.00 ČTYŘI SLUNCE
6. 5. 16.00 BLÍZKÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO
DRUHU

KINO MÍR BEROUN
24. - 25. 4. 17.30 (St 18.30) BITEVNÍ LOĎ
24. 4. 20.00 TADY TO MUSÍ BÝT
26. 4. 15.30 VÁLEČNÝ KŮŇ
26. 4. - 30. 4. 17.30 a 20.00 (Čt 18.30, So
17.30) MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
28. 4. 20.00 JOE SASTRIANI-SATCHU-
RATED 3D - záznam koncertu
29. 4. 15.30 SNĚHURKA
1. 5. - 4. 5. 17.30 (Út 18.30, Čt 20.00)
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
2. 5. 20.00 VRTĚTI ŽENOU
3. 5. 15.30 THE ARTIST
3. - 4. 5. 17.30 (Pá 20.00) ZATÍMCO SPÍŠ
5. 5. - 6. 5. 15.30 PIRÁTI 3D
5. 5. - 10. 5. 17.30 a 20.00 (Út+St 17.30,
Čt 20.00) OKRESNÍ PŘEBOR
8. 5. 20.00 MÁME PAPEŽE

KINO RADOTÍN
24. 4. 17.30 U2 - záznam koncertu 3D
24. 4. 20.00 BÁJEČNÝ HOTEL MARI-
GOLD
25. 4. 10.00 PROBUDÍM SE VČERA
25. 4. a 27. 4. 17.30 HURÁ DO AFRIKY 
26. 4. 20.00 a 28. 4. 17.30 MŮJ
VYSVLEČENEJ DENÍK
27. 4. 20.00 HAVRAN
28. 4. 16.00 PIKOLA A SAXOFON
28. 4. 20.00 JOE SATRANI - SATCHU-
RATED 2012 3D - koncert se zvukem 7.1
1. 5. 17.30 U2 - záznam koncertu 3D
1. 5. 20.00 MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
2. 5. a 4. 5. 17.30 HURÁ DO AFRIKY 3D
2. 5. 20.00 PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
3. 5. 17.30 VRÁSKY Z LÁSKY
3. 5. 20.00 KONEČNÁ UPROSTŘED
CESTY
4. 5. 20.00 BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
5. 5. 16.00 KYTICE POHÁDEK
8. 5. 19.00 TRAINSPOTTING
5. 5. 17.30 GHOST RIDER 2 3D

V dobřichovickém parku se bude tančit
Na neděli 29. dubna připadá Mezinárodní den tance. Hanka Tuháčková a
její Taneční studio Dobřichovice na tento den od 15.00 připravilo taneční
vystoupení v dobřichovickém parku.
Loni se společného tanečního reje jen v Praze zúčastnilo 24 studií, škol,
souborů a divadel. Většina z nich ve svých prostorech na Mezinárodní den
tance uspořádala ukázkové taneční lekce, veřejné zkoušky představení, vy-
stoupení na veřejných prostranstvích.... Žánrově se škála pohybuje od jed-
noduchých tanců evropské lidové tradice přes současný tanec po street dan-
ce, house, hip-hop, video dance, flamenco a mnohé další styly. 
Vedle Prahy se do akce zapojilo dalších 25 měst z celé České republiky. 
Záměrem organizátorů oslav Mezinárodního dne tance je představit tanec
jako výsostnou uměleckou disciplínu i zdraví prospěšnou aktivitu, jež zlep-
šuje fyzickou i psychickou kondici.       Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Máchovu Márinku
přečte Justin Svoboda
Májové setkání s dílem Karla Hyn-
ka Máchy hostí 6. května residence
řádu křižovníků v Dobřichovicích.
Na koncertu, který pod názvem Ma-
rinka, obraz ze života Karla Hynka
Máchy začne od 17.00, přednese
herec Justin Svoboda povídku Má-
rinka. Hudbu 19. století přednese
soubor Ludus musicus, vystoupí
také tanečníci souboru Societá di
Danza. Při slavnostním Agapé - ho-
stině vzájemnosti - bude podáváno
májové víno. Vstupné 100/50 Kč.
Koncert je součástí festivalu Musica
Viva 2012, jehož hlavní část se bude
konat na začátku srpna. 

František BĚHOUNEK,
Dobřichovice

Tipy NN
* Beseda s reportérem, spisovate-
lem a muzikantem Josefem Klímou
se uskuteční 24. 4. od 19.30 v soko-
lovně Hlásná Třebaň. (mif)
* Večer věnovaný poezii Josefa
Kainara hostí 25. 4. od 19.00 Klu-
bová scéna U Koruny Radotín.
Účinkují tři neohrožené dámy z Di-
vadelního spolku Gaudium. Vstupné
100 Kč. Dana RADOVÁ
* Koncert mladých houslistů, kteří
se připravují na Mezinárodní hous-
lové soutěže, se koná v Zámečku
Řevnice 26. 4. od 19.00. Vystoupí
žáci Lenky Kolářové, klavírní dop-
rovod H. Zemenová. (pef)
* Folkový písničkář Záviš vystoupí
v Clubu Kino Černošice 27. 4. od
20.00. (vš)
* Na festivalu rockových kapel Mo-
řinka fest 28. 4. od 13.00 v Mořince
na návsi zahrají kapely Baba Jaga,
Black Bull, HSM, Woodenshoes,
BLaCK Hi a další. (pef)
* Jitka Vrbová zazpívá 28. 4. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Spo-
luúčinkují Standa Chmelík a Hot
Jazz Praha. Vstupné 150 Kč.    (pab)
* Zuby nehty, 1. dámská bigbeato-
vá kapela v Československu, kon-
certuje 29. 4. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 120 Kč.       (pb)
* Kurz s názvem Vitráže formou
Tiffany pořádá 30. 4. od 17.00 Klub
přátel a obyvatel Lhotky.              (eb)
* Koncert skupiny Belladona se ko-
ná v Clubu Kino Černošice 2. 5. od
20.30. Kapela je považována za
tvůrce nového hudebního stylu zva-
ného rock noir. (vš)
* Písničkář Jaroslav Samson Lenk
zahraje pro děti i jejich rodiče 3.
května od 10.45 v biodivadle Řevni-
ce. Vstupné 65 Kč. (bt)
* Metalový večírek Death Attack se
skupinami Suffocate With Your
Fame, Abstract, Genuine Relief,
Sandbridge a La Sangre se uskuteč-
ní v Clubu Kino Černošice 4. 5. od
19.30. (vš)
* Výstava Obrázky všední i sváteč-
ní fotografa Zdeňka Zůny i výtvar-
nice Ireny Kolmanové je do 11.
května přístupná v Městské galerii
Beroun.                (pš)
* 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)

Letovské Rodinné centrum Leťánek
pořádá jarní procházku pohádko-
vým lesem. Konat se bude Prvního
máje odpoledne.
Les pohádek a pohádkových postav
se nachází pod kopcem Čabrakem a
táhne se v údolí mezi Lety a Mořin-
kou. Setkáte se s mnoha pohádkový-
mi postavami a stanete se součástí

kouzelného světa pohádkové fanta-
zie. Cílem pohádkového odpoledne
je seznámit se s krásnou jarní příro-
dou v našem okolí, strávit se svými
dětmi odpoledne plné pohádkových
postav a jejich příběhů. Start je nad
údolím u silnice z Letů na Karlštejn
od 13.00 do 14.30 hodin. 

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

OSLAVENEC. Petr Kadeřábek zvaný Velký Kamont uprostřed taneční vřavy
v řevnické čajovně Humanika. Foto Terezie ČERVENÁ
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Všeradův kurýr

Hosty Zámeckého večera, který se ve
Všeradicích konal 20. dubna, byli
dva skvělí herci, nerozluční přátelé z
dob, kdy spolu studovali brněnskou
JAMU - Ladislav Županič a Alfréd
Strejček.  
Alfréd Strejček překvapil hrou na ba-
sovou zobcovou flétnou, kterou si
koupil již v dobách studií na JAMU.
Vyprávěl o tom, jak s touto flétnou a
Štěpánem Rakem projeli několik de-
sítek států světa se svým představe-
ním Vivat Comenius s texty J. A. Ko-

menského. Prozradil na sebe i to, že
toto představení hraje v sedmi světo-
vých jazycích, ale ani jeden z nich
neovládá. Dokonce prý neumí ani no-
ty, čemuž bylo jen těžko uvěřit, když
hrál na flétnu krásné skladby, které
složil právě Štěpán Rak. Z televiz-
ních obrazovek známe Strejčka jako
vážného herce nebo recitátora, ale
přítomné hosty určitě velmi překva-
pil neuvěřitelným humorem - vtipně
a s nadsázkou vyprávěl historky, tře-
ba jak při Komenského představení
zapomněl text. 
Ladislav Županič na sebe prozradil,
že začínal po studiích v divadle Para-
ván, kde alternoval s Karlem Gottem
a od roku 1970 zahájil svoji kariéru v

Hudebním divadle Karlín. Zde půso-
bil deset let dokonce jako ředitel. Vy-
právěl o své roli profesora Higginse
ve slavném muzikálu My fair lady, i
o tom, jak dostal cenu Miroslava Mo-
ravce za rok 2011 a 2012 a stal se tak
rytířem českého dabingu.
Na závěr v sobě Strejček nezapřel
skvělého a nenapodobitelného recitá-
tora a přednesl báseň, kterou složil v
roce 1620 teolog a mystik František
Saleský, s názvem Motlitba ve stáří.
Jeho závěrečným a symbolickým
Amen skončil další neopakovatelný
Zámecký večer ve Všeradicích.
Na další se můžete těšit 20. července
v 19.00 hodin.

Sylva ŠKARDoVá, Všeradice

Divadlo je užitečná věc
„Tak jim povim, vašnosto, že to di-
vadlo je docela užitečná věc,“ sdělil
mi se spikleneckým mrknutím Fanda
Šebek, představitel Švejka v naší hře
Dá si někdo utopence?
„Předminulý týden jsem poslouchal
rádio,“ začal vysvětlovat v reakci na
můj nechápavý pohled. „Mluvilo se
tam o ochotnickém divadle. Tak
jsem poslal sms, jak mě ve škole ni-
kdo nedonutil ani přednést básničku
a teď po padesátce hraju už dva ro-
ky divadlo. A co myslíš, že se nesta-
lo?“ Pokrčil jsem rameny. 
„Oni tu mojí sms přečetli a vyhrál
jsem dva lístky na výstavu květin do
Lysé nad Labem. Tak jsem tam dnes-
ka poslal ženu s kamarádkou.“
Dal jsem mu za pravdu, divadlo je
opravdu užitečné. Kromě jeho úspě-
chu slavila úspěch i samotná hra.
Týden před svátky ji vidělo 60 lidí ve
Chlumci a dalších 50 jí tleskalo o
velikonoční sobotě na sále svinařské
hospody. Tam se konala zatím pos-
lední 11. repríza.         Josef KOZÁK

Strejček neumí noty, Županič je rytíř
NA ZÁMECKÉM VEČERU VE VŠERADICÍCH SE SEŠLI DVA SKVĚLÍ HERCI A KAMARÁDI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2012 (98)

PRÁCE FINIŠUJÍ. Už jen pár dní zbývá do otevření hostince U
Paní Magdalény ve Všeradicích. Po kolaudaci na konci dubna
se dveře stylové restaurace, jež je součástí Zámeckého dvora,
pro návštěvníky poprvé otevřou 4. 5.          Foto NN M. FRÝDL

Ve Všeradicích můžete vidět
největší leporelo na světě
Unikátní výstava obřího ilustrovaného leporela
na motivy knihy Lucie Seifertové s názvem Dě-
jiny udatného národa českého a pár bezvýznam-
ných světových událostí bude od 2. do 30. května
k vidění v galerii M. D. Rettigové ve Všeradi-
cích. Komiks o rozměrech 2x70 metrů vznikl
převedením knihy Dějiny českého národa do vý-
stavních panelů. V leporelu se před návštěvníkem
odehrávají příběhy z české historie od pravěku až
po současnost, lze jím procházet a sledovat dějin-
né jednotlivé události. 
Výstava zahájila svou pouť v Národním muzeu
(září 2004 – únor 2005) a od té doby se zastavila
na mnoha místech naší vlasti, ve francouzské a
anglické mutaci pak i v zahraničí. Česká televize
z ní vysílá animovaný seriál. Dílo Lucie Seifer-
tové bylo dekorováno několika cenami.
Kromě obřího leporela, základu výstavy, budou v
galerii v prodeji i další knihy Lucie Seifertové.
Od 2. 5. bude až do konce prázdnin ve všeradic-
ké galerii instalována i unikátní výstava žehliček. 
Rozmanité nástroje, kterými lidé rovnali a upra-
vovali oděvy, zapůjčil p. Šťastný z Podbrd. V jeh-
o sbírce se nachází i unikátní indické žehličky z
předminulého století či duté krejčovské žehličky
na dřevěné uhlí či líh všech možných tvarů, veli-
kostí i typů.         Sylva ŠKARDoVá, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Velký jarní oheň pořádá Klub Be-
tlém Lochovice 30. 4. od 17.00. Za-
zpíváme si s kytarou, buřty s sebou.
Barbora KönigoVá, Lochovice
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malých Chlumcem je od dubna
do září otevřena o sobotách, nedě-
lích a svátcích od 10 do 17.00. (ak)

* Bleskový sběr papíru se na po-
čest Dne Země konal v ZŠ Osov.
Chtěli jsme udělat něco pro životní
prostředí - tuna recyklovaného papí-
ru totiž zachrání před pokácením 20
stromů.  Celkem se sebralo 2710 kg,
tudíž jsme zachránili  54 stromů! Při
nakládání sběru přiložili  ruku starší
žáci i učitelky. V tipovací soutěži
týkající se množství sebraného papí-
ru měla  nejlepší odhad Kristýna
Sanická z 5. třídy. Malou dměnu ale
dostalo všech 22 účastníků soutěže.

Jana FiALoVá, ZŠ osov
* Za páťáky ZŠ Osov přijela paní
Racková z Červeného kříže v Be-
rouně, aby je seznámila se zásadami
první pomoci. Součástí přednášky
byly ukázky ošetření a  masáží srd-
ce.           Jana FiALoVá, ZŠ osov

Malí kaskadéři se na ranči učili drezuru
Drezurní seminář s Romanou Háj-
kovou z jezdecké stáje Spomyšl se
konal 14. 4. na ranči kaskadérské
skupiny Caballos  v Leči. Hájková
je studentka klasické drezury a žač-
ka Céline Willmsové, choreografky
světoznámé koňské show Apassio-
natta. Seminář byl zaměřen na sp-
rávné základy klasické drezury a
koncipován hlavně pro děti místní-
ho oddílu Niňos Caballos. Zúčast-
nili se ho ale i dospělí. Semináře,
které jsou přístupné všem zájem-
cům, budou pokračovat i v dalších
měsících. Kaskadéry ze stáje Ca-
ballos můžete vidět v Dobřichovi-
cích v muzikálu Noc na Karlštejně
1. a 2. června. (help)

Foto Petr VLASÁK

* Proslulý fotograf Jadran Šetlík vy-
stavuje do 3. 6. v Zámecké galerii
Všeradice fotografické obrazy zná-
mých osobnosti. S Šetlíkem se návš-
těvníci mohli potkat na vernisáž 19.
dubna.        Foto Sylva ŠKARDOVÁ
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Áčko mělo vodu, béčko zase oheň
ŘEVNICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE V PÁTEK 20. DUBNA PŘI VÝUCE VĚNOVALA DNI ZEMĚ

Vernisáž dětské výtvarné soutěže
Kaňka do pohádky se konala 5. 4.  v
řevnické galerii Modrý domeček. Po
hudebním úvodu, který obstarali žá-
ci ZUŠ Řevnice Mikuláš a Prokop
Sodomkovi s učitelem Františkem
Běhounkem, zahráli Miroslav Cvan-
ciger s Ivanou Bydžovskou.
Děti soutěžily ve 4. kategoriích. Ab-
straktního zadání, jakým Kaňka do
pohádky jistě byla, se zhostily velmi
statečně a s vtipem. Některé děti z
obřích kaněk vytvořily roztodivné
tvory, malovaly komiksy nebo sešily
přímo celý atlas kaňek. 
Pro odbornou porotu byl opravdu
tvrdý oříšek vybrat nejlepší díla. Ně-
která místa dokonce nebyla udělena,
neboť nešlo rozhodnout, která práce
je zajímavější. Všem výhercům gra-
tulujeme! Šárka HAŠKOVÁ, 

o. s. Náruč, Řevnice

Letošní celostátní soutěž ZUŠ vyh-
lášená pro dechové dřevěné i žesťo-
vé nástroje, bicí nástroje, v sólovém
i komorním zpěvu a pro tanec, při-
nesla ZUŠ Řevnice velkou »sklizeň«
cen. Po absolvování školního a ok-
resního kola se do krajského kola
dostalo šest našich žáků v hudební
soutěži a jedna taneční choreogra-
fie. V konkurenci pětačtyřiceti stře-
dočeských »zušek«, jež se soutěže
zúčastnily, byla naše škola úspěšná.
V dechových nástrojích nás v Bran-
dýse nad Labem ve hře na zobcovou
flétnu reprezentovaly žákyně K. Ně-
mečkové Eliška Kirova a Štěpánka
Sklenková – obě získaly 3. místo. Ve

hře na klarinet získali žáci J. Paříka
Kateřina Čermáková 2. místo, Ka-
mila Kubinová 3. místo a Jindřich
Paukert čestné uznání. V pěvecké
soutěži, jež se konala, v Benátkách
nad Jizerou, získala 2. místo žákyně
J. Mudrové z pobočky naší školy v
Mníšku pod Brdy Zuzana Valešová. 
Konkurence byla veliká, ale naše dě-
ti se opravdu neztratily a špičkovými
výkony vynikajícím způsobem rep-
rezentovaly sebe i řevnickou školu.
Byl jsem se podívat na soutěž kraj-
ského kola v Praze. Je mnohem
snazší jít ze školního kola přímo do
krajského (Praha nemá okresní ko-
lo), proto také, až na pár výjimek,

úroveň nebyla tak vysoká. O to je ús-
pěch našich dětí cennější. 
Taneční oddělení se zúčastnilo kraj-
ského kola v půlce dubna v Praze.
Na soutěži bylo třicet osm choreo-
grafií všech věkových kategorií a do
celostátního kola postoupila jen jed-
na. Tvrdá kritéria! Pro naše malé ta-
nečnice to však byla cenná zkušenost
s možností zatančit si v Praze.
Všem dětem moc gratulujeme, děku-
jeme za přípravu i jejich učitelům a
za podporu rodičů. Všechny zveme
na květnové i červnové koncerty a
vystoupení, kde se s našimi úspěšný-
mi dětmi můžete vidět a slyšet je.

Jan PAŘíK, ZuŠ Řevnice

Řevnice - Dni Země, který letos
připadl na neděli 22. dubna, se
Základní škola v Řevnicích věno-
vala už v pátek 20. 4. Každá třída
si vybrala ke zpracování jeden ži-
vel a sháněla k němu co nejvíce
materiálů. 
„Třídní učitelé se dohodli na tom, že
například třída A jednoho ročníku

měla vodu, »béčko« oheň,“ sdělila
ředitelka Štěpánka Rajchlová. „Od
rána pak třída zpracovávala informa-
ce o vybraném živlu. Uváděli staro-
věké bohy, historická pojetí výkladu
různých přírodních úkazů, způsob
rozdělávání ohně v historii lidstva,
přírodní katastrofy, zásahy člověka
do vodních toků...,“ dodala Rajchlo-
vá s tím, že během 3. a 4. hodiny se
třídy vzájemně návštívily a prezen-
tovaly zjištěné informace. 
Třídní učitelé připravili k danému té-
matu test a podělili se o něj i s třídou,

která je přišla navštívit. Došlo i na
bodování. Nejvyšší počet bodů 20
získal nejlepší žák a zároveň tím vy-
bojoval 10 bodů pro svou třídu do
školního poháru. 
„Školní pohár je soutěž »o všech-
no«,“ vysvětlila Rajchlová. „Celý
rok třídy sbírají body - za uklizenou
třídu, za akademii, za projektový
den, za sběr víček... Na konci roku je
vyhlášen vítěz 1. stupně i 2. stupně a
každé třídě je předána odměna 1000
korun do třídního fondu + sladkosti.
Takže motivace je docela dobrá, děti

sbírají a makají jak divé. Já stále
zveřejňuji nový stav bodů, aby měli
všichni přehled, jak je kdo pilný.
Jsem až překvapená, jak to funguje,“
uzavřela ředitelka řevnické školy.

Petra FRÝDLOVÁ

Malí umělci se statečně »prali« s Kaňkou do pohádky

Řevničtí muzikanti uspěli »v kraji«
ŽÁKŮM ZUŠ ŘEVNICE SE V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE UMĚLECKÝCH ŠKOL DAŘILO

SLAVILI DEN ZEMĚ. Řevničtí školáci se v pátek 20. dubna při výuce věno-
vali přírodním živlům. Foto Ludmila CHROuSTOVá

JAK TO DOPADNE? Děti napjatě očekávají vyhlášení výsledků soutěže
Kaňka do pohádky. Foto Šárka HAŠKOVá

Školáci hráli hokejbal
Jedenáctého ročníku školního tur-
naje nazvaného Hokejbal proti dro-
gám se v Berouně zúčastnily také
děti z málotřídky v Zadní Třebani.
V pondělí 16. dubna se utkali žáci
1.- 3. ročníků. Do finále se probojo-
valy děti ze ZŠ Hýskov a 3. ZŠ Be-
roun; vítězství patřilo domácím.
Zadnotřebaňské družstvo ve složení
Machová, Kahánek, O. Kolomaz-
ník, J. Kolomazník, Potoček a Jelí-
nek vedené učitelkou Monikou Ma-
zúrovou skončilo třetí. „První dva
zápasy byly zdrcující. Takovou sna-
hu a zápal do hry jsem od našich
amatérů nečekala. Elišku Macho-
vou, hlavní gólmanku, ženu-bojov-
nici rozhodčí přemlouvali, aby se
tomuto sportu věnovala naplno,“
uvedla Mazúrová. 
V turnaji žáků 4.-5. ročníků skončil
tým Zadní Třebaně (Štíbr, Vaňková,
Petříšová, Huml, Hovorka, Partaj,
Janoušek) na pátem místě. Vyhrál
opět Beroun. „Děti bojovaly, moc
jim to šlo. Pochvalu zaslouží všech-
ny!“ uzavřela Mazúrová.           (pef)

Shodli jsme se: Vodu
musíme chránit...!
Dni Země si každá třída z řevnické
školy vybrala jeden živel, o kterém
jsme shromažďovali dostupné infor-
mace. My, 4. A, jsme si vybrali vo-
du. Nejdřív jsme zatančili pro Zemi
k svátku  maorský tanec Pappa a
Rangue, který pochází z Nového Zé-
landu. Dále nám Tom přinesl ukázat
symbol Země, který mu poslala jeho
prababička z Austrálie. Jedná se o
přívěšek ve tvaru kapky. Tento amu-
let by se měl nosit na Den Země a
poté celý následující rok. Další rok
se už nosit nesmí - až zase za rok.
Nejvíce nás zaujal Mikuláš s knihou
o krystalech vody, které se mění po-
dle vibrací slov, jež používáme. Te-
reza nám zase řekla, že kdyby byla
všechna voda na zeměkouli jako je-
den velký pomeranč, byla by pitné
vody jen jedna kapka. Proto jsme se
shodli, že musíme vodu chránit. 

Tereza SOučKOVá, ZŠ Řevnice

1. kategorie:
1) Skupinová práce MŠ Řevnice
2) Marek Matoušek, MŠ Všenory
3) Štěpán Polák, ZUŠ Řevnice
Čestné uznání Olinka Nolová
2. kategorie:
1) Marek Jaroš
2) ZUŠ Řevnice – skupinová práce
3) Mikuláš Sodomka, ZUŠ Řevnice
Čestné uznání Antonie Nebřenská
3. kategorie:
1) Matyáš Trachta, ZUŠ Řevnice
2) Klára Umlášková, ZUŠ Mníšek
3) Jan Kosatík, ZUŠ Dobřichovice
Čestné uznání Kristýna Hašková
4. kategorie:
První místo neuděleno
2) Denisa Kalinová, ZUŠ Dobřichovice
2) Josef M. Junek, ZUŠ Řevnice
3. místo – neudělěno
Čestné uznání Tim Červenka
Cenu poroty získala ZUŠ Černošice

NEJLEPŠÍ. Nejvíce se v soutěži ZUŠ
dařilo klarinetistce Kateřině Čer-
mákové.             Foto Martin KIROV 
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Korenské řehtáče má na povel kaprál, letos velela kaprálka
Je téměř neuvěřitelné, že až do dnešní doby se ve
vesničce Korno podařilo udržet tradici řehtání.
Mnoho generací korenských dětí na Zelený čtvr-
tek v pravé poledne poklekne před kapličkou na
horním konci návsi k modlitbě Zdrávas Maria. Po
jejím odříkání obejdou vísku, aby zvukem řehta-
ček nahradily kostelní zvony, jež odletěly do Říma.
Cestou se pomodlí u křížku pod rybníkem a vrátí
se zpět ke kapličce. Večerní čas místo zvonů chodí
oznámit v šest hodin. Nejnáročnějším dnem je pro
ně Velký pátek, protože se ves obchází čtyřikrát: v
šest hodin ráno, v pravé poledne, odpoledne ve tři
a večer zase v šest. Na Bílou sobotu jejich »služ-
ba« po řehtání v 6 hodin končí. O 3 hodiny pozdě-
ji se však sejdou ještě jednou na koledu – zastaví
se u každého domu, protože většina obyvatel pro
ně má odměnu do kasičky. Obchůzku řídí kaprál.
Jde v čele dvojstupu, eviduje docházku, pozvednu-
tím řehtačky nad hlavu určuje čas řehtání a čas
zpěvu/přednesu říkanky Cos to Jidáši, cos to uči-
nil. Na závěr rozpočítává odměnu podle účasti na
jednotlivých řehtáních.

Přeci jen je ale řehtání dnes v Korně jiné než to,
které jsem v dětství zažila já. Chodily děti školou
povinné, samozřejmě převážně místní. Těch je ale
nyní na Korně poskrovnu, proto byl průvod dopl-
něn dětmi přespolními a školkového věku. Částeč-
ně se to podepsalo na účasti na ranním řehtání, i
když nutno podotknout, že se ho i přes brzkou ho-
dinu některé školkové děti zúčastnily. Letošní řeh-
táči se také nechodili ráno mýt do studené vody
rybníka a měli přeci benevolentnější režim i co se
týká trestů. My jsme si museli bedlivě střežit řeh-
tačky - jakmile někdo řehtal bez povolení kaprála,
začal dřív, skončil později, povídal, když neměl...,
dostal trestné body, za které se strhávaly peníze.
Letošní kaprálka, čtrnáctiletá Monika Šmolcno-
pová i její pomocník, stejně starý David Kaluba
museli na prcky dávat větší pozor, protože se čás-
tečně jde po silnici. Oba se ale svého úkolu zhos-
tili s naprostým přehledem. Monika navíc měla u
dětiček i respekt, takže při předříkávání modlitby
i po dobu obchůzky děti vzorně poslouchaly a ří-
dily se jejími pokyny.     Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Děti z liteňské mateřinky se vydaly
do Prahy, aby na Kavčích horách na-
vštívily Českou televizi. Věnovaly
se nám produkční s maskérkou. Děti
byly rozděleny na tři skupiny a po-

stupně se chodily dívat do studia čís-
lo 3 na natáčení dalšího dílu Kouzel-
né školky, tentokrát s Michalem Ne-
svadbou. Ačkoli byli všichni pouče-
ni o absolutním tichu, a to i v přípa-
dě, že Michal s malým kamarádem
Františkem se k dětem obrací s otáz-
kou „Viďte, děti?“, přece jen se ně-
kteří caparti neudrželi a reagovali. V
tu chvíli se ozvalo režisérovo
„Stop!“ Nebylo přísné, ale tolerant-
ní. Bavil se tím celý natáčecí štáb.
Pak pro jistotu poradily učitelky dě-
tem, aby si přiložily na ústa dlaň. 
Michal Nesvadba se s každou skupi-
nou dětí nechal vyfotit a povídal si s
nimi. Pozadu nezůstal ani loutkohe-
rec s Františkem. Maňáska posadil
na hlavu Karolínce. Chtěl se také fo-
tit, tak proč ne? 
Během malé přestávky si pár klučinů
vyzkoušelo, jaké to je být kamera-
manem. Zároveň si děti prohlédly

celé studio - těch světel, reflektorů,
obrazovek, kabelů... To se hned tak
nevidí! Další překvapení čekalo na
děti v předsálí. V křeslech tam sedě-
li kamarádi Jů a Hele. Děti byly nad-
šené a paní učitelka nestačila cvakat
fotoaparátem.
Děti si ze studia odnášely nejen plno
zážitků, ale také fotografii Michala s
podpisem. Už teď se těšíme na vysí-
lání tohoto dílu Kouzelné školky,
protože pro nás nebude tajemstvím,
o čem je a co se kolem Michalova
vynálezu, autíčka jezdícího po stěně,
dělo.  A ještě něco: Jak praví Fran-
tišek s Michalem, měli jsme se pří-
mo fanfárově!

Další výlety
Další výlet dětí z liteň̌ské školky mí-
řil do Čechovy stodoly v Bukové.
Seznámily se tu s velikonočními tra-
dicemi a zvyky, prohlédly si krásnou

velikonoční dekoraci a zhotovily
vlastní výrobek. Vypravili jsme se
také do ZOO v Plzni. Na parkovišti
děti nejdříve ujedly něco z celoden-
ních zásob a pak se vydaly na pro-
hlídku zahrady. V dubnu ještě ZOO
není plná návštěvníků ze škol, takže
jsme měli na procházku areálem klid
a všechna zvířata jsme si prohlédli
bez tlačenice. Postupně děti obdivo-
valy opice, exotické ptactvo i naše
dravce, želvy, lva, hady, pštrosy...
Nejvíce pozornosti bylo věnováno
medvědům a žirafám. Ani z velkých
akvárií nemohly děti spustit oči,
když si prohlížely život v české řece. 
Čas neúprosně běžel. Děti by zde
ještě vydržely, ale bylo 15 hodin a
musely se vydat k domovu. Sotva
autobus vyjel, začalo pršet. Dospělá-
ci si libovali, jak se výlet i díky krás-
nému počasí vydařil. 
Jaroslava HrÁcHOVÁ, MŠ Liteň

Ve školce vyráběly
děti i jejich maminky
Odpolední Velikonoční vyrábění
pro své svěřence i jejich rodiče při-
pravily učitelky Mateřské školy v
Litni. Maminky si mohly se svými
dětmi namalovat sádrové odlitky
vajíček a stojánků na vajíčka nebo
vytvořit velikonoční dekoraci. Ma-
teriál byl připraven a bylo z čeho
vybírat: větvičky vrby, buxus, zlatý
déšť, břečťan, třešeň, křepelčí va-
jíčka, barevné látky, mašličky i per-
níkové zápichy. Ty v předstihu upek-
ly a nazdobily samy děti. Každý pr-
cek si mohl vylosovat obálku s vyst-
říhanými díly na papírovou ovečku,
kterou si buď sám nebo s maminkou
slepil a ozdobil mašličkou s rolnič-
kou. Pochutnávali jsme si na jedno-
hubkách, jež na kroužku vaření při-
pravili předškoláci, Simona Slabi-
houdková navíc dodala vynikající
chlebíčky. I když mají učitelky s pří-
pravou takové akce nemálo práce a
dělat ji není jejich povinností, zhos-
tily se jí na jedničku a patří jim ob-
div.           Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Foto Jaroslava HRÁCHOVÁ

Krátce z Litně
* Setkání s názvem Čarodějnice v
Litni se koná 28. dubna od 17.00 ve
dvoře místního zámeckého areálu.
Součástí programu je promenáda
dětských maskovaných čarodějnic a
volba 1. Miss Čarodějnice v Litni.
Hrát bude country kapela Mirra
Band.           Eva KNOPOVÁ, Liteň
* Dvě divadelní aktovky od Geor-
gese Feydeaua Leona si pospíšila a
Nebožka panina matka v nastudová-
ní Dobřichovické divadelní společ-
nosti můžete vidět 28. dubna od
19.30 v sále liteňského kina.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň
* Obě petice za zastavení průzkumu
a těžby břidličného plynu v Českém
krasu i na Broumovsku, Trutnovsku
a Náchodsku můžete podepisovat na
úřadě městyse Liteň u paní Zítové.  

Lenka JELENOVÁ, Liteň

Caparti rušili natáčení a bavili štáb
ŠPUNTI Z LITEŇSKÉ MATEŘINKY SE VYPRAVILI DO ČESKÉ TELEVIZE I DO PLZEŇSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 4/2012                

S MICHALEM. Liteňští caparti s Michalem Nesvadbou ve studiu číslo tři
České televize na Kavčích horách. Foto Jaroslava HRÁCHOVÁ

NA OBCHŮZCE. Korenské děti při letošním řeh-
tání. Foto Hana LUKEŠOVÁ

LiteňskéOKÉNKO
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Předvedly se babičky i prababičky
JARNÍ LITEŇSKÉ MÁMENÍ BYLO LETOS POPRVÉ ROZDĚLENO DO DVOU DNŮ

liteň, praha - praž-
ský půlmaraton, který
se běžel poslední břez-
nový den, absolvoval
mezi tisíci jiných zá-
vodníků také liteňský
zastupitel Miloslav
KliMEnt. 
Jak se ti běželo? 
Půlmaraton jsem ab-
solvoval podruhé, tak-
že jsem věděl, co mě
čeká. Tentokrát jsem
běžel pod nadací Och-
ránců zvířat.
Co to znamená?
Zvolil jsem si vyšší
startovné a podpořil
tím nadaci.  S pocitem,
že pomohu dobré věci,
se mi běželo lépe.
Takže to šlo dobře?
Prvních 10 km bylo

příjemných, potom se
začala projevovat má
nedostatečná příprava.
S intenzivnějším tré-
ninkem jsem začal tý-
den před závodem, kdy

by se spíše mělo již od-
počívat. Největší krizi
jsem pocítil asi na 16.
km - síly rychle ubýva-
ly i kvůli silnému proti-
větru a dešti. V tento
moment jsem přemýš-
lel o odstoupení ze zá-
vodu. Zachránila mě
běžkyně s číslem 6356,
do níž jsem se podvě-
domě »zakousl« a při-
způsobil se jejímu tem-
pu. Do cíle jsme spolu
doběhli v čase 2:18. 
Jsi spokojený? 
S odstupem času vzpo-
mínám na závod rád a
musím se smát, když
mi chodí pozvánky na
půlmaraton do Buda-
pešti, Vídně, Kyjeva...

petra FrÝDlová

Brigáda se na liteňském fotbalovém
hřišti konala 7. dubna. Fotbalisté se
sešli v 8 hodin ráno, aby začali s bu-
dováním tribuny před kabinami. ne-
zahálelo se však ani v okolí kabin,
kde byl v poslední době vyčištěn pro-
stor od křovin, postoupily práce v
odvodnění, byl srovnán terén a na
určená místa byl navezen štěrk. U
dětského koutku jsme tentokrát vysá-
zeli téměř sto sazenic falešného pta-
čího zobu – tato rostlina byla vybra-
ná, protože je snadno střihatelná,
rychle rostoucí a hlavně mimořádně
odolná. navíc pokud je mírná zima,
zachová si listí až do března. Půjde-
li vše podle plánu, bude dětský kou-
tek v nejbližších měsících »oddělen«
živým plotem od ostatních ploch a bu-
de tím pádem vytvořeno ještě vhod-

nější zákoutí pro naše nejmenší oby-
vatele. Poděkování patří hlavně Mo-
nice klimentové, která s budováním
dětského koutku nepřestala ani po
vyčerpání peněz z grantu mobilního
operátora a příspěvků od dalších
sponzorů. Monika fotbalovému hřiš-
ti věnuje mnoho času a energie, kte-
rou jí mnozí z nás můžeme jen závi-
dět! Se svou neustálou potřebou
»něco dělat« nás ostatní moc v po-
klidu nenechává (spíše naopak) a
permanentně se na nás snaží přenést
svůj optimismus a víru, že se to po-
vede. Pomoci se sázením jí přišla i
Iva nedbalová se svým manželem –
obě jejich děti už mezi návštěvníky
dětského koutku věkově rozhodně
nespadají - o to větší jim patří dík!

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Jarní  liteňské  mámení bylo letos
obohaceno o několik novinek, které
návštěvníci hodnotili pozitivně.
Tradiční  akce byla tentokrát rozdě-
lena do dvou dnů. Pátek byl určen
především dětem - pracovníci Do-
mečku pro ně připravili pracovní do-
poledne. Děti si samy vyrobily jarní-
ho zeleňáčka (hlavičku z pilin), měly
možnost zhlédnout jarní výstavu ve-
likonočních výrobků. Novinkou le-
tošní výstavy byla ukázka z historie
ručních prací liteňských babiček a
prababiček, nechyběly dobové foto-
grafie. Vše doplnila ukázka několika
ručně pletených košíků z čerstvých
vrbových prutů od pana Kaluby z
Korna. Páteční  liteňské jarní máme-
ní navštívilo 85 dětí z Mateřské i Zá-
kladní školy v Litni, dorazily také
maminky s nejmenšími dětmi.

Prohlídka zámeckého parku
Sobota byla obohacena o prohlídku
zámeckého parku, kterou doplnili
odborným výkladem  čtyři žáci Zák-
ladní školy v Litni N. Eberleinová,
M. Kozák, M. Šmolcnopová  a V.
Hájková. Přes nepříznivé počasí pro-
šlo parkem padesát pět hostů. Navš-

těvníci výstavy sledovali ruční ma-
lování kraslic Katariny Janákové a
pletení pomlázek pana Poláčka. Obě
dovednosti si mohli sami vyzkoušet.
Tradiční soutěž v pečení bochánku
přinesla mezi liteňské pekařky nové
recepty na slavnostní mazanec. Eva
Saneistrová  upekla mazanec bez va-
jec a chutný mazanec z bramborové-

ho těsta, na které dodala i recepty.
První místo v této soutěži získala pa-
ní Rankinová s mazancem posypa-
ným mandlemi. Všechny návštěvní-
ky potěšilo krásné vystoupení dětí z
Mateřské školky ze Svinař, jež přes
nepřízeň počasí naladilo velikonoční
atmosféru akce.     Eva Knopová,

Eva Drbalová, liteň

Zachránila mě běžkyně č. 6356
LITEŇSKÝ ZASTUPITEL ZVLÁDL PRAŽSKÝ PŮLMARATON

Na hřiště přibyl ptačí zob

na vÝSTavĚ. návštěvnice výstavy, která byla součástí jarního liteňského
mámení. Foto Eva KNOPOVÁ

BĚŽeC. Miloslav kli-
ment.    Foto ARCHIV

Úkol nás potěšil...
v sobotu 31. 3. se v rámci jarního
liteňského mámení, které organizo-
val Domeček Hořovice, konala pro-
hlídka zámeckého parku v litni. Ma-
jitel parku i zámku byl velmi ochot-
ný a milý, příjemná byla i jeho paní.
oběma patří poděkování. I když ne-
bylo moc přívětivé počasí, návštěv-
níky to neodradilo. naše  skupinka
průvodců ve složení  Michal kozák,
nicola eberleinová, veronika Hájko-
vá a Monika Šmolcnopová se snaži-
la ukázat návštěvníkům zajímavá
místa parku. Potěšilo nás, že jsme
tento úkol dostali právě my. Sami
jsme byli překvapeni, že jen kousek
od školy máme několik vzácných
dřevin, které byste jinde nenašli. a
překvapilo nás i to, že lípa srdčitá,
přes to, že je to náš národní strom,
pochází až z dalekého kavkazu.
Doufám, že i ostatní se poučili a do-
zvěděli se něco nového. Starší lidé
zase vzpomínali na mládí - jak cho-
dili do parku na tělesnou výchovu,
nebo tu hrály »na schovku«.

Monika ŠMOLCNOPOVÁ, 
7. třída ZŠ Liteň

XIII. poberounské folklorní setkání-festival

STAROČESKÉ MÁJE
LITEŇ, sobota 5. května 2012

ZÁMECKÝ PARK
13.00 – DECHOVKA Petra Jungmanna

13.50 – Nástup krojované chasy
14.00 – Předání práva k pořádání májů

14.10 – Vystoupení dětí ZŠ LITEŇ
14.45 – Vychází průvod s májovníky po obci

14.50 – MUZIKANTÍK
15.15 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA

16.20 – Folklorní soubor KLÍČEK
16.50 – DOMEČEK Hořovice/Liteň

Po návratu z obchůzky vsí vyhrává dechovka 
v parku před kostelem.

19.00 – Průvod z parku na náměstí
19.10 – Česká beseda pod májkou – MÁJOVKY

19.30 – Dražba a kácení mákky
20.00 – Zábava Ve Stínu lípy, hrají VEPřOVÉ HODY

Májovky ve SlanéM. Poslední březnový den jsme se s tanečním krouž-
kem Májovky pod vedením Moniky a Páji vydali reprezentovat Domeček
Hořovice na Slánské tančení ve Slaném. Představili jsme zde choreografii
na písničku ze Sněhurky a sedmi trpaslíků a zatančili jsme bez jediné chy-
bičky. na stupně vítězů to ale nestačilo - ze Slaného jsme si odvezli diplom
za šesté místo. Důležité však je, že jsme se zúčastnili a neudělali litni ani
Domečku Hořovice ostudu. Pavla NEDBALOVÁ, Liteň       Foto ARCHIV
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Pověst ředitelky očerňována nebyla!
ZASTUPITELSTVO ZADNÍ TŘEBANĚ SE ROZHODLO VYPSAT KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE ŠKOLY

Řidiči komplikují práci hasičům
Chtěli bychom si postěžovat na neu-
kázněné zavážení prostorů u stano-
viště čerpání vody do hasičských vo-
zů na mníšecké silnici v Řevnicích.
Odpad zde vyhazují z projíždějících
a parkujících aut i neukáznění obča-
né našeho města, kteří asi nevědí, že
v Řevnicích funguje sběrný dvůr,
kam mohou bezplatně odpad odlo-
žit. Nejde jen o estetické hledisko a
maření práce hasičů i technických

služeb, kteří prostor udržují. Jde ta-
ké o to, že ztěžuje otáčení řidičům
cisteren, kteří mají menší prostor a
není patrné ukončení panelů, ke kte-
rému je třeba při manévru zajet
předními koly. Chtěl bych zmínit i
krádež zde umístěné dopravní znač-
ky Zákaz zastavení. Prosíme všech-
ny, kteří mohou tyto nešvary ovliv-
nit, nechť tak činí. Děkujeme.

Jan HRušKa, HZS Řevnice 

V posledních týdnech se zbytečně
vyhrotila situace mezi Obcí Zadní
Třebaň, jako zřizovatelem Základní
a Mateřské školy a ředitelkou Bože-
nou Musilovou. ZŠ a MŠ je příspěv-

ková organizace zřízená obcí Zadní
Třebaň. S výjimkou mzdových nák-
ladů je provoz hrazen z rozpočtu ob-
ce. Do obecního rozpočtu plyne část
daní trvale hlášených či podnikají-
cích občanů. Proto by o financování
a fungování školy mělo rozhodovat
zastupitelstvo obce na základě pod-
nětů občanů při veřejném zasedání.
Na třídních schůzkách mi to nepřijde
vhodné, rodiče dětí jsou v nemalé
části hlášeni v sousedních obcích.
Zastupitelstvo obce se jednoznačně

distancovalo od tvrzení manželů Ki-
rových, že byla očerňována pověst
ředitelky školy a praktikovány »pre-
ventivní« tresty. Nově vznikající
SRPŠ, jež se chce vyjadřovat k orga-
nizaci a fungování školy, nemá, dle
názoru zastupitelstva, dostatek rele-
vantních informací.
Zastupitelstvo obce se vzhledem k
neudržitelnosti situace rozhodlo vy-
psat konkurzní řízení na obsazení
pozice ředitele/ředitelky místní ško-
ly. B. Musilová je samozřejmě vítá-

na, aby se tohoto řízení zúčastnila.
Stanislav BALÍČEK, starosta

Zadní Třebaně

ODEMKLI LES. Les pro nastávající houbařskou sezonu symbolicky odemk-
lo 14. 4. v Halounech 17 mykologů ze Svinař a okolí. Pak jsme si upekli buř-
ty, zapili je pivkem a při kytaře si zazpívali. Během této jarní »schůze« jsme
schválili několik akcí, které bychom letos chtěli podniknout. 

text a foto Jana a emil SoučKovi, Halouny 

Poberouní - Až do 26. dubna bude
na trati mezi Karlštejnem a Berou-
nem omezen provoz. 
České dráhy hlásí následující změny:
Vlaky Os 8820 (odjezd v 8.42 z Pra-
hy - hl.n.), 8832 (12.42) a 8836
(13.42) budou ukončeny v Karlštej-
ně.  V této stanici mimořádně zastaví
rychlíky Ex 354 (ve 13.37), Ex 352
(9.37)  a R 760 (14.37). Vlaky Os
8824  (9.42 z Prahy) a 9918 (11.42)
budou prodlouženy do Karlštejna. 
V opačném směru z Karlštejna Os
8825 (10.06), 8829 (v 11.06),  8831

(12.06), 8833 (13.06),  8837 (14.06)
a 8841 (15.06) pojedou jen v úseku
Karlštejn – Praha hl. n.  Vlak Os
8821 pojede v úseku Beroun – Karlš-
tejn o 10 minut dříve. Následující
vlaky pojedou mimořádně ze stanice
Beroun: Os 8827 (10.27), 9927
(11.27) a  9929 (v 1227). 
Rychlíky R 755 a Ex 355 mimořádně
zastaví ve stanici Zadní Třebaň (v
11.24, resp. 14.24), kde na ně počká
osobní vlak do Lochovic. Vlak R 759
mimořádně zastaví v Karlštejně
(15.21) a Řevnicích (15.27). 

Vlak R 1245 (v 9.44 h z Berouna)
pojede do Prahy odklonem. 
Další výluka čeká trať z Prahy do
Berouna od 4. do 21. 5. Ve všední
den pojedou některé vlaky a rychlíky
z Prahy hlavního nádraží do Rado-
tína odklonem, Smíchovu se vyhnou.
To samé se týká i některých vlaků z
Berouna do Prahy. Za vlaky, které
budou zrušeny, bude zřízena náhrad-
ní autobusová doprava mezi Smícho-
vem a Radotínem. Podrobné infor-
mace najdete na www.cd.cz.

Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Natáčení pořadu Česko na talíři
se koná 24. 4. od 10.00 před Zámeč-
kem. Vařit a představovat recepty bu-
de Jaroslav Sapík a Eva Decastelo,
moderuje Daniela Šinkorová.   (pef)
* Sběr starého papíru organizuje od
23. do 27. dubna ZŠ Řevnice.  Kon-
tejner bude přistaven za školní jídel-
nou. (pef)
* Sběr nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se koná 28. 4. od 8
do 11.00 před Obecním úřadem v
Zadní Třebani. Stanislav BALÍČEK
* »Čarodějnice« vzplanou u men-
hiru na Mořince 30. 4. Od 18.00 bu-
dou připraveny hry pro děti, oheň
bude zapálen v 19.00. (pef)
* Tradiční Hasičský majáles se ko-
ná 1. 5. od  9.00 na náměstí Krále
Jiřího v Řevnicích. Připraveny bu-
dou dětské soutěže a atrakce, k vidě-
ní bude záchranářská technika, hrát
bude hudba. Výtvarná dílna  Mosai-
ka chystá tvořivou dílnu pro děti i
dospělé. Před Zámečkem se bude
konat výstava historických i závod-
ních aut, motorek a modelů letadel,
helikoptér a lodí, akrobatické kous-
ky předvede mistr světa v cyklotria-
lu Roman Chvojka. Vyhrávat bude
country kapela Sedláci.              (mif)
* Bazar dětského oblečení a potřeb
pro děti se formou osobního prodeje
koná 5. 5. od 9.00 v sále U Kafků v
Letech. Prodejní místo je třeba re-
zervovat na telefonu: 728 319 583
nebo na adrese: info@letanek.cz,
nejpozději do 3. 5. (bt)
* Dvacítka dětí, které se narodily
od července 2011 do února 2012,
bude mezi obyvatele obce přivítána
6. 5. v Letech. Stejně jako loni věnu-
je obec Lety dětem stromy, duby,
které budou stejný den vysazeny ko-
lem cesty Ke Skalicům.                (bt)
* Do 18. 5. je z důvodu rekonstruk-
ce uzavřen úsek ulice Komenského
v Černošicích od železničního pře-
jezdu ke křižovatce s ulicí Pod Hor-
kou. Objízdná trasa je označena pře-
nosným dopravním značením.  (pef)
* Sedm set tisíc korun z odvodů z
hazardu by měly podle starosty Řev-
nic Libora Kvasničky dostat Řevni-
ce. „Pokud peníze skutečně přijdou,
polovinu dáme na sport,“ řekl Hos-
podářským novinám starosta. (pef)
* Mramorovou krycí desku u čtyř
hrobů ve staré části hostomického
hřbitova odsunul neznámý vandal.
Policisté prošetřují, zda nebyly  na-
rušeny lidské ostatky či zda se z hro-
bů něco ztratilo. (pef)

Některé názory na dění
ve škole byly úsměvné
V úterý 10. 3. se konalo veřejné za-
sedání Zastupitelstva Zadní Třeba-
ně. Předcházely mu vášně ohledně
místní školy. V minulém čísle NN
vyšel obšírný článek, v němž byla si-
tuace rozebrána. S napětím jsme če-
kali, zda se dostaví ředitelka Božena
Musilová, potažmo autoři petice na
její podporu manželé Kirovi. Bohu-
žel, při všem vyzdvihování morál-
ních kvalit, se toto nestalo. Nemohu
se ubránit myšlence, že by si jedinec
svůj názor a postoj měl obhájit i na
veřejné půdě, zvlášť má-li pocit, že
je souzen nespravedlivě, či dokonce
i trestán! Diskuze se tedy místy
bouřlivě vedla bez nich. Některé ná-
zory,  především těch, kteří nejsou s
problémem dostatečně seznámeni,
byly až úsměvné. Objektivním přís-
tupem mě mile překvapil František
Chlaň a profesionálním projevem
Jan Hovorka. Klobouk dolů, pánové!
Pokud bych měla vyjádřit svůj názor
na celou věc, musím otevřeně na-
psat, že jsem Boženě Musilové vděč-
ná za to, že nás tehdy uprostřed led-
na donutila odejít ze třebaňské škol-
ky.  Můj syn prožil skvělé dva roky v
radotínském Petrklíči, kde nás s lás-
kou přijali, a nad »propouštěcím«
papírem z bývalé školky nevěřícně
kroutili hlavou. Také do ZŠ chodíme
tam a jsme maximálně spokojeni.
Přeji proto B. Musilové upřímě
mnoho štěstí a lásky na jejích dal-
ších životních cestách. 

Helena PeLiKáNová,
Zadní třebaň

MOST ZMIZEL. Bez mostu na hlavní silnici směr Řevnice bude až do léta
Zadní Třebaň. Objíž̌ďka vede přes Svinaře. Obyvatelům Zadní Třebaně vy-
staví obecní úřad na vyžádání povolenky pro průjezd do Řevnic kolem Svi-
nařského potoka.  (pef) Foto NN M. FRÝDL

Zastupitelé konkurz
vypíší. Jsem si jistá...
Nedávno jsem se dozvěděla o mož-
nosti vypsání konkurzu na pozici
ředitele/ky Mateřské školy Lety, jíž
umožňuje nový zákon č.  472/2011
Sb. Pokud by konkurz obecním úřa-
dem nebyl vypsán do konce letošní-
ho dubna, prodloužila by se automa-
ticky pracovní smlouva dosavadní
ředitelce na dalších 6 let!
Vzhledem k tomu, že na vedení MŠ
Lety panuje mnoho rozporuplných
názorů, rozhodla jsem se zjistit, jak
to s tímto názorem sousedů/občanů
Letů je. V krátké době bylo jasné, že
nejsem jediná, která by si změnu v
mateřince přála. Proto jsem sepsala
Petici za vypsání konkurzu na ředi-
tele/ředitelku MŠ Lety. Během dvou
dnů jsem oslovila 45 rodičů z mého
okolí, z nichž 37 petici podpisem
podpořilo. Petici jsem osobně pře-
dala starostce Jaroslavě Rezkové i
ostatním zastupitelům.
Jsem si jistá, že zastupitelé konkurz
vypíší. Tím spíš, že ve svém voleb-
ním programu deklarují, že se bu-
dou »maximálně snažit o prosazení
toho, co je z pohledu každého sta-
rostlivého rodiče podstatné«. 
Minimálně z pohledu 37 starostli-
vých rodičů ze 45 oslovených je vy-
psání konkurzu podstatné.

Darina Květoňová, Lety

Provoz na trati z Berouna do Prahy omezí výluky
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Zadní Třebaň - Slavoj Houslice,
mužstvo z televizního seriálu a no-
vě i celovečerního filmu, změří 8.
května v Zadní Třebani na Ostro-
vě síly s místním Ostrovanem.
Na trávníku by se v dresu Houslic
měli objevit David Novotný, Leoš
Noha, Ladislav Hampl, Jakub Ko-
hák a není vyloučeno několik přek-
vapení. Nebude chybět režisér Ok-
resního přeboru, Třebaňan Jan Pruši-
novský. Vstupné je 50 Kč. 
Zápas má výkop v 15.00 a bude jej
řídit bývalý prvoligový rozhodčí

Pavlín Jirků. Moderovat bude herec
Pavel Nečas. 
Program, který je součastí oslav 50.
výročí organizované kopané v Zadní
Třebani, začne v 11.30 miniturnajem
mladších žáků, poté na hřiště nastou-
pí staré gardy. Nebude chybět dopro-
vodný program, losování o ceny ani
ocenění vyznamných osobností tře-
baňského fotbalu. 
Protože je aktuálně stržen most v
centru Zadní Třebaně, použijte k do-
pravě vlak, případně objízdnou trasu
přes Svinaře. Jiří PETŘÍŠ

Ostrovan se popasuje s Houslicemi
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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 

OFICIÁLNÍ 

DODAVATELÉ CEN

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉGENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEØI PARTNEØI MEDIÁLNÍ PARTNEØIPARTNER

ZÁCHRANNÉHO 

SYSTÉMU

PARTNEØI ZÁVODUPARTNEØI SERIÁLU

28. 4. 2012

Největší seriál závodů horských kol!
Závody pro profesionály i amatéry / Dětské závody

Bohatý doprovodný program / Zábava pro celou rodinu
Přijďte se podívat, přijďte si zazávodit, přijďte změřit své síly

s mistry České republiky Kristiánem Hynkem, Pavlem Boudným a dalšími!

Podrobné informace na www.kolopro.cz a www-transbrdy.cz

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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Badmintonisté ukončili sezonu
TURNAJE SE KONALY V ŘEVNICÍCH I DOBŘICHOVICÍCH

Jarní část mistrovské sezony roze-
hráli řevničtí »národní« házenkáři.
Prvním soupeřem celkům hrajícím
oblastní přebor byl silný Bakov. Ne
všechna družstva nastoupila v kom-
pletní sestavě. 
Řevnice – Sokol Bakov 9:11
Branky: edl 5, Sedláček 4
Žáci určitě měli na víc.
Řevnice B – Sokol Bakov A 19:22
Branky: štech 8, Veselý m. 4, Ve-
selý P. 3, Jandus 2, Jelínek 2
Béčko mužů doplněné dorostenec-
kým útokem drželo celé utkání krok
se soupeřem. Vychýlená muška v zá-
věru rozhodla o vítězství Bakova. 

Řevnice – Sokol Bakov 24:15
Branky: Holý 13, Kraus 6, edl 5
Několik starších žáků opět chybělo.
Zajímavostí bylo že spolu nastoupili
bratři Vojta »kamzík« a Matěj  »za-
jíc« Krausovi.
Řevnice B – Sokol Bakov B 26:16
Branky: štech 10, Hartmann Jan
8, Veselý m. 4, Veselý P. 2, Jandus,
Jelínek
Ve spolupráci s dorosteneckým úto-
kem muži předvedli hezkou kombi-
nační hru a zvítězili.                                                                                                                                                                   
Řevnice – Sokol Bakov 16:23
Branky: Kecová 8, mandlíková 6,
matoušková 2
Slabá střídačka starších žaček a ab-

sence několika opor napomohly k ví-
tězství bakovských  děvčat.                                                         
Řevnice – Sokol Bakov 20:15
Branky: štech 5,  Holý 5, Jelínek
4, Kraus 4, Veselý 2
V nejdůležitějším utkání soboty šlo
dorostencům  o účast na mistrovství
republiky. Soupeř zklamal, jeho hra
nebyla nebezpečná, a tak si naši udě-
lali ze zápasu trénink. 
Řevnice B –  Sokol Bakov 13:18
Branky: šťastná 5, mandlíková 4,

Kecová 2, matoušková 2
Ani ve druhém utkání oslabená děv-
čata nedokázala vyhrát. 
Řevnice B - DTJ Řevnice A 6:10
Branky: matoušková 4, šťastná,
šimonovská - mandlíková 6, Ke-
cová 3, Schýbalová
Přátelské utkání starších žaček.
Stará Huť - NH Řevnice B 29:19
Branky: Jelínek 6, Veselý Petr 5, Ve-
selý Michal 3, Jandus 3, Veselý To-
máš, Holý. Petr HOLÝ, Řevnice

Áčko vrátilo loňskou
porážku Raspenavě
Raspenava - Řevnice A 16:19
Branky: Jan Hartmann 9, Pavel
Knýbel 4, Zavadil 4, Stříž 2
A-mužstvo házenkářů načalo od-
vetnou část II. ligy na hřišti raspe-
navské Jiskry. Frustrace z loňské
porážky 17:27 v nás přetrvávala
celou zimu. Obava z nevydařené
odvety trvala pouze pět minut, kdy
Raspenavští vedli 3:1. Po našem
vyrovnání a obratu jsme je už do
hry nepustili. Nejdůležitější práci od-
vedla obrana, jež nedala útočníkům
prostor na průstřely z dálky ani
klid na střelbu z výšlapů. O zbytek
se postaral brankář Zelený. Náš
útok měl jednoduchou práci a mohl
dát o dva až tři góly více.  

František ZAVADIL, Řevnice

Poslední kolo 3. regionální ligy se-
hráli 15. 4. v kladenské hale badmin-
tonisté Sokola Dobřichovice. Nad
Sokolem Jílové i BaC Kladno zvítě-
zili shodně 5:3. V soutěži obsadili 7.
místo. Sezonu pak členové oddílu
ukončili v řevnickém Liďáku.  
Velikonoční žákovský turnaj v bad-
mintonu se uskutečnil v řevnické so-
kolovně. Hrálo se systémem každý s
každým na dva sety. Na třetím místě
se umístil Vojta Klemperer, druhou
příčku vybojovala Tereza Klepetko-

vá, prvenství patří Kateřině Hrubé. 
V Dobřichovicích se pro změnu hrál
Sletový pohár župy Jungmannovy v
badmintonu. Zúčastnili se ho hráči i
hráčky tří oddílů župy. Ve dvou-
hrách zvítězili Alena a Jiří Parkáno-
vi, v pánské čtyřhře Radovnický s
Dvořákem (všichni Sokol Dobřicho-
vice), v dámské čtyřhře  sestry Ho-
molkovy a ve smíšené čtyřhře H. Ho-
molková s J. Konečným (všichni So-
kol Jílové). Bohumil KOS, Řevnice
Tomáš TOmášeK, Dobřichovice

V dresu Řevnic hráli kamzík se zajícem
»NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI ZAHÁJILI JARNÍ ČÁST SVÝCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

Vážení zákazníci, 
od 25. dubna pro Vás v Letech otevíráme 

- Supermarket BILLA
- Hobbymarket ESO
V areálu je Vám dále k dispozici
restaurace, zahradnictví, prodejna

zahradní techniky a studia Andromeda.
Těšíme se na Vás!

VYBRALI TISÍCE. Na tradiční velikonoční pomlázku vyrazili před zahájením mistrovských bojů řevničtí házenkáři.
Celodenní obcházení domů v Řevnicích i v Zadní Třebani přineslo do »hladové« pokladny klubu 21 743 korun! Všem,
kteří nám otevřeli vrátka, moc děkujeme! Petr HOLÝ, Řevnice Foto Bohumil KOS

ÚČASTNÍCI TURNAJE. Malí badmintonisté, kteří změřili síly na turnaji v
Řevnicích. Foto Bohumil KOS
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Dobřichovice »zničil« Mustafa Ansuma
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Nečekaný výprask si z
Dobrovice přivezli fotbalisté Dob-
řichovic. Všeradice béčku Újezda
nasázely tucet branek!
Dobřichovice, krajský přebor
FK Dobrovice -  Dobřichovice  7:1
Branka: Kalivoda  
Hosté nastoupili bez několika zraně-
ných opor, citelně chyběl zejména
stoper Starec a tvůrce hry Šmerda.
Přesto dokázali s favorizovanými
domácími uhrát bezbrankový polo-
čas a dokonce si vytvořili i několik
šancí. Ve druhé půli Dobrovice, jež
se chce vrátit do divize, pokračovala
ve vražedném tempu, jemuž nebylo
možné stačit. Utkání rozhodl skvělý
Afričan Mustafa Ansuma - tři góly
vsítil sám a na další nahrál.     (oma)
Dobřichovice - FK  Čáslav B 2:0
Branky: Karda  2
Dobřichovičtí byli od začátku aktiv-
nější i lepší. Ve 14. minutě to potvr-
dil krásnou střelou, na níž výborný
gólman hostí nedosáhl, Karda - 1:0.
Namlsaní diváci očekávali další
branky, jenže čáslavské béčko toho

moc nevyprodukovalo a domácím
střely lapal náhradní brankář druho-
ligového A-týmu. Uklidnění nastalo
až v 88. minutě, kdy Obermajer vlétl
do vápna, napřáhl ke střele a byl ze-
zadu podražen. Penaltu proměnil
Karda ve druhý gól utkání.      (oma)

iv. třída krajské soutěže
Dobřichovice B - Dobříč B 6:2
Branky: Štědroňský 3, Smiovský,
O. Prosický, Halenka
Dobřichovická rezerva zřejmě těžko
najde ve IV. třídě vyrovnaného sou-
peře. (oma)

FK LeTY, krajská 1. b třída
FK Lety - Jíloviště 1:0 
Branka: Hajda
Favorizovaní hosté si přijeli pro tři
body, od počátku měli převahu a vy-
tvářeli si i šance. Druhý poločas měl
podobný průběh jako první - hosté
útočili, domácí disciplinovaně bráni-
li a podnikali brejky. V 69. minutě šli
dokonce do vedení - precizně zahra-
nou standardku Rady dorazil hlavou
do branky Hajda. Hosté vrhli všech-
ny síly do útoku a v 76. minutě dva-
krát vykopával míč z brankové čáry
výborný Rada. Mezi 79. a 81. minu-
tou hosté několikrát vyrobili závar
před domácí brankou, ale bezúspěš-
ně, v 89. minutě nastřelili z bezpro-
střední blízkosti tyč! Domácí si za
heroický výkon vítězství nad lídrem
tabulky zasloužili. Jiří KÁRNÍK
Mníšek - FK Lety 1:0 
Domácí potřebovali zvítězit a nako-

nec se jim to povedlo. Mníšek hrozil
celé utkání ze standardek, ze kterých
si vypracoval největší šance. V 23.
minutě zachraňoval na poslední
chvíli letovský Rada únik domácích.
O minutu později ze standardní situ-
ace nastřelili domácí hlavou tyč. Po
přestávce se hosté osmělili a v 49.
minutě trestný kop Rady skončil nad
břevnem domácí branky. Domácí se
postupně vymanili z tlaku hostů a v
60. minutě po zaváhání Rosenkranze
i Hajdy prudkou ranou z 20 metrů
rozhodli utkání.           Jiří KÁRNÍK

řevNice, iii. třída
Třebotov - Řevnice 2:3
Branky: Volf, Wrobel, Pitauer L.
Řevnice od začátku předváděly pěk-
ný fotbal. Z převahy a mnoha šancí
se bohužel podařilo dát jen jeden
gól. Do druhého poločasu nastoupili
hosté s tím, že v pohodě dovedou ut-
kání do vítězného konce. Soupeř  ale
z ojedinělé akce vyrovnal. Naštěstí
tato branka Řevnice vyburcovala ke
vstřelení dvou gólů. Těsně před kon-
cem sice domácí snížili, ale poslední
minuty se hrály na polovině Třebo-
tova. Miroslav KRATOcHVÍL
Řevnice - Lety B 1:0
Branka: Wrobel

V nijak pohledném, bojovném utká-
ní měli domácí více štěstí.
ZADNÍ TřebAň, iii. třída
OZT - Srbsko 2:2
Branky: Šťastný F., Břížďala
V nervózním utkání, které sudí Duc-
ký absolutně nezvládl, měli domácí
převahu. Ostrovan mohl jít do vede-
ní zásluhou Neubauera, ale jeho gól
padl z ofsajdu. Za chvíli se radovali
hosté – dorážka hlavou skončila pod
břevnem. Naštěstí se za pár minut
krásně trefil kapitán Šťastný a do
kabin se šlo za nerozhodného stavu.
V 65. minutě napřáhl za vápnem ma-
tador Břížďala a trefil - 2:1. Hra byla
rozkouskována hrubými fauly a
slovními výpady, několik hráčů na
obou stranách mělo dostat červenou
kartu. Deset minut před koncem
hosté z penaty srovnali.            (Mák)
Tetín - OZT 2:2
Branky: Vlastní, Procházka
vŠeRADice, iii. třída
Všeradice - Újezd B 12:0  
Góly: Suchý 3, Linhart 3, Jakou-
bek 2, Silbernágl 2, Artl, Mackovič
Všeradice - Osek 0:2 
KARLŠTeJN, iii. třída
Karlštejn – Hudlice 1:0
Branky: Vyterna
Domácí měli velkou převahu a doká-
zali si vytvořit i množství šancí. V
cestě jim ale stál výborný brankář
Hudlic Vít Sklenář. Josef MOTTL
Fc LiTeň, iv. třída
Liteň – Hýskov B 2:1
Za domácí poprvé v mistráku na-
stoupil Angolan Antonio José Tomás
a výkon celého mužstva šel hned o
mnoho procent nahoru. Zaslouženě
vyhrálo lepší mužstvo.             (boub)
Zdejcina - Liteň 3:4
Branky: Eliášek 2, Los, Berka
Liteň se musela obejít bez obránce
Antonia - v Praze byl přepaden rasis-
ty! Domácí třikrát vedli, a to ještě 5
minut před koncem. Liteň vyrovnala
a Eliášek v samém závěru přidal ví-
tězný gól.     Miroslav BOUBERLE

BODY ZŮSTALY DOMA. Nečekanou výhru 1:0 nad lídrem soutěže, muž-
stvem Jíloviště, vydřeli doma fotbalisté Letů.                    Foto NN M. FRÝdL

Zadní Třebaň - Přebor rekreační
kopané s pražskými týmy hraje se
střídavými úspěchy stará garda
Zadní Třebaně. 
SG OZT - SG Ruzyně 0:0. 
Zápas přinesl zajímavý fotbal s šan-
cemi na obou stranách, které ale
týmy nevyužily. 
Hotel OSTAŠ – SG OZT 1:4
Domácí posíleni o bývalého repre-
zentanta L. Vízka a jeho bratra na-
stoupili velmi sebevědomě. Ostro-
van se ovšem soupeře nezalekl a
dokázal jej porazit rozdílem třídy.
Vítězstvím se SG OZT posunula s
deseti body na osmé místo deseti-

členné tabulky. 
Zelenina - SG OZT 4:1
V týmu soupeře nastoupili bývalí
ligoví hráči Peclinovský, Siegel i
Novotný a bylo to znát. Domácí
žádné komplikace nepřipustili a
vklidu si dokráčeli pro vítězství,
jímž si upevnili první místo  v pře-
boru. SG OZT předvedla i přes po-
rážku sympatický výkon.
SG OZT – SG JUNIOR 1:2
Ze dvou nepřesností v úvodu se hos-
té ujali vedení 0:2. Domácí pak
zpřesnili hru, zatlačili hosty do de-
fenzivy, ale dokázali pouze snížit.

Miroslav BOUBERLE
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Stará garda »válí« v přeboru

KRÁSNÝ ZÁŽITEK. Semifinále fotbalové Ligy mistrů, v němž domácí Bayern
porazil Real Madrid 2:1, se v Mnichově zúčastnil Jiří Hudeček z Letů. Takto
pro čtenáře NN popsal své zážitky: „Zápas před plným stadionem byl krás-
ný zážitek. Nejvíc mě ale překvapilo velice slušné chování fanoušků obou tá-
borů. Potkávají se spolu v centru v Mnichově, kde se pije pivo a konzumují
skvělé bavorské speciality, zazpívají oslavné chorály svého mužstva, pozdra-
ví se a pokračují. Nádherná atmosféra! Je možné vidět i celé rodiny s dětmi,
které míří na fotbal a nemusí se ničeho bát. V naší lize bych na zápas Sparty
s Ostravou dítě rozhodně nevzal. Semifinále Ligy mistrů v Mnichově bylo
svátkem fotbalu pro všechny fanoušky!“       Text a foto Jiří Hudeček, Lety

Kdy a kde hrají příště
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Rakovník 28. 4. 10.30
SK  Úvaly - Dobřichovice  6. 5. 17.00
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Hostomice 29. 4. 17.00    
Březnice - FK Lety 6. 5. 17.00
SK CHLUMEC, okresní přebor
Beroun B - SK Chlumec 29. 4. 17.00 
SK Chlumec - Broumy 6. 5. 17.00 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Kazín - Řevnice 28. 4. 17.00 
Řevnice - Červený Újezd 5. 5. 17.00 
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT – Loděnice B 28. 4. 17.00
Hudlice – OZT 6. 5. 17.00
VŠERADICE, III. třída okr. soutěže
Všeradice – Hostomice B 28. 4. 17.00
Březová – Všeradice 5. 5. 14.00
KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže
Tmaň – Karlštejn 28. 4. 10.15
Karlštejn – Cembrit Beroun 5. 5. 17.00
VIŽINA, IV. třída okresní soutěže
Mořina - Vižina 28. 4. 17.00 
Vižina - Liteň 5. 5. 14.00 
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Chrustenice 29. 4. 17.00  
Vižina - Liteň 5. 5. 14.00 


