
Česko - Už to tu jednou bylo: Ces-
tovní pas musí mít úplně každý, i
nejmenší děti! Před pár lety sice
bylo toto nařízení jako nemoudré
zrušeno, ale teď je tu zase - od 27.
června se nikdo bez pasu do za-
hraničí nepodívá. Tedy - alespoň
legálně ne!
Od stejného data přestane platit
možnost nechat si dítě zapsat do pa-
su jednoho z rodičů. Na magistrá-
tech a obecních úřadech se už nyní
tvoří fronty žadatelů o pas pro své
potomky. Ještě větší nápor se čeká u
přepážek v příštích týdnech. Na vy-
řízení dokladů totiž mají úřady celý
měsíc a řada rodičů o nové povin-
nosti ještě ani neví. 
Při vyřizování musí rodiče počítat s
tím, že vyřizování dokladů pro dítě
trvá až několik týdnů. K žádosti o
pas je třeba doložit rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného zástup-
ce. Dlouhé minuty zabere často na
úřadu focení dětí - problém je přede-
vším s neposednými caparty a ubre-
čenými kojenci. 
„Dobrá zpráva je, že matriky koneč-
ně pochopily, že by se po 27. 6. zh-

routily pod náporem žádostí o vydá-
ní Osvědčení o státním občanství,
jež bylo dosud potřeba při žádosti o
dětský pas a osvědčení zrušily. Již
tedy není třeba v případech, kdy oba
rodiče jsou Češi,“ uvedla jedna z
maminek Hana Lukešová z Litně. 
Za vydání cestovního pasu pro dítě
se platí 100 korun, levnější je takz-
vaná dětská občanka, za kterou se
platí 50 korun. Tu lze pořídit všem
dětem, kterým ještě nebylo patnáct
let, a platí pro cesty do zemí Evrop-
ské unie. Kdo situaci řeší na posled-
ní chvíli a spěchá, může si připlatit
za »rychlopas«. Ten přijde pro dítě
na tisícovku. 
Úředníci ministerstva vnitra v minu-
lých dnech zjišťovali, jak jsou jed-
notlivé úřady vytížené. „Na kritic-
kých místech navrhneme řešení, tře-
ba další fotobuňky,“ uvedl pro i.dnes
mluvčí ministerstva Vladimír Řep-
ka. Nařízení, jež ruší zapisování dětí
do dokladů dospělých, platí ve všech
státech EU. „Je to bezpečnostní opa-
tření, které má ochránit děti před kri-
minalitou na nich páchanou,“ dodal
Řepka.                Petra FRÝDLOVÁ

V Dobřichovicích padl teplotní rekord!
Dobřichovice - Tak horký konec dubna pamatuje málokdo. Poslední
aprílový víkend padaly teplotní rekordy po celých středních Čechách.
Kde bylo vůbec nejtepleji? U Berounky, v Dobřichovicích.
Na všech čtyřech středočeských měřících stanicích překročila teplota 29
stupňů Celsia. Nejtepleji ale bylo v sobotu 28. dubna v Dobřichovicích, kde
naměřili 29,7 stupně Celsia. Dosavadní maximum naměřené před pěti lety
přitom bylo 28,8 stupňů.  Po doslova letním konci dubna a začátku května
přišlo do Česka ochlazení. Zatímco poslední dubnový víkend se teploty
pohybovaly kolem třiceti stupňů, první víkend v květnu bylo v průměru o
deset stupňů méně. Na příští dny předpovídají meteorologové převážně vel-
kou oblačnost, na většině území občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i
bouřky. Teploty se mají pohybovat mezi 13 až 18 °C. (pef)

HNÍZDO STŘEŽÍ LABUŤÁK. Půjdete-li ze Řevnic do Zadní Třebaně pěši-
nou kolem Berounky, můžete v chatové osadě pod Chybou uvidět krásné
hnízdo labutí. Bílí ptáci jsou miláčky celého okolí, pán, jenž má chatu hned
vedle, bedlivě střeží pohyb lidí v jejich blízkosti. „Nedělejte mi tu rámus,
nebo je vylekáte!“ varuje občas kolemjdoucí. „Každý je tu krmí, až mám st-
rach, že se odnaučí hledat si sami potravu,“ dodává a vypráví příhodu o la-
buťákovi, který hnízdu zajišťuje ostrahu. „Nedávno tu jel kluk v kajaku, jel
moc blízko, labutí sameček roztáhl křídla a - pak už jsem slyšel jen šplou-
chání vody a nadávky promočenýho kajakáře...“ (help) Foto Jiří ZIKA

V tomto čísle Našich novin
* Lesní školka chystá školu - strana 3

* Na řetězení dorazí roboti - strana 4
* V Letech závodily dvě tisícovky

cyklistů - strana 7

Liteň - Pentlemi nazdobenou májku
postavila liteňská chasa na místním
náměstí tak, jak se podle tradice sta-
vět má: 30. dubna večer. Podle tra-
dice ji také hlídala. Jenže neuhlídala
- i to k tradicím patří.
„Asi v půl třetí ráno nám ji podřízli
kluci ze sousední vsi Korno,“ uvedla
jedna z ogranizátorek liteňských
májů Monika Klimentová. Zdejší ha-
siči vetřelce vyrušili a hnali je až ke
Kornu. „Bohužel nedohnali,“ doda-
la Klimentová. Májka sice zůstala
stát, ale protože mohla ohrozit okolí,
poslali ji k zemi sami Liteňští. „Ni-
čitele jsme po pátrací akci odhalili
hned druhý den - slíbili, že přijdou
májku v předvečer našich oslav po-
moci znovu postavit,“ dodala orga-
nizátorka. (Viz strana 8) (mif)

ZA VOLANTEM. Na tradičním majálesu, který se 1. května konal v Řevni-
cích, si děti mohly »osahat« hasičskou techniku.             Foto NN M. FRÝDL

MÁJKA. Liteňští při »regulérním«
kácení májky.   Foto NN M. FRÝDL

Už zase: Pasy musí
mít všichni, i kojenci!
NA VYŘÍZENÍ DOKLADŮ MÁTE ČAS DO 27. ČERVNA

8. května 2012 - 9 (570) Cena výtisku 7 Kč

Klíma prodával knihy

Májku nazdobili, postavili, hlídali. (Ne)uhlídali...
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Klíma vyprávěl, hrál i prodával knihy
ZPRAVODAJ HLÁSNOTŘEBAŇSKÝCH OBČANŮ A CHATAŘŮ OSLAVIL DVACÁTÉ PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Možná jste si všimli na dveřích ZŠ
Řevnice ve Školní ulici samolepky
Aktivní škola. Certifikát byl škole
udělen společností Kvalita školy a
platí doslova a do písmene. Neuply-
ne měsíc, aby se ve škole něco důle-
žitého či zajímavého neudálo.
Nejbližší akcí bude v pátek 18. květ-
na od 14.00 Den rodin. Na zahradě
školy a v jídelně se i tentokrát sejdou
celé rodiny - vyzkoušíme si, jaké to
je společně sportovat, hrát si nebo si
něco pěkného vyrobit pod dohledem
zkušených lektorek.
Spoustu jsme toho na jaře už stihli.
Jen co dozněl mumraj kolem admi-
nistrování přihlášek a zápisových lí-
stků na střední školy, »prosvištěl«
školou projektový den s názvem 19.
století. Děti si vyzkoušely, jak fun-
guje parní stroj, na vlastní oči viděly
módu tohoto století, na 1. stupni do-
konce přišla do třídy místo učitelky
babička jako od Boženy Němcové. Ti
starší si popovídali o nemocech a me-
dicíně či architektuře. 
Na začátku dubna pod záštitou nada-
ce Pangea ovládl školu projektový
týden Aktivní životní styl s mottem

Být aktivní – být zdravý. Hlavní myš-
lenkou bylo ukázat dětem, že volný
čas lze trávit i jinak než u počítače a
že to dokonce může být zábavné.
Aktivity se týkaly tance, divadla, la-

nového centra, cyklovýletu, děti ses-
tavovaly zdravé jídelníčky, učily se
společně si hrát. Školu navštívila Dr.
Fuchsová a probrala s dětmi, jak na
to, aby se cítily šťastné, spokojené a

zdravé. Projekt korunoval celodenní
sportovní pětiboj se ZŠ Nučice.
V sobotu 14. 4. se sešli rodiče na za-
hradě 1. stupně a pomohli upravit
zdivočelé porosty, shrabali a uklidili,
co na trávníky i hřiště napadalo přes
zimu, a  upravili plochy, které volaly
po zasetí nové trávy. Všem, kteří při-
šli, vedení školy velice děkuje. 
Celosvětovému Dnu Země jsme se
věnovali 20. 4. V každé třídě vládl
jeden ze čtyř živlů - viz NN 8/2012.
Ačkoliv to vypadá, že si jen hrajeme,
opak je pravdou. Náš Školní vzdělá-
vací plán je nabitý a to, zda se nám
jej daří plnit, prověří testování. V
lednu test prověřil deváté třídy, ve 2.
polovině dubna sedmé i osmé, v
květnu se budou testovat třídy páté. 
Od 21. 5. do 6. 6. absolvují konečné
ročníky 1. a 2. stupně, tedy 5. a 9. tří-
dy, celoplošné testování standardů. 
Naše škola ale není jen aktivní, ale je
také otevřená. Každý rok několikrát
vyhlašujeme Dny otevřených dveří -
kdokoliv se může přijít podívat na
to, jak vypadá »obyčejný« školní
den ve třídách. Jiřina DOpiTOVÁ, 

výchovná poradkyně ZŠ Řevnice

Jednou z doprovodných akcí tramp-
ského a folkového festivalu Porta je
už několik let sázení stromků v du-
chu hesla Zasaď strom, ať máš kys-
lík na zpívání! Před Lesním diva-
dlem v Řevnicích se dobrovolníci sá-
zející Les Porty letos v půlce dubna
sešli už popáté. Tentokrát nám přálo
i počasí: narozdíl od předpovědí, jež
hrozily pošmournou oblohou s deš-
těm, se na nás smálo sluníčko. Vz-
hledem k počtu stromků se nás sice
sešlo maličko, ale i děti nadšeně vy-
klízely prostor k sázení od větví, no-
sily stromečky, asistovaly sazečům a
samy si také vyzkoušely, jak stromky
sázet. Během čtyř hodin jsme paseku
zaplnili smrčky, kterých bylo na pět
set! A protože následujících několik
dní propršelo, doufáme, že stromeč-
ky budou prospívat a za několik de-
sítek let tu vyroste krásný les.

Barbora tESAŘoVá, lety

Jak ten čas letí - je to již neuvěřite-
ných 25 let, kdy byl založen Zpra-
vodaj hlásnotřebaňských občanů a
chatařů. Redakční rada zpravodaje
se rozhodla, že k tomuto výročí na
konci letošního dubna uspořádá be-
sedu se známým novinářem, spiso-
vatelem a scénáristou, obyvatelem
Dobřichovic Josefem Klímou. Popu-
lární »investigativec« pozvání do
Hlásné Třebaně přijal, a tak jsme se
s ním mohli 24. 4. setkat v naší soko-
lovně. A stálo to opravdu zato. Večer
jsme si krásně užili - Klíma velmi
poutavě vyprávěl a protože je i skvě-
lý muzikant, dokonce nám zahrál a
zazpíval několik písniček. Po skon-
čení besedy nám nabídl dvě své
knížky -  a byl o ně velký zájem! Za
odměnu náš host dostal od starosty

obce Vnislava Konvalinky hrneček
na kávu se symbolem Hlásné Tře-
baně, který se mu určitě líbil. 
Na úplný závěr starosta poděkoval
Daně Fišerové za její dosavadní prá-
ci pro Zpravodaj a předal jí nejen di-
plom, květiny ale i velmi povedený
dort ve tvaru knihy. Zároveň přivítal
a představil novou kronikářku Ivu
Matějkovou, která byla pro změnu
obdarována krásnou květinou. Po-
přál nejen jí, ale všem ostatním do
dalších  let mnoho pěkných článků,
hodně dopisovatelů a hlavně čtená-
řů. Byla to opravdu moc a moc po-
vedená akce, škoda jen, že na takto
zajímavou besedu přišlo tak málo li-
dí. Tak snad příště bude účast hoj-
nější. Díky organizátorům za krásný
zážitek. Jitka ŠVECOVÁ, 

Hlásná Třebaň

Za dětmi přišla babička jak od Boženy Němcové
ŘEVNICKÁ ŠKOLA CHYSTÁ NA 18. KVĚTNA SETKÁNÍ RODIN - BUDOU SPOLEČNĚ SPORTOVAT, HRÁT SI, VYRÁBĚT...

V řevnickém lese přibylo 500 stromů
DOBROVOLNÍCI NA PASECE U LESNÍHO DIVADLA SÁZELI LES PORTY

DOSTAL HRNEČEK. Josef Klíma (první zleva) dostal po besedě v Hlásné
Třebani hrneček se znakem této obce. Foto Jitka ŠVECoVá

DEN ZEMĚ. Řevničtí šesťáci při oslavě Dne Země. Foto Jiřina dopItoVá

Voda v okolí je špatná,
je v ní železo i dusitany
V minulý dnech jste mohli ve svých
schránkách najít letáky nabízející
rozbory pitné vody s následným po-
radenstvím, co s eventuálně špat-
ným stavem dělat. Pracuji v tomto
oboru mnoho let, proto bych rád
doplnil některé další skutečnosti,
které se v letáku neobjevily. Zaprvé
- voda je v okolí celkově špatná vli-
vem geologického podloží (železo,
mangan) a následkem zemědělské
činnosti v letech minulých (dusična-
ny, dusitany, amonné ionty). Nápra-
va existuje ve formě úpraven vody,
tato řešení ale bývají finančné ná-
kladná. Zadruhé - rozsah nabízené-
ho rozboru vody sice odpovídá ceně
i tomu, že se jedná o kontaminující
látky, které se vyskytují nejčastěji,
nicméně neodpovídá rozsahu stano-
venému vyhláškou 252/2004 Sb. Ta
udává rozsah analýz nutný pro po-
souzení, zdali je voda pitná. Pokud
je tedy výsledek analýz příznivý,
určitě není možné tvrdit, že vodu lze
pít. Jan KuKlíK, lhotka

KAM S NÍM? Malí i velcí dobrovolníci se už popáté sešli v Řevnicích k sáze-
ní Lesa Porty.           Foto ARCHIV 
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Lesní školka ZeMě otevře od září školu
»DĚTEM JDE LÉPE MATEMATIKA, KDYŽ PŘED TÍM LEZOU PO STROMECH,« ŘÍKÁ KATEŘINA KOTKOVÁ

Předposlední dubnový den se v řevnickém Hnízdě
lesní školky ZeMě konala slavnost stavění májky.
Podle jedné z organizátorek Májka - uťatý ověn-
čený strom zasazený do země za dob našich před-
ků znázorňovala spojení mužského a ženského
principu a zároveň nebe se zemí. Bývala to oslava
jara a celá vesnice jí přivolávala dobrou úrodu. 
Byl horký den, scházeli jsme se pomalu ve špa-
nělském stylu maňana - tedy »zítra je taky den«.
Zato však v dobré náladě. Kamarádi  z Mořinky
dovezli menší borovičku. Tu pánové - kluci, tatín-
ci, průvodci... nahladko ohoblovali a opatřili svý-
mi iniciálami zatímco žínky malé i velké napřed
ozdobily velký vrbový věnec a potom i své vlasy
květinami, holčičky i věnečky na hlavy stihly. K
tomu se prostor klubu Země plnil líbeznými zvu-
ky houslí a cella, které vydávala část Slavnostní
kapely písněmi z Čech, Moravy i Slovenska - o
zeleném věnečku a lásce co není stálá. 
Každý si vybral stužku oblíbené barvy, přivázal ji
k májce a pak už začala hlavní část slavnosti. Dív-

čí skupinka obsadila v zemi vykopanou jámu s
věncem a kolem tančila i zpívala věnečkový tane-
ček. Kluci a muži připravili Májový kůl k akci a
houpavým krokem se s ním přiblížili ke kroužku
holčičímu za zvuku písně »přece tvoje nebudu ani
jednu hodinu«. Když došlo na »...a ty přece budeš
má...«, už se ověnčená májka za všeobecného ve-
selí sázela do jámy. Dalo sice trochu práce než
jsme rozpletli všechny ty stuhy, kterých bylo p-
ožehnaně, ale pak už nic nebránilo tomu, aby-
chom na kůlu společným tancem utkali »tkaninu
života«, kde každé vlákno a všechny barvy jsou
stejně důležité, tak jako každý tady na zemi. 
Bylo to jedno z těch kouzelných odpolední, kdy
máte možnost zažít chvíle obyčejného života, jež
vás naplní pravdivým pocitem štěstí. Žádný ohňo-
stroj vášní, barevná světla či velký oheň, ale dotyk
opravdovosti života v jeho ryzí podobě. Tento zá-
žitek si schovám do archivu těch, na které mys-
lím, když naděje je poskrovnu. 

Helena PeliKÁnOVÁ, Zadní třebaň

Řevnice - Kateřina  KOtKOVÁ je
jednou ze zakládajících členek o. s.
Země, které sídlí v Řevnicích. Zá-
roveň je koordinátorkou právě vz-
nikající školy. Dlouhodobě se věnu-
je metodám celostní medicíny, shi-
atsu, květové terapii, vede kruhy
ženské spirituality a jako dula pod-
poruje ženy během těhotenství, po-
rodu i šestinedělí. 
V Řevnicích provozujete lesní škol-
ku ZeMě, teď prý se chystáte čin-
nost rozšířit i o školní výuku. Je to
pravda?
Ano, rozšíření na školu je logické po-
kračování školky: děti, pro které jsme
lesní školku v roce 2009 zakládali, už
dorůstají do školního věku. Velká část
dětí se zná už od plenkového věku,
zakládající rodiče se spolu scházejí
léta. Zároveň se připojila spousta dal-
ších dětí i jejich rodičů. Školka ZeMě
tu je nejen pro děti, ale zároveň vy-
tváří platformu setkávání a sdílení
pro celé rodiny. Rodiče se zapojují do
různých projektů - výletů po okolí,
péče o zahrádku, návštěv zajímavých
dílen, vyrábění bylinných mastiček a
podobně. Během školního roku pořá-
dáme slavnosti spojené s koloběhem
přírody i několik týdenních výjezdů -
na koně, na plavání, na hory... Nedo-
kázali jsme si představit, že zralostí
do první třídy tohle naše spolubytí
ukončíme a rozprchneme se po světě.
Tak se zrodil nápad společně si udělat
i školu. Otevíráme v září 2012. 
Jakým způsobem a na jakých princi-

pech bude vzdělávání organizováno?
Škola ZeMě bude fungovat v Řevni-
cích čtyři dopoledne v týdnu, odpo-
ledne budou společná pro školní i
školkové děti. Takto nebudou zcela
odděleny starší děti od svých mlad-
ších sourozenců a kamarádů. Pátý
den bude výletní nebo prostě domácí.
Učit se bude střídavě venku a v při-
praveném prostředí uvnitř. Vzdělává-
ní bude organizováni formou projek-
tů a tematických epoch. Z pedagogic-
kých směrů nás nejvíc oslovuje un-
schooling a intuitivní pedagogika 
Co si pod tím můžeme představit? 
Unschooling doslova znamená ne-
školení nebo odškolnění. Jeho propa-
gátor John Holt vychází z toho, že dě-
ti přirozeně mají touhu se rozvíjet,
učit se a poznávat svět. Ideální je
podchytit v každém daném období i
okamžiku, co dítě zajímá, v tom ho
podpořit a dodat mu informace i pod-
klady, které potřebuje ke zdárnému
dokončení svého projektu. Dítě se tak
učí skrz vlastní zkušenosti i hmatatel-
né poznatky o realitě a takto nabyté
vědomosti i dovednosti se přirozeně
stávají součástí malého človíčka.
Místo toho, aby jim někdo dospělý

nadiktoval, co je »správně«, ony se to
učily nazpaměť a opakovaly to, se
děti učí následovat svůj vlastní směr,
věřit svým schopnostem i podpoře ze
strany dospělých. 
A co je intuitivní pedagogika?
Škola intuitivní pedagogiky se vyvi-
nula ve švédském Solviku z původně 
waldorfské školy. Její hlavní myšlen-
kou je, že v naší době velikých změn, 
kdy není jasné, jak se svět dál bude
vyvíjet, je třeba vychovávat svébytné
a tvořivé lidi, v dětech podporovat je-
jich autonomii, aby se později doká-
zaly aktivně podílet na rozvíjení spo-
lečnost. Smyslem není vychovávat je
k tomu, aby se pouze zařazovaly do
současného systému. Děti se učí roz-
víjet všechny dovednosti, často pro-
střednictvím hry, velmi důležitá je
muzikálnost, protože hudba rozvíjí
pravou i levou hemisféru... Nedílnou
součástí výuky je také všestranný po-
hyb. Třeba jsme zjistili, že dětem jde
daleko lépe matematika, když před-
tím lezou po stromech. To vše se děje
v rámci jasného řádu, který udržuje
silná, dětmi přijímaná osobnost učite-
le, pravidelnost apod. 
Bude váš způsob výuky »kompatibil-

ní« s běžnou základní školou? Naučí
se děti vše, co se naučit mají?
Je samozřejmostí, že v naší škole pro-
bíraná látka bude odpovídat rámcové-
mu vzdělávacímu plánu, tak, aby děti
obstály i v dalších stupních vzdělávání.
Jakým dětem bude škola určena?
Může se přihlásit každý?
Do první třídy nastoupí prvňáčci spo-
lu s dětmi, které tento rok mají ofici-
álně odklad. Většina z nich jsou »ab-
solventi« lesní školky. Jsme projekt,
který vychází ze spolupráce rodin -
jsme otevření dalším rodinám a dě-
tem, které by se chtěly připojit. Školu
bychom letos rádi otevřeli pro asi 10-
12 dětí, ale ještě máme kapacitu při-
brat další přibližně 3-4 školáky z
okolí Řevnic či z Prahy. Z Prahy bu-
deme zajišťovat dopravu vlakem s
našimi průvodci. 
Nedávno jsme v Našich novinách
otiskli článek, že hledáte nové místo, 
našli jste je?
Jednáme o místě, jež nám připadá
ideální - jde o srub u lesa, kudy často
chodíme s dětmi. Doufáme, že vše
klapne, a už se těšíme, jak budeme
přes léto připravovat dětem nové zá-
zemí. Helena PeliKÁnOVÁ

HOUSLISTKA. Kateřina Kotková, tentokrát v roli houslistky. Foto Petr KORBELÁŘ

Kola pomohou Africe
Pokud se chcete zbavit starého kola
a zároveň pomoci nejchudším dě-
tem v Gambii, máte šanci. V Berou-
ně byla zřízena dvě sběrná místa,
kde můžete opotřebovaná kola, hor-
ská i silniční, nebo jen náhradní díly
či nářadí odložit. Jedno je u kapličky
na Jarově (denně 16-19.00), druhé v
sídle firmy Belaza Husqwarna na sí-
dlišti 8-17.00). Kola budou svážena
do centrálního skladu v Opavě, kde
je opraví žáci odborného učiliště a li-
dé na veřejně prospěšných pracích.
Potom poputují k africkým dětem.
Každý kdo přispěje, získá certifikát a
bude-li mít zájem, obdrží esemesku,
jak bylo s jeho bicyklem naloženo. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, MěÚ Beroun

Žínky zdobily věnec i vlasy, pánové chystali borovičku
V ŘEVNICKÉM HNÍZDĚ LESNÍ ŠKOLKY ZEMĚ SE KONALA SLAVNOST STAVĚNÍ MÁJKY

ZDOBILI MÁJKU. Slavnost stavění májky v řev-
nické lesní školce ZeMě.  Foto Petr KORBELÁŘ
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Jazz bude znít na ulicích i v hospodách
NA SEDMÝ ROČNÍ FESTIVALU JAZZ ČERNOŠICE DORAZÍ IVA BITTOVÁ, PETER LIPA, LACZO DÉCZI A DALŠÍ
Sedmý ročník jazzového festivalu
JAZZ Černošice 2012 se bude konat
od 23. do 27. května. Pět dní bude v
Clubu Kino Černošice i na černošic-
kých ulicích, ve vybraných restaura-

cích a na prostranství před Centrem
Vráž znít jazzová hudba. Na posled-
ně jmenovaném místě vystoupí 23.
května Dech Band, Kouzelnice,
Black Notes a F Holky ze ZUŠ Čer-
nošice, večer se uskuteční v jazzo-
vém maxistanu Free jazz jam sessi-
on. Ve cťvrtek 24. 5. se tu publiku
představí deťský pev̌ecký sbor Cho-
rus Angelus a Školní Big Band ZUŠ
Biskupská, večer bude zakoncěn jaz-
zovou párty opět ve venkovním sta-

nu. V pátek 25. 5. můžete vidět a sly-
šet na stejné scéně Sisa Féherová
Quartet a The Dixieland Messengers
Praha. Specialitou letošního ročníku
je sobotní jazzová snídaně od 10.00
v restauraci Bolleta s Martinou Tal-
povou, ve středu 23. 5. bude celý ve-
čer v restauraci U Mlynárě hrát Ad
Hoc Milana Čejky. Všechny tyto kon-
certy jsou zdarma. Ve středu 23. 5.
bude večer v Clubu Kino věnovaný
pěveckým sborům Columbella gym-

názia Oty Pavla v Radotíně, E.I.T.
Voices a Mifun and Steak House Or-
chestra. Ve cčvrtek 24. 5. jsou od
10.00 a od 11.00 v Clubu Kino při-
praveny dva výchovné koncerty pro
školy, na kterých vystoupí Big Band
Milana Svobody, večer si pak do ki-
na můžete přijít poslechnout Milana
Svobodu and Quartet. Festivalový
víkend od 25. 5 do 27. 5. bude v Clu-
bu Kino patřit tem̌to zvučným jmé-
num̊: Golden Big Band and Peter Li-
pa, Sisa Féherová and Quartet, Mi-
chal Gera Band, Erika Fečová, Laco
Déczi, Vít Švec Trio, Zdeněk Bína a
Jan Urbanec a Melanie Scholtz. V
neděli 27. 5. vystoupí v kině Iva Bit-
tová. Info na www.jazzcernosice.cz.

Pavel BLaŽENÍN, Černošice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
11. 5. 18.00 PROBUDÍM SE VČERA
18. 5. 18.00 RIO

KINO ŘEVNICE
9. 5. 20.00 SOLAR TAXI
11. 5. 20.00 ČTYŘI SLUNCE
12. 5. 16.00 TRISTAN A IZOLDA
12. 5. 20.00 SIGNÁL
18. 5. 20.00 TŘI DARY + MANŽELKA
ZA 50 OVCÍ
19. 5. 16.00 ZTRACENÁ HVĚZDA
19. 5. 20.00 ROZCHOD NADERA A
SIMIN

CLUB KINO ČERNOŠICE
15. 5. 20.00 VĚRA ČÁSLAVSKÁ - VZ-
LETY A PÁDY + beseda
29. 5. 20.00 ŽELEZNÁ LADY

KINO MÍR BEROUN
7. 5. - 10. 5. 17.30 a 20.00 (Út+St 17.30, Čt
20.00) OKRESNÍ PŘEBOR
8. 5. 20.00 MÁME PAPEŽE
9.-10. 5. 20.00 (Čt 17.30) VRTĚTI ŽENOU
10. 5. 15.30 PROBUDÍM SE VČERA
11. 5. - 13. 5. 18.30 (So 20.00) TITANIC 3D
12. 5. a 14. 5. 17.30 PRCI, PRCI, PRCIČ-
KY: ŠKOLNÍ SRAZ
13. 5. 15.30 PIRÁTI
14. 5. 20.00 JOHN CARTER: MEZI
DVĚMA SVĚTY 3D
15.5. 13.45 KOCOUR V BOTÁCH 3D
15. 5. - 16. 5. 17.30 (St 18.30) OKRESNÍ
PŘEBOR
15. 5. 20.00 ROZCHOD NADERA A SIMIN
17. 5. - 18. 5. 20.30 (Pá 17.30) AVENGERS 
17. 5. - 22. 5. 17.30 a 20.00 (Čt 17.30, Pá
20.30, Út 17.30) LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
19. 5. 15.30 CESTA NA TAJUPLNÝ
OSTROV

KINO RADOTÍN
8. 5. 19.00 TRAINSPOTTING
9. 5. 17.30 JOHN CARTER MEZI DVĚ-
MA SVĚTY 3D
9. 5. 20.00 VRÁSKY Z LÁSKY
10. 5. 17.30 HUNGER GAMES
10. 5. 20.00 KLUK NA KOLE
11. 5. 17.30 LORAX 3D
11. 5. 20.00 TEMNÉ STÍNY
12. 5. 16.00 SAMMYHO DOBROD-
RUŽSTVÍ 3D
12. 5. a 16. 5. 17.30 (St 20.00) STREET
DANCE 2 3D
12. 5. a 15. 5. 20.00 (Út 17.30) VRÁSKY
Z LÁSKY
15. 5. 20.00 ROZCHOD NADERA A
SIMIN
16. 5. 17.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
17. 5. - 19. 5. 20.00 (Čt 17.30) LÍBÁŠ
JAKO ĎÁBEL
17. 5. 20.00 BŮH MASAKRU
18. 5. 17.30 JÁ PADOUCH 3D

Krásně jste tleskali! chválil děti Samson
Na dvě stě dětí z okolních škol a školek využilo pozvánku na koncert Jaros-
lava Samsona Lenka, který se konal 3. 5. v řevnickém Biodivadle. Samson
je známý písničkami z večerníčků Václava Chaloupka Méďové, Vydrýsek,
Madla a Ťap, Kluci ze zámku aj.
Děti dostaly příležitost soutěžit o zpěvník s CD Samsonův hudební zvěřinec.
Všichni, kdo se nebáli zazpívat před publikem, byli odměněni sladkostmi,
nejlepší zpěvák pak zmíněnou knihou. Samson si zdejší dětské diváky chvá-
lil: „Ještě se mi snad nestalo,  že by publikum tleskalo tak dobře do rytmu
jako zdejší děti,“ vysekl po skončení koncertu poklonu dětskému publiku. 
„V Řevnicích se mi moc líbí, rád bych sem přijel na podzim znovu, tento-
krát s kapelou Hop trop,“ dodal. Na první čtvrtek v květnu 2013 jsme také
spolu naplánovali další koncert pro děti.            Barbora TEsAŘová, lety

Naše noviny vaś zvou na původní muzikaĺ 

Noc na Karlštejně
Hrají a zpívají: Vladimír ČECH, Jan ROSaḰ, Pavel VIt́EK, 

Petr BENDL, Lumír OLŠOVSKÝ, Jan Mateǰ RaK, 
Petr JaNČaŘÍK, Monika VaŇKOVa,́ Pavla ŠV̌ED́OVa,́ 

Karel KRaĹ, Petr ŘÍHa, alena ŘÍHOVÁ,́ Roman tICHÝ, 
Jirǐ ́OBERFaLZER, Jirǐ ́CICVaŔEK, Jan taRaNt, Jan KUNa,

Ondřej NOVÁČEK, sbor starostů, koňští kaskadéři, šermíři,
metacǐ ohně, kejklíř, koně, koza...

Zámek DOBŘICHOVICE: pátek 1. 6., sobota 2 .6 od 20.30
(Prědprodej vstupenek: MěU ́Dobřichovice - Denisa Solničková:

724 189 611, solnickova@dobrichovice.cz)

Zámek MNÍŠEK p/Brdy: pátek 29. 6., sobota 30. 6. od 20.30
(Prědprodej vstupenek: Zaḿek Mníšek p/B: mnisek@stc.npu.cz)

Na Svinařském řetězení 
budou závodit roboti
Kovářští mistři, platnéři, pregéři,
podkováři, pasíři, nožíři, šperkáři i
zlatnící se 2. a 3. 6. od 10.00 v zám-
ku Svinaře zúčastní 9. ročníku Fóra
uměleckého a tradičního kovářství
Svinařské řetězení. Výstavy kovář-
ských děl, ukázky kovářských tech-
nik i předvádění »obouvání« koní
doplní výstavy obrazů, fotografií,
soch a loutek. Pro děti je připraven
zámecký park plný her a soutěží.
Nově se v programu objeví orientač-
ní závody robotů, zahraje skupina
Confluence. Prohlédnout si budete
moci rekonstruovaný zámek a jeho
park, který byl zvětšen o 1,5 hektaru
a přibylo v něm bludiště.

Jiří NosEk, svinaře

Tipy NN
* Radim Hladík a kapela Blue
Effect budou hosty Clubu Kino Čer-
nošice 10. května od 20.00.          (vš)
* Kapelu Notes from Prague si
můžete poslechnout 11. 5. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Divadelní festival Radotínská Ra-
dost se koná v Kulturním středisku
U Koruny Radotín. V pátek 11. 5.
zahájí festival od 18.00 Divadlo Ta-
té iyumni půvabnou hříčkou Vlna o
bezčasí na pláži. Ve 20.00 uvede
soubor Rachtámiblatník komedii
Žena v trysku století. V sobotu 12. 5.
program začíná v 10.00 a postupně
se představí žáci ZUŠ Klementa
Slavického s ukázkou To nejlepší ze
Saturnina od Zdeňka Jirotky, Diva-
délko Kůzle s pohádkou Na kole i
přes pole, Divadelní spolek Gaudi-
um s hrou Kouzlo pro Fifínu, soubor
Rachtámiblatník s pohádkou Čertův
švagr, soubor Riyo s detektivní psy-
chologickou hrou Večeře a Divadlo
V.A.D. s autorskou hrou Fe-érie o
Kladně. Dana RaDová
* výstava Obrázky všední i sváteč-
ní fotografa Zdeňka Zůny i výtvar-
nice Ireny Kolmanové je do 11.
května přístupná v Městské galerii
Beroun.                (pš)
* Kapely Badys, Vosí hnízdo a
Menriot zahrají 12. 5. od 17.00 v
restauraci U Janů Karlštejn.   (mam)
* Performer, básník a undergroun-
dový bard Xavier Baumaxa parodu-
je ve své tvorbě různé žánry, karigu-
je celebrity a zesměšňuje takřka co-
koliv. Pokud je vám jeho humor
blízký, tak se 12. 5. vydejte ve 20.00
do Clubu Kino Černošice.            (vš)
* Dvě výstavy slovinských výtvar-
níků budou 13.  5. od 15.00 zaháje-
ny v barokním areálu Skalka. V sále
kláštera se představí malíř Edo Gre-
gorič z Kranje s kolekcí obrazů a
grafik, v kostelíku sv. Maří Magda-
lény bude otevřena expozice  kolek-
tivu slovinských autorů. Obě výsta-
vy potrvají do 10. června.           (jab)
* Spirituál kvintet & Chorus An-
gelus společně vystoupí 16. 5. od
18.30 v kině Řevnice. (vš)
* 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)

HRÁLY CELÉ RODINY. Na konci dubna se v řevnické Základní umělecké
škole koncertovalo. Odpoledne nazvané Hraje celá rodina pořádaly uči-
telky Němečková a Bydžovská. „Hrálo a zpívalo dvanáct rodinných usku-
pení, mezi nimi sourozenci a rodiče s dětmi. Bylo to velice hezké, po skon-
čení koncertu bylo i malé pohoštění, které připravily maminky a ZUŠ,“
sdělila Romana Sokolová. Podobný koncert se konal také v ZUŠ Mníšek
pod Brdy. Do akce se zapojilo šest rodin. Mladí a nadaní žáci zdejší umě-
lecké školy se spojili se svými rodiči, sourozenci či jinými příbuznými a
hrou na hudební nástroj nebo zpěvem potěšili posluchače koncertu. Dříve
bylo dobrým zvykem, že se v rodinách společně muzicírovalo. Dnešní uspě-
chaná doba tomu moc nepřeje. Přesto se najdou rodiny, ve kterých tuto
tradici dodržují, protože hudba lidi sbližuje. 
Iva Bydžovská, ZUŠ Mníšek p/Brdy, (lup) FotoRomana sokolová
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Všeradův kurýr

Asi před deseti lety jsme s několika
obyvateli Velkého Chlumce zjistili,
že máme podobné zájmy, že chceme
chodit a poznávat  okolní krajinu.
Nejprve se chodilo po blízkých ko-
pečcích a pak pravidelně na Nový
rok na Plešivec. Nejvíc se činnost
tSSB (turisti severních svahů Brd),
jak jsme si začali říkat, rozběhla v
letech 2002 až 2004, kdy byly výlety
skoro každý měsíc a šlo často i 30
lidí. Pak někteří členové založili Sd-
ružení za ekologický rozvoj krajiny a
začali se starat o věž na Studeném
vrchu. tím pádem bylo méně času
na výlety. A taky, jak už to bývá, se
lidi trochu rozhádali. letos se vše
změnilo! Za špatného počasí se na
velikonoční sobotu vydalo 11 turistů
z Radotína do Kosoře a přes Černou
rokli Radotínským údolím. Mělo se

dojít do Mokropes, ale hustý déšť
zavinil, že jsme před Chotčí zahnuli
na třebotov a do Černošic. První
květnový den jsme se zase vydali ze 
Všenor na Černolické skály. 
V sobotu 12. 5. nás čeká obzvláště
zajímavý výlet a zveme na něj všech-
ny zájemce z okolí. Chceme obnovit
tradici poutí na Svatou Horu! Sraz
poutníků je v 7.45 u kapličky v Ma-
lém Chlumci. Na cestu po trase Ku-
chyňka, Buková, Pičín a Příbram se
vydáme v 8.00. Návrat plánujeme na
18.00. ti, co by celou cestu nezvlád-
li a rádi by se zúčastnili, mohou jet
autobusem, který bude přistaven.
Každý poutník dostane Účastnický
list a po cestě mu bude nabídnuto
občerstvení. Další informace najde-
te na http://tSSB.sweb.cz. 

Martin NěMeC, Velký Chlumec

Začínající letní sezona a příjemné po-
časí lákají k výletům. Zámecký dvůr
a galerie M. D. Rettigové ve Všeradi-
cích nabízejí mnoho možností vyžití
- kulturního, sportovního i kulinář-
ského. V galerii je nyní kromě stálé
expozice M. D. Rettigové k vidění
několik zajímavých výstav. Fotogra-
fické obrazy Jadrana Šetlíka zde mů-
žete obdivovat do 3. června. Pak jej
vystřídá další známý fotograf Jan
Saudek, který bude od 7. 6. do 22. 7.
ve všeradické galerii vystavovat své
fotografie i olejomalby. 

Kdo má rád grafiku a ilustrace, určitě
si nenechá ujít výstavu malířky a gra-
fičky Evy Haškové a jejího manžela
Jana Mageta, skvělého ilustrátora. 
Příznivcům historie nabízí galerie
výstavu, která v německé i anglické
mutaci slavila úspěch po celém světě.
Jedná se o obří leporelo Dějiny udat-
ného českého národa, které vzniklo
na základě stejnojmenné knihy Lucie
Seifertové. Přijít podívat se na ně
můžete až do 30. května. Knihu i dal-
ší tituly L. Seifertové lze v galerii za-
koupit za velmi příznivé ceny. 
V galerii můžete navštívit i výstavu

žehliček. Mezi zajímavé exponáty
patří historická nahřívací žehlička z
Indie vyrobená v polovině 19. století.
Do 13. 5. jsou v galerii pod názvem
Houby nejen brdských hvozdů vys-
taveny snímky Václava Burleho.
Zámecký dvůr Všeradice pamatuje i
na příznivce sportu - osmnáctijamko-
vé minigolfové hřiště získalo certifi-
kát pro mistrovská utkání ČR i Evro-
py. Je koncipováno i jako arboretum
s mnoha druhy rostlin a dřevin.  A po
hře si můžete zajít na skvělý oběd či
večeři do nové zámecké restaurace.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Šetlíka v galerii vystřídá Saudek
VE VŠERADICÍCH MŮŽETE VIDĚT VÝSTAVY, HRÁT MINIGOLF I ZKUSIT NOVOU RESTAURACI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 9/2012 (99)

SVětlé, NeBO tMAVé...? V novém všeradickém hostinci U
paní Magdaleny se vám bude věnovat obsluha v krojích.
třináctistupňové pivo Všerad si od ní můžete nechat natočit
světlé i tmavé. foto NN M. fRÝDl

* Gratulace k 3. místu a vstupenky
do ZOO Praha dorazily do 5. třídy
ZŠ Osov z ekocentra Čabárna v
Kladně, kde jsme na podzim strávili
3 dny a zapojili se do jejich projek-
tu.  Druhý dopis přišel od organizá-
torů soutěže Rosteme s knihou, do
níž jsme kreslili komiks. M. Ku-
bíček, H. Hošťálek a V. Bláha pos-
toupili se svým výtvorem mezi děti,
jež budou 18. 5. oceněny v Praze na
Knižním veletrhu. Protože jsme sk-
vělá parta, vyrazíme do Prahy spo-
lečně. Jana fIAlOVÁ, ZŠ Osov

Dáte si kachničku? A nebo

biftek s marmeládou...?
Ve Všeradicích byl 4. května slavnostně otevřen
nový hostinec U paní Magdaleny, který je sou-
částí areálu Zámeckého dvora. Vznikl rekonst-
rukcí bývalé stáje v těsném sousedství galerie M.
D. Rettigové. Pojme na stovku hostí, kteří mohou
usednout za těžkými dubovými stoly a nechat si
přinést vybrané lahůdky, jež hostinec nabízí.
Ochutnat můžete recepty staročeské kuchyně,
jako třeba domácí kachničku či zámecký guláš,
ale například i biftek s cibulovou marmeládou.
Chybět nebudou ani pokrmy, které pochází přímo
z hlavy slavné rodačky M. D. Rettigové. Pro mls-
né jazýčky je připraven domácí štrůdl nebo ba-
biččin domácí puding se šlehačkou. 
Součástí hostince je i pivovar. Návštěvník může
proskleným oknem nahlédnout do varny pivovaru
a ochutnat jeho specialitu, světlé nebo tmavé 13°
pivo Všerad. Součástí hostince je ubytování v
podkroví i moderně vybavený kongresový sál, kde
lze konat semináře, workshopy či firemní akce.
Své chuťové pohárky můžete v novém hostinci
potěšit každý den, v Ne – Čt 10:00 – 22:00 a v Pá
– So 10:00 – 24:00. Přijďte se přesvědčit, jak se
za necelý rok stará stáj proměnila ve stylový hos-
tinec. Příjemná obsluha v krojích se postará o to,
abyste se zde cítili dobře a znovu se sem vraceli.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice
Z podbrdského kraje
* 90. výročí vzniku oslaví 12. 5. vi-
žinští hasiči. Na hřišti TJ Vižina se
od 14.00 v útoku a štafetě utkají dě-
ti, dospěláky čeká netradiční štafeta.
Návštěvníci uvidí výstavku historic-
kých fotek i starou stříkačku. Sběra-
telé turistických známek mohou zís-
kat originální známku vydanou k
výročí.       Jana FIALOVÁ, Vižina

Poutníci se vydají na Svatou Horu
NA VÝLET PŘES BRDY JSOU ZVÁNI VŠICHNI ZÁJEMCI

Dopravní výchova

Kurz dopravní výchovy se každý
rok koná ve 4. ročníku ZŠ Osov.
Žáci se seznamují s pravidly silnič-
ního provozu, se značkami, zása-
dami první pomoci a celkově se sp-
rávným chováním na silnici. V ok-
resním kole soutěže dopravní vý-
chovy naše družstvo skončilo čtvr-
té, někteří žáci obsadili přední
místa mezi jednotlivci.   Text a foto

Ivana ChOChOlOuŠOVÁ, 
ZŠ Osov

* Mladé zdravotnice ze ZŠ Osov
předvedly své znalosti a dovednosti
na okresní soutěži Mladých zdravot-
níků v Králově Dvoře. Ze sedmi hlí-
dek se umístily na krásném 2. místě.
Soutěž byla vyrovnaná, děvčata ošet-
řovala statečně a nic je nepřekvapi-
lo. Děkuji za vzornou reprezentaci
Pavlínce Kofroňové, Ivě Petákové,
Kristýnce Sanické, Aničce Sedláčko-
vé a Sáře Slavíkové. Text a foto 

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov



Naše noviny 9/12 REKLAMA, Strana 6

Ptáte se jak a komu evropské peníze
pomáhaly? Začneme dětmi, které
ještě nechodí do školy. Právě jim
a jejich rodičům se totiž věnovala
jedna ze šesti oblastí, na které se
zaměřoval projekt »Dětský domov
Lety a rovné příležitosti ve vzdělá-
vání«. Ačkoli název projektu svádí
k úvaze, že se jednalo o děti z dět-
ského domova, v této oblasti se pro-
jekt věnoval v naprosté většině dě-
tem, které svou rodinu mají a žijí na
Dobřichovicku či Třebaňsku. 

Konkrétní pomoc
A jaké konkrétní pomoci se dětem
dostalo? Šlo o děti ve věku od 4 do
7 let a cílem všeho snažení byl ús-
pěšný vstup do školy. Jak konkrétně
práce probíhala, popisuje předškolní
speciální pedagožka Bc. Ivana Pizú-
rová: „Zprvu jsme provedli orien-
tační diagnostiku úrovně vývoje
smyslového vnímání, řeči, hrubé
a jemné motoriky, grafomotoriky. Ta-
ké jsme vycházeli z informací od ro-
dičů, případně od toho, kdo dítě do-
poručil (logoped, MŠ, dětský lékař).
Na základě toho vznikl pro každého
klienta individuální plán  na období
přibližně tří měsíců. Obsahoval zjiš-
těný aktuální stav, cíle na dané ob-
dobí, prostředky, metody, časový
rozsah činností. Následovala indivi-
duální práce s dítětem formou her
a v plánu stanovených činností; to
vše za přítomnosti někoho z rodičů.
Ti také s dětmi pokračovali v nácvi-
ku i doma.“ Po uplynutí čtvrtletí
speciální pedagožka zhodnotila, co
se podařilo a na čem je potřeba pra-
covat v příštích měsících. 
Za zmínku stojí, že děti měly k dis-
pozici tolik speciálních pomůcek,
které jsme jim z projektu mohli pos-
kytnout, že jim vlastně většinu času
připadalo, že si příjemně hrají. A co
na to rodiče? „Rodiče dětí oceňova-
li přínos individuální speciálně pe-
dagogické práce, zejména v přípa-
dech odložení školní docházky,“
uzavírá Bc. Ivana Pizúrová. 
Od ledna 2010, kdy byl projekt za-
hájen, až do jeho konce v dubnu
2012 tuto pomoc využilo celkem 22
předškoláků, z nichž řada už úspěš-
ně usedá ve školních lavicích zdej-
ších základních škol.

Školákům i pedagogům
Další tři oblasti – projektovým slov-
níkem »aktivity« – se věnovaly star-
ším dětem, a to od vstupu do školy
až do ukončení středního vzdělává-
ní. Také zde projekt pomohl dětem
z dětského domova i těm, které žijí
v rodinách, konkrétně na Řevnicku. 
O tom ale zase příště, teď nahlédne-
me pod pokličku odborníkům. 
Aby byla péče o děti co nejkvalifi-
kovanější, nabízel totiž projekt širo-

ké možnosti vzdělávání pro ty, kteří
se dětem věnují.
Jednou z nich bylo také pravidelné
setkávání odborných pracovníků –
speciálních pedagogů, psychologů
či sociálních pracovníků. „Šlo nám
hlavně o to, abychom nevyrobili
další »schůzi«. Přáli jsme si, aby
místo ředitelů s lejstry pod paží při-
jeli opravdu ti, kteří se každodenně
o děti starají, a místo lejster s sebou
vzali své zkušenosti. Průběh všech
devíti setkání napovídá, že se nám

to celkem povedlo. Potkalo se u nás
celkem 69 pedagogických nebo so-
ciálních pracovníků středočeských
dětských domovů. Zprvu si stanovi-
li preference témat, o kterých chtějí
diskutovat. V šesti dalších setkáních
si do své diskuze pozvali také od-
borníky v dané problematice. Pos-
lední dvě setkání proběhla formou
moderovaných workshopů, kde se
kolegové vzájemně seznamovali
s konkrétními efektivními postupy
při práci se svými klienty, často do

nejmenších detailů. Například měli
možnost vzít do ruky pomůcky,
s kterými se s dětmi pracuje, a nau-
čit se je využívat. Nebo krok po kro-
ku probrat přípravu dvoudenního
zátěžového programu pro teenagery
ad.,“ vysvětluje manažerka projektu
Mgr. Blanka Strouhalová.

Odborné vzdělávání
V nabídce však bylo také vzdělává-
ní odborné. V 25 různých progra-
mech se vyškolilo celkem 33 osob.
„Pokud jde o individuální přístupy
při nápravách různých školních
handicapů, hodně nám pomohla Pe-
dagogicko psychologická poradna
v Praze 12, Barunčině ulici, a přede-
vším občanské sdružení ROST, kte-
ré při ní působí,“ dělí se o své zku-
šenosti Mgr. Monika Waldmannová,
která měla v projektu na starosti
právě práci se školáky.
„Nejnavštěvovanějšími se staly kur-
zy pražského DysCentra,“ shrnuje
poznatky Letovských Bc. Adéla Ry-
šašá, DiS., která pro své kolegy vz-
dělávání zajišťovala. „Objednali
jsme si pro odborný pedagogický
tým také šest programů »na míru« -
a z nich mohu kolegům z branže pe-
dagogické či sociální doporučit Mo-
tivační rozhovory vedené Janem
Soukupem. Vynikající byly i pro-
gramy k práci    s dětmi agresivními,
s ADHD aj., jež u nás vedli Hynek
Jůn a Roman Pavlovský,“ uzavírá
slečna Ryšavá.

VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ. V letovském dětském domově se k pracovním workshopům scházeli pedagogičtí i
sociální pracovníci z celého Středočeského kraje. Foto Blanka STROUHALOVÁ

STOJÁNKOVÁ GRAFOMOTORIKA. Jestlipak udržím v drážce magnetic-
kou kuličku...?                  Foto Ivana PIZÚROVÁ

Evropské peníze pomohly dětem v Poberouní
VYHODNOCENÍ PROJEKTU DĚTSKÝ DOMOV LETY A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ
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Letovský zpravodaj

V pohádkovém lese číhal tříhlavý drak  
Brána pohádkového lesa se letos
opět na prvního máje otevřela nad
údolím u kopce Čabraku. Pořadatel
pochodu pohádkovým lesem RC
Leťánek z Letů letos obohatil trasu o
další pohádky – přibyli piráti se
svými poklady, sudičky, tříhlavý
drak, Baba Jaga, bojovní rytíři na
černém hradě i pohádka Hrnečku,
vař! Zajímavé úkoly si jako každý
rok připravil Lumek se svými skřítky,
víly v podání hlásnotřebaňského
Hlásku i Pipi dlouhá punčocha z
karlického Zvonečku. Velký dík patří
šermířům z Okořské gardy a Vero-
nice Kunové, kteří připravili v cíli
divadelní představení, v němž si
mohly zašermovat i děti. Na tři sta
capartů a stejný počet dospělých pl-
nily úkoly fyzické i intelektuální. Při
letním parnu, jež první májový den
provázelo, to nebylo jednoduché, ale

stín lesa alespoň chránil poutníky
před ostrým sluncem. Poděkování
patří všem představitelům pohádko-
vých postav, kteří připravili příjem-
né odpoledne pro rodiny z širokého
okolí. Za rok zase nashledanou!

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

P. S.: Vzkaz od Pirátů: V pohádko-
vém lese jste nám, bando pirátská,
dali pořádně zabrat! Ale protože jste
řádně pracovali na hledání pokladu,
mám pro šťastlivce odměny! Hru
Černý upír získávají: Terezka Palko-
vá, Samuel Király a Zuzka Kúřilová.
Kvarteto s hrady a zámky: Honza
Florian, Ludmila Dvořáčková a An-
na Beránková. A velkou stolní hru
POKLAD dostanou: Mikuláš Vil-
helm, Honza Šebek a Emma Soljako-
vá! Až zase zřídíme doupě, dáme
vám vědět na www. poklad.cz! 

Třináctý  ročník  seriálu Kolo pro
život závodů horských kol začal
poslední dubnovou sobotu v Letech
tradičním Trans Brdy maratonem.
Na tratě dlouhé 55, 30 a 20 kilomet-
rů i dětské závody se za nádherného
počasí vydaly skoro dva tisíce závod-
níků! Věřte, že všichni pořadatelé
měli plné ruce práce, ale myslím si,
že se závody povedly a v neděli do-

poledne po řádném úklidu, by nikdo
ani nepoznal, jak obrovská akce se v
naší obci konala.
Na start se vedle stovek dalších po-
stavila i celá špička české cyklistiky.
Již jistý olympionik, úřadující mistr
republiky v cross country  Jan Škar-
nitzl, loňský vítěz seriálu Kolo pro
život Pavel Boudný, úřadující mistr
republiky v časovce jednotlivců Jiří
Hudeček ml., mistr republiky v půl-
maratonu horských kol Kristian Hy-
nek, bývalý reprezentant a účastník
závodů Pro tour Jan Hruška i mnoho
dalších. Hned po startu to bylo znát
na obrovském tempu. Bohužel, po

prvních šesti kilometrech musel
kvůli defektu odstoupit dosud jasně
vedoucí domácí Jirka Hudeček. Poté
se stal závod jasnou záležitostí pro
Honzu Škarnitzla. Na druhém místě
dojel Pavel Boudný a na třetím místě
Kristian Hynek. Nutno dodat, že ta-
ké druhý i třetí závodník museli na
trati řešit defekty svých kol - hlavně
proražené pláště. Všichni tři ale za-
jeli trať měřící 55 kilometrů pod dvě
hodiny.
Závod je tedy za námi a už se všich-
ni těšíme na zimní Winter Trans Br-
dy. Podrobnosti na www.kolopro.cz.

Jiří HUDEČEK, Lety

Krátce z Letů i okolí
* Protože noční čtení v letovské
knihovně na konci března slavilo ús-
pěch, bude se opakovat z pátku na
sobotu 18. – 19. 5. pro děti starší, jež
vyhledávají dobrodružství.           (bt)
* Nemohoucí pacientku snášeli 26.
dubna po točitém schodišti rodinné-
ho domu ve Všenorech řevničtí pro-
fesionální hasiči. K transportu pou-
žili vyprošťovací plachtu.          (pav)

Dramaťáček chystá
Pohádku přátelství
Děti z Leťánkova dramaťáčku při-
pravují nová vystoupení. Na vítání
občánků v Letech 6. 5. přednesly ně-
kolik písniček a básniček. Týden na-
to, při letovských májích, předvedou
pásmo tanečků a písniček. Pro tuto
příležitost šije dětem vedoucí krouž-
ku Veronika Kunová kroje. Také už
začaly chystat dílko Pohádka přátel-
ství, s nímž vystoupí na dětském dnu
v Letech 3. června i při Dobřichovic-
kých divadelních slavnostech. Vero-
nika Kunová má smělé plány: „V
případě zájmu dětí i rodičů bychom
se mohli na podzim zapsat do ledno-
vé divadelní soutěže amatérských di-
vadel.“  Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Konkurs se nekoná, nebyla vůle
Nový školský zákon dal obcím možnost vypisovat
počínaje letoškem každý šestý rok výběrové řízení
na pozici ředitelů ZŠ a MŠ. Otevírá tak příležitos-
ti, jak současné vedení škol podpořit v jejich čin-
nosti, nebo výběrem jiného kandidáta upřednostnit
nové myšlenky, elán a energii. Pro vypsání kon-
kursů byl zákonem stanoven termín 30. 4. Jako
zastupitelka obce jsem se zajímala o tuto možnost
a od začátku března žádala starostku obce o zvá-
žení možnosti konkurs vypsat . S ohledem na mož-
nost dát šanci stávající ředitelce i novým zájem-
cům o vedení naší školky. Poté, co se informace o
konkursu dostala na veřejnost, začali se aktivní
rodiče v obci zajímat, jaký postoj zaujme starost-
ka. Po několika návštěvách a dopisech podporují-
cí vypsání konkursu, kdy se dozvěděli, že názor
jednotlivců není rozhodující, sestavili rodiče petici
za vypsání konkursu na pozici ředitelky MŠ. Petice
s téměř čtyřiceti podpisy rodičů byla starostce do-
ručena. V době, kdy se řešila petice, byl čas více
než týden konkurs vypsat. Na jeho procesní správ-
nosti nic neměnil fakt, že se obec chystá na nové
volby, že zastupitelé jsou jen čtyři, či že dokončení
procesu konkursu by bylo na novém zastupitelstvu.
Šlo jen o vůli starostky, zda se formálně připrave-
ný konkurs rozjede či ne. A jak se ukázalo, vůle
nebyla. Barbora TESAŘOVÁ, Lety 

Transbrdy: Dva tisíce závodníků!
CYKLISTICKÝ MARATON VYHRÁL JAN ŠKARNITZL, DOMÁCÍ BOREC MĚL DEFEKT

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 5/2012 (38)

A JEDEM! Start jedné z kategorií dětských závodů, které byly poslední dubnovou sobotu součástí Trans
Brdy Maratonu v Letech. Foto Alena VANŽUROVÁ

SHOŘELA. Čarodějnická vatra za-
plála 30. dubna i v Letech. Na jejim
vrcholku shořela figurina s děsivým
výrazem ve tváři.       Foto Karel RÁŽ

U DRAKA. V pohádkovém lese
mohly děti narazit i na tříhlavého
draka.    Foto Barbora TESAŘOVÁ
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Já bych se spacákem na náves nešla...
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE ZAČAL PRVNÍ KVĚTNOVOU SOBOTU V LITNI

Poberouní – Tradiční čarodějnické ohně zaplá-
ly 30. dubna na mnoha místech našeho kraje.
Na kopec Vrážka dorazili lidé z Řevnic, Zadní
Třebaně i vzdálenějšího okolí.
Řevničtí hasiči postavili vatru vysokou téměř 11
metrů. Oheň po setmění zapálil starosta Řevnic Li-
bor Kvasnička – chvíli však trvalo, než se rozho-
řel. Pak už se lidé jen dívali, jak se oranžový pla-
men sune výš, až pohltil i figuru čarodějnice na
vršku. Příchozí si užívali zábavu do pozdních noč-
ních hodin. Oheň zářil do okolí, vidět byl až na
Mořince. (lup)

Bojovaly o razítka
Poslední dubnový den areál zadnotřebaňské hasič-
ské zbrojnice ožil čarodějnickým odpolednem, jež
pro děti všech věkových kategorií připravili zdejší
hasiči. Téměř sedm desítek dětí se snažilo na růz-
ných disciplínách získat patnáct razítek, aby si za-
sloužily ceny. Největší popularitě se těšily nafuko-
vací balónky a lampióny, kterými si pak caparti
svítili na cestu k vatře nad Třebaní. Soutěžící si
užívali zejména šplh na provazovém žebříku, běh
v holinkách nebo střelbu ze vzduchovky. Největší

potíže všem činila chůze na dřevěných kostkách či
na chůdách. Nádherný dort, diplom a další dárky si

za nejkrásnější čarodějnický plášť odnesly Bára
Pišnová a Míša Kozáková. Oceněna byla kreativi-
ta i všech dalších výrobců pláštíků. Děti i dospělí
si na závěr sportovního podvečera opékali špekáč-
ky a pečivo. I pivo a limonády za symbolické ceny
šly v parném odpoledni na dračku.  

Ivana ŠEVčÍKOVÁ, SDH Zadní Třebaň

Hranice se u jezu krásně vyjímala
Pálení čarodějnic pro děti i dospělé, čili oslavu
Filipojakubské noci, připravili také hasiči v Hlás-
né Třebani. Akce se odehrávala u našeho jezu.
Hranice s figurínou čarodějnice se u jezu krásně
vyjímala. Pro děti byly připraveny různé soutěže -
let na koštěti s překonáním krabicového tunelu,
skládání obrázků, paměťová soutěž a mnoho dal-
ších. Skvělé odměny - pohádková CD, omalován-
ky, samolepky... - přivedly děti do takové formy,
že přebíhaly od jedné soutěže ke druhé, aby dosta-
ly co nejvíce odměn. Malým capartům oči svítily,
tváře hořely a jen se smály. Na dospělé zase čeka-
ly jitrnice, jelítka, grilovaná masa, klobásy... Akce
se velmi  zdařila, účast byla obrovská. Tak zase za
rok! Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V sobotu 5. 5. se v Litni konaly tra-
diční máje, letos prvně v rámci 13.
poberounského folklorního festiva-
lu. Proto se vedle oblíbeného setkání
při kácení májky na návsi mohli Li-
tenští těšit i na odpolední program.
Od rána byla obloha jako vymetená,
bez mráčku, ale my, kteří si pamatu-
jeme všechny propršené besedy pod
májkou, a také jsme se podívali na
předpověď počasí, jsme tušili, že to
možná nebude tak růžové... Předpo-
věď se po poledni začala naplňovat:
od Korna se blížil temný mrak. Ně-
kolik deštivých chvilek nás odpoled-
ne nakonec neminulo, ale v těch nej-
důležitějších okamžicích bylo počasí
s námi. Před druhou hodinou začalo
být před zámeckým parkem rušno.
Scházeli se krojovaní májovníci i
školní děti, v parku se procházeli
první návštěvníci, lavičky před pro-
vizorním jevištěm se začaly plnit. 
Od školy se průvod krojovaných má-
jovníků a hasičů vedený dechovkou
Petra Jungmanna vydal do parku,
kapela zahrála pár písní k poslechu a
následovalo předávání práva k pořá-

dání májů. Program mohl začít,  kro-
jovaná mládež se rozešla po vsi s ví-
nem zvát občany Litně na podvečer-
ní slavnost, nejmenší tanečníci cho-
dili po parku a k pozvání si připíjeli
minerálkou. Nejdříve vystoupili žáci
liteňské školy, předvedly se mažoret-
ky, malí tanečníci a tanečnice i zpě-

váci  se sboru učitele Krutského. Po
nich nastoupily děti ze školy v Oso-
vě, které vystřídala Domažlická du-
dácká kapela. Nechyběl ani řevnický
Klíček ani domácí Májovky...
Po návratu z obchůzky vsí vyhrávala
dechovka a krojovaní tanečníci se
chystali na svůj výstup. V tu chvíli to
nevypadalo s počasím příliš optimis-
ticky, občas byly k vidění i deštníky.
Když průvod dorazil, pršet přestalo.
Českou besedu tančily tři formace:
nejmenší děti, junioři i senioři. Všem
to moc slušelo - naši benjamínci sice
všechny kroky nezvládli úplně před-
pisově, ale i tak okouzlili a myslím,
že i dojali nadšené publikum. Závěr
patřil kácení májky. Věnec, a tím i
sólo na večerní zábavě, získal Lukáš
Münzberger.
Na organizaci dne se podílelo mno-
ho lidí i spolků - poděkování patří
Úřadu Městyse Liteň, liteňským ha-
sičům, Domečku Hořovice, majite-
lům zámku, restauraci, liteňské ško-

le i účinkujícím. Největší dík ale pat-
ří manželům Klimentovým, kteří
byli hlavními organizátory. Nacvičili
besedu, zajišťovali a koordinovali
dění, hasili problémy, neváhali obě-
tovat čas, případně i dobrou pověst a
část noci z pátku na sobotu hlídali na
návsi máj. Nevím jak vy, ale já bych
se spacákem na náves asi nevyrazi-
la…     Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Čarodějnice se »slavily« v Řevnicích i obou Třebaních

TANEČNÍCI. Dva z tanečníků, kteří na liteňské návsi pod májkou předvedli
českou besedu. Foto NN M. FRÝDL

TREFÍM SE? Tomáš Láznička na čarodějnicích v
Zadní Třebani.          Foto Helena ŠEVčíkOVÁ

Nejbližší program
folklorního festivalu
MNÍŠEK p/B, zámek a náměstí

sobota 12. května od 13.00
* Valašský vojvoda * Krušnohorská
dudácká muzika * Krušpánek *
Spolek Hanáků * Cimbálová muzi-
ka * Třehusk * Kvítko * MŠ a ZŠ
Mníšek pod Brdy

VINAŘICE, náves
sobota 12. května od 14.30

* Notičky * Proměny * Muzikantík
* Domeček Hořovice * Česká bese-
da * Krojovaná chasa * Třehusk 

MOKROPSY, náměstí
neděle 13. května od 14.00

* Furiant * Kominíček * Pramínek
* Valašský vojvoda * Klíček *
Třehusk * MŠ a ZŠ Černošice

VŠERADICE, u hospody
sobota 19. května od 12.30

* Elčovická dudácká muzika * Ska-
lanka * Rumunští Češi * Třehusk *
Proměny * Krojovaná chasa * MŠ
Všeradice * Česká beseda * Zábava 

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves
sobota 19. května od 15.00

* Třebaňáčci * Pozdní sběr * Ru-
munští Češi * Elčovická dudácká
muzika * Holky v rozpuku * Kro-
jovaná chasa * Beseda *  Zábava

XIII. poberounské folklorní setkání-festival

STAROČESKÉ MÁJE
LETY, náves, sobota 12. května 2012

10.00 – POBOŽNOST U KAPLIČKY, JARMARK
10.30 – UKÁZKY SOUČASNÝCH TANCŮ

11.00 – TŘEHUSK, Poberouní 
12.00 – CHODOVARKA, Chodová Planá 

13.30 – PRŮVOD OD KAFKŮ NA NÁVES
13.45 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ

14.15 – MATEŘSKÁ ŠKOLA, Lety 
14.35 – MOTÁČEK, Praha         
15.00 – NOTIČKY, Řevnice 

15.40 – VALAŠSKÝ VOJVODA, Kozlovice 
16.30 – LEŤÁNEK, Lety

17.00 – PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
17.30 – BONBON, Beroun

18.00 – SPOLEK HANÁKŮ, Praha
18.25 – KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Most

19.00 – KÁCENÍ MÁJKY
19.15 – CLUARAN, Řevnice

20.00 – MEDICIMBAL, Velké Pavlovice

Přijeďte do Letů, bude vás bavit tanec i muzika!
Všechny srdečně zveme na vyhlášené letovské máje, které se budou konat v
sobotu 12. května. Zahajujeme v 10.00 pobožností u kapličky  a jarmarkem
řemesel, dobrého jídla a pití, který bude pokračovat celý den. Hudební pro-
dukci zahájí po ukázce moderního výrazového tance kapela Třehusk a volně
na ni naváží dechové a folklorní soubory z Čech a Moravy. Diváci se mohou
těšit na průvod obcí, ceremoniál žádání o právo, oblíbená místní i renomo-
vaná »přespolní« seskupení, jakým je například soubor Valašský vojvoda,
který má za sebou i vystoupení před papežem. Na závěr dne zahrají kapely
Cluaran a Medicimbal. Věříme, že ten, kdo do Letů zavítá, bude ho bavit ta-
nec i muzika! Barbora TESAŘOVÁ, obecní zastupitelstvo Lety
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Školy jsou plné, rychtáři píší Nečasovi
„NEDOSTATEČNOU KAPACITU ŠKOL BY MOHL VYŘEŠIT PŘESUN PENĚZ Z EU,“ MÍNÍ STAROSTA ŘEVNIC

Policisté rozdali desítky pokut
Zadní Třebaň - Čtyřicet devět ři-
dičů, kteří porušili zákaz vjezdu v
souvislosti s opravou mostu v
Zadní Třebani, pokutovavali od
15. 4. do 2. 5. karlštejnští policisté.
„Naše hlídky jezdí do Zadní Třeba-
ně kvůli zákazu vjezdu do ulic ko-
lem potoka pravidelně,“ uvedla veli-

telka karlštejnských policistů Hed-
vika Kaslová.
Karlštejnští strážci pořádku také na
konci dubna zadrželi ve Svinařích ři-
dičský průkaz muži za volantem do-
dávky VW Transporter. „Při decho-
vé zkoušce jsme mu opakovaně na-
měřili alkohol,“ řekla Kaslová. (mif)

Říčany, Poberouní - Školy v okolí
Prahy praskají ve švech, místa pro
další děti už nejsou. Padesát stře-
dočeských starostů a zastupitelů o
kritické situaci při zajišťování
míst v základních školách jednalo
2. května v Říčanech.
Poberouní na jednání zastupovali
starostové Řevnic a Černošic Libor
Kvasnička a Filip Kořínek, dobři-
chovický tajemník Petr Hampl či
zastupitelky Letů Barbora Tesařová
a Zadní Třebaně Lucie Paličková.

„Obce nejsou schopny pokrýt kapa-
citu základního vzdělávání leckdy
ani pro děti s trvalým bydlištěm v
obci, o spádových oblastech nemlu-
vě,“ uvedl starosta Řevnic.
Nejkritičtější situace je v přibližně
dvacetikilometrovém prstenci okolo
Prahy. Zřizovatelé škol varují, že od
školního roku 2013/2014 nebudou
schopny přijmout všechny zájemce
o výuku. „Školy již totiž vyčerpaly
veškeré vnitřní rezervy - zrušily
odborné, počítačové i jazykové

učebny, družiny i kabinet,“ připo-
mněl Kvasnička.
Například k zápisu do první třídy ZŠ
v Zadní Třebani letos v únoru dora-
zilo rekordních sedmnáct předško-
láčků. Dlouhodobý průměr přitom je
10 dětí! „Zatím není jasné, jak se to-
lik dětí do naší školy vejde,“ sdělila
ředitelka školy Božena Musilová.
„Nedostatečnou kapacitu spádových
základních škol by bylo možné řešit
realokací peněz EU z operačního
programu Vzdělávání a Konkuren-

ceschopnost, který se vzdělání věnu-
je,“ uvedl Kvasnička s tím, že zá-
kladním kritériem pro podporu pro-
jektů by měl být demografický vývoj
ve spádovém obvodu školy v posled-
ních deseti letech. 
Starostové v Říčanech podepsali do-
pis premiérovi Petru Nečasovi a mi-
nistrům financí i školství. Vyzývají v
něm vládu k výše zmíněnému přesu-
nu »evropských« peněz.

Petra FRÝDLOVÁ 

Čarodějnická hranice hořela o den dříve
Hranice na pálení čarodějnic ve Vižině vzplála vinou nějakého »vtipálka« o
den dříve. K požáru v noci kolem druhé hodiny přijely tři hasičské vozy, ale
přišli i někteří občané v čele se starostou. Na místě se dohodli na brigádě,
která se konala 30. 4. ráno. Kdo mohl, přiložil ruku k dílu, aby se mohl us-
kutečnit čarodějnický průvod. Mladí hasiči vyrobili čarodějnici na upálení,
vycpané postavy přinesli i další lidé, a tak nakonec byly na hranici tři. Prů-
vod v čele s dvěma starými čarodějnicemi a spoustou malých čarodějů došel
na místo pálení, soutěžilo se v létání na koštěti, řízení koštěte, hodu koště-
tem. Každý prcek dostal od hasičů buřtíka a limonádu, ale protože se hnala
bouřka, někteří utíkali domů. Ti odvážnější vydrželi a rozfoukávali bouřko-
vé mraky. Povedlo se... Jana FIAlová, vižina

Karlštejn - Odpůrci průzkumu a
těžby břidlicového plynu v Českém
krasu a na Náchodsku jednali na
konci dubna v Karlštejně. Dohodli
se na společném postupu při prosa-
zování zákona, který by zakázal
nebezpečnou metodu hydraulické-
ho štěpení.
Kromě starostů Berouna Šárky
Endrlová a Náchoda Jana Birkeho se
setkání zúčastnili zástupci CHKO
Český kras, petičního výboru STOP
HF Český kras i občanských sdruže-
ní. Nechyběla TV Prima s moderáto-

rem Josefem Klímou, která následně
o nebezpečí těžby i o jednání vysíla-
la reportáž.
Protesty obcí a jejich obyvatel proti
průzkumu se bude zabývat Senát. Se-
nátor za Berounsko Jiří Oberfalzer a
senátor za Náchod - Trutnov Jiří Pa-
kosta iniciovali na 24. 5. veřejné sly-
šení. „Půjde o odbornou, společen-
sko-politickou debatu,“ uvedl Ober-
falzer, který s průzkumem také
nesouhlasí. 
Vzhledem k tomu, že petice STOP
HF Český kras přesáhla hranici dese-

ti tisíc podpisů, musí být podle jed-
nacího řádu Senátu projednána na ve-
řejném zasedání. „To by se mohlo
konat již v červnu,“ sdělil Oberfalzer.
Podpisová akce finišuje. „Vyzýváme
všechny, aby nám originální archy s
podpisy odevzdali do půlky května,“
řekla zástupkyně petičního výboru
Marcela Bergerová. Petice proti prů-
zkumu a těžbě se podepisovala tak-
řka ve všech obcích našeho kraje.
Dosud se k ní přihlásilo přes 12 000
lidí - třeba v Řevnicích ji podepsalo
1313 lidí.             Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Jarní výlet za zvířátky pořádá St-
ředisko volného času Karlštejn. Sraz
je 8. 5. u kapličky v Krupné, návrat
kolem 16.00. S sebou buřta na opé-
kání a pláštěnku.    Eva KNOPOVÁ
* Setkání s architektem Josefem
Pleskotem, na němž bude prezento-
vána Námětová studie Řevnic, se v
místním Modrém domečku koná 10.
5. od 19.00.         Šárka HAŠKOVÁ
* Pouti rodin se na Skalce nad Mníš-
kem p/B můžete zúčastnit 19. 5. Mši
svatou bude od 11.00 celebrovat ar-
cibiskup Dominik Duka.            (mif)
* Sedlácké a řemeslné trhy pořádá
19. 5. od 14 do 17.00 v Zadní Třeba-
ni místní sdružení Salto. V dopro-
vodném programu koželuh předve-
de činění kožešin a děti budou vyrá-
bět z kůže.           František CHLAŇ
* Výpravu ze spřátelené německé
obce Steineroth očekávají v Zadní
Třebani od 17. do 20. 5. Němečtí přá-
telé zavítají do berounského pivova-
ru, do mladoboleslavské automobil-
ky či na Svatou Horu. (lup)
* V plném proudu jsou přípravy na
rozmístění nových dopravních zna-
ček na náměstí Krále Jiřího v Řevni-
cích. „Chceme, aby parkování na ná-
městí bylo omezeno maximálně na 2
hodiny,“ sdělil starosta Řevnic Libor
Kvasnička s tím, že náměstí by mělo
plnit funkci přirozeného městského
centra a nikoliv parkoviště nebo do-
konce odkladiště autovraků.      (pef)
* Zásah při úniku čpavku nacvičo-
vali 27. 4. na zimním stadionu v Čer-
nošicích řevničtí profesionální i mok-
ropesští dobrovolní hasiči.        (pav)
* S nástupem teplého počasí přibý-
vá práce záchranářům - ošetřují více
úrazů v souvislosti se sportem či s
údržbou domů a zahrádek. „Hodně
zasahujeme i u napadení, většinou
jsou ve spojení s alkoholem,“ řekl
šéf řevnické záchranky Bořek Bulí-
ček. Jeho lékaři nedávno ošetřovali
zhmožděný obličej po rvačce dvou
mužů v Zadní Třebani nebo zraně-
ného řidiče kamionu, kterého v Le-
tech někdo uhodil tyčí do zad.  (lup)

Ztraceného muže našli
na druhém břehu řeky
Srbsko – Velká pátrací akce se ko-
nala 1. 5. u Srbska. Staršího muže
v bezvědomí tu hledali řevničtí i
berounští záchranáři a policisté.
„Bylo nám nahlášeno, že na Králov-
ské cestě ze Srbska do Berouna leží
v bezvědomí starší muž. Našli jsme
ho ale na druhém, pravém břehu ře-
ky, proti osadě V Kozle,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Řevničtí přijížděli ze Srbska, ale
velkou sanitkou se na místo nedosta-
li. Museli použít džíp. Z druhé st-
rany zasahovala berounská záchran-
ka i policie. „Pánovi, jenž byl na pro-
cházce se psem, se nejspíš udělalo
špatně z horka. Byl převezen do ne-
mocnice,“ dodal Bulíček.           (lup)

Zadnotřebaňan uhořel
ve své maringotce
Zadní Třebaň - Zřejmě nešťastná
náhoda připravila o život čtyřia-
čtyřicetiletého muže ze Zadní
Třebaně. V noci z 27. na 28. dub-
na uhořel ve své maringotce.
„Když jsme po půl třetí ráno přijeli
na místo, byla již maringotka celá v
plamenech,“ uvedl řevnický profe-
sionální hasič Pavel Vintera. „Při
hasebních pracech bylo uvnitř  nale-
zeno tělo muže, který tu bydlel. K
úplné likvidaci požáru bylo třeba
rozebrat a vyklidit objekt, což neby-
lo kvůli policejnímu vyšetřování
možné. Proto se hasiči po zdoku-
mentování případu na místo vrátili,“
dodal. Příčinu požáru nyní vyšetřuje
policie. (pef, mif)

UZAVŘOU PŘEJEZDY. Další uzavírky čekají obyvatele i návštěvníky
Zadní Třebaně. Správa železniční dopravní cesty bude přibližně od 22. 5.
do 1. 6. rekonstruovat železniční přejezdy na trati lokálky ze Zadní Třeba-
ně do Lochovic. Z tohoto důvodu budou průběžně uzavřeny přejezdy u
nádraží, nad Jednotou a do ulice Za Tratí. Dřevěné pražce v těchto loka-
litách budou vyměněny za betonové a bude upraven asfaltový povrch sil-
nice v okolí přejezdů. Objížďky budou řádně značeny a žádná z uzavírek
by neměla trvat déle než dva dny. U nádraží bude zřízen náhradní želez-
niční přejezd, který umožní dostupnost dopravní obsluhy, včetně náhradní
autobusové dopravy - v souvislosti s uzavírkou přejezdů je naplánována i
úplná výluka na této trati od 22. 5. (9.15 hodin) do 31. 5. (16.15 hodin). 

Text a foto Stanislav BAlíČek, Zadní Třebaň

Liteňští otevírají
mateřské centrum
Po roce fungování občanského sd-
ružení Tilia Liteň budeme v Litni
otevírat mateřské centrum. 
Kdy? Ve čtvrtek 10. 5. 
V kolik? Od 9.30 do 11.30 hodin. 
Kde? V liteňském učilišti - vstup
vchodem jako do jídelny. 
Za kolik? Vstup je v den Otevřených
dveří zdarma, dále 30 Kč za dítě pro
nečleny o. s., pro členy 20 Kč. 
Co se bude dít? Děti si budou moci
pohrát s hračkami, pevný program
prozatím neorganizujeme.
Pro koho? Zvány jsou děti předškol-
ního věku (od batolat po 6 let) s do-
spělým doprovodem. Bačkůrky s se-
bou! K mání bude za lidové ceny čaj
i káva.
Herna je rozdělena na část pro hra-
ní a část pro klidové aktivity. Zatím
zkoušíme provoz jednou týdně dopo-
ledne. Podle zájmu budeme zvažovat
další program.    Iveta Sládková,
Jindřiška Jelínková, Tilia liteň

Petice proti těžbě plynu míří do Senátu
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Máte problémy se zády? Pomůže vám masáž!
Těší se na vás nevidomý masér Martin Gabriel, kterého 
najdete na Ostrově v Zadní Třebani a v salónu Klára 

na nám. Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.

Kontakty: 722 938 670 a 603 414 041

Nejsme z cukru! volaly nadšeně děti
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI CESTOU DO SKAL V OKOLÍ SRBSKA SBÍRALI ODPADKY

Úžasné plantáže jarních rostlinek je-
ly obdivovat děti z přírodovědného
kroužku a ze školní družiny zadno-
třebaňské málotřídky. Báli jsme se,
že to nedopadne dobře s počasím.
Mraky zprava, zleva na mnoha mís-
tech republiky chladno a déšť.
„Nejsme přece z cukru, paní učitel-
ko!“ volaly ale nadšeně děti. Tak jo,
nakoupili jsme buřtíky na posilně-
nou a pádili k Alkazaru, kde se dá
před deštěm zalézt do štol. Cestou
děti sbíraly jako o závod v rukavi-
cích odpadky po lidech úžasně milu-
jících přírodu. Pet lahve, konzervy,
papíry a jiné smetí jsme pak pečlivě
rozdělili do kontejnerů a měli s dět-
mi pocit dobře odvedené práce. Příš-
tě bychom se ale raději daleko inten-
zivněji věnovali sliveneckým vápen-
cům a květeně, než uklízení odpad-
ků. Prosím: Co si přineseme do pří-
rody, buďme tak slušní a ohleduplní
k tak nádherné zemi české, odnesme
si to domů, nebo cestou do koše! Vž-
dyť už jsme to vypili, odjedli a není
to tak těžké! Naše děti,už do přírody
rozhodně nic nevyhodí! 

Slaňovala jen Nikola
Následoval táboráček, buřtíky, velké
děti malým připravily stezku odvahy
ve štolách a pak se větší děti vě-
novaly chvilce s jeskyňářem. Slaňo-
vala sice pouze Nikolka Vaňková,
neboť začalo foukat a malinko pršet,
ale všichni dostali alespoň chuť to
zase někdy zkusit. Děkujeme Zden-
dovi z lomů Mořina, že dětem uká-
zal, co ví a umí ze své práce, a že je

ochotný kdykoli pro děti instruktáž
slaňování zopakovat. Mladší děti
poznávaly jarní rostliny přímo v
údolí Kačáku i v nejbližším okolí.
Pana doktora Tůmu už berou jako
svého nového učitele nejen přírodo-
vědy v terénu. I panáčka z kamení si
postavily a čajem o páté jsme všich-
ni výpravu na zahrádce v restauraci
v Srbsku šťastně zakončili. Výborná
parta dospěláků děti doprovázela a
když jsem tak slyšela Richarda Tlás-

kala, jak s panem Tůmou probírají
své známé tváře speleologů, bylo mi
dobře na duši, že tento den byl zase
ten pravý, co člověka vede k dalším
nápadům pro děti dál. Větší výpravu
by měly děti zažít v červnu na
Kubrychtově boudě a v lomech Mo-
řina ve štolách. Tak nám držte palce,
ať všechno dobře dopadne a dětem
se líbí! Monika Mazúrová, 

Hana Tláskalová,
zŠ zadní Třebaň 

V Alkazaru otevřeli
unikátní Lezecký park
Unikátní  Lezecký park v lomu Al-
kazar nedaleko Srbska byl pro ve-
řejnost oficiálně otevřen na prvního
máje. Ten den se tu konal Dětský le-
zecký den, během kterého si lezení
mohly vyzkoušet děti i dospělí. 
Lezecký park Alkazar, který se na-
chází ve stejnojmenném lomu na le-
vém břehu Berounky při cyklostezce
ze Srbska do Berouna, je volně pří-
stupný veřejnosti. Jeho autoři z
Českého horolezeckého svazu se in-
spirovali v alpských zemích. „V
Česku je řada skalních oblastí, v ně-
kterých z nich najdeme prvky po-
dobné těm, keré jsou zde. Lezecký
park Alcazar je však první v tak hoj-
ně navštěvované lokalitě a zároveň
takto komplexně vybavený,“ uvedl
místopředseda Českého horolezec-
kého svazu Petr Resch. Park nabízí
ohniště, sezení i jednoduché cvičeb-
ní atrakce, které může využít který-
koli návštěvník-nehorolezec. Každý
se tu také může poučit o historii ho-
rolezectví v Českém krasu či se po
železných kramlích vydat o patro
výš. Horolezci nižší a střední vý-
konnosti, včetně dětí, kteří zvládají
zásady bezpečného jištění, mohou
lézt na dobře zajištěných lezeckých
trasách a na trenažéru pádů si vy-
zkoušet, jaké to je, zachytit pád pr-
volezce. Horolezecké vybavení si
každý musí přinést vlastní. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, MěÚ Beroun  

OPEKLI SI BUŘTY. Zadnotřebaňští školáci na výpravě k lomu Alkazar ne-
daleko Srbska.                  Foto Monika MAZÚROVÁ

výroba a tisk
dopisních 
obálek

www.frances.cz
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Řevničtí házenkáři »vyřídili« Příchovice i Vřeskovice
DRUHOLIGOVÍ BORCI VYVÁLČILI BOD I NA VEDOUCÍM CELKU SOUTĚŽE. POMOCI JIM ALE MUSELI DOROSTENCI

Předposlední květnový víkend (19. a
20. 5.) se ve Sportclubu Řevnice a
tenisovém areálu Martiny Navrátilo-
vé LTC Řevnice uskuteční 17. roč-
ník oficiálního Mistrovství České
republiky novinářů v tenise. 
Na vlastní oči budete moci v teniso-
vé akci spatřit známé i méně zná-
mější novinářské obličeje, třeba loň-
ského vítěze hlavní mužské katego-
rie Marka Wollnera z pořadu Repor-
téři ČT. V sobotu se bude bojovat ve
třech kategoriích – muži open, muži
nad 45 let a ženy. Ženská kategorie
jistě bude ozdobou turnaje. Neděle
je pak ve znamení soubojů společen-
ské čtyřhry. 
„Při výběru nové lokality pro usku-
tečnění turnaje padla s ohledem na
tenisovou tradici a historii volba prá-
vě na Řevnice. Hraje se tu kvalitní
tenis, je tu dobré zázemí, takže oče-
káváme hojnou účast nejen noviná-
řů, ale také diváků a tenisových nad-
šenců z blízkého i dalekého okolí,“
sdělil ředitel turnaje Lubomír Ježek.   
Diváci a návštěvníci areálu se mo-
hou těšit na bohatý doprovodný pro-

gram - například budete mít možnost
vyzkoušet si jízdu v elektromobilu
Smart ED či nakoupit sportovní ob-
lečení ALEA za zvýhodněné ceny.
Pro nejmenší budou připraveny do-
vednostní tenisové soutěže a samo-
zřejmě sladká odměna.      

Michal PETERKA, Praha

Zadní Třebaň – Zadnotřebaňský
kemp na Ostrově je po zimě už za-
se plný života. Sezona tu začala o
Velikonocích.
„Všechno už funguje, nedávno se tu
konala akce pro šedesát lidí. V restau-
raci jsou každou sobotu country ve-
čery s hudbou,“ říká spolumajitel
kempu Martin Gabriel. Vaří se tu od
pátku do neděle a o svátcích, v létě
denně. Podle Gabriela do kempu už
letos zavítalo dost lidí. „Hodně jich
tu má stabilně karavan. Zájem je i o
chatky, červenec už je ze tří čtvrtin

obsazený, vracejí se rekreanti, kte-
rým se tu líbí. Pod stan jezdí větši-
nou jen mladší ročníky,“ dodává Ga-
briel. Na Ostrov přijíždějí každý rok
také cizinci, nejvíc z Holandska a
Německa. Novinkou jsou vloni pře-
dělané nové přípojky na elektřinu za
fotbalovým hřištěm, kvůli bezpeč-
nosti byly v březnu ořezány topoly.
Kromě ubytování Martin Gabriel
nabízí i masáže. „Teď jedu na čtr-
náct dní na cvičení do Štúrova, pak
už ale budu na Ostrově nebo v Řev-
nicích,“ říká. Lucie PALIČKOVÁ

Turisté se vydají
po stopách Šemíka
Jedenatřicátý ročník turistického
pochodu Kudy uháněl Šemík se ko-
ná v sobotu 12. května. Pěší turisté
i cyklisté se na své trasy dlouhé 17,
28, 35 a 50 km vydají ze Zadní
Třebaně. Start je u místního nádra-
ží v době od 6.45 do 10.30, cíl na
fotbalovém hřišti v Neumětelích.
Organizátoři akce z TJ Čechie Kar-
lín a SK Horymír Neumětely zde
budou účastníky očekávat od 11.00
do 18.15. Podrobné informace zís-
káte na telefonu 728218113.
René KAZDA, Mníšek pod Brdy 

Přátelé pekelných strojů urazili První míli
Poslední dubnovou sobotu vyjela nebezpečná banda přátel pekelných stro-
jů na svou První míli od Jezu Dobré naděje v Dobřichovicích. Partička
čítající na třicet železných »krásek«, jeden červený kabriolet řízený »Thel-
mou a Louisou« a džíp Zadnotřebaňana Petra Přívory, který má místo dví-
řek  řetězy, se vydala vstříc svému osudu. Cesta  již tradičně mířící po krko-
lomných silničkách do Svatého Jana pod Skalou, byla nesnadná. Jednak
pálilo slunce, jednak byly silnice doslova napěchované hrozny cyklistů, což
znesnadňovalo kontinuitu skupinky. Ta všemu navzdory nakonec dorazila
do zmíněného Svatého Jana, kde někteří stateční vyšli ke křížku, a pak doje-
li  zpět na základnu. Den se pomalu přehoupl do večera, který První míli
zakončil stylově koncertem kapel Space cripple bastards  a Švedská trojka.

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň, Jakub KAdEřÁbEK, řevnice

Řevnice - Řevničtí »národní« há-
zenkáři bojující v 2. lize souboj o
šestou příčku v tabulce nezvládli.

NH Žatec - NH Řevnice 24:10
V přímém souboji o šestou příčku se
nám nedařilo vůbec nic od brankáře
po posledního útočníka.
NH Řevnice - TJ Příchovice 23:19  
Branky: Hartmann 7, Stříž 6,
Knýbel 5, Zavadil 5
NH Řevnice - TJ Vřeskovice 19:11
Branky: Hartmann 8, Zavadil 5,
Stříž 3, Knýbel 3
K zápasům jsme přistoupili jako k
rozhodujícím bojům o udržení ve II.
lize, a to se nám vyplatilo. Do hry se
dostal i druhý brankář Josef Buzek -
v sobotu mu to sice ještě nevyšlo a
zaskočit musel obránce Smrčka, ale

v neděli byl celý druhý poločas jeho.
NH Řevnice – Avia Čakovice 17:17 
Góly: Hartmann 6, Zavadil 4, Kný-
bel 2, Štech 2, Jelínek 2, Veselý
Čakovické se nám stejně jako na
podzim podařilo překvapit kombi-
nační hrou v útoku. Bohužel, stejně
jako na podzim si naši hru hosté ve
druhé půli podmanili a třináct minut
jsme nedali gól ani z jistých pozic.
Nastoupit musel dorostenecký útok,
který byl nucen dohánět jednobran-
kovou ztrátu. To se mladíkům poda-
řilo díky trpělivé hře. Ze strhujícího
mače si soupeři odnesli po bodu.

Mužům došly náboje
Poslední dubnovou sobotu se starší
žáci a béčko mužů v oblastním pře-
boru utkali s družstvy Podlázek. Žá-

ci si se soupeřem poradili snadno,
mužům ale brzy došly náboje.
Řevnice – Podlázky st. žáci 16:10
Řevnice B – Podlázky B 17:25

František ZAVADIL

Šest utkání se hrálo v sobotu 5. 5.
Řevnice ml. žáci – Čakovice 15:7
Branky: Edl 8, Huml 6, Mojžíš
Zvítězili jsme díky Filipovi s Mar-
kem, za podpory těch nejmladších.
Řevnice st. žačky - Čakovice 14 :11 
Branky: Humlová 9, Mandlíková
3, Kecová 2
Soupeř tentokrát moc nezlobil a ode-
hrál utkání odevzdaně.
Řevnice st. žáci – Čakovice 20:19
Branky: Holý 12,  Edl 4, Farana 3,
Huml 
Infarktové utkání srovnatelné s ligo-

vými zápasy. Po pohodovém poloča-
se se naši útočníci  dostali do útlumu
a dovolili soupeři  náskok tří branek.
V dramatickém závěru díky Petrovi
Holému a Karlovi Čechovi v bráně
zůstaly body doma.
Řevnice B – TJ Čakovice B 15:17
Branky: Veselý P. 5, Štech 5,
Jandus 3, Veselý M., Jelínek
Ve vyrovnaném utkání naši borci
drželi s lepším soupeřem krok.
Řevnice st. žačky - Čakovice 15:11
Branky: Humlová 6, Mandlíková
4, Šťastná 3, Kecová 
I tentokrát se děvčatům dařilo.
Řevnice koeduk. - Čakovice 7:5
Branky: Edl 3, Huml 2, Humlová,
Šimonovská
Smíšené družstvo dokázalo vyhrát
navzdory dešti. Petr HOLÝ

V Řevnicích si to rozdají novináři
MÍSTNÍ KURTY BUDOU HOSTIT OFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NOVINÁŘŮ V TENISE

REPORTÉR V AKCI. Tenisového mistrovství republiky novinářů se v Řevni-
cích zúčastní také Marek Wollner z České televize. Foto ARCHIV

V kempu začala sezona
TEPLÉ POČASÍ PŘILÁKALO DO TŘEBANĚ HODNĚ LIDÍ

CHATKY. Kemp na zadnotřebaňském Ostrově.       Foto NN L. PALIČKOVÁ

PŘESTÁVKA. Účastníci spanilé motorkářské jízdy na zastávce u dobři-
chovické plynboudy.      Foto Martin ŠEVČÍK
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Podbrdské derby: Vižina - Liteň 9:0!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Mistrovské boje fot-
balistů se zvolna blíží do finále.
Hrozivé debakly schytaly Řevnice
na hřišti Kazína (0:6) a především
Liteň ve Vižině (0:9).
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice -  SK  Rakovník 1:1
Branka: Vořechovský
Hostující tým, který ještě před dvě-
ma lety hrál divizi, má nyní starosti s
udržením v přeboru a každý bod má
pro něj cenu zlata. Tomu také podří-
dil taktiku a vsadil na totální defen-
zivu. Domácím tento styl nesedí -
snažili se stereotypně pronikat pře-
huštěným středem. Ve 41. minutě
Rakovnickým vyšel jeden z nebez-
pečných brejků a ujali se vedení.
Celý druhý poločas probíhal za kře-
čovitého úsilí Dobřichovic o vyrov-
nání, zatímco hosté se věnovali za-
kopávání míčů. Kýženého vyrovnání
však bylo přece jen dosaženo v 89.
minutě. Následoval závěrečný drtivý
tlak domácích, vítěznou branku se
jim ale vsítit nepodařilo.           (oma)
Dobřichovice  -  ČLU  Beroun 3:2
Branky: Minařík, Obermajer, Ka-
livoda

V dalším kole poháru FAČR se Dob-
řichovice střetly se silným soupeřem
- Českým Lvem Unionem Beroun a
v neobyčejně divácky atraktivním
zápase vybojovaly vítězství 3:2!
Postupují tak mezi osm najlepších
mužstev ve středočeské oblasti. Oba
celky zbavené stresující zátěže boje
o mistrovské body předváděly po-
hlednou, rychlou a důraznou kopa-
nou. V 19. minutě otevřel pěknou st-
řelou skóre Robert Minařík. Hosté
hned ve 21. minutě vyrovnali gólem
Kličky z penalty za faul. Škoda - vý-
borný gólman Štěpán si na míč sáhl!
Ve 29. minutě vrátil Dobřichovicím
vedení důrazný Obermajer. Pozadu
však nezůstali ani Berounští, když se
stejně nebojácně prosadil D. Hájek a
vyrovnal. Vítěznou trefu obstaral
mazák Kalivoda, který v 66. minutě
udělal kličku i gólmanovi a   lehoun-
kou placírkou poslal balon do prázd-
né branky. (oma)

iv. třída krajské soutěže
Všenory - Dobřichovice  B -  0 : 3
Tradiční derby s přehledem ovládli
hosté z Dobřichovic. (oma)

FK LeTY, krajská i. b třída
FK Lety - Hostomice 2:7
Branky: Rada, Fojt
Hosté vstřelili domácím, kteří nas-
toupili s dvěma dorostenci v zákla-
du, do 19. minuty čtyři branky a bylo
po utkání. Domácí v 33. minutě sní-
žili Radou a v 37. minutě Fojtem.
Druhý poločas začaly Lety náporem.
O výsledku rozhodla 51. minuta, kdy
domácí při standardce špatně roze-
hráli a hosté udeřili do otevřené ob-
rany - 2:5. Zbytek utkání se již do-

hrával jen z povinnosti a hosté v něm
vstřelili i v deseti hráčích další dvě
branky. Jiří KÁRNÍK

řevNice, iii. třída
Kazín – Řevnice 6:0
Minulé výsledky dávaly naději, že se
řevničtí borci zvedají. Bohužel der-
by na Kazíně je krutě vrátilo na zem.
Poločasová prohra 0:2 ještě dávala
jakous takous naději, ale ta po změ-
ně stran byla ta tam. (Mák)
Řevnice - Červený Újezd 0:0

ZADNÍ TřebAň, iii. třída
OZT – Loděnice B 0:0
Oba celky v úmorném horku nastou-
pily v improvizovaných sestavách a
na hře to bylo znát. Úvod utkání op-
ticky patřil hostům a při jednom ze
závarů se vyznamenal gólman Zíma.
Pak se aktivita přesunula na kopačky
domácích, ale ti nadějné akce nedo-
kázali dotáhnout do finálního zakon-
čení. Ani po změně stran se obraz
hry nezměnil, hrálo se bez šancí, tu
nejslibnější zahodil domácí kapitán
Šťastný. Zrodila se tak třetí remíza
Ostrovanu v řadě. (Mák)
Hudlice - OZT 3:1
Branka: Vesecký

vŠeRADice, iii. třída
Všeradice A - Hostomice B 5:3
Branky: Linhart 2, Suchý, Šebek,
Jakoubek
Všeradice A - Březová 7:0

Branky: Suchý 2, Fousek 2, Šebek,
Jakoubek, Linhart

iv. třída okresní soutěže
Všeradice B - Nižbor 1:3 
Branka: Artl
Všeradice B - Vysoký Újezd 0:2

Fc LiTeň, iv. třída
FC Liteň – Chrustenice 0:2
Domácí tým trpí absencí vlivem ne-
mocí a zranění,  trestů za vyloučení
(3 hráči) a nedisciplinovaností dal-
ších. V prvním poločase předváděli
hráči obou mužstev hru, za kterou by
měli divákům vrátit vstupné. Hosté
hráli velmi tvrdě a na to doplatili
zraněním domácí Šebek, který byl
střídán, a Antonio, který, už kulhají-
cí, zůstal celý zápas. Druhý poločas
začali domácí aktivněji a paradoxně
v době největšího tlaku hosté z pro-
tiútoku skórovali. Domácí i nadále
měli více ze hry, ovšem šance nedo-
kázali proměnit. Druhou branku hos-
té dali z dalšího protiútoku.    (boub) 
Vižina – FC Liteň 9:0
V devíti lidech na hřiště prvního ne-
jeď! chtělo by se říci. Devět stateč-
ných doplněných o Skramužského
st. nemělo na hřišti vedoucího muž-
stva nárok na lepší výsledek. Od za-
čátku zápasu nebylo pochyb o vítězi
- otázkou bylo jen, kdy domácí vst-
řelí první branku a kolik jich dají
celkem. Miroslav BOUBERLE

JEN BOD. Dobřichovice hrající na hřišti Řevnic remizovaly s SK Rakovník 1:1.                           Foto NN M. FRÝDL

Zadní Třebaň - Další zápasy v
pražském přeboru rekreační ko-
pané odehrála stará garda Zadní
Třebaně. 
ODRA KENT - SG OZT 3:1
Branka: Pazdera
Prvních dvacet minut hrála SG OZT
proti favorizovanému týmu o deseti
hráčích. Domácí se ujali vedení 1:0
v 15. minutě a za daších patnáct mi-
nut už to bylo 2:0.  Ve 2. poločase
domácí zahodili několik šancí, a
hosté snížili Pazderou na 2:1. Další
obrovskou šanci hostů neproměnil
Procházka. Skóre uzavřeli domácí

minutu před koncem brankou z pro-
blematicky nařízené penalty.

SG OZT – SG METRO 1:3
Branka: Pazdera
Domácí si nechali hned v úvodu dát
branku. Pak se snažili o zvrat a vy-
tvořili prostor pro rychlé protiútoky
soupeře, který své šance na rozdíl od
domácích proměnil. V závěru I. půle
vyrovnal Pazdera. Druhý poločas
měli domácí převahu. Tutovku ne-
proměnil Procházka a z protiútoku
se hosté ujali vedení, které v závěru
potvrdili.     Miroslav BOUBERLE
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Stará garda dvakrát prohrála

DRESY ŠTĚSTÍ NEPŘINESLY. 15. ročníku fotbalového turnaje pro děti od 1.
do 5. třídy MC Donalds Cup se v Hořovicích zúčastnil výběr ZŠ Osov. Starší
žáci měli premiéru v dresech, které škola dostala darem od TJ Osov. Moc klu-
kům slušely, ale moc štěstí bohužel nepřinesly. Z deseti týmů se starší žáci
umístili na 9. místě. Zato mladší žáci zabodovali. V konkurenci pěti družstev
skončili třetí a postoupili do okresního kola. Pak se všichni posilnili v italské
cukrárně a vydali se domů. Text a foto Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Kdy a kde hrají příště
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Sedlčany 12. 5. 10.30
Benátky - Dobřichovice 20. 5. 17.00
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Tochovice 13. 5. 17.00      
Cerhovice - FK Lety 20. 5. 17.00
SK CHLUMEC, okresní přebor
Žebrák - SK Chlumec 12. 5. 17.00 
SK - Chlumec Zdice 20. 5. 17.00 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Kosoř - Řevnice 12. 5. 17.00 
Řevnice - Statenice 19. 5. 17.00 
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT – Karlštejn 12. 5. 17.00
OZT – Tmaň 19. 5. 17.00
VŠERADICE, III. třída okr. soutěže
Všeradice – Zaječov 12. 5. 17.00
Rpety – Všeradice 19. 5. 17.00
KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže
OZT – Karlštejn 12. 5. 17.00
Karlštejn – Zdice 19. 5. 17.00
VIŽINA, IV. třída okresní soutěže
Zdejcina - Vižina 13. 5. 17.00 
Vižina - Chrustenice 19. 5. 14.00 
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Nižbor B 13. 5. 17.00 
Vysoký Újezd - Liteň 19. 5. 17.00


