
lety - od samého začátku budil vášně - něko-
mu se líbil, většina jej razantně odmítala. teď
se může stát středočeskou Stavbou roku. le-
tovský Pivotel mmX.
Soutěž organizovaná Nadací pro rozvoj architek-
tury a stavitelství má seznámit odbornou i laickou
veřejnost s úrovní českého stavitelství a architek-
tury. Do letošního středočeského kola bylo přihlá-
šeno dvacet devět staveb zkolaudovaných do úno-
ra 2012. Odborná porota vybrala deset podle ní
nejzajímavějších: revitalizaci centra města Slaný,

obnovu rybniční soustavy Černý Kříž, moderniza-
ci dopravního terminálu v Příbrami, rekonstrukci
ulic a dlažby jádra Kutné Hory, modernizaci ob-
lastní nemocnice v Příbrami, železniční most v
Kolíně, muzeum v Dobrovici, Novou radnici v
Milovicích a lávku přes řeku v Berouně.
Čím porotce oslovil moderní Pivotel v Letech?
„Stavba zaujme střídmostí v materiálovém řešení,
stejně tak propracovaností detailů. Funkce pivo-
varu s velkým sálem, který slouží nejenom jako
restaurace, ale i jako společenský prostor pro ko-
nání kulturních akcí, je přínosem pro dění v obci.“
Tak letovskou stavbu »ohodnotila« redakce
Mladé fronty Dnes.
Odbornou porotou vybraný vítěz středočeského
kola soutěže Stavba roku postoupí do celostátního
finále.  Hlavní a zvláštní ceny budou vyhlášeny v
první polovině června. Součástí soutěže je i cena

veřejnosti. Pro nominované stavby můžete hlaso-
vat na www.stavbaroku.cz.    Petra FrÝDloVá

Jak se vám líbí Pivotel v Letech?
Denisa ŘímaloVá, lety: „Mně osobně se
stavba moc nelíbí. Připadá mi, že se do míst zá-
stavby a krajiny nehodí.“
Jan Flemr, Řevnice: „MMX se mi spíš nelíbí
- nechápu, proč je o dvě patra vyšší než ostatní
letovské domy a kdo a za jakých okolností to vů-
bec povolil. Jako pivní mlsoun se zálibou v pi-
vech mimo český mainstream ovšem musím do-
dat, že pivo MMX je velmi slušné kvality.“ 
michal mottl, Dobřichovice: „Moc se mi ne-
líbí. Na to, že jde o industriální stavbu, se ale
chová relativně umírněně a byl postaven v prů-
myslové zóně, což je, myslím, v pořádku.     (pef)

Plovoucí trabant má domovský
přístav v Dobřichovicích

V tomto čísle Našich novin
* Neslušné písničky se líbily - strana 2
* Autobusy nahradí vlaky - strana 13

* Všeradice chystají dvoudenní
oslavy výročí obce - strana 14

Vítání třinácti nejmenších obyvatel obce se ko-
nalo v Letech. V sále U Kafků, který byl vyzdo-
bený květinami, voněly také krásně nakvetlé jab-
loně. Ty totiž obec svým nejmladším občánkům
věnovala. Pro maminky byly zase připravené
růže. S písničkami a básničkou vystoupily děti z
dramaťáčku a po krátkém proslovu a zápisu do
pamětní knihy jsme se na chvíli rozloučili. Odpo-
ledne jsme se ale s rodiči sešli znovu - to aby-
chom  jabloně malých Letováčků společně zasa-
dili podél cesty Ke Skalicům. Počasí bylo - pro
stromky - přímo báječné: Bylo teplo, ale lilo jako
z konve!   Text a foto Barbora TeSAŘOVÁ, lety

ŽÁDALI O PRÁVO. Zastavení v sedmi obcích našeho kraje už má za sebou festival Staročeské máje.
Vůbec poprvé se konal také v malé vesničce Vinařice. (Viz strany 2 a 14) Foto NN M. FRÝDl

Plovoucí trabant můžete spatřit na Berounce. Nej-
častěji bývá k vidění na svém »domovském« kot-
višti proti zámku v Dobřichovicích. (Viz strana 3)

Foto Tomáš Hejlek

Bude Stavbou roku vyhlášen letovský Pivotel?
O PRVENSTVÍ SE VE STŘEDOČESKÉM KOLE SOUTĚŽE UCHÁZÍ TAKÉ LÁVKA PŘES ŘEKU V BEROUNĚ

22. května 2012 - 10 (571) Cena výtisku 7 Kč

Ostrovan změřil síly
s Houslicemi

V Letech sázeli stromky za nově narozené Letováčky

V Řevnicích se srazila auta,
u Dobřichovic zkolaboval řidič
Dobřichovice, Řevnice - Do stromu mezi Dob-
řichovicemi a Všenory naboural 11. května ři-
dič dodávky. Zřejmě za volantem zkolaboval.
„Podle svědka byl řidič v době nehody v bezvě-
domí, ale v době příjezdu naší jednotky již mlu-
vil,“ řekl řevnický profesionální hasič Pavel Vin-
tera s tím, že jeho kolegové poskytli postiženému
předlékařskou pomoc a naložili jej do sanitky. 
Jiná vážná nehoda se stala v řevnické ulici 6.
května „Srazila se dvě osobní auta. Ošetřili jsme
čtyři zraněné a odvezli je do nemocnice,“ uvedl
šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.  (lup, mif) 

Unesenou čtyřletou holčičku
policisté našli na Slovensku
Dobřichovice - Policisté vypátrali čtyřletou Niko-
letu Kotlárovou, kterou neoprávněně odvezli její
rodiče 8. dubna z diagnostického ústavu v Dobři-
chovicích. (Viz NN 7/2012)
„Slovenská policie ji vpořádku našla v obci Vráble na
Slovensku,“ řekla i.dnes mluvčí policie Praha-venkov
Štěpánka Zatloukalová. Policie vyhlásila pátrání pro-
to, že rodiče dívenky jsou závislí na drogách. Před
dvěma měsíci navíc podobně na Slovensko odvezli ta-
ké svého syna. (pef)
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Poberouní uhranuli valašští »vojvodové«
FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE VYVRCHOLÍ POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ VÍKEND V ZADNÍ TŘEBANI A KARLŠTEJNĚ

S premiérou zbrusu nového pásma
Co se v mládí naučíš se vydala dět-
ská lidová muzika Notičky z Řevnic
na vyhlášený Středočeský folklorní
festival Tuchlovická pouť. Podle
pásma Notiček byl dokonce pojme-
nován celý nedělní program věnova-
ný především dětem.
„Autorem pásma je náš dvorní skla-
datel Josef Fiala. Je to vlastně na-
hlédnutí na zkoušku Notiček, kde zů-
stanou děti chvíli bez dozoru a učí se
navzájem tak trochu neslušné pís-
ničky,“ přiblížila pásmo vedoucí
muziky Lenka Kolářová.
Přestože pásmo nazkoušely Notičky
v doslova šibeničním termínu – na
nácvik měly pouhý měsíc, premiéra
v Tuchlovicích byla nadmíru úspěš-
ná! „V pásmu jsou zapojeny všechny
děti, tedy od nejmladších čtyřletých
až po bývalou primášku Kristýnu,
která již jako host také děti naučí
nějakou tu neslušnou píseň,“ uvedla
vedoucí s tím, že zpívání »zakáza-
ných« písniček děti moc baví a před-
staví se s nimi i na poberounském
folklorním festivalu Staročeské máje
v Zadní Třebani 26. května.
V závěru měsíce, tedy od 31. 5. do

3.6. budou Notičky k vidění v řevnic-
kém Lesním divadle v ochotnickém
představení známé hudební komedie
Ať žijí duchové! Od čtvrtka do sobo-
ty se hraje od 19 hodin, nedělní
repríza začíná v 17 hodin.

Pavla PeTROVÁ, Notičky, Leč

Poberouní - Přes pět minut trvala
urputná  bitva o špičku májky ve
Vinařicích - muzikanti stihli za tu
dobu odehrát dvě písničky. I tako-
vé scénky mohli zažít návštěvníci
poberounského folklorního festi-
valu Staročeské máje, který už má
za sebou sedm z devíti zastavení.
Poslední květnový víkend největší
přehlídka folkloru ve Středočes-
kém kraji vyvrcholí v Zadní Tře-
bani a v Karlštejně. (mif)
Navzdory rannímu dešti bylo na
Pankráce, v sobotu 12.  5., na maleb-
né letovské návsi živo od kuropění.
Vrcholily přípravy letovských májů.
Po pobožnosti u kapličky, jíž odslou-
žil řevnický pan farář, zazněly první
tóny známé kapely Třehusk, která
kulturní program v Letech otevírala.
Po ní pokračovala západočeská Cho-
dovarka, která provázela Letováky i
při tradičním průvodu vsí od sálu U
Kafků na náves. 
„Vše pečlivě připraveno, uklizeno,
vysmýčeno. Vína, kořalky i piva v
džbánech dosti, aby žízní netrpěli
domácí ni hosti,“ přednesli žádost o
předání práva k pořádání májů paní

starostce hasiči. Následováni byli
dětmi z mateřské školy, které odříka-
ly žádost o právo zpaměti. Poté, co
jim bylo rychtářkou právo uděleno,
otevíraly odpolední blok vystoupení
právě děti z místní školky. Později
vystoupil s vtipným představením
dramaťáček z Leťánku. Bavily se sa-
my děti i rodiče a ostatní, kteří před-
stavení přihlíželi. V bohatém progra-
mu své místo měly Notičky, Kruš-
nohorská dudácká muzika, Spolek
Hanáků, dětské soubory Motáček a
Pramínek, místní Cluaran i beroun-
ský pěvecký sbor Bonbon.
Posluchače zaujal skvělý pětatřiceti-
členný soubor Valašský vojvoda,
který půjčil svoji cimbalistku i oblí-
benému Medicimbálu při závěreč-
ném koncertu. Ten se protáhl do po-
zdních nočních hodin - příznivci této
energické rockové hudby za dopro-
vodu cimbálu interprety nechtěli
propustit. Velké poděkování patří
všem, kteří se na přípravě májů v Le-
tech podíleli. Letovským hasičům,
pracovnicím obecního úřadu, tech-
nické skupině pod vedením pana

Sládka i Veronice Kunové za ušití
kostýmků pro letovské děti ze škol-
ky i dramaťáčku.

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Servác se pral o sluníčko
Mokropeské Masopustní náměstí se
13. 5. proměnilo v pódium, taneční
parket a jarmark  zároveň - konal se
tu folklorní festival Staročeské máje.
V jednom kole se roztočily kroje ta-
nečníků a nejmenší sukničky dětí ze
škol i školek. Ti, kdož mají v paměti
překvapení loňských májových slav-
ností v podobě vzácné slezské bese-
dy, přišli s velkým očekáváním. I pro
ně muselo být překvapením vystou-
pení souboru Valašský vojvoda z
Kozlovic. Mladí muzikanti Vojvody
jezdí po celém světě;  Japonsko či
vystoupení před papežem jsou jen
zlomkem jejich cest. Společně s čer-
nošickým Pramínkem vykreslili na
mokropeském náměstí ve zkratce
obrázek folkloru - jeden  z Valašska,
druhý  ze středních Čech.  
Vedle tanečníků světem protřelých
patřilo náměstí dětem. Těm z pátých

tříd černošické školy, místních ško-
lek i nejmenším z dolnočernošické-
ho sdružení Jeden strom a řevnické-
ho Klíčku. V nich sice vyvolalo stra-
šidelné zařízení jménem mikrofon
nedůvěru, ale společným uchopením
za ruce si dodaly odvahy a jejich vy-
stoupení zapůsobilo mocným doj-
mem... O té májové neděli, kdy Ser-
vác se pral o sluníčko, nechyběl cim-
bál a k cimbálu víno, tak jako kaž-
dým rokem touto dobou.

Milena KOZÁKOVÁ, Řevnice

Neslušné písničky se líbily
LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY PŘEDSTAVILA NOVÉ PÁSMO

VALAŠKY. Zpěvačky souboru Valašský vojvoda na mokropeském náměstí. Foto NN M. FRÝDL

CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ. Notičky v
Tuchlovicích při zpěvu písničky Pi-
víčko je dobrota.          Jiří DUCHOŇ

Poslední dva dny
folklorního festivalu

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves
26. května od 8.00

* Domažlická dudácká muzika 
* Postřekovský národopisný soubor

* Dechovka Hájenka * Notičky 
* Krojovaná chasa * MŠ a ZŠ
Zadní Třebaň * Česká beseda
* Od 20.00 Taneční zábava ve

Společenském domě

KARLŠTEJN, náměstí
neděle 27. května od 13.30
* Ledecká dudácká muzika 

* Pramínek * Motáček * Šarvanci
* Cimbálová muzika 

* Proměny * Třehusk * ZŠ
Karlštejn * Moravská beseda 

Zatančí hanáckou besedu
Při Staročeských májích v Zadní
Třebani nebude pod májí chybět
známá česká beseda, po ní však tře-
baňští nadšenci předvedou i besedu
hanáckou. Ta se od tradičních besed
v mnohém liší - významným rozdí-
lem je tanec více párů v kruhu, mís-
to klasické čtverylky. Navíc je sesta-
va o více než 100 let mladší - prvně
se tančila až roku 1947. Ve Třebani
bude poprvé k vidění teprve letos.
Zuzana TUČKOVÁ, Zadní Třebaň

Naše noviny vás zvou na původní muzikál 

Noc na Karlštejně

Hrají a zpívají: Vladimír ČECH, Jan RosÁk, Pavel VÍtEk, 
Petr BENDL, Lumír oLŠoVskÝ, Jan Matěj Rak, 

Petr JaNČaŘÍk, Monika VaŇkoVÁ, Pavla ŠVÉDoVÁ, 
karel kRÁL, Petr ŘÍHa, alena ŘÍHoVÁ, Roman tiCHÝ, 

Jiří oBERfaLzER, Jiří CiCVÁREk, Jan taRaNt, Jan
kuNa, ondřej NoVÁČEk, sbor starostů, koňští kaskadéři,

šermíři, metači ohně, kejklíři, koně, koza...
Zámek DOBŘICHOVICE: pátek 1. 6., sobota 2. 6. od 20.30
(Prědprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice - Denisa Solničková:

724 189 611, solnickova@dobrichovice.cz)

Zámek MNÍŠEK p/Brdy: pátek 29. 6., sobota 30. 6. od 20.30
(Předprodej vstupenek: Zámek Mníšek p/B: mnisek@stc.npu.cz)
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Berounku brázdí trabant. Plovoucí
„CHTĚLI BYCHOM PROPLOUT PRAHOU!“ PLÁNUJÍ »KONSTRUKTÉŘI« NEOBVYKLÉHO ŠLAPACÍHO PLAVIDLA

Tančilo se všude, i v dobřichovickém parku...

Historicky první Garážový výprodej (Garage Sa-
le)  se konal 13. 5. v ulicích Dobřichovic. Po třech
úspěšných prodejích mezi vraty v Černošicích se
akci zdárně podařilo rozšířit i do sousedních Dob-
řichovic. Vyzkoušet novou aktivitu se rozhodlo
patnáct domů a míst, kde se daly lovit poklady. I
přes téměř podzimní počasí lidé vyrazili na ko-
lech, pěšky nebo autem a vybaveni mapkou obra-
zili všechna vyznačená stanoviště. 
Podle ohlasů byli ti, kteří se dobřichovické udá-
losti účastnili, spokojení, něco prodali, něco roz-
dali, něco nakoupili, něco vyměnili a hlavně si
popovídali se svými bližšími i vzdálenějšími sou-
sedy. „Ačkoliv jsme do prvního prodeje moc na-
dějí nevkládali, příjemně nás překvapil zájem na-
kupujících. Prodali jsme dost, ale stále ještě dost
zbývá, takže se hlásíme i na podzim,“ uvedla Líba
Stupavská z dobřichovického Fabiánku. 
Blanka Rundová si zase pochvalovala, že si pro-

dej užil hlavně její devítiletý synek, který nadšeně
vydržel prodávat až do 16 hodin. Zatímco malý
prodejce lákal k nákupu na  dvorku, maminka mě-
la možnost si obejít ostatní prodávající. „I když
jsem moc nenakoupila, poznala jsem podobně na-
laděné lidi, které bych asi jinak nepoznala,“ říká.
Hanka Habartová vybudovala stánek na stategic-
kém místě za lávkou pro pěší - stal se neoficiální
hlavní výdejnou mapek. Také Habartovi si účast
pochvalují: „Zima sice byla vydatná, ale i tak nám
pár krámů ubylo a evidentně jsme udělali radost
několika lidem. A to nemluvím o dětech, které si
užily dopolední prodávání sušenek, perníčků a ke-
ramiky.“ 
O dva týdny dříve se stejná akce konala také v
Černošicích. Další prodej mezi vraty se bude ko-
nat, stejně jako v Černošicích, v září. Informace
najdete na webových stránkách http://www.gara-
gesalecernosice.cz.    bára veseLá, černošice

dobřichovice - Legendární bakeli-
tové vozítko značky Trabant na sil-
nici ještě občas potkáte. Ale na vo-
dě? v dobřichovicích u Jezu dobré
naděje kotví šlapací vodní trabant,
dílo Karla KAdeřábKA a Jind-
řicha KohouTA. 
Kde a kdy vznikl nápad stvořit šlapa-
cího trabanta?
Seděli jsme v zimě na jezu, přemýš-
leli o zakřivení vesmíru, koukali na
řeku a napadlo nás, že by to chtělo
nějakou plavbu. Ale ne ledasjakou...
Trabanta znají všichni, něco podob-
ného sice měli v Rafťácích, jenže jim
to plavalo nakřivo. To byla výzva:
Nám bude plavat líp, rovně! A bude
šlapací... 
Kde se dá dnes sehnat starý trabant? 
Přece u trabantího krále Petra Vác-
lavka ve Lhotce! Trochu jsme to na-
ťukli a jemu to hned zapálilo - nechal
nám ho za symbolických 200 Kč. 
Kam nejdál jste doplavali?
Nejdále jsme s tím dopluli na soutok
do Lahovic. Cesta byla úžasná stavě-
li jsme v pár hospodách, samozřejmě
na horký čaj - bylo to na podzim voda
měla asi 7 stupňů Celsia. Od Radotí-
na už to začalo být náročné a od La-
hovického mostu nás kamarád odtáhl
nazpět do Řevnic. Chěli jsme sice do-

plout dál, až pod Karlův most, ale
technicky to bylo neproveditelné
kvůli Modřanskému jezu.  
Jak jste sjížděli jezy - ty, které sjet
jdou?
Hodili jsme to dolů a doufali, že to
vyjde. Plavidlo má  asi 400 kg, tak co
bys s tím chtěla dělat jiného? 
nebáli jste se, že se to rozbije ? 

Ono to bylo stavěné původně na jed-
nu sezonu, ale drží se statečně dál.
Brázdíme vodu už  dva roky a vypa-
dá to, že ještě chvíli vydrží. 
Plavidlo budí zaslouženou pozornost
půjčujete ho?
Mysleli jsme, že si to budou moci
půjčovat jen kamarádi, ale kamarádi
mají další kamarády, ty zase jiné...

Takže ano, občas ho půjčujeme. 
Máte nějaké další tvůrčí plány? 
Rádi bychom projeli vodní cestou
Prahu, ale na to bude třeba nějaké po-
volení, tak zatím nevíme. Do dalších
výtvorů se asi pustíme zase v zimě,
až nebude co dělat, budeme sedět u
Mártyho a rozebírat díla světových
filosofů...     helena PeLiKánová

POPLUJEM SPOLU...! Karel Kadeřábek a Jindřich Kohout  na svém plovoucím trabantu.       Foto Tomáš HEJLEK

Mezinárodní den tance se v Česku letos slavil po-
třetí, u nás, v Dobřichovicích, jsme měli premié-
ru. Akci organizovalo Taneční studio Hanky Tu-
háčkové a připojilo se i seskupení CKP Dobřicho-
vice s mezzosopranistkou Janou Lewitovou. 
Den tance oslavuje univerzálnost této umělecké
formy a přináší ji na veřejná prostranství, kde se
běžně netančí. V Česku se tančilo na mnoha mís-
tech: od Piazzety Národního divadla po malé
ZUŠ, třeba v Černošicích. Malé i velké dobřicho-
vické tanečnice na venkovním pódiu v místním
parku předvedly devět choreografií.
Při přemýšlení o kostýmech při dávné únorové
zkoušce jsme měly obavy ze studeného dubnové-
ho počasí, z deště, z pološera, které vytvoří stro-
my kolem pódia, až budou mít listy. Budeme tan-
čit ve svetrech? Nebude nám zima na bosé nohy?
Bude na tanec dobře vidět? Nebude rušit provoz
aut z přilehlé Pražské ulice? Naše obavy byly
zbytečné. Slunce se v »den D« opíralo do černé-
ho baletizolu nataženého na dřevěné podlaze pó-
dia - přejít ho bylo příjemné asi jako procházka po
rozžhavených plátech starých kamen...
Zpěvačka Jana Lewitová si nechává nasadit bezd-
rátový port, aby se mohla při hře na violu a zpěvu
pohybovat po pódiu s tanečnicemi. Zvukaři jsou

profíci, během chvilky se její krásný hlas rozléhá
nejen v parku ale i mezi okolní domy. 
V parku se pomalu scházejí rodiče, babičky, dě-
dečkové, kamarádi tanečnic i další diváci. Před
třetí hodinou přichází od Fürstova sálu průvod
tanečnic od nejmejších školkových holčiček po
dvacetileté slečny v krásných šatech. Může se za-
čít. Nejmladší holčičky ve věku tři až pět let tančí
v různobarevných šatičkách a sukýnkách choreo-
grafie Byl jeden mráček, Rosa a Kachny, na hud-
bu Pavla Jurkoviče. Po nich se střídají další sku-
pinky starších holčiček a malých slečen.
Vystoupení tanečního studia Dobřichovice uzaví-
rají dvě choreografie nejstarších členek souboru.
Na závěr programu se představuje naše skupina
žen Centra komplexní péče v Dobřichovicích v
tanečně-hudebním dialogu s mezzosopranistkou
Janou Lewitovou. Vystoupení Píseň proměny se
zaměřuje na vztah matka – dcera a proměnu, kte-
rou dívky procházejí, aby se staly ženami, případ-
ně matkami. Úplný konec tanečního odpoledne
obstarala společná pohybová variace všech účin-
kujících na hudbu z filmu Růžový panter, s níž
všechny tanečnice dohromady přešly pódium a
vtančily mezi diváky. Jana Konečná,

Marta Lebedová, dobřichovice

Prodej mezi vraty se poprvé konal v Dobřichovicích

PÍSEŇ PROMĚNY. Jana Lewitová a tanečnice
CKP Dobřichovice.   Foto Vladimír GaVriněV

KOUPIT, NEKOUPIT...? Účastnice garážového
výprodeje v Dobřichovicích. Foto Bára VESELÁ
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Nadějné houslistky bodovaly v soutěži
ŠESTILETÉ ŽÁKYNĚ ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY USPĚLY V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI
Mezinárodní houslové soutěže Mist-
ra Josefa Muziky v Nové Pace se zú-
častnily nadějné houslistky ze třídy
Lenky Kolářové v ZUŠ Řevnice.
Šestileté žákyně Marianna Krutská a
Tereza Petrová soutěžily v první ka-
tegorii a patřily zde mezi nejmladší

účastnice. Přesto se jim podařilo ve
velké konkurenci obstát a Tereza do-
konce »vybojovala« čestné uznání
prvního stupně. „Úroveň byla hodně
vysoká, většina dětí i v první katego-
rii hrála těžké koncerty, takže nás
úspěch Terezky hodně potěšil,“

uvedla kantorka Kolářová.
Další radost pak přinesl úspěch de-
setileté Magdy Routové, která soutě-
žila ve třetí kategorii a zde postoupi-
la do druhého kola, z něhož si nako-
nec odvezla skvělé druhé místo! O
čtrnáct dní později se Magda zúčast-

nila prestižní Kociánovy houslové
soutěže v Ústí nad Orlicí.
V polovině května si pak učitelka
řevnické ZUŠ Lenka Kolářová vymě-
nila roli a usedla do poroty celostát-
ní soutěže základních uměleckých
škol v Mikulově v kategorii folklorní
soubory. Byla sem nominována mj.
díky zkušenostem s vedením lidové
muziky Notičky. „Byla jsem do poro-
ty nominována ministerstvem škol-
ství již podruhé - je to pro mě čest
zhostit se takového hodnocení,“ řek-
la Kolářová s tím, že soutěže se zú-
častnila řada výborných souborů a
skvělých pedagogů z celé republiky.

Pavla PeTrová, leč

Dobřichovičtí budou vítat císaře
NA POČEST KARLA IV. CHYSTAJÍ STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI

NADĚJNÉ HOUSLISTKY. Mladé houslistky Marianna Krutská a Tereza
Petrová (zleva) na soutěži v Nové Pace. Foto  Pavla PeTrová

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 5. 18.00 LORAX

KINO ŘEVNICE
23. 5. 20.00 ANNA V PŘEDNÍ LINII
25. 5. 20.00 PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
26. 5. 16.00 PEJSKOVÉ MILIONÁŘI
26. 5. 20.00 KLUK NA KOLE
27. 5. 20.00 ŽELEZNÁ LADY
30. 5. 20.00 KIMČONGILIE

CLUB KINO ČERNOŠICE
29. 5. 20.00 ŽELEZNÁ LADY

KINO MÍR BEROUN
22. 5. - 28. 5. 17.30 a 20.00 (Út 17.30,
St+Čt+Ne+Po 18.30) LÍBÁŠ JAKO
ĎÁBEL
22. 5. 20.00 BÁJEČNÝ HOTEL MARG-
LOD
24. 5. 15.30 HNĚV TITÁNŮ 3D
27. 5. 15.30 AVATAR 3D
29. 5. - 30. 5. 17.30 (St 20.00) TEMNÉ
STÍNY
29. 5. 20.00 ROK KONOPÍ
31. 5. 15.30 ČTYŘI SLUNCE
30. 5. 16.30 TITANIC 3D

KINO RADOTÍN
22. 5., 24. 5., 26. 5.  17.30 (So 20.00)
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
22. 5. 20.00 NAVŽDY SPOLU
23. 5. 17.30 VÍLA
23. 5. 20.00 DIKTÁTOR
24. 5. 20.00 ŽELEZNÁ LADY
25. 5., 29. 5., 31. 5. 17.30 PIRÁTI 3D
25. 5. 20.00 ŽENA V ČERNÉM
26. 5. 16.00 SAMMYHO DOBROD-
RUŽSTVÍ 3D
26. 5. 17.30 U2 - záznam koncertu 3D
29. 5. 20.00 MUSÍME SI PROMLUVIT
O KEVINOVI
30. 5. 17.30 PERFECT DAYS: I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY
30. 5. 20.00 LÁSKA A MODŘINY
31. 5. 20.00 SNĚHURKA A LOVEC

Ochotníci chystali
»lesňák« na sezonu
Amfiteátr Lesního divadla v Řevni-
cích dostal novou venkovní tvář.
„Očistili a natřeli jsme vstupní pro-
stor do areálu i bufet. Zdaleka to
není vše, co je třeba obnovit, nicmé-
ně i tenhle kousek je plus,“ řekla
principálka souboru Michaela
Šmerglová. Divadelníci také opravi-
li za pomoci sponzorů část okapů na
klubovně. „Ty minulé byly sice uni-
kátními cedníky, ale na svou původ-
ní funkci už si nepamatovaly,“ do-
dala s tím, že se členové souboru
pustí i do dalších obnov. „Děkujeme
všem, kteří nám pomáhají. Takové
to: „Národ sobě“ se může zdát trap-
ně přežité a mírně archaické, ale
někdy funguje, že v lesňáku pomo-
hou ti, kteří jsou »jen« jeho diváky,
což je fajn.“ Vzhledem k tomu, že di-
vadelníci v lese instalovali i plaká-
tovací plochu, doufají, že divadlo
přestanou hyzdit připínáčky i lepid-
lo a ušetřeny od letáků či plakátků
budou i stromy. „V divadle už jsou
usazeny lavice, shrabáno listí, od-
klizeny větve... Prostě je vše připra-
veno na sezonu. Teď už jen davy di-
váků a skvělé počasí,“ uzavřela
principálka. Více o programu Lesní-
ho divadla na www.divadlorevni-
ce.cz. Miluška BÍlá, Řevnice

Senioři slyšeli árii
Rusalky i Ave Maria
Několik koncertů vážné hudby se na
přelomu dubna a května konalo v
Domově seniorů Dobřichovice. Stu-
denti pražské AMU pod vedením Ja-
roslava Šarouna předvedli skvělý vý-
kon. V jejich podání zazněla díla ital-
ských, anglických i německých auto-
rů, slyšeli jsme také árii Rusalky,
Ave Maria či zhudebněná říkadla od
Jana Čarka. Děkujeme účinkujícím,
již vystoupili bez nároku na honorář
za krásný zážitek a čas, který nám
věnovali. Martina kálalová,

domov seniorů dobřichovice

Tipy NN
* Pěvecký sbor E.I.T. Voices vys-
toupí  v rámci festivalu JAZZ Čer-
nošice 23. 5. od 21.00 v místním
Club Kině.                Petr ULLRICH
* Taneční šou - průřez tanečním ro-
kem řevnické skupiny Proměny se ko-
ná 25. 5. od 18.00 v Lidovém domě
Řevnice. Lenka ZROSTLÍKOVÁ
* Pražské divadlo Ludvík zahraje
27. 5. od 15.00 v zámku Dobřicho-
vice pohádku pro děti O Kačence a
Raráškovi. (pef)
* 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)
* Program na počest Noci kostelů
připravil na 1. 6. kostel sv. Václava
ve Všenorech. Od 18.00 se koná
mše svatá, od 19.00 koncert duchov-
ní hudby, od 20.00 prohlídka koste-
la s výkladem a od 21.00 budou znít
písničky s kytarou. Ve 21.30 se us-
kuteční  společná modlitba.       (pef) 
* Dětská výtvarná výstava Kaňka
do pohádky v galerii Modrého do-
mečku Řevnice potrvá do 5. 6. Do
10. 6. je v kavárně Modrého domeč-
ku k vidění výstava projektu archi-
tekta Josefa Pleskota,  jež přibližuje
jeho námětovou studii Řevnic. Pro-
jekt vám nastíní možnost lanovky z
Řevnic na Brdy, železniční podjezd,
nové  pojetí prostoru u nádraží  nebo
řešení náměstí  Krále Jiřího z Podě-
brad. Šárka HAŠKOVÁ
* Dvě výstavy slovinských výtvar-
níků jsou do 10. 6. instalovány v ba-
rokním areálu Skalka. V sále klášte-
ra vystavuje malíř Edo Gregorič z
Kranje kolekci obrazů a grafik, v
kostelíku sv. Maří Magdalény je ote-
vřena expozice kolektivu slovin-
ských autorů.  Jarmila BALKOVÁ

Středověké slavnosti na počest puto-
vání císaře římského a krále českého
Karla VI. i jeho družiny s koruno-
vačními klenoty z Prahy na Karl-
štejn se budou konat 2. června v Do-
břichovicích. U řeky pod zámkem se
bude od 14.00 odbývat bohatý pro-
gram sestavený z šermířských, hu-
debních i tanečních vystoupení a
soutěží pro malé i větší. Tečku za
velkolepými oslavami obstará ve
20.30 na nádvoří zámku výpravný
muzikál Noc na Karlštejně, letos
obohacený o vystoupení kaskadérů
na koních ze skupiny Caballos.
Na co se můžete těšit:
14.00 - středověká hudba Jagabab 

14.30 - kouzelník  Merild 
14.30 - 17.00 soutěže pro děti 
15.00 - cirkus Žebřík na chůdách
15.15 - středověká hudba Jagabab 
15.45 - cirkus Žebřík – pohádka 
16.30 - středověká hudba Jagabab
17.00 - vystoupení šermířů 
17.20 - Jagabab a tanečky s dětmi
17.50 - kouzelník Merild
18.30 - příjezd císaře KARLA IV. s
císařskou družinou 
19.15 - Jagabab, číslo na chůdách
Opuštěná duše a fireshow  
20.30 - muzikál Noc na Karlštejně
na nádvoří zámku

Vlaďka CVRČKOVÁ,
Dobřichovice

ŽÁCI KONCERTOVALI NA SKALCE. Koncert žáků Základní umělecké
školy v Mníšku pod Brdy a z Řevnic se konal v barokním areálu Skalka. Byl
mimořádný tím, že se zde sešli žáci, kteří se navíc věnují komorní hře. Re-
pertoár byl pestrý, každý posluchač tzv. vážné hudby si přišel na své. Divá-
ky asi nejvíc zaujal klarinetový kvartet pod vedením pana učitele Paříka,
dále soubor Gaudium složený z altových a sopránových fléten, houslový
kvartet a Mníšecký dětský soubor Kvítko. Na závěr zazněl výběr argentin-
ských písní v podání kytarového souboru v čele s učitelem Františkem Bě-
hounkem. Prostředí kláštera na Skalce dodalo koncertu slavnostní charak-
ter. Podle velké účasti publika bylo zřejmé, že zájem o takové kvalitní kon-
certy stále je. Text a foto Iva Bydžovská, Řevnice
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Na speciální naučnou stezku Čes-
kým krasem za Hagenem se můžete
vydat 26. května. Stezka, organizo-
vaná Správou CHKO Český kras v
rámci Evropského dne chráněných
území, prochází Národní přírodní
rezervací Karlštejn. Je dlouhá 14 ki-
lometrů, z toho 2 km vedou podze-
mím štol u Malé Ameriky. Účastníci
akce si prohlédnou výstavu fotogra-
fií z Českého krasu na hradě Karlš-
tejně, projdou štoly, uvidí skanzen

Solvayovy lomy a putování zakončí
ve Svatém Janu pod Skalou. Cestou
je čekají zastavení s přírodovědci a
plnění úkolů. Start je mezi 8.30 a
11.00 před poštou v Karlštejně. 
Tradiční Evropský den parků byl le-
tos přejmenován na Evropský den
chráněných území. Proč? Protože
akci loni »zneužily« parky všeho
druhu, včetně městských.

Irena JANčAříková, Správa 
CHko český kras, karlštejn

Karlštejn žije kulturními akcemi
Městys Karlštejn žije kulturními akcemi. První se
konají už 26. května - jednak se v autokempu us-
kuteční II. ročník srazu majitelů veteránů značky
Ford, jednak karlštejnský ochotnický spolek uve-
de od 20.00 v restauraci  U Janů představení Po-
stel pro Anděla.
Den nato, v neděli 27. 5., se na náměstí koná XIII.
ročník folklorního festivalu Staročeské máje. Zač-
ne od 10.00 jarmarkem, po obědě se na pódiu
představí děti ZŠ Karlštejn a spousta souborů.
Od 1. 6. do 3. 6. bude autokemp hostit novou akci
– Sraz motorových tříkolek a motocyklů. V nedě-
li 3. 6. také do Karlštejna dorazí Královský prů-
vod s císařem, císařovnou a jejich družinou. Na
jejich počest bude připraven mezi 11 a 13.00 pro-
gram na karlštejnském náměstí a od 10.00 pro-
gram na louce u mostu. Sem by měl průvod dora-
zit kolem 16.00.
Příznivci tvrdé muziky si přijdou na své 9. 6., kdy
se od 14.00 v autokempu koná II. Karlštejnský
rockový mazec. Podrobnosti na www.mazáci.cz. 
Celé prázdniny budeme v autokempu s Domeč-
kem Hořovice organizovat program pro děti.      
Zveme příznivce hudby, automobilů, motorek i
dětských her, aby se k nám přišli podívat - nudit
se určitě nebudou.  Snad nám bude přát počasí!

Petr RAMPAS, starosta městyse

TRIKES tedy motorové tříkolky
mají svou tradici, která je spjatá s
americkými veterány z vietnamské
války. Ti kvůli svým zraněním už
nemohli jezdit na motorkách, ale
nechtěli se pocitu z takové jízdy vz-
dát, chtěli zůstat blíž přírodě a zůstat
v partě spřízněných duší-motorkářů.
V okolních zemích, jako třeba v Ně-
mecku, Rakousku nebo ve Francii
jsou TRIKES hodně rozšířené, vz-
nikla tam spousta klubů nadšenců to-
hoto sportu. Také u nás, v Čechách,
se tento koníček začíná šířit, počet
majitelů těchto strojů roste, i zde se
objevuje jakýsi boom motorových

tříkolek. Jejich majitelé, kteří svému
koníčku věnují veškerý volný čas, se
rádi setkávají na srazech, vymýšlejí
společnou zábavu, zajímavé vyjížď-
ky a podobně. 
Také my, majitelé tříkolky a nadšen-
ci, jsme se rozhodli u nás, v karlš-
tejnském autokempu, uspořádat od
1. do 3. června první sraz motoro-
vých tříkolek a motocyklů se vším,
co k tomu patří. Chceme se pobavit
při soutěžích a společných hrách,
vybrat z nabídky stánků se šperky,
koženého oblečení, triček, šátků atd.
využít služeb airbrush a tetování. Na
sobotu 2. 6. dopoledne je naplánová-

na společná vyjížďka Karlštejnem
okolo hradu do Prahy, se zastávkou
na Hradčanském náměstí. 
Zveme všechny, nejen ty, kteří vlast-
ní motorku, tříkolku nebo jsou nala-
děni na stejnou vlnu, ale i všechny
ostatní - sraz je otevřen široké veřej-
nosti. I vy, kteří nevlastníte jednosto-
pého nebo třístopého miláčka, může-
te strávit v autokempu celý den a po-
bavit se s námi. Budete mít možnost
vyzkoušet si jízdu na motorových
tříkolkách, vybrat si z nabídky stán-
kařů, občerstvit se, jídla a pití bude
dostatek včetně služeb čajovny. Oba
večery se můžete pobavit při živém
vystoupení známých kapel. V pátek
1. 6. od 20 hodin zahraje kapela
Gentiana, která vystoupí s progra-
mem Letem metalovým světem. Us-
lyšíte mimo jiné skladby skupin
Black Sabbath, Deep Purple, Hello-
ween, Iron Maiden, Ozzy Osbourne
a další. V sobotu večer 2. 6. vás od
20 hodin pobaví kapela Sweet Pain,
která hraje především jižanský rock.

Také pro vás chystáme překvapení.
Přijďte se podívat, posoudíte sami,
třeba i vy přijdete na chuť této záli-
bě! Helena STRMISKÁ, Karlštejn

XIII. poberounské folklorní setkání-festival

STAROČESKÉ MÁJE
KARLŠTEJN, náměstí, 
neděle 27. května 2012

13.30 – 14.00 LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Plzeň
13.50 – PRŮVOD OD POŠTY NA NÁMĚSTÍ

14.00 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
14.10 – DĚTI ZŠ Karlštejn

14.30 – PRAMÍNEK, ZUŠ Černošice
15.00 – LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Plzeň 

15.40 – MOTÁČEK, Praha
16.00 – ŠARVANCI, Praha

16.40 – CIMBÁLOVÁ MUZIKA Šarvanců
17.00 – TŘEHUSK, Poberouní + PROMĚNY, Řevnice

17.45 – MORAVSKÁ BESEDA - Proměny
18.00 – KÁCENÍ MÁJKY

VIVAT CÍSAŘ!
KARLŠTEJN, náměstí 
neděle 3. června 2012
Program před příchodem
Královského průvodu:
11.00 – 11.45 SEDLÁCI
country skupina z Hatí 

11.45 Kejklíř Petr THEIMER
12.00 – 12.30 TŘEHUSK

staropražská kapela
12.30 Kejklíř Petr THEIMER
12.45 – 13.00 TŘEHUSK

staropražská kapela

V autokempu se poprvé setkají »tříkolkáři«
PREMIÉROVÝ SRAZ MOTOROVÝCH TŘÍKOLEK A MOTOCYKLŮ SE BUDE KONAT PRVNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...         1/2012 (4)                

PŘIJEDE CÍSAŘ. Korunovační klenoty poveze první červnový víkend z Prahy na svůj hrad nad Be-
rounkou císař Karel IV. Do Karlštejna dorazí v neděli 3. 6.           Foto NN M. FRÝDL

Stezka vede štolami u Ameriky
ZA HAGENEM SE Z KARLŠTEJNA MŮŽETE VYDAT 26. 5. 

Karlštejnský zpravodaj
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Štafetu vyhráli hasiči z Karlštejna
NA OKRESNÍ  SOUTĚŽI V HOŘOVICÍCH BUDOU LITEŇSKÝ OKRSEK REPREZENTOVAT DRUŽSTVA DRAHLOVIC A LITNĚ

Existence hřbitova v Karlštejně je
spjatá s existencí kostela, a ten s vý-
stavbou hradu. V minulosti byl určen
pro zesnulé dělníky a řemeslníky,
později pro jejich rodiny, které se
usídlily v podhradí. 
Pro omezené terénní možnosti se hř-
bitov v průběhu staletí  nemohl roz-
růstat. Hroby a hrobky jsou natěsná-
ny místy až chaoticky, což ztěžuje
nejen opravy a údržbu, ale i přístup k
nim. V poválečné době se na stavu
kulturních památek negativně proje-
vila nedostatečná údržba a nenávist-
ná ideologie komunistické strany.
Ateistická výchova na školách vedla
k barbarskému ničení, zejména hro-
bek významných rodů, ale i náhrob-
ních kamenů hrobů prostých lidí.
Neúcta k dědictví po předcích je
patrná na všech hřbitovech. 
Kromě křížů na náhrobních kame-
nech a hrobkách uražených v 50. le-
tech minulého století vznikly na
karlštejnském hřbitově další škody
relativně nedávno. Několik roků dě-
ravá střecha márnice, dřeviny koře-

nící ve hřbitovní zdi a těsně u hrobů,
to vše už ve stadiu, kdy sami občané
Karlštejna začali na tento stav pou-
kazovat. Proto městys Karlštejn vy-
psal poptávku na místo správce hřbi-
tova. Po schválení do této funkce a

nástupu od 1. 10. 2011 jsem vypraco-
val  plán prací podle naléhavosti tak,
aby se zastavila eroze zdiva násled-
kem zatékání a zachránila márnice
poničená roky trvajícím zatékáním.
To vše jsem chtěl stihnout před pří-

chodem mrazů. Splnění úkolu se po-
dařilo téměř bezezbytku, jednak dí-
ky zajištění nářadí a materiálu sta-
rostou Petrem Rampasem, jednak dí-
ky možnosti využít karlštejnskou
pracovní četu, hlavně všestranného
řemeslníka Petra Pospíšila. 
Návštěvníci hřbitova, kteří pečují o
hroby svých bližních, chválí výsled-
ky dosud provedených prací. Samo-
zřejmě, že se nelze zavděčit všem,
ale kritika, obvyklá při každých změ-
nách, je většinou anonymní. Spo-
luprací s matrikářkou pí Cůbrovou
se pokusíme o zlepšení stavu zane-
dbaných hrobů formou upomínky a
o pronájem  hrobů a hrobek, ke kte-
rým se už dlouho nikdo nehlásí. 
Plán mé práce na letošek je zaměře-
ný na zlepšení vzhledu hřbitova, od-
stranění stavebních závad a nepořád-
ků. Děkuji všem, kteří jakkoliv při-
spívají k rekultivaci hřbitova a om-
louvám se za případné drobné škody
a nepořádky, jež nastaly a ještě mo-
hou nastat. Jiří KepKa, 

správce  hřbitova, Karlštejn

Soutěž v požárním sportu okrsku se
uskutečnila 12. května v Drahlovi-
cích.  Zajištěním a uspořádáním sou-
těže byly pověřeny hasičské sbory
Drahlovice a Hatě. Soutěžící druž-
stva mužů a žen okrsku Liteň, včetně
»reprezentantů« Karlštejna, se utka-
la v disciplíně štafeta 4x100 metrů s
překážkami a požárním útoku. 
Po nástupu soutěžících byla družstva
rozlosována. První nastoupili muži
ke štafetě  4x100 m. V této disciplině
si nejlépe vedli borci z Karlštejna, za
nimi se umístnila družstva Litně a
Drahlovic, čtvrté byly Hatě, pátá
Zadní Třebaň a šesté Svinaře. Po
mužích nastoupily ženy.  Zde bylo po-
řadí následující: vyhrály Hatě před
Drahlovicemi, Litní a Karlštejnem.
Poté následovala »královská discip-
lina«-  požární útok. V něm byli nej-
lepší muži z Drahlovic, za  nimi skon-

čily Hatě, Liteň, Zadní Třebaň,
Karlštejn a Svinaře. V ženách se na
prvním místě umístnily Hatě, druhé

byly Drahlovice, třetí Karlštejn a
čtvrtá Liteň.  Po přepočítání výsled-
ků z obou disciplin soutěžící družstva

nastoupila - prvním třem celkům v
obou kategoriích byly předány od
pořadatelů poháry, všechna zúčast-
něná družstva obdržela diplom. Po-
řadí v soutěži mužů bylo následující:
první se umístnili muži SDH Drahlo-
vice, druzí SDH Liteň. Obě družstva
budou náš okrsek reprezentovat na
okresním kole 26. května v Hořovi-
cích. Třetí skončily Hatě, čtvrtý
Karlštejn, pátá Zadní Třebaň a šesté
Svinaře. V ženách vyhrál SDH Hatě,
druhé byly Drahlovice, třetí Karlš-
tejn a čtvrtá Litěň. Na okresním kole
náš okrsek budou reprezentovat
všechna družstva žen.
Děkuji všem zúčastněným a soutěží-
cím družstvům za výkony, které v
chladném a deštivém počasí před-
vedly. Pořadatelům děkuji za připra-
vení tratí a zázemí, ostatním za po-
moc při organizování okrskové sou-
těže. Družstvům, jež budou náš okr-
sek a své SDH reprezentovat na okre-
sním kole v Hořovicích, přeji mnoho
úspěchů. Jiří MRKÁČEK, 

starosta SDH Karlštejn

Úkol splněn, márnice na karlštejnském hřbitově zachráněna
SPRÁVCE: „LIDÉ, KTEŘÍ PEČUJÍ O HROBY SVÝCH BLIŽNÍCH, VÝSLEDKY DOSUD PROVEDENÝCH PRACÍ CHVÁLÍ...“

NÁSTUP. Hasičská družstva, která se v Drahlovicích zúčastnila okrskové
soutěže. Foto Jiří MRKÁČEK

NA HŘBITOVĚ. Neúcta k dědictví po předcích je patrná na všech hřbitovech,
i na tom karlštejnském. Foto ARCHIV

Rockový mazec: Výčep,
Garant, Psí kšíry...
Druhý ročník hudebního festivalu
Rockový Mazec se uskuteční 9. červ-
na od 15.00 v karlštejnském kempu.
Těšit se můžete na kapely Psí kšíry,
The Metuzalém, Badys, Výčep, Ga-
rant, Black Hill a The Antennas s
Pavlem Marcelem.
Pro letošní ročník se podařilo zajis-
tit profesionální aparaturu, světla,
stroboskop a další záležitosti nepo-
stradatelné pro pořádnou rockovou
show. Pro rockerské rodiče bude k
dispozici dětský koutek, kde bude o
jejich ratolesti postaráno, takže si
tu svou kapelu či kapely budou moci
pořádně užít bez obav, že se dítkům
přihodí něco nemilého. 
Věříme, že nám bude opět počasí
přát a všichni si užijeme výbornou
atmosféru se skvělou muzikou.

Martina MOTTlOVÁ, 
Karlštejnští mazáci, Karlštejn

Fotbalisté vzpomenou
na Pepíčka Končela
Dvanáctý ročník Memoriálu Pepíč-
ka Končela v malé kopané se bude
konat 23. června v Karlštejně. Tur-
naj se již stal tradicí a rok od roku
se na něj hlásí více týmů. 
Jako v předchozích letech se i letos
bude hrát na fotbalovém hřišti TJ
Karlštejn. Rozlosování, které ale
není povinné, se koná v pátek 22. 6.
od 20 hodin. V den konání turnaje,
tj. v sobotu 23. 6., se mezi 7.30 a
8.00 odehraje prezentace týmů, po
níž bude následovat slavnostní za-
hájení a samotná klání přihláše-
ných týmů. Předpokládaný konec s
vyhlášením výsledků je v 19.30.
Šestičlenná družstva (5+1) budou
hrát zápasy 2x10 minut, startovné,
které činí 1 850 Kč na tým, je nutné
uhradit nejpozději do 31. května. 
Další turnaj v malé kopané - O Po-
hár Karla IV. - bude karlštejnské
fotbalové hřiště hostit 14. července.
Podrobné informace získáte na tele-
fonu 732 780 139 či na e-mailové
adrese: cech.jiri1@volny.cz.

Jiří ČECH, Karlštejn

HRÁLI AŽ DO PŮLNOCI. Posezení s muzikou se konalo u našeho kama-
ráda Pepana v karlštejnské hospůdce V Budňanech. Sešlo se sedm úžas-
ných muzikantů, kteří vydrželi vyhrávat až do půlnoci. I když jsme seděli
venku, trošku už byla zima, nic to nevadilo - zpívalo se a taky tancovalo až
do závěrečné. Podobný bezva večer jsme prožili o pár dnů dříve s novou
kapelou Pozdní sběr v hospůdce U Máni v Hlásné Třebani. Hospůdkou se
linuly tóny trampských písní proložené country písničkami, někteří si
dokonce i zatančili. Jsem moc ráda, že se podobné akce konají, neboť to
fakt vždy stojí za to a odcházíme báječně naladění, vyzpívaní i pěkně vys-
mátí. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Zastupitelstvo Litně se jednoznačně
postavilo proti průzkumu i těžbě
břidličného plynu v Českém krasu a
vyjádřilo podporu iniciativě dotče-
ných obcí. Obyvatelé Litně a okolí
mohli na úřadě městyse i jinde proti
tomuto záměru podepisovat petice. 
Správní obvod Městyse Liteň těsně
sousedí s územím, na kterém plánuje
nadnárodní těžařská společnost Hut-
ton Energy prostřednictvím dceřiné
firmy ověřit zásoby a možnosti těžby
hořlavého plynu vázaného v prvo-
horních břidlicích pomocí metody
hydraulického štěpení. O dopadech
a rizicích této metody na životní pro-
středí a důvodech, proč nelze akcep-
tovat její použití v České krasu, se
můžete dozvědět z jiných prohlášení
a zdrojů (např. z webových stránek

Berouna a Koalice stop HF). Nechci
je opakovat, jako příklad uvedu jen
jeden z nejzávažnějších: Nebezpečí
kontaminace podzemních vod jedo-
vatými látkami, jež se vinou složité
místní geologické stavby může pro-
jevit kdekoliv a kdykoliv v budoucnu
i mimo území průzkumu a oblast těž-
by. Projekt považujeme za natolik ne-
bezpečný pro celý region a plný ne-
vyřešených otázek i střetů, že jej bu-
deme bedlivě sledovat a v případě
potřeby na vývoj situace reagovat.
O stanovení území pro ložiskový
průzkum a podmínek, za nichž bu-
dou práce probíhat, rozhoduje pří-
slušný územní odbor ministerstva ži-
votního prostředí. Bude se řídit hlav-
ně zákonem č. 62/1988 Sb. o geolo-
gických pracích. Bohužel, z ustano-

vení tohoto zákona vyplývá, že nega-
tivní stanovisko místně příslušné ob-
ce není překážkou vydání kladného
rozhodnutí, i to, že Liteň a další obce
v okrajové zóně nedostanou šanci se
k záměru ani vyjádřit, přestože mů-
žeme být negativními dopady prů-
zkumných prací zasaženi také, o těž-
bě ani nemluvě. Proto prosíme obča-
ny, aby nezůstali lhostejní k tomuto
záměru zahraniční firmy, který může
dostat zelenou od nejvyšších stát-
ních představitelů a projít i přes od-
por místních obyvatel. Sledujte další
vývoj událostí, nedovolme, aby o na-
šem životním prostředí a kvalitě ži-
vota rozhodovali ti, kteří tu nežijí a
pro které jde o pouhý byznys anebo
úřední rutinu!   Lenka JELEnOVÁ,

Obecní zastupitelstvo Liteň

Třeťáci se oblékli do kůže
- jako afričtí náčelníci
Dne 3. května se žáci 3. třídy ZŠ Liteň vypravili v
rámci projektu Den Země do Zoo Plzeň, aby se
dověděli zajímavosti ze života primátů. Milá lek-
torka žákům objasnila, jak primáti vypadají, jak a
kde žijí. Děti se naučily dělit primáty na základě
společných znaků do tří podskupin (na opice, po-
loopice a lidoopy). Prima bylo, že vše jsme pozo-
rovali na vlastní oči. Viděli jsme nejmenší poloo-
pici – maki trpasličí, volně pobíhající lemury ka-
ta, učenlivé šimpanze i velmi vzácné lvíčky zlato-
hlavé. Největším zážitkem ovšem bylo, když si žá-
ci mohli vyzkoušet kůži z guerézy, kterou se zdo-
bili afričtí domorodí náčelníci. 
Lektorka dávala dětem všetečné otázky a byla
velmi překvapena jejich zájmem i znalostmi. Vy
znáte hlavního nepřítele lemurů? Že ne? A dětem
stačilo vzpomenout si na film Madagaskar a již se
ozývalo ze všech stran: Fosa, fosa! Během pro-
gramu jsme byli upozorňováni na ohrožení pri-
mátů vymřením. Na závěr naší návštěvy ZOO
jsme se posilnili, nakoupili suvenýry a ještě jsme
stihli zhlédnout další oblíbená zvířata. Výlet se
opravdu povedl – příjemné počasí, zajímavý pro-
gram, bezva nálada. Určitě se sem zase vrátíme!  

Dagmar KARLOVÁ, ZŠ Liteň

Městys Liteň usilovně jedná se zá-
stupci Středočeského kraje o bezú-
platném převodu areálu bývalého
učiliště na městys. Současně také
jednáme se zástupci majitele zámec-
kého areálu, kteří projevili zájem o
odkoupení areálu. Záměrem Městy-

se je, aby majitelé upustili  od zámě-
ru výše jmenovaný objekt odkoupit.
Úřad městyse Liteň nabízí občanům
možnost svozu nebezpečného odpa-
du. Jedná se o tyto odpady: rozpou-
štědla a ředidla, zásady (louhy), spo-
třební chemie, zářivky, použitý olej a
tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, ne-
spotřebované léky, baterie a články,
vyřazená elektronika, brzdová kapa-
lina, pneumatiky, kyseliny, fotoche-
mikálie, pesticidy, herbicidy, hnoji-
va, lednice a chladničky, odpadní
olej, detergenty, akumulátory, televi-
zory, chladící kapaliny, olejové filtry
i vložky a čistící tkaniny znečištěné
olejem. Svoz se uskuteční v sobotu
26. května  na těchto místech: 

- 9.00 – 10.30 Liteň před kinem
- 10.45 – 11.00 Běleč
- 11.15 – 11.40 Leč
Zde budou přistaveny kontejnery -
odpad mohou občané ukládat přímo
do nich. Žádáme, aby lidé nebezpeč-
ný odpad na těchto místech nehro-
madili předem  z důvodu hygieny a
prosaku nebezpečných látek do
spodních vod.
Povinné očkování psů proti vztekli-
ně se bude konat ve středu 23. 5.: 
- v Litni u kina 15.00 – 15.45
- v Dolních Vlencích 15.50 - 15.55
- ve  Bělči 16.05 – 16.25
- v Leči 16.35 - 17.00
Poplatek za očkování ve výši 100 Kč
obci uhraďte v pokladně úřadu,  sp-

latnost byla do 31. března. Poplatky
za odpady jsou splatné do  30. 6. -
od 1. července se poplatky  navyšují
o 50 procent!                                                          
Upozorňujeme, že dle zákona o vo-
dách je majitel nemovitosti minimál-
ně 2 x do roka povinen předložit do-
klad o likvidaci fekálního odpadu!
Pokud zjistíme vypouštění do dešťo-
vé kanalizace, bude majitel nemovi-
tosti pokutován!
Plánované akce v Litni:
- 2. 6. Hudební festival 
- 7. 6. Veřejné zasedání
- 9. 6. Vítání občánků
- 16. 6. Dětský den

Karel KLIMENT, 
starosta městyse Liteň

Liteňské aktuality 
* Hudební festival se koná 2. 6. v
areálu bývalého učiliště v Litni. Od
14.00 zahrají kapely New Rebels
(bluegrass), Pokus  (folk), Pohodáři
(country), Braboux (rock’n’roll), Z
jahody  na  znak  (rock ) a Duo Hon-
za & Verča  (moderní country). Vs-
tup je zdarma. 

Monika KLIMENTOVÁ, Liteň
* Nábor mladých fotbalistů naroze-
ných v letech 1999 - 2003 pořádá 5.
a 7. června od 16.30 do 18.00 fotba-
lový klub FC Liteň. Sejdeme se na
fotbalovém hřišti v Litni, tréninkové
vybavení s sebou. Kontakt: Milo-
slav Kliment - tel.: 605252447 nebo
hnkliment@seznam.cz.

Miloslav KLIMENT, Liteň 
* K místnímu židovskému hřbitovu
se 3. 5. vypravili žáci 6. třídy ZŠ Li-
teň. V rámci výuky předmětu Výcho-
va k občanství jsme probírali téma
Můj domov, zajímavosti regionu, v
němž žijeme. Někteří z nás u židov-
ského hřbitova nebyli poprvé, pro
některé to ale premiéra byla. Bylo
nám líto, že místo odpočinku našich
předků vypadá tak neutěšeně; jistou
tajemnost naopak nepostrádá. My
jsme se sem vypravili za krásného
slunného počasí, ale za jiných okol-
ností by se někdo mohl i bát! 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Starosta: O převodu bývalého učiliště jednáme
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE BUDE V LITNI, BĚLČI I LEČI KONAT V SOBOTU 26. KVĚTNA

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 5/2012                

V ZOO. Liteňští školáci na návštěvě v plzeňské zoologické zahradě.                   Foto Dagmar KARLOVÁ

LiteňskéOKÉNKO

Městys Liteň je proti průzkumu a těžbě plynu
LITEŇŠTÍ ZASTUPITELÉ PROSÍ OBČANY: NEBUĎTE LHOSTEJNÍ!
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Ráj jsme našli na zahradě Linkových
CAPARTI Z LITEŇSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY PUTOVALI ZA ZVÍŘATY I ZA ČARODĚJNICKÝM POKLADEM

Táborový klub Zálesák Liteň pořádá
letní tábory pro 120 dětí z Litně, oko-
lí i jiných obcí kraje a pracuje s dět-
mi. Kdo by měl zájem, může přijít na
naši schůzku - scházíme se každé
úterý od 18.00 v liteňské hasičárně. 
Zálesák loni oslavil 40. výročí nepře-
tržité práce s dětmi. Za ta léta se v
klubu i na táborech vystřídaly stovky
dětí a jsme velmi rádi, že i v součas-
né době je o náš letní tábor velký zá-
jem. Obdiv si určitě zaslouží všichni
výchovní pracovníci a ostatní perso-
nál, kteří této činnosti věnují mnoho
volného času, pracují s dětmi bez ná-
roku na mzdu a v mnoha případech
pro práci na letním táboře obětují i
vlastní dovolené. Tato činnost má

velmi pozitivní vliv na výchovu a
formování mladých lidí. Při činnos-
tech v klubu a hlavně při pobytu na
letních táborech se děti učí mnohým
dovednostem, rozšiřují si znalosti v
různých odvětvích a především se
učí samostatnosti. V neposlední řadě
se navazují mnohá dlouholetá přátel-
ství a kamarádství. 
Letos se letní tábor pro děti bude
konat od 15. 7. do 4. 8. v údolí poto-
ka Javornice u obce Zvíkovec. Rodi-
če, kteří by měli zájem o více infor-
mací a fotografie, mohou navštívit
internetové stránky www.javorni-
ce.cz. Zde naleznou kontakt na ve-
doucího a mohou své potomky na
tábor přihlásit.    Jiří HrácH, Liteň

Hernu mateřského centra v prosto-
rách bývalého učiliště otevíralo 10.
května o. s. Tilia Liteň. Po roce fun-
gování občanského sdružení se po-
dařilo otevřít pro veřejnost prostor,
kde je možné si hrát, bavit se, poví-
dat si, společně cokoli tvořit, pozná-
vat kamarády, osahat si nové hračky,
prohlížet knížky, nebo třeba kreslit.
Rádi bychom poděkovali obecnímu
úřadu městyse Liteň, který sdružení
poskytl dotaci a pronajal za symbo-
lickou částku prostory, liteňské škole
i školce, dobrovolníkům, kteří nám
významně pomohli, dárcům hraček i
dalšího inventáře a členkám sdruže-
ní, které uklízely, leštily, umývaly,
sháněly a organizovaly. 
Otevření herny se setkalo s velkým
zájmem maminek i jejich ratolestí -
dorazilo 11 maminek a 17 dětí. Zá-
jemci nebyli pouze z Litně, ale také z
Mořiny, Karlštejna či Hodyně. Pro-

zatím budeme prostor využívat jen
jednou týdně, vždy ve čtvrtek od 9.30
do 11.30 jako otevřenou hernu. Po-
kud bude velký zájem a měli bychom
lektorky, zajistíme další aktivity. V
herně je možné hrát si s hračkami,
skládankami, máme skluzavku, část
se stolečky určenou pro malování,
modelování, výtvarné práce i ke sva-
činám. V místnosti je umyvadlo, v
předsíni botník, odkládací prostor
na oblečení. Maminky mají možnost
koupit si zde kávu nebo čaj. Toalety
jsou na chodbě, pro děti je k dispozi-
ci nočník. Snažili jsme se, aby herna
byla světlá, vzdušná, aby si zde kaž-
dý našel něco pro sebe. Podle první-
ho dne a reakcí maminek i dětí může-
me říci, že jsme začali úspěšně. Her-
nu zatím povede Iveta Sládková,
místopředsedkyně našeho sdružení.
Další aktivní maminky uvítáme, stej-
ně jako jakoukoli pomoc v našem

úsilí zajistit pro rodiče s předškolní-
mi dětmi aktivní trávení volného ča-

su v Litni. Jindřiška JELÍNKOVÁ, 
předsedkyně o. s. Tilia Liteň

Putování dětí z liteňské mateřské
školy za čarodějnickým pokladem
bylo zároveň cestou za zvířaty. Mís-
to koštěte pevná obuv, místo kocou-
ra batůžek na záda, a šlo se. 
První naše kroky vedly na zahradu
rodiny Linkových. Děti tu viděly
přímo zvířecí ráj. Jezírko s rybami,
exotické ptactvo, kůzlata, králíky,
kachny, labutí husy a pávy - to bylo
něco! Děti by zde vydržely mnohem
déle, ale bylo nutné zvládnout kopec
a dojít až k oboře s daňky, o kterou
se starají Fiřtovi. Tady se nám věno-
vala maminka Dominika. Malí ces-
tovatelé se snažili našlapovat poma-
lu, jenže daňci zavětřili a zřejmě i
dobře slyšeli a ztratili se v lesíku. Vi-
děli jsme je, až když obešli rybníky,
kde jsme chvíli poseděli a zároveň
nakrmili chlebem ryby. Pozornosti
neušlo ani lesní mraveniště. Před od-
chodem z obory tu děti nechaly pro
daňky dárek, nasušené pečivo. 
Konečně jsme dorazili do bažantnice
a děti se dočkaly opékání buřtíků.
Když se posilnily a odpočinuly si
pěkně ve stínu, prohlédly si voliéry s
bažanty a pak hledaly poklad. Ježi-
dědek s ježibabou ho ukryli mezi
klády. Všichni se spravedlivě poděli-
li o omalovánky, cukroví a závodní
vesty. 
Zpáteční cesta z kopce byla rychlej-

ší, přesto vyčerpávající, protože bylo
horko. Děti vypadaly unaveně, ale
jakmile se otevřela vrata na školní

zahradu, rozběhly se a hurá na prů-
lezky. Rázem bylo po únavě...
Jaroslava HrácHová, MŠ Liteň

Táborový klub Zálesák se o děti stará už jedenačyřicet let

Maminky s ratolestmi dorazily z Karlštejna i Hodyně
MATEŘSKÉ CENTRUM TILIA LITEŇ OTEVŘELO V AREÁLU BÝVALÉHO UČILIŠTĚ HERNU

VÝLET ZA DINOSAURY. Na návštěvu Dinoparku v Praze vyrazily děti z ma-
teřské školy v Litni. Dinopark je na střeše obchodního centra Na Harfě a za-
jímavý je svým okolím i rozhledy v moderní zástavbě mezi paneláky. Pro-
cházka mezi modely dinosaurů se nám líbila. Děti nás překvapovaly - znaly
nejen přesné názvy některých druhů, ale i mnoho zajímavostí z jejich života.
Nejvíce caparty upoutala lávka Cesty do minulosti Země v točícím se válci,
kterou absolvovali někteří vícekrát. Děti také uvítaly možnost vyzkoušet prů-
lezky, skluzavky i prolézačky přilehlého hřiště. Na výlet navazovaly výtvarné
a pracovní činnosti zpracovávající téma dinosaurů. Ty byly součástí výtvar-
né výstavy na téma Máme rádi zvířata, jež se ve školce konala v polovině
května. Text a foto Jaroslava ČaMpuLOVÁ, ředitelka MŠ Liteň

NA TÁBOŘE. Na letních táborech liteňského klubu Zálesák se děti jakse-
patří vyřádí.    Foto Jaroslava hrÁchOVÁ

Liteňská školka je
výjimečná! chválí 
jedna z maminek
Ráda pročítám články, které se týka-
jí dění i aktivit v Litni a v okolí mé-
ho bydliště. Chtěla bych upozornit
na výjimečnost Mateřské školy v
Litni. Nedávno byli rodiče přizváni
k velikonočnímu tvoření se svými
dětmi. Zdejší učitelky i ostatní za-
městnankyně je třeba pochválit, ne-
boť nám přichystaly krásné odpo-
ledne. Připravena byla tři výtvarná
stanoviště, materiály, pomůcky a
dokonce i občerstvení. Naše veliko-
noční výtvory nám budou krásnou
vzpomínkou na společně prožité
chvíle. Naše děti navštívily ZOO v
Plzni, účastnily se natáčení Kouzel-
né školky s Michalem a Františkem,
podnikly i výlet do druhohor v rám-
ci návštěvy Dinoparku v Praze. Do
závěru školního roku je čeká ještě
mnoho krásných akcí - vycházky,
výstavy i divadelní představení.
Pravdou je, že veškeré osazenstvo
liteňské školky pracuje na plné ob-
rátky, s obrovským nasazením i elá-
nem. Proto bych mu za nás rodiče
chtěla veřejně poděkovat.

Lenka ŘÍhOVÁ, Měňany

HLAVA NA HLAVĚ. Rušno bylo při otevření herny mateřského centra v Litni
- na koberci byla doslova hlava na hlavě.           Foto Jindřiška JELÍNKOVÁ
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V Řevnicích musí být bezpečněji!
ZASTUPITEL PETR KOZÁK NAVRHUJE INSTALOVÁNÍ KAMER ČI ZÁBRAN NA CESTĚ K BUDOVĚ POŠTY
Vedení Řevnic by se mělo intenziv-
něji věnovat současné bezpečnostní
situaci ve městě. Uvažovat by mělo
například o instalaci kamer. Myslí si
to jeden z členů zastupitelstva Petr
Kozák, který několik opatření týkají-
cích se bezpečnosti předložil na za-
sedání zastupitelstva. 
„Krádeže a vloupání existovaly v
Řevnicích vždy, ale nikdy v tak vel-
kém měřítku. Jednou z posledních
kapek bylo nedávné přepadení zlat-
nictví paní Holečkové a její napade-
ní v sobotu dopoledne, téměř před
očima celého města. Zastupitelstvo
města vyjádřilo paní Holečkové mo-
rální podporu. Jsme  hluboce znepo-
kojeni brutálností tohoto činu a od-
suzujeme jej,“ uvedl Kozák. 
Podle něj je nutné se touto proble-
matikou intenzivně zabývat. „V sou-
vislosti s rostoucím počtem krimi-
nálních a hospodářských deliktů v
našem městě, poškozováním majet-

ku občanů, jsem navrhl několik kon-
krétních bodů,“ potvrdil. Prvním z
nich by měla být účast velitele míst-
ního oddělení Policie ČR na zasedá-
ní zastupitelů. „Měl by nás obezná-
mit s vývojem kriminality za posled-
ní rok. Chtěli bychom znát počty pří-
padů vloupání, odcizení a vloupání
do aut i údaje o úspěšnosti odhalová-
ní pachatelů. Chceme také vědět,
proč se loupežná přepadení opakují a
zda policie přijala nějaká opatření,“
vyjmenoval Kozák. Dalším z kroků
má být opětovné umístění zábran
proti vjezdu aut k budově pošty. „V
objektu je i spořitelna a bankomat,
kam si chodí vyzvednout peníze řada

lidí. Nechci, abychom zde žili ve st-
rachu, co se stane příště.“
Kozák věří, že ke zklidnění situace
by mohlo přispět umístění kamer ve
městě. Zastupitelstvo proto uložilo
radě zapracovat do Strategického
plánu města zavedení kamerového
systému. Současně by měla rada zji-
stit, za jakých podmínek by bylo
možné instalovat kamery se zázna-
mem na hlavní vjezdy do města. 
Obyvatelé by měli být informováni o
tom, jak se mají v případě nebezpečí
chovat a kde mohou najít pomoc.
„Lidé by si rovněž měli více všímat
podezřelých a neznámých osob i ci-
zích aut v místech, kde je obvykle

nevídají. Nejohroženější bývají seni-
oři. Ti by neměli do svých domů a
bytů cizí lidi vůbec vpouštět,“ dodal
Kozák. Jana KOláŘOvá, Řevnice

Křížek svítí novotou

Dne 14. 7. se budou konat nové volby
do obecního zastupitelstva v Letech.
Ve volbách v říjnu 2010 se rozvlnila
nehnutá hladina stálých zastupitelů a
s novými zastupiteli se začalo něco
dít. Nejen na radnici, ale i v myslích
občanů. Najednou se začaly ventilo-
vat problémy, podněty, které přichá-
zely na radnici takřka denně. Asi to
tak muselo být, že rozdílnost názorů,
vyplouvající více či méně vážné pro-
blémy vedly k odstoupení předcháze-
jící garnitury zastupitelů.
Necelé dva roky, jež uplynuly od vo-

leb, nám ale stačily na to, abychom v
zásadě stabilizovali rozpočet obce,
smluvně ošetřili dluhy obce a jejich
splácení, změna č. 3 územního plánu
se zastavila těsně před jejím dokon-
čením, byly zahájeny práce na novém
územním plánu, provádí se pasporti-
zace cest a veřejného osvětlení do
elektronické podoby, aby bylo možné
pracovat na opravách a investicích
systémově, jsou schválené finanční
zdroje na tři projekty (kruhová křižo-
vatka na silnici II/115 i II/116 a opra-
va povrchů těchto silnic, vybavení za-

hrady u MŠ a technické vybavení pro
SDH) za asi 26 mil. Kč. Dále se zpra-
covávají projektové dokumentace na
chybějící kanalizaci, aby byly připra-
vené v případě vypsání dotace atd. 
Tyto necelé dva roky byly naplněné
tvrdou prací, emocemi, ale i zadosti-
učiněním, že když se chce pracovat
ve prospěch obce, tak to jde. Bude na
nových zastupitelích, kterým směrem
a jakým způsobem povedou komunál-
ní politiku. Přeji letovským občanům,
aby to bylo v jejich prospěch.
Jaroslava reZková, starostka letů

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se v Dobřicho-
vicích konají 26. 5., 9. 6.  a 23. 6.
vždy od 8 do 12.00 u zámku pod
lípou. Aktuální nabídka je na
www.dobrichovicketrhy.cz (pef)
* Diskuse k úpravě prostoru před
mokropeskou vlakovou zastávkou a
k návrhu optimalizace železniční tra-
tě se můžete zúčastnit 30. 5. od 17.00
v Clubu Kino Černošice.            (pef)
* Dodávka elektřiny v ulici Lesní v
Dobřichovicích bude přerušena 31.
5. od 7.30 do 15.00. (pef)
* Pravidelné venkovní cvičení pro
maminky s dětmi v kočárku se v
dobřichovickém parku koná každé
úterý a čtvrtek od 10 do 11.00. Bě-
hem hodinové lekce se střídá rychlá
chůze, běh, posilovací, protahovací
a uvolňovací cviky zaměřené na
spalování tuků, tvarování postavy a
uvolnění svalového napětí. Více na
www.rcfabianek.cz. (pef)
*  Poklad skřítků můžete s rodin-
ným centrem Fabiánek zachraňovat
26. 5. od 15.00. Sraz je na odpočíva-
dle u křižovatky ulic Krajníkova a
Svážná. Odtud se vydáte po vyzna-
čené trase do lesa. Cestou na vás
budou čekat různé úkoly a snad se
vám podaří uloupený poklad vrátit
zpět lesním skřítkům.Trasu zvládne-
te i s terénním kočárkem. Vstupné
50 Kč/dítě. (pef)
* Do akce Květinový den se 16. 5.
zapojil oddíl řevnických skautů. Od
půl šesté ráno prodávali skauti v
krojích kytičky na nádraží, v okolí
náměstí v Řevnicích i u supermarke-
tu v Letech. Za dopoledne jich pro-
dali 350 a přispěli do sbírky částkou
7000 Kč. Akce Český den boje proti
rakovině se koná každý rok. Koupí
kytičky za 20 Kč může každý přis-
pět na boj proti této nemoci. Skauty
prodávání bavilo a těší se na příští
rok.  Šimon MarTinec, Řevnice
* O stavu ulic Pražská a Třebaňská
v Řevnicích jednal s krajskou sprá-
vou a údržbou silnic řevnický sta-
rosta Libor Kvasnička. „Na řešení
louží v ulici Pražské bude zpracová-
na poptávka na cenu prací, v případě
ulice Třebaňská pokračujeme v jed-
nání,“ uvedl Kvasnička.              (pef)
* Oznámení od občana Dobřicho-

vic, že u jezu byla poškozena ka-
menná socha, přijala 13. 5. hlídka
městské policie Černošice. Pachatel
způsobil škodu přibližně 50 000  Kč.

Gregor DuŠiČKa, Černošice

Zloděje chytili při činu
Černošice - Zloděje, který vykrá-
dal chatu v Černošicích, chytili 17.
května přímo při činu tamní měst-
ští strážníci.
„Hlídce městské policie oznámila
žena, že dostává elektronický signál
ze své nemovitosti v Černošicích.
Strážníci v rekreační chatě zajistili
muže, který ji vykrádal,“ uvedl veli-
tel Městské policie Černošice Gre-
gor Dušička s tím, že jeho kolegové
zloděje předali Policii ČR.         (mif) 

V Zadní Třebani 
hořela novostavba
Zadní Třebaň - K požáru dřevo-
stavby do Zadní Třebaně vyjíždě-
li 18. května dopoledne řevničtí
profesionální hasiči.
„Na místě bylo zjištěno,že se jedná
o požár dřevěného opláštění budovy
a propan-butanové lahve s hořá-
kem,“ uvedl řevnický hasič Pavel
Vintera. „Příčinou požáru byla zřej-
mě poškozená hadice u hořáku PB
lahve, s nímž se na novostavbě pra-
covalo,“ dodal s tím, že hasiči mu-
seli zasahovat v dýchací technice a
k vyhledání skrytých ohnisek ohně
použili termokameru. (mif)

KŘTIL MÍSTOSTAROSTA. Publikace Jindřicha Königa (vpravo) o řevnic-
kém náměstí byla slavnostně pokřtěna 18. května v rámci tradičního Pose-
zení nad kronikami. Publikaci, kterou si můžete zakoupit v Modrém domeč-
ku, pokřtil za velkého zájmu veřejnosti místostarosta města Jan Hruška.
König, který je předsedou řevnické letopisecké komise, svoji publikaci His-
torická procházka po náměstí Krále Jiřího z Poděbrad uvedl slovy: „Naše
náměstí je jedinečné mezi obcemi od Prahy po Beroun. Nachází se na něm
27 objektů, jejichž historii v knize popisuji. Výchozím bodem je přitom pro
mne Modrý domeček, který je dnes kulturním a společenským centrem ná-
městí.“ Místostarosta Hruška připomenul, že historie Řevnic by měla být
pro občany města důležitá zvláště v dnešní době, kdy se připravuje územ-
ní plán. Kulturním zpestřením bylo vystoupení čtyř vnuček autora knihy,
které zahrály a zazpívaly píseň Jarka Nohavici. Zastupitelka Terezie Čer-
vená přednesla fejeton o řevnickém náměstí z pera Ludvíka Vaculíka.
Následně König seznámil posluchače s obsahem publikace i výstavky foto-
grafií a dalších materiálů spojených s náměstím. K vidění byly mj. dva ori-
ginály obrazů s motivy náměstí od Vladimíra Weisse, reprodukce původní
chalupy s doškovou střechou na místě dnešní Faustovny nebo znovuobje-
vené fotografie náměstí z 50. let. Setkání uzavřel neformální přípitek a im-
provizovaná autogramiáda.      Text a foto Tomáš HromádkA, Řevnice

Krásně opravený je od 11. 5. křížek
u lípy před Jednotou v Zadní Třeba-
ni. Obnovu inicioval a zaplatil Petr
Pašek. „Velmi si toho vážíme a dě-
kujeme,“ sdělil zadnotřebaňský sta-
rosta Stanislav Balíček.

Text a foto nn l. PAliČková

Na Skalkách bude zábavné dětské odpoledne
Zábavné dětské odpoledne s výstavou loutek chystá na 2. června zrekons-
truovaný Club restaurant Na Skalkách v Řevnicích. Nová  restaurace s vla-
stní pláží a krásným dětským hřištěm v podobě dřevěné pirátské lodě nabí-
zí od 11.00 dětské aktivity - malování, výrobu razítek, hod na plechovky,
vodní pistole, výlov předmětů z bazénku, malování na obličej... Od 17.00
bude následovat dětská diskotéka s překvapením, od 19.30 pak ohýnek a
opékání buřtů. Club Na Skalkách má zajímavé hlavně hudební plány - podle
manažerky klubu Kristýny Zikové zde vzniká místo především pro rodiny s
dětmi.  Helena Pelikánová, Zadní Třebaň

Dva roky byly naplněny tvrdou prací i emocemi
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Třebaňský Ostrovan hostil Houslice
EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ BYLO VRCHOLEM OSLAV 50. VÝROČÍ ORGANIZOVANÉ KOPANÉ V ZADNÍ TŘEBANI
Zadní Třebaň - Tohle třebaňský
Ostrov ještě nezažil a dlouho urči-
tě nezažije. Téměř tři tisíce lidí se
přišly podívat na zápas místního
Ostrovanu se snad v současnosti
nejpopulárnějším českým fotbalo-
vým týmem Slavojem Houslice,
známým ze seriálu Okresní přebor.
Exhibiční utkání bylo vrcholem os-
lav padesátého výročí organizované
kopané v Zadní Třebani. Dopoledne
si to rozdali malí špunti v miniturna-
ji třech týmů, po nich na hřiště vběh-
ly staré gardy Třebaně a Řevnic. V 1.
poločase to vypadalo na jasnou zále-
žitost domácích, ale hosté se po změ-
ně stran vzchopili a korigovali na
3:5. Za zmínku stojí branka řevnic-
kého Petra Janduse, který se trefil do
třebaňské sítě nevídaným volejem z
poloviny hřiště. Pak už přišly na řa-
du mažoretky, neodolatelné Holky v
rozpuku z Hlásné Třebaně, jež za do-
provodu písně Zelená je tráva před-
vedly úchvatné pohybové kreace.
Poté dámy přivedly na hřiště aktéry
hlavního mače, který řídil bývalý
prvoligový sudí Pavlín Jirků. Ještě
než foukl do píšťalky, byly do nové
síně slávy třebaňského fotbalu uve-
deny jeho významné osobnosti: Mi-
roslav Břížďala, Zdeněk Frydrich,
Miloš Eliášek a Martin Hrubý.
Houslice přijely v nejsilnější sesta-
vě. Dorazil David Novotný alias Jar-
da Kužel, Leoš Noha neboli oddílo-
vý veterinář a svůdník Áda Větvička
i pěstitel marihuany Jarmil Hubáček
čili v civilu Ladislav Hampl. Jakub
Kohák si tradičně stoupl do branky a

tradičně nedal penaltu. Průběh zápa-
su komentoval seriálový boss Matěj-
ka Pavel Nečas, který si našel čas
vyzpovídat později dorazivšího Pav-
la Kikinčuka, jenž v Okresním pře-
boru ztvárnil pokladníka klubu,
gamblera Ludvíka Hovorku. A chy-
bět pochopitelně nemohl ten, jenž
má celé to šílenství, které se okolo
»přeboru« rozpoutalo, na svědomí,
třebaňský rodák Jan Prušinovský.
Zápas skončil remízou 4:4 (dvakrát
se trefil Kužel, po jednom gólu při-
dali Větvička a Phun Ding Dung), na
penalty byli úspěšnější 5:4 Housličtí.
Po závěrečném hvizdu přišla chvíle
pro lovce autogramů a možnost vy-
fotit se se známou tváří. 
Oslavy se i díky počasí vydařily. Zá-
sluhu na tom měl bezesporu i dopro-
vodný program, v němž hrálo prim

měření rychlosti střelby na branku v
nejnovějším typu kopaček adizero.
Zájem mezi dětmi byl obrovský. Ne-
zahálel ani skákací hrad. Myslelo se
na uspokojení chuťových pohárků
návštěvníků i na kulturu. Program
uzavřelo vystoupení kapely Black
Out, jež se prezentovala nefalšova-
ným rockovým nářezem. 
Obrovské uznání a poděkování patří
všem, kteří se podíleli na propagaci,
organizaci a pohodovém průběhu
akce - Obecnímu úřadu v Zadní Tře-
bani v čele se starostou Stanislavem
Balíčkem, třebaňským hasičům, po-
kladním Blance a Daniele Břížďalo-
vým, Kláře Borovičkové, Ctiboru Jap-
pelovi, Jitce Petříšové, Lucce a Ma-
rušce Paličkovým, strážkyním skaká-
cího hradu Heleně Ševčíkové a Emě
Malé, Bořku Bulíčkovi, Václavu Bur-

síkovi, Petru Přívorovi, Tomáši Hejl-
kovi, Tomáši Spěvákovi, o.s. Salto,
Miloši Klimentovi, Martinu Vaněč-
kovi, Martinu Kodetovi, Martinu
Gabrielovi, Kateřině Balíčkové, man-
želům Hochmalovým a všem s ce-
dulkou pořadatel.          Jiří PETŘÍŠ

NASTUPUJÍ. Trojice rozhodčích v čele s Pavlínem Jirků (uprostřed) přivá-
dí na hřiště týmy Houslic a Zadní Třebaně.                     Foto Martin HIPSKÝ

Poberouní - Zatímco řevničtí fot-
balisté po boji zdolali Kosoř a vz-
dálili se od sestupových příček,
třebaňský Ostrovan na svém hřiš-
ti odevzdal body Karlštejnu.

Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Sedlčany 1:1
Branka: Karda
Potřetí v řadě hráli Dobřichovičtí v

mistrovském utkání nerozhodně.
Tentokrát byli většinu zápasu lepším
týmem, hráli pohlednější kopanou,
jenže o bodech rozhodují vstřelené
góly. Během 1. poločasu se čtyřikrát
ocitli před gólmanem hostí, ale
Obermajer, Kalivoda ani Debnár ne-
dokázali strážce sedlčanské brány
překonat. Po bezgólovém poločase,
domácí pokračovali v útočném du-
chu a jejich aktivita byla odměněna
v 56. minutě, kdy Karda  gólem z pe-
nalty za faul skóroval. Následně se
do vyložených šancí dostali Kalivo-
da, Budějský i Starec, ale branku ne-
dali. Sedlčany vyrovnaly prakticky z
první povedené akce, která se jim za
celý zápas povedla!   (oma)
Benátky - Dobřichovice 1:1
Branka: Kalivoda
Šancí bylo hodně - na obou stranách,
ale střelcům zvlhl prach. (oma)  

iv. třída krajské soutěže
Dobřichovice B - Kytín 4:1
Branky: Plzák, Mistoller, Rosol,
Kratina
Rezerva Dobřichovic má v čele sou-
těže již devítibodový náskok. (oma)

FK LeTY, krajská i. b třída
FK Lety - Tochovice 3:2
Branky: Zýka, Turek, Koudela
Domácí po třech porážkách konečně
zabrali. První branka padla po chybě
hostující obrany, kdy důrazný Zýka
dorazil míč do sítě. V 7. minutě hos-
té po rohu vyrovnali. V 24. minutě
vysunul Nesrovnal Turka, který šan-
ci proměnil ve vedoucí gól. Druhý
poločas zahájili hosté náporem a v

64. minutě vyrovnali. Domácí se vz-
pamatovali a v 70. minutě šli opět do
vedení - Koudela dorazil do branky
hlavičku Turka. Hosté zahrozili v
82. minutě, kdy za již překonaným
Geisslerem Rada vykopl míč z bran-
kové čáry.                      Jiří KÁRNÍK
Cerhovice - FK Lety 4:2
Branky: Onderka, Rosenkranz 
SK CHLUMEC, okresní přebor
Žebrák - Chlumec 6:0
Chlumec - Zdice 0:2

řevNice, iii. třída
Kosoř – Řevnice 1:2
Zlaté body v boji o záchranu! Řev-
ničtí o vítězství rozhodli v 1. poloča-
se, který vyhráli 2:0. Domácí se o
dramatický průběh zasloužili sníže-
ním, víc nestihli. Hosté se odpoutali
od sestupových příček. (Mák)
Řevnice - Statenice 4:2
Branky: Lerch 2, Hruška, Kraus
ZADNÍ TřebAň, iii. třída
OZT – Karlštejn 0:3
Góly: Lopušan, Tomášek, Cajthaml
Karlštejnští sice přijeli v roli favori-
ta, nicméně ve slepené sestavě a bez
náhradníků. Domácí toho ale využít
nedokázali - hráli v křeči, na náhodu
a za celý zápas si vypracovali jedi-
nou vyloženou šanci. Tristní výkon
OZT podtrhla závěrečná branka ve-
terána Cajthamla do prázdné branky
zoufalých domácích. (Mák)
OZT - Tmaň 4:3
Branky: Prušinovský 2 (jedna z
penalty), Bacílek z penalty
vŠeRADice, iii. třída
Všeradice A - Zaječov 5:3

Branky: Silbernágl 2, Linhart, Su-
chý, Šebek
Všeradice  - Neumětely B 4:0
Branky: Jakoubek 2, Silbernágl,
Linhart 
iv. třída okresní soutěže
Všeradice B - Osov 0:1 
KARLŠTeJN, iii. třída
OZT - Karlštejn 0:3
Góly: Lopušan, Tomášek, Cajthaml
Fc LiTeň, iv. třída
FC Liteň – Nižbor B 4:4
Branky: Los, Eliášek, Berka,
Kubizňák
Domácí po delší době i s náhradníky
na lavičce začali ve velkém stylu.
Skóre otevřel krásnou střelou Los.
Hosté z rychlého útoku vyrovnali.
Pak přišli velké okamžiky Eliáška:
nejdříve střelou »z voleje« překonal
hostujícího brankáře a vzápětí přes-
nou nahrávkou našel Berku, který
zvýšil na 3:1. V posledním okamži-
ku I. poločasu Nižbor snížil. Po pře-
stávce hosté posílili útok hráči z A-
týmu a před domácí brankou bylo
rušno. Nejprve jim rozhodčí gól pro
ofsajd neuznal, ale z dalšího útoku
už vyrovnali. Pak byl v pokutovém
území faulován hráč domácích a z
penalty Kubizňák zvýšil na 4:3.
Hosté ale stihli vyrovnat.        (boub)
Vysoký Újezd - Liteň 1:2
Branky: Eliášek 2
Liteň překvapivě získala všechny
body. Kaňkou zápasu bylo vylouče-
ní domácího hráče a liteňského Lose
- prvního za brutální napadení, dru-
hého za oplácení. (boub)

Řevnice získaly »zlaté« body a odpoutaly se od pásma sestupu
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Kdy a kde hrají příště
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Louňovice 26. 5. 10.30
Český Brod - Dobřichovice 2. 6. 17.00
FK LETY, krajská I. B třída
Dublovice - FK Lety 27. 5. 17.00    
FK Lety - Rožmitál 3. 6. 17.00 
SK CHLUMEC, okresní přebor
Drozdov - SK Chlumec 26. 5. 17.00 
SK Chlumec - Neumětely 3. 6. 17.00 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Roztoky - Řevnice 26. 5. 17.00 
Řevnice -  Dobříč 2. 6. 17.00
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT – Cembrit 26. 5. 17.00
Lužce – OZT 3. 6. 14.00
VŠERADICE, III. třída okr. soutěže
Podluhy – Všeradice 26. 5. 17.00
Všeradice – Cerhovice 2. 6. 17.00
KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže
Chyňava – Karlštejn 27. 5. 17.00
Karlštejn – Nový Jáchymov 2. 6. 17.00
VIŽINA, IV. třída okresní soutěže
Hýskov - Vižina 27. 5. 17.00 
Nižbor - Vižina 3. 6. 14.00 
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Osov 27. 5. 17.00 
Všeradice B - Liteň 3. 6. 17.00

Byly jsme za hvězdy...
Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku
byly osloveny, zda by něco nepřed-
vedly na slavnosti, která se konala k
50. výročí založení fotbalového od-
dílu v Zadní Třebani. Pozvání jsme
přijaly, nacvičily sestavu Mažoretky
na písničku Zelená je tráva a před-
vedly ji před zápasem Z. Třebaň -
Houslice. Myslím, že se naše vystou-
pení zdařilo - potvrzovaly to výkřiky
diváků kolem hřiště. Cítily jsme se
jako hvězdy. Pak jsme přivedly týmy
na hřiště a jako mladice odběhly do
zázemí. Dokonce jsme obdržely cenu
za vystoupení, což nás potěšilo. Tak-
že, přátelé ze Zadní, určitě připije-
me na vaše zdraví i další společné ak-
ce. A děkujeme Janu Paličkovi za mi-
lé přijetí a velkou starost o náš tým.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
Foto Martin HIPSKÝ
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Pejsci byli živí, narozdíl od psovodů...
V LETECH SE KONAL TŘINÁCTÝ ROČNÍK KYNOLOGICKÉHO ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR K VÝROČÍ OBCE
Už 13. ročník jarního závodu o pu-
tovní pohár k výročí první zmínky o
obci se konal v Letech. V kantýně
bylo připraveno čtyřicet řízků, pat-
náct pečených kuřecích stehen, dva-
náct kilo bramborového salátu a dva-
cet porcí hovězího guláše. Až mě jí-
maly obavy, zda se všechno sní...
Po půl deváté byl závod zahájen nás-
tupem. V řadách podle kategorií stá-
lo 27 závodníků, které přivítala ve-
doucí závodu Hanka Matějková. Po
vylosování startovních čísel odjeli
všichni kromě závodníků v nejnižší
kategorii na stopy. Stopy, z nichž se
poslední závodníci vraceli až po po-
ledni, posuzoval rozhodčí Miroslav
Kasík. Druhý rozhodčí Miroslav Ry-
neš ml. zároveň posuzoval posluš-
nost. Po poslušnostech byly posou-
zeny pro diváky atraktivní obrany.
Většina závodníků podala velmi
dobré výkony - rozhodčí třikrát za-
dali plný počet bodů, což bývá výji-
mečné. Většina závodníků ochladila
před výkonem psy v Berounce, takže
přes velké vedro byli pejsci docela
živí - narozdíl od psovodů... 
Posuzování závodníků bylo ukonče-
no po patnácté hodině. Zatímco se v
kanceláři horlivě pracovalo, připra-
vil zbytek týmu slavnostní vyhlášení
na cvičišti. A jak to dopadlo?

V nejnižší kategorii podle Základní
zkoušky ovladatelnosti zvítězila sk-
vělým výkonem Soňa Švehlová ze
Strakonic s fenkou border kolie
Gretty Grain Hafkins. Druhé místo
nám udělalo velkou radost - vybojo-
val ho náš nový člen Jan Maršík se
stafbulíkem Goewinem ArateAlesaf.
Třetí byla ostřílená letovská závod-
nice Marcela Mejstříková s fenkou
německého ovčáka (NO) Waxou
Anrebri. V kategorii podle zkoušky
základního minima zvítězila Jitka
Procházková z Čekanic s fenkou

border kolie Angelic Face Running
Free. Druhé místo obsadil Rudolf
Pesl z naší ZKO s NO Arny Bohe-
mia Kasai, třetí byla Majka Šubrtová
(ZKO Lety) s NO Alfem Larben.
V kategorii ZVV1 zvítězil Zdeněk
Vydra s NO Akimem Milargo, druhá
byla jeho dcera,Andrea Vydrová s
NO Qwínou z Berounské bašty, oba
ze ZKO Tři Sekery. Třetí příčku ob-
sadil Ivan Froněk z Tuchlovic s NO
Ady Kazanova zahrada.
V kategorii ZVV2 obhájil loňské
vítězství Vladimír Kasl z naší ZKO s

NO Cafú Půlnoční měsíc (Iro), dru-
há skončila Ilona Morávková z No-
vého Strašecí s fenou NO Kristýnou,
třetí byl Jirka Hůla z naší ZKO s fen-
kou NO Gilli Polodr.
Nejlepší stopu předvedly Andrea
Vydrová se svojí Qwínou. Zároveň
se stala nejlepší ženou – psovodkou
závodu a také byla ve svých 12 le-
tech nejmladší závodnicí. Nejvíce
bodů za poslušnost z kategorií
ZVV1 a ZVV2 předvedl Ivan Fro-
něk s Adym. Nejlepší obranu před-
vedli dva psí bratři NO Gwen a Gary
z Hromadného s psovody Josefem
Šottem a Luďkem Hrudkou.  
Závodníci si odvezli kromě pohárů,
medailí a figurek pejsků i spoustu
dalších hodnotných darů, které vě-
novali naši sponzoři. 
Putovní pohár vyhrál podruhé Vladi-
mír Kasl s NO Irem. Příští rok tedy
má velkou šanci ho získat do svého
vlastnictví - pokud vítězství v kate-
gorii ZVV2 obhájí se stejným psem.
To je jistě veliká výzva. Do té doby
zůstává pohár ve vlastnictví naší
ZKO.    Alena VANŽUROVÁ, Lety

VÍTĚZOVÉ. Tři z vítězů letovských závodů. Foto Alena vANŽUROvá

Řevnice - S týmem Klášterce nad
Ohří, kterému patří poslední příč-
ka druhé ligy národní házené, se
13. 5. utkali řevničtí borci.

Řevnice – Klášterec n/O 18:11
Branky: Hartmann 8, Zavadil 4,
Knýbel 2, Stříž 2, Štech 2
Utkání jsme začali lehkomyslně a

trápili se až do 22. minuty, kdy jsme
se dostali do vedení 5:4. Od té chví-
le už jsme v útoku podávali stan-
dardní výkon. Ve druhém poločase
se do hry zapojili Stříž a dorostenec
Štech, obrana hosty do ničeho ne-
pustila a dovedla nás k »povinným«
dvěma bodům. Ty nás v tabulce po-
sunuly o tři příčky výš a přiblížily
kýžené záchraně ve II. lize. 
O týden později jsme sehráli posled-
ní domácí ligové zápasy na domá-
cím hřišti,. V sobotu i v neděli nám
výborně zahrála obrana. V sobotu se
i útoku nakonec podařilo hosty pře-
hrát, bohužel v neděli se Ejpovice
nedali přehrát hlavně v obraně a naši
útočníci si nedokázali najít cestu. 
Řevnice – TJ Všenice 17:14 
Řevnice – TJ Ejpovice 11:14

Body z Šáreckého údolí
Béčko mužů vyhrálo v Šáreckém
údolí nad místním Republikánem
Praha 16:10. Řevnické žačky A i B
nestačily na vedoucí Březno a pro-
hrály 11:27, resp. 13:26, koedukova-
né žactvo naopak vyhrálo 7:2. Mlad-
ší žáci na mistrovském turnaji v
Čakovicích dvakrát vyhráli a jednou
padli. Udrželi si i tak první příčku v
soutěži.           František ZAVADIL
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Házenkáři se přiblížili kýžené záchraně
ŘEVNIČTÍ BORCI PO BOJI PORAZILI POSLEDNÍ CELEK DRUHÉ LIGY

Sokolové debatovali
převážně o dotacích
Hlavním bodem Valné hromady TJ
Sokol Řevnice bylo zhodnocení čin-
nosti v roce 2011 a rekapitulace ho-
spodaření. Přítomní diskutovali na
téma dotací a příspěvku obce na
sportovní a kulturní činnost, kterou
naše jednota poskytuje. Bohužel by-
lo konstatováno, že z důvodu nedo-
statku peněz nelze s finanční účastí
obce počítat. TJ poskytuje pro vel-
kou spádovou oblast sportovní i kul-
turní činnost a ani jedna není pod-
porována. Doufáme, že se situace
zlepší a po změně loterijního zákona
bude alespoň část peněz obce inves-
tována do aktivit naší TJ. 
Monika Vaňková seznámila zúčast-
něné s nutností digitalizace kina a
obrovskou snahou získat dotace. V
případě neúspěchu kino takto dále
fungovat nemůže. Dobrá zpráva je,
že se to daří, a že na základě spolu-
práce naší TJ a provozovatelů kina 
je vše na dobré cestě. Město Dobři-
chovice, které má zájem na zacho-
vání řevnického kina, přispělo na je-
ho digitalizaci částkou 50 000 Kč. 
Chápeme, že finanční situace města
není dobrá, ale věříme, že změnou
loterijního zákona budou do obcí
plynout peníze na podporu sportov-
ní činnosti. Především o to se naše
TJ snaží. Náklady na provoz jsou
enormní a pokrýt je z příspěvků ne-
lze. Nejsme komerční sektor - o ně-
kolik set dětí a aktivních lidí je po-
staráno hlavně díky snaze a oběta-
vosti nemnoha jedinců. 

Jaroslav Sviták, Řevnice
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Již posedmé se do Všeradic sjedou
výtvarníci ze všech možných koutů
světa, aby zde během týdne, inspiro-
váni blízkým i vzdálenějším okolím
obce, vytvářeli malířská díla. Ta bu-
dou mít letos společného jmenovate-
le - všeradická zákoutí a zátiší.
Letošní ročník setkání výtvarných
umělců se bude konat od 18. do 24.
června. Účastníci sympozia budou
tvořit v plenéru i ateliérech místního

zámeckého dvora. Prezentace děl
vzešlých ze sympózia bude pro in-
dividuální zájemce i širokou veřej-
nost v prostorách všeradické galerie
M. D. Rettigové zahájena vernisáží
23. června; výstava potrvá do 31. 7.
Na své si přijdou i milovníci hudby -
o hudební doprovod vernisáže se po-
stará známý kytarista Jan Matěj Rak.
Cílem sympozia je přitáhnout do
Všeradic pozornost odborné i laické
veřejnosti a zviditelnit tak obec ne-
jen v Česku, ale díky zahraničním
účastníkům doslova po celém světě. 
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Děti zkoumaly, jak
se vyrábějí svíčky
Do výrobny svíček v Šestajovicích u
Prahy se vydaly děti z osovské škol-
ky, prvňáčci a druháci. V areálu
svíčkárny jsme posvačili dobroty,
jež nachystaly maminky, a pak nás
zaměstnanci provedli výrobní ha-
lou, ukázali, jak se jednotlivé druhy
svíček vyrábí, barví a zdobí. Děti
měly možnost si svíčky dekorovat
parafínem. Každý si také vytvořil
svůj sáček s voňavou koupelovou
solí. S batohy plnými vlastních vý-
robků si děti mohly ještě koupit
drobné dárky v prodejně. Možná, že
některá z maminek nebo babiček
dostane krásný, s láskou dělaný dá-
rek.            Eva NÁDVORNíKOVÁ, 

Soňa KOcmANOVÁ, ZŠ Osov

Místo vlaků budou
týden jezdit autobusy
Podbrdsko - Výluka zastaví  od 22.
5. (9.15) do 31. 5. (16.15) provoz
na podbrdské lokální trati Zadní
Třebaň – Lochovice. Místo vlaků
budou jezdit autobusy.
Zástavky náhradní autobusové do-
pravy budou umístěny:
- v Lochovicích před nádražím
- v Neumětelích u přejezdu před
železniční zastávkou 
- v Radouši na zastávce autobusu 
- v Hostomicích před nádražím
- v Osově u přejezdu na zastávce
autobusu
- ve Vižině na zastávce autobusu 
- ve Všeradicích u přejezdu na za-
stávce autobusu
- v Nesvačilích na zastávce autobusu
- ve Skuhrově u přejezdu před
zastávkou 
- v Litni před nádražím
- v Bělči u přejezdu před zastávkou 
- v Z. Třebani před nádražím   (pef)

Ve čtvrtek 10. 5. se ZŠ Osov vydala
na vědeckou expedici do Techmánie
v Plzni. V areálu bývalého podniku
Škoda to bylo jako ve snu. Děti si
mohly vyzkoušet řadu experimentů,
hlavolamů, svoji šikovnost a obrat-
nost, pochopit některé fyzikální zá-
kony. Jako první jsme viděli v akci
parní stroj. Následoval program Ba-
lónková estráda, v němž se dělala
řada pokusů s balónky a děti byly

jejich přímými účastníky. Během ex-
kurze si děti samy hledaly a zkouše-
ly, co je bavilo a zajímalo. V půl
jedné byl program o energii - i tady
jsme byli účastníky pokusů. Van de
Graaffův generátor si na vlastní ků-
ži - spíš vlasy - vyzkoušela paní uči-
telka Chocholoušová. Následovaly
chemické pokusy pro starší žáky. ex-
kurze byla poučná, ale i zábavná.

Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Všeradice ožijí výtvarným uměním
SEDMÝ ROČNÍK ART SYMPOZIA SE BUDE KONAT OD 18. DO 24. ČERVNA, DORAZÍ UMĚLCI Z CELÉHO SVĚTA

ÚČASTNÍCI SYMPOZIA. Umělci, kteří se zúčastnili loňského ročníku Art
sympozia ve Všeradicích. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Viděli jsem v akci parní stroj
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Oslavy 90. výročí založení
místního sboru dobrovol-
ných hasičů se konaly 12.
května ve Vižině. I přes ne-
přízeň počasí se jich zúča-
stnila spousta  lidí. 
O slavnostní zahájení se po-
starali starosta sboru Mar-
tin Stránský, starosta obce
Václav Císař, zástupce ok-
resního sdružení hasičů a
senátor Jiří Oberfalzer, kte-
rý hasičům předal dar: šek
na 10 000 Kč. Pak se před-
vedli nejmladší hasiči z Vi-
žiny a Podbrd - utkali se ve
štafetě a v požárním útoku.
Vižiňáci se opravdu snaži-
li a své soupeře porazili.
Jako odměnu od rodiny Do-
lanských dostali obraz s

jejich fotografií na histo-
rické stříkačce. Ženy z Pod-

brd zpříjemnily odpoledne
country tancem Zuzana.

Následovalo ocenění dlou-
holetých členů SDH Viži-
na, kteří obdrželi pamětní
list, ženy navíc kytičku a
dort, který upekla Marcela
Vondráková. Podbrdské dě-
ti i ženy zatančily českou
besedu a dospělí hasiči
změřili síly v netradiční
štafetě - štafetový kolík vy-
měnili za syrovou špagetu a
vejce, vodou nehasili, ale
přenášeli ji v kelímcích. Vy-
hráli Podbrďáci.
Celé odpoledne byla vys-
tavena historická stříkač-
ka a hasičská auta ze Zdic.
Díky všem, kteří pomohli s
organizací: týmu v kantýně,
zásahové jednotce a výbo-
ru. Jana FIALOVÁ, Vižina

MALÍ HASIČI. Nejmladší vižinští hasiči s velkou fot-
kou, kterou dostali za svůj výkon. Foto Jana FIALOVÁ

Všeradice - Dva dny budou trvat
oslavy 750. výročí první zmínky o
Všeradicích. Jejich vrcholem bude
vyhlášení nového »státního útva-
ru« Všeradovy země.
Muzikanti, tanečníci, herci, šermíři,
jezdci na koních... Ti všichni a mnozí
další se budou starat o to, aby všera-
dické oslavy byly co nejdůstojnější a
nejvelkolepější.
Maraton slavení vypukne v sobotu
16. června dopoledne slavnostní
schůzí a průvodem obcí. V pravé po-
ledne pak bude v Zámeckém dvoře
zahájen program, během kterého se

na pódiu i pod ním vystřídají kapely
rumunských Čechů, Domažličanka,
Brass Band, Domažlická dudácká
muzika, pěvecký Sbor paní a dívek z
Litomyšle, šermíři ze skupiny Alot-
rium, koňští kaskadéři ze stáje Cabal-
los a další. V 17.00 začne kompono-
vaný pořad, v němž zahrají, zazpíva-
jí a zatančí místní soubory a zdejší
»herci« divákům prostřednictvím
humorných scének představí historii
Všeradic. Jeho součástí bude neváž-
ný souboj týmů Všeradic, Podbrd a
Vinařic, tedy obcí, na jejichž území
vznikne zbrusu nová Všeradova ze-

mě. Právě ta bude v závěru přibližně
tříhodinového bloku vyhlášena. Po-
prvé bude za hromadného zpěvu pís-
ně Všeradice, Všeradice vztyčena
vlajka Všeradovy země, samotným
praotcem Všeradem (v podání Jana
Rosáka) budou jmenováni ministři,
kteří se ujmou vlády. Ve finále zahra-
je Banjo band Ivana Mládka a oblohu
ozáří mohutný ohňostroj.
Sláva, jejíž podrobný program otisk-
neme v příštím vydání, bude pokra-
čovat v neděli 17. 6. Její součástí bu-
dou i oslavy všeradických hasičů a
sportovců. Miloslav FRÝDL

Oslavy Všeradic budou velkolepé
JEJICH VRCHOLEM BUDE VYHLÁŠENÍ VŠERADOVY ZEMĚ A JMENOVÁNÍ NOVÉ VLÁDY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 10/2012 (100)

SLAVNOSTNÍ ZAČÁTEK. Starosta Všeradic Bohumil Stibal
při udělování práva na samém začátku folklorního festivalu
Staročeské máje ve »své« obci.   Foto ARCHIV

Všeradův kurýr vychází posté!
Všeradice se dočkaly svých »novin«! Těmito slo-
vy jsem v červenci 2008 vítal první vydání Vše-
radova kurýra, speciální přílohy Našich novin.
Zdá se mi to neuvěřitelné, ale právě čtete Všera-
dova kurýra s pořadovým číslem 100! Čtyři roky
už se máte pravidelně možnost v NN dočítat o dě-
ní ve Všeradicích i jejich okolí. A protože se toho
u nás děje čím dál tím víc, bude určitě o čem psát
i nadále. Těším se tedy, až za další čtyři roky vyj-
de Všeradův kurýr podvousté!
Uplynulo již 750 let od doby, kdy vznikla první
dochovaná písemná zmínka o Všeradicích. Byla
to darovací listina pana Oldřicha Zajíce z Val-
deka, kteroužto Všeradice a dvory popluží klášte-
ru Svatá Dobrotivá daruje. Tato listina svědčí o
tom, že naše obec vznikla dávno předtím. Faktem,
je, že již minimálně 750 let jsou Všeradice Všera-
dicemi. Toto výročí si zaslouží důstojnou oslavu,
tím spíš, že před 120 lety vznikl v obci sbor dob-
rovolných hasičů a o 40 let později byla založena
Tělovýchovná jednota. Dovoluji si proto tímto
pozvat občany, rodáky i příznivce naší obce na
oslavy, které se budou konat 16. a 17. června.
Měly by důstojným způsobem poděkovat všem,
kteří se zasloužili o rozvoj naší obce. Připome-
nout naši historii a zároveň ukázat, že Všeradice
jsou tím správným místem pro šťastný a spokoje-
ný život, že je budeme i nadále rozvíjet a dělat
maximum proto, abychom je našim následovní-
kům předali zase o něco bohatší a krásnější.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic Pod májkou zahráli
rumunští Češi
Všeradice - Za krásného, slunečné-
ho počasí se v sobotu 19. května ve
Všeradicích konal poberounský
folklorní festival Staročeské máje. 
Dění zahájil průvod od kostela k
hospodě, kde zástupci všech gene-
rací obyvatel Všeradic požádali sta-
rostu Bohumila Stibala o předání
práva. „Pak předvedly svůj program
děti ze školky, májovníci zatančili
besedu a s kapelou Skalanka jsme
vyrazili do průvodu vsí,“ uvedla
hlavní organizátorka májů Mirka
Suchá. Vpodvečer pak pod májkou
zahrála kapela rumunských Čechů i
staropražský Třehusk, zatančily řev-
nické Proměny. „Chtěla bych podě-
kovat hlavně májovníkům a pí Str-
nadové za skvělé pohoštění,“ doda-
la Suchá. (mif)

Vodou tentokrát nehasili, přenášeli ji v kelímcích...
VIŽINSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSLAVIL 90. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Maminky hostilo
obecní zastupitelstvo

Svátek matek oslavily 11. května
díky místnímu obecnímu zastupitel-
stvu maminky ve Vižině. Zazpíval
dětský soubor Muzikantík, zahrála
zdejší skupina DVB. Podávala se
káva, chlebíčky a zákusky. 
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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