
Poberouní - Boj malých obcí o vět-
ší příjmy ze státního rozpočtu -
zdá se - skončí vítězstvím. Miliony
korun přistanou i na kontech obcí
v Poberouní a na Podbrdsku.
Vláda přijala 23. května novelu zá-
kona o rozpočtovém určení daní. Po-
kud ji schválí Senát, středočeské ob-
ce »zbohatnou« o víc než dvě miliar-
dy korun. „Je to pro nás malé vítěz-

ství na cestě za důstojným postave-
ním venkova,“ říká Josef Bartoněk,
předseda Sdružení místních samos-
práv, které před několika lety vznik-
lo právě proto, aby bojovalo za posí-
lení příjmů obcí. „Nebáli jsme se
prosazovat i snížení příjmů velkých
měst - právě zde končila většina pe-
něz, které mají sloužit k financování
všech měst i obcí spravedlivějším dí-
lem,“ vysvětlil Bartoněk. 
Dlouhých šest let bojovali představi-
telé »malých« obcí a měst za spra-
vedlivější dělení daní. Starosta Řev-
nic Libor Kvasnička se loni zúčastnil
protestního pochodu na podporu při-

jetí novely o rozpočtovém určení da-
ní i jednání starostů se středočeský-
mi poslanci a ministrem financí Mi-
roslavem Kalouskem. 
„Myslím si, že na oslavný článek je
ještě brzo. Zatím jde o materiál, kte-
rý schválila vláda. Je ale významný
tím, že jde o kompromisní koaliční
návrh - to je posun oproti poslanec-
kému návrhu, který prošel prvním
čtením ve sněmovně. Takže důvod k
optimismu je,“ sdělil Kvasnička. 
Řevnice by si měly polepšit o 7,8
milionu. „Není to ale tak jednodu-
ché,“ pokračuje starosta. „Zaprvé jde
o číslo vycházející z aktuálních příj-

mů státu. Když sledujeme vývoj ko-
lem dotací z EU, vidíme, že pokles v
příjmech může být až několik pro-
cent. Zadruhé budou kráceny přís-
pěvky na žáka od státu.“
Ať tak či tak, nějakých peněz »na-
víc« se Řevnice zřejmě dočkají. Jak
s nimi naloží? Chystají se investovat
do školy, přednádraží, školky, cest a
dokončení kanalizace. „Tolik nám
ale stejně nedají, abychom zvládli
všechno,“ dodal starosta Řevnic. 
Nejen Řevnice vyvěsily na podporu
požadavků malých obcí na radnici
vlajku Sdružení místních samospráv
ČR. (Dokončení na straně 9) (pef)

Vlk létal nad Karlštejnem, v koši
Karlštejn - V balonovém koši se 29. května vz-
nášel nad Karlštejnem kardinál Miloslav Vlk.
Let balonem dostal jako dárek ke svým osm-
desátým narozeninám od svého dlouholetého
kamaráda Petra Živného.
Balon s kardinálem startoval z louky u nádraží v
Karlštejně a na vzlet se přišli podívat i místní lidé.
Včetně starosty Petra Rampase. „Kardinál je od-
vážný člověk - já sám bych balonem nikdy nele-
těl,“ řekl. Ještě než se balon vznesl k obloze, kar-
dinál mu požehnal. Miloslav Vlk mohl nádhernou
krajinu v okolí Karlštejna i brdské lesy sledovat z
výšky 150 metrů. „Byla to nádhera,“ pochvaloval
si po přistání u Mníšku pod Brdy.                     (pef)

Černošičtí si zazpívali
se Spirituál kvintetem

V tomto čísle Našich novin
* Kydá hnůj, točí filmy - strana 3
* Kosy vybírala Zora Jandová - strana 6

* Spletli se o den: Odjeli v sobotu,
hrálo se v neděli - strana 12

Skoro 94 let rostla vedle
kaple sv. Václava ve Svi-
nařích mohutná lípa. V
pondělí 21. 5. 2012 stačil
jediný poryv větru od jiho-
východu a vyvrácený st-
rom padl přes silnici. Při-
volaní hasiči z Řevnic
padlou lípu rozřezali a
odstranili, aby mohl být
obnoven provoz na silnici.
Spousta občanů s velkou
nostalgií sledovala padlý
kmen. Důležité je, že se ni-
komu nic nestalo a nebylo

nic poničeno, shodli se
všichni. „Co nejdřív chce-
me vysadit lípu novou,“
dodal starosta Svinař Vla-
dimír Roztočil.
Lípu už tedy bude od ny-
nějška připomínat jen zá-
pis ve školní kronice: „Na
oslavu ukončení války by-
la 24. 11. 1918 uspořádá-
na slavnost sázení lip Svo-
body. Ve 2 hodiny odpo-
ledne vyšel průvod z hos-
tince u Trnků.              (jak)
(Dokončení na straně 13)

BYL TU CÍSAŘ. Královský průvod s císařem Karlem IV. (v podání herce Vladimíra Čecha) vezl první
červnový víkend korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn. (Viz strana 2) Foto NN l. PAlIČKOVÁ

Dětský pěvecký sbor Chorus Angel-
us z Černošic si v řevnickém kině
zazpíval se slavnou folkovou kape-
lou Spirituál kvintet. V první části
koncertu zpívaly děti, po přestávce
byl na řadě Spirituál. Na konci pak
všichni společně zapěli čtyři písně.
„Koncert byl skvělý a závěr ohrom-
ný,“ pochvalovali si návštěvníci. 
(lup)     Foto Romana SOKOlOVÁ

Obce se dočkaly, stát jim přidá miliony
VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ, NA KTERÉ »VYDĚLAJÍ« VESNICE A MALÁ MĚSTA

5. června 2012 - 11 (572) Cena výtisku 7 Kč

Fotbalový veterán Vízekhrál v Řevnicích tenis

Skoro stoletou lípu ve Svinařích vyvrátil poryv větru

Cyklista nezvládl překážku
na letovské dráze a zabil se
Lety – Tragická událost se stala 29. května na te-
rénní dráze u fotbalového hřiště v Letech. Po pádu
z kola zde zemřel jedenatřicetiletý muž.
Mladík odbočil z cyklostezky - chtěl si na kole skočit
na nedaleké uměle vytvořené překážce. „Po pádu utr-
pěl velmi vážné poranění hlavy a přivolaný lékař již
mohl konstatovat pouze smrt,“ sdělil Bořek Bulíček,
šéf řevnické záchranky, která na místě zasahovala. Pří-
pad vyšetřuje policie. (Viz strana 7) (lup, pef)

TUDY NE. Padlá lípa přehradila celou silnici v cent-
ru Svinař. Foto Jana KOZÁKOVÁ
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Klenoty opět spočinuly na Karlštejně
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD VÍTALI LIDÉ VE VŠECH OBCÍCH DOLNÍHO POBEROUNÍ, KTERÝMI PROCHÁZEL 

Několik divácky vděčných akcí
chystá zámek v Mníšku pod Brdy -
muzikál Noc na Karlštejně, prohlíd-
ky s čertem nebo klíčnicí i pohádko-
vé Putování za Večerníčkem.
„Občas otvíráme i v pondělí, kdy
bývá běžně zavřeno. Zájem je letos
opravdu velký a my jsme připravili i
nová témata prohlídek,“ říká zástup-
kyně kastelánky Lenka Pružinská.
V sobotu 2. června zámkem návš-
těvníky prováděl čert - děti měly
možnost vidět třináct loutek v život-
ní velikosti z dílny známé řevnické
výtvarnice Dagmar Renertové. „Nej-
oblíbenější loutkou mezi dětmi je
čert Brdík a vodník ze zámeckého
rybníka,“ dodává Pružinská. 
V neděli 10. června přijde děti pro-
vést zámkem dost upovídaná klíčni-
ce barona Kasta, která pořád něco
ztrácí nebo zapomíná, takže prohlíd-
ka s ní je velké dobrodružství. Snad
tentokrát nezapomene, kam si dala
klíče od zámeckých komnat...
Na sobotu 16. června je především
pro malé hosty připraveno Putování
za večerníčkem. Startuje se ve 14.00
hodin ze zámecké zahrady a půjde-
me až k zámeckému rybníku. Na
konci cesty caparty čeká zábava v

maskérně a kostymérně, jakou mají
v opravdové televizi. 
Již nyní si v zámku můžete koupit
vstupenku na muzikál Noc na Karlš-
tejně. Letos naposled v pátek 29. 6.
a v sobotu 30. 6. (vždy od 20.30)
uslyšíte známé písničky Karla Svo-
body a uvidíte notoricky známý pří-
běh o zakázané lásce ve zdech
Karlštejna a intrikách krále cyper-
ského i vévody bavorského. V rolích
těchto »zloduchů« se na vás těší Petr
Jančařík a Jan Rosák. Nezapomenu-
telný zážitek pro vás na nádvoří
zámku chystá císař Karel IV. v podá-
ní Vladimíra Čecha. Pešek, jehož si
zahraje Lumír Olšovský, kromě Ale-
ny miluje dobré jídlo a jistě ho návš-
těvníkům muzikálu bude nabízet
stejně jako vloni. Hvězdné obsazení
doplní řevničtí ochotníci, kteří v le-
graci a zábavném pojetí nezůstanou
divákovi nic dlužni. Vstupenky stojí
190 Kč a je v ní zahrnuta i krátká
prohlídka mníšeckého zámku. „Noc
na Karlštejně byla vyprodána každý
rok a lidé z ní vždy odcházeli dobře
naladěni,“ vzpomíná Lenka Pružin-
ská. Není divu, vždyť v ní pokaždé
zvítězí láska a dobrá vůle...

Jana DIGRINOVÁ, Mníšek p/B

Poberouní – Královský průvod
Karla IV. už se stal v našem kraji
tradicí. První červnový víkend se
na něj přišlo podívat mnoho lidí
na 42 kilometrů dlouhé cestě z
Prahy na Karlštejn.
V průvodu letos putovalo kolem
stovky lidí včetně šaška, císařské
gardy v podání černošické skupiny
Alotrium a trubačů. Císař Karel IV.
(Vladimír Čech), jeho žena Eliška
Pomořanská (Debora Štolbová), ar-
cibiskup Arnošt z Pardubic, Jan
Jindřich s chotí nebo cyperský král
Petr (Václav Vydra) doprovodili říš-
ské korunovační klenoty až do Kaple
sv. Kříže na hradě Karlštejn. Vyrazili
v sobotu ráno od Svatovítské kated-
rály v Praze, kde klenotům požehnal
kardinál Dominik Duka, prošli cent-
rem Prahy, Velkou Chuchlí, Radotí-

nem a Černošicemi až do Dobřicho-
vic. Ve všech obcích bylo plno už
před příjezdem průvodu a připraven
tu byl různorodý program.
Po večerním představení muzikálu
Noc na Karlštejně a přespání v Dob-
řichovicích se průvod přesunul do
Letů, Řevnic a Hlásné Třebaně. I ta-
dy měli místní obyvatelé připravené
uvítání, v Hlásné Třebani potěšily
císaře Holky v rozpuku a pozdravit
ho přišli také vyslanci sousední Zad-
ní Třebaně. Odpoledne průvod dora-
zil do Karlštejna na louku u řeky,
kde celou neděli probíhal středověký
den. Zájemci se mohli učit šermovat,
střílet z luku či tančit dobové tance,
diváci zhlédli i závod Ženy na voze,
v němž táhli muži vůz naložený
ženami. Vyhrálo ho, stejně jako loni,
Srbsko.              Lucie PALIČKOVÁ

Děti provede upovídaná klíčnice
ZÁMEK V MNÍŠKU CHYSTÁ MUZIKÁL I SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY

Císař pasoval Francouze na rytíře dobřichovické hvězdy 
MUZIKÁL NOC NA KARLŠTEJNĚ ZPESTŘILY KASKADÉRSKÉ KOUSKY I PROSLOV VE FRANCOUZŠTINĚ

ÚČASTNÍCI PRŮVODU. Václav Vydra, Petr Bendl, Debora Štolbová a Mar-
tin Kupka (zleva) při zastavení průvodu v Řevnicích. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Dobřichovice – Sedmou sezonu za-
hájil první červnový den na nád-
voří dobřichovického zámku pů-
vodní muzikál Noc na Karlštejně.
I tentokrát si jej nenechaly ujít
stovky lidí - letos pro ně bylo při-
praveno několik překvapení.
V létě 2006 se na nádvoří zámku v
Dobřichovicích poprvé hrála Noc na
Karlštejně. Věřil by tehdy někdo to-
mu, že stejný ansámbl složený z pro-
fesionálů i ochotníků bude muzikál
uvádět i po sedmi letech? Těžko!
Ještě, než se poberounský soubor s
nesmrtelným dílem Jaroslava Vrch-
lického vydá na letošní »šňůru« po
republice, představil se tradičně své-
mu »domácímu« publiku v Dobři-
chovicích. A přichystal si pro ně pár
zpestření. Diváci, kterých se přede-
vším v sobotu 2. června sešlo tolik,
že se ani do hlediště nevešli, viděli
kromě skvělých hereckých výkonů

také kaskadéry na koních ze skupiny
Caballos a pasování na rytíře »mod-
ré dobřichovické hvězdy«. Tím císař
Karel IV. představovaný ministrem
zemědělství Petrem Bendlem poctil
členy výpravy z partnerské obce Do-
břichovic Villieu-Loyes-Mollon. Fran-
couzi si také spolu s několika sou-
časnými i bývalými starosty zahráli
ve sboru manů a především písničku
Hoja hoj zpívali jako o život. Své-
rázného tlumočení do francouzštiny
se zhostlil jiný »man« - senátor Jiří
Oberfalzer.
Herci se při obou představeních ba-
vili ještě více, než jindy. Skvělý vý-
kon podal hlavně Karel Král v roli
purkrabího, jehož diváci několikrát
odměnili nadšeným potleskem. Zdat-
ně mu sekundovali i představitelé os-
tatních rolí, zbrojnoši, manové, žen-
ské, metači ohně a - zvířecí hvězda ko-
za Líza. Lucie PALIČKOVÁ, (mif)

Naše noviny vás zvou na původní muzikál 

Noc na Karlštejně

Z FRANCOUZŮ JSOU RYTÍŘI. Karel IV. pasuje část francouzské výpravy
na rytíře s modrou dobřichovickou hvězdou.                   Foto NN M. FRÝDL

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 PLOSKOVICE: pátek 22. 6. od 20.30

(Prědprodej vstupenek: Agentura FOR - for@agenturafor.cz)
Hrad STŘEKOV: sobota 23. 6. od 20.30

(Prědprodej vstupenek: Agentura FOR - for@agenturafor.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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Jednou kydám hnůj, jindy točím film
„MŮJ PRAPRADĚD BYL KOŇSKÝ HANDLÍŘ V SEVERNÍCH ČECHÁCH,“ ŘÍKÁ KASKADÉR PETR VLASÁK

Zadní Třebaň - Po šestnácti letech
strávených v zadnotřebaňské ško-
le se rozhodla odejít současná ře-
ditelka Božena Musilová. na její
místo bylo obecním úřadem vy-
psáno výběrové řízení. 
V úterý 29. května se konalo zasedá-
ní konkurzní komise, na kterém byly
rozlepeny obálky se jmény přihláše-
ných zájemců o uvolněné místo.
„Všichni čtyři uchazeči splňují sta-
novené podmínky. Konkurzní řízení
se bude konat 12. 6. od 15.00 hodin.
Členy konkurzní komise jsou: sta-
rosta Stanislav Balíček, Jan Hovorka
za školskou radu, Pavlína Neprašová
za zaměstnance školy, Jiří Petříš za
zastupitele obce, Ema Malá za od-
borníky ve školství (ZŠ Liteň), zás-
tupce školní inspekce a krajského
úřadu. Tato sedmičlenná komise
svými hlasy stanoví výsledné pořadí

- každý člen hlasuje pro jednoho
kandidáta. O konečném jmenování
ale rozhodne až zastupitelstvo; kon-
kurzní komise výsledek pouze dopo-
ručuje,“ sdělil v otevřeném e-mailu
rodičům jejich zástupce ve školské
radě František Chlaň. 
Týž den bude jméno nového ředitele
či ředitelky školy oznámeno na ve-
řejném zasedání zastupitelstva, které
se bude konat od 19.00 hodin v míst-
ním Společenském domě. 
Rodiče žáků se chtěli na výběru po-
dílet, podle Chlaně to ale není mož-
né. „Zákonem je zakázáno sdělovat
informace o přihlášených kandidá-
tech. Oceňuji snahu rodičů se s kan-
didáty předem seznámit a vyjádřit
názor na jejich kvality, tato iniciativa
však není možná. Zastupitelstvu to
sdělil zástupce školní inspekce,“
uvedl Chlaň.      Petra FRÝDLOVá

Leč - V Leči u Litně, tak trochu uk-
rytý mezi poli a stromy se rozpros-
tírá Ranč Orient  Petra VLasáka
a kaskadérské skupiny Caballos.
kdybych měla vylíčit  všechny jeho
aktivity, zabralo by to půl stránky. 
Jak jsi se dostal ke kaskadérství? 
Ke kaskadeřině jsem se dostal tím, že
jsem od malička cvičil karate a ja-
kous takous gymnastiku. No a ovliv-
něn hongkongskými filmy s Brucem
Leem nebo Jackie Chanem jsem také
chtěl zkusit film. 
Jak to souvisí s koňmi a stylem tvého
života? 
Styl života? Filmy se netočí pořád a
tak je třeba mít v záloze ještě nějakou 
práci. To ovšem není jednoduché -
třeba vám zavolají, že zítra potřebují,
aby byl člověk tam a tam. Najděte šé-
fa, který vám to bude trpět... Je potře-
ba, aby byl člověk tak trochu na vol-
né noze, nebo měl vlastní firmu. Pro-
to mám vlastní ranč, který s manžel-
kou a známými pomalu rozšiřujeme.
A ty koně? 
Zpočátku jsem chtěl jen umět trochu
jezdit, abych si zvýšil svoji použitel-
nost ve filmu. Kaskadér by totiž měl
být všestranný. Měl by umět nějaké
bojové umění, trochu gymnastiky,
jezdit na motorce, na koni, šermo-
vat... Jednu z těch věcí by měl umět
na 200 %. To , že se koně stanou mou
láskou, že si pořídím vlastní ranč,
jsem v té době ani netušil. Ale někde
hluboko ve mě to bylo asi zakořeně-
né. Z mé nejbližší rodiny nikdo na
koni nejezdil, ale když jsem pátral dál
a dál, zjistil jsem, že nějaký můj pra-
praděd byl koňský handlíř v sever-
ních Čechách . 
Tvrdíš, že čím dál větší smysl vidíš v
práci s dětmi. Co pro ně chystáte? 
Jo, jo, děti to je radost. Z mé práce
kolem koní a filmu mě teď opravdu
nejvíc baví práce s dětmi. Ony totiž
neřeší peníze. Všechno dělají srdíč-
kem, protože je to baví a chtějí se ně-
co naučit. Spolu se Zuzkou Kropáčo-
vou, která mi na ranči neúnavně po-
máhá, je tu den po dni systematicky
mučíme, ale ony se nedají. A navíc
jim jde všechno tak nádherně samo. I
nebezpečné kousky, které už teď do-
káží stejně jako my, když učíte poma-
lu, přesně a bezpečně, tak v jejich po-
dání  vypadají jako hračka. Naši juni-

oři se letos připojí na vystoupeních
po republice k dospělým a začnou
vystupovat s námi. Mimo to pro děti
chystáme pár seminářů na téma dre-
zura, skoky, přirozená komunikace
atp. Naši malí už jezdí poměrně dob-
ře, a tak je třeba je dál vzdělávat.
Chtěli bychom, aby začali pracovat
na licencích, aby absolvovali pár
hobby závodů a samozřejmě s námi
začali jezdit v show. Také chystáme
1. ročník závodů v džigitovce. Loni
jsme to zkusili »nanečisto« a sešlo se
nám na 20 malých bojovníků v sedle.  
Vy se ale na ranči staráte nejen o
vlastní děti...
To je pravda. Jsme schopni zajistit

výcvik dětí i dospělých, vyjížďky na
koních i v kočáru, trénink koní i cir-
kusových kousků, boxové i pastevní
ustájení či třeba dětské prázdninové
tábory. Letos chystáme novinku - pu-
tovní tábor Od ranče k ranči. Také
chceme organizovat akce, jako bylo
loni bubnování se šamanem. Sešlo se
na 20 lidí, pod vedením Petra Šušora
vytvořili bubenické těleso a naším
údolím se nesly zvuky bubínků. 
Co chystáte se skupinou Caballos?
Je toho hodně - nabízíme vše, co se s
koňmi dá dělat. Od rytířských turna-
jů, přes džigitovku, drezuru v dám-
ském sedle, ohňovou show... O uply-
nulém víkendu jsme se opět podíleli

na Královském průvodu z Prahy na
Karlštejn, někteří z nás také účinko-
vali v muzikálu Noc na Karlštejně. V
půlce června nás můžete vidět na os-
lavách ve Všeradicích.
Žiješ na krásném místě, děláš práci,
jež tě naplňuje, máš tři kluky, kteří
zřejmě půjdou ve tvých stopách. Máš
nějaký  sen, který by sis chtěl splnit?
Já myslím, že vedu normální zivot,
jeden den kydám hnůj, druhý den
jsem v zahraničí a natáčím film. Klu-
ky mám dokonce čtyři. Nejstarší syn
z prvního manželství tak trochu jde v
mých stopách, i když ne v koňských -
má hudební skupinu Guns Joking.
Nejmladšímu je teprve rok, takže ko-
ně se ted točí hlavně kolem dvou pro-
středních. A nejen koně. Už přes 25
let cvičím bojové sporty, takže i moji
kluci chodí na sebeobranu v Letech a
na Wing Tsun do Řevnic. Jako obdi-
vovatel samurajů a Orientu se jim po-
kouším vštípit disciplínu, která je vla-
stní asijským bojovým uměním. Sílu
a čest ! To budou v životě potřebovat.
Zvláště v dnešní době prohnilých po-
litiků, kteří káží vodu a pijí víno...

Helena PeLikánOVá

KASKADÉR. Petr Vlasák se svým koněm.                  Foto Hana MAREDOVÁ

Tanečníci předvedli,
co všechno se naučili
Již několik let vede Ivana Zrostlíko-
vá v Řevnicích taneční skupinu Pro-
měny. Nyní jich ve třech odděleních
podle věku tančí více než padesát. V
pátek 25. 5. nám mladí tanečníci v
řevnickém Lidovém domě předvedli,
čemu se naučili. A bylo nač se dívat:
Ať to byli roztomilí šmoulové, starší
country tanečníci, půvabné mažo-
retky, působiví tyroláci či dokonale
nacvičený stepařský tanec. Návštěv-
níci mohli obdivovat i několik kla-
sických baletních ukázek, které při-
pravila Dagmar Renertová. Všichni
účinkující měli nádherné a nápadité
kostýmy, jež šila hlavně Ivana Zrost-
líková. Jako pohotová manažerka po-
slala za nemocné dítě tančit ochot-
nou babičku Věru Hrubou, za chybě-
jícího mladíka zaskočila Lenka Zro-
stlíková. Pořad byl úžasný, potěšil di-
váky, rozdal jim radost. Děkujeme
Ivaně a přejeme jí  i nadále neutu-
chající elán. Eva ŠEDIVÁ, Řevnice

Musilová odchází, o její místo stojí čtyři zájemci
JMÉNO NOVÉHO ŘEDITELE ČI ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZADNÍ TŘEBANI BUDE ZNÁMO 12. ČERVNA

LONI V ZÁŘÍ. Stávající ředitelka zadnotřebaňské málotřídky Božena Musi-
lová při zahájení školního roku v září 2011. Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Do Černošic dorazila Bittová i Deczi
SEDMÝ ROČNÍK JAZZOVÉHO FESTIVALU SI NENECHALO UJÍT REKORDNÍCH ČTRNÁCT STOVEK DIVÁKŮ

V posledním květnovém týdnu se
uskutečnil sedmý ročník mezinárod-
ního jazzového festivalu Jazz Černo-

šice. Na letošní ročník festivalu do-
razil rekordní počet diváků - 1380,
což je s ohledem na žánr nad vší
pochybnost úctyhodné číslo. Festi-
valové dění se odehrávalo nejenom
na hlavní scéně, která je v Clubu Ki-
no Černošice, ale také na Open Air
festivalovém pódiu, kam měla veřej-
nost vstup zdarma. Zde vystoupil na-
příklad Dech band ZUŠ Černošice,
flétnový kvartet, šedesátičlenný škol-
ní Big Band ZUŠ Biskupská nebo

The Dixieland Messengers Prague.
Ke hvězdám letošního ročníku beze-
sporu patřila nejenom časem již pro-
věřená jména, jako třeba Peter Lipa
a Golden Big Band Prague, Milan
Svoboda Quartet, Laco Deczi a Jazz
Cellula New York, či Iva Bittová s
kapelou Čikori, ale také mladičká
Sisa Fehérová, jejíž pěvecký projev
festivalové publikum bez nadsázky
naprosto uchvátil .
Již teď se všichni můžeme těšit na

další ročník festivalu, který se usku-
teční poslední květnový týden roku
2013. Michal STrEJčEK, černošice

Kosy vybírala Zora Jandová
V MNÍŠKU SE KONALA DĚTSKÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ

NADCHLA PUBLIKUM. Sisa Fehérová při svém vystoupení v Černošicích
publikum doslova uchvátila. Foto Michal BurIaN

Kina v okolí
KINO LITEŇ
8. 6. 18.00 OŠETŘOVATEL
15. 6. 18.00 DIKTÁTOR

KINO ŘEVNICE
6. 6. 20.00 TAJEMNÉ PŘEDTUCHY
LEÓNA PROZAKA
8. 6. 20.00 ŽELEZNÁ LADY
9. 6. 16.00 ANIFEST 2010 DĚTEM
9. 6. 20.00 ANONYM
13. 6. 20.00 KOMIKSOVÉ ANIMACE
15. 6. 20.00 HAVANA BLUES
16. 6. 16.00 ANIFEST 2009 DĚTEM
16. 6. 20.00 MÁME PAPEŽE

CLUB KINO ČERNOŠICE
Kino v červnu nepromítá.

KINO MÍR BEROUN
4. - 6. 6. 17.30 SNĚHURKA A LOVEC
5. 6. 20.00 KRÁLOVSKÁ AFÉRA
6. 6. - 11. 6. 17.30 (St+Ne 20.00, Čt
18.00) TADY HLÍDÁM JÁ
7. 6., 10. 6. - 11. 6. 15.30 (Ne 17.30, Po
20.00) AVENGERS
7. 6. 20.15 VĚRA 68
8. - 9. 6. 20.00 MUŽI V ČERNÉM 3 3D
12. 6. 13.45 AUTA 2
12. 6. - 14. 6. 17.30 ÚTĚK Z MS-1
12. 6. 20.00 PŘÍBĚH Z PERIFÉRIE
13. 6. 20.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
14. 6. 20.00 TOMORROW WILL BE
BETTER - FMX MOVIE
15. 6. - 16. 6. 17.30 (So 20.00) SNĚ-
HURKA A LOVEC
15. 6. - 16. 6. 20.00 (So 17.30) MOJE
LETNÍ PRÁZDNINY
16. - 17. 6. 15.30 MADAGASKAR 3 3D
17. 6. - 19. 6. 18.30 (Út 17.30) MUŽI V
ČERNÉM 3 3D

LETNÍ KINO BEROUN
13. 6. 21.30 MUŽI V ČERNÉM 3

KINO RADOTÍN
6. 6. 17.30 TADY HLÍDÁM JÁ
6. 6. 20.00 KRÁLOVSKÁ AFÉRA
7. 6. 17.30 MÁME PAPEŽE
7. 6. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
8. 6. 17.30 HAPPY FEET 2 3D
8. 6. 20.00 ČTYŘI SLUNCE
9. 6. 17.30 PROMETHEUS 3D
9. 6. 20.00 U2 - ZÁZNAM KONCERTU

Řevničtí ochotníci
chystají Pánskou jízdu
Čtyři muži-kamarádi, kteří spolu
hrají karty se rozhodnou strávit spo-
lu i letní dovolenou, ale...  „Krutou
podmínkou je, vzít s sebou nutnou
»bagáž« - partnerky, manželky, asis-
tentky... Od toho se odvíjí děj před-
stavení - hlavní je ukázat rozdílné
vidění mužů a žen, jejich odlišné po-
hledy na partnerství, vztahy atd. Ne
ve zlém, ale v humornějším tónu,“
prozradila o nové divadelní hře řev-
nických ochotníků Pánská jízda v ši-
kanzenu (...aneb Je svatba výhra?)
její autorka a režisérka Michaela
Šmerglová. „Vše stojí na pánské
části souboru. Pánové mají hlavní
role, více prostoru, jim je věnována
větší péče, víc jídla, pití, židlí... Aby
nikdo nemohl říct, že je to feminis-
tické představení, když náhodou
uslyší nějakou výtku směrem k muž-
ské části světa,“ dodala s nadsáz-
kou režisérka. Na jevišti se samo-
zřejmě objeví i dámy, a to v nejroz-
ličnějších podobách. Hru ochotníci
v Lesním divadle Řevnice uvedou v
srpnu. „Co je největší trabl? Asi vy-
myslet, jak zamknout, aby diváci ne-
utekli před koncem,“ dodala Šmerg-
lová. Miluška BÍLá, Řevnice

Tipy NN
*  Ta naše partička je název celove-
černího představení tanečního centra
R.A.K. K vidění bude 6. 6. od 20.30
na pódiu Letního kina Beroun.     (vš)
Skupina Kašpárek v rohlíku vystou-
pí 9. 6. od 17.00 v Lesním divadle
Řevnice. Lukáš PRCHAL
* Malé noční kejkle se konají 9. 6.
od 17.00 v Klubu Betlém Lochovi-
ce. Zahrají kapely Pokus, Kubík No-
ta Dorňák, v programu je ohňová
show i táborák. (bak)
* Koncert cembalistky Sylvie
Georgievy hostí 9. 6. od 19.00 kos-
tel v Karlíku. O klavírní doprovod
se postará Jaroslav Šaroun.         (vlc)
* Ve Šternberském paláci na praž-
ských Hradčanech bude zpívat  9. 6.
od 19.30 do 23.00 pěvecký sbor
E.I.T. Voices z Černošic. Podpoří
tak pražskou Muzejní noc 2012. V
jeho podání zazní klasické skladby
15. - 18. století.       Petr ULLRiCH
* Kapela Benga Show koncertuje
9. 6. od 20.00 v Clubu Kino Černo-
šice. (vš)
* Miniopery Budulínek a Karkulka
od Z. Svěráka a J. Uhlíře nazkouše-
ly děti z přípravky sboru Chorus An-
gelus. Slyšet je můžete 10. 6. od
16.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Koncert Českého hornového kvar-
teta, jehož členem je i Řevničan Jind-
řich Kolář, se uskuteční 10. 6. od
17.00 v řevnickém Lesním divadle.
Na programu jsou díla autorů od 18.
do 21. století. (pef)
* Výstava projektu architekta Jose-
fa Pleskota,  jež přibližuje jeho ná-
mětovou studii Řevnic,  můžete do
10. 6. vidět v kavárně Modrého do-
mečku Řevnice. Projekt představuje
lanovku z Řevnic na Brdy, železnič-
ní podjezd, nové  pojetí prostoru u
nádraží  či řešení náměstí  Krále Jiří-
ho z Poděbrad.   Šárka HAŠKOVÁ
* Dvě výstavy slovinských výtvar-
níků - malíře Edo Gregoriče z Kran-
je a kolektivu autorů - jsou do 10. 6.
instalovány v barokním areálu Skal-
ka. Jarmila BALKOVÁ
* Výstava obrazů a plastik Mag-
daleny Kolářové bude zahájena 15.
6. od 17.00 v kostelíku sv. Maří
Magdalény na Skalce.                 (jab)
* Dvě komediální aktovky G. Fey-
deau Leona si pospíšila a Nebožka
panina matka sehrají 15. a 16. 6. od
21.00 na nádvoří zámku Dobřicho-
vice místní ochotníci. (vlc)
* Michal Nesvadba bude bavit děti
16. 6. od 10.30 v Lesním divadle
Řevnice. Sehraje představení Michal
je pajdulák. (pef)
* Kreativní odpoledne pro děti i
dospělé se koná 16. 6. v areálu Skal-
ka. Od 15.00 zahraje V. Návrat na
barokní housle i P. Vacek na arci-
loutnu a bude otevřena výstava ob-
razů Věry Krumphanzlové. Od
15.30 začne na louce u kláštera vý-
tvarná dílna Malování s malíři. Slo-
vem i zpěvem ji doprovodí zpěvač-
ka Věra Nerušilová. Akci uzavře po-
sezení u táboráku. (jab)
* Koncert Honzy a Františka Ned-
vědových s hostem Věrou Martino-
vou se uskuteční 17. 6. od 19.00 v
Letním kině Beroun. (vš)

Dvanáctý ročník dětské pěvecké
soutěže Brdský kos se konal 26. květ-
na v zahradě zámku Mníšek pod Br-
dy. Akci moderovala Vladǩa Piri-
chová z Dámského klubu Frekvence
1. Porota vedená známou zpěvačkou
a herečkou Zorou Jandovou vyhod-
notila jako nejlepší tyto zpěváky:
I. kategorie (5-8 let)
1. Barbora Sluková z Mníšku (Když
se zamiluje kůň) 
2. Natálka Frintová z Mníšku (Prin-
cezna ze mlejna) 
3. Tereza Mlejnská z Újezda u Cer-
hovic (Na kočičím bále)
II. kategorie (9-13 let)
1. Adéla Karbanová z Hrubého Je-
seníku (Spinkej)
2. Filip Strejc z Horǒvic (Hledám
dev̌če na neděli) 
3. Zuzana Valešová z Čisovic (Mně

se líbí Bob) 
3. Nela Hofmanová z Říčan (Hore-
hronie)
III. kategorie (14-18 let)
1. Markéta Kopicǩová z Příbrami
(Bound to You) 
2. Petr Marek ze Zbraslavi (Live
Like You Were Dying) 
3. Adéla Hofmanová z Řícǎn
(Atlantida)
IV. kategorie - skupiny
1. Septet dívek z Trěbotova (Kovboj-
ský bál)
2. Duo Lucie Homolková (Dobrí̌š) a
Lucie Houdková (Rosovice) s písní
When You Believe 
3. Duo Eliška Hošková a Nela Hof-
manová z Řícǎn (Příběh nekončí)
Cenu diváku ̊ získala s písní Mercy
on Me Lucie Homolková z Dobrí̌še.
Miloš NaVráTIL, Mníšek pod Brdy

JARNÍ SEŠLOST. Bigbeatová hudební sešlost se konala na zadnotřebaň-
ském Ostrově. Byla zima a chvílemi pršelo, leč hudba hrála dobře. The
Doors revival zněla vážně jako Doors, Pavouczek chvílemi připomínal Psí
vojáky a Cuprum (na snímku), které dobří holubi z ostrovní restaurace již
znají, byli originálně a skvěle sví. (help) Foto Tomáš HEJLEK
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Na třebaňském mostě Konvalinka roste
POSLEDNÍ KVĚTNOVOU NEDĚLI SKONČIL MÁJOVÝ FESTIVAL, V HLÁSNÉ »HOLKY« ZPÍVALY STAROSTOVI

Nadšenci ze sdružení Hagen Mořina
ve spolupráci s CHKO Český kras z
Karlštejna zpřístupnili v sobotu 26.
5. závod Lomu Mořina. Lidé se sem
směli přijít podívat, »prozkoumat«
haldy a nahlédnout do podzemí. V
místní jídelně obdrželi vstupenky i
výborné občerstvení zpestřené expo-
zicí těžby a překrásnými leteckými
snímky míst, kde se těží či již zaváží
lomy. S úsměvem na rtech a s nadše-
ním byli návštěvníci dále vybaveni
helmami a baterkami a směli se po
prohlédnutí nivelační a zaměřovací
techniky, vozíčků bývalých tratí,
bagrů, důlních bagříků i pneumatic-
kých kladiv vydat do podzemí. He-
lem bylo pořád málo - lidí přišlo více
než 900! Zdař Bůh! Ať se nadále
takto a i více daří - tato místa, místa
dřiny otců, dědů, pradědů i věznů si
to rozhodně zaslouží! Ta přenádher-

ná »skalní okna« zdejších štol, štoly
samotné, zde je stále ten pot a odhod-
lanost cítit...
Výklad byl zajištěn zkušenými prů-
vodci, kteří vše ochotně vysvětlovali.
Od legendy o Hagenovi, vojákovi,
který zde byl zastřelen a zapomenut
za závalem během druhé světové
války a který prý se zde stále toulá,
přes odborný výklad o těžbě až po
informace o druzích a různých podo-
bách vápence.  Celé akci vévodila di-
vadelní scenérie výše zmíněné legen-
dy o Hagenovi. Bylo to opravdu zda-
řilé, ale slova jsou málo. Ostatně při-
jďte se na Den parků, opět za rok, na
to všechno podívat sami. Znovu tady
bude na co se dívat a co obdivovat a
že vám na to nadšenci z mořinského
sdružení Hagen rádi posvítí, na to
klidně můžete vzít jed. 

Monika MazúrOVÁ, Mořina

V sobotu 26. května se v Hořovicích
uskutečnilo okresní kolo družstev
dobrovolných hasičů okresu Beroun.
Závodili zde ti, kteří postoupili ze
základních okrskových kol. S nimi
změřili síly i naši nástupci: doros-
tenky, dorostenci a smíšený dorost.
Do soutěže mužů se přihlásilo tři-
náct družstev, náš okrsek č. 4 Liteň
zastupovali hasiči z Litně a Drahlo-
vic. Po přepočítání výsledků z požár-
ního útoku a štafety 4x100 m se hasi-
či z Litně umístnili na sedmém,
Drahlovičtí na devátém místě. Vítězi
se stali hasiči ze Lhotky u Berouna,

kteří budou náš okres reprezentovat
na krajském kole soutěže v Mladé
Boleslavi. Druzí skončili Chyňavští
a třetí Broumští.
Do soutěže žen se přihlásilo čtrnáct
družstev. Náš okrsek zastupovaly ha-
sičky z Drahlovic a Karlštejna. Drah-
lovické družstvo skončilo na pátém,
karlštejnské na sedmém místě. Vítěz-
ství si vybojovaly hasičky z Malých
Přílep-Modré, druhé skončily ženy z
Chyňavy, třetí byl celek Černína.
Do soutěže dorostenců se přihlásili
hoši z Oseka a Chaloupek. Druzí
jmenovaní vyhráli a budou beroun-

ský okres reprezentovat na krajském
kole celorepublikové hry Plamen
mladých hasičů v Rakovníku. 
Také v soutěži dorostenek změřila sí-
ly jen dvě družstva - z Chaloupek a
Oseka. Zde bylo pořadí opačné - ok-
res budou na krajském kole repre-
zentovat děvčata z Oseka.
V soutěži smíšeného dorostu bojova-
la družstva dobrovolných hasičů
Hvozdec, Žebrák a Karlštejn. Pro ně
to bylo poslední vystoupení - na
krajském a vyšším kole se pro smíše-
ná družstva tato kategorie  nevypisu-
je. První místo patří Karlštejnu, dru-

hý skončil Hvozdec a třetí Žebrák.
Všechna zúčastněná družstva obdr-
žela od vedení OSH Beroun diplom,
první tři družstva mužů a žen pohár.
Byl přidělen pohár i za nejlepší po-
žární útok mužů a žen. Dorostenci,
dorostenky i smíšený dorost obdrželi
diplom za první místo v každé kate-
gorii, pohár a medaile za první až
třetí místo obdrželo celé družstvo. 
Družstvům, která okres Beroun bu-
dou reprezentovat na krajské soutěži
v Rakovníku a Mladé Boleslavi, přeji
mnoho úspěchů!      Jiří MRKÁČEK,

starosta SDH Karlštejn

Poberouní - V devíti obcích i měs-
tech poberounského a podbrdské-
ho kraje se letos konal XIII. ročník
poberounského folklorního festi-
valu Staročeské máje. Největší
přehlídky folkloru ve Středočes-
kém kraji se zúčastnily čtyři desít-
ky souborů z celé republiky, boha-
tý program zhlédlo v součtu něko-
lik tisíc diváků. (mif)

V Hlásné Třebani se Staročeské má-
je konaly v sobotu 19. května. Pro-
gram na návsi byl zahájen v 15.00
hodin vystoupením naší nově vznik-
lé kapely Pozdní sběr. Po příchodu
průvodu krojovaných účastníků za-
čalo slavnostní zahájení, během kte-
rého starosta Vnislav Konvalinka
malým i velkým obyvatelům obce
udělil právo k májovému veselení
se. Dále zahrála Elčovická dudácká
muzika ze Strakonic, kapela rumun-
ských Čechů, zatančil Třebaňáček,
místní Sokolové předvedly krásnou
sestavu. My, Holky v rozpuku, jsme
si připravily dvě písničky na známé
melodie. Zahrála nám k tomu skupi-
na  Pozdní sběr. Vystoupení jsme za-
končily písní Na třebaňském mostě: 

Na třebaňském mostě 
Konvalinka roste, 
nikdo ho tam nezalejvá, 
on si pořád roste. 

Až tam tudy pudem, 
zalejvat ho budem, 
on se nám zas zazelená, 
my ho volit budem. 

A náš starosta coby »konvalinka«
opravdu rostl i se zazelenal, takže
příští volby po našem vystoupení ur-
čitě znovu vyhraje. Pobavily jsme se
my,  ale hlavně diváci, neboť aplaus
byl obrovský. 
Závěr oslav patřil české besedě, kte-
rou jsme si (i když nám to trvalo

dosti dlouho) nacvičily a předvedly
opět za velkých ovací diváků, což
nás samozřejmě moc potěšilo. Ani
jsme to moc nekazily - je vidět, že
jsme pořád ještě holky v rozpuku. 
Pak se dražila máj a hochům se ji
podařilo bez pohromy porazit. Poča-
sí se nám vydařilo, a i když se hrál

dlouho očekávaný hokej, dorazil i
velký počet diváků. Všem moc dě-
kujeme, hlavně hasičům, kteří pro
nás zase připravili občerstvení, chla-
zené pivo, víno a jiné nápoje, grilo-
vané maso a klobásy. Tak ať žije
máj, lásky a folkloru čas!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň̌

Návštěvníci si prohlédli haldy i podzemí mořinských lomů

Hasiči bojovali o titul přeborníka okresu Beroun
Z DRUŽSTEV NAŠEHO KRAJE SE NEJLÉPE VEDLO KARLŠTEJNSKÉMU SMÍŠENÉMU DOROSTU

CAPARTI NA MÁJÍCH. Na folklorním festivalu Staročeské máje v Karlštejně v neděli 27. května vystupovaly děti z
místní mateřské školy. V krojích jim to moc slušelo, zúčastnily se i průvodu a hrdě v něm nesly májku. Se svou uči-
telkou Olinkou poctivě nacvičovaly tanečky, které pak na náměstí s velkou radostí předvedly a sklidily obrovský
potlesk. Hana HRABÁKOVÁ, Karlštejn Foto NN M. FRÝDL

PŘI PROHLÍDCE. Návštěvníci mořinských lomů při prohlídce vystavených
»exponátů«.    Foto Monika MAZÚROVÁ
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Straky měly v hnízdě nakradený lup 
LITEŇSKÁ MATEŘINKA OSLAVILA ČTYŘICÁTÉ PÁTÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVOU MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Blíží se léto a s ním prázdniny. Mno-
ho z nás řeší, jak dětem vyplnit vol-
ný čas. Jednou z možností je příměst-
ský tábor, který organizuje hlásnot-
řebaňský klub Hlásek. Povedou  jej
zaměstnanci i ověření externí lektoři
se zkušenostmi ve svém oboru. 
„Chceme, aby si děti letní program
opravdu užily, proto jsme pro každý
týden zvolili jiný program. Nenabí-
zíme pouhé hlídání dětí, ale kvalitní
program a kvalitní personál,“ uvedla
jedna z autorek projektu Hlásek Ve-
ronika Vaculovičová. „Formu přímě-
stského tábora jsme zvolili proto, že
jsme chtěli vyhovět rodinám, které
nemají kam umístit děti o prázdni-
nách a chtějí je mít večer doma. Mů-
žeme se tak kromě školáků postarat i
o caparty od 3 let, které by jen těžko
mohly být samy bez rodičů přes
noc,“ dodala. Každá věková skupina
bude mít odpovídajícího vedoucího.
Pro malé děti jsou tu  školkoví a klu-

boví zaměstnanci, pro starší děti uči-
telky ZŠ s dlouholetou praxí i zmí-
nění lektoři. Pro anglický tábor zvo-

lili spolupráci s jazykovou školkou
manželů Prenticových, divadelní tý-
den povede Ludmila Frištenská,  vý-

tvarný týden výtvarnice Lenka Číž-
ková a Vendula Myšková, hudebně-
dramatický týden připraví absol-
ventka DAMU Romana Šindlářová
spolu s absolventkou AMU Štěpán-
kou Skuhrovcovou. Pro děti jsou při-
pravené i výlety a exkurze.
„Na konci června budeme mít infor-
mativní schůzku pro rodiče, během
níž si budou moci prohlédnout pros-
tory a seznámit se s vedoucími tábo-
ra,“ řekla Vaculovičová. „Vzhledem
k rychlé adaptaci dětí bude vhodněj-
ší, když rodiče na táboře se svými
potomky nebudou. Jsou ale zváni na
závěrečný program, který bude vždy
v pátek  odpoledne,“ doplnila. 
Klub Hlásek je v provozu od loňské-
ho září. Vedle celodenní péče o děti
od 3 do 6 let hodlá časem nabídnout
také jesličky a zájmové kroužky pro
všechny generace či klub seniorů. 

Helena PELiKÁnOVÁ,
zadní Třebaň

Možná jen málo Liteňských ví, že
zdejší mateřská škola byla zřízena už
v roce 1946. Fungovala nejdřív v
jedné třídě místní obecné a měšťan-
ské školy, později na faře a v přízemí
zámku. Koncem 50. let se začalo
uvažovat o stavbě nové budovy pro
MŠ svépomocí občanů v tzv. »akci
Z«. Kvůli zdlouhavému výběru po-
zemku stavba začala až na podzim
1961. Slavnostní otevření budovy se
konalo 23. října 1967 - letos na pod-
zim to bude již 45 let!
Pracovnice MŠ pod vedením ředitel-
ky Jaroslavy Čampulové se rozhodly
výročí oslavit výstavou Máme rádi
zvířata. Nachystaly také fotografie,
historické dokumenty a kroniky. Vý-
stava byla rozsahem, nápaditostí a
pestrostí jedinečná. Její přípravou se
učitelky s dětmi zabývaly prakticky
celý školní rok. Shromažďovaly pod-
zimní listí, samorosty, mušle, kamín-
ky, vrbové větvičky, slámu i seno,
písek … zkrátka všechny detaily pro-
středí, ve kterém zvířátka žijí, tak,
aby v polovině května mohly promě-
nit třídu starších na jeden velký zví-
řecí svět a představit maminkám, ta-
tínkům a dalším příbuzným dětí i os-
tatním svou celoroční práci. Je téměř
neuvěřitelné, s čím vším dokážou
učitelky v liteňské mateřince praco-
vat a co vše se pod jejich vedením,
ale rukama našich dětí, dá vytvořit z
věcí, které většina lidí považuje za
odpad. Návštěvníci výstavy se mohli

pokochat pohledem na myšky z vají-
ček či ořechových skořápek, o kus
dál na ně vystrkovali uši zajíci z va-
řeček nebo lékařských špachtlí, ke-
límky od jogurtů se proměnily ve
stádo kraviček, nechyběly ovce z va-
ty, pilin či hoblinek, králíci z kůže,
ryby a želvy ze skořápek od ořechů
nebo žirafy natiskané podzimním lis-
tím. Roličky od toaletního papíru a

miniaturní květináče se proměnily v
medvědy, kočky, psy, zajíce, tučňáky
a zebry, z barevých ulit koukali šneci
z modelíny...
Výstava si zaslouží obrovskou poch-
valu – nic nechybělo, vše bylo pro-
myšleno do nejmenšího detailu: čápi
hnízdili na komíně, žáby skákaly na
břehu rybníka, v němž plavaly labutě
a kachny, kolem poletovaly vážky z

kolíčků. Nechyběly včelí úly se vče-
lami, kravičky měly připravené kbe-
líky na dojení, myšky se cpaly kuku-
řicí a ementálem. Dokonce i straky
měly v hnízdě nakradené cennosti!
Kam se návštěvník podíval, viděl vý-
jev, který věrně odrážel svět zvířat.
Aby ne: exotická zvířata si děti pro-
hlédly v plzeňské ZOO, většinu do-
mácích potkaly u Fiřtů na statku. By-
ly se podívat i v dančí oboře a Moř-
ském světě na pražském Výstavišti.
Personálu liteňské školky patří dík a
obdiv. Nejen za jejich každodenní prá-
ci, ale právě za všechno »to navíc«,
co dělá z nadšení a ve svém volném
čase!        Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

„Chceme, aby si děti letní program opravdu užily…“
HLÁSNOTŘEBAŇSKÝ KLUB HLÁSEK PŘIPRAVUJE NA PRÁZDNINY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

MÁME RÁDI ZVÍŘATA. Zvířecí výstava, kterou liteňská škola oslavila čtyři-
cet pěl let od svého otevření. Foto Hana HAVELKOVÁ

DĚTI POBAVÍ ŠAŠEK. Lektorka jednoho z týdnu tábora Ludmila Frištenská
v kostýmu šaška. Foto Veronika VAcuLOVičOVÁ

V zástěrce to paní
učitelce moc slušelo!
Na chvíli do školky jsme před pár
dny poslali osmáky a deváťáky ZŠ
Liteň. Šli dobrovolně a líbilo se jim
tam! Na koberci si hráli s autíčky,
na zahradě řádili na kolotoči a hou-
pačkách, Petr z deváté třídy se ne-
mohl odtrhnout od koloběžky. Jejich
budoucí spolužáci to brali s nadhle-
dem a o své hračky se s nimi dělili...
V liteňské mateřské škole se konala

výstava k výročí 45 let provozu. Vel-
ký zájem zbudily kroniky a fotogra-
fie dokumentující historii školky.
Naši dorostenci jásali, když se obje-
vili na nějaké archivní fotografii ne-
bo našli své obrázky v kronice. 
Mimochodem tolik pečlivosti a trpě-
livosti při vedení záznamů ze všech
akcí, to se často nevidí. Úhledným
rukopisem  podrobně  popsané zá-
žitky, barvitě vylíčené historky, kres-
by a fotografie, to všechno po letech
pobaví nás, rodiče, a především sa-
motné děti, co už dětmi pomalu pře-
stávají být. Měli jsme možnost po-
povídat si i s živou historií - paní
učitelka Hráchová nám ukázala sa-
mu sebe na jedné fotce z doby, kdy
se školka otevírala  - moc jí to v zás-
těrce a bačkůrkách slušelo!
Děkujeme zaměstnancům školky za
pozvání, moc se nám u nich líbilo.
Kdo si neudělal čas a výstavu nena-
vštívil, má proč litovat. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Poklad byl v klubovně
Putování za pokladem organizoval
Domeček v Litni. Začátek trasy byl
v klubovně, odkud jsme vyrazili po
směru šipek a barevných fáborků.
Plnili jsme záludné úkoly, které při-
pravili královniny rytíři. Po splnění
jednoho z nich získal každý drobný
dárek z krámku paní Eberleinové.
Putování pokračovalo kolem staré-
ho učiliště do restaurace Ve Stínu
lípy, kde nás pan P. Nejepsa pohos-
til výbornou pizzou a zmrzlinovým
pohárem! Po vydatném obědě jsme
se vydali zpět do klubovny, kde na
nás čekalo překvapení: stříbrný po-
klad.     Zuzana JAnÁKOVÁ, Liteň

NA VÝLETĚ. Výlety často podniká Mateřská škola v Karlštejně. Nedávno
si děti prohlédly zámek v Mníšku pod Brdy, kde je provázely pohádkové by-
tosti. V Zooparku Zelčín u Mělníka strávily den mezi zvířátky, projely se
výletní lodí i na poníkách, soutěžily a pěkně si to užily. Závěrem roku je
ještě čeká škola v přírodě u skryjského jezu na Berounce. 

Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, Mateřská škola Karlštejn
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Letovský zpravodaj

Chystají Módes róbes bazárek
DĚTSKÝ KLUB LEŤÁNEK PŘIPRAVUJE SPOUSTU AKCÍ
Pohádkou Sůl nad Zlato a dětským
dnem 1., resp. 2. 6. »odstartovalo«
červen rodinné centrum Leťánek v
Letech. Na programu má i spoustu
dalších akcí. 
Ve čtvrtek 7. 6. se bude od 9.30 v sále
U Kafků konat přednáška Zdravé
nošení dětí, na níž se zájemci mají
šanci naučit přenášet své ratolesti v
šátku. V sobotu 16. 6. U Kafků zor-
ganizujeme Módes róbes bazárek
(nejen) pro maminky. Bazárek oble-
čení, doplňků, bot, kosmetiky začne v
9 hodin. Tentýž den pořádáme také
od 9.00 na adrese Slunečná 1905,
Černošice Kurz zdravého vaření pro
začátečníky i mírně pokročilé. Je ur-
čený hlavně těm z Vás, kteří byste
chtěli doma začít vařit zdravě.
Ve středu 20. 6. se v sále U Kafků od

11.00 uskuteční prodejní prezentace
diskrétních a elegantních kojících
triček. K mání bude výběr z různých
velikostí i modelů. 
Jsme rádi, že se k nám přidává
mnoho akčních a organizačně zdat-
ných rodičů - jsme tak schopni na-
bídnout všem ostatním příznivcům
Leťánku program a akce, z nichž si
třeba vyberete i vy. Novinkou v naší
nabídce je Hravé tvoření – dílnička
pro děti od 4 do 7 let, která se koná
každou středu od 15.30 do 16.30 v
letovské knihovně. Je určená dětem,
které si rády lepí, barví, vystřihují,
modelují nebo malují.
Dětská herna byla naposledy v tom-
to školním roce otevřena 31. května.
V provozu opět bude od 17. září.

Barbora TeSaŘová, Lety

V Malém Vinohradském divadle uve-
de svoji hru Horrror! divadelní sou-
bor Dětského domova Lety Pasažéři.
Derniéra představení se koná ve čtvr-
tek 14. června od 19:30 
Horrror! je naše třetí a poslední ins-
cenace. Začala vznikat na podzim
2011, v průběhu zkoušení odešlo n-
ěkolik členů, což výrazně ovlivnilo
chod souboru Pasažéři i koncepci

představení. V něm se propojují pří-
běhy několika postav, které již nežijí,
ale postupně se probouzejí coby mrt-
voly na hřbitově a vyprávějí svůj
životní příběh. Své role se zhostil i
vedoucí vychovatel Karel Hrubý,
který se tím stal nedílnou součástí
souboru.
Horrror! je pozoruhodný tím, že je
vlastně představením o vzniku před-

stavení. Využili jsme toho, že režisér-
ka Jana Boršková o našem souboru
již téměř rok natáčí dokumentární
film, takže půjde o propojení divadla
a filmu, to vše s živou hudbou. Z velké
části opět využíváme kouzla okamži-
ku, improvizace, které se se souborem
věnujeme od počátku. 
Horrror! tedy je (i svým názvem)
nejen nadsázkou, ale též jakýmsi
symbolickým zakončením divadelní
tvorby s tímto souborem. Na svoji
příležitost v tuto chvíli čeká skupinka
mladších divadelníků, takže se máme
na podzim na co těšit!
Tereza KoRYNTová, Jiří oNdRa, 

dětský domov Lety
Mořinka, Praha - Praž-
ský maraton absolvo-
vala místostarostka Mo-
řinky Martina Barchá-
nková - se synem a přá-
teli běžela štafetu.   

„Běželo se skvěle, po-
časí bylo chladné, což
je pro běžce příjem-
né,“ uvedla po závodu
Barchánková s tím, že
její štafetový tým zabě-

hl čas 3.35.04 a vybo-
joval tak 155. místo ze
458 družstev. „Všichni
čtyři jsme si to užili a
po štafetě řádně osla-
vili,“ řekla běžkyně,
která měla ještě jeden
důvod k oslavě: Závod
se konal v den jejích
narozenin.
„Běžela jsem z týmu
jako poslední. Probí-
hala jsem tudíž cílovou
rovinkou, a to je sku-
tečně silný zážitek,“
pochvalovala si Bar-
chánková, která byla
spokojená i se svým
časem. „Moc mě poba-
vilo, že kamarád Jar-
da, jenž běžel celý ma-
raton, mě na 38. km
předběhl. Moc mu to
přeji, za naběhané ho-
diny si zaslouží velký
obdiv,“ dodala.

Petra FRÝdLová

Chtěl si skočit, zemřel
Dne 29. 5. v odpoledních hodinách
jeden manželský a jeden partnerský
pár vyrazily s koly na projížďku. Je-
ly po cyklostezce z Dobřichovic
směrem na Karlštejn. Při projíždění
Letů si jedenatřicetiletý muž všiml
před fotbalovým hřištěm crossové
dráhy, kterou se rozhodl projet a
skočit si na muldách. Při skoku však
nezvládl svoje kolo a narazil do ná-
sledující muldy. Hlavou se uhodil
do kamene na hliněné hromadě,
čímž si způsobil zranění, kterým na
místě podlehl. Vrtulník už na místo
letěl zbytečně a byl tedy odvolán.
Muž neměl na hlavě ochrannou přil-
bu - při jejím použití měl podle léka-
ře šanci na přežití. 

Jiří dLaSK, Policie čR, Řevnice

»Dobřichovická road movie«
bude mít premiéru v kinu Aero

Dobřichovice, Praha - Premiéra
»dobřichovické road movie«
Modrý drak se uskuteční 13.
června od 20.30 hodin v praž-
ském kinu Aero.
Pětačtyřicetiminutový nezávis-
lý hraný film, pod nímž je jako
scénárista i režisér podepsán
Kamil Polách, se natáčel v Do-
břichovicích, Řevnicích i jinde

po okolí. V hlavní roli se představí dobřichovický
ochotník Jiří Šafránek. „Ve filmu hrají kromě ama-
térů i profesionální herci a hudebníci - Kamil Hal-
bich, Jaromír Dulava, Lenka Vychodilová, Martina
Menšíková, Vlastimil Třešňák a další,“ uvedl reži-
sér a stručně popsal děj filmu: „Hlavním hrdinou
»dobřichovické road movie« je Jiří - vlakový vý-
pravčí, ochotnický herec zkoušející roli Hamleta a
majitel mopedu Stadion 22, díky jehož modré bar-
vě policisté Jiřímu přezdívají Modrý drak. Cestu z
práce na divadelní zkoušky si zkracuje přes pěší
lávku. Jednou se na ní málem srazí s protijedoucí
dívkou a vznikne vztah, který začne nabourávat
nejen soužití Jiřího s matkou, ale i přípravu premi-
éry Hamleta.“ (mif) Foto NN M. FRÝDL

Pasažéři zvou do Prahy, na Horrror
PŘEDSTAVENÍ SOUBORU DĚTSKÉHO DOMOVA LETY SE KONÁ 14. ČERVNA

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 6/2012 (39)

PASAŽÉŘI. Členové letovského divadelního souboru Pasažéři ve hře Horrror, kterou uvedou 14. červ-
na v Malém Vinohradském divadle. Foto Tereza KoRYNTová

S PARŤÁKY. Štafeta Martiny Barchánkové (dru-
há zleva) po běhu.       Foto Lucie KadečKová

Barchánková běžela maraton
MÍSTOSTAROSTKA SLAVILA V DEN ZÁVODU NAROZENINY

Jiří Šafránek.
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V minulých číslech Našich novin
jsme představili, jak projekt Dětský
domov Lety a rovné příležitosti ve
vzdělávání pomohl předškolákům z
regionu i pedagogům a dalším od-
borným pracovníkům. Následující
řádky budou o tom, jak se věnoval
dětem mladšího i staršího školního
věku – a opět mezi nimi byli i žáci
místních základních škol.

Pro školáky - aneb Vím, co čtu?
Situace dětí, které musejí žít bez ro-
diny, ovlivňuje všechny stránky je-
jich života; mezi jinými i školní vý-
sledky a schopnost zvládat nástrahy,
které před žáka školní docházka
staví. Rozlišit, co je skutečnou pří-
činou školních neúspěchů, znamená
první krok k nápravě. Práce se ško-
láky tedy začínala kvalitní diagnos-
tikou. Projekt domovu umožnil v
mnohem větší šíři využívat služeb
poradenských pracovišť, především
Pedagogicko-psychologické porad-
ny Středočeského kraje a ROSTu,
občanského sdružení, které sídlí v
budově Pedagogicko psychologické
poradny v Modřanech. Domov také
mohl díky projektu zaměstnávat
vlastního psychologa. I ten indiko-
val děti do péče a personál domova
s ním mohl postupy u jednotlivých
dětí konzultovat.
„Na základě diagnostiky pak speci-
ální pedagog nebo jeho asistent s dí-
tětem dále pracovali. Někdy šlo o
prosté doučování v některém z vyu-
čovacích předmětů, jindy o nápravy
či reedukace. Podle odborné nároč-
nosti se tak dětem věnoval buď spe-
ciální pedagog, nebo jeho asistent,“
vysvětluje Mgr. Monika Waldman-
nová, která práci se školáky meto-
dicky vedla. „A tak jako u předško-
láků, i zde jsme měli možnost za-
koupit si řadu speciálních pomůcek,

které jsme při práci s dětmi hojně
využívali.“ Mezi nejoblíbenější pat-
řily Čtenářské tabulky autora Josefa
Nováka, bohatě využívaný byl i po-
čítačový program DysCom.
Co považují speciální pedagožky po
více než dvouleté práci v projektu
pro školáky za nejdůležitější doved-
nost? „Jednoznačně čtení s porozu-
měním,“ odpovídá Monika Wald-
mannová. „Každé z dětí bude jed-
nou podepisovat nájemní nebo pra-
covní smlouvu, bude dostávat vyú-
čtování za byt, výplatní pásku, vý-
pis z účtu, ale i řadu nabídek, jak je
každý známe z našich poštovních
schránek. Neporozumět obsahu mů-
že být v životě velmi rizikovým
momentem.“

Příklad konkrétní pomoci
A příklad, jak projekt pomohl kon-
krétnímu školákovi? „Narodil se do
slovensky mluvící rodiny, nicméně
již po roce se ocitl v péči Asiatů a k
nám přišel ze smíšené rodiny, kde se
mluvilo jak česky, tak dalším neslo-
vanským jazykem. Dovedete si
představit, jak náročným musel být
pro takové dítě vstup do české zá-
kladní školy,“ vysvětlují pedagožky
projektu. „Po dvou letech nejrůzněj-
ších typů péče, které jsme si pro kli-
enta mohli dovolit jen díky projek-
tu, přišla ze školy zpráva, že dítě se
v oblasti jazykových dovedností vy-
rovnalo svým vrstevníkům.“
Preventivní programy patří mezi

další oblast, kde podpora mířila jak
mezi děti z dětského domova, tak
děti z rodin, které žijí v Poberouní.
Programu zaměřeného na pozitivní
mezilidské vztahy se totiž opakova-
ně zúčastnily třídy řevnické základ-
ní školy.
Prevence uvnitř domova se zaměřo-
vala zejména na sexuálně rizikové
chování, které se dříve stávalo jed-
ním z důvodů, proč mladí lidé před-
časně opouštěli studium.

Učit se, vyučit se
Jedním ze stěžejních cílů operační-
ho programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost je neopouštět vzdě-
lávací proces předčasně, například
před doučením. Odejít do života se
základním vzděláním je oproti li-
dem s výučním listem v ruce určitou
konkurenční nevýhodou. Proto pod-
pora středoškoláků tvořila jeden z
hlavních pilířů projektu. „Vsadili
jsme na posílení kompetence dítěte
k odpovědnosti za vlastní vzdělává-
ní a profesní přípravu,“ popisuje
metodička této aktivity Mgr. Da-
niela Řepásková. „Cestu k výběru
»té správné« školy jsme mu usnad-
ňovali prostřednictvím náhledu do
praktických činností zvažovaných
oborů, představením vzdělávacích
možností v té které škole, diagnosti-
kou studijních předpokladů i zhod-
nocením individuálních možností
dítěte při individuální práci s ním.“
Kde to jen trochu šlo, snažili se zaji-

stit dítěti podporu také zapojením
primární rodiny. Mladé lidi, kteří již
studovali, podporovali pravidelným
zhodnocováním školních výsledků,
včetně návštěv v odborném výcvi-
ku. „Důležitou roli hraje kladné
zpětné hodnocení dítěte za získané
dílčí výsledky a chvála úspěchu pří-
padně foto s dosaženým cílem – vý-
učním listem, svářečským průkazem
apod.,“ uzavírá D. Řepásková. 
Výsledky aktivity hodnotí Mgr. Ka-
rel Hrubý, vedoucí vychovatel do-
mova a jeden z aktérů projektu:
„Než projekt začal, dostudovali tři
děti z deseti. Dneska máme poměr
obrácený.“ Ba co víc: „Mezi dětmi v
domově teď frčí být úspěšným stře-
doškolákem. To se tu dříve moc ne-
nosilo a rozhodně to není obvyklá
atmosféra v ústavních zařízeních,“
pochvaluje si výsledky projektu psy-
choložka Mgr. Tereza Koryntová.
„Navzdory tomu, jak nás média v
posledních měsících zavalují zprá-
vami o potížích s čerpáním evrop-
ských dotací, za náš projekt může-
me říci, že jsme nějakým mimořád-
ným problémům nečelili a byť je
realizace »evropského« projektu or-
ganizačně i administrativně nesmír-
ně náročná, zvládli jsme pracovat s
dětmi tak, jak jsme si na počátku
předsevzali. Rozhodně nemáme po-
cit, že bychom museli obcházet pra-
vidla, a podpořili jsme ještě více kli-
entů, než jsme původně plánovali,“
uzavírá manažerka projektu Blanka
Strouhalová.

Projekt podpořil sto
šedesát čtyři dětí
Projekt Dětský domov Lety a rov-
né příležitosti ve vzdělávání pod-
pořil z 85% Evropský sociální fond
a zbylým podílem státní rozpočet
České republiky, a to prostřednic-
tvím operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost.
Od ledna 2010 do dubna 2012 pod-
pořil 164 dětí,  mj.:
- 22 předškolákům napomohl docí-
lit školní zralosti
- 34 školákům pomohl s nápravou
školních handicapů
- 35 klientů podpořil ve studiu na
střední škole
- 54 dětí se týkaly preventivní pro-
gramy.
Zasáhl také 88 rodinných příslušní-
ků dětí.
Během 9 setkání si 69 pedagogic-
kých nebo sociálních pracovníků
dětských domovů Středočeského
kraje předávalo zkušenosti v oblas-
ti péče o děti v ústavní výchově. 
Ve 25 vzdělávacích programech a
výcvicích se vzdělávalo 33 pracov-
níků DD Lety.

NA LANĚ. Součástí projektu byl také zátěžový výjezd.   Foto Karel HRUBÝ

V PORADNĚ. Záznamy o nápra-
vách v poradně ROST.                
Foto Jitka NESROVNALOVÁ

Evropské peníze pomohly dětem v Poberouní
VYHODNOCENÍ PROJEKTU DĚTSKÝ DOMOV LETY A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ - II. ČÁST
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Obce se dočkaly, stát jim přidá miliony
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vlajka visí také na radnici v Hlásné
Třebani. Hlásnotřebaňští přijetí no-
vely zákona podporovali a starosta
Vnislav Konvalinka se jí už nemohl
dočkat. 

„Snahu o změnu zákona týkajícího
se rozpočtového určení daní podpo-
rujeme od samého počátku a její při-
jetí pro naši obec znamená velmi
mnoho,“ sdělil starosta. „Pokud no-
vela zákona zvýší minimální částku
na jednoho občana na 9.000 Kč, bu-
de to pro Hlásnou Třebaň znamenat
okolo 1,4 milionu korun navíc,“ do-
dal s tím, že v současné době mají
hlásnotřebaňští připraveno několik
projektů, na které by peníze použili -
vodovod, kanalizace, školka. 
„Nutně potřebujeme vlastní finanční
prostředky na dofinancování. Pokud

získáme dotace, nikdy nám nepokry-
jí 100% náklady na investici. Zatím
se nám každý rok dařilo z rozpočtu
ušetřit, abychom byli na tyto investi-
ce alespoň částečně připraveni. Na-
výšení podílu z rozpočtového určení
daní nám situaci mírně ulehčí. Část
těchto peněz bychom použili na sp-
lácení úvěru, zbytek jako vlastní po-
díl k financování investic,“ dodal
Vnislav Konvalinka. 
Sdružení místních samospráv ČR
hájí zájmy menších obcí a měst. No-
vela zákona o rozpočtovém určení
daní je podle jeho představitelů vý-

znamným krokem k »rozpočtové re-
habilitaci venkovských oblastí a je-
jich přiblížení se k evropskému stan-
dardu«. Petra FrÝDLová

V řevnickém lese několik dní řádili duchové

Zadní Třebaň - „No to je baješně,
takové setkani! A dost je skvele, že už
deset let pržatelime se a pořad dob-
ry!“ znělo v oficiálním, česky čteném
projevu německé »delegace«, která
navštívila Zadní Třebaň. Po uvítacím
přípitku u Společenského domu pok-
račovala za spřátelenou čtrnácti-
člennou skupinu ze Steinerothu paní
starostová Anke Frings: „Jezdime sem
radi nejen za kulturou a na pivo.“ Zá-
hy se  seznámil tamní »starý« staros-
ta Gottfried Frings s třebaňským
»novým« Stanislavem Balíčkem.

Zadnotřebaňané se přátelí s obyvate-
li menší obce u Kolína nad Rýnem a
jubilejní, desátý díl »frončaftu« se
odehrál v Česku. „Líbila se prohlíd-
ka výrobního závodu škodovky i mu-
zea v Mladé Boleslavi, mnozí se nad-
chli pro Vyšehrad a Svatou Horu.
„Výrazně bodoval pivovar Beroun-
ský medvěd a posezení u zdejších ha-
sičů,“ sdělila hlavní organizátorka
programu, zastupitelka Zadní Třeba-
ně Hana Tučková. A druhá strana?
„Je tu pěkně, má to kolorit.  Hlavně
jsme si mezi  zdejšími našli  podobně

naladěné protějšky a během roku si
píšeme. Tady si pak pořádně na živo
pokecáme,“ dodala Margarit Bläc-
ker, jež obdivovala jak krojované  te-
tičky na Svaté Hoře, tak ping-pongo-
vý zápas, který připravili manželé Za-
vadilovi. Desáté výročí společných
dějin se tři večery zapíjelo šampaň-
ským i dvanáctkou. „Za dva roky se k
vám rád vydám. Ve Steinerothu jsem
ještě nebyl,“ řekl třebaňský starosta,
jehož německý protějšek se toto léto
hodlá účastnit intenzivního kurzu
češtiny...     Michaela ŠMERGLOVÁ

Z našeho kraje 
* Sbírka oblečení a domácích po-
třeb se uskuteční 8. a 9. 6. v Černo-
šicích. Věci, které se rozhodnete vě-
novat, můžete přinést na Městský
úřad. (pef)
* rybářské závody dětí do 15 let se
konají 9. 6. na Ostrově v Zadní Tře-
bani. Prezentace začíná v 7.00, vla-
stní závody o hodinu později.   (mif)
* Farmářské trhy se v Dobřicho-
vicích konají 9. 6.  a 23. 6. vždy od
8 do 12.00 u zámku pod lípou. Ak-
tuální nabídka je na www.dobricho-
vicketrhy.cz (pef)
* Tradiční vítání nově narozených
dětí se uskuteční 10. 6. od 15.00 ve
velkém sále zámku Dobřichovice.
Rodiče obdrží malou pozornost a
pamětní list k narození dítěte. O hu-
dební doprovod se postará Jana Vav-
řínková-Douchová. Po přivítání ma-
lých občánků pozveme od 16.00 na
zámek nově přistěhované občany k
přátelskému popovídání a seznáme-
ní se nejen se zastupiteli města. (vlc)
* Svoz nebezpečného odpadu se
bude konat 16. 6. v Dobřichovicích.
Kontejner bude přistaven od 9.00 do
10.00 u nádraží, od 10.00 do 11.00
před městským úřadem a od 11.00
do 12.00 před školkou.               (pef)
* včelí roj likvidovali 22. 5. v Zad-
ní Třebani řevničtí profesionílní ha-
siči. „Nacházel se asi čtyři dny v pro-
storu mezi vzrostlou lípou a lavič-
kou na prostranství před mateřskou
školou,“ uvedl hasič Petr Jeřábek s
tím, že  jeho kolegové roj odstranili
motorovým vysavačem.             (mif)
* Motocykl a osobní auto se srazi-
ly 26. 5. odpoledne v zatáčce u staré
hájovny nad Řevnicemi. Jeden lehce
zraněný byl ošetřen záchrannou
službou. Na místě zasahovali také
řevničtí hasiči. (mif) 
* Ke dvěma požárům nedlouho po
sobě vyjížděli 28. 5. řevničtí profe-
sionální hasiči. Nejprve ve Všeno-
rech hasili hromadu  hnoje, která se
sama vznítila ve skleníku, posléze
likvidovali požár desetikilogramové
propan-butanové lahve na novostav-
bě domu v Halounech. (mif)
* Z pokusu ukrást auto v Dobři-
chovicích byla obviněna sedmadva-
cetiletá dívka. Její počínání, které tr-
valo hodinu a půl, bylo zaznamená-
no bezpečnostní kamerou. Protože
se jí s autem nepodařilo odjet, ukra-
dla z něj alespoň rádio. (mif)

Zloděj ukradl golfistovi
peníze, brýle i doklady
Karlštejn - o brýle, doklady i pe-
níze přišel jeden z hráčů na golfo-
vém hřišti v Karlštejně.
„Neznámý zloděj využil nepřítom-
nosti majitele a z golfového bagu,
který si hráč odložil na terase u re-
cepce golfového hřiště v Karlštejně,
odcizil ledvinku s peněženkou,“
uvedl karlštejnský policista Jaroslav
Dolejší. Okradený podle něj přišel o
doklady, elektronickou cigaretu, op-
tické brýle, svazek klíčů i dva a půl
tisíce korun. „Golfistovi vznikla
škoda 7.290 Kč,“ dodal.             (mif)

Mníšecká škola bude
mít nového ředitele
V současné době je jedním z nej-
skloňovanějších slov mezi kantory
slovo rekonkurz. I v Mníšku pod Br-
dy hledá radnice nové vedení zá-
kladní školy. Jaké by mělo být?
„Škola bude nucena navýšit svou
kapacitu, a to není jediná výzva, kte-
rá nově zvoleného ředitele nebo
ředitelku bude čekat,“ říká starosta
města Petr Digrin.
První stupeň mníšecké základní
školy je hodnocen mezi veřejností
lépe než druhý. Nejlepší žáci odchá-
zejí na gymnázia. Je však otázkou,
jestli odchod žáků na jiné základní
školy není příliš velký. „Přál bych
si, aby naše základní škola snesla
srovnání se skutečně kvalitními praž-
skými školami, a to by měl chtít i
budoucí ředitel nebo ředitelka,“ up-
řesňuje Digrin. 
Město chce, aby škola nabízela kla-
sickou výuku i výuku s moderními
prvky. Kolem výběrového řízení na
ředitele školy se točí spousta zkres-
lujících a nepřesných informací - i v
některých médiích. Ve výběrové ko-
misi ale zasedli lidé, jež tyto infor-
mace neovlivní. Ředitelka velké
pražské školy Angel, ředitel prestiž-
ní ZŠ Londýnská v Praze 2 či ředi-
telka ZŠ z Jílového. „Oslovili jsme
výborné ředitele, kteří budou hodno-
tit pouze faktickou náplň předlože-
ných projektů. Všichni uchazeči ma-
jí stejné šance. Jde nám o kvalitní,
dlouhodobou vizi řízení školy, aby
se stala ještě žádanější, jak pro žáky
a jejich rodiče, tak i pro učitele,“
dodává Digrin.  Jana Digrinová,

Mníšek pod Brdy

DESET DNŮ BEZ LOKÁLKY. Deset dní byl přerušen provoz na lokální
železniční trati Zadní Třebaň - Lochovice. Místo vlaků jezdily v toto úseku
autobusy. Důvodem byla oprava svršku, kolejí a tří přejezdů v Zadní Tře-
bani. Práce stavební firma odvedla v termínu, takže od 31. května už zase
lokálka jezdí podle jízdního řádu. V neděli 3. června také poprvé vyjel his-
torický motorák, který bude mezi Karlštejnem, Zadní Třebaní, Lochovice-
mi a Příbramí jezdit každou neděli až do 30. 9. (pef) Foto NN M. FRÝDL

Reprízu dětského divadelního představení Ať žijí duchové! v podání řev-
nických souborů Notičky a Proměny mohli diváci vidět od 31. května do 3.
června v místním Lesním divadle. Foto NN M. FRÝDL

Pozor na kola! varují 
policisté cyklisty
Řevnice - Dávejte si pozor na svá
kola! vzkazuje cyklistům velitel
řevnických policistů Jiří Dlask.
Začíná letní cyklistická sezona, uk-
radených kol přibývá. „Majitelé jí-
zdních kol by si měli dávat pozor,
jak si kola zabezpečují a kde je od-
kládají,“ upozorňuje Dlask. „Vždy
by kola měli odkládat na místa, kde
jsou alespoň pod částečným dohle-
dem,“ dodává velitel policistů s tím,
že v poslední době přibylo také
vloupání do aut. (mif)

Jezdime sem radi, nejen za kulturou a na pivo!
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2012

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/12 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 

si ho znovu objednat. NN do prosince 2012 vyjdou 12 x, výtisk stojí 
7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 84 Kč. 

Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musejí připočíst poštovné
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 228 Kč. V případě, že nechtějí

platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci (Zadní Třebaň,
Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní Třebani či v Řevnicích,

kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní

symbol: 142512.

ESO shopping park 

V areálu: restaurace ESO * prodejna potravin Billa * zahradní technika 
* zahradnické centrum * kadeřnictví a pedikůra...

Hobbymarket nabízí: Drogerie * hračky * papírnictví * železářství 
* elektro * barvy a laky * potřeby pro stavebníky i chovatele...

Otevřeno pondělí-sobota 7-19, neděle 8-19 hodin

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

Lety u Dobřichovic
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Finále ovládl »televizní« Marek Wollner
NOVINÁŘI BOJOVALI NA ŘEVNICKÝCH KURTECH O TITUL TENISOVéHO MISTRA REPUBLIKY

Sedmnáctý ročník oficiálního Mistrovství České
republiky novinářů v tenise se uskutečnil o víken-
du 19. a 20. května ve Sportclubu Řevnice a teni-
sovém areálu Martiny Navrátilové LTC Řevnice.
Novinářské mistrovství bylo stejně jako v před-
chozích ročnících ve znamení vyrovnaných zápa-
sů a kvalitního tenisu, což ocenili nejen sami hráči,
ale i přihlížející diváci. Ve finále hlavní kategorie
do 45 let se mezi sebou utkali Radek Luzar z Rá-
dia Impuls a obhájce titulu Marek Wollner z České
televize, který se proti svému soupeři hladce pro-
sadil i v letošním roce. 
V kategorii nad 45 let i přes zdravotní indispozici
zvítězil Josef Zábranský ze Zdravotnických novin
a mezi ženami slavila úspěch obhájkyně titulu
Soňa Paleta z titulu Family Star. V nedělní katego-
rii společenské čtyřhry zvítězil fotbalový veterán
Ladislav Vízek ve dvojici s Josefem Haškem.
„Změna lokality pro pořádání novinářského teni-
sového turnaje, tedy přesun z tradiční Houštky, by-
la hodně odvážným, ale správným krokem. Spor-
tovně-technické zázemí i organizační záležitosti v
Řevnicích fungovaly na jedničku. Navíc nám krás-
ně vyšlo počasí, takže předpokládáme, že bychom
se příští rok do Řevnic mohli zase vrátit,“ zhodno-
til atmosféru ředitel turnaje Lubomír Ježek.   

Michal PETERKA, Praha
ZAHRÁL SI I VÍZEK. Fotbalový veterán Ladislav Vízek (vpravo) s Josefem Haškem vyhráli na řevnic-
kém tenisovém mistrovství novinářů společenskou čtyřhru              Foto Michal PETERKA 

Poberouní - Nečekaný brankost-
roj proti Oseku předvedlo mužst-
vo Litně. Spokojení jsou i v Dobři-
chovicích - nejen, že v mistráku
»přejeli« Louňovice, v poháru se
po penaltách probojovali mezi čty-
ři nejlepší mužstva v kraji.     (mif)

Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Louňovice 4:1   
Góly: Karda 2,  Kalivoda, Šmerda
Doslova fotbalovou ódu na radost,
předváděli domácí fotbalisté. Sebe-
vědomé hosty z Louňovic prakticky
k ničemu nepustili, hýřili aktivitou,
rychle kombinovali a nešetřili ani
technickými finesami, které diváci,
často ocenili potleskem na otevřené
scéně. Naprostou převahu domácích,
dokumentoval hned první gól v 18.
minutě. Po efektní kombinaci a vy-
šachování obránců střílel Šmerda do

prázdné branky. Hosté ožili pouze na
chvilku, po zbytečném vyloučení
gólmana Sedláka v 61. minutě, kdy
se jim i podařilo snížit na 1:3. Do-
mácí si i v deseti hráčích,zbytek zá-
pasu s přehledem pohlídali.     (oma)
Český Brod - Dobřichovice 1:1
Branka: Obermajer
Výborně hrající Dobřichovice moh-
ly i zvítězit, ale vítězný gól jim roz-
hodčí pro ofsajd neuznal.          (oma)
Sedlčany - Dobřichovice 2:2 (4:5)
Branky: Karda a Obermajer
V dalším kole poháru FAČR se hrála
pohledná, uvolněná kopaná ve sviž-
ném tempu. Protože v běžné hrací
době skončil zápas nerozhodně 2:2,
rozhodly o postupujícím pokutové
kopy. Dobřichovičtí hráči všech 5
penalt proměnili, zatímco domácím
gólman Štěpán jednu chytil! Dobři-
chovice se tak probojovaly mezi čty-
ři nejlepší fotbalové týmy ve středo-
českém kraji!   Miloslav OMÁČKA

FK LeTY, krajská i. b třída
Dublovice - FK Lety 0:2
Branky: Zýka, Císař 
Upracované vítězství nad posledním
týmem. Domácí již smířeni se sestu-
pem hráli celé utkání otevřený fot-
bal, Letovští zahazovali jendu šanci
za druhou - třikrát například nastře-
lili  brankovou konstrukci. Skóre se

poprvé měnilo až v 43. minutě, kdy
centr Rosenkranze hlavičkoval Tu-
rek a Zýka dorazil míč do branky! V
52. minutě mohli domácí vyrovnat,
ale lob stačil na poslední chvíli vyra-
zit Geissler. Utkání rozhodl v 80.
minutě střídající Císař, který ve
svých 16 letech jako zkušený mata-
dor křižnou střelou překonal domá-
cího brankáře. Hosté mohli zvýšit v
83. minutě, ale střelu Nesrovnala vy-
razil domácí brankář. (jik)
SK CHLUMEC, okresní přebor
Drozdov - Chlumec 1:2
Branky: Kareš, Kural

řevNice, iii. třída
Roztoky - Řevnice 1:0, nedohráno
Řevnice přijely do Roztok doslova s
torzem týmu a po zraněních při zá-
pasu nebylo utkání pro malý počet
hráčů hostí dohráno. (Mák)
Řevnice - Dobříč 4:2
Branky: Vimr 2, Pitauer L. 2

ZADNÍ TřebAň, iii. třída
OZT – Cembrit Beroun 3:3
Góly: Prušinovský 2, Pazdera
Hosté přijeli v roli favorita, domácí
hráli ve slepené sestavě. Utkání mělo
očekávaný průběh, Beroun se tlačil do
útoku, Ostrovan bránil a snažil se o
brejky. Hosté šli do vedení po rychlé
akci, ale gól neměl pro jasný ofsajd
platit. Na vyrovnání se nečekalo dlou-
ho - Prušinovský precizně zahrál pří-
mý kop. Po dorážce hlavou se opět
prosadili Berounští, Pazdera krátce
nato vyrovnal. Druhá půle byla ve
znamení marné snahy Cembritu vstře-
lit vítěznou branku. Pomohl jim až
těsně před koncem zákrok gólmana
Zímy, po kterém byl vyloučen a hosté
šli z penaly do vedení. Do branky
OZT se postavil Palička a připsal si je-
den skvělý zákrok. Po něm následoval
protiútok, přihrávka Hejlka na Pruši-
novského a vyrovnávací gól.     (Mák)
Lužce - OZT 2:0 

vŠeRADice, iii. třída
Podluhy - Všeradice A 1:2 
Branky: Suchý, Eliášek
Všeradice - Osek 1:0
Branka: Linhart 

iv. třída okresní soutěže
Mořina - Všeradice B 1:3 
Branky: Vitner 2, Vynš 

KARLŠTeJN, iii. třída
Chyňava - Karlštejn 0:5
Branky: Tomášek 2, Donev, Kuče-
ra, Váňa 

Fc LiTeň, iv. třída
FC Liteň – Osov 5:0
Branky: Rys 2, Kubizňák, Kináč,
Kliment
Hned po úvodním hvizdu rozhodčí-
ho měla obě mužstva šance. Poprvé
poslal míč do branky hostů Rys z
trestného kopu. Liteň pokračovala v
aktivní hře. Po jednom ze závarů
před brankou Osova zastavil obrán-
ce míč letící do branky rukou, byl
vyloučen a z penalty zvýšil na 2:0
Kubizňák. Po přestávce se hosté sna-
žili stav zvrátit, ale jejich snahu o
obrat ukončil svou druhou brankou
Rys. Na 4:0 upravil Kináč první tre-
fou v A-mužstvu a skóre uzavřel
Kliment. Miroslav BOUBERLE
Všeradice B - FC Liteň 5:3
Branky: Berka, Eliášek, Šindler

Dobřichovičtí se probojovali mezi nejlepší čtyři krajská mužstva
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

»Gardisté« spustili kanonádu
TŘEBAŇSKÝM VETERÁNŮM SE STŘELECKY DAŘILO

Kdy a kde hrají příště
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Libiš 9. 6. 10.30 - hraje
se v Řevnicích
M. Hradiště - Dobřichovice 17. 6. 17.00
FK LETY, krajská I. B třída
Vonoklasy - FK Lety 9. 6. 17.00    
FK Lety - Podlesí 17. 6. 17.00 
SK CHLUMEC, okresní přebor
Trubín - SK Chlumec 10. 6. 17.00
SK Chlumec - Praskolesy 17. 6. 17.00

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice -  Středokluky 9. 6. 17.00 
Holubice - Řevnice 16. 6. 17.00
OZT, III. třída okresní soutěže
Zdice B – OZT 9. 6. 17.00
OZT – Chyňava 16. 6. 17.00
VŠERADICE, III. třída okr. soutěže
Lochovice – Všeradice 9. 6. 17.00
Všeradice – Neumětely B 16. 6. 14.00
KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže
Svatá – Karlštejn 10. 6. 15.00
Karlštejn – Chodouň 16. 6. 17.00

Už se mohou veselit...
Mistrovské soutěže sice ještě neskon-
čily, ale v Dobřichovicích se už mo-
hou veselit. Béčko mužů si vedlo ve
IV. třídě velmi dobře a soutěží prošlo
jako nůž máslem. Jeho bodový ná-
skok je tak velký, že už nemůže být
dohnáno a postoupí do III. třídy. Na
jaře se dařilo i áčku, které si také v
předstihu zajistilo účast v krajském
přeboru i pro příští rok              (oma)

Zadní Třebaň - Nečekaně produk-
tivní byli fotbalisté staré gardy
Zadní Třebaně v dalším mistrov-
ském utkání pražského přeboru
rekreační kopané.

SG OZT – DEREC 6:2 (1:1)
Branky: Matoušek 2, Šindler, Kli-
ment, Břížďala, Koštialik
Zápas domácí zahájili tradičně chy-
bou v obraně a inkasovaným gólem.
Poměrně brzy ale Radek Šindler, ač
skoro nejmenší hráč na hřišti, hlavou
vyrovnal. Hostující i domácí borci

se dostali ještě do několika šancí, ale
stav se už do konce I. poločasu ne-
změnil. Po změně stran postupně
skórovali: M. Kliment, L. Matoušek,
T. Břížďala a znovu L. Matoušek. Po
druhé hrubé chybě obránce domá-
cích hosté snížili na 2:5. Skóre uza-
vřel na konečných 6:2 Martin Koš-
tialik svým prvním gólem v sezóně.
Třebaňským se konečně začalo stře-
lecky dařit, což se ihned projevilo na
výsledku. Jen škoda, že se střelecká
produktivita neprojevila už dříve.
Miroslav BOUBERLE, Z. Třebaň
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Úspěch šachistů: Třetí v první lize!
NA KRAJSKÉM PŘEBORU MLÁDEŽE V BUŠTĚHRADU VYBOJOVALI ŘEVNIČTÍ ŠACHISTÉ SEDM MEDAILÍ

Svého zatím největšího úspěchu do-
sáhlo šachové družstvo starších žáků
ŠK Řevnice - ve dvanáctičlenné sku-
pině Jih 1. ligy mladšího dorostu ob-
sadilo konečné 3. místo za pražský-
mi družstvy Bohemians a OAZA.
Na závěr dlouhodobé soutěže se v
Táboře na víkendovém soustředění
hrála závěrečná 4. kola. V nich řev-
nické družstvo postupně porazilo
Tábor B, Jihlavu, Vlašim B a na zá-
věr remizovalo s favorizovaným Tá-
borem A. Řevnice v 11 zápasech li-
gového ročníku zaznamenaly 8 vý-
her, 1 remízu a 2 prohry. Na závěr
soutěže družstvo hrálo v sestavě 1.
Jiří Vrecion (nar. 1999), 2. Vojtěch
Jandl (1998, host z Bechyně), 3. Jan
Havelka (1998), 4. Jan Bien (1996),
5. Jiří Havelka (2001), 6. Jan Sklen-
ka (2000). První polovinu soutěže
hrál na 2. šachovnici Josef Starých-
fojtů (1998), který také byl s 80%
úspěšností nejvýkonnějším členem
družstva, na konečném výsledku se
ale výrazně podíleli všichni. Vzhle-
dem k výkonnosti a nízkému věku
dětí se družstvo v příštích sezonách
určitě pokusí postoupit do extraligy
dorostu (postupuje vítěz skupiny).

Triumf v Buštěhradu
Závěrečným turnajem v Buštěhradu
skončilo Základní kolo krajského
přeboru mládeže jednotlivců kladen-
ského regionu. To se hraje na osm

turnajů a účastníkům se započítává 5
nejlepších výsledků. Ze základního
kola postupují nejlepší do krajského
finále, které se bude hrát v Mladé
Boleslavi. Mezi 88 účastníky soutě-
že startovalo 25 dětí ze Šachového
klubu Řevnice. Chlapcům se podaři-
lo pokořit loňský rekord - získali 7 z
12 medailí, které se ve čtyřech věko-
vých kategoriích rozdělovaly. Na
medaile mnoho oddílů nedosáhlo,
další 4 získali chlapci z Buštěhradu a
poslední putovala do Zdic. Přitom
jsou v soutěži zastoupena města jako
Slaný, Kladno, Beroun či Rakovník.

V dívčích kategoriích zatím Řevnice
žádnou medaili nezískaly, rozdělily
si je šachistky z Buštěhradu, Rakov-
níku a Zdic.
Konečné pořadí v kategoriích - H16:
1. Lukáš Dvořák (Buštěhrad), 2. Jan
Havelka (Řevnice), 3. Jiří Šefčík (Buš-
těhrad), H14: 1. Jiří Vrecion (Řevni-
ce), 2. Jiří Havelka (Řevnice), 3.
Vojtěch Paukert (Řevnice), H12: 1.
Adam Hanzlík (Řevnice), 2. Fran-
tišek Havelka (Řevnice), 3. Ondřej
Varadi (Buštěhrad), H10: 1. Jakub Mo-
šovský (Buštěhrad), 2. Petr Handl
(Zdice), 3. Matěj Šinágl (Řevnice)

Řevnický šachový oddíl uspořádal
krajský přebor dětí do osmi let. Sešla
se silná konkurence, mezi čtyřiačty-
řiceti startujícími bylo šest ze sedmi
prvních chlapců loňského Mistrovst-
ví Čech. Za řevnický oddíl nastoupi-
li Matěj Šinágl (nar. 2004), Jiří Ko-
lomazník (2004) i dvojčata Maruška
a Jurášek Karpečtí (2006). Hrál se
společný turnaj, z něhož se vyhod-
nocovalo celkové pořadí, pořadí KP
chlapců do osmi let, KP dívek do
osmi let a dětí do šesti let. Vítězem
se stal Jakub Vojta (nar. 2005) z
Vlašimi, před Viktorem Přibylem
(2005) z Prahy, 3. byl překvapivě
Václav Vejr (2004) z Jinec. Výborně
hrály i děti z domácího oddílu - 9. v
KP byl Matěj Šinágl a na celkovém
13. místě Maruška Karpecká. Matěj
s Maruškou trochu doplatili na ne-
příznivý los, ale teprve pětiletá a vel-
mi talentovaná Maruška si to vyna-
hradila bronzem mezi dívkami a ví-
tězstvím v kategorii dětí do šesti let,
ve které byl druhý její o pět minut
mladší bratr Jiří.
Na turnaj vzhledem k věku účastní-
ků dohlíželi čtyři kvalifikovaní roz-
hodčí, moc práce ale neměli - děti si
počínaly zkušeně. Jak je ale v těchto
kategoriích obvyklé, přinesl turnaj
řadu partií s překvapivými obraty a
na rozdíl od turnajů starších šachistů
se hrály vyloženě divácky atraktivní
šachy.       Jan PAUKERT, Řevnice

V TÁBOŘE. Družstvo řevnických šachistů v Táboře, zprava: J. Vrecion, Jan
Havelka, V. Jandl, J. Bien, Jiří Havelka, J. Sklenka. Foto Jan PAUKERT

Poslední mistrovské zápasy mají za
sebou řevnická družstva hrající ob-
lastní přebor národní házené. 
V sobotu 26. 5. ráno vyrazila naše
mládež na mistrovské zápasy do
Prahy. Když na Spoje dorazili, nikde
nikdo! Nesčíslným počtem telefoná-
tů  se zjistilo, že hracím dnem je -
NEDĚLE! Chybu udělali všichni!
Domácí, kteří změnili naplánovaný
hrací den. Vedení oblastní komise,
které nás oficiálně na změnu neupo-
zornilo. My, kteří jsme počítali se
sobotou, která byla řádným hracím
dnem, a nedělní datum ve zpravoda-
ji komise považovali za překlep!
Vedení našeho klubu se rozhodlo, že
některá družstva z finančních důvo-

dů už znovu do Prahy nepojedou.
Nedělní program byl tedy sporadic-
ký! Tři auta zaplnili jen starší žáci,
které doplnili dva dorostenci. 
Spoje Praha - Řevnice žáci 15:21
Branky: Holý 10, Karpíšek 4, Huml
3, Edl 2, Kraus 2
Spoje Praha - Řevnice dorost 23:23
Branky: Holý 6, Kraus 6, Veselý 6,
Štech 2, Karpíšek 2, Edl
Dorost hrál ve stejné sestavě jako
žáci - pomohl jen Petr Veselý a Jan
Štech, kteří hráli převážně v obraně.
Vzhledem k sestavě je bod úspěch!

Hosty na vlastním hřišti
O týden dříve jsme změřili síly s
Modřany. Šest utkání oblastního pře-
boru se 19. 5.  mělo hrát v Modřan-
ské rokli, ale protože domácím stále
chybí zázemí, jsou nuceni hrát svá
utkání v Řevnicích. 
Modřany - Řevnice ml. žáci 9:9 
Branky: Sedláček 6, Edl 3
Zase chybí několik hráčů a navíc se
zranil  Filip Edl. Marek Huml chy-
běl, takže na vše zůstal Dan Sedlá-
ček. Bod je pro nás ziskem.
Modřany - Řevnice st. žáci 3:23
Branky: Holý 13, Farana 6, Sedláček
3, Kraus
Naši žáci nedali soupeři šanci!

Modřany - Řevnice st. žačky  20:18
Branky: Humlová 10, Mandlíková 4,
Kecová 4
Pěkné, vyrovnané utkání až do sa-
mého závěru.
Modřany - Řevnice st. žačky  15:15
Branky: Humlová 6, Mandlíková 4,
Šťastná 5
Modřany - Řevnice B 21:15
Branky: Veselý P. 6, Jelínek 4, Štech
3, Veselý M. 2
Naše béčko“ bylo složené převážně
z dorostenců.
Modřany - Řevnice koeduk. 7:1
Branka:  Šimonovská
Na turnaji pořadaném Spoji Praha si
dorostenci s konečnou platností  za-

jistili vítězství v Přeboru středočes-
kého kraje a postoupili na červnové
Mistrovství ČR v Brně.
Řevnice - Spoje  28:17
Branky: Veselý 7, Jelínek 6, Fara-
na 7, Kraus 6, Holý 2
Zápas se hrál v tréninkovém tempu.
Řevnice - Bakov  22:19
Branky: Štech 9, Jelínek 6, Veselý
5, Holý 2
Hráči Bakova posíleni o útočníka ze
Spojů nás velice potrápili.

Jak dopadla sezona
Koedukované družstvo svou soutěž
vyhrálo! Mladší žáci ve své katego-
rii také zvítězili - získali zlaté meda-
ile a právo startovat na mistrovství
republiky. Protože je ale kluků málo
a v několika případech jim pomáha-
la děvčata, která na mistrovství ne-
mohou, žáci do Žatce nepojedou.
Zato starší kluci, kteří také ve své
soutěži triumfovali, se mistrovství
republiky zúčastní! Na třídenní tur-
naj do Krčína odjíždějí 7. 6. 
Zlaté medaile si vybojovali i doros-
tenci - ti budou o titul mistra republi-
ky bojovat 15. - 17. 6. na hřišti Dra-
kenu Brno.     Petr HOLÝ, Řevnice
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Spletli se o den - odjeli v sobotu, hrálo se až v neděli
STARŠÍ ŽÁCI I DOROSTENCI ŘEVNICKÝCH HÁZENKÁŘŮ SE MOHOU STÁT MISTRY ČESKÉ REPUBLIKY

Na Podlázky řevničtí
ligoví borci nestačili
Do Podlázek řevničtí borci hrající
II. ligu národní házené odjížděli ja-
ko jeden z celků středu tabulky, kte-
rý nemá jistotu udržení se v soutěži.
Chtěli jsme získat alespoň bod.
Prvních deset minut jsme se drželi v
obraně i v útoku, ale několik nastře-
lených tyčí a smolně ztracených mí-
čů nás zbrzdilo. Svědomitě hrající
domácí se nám postupně vzdalovali
a když se ve druhé půli zranil střelec
Knýbel, přestali jsme vzdorovat. Na-
štěstí prohrály i Litohlavy, kterým
navíc budou odebrány 2 body - ne-
mají mládežnická družstva. Dvě ko-
la před koncem soutěže jsme byli o
bod nad sestupovými vodami.

František ZAVADIL, Řevnice

Sokol Podlázky - Řevnice 20:12
Branky: Knýbel 5, Hartmann J. 4,
Zavadil 2, Stříž

Archivář házenkářů oslavil 65. narozeniny
Šedesáti pěti let se 23. května dožil archivář řevnických házenkářů Miloslav
Tausche. Miloši, všechno nejlepší!“
Miloš  je sluchově postižený, to mu ale nebrání, aby  - stejně jako jeho otec
Robert - evidoval všechny naše výsledky. Vždy měl a má kolem sebe řadu
stejně postižených kamarádů, kteří mu přišli i tentokrát potřást rukou a při-
pít na zdraví! V sobotu 26. 5. jich v Řevnicích bylo dobrých 30! Dovolím si
vzpomenout několik jmen, kteří si rozuměli i s naším házenkářským míčem!
Někteří jako Postihač, Dolejš, Káš, Kuča a Kunášek jsou tu dost často a po-
máhají nám při brigádách i s chodem klubu. Osvald Neuden přijel Miloše
pozdravit až ze Švédska, kde teď žije. Petr HOLÝ, Řevnice
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Na výlet do Plzně se v polovině
května vypravily děti z Mateřské
školy Všeradice a jejich rodiče. Pro-
hlédli jsme si Dům pohádek, ve kte-
rém jsme se setkali s Večerníčkem,
zazpívali jsme si, potěšili se  s Krteč-
kem a s Křemílkem i Vochomůrkou
jsme hledali zázračnou květinu. Vel-
ký úspěch u dětí mělo malování na
obličej, ale i ovocné zmrzlinové po-
háry v Kavárně u Večerníčka. Slu-
nečný den jsme ukončili na dětském
hřišti plném prolézaček a houpaček.
Nedlouho před tím jsme se byli ve
všeradické Galerii M. D. Rettigové 
podívat na unikátní výstavu obřího
ilustrovaného leporela. Dětem se
procházka různými obdobími čes-
kých dějin od pravěku až po součas-
nost moc líbila, a tak se na závěr
zapsaly do pamětní knihy.
Bohatý květnový program capartů
ze všeradické školky vyvrcholil v
sobotu 19. 5. na místních Staročes-

kých májích. Přítomným lidem děti
ukázaly, že umějí tančit a zpívat jako
jejich velcí kamarádi. Divákům se
moc líbily a ve společných  tričkách
jim to slušelo. Erika BRůžKOVÁ,

Mateřská škola Všeradice

Z podbrdského kraje
* Dětský den se koná 16. 6. od
14.00 v areálu bývalého učiliště
Liteň. Připraveny budou hry, ukáz-
ky hasičské techniky, skákací hrad
pro děti i odpolední opékání buřtů.

Eva KNOPOVÁ, Liteň
* 90. výročí založení Sboru dobro-
volných hasičů oslavovali v polovi-
ně května ve Vižině. O týden
později měli důvod k oslavám zno-
vu - družstvo mužů vyhrálo okrsko-
vou soutěž v Podbrdech, družstvo
žen získalo bramborovou medaili.

Jana FIALOVÁ, Vižina
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je otevřena
o sobotách, nedělích a svátcích od
10 do 17.00.     Antonín KOTOUČ
* Páťáci ze ZŠ Osov vyrazili na
výlet do Prahy. Zúčastnili se slav-
nostního předání ocenění spolužá-
kům M. Kubíčkovi, H. Hošťálkovi
a V. Bláhovi na veletrhu Svět knihy
Praha. Ceny za komiks, který spo-
lečně nakreslili při výtvarné výcho-
vě do soutěže Rosteme s knihou
klukům předali autoři filmu Alois
Nebel - Jaroslav Rudiš a Tomáš Lu-
ňák.           Jana FIALOVÁ, Vižina
* Požár zahradní chatky v Hatích
likvidovali 28. 5. ve dvě hodiny rá-
no řevničtí profesionální hasiči.
„Když jsme dorazili na místo, byla
dřevěná chatka v jednom plameni,“
uvedl hasič Petr Jeřábek s tím, že
hořela i přilehlá hromada dřeva a
kompost. Šestičlenná jednotka si s
ohněm poradila za necelé dvě hodi-
ny. (mif)
* S otevřením rodinného domu ve
Svinařích pomáhali 1. 6. ve čtvrt na
čtyři ráno záchranné službě řevnič-
tí profesionální hasiči.               (mif)

Akademický malíř Jiří Fixl zavítal
do školy v osově.  Jeho jméno není
pro nás nové - četli jsme knihu Jiří-
ho Kahouna Škola samá legrace, jíž
ilustroval. na úvod jsme besedovali
o tom, jak vznikají knihy, potom byly
výtvarné dílny, kterých se zúčastnili
všichni žáci školy a děti ze školky. 
Úterní dopoledne se dětem líbilo.
„zajímavé bylo povídání o tisku
knihy na velkém stroji,“ pochvaloval
si prvňák l. Randák. „mně se líbilo
malování  a jak se J. Fixl bál ma-
tematiky,“ dodala druhačka b. Krá-
korová. za páťáky malíř přišel pří-
mo do třídy, prohlédl si výkresy a ty
nejhezčí odměnil jedničkou. Děti si
odnesly vybarvené obrázky, některé
podepsané malířem. Kdo měl pa-
mátníček, měl u podpisu malý obrá-
zek. Doufám, že po této besedě si
budou alespoň někteří žáci chtít pře-
číst knihu, kterou Jiří Fixl ilustroval. 
Jarmila HAnouSková, zŠ osov 

napřed kráčela školní mládež s pra-
porky v národních barvách. za ní šla
hudba a dívky v selských krojích. na

chvojím ozdobeném voze vezeny byly
stuhami zdobené stromky. Účast byla
veliká. Průvod nejprve odebral se do

Hodyně, kde u kapličky zasazeny by-
ly dvě lípy. za veselé hudby vrátil se
průvod do Svinař. na průhoně k Ro-
chotám po pravé straně osazena by-
la lípa. Druhá zasazena byla u kap-
le. Téhož dne na Halounech byly

osazeny tři, na Skalce dva stromky
lipové.“ Hostinec, který byl později
přistaven, byl nazván u lípy svobo-
dy - za 2. světové války muselo slovo
»svobody« zmizet a název platí do-
sud.        Jana kozáková, Svinaře

Caparty potěšil Večerníček i Krteček
DĚTI ZE VŠERADICKÉ ŠKOLKY VYRAZILY NA VÝLET DO PLZNĚ, PROHLÉDLY SI LEPORELO A TANČILY NA MÁJÍCH

LÉTO V RAKOUSKU
nabídka neomezená katalogy

Apartmány již od 16 euro na osobu a den - 11.000 Kč/týden/rodina

4*hotel all inclusive
2 dospělí + 2 děti již od 7.820 Kč/osobu (1.230 euro/rodina/týden)! Vyhřívaný bazén!

Prodloužené víkendy, 3-4 denní pobyty od 139 euro/osobu/pobyt!
cena pro dospělého se snídaní nebo polopenzí od 3.530 Kč/pobyt

Plně vybavený domek 3+kk, terasa s krbem, přímo u jezera
cyklostezky, koupání, pláže, vysokohorská turistika

Některé hotely a penziony letní pobyt pro děti do 12 let ZDARMA!

Ing. Vladana Melounová »Rakousko na míru«
311 684 081, 737 180 733, e-mail: vladana.melounova@tiscali.cz

S VeČeRníČKem. Při návštěvě plzeňského Domu pohádek se všeradické
děti setkaly také s Večerníčkem. Foto Erika BRŮŽková

RozlouČení S AeRobICem. V pátek 25. 5. se naposledy sešly v osov-
ské škole příznivkyně aerobicu, které navštěvovaly kroužek pod záštitou Do-
mečku  Hořovice.  S krátkým programem se publiku předvedly na zahradě
školky, kde měly vystoupení také malé sportovkyně z Dobříše. Při té příleži-
tosti jsme se setkali s maminkou jedné z nich - herečkou zdeňkou Žádníko-
vou Volencovou. Pak si všichni zacvičili pod vedením lektorky Denisy
Havlíčkové a jako sladkou tečku za celoroční snažení si holky vysloužily
zmrzku. Text a foto Jana FIALová, vižina

HASIČI V AKCI. Padlou historickou lípu rozřezali a ze silnice odstranili pro-
fesionální hasiči z Řevnic. Foto Jana kozáková

S malířem si děti povídaly, s herečkou se fotily

Skoro stoletou lípu ve Svinařích vyvrátil poryv větru
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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VRCHOL OSLAV. Před čtyřmi roky Ivan Mládek na Slavnostech trubačů doslova uhranul zaplněnou
náves v Hlásné Třebani. Tentokrát jej i Banjo band uslyší diváci ve Všeradicích.     Foto NN M. FRÝDL

Slavíme výročí obce, hasičů 
i tělovýchovné jednoty
Ze dne 26. března 1262 pan Oldřich Zajíc z Val-
deka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice,
klášteru Sv. Dobrotivá. 
Toto je nám dosud známá první dochovaná zmín-
ka o naší obci. Je tomu tedy již 750 let, co víme,
že Všeradice jsou. Tak jak ubíhaly roky a staletí
procházela naše obec různými změnami až do
dnešní podoby. Byť jednou bylo hůř a podruhé
zas lépe, vždy se naši předci snažili o to, aby naše
obec byla tím dobrým a správným místem pro
život jejich i jejich rodin. O to samé se snažíme i
my a věřím, že se budou snažit i naši potomci. 
Velkolepé dvoudenní oslavy, které jsme chystali
více než rok, ale nejsou jen oslavou 750 leté his-
torie naší obce - vždyť před 120 lety založili naši
dědové Sbor dobrovolných hasičů a před 80 lety
naši otcové Tělovýchovnou jednotu. Oslavy by
měly být nejen poděkováním všem, kteří se o roz-
voj naší obce zasloužili a presentací stávajícího
stavu, ale hlavně pobídkou k tomu, abychom se
zde cítili dobře, a v našich srdcích byla obec Vše-
radice tím místem, kde je a vždy bude náš domov. 
Zvu proto jménem svým i jménem celého zastupi-
telstva všechny naše občany, rodáky, přátele,
zkrátka všechny, kterým jsou Všeradice blízké,
aby se s námi přišli pobavit, zavzpomínat a užít si
trochu radosti na naše oslavy. A pokud tento člá-
nek čtete v den oslav, pak - srdečně vítejte a bavte
se! Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Program všeradických oslav
Sobota 16. června 2012

HOSTINEC NA RŮŽKU
9.00 – TŘEHUSK – staropražská kapela
10.00 – Slavnostní schůze k výročí obce
11.00 – Průvod k pomníku padlým, na hřbitov a do
Zámeckého dvora, hraje DOMAŽLIČANKA – krojovaná
dechovka z Domažlic

ZÁMECKÝ DVŮR
Stylový jarmark, koutek pro děti, skákací hrad, lezecká
stěna, projížďky na koních, šermířské ležení, kovářská
dílna…Výstava historické hasičské techniky a staré zeměděl-
ské techniky, výstava dokumentů z historie obce…

12.00 – DOMAŽLIČANKA – krojovaná dechovka
12.50 – ALOTRIUM – vystoupení šermířů
13.05 – BRASS BAND – dixielandová kapela z Rakovníka
14.05 – CABALLOS – kaskadéři na koních 
14.30 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
15.20 – ALOTRIUM – vystoupení šermířů
15.50 – SBOR PANÍ A DÍVEK z Litomyšle
16.15 – KAPELA rumunských Čechů z Gerníku

17.00 – VŠERADICE, VŠERADICE – komponovaný pro-
gram na počest výročí obce, slavnostní vyhlášení Všeradovy
země
20.00 – BANJO BAND Ivana Mládka
Po skončení koncertu Banjo Bandu:
– OHŇOSTROJ
– KONCERT KAPEL rumunských Čechů
– PŮLNOČNÍ OHŇOVÁ SHOW

Neděle 17. června 2012
VŠERADICE, KOSTEL
9.00 – 10.00 Slavnostní mše svatá

VINAŘICE, NÁVES
8.30 – ŠEUCOUSKÁ MUZIKA – hasičská dechovka ze Skutče
9.00 – PROGRAM u pomníku padlým
9.15 – PŘESUN kolony vozidel a hudby do Všeradic

VŠERADICE, NÁVES
9.30 – PRŮVOD od čtyřkolkové dráhy na náves
10.30 – HASIČSKÉ SOUTĚŽE na návsi, ukázky techniky
12.45 – PRŮVOD z návsi do Zámeckého dvora

VŠERADICE, HOSPODA NA RŮŽKU
11.00 – SLAVNOSTNÍ SCHŮZE sportovců

VŠERADICE, ZÁMECKÝ DVŮR
Stylový a historický jarmark, koutek pro děti, skákací hrad, 
lezecká stěna, projížďky na koních, kovářská dílna...

13.00 – ŠEUCOUSKÁ MUZIKA, Skuteč
14.10 – SEDLÁCI, country skupiny z Hatí 
15.10 – HONZA JÍCHA a kapela, Všeradice 
15.40 – TANEČNÍ BLOK (všeradický step, vinařický Hip hop…)
16.15 – ŠPORNY, country kapela z Osova
17.10 – TŘEHUSK, staropražská kapela
18.00 – BUDVARKA, jihočeská dechovka z Českých Budějovic

VŠERADICE, HŘIŠTĚ
14.00 - Zahájení slavnostního odpoledne
15.00 - Zápas místních fotbalistů proti staré gardě Slavie Praha


