
Poberouní, Středočeský kraj - Opa-
kuje se to rok co rok: po zimě jsou
silnice v katastrofálním stavu. Po té
letošní jsou zatím škody vyčísleny
na čtyři sta milionů korun. A to jen
ve středních Čechách!

Jízda po leckteré vozovce v Pobe-
rouní či na Podbrdsku občas připomí-
ná obří slalom. Řidiči kličkují ze stra-
ny na stranu jen proto, aby se vyhnu-
li dírám a výtlukům. Situace je katast-
rofální po celé republice. Dokonce už
vznikl internetový projekt vymoly.cz,
kde je k nalezení unikátní mapa nej-
horších míst na silnicích v Česku.
Tvoří ji sami řidiči tak, že díru vyfotí
a umístí ji i s popiskem na stránku. 
K podobnému přístupu šoféry oficiál-
ně vyzývá i Středočeský krajský úřad.
„Pokud jste během cesty po středních
Čechách narazili na rozbitou silnici,
neváhejte a obraťte se na odpovědné-

ho cestmistra,“ stojí v prohlášení, kte-
ré zveřejnilo hejtmanství. Na webo-
vých stránkách www.kr-stredoces-
ky.cz mohou lidé dohledat příslušné-
ho cestáře a zavolat mu, pokud nejsou
spokojeni se stavem silnice, za kterou
zodpovídá, chtějí reklamovat špatně
provedené opravy nebo se jen zeptat,
kdy kraj plánuje určitý úsek opravit.
„Tím, že nás budou občané informo-
vat, pomohou k rychlejší opravě prá-
vě té jejich komunikace,“ dodává k
tomu hejtman Josef Řihák.
Ostranění škod po letošní zimě by
podle úřadu v kraji vyšlo na 400 mili-
onů korun.  (dokončení na str. 9)    (pef)

Topoly na Ostrově 
byly znehodnoceny

„Stromy byly nenávratně znehodno-
ceny a jejich další setrvání na da-
ném místě je rozporuplné.“ Tak
hodnotí certifikovaná arboristka
Romana Herkusová »odborný ořez«
topolů na Ostrově v Zadní Třebani.
„Je několik možností, jak situaci ře-
šit - buď se podá podnět k prošetře-
ní na inspekci životního prostředí,
nebo bude toto sloužit jako odstra-
šující případ a konečně začne osa-
zenstvo na zadnotřebaňském úřadě
uvažovat o nějaké té komisi,“ dodá-
vá. (viz strana 2) (pef)

Foto nn M. FRýdL

Zloděj z auta ukradl volant,
»budíky« i zapalování
Hlásná Třebaň - Volant, část přístrojové desky
i zapalování ukradl neznámý zloděj v noci na
13. 3. z Audi RS4 zaparkovaného v hlásnotře-
baňské osadě Rovina. Škoda převyšuje sto tisíc!
Podle velitelky karlštejnských policistů Hedviky
Kaslové stálo auto na parkovišti  u rekreační cha-
ty. „Zloděj rozbil kamenem přední okno a odcizil
volant s airbagem, středový panel s navigací i CD
měničem, budíky v přístrojové desce a zapalova-
ní vozidla,“ řekla Kaslová s tím, že majiteli lupič
způsobil škodu 126.000 Kč. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Musel javor padnout? - strana 2
* Přijedou Chorvati i Němci - strana 3
* Dobřichovickým rozhodčí neuznal

tři góly - strana 12

Leč - Turecky neumí, jako Turek nevypadá. Přesto se je-
denáctiletý Břéťa Vlasák z Leče, malé osady poblíž Lit-
ně, stal hvězdou turecké filmové pohádky Hititya - Ta-
jemství medailonu. Jak to přijde? 
Břéťa je od malička jako doma na koňském hřbetě -
možná dokonce dřív seděl na koni než chodil. Ne, že by
byl tak výjimečným dítětem, jen prostě neměl na výběr. 
„Vzal jsem ho před sebe na sedlo a bylo to,“ říká jeho
otec, koňský kaskadér, šéf jezdecké skupiny Caballo a
zakladatel ranče Orient Petr Vlasák. Jízda na koni, ale
i bojová umění a sport všeobecně, se od té doby staly
Břéťovým každodenním chlebem. Musel a musí se jim -
stejně jako mladší brácha Matýsek - věnovat. Ale neli-
tuje - díky tomu se dostal i k natáčení do zmíněného Tu-
recka. (dokončení na straně 7) (help)

MODEROVAL HEJMA. IX. benefiční ples Náruče se konal 16. března v Řevnicích. Merendu ve stylu
letní párty moderoval známý rocker, Řevničan Ondřej Hejma (vlevo). (viz str. 4) Foto Petra FRýdLOvá

Zima končí, ze silnic je tankodrom
VOLEJTE »SVÉMU« CESTMISTROVI! VYZÝVÁ STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD 

19. března 2013 - 6 (592) Cena výtisku 7 Kč

Pochodovali na hrada vyhnali z něj těžaře

Hvězdou turecké pohádky je Břéťa Vlasák z Leče

Světec z Karlíka je ve hře
o nejkurióznější sochu ČR
Karlík, Česko - Nejkurióznější sochu Česka se
rozhodly vybrat redakce iDNES a MF DNES. Ve
hře je i dílo sochaře Petra Váni z Karlíka.
Nominováno bylo osmdesát děl ze čtrnácti krajů,
mezi nimi také sv. Jan Nepomucký z dílny kar-
lického umělce Petra Váni. Jeho socha nazvaná
Setkání sv. Jana s andělem je kuriózní svým
umístěním - nachází se na dně Slapské přehrady!
Z kamene vytesaný patron dobré pověsti a vodo-
hospodářů stojí čtyřicet metrů pod hladinou.
(dokončení na straně 9) (pef)

Čerti chystají vysílání
z vrcholu Bacína
Vinařice - Počtvrté se letos 23. břez-
na bude konat jarní akce nazvaná
Keltský telegraf. Jedním z míst, od-
kud se bude »vysílat«, je vrch Bacín
nad Vinařicemi.
Večer první jarní soboty se tzv. čerti
(tak Kelti říkali těm, kteří se starali
o signální místa) vydají na vrcholky
významných kopců a propojí se po-
mocí světelného signálu. Ten budou
vysílat z jednoho stanoviště na dru-
hé po dohodnutých trasách napříč
celou Českou republikou. Akce je
otevřená, mohou se do ní zapojit
další zájemci na kopcích nejen v
České republice. Informace najdete
na www.keltskytelegraf.cz.       (pef)

V TURECKU. Břéťa Vlasák (vpravo) se svým otcem a
hereckou »kolegyní«Klárou. Foto Petr Hedbávný
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Javor padl: Nutnost, nebo svévole?
TŘEBAŇSKÝ STAROSTA: „ROZHODNUTÍ POKÁCET STROM JSME NEKONZULTOVALI - PRO BYLI VŠICHNI ZASTUPITELÉ.“

Snímek vypadá hrůzostrašně, místní šetření ještě hůř!
Zadní Třebaň - o názor na kácení
stromů v Zadní Třebani jsme po-
žádali také zdejší obyvatelku, ab-
solventku zahradnické fakulty a
certifikovanou arboristku roma-
nu herkUSovoU.
Měl být pokácen javor u kapličky?
Pokácený kulovitý javor byl ze
všech javorů rostoucích na návsi v
nejlepším zdravotním stavu. Roz-
hodně nebyl  provozně nebezpečný a
neohrožoval okolí. Podezdívka plotu
je zřejmě nadzvednutá jedním z ko-
tevních kořenů stromu. Ve vyspělé
civilizaci se tento problém řeší pře-
mostěním kořene při budování nové
podezdívky. Nejde o podezdívku
historické stavby, ale plotu, takže
aby kvůli tomuto měl padnou vcelku
zdravý strom, nevidím jediný důvod.
Zřejmě zájmy byly jiné. 
Pokud by tě někdo z radnice oslovil

s prosbou o názor, pomohla bys?
Loni mě kontaktoval Dr. Hovorka z
obecního úřadu. Byli jsme se spolu
podívat na nedovolené kácení v ob-
ci. Při této příležitosti jsem mu říka-
la, že pokud budou potřebovat po-
moci se stromy, péči o ně apod.,  ne-
mám problém se zapojit. Každý, kdo
této problematice rozumí (nemyslím
tím zahrádkáře apod., ale opravdové
odborníky), může vnést svůj názor a
výsledkem by mohla být slušná kon-
cepce správy a údržby veřejné zele-
ně ve Třebani. Těmto odborníkům (a
asi nejen jim) není lhostejné toto dě-
ní okolo zeleně a rádi by pomohli.
Jak hodnotíš způsob zkrácení topo-
lů na Ostrově?
Snímek vypadá hrůzostrašně, ale mí-
stní šetření ještě hůř. Sesazovací řez
je možné použít pouze v případě
akutního ohrožení bezpečnosti pro-

vozu v blízkosti staticky silně osla-
bených jedinců a na dobu nezbytně
nutnou k získání prostředků na jejich
odstranění a nahrazení novými je-
dinci. Velké řezné rány jsou rychle
napadány dřevokaznými houbami,
které rozkládají dřevo kmenů i větví,
výmladky tvořící sekundární korunu
rychle tloustnou a mají tendenci se
vylamovat. Nebyl dodržen hlavní
princip řezu, a to je, že korunu sesa-
zujeme na kosterní větve! Kosterní
větve byly odřezány, navíc neodbor-
ně - na většině z nich je odtržená
kůra, což by být nemělo. Chybí taž-
né větve, které mají důležitou funkci
při regeneraci stromu. 
Co z toho všeho plyne?
Paragraf 7 Zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny dřeviny
chrání před poškozením, které by
způsobily podstatné a trvalé snížení

jejich ekologických a estetických
funkcí, nebo bezprostředně či ná-
sledně může způsobit jejich odumře-
ní. Pokud dojde k naplnění skutkové
podstaty vyplývající z výše uvede-
ného zákona, vystavuje se firma či
osoba, která prováděla zákrok trest-
nímu stíhání.      Petra Frýdlová

Zadní Třebaň - Pokácený javor na
návsi u zadnotřebaňské kapličky
pobouřil nejednoho z místních
obyvatel. Proč obecní úřad nechal
strom pokácet? zeptaly se nn sta-
rosty Stanislava Balíčka.
Třebaňská náves působí jako veliké
asfaltové parkoviště. Proč zmizel je-
den z nemnoha stromů, které zde
rostou?
Bylo to na návrh majitele pozemku
vedle kapličky pana Mayera. Ten
současně nabídl náhradní výsadbu a
vybudování nového oplocení kaplič-
ky - základů i kovaného plotu. Poká-
cení stromu odsouhlasilo celé devíti-
členné zastupitelstvo - poškozoval
totiž oplocení i základy kapličky. 
Má prý zmizet i další zeleň kolem
kapličky? Je to pravda?
Není. Záměrem p. Mayera je nahra-
dit současnou výsadbu novou, dopl-
něnou kačírkem. Smyslem je, aby
údržba plochy kolem kapličky byla
co nejjednodušší.
Konzultovali jste pokácení stromu s
odborníky? I v naší obci jich žije
několik...
Nekonzultovali, ale jak je uvedeno
výše: šlo o rozhodnutí všech devíti
zastupitelů, nikdo neměl připomínky
ani námitky. 

Jak to tedy vidí odbornice, zah-
radní architektka věra vokálová?
Musel strom padnout - podle staros-
ty nadzvedával podezdívku kaplič-
ky? A nebo bylo jiné řešení?

Řešení je vždycky víc, zvláště, když
se chystá i výměna kovaného oplo-
cení. To nové šlo zavěsit na sloupky
s hlubším základem, bez podezdívky
polí plotu, rozhraní mezi záhonem a
okolním trávníkem šlo zajistit 10 cm
vysokým ocelovým plechem ulože-
ným na výšku do úrovně terénu. To
je běžné řešení i v historické zeleni. 
Podezdívka je nyní pouze v jednom
místě mírně zvýšená, protože má
mělké základy. Podle mě stačilo od-
borně přerušit, zakrátit a ošetřit ko-
řen stromu, který to způsoboval, a
podezdívku znovu položit a usadit.
Pokácení stromu, který byl původně
součástí dvouřadé, asi 80 let staré

aleje od prodejny ke trati, bylo své-
volí těch, kteří se na tom domluvili.
Ani dle vyhlášky nevydali pravo-
mocné rozhodnutí k jeho pokácení. I
když bude strom nahrazen novým,
ten naroste do velikosti původního
javoru až za několik desítek let. Kdo
se toho dožije...?
Pokud by se na vás někdo z radnice
obrátil s prosbou o případný názor
či pomoc - pomohla byste?
Ano, pomohla. Několikrát jsem to
nabízela nynějšímu i minulému ve-
dení obce. Bohužel jsem mohla po-
máhat jen za totality, kdy se nějaká
zeleň ještě sázela.
Co říkáte ořezaným topolům na
Ostrově?
Stromy na Ostrově vypadají opravdu
tristně. Takovéto zkrácení větví se
používá jen u pomalurostoucích dře-
vin s tvrdým a pevným dřevem, jež
mají dlouhou životnost. U topolů ale
dojde k hustému obrostu nových vět-
ví převážně v horních partiích pahý-
lů. To zapříčiní zahoustnutí a rozší-
ření koruny, která ve větru bude ještě
více náchylná k vylomení či vývratu,
zvláště na plochách s vysokou hladi-
nou spodní vody. U topolů se musí
počítat s krátkověkostí, proto bych
preferovala jejich postupné nahraze-
ní novými, případně i jinými stromy.
Další možností je pokácení každého
druhého stromu - původně byly  vy-
sázeny hustě -  hlubší seříznutí korun
a zapěstování nižších korun. To by si
ale firmy, které to řezaly, nevydělaly
tolik, jako při práci z plošiny. Na

Ostrově je dost místa pro to, aby se
výsadby obměňovaly v některých
částech ploch lesnickým způsobem s
možností využití dřevní hmoty. To-
polové dřevo je např. ideální na sau-
nový nábytek.   Petra Frýdlová

Zásah je zcela mimo...
Souhlasíte s pokácením javoru na
zdejší návsi? zeptali jsme se oby-
vatel Zadní Třebaně.
Tereza Chlaňová: Postup rad-
nice se mi nelíbí. Hlavní problém je
v tom, že úřad nekonzultoval danou
věc s odborníky. 
Petr Mareš: Rozhodně nesouhla-
sím. Zásah je zcela mimo jak z hle-
diska užitečnosti, tak z hlediska ig-
norování veřejnosti při rozhodování
o vzhledu tak zásadního místa obce.
Blanka hovorková: Tato u nás
bohužel běžná praktika se mi nelíbí,
to je jasné. Zdá se mi, že nedodrže-
li správný postup - místní šetření...
Josef Pokorný: Rozhodnutí by
se mělo opírat o nějaký odborný po-
sudek, který by dokládal nutnost ká-
cet. Nemusí to mít razítko z Har-
vardu, ale mělo by to být zřejmé.
Jan MoJžíš: Možná k tomu měli
nějaký důvod - pád na kapličku, stín
na kapličku, listí, parkoviště... 
Ostrov? Moooc pěkný!
Iveta Sedláčková: Stačilo pře-
mýšlet a oslovit člověka, který tomu
rozumí. Ten by se asi divil, co se
spáchalo za »vraždu« na stromech -
jak na návsi, tak na Ostrově.     (pef)

ZBYL PAŘEZ. Kaplička na zadnotřebaňské návsi s javorem a bez něj.                       Foto ARCHIV a Petra FRÝDLOVÁ

ODBORNICE. Arboristka Romana
Herkusová. Foto ARCHIV

JEN PAHÝLY. Ze vzrostlých topolů na Ostrově v Zadní Třebani zůstaly jen
pahýly. Foto NN M. FRÝDL
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Přijedou Chorvati, Rumuni i Němci
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL BUDE LETOS HOSTIT DEVĚT MĚST A OBCÍ NAŠEHO KRAJE

V Česku se máme dobře, jen o tom nevíme!
„CHTĚLA JSEM VYTVOŘIT POZITIVNÍ MÍSTO,“ TVRDÍ ZAKLADATELKA DOBŘICHOVICKÉHO CENTRA GANESHA
Dobřichovice - Spoustu aktivit nabízí dobři-
chovické zájmové centrum Ganesha. Hovoří o
nich jeho zakladatelka Martina JANOUŠOVá.
Co vás k založení centra inspirovalo?
Když  jsem se  vrátila z cesty do  Indie, došlo mi,
že štěstí a spokojenost je  jen  v našich rukou - ne-
ní to otázka peněz ani úspěchu. V Indii je většina
lidí absolutně chudých, přesto mají v očích štěstí
a radost. Chtěla jsem, abychom si uvědomili, že se
máme v Česku dobře a nespokojenost pramení jen
z nás, z naší mysli. Pocit štěstí je třeba hledat v
obyčejných věcech, naučit se myslet pozitivně.
Chtěla jsem vytvořit takové pozitivní místo, du-
chovní centrum, prostor, kde bude klid, pohoda,
smích, zamyšlení. Kde se budou setkávat lidi a tě-
šit se z toho, že se poznali. Budou si povídat, nebo
poslouchat zajímavé  lidi, které zvu na besedy. 
Tak vznikla Ganesha?
Ano. Vytvořila jsem ji bez finančních dotací a bez
dotací také dál pořádám veškeré  akce.
Jaké třeba?
Snažím se přijít na to, oč by byl zájem, co by lidi
potěšilo. Mojí představou je, že se tu mohou schá-
zet všechny věkové skupiny. Měla jsem velkou ra-

dost, když třeba o Vánocích přišly  babičky, plet-
ly adventní věnce a u toho si povídaly, zpívaly...
Pořádám zeměpisné přednášky - o Indii, Francii,
Alsasku. Vždy to uděláme s ochutnávkou míst-
ních specialit, s vínem. Právnické přednášky jsou
zase spojené s praktickými ukázkami, lidé se mo-
hou ptát na vše, co je zajímá. Protože jsem kos-
metička, pořádám Dny pro ženy či muže.
Co máte v plánu?
Mám slíbené přednášky s promítáním od lidí, kte-
ří navštívili zajímavá místa - Honduras, Tibet či
Indonesii. V dubnu bych ráda s povolením Igora
Chauna promítala jeho krásný film o Indii. Na
květen plánuji besedu s paní, která přežila kon-
centrační tábor v Osvětimi. Zvou ji školy v Ně-
mecku a já ji uprosila, aby povídala našim dětem
i dalším zájemcům v Dobřichovicích.  
Chystám besedu se zpěvačkami a kamarádkami
Marthou i Tenou Elefteriadu. Také jsem se spojila
se židovskou obcí, protože mě prosili lidé, ať po-
zvu někoho, kdo bude povídat o tak zvané židov-
ské otázce. Takže bude beseda na toto téma, sa-
mozřejmě opět s ochutnávkou  židovských  speci-
alit. Helena PELIKáNOVá

Poberouní – Soubory z Chorvat-
ska, Německa i Rumunska. Dudá-
ci, dechovky i cimbálovky. Řeko-
vé, Moravané i Slováci. Ti všichni
v květnu dorazí do našeho kraje a
předvedou své umění na XIV. Po-
berounském folklorním festivalu
Staročeské máje.
Staročeské máje patří už několik let
k největším folklorním  festivalům
(nejen) ve Středočeském kraji, po-
kud tedy nejsou rovnou největší. Po-
dle čeho se to pozná? Třeba podle
počtu vystupujících souborů – k Be-
rounce a na Podbrdsko jich i letos
dorazí přes čtyři desítky. Nebo podle
počtu míst, v nichž se přehlídka
folkloru odehrává – májový festival
bude hostit devět obcí a měst celého
našeho kraje: Beroun, Lety, Černoši-
ce-Mokropsy, Liteň, Vinařice, Mní-
šek pod Brdy, Všeradice, Zadní Tře-
baň, Karlštejn. Královské město Be-
roun se k akci v její čtrnáctileté his-
torii připojilo vůbec poprvé a hned
zgruntu: krojovaní tanečníci a muzi-
kanti zde budou juchat dokonce dva
dny po sobě, v sobotu 4. i v neděli 5.
května. O publikum se bát nemusejí
– premiérové berounské Staročeské

máje budou součástí vyhlášených
Hrnčířských trhů, na které se sjíždě-
jí tisíce lidí z Česka i ze zahraničí.
Na festivalu se - jako každý rok –
představí několik souborů, které
jsme v našem kraji ještě neviděli. Z
Chorvatska dorazí muzikanti i taneč-
níci žijící v české vesnici Dolany ne-
daleko města Daruvar. Německo bu-
de reprezentovat velký, bezmála čty-
řicetičlenný žesťový orchestr Blas-
musik Singertal, který je doma v du-
ryňském městečku Themar. Z čes-
kých »nováčků« se diváci mohou tě-
šit třeba na Mladou dudáckou muzi-
ku ze Strakonic nebo plzeňský MLS,
čili Malý lidový soubor.
Přijedou ovšem i ostřílení účastníci
Staročeských májů - v našem kraji
velmi oblíbené Domažlická dudácká
muzika i Elčovická dudácká muzika,
krajané z rumunské vesnice Gerník
či pražské soubory Modřenec a Las-
kavec. Po několikaleté přestávce se

do našeho kraje vrátí řecká skupina
Akropolis, děti z říčanského Mikeše
či skvělý pražský soubor Rosénka.
Po obrovském úspěchu, který na
loňských májích u diváků zazname-
nal renomovaný Valašský vojvoda
ze severomoravských Kozlovic, si
jej pořadatelé letos vyžádali opět. A
chybět samozřejmě nebude ani žád-
ný z místních souborů: Klíček, No-
tičky, Proměny, Pramínek, Třehusk.
Chystá se toho samozřejmě mnohem
víc: jarmarky, pobožnosti, průvody
krojovaných účastníků, ceremoniály
žádání o právo, kácení májek, tanco-
vačky… Program v Černošicích-
Mokropsech »vylepší« košt vína, v
Letech i Všeradicích zase budou ná-
vštěvníci moci ochutnat pivo z míst-
ních pivovarů.
Prostě: Dorazíte-li v květnu na pobe-
rounský folklorní festival Staročeské
máje, máte se rozhodně nač těšit!

Miloslav FRÝDL

Ve Třebani mají máje
stoletou tradici
Staročeské máje jsou tradiční lido-
vou oslavou spojenou s měsícem
květnem. V Zadní Třebani má jejich
slavení více než stoletou tradici.
Naše noviny jim před čtrnácti lety
daly formu folklorního setkání-festi-
valu, který se koná v průběhu celé-
ho května v několika obcích i měs-
tech poberounského, resp. podbrd-
ského kraje. Každoročně se jej úča-
stní několik desítek souborů, včetně
souborů zahraničních. Samozřej-
mostí je bohatý doprovodný prog-
ram zahrnující pobožnosti, vystou-
pení jiných než folklorních souborů,
ceremoniály žádání o právo, stylové
jarmarky, kácení májky, taneční zá-
bavy... O festivalu vždy referují mí-
stní i celostátní tiskoviny, vysílají
rozhlasové stanice, několikrát na
něm natáčela televize.                (mif)

Kde a kdy se letos
koná májový festival
Letos se poberounský folklorní fes-
tival Staročeské máje uskuteční v
těchto obcích/městech:
LETY, náves - sobota 4. května 
BEROUN, Barrandovo náměstí -
sobota 4. května, neděle 5. května 
ČERNOŠICE-MOKROPSY, Ma-
sopustní náměstí - neděle 5. května 
VINAŘICE, náves - sobota 11.
května 
LITEŇ, zámecký park/náměstí -
sobota 11. května
VŠERADICE, u hospody - sobota
18. května 
MNÍŠEK POD BRDY, zámek/ná-
městí - sobota 18. května
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves - sobota
25. května 
KARLŠTEJN, náměstí - neděle 26.
května

VOJVODOVÉ. Soubor Valašský vojvoda z podbeskydských Kozlovic měl loni na májích obrovský úspěch. Letos přije-
de opět - vystoupí v Letech, Mokropsech i Berouně. Foto NN M. FRÝDL

OPTIMISTKA. Zakladatelka zájmového centra
Ganesha Martina Janoušová.        Foto ARCHIV
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Vyrostla jsem na Králících z klobouku!
V DOBŘICHOVICKÉ GALERII CAFÉ BAR BÍM JSOU K VIDĚNÍ KRESBY VÝTVARNICE BÁRY BUCHALOVÉ

Dobřichovice - Kresby především
dětských motivů vystavuje v dobři-
chovické kavárně Café Bar Bím
grafička, textilní designérka a ilus-
trátorka Bára BuCHaloVá.
Kdy jste v sobě objevila talent ke

kreslení a máte nějakého oblíbené-
ho malíře či malířku?
Kreslení se věnuji od malička - jak
mi někdo dal čtvrtky a pastelky, byla
jsem ve svém živlu. V dětství jsem
chodila do lidové školy umění v
Chomutově. Můj otec byl také vý-
tvarník, grafik a ilustrátor, trávila
jsem proto mnoho času v jeho atelié-
ru a dívala se, jak kreslí nebo maluje.
Jeho malířský styl je ovšem diamet-
rálně odlišný od mého, tatínek malo-
val převážně akty a byl mistrem gra-
fiky. Cíleně mě nic neučil, nicméně
mě ovlivnil v pohledu na svět, tím,
jaký byl, v uměleckém vnímání, ve
společném notování v lásce k humo-
ru a nadsázce. Tyto dvě roviny mě
velmi ovlivnily; poté se přidala i
osobní duchovní rovina, z níž neustá-
le čerpám, považuji ji za zásadní a
velmi inspirativní. Věřím, že jestli mi
něco bylo dáno, tak shůry a že všech-
na sláva polní tráva: za vše vděčím
tam nahoře a pak rodině i přátelům.
Neformovaly mě tedy žádné školy,
ani kurzy, svoji cestu jsem si našla
postupně sama. 

Dětské motivy vám učarovaly hned,
nebo jste začínala třeba u krajinek
či portrétů? 
Kreslení pro mě bylo vždy vyjadřo-
váním vidění mého vnitřního světa,
světa fantazie a představivosti, nad-
sázky. S realitou zachycenou fakty a
čísly to nemá nic moc společného,
nicméně jsou to obrázky skutečného
a reálného života, jen viděno vlast-
ním pohledem. Proto více než krajin-
ky a zátiší mě poutala právě ta dětská
ilustrace, svět postaviček a zvířat,
komiksy, vtip, humor. Dětský svět si
nestaví umělé mantinely, jako se to
pak učíme v dospělosti, je v něm více
slunce, radosti a představivosti a to
mi dává při kreslení smysl a doufám,
že je to z obrázků i cítit. 
Kterou svou kreslenou postavičku
máte nejraději?
Vyrostla jsem na Králících z klobou-
ku, Maxipsovi Fíkovi, Machovi a Še-
bestové... a jsem vděčná, že jsme mě-
li ty úžasné výtvarníky. Pro mě ty
postavičky mají společný jmenovatel
- humor, který miluji, a také vysokou
výtvarnou hodnotu.

Jaké máte plány do budoucna? 
Plány mám velké a také mám spous-
tu nezrealizovaných nápadů, které
čekají, až uzrají nebo až na ně přijde
čas. Některé si proto nechám s dovo-
lením pro sebe, abych je nezakřikla,
ale určitě to budou opět knižní ilus-
trace, animace, elektronické knihy a
textilní design. A také pokračování
ve spolupráci na projektu Nevšední
matematika všedních dnů, připravo-
vané elektronické učebnice s licencí
k tvorbě vlastních příkladů.

Helena PelIKánoVá

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
29. 3. - 30. 3. 20.00 ATLAS MRAKŮ

KINO CLUB ČERNOŠICE
19. 3. 20.00 PROKLETÝ OSTROV
24. 3. 15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
26. 3. 20.00 CHYŤ MĚ, KDYŽ TO DO-
KÁŽEŠ

KINO MÍR BEROUN
19. 3. 20.00 NEPOUŽITELNÍ
19. 3. 13.45 SAMMYHO DOBROD-
RUŽSTVÍ 2
19. 3. - 21. 3. 17.30 (St 18.30) MARTIN
A VENUŠE
19. 3. 20.00 NEPOUŽITELNÍ
21. 3. - 22. 3. 20.00 (Pá 17.30) HLEDÁ
SE PREZIDENT
22. 3. - 24. 3. 20.00 (Ne 18.30) NE-
SPOUTANÝ DJANGO
23. 3. - 24. 3. 15.30 CROODSOVI 3D
23. 3. 17.30 BABOVŘESKY
25. 3. 18.30 MAMA
26. 3. 17.30 ANO, ŠÉFE!
26. 3. 20.00 TENKRÁT NA ZÁPADĚ
27. 3. 18.30 NEPOUŽITELNÍ
28. 3. 15.30 HLEDÁ SE PREZIDENT
28. 3. - 31. 3. 18.30 (So 20.00) G.I.JOE 2:
ODVETA
30. 3. 15.30  ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE
30. 3. 17.30 MAMA
31. 3. 15.30 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA 3D

KINO RADOTÍN
19. 3. 10.00 SVATBA MEZI CITRONY
19. 3. a 23. 3. 17.30 (So 20.00) BABO-
VŘESKY
19. 3. 20.00 BABYCALL
20. 3. 10.00 ČTYŘI SLUNCE
20. 3. a 22. 3. 17.30 HLEDÁ SE NEMO 3D
20. 3. 20.00 NA ŠROT
21. 3. 17.30 ČTYŘLÍSTEK VE
SLUŽBÁCH KRÁLE
21. 3. 20.00 NEPOUŽITELNÍ
22. 3. 20.00 RENOIR
23. 3. 17.30 CROODSOVI 3D
24. 3. 16.45 YANNICK DIRIGUJE
SVĚCENÍ JARA - záznam koncertu
26. 3. 17.30 SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT
V AKCI
26. 3. 20.00 LÍSKA VŠEMI DESETI
27. 3. 17.30 CROODSOVI 3D
27. 3. 20.00 Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ
28. 3. 17.30 BABOVŘESKY
28. 3. 20.00 MARTIN A VENUŠE

Na Jarních trzích
bude divadlo i žonglér
Jarní trhy můžete navštívit 23. břez-
na - v areálu zámku Dobřichovice
začínají od 11 hodin.
Nebudou chybět tvořivé dílničky pro
děti, výroba pomlázek ani pohádka
Veselé velikonoce v podání Lidušči-
na divadla. K mání bude zboží tr-
hovců, kteří k nám jezdí prodávat
své produkty na farmářské trhy: čer-
stvý kváskový chleba, uzeniny, kozí
sýr, olivový olej, velikonoční nádiv-
ka… U řeky bude připravena velká
trampolína, lukostřelecký turnaj,
bludiště i další soutěže a hry. Kolem
třetí odpoledne se rozloučíme se zi-
mou – vyneseme Moranu a hodíme
ji do řeky. V 16.00 se na Křižovnic-
kém náměstí  předvede žonglér na
jednokole. Vlaďka CVRČKOVÁ,

Dobřichovice

Tipy NN
* Komedii z lékařského prostředí
Sladké tajemství uvede Dobřicho-
vická divadelní společnost v kině
Řevnice 21., 22. a 23. března, vždy
od 20.00.                  (vš)
* Country kapela Kapičky zahraje
22. 3. od 20.00 na Jarním country
bálu v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 100 Kč.     Pavel Blaženín
* Podvečer s lidovou písní a vínem
bude hostit 23. 3. od 18.00 sál Dr.
Fürsta Dobřichovice. Úvodem zazní
skladby L. Janáčka a B. Smetany.
Soprán: K. Šmídová, tenor: J. No-
ciar, piáno  Jaroslav Šaroun. (vlc)
* Ples dětské lidové muziky Notič-
ky se koná 23. 3. od 19.00 ve Spole-
čenském domě Zadní Třebaň. Hrají
Notičky a taneční orchestr Karavel.
Na návštěvníky čeká tombola, loso-
vání i několik překvapení.          (pef)
* III. karlštejnský maškarní bál se
uskuteční 23. 3. od 20.00 v restau-
rantu U Janů Karlštejn. Hraje skupi-
na MAY DAY.  Vstup 100 Kč.  (jak)
* Mezinárodní komorní sbor
Frankfurt-Praha Jana Polívky a
pražský sbor Mikrochor pod vede-
ním Lukáše Prchala společně zazpí-
vají 24. 3. od 17.00 v Modlitebně
církve bratrské v Černošicích. Pro-
gram tvoří dvě díla duchovní vokál-
ní tvorby:  Via Crucis Franze Liszta
pro sólisty, sbor i klavír a desetihla-
sé Stabat Mater Domenica Scarlatti-
ho. Vstupné 150/100 Kč.           (pab)
* Výstava snímků spisovatelky a
fotografky Marie Holečkové nazva-
ná Aleje Berounska a středních
Čech je do 22. 3. instalována v Ho-
landském domě Beroun.   (pš)
* Beseda s písničkářem a básníkem
Jiřím Dědečkem okořeněná jeho
hrou na kytaru se v kavárně Modrý
domeček Řevnice uskuteční 28. 3.
od 19.00. Šárka HaŠKoVá
* Festival souborů a kapel studentů
i absolventů radotínského gymnázia
GOP FEST hostí 29. 3. od 20.00
Club Kino Černošice.                    (vš)
* Jeskyňářský bál se koná 29. 3. od
20.00 v kulturním domě U Lanovky
Srbsko. Hraje Boss band, předtanče-
ní Holky v rozpuku, tombola. Vs-
tupné 130 Kč. (mam)
* Zpěvák a bluesový písničkář Ge-
rald Clark z jihoafrického Johannes-
burgu koncertuje 30.3 od 20.30 v
černošickém Clubu Kino. Vstupné
150 Kč. Pavel Blaženín
* Dětské zábavní odpoledne s ná-
zvem Velikonoční pomlázka můžete
navštívit 31. 3. od 15.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Výstava snímků cestovatele a fo-
tografa Jiřího Hladiše nazvaná  Pří-
roda a města USA je v kavárně Mo-
drého domečku Řevnice k vidění do
31. března.          Šárka HaŠKoVá

VÝTVARNICE. Bára Buchalová. Foto ARCHIV

Kostýmy nejlépe »prodávala« Dudáková

IX. benefiční ples Náruče se konal 16.března v řevnickém Liďáku. Nesl se v
duchu letní plážové párty, a tak se nikdo nemohl divit, že se na plese potkal
s potapěčem, plavcem, havajskou tanečnicí, černoškou či egyptskými šejky...
V devět hodin už byl  sál plný a zábava mohla začít. Mluveným slovem pro-
vázel návštěvníky Řevničan Ondřej Hejma, o hudební pecky se postaral DJ
Olda Burda. Zpestřením programu bylo vystoupení taneční skupiny Promě-
ny i »retro« módní přehlídka (na snímku), kterou připravila Helena Peliká-
nová a vtipně moderoval místní sportovec Josef Svoboda. Modelky i mode-
lové byli okouzlující; nejlépe každý kostým dokázala prodat Zuzana Dudá-
ková z Modrého domečku! Text a foto Petra FRÝDLOVÁ
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Všeradův kurýr

Návštěvníci, kteří zavítali v pátek
15. března večer do všeradické gale-
rie, určitě nelitovali. Oblíbená mo-
derátorka Saskia Burešová zde zpo-
vídala známou astroložku Olgu
Krumlovskou. Diváci se dozvěděli
mnoho zajímavého o karmě, která -
ať pozitivní či negativní - zanechává

otisky v naší mysli, o geopatogen-
ních zónách, astrologii, mayském
kalendáři i konci světa, indických
palmových listech a spoustu dalších
informací. 
Zajímavý byl výklad horoskopů po-
dle znamení. Dozvěděli jsme se, co
jednotlivá znamení v letošním i v
příštím roce čeká a nemine. Krum-
lovská nám také vyjevila horoskop
pro Českou republiku v blízké době,
který je vcelku pozitivní. Zdá se, že
se konečně bude blýskat na lepší
časy - větší změny k lepšímu by mě-
ly nastat v polovině příštího roku.
Zdůraznila, že změny budou o to po-
zitivnější, nebudeme-li jen nečinně
přihlížet, ale budeme se sami snažit
ovlivnit dění ve společnosti. 
Astroložka nám ukázala, jakou polo-

hu zaujmout, abychom si navodili
dobrou náladu (ležmo na zádech, ko-
pajíce rukama a nohama) nebo jak se
naučit správně dýchat, abychom vy-
užívali veškerý potenciál plic. Na
závěr besedy si diváci mohli koupit
knihu Olgy Krumlovské Osudy 2013
a nechat si autorkou podepsat.
V galerii M. D. Rettigové máte až do

31. března možnost vidět řezby a ob-
razy Antonína Vrňaty z Cerhovic.
Najdete tu mj. řezbu zmatených po-
stav i tváří vyjadřující chaos a jako
protipól tři vysoké siluety andělů,
jež ztělesňují klid. Jejich výška zná-
zorňuje nadpozemský rozměr a pře-
sah do jiného světa. 

Sylva ŠKARDOvá, všeradice

V Česku bude lépe! předpověděla astroložka
MODERÁTORKA SASKIA BUREŠOVÁ ZPOVÍDALA VE VŠERADICÍCH OLGU KRUMLOVSKOU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 6/2013 (121)

DÁMSKÁ JÍZDA. Moderátorka Saskia Burešová (vlevo) a astroložka Olga Krumlovská. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

V synagoze budou
vystavovat caparti
Březen nás ještě lehce pozlobil, ale
zima již definitivně předala vládu
jaru. Protože jsem vám dlouho sli-
boval výstavbu vodovodu a kanali-
zace, dovoluji si vás všechny pozvat
na slavnostní zahájení této historic-
ky největší obecní investice, a to dne
3. 4. od 16.00 na parkoviště u Zá-
meckého dvora. Slavnostní chvilku
nám zpestří staropražská kapela
Třehusk; následně nás bude čekat
19 měsíců práce a různých omezení
do slavnostního ukončení akce. 
Srdečně vás zvu i na výstavu děl na-
šich nejmenších Velikonoční zvyky a
tradice ve výtvarném projevu dětí,
která se koná v bývalé synagoze od
30. 3. do 1. 4. Výstava, kterou při-
pravila Jana Šmardová Koulová ve
spolupráci s MŠ Všeradice a Osov,
bude zahájena 30. 3. v 15.00. Další
dny je přístupná od 10.00 do 17.00.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic  

SHÁNÍTE PRÁCI? ZKUSTE TO
VE VŠERADICKÉM ZÁMECKÉM DVOŘE

Do tamního pivovaru a hostince U Paní Magdaleny 
přijímáme na hlavní pracovní poměr i na brigádu: 

*servírky a číšníky vyučené nebo zaučené 
*šikovnou paní nebo kuchaře na výpomoc do kuchyně 

na svatby a další akce, během léta i na víkendy 
Zkušenost se studenou kuchyní a pečením moučníků vítána. 

Z podbrdského kraje
* Oslavu svátku svého patrona, sv.
Josefa, pořádá 20. 3. Azylový dům
pro matky/otce s dětmi v Lochovi-
cích. Všichni Josefové, Josífci, Pe-
pové a Pepíci, kteří přijdou, dosta-
nou dárek a dozví se zajímavosti o
svém jméně. V prostorách Rodinné-
ho centra Betlém se zároveň bude
konat II. ročník soutěže o nejlepší
domácí bábovku. Posezení začíná
ve 14.30, své výtvory však můžete
nosit celý den. Budete mít možnost
ochutnat bábovky soutěžících a tře-
ba právě té vaší udělí pánská porota
první cenu.  Barbora KönigOvá
* Sváteční velikonoční bohoslužby
se v kostele Nastolení sv. Petra v
Hostomicích budou konat 29. 3. od
18.00, 30. 3. od 19.00 a 31. 3. od
11.00 hodin.              (hol)
* Omítku domu v Osově posprejo-
val 6. 3. odpoledne neznámý vandal.
Navíc vjezd do garáže poházel hře-
bíky. Majiteli objektu způsobil ško-
du 1.000 Kč.   Hedvika KASLOvá
* Dům v Nových Dvorech, který je
využíván jako rekreační chalupa,
vykradl neznámý zloděj. Přes vikýř
a půdu se dostal do přízemí domu,
kde vše prohledal a odcizil oblečení,
drobné mince, prodlužovací kabely,
20 lahví alkoholu i maso z mrazáku.
Z pozemku u domu ukradl litinovou
vanu a 30 lešenářských trubek. Cel-
ková škoda je 11.850 Kč.          (hek)

Do osovské školky přiletěla první včelka, Tonička
Na návštěvu Mateřské školy Osov
přijel Roman Ludvík ze Solné jesky-
ně v Berouně. Přivezl s sebou první
pozdrav jara - včeličku Toničku!
Vyprávěl o ní pohádku, z níž se děti
dozvěděly, jak vypadají včelí do-
mečky a kdo všechno v nich bydlí.
Že včely mají královnu, o kterou se
starají. Sama včelička Tonička jim
vysvětlila, že není nepřítel lidí a jak
se chovat, aby nedostaly žihadlo.
Ukázala, jak vyrábí med a jak vosk.
Z toho si děti vyrobily svíčky. Veli-
kým překvapením bylo modelování
z »medulíny«. Vymodelovaly si ky-
tičku a tu společně se svíčkou daly
maminkám k svátku. Aby si také
děti odnesly nějakou památku na
včeličku Toničku, měly možnost si ji
vytvořit. Děkujeme za pěkný zážitek
a těšíme se na další spolupráci.

Dagmar PEŠICOVÁ, MŠ Osov
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Těžební společnosti, které na Be-
rounsku i v dalších lokalitách Česka
usilují o těžbu břidličných plynů,
byly 8. března z těchto území vyká-
zány. Alespoň symbolicky, při hap-
peningu, který byl součástí Pochodu
v modrém za záchranu hradu Karlš-
tejn. Uskutečnil se jako závěrečná
doprovodná akce třídenní meziná-
rodní konference Berounská výzva
na nádvoří jedné z nejnavštěvova-
nějších tuzemských památek.
Od karlštejnského nádraží vzhůru na
hrad zamířil průvod více než pěti set
účastníků krátce po deváté hodině.
Většina byla symbolicky oděna v
modrém, jiní měli modré paruky, ne-
bo namodro namalované obličeje.
„Modrá je barva vody, a o tu se v pří-
padě povolení průzkumu či těžby
metodou hydraulického štěpení obá-
váme nejvíc,“ uvedla starostka Be-
rouna Šárka Endrlová, která se akce
zúčastnila.
Na nádvoří všechny pozdravil zás-
tupce kastelána hradu Lukáš Kunst,
místní občan, zpěvák Pavel Vítek a
moderátor Petr Vacek. „Vítám i tro-
jici, která má jiný názor. Alespoň bu-
dou moci následně vystoupit v kom-
parsu,“ komentoval Vacek přítom-
nost trojice černě oděných mladíků s
nápisem Hydraulické štěpení je bez-

pečné. Následovalo speciální před-
stavení nazvané První hydrafrakční
štěpení v ČR. Za hudebního dopro-
vodu jej předvedla účastnice konfe-
rence z Jihoafrické republiky, která
coby Matka Země rozdělala oheň

pomocí prastaré metody tření. Život
pak ohni vdechli i účastníci happe-
ningu. Trojice mužů ve žlutých přil-
bách představovala těžaře, jejichž cí-
lem bylo Matku Zemi odsunout na
vedlejší kolej a prosadit své zájmy.

Postavili si vlastní hořící těžební
věž. „Chceme tu těžaře? Chceme
zničit krajinu a znečistit vodu?“ do-
tazoval se přítomných Vacek. Spo-
lečně se jim pak podařilo těžaře z
nádvoří symbolicky vyhnat.
„Cíle třídenní konference Berounská
výzva 2013 bylo z mého pohledu do-
saženo. Zástupci třinácti zemí z celé-
ho světa si vyměnili zkušenosti, zna-
losti i vědecké poznatky na téma me-
tody hydraulického štěpení a společ-
ně formulovali výzvu pro zákono-
dárce celého světa. Účastí na výšla-
pu směr hrad Karlštejn pak stovky li-
dí z Berouna i okolí jasně vyjádřily
svůj odpor proti případné těžbě v na-
šem kraji,“ shrnula berounská sta-
rostka Šárka Endrlová.

Pavla ŠvÉDová, měÚ Beroun

Velikonoční veselici s kuřetem mů-
žete navštívit 31. března v areálu
zámku Mníšek pod Brdy. Největším
lákadlem budou šermířské souboje v
podání skupiny Alotrium. Těšit se
ale můžete i na další program - paši-
jové hry, velikonoční čtení bible v
zámecké zahradě či malování vají-
ček a pletení pomlázek. Do 14.00
bude vyhrávat country kapela Bal-

zám, připravena je i dražba ve pro-
spěch sbírky Pomozte dětem. 
Zámek Mníšek pod Brdy zve do
svých bran v průběhu měsíce března
každý den, kromě pondělí.  Potěšíme
ty z vás, kteří máte zalíbení v obdo-
bí první republiky. Uvidíte bohatě
zařízené interiéry rozdělené do dvou
prohlídkových okruhů. Reprezentač-
ní místnosti, které představují bydle-

ní drobné šlechty na počátku minu-
lého století, nabízejí vstup do pros-
tor vybavených nábytkem ve stylu
baroka, rokoka i klasicismu. Na dru-
hém prohlídkovém okruhu uvidí ná-
vštěvníci autentické bydlení posled-
ních mníšeckých majitelů: hraběnky
Terezie Kastové i jejího chotě baro-
na Theodoricha. Jana DIGrINová,

mníšek pod Brdy

Pochodovali na hrad a »vyhnali« těžaře
SYMBOLICKÉHO POCHODU ZA ZÁCHRANU KARLŠTEJNA SE ZÚČASTNILO PŘES PĚT STOVEK LIDÍ

OHEŇ NA NÁDVOŘÍ. Účastníci pochodu zhlédli na nádvoří Karlštejna speciální představení.   Foto Pavel PALUSKA

Spisovatelka a kurátorka Kateřina
Tučková besedovala 6. března v
Obecní knihovně na Mořince.  
Za román Vyhnání Gerty Schnirch
získala Tučková cenu Magnesia Li-
tera 2010 a byla nominována na Ce-
nu Josefa Škvoreckého, Magnesii
Literu za prózu a Cenu Jiřího Orte-
na. V březnu 2012 vydala román Žít-
kovské bohyně, fascinující příběh o
ženské duši, magii a zasuté části naší
historie. Kniha získala Cenu Josefa
Škvoreckého, její autorka se stala
nejprodávanější českou spisovatel-
kou roku 2012. 
Kateřina Tučková nám představila
zmiňovanou knihu Žítkovské bohy-
ně. Zachytila v ní historii léčitelek i
čarodějek žijících na pomezí Mora-
vy a Slovenska, jejich pronásledová-
ní v dobách čarodějnických procesů
i za druhé světové války a jejich do-
konalou likvidaci za dob komunis-
mu. Vedle bohyní, které vládnou ma-

triarchální společnosti izolované v
zalesněných kopcích, se tu objevuje
také typický Čecháček Jindřich
Švanc - za první republiky obyčejný
zloděj, za protektorátu oddaný gesta-
pák a za komunismu konfident StB.

Tučkové se podařilo napsat čtivý ro-
mán, který zároveň odhaluje nezná-
má místa naší historie a vcelku přes-
ně zachycuje charakter doby. V bu-
doucnu by podle něj měl být natočen
televizní seriál. 
,,Už na škole jsem získala za sloho-
vé práce ocenění, a tak jsem si říka-
la, že bych mohla zkusit něco na-
psat,“ vysvětlovala Tučková při zod-
povídání dotazů, jak se dostala ke
psaní. „Vlastně to šlo samo. Pak mě
oslovilo nakladatelství Host, a já se
stala spisovatelkou,“ dodala s tím, že
hned, jak napíše svoji disertační prá-

ci, začne pracovat na nové knize.
Návštěvníci besedy se s naším hos-
tem mohli vyfotografovat, získat od
něj autogram či koupit knihu. Do na-
ší knihovny jsme pořídili audioknihu
románu Žítkovské bohyně. Načetla
ji Tereza Bebarová, jež převážně re-
prezentuje vypravěčku Doru Ideso-
vou. Úřední hlas propůjčil Miroslav
Táborský. Setkání s Kateřinou Tuč-
kovou bylo milé a příjemné. My jsme
ji potěšili nabídkou výběru náušnic z
dílny naší zastupitelky Markéty Tej-
klové.       Kateřina Smoterová, 

starostka mořinky

Spisovatelka dostala naušnice od zastupitelky
KATEŘINA TUČKOVÁ V MOŘINCE PŘEDSTAVILA SVOJI KNIHU ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

NA BESEDĚ. Spisovatelka Kateřina Tučková beseduje v Mořince. Foto Kateřina SMOTEROVÁ

Největším lákadlem velikonoční veselice budou šermíři

Vynesou Moranu, v Roklince přivítají jaro
Jarní slavnost se bude 23. března od 15 hodin konat v části Mořinky, které
místní říkají Roklinka. Cesta do ní bude od kaplička na návsi značena fábor-
ky. Přijďte s námi přivítat jaro - postavíme spolu symbol zimy - Moranu a
vyneseme ji ze vsi. Vyrobíme si veselé jarní ozdoby z ovčího rouna a plsti.
Uvaříme si jarní polévku s bylinkami a nakonec jaru i zimě zahrajeme, za-
bubnujeme a zazpíváme.            Kateřina SMOTEROVÁ, starostka Mořinky
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Kino začne promítat v dubnu
Liteňské kino bude i nadále promítat. Rozhodli o
tom zastupitelé městyse Liteň. Pro zachování provo-
zu je ale nutné kino vybavit digitálním DVD projek-
torem v ceně asi 180.000 Kč. Dále bude nainstalo-
váno kvalitnější promítací plátno, které našemu kinu
věnuje kino berounské - tím nám ještě více zkvalitní
filmový zážitek. Promítat se začne v dubnu - budeme
moc rádi, když podpoříte kino svojí návštěvou.
Miloslav KLIMEnT, Zastupitelstvo městyse Liteň

Často s žáky prvního stupně ZŠ Li-
teň jezdíme na exkurzi do pražského
planetária. Programy , které nabíze-
jí, jsou zajímavé, doplňují výuku a
dětem se líbí. Letošní čtvrťáci se o
vesmíru učili, na vánoční akademii
měli připravené »hvězdné« vystou-
pení, a tak bylo jen otázkou času,
kdy vyrazí do planetária. Domluvili
se se staršími spolužáky a s učitelka-
mi i Jonáškovou asistentkou Helen-
kou vyrazili ke hvězdám. Iva Svitá-
ková, Eliška Komancová, Eliška Ex-
nerová, Linda Šafnerová a Kája Ho-
řejší ze 4. třídy své zážitky popsaly:

„Společně s pátou třídou jsme jeli do
Planetária v Praze. Nejprve jsme si
prohlédli předsálí. Viděli jsme spou-
stu zajímavých věcí. Mohli jsme si
vyzkoušet jízdu vesmírnou buginou
po planetě Mars, podívat se na mo-
del družice nebo si vyzkoušet, kolik
by vážila plechovka na různých pla-
netách. Zajímavé byly i informace
na dotykových obrazovkách, daleko-
hledy a modely znázorňující oběh Ze-
mě okolo Slunce. Následoval pořad
Toulky sluneční soustavou. Dozvědě-
li jsme se zajímavosti o vzniku ves-
míru i planet. Postupně jsme navští-

vili všech osm planet sluneční sou-
stavy, prohlédli si prostředí i ráz pla-
net. Dozvěděli jsme se fakta i zajíma-
vosti, rozšířili si znalosti i představy.“

Hana Havelková, ZŠ liteň

Přišel pán a povídal nám o dopravní výchově
V pátek 8. března k nám do třídy přišel pán, který nám povídal o dopravní
výchově. Naučil nás, jak se chovat na silnici, jakou mít výbavu na kole a jak
se správně s kolem na silnici chovat. Vyzkoušel nás ze značek a poučil o sp-
rávném oblečení, abychom byli na silnici vidět. Nakonec jsme soutěžili ve
skupinách. Také jsme od paní učitelky dostali odrazky. Moc se nám to líbilo.

Linda ŠAFnErOVÁ, Karolína HOřEjŠí, 4. třída ZŠ Liteň

Liteňské aktuality
* výstavu ručně dělaných výrobků našich spoluob-
čanů se zdravotním postižením pořádá 25. 3. od 9.00
do 16.00 hodin v liteňské knihovně sdružení Konik-
lec Suchomasty. Těšit se můžete na drobnou kera-
miku, korálky, okrasné dlaždičky ubrouskovou tech-
nikou i jiné výrobky. Miloslav kliMenT
* Předat přání k MDŽ liteňským babičkám a potě-
šit je vystoupením přišli s ředitelkou ZŠ Liteň Věrou
Horkou žáci 1. třídy Bohumír Golda a Václav Vrba,
třeťačka Míša Krtková i houslistky Maruška Krut-
ská (2. třída) a Tereza Petrová (2. třída). Liteňští se-
nioři se scházejí každý měsíc, předvánoční a břez-
nové setkání je doprovázeno programech školáků. 

linda Šafnerová, karolína HořejŠí,
4. třída ZŠ liteň

Jezdili jsme po Marsu, buginou
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SE VYPRAVILI DO PRAŽSKÉHO PLANETÁRIA

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       3/2013 (15)                

VYRÁBĚLI ZVÍŘATA. Ačkoli to za
oknem moc nevypadá, co nevidět bu-
de jaro. My se těšíme a aby nám če-
kání uteklo co nejrychleji, snažíme se
také něco jarního vyrábět. Děti z vý-
tvarného kroužku liteňské základní
školy přinesly do školy seno a pod ve-
dením učitelky Lenky Říhové z něj vy-
tvářely nejrůznější zvířátka. Moc se
jim povedla.         Text a foto 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

„S tureckými filmovými produkce-
mi spolupracuji dlouhodobě, s dos-
pělými kaskadéry jsme se tam podí-
leli na výrobě už několika filmů,“
vysvětluje Petr Vlasák, kde se s Břé-
ťou v Turecku vzali. „Loni nás poz-
vali k natáčení pohádky Hititya -
Tajemství medailonu. Je to o třech
dětech, jež mají nadpřirozené schop-
nosti a dokáží ovládat vodu, oheň i
vítr. Tyto schopnosti využijí k zách-
raně své maminky, kterou jim zaklel
zlý čaroděj,“ popisuje děj filmu, v
němž se samozřejmě jezdí na ko-
ních. Spoustu scén v sedle tu mají
právě i tři malí hrdinové. „Jenže tu-
recké děti na koni moc nejezdí, a tak
dostali tři členové našeho ranče šan-
ci podívat se do světa,“ říká Vlasák
senior s tím, že malý Břéťa a s ním
také Klárka Nemrichová a Žaneta

Zedníková odjezdili ve filmu vše, co
si režiser vymyslel. „Břéťa navíc za
Yamana, hlavního hrdinu pohádky,
zvládl i několik nebezpečných kas-
kaderských věcí - třeba pád z koně
nebo pád ze čtyřicetimetrové skály
na lankách,“ popisuje pyšný otec.
„Bylo to fajn, do Turecka bych se
určitě rád někdy vrátil,“ usmívá se
při vzpomínce na loňské filmování
Vlasák junior. Na letošek mu ale tá-
ta, který je mimochodem jeho vel-
kým vzorem, chystá jiný program.
„Ranč Orient toho čeká spoustu.
Skokové závody, v červnu další roč-
ník Královského  průvodu, v létě
koňské tábory. A hlavně hodně vy-
stoupení skupiny Caballos, do kte-
rých už samozřejmě zařazujeme i
děti,“ uzavírá Petr Vlasák.

Helena Pelikánová

LiteňskéOKÉNKO

Hvězdou turecké pohádky je Břéťa Vlasák z Leče
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

MALÍ KASKADÉŘI. Jezdci z lečské stáje Orient: zleva Břéťa Vlasák, Žane-
ta Zedníková a Klára Nemrichová v Turecku.                  Foto Petr VLASÁK
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Fotbalové naděje skončily v zimní lize čtvrté
MLADŠÍ ŽÁKY JEŠTĚ ČEKÁ HALOVÝ TURNAJ A REGENERACE V AQUAPARKU

Liteňští školáci vyrazili do pražského divadla Hybernia na muzikál

Posnídat můžete od dubna

Členové Klubu mladých diváků ZŠ Li-
teň navštívili divadelní představení  -
muzikál Mary Poppins v pražském
divadle Hybernia. 
Všichni jsme jeli plni očekávání, já
osobně jsem si ale moc velké naděje
nedělala. Naše minulé představení mě
zklamalo. Ale jakmile jsem usedla na
sedadlo a vdechla chuť divadla, začí-
nalo mě ovládat nadšení. Zazněl prv-
ní tón, první herecký výkon a já byla
plně vtáhnuta do děje. Hra se mě
zmocnila. Jednalo se o rodinu žijící v
Londýně na konci 19. století. Pan

Banks byl bankéř, měl úchvatnou že-
nu, dvě zlobivé děti a samozřejmě ja-
ko každý, kdo něco znamená, také
služku a nešikovného sloužícího. Jeli-
kož se snažil vyrovnat ostatním měš-
ťanům, sháněl pro děti chůvu. Žádná
chůva u nich ale nevydržela. 
Pan Banks a ani paní Banksová ne-
chápali, proč jejich potomci tak zlobí.
Děti se rozhodly podat inzerát, aby se
zavděčily otci, který na ně neměl čas.
Na inzerát se ozvala jediná chůva:
Mary Poppins. Děti se k ní nejdříve
chovaly stejně odmítavě a zlobivě ja-

ko k ostatním chůvám. Později zjistily,
jak je Mary hodná i zábavná a poma-
lu jí začaly být po vůli. 
Pan Banks měl též chůvu, ale nikdo
nevěděl, jak na něj byla zlá, protože o
ní stále mluvil. Byl odmalička navyklý
na kázeň a úplnou poslušnost. Chtěl,
aby tak vyrůstaly i jeho děti, proto se
mu nelíbilo, že s chůvou si děti užíva-
ly spoustu zábavy. Jeho chováním tr-
pěly nejen děti, ale i jeho žena. Pan
Banks byl hodný člověk, ale dával
přednost práci před rodinou, a to se
nemá dělat. Děti byly náladové podle

pana Bankse, i přesto, že se s chůvou
chovaly dobře. Jednoho dne Poppins
odešla. Děti byly zdrcené a vyčítaly si,
že ji naštvaly. Zatímco děti zažívaly
neštěstí proto, že odešla Mary, jejich
rodiče na tom nebyli o moc lépe.
Jak to tak v pohádkách bývá, všechno
dobře dopadlo. Mary Poppins je
krásný naučný příběh. Kvalita před-
stavitelů úžasná, efekty též. Doporu-
čuji vidět. A myslím si, že mohu mlu-
vit za celý Klub mladých diváků. 

Monika ŠMOlCnOPOVÁ, 
8. třída ZŠ liteň

Zimní způsob života tak trochu za kamny umožnil
mnohým přehlédnout v naší blízkosti masivní
porušení ochrany životního prostředí – ohrožení
zvěře, nevídané poškozování stromů a omezení
pohybu krajinou pro lidi.
Karlštejnské golfové hřiště, lokalizované celou
rozlohou v Chráněné krajinné oblasti Český kras
a tím nucené dodržovat její podmínky ochrany,
obehnalo svůj rozsáhlý pozemek elektrickým oh-
radníkem, místy přes metr vysokým - nepřekona-
telným i pro člověka. Navíc je toto oplocení hrubě
a doslova vandalsky našroubováno v celé několi-
kakilometrové délce do stromů ovocné aleje ze st-
rany silnice a ze strany druhé do stromů spadají-
cích pod zpřísněnou ochranu Přírodní rezervace
Voškov. Poškozeny jsou takto stovky stromů.
Nehezký efekt tohoto zásahu je nesporný, ale v
porovnání s porušením průchodnosti biokoridoru
a ochrany přírody je to vedlejší. Občané přilehlé
Bělče žádají okamžité odstranění plotu, ošetření
postižených stromů a tvrdý finanční postih pro
pachatele. Renata KLeiNová, Běleč

Odstraňte plot! žádají obyvatelé Bělče
KARLŠTEJNSKÉ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ OBEHNALO SVŮJ ROZSÁHLÝ POZEMEK ELEKTRICKÝM OHRADNÍKEM

DRÁTY V LESE. Celý areál golfového hřiště je
obehnán ohradníkem. Foto Evženie MÁDROVÁ

Seriál Liteňské reminiscence je
podruhé věnován spisovateli Sva-
toplukovi Čechovi.                    (NN)
Jak vábně onde na stráni
štít šedý z révy malebného kroje
a kyne věncem opentlené chvoje!
Košatá lípa před ním rozklání
stín větví kolébavých na stůl prostý
– dnes obklopen je nedělními hosty.
Tak píše básník Svatopluk Čech
(pseudonym Nevolný) o lípě na li-
teňské návsi, pod níž se měli vejít
všichni  nedělní besedníci a kdoví
kolik mlčících posluchačů. Liteňská
náves není plochá. Před kostelem
býval celý lipový sad; jedna z lip by-
la prohlášena za Čechovu. Byla
dlouho podpírána ve stoje betonem
a obručemi. V květnu 1945, jak vy-

právějí pamětníci, farář Samek vy-
rval z rukou rudoarmejců před oh-
něm poslední
kus kmene.
Těm bylo šu-
mafuk, čím topili pod kotlem, když
vařili boršč.
Na účastníky tamějších besed už se
nepamatoval. V jasnější paměti mu
utkvěli ti, které znal jako student z
Vraného. Pro Liteňské není nikde
žádný důkaz. Vranovští vypravěči
byli z čeledi sedmilhářů, bavičů sou-
sedů pod kaštany, lipami, akáty, šve-
stkami, před hospodou, kostelem, u
zámku. Dosud nevymřeli, naopak,
někteří jsou z toho umění zaujmout
posluchače dobře živi.
Víc než školní poezie ze stínu lípy,

zaujme čtenáře, bulváru zvláště, Če-
chova první poéma Adamité, až ji

někdo znovu vy-
dá. Bylo mu
sedmadvacet,

moře po kolena. Výjevy vyjádřil
mistrovsky, sugestivně, dráždivě, ni-
koli naturalisticky. Verše šly na
dračku a on na pranýř. Kritici mu
předhazovali, že okopíroval  Byrona
a básnil jako Lamantin či Milton a
děj umístil taky kdoví kam. Kritizo-
vali ho, že Adamité jsou samá smy-
slnost, šlehá z toho erotický plamen
vášní (Studu jsme a cetkám výhost
dali.) Žáci to hltají pod lavicí a
žhnou  jim tváře. 
Čech o Adamitech věděl své.  Než je
napsal, zaujala ho legenda o zkáze

takové sekty z osady Zaječiny u
Kunvaldu. Při cestě k Bartošovicům
stojí dosud kříž na místě, kde měla
hospodu, kde se při zábavách děly
neřesti s takovou horlivostí, až se s
nimi hospoda propadla. Pravděpo-
dobnější je místní legenda, že ženské
z okolí už se nemohly dívat, jak se
jejich chlapi plíží očumovat ty orgie.
Zorganizovaly přepad, smilníky i
smilnice vyvlekly a pobily. Místo za-
rostlé lesem je na podrobných turis-
tických mapách označeno jako
»Kurevna«.
Ono je to s Adamity trochu složitěj-
ší, scházeli se v 15. století leckde, a
Táborité, kdekoli na ně padli, tam je
likvidovali.                     (Pokračování)

Rudolf kADEřÁbEk, beroun

Verše Adamitů šly na dračku, Svatopluk Čech na pranýř

Součástí zimní přípravy fotbalových mladších žáků
FC Liteň/Zadní Třebaň byly tři turnaje zimní ligy

na venkovní umělé trávě v Králově Dvoře. Kromě
nás a domácího klubu, který postavil do tohoto tur-
naje hned dvě družstva, se zúčastnili i mladí fotba-
listé Zdic a Cerhovic. 
Naši hráči po bojovných výkonech skončili v celko-
vém součtu na předposledním, čtvrtém místě. Ně-
které zápasy s velice kvalitními soupeři byli vyrov-
nané, ale přeci jenom se projevila lepší fotbalová
kvalita. Raritou v našem týmu bylo, že za nás nastu-
povala i dvě děvčata: Vendulka Jirkalová a Sára
Vanhecke.
Naše mladé fotbalové naděje před začátkem jarní
soutěže ještě odehrají halový turnaj v Příbrami a
následně je čeká i regenerace v aquaparku.
Moc děkuji trenérům Mirkovi Kavalírovi a Mirkovi
Jílkovi za jejich obětavou práci v našem klubu.
Miloslav kliMEnT, liteň Foto ARCHiV

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

Po dvouapůlletém čekání na stavební povolení
roste vedle čerpací stanice v Litni budova budou-
cího bufetu. Obyvatelům i návštěvníkům Litně bu-
de nabízet snídaně, obědy a večeře. Majitel pan
Raufer počítá s otevřením začátkem dubna.

Text a foto Miloslav kliMEnT, liteň

JAKO MOBIL. Dráty jsou ke stromům přichyce-
ny dlouhými vruty.        Foto Evženie MÁDROVÁ
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Zima končí, ze silnic je (zase) tankodrom
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak postupovat při nehodě, kterou si
způsobíte na zničené silnici?
- Zajistěte místo nehody - ideálně
výstražným trojúhelníkem - a oblečte
si výstražnou vestu. Trojúhelník umí-
stěte nejméně 50 metrů od nehody
- Zjistěte, zda je na silnici značka Ne-
rovnost na silnici, Práce na silnici či
jiná podobná. V případě, že místo bu-
de označeno dopravní značkou, prav-
děpodobně vám pojišťovna ani správ-
ce komunikace nic nevyplatí. Pokud
však úsek označený značkou nebude,
zavolejte ihned policii
- Zdokumentujte místo nehody. Po-
kud policii nezavoláte, vyfoťte výmol
a poškození na vozidle z co nejvíce
stran. Pořízená dokumentace vám
poslouží při prokazování škody
- Vyplňte formulář o nehodě. Každý
účastník nehody je povinný (u neho-
dy, která není nahlášena policii) se-
psat záznam o dopravní nehodě, který
se následně předává pojistiteli. Zá-
znam musí obsahovat identifikační
údaje místa a času nehody, účastníky,
příčinu a průběh

- Zjistěte jména a kontakty na případ-
né svědky
- Při vyšetřování pomůže, když vaše
auto odtáhne odtahová služba rovnou
do servisu, kde poškozené části vozu
nafotí, spraví a vystaví fakturu
- Zjistěte vlastníka komunikace. Dejte
si pozor na to, že majitelem silnic ne-
ní Ředitelství silnic a dálnic, ale stát.
U menších silnic to není Správa a
údržba silnic, ale přímo kraj. Místní
komunikace patří městu nebo obci
- Předložte správci silnice své důkazy.

Pro uplatnění škody zašlete vlastníko-
vi komunikace písemnou žádost. Mě-
la by obsahovat údaje o místu nehody,
způsobené škodě, technické údaje
vozu, vaše osobní údaje (ŘP), fotodo-
kumentaci a doklad za opravu
- Pokud majitel silnice, na které bylo
auto poškozeno, vinu uzná, předá pří-
pad pojišťovně, u níž má sjednáno p-
ojištění odpovědnosti. Pojišťovna je
jen takzvaný vedlejší účastník
- Pojišťovna vám ve většině případů
zaplatí poměrnou cenu zničeného

kola. Důležité je stáří kola, bez ohle-
du na to, že pak musíte koupit pneu-
matiku novou
- V případě, že vlastník komunikace
chybu a vaši škodu neuzná, vymáhej-
te náhradu soudní cestou. Počítejte
však s náklady na soudní výdaje, kte-
ré v případě neúspěchu budete muset
uhradit. Petra FRÝDLOVÁ

Několik akcí absolvovala v polovině
března skupina žen z Hlásné Tře-
baně, které si říkají Holky v rozpuku.
Nejprve jsme se sešli v naší hospůd-
ce U Máni v Třebani, kde hrála ka-
pela Pozdní sběr. Zaposlouchali
jsme se nejen do trampských písni-
ček ale i do lidovek. Nálada byla
výtečná a krásně jsme si i zazpívali.
Den nato, ve čtvrtek, hrála v praž-
ském klubu Harmony country kapela
Spřáhlo. Protože jejím členem je i
naše »Holka v rozpuku« - Ivan Nes-
ler -, šli jsme ho podpořit. Sál byl
nabitý k prasknutí, zpívalo se a tan-
čilo do pozdních hodin. Všichni jsme
byli nadšeni, bezva atmosféra. 
Aby toho nebylo málo, tak jsme se v

pátek zase sešli v Karlštejně v res-
tauračce U Ezopa, kde vystupovala
kapela Náhlá sešlost. A zase jsme
prožili super večer. 
Výtečný hudební maraton jsme v so-
botu zakončili v řevnickém kino-di-
vadle, kde jsme zhlédli komedii Slad-
ké tajemství. Smáli jsme se od začát-
ku do konce, až nás všechno bolelo.
Byla to opravdu povedená bláznivá
komedie, jedna komická situace za
druhou. Děj byl plný zvratů a nedo-
rozumění, která vedou ke kuriozním
koncům. Na představení režírované
senátorem Jiřím Oberfalzerem bude-
me dlouho vzpomínat a vždy s úsmě-
vem ve tváři. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň 

Z našeho kraje 
* Beseda s názvem Osvěta autismu
se koná 22. 3. od 18.00 v budově  II.
stupně ZŠ Dobřichovice.            (vlc)
* Burzy dětského oblečení na jaro i
léto, sportovního vybavení a hraček
se můžete zúčastnit 23. 3. od 9.00 do
12.00 v kině Řevnice. Zboží se přijí-
má 20. 3. 17.00 - 20.00 a 21. 3. 9.00
- 11.00 v hale kina. Podrobné infor-
mace na tel.: 728 872 422. Výtěžek
z prodeje bude věnován kinu/diva-
dlu v Řevnicích. (pef)
* Kurzy reiki, univerzální léčivé
energie, se konají  23., 29. a 30. 3. v
kulturně-vzdělávacím centru Ganes-
ha Dobřichovice. Přednáší Edvard
Pytl. Martina JANOUŠOVÁ 
* Hromadné očkování psů a koček
proti vzteklině se uskuteční 2. 4. od
17.00 do 18.00 za obchodním do-
mem v Řevnicích. Cena jedné dávky
je 100 Kč, kombinovaná vakcína
stojí 250 Kč. (pef)
* Kurz Trénink paměti pro všechny
věkové kategorie můžete od 4. 4.
navštěvovat v Klubu Hlásek Hlásná
Třebaň. (pef)
* Své problémy, připomínky a ná-
měty mohou obyvatelé Řevnic s mí-
stními radními řešit vždy v pátek
před zasedáním Rady města od 8.00
do 9.00 na městském úřadu. (pef)
* Novou členkou Školské rady ZŠ
Zadní Třebaň za rodiče žáků se stala
Pavla Pavlasová. „Jde mi o obnove-
ní dialogu - mezi rodiči navzájem i
mezi rodiči a školou. Proto bych se
ráda pokusila o založení klubu rodi-
čů,“ uvedla po svém zvolení.     (pef)
* Poškozena je po zimě figura
Karlštejnských šachů v Zadní Tře-
bani. „Nahlásili jsme závadu panu
Glaserovi, autorovi projektu šachů,“
řekla obecní zastupitelka Lucie Pa-
ličková. „Figury se budou opravovat
až přestane mrznout. Kdy dojde řada
na Zadní Třebaň, nevíme.“         (pef)
* Počet obyvatel Středočeského
kraje se loni zvýšil o 12 471 - byl to
největší loňský nárůst mezi tuzem-
skými regiony. Na konci roku 2012
v kraji žilo 1 291 816 lidí, což bylo
nejvíc z českých regionů.           (hef)

Cyklobus na Brdy poprvé vyjede 6. dubna
Dobřichovice - Po zimní přestávce opět vyrazí na svou trasu populární brdský
cyklobus. Linka cyklobusu PID bude od 6. dubna v nepracovní dny jezdit po
trase Dobřichovice, nádraží - Černolice - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí -
Mníšek p/B, Kaple - Kytín, náves. Spoje linky navazují v Dobřichovicích na
vlaky. Nástupní zastávka na zdejším nádraží je umístěna na parkovišti vedle
nádražní budovy. Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepra-
vu 25 jízdních kol připevněných v úchytech. Platí zde Tarif PID - v cyklobu-
su se jízdní kolo přepravuje za 16 Kč. Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo
jako spoluzavazadlo za 25 Kč. Z dobřichovického nádraží bude cyklobus
odjíždět v 08:25, 10:25, 12:25, 14:25 a 16:25, na zpáteční jízdu z Kytína se
vydá v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. (pef)

POZDNÍ SBĚR. Hudební maraton Holky v rozpuku zahájily na vystoupení
hlásnotřebaňské kapely Pozdní sběr. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Svatý Jan z Karlíka...
(Dokončení ze strany 1)
V místech, kde je nyní Váňův svě-
tec, od roku 1722 do roku 1954 stá-
vala jiná socha Jana Nepomuckého,
kterou před napuštěním přehrady
přestěhovali. Petr Váňa se inspiro-
val přírodními zákony - využil Arc-
himédův zákon. Vytvořil sochu, jež
by na suchu stát nemohla, ale pod
vodou ano. „Je mnoho klasických
zpodobnění sv. Jana Nepomuckého,
ale hlavní událost jeho života ještě
nikdo nezpodobnil. Jde o zázračnou
chvíli mezi životem zde a tam. Ten-
hle světec ji prožil pod vodou.
Skončil tam proto, že se držel své
víry tak pevně, že ho utopili. Proto
jsem chtěl udělat sochu, jak se drží
kříže, svého předmětu víry a dívá se
nahoru, tedy vlastně z vody,“ řekl
dle i.dnes Váňa. Na sochu použil
božanovský pískovec z broumov-
ského lomu, ten se prý díky tvrdosti
a odolnosti do vodního prostředí ho-
dí nejlépe. 
Dalšími netradičními sochami v
soutěži je třeba obří žulová koule v
Příbrami, socha Antonína Zápotoc-
kého v Zákolanech či socha Bohu-
mila Hrabala v Nymburce.
Tajného hlasování se může zúčastnit
kdokoliv - v každém kraji mohou
zájemci na internetové stránce
www.strednicechy.idnes.cz dát hlas
dvěma sochám. (pef)

Muži ze Svinař přichystali místním i přespolním ženám stylovou oslavu
Mezinárodního dne žen. Akce, která se konala 8. 3. ve svinařské hospodě U
Lípy, měla v první řadě poděkovat ženám, nikoliv parodovat »bývalý svá-
tek«. Každá žena dostala při příchodu květinu, poté následovalo kulturní
vystoupení zdejších mužů, kteří procítěně recitovali básně. K občerstvení
se podávaly chlebíčky a věnečky, k pití byla klasická limo, soda, výčepní
lihovina, meruňkovice a Sklepmistr. Autentičnost akce dodalo i stylové ob-
lečení mnoha návštěvníků - dobové dámské kostýmky či pánské kotlety a
kníry. Za poslechu písní paní Jany a spol se na parketu tančilo a soutěži-
lo v dovednostních disciplínách typu »tanec s balonkem« nebo »kdo uhájí
poslední židli«. Každý vítězný pár byl odměněn láhví nefalšovaného ar-
chivního sklepmistra. Akce se protáhla do časných ranních hodin.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře Foto Radek BOXAN

Hudební maraton hlásnotřebaňské »holky« zakončily v divadle

Na svinařské oslavě MDŽ se pil sklepmistr
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Soukromá MŠ a ZŠ
hledá pro nové třídy učitele do MŠ 

a češtináře, kteří učí »jinak«

Tel.: 724 903 405, www.skolyhlasek.cz
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Na zasedání zastupitelstva města
Řevnic se 11. 3. sešel neobvykle vel-
ký počet občanů. Přišli zejména kvů-
li tomu, aby vyjádřili nesouhlas s
konkurzem na místo ředitele ZŠ. Ač
to Rada města z alibistického důvo-
du »neovlivnit výběrové řízení« ne-
zařadila na program zasedání, díky
plnému sálu a návrhu zastupitele
Hromádky byl bod »škola« doplněn.
Co radní odpověděli lidem na jejich
otázky a pochybnosti o správnosti
vypsání konkurzu na ředitele fungu-
jící školy, se kterou jsou děti, zamě-
stnanci i rodiče spokojení, o čemž
ani zastupitelé veřejně nepochybují?
Téměř nic. Na dotazy (ne)odpovídal
z velké části pouze starosta města
Libor Kvasnička a radní Petr Zava-
dil. Některé jejich odpovědi vzbudi-
ly smích. Vrcholem arogance a nezá-
jmu o názory občanů byl pokus radní
Jaroslavy Dercové o zpochybnění
názoru téměř 500 lidí tím, že petice
podle jejího mínění není z formální-
ho hlediska platná. Do diskuze se
často vkládal její manžel pan Derco.
Chvílemi to vypadlo, že Rada města
má šestého člena, který ale není ani
zastupitelem. 
Jeden občan a jeden zastupitel přímo
na veřejném jednání zastupitelstva
prohlásili, že jim starosta v minulos-
ti řekl, že se chce ředitelky za kaž-
dou cenu zbavit. Stejnou zkušenost
nám potvrdil i jeden z rodičů, který
se byl na úřadě starosty zeptat na je-
ho úmysly se školou. Tato skuteč-
nost podle nás definitivně pohřbila
již tak dost pochybné tvrzení Rady
města o transparentnosti konkurzu!
Návrh zastupitele T. Smrčky, aby za-
stupitelstvo pověřilo Radu města dal-
ším projednáním vyhlášení konkur-
zu, ve smyslu jeho zrušení, za který
mu zatleskal plný sál lidí, neprošel.
Tři lidé v Radě města stojí proti
stovkám občanů a připadá jim to ja-
ko korektní plnění slibu zastupitelů.
Vyhlášení konkurzu nemá vést ke
zlepšení vzdělávání našich dětí, ale k
tomu, aby se našel takový ředitel,
který bude držet ústa a krok.  Neboli

v podmínkách vyhlášeného konkur-
zu na »toho nejlepšího ředitele« pro
naši školu evidentně chybí to pods-
tatné - požadavek servilnosti. 
Z odpovědí radních vyplynula i ne-
znalost školské problematiky. Rada
města plánuje navýšit kapacitu  ško-
ly od 1. 9. 2013 na 454 žáků, přičemž
»opomněla«, že to nevychází ani na
přijetí všech místních prvňáků - i když
o tom byla ředitelkou školy opako-
vaně informována. Přímo na jednání
zastupitelstva se o tom pomocí něko-
likrát zopakovaných jednoduchých
počtů přesvědčil i starosta.
Prosazování radničního hesla »musí-
me zajistit vzdělávání jen našim ob-
čanům« mělo žádoucí efekt. Rodiče
budoucích prvňáků z okolních obcí
(ale i z Řevnic!) již obvolávají okol-
ní školy, zda je možnost přijetí jinde.
Pan Derco dokonce vyzval přítom-
né, ať se přihlásí ti, kdo mají trvalé
bydliště v Řevnicích. Jasně tím na-
značil, že ostatní rodiče nemají prá-
vo se ke škole vyjadřovat, přičemž
on sám už děti ani v ZŠ nemá! 
Ti, co mají možnost, přehlásí své dí-
tě k trvalému pobytu k příbuzným do
Řevnic, a je to. Vypadá to jako pod-
vod, ale účel světí prostředky. Na

jednání zastupitelstva padl z pléna i
názor o kupčení s trvalým bydlištěm
dětí kvůli umístění ve škole. Starosta
to nepopřel. Nechť se například ve-
řejně přihlásí k tomuto účelovému
skutku příbuzní zastupitelů, kteří tak
vehementně horují za konkurz a ne-
přijímání žáků z jiných obcí.

Kdo dělá díru do lodi?

Tolik jednání zastupitelstva, teď pár
otázek, které v nás vyvolal rozhovor
pana starosty v Našich novinách:
Není spíše Rada města tím, kdo dělá
záměrně díru do lodi, na které pluje
50 zaměstnanců, 420 dětí a jejich ro-
diče, a tím se vyčleňuje z týmu obce
jako takové?
Opravdu myslíte vážně svůj slib, že
se mohou uchazeči konkurzu spo-
lehnout na vaši podporu celých 6 let,
když zbývá jen 1,5 roku do voleb?
Nechcete spíš jen vyřešit svůj »pro-
blém« na ten zbývající čas – a to je
»neposlušná« ředitelka?
Proč stále zaměňujete veřejnospráv-
ní kontrolu a nezávislou? Z nezna-
losti nebo účelově? Na řádnou veřej-
nosprávní kontrolu totiž žádné trest-
ní oznámení podáno nebylo!
Jakou máte představu o tom, že ředi-

telka školy bude bránit dětem v pro-
jevování vlastního názoru? Školský
zákon jasně uvádí v § 2: Obecnými
cíli vzdělávání jsou zejména pocho-
pení a uplatňování zásad demokracie
a právního státu, základních lid-
ských práv a svobod spolu s odpo-
vědností a smyslem pro sociální sou-
držnost. Dále v § 21:  Žáci a studen-
ti mají právo  vyjadřovat se ke všem
rozhodnutím týkajícím se podstat-
ných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být
věnována pozornost odpovídající je-
jich věku a stupni vývoje.
Jak jste »zabránili neprůhlednému
nákupu nových spotřebičů do školní
kuchyně«, když zpracování podkla-
dů jste sami zadali 6. 4. 2012 ředitel-
ce školy a ekonomickému odboru a
následné výběrové řízení vypisovalo
město?! Poslední zmínka v zápisech
o nákupu je z 20. 7. 2012, kdy Rada
města výběrové řízení, jež sama vy-
psala, ruší (a ředitelce školy o tom
nic neřekne), a ukládá starostovi za-
dání zpracování koncepce školní jí-
delny. Komu bylo zadáno zpracová-
ní koncepce a kdy?  Jak se to sluču-
je po téměř osmi měsících se slovy
starosty o dovybavení školní jídelny:
„V současné době je v plném proudu
proces výběru nového vybavení
školní kuchyně.“? 
Budou mít v září 2013 školáci, kte-
rých neustále přibývá, možnost stra-
vování a vzdělávání se? Není navý-
šena kapacita školy ani jídelny, což
je povinnost zřizovatele. Ztrácí se
čas a energie vyhazováním ředitelky
školy a nový školní rok tak připra-
ven nebude ani pro řevnické žáky.
Nebo si snad vážně myslíte, že napl-
níte učitelský sbor během prázdnin?
Nebo spíše spoléháte, že mnoho ro-
dičů své děti přehlásí jinam? Ano,
pak problém s kapacitami nebude.
Otázek k (ne)činnosti řevnické Rady
města je spousta a přibývají - nejen
ke škole…       Aleš Klemperer,
Simona Hrubá, Jan KubricHt,
Zdeněk StropeK, martin VeSelý,

petiční výbor, Řevnice

Kdo se jednou trefí,
chce to opakovat
(Dokončení ze strany 12)
Čemu všemu se u vás mohou zá-
jemci o lukostřelbu naučit?
Co vás lukostřelba může naučit, už
jsem se zmínil. Nepotřebujete fyzic-
kou přípravu, ale soustředění, klid,
koordinaci, odhad vzdálenosti... Na
závodech pak musíte v ne úplně op-
timálních podmínkách a pod tlakem
soutěže dokázat prodat to, co jste na
střelnici natrénovala. 
Věnujete se i tzv. 3D terénní luko-
střelbě. Oč se jedná?
Tato disciplína spočívá v tom, že se
střílí v terénu na neznámou vzdále-
nost (5-27 metrů) na gumová zvířa-
ta v reálné velikosti. Na závodech se
vyskytuje vše od králíka přes divoké
prase až po bizona.. Na každém terči
má střelec jednu ránu, střílí se 28
terčů. Sérií dlouhodobých soutěží
ale v Česku existuje více - nejzná-
mější je Český pohár 3D pořádaný
svazem 3D lukostřelby. 
Nicméně, každý, kdo v našem oddí-
lu začne, si může vybrat, kterému
odvětví lukostřelby se nakonec bude
věnovat.     Helena PELIKÁNOVÁ

Tři radní stojí proti stovkám občanů!
ČLENOVÉ PETIČNÍHO VÝBORU KOMENTUJÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ŘEVNIC

NEDŮVĚŘUJEME RADNÍM. Billboard, který řevnický Petiční výbor nechal
vyvěsit v Dobřichovicích. Foto Aleš KLEMPERER

Jako každý kluk jsem prošel obdo-
bím vyrábění luků a šípů. Inspirací
byly, jak jinak, mayovky a v mém
případě i nezapomenutelný E. T. Se-
ton a jeho Dva divoši. K luku jsem se
vrátil vlastně až »generačně« - syn
přinesl lískový prut a jestli prý bych
mu pomohl udělat do Tuláků luk.
Vzali jsme to tradičně: nožem jsme
řezali a ořezávali až do prvních mo-
zolů. Potom již tradice-netradice
přišel na řadu elektrický hoblík a
dílna vydala i další pomocníky. Vý-
sledek nebyl nejhorší, občas se s tím-
to výtvorem dalo i trefit. U mě to
však mělo vedlejší efekt. Večer jsem
nastartoval Internet a s překvapením
zjistil, že v Praze je několik míst, kam
se dá pod odborným vedením chodit
střílet. A protože jsem si ve svém vě-
ku - čeká mě do důchodu ještě něko-
lik let kariéry - nechtěl přivodit špat-
né návyky, vybral jsem si jednu zná-
mou střelnici. Bylo potřeba si termín
zamluvit několik dní dopředu - ano,
začínal jsem zjišťovat, že tento nená-
padný sport bude asi docela popu-

lární. Na místě se mě ujal jeden la-
dič stylu. Začali jsme správným pos-
tojem, pokračovali držením luku, ná-
tahem, vypuštěním šípu. Ono by bylo
ve skutečnosti úplně jedno, jak člo-

věk šíp vystřelí. Klidně může stát na
jedné noze. Ale zkuste si to úplně
stejně zopakovat znova a znova. A s
větší vzdáleností terče je každá ma-
linkatá odchylka sakramentsky znát.
Proto je u lukostřelby, ač se to ne-
musí zdát, technika velmi důležitá.
Já na ní začal snaživě pracovat a
teď už vím, že nikdy neskončím...
Většina klubů, i ten, kam jsem začal
jednou až dvakrát týdně večer do-
cházet, vám půjčí základní vybavení.
Ale velmi brzy zjistíte potřebu se s
lukem, s nímž jste se při tréninku
skamarádili, setkat i příště. Nechce-
te navazovat nové »vztahy«, když si
ten váš půjčí někdo jiný. Takže je na-
čase pořídit si vlastní nádobíčko. A
vyvstává zásadní životní dilema:
Kterou cestou se vydat? Ono je totiž
několik luko-disciplín. U nás trochu
exoticky působí za mořem velmi po-
pulární kladkové luky. Poznáte je
lehce - jsou relativně malé, vypada-
jí, jako by se výrobce zapomněl a dal
místo jedné hned několik tětiv. 
(Pokračování) Jiří TESAŘ, Lety

Pracuji snaživě a nikdy už neskončím...
LETOVAN JIŘÍ TESAŘ POPISUJE, JAK SE DOSTAL K LUKOSTŘELBĚ

LUKOSTŘELEC. S Jiřím Tesařem
kouzlu luku propadl i jeho syn Da-
vid. Foto ARCHIV
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První mistrák, tři neuznané branky! 
MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ JARO ZAHÁJILO JAKO PRVNÍ V NAŠEM KRAJI MUŽSTVO DOBŘICHOVIC

Dobřichovice - Remízou na hřišti
Českého lva Beroun vstoupili do
jarní části krajského přeboru fot-
balisté Dobřichovic. Zbylá muž-
stva našeho kraje odehrají své prv-
ní jarní mistráky předposlední
březnový víkend.
ČLU  Beroun - Dobřichovice 1:1 
Branka: Bureš
Domácí, kteří na podzim prohráli v
Dobřichovicích 0:4, se na hosty vrhli
jako hladový pes na kost. Dobřicho-
vičtí byli často vystavení zákrokům
patřícím spíše do některého z bojo-
vých sportů, než do fotbalu. Přesto
měli úvodních 20 minut převahu a
podařilo se jim dokonce vstřelit tři
branky. Rozhodčí jim však žádnou
neuznali! Jednu pro údajný faul, dvě
pro údajný ofsajd. Řadu dalších útoč-
ných akcí hostujícího celku zastavil
zdvižený praporek. Domácí se do
první šance dostali až ve 22. minutě.
Útočící hráč se srazil s brankářem
Dobřichovic a míč skončil v síti - 1:0
pro domácí. Ve 25. minutě hosté vy-
šachovali obranu Berouna, jenže st-
řelu do branky vyrazil jeden z obrán-
ců nataženou rukou! Píšťalka však
zůstala němá... Ve 31. minutě se hos-
tům přece jen podařilo vyrovnat díky

Jakubovi Burešovi, který pohotově
skóroval pěknou střelou nůžkami.
Dobřichovice pokračovaly v aktivní
hře, ale mokrý umělý trávník hodně
klouzal, což více vyhovovalo brání-
címu se celku. Druhý poločas se hra
vyrovnala, hosté měli i nadále více
šancí. Přesto mohli nakonec prohrát -

domácím se v 86. minutě podařilo
nastřelit tyčku! Za daných okolností
je tedy bod z venku zlatý. 
Dobřichovice - Poděbrady 2:0
Branky: Mašanský, Vršek
Terén byl velmi těžký, takže hra po-
strádala tempo i lehkost. Gól domácí
vstřelili hned v první minutě, ten dru-

hý ale padl až v samotném závěru. 
Další zápasy Dobřichovic:
24. 3. 15:00 Sedlčany - Dobřichovice 
31. 3. 15:00 Dobřichovice - Semice 

Miloslav OMÁČKA

Kdo se jednou trefí, chce to opakovat
DUŠAN PROVAZNÍK VEDE DOBŘICHOVICKÉ A LETOVSKÉ LUKOSTŘELCE

DOMÁCÍ VÍTĚZSTVÍ. V prvním jarním mistráku na domácím hřišti Dob-
řichovice přehrály Poděbrady 2:0. Foto NN M. FRÝDL

Rozpisy mistrovských zápasů fotbalistů Letů, Karlštejna, Řevnic a Zadní Třebaně

Lety - Obávám se, že Robin Hood
není  pro mě tou správnou inspira-
cí - je to spíše ten sport sám, říká o
lukostřelbě Dušan PROvazník z
Letů. S Jiřím Tesařem vedou míst-
ní  oddíl lukostřelců.
Kde se vzala lukostřelba v Letech?
Nejsme domovský letovský oddíl,
patříme pod Sokol Dobřichovice a
většinu roku trénujeme na střelnici v
areálu tamního Sokola. V Letech
jsme využili zdejší sokolovnu pro
zimní trénování. 
Jak jste se dostal k lukostřelbě?
Kdo si jednou vystřelí a zjistí, že do-
káže trefit šípem cíl na určitou vzdá-
lenost, má nutkavou potřebu to zo-
pakovat - a ono to hned nejde! Takže
se začíná s tréninkem základní tech-
niky. Podaří se vám trefit cíl 5 x za
sebou, ale ne 10 x. A pak si řeknete,
že 10 metrů je dobré, ale je potřeba
se strefit na 15, 20, 25... metrů. A už
jste chycená. Mezitím zjistíte, že je
to sport, kde není až tak důležitá síla
nebo atletická příprava, ale že je nut-
ná koordinace různých částí těla a
také - hlava! Musíte být schopná se
uklidnit, soustředit se na sebe sama a
na své pohyby v okamžiku zamíření
a vypuštění šípu. To chytí každého,
koho baví se zlepšovat a pracovat na

sobě. A tak to chytilo i mě. Ostatně,
přijďte si to zkusit! 
Chystám se k vám přidat. Vezměte
mě, a nebo mi to začnete rozmlou-
vat s tím, že lukostřelba je už z his-
torického hlediska spíše pro muže?
Z výše uvedeného už částečně vy-
plývá, že lukostřelba je sport pro
každého: ženy mohou střílet lépe
než muži, staří lépe než mladí, tlustí
lépe než hubení. Motivace jsou asi
různé - muži v tom častěji vidí sou-
těž, touhu vyhrát, nebo třeba lov, že-
ny spíše ocení to soustředění a klid
spojený s pobytem mezi přáteli. A
děti to prostě baví! Zde se pak uplat-
ní i ten Robin Hood nebo indiáni. 

Co si mám jako začátečnice vzít na
první trénink s sebou?
Začátečník k nám může přijít bez
přípravy a výbavy - na první trénin-
ky mu půjčíme něco ze svého vyba-
vení. Ale pokud se rozhodnete  luko-
střelbě věnovat, musíte si pořídit zá-
kladní vybavení - luk, šípy, chránič
na prsty a chránič na ruku. Suma su-
márum to vyjde přibližně na 2000 až
2500 Kč, ale vydrží to dlouho! 
Pokud by opravdu někdo chtěl přijít,
je potřeba se předem ohlásit, aby-
chom příslušné vybavení navíc měli
připravené. Přihlásit se lze na tele-
fonním čísle 602 24 10 24. 
(Dokončení na straně 11) (help)
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FK LETY, krajská I. B třída
Podlesí – FK Lety 24. 3. 15:00
FK Lety – Nečín 30. 3. 15:00
Votice - FK Lety 6. 4. 16:30
FK Lety – Hořovicko B 13. 4. 16:30
Březnice – FK Lety 20. 4. 17:00
FK Lety – Hostomice 27. 4. 17:00
Dobříš B - FK Lety 5. 5. 17:00
FK Lety – Tochovice 11. 5. 17:00
Sedlec-Prčice - FK Lety 19. 5. 17:00
Mníšek - FK Lety 26. 5. 17:00
FK Lety – Rožmitál 1. 6. 17:00
Žebrák - FK Lety 8. 6. 17:00
FK Lety - Maršovice 16. 6. 17:00

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
SK Chlumec - Karlštejn 24. 3. 15:00 
Karlštejn - Osek 30. 3. 15:00
Stašov - Karlštejn 6. 4. 16:30
Neumětely - Karlštejn 13. 4. 16:30 
Karlštejn - Praskolesy 20. 4. 17:00
FK Komárov - Karlštejn 27. 4. 17:00
Karlštejn - Trubín 4. 5. 17:00
Zdice - Karlštejn 11. 5. 17:00
Karlštejn - Újezd 18. 5. 17:00
ČLU Beroun B - Karlštejn 26. 5. 17:00
Karlštejn - Nižbor 1. 6. 17:00
Tlustice - Karlštejn 8. 6. 17:00
Karlštejn - Podluhy 15. 6. 17:00

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice – Středokluky 23. 3. 15:00
Drahelčice – Řevnice 31. 3. 15:00
Řevnice – Zbuzany B 6. 4. 16:30
V. Přílepy – Řevnice 13. 4. 16:30
Řevnice – Třebotov 20. 4. 17:00
Holubice – Řevnice 27. 4. 17:00
Řevnice – Kazín 4. 5. 17:00
Jinočany – Řevnice 11. 5. 17:00
Řevnice – Dobříč 18. 5. 17:00
Č. Újezd – Řevnice 25. 5. 17:00
Řevnice – Kosoř 1. 6. 17:00
Dobřichovice B – Řevnice 8. 6. 17:00
Řevnice – Roztoky 15. 6. 17:00

OZT, III. třída okresní soutěže
OZT – Cembrit 23. 3. 15:00
Kublov – OZT 31. 3. 10:15
OZT – Svatá 6. 4. 16:30
Srbsko  - OZT 14. 4. 16:30
OZT – Hudlice 20. 4. 17:00
V. Újezd – OZT 27 .4. 17:00
OZT  - Nižbor B 4. 5. 17:00
OZT – Tetín 11. 5. 17:00
Broumy – OZT 19. 5. 17:00
OZT – Lužce 25. 5. 17:00
N. Jáchymov – OZT 2. 6. 17:00
OZT – Loděnice B 8. 6. 17:00
Tmaň – OZT 15. 6. 10:15

Řevnice budou hostit
elitu národní házené
Celorepublikový turnaj starších žá-
ků v národní házené se bude hrát 23.
března v nafukovací hale za Lido-
vým domem v Řevnicích. Od devíti
hodin s našimi kluky změří síly druž-
stva Spoje Praha, Ostopovice, Stará
Ves, Žatec, Krčín a Plzeň-Újezd. Na-
šim se moc šancí nedává, ale proč
by s vaším povzbuzováním nemohli
překvapit?!
Hned druhý den, v neděli 24. 3., ma-
jí svůj turnaj dorostenci. Předpoklá-
dáme, že v tomto případě některá z
medailí zůstane doma. Turnaj v hale
začne tak v 9.00 za účasti hráčů z
Bakova, Příchovic, Mostu, Tymáko-
va, Lázní Bělohrad a Staré Vsi nebo
Vítkovic. 
Turnajům budou předcházet valné
hromady obou klubů - DTJ i NH .
Konají se ve čtvrtek 21. 3. od  20.00,
resp. 19.00. Pokud byste měli radu,
jak a co dělat v našem sportu, pak
určitě přijďte naši práci podpořit!
Poslední březnovou sobotu 30. 3.
jsme byli pověřeni uspořádat finálo-
vý turnaj žen o Český pohár. Od 9.00
se v Řevnicích představí  opravdová
špička národní házené: Přeštice, Ty-
mákov, Dobruška a Krčín. 
Duben začneme velikonoční pom-
lázkou a 20. 4. nás čeká první domá-
cí  mistrák.      Petr HOLÝ, Řevnice

Kopaná po okolí
* Fotbalisty FK Lety před jarními
mistráky posílili hrající trenér Jaro-
mír Šmerda, který přišel na hostová-
ní z Baníku Sokolov, Petr Kalivoda
ze Sokola Měchenice, Filip Kolman
z Dukly Praha a René Philipp ze
Všenor. Z hostování v Dobřichovi-
cích se vrátil Petr Štěpán, naopak do
Zadní Třebaně odešel hostovat Mar-
tin Jambor.                    Jiří KÁRNÍK
* FK Lety - OZT 2:0. V přátelském
utkání branky Letů do sítě zadnotře-
baň̌ského Ostrovanu stříleli Janouš
a Zýka. Jiří KÁRNÍK
* OZT - Dobřichovice B 2:1. Ge-
nerálka před začátkem sezony se
Ostrovanu vydařila. Branky OZT st-
říleli Martínek a Čermák.        (Mák)
* Karlštejn - Hudlice 2:3. Přípravný
zápas na umělé trávě v Berouně byl
plný zvratů. Po první půli Karlštejn
prohrával 0:1, následně 2:1 vedl, ale
nakonec odešel poražen. (vlau)


