
Poberouní - Hlavní trať z Prahy na
Beroun a Plzeň vedoucí podél řeky
Berounky čeká modernizace. V
současné době jsou posuzovány vli-
vy stavby na životní prostředí.
Modernizace úseku mezi Prahou a
Černošicemi by měly začít ještě letos

a skončit v roce 2015. Práce mezi
Černošicemi a Berounem budou ča-
sově náročnější - podle i.DNES je
tento úsek na celé trati Praha-Plzeň-
Cheb jediný, který do roku 2015 ne-
bude hotov.
Změny čekají všechna nádraží a za-
stávky od Černošic po Srbsko. V Zad-
ní Třebani má být posunut přejezd
mezi obcí a Řevnicemi asi o 200 met-
rů. Přímo v železniční stanici Zadní
Třebaň je navrženo vybudování dvou
vnějších nástupišť.    
Řevnické nádraží je plánováno jako
obratové pro ukončení linky příměst-
ské dopravy - nové uspořádání umož-

ní pobyt dvou souprav najednou. V
Dobřichovicích vznikne nové nástu-
piště u 3. koleje, stávající nástupiště
bude rekonstruováno. Dále bude zru-
šen přejezd u nádraží a vybudován
přejezd nový.
Ve Všenorech má být zrušena čekár-
na. V Mokropsech je navržena místo
stávající zastávky obratová stanice
pro ukončení vlaků od Prahy a nahra-
zení přejezdu podchodem.
Karlštejnské čeká obnova nástupiště
včetně podchodu a vybudování bez-
bariérového přístupu pomocí výtahu.
Srbsko se dočká rekonstrukce zdě-
ných čekáren.      Petra FRÝDLOVÁ

Nejkurióznější socha
ČR vznikla v Karlíku
Nejkurióznější sochou Česka je dílo
Petra Váni z Karlíka nazvané Set-

kání sv. Jana s an-
dělem. Rozhodli o
tom čtenáři MF
DNES a iDNES.cz
- dílu umístěnému
na dně slapské
přehrady přidělili
548 hlasů z celko-
vých 3 353. 
V anketě bylo no-
minováno 80 ku-

riózních děl, do finále se jich probo-
jovalo 14. Socha sv. Jana Nepomuc-
kého je ojedinělá právě svým umís-
těním čtyřicet metrů pod hladinou.
Do míst, kde před napuštěním slap-
ské přehrady stávala jiná skulptura
téhož světce, Váňovo kamenné dílo
19. května 2012 instalovali potápě-
či z Willyteamu, kteří »obnovení«
sochy patrona dobré pověsti a vo-
dohospodářů iniciovali.             (pef)
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Sedm divadelních sezon účinkoval
populární herec a moderátor Vladi-
mír Čech s poberounskými ochotní-
ky v muzikálu Noc na Karlštejně. Cí-
sař Karel IV. v jeho podání byl přes-
ně takový, jaký má být: charismatic-
ký, moudrý vladař milující svou krás-
nou Elišku. Letošní, osmou sezonu s
námi Vladimír už neodehraje - 22. 3.
podlehl dlouhé, těžké nemoci. Pos-
ledního rozloučení v pražském diva-
dle ABC se zúčastnila i početná vý-
prava ochotníků od Berounky. Na
kytici od nich stálo: Svému císaři
všichni z Noci na Karlštejně...  (mif)

ZASNĚŽENÁ KOLEDA. Zima a sníh provázely koledování o letošním Velikonočním pondělí 1.
dubna. V Řevnicích bývalý zdejší starosta Miroslav Cvanciger vyšlehal Pavlu Petrovou, která k
němu přišla na pomlázku s dětskou muzikou Notičky. (Jaro - viz strana 2) Foto Petra FRÝDLOVÁ

Berounskou trať čeká modernizace
ZMĚNAMI PROJDOU VŠECHNA NÁDRAŽÍ I ZASTÁVKY OD ČERNOŠIC PO SRBSKO

2. dubna 2013 - 7 (593) Cena výtisku 7 Kč

Nejstarší Karlštejňankaoslavila sto jedna roků

Herci od Berounky se rozloučili se svým císařem

Kristýnce postižené obrnou
pomohou víčka od PET lahví
Lety - Pomoci holčičce postižené dětskou mozko-
vou obrnou se rozhodli v letovském centru Leťá-
nek. Budou pro ni sbírat víčka od PET lahví, za
něž má být zaplacena její léčba. Přidat se můžete
i vy. Kristýnka bydlí v Radotíně, obrnu jí zjistili 4
měsíce po narození. Podstoupila operaci, která jí
má pomoci naučit se chodit. K tomu potřebuje re-
habilitaci ve speciálním oblečku, který ulehčuje
nácvik sezení, stoje i chůze. Rodina na léčbu musí
nasbírat 15 tun víček, což jí přinese asi 52.000
korun. (Dokončení na straně 6) Renata DUDOVÁ

Zloděj ukradl cigarety
za devadesát tisíc
Liteň - Bezmála stotisícovou škodu
způsobil zloděj, který se 21. března
vloupal do čerpací stanice v Litni.
„Neznámý pachatel v noci na 21. 3.
přijel k benzince vozidlem Hyundai
Getz světle modré barvy. Jeho espé-
zetku bohužel neznáme,“ sdělil J.
Mestek z karlštejnské služebny Po-
licie ČR. „Rozbil dvojité sklo okna
vedle vstupních dveří, vnikl dovnitř,
naplnil igelitový pytel i plastovou
přepravku stovkou kartonů cigaret
různé značky a z místa ujel,“ dodal
s tím, že hodnota ukradeného kuřiva
je 90.000 Kč. „Oprava poškozeného
okna vyjde na dalších 6.000 Kč,“
uzavřel policista. (mif)

CÍSAŘ. Vladimír Čech jako císař
Karel IV. Foto NN M. FRÝDL

SBOHEM. Rozloučení v divadle ABC.  
Foto Michaela FEUEREISLOVÁ

Agresivní Řevničan napadl sestru
Řevnice - Rušné Velikonoce má za sebou řevnická zá-
chranka. V neděli její sestru napadl pacient, v pon-
dělí zasahovala u dvouapůlleté popálené dívenky.
„Sestřičku v sanitce napadl muž, jehož jsme 31. 3. pře-
váželi ze Řevnic do psychiatrické léčebny,“ uvedl maji-
tel záchranky Bořek Bulíček s tím, že posádce se agre-
sora podařilo »zkrotit« ještě před příjezdem policie. Týž
den vezli Řevničtí do hořovické nemocnice mladíka,
jenž byl nalezen s vážným úrazem hlavy u Lážovic.
„Zřejmě ho srazilo auto,“ řekl Bulíček. Nejsmutnější
událost se stala 1. 4. v Řevnicích. „Dvouapůlletá díven-
ka hledala dárky od zajíčka, sáhla do kbelíku s horkým
popelem a spálila si dlaň,“ dodal záchranář.             (mif)
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První jarní slavnost v chatové oblas-
ti Schodovice pořádal 23. března
Obecní úřad Mořinka. 
Trasa z návsi do místa zvaného Rok-
linka, v němž osada leží, byla znače-
na fáborky. Ten, kdo to tady nezná,
byl jistě zaskočen, že ho cesta za-
vedla do pustého a temného lesa na
konci obce. Roklinka má své kouzlo
- je to místo jako stvořené pro koná-
ní podobných akcí. I přes to, že byla
velká zima, přišlo mnoho lidí a do-
konce se objevilo i sluníčko. 
Děti si mohly vyrobit jarní kytky či
motýly z plsti. Tvořili ale nejen ca-
parti - zapojili se také dospělí. Posta-
vili jsme Moranu, kterou jsme zapá-

lili, a tím vyhnali zimu. Lucie Mu-
tinská uvařila zdravou jarní polévku
a k tomu upekla žitný i špaldovo-
žitný celozrnný kváskový chléb. Po-
prvé jsme si letos opekli buřty. Pro
zahřátí byl připraven svařák a čaj,
místní hospodyňky napekly sušenky,
perník a další sladkosti. Jarní atmo-
sféru dotvářela hra na kytaru. 
Děkuji všem příznivcům i těm, kteří

se podíleli na přípravách a pomáhali
s organizací akce. Velké poděkování
patří manželům Dědinovým za trpě-
livou práci s dětmi a poskytnutí Rok-
linky ke konání jarní slavnosti. 
Chystáme další akce. Mořinka FEST
se bude konat 27. 4. od 14.00 před
Hostincem u Barchánků, pálení ča-
rodějnic 30. 4. od 18.00 u Menhiru.
Na 1. 5. připravujeme Pohádkový les

- start bude v Čabraku od 14.00 do
16.00.      Kateřina SmotErová, 

starostka, mořinka

Třída se změnila v ráj
Velkou jarní výstavu s názvem Když
jaro zaťuká uspořádaly Mateřské
školy z Litně a Svinař. Na dva dny se
jedna ze tříd liteňské mateřinky pro-
měnila v jarní ráj plný zelenajících
se břízek, vrbiček a kvetoucích koči-
ček, doplněný o výrobky s jarní té-
matikou a velikonoční pohoštění.
„Výstavu jsme chystali od půlky led-
na, instalace zabrala necelé dva
dny,“ uvedla ředitelka MŠ Liteň Ja-
roslava Čampulová. Svinařská škol-
ka zaujala zejména projekty Dětské
hřiště a Indiánská vesnice, v nichž
byly postavičky vytvořeny z kraslic.
Liteňští předškoláci zase bodovali
se skupinou potápěčů, houfem beru-
šek v osení či obřím kurníkem se
spoustou slepiček i vajíček. Návštěv-
níci výstavy žasli nad dokonalostí
prací, vedením dětí při jejich výrobě
a úsilím, jež příprava takové výstavy
musela stát. Bonusem byly skvělé ji-
dášky z kuchyně Martiny Vančurové.

Pavla PETROVÁ, Leč

Pojďte sázet stromy,
dostanete vstupenku!
Sázení stromů pod heslem Zasaď st-
rom, ať máš kyslík na zpívání! pořá-
dá v Řevnicích organizační tým pís-
ničkářského festivalu Porta. Přidat
se může každý - sraz je 12. dubna v
10 hodin před řevnickou školou. Od-
měna je stejná jako loni: vstupenka
na finále Porty.

Jiří VONDRÁČEK, Praha

Liteňské oslavy jara začaly ve čtvr-
tek 21. března programem pro děti z
místní základní školy. Žáci šesti tříd
se pobavili při plnění jarního testu v
poznávání rostlin a vyrobili si někte-
ré symboly jara. 
Součástí akce byla i výstava Jarní li-
teňské mámení, která se konala již
popáté. Návštěvníci viděli výtvory
dětí ze ZŠ Liteň, Osov, Beroun-Zá-
vodí i MŠ Beroun-Pod Homolkou,
Karlštejn a Zadní Třebaň, nechyběl
prodej květin, velikonočního pečiva
či košíků. Novinkou bylo vyřezává-
ní ovoce a zeleniny. Členky klubu
seniorek představily své výrobky -
nádherné vyšívané dečky, odrátko-
váné sklenice či háčkované hračky.
Zaměstnanci liteňského pracoviště
Domečku Hořovice připravili výtvar-
né dílny,  kde si každý návštěvník
mohl vyrobit velikonoční věnec či se

zabavit jinou rukodělnou činností.
Soutěž v pečení bochánků letos vy-
hrála Romana Burdová z Litně, na
druhém místě skončila Kateřina Kel-
lerová, třetí místo obsadil pekař
Martin Říha. V dětské soutěži o nej-
hezčího vlastnoručně vyrobeného
velikonočního beránka byl bez kon-
kurence výtvor Katky Kellerové ml.
v životních rozměrech.
V neděli 24. března jsme se rozhod-
ně nepovalovali za pecí - vydali jsme
se vyvětrat a rozhýbat těla na 1. výlet
výletníků. Přes větrné počasí devět
účastníků celý den provázelo sluníč-
ko. Výlet z Krupné na Korno, do Ko-
dy a Srbska nebyl jen procházkou -
museli jsme najít ostrovy s veliko-
nočními stromy, překvapila nás jes-
kyně s pokladem a pobavilo vystou-
pení tančících psů. 
Eva drbAlová, domeček, liteň

Cesta vedla do pustého a temného lesa
MALÍ I VELCÍ OBYVATELÉ MOŘINKY SE V MÍSTĚ ZVANÉM ROKLINKA SEŠLI NA JARNÍ SLAVNOSTI

UPÁLILI MORANU. Účastníci jarní slavnosti zapálili Moranu - symbol zimy.
Foto Kateřina SMOTEROVÁ

Předposlední březnovou sobotu se v
11 hodin otevřely brány dobřicho-
vického zámku - konaly se tu veliko-
noční trhy. Jako každý rok se sem
sjeli trhovci s medovinou, kerami-
kou, kořením i dalším, převážně ve-
likonočním zbožím. Předvádělo se
pletení pomlázek, malování kraslic,
Skauti napekli sladké pečivo a pro-
dávali čaj pro zahřátí. I přes velkou
zimu trhovci vydrželi do konce a ná-
vštěvníci se mohli ohřát u několika
stánků s teplým moštem, kávou nebo
čajem. Nechyběly výborné klobásy a
uzené sýry. Odpoledne sehrálo Li-
duščino divadélko představení pro
malé děti, dámy se mohly celý den
nechat v zámku zdarma nalíčit, u
Berounky zase děti střílely z luku
nebo kovaly podkovičky u zkušené-
ho kováře.    Andrea Kudrnová,

dobřichovice

Skauti pekli sladkosti, děti střílely z luku
DOBŘICHOVICKÝ ZÁMEK HOSTIL »MRAZIVÉ« VELIKONOČNÍ TRHY

V »DÍLNĚ«. Liteňské děti při výrobě beránků.             Foto Eva DRBALOVÁ

NA TRZÍCH. Na trzích v Dobřichovicích si děti mohly vyzkoušet, jak se při-
pravuje velikonoční pečivo. Foto Vlaďka CVRČKOVÁ

Nejlepší velikonoční bochánek umí Romana Burdová
LITEŇŠTÍ OSLAVILI JARO VÝSTAVOU I HLEDÁNÍM POKLADU NA PRVNÍM VÝLETĚ VÝLETNÍKŮ

Pošlete nám básničky,
máme pro vás ceny!
Jaro se – myslím to skutečné, ne
mrazivé kalendářní - kvapem blíží a
než se nadějeme, zaťuká na dveře
Máj lásky čas. Nebo též květen - mě-
síc květů. Každý ten nádherný čas
přivítá podle svého, Naše noviny se
rozhodly vyhlásit májovou soutěž
čtenářů-veršotepců. Pošlete nám
krátkou báseň či jen rýmovačku na
téma jaro, láska, mládí, květy a mů-
žete vyhrát cenu! Pro autory tří po-
dle nás nejvydařenějších básniček
máme připraven kosmetický balí-
ček, CD Wabiho Daňka a - vzhledem
k aktuálním »jarním« teplotám -
slušivou šálu. Své příspěvky posílej-
te do konce dubna elektronicky na
adresu redakce@nasenoviny.net ne-
bo klasickou poštou do redakce Na-
še noviny, Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň. Nejlepší díla také
zveřejníme v NN a na webových st-
ránkách. (JoK)
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Těžba plynu? Riziko, spousta rizik!
JAN KUKLÍK: „METODA HYDRAULICKÉHO ŠTĚPENÍ TÉMĚŘ VŽDY PŘINÁŠÍ NEGATIVNÍ DOPADY.“

Jan Hovorka: Pro pokácení stromu jsem nehlasoval!
Zadní Třebaní se nese rozhořčený hlas, který
nesouhlasí s pokácením stromu vedle kapličky.
Jedním ze zastupitelů, kteří o jeho osudu roz-
hodovali, je Jan Hovorka. Nemohla jsem se ne-
zeptat - proč? Helena PELIKÁNOVÁ
Rád bych upřesnil, jakým způsobem se na schůz-
ce zastupitelstva o úpravě okolí kapličky jednalo.
Paní Tučková přednesla nabídku pana Mayera,
který by z vlastních prostředků nechal upravit
okolí kapličky. Úprava by zahrnovala nový plot,
pokrytí plochy mezi kapličkou a plotem geotextilií
a zasypání kačírkem. Protože podezdívku stávají-
cího plotu v jednom místě nadzvedávají kořeny
javoru, počítal jeho návrh s poražením stromu.
První dotaz pana Jaroše zněl, jestli je javor ne-
mocný, stejně jako ostatní na návsi. Od místosta-
rosty se mu dostalo ujištění, že ano. Poté jsem po-
dával námitku já. Bylo to totiž poprvé, co jsem se
seznámil s návrhem pana Mayera, vehementně
podporovaným paní Tučkovou. Namítal jsem, že
přece není možné svévolně nechat kohokoli upra-
vovat, byť na vlastní náklady, okolí kapličky a je
bezpodmínečně nutné pro rozhodování zastupitel-
stva mít plán, jak bude úprava vypadat. Výsled-
kem diskuse bylo doporučení, aby pro případnou
úpravu byla vypracována dokumentace. Oddechl
jsem si s tím, že se rozhodování o úpravě posunu-
lo na další jednání zastupitelstva a bude čas si věc

promyslet. Náves je jen jedna, stejně tak kaplička
se stromem. Další diskusi o tom, kdo strom pora-
zí, jsem nepokládal za podstatnou. Navíc, ke káce-
ní zeleně je třeba vypracovat protokol o místním
šetření, který podpisuji já. Jak jsem se mýlil! V pá-
tek ráno jsem kolem stromu jel a říkal jsem si, že
bude třeba provést místní šetření, jež by podle
kondice stromu rozhodně nevyznělo v jeho nepro-
spěch. Proto jsem se zděsil, když mi asi za dvě ho-
diny volala manželka Blanka, že strom už u kap-
ličky nestojí! Zůstal jen pařez. Mojí reakcí bylo ro-
zeslání e-mailu všem zastupitelům, že bude nutné
zavést správní řízení s tím, kdo strom porazil. Na-
to se mi dostalo odpovědí, že jsem asi byl na jiné
schůzi, když se rozhodovalo o úpravě okolí kaplič-
ky, potažmo o osudu stromu. Nicméně, rozhodová-
ní zastupitelstva nemůže nahradit místní šetření.
Je mi jasné, že strom padnul v důsledku mého lo-
gického, ale naivního přepokladu, že spuštění celé
akce musí předcházet schválení podrobné doku-
mentace úpravy navržené p. Mayerem. Čili, abych
odpověděl jednoznačně na otázku. Pro pokácení
stromu jsem nehlasoval, kromě toho, že žádné hla-
sování neproběhlo, a jeho poražení považuji za
chybu, na které mám bohužel podíl. Navrhovanou
úpravu považuji za nevhodný a nesystémový krok
úpravy veřejných prostor.            Jan HOVORka, 

obecní zastupitel, Zadní Třebaň

Berounsko - Plánovaná těžba břid-
ličného plynu na Berounsku vyvo-
lala velký odpor lidí žijících v na-
šem kraji. Co o ní soudí Jan KUK-
LÍK, vystudovaný přírodovědec,
profesí specialista na analýzy rizik
vyplývajících z kontaminace ze-
min a podzemní vody. 
Je odpor proti těžbě namístě?
Otázka těžby břidličného plynu v
Česku je kontroverzní téma. Její od-
půrci tvrdí, že hrozí katastrofální oh-
rožení přírody a hlavně zásob pod-
zemní vody. Příznivci zase argumen-
tují, že těžba by mohla výrazně po-
moci snížit cenu energie. Fakt je, že
těžba metodou hydraulického štěpe-
ní s sebou téměř vždy nese přímé ne-
gativní dopady a že těžba v prostředí
Českého krasu představuje specific-
ká rizika.
Co to vlastně je - těžba metodou
hydraulického štěpení?
Do hloubky několika kilometrů pod
povrch (v okolí Berounky pravděpo-
dobně asi do 2 km) se vyhloubí svis-
lý vrt. Po dosažení vrstvy plynonos-
ných břidlic vrt pokračuje v horizon-
tálním směru. Do vrtu je poté vtláče-
na směs vody, písku i chemikálií o
určitých fyzikálně-chemických para-
metrech, která naruší horninu a uvol-
ní z ní plyn. Ten se pak jímá, čistí a
distribuuje.
O jaké chemikálie se jedná?
Ve štěpící směsi jsou mj. obsaženy
biocidní látky proti růstu bakterií
způsobujících korozi ocelových dílů,
stabilizátory jílů proti bobtnání, inhi-
bitory koroze, látky regulující kyse-
lost roztoku a povrchově aktivní.
Mezi těmito látkami bývají látky,
které jsou klasifikovány jako toxic-
ké, karcinogenní či jinak škodlivé.
Celkový obsah těchto látek bývá do
jednoho procenta, nicméně pro jed-
no štěpení na jednom vrtu je třeba až
20 000 litrů vody, což odpovídá asi
200 kg těchto látek. Jedná se tedy o
značná množství, která jsou uměle
vnášena do horninového prostředí.
Těžaři složení směsi často tají s od-
voláním na obchodní tajemství. Dal-

ší osud této směsi vtláčené do země
pod tlakem až několika set atmosfér
je závislý jednak na stupni porušení
hornin štěpením, jednak na geolo-
gických poměrech. Velmi rizikové je
v tomto ohledu tektonicky porušené
prostředí - pukliny a zlomy ve skále,
kdy může dojít k migraci vtláčené
směsi na značné vzdálenosti. 
Co se dál děje se štěpící kapalinou?
Tu je pak nutno zpětně odčerpat, vy-
čistit a někam vypustit. Jedná se řá-
dově o desetitisíce litrů vody při jed-
nom štěpení na jednom vrtu, při sou-
časném štěpení svazku horizontál-
ních vrtů až stokrát více.
Těžební společnosti používají při
těžbě velké stroje. Znamenají riziko
pro životní prostředí?
Právě s technickým zázemím těžeb-
ních vrtů jsou spojeny další negativ-

ní aspekty těžby. Při vrtání dochází k
emisím prachu, kompresory i nafto-
vá čerpadla produkují hluk a emise.
Vrtné věže a obslužní komunikace
představují negativní zásah do kraji-
ny. Při těžbě může docházet ke ztrá-
tám těženého plynu a jak je známo,
metan je plynem způsobujícím glo-
bální oteplování. 
Jaká jsou tedy specifická rizika těž-
by v CHkO český kras?
Pomineme-li otázku, zdali povolovat
průzkum a těžbu v území, které bylo
vymezeno za účelem ochrany příro-
dy, je nutno uvést několik závažných
skutečností. Oblast Českého krasu je
z geologického i hydrogeologického
hlediska unikátní a komplikovaná.
Většina z místních zná krasové jes-
kyně a ví, že vznikly působením
podzemní vody. Ta v krasovém sys-

tému dosahuje hloubky až 500 metrů
pod terénem. V případě negativního
lidského zásahu se chování tohoto
systému nedá předvídat. Těžební vrt
do hloubky dva kilometry může
představovat značné riziko nevratné-
ho ovlivnění hydrogeologických po-
měrů. Je to podobné, jako kdybyste
udělali díru do vany a poté ji špatně
ucpali. Úniky štěpící kapaliny či její
nekontrolovatelné šíření by pro pod-
zemní vodu krasového systému a
krasové prameny, jichž je na území
několik desítek, znamenaly katastro-
fu - samočistící schopnost této vody
je nulová.
Vrstvy břidlic, ze kterých by měl být
těžen plyn, obsahují zvýšené množ-
ství uranu a těžkých kovů. Čili při
injektážích a následném čerpání vo-
dy může dojít ke kontaminaci vody
těmito kovy. Zvýšený obsah uranu dá-
le nese zvýšené riziko uvolňování ra-
donu. Čerpaná voda by určitě nebyla
čistší, než voda v hornině, jak se tře-
ba psalo ve zpravodaji Dobnet. 
Můžete uvést příklady dopadů těžby
na životní prostředí v minulosti?
V Dobnetu autoři také popisují do-
pady těžby ropy na jihovýchodní
Moravě. Je podáván téměř idylický
obraz krajiny, na jejímž povrchu ne-
ní po těžbě ani památky. Skutečnost
je jiná. Před několika lety se usku-
tečnil rozsáhlý průzkum znečištění
podzemní vody způsobené nedosta-
tečně zlikvidovanými plynoropnými
vrty. Výsledek? Téměř 400 nezajiš-
těných vrtů způsobilo, že v někte-
rých oblastech je hladina podzemní
vody pokryta naftou! To představuje
riziko pro zdroje pitné vody - je oh-
roženo až 40 000 odběratelů. Na po-
vrchu ale toto skutečně není vidět. 
Takže: těžit, nebo netěžit? 
Odpověď na tuto otázku je v kompe-
tenci příslušných orgánů státní sprá-
vy. Je třeba porovnat popsaná rizika
a negativní dopady s přínosy. Ty jsou
odhadovány jako pokrytí surovinové
potřeby Česka asi z 10 %, bez udání
doby, po kterou by tyto zásoby plynu
vystačily.          Lucie PALIČKOVÁ

VIKING. Jan Kuklík v masce vikinga na letošním masopustu v Zadní Třebani.
Foto  NN L. PaLičkOVÁ

TADY STÁL. Pařez, který zbyl na třebaňské návsi
po pokáceném javoru.    Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Jaro nepřišlo, ale za pokus to stálo...
PŘÍZNIVCI ROCKOVÉ MUZIKY SE POŘÁDNĚ ROZJELI V ŘEVNICÍCH I V HALOUNECH »U PAVIÁNA«

Přivolat jaro bigbítovým večírkem v
řevnické hospůdce al Bunda se 16.
března pokusili příznivci této muziky.
Sezvali jsme kapely a hosty, kterých
se dostavilo nečekaně hodně. O »vý-
kop« se postarali punkrockoví Daily
Coffee. Pořadatel večera, kapela
Beaton, se postarala o rozjařené pří-
tomné od 21 do 23 hodin množstvím

českých i zahraničních rockových pe-
cek. Na závěr vystoupil Libor Herclík
se skupinou, kterou jsme pro tento
večer nazvali Líba Bída Band. a jaký
byl výsledek? Jaro sice nepřišlo, ale
za pokus to rozhodně stálo! Kdo by
zatoužil připojit se k nám a pořádně
si »zaházet mařenou«, je zván 20.
dubna tamtéž.

Podobná akce se konala 23. března v
halounské hospodě U Zrzavého pavi-
ána. Místní rocková legenda, kapela
Orkus, zde vystoupila v tradičním
složení Jan Drašnar, Marek Veselý a
Zdeněk Pospíšil, ale slyšet jsme moh-
li i famózní kytaru Petra »Kulicha«
Pokorného. Mikrofonu se ujal Ota
Matoušek z nedalekých Svinař, něko-

lik písní z repertoáru žlutýho psa
bravurně  »vystřihl« Ondřej Hejma.
Pauzu mezi sériemi vyplnil Kamont -
Petr Kadeřábek předvedením podiv-
ného strunného nástroje nazvaného
Diddley Bow. K dostání byla ohnivá
voda i limča, feferoňák a krkovička
na prkénku, přítomní splývali s rytmy
jako zamlada a vymalovaným sálem
se nesla  báječná nálada, která nás
neopustila, ani když se o půlnoci pře-
stalo hrát. Na bujarý večer budeme  s
úsměvem na rtech dlouho vzpomínat.  

Terezie ČerVenÁ, Řevnice,
helena PeLIKÁnOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
12. 4. 20.00 PAŘÍŽ - MANHATTAN 
13. 4. 20.00 RENOIR 

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino v dubnu nepromítá

KINO MÍR BEROUN
2. 4., 3. 4., 6. 6. 17.30 (St 20.00) BABO-
VŘESKY 
2. 4. 20.00 RENOIR 
3. 4., 6. 4. 17.30 (So 15.30) MOCNÝ
VLÁDCE OZ 3D 
4. 4. 15.30 TERAPIE LÁSKOU 
4.-6. 4. 20.00 (Čt 18.30) SMRTELNÉ LŽI
5. 4., 7. 4. 17.30 (Ne 18.30) JACK A OBŘI
7. 4. a 13. 4. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE
SLUŽBÁCH KRÁLE 
8. 4. 17.30 BEZ DOTEKU 
8. 4. - 10. 4. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ 
9. 4. 20.00 PÁTRÁNÍ PO SUGAR MA-
NOVI 
11. 4. a 16. 4. 17.30 (Út 20.00) PŘÍBĚH
MÉHO SYNA 
11.-13. 4. 17.30 (Čt 20.00) JURSKÝ PARK
12. 4. - 14. 4. 20.00 (Ne 18.30) VED-
LEJŠÍ ÚČINKY 
14. 4. 15.30 MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D 
15.-17. 4. 18.30 (Út 17.30) LESNÍ DUCH

KINO RADOTÍN
2. 4. 17.30 HLEDÁ SE PREZIDENT 
2. 4. 20.00 GAMBIT 
3. 4. a 5. 3. 17.30 CROODSOVI 3D 
3. 4. 20.00 SPRING BREAKERS 
4. 4. 17.30 JACK A OBŘI 3D 
4. 4. 20.00 BEZ DOTEKU 
5. 4. 20.00 NITRO CIRCUS 3D 
6. 4. 17.30 GAMBIT 
6. 4. 20.00 JOE SATRIANI 3D - záznam
koncertu 
9. 4. 19.00 TENKRÁT NA ZÁPADĚ 
10. 4. 17.30 NERADA RUŠÍM 
10. 4. 20.00 BEZ DOTEKU 
11. 4. 17.30, 13. 4. 20.00 JURSKÝ PARK 
11. 4. 20.00 VEDLEJŠÍ ÚČINKY 
12. 4. 17.30 JACK A OBŘI 3D 
12. 4. 20.00 MÁMA 
13. 4. 16.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE IV 
13. 4. 17.30 DÁVÁ TOMU ROK 
14. 4. 16.45 DON CARLO - záznam opery 

Tipy NN
* Kapelu Tleskač si můžete po-
slechnout 5. 4. od 20.30 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš) 
* Pásmo kabaretních aktovek z dob
rakouského mocnářství a první re-
publiky nazvané Haló, je tu kabaret
uvede 5. i 6. 4. od 19.00  v kině Řev-
nice místní Divadelní studio.     (teč) 
* Tvořivý  den s prohlídkou nových
výrobků můžete prožít 6. 4. od 10
do 18.00 v keramické dílně Magda-
leny Brožové a Ivany Švarcové v
Klínci. (help)
* Duchovní hudba 17. - 19. století
zazní 6. 4. od 17.00 v kostele v Lit-
ni. Účinkují J. Hnyk - bas, J. Erics-
son - baryton, P. Havel - varhany a J.
Kolář - trubka. Jan HNYK
* Fotografie z cesty po Skotsku na
besedě Cesta na skotské Orkneje
představí architektka, cestovatelka a
fotografka Alice Čermáková 6. 4. od
18.00 ve Vinárně U Karoliny Dobři-
chovice. Výstava snímků s názvem
Nedotčen dobou aneb Žít lze i jinak
je do konce dubna umístěna v chod-
bě dobřichovického zámku.       (vlc)
* Judas Priest Revival ze Strakonic
se představí černošickému publiku
6. 4. Repertoár vypůjčený od britské
heavy metalové legendy se rozezní
v Clubu Kino od 20 hodin. (vš)
* Nedělní odpoledne se spisovatel-
kou Alenou Klímovou, která bude
přednášet své sonety a ukázky z po-
vídek, můžete 7. 4. strávit v Café
Galerie Bím Dobřichovice. Začátek
v 16.00. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Díla M. Ravela, A. Dvořáka, Z.
Fibicha... přednesou 7. 4. od 19.30 v
sále ZUŠ Černošice houslistka Dana
Klásková a klavíristka Kateřina Koš-
ťálová. Vstupné 100/50 Kč.     (pab)
* Hru Na útěku, jevištní roadmovie
nejen o jízdě životem dvou svéráz-
ných žen, uvede 12. 4. od 19.30 v
sále Dr. Fürsta Dobřichovice Diva-
delní spolek Křoví. (vlc)
* Kapely Lety Mimo i Five O´clock
Tea zahrají 12. 4. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Hity 60. - 90. let budou na disko-
téce v Kulturním středisku U Koru-
ny Radotín 13. 4. od 19.00 pouštět
DJ. J. Hájek a P. Stráník. Vstupné
100 Kč. Dana RADOVÁ
* Hudební tělesa Contami Nation a
Dlouhej kouř zahrají pro poslech i
tanec 13. 4. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. (vš)
* Divadelní představení pro děti od
tří let Český Honza bude k vidění
14. 4. od 15.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Výstava fotografií členů volného
fotografického sdružení Berounští
fotorici je do 19. 5. instalována ve
Výstavní síni Konírna Beroun. (pap)

PŘIVOLáVaLI JarO. Účastníci řevnického bigbítového večírku se jaro po-
koušeli přivolat tancem. Marně... Foto Jaroslav ČernÝ

PLESaLI až DO ráNa. Ples lidové muziky Notičky se konal v zadnotře-
baňském Společenském domě 23. 3.  Na návštěvníky čekala tombola, loso-
vání cen, dámská volenka i několik překvapení. Na podiu se Notičky střída-
ly s berounským orchestrem Karavel. První překvapení se neslo v duchu
Večerníčku - i s pohádkou Včelka Mája. Na tom druhém - sambě s akroba-
tickými prvky - zapracovaly samy velké Notičky. Tančilo se a veselilo až do
ranních hodin. (pef) Foto nn M. FrÝDL

V řevnické čajovně začala výstava obrazů nazvaná Ve víru květů
Vernisáž výstavy obrazů pražské malířky Markéty Kot-
kové nazvaná Ve víru květů se konala 23. 3. v řevnické
čajovně Cherubín. Mladá umělkyně zde k potěšení i za-
koupení nabízí spoustu krásných, snově křehkých vý-
tvarných prací - suchých litografií a tisků. Její neucho-
pitelná díla jsou vizuálně mistrná, pohyblivá, hřející a
alespoň pro mé vnímámí přesahují široce rámy obrazu.
Mají schopnost vtáhnout do svého světa, který je plný
bezpečí, poklidu a vše objímající lásky, takový, ze které-
ho se vám vůbec nebude chtít vystoupit. Součástí verni-
sáže bylo vystoupení houslistky Jitky Malczyk a harfe-
nistky Celestine Doedenes, jež ve svých autorských
skladbách čerpají z cest a vlastních hudebních kořenů
(Bretaň, Čechy, Maďarsko). V improvizacích vycházejí z
tradičního folkloru Čech, Moravy, Bretaně, Balkánu a
Skandinávie. Pro citlivé duše, jež se rády nechávají vést
snovými cestičkami do paralelních světů, je výstava
Markéty Kotkové skvělou alternativou, jak vyvážit lec-
kdy těžko stravitelnou realitu všedních dnů. V čajovně
Cherubín jsou připraveny loďky k  takovému vyplutí -
nebojte se nasednout, štěstí přeje odvážným a připrave-
ným. Šťastnou cestu! helena PeLIKÁnOVÁ

DELION. Duo Delion - houslistka Jitka Malczyk a har-
fenistka Celestine Doedenes.        Foto Jan cherubín
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Všeradův kurýr

Po čtyřech měsících elektronické
komunikace jsme se 28. března
vydali navštívit naše kamarády do
partnerské obce Všeradic, rumun-
ského Gerniku. Naše čtyřčlenná vý-
prava vedená starostou obce se s

ubíhajícími kilometry těšila na krás-
nou krajinu Banátu čím dál tím víc.
Příjezd do městečka Moldavy nás
utvrzoval v tom, že jsme blíže jihu a
tudíž zde bude tepleji, než u nás. Na-
še těšení na vyšší teploty však zača-
lo na posledním úseku cesty dostá-
vat trhliny. Při výjezdu z Moldavy
sněhu přibývalo a za chvíli jsme za-
čali přemýšlet, proč jsme nevzali sně-
hové řetězy! V Gerniku ukazoval te-
ploměr -1 C°, sněhu zde bylo 25 cm.
Pozitivní zprávou byl kouř, který
vystupoval z komína místní restau-
race. Hostinská Marie nás jako vždy
přivítala s dobrou náladou a toče-
ným ursusem. Následovalo ubytová-
ní, nákup u místního pekaře a pro-
hlídka obce. Večer jsme s přáteli za-
sedli v hospůdce. Sdělování novinek
nebralo konce a protáhlo se až do

pozdních hodin. Místní prý zde sníh
v tuto dobu nepamatují minimálně
50 let. Ranní probuzení nám zpestři-
la mládež klapačkami. Během dne
se začalo oteplovat a když mládež
klepala před odpolední mší, už se
teplota pohybovala kolem 4 C°. My
jsme s místními hasiči probírali další
spolupráci. Techniku se snaží udržo-
vat dobře, jejich vůz je připraven na
nový lak a jak počasí dovolí, budou
pokračovat i v práci na hasičárně.
Navečer jsme se opět všichni sešli v
místní hospůdce. Další den při louče-
ní už bylo 15°C a nám se vůbec
nechtělo zpět do zimy. Dohodli jsme
další termín naší návštěvy Gerniku
na konec dubna a návštěvu gernické
kapely na květnových všeradických
májích. Tomáš čErVENý, 

velitel SDH Všeradice

V Gerniku bylo 25 centimetrů sněhu!
VŠERADIČTÍ SE VYDALI NA NÁVŠTĚVU PARTNERSKÉ OBCE V RUMUNSKU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2013 (122)

VELIKONOCE OČIMA DĚTÍ. Velikonoční výstava prací dětí MŠ Všeradice i ZŠ a MŠ Osov v bývalé
všeradické synagoze se vydařila. Na zahájení 30. 3. zahrál a zazpíval Pavel Brenner, děti z místní škol-
ky zazpívaly a zarecitovaly velikonoční hodovačky. Díla capartů budou ve všeradickém kostele vysta-
vena ještě 6. 4. a 7. 4., vždy od 14 do 15.00. Na snímku jsou děti z MŠ Všeradice před dvoumetrovým
plátnem, které malovaly spolu s dětmi z Osova.   Text a foto Jana ŠmARdOVÁ KOULOVÁ, Všeradice

Budeme čistit požární nádrž!
Máme duben, Velikonoce jsou za námi a snad
nám i počasí konečně dovolí začít s pracemi na
zahrádkách. Po slavnostním zahájení začne vý-
stavba vodovodu a kanalizace »naostro«. Na
webových stránkách obce je umístněn návrh sm-
louvy o příspěvku na výstavbu výše uvedené in-
frastruktury. Od 8. 4. začneme uzavírat tyto sm-
louvy s jednotlivými majiteli objektů tak, aby-
chom měli vše do konce května vyřešeno.
Přeji krásné počasí a zvu ty, kteří neváhají při-
ložit ruku k dílu, na čištění požární nádrže. Koná
se 13. dubna od 8.00 hodin, lopaty a košťata s
sebou. Předem děkuji za hojnou účast.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic  

Zloděje zajímaly chomouty
Osov - Několik chomoutů i ohlávek na koně a
sedmdesátimetrový prodlužovací kabel ukra-
dl neznámý zloděj z kůlen u domu v Osově.
„Vnikl i do stodoly a sklepa domu, ale odtud nic
neukradl,“ sdělil karlštejnský policista J. Mestek
s tím, že dveře do domu se darebákovi vypáčit
nepodařilo. „I tak ale způsobil škodu přesahující
30.000 Kč,“ dodal Mestek. (mif)

Vižinští si užívali
Havaje, při karnevale
Karnevalovou sobotu zažila v polo-
vině března Vižina. Odpoledne si na
diskotéce užívaly děti, večer se zase
vyřádili dospěláci. Na karnevalu to
vypadalo jako na Havaji. K tanci
hrál DJ Sunny samé slunné hity, při
kterých se tančilo až do ranních ho-
din. Jana FIALOVÁ, Vižina

Foto Kamil HRZAL
Z podbrdského kraje
* Na slavnostní zahájení výstavby
vodovodu a kanalizace zve zastupi-
telstvo Všeradic. Akce se uskuteční
3. 4. od 16.00 na parkovišti u míst-
ního Zámeckého dvora.              (bos)
* Vernisáže výstavy Fotoklubu Ho-
řovice se můžete zúčastnit 4. 4. od
17.00 v galerii M. D. Rettigové Vše-
radice. Výstava trvá do 19. 5.    (syš)
* Beseda s psychoterapeutkou se
koná 15. 4. od 9.30 do 12.00 v Ro-
dinném centru Betlém Lochovice. Ja-
na Slavíková si s námi bude povídat,
jak zabavit a rozvíjet dítko předškol-
ního věku přiměřeně jeho mentál-
ním schopnostem. (bak)
* K humanitární sbírce pro Diako-
nii Broumov se připojila Vižina. Na
místní obecní úřad můžete 10., 15. a
17. 4. přinést letní i zimní oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, zác-
lony, látky, nádobí, peří, přikrývky,
polštáře, deky i nepoškozenou obuv.
Věci se odevzdávají zabalené do
pytlů či krabic. Hana LUKEŠOVÁ
* Pět set litrů nafty ukradl z ná-
kladního auta značky Man zaparko-
vaného u hospody Na Růžku ve
Všeradicích neznámý zloděj. „Maji-
teli způsobil bezmála dvacetitisíco-
vou škodu,“ uvedl karlštejnský poli-
cista J. Mestek. (mif)
* Obraz Panny Marie v ceně 10.000
korun ukradl z kostela ve Skřipli ne-
známý lupič. Poškozením kostela vz-
nikla římskokatolické farnosti Řev-
nice finanční ztráta 10.200 Kč. (mif)

Ženám na DOŽ zacvičily »starší dorostenky«
Osov – Deset let už se v Osově ko-
nají březnové oslavy DOŽ aneb
Dne osovských žen. Ani letošní rok
nebyl výjimkou. Místním ženám v
sokolovně zarecitovali capati z
osovské školy, zazpíval dětský sou-
bor Muzikantík a mužská část členů
Divadla ze stodoly předvedla krát-
kou ukázku spartakiádní skladby
starších dorostenek. Oslavu zakon-
čily skladby Katapultů a Olympiců
v podání skupiny Braboux. Akci or-
ganizoval a pohoštění zajistil osov-
ský obecní úřad ve spolupráci s ha-
siči a sportovci. 
Na snímku je zachycen spartakiád-
ní nástup »starších dorostenek« v
podání mužů z osovského Divadla
ze stodoly. (JoK) 

Foto Vlaďka TAUCHENOVÁ  
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Centrum hostí den pro živou radost
V dOBŘiCHOViCÍCH SE BUdE KONAT AKCE URČENÁ TĚM, KTEŘÍ TOUŽÍ PO dÍTĚTi

Řevničtí vynášeli Moranu, Třebaňští Mořenu
FiGURÍNY PŘEdSTAVUJÍCÍ PANÍ ZiMU OdPLULY PO PROUdU BEROUNKY

První jarní den se před školou v Řevnicích sešla
skupinka asi třiceti dětí a dospělých, aby společně
vynesli Moranu. Akci organizovala třída 5. A a
folklorní soubor Klíček. Ve třídě se do výroby
zapojili všichni - kluci navlékali skořápky, děvča-
ta Moranu oblékala. Figurínu představující »paní
Zimu« jsme pak nesli k Berounce. Celou cestu
jsme »čarovali« a prozpěvovali. Na mostě nabíra-
la hlasitost intenzity a když byla Morana zapálena
a vhozena do řeky, křičeli všichni nadšením. Sle-
dovali jsme, jak ji unáší proud. Pak letěly do vody
i malé Moranky, jež si děti ve škole vyrobily, aby
kouzlo bylo účinnější. Až uvidíte z mraků vyku-
kovat a hřát sluníčko, vězte, že na tom má záslu-
hu i skupina řevnických dětí, jež vyhnaly zimu.

ludmila CHRouSTová, ZŠ Řevnice

Zpívali v obchodě i na úřadu
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Tak si spo-
lečně zpívaly děti za zadnotřebaňské školky i ško-
ly při vynášení Mořeny - paní Zimy. Průvod zpí-
vajících a recitujících dětí prošel obcí, zazpívali
jsme v obchodě, na obecním úřadu i všem, které
jsme k Berounce potkali. Na lávce jsme se se Zi-
mou rozloučili a začali se těšit na Jaro, které letos
ne a ne nad zimou zvítězit!

Před Velikonocemi byla naše školka plná malova-
ných vajíček, osení, zajíčků i barevných kytiček.
Povídali jsme si a četli o jarních zvycích, jak naši
předci slavili Velikonoce, učili se hodovačky,
pletli pomlázky a tvořili z keramické hlíny. Vy-
tvořili jsme dva veliké beránky na výstavu do ho-
řovického Domečku a také jsme si beránky upek-
li a o svačince snědli - moc nám chutnaly. 
Do pražského Národního Muzea jsme se vydali
podívat na výstavu Jak se žilo za Císaře pána. Ca-
parti se dozvěděli, jaké dřív měly děti hračky, jak
se oblékaly, bydlely i jak byly trestány. Sami si
mohli vyzkoušet klečení na polínkách i na hrachu,
obléknout se do dobových oděvů i potěžkat otep,
kterou děti dříve musely nosit a pomáhat tak rodi-
čům. Výstava se všem moc líbila a kdybychom
nespěchali na vlak a na oběd, určitě jsme ještě
dlouho vydrželi využívat interaktivní prvky.
Těsně před velikonočními prázdninami školáčci
zvládli výlet do Svatého Jána pod Skalou, kde pro
ně v ekocentru KAVYL připravili program Čarov-
ný rok s výtvarnou dílnou. Tam se také dozvěděli
mnoho zajímavého o Velikonocích i o jaru.
Byla Zima mezi náma, ale už je za horama. Snad
už je to v těchto dnech pravda...

Pavlína nePRaŠová, MŠ Zadní Třebaň

Dobřichovice - Seminář Den pro živou radost -
přirozená cesta k početí a rodičovství se bude
konat 6. dubna v dobřichovickém Centru kom-
plexní péče. Jednou z koordinátorek projektu s
podtitulem Ženství, přirozenost, zdravé mateř-
ství je fyzioterapeutka Jitka HolubCová.
Jak vznikl nápad uspořádat seminář?
Do našeho centra přicházejí kromě jiných i ženy,
muži nebo páry, které touží po miminku a z něja-
kého důvodu se jim otěhotnění nedaří. Můžeme
nabídnout fyzioterapii, cvičení či psychologickou
konzultaci k podpoře přirozeného početí. Může-
me však také nabídnout pomoc v přípravě a prů-
běhu oplodnění umělého. Před časem oslovila na-
ši ředitelku Iveta Kučerová, zakladatelka obecně
prospěšného projektu Živá radost. Ten je platfor-
mou pro inspiraci, informovanost a vzdělávání v
oblasti přípravy na vědomé početí a rodičovství.
Nás její projekt zaujal a rozhodli jsme se ho pod-
pořit odbornou konferencí spojenou s beneficí na-
zvanou Den pro Živou radost - Den početí. Kon-
ference je spojena se Dnem otevřených dveří
CKP, cvičebními bloky i možností konzultací a te-
rapií se zkušenými fyzioterapeuty. Akce je určena
veřejnosti, všem, kteří touží po dítěti, hledají růz-
né možnosti, sami takovou zkušeností prošli nebo
by se rádi o této tematice dozvěděli více.
Jakým hlavním bodům se zde chcete věnovat?
Hlavním tématem je Přirozená a vědomá cesta k
početí a rodičovství. Připravili jsme témata vědo-
mé volby mít či nemít dítě, cesty vedoucí k poče-
tí, jako je například metoda Ludmily Mojžíšové,
etické otázky umělého oplodnění, sdílení osobní
zkušenosti s umělým oplodněním, vyrovnávání se
se ztrátou, která početí může doprovázet, hledání
vlastních zdrojů živé radosti. Na závěr je připra-

vena diskuze s přednášejícími a účastníky setkání.
Kdo konkrétně bude přednášet?
Přednášet budou přední odborníci z řad fyziotera-
peutů, psychologů, porodních asistentek, embryo-

logů či výživových poradců. Můžeme se těšit na
fyzioterapeutku Claru Lewitovou, Hanu Volejní-
kovou, žačku paní Mojžíšové, vedoucí psycholož-
ku CKP Dobřichovice a Roseta Danu Jandourko-
vou, porodní asistentku Ivanu Konigsmarkovou,
vedoucí embryoložku centra asistované reproduk-
ce v Podolí Janu Rutarovou, výživovou poradky-
ni Kateřinu Kolišovou. Workshopy - cvičení po-
vedou fyzioterapeutky Jana Oršošová i Pavla
Johnson a jógová terapeutka Monika Košařová.
Úkolem semináře je  šířit osvětu?
Ano. Úkolem konference i celé benefiční akce je
poskytnout prostor pro otevírání důležitých, od-
borně a společensky odlišně přijímaných skuteč-
ností na téma přirozeného či umělého početí. To,
že některá »řešení« jsou ve společnosti nejhlasi-
tější ještě neznamená, že jsou jediná. Chceme po-
skytnout prostor a své odborné zkušenosti k otev-
ření komplexnějšího náhledu na toto téma. 

Helena Pelikánová

DUDÁCI VÍTALI JARO. VII. Dudáckého vítání
jara se ve Zbraslavi s dalšími kapelami zúčastnil
také folklorní soubor Pramínek z Černošic. Sál
restaurace byl plný milovníků této specifické mu-
ziky a každé vystoupení bylo oceněno velkým po-
tleskem. (help) Foto Miloš TALAGA

XIV. Poberounský folklorní festival STAROČESKÉ MÁJE
Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách

* čtyři desítky souborů z Česka i zahraničí * dudáci * cimbálovky * dechovky 
* stylové jarmarky * pobožnosti * ceremoniály žádání o právo * tancovačky...

LETY 4. 5., BEROUN 4. a 5. 5., MOKROPSY 5. 5., LiTEň 11. 5,
ViNAŘiCE 11. 5., VšERAdiCE 18. 5., MNÍšEK pod Brdy 18. 5.,

ZAdNÍ TŘEBAň 25. 5., KARLšTEJN 26. 5.

Kristýnce pomohou víčka...
(Dokončení ze strany 1)
Do sbírky se můžete zapojit i vy. Stačí nevyhazo-
vat víčka od PET lahví, mléka, džusů nebo šťáv a
přinést je do RC Leťánek, kde máme u vchodu
sběrné místo. Sbírka bude zatím trvat do konce
června. Zastavit se můžete kdykoliv v době otev-
ření herny (pondělí a úterý od 15:30 do 17:30)
nebo v době kurzů, které probíhají od pondělí do
pátku 9:00-21:00. Podrobnější informace o sbír-
ce najdete na stránkách www.letanek.cz

Renata DuDoVá, RC Leťánek, Lety

KOORDINÁTORKA. Fyzioterapeutka Jitka Ho-
lubcová. Foto ARCHIV

A POLETÍŠ! Zadnotřebaňské děti při vynášení
Mořeny.       Foto NN M. FRÝDL



Strana 7, KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ  Naše noviny 7/13

Sto patnáct let let od založení  SDH
Karlštejn uplyne 1. května letošního
roku. Oslavy si ale »schováváme« až
na září - konat se pravděpodobně bu-
dou v sobotu 7. září a budou mít po-
dobu dne otevřených dveří ve zbroj-
nici. Dopoledne pozveme veřejnost,
odpoledne pak okolní sbory. 

Sto patnáct let je jistě úctyhodná do-
ba, která si zaslouží krátké zhodno-
cení. Jak tento časový úsek vidí sou-
časní členové dobrovolného hasič-
ského sboru v Karlštejně?
Zcela v duchu známého přísloví, že
oheň je dobrý sluha, ale zlý pán,  bý-
val ve středověku značný strach z
požárů. V těchto dobách měly rozho-
dující význam při hašení ohňů pře-
devším řemeslnické cechy. Nejúčin-
něji zasahovali ti řemeslníci, kteří
měli k této problematice profesně
nejblíž - kominíci, tesaři, pokrýva-
či... Již od 14.  století bylo řemeslní-
kům ukládáno mít háky a v případě
požáru postupovat dle »řádů«, které
určovaly úkoly jednotlivých osob
včetně opatrování zachráněných vě-
cí.  Vrchní dozor příslušel obecním

představitelům, rychtářům a purkmi-
strům, nebo představeným klášterů a
panských domů. I tak v minulosti leh-
la popelem značná část měst a obcí.

Z pramenů je známo bezpočet přípa-
dů, kdy byla vypálena nejen opevně-
ná sídla - hrady a kláštery, ale i celá
města a vesnice. (Pokračování na str. 8) 

„Bolí mě kolena!«
stěžuje si nejstarší
Karlštejňanka
Sté první narozeniny oslavila 30.
března občanka Karlštejna Anna
Švestková. V současné době žije ve
zdickém Domově V Zahradách. Zde
ji také v pátek 29. 3. navštívil staros-
ta Karlštejna Petr Rampas i členky
sociální komise Hana Lacmanová a
Marie Rampasová. Všichni jsme jí
popřáli hodně zdraví. Oslavenkyně
nám na oplátku dala příslib, že se za
rok opět sejdeme. Trochu si ale také
postěžovala, že ji začala bolet kole-
na. „Zlobím se na ně, ale co se dá
dělat,“ usmívala se nejstarší Karlš-
tejňanka, která má v rodném listě
zapsáno datum 30. 3. 1912. Jinak se
ale o vše zajímá a svůj velký den os-
lavila v dobré náladě. Kromě karl-
štejnské výpravy Anně Švestkové po-
blahopřáli také náměstek středočes-
kého hejtmana a starosta Zdic.

Marie RAMPASOVÁ, Karlštejn

»Čarodějnice« vzplanou v areálu zbrojnice
Pálení »čarodějnic« chystají na 30. dubna karlštejnští hasiči. Akce se bude
konat od 18 hodin v areálu hasičské zbrojnice. Pro děti bude připraven buřt
a limonáda zdarma, občerstvení bude zajištěno i pro ostatní návštěvníky.
V květnu karlštejnské hasiče čeká okrsková soutěž v požárním sportu - usku-
teční se 18. 5. od 9.00 na hřišti v Litni. První červnový den se bude v Ho-
řovicích konat okresní soutěž v požárním sportu mužů, žen i dorostenců, 6.
června pořádá HZS Beroun na letišti v Tlustici krajskou soutěž profesioná-
lů ve vyprošťování zraněných osob po dopravní nehodě. V sobotu 8. 6. se v
Hořovicích uskuteční okresní kolo soutěže mladých hasičů Plamen. 
Největší akce, kterou bude Okresní sdružení hasičů Beroun zajišťovat, je
Krajské kolo soutěže mladých hasičů a dorostenců Plamen 21. - 23. 6. na
stadionu v Hořovicích. Přijďte podpořit svoje družstva  a soutěžící při plně-
ní soutěžních disciplin v požárním sportu!  Jiří MRKÁčeK, SDH Karlštejn

Třetí hradní maškarní bál se konal
v sobotu 23. března v karlštejnské
restauraci U Janů. Téma? Seriálo-
vé postavy. Když jsem do sálu dora-
zila, měla jsem pocit, že jsem se
přenesla do televizního světa, kde
se právě všechny seriály propojily.
Byly zde například Zoufalé manžel-
ky, Chlapci a chlapi, poručík Co-
lombo, slečna Fine, Ovčí babička a
spousta dalších. K tanci výborně
hrála kapela May day. Celý večer
se náramně vydařil, a tak doufejme,
že se zase za rok sejdeme!
Text a foto Martina MOTTlOVÁ,

Karlštejn

Děti malovaly kraslice

Na bál dorazil Colombo i Ovčí babička

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       4/2013 (12)                

NEJSTARŠÍ. Karlštejňanka Anna Švestková oslavila
na konci března 101. narozeniny. Foto Petr RAMPAS

Hasiči letos oslaví sté patnácté narozeniny
KARLŠTEJNSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BYL ZALOŽEN PRVNÍ KVĚTNOVÝ DEN ROKU 1898

Karlštejnský zpravodaj

Na Velikonoce se pečlivě chystaly
děti v karlštejnské školce. Udělaly si
výzdobu, učily se říkanky i koledy a
při tom malovaly kraslice a vyrábě-
ly velikonoční dekoraci. (Viz  str. 8)

Text a foto Hana HRABÁKOVÁ,
MŠ Karlštejn
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Kemp: Ráno sníh, 
po obědě první hosté

COUNTRY V CLUBU. V pátek 22. března se v černošickém Clubu Kino konal
Jarní country bál. Jaro jsme s karlštejnskou kapelou Kapičky vítali v poměr-
ně komorním  prostředí. Nevím, co způsobilo, že přišlo opravdu velmi málo li-
dí - snad fotbalový zápas v televizi nebo velká zima. Každopádně ti, co přišli,
si bál užívali a vytvořili báječnou atmosféru. Kapičky letos slaví 30. výročí za-
ložení kapely, doufejme tedy, že na další jejich akce přijde více lidí, aby se mu-
zikantům lépe hrálo. Text a foto Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

Hlavním stavebním materiálem ve-
dle kamene bylo dřevo, komíny u
domů byly dřevěné, střechy pokryté
došky. Pro hasební zásah nebyl ni-
kdo připravován, ohně byly likvido-
vány primitivně.  Proto se začala k
účinnosti zásahů u požárů připravo-
vat požární nařízení; od počátku 18.
století je vydávala tehdejší vrchnost,
později i jednotlivá města. V roce
1751 Marie Terezie patentem vydala
Řád k hašení ohně pro města zem-
ská, městečka a dědiny království
českého, v němž byly stanoveny
zásady, jak vyhlašovat poplach při

požáru i kdo musí pomáhat hasit. Do
té doby bylo vždy jen na dobré vůli
občanů, zda se hašení požáru aktiv-
ně zúčastní. Mnohem propracova-
nější byl požární řád Josefa II. z
roku 1781, který se již začal zabývat
prevencí, tedy odstraňováním příčin
požárů. Nařizoval například krytí st-
řech šindelem a zakazoval stavění
dřevěných komínů. Za významnou
změnu v boji proti ohni lze považo-
vat i přenesení odpovědnosti za do-
držování předpisů na představitele
obce. Dobře míněná nařízení ovšem
narážela na možnosti prostého oby-
vatelstva. Domky se i nadále pokrý-
valy došky a zděných komínů přibý-
valo pomalu. 
Rozmach dobrovolných hasičských
sborů v českých zemí začíná přibliž-
ně po polovině 19. století. Přispěly k

tomu tři nové právní normy: Zákon
o právu shromažďovacím a spolčo-
vacím z roku 1867, Řád policie po-
žárové pro království české z roku
1876 a Zemský zákon č. 62 z roku
1884. Hasičským sborům byl tak dán
právní základ k jejich vzniku. Záko-
ny byl upraven poměr sborů k obci a
pojišťovnám byla uložena povinnost
přispívat na výdaje hasičských sbo-
rů, včetně podpory hasičů při úra-
zech. Pod vlivem těchto zákonů jsou
ve druhé polovině 19. století v ce-
lých Čechách ustanovovány sbory do-
brovolných hasičů. Nejstarším ha-
sičským »profesionálním sborem«
je v Čechách Pražský hasičský sbor,
založený v roce 1853 z tak zvaných
počišťovačů – metařů. 

(Pokračování příště)
Jiří MRKáČEK, SDH Karlštejn

V plném provozu je od pátku 29. 3.
autokemp v Karlštejně. Ráno toho
dne ještě mezi chatkami ležel sníh,
odpoledne už dorazily první tři obyt-
né karavany. „Jejich české osádky
už prý k nám na Velikonoce jezdí asi
dvacet let,“ uvedla správkyně kem-
pu Radka Včeličková. „Ráno jsem
ale nevěřila, že by mohl někdo dora-
zit, ještě kolem osmé to vypadalo, že
spíš budeme stavět sněhuláky,“ do-
dala. Podle starosty městyse Petra
Rampase bude nyní kemp otevřen
denně až do poloviny října.        (mif)

Foto Radka VČELIČKOVÁ

Co se bude dít...
* Aprílový zájezd do IQ parku v Li-
berci pořádá 6. 4. karlštejnské pra-
coviště Domečku Hořovice. Cena
550 Kč zahrnuje dopravu, vstupné
do parku i zábavu. Eva Knopová
* odborná přednáška Jana Royta
na téma Karel IV.  a Václav IV. ve
vztahu k dějinám středověké Fran-
cie se koná 26. 4. od 19.00 v Rytířs-
kém sále hradu Karlštejna. Vstupné:
150/75 Kč. Jaromír KUBŮ
* Turistický pochod Karlštejnská
tlapička je naplánován na 27. 4. Tra-
sy v délce 12, 19, 26, 35 a 50 km ve-
dou blízkým i vzdáleným okolím
Karlštejna. Start je na místním nád-
raží mezi 6.30 a 11.00, cíl v penzio-
nu Karlštejn. Martina MoTTLová
* výstava Šlechtické rodové ražby
16. a 17. století je k vidění v bývalé
Konírně Císařského paláce hradu
Karlštejna. Vstupné 40/20 Kč.  (jak)

Hasiči oslaví sté patnácté narozeniny
POKRaČOvÁNí Ze stRaNY 7

V AKCI. Karlštejnští hasiči na jedné
ze soutěží.        Foto Jiří MRKÁČEK

Každý netrpělivě očekával příchod
jara a místo toho - sněžilo! Děti v
karlštejnské školce už se těší, až od-
kryjeme plachtu pískoviště, zatím si
však musejí počkat…
„V televizi říkali, že Velikonoce jsou
svátky jara a
přitom napa-
dl sníh,“ ne-
věřícně zkonstatoval jeden chlape-
ček a s chutí začal zpívat koledy.
„Ježíšku, panáčku!“ spustil zvesela
a ostatní děti se k němu hbitě přida-
ly. „Ne, ne, ne! Koledy ano, ale ve-
likonoční,“ brzdila jsem caparty a
směrovala je na Hody, hody…
„My už máme doma výzdobu z vět-
viček a vajíček,“ chlubil se další
chlapeček. A tak i my, ve školce,
jsme si udělali velikonoční výzdobu,
vyráběli jsme dekorace, malovali
kraslice. Maminka onoho chlapeč-
ka nám slíbila upéci domácí bábov-
ku, abychom si udělali oslavu…
Ještě týž den jsem si udělala výzdo-
bu i doma. Sehnala jsem domácí bí-
lá vajíčka a těšila se, že budu malo-
vat kraslice. Obal s vajíčky jsem po-

ložila v kuchyni na linku, ale… Pa-
pírový obal byl prasklý a jedno vej-
ce skočilo přímo na podlahu. „To
zachráním,“ pomyslela jsem si a
začala vybírat skořápky. Pomocí
lžíce jsem se snažila vajíčko nahnat

na talířek.
Bílek stále
unikal, ale

nakonec se dobrá věc podařila. 
„Že se na to nevykašleš,“ ozval se
vedle mě manžel, který se umí obje-
vit přesně v tu pravou chvíli. 
„To je domácí, od Marcí,“ pípla
jsem a dodala, že mám vytřeno do-
čista dočista. A jak jsem se tak po-
malu (s bolavými zády) zvedala, ra-
menem jsem zavadila o kartonek se
zbylými vajíčky a všech devět se
jich rozplesklo po podlaze…
Popadla jsem utěrku, obklíčila tu
spoušť, setřela, zabalila a vyhodila
celé do koše. I s tou utěrkou!
A v tu chvíli se stalo hádejte co - ve
dveřích zase objevil manžel…
(Ještěže jsem zachránila alespoň to
první vejce.) Hana HRABÁKOVÁ, 

MŠ Karlštejn

Ježíšku, panáčku! vítaly
děti ve školce Velikonoce

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

tesařství MIHaLíK
Karlštejn

Zhotovení střech, pergol, 
zahradních domků, balkonů, 

vrat, dřevěných stropů, komíny
Tel.: 731 480 496

web: tesarstvi-mihalik.ic.cz



Strana 9, AKTUALITY Naše noviny 7/13

V domečku můžete »adoptovat« králíka 
VÝTVARNICE A ARTETERAPEUTKA PŘEDSTAVUJÍ SVŮJ PROJEKT Z NÁRUČE DO NÁRUČE

Řevnice - Před rokem se v rukou
arteterapeutky Karin Řehákové a
floristky i výtvarnice Kláry veselé z
řevnického Modrého domečku na-
rodil malý látkový králíček. Byl vy-
tvořen jako dárek pro ředitelku o.
s. Náruč Zuzanu dudákovou. Sám
dlouho nezůstal, králičí rodina se
brzy rozrostla. O projektu Z Náru-
če do náruče jsme hovořili s oběma
»králičími maminkami«.
Můžete projekt představit?
Vznikl naprosto spontánně loni. Část
výroby jsme přenesly jako program
do výtvarné dílny pro uživatele soci-
ální rehabilitace v Modrém domečku.
Na výrobě králíků se tedy podílejí li-
dé se zdravotním postižením. Nově
jsme pro každého z králíků vytvořily
originální »adopční list«, který při za-
koupení králíka přináší poselství.
Jaké poselství?
Myslíme si, že podpora a ocenění lidí
se zdravotním postižením, jejich prá-

ce a jejich snaha o zapojení se do »zd-
ravé« společnosti by měla být samo-
zřejmou součástí každého z nás. 
Komu je tedy tento projekt určen?
Každému z nás. Všem, kteří si chtějí
domů odnést nejen pouhý »výrobek«,
ale i pocit, že se aktivně podílí na
podpoře potřebných. Uvítali bychom
podporu všech, kteří, spolu s námi,
pomohou rozšířit »adopci« králíků
mezi své rodiny a přátele. V našem

soukromém životě se králík stal oblí-
beným a radostně přijímaným dár-
kem. Právě originální adopční list šíří
poselství o smyslu projektu.
Kde lze králíka zakoupit?
V kavárně Modrého domečku, kde
každý den přibývají noví členové krá-
ličí rodiny. Jistě si vybere každý...
Navíc - protože se jedná o ruční výro-
bu - není problém vyhovět i speciál-
ním požadavkům na velikost či deko-

ru. Králík by měl přinášet radost a
zpětně podporu našim uživatelům. 

Helena PELIKáNOvá

Zadní Třebaň - Je studentem Hudebního gym-
názia Hlavního města Prahy, hraje na hoboj a
kudy chodí, tudy zpívá. A také účinkuje v mno-
ha představeních Národního divadla i Státní
opery. Tak by se dal charakterizovat dvanácti-
letý Zadnotřebaňan Matěj KIROv.
Od pěti let chodí do Kühnova dětského sboru,
který letos za dětský muzikál Čert a Káča aneb
Peklo v pekle získal Zlatý oříšek. „Hraju tam  jed-
noho z neposlušných čertíků,“ říká Matěj. „Do-
stali jsme se do letošní desítky vítězů - teď násle-
duje internetové a rozhlasové hlasování,“ dodává.
Zlatý oříšek je projekt, který vyhledává a podpo-
ruje aktivní, nadané a úspěšné děti České republi-
ky. Garantem soutěže je ředitel Divadla Na Vino-
hradech Tomáš Töpfer. V minulých letech toto
ocenění získali např. Barbora Kolářova z Řevnic
či Ruda Dyr ze Zadní Třebaně.

Z 280 jednotlivců a souborů se děti z Kühnova
dětského sboru dostaly mezi deset nejlepších. V
těchto dnech je v běhu navazující soutěž o Zlatý
oříšek dětských diváků České televize. Každé
pondělí se v dětském pořadu Planeta YO postup-
ně představují vítězové Zlatých oříšků za rok
2012 a vy některému z nich můžete dát hlas na
adrese http://www.zlatyorisek.cz/ceskarepubli-
ka/zlaty-orisek-partneru/?id=11
A co má před sebou Matěj? Po Velikonocích se
vrací do představení Hry o Marii. O prázdninách
vyhrál konkurs na roli v opeře Aleše Březiny Zítra
se bude... „Stojím na jednom pódiu a jsem v jedné
malé šatně s legendou českého divadla Soňou
Červenou,“ říká Zadnotřebaňan s tím, že si po-
dobně užíval také Wagnerova Parsifala, kde pro
změnu hrál společně s Evou Urbanovou.

Petra FRÝdLOvá

Z našeho kraje 
* Kurz Trénink paměti pro všechny
věkové kategorie můžete od 4. 4.
navštěvovat v Klubu Hlásek Hlásná
Třebaň. (pef)
* Kurz první pomoci určený hlav-
ně rodičům a všem, kdo pracují s
dětmi, se v rodinném centru Leťá-
nek Lety koná 8. a 15. 4. Podrobněj-
ší informace najdete na www.leta-
nek.cz. Renata dudOvá
* O vykládání tarotových karet bu-
de 6. 4. v Kulturně-vzdělávacím ce-
ntru Ganesha Dobřichovice předná-
šet Helena Bielková. Karty si od ní
můžete v centru nechat vyložit i celý
čtvrtek 11. 4. Další info na stránkách
Ganeshy.    Martina JANOuŠOvá
* Povídání o Indii s promítáním do-
kumentu Igora Chauna a ochutnává-
ním indických specialit se v centru
Ganesha Dobřichovice koná 10. 4.
od 19.00. Vstupné 100 Kč.       (maj)
* Přednášku pro náctileté Jak pečo-
vat o svou pleť organizuje 11. 4. od
13.00 centrum Ganesha Dobřichovi-
ce. Mladí klienti mají vstup zdarma,
maminky zaplatí 50 Kč.            (maj)
* Sběr nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se v Zadní Třebani
uskuteční 13. 4. od 8 do 11 před
obecním úřadem. (pef)
* vycházku za poznáním geologic-
kého vývoje okolí Prahy můžete ab-
solvovat 13. 4. Sraz je na nádraží v
Radotíně v 10.00. Kladívka, pevnou
obuv a svačinu s sebou.              (sah)
* Kurz smaltování pro zájemce o
techniku zapékání smaltovacího pu-
dru na kovové nebo skleněné výse-
ky pořádá liteňské pracoviště Do-
mečku Hořovice 14. 4. od 10.00 do
14.00 hodin.      Hana LuKEŠOvá
* Zápis do MŠ v Dobřichovicích se
koná  16. 4. od 10 do 16.00. S sebou
vezměte rodný list dítěte a váš prů-
kaz totožnosti. (pef)
* Berounský nájezd na dálnici D5
ve směru do Plzně je v souvislosti s
výstavbou kruhové křižovatky v
těchto místech od 2. 4. dva týdny
uzavřen. Průjezd je upraven pře-
chodným dopravním značením. (pš)
* Ke srážce Škody Octavia s vel-
kým psem na rychlostní silnici R4 u
Jíloviště byli 23. 3. voláni řevničtí
profesionální hasiči. Řidič auta, kte-
ré navíc  narazilo do svodidel, zra-
něn nebyl, pes náraz nepřežil. Hasiči
pomáhali s úklidem vozovky.   (pav)

NEPOSLUŠNÝ ČERTÍK. Matěj Kirov v dětském
muzikálu Čert a Káča. Foto ARCHIV

KRÁLÍCI Z NÁRUČE. Karin Řeháková a Klára Veselá (zprava) s králíky
určenými k »adopci«. Foto Karel GREGOR

Řevničtí zvolí radu
Řevnice – Volby do školské rady ZŠ
Řevnice se konají 4. 4. od 8 do 19.00
v budově 2. stupně ZŠ. Volí se dva
zástupci za pedagogy (volí pedago-
gové) a dva za rodiče (volí rodiče).
Právo volit má každý z rodičů, je-
jichž dítě navštěvuje ZŠ, volit se
mohou maximálně dva kandidáti.
Volební řád je k dispozici na webo-
vých stránkách města www.revni-
ce.cz v Aktualitách. Za pedagogy
kandidují do školské rady Mgr.
Michaela Sklenářová a Mgr. Lukáš
Novák, za rodiče pak Jiří Kylar, Ing.
Hana Sklenková a Simona Hrubá. 
„Ráda bych přispěla ke konstruktiv-
nějšímu vývoji nynější emočně vy-
pjaté situace kolem školy,“ uvedla
jedna z kandidátek, Hana Sklenko-
vá. (lup)

Zaplaťte za odpad!
vyzývá obecní úřad
Zadní Třebaň – Obecní úřad v
Zadní Třebani vyzývá obyvatele
obce, aby uhradili poplatky za ko-
munální odpad.
Zastupitelstvo obce letos schválilo
vyšší sazbu poplatku za komunální
odpad, protože náklady za jeho odvoz
se neustále zvyšují. Poplatek tedy
činí 750 Kč na osobu a rok, z toho ob-
čané, kteří mají v obci trvalý pobyt,
mají nárok na úlevu 250 Kč. Všem
občanům bude výměr na poplatek za
odpad doručen. (lup)

VYDAŘENÉ TAJEMSTVÍ. Senátor Jiří Oberfalzer se stal úspěšným diva-
delním režisérem! V polovině března měla v řevnickém Biodivadle premi-
éru hra Sladké tajemství anglického autora Raye Cooneyho v jeho režii.
Byla to vydařená podívaná! Na jevišti nebyla ani chvilku nuda, humorné
scénky se střídaly jedna za druhou, zúčastnění dobřichovičtí i řevničtí
ochotníci byli přirození a vtipní. V hlavních rolích se představili Jiří Šafrá-
nek a Karel Král, doplňovala je Eva Kopová a Jan Seidl. Menší role si za-
hráli Alice Čermáková, Petr Kaplan, Jan Tarant či Alena Říhová. Sladké
tajemství se bude hrát ještě 4. 5. v pražském divadle Semafor.                (lup)

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Dvanáctiletý Matěj hraje na hoboj a kudy chodí, tudy zpívá

Senátor se představil v roli režiséra
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Tenisová škola
pořádá nábor nových členů

Přihlaste se na celé jaro a v dubnu
hrajete ZADARMO!

➢ pro děti školkou i školou povinné, 
pro  dospělé, začátečníky i pokročilé

➢ tenisová školička, trénink individuální i ve
skupině, fyzická příprava, soustředění, turnaje
➢ možnost náhrady zameškaných  tréninků 
➢ místo konání tréninků: Svinaře a Lety

Bližší informace a přihlášky: 
+420 608 539 550, 

vaclavek@tenis-skola.cz
a na www.tenis-skola.cz

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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Dveře muzea Výtopna Zdice se po-
prvé po zimě otevřou první dubnový
víkend, tedy 6. a 7. 4. Muzeum je
známé nejen železniční a silniční
technikou, ale také malou expozicí
socialistických relikvií. Při slavnost-
ním zahájení sezony se návštěvní-
kům nově představí vzorový byt z
přelomu 60. a 70. let minulého stole-
tí. Spatříte, co se tenkrát používalo
ke každodenní potřebě téměř v kaž-
dé rodině, chybět nebude ani roze-
čtené Rudé právo, stylová pivní lá-
hev ani další dobové předměty. 
Letošní otvírání Výtopny Zdice se
ponese v duchu májových oslav
svátku práce tak, jak si je ještě mnozí
pamatují z dob socialismu. Budete
moci vidět dobové automobily, ale-
gorické vozy, zazní internacionála.
Na vše budou dohlížet příslušníci

VB. V sobotu se do prostor muzea
sjedou i další automobiloví veteráni
z okolí. Navíc bude k této příležitos-
ti z Prahy vypraven zvláštní historic-

ký motorový vlak v čele s lokomoti-
vou T 435.003 přezdívanou Hektor.
Odjezd z Prahy-hlavního nádraží je
v 7:55, do Zdic vlak dorazí v 9:06.

Každou hodinu bude odjíždět od mu-
zea historický autobus na okružní
jízdu Zdicemi; první v 9:00, posled-
ní v 16:00. Po poledni bude ze Zdic
vypraven historický vlak Herold ex-
pres do Březnice. Předem přihlášení
účastníci navštíví březnický pivovar
a ochutnají zdejší pivo. Od 10.00 bu-
de v muzeu a následně i ve vlaku do
Březnice vyhrávat staropražská ka-
pela Třehusk. Podrobnosti najdete
na webu www.saxi.cz. 

Radim ŘÍHA, Výtopna, Zdice

Odjezdy historického
vlaku v sobotu 6. dubna:
7.55 Praha-hl. n.
8.04 Praha-Smíchov
8.55 Beroun
9.06 Zdice - příjezd
13.30 Zdice
14.09 Příbram
14.30 Březnice - příjezd
17.04 Březnice 
17.37 Příbram
18.17 Zdice - příjezd

Muzeum láká na socialistické »relikvie«
ZDICKÁ VÝTOPNA OTEVÍRÁ PO ZIMĚ SVÉ BRÁNY - 6. DUBNA VYJEDE HISTORICKÝ VLAK I AUTOBUS

POJEDE VLAK I AUTOBUS. Při slavnostním otevření Muzea Výtopna Zdice se budete moci v sobotu 6. dubna svézt
historickým vlakem i autobusem. Foto Radim ŘÍHA

V minulém čísle jsme otiskli první
část příspěvku vedoucího dobři-
chovického oddílu lukostřelců Ji-
řího TESAŘE. Dnes vám nabízí-
me dokončení. (NN)

Kladkové luky mají nepřekonatelný
výkon, tj. rychlost výstřelu. Technic-
ky orientovaní jedinci se zde mohou
vyřádit. Najdou tu nepřeberné množ-
ství hejbátek a nastavovátek. Kladky
vám pomohou vklidu s nataženým lu-
kem zamířit, speciální mířidla dát do
roviny cíl. Zkuste si »vklidu« mířit s
ostatními luky! S nátahem stoupá sí-
la, již do toho snažení musíte dát... 
Nejklasičtější z kategorie luků kla-
sických jsou tzv. luky tradiční. Val-
nou část na nich tvoří speciálně vy-
brané dřevěné materiály. Nenajdete
zde žádné pomocníky míření. Vše je
na technice držení tětivy, nátahu, od-
hadu a zkušenostech. Tato kategorie
lučištníků jde ve své vášni dále a po-
dle toho volí i cíle střelby. V našich
krajinách není lov lukem povolen,
ale lukostřelci v této tzv. 3D disciplí-
ně to vyřešili elegantně. Místo živých
zvířat mají umělá, v životní velikosti.
A to od králíka až po jelena či do-
konce bizona. 
Tato disciplína má své kouzlo. Pohy-
bujete se v přírodě a s různými cíli,
vzdáleností i úhlem střelby je to pest-
ré závodění. Alespoň to nadšeně ří-
kají všichni zasažení touto aktivitou.

Já jsem se zatím tradičním lukem ne-
vybavil a »na lov« se nevydal. Svoje
životní dilema jsem usměrnil na ji-
nou disciplínu: olympijský luk. 
Olympijské střelce, i mimo olympiá-
dy, poznáte snadno - z luku jim trčí
různé tyče a čudlíky. I zde má vše své
opodstatnění. Důležité je každý výst-
řel zopakovat maximálně stejně. Na
straně techniky je to relativně snad-
né, stabilizátory, to jsou ty tyče trčí-

cí dopředu i do stran, pomohou luku,
aby se choval při každém výstřelu
stejně. Zbytek je na člověku - ten ať
bojuje s tím, aby vždy stejně zamířil
a vypustil šíp. U klasické lukostřelby
nemáme hledí, tradiční luk nemá ani
mušku. Kladkový pomůže s hledím.
Olympijský luk je mezi nimi. Mířidla
poskytnou mušku, hledí je přímo na-
še oko, které by mělo být s nataženou
tětivou vždy ve stejné poloze.

Vybaven odpovídajícím nářadím,
jsem začal pokukovat po systematic-
kém tréninku. Změnil jsem střelnici,
stal se členem jednoho pražského
klubu, vyzkoušel pár závodů. Dostal
jsem se sice do mírné deprese, proto-
že mnozí střílí opravdu neskutečně,
ale zase to motivuje k práci na sobě.
Nadšením jsem nakazil svoje děti a
pracuju na manželce, ta ještě trochu
odolává. 
Přeje mi i náhoda. V Dobřichovicích
se loni v létě objevil letáček, na němž
stálo, že v místním Sokole otevřeli
lukostřelnici. Místním nadšencům se
podařilo zrekonstruovat plochu bý-
valé střelnice. Vyměnili jsme si kon-
takty a naplánovali tréninky oriento-
vané i na výchovu mladých adeptů.
Se svým olympijským lukem jsem zde
skoro sám a vyhlížím trochu exotic-
ky. Ale nevadí, již ta příležitost mít
střelnici prakticky ve své vsi je úžas-
ná. Organizují se závody v disciplíně
3D, a to děti, nakažené dospěláky ne-
vyjímaje, baví. V zimě, když hrozilo
umrznutí a ztráta šípů pod sněhem,
jsme se přesunuli do »azylového do-
mu« Sokola Lety. Ale již pokukujeme
po teploměru a těšíme se ven.
3Dčkaři v duchu rozmísťují svoji
zvěř a my olympici sníme o střelbě
na pořádnou vzdálenost. Zkuste si to
sami: vystřelit, chvilku čekat a slyšet
zadrnčet šíp v terči. Ty blázne, krá-
sa! Jiří TESAŘ, Lety

Zkuste si to sami: Vystřelit a slyšet zadrnčet šíp v terči...
LETOVAN JIŘÍ TESAŘ POPISUJE, JAK SE DOSTAL K LUKOSTŘELBĚ - 2)

Desítky nádherných masek, spousta her a zábavy,
pivotel MMX naplněný až po strop. Tak vypadal
Leťánkův dětský karneval v Letech. Nikoho z nás
nenapadlo, že na konci karnevalové sezóny dora-
zí takové množství krásných masek - i s dospělá-
ky jsme napočítali na 350 hostů. Přes počáteční
obtíže s místem a malé odchylky od programu se
karneval rozjel na plné obrátky. Tančilo se, hráli
jsme hry, masky dětem malováním na obličej vy-
lepšoval salón Klementýna. Každý, kdo si koupil
tombolu, také vyhrál. Nakonec jsme si společně
zachrastili chrastidly, která si děti vyrobily. Výtě-
žek z karnevalu - úctyhodných 11.190 Kč - bude
použit na nové vybavení i provoz rodinného cent-
ra Leťánek. Děkujeme zúčastněným za hojnou
účast, maminkám z Leťánku za pomoc s organi-
zací a samozřejmě také sponzorům. Těšíme se na
další krásné odpoledne strávené s vámi.

Text a foto Renata DUDOVÁ, Leťánek, Lety

STŘÍLÍ CELÁ RODINA. S Jiřím Tesařem už z luku střílí celá rodina. Jen
manželka ještě trochu odolává... Foto Jiří TESAŘ

Výtěžek z karnevalu dostane rodinné centrum Leťánek
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Řevnice hostily »republikové« turnaje
DOMÁCÍ HÁZENKÁŘI V TĚŽKÉ KONKURENCI NEUSPĚLI - DOROSTENCI SKONČILI ČTVRTÍ, ŽÁCI SEDMÍ

Celorepublikový turnaj starších žá-
ků v národní házené se hrál 23. břez-
na v nafukovací hale za Lidovým
domem v Řevnicích.
Domácí družstvo nám žádné překva-
pení nepřipravilo: prohrálo všech
šest zápasů a obsadilo sedmé místo.
Tradičně se nedařila střelba, což je
neradostná skutečnost. Pohár za cel-
kové vítězství si odvezli hráči Plzně-
Újezda, druhý celek je z Krčína, třetí
skončila Stará Ves.
Naši dosáhli těchto výsledků:
NH Řevnice - TJ Stará Ves 2:8
Branky: Sedláček 2
NH Řevnice - Sokol Ostopovice 2:7
Branky: Sedláček, Karpíšek
NH Řevnice - TJ Žatec 1:12
Branka: Šnajberk 
NH Řevnice - TJ Plzeň-Újezd 2:9
Branky:  Edl, Huml
NH Řevnice - Sokol Krčín 1:10 
Branka: Edl
NH Řevnice - TJ Spoje 4:6
Branky: Karpíšek  2, Huml, Edl

V neděli 24. března se do řevnické
haly sjeli dorostenci - konal se tu
Zimní halový pohár ČR v národní há-
zené. Dorazily nejlepší celky z jed-
notlivých krajů republiky; my jsme
měli účast vzhledem k pořadatelství
této významné akce zajištěnou.
Ani tentokrát se domácím borcům
střelecká mířidla nepodařilo správně
nařídit - víc, než do sítě, se trefovali
do tyčí a brankářů soupeřů.
Dorostenecký pohár si odvezli Seve-
romoraváci do Staré Vsi. Druhé mís-

to patří západočeskému Tymákovu,
třetí skončil severočeský Most. Tepr-
ve za touto trojicí skončili naši. Je to
úspěch či zklamání? Pomýšleli výš,
ale s ohledem na to, že žádný zápas
neprohráli více, než o dvě branky, to
úspěch je. Chybělo jim štěstí. Potěši-
telná byla návštěvnost, hlavně na ut-
káních našich kluků. Velké množství
řevnických fanoušků nám vytvořilo
opravdu skvělé a bouřlivé prostředí.
Výsledky dorostenců:
NH Řevnice - TJ Stará Ves 4:6
Branky: Štech 2, Veselý, Jelínek
V zápase jsme se bohužel nevyvaro-

vali několika zbytečných technic-
kých chyb.
NH Řevnice - TJ Příchovice 6:5
Branky: Štech 5, Jelínek
Velice dobře zahrála naše obrana.
Útok si s přehledem pohlídal vítěz-
ství nad tímto těžkým soupeřem. 
NH Řevnice - TJ Baník Most 3:4
Branky: Štech 2,Veselý
S velice tvrdým, nekompromisním a
místy i záludným soupeřem jsme
prohráli po nelítostném boji. 
NH Řevnice - Tymákov 13:14
Góly: Štech 7, Veselý 4, Jelínek 2
V tomto zápase se utkaly dva útočně
naladěné celky a k vidění byla neu-
věřitelná přestřelka. Za dvacet minut
hry padlo gólů opravdu požehnaně. 
NH Řevnice - Lázně Bělohrad 8:8 

Branky: Štech 5, Jelínek 2, Veselý
S Lázněmi Bělohrad jsou naše zápa-
sy vždy hodně vyrovnané - důkazem
je i tato remíza. Škoda inkasované
vyrovnávací branky ze šestimetrové-
ho hodu po závěrečném hvizdu. 
NH Řevnice - Sokol Bakov 6:3 
Branky: Veselý 4, Štech 2
Vítěze našeho kraje jsme přehráli
celkem přesvědčivě. 
Po tomto posledním zápase zašli naši
hráči poděkovat fanouškům za úžas-
nou a nepřetržitou podporu. Doufám,
že se jim naše bojovnost i hra líbila a
přijdou nás podpořit také příště. Tur-
naj dorostenci odehráli v sestavě: Bíl
Adam - Derco Martin - Kraus Voj-
těch, Holý Petr, Martin Lukáš, Šnaj-
berk Vojtěch, Jandus Pavel, Jelínek
Michal, Štech Jan, Veselý Petr. 
Jarní mistrovská sezona startuje v
půli dubna. Ligové družstvo začíná
14. 4. v Záluží a o týden později - v
sobotu 20. 4. - přivítají družstva hra-
jící oblastní soutěže doma Spoje. V
neděli 21. 4. se na domácím hřišti po-
prvé na jaře představí také druholi-
goví házenkáři: od 15.00 se střetnou
se Sokolem Osek. Petr HOLÝ, 

Tomáš VESELÝ, Řevnice

Fotbalové mistráky odloženy
POČASÍ »ZRUŠILO« NA KONCI BŘEZNA MNOHO ZÁPASŮ 

STARŠÍ ŽÁCI. Pavel Karpíšek se snaží prosadit proti obránci Krčínu, v po-
zadí Filip Edl čeká na přihrávku. Foto Petr HOLÝ

Poberouní - Mistrovské fotbalové
soutěže už měly být dávno v plném
proudu. Nejsou - počasí bylo proti.
Předposlední březnový víkend by-
ly odloženy s jedinou výjimkou
všechny zápasy; na Berounsku se
nehrálo ani o týden později.
O víkendu 23. - 24. 3. byly zrušeny
všechny zápasy v krajském přeboru
i krajské I. B třídě. Nehrála ani muž-
stva nastupující v okresních soutě-
žích - s jedinou výjimkou: béčko
Dobřichovic startující ve III. třídě
okresu Praha-západ ke svému domá-
címu mistráku nastoupilo.
Dobřichovice B - Zbuzany B  0:2
Za hostující celek hrálo několik bor-
ců z jejich áčka a - bylo to znát na
efektivitě kombinací. Domácí měli
zejména v prvním poločase více pří-
ležitostí, ale nedokázali je využít -
včetně neproměněné penalty. Hos-
tům stačily k vedení 0:2 dvě povede-

né akce! Druhý poločas už branka
nepadla, přesto byl k vidění na III.
třídu docela hezký fotbal.         (oma)
Velké Přílepy - Dobřichovice B 1:1
Branka: Novotný
Dobřichovice A - Semice 3:1
Branky: Březina 2, vlastní
Poslední březnový den už áčko Dob-
řichovic mistrák odehrálo. Domácí v
první půli excelovali a mohli dát
snad 8 gólů. Proti byl semický gól-
man - za svá záda pustil jen tři míče.
Ve 2. půli hosté pouze snížili.  (oma)

Černolice - FK Lety 4:2
Branky: Kalivoda, Jablonský
Lety si místo odloženého mistráku
domluvily přátelské utkání.        (jik)
FK Lety - Nečín 6:0
Branky: Kolman 3, Kalivoda 2,
Jablonský
Vstup do jarní sezony se 30. 3. Le-
tům vydařil. V 8. minutě šly do ve-
dení - na pas Rady si naběhl Kolman
a zakončil. Ve 13. minutě zvýšil ten-
týž hráč po přihrávce Jablonského.
V 22. minutě bylo prakticky rozhod-
nuto: centr Philippa dorazil do bran-
ky Jablonský - 3:0. O jedenáct minut
později zvýšil Kalivoda na 4:0 a vzá-
pětí završil hattrick Kolman - 5:0.
Druhý poločas se dohrával jen z po-
vinnosti. V 64. minutě uzavřel skóre
Kalivoda, který po rohu dorazil míč
do sítě. Příští víkend hrají Lety na
hřišti vedoucích Votic.                  (jik)

Drahelčice - Řevnice 4:0
Do poločasu to bylo 3:0 a o osudu
utkání bylo rozhodnuto.           (Mák)

Karlštejn - OZT 2:3
Vižina - Osov 3:1 - přátelská utkání
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Turisté pořádají turnaj
ve stolním tenisu
Na 13. ročník turnaje ve stolním te-
nisu PING-PONG Open 2013 zve
Klub českých turistů Zadní Třebaň.
Turnaj se koná 6. dubna v zadnotře-
baňském Společenském domě - pre-
zence začíná od 9.30, jednotlivá ut-
kání pak v 10.00 hodin.

Jaroslava ZAVAdILOVÁ, 
Zadní Třebaň

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
7. 4. 16:30 Benátky - Dobřichovice 
14. 4. 16:30 Dobřichovice - Louňovice
FK LETY, krajská I. B třída
Votice - FK Lety 6. 4. 16:30
FK Lety – Hořovicko B 13. 4. 16:30
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Stašov - Karlštejn 6. 4. 16:30
Neumětely - Karlštejn 13. 4. 16:30
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice – Zbuzany B 6. 4. 16:30
V. Přílepy – Řevnice 13. 4. 16:30
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT – Svatá 6. 4. 16:30
Srbsko  - OZT 14. 4. 16:30

SVÁTEČNÍ TURNAJ. Turnaj v bandy hokeji se konal o Velikonoční neděli
na sokolských kurtech ve Svinařích. Umění a síly poměřilo šest družstev.
Již 29. ročník akce (podruhé konané ve Svinařích) nezastrašilo ani ryze
»zimní« počasí. Po často velmi vypjatých bojích si nakonec prvenství v tur-
naji a pohár vybojoval celek Hatí. Druhé se umístily Svinaře 98, třetí řev-
nický tým blink-OFF. Bramborová medaile patří domácím, páté byly Drah-
lovice a šesté Halouny. Vítězům gratulujeme a všem přejeme brzkou rege-
neraci namožených svalů!         Text a foto Lucie BOXANOVÁ, SVINAŘE


