
Poberouní - Šest stovek obcí po celé
republice vyvěsilo 10. dubna cedule
s nápisem Máme nárok na evrop-
ské peníze! Jejich představitelé se
totiž bojí, že budou při rozdělování
peněz z evropských dotací malé ob-
ce ošizeny! 
Akce se konala v den zasedání vlády
a byla součástí tzv. Druhé zlínské vý-

zvy. Vesnice se protestem snaží upo-
zornit na asi 500 miliard korun, které
mají přijít z EU v období 2014 –
2020. Starostové, kteří se pod výzvu
podepsali, chtějí, aby peníze šly pří-
mo do regionů a obcí, ne na projekty
státu. Dělení evropských peněz nemá
být »hrabáním pod sebe« – proto jsou
na cedulích také přeškrtnuté hrábě. 
„Navrhujeme pro rozdělování peněz
využít metodu LEADER, kdy o peně-
zích určených pro daný  region roz-
hodují  prostřednictvím místních akč-
ních skupin přímo lidé z daného úze-
mí - spolky, starostové i drobní pod-
nikatelé. Je zde mnohem menší pro-

stor pro korupci a velikášské projek-
ty,“ řekl starosta Vysokého Pole Josef
Zicha. Výzvu podpořilo Sdružení mí-
stních samospráv i Spolek pro obno-
vu venkova a podepsalo ji už na 1 500
starostů, zastupitelů a veřejně čin-
ných osob ze všech 14 krajů ČR. Z
našeho regionu se k ní připojili staro-
stové Svinař Vladimír Roztočil, Řev-
nic Libor Kvasnička a Karlíku Marie
Sommerová, cedule ale ve svých ob-
cích nevyvěsili. „Nevím, zda výzva a
cedule přinesou okamžitý efekt. Z
dlouhodobého hlediska ale akci jed-
noznačně považuji za smysluplnou,“
řekl Kvasnička. Lucie PALIČKOVÁ

Císaře si v muzikálu
zahraje Václav Vydra
Dobřichovice - Výraznou posilu zís-
kal původní poberounský muzikál

Noc na Karlštejně
- císaře Karla IV.
bude letos předs-
tavovat populární
herec Václav Vyd-
ra. V jedné z hlav-
ních rolí známého
divadelního kusu
nahradí nedávno
zesnulého Vladi-

míra Čecha. Diváci mohou Vydru
poprvé vidět hned při letošní premi-
éře - v pátek 31. května na nádvoří
zámku v Dobřichovicích.
Noc na Karlštejně soubor složený z
poberounských ochotníků i profesi-
onálů uvádí po celé republice už osm
let - dosud ji zhlédlo na třicet tisíc di-
váků. Letos bude k vidění v Děčíně,
Nelahozevsi či na Křivoklátě.   (mif)

Žena se při venčení psa dívala,
jak jí zloděj vykrádá auto
Mezouň - Pět minut. Tak dlouho venčila 9. 4.
řidička octavie na poli u Mezouně svého psa.
Při zpáteční cestě viděla, jak jí zloděj bere z
auta kabelku. Škoda? Čtyřicet tři tisíc korun!
„Poškozená zaparkovala svůj vůz u silnice před
Mezouní a šla na pole venčit psa,“ uvedla velitel-
ka karlštejnských policistů Hedvika Kaslová s
tím, že žena na sedadle spolujezdce nechala ležet
kabelku. Když se k autu vracela, viděla, jak u její-
ho auta zastavil zelený VW Passat. „Osoba, jež z
něj vystoupila, rozbila okno oktávky, vzala kabel-
ku a passatem odjela. Škoda odcizením je 41.600,
poškozením 1.500 Kč,“ upřesnila Kaslová.  (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Pacienti jezdí z celého světa - strana 2
* Děti se bojí, co bude dál - strana 3
* Třebaňský Ostrovan nadělil Svaté

7 gólů - strana 12

Poberouní - Čtyři desítky souborů z
tuzemska i zahraničí dorazí na XIV.
poberounský folklorní festival Staro-
české máje. Jste-li ctiteli krojů, lido-
vých písniček a tanců, máte se na co
těšit - festival se na různých místech
našeho kraje bude konat všechny
květnové víkendy. Přípravy jsou už
dávno v plném proudu. Starostka Be-
rouna, kde se Staročeské máje letos
konají poprvé, Šárka Endrlová, i sta-
rostka Letů, kde má naopak festival
mnohaletou tradici, Barbora Tesařo-
vá, si kroje chystaly s několikatýden-
ním předstihem. (Viz strana 6) (mif)

KONEC SEZONY. Tečku za letošní plesovou sezonou obstaral v sobotu 13. dubna ples řevnického folk-
lorního souboru Klíček. Děti předvedly několik tanečních vystoupení.                Foto František CHLAŇ

Chtějí nás ošidit! bojí se starostové
MALÉ OBCE A MĚSTA POŽADUJÍ VÍCE PENĚZ Z DOTACÍ NA ROKY 2014 - 2020

16. dubna 2013 - 8 (594) Cena výtisku 7 Kč

Vyhladovělá zvířataputovala na Bílý Kámen

Májový festival se blíží, starostky už chystají kroje

Policisté ve Třebani zatkli lupiče, 
na něhož byl vydán zatykač
Zadní Třebaň - Přímo při vykrádání domu v Zadní
Třebani zatkli karlštejnští policisté zloděje. Strážce
zákona přivolala sousedka, která si všimla, že se po do-
mě, který není trvale obydlen, kdosi pohybuje.
„M. J. je důvodně podezřelý, že kromě objektu, v němž
byl 5. 4. v noci zadržen, se v Zadní Třebani nedlouho před
tím vloupal ještě do dalšího domu,“ sdělila karlštejnská
policistka Hedvika Kaslová. „Lustrací muže bylo zjištěno,
že je na něj vydán příkaz k zatčení,“ dodala.                 (mif)

V letovském »domově«
vládne strach a obavy
Lety - Nejistota, obavy a strach. Ta-
ková atmosféra panuje několik po-
sledních měsíců v Dětském domo-
vě (DD) Lety. Od té doby, co sem
1. srpna nastoupila na pozici ředi-
telky Blanka Hrbková Hrudková.
Na situaci v DD upozorňují i ředite-
lé škol v okolních obcích, kam děti z
DD docházejí. V březnu poslali do-
pis na ministerstvo školství se »žá-
dostí o prošetření situace ve škol-
ském zařízení«. Po nástupu nové ře-
ditelky odešlo z domova mnoho za-
městnanců, další se tam střídají.  Po-
dle některých zaměstnanců - součas-
ných i bývalých - děti ředitelku vů-
bec nezajímají. (Viz strana 3) (lup)

Šárka Endrlová.        Foto ARCHIV Barbora Tesařová.      Foto ARCHIV
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Dobřichovice - Seminář Den pro živou radost
se konal 6. dubna v dobřichovickém centru
komplexní péče. Přednášející sál zaplněný že-
nami (a jedním odvážným mužem) zaujali vý-
borně pojatými tématy. Seminář zhodnotila
ředitelka centra Jana TýkaloVá.
Přednášející ženy mě překvapily širokým spekt-
rem znalostí a schopností předávat informace.
Jak jste je vybírali?
Naší snahou bylo nabídnout nejen zkušené lekto-
ry, kteří mají různorodé pohledy po stránce odbor-
né, ale také osobnosti, které mohou nabídnout au-
tentické životní zkušenosti spojené s tématem Po-
četí. Většina přednášejících  jsou našimi spolupra-
covnicemi či lektorkami a učitelkami, které nám
již v minulosti předávaly zkušenosti a poznatky. S
vedoucí embryoložkou Centra asistované repro-
dukce v Podolí RNDr. Rutarovou jsme se sezná-
mily tak, že byla naší pacientkou. Nabídla řadu
zkušeností a podnětů pro práci s ženami, které
procházejí cykly asistované reprodukce.
konference byla velmi pěkně připravená, chystá-
te v blízké době něco podobného?
Den pro živou radost byl benefiční akcí, zisk z ní
má sloužit k větší  informovanosti v oblasti mož-
ností přirozené cesty k otěhotnění. CKP Dobři-
chovice připravilo speciální terapeutický program
pro ženy, které mají obtíže s otěhotněním.   
Na konci dubna se opakuje úspěšný  terapeutický
program lektorky Terezy Koryntové Bio-energeti-
ka, v rámci kterého se klienti věnují rozvíjení vni-
třní pozornosti těla, dechu, uvolňování svalových

napětí, k propojování tělesných a emočních pro-
žitků. Je určen pro zájemce o vlastní sebepoznání,

seberozvoj a odbourání stresu či nepohody. V
květnu připravujeme Šest setkání s tanečně pohy-
bovou terapií a ekopsychologií, jež vede taneční
terapeutka a psycholožka Klára Čížková. Skrze
pohyb, tvořivost, pohybové i verbální sdílení s
ostatními se účastníci kurzu zaměřují na vnímání
sama sebe - svého vlastního těla v krajině a na to,
jak krajina ovlivňuje naše prožívání. Setkání se
budou konat v okolí CKP Dobřichovice.
Dobřichovické centrum je velmi hezké místo s
přátelskou atmosférou. Jak vlastně vzniklo?
V roce 2000 mne oslovila doktorka Jenšovská,
dnešní majitelka CKP. Nabídla mi možnost spo-
lečně založit zdravotnické zařízení v Dobřichovi-
cích, které by se zaměřovalo na fyzioterapii. Ač je
jiné odbornosti než já, pochopila, že fyzioterapie
rozšířená o psychologický náhled může vést k le-
pším výsledkům, než jaké nabízí klasická medicí-
na. Posílala mi své pacienty, viděla, jak je léčím,
a uvědomila si zřejmě, že podobná spolupráce lé-
kaře s fyzioterapeutem a psychologem může mít
smysl. Paní doktorka pochází z Dobřichovic, zná
to tady. Dozvěděla se o záměru rekonstruovat bý-
valé rekreační zařízení Chemičky Litvínov Na
Vyhlídce. Při  rekonstrukci jsem měla možnost s
architekty realizovat představu, jak by prostory
zdravotnického zařízení měly vypadat. Když jsme
tehdy oslovily pražské lékaře specialisty, aby k
nám šli pracovat, nechtěli ani slyšet. Do lesa?, ří-
kali. Tam za vámi nikdo nepřijede. Na podzim
2012 CKP oslavilo 10 let a pacienti sem jezdí z ce-
lé republiky i ze světa.     Helena PElikáNoVá

Letošní Velikonoce jsem bohužel ne-
strávil v Zadní Třebani - pobýval
jsem s rodinou v jižních Čechách.
Když jsem tam neviděl prakticky je-
diného koledníka, uvědomil jsem si,
jak je dobře, že se u nás udržují tra-
dice. Stačí vzpomenout třeba máje
(za pár týdnů jsou tady!) nebo maso-
pust… Musím v této souvislosti při-
pomenout Miloslava Frýdla, jenž má
na u(do)držování tradic v naší obci i
regionu největší zásluhu.
Stále pracujeme na přípravě výstav-
by kanalizace v obci. Pozitivní je
fakt, že peníze ve SFŽP, u něhož jsme
žádali, narostly o miliardy, čímž se
zvětšila šance uchazečů dotaci zís-
kat. Ministerstvo zemědělství bohu-

žel odmítlo naši žádost o dotaci na
vodovod. Existuje ale možnost ji do
konce roku podat opakovaně, a to i
právě na státním fondu, který potře-
buje přebytečné peníze do konce ro-
ku rozdělit.
Pracujeme i na dotacích na zateple-
ní obecních budov a - vzhledem k
přeplnění okolních škol - na vestav-
bě 2 učeben v zadnotřebaňské škole i
školce. Jaké bude jejich konečné ur-
čení je otázkou. V každém případě
chceme mít v obci ucelený první stu-
peň ZŠ, tedy rozšířený o 5. třídu. V
ideálním případě bude možné i zvý-
šení kapacity školky, což by jistě za-
jímalo spoustu místních rodičů.
Do poštovních schránek jsou vám

doručovány předpisy plateb ke ko-
munálnímu odpadu - lze platit ban-
kovním převodem, do pokladny OÚ,
případně poštovní poukázkou.
Musím se vyjádřit i k záležitosti, kte-
rou jsem považoval za uzavřenou.
Jedná se o pokácení stromu u kap-
ličky. Jelikož se však jeden ze zastu-
pitelů – Jan Hovorka - v minulém
čísle NN ke »kauze« vrátil, chci zdů-
raznit, že i on byl přítomen na pra-
covní poradě zastupitelstva obce,
kde se o pokácení stromu na obec-
ním pozemku rozhodovalo. Na OÚ je
k dispozici zápis s konstatováním, že
nikdo ze zastupitelů nemá proti ká-
cení námitky. Zveřejníme ho i na vý-
věsních deskách OÚ. Pan Hovorka

zápis také (stejně jako ostatní, na
poradě přítomní zastupitelé) pode-
psal... Okolí kapličky bez zeleně ne-
zůstane. Pan Mayer, který se na vla-
stní náklady rozhodl oplocení kap-
ličky i okolní prostor upravit, navrhl
výsadbu tří nových vzrostlých stromů
a další zeleně. O tom, o jaký druh
půjde, bude záležet na doporučení
odborníků. Věřím, že okolí kapličky
se nakonec bude líbit všem.
Ostrov je v soukromém vlastnictví -
veškeré úpravy zeleně i stromů jsou
prováděny na objednávku majitele.
Přeji všem krásné jaro, hodně slunce
a doufám, že nenastane rovnou pod-
zim. Stanislav BALíČek,

starosta Zadní Třebaně

Pacienti k nám jezdí z celého světa!
V DOBŘICHOVICKÉM CENTRU KOMPLEXNÍ PÉČE SE KONAL BENEFIČNÍ DEN PRO ŽIVOU RADOST

ŘEDITELKA. Jana Týkalová.           Foto ARCHIV

Plno! hlásí po zápisu Hlásek v Hlás-
né Třebani. Kapacita školky byla na-
plněna, je ale možné se zapisovat na
čekací listinu. Do jesliček přijímáme
mrňousky od 1,5 roku do 3 let. 
Rodiče u zápisu nejvíce oceňovali
zájmové a vzdělávací lekce v ceně
školného. Hlásek nabízí lekce ang-
ličtiny s českým lektorem i rodilým
mluvčím, čtení s nečtenáři rozvíjejí-
cí kritické myšlení a rozvoj matema-
tických dovedností. Odpoledne mo-
hou děti v ceně školného navštěvo-
vat flétnu s hudební naukou a balet.
V ceně školného je také stálá péče
speciálního pedagoga, který průběž-
ně informuje a konzultuje s rodiči
pokroky dítěte. 
Podařilo se nám dosáhnout toho, že
se do kolektivu začlenily i děti s in-
dividuálními vzdělávacími potřeba-
mi a nároky. Příští rok se chystáme
obohatit kolektiv  o integrované děti
se smyslovým postižením.
V září nebudeme podle původního
předpokladu začínat  v ZŠ pouze s 1.

třídou - budeme mít i děti z 2., 4. a 5.
třídy. Je připravený výukový prog-
ram, v němž budeme využívat meto-
dy Začít spolu, Kritické myšlení, ma-

tematiku podle prof. Hejného a bi-
lingvální metodu výuky AJ s rodi-
lým mluvčím a českým lektorem.
Pro děti, které nebudou navštěvovat

naši školu, připravujeme odpolední
klub, kde se mohou připojit k lek-
cím, zájmovým aktivitám a krouž-
kům či zapracovat na potížích při
učení se speciálním pedagogem.
Pro školní rok 2013/2014 jsme dopl-
nili personál o učitele i tety vycho-
vatelky. Každý zaměstnanec má svůj
vzdělávací plán, který mu pomůže se
zdokonalovat. 
Nyní ještě hledáme paní nebo slečnu
na domácí hlídání dětí, které jsou ne-
mocné, případně nemohou či nechtě-
jí do kolektivu a pečlivou i spolehli-
vou paní na úklid.
V září otevřeme novou budovu, kde
bude sídlit ZŠ Hlásek a Klub Hlásek
(jesle, Klub po škole, kroužky, Klub
seniorů). Dům je přes řeku u vlako-
vého nádraží Zadní Třebaň, což us-
nadňuje mnohým dopravu do školy.
Dvě třídy školky a kroužky pro MŠ
zůstanou v budově Pod Svahem.
Více informací: www.skolyhlasek.cz.

Veronika VaculoVičoVá,
Hlásek, Hlásná Třebaň

Školka je plná, škola místo jedné otevře hned tři třídy
HLÁSNOTŘEBAŇSKÝ HLÁSEK SE INTENZIVNĚ PŘIPRAVUJE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

U ZÁPISU. Při zápisu do Hlásku si děti vyzkoušely také hru na housle. 
Foto Veronika VACULOVIČOVÁ

Věřím, že okolí kapličky se nakonec bude líbit všem!
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Děti se bojí, nevědí, co je čeká dál!
TOMÁŠ ŘEZNÍČEK: „ŘEDITELKA DD LETY CHCE REALIZOVAT SVÉ PŘEDSTAVY, ALE MANAŽERSKY TO NEZVLÁDÁ...“

Vyhladovělá zvířata putovala ze Všenor na Bílý Kámen
FARMÁŘKA SOŇA ŠPIDLOVÁ VYKOUPILA KONĚ ZE ZUBOŽENÉHO VŠENORSKÉHO STÁDA

Všenory - Reportáž o všenorské
farmě, kde zanedbávají a týrají
velká zvířata, hlavně koně, odvysí-
lala před pár dny v hlavních zprá-
vách jedna z televizních stanic.
Těžko řící, komu právě nyní povolily
nervy a případ uveřejnil - situace, jak
jsem se dozvěděla, trvá několik let,
mnoho lidí o ní ví. A zřejmě i přísluš-
ných úřadů, které mohou zasáhnout a
zvířatům pomoci jejich úděl zvrátit.
Naštěstí jsou mezi námi tací, kterým
osudy jiných - i když se jedná »jen« o
zvířata - nejsou lhostejné.
„Nedokázala jsem to nechat tak, vě-
děla jsem, že musím alespoň nějaké-
mu zvířeti pomoci,“ říká chovatelka
koní Soňa Špidlová, jež s rodinou ho-
spodaří mezi Zadní Třebaní a Bílým
Kamenem. S kamarádkou se vypravi-
ly do Všenor a to, co na zmíněné far-
mě viděly, jim vyrazilo dech. Rozho-
dly se koně ze zuboženého stáda vy-
koupit. Přes potíže s jednáním majite-

le se úřady do situace konečně vloži-
ly. Dobré dílo se podařilo a skupinka
lidí vedoucí polodivoká, vyhladovělá
zvířata se vydala pěšky ze Všenor k
Bílému Kameni. „Cestou nás oslovo-
vali lidé: To jsou koně ze Všenor, že?
My o nich víme. Víte? A co jste pro
ně udělali!?“ říká rozhořčeně Soňa.
Příběh, který trvá několik let a jistě
stál život  či zdraví nejedno zvíře, má
tedy štastný konec. „Přátelé  se začali
zajímat, volali a kupovali další koně,“
dodává Soňa a láskyplně hledí na své
nové stádečko, které se od balíku se
senem téměř nehne. Jen jedno hříbát-
ko ještě leží a odpočívá. Snad přežije
i ono...           Helena PELIKÁNOVÁ

P. S.: Lhostejnost je jedna z nejhor-
ších vlastností. Umírá se na ni jako na
rakovinu - dlouho a bolestivě. Tak ja-
ko všenorské koně... Vše souvisí se
vším, všichni jsme součástí všeho. Je
to jednoduché, jen to přijmout a žít to. 

Lety - „Jednání ředitelky Dětského
domova Lety je špatné, neetické a
neprofesionální,“ říká v rozhovoru
vychovatel Tomáš ŘEZNÍČEK.
On sám letovský »děcák« ještě ne-
dávno vedl.
Jak dlouho v DD Lety pracujete?
Od začátku. Od roku 1997 jsem
zaměstnancem Diagnostického ústa-
vu v Dobřichovicích. Když se v roce
2006 otvíral Dětský domov, stal jsem

se statutárním zástupcem a jeho
vedoucím. 
Můžete nám stručně popsat období
od nástupu ředitelky Hrbkové
Hrudkové?
Paní ředitelka nastoupila 1. 8. 2012 a
7. 9. mě odvolala z funkce statutární-
ho zástupce. V říjnu jsem se stal mís-
to vedoucího Dětského domova ve-
doucím Diagnostického ústavu s tím,
že to budu dělat do konce prosince
2012; poté mi to bylo o měsíc prod-
louženo. A 31. 1. jsem byl odvolán i
z pozice vedoucího Diagnostického
ústavu, bylo mi nabídnuto jakési mís-
to na našem pracovišti ve Slaném,
ale to jsem nepřijal. Hned 4. 2. jsem
dostal výpověď pro nadbytečnost.

Jak situaci vnímají děti v domově?
Špatně. Mají strach, neví, co bude
dál. Než jsem dostal výpověď, paní
ředitelka všechny uklidňovala – děti i
kolegy – že se vrátím, ale vše je ji-
nak. Vždyť to jsou děti, které se ne
vlastní vinou dostaly do nezávidění-
hodné situace, mají za sebou kdeco a
nemají stabilní prostředí ve vlastních
či náhradních rodinách. Já nejsem je-
diný, odešla také úspěšná psycholož-
ka, kterou děti dlouho znaly, odešla
projektová manažerka Blanka Strou-
halová, která v domově rozjela mno-
hé projekty, skončil např. i dramatic-
ký kroužek. Kde je stabilita pro děti?
A pro zaměstnance?
Zaměstnanci Dětského domova Lety

mají s ředitelkou také problémy?
Ano, dlouhodobě se tam teď nedá
pracovat, valná část z nich strádá už
osmý měsíc, pokud neodešli. Práce s
lidmi je opravdu špatná, paní ředitel-
ka chce realizovat své představy, ale
manažersky to nezvládá, navíc si vy-
bírá lidi, kteří o situaci nic nevědí.
Jednání je špatné, neetické a neprofe-
sionální.
V dětském domově by měly být pře-
ce hlavní děti...
To je pravda, měly by být hlavní, cítit
se v bezpečí, ale mně to spíš připadá
jako mocenský boj. Říkám si, co bu-
de dál? Kam to směřuje? Jaká bude
další péče o děti?
Ještě v domově pracujete - dokud
vám neskončí výpovědní lhůta?
Teď mám menší úvazek jako noční
vychovatel, odejít se mi nechce, ale
situace je komplikovaná. Opouštím
Dětský domov nerad, ale co mám dě-
lat? Nechápu, proč jsem dostal výpo-
věď, když ve stejné době se na strán-
kách s nabídkami práce objevil inze-
rát, že DD Lety hledá vychovatele…

Lucie PALIČKOVÁ

prOč mUSEl tOm ODEJít? Na podporu tomáše Řezníčka vyvěsily děti z
letovského »domova« transparent. Foto  NN L. PaLIčkOVÁ

UŽ JE DOBŘE. Jedno ze zubožených zvířat poté, co se přestěhovalo na
farmu Soni Špidlové.                Foto Soňa ŠPIDLOVÁ

V letovském »domově«
vládne strach a obavy
(Dokončení ze strany 1)
Když nastoupila, ani se jim nepřed-
stavila. „Děti ji tři měsíce neznaly,
nekonalo se žádné setkání, komuni-
ta, kde by se jim představila,“ říká
vychovatel a předseda odborářské
organizace Jan Kubát. Ten byl také
autorem Petice za odvolání Mgr.
Hrbkové Hrudkové (viz NN 23/12),
kterou loni v říjnu adresoval minist-
rovi školství.
Od té doby se situace ještě zhoršila.
Na konci ledna odešel z Dětského
domova Tomáš Řezníček, vychova-
tel, na kterého byly děti zvyklé a mě-
ly ho rády. Proč musel odejít? 
„Pan Řezníček si léta budoval vztah
k dětem, paní ředitelka jim ho ze dne
na den sebrala. Děti neví, co udělal,
proč ho vyhodili?“ dodává Kubát.
Na konci března došla situace tak
daleko, že děti vyvěsily na plot do-
mova transparent na Řezníčkovu pod-
poru.  „Vzaly nám tátu. Co bude dál?
Nic neudělal, jen se nelíbil. Pomozte
nám ho vrátit zpět!“ stálo na něm.
Podle Tomáše Řezníčka je teď nej-
horší nejistota, která v domově pa-
nuje. „Transparentem děti na něco
upozornily, jsou do toho zatažené. A
to je špatně,“ říká. 
Jak situaci vidí ředitelka DD Lety
Blanka Hrbková Hrudková? „Místo
toho, aby byla sledována hospodár-
nost zařízení, jsou děti zneužívány a
manipulovány zcela neprofesionál-
ním způsobem některými zaměstnan-
ci, kteří protestují proti tomu, aby se
do chodu zařízení konečně zavedl
určitý řád.“       Lucie PALIČKOVÁ

Školská rada řevnické
ZŠ má nové členy
Řevnice – Volby do Školské rady
se konaly 4. dubna v Základní
škole Řevnice.
Zástupci za pedagogický sbor se
stali Mgr. Michaela Sklenářová (zís-
kala 20 hlasů) a Mgr. Lukáš Novák
(22 hlasů), rodiče zvolili ze svých
řad Simonu Hrubou, která dostala
71 hlasů. Mezi rodiči získal další z
kandidátů Jiří Kylar 57 hlasů a Ing.
Hana Sklenková 15 hlasů.
Funkci předsedkyně školské rady
vykonává Silvie Klempererová,
místopředsedkyní se stala Michaela
Sklenářová.
Nové složení celé Školské rady je
tedy následující: 
Zástupci pedagogů: Mgr. Michaela
Sklenářová a Mgr. Lukáš Novák
Zástupci rodičů: Simona Hrubá a
MgA. Silvie Klempererová
Zástupci obce: Ing. Martin Sudek a
Ing. Pavel Černý. (lup)
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Cesta do budoucnosti zná své vítěze
POROTA DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE HODNOTILA PŘES DVĚ STOVKY PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ

Již pět let pořádají ZUŠ Řevnice a
Modrý domeček regionální výtvar-
nou soutěž určenou žákům základ-
ních škol v regionu Dolní Berounky
a Mníšku pod Brdy. Letošní ročník
dostal název Cesta do budoucnosti.
Soutěže se zúčastnilo deset škol a
ateliérů - celkem dorazilo 236 prací
rozdělených do 4 věkových katego-
rií. Porota složena z uměleckých od-
borníků i zástupců vyhlašovatele mě-

la v mnoha případech velmi těžké
rozhodování. „Práce to byla opravdu
náročná, zabrala nám asi čtyři hodiny
- poctivě jsme chodili po škole i Mo-
drém domečku, hodnotili výtvarná
díla, radili se,“ uvedla při slavnost-
ním vyhlášení výsledků 9. 4. v řev-

nickém Zámečku ředitelka místní
ZUŠ Ivana Junková. „Akce se nazý-
vá soutěží, nicméně já bych ji viděla
spíš jako přehlídku výtvarných prací
a setkání. Je fajn vědět, že v Černoši-
cích se tvoří tak a v Zadní Třebani
zase trochu jinak - dle vedení peda-

goga. Děti i učitelé se při vyhlašová-
ní soutěže potkají a mohou si pro-
mluvit o tom, jak co dělají a co se jim
líbí,“ dodala s tím, že »výtvarný fes-
tival« organizátoři připraví i v příš-
tích letech. Před vyhlášením se kona-
lo taneční i hudební vystoupení žáč-
ků ZUŠ Řevnice. Předávání cen se
ujal starosta Řevnic Libor Kvasnička
a členové poroty. Vítězové dostali di-
plom a věcné ceny. Poté následovala
prohlídka expozice v Zámečku i Mo-
drém domečku. Expozice je na obou
místech k vidění do 5. června.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
19. 4. 20.00 LÁSKA V HROBĚ
20. 4. 20.00 Z PREZIDENTSKÉ KU-
CHYNĚ
26. 4. 20.00 HLEDÁ SE PREZIDENT
27. 4. 20.00 VE STÍNU

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino v dubnu nepromítá

KINO MÍR BEROUN
15. - 17. 4. 18.30 (Út 17.30) LESNÍ DUCH
16. 4. 13.45 RAUBÍŘ RALPH
16. 4. 20.00 PŘÍBĚH MÉHO SYNA
18. 4., 20. 4., 21. 4. 17.30 a 20.00 (So
17.30, Ne 18.30) KRÁLOVSKÝ VÍKEND
19. 4. - 20. 4. 15.30 (So 20.00) JACK A
OBŘI 3D
19. 4. 19.00 VOJTA LAVIČKA: NAHO-
RU A DOLŮ
20. 4. 15.30 CROODSOVI 3D
22. 4. - 23. 4. 18.30 (Út 17.30) MARTIN
A VENUŠE
23. 4. 20.00 MARIE KREYER
24. 4. 18.30 JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC 3D
25. 4. 15.30 VE STÍNU
25. 4. - 26. 4. 18.30 (Pá 17.30)
VEDLEJŠÍ ÚČINKY
26. 4. - 27. 4. 20.00 (So 17.30) GAMBIT
27. 4. - 28. 4. 15.30 ZAMBEZIA 3D
27. 4. - 28. 4. 20.00 (Ne 17.30) BABO-
VŘESKY
28. 4. - 30. 4. 20.00 (Po 18.30, Út 17.30)
NEVĚDOMÍ

KINO RADOTÍN
16. 4. 17.30 JACK A OBŘI 3D
16. 4. 20.00 NA DŘEŇ
17. 4. 17.30 DÁVÁ TOMU ROK
17. 4. 20.00 JURSKÝ PARK 3D
18. 4. 17.30 VEDLEJŠÍ ÚČINKY
18. 4. 20.00 MAMA
19. 4. 17.30 MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D
19. 4. 20.00 CALL GIRLS
20. 4. 17.30 FLAMENCO HOY 3D
20. 4. 20.00 G.I.JOE: ODVETA 3D
23. 4. - 24. 4. 10.00 MARTIN A VENUŠE
24. 4. - 25. 4. 17.30 MOCNÝ VLÁDCE OZ
24. 4. 20.00 NA DŘEŇ
25. 4. 20.00 NERADA RUŠÍM
26. 4. 17.30 ZAMBEZIA 3D
26. 4. 20.00 DÁVÁ TOMU ROK
27. 4. 16.00 ZA KAMARÁDY Z TELE-
VIZE VI

Kdo uspěl v regionální výtvarné soutěži
Cena poroty: Ufoni, hlavy nové generace, keramika - ZUŠ Řevnice
1. kategorie - Medaile: Michal Nový - MŠ Řevnice, Linda Pastvová - MŠ
Řevnice, Nikola Skripník - At. Ivy Fialové; Kolektivní cena za soubor:
ZUŠ Řevnice; Čestné uznání: Kolektivní práce MŠ Lety - Barevný svět,
Kolektivní práce MŠ Lety - Vodní svět 
2. kategorie - Medaile: Jan Slezák - ZUŠ Černošice, Alžběta Nebřenská -
At. Ivy Fialové, Marek Kepka a Ema Férová - ZŠ Řevnice; Kolektivní ce-
na za soubor: ZUŠ Řevnice; Čestné uznání: Tereza Buchalová a Jan
Dlouhý - ZŠ Řevnice, Martina Kolaříková - ZŠ Dobřichovice, Tereza Bro-
žová - ZŠ Dobřichovice, Petr Dulík - ZŠ Liteň, František Skála - ZŠ Liteň 
3. kategorie - Medaile: Ariunzaya Baasandorj - ZŠ Řevnice, Adéla Jind-
rová - ZUŠ Řevnice, Viktorie Günsberger - ZUŠ Černošice, Anežka Pape-
žová - ZUŠ Černošice; Kolektivní cena za soubor: ZUŠ Řevnice, At. Ivy
Fialové; Čestné uznání: Jan Václavík - ZŠ a MŠ Zadní Třebaň, Ema Kost-
lánová - At. Ireny Staňkové, Julie Chlebounová - ZŠ Liteň, Magdalena Fílo-
vá - ZŠ Liteň 
4. kategorie - Medaile: Jiří Petřek - ZŠ Řevnice, Kristýna Lacigová - ZUŠ Řev-
nice, Aneta Hustolesová - At. Ivy Fialové; Kolektivní cena za soubor: ZUŠ
Řevnice, At. Ivy Fialové; Čestné uznání: František  Kácha - ZŠ Řevnice
Fotografie - Medaile: Petr Vaněk - ZUŠ Řevnice; Čestné uznání: Milo-
slav Frýdl - ZŠ a MŠ Zadní Třebaň; 
Cena ZUŠ Řevnice za objekt: Filip a Kristýna Haškovi - ZŠ Dobřichovice 

Tipy NN
*Aprílová taškařice se scénkami,
soutěží v karaoke, živou hudbou a
překvapením vás čeká 18. 4. od
19.00 v Kulturním středisku U Ko-
runy Radotín.          Dana RADOVÁ
* Švédská zpěvačka Monika Hof-
fman a česká kapela Joybox vystou-
pí 18. 4. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Ostravská skupina Marow zahra-
je 19. 4. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. (vš)
* Jazzové seskupení Luboš Soukup
kvartet bude koncertovat 21. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* O Vietnamu budou 24. 4. od
18.30 ve Vinárně u Karoliny Dobři-
chovice vyprávět cestovatelé Jan a
Květa Mojžíšovi ze Zadní Třebaně.
Účast potvrďte na 603507387.  (pef) 
* Folkovou kapelu Knezaplacení i
Pepu Štrosse uslyšíte 26. 4. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.             (vš)
* Festival rockových kapel Mořin-
kafest se koná 27. 4. od 14.00 na ná-
vsi v Mořince. Zahrají kapely Baba
Jaga, Black bull, Black hill, Cirkus
bude, Contami nation, Shrben pohř-
ben, HSM a Rapublica. (kas)
* Kytaristé Štěpán a Matěj Rakovi
zahrají 27. 4. od 19.30 v sál Dr. Für-
sta Dobřichovice. (vlc)
* Hardcore-metalová kapela Bo-
ron zahraje 27. 4. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Pohádku s loutkami pro nejmenší
s názvem Nápad myšky Terezky
aneb O zlé koze přijede 28. 4. do sá-
lu Dr. Fürsta v Dobřichovicích za-
hrát divadlo Matěje Kopeckého.
Začátek 15.00. (vlc)
* Divadelní představení Don Qui-
jote de la Ancha v podání brněnské-
ho divadla Klaunsky bude k vidění
28. 4. od 19.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. V hlavní roli chůdoherec L.
Montaine. Vstup 120/50 Kč.    (pab)

OCENĚNÍ. Děti, které uspěly ve výtvarné soutěži. Foto Lucie BOXANOVÁ

Nejlepší bod večera? Přitroublý sluha
Řevnice - Haló, je tu kabaret! hlásaly plakáty vylepené na různých místech
po okolí. Zvaly na povedený kus Divadelního studia Řevnice, který byl v
režii Iva Tamchyny po dva dubnové večery k vidění v tamním kině. Čtyři
kabaretní aktovky z dob rakouského mocnářství a první republiky potěšily
diváky milým a lehce archaickým humorem. Večer jako vystřižený z filmů
pro pamětníky byl krásným výletem do časů minulých. Herci hráli věrohod-
ně, přičemž nejlepším bodem večera bylo vystoupení přitroublého sluhy,
který kam šlápl, tam sto let ráva nerostla. Panu Tamchynovi to zkrátka pěk-
ně vyšlo...  Helena PELIKÁNOVÁ

Kulturní »tažení« Holek v rozpuku: V Černošicích nikdo, v Srbsku bouřlivé ovace
Pozvání k vystoupení na Country bále v Černoši-
cích dostaly hlásnotřebaňské Holky v rozpuku.
Protože hrála kapela Kapičky, kterou máme rády,
souhlasily jsme a připravily si předtančení. Když
jsme do Clubu Kino dorazily, byly jsme velmi pře-
kvapeny - nikdo nikde, jen my a kapela. Pak přišlo
ještě asi šest lidí, vesměs kamarádi muzikantů. Ka-
pičky hrály jako by se nechumelilo, ale naše vys-
toupení se nekonalo. Tak jsme si alespoň poslech-
ly pěkné písničky, zazpívaly si... 
Týden nato jsme přijaly pozvání na Jeskyňářský
bál v Srbsku. Připravily jsme si opět taneček, coby
jeskyňko-permoničky a moc jsme byly zvědavy, jak
to dopadne. Jeskyňářů dorazilo dost, a tak jsme
tentokrát naše umění předvedly. Měly jsme obrov-
ský úspěch, děkovačka jako na bezva divadelním
představení - udělalo nám to obrovskou radost.

Nálada byla perfektní, taková, jak na bále být má! 
Naše kulturní tažení jsme zakončily 5. 4. v praž-
ském divadle Broadway na představení Večírek.
Hodně jsme se těšily, protože zde hrají naši oblí-
benci ze seriálu Partička. Vše předčilo naše oče-
kávání, odcházely jsme z divadla úplně »hotové«.
Naštěstí byly reprobedny po celé délce hlediště,
jinak bychom neslyšely ani slovo, jak všichni řvali
smíchy. Jednalo se o setkání spolužáků po dvaceti
letech -  několikrát jsme se v představení viděly.
Kdo  se chce uvolnit a  zasmát, doporučuji navští-
vit. Nemá to chybu. A ještě jedna zajímavost: u
vchodu do divadla fotograf fotí každého, kdo při-
chází. Po skončení jsou v aule divadla vystaveny
vaše snímky upravené do plakátu představení, kte-
rý si můžete zakoupit. Pěkná památka a dobrý ná-
pad... Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná

PERMONICE. Holky v rozpuku při vystoupení v
Srbsku. Foto Martina MOTTLOVÁ
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Všeradův kurýr

O titul Vesnice roku budou v letoš-
ním roce bojovat i Všeradice. Štěstí
v tomto klání, které se letos uskuteč-
ní již podevatenácté, bude rodiště
Magdaleny Dobromily Rettigové

zkoušet podruhé. „Zatím jsme se do
soutěže přihlásili jen jednou, a to v
roce 2007. Tehdy jsme ale neuspěli,“
sdělil starosta obce Bohumil Stibal.
Letos podle něj mají Všeradičtí
mnohem větší šance. 
„V posledních letech to u nás sku-
tečně žije. Koná se zde spousta kul-
turních a společenských akcí. Také
pro sportovce nabízíme mnoho vyži-
tí. Máme tu nové hřiště, minigolf,“
vypočítává Stibal. V obci se součas-
ně podařilo vybudovat plynofikaci,
nyní začala největší investiční akce
v historii obce - výstavba vodovodu
a kanalizace. „Podařilo se nám také
zrekonstruovat budovu úřadu,“ do-
dal starosta. 
Soutěž Vesnice roku byla poprvé
vyhlášena v roce 1995. Od svého

prvního ročníku si klade za cíl po-
vzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost us-
kutečňovaní programů obnovy ves-
nic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova. K dalším cílům
patří také snaha vyzdvihnout aktivi-
ty obcí, jejich představitelů a obča-
nů, kteří se snaží nejen zvelebovat
svůj domov, ale rozvíjejí i místní tra-
dice a zapojují se do společenského
života v obci. 
Vítěze soutěže a nositele titulu Ves-
nice roku 2013 oznámí ministr pro
místní rozvoj Kamil Jankovský 14.
září na luhačovickém Mezinárodním
festivalu dětských folklorních sou-
borů Písní a tancem. 

Pavla ŠVédoVá, MěÚ Beroun

Budou Všeradice Vesnicí roku?
VÍTĚZE LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE MINISTR JANKOVSKÝ VYHLÁSÍ 14. ZÁŘÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2013 (123)

ZAHÁJENO. Výstavba kanalizace a vodovodu ve Všeradicích byla slavnostně zahájena 3. dubna. Roz-
počet největší investiční akce v 750leté historii obce je 132 milionů korun. Foto NN M. FrÝDL

Díky všem, kteří pomohli
vyčistit požární nádrž!

Výstavbu vodovodu a kanalizace
jsme zahájili. Věřím, že stejně
jako se vydařilo slavnostní za-
hájení, bude se nám dařit i vlast-
ní realizace stavby. Děkuji všem
občanům, kteří se slavnostního
aktu zúčastnili a prosím všechny

majitele nemovitostí, aby se v co nejkratším ob-
dobí dostavili na obecní úřad k uzavření smlou-
vy o investičním příspěvku na tuto akci. 
Děkuji hasičům a všem zúčastněným, kteří nevá-
hali přiložit ruku k dílu a aktivně se zapojili do
čištění požární nádrže, která nám zato v letním
období poskytne příjemné osvěžení v upraveném
prostředí. 
Děkuji také malým autorům a hlavně organizá-
torce p. Janě Šmardové Koulové za krásnou vý-
stavu, která jistě všem zpříjemnila pošmourné
velikonoční svátky. Věřím, že takovéto aktivity
budou v naší obci pokračovat i nadále a velice
se těším na další podobnou akci. 
Do dalšího období přeji všem příjemné jarní po-
časí. Bohumil STIBAL, starosta všeradic  

V galerii vystavují
hořovičtí fotografové
Zahájení výstavy fotografií členů
Fotoklubu Hořovice se konalo 4. 4..
ve všeradické galerii M. D. Rettigo-
vé. Promluvil starosta Hořovic
Ondřej Vaculík, na mandolínu za-
hrál Petr Vrobel. Na díla sedmi fo-
tografů se můžete přijít podívat do
19. května. Text a foto

Sylva ŠkArDová, všeradiceZ podbrdského kraje
* Ivo Šmoldas, redaktor, publicista,
filozof a moderátor bude hostem Zá-
meckého večera ve Všeradicích 19.
dubna. Moderátor Petr Jančařík jej
bude v Galerii M. D. Rettigové zpo-
vídat od 19.00. Soutěžit se bude o
nejlepší mřížkový koláč.             (syš)
* Přednášku archeologa Tomáše
Polišenského nazvanou Archeologie
na Berounsku si  můžete vyslech-
nout 24. 4. od 16.30 v Rodinném
centru Betlém Lochovice.          (bak)
* Velký jarní oheň zaplane 30. 4.
od 17.00 v Rodinném centru Betlém
Lochovice. Buřtíka s sebou, budeme
opékat a zpívat při kytaře.         (bak)
* Smlouvu o příspěvku na výstavbu
vodovodu a kanalizace mohou na
Obecním úřadu Všeradice uzavírat
zdejší obyvatelé. Ve smlouvě se za-
vazují zaplatit 16.000 Kč na vodo-
vod a 16.000 na kanalizaci. „V pří-
padě, že lidé nemají celou částku, je
možné uzavřít splátkový kalendář,“
řekl starosta Bohumil Stibal. Obec
se zavazuje dokončit výstavbu do
října 2014, včetně vodovodní pří-
pojky a kanalizační přípojky 1 m za
hranici pozemku.                            (pš)
* Při řízení traktoru Zetor 7011 byl
3. 4. v Nesvačilech karlštejnskými
policisty kontrolován A. H. „Řidič-
ský průkaz nám neukázal, místo to-
ho uvedl, že má zakázáno řídit,“ řek-
la velitelka policistů Hedvika Kaslo-
vá. „Byla mu zakázána další jízda a
případ byl zpracován ve zkráceném
přípravném řízení,“ dodala.      (mif)

Caparti ve všeradické školce přivítali jaro
I když to venku dlouho nevypadalo,
jaro konečně dorazilo. Děti z Ma-
teřské školy Všeradice se usilovně
připravovaly na jarní svátky, zdobi-
ly vajíčka, pekly beránka a zhoto-
vovaly výrobky na výstavu Veliko-
noce očima dětí. Také si povídaly o
významu Velikonoc, tradicích i zvy-
cích v tomto období. A co nás čeká
nyní? Děti se moc těší na výlet do
Čechovy stodoly s tématem Čaro-
dějnice spojený s opékáním buřtů.
Začátkem května pořádáme výlet
rodičů a dětí do ZOO Praha. Čer-
ven patří výletu na Pohádkový hrad
v Milovicích i letnímu táboru před-
školáků na Zbirožském potoce. Škol-
ní rok zakončíme tradičně loučením
s předškoláky a Pohádkovým dnem
se spaním ve školce.         Text a foto
Erika Brůžková, MŠ všeradice
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Úřad městyse Liteň nabízí možnost
odvozu nebezpečného odpadu. Ode-
vzdat můžete: Rozpouštědla a ředi-
dla, louhy, spotřební chemii, zářiv-
ky, použitý olej a tuk, barvy, lepidla,
pryskyřice, nespotřebované léky, ba-
terie a články, vyřazenou elektroni-
ku, brzdovou kapalinu, pneumatiky,
kyseliny, fotochemikálie, pesticidy,
herbicidy, hnojiva, lednice a chlad-
ničky, odpadní olej, detergenty, aku-
mulátory, televizory, chladící kapali-
ny, olejové filtry a vložky i čistící
tkaniny znečištěné olejem.
Kontejnery budou přistaveny v so-

botu 18. května na těchto místech: 
- 9.00 – 10.30: Liteň před kinem
- 10.45 – 11.00: Běleč
- 11.15 – 11.40: Leč
Žádáme občany, aby nebezpečný
odpad na sběrných místech nehro-
madili předem  - z důvodu hygieny a
prosaku nebezpečných látek do
spodních vod.
Povinné očkování psů proti vztekli-
ně se bude konat ve středu 22. 5.: 
- 15.00 – 15.45 v Litni  u kina
- 15.50 – 15.55 v Dolních Vlencích
- 16.05 – 16.25 ve  Bělči
- 16.35 – 17.00 v Leči

Poplatek za očkování činí 100 Kč.
Poplatek ze psů obci uhraďte v po-
kladně úřadu,  splatnost byla do 31.
března 2013!
Poplatky za odpady jsou splatné do
30. 6. 2013  - od 1. 7. se navyšují o
50 procent.                                                          
Upozorňujeme, že dle zákona o vo-
dách je majitel nemovitosti minimál-
ně 2 x ročně povinen předložit do-
klad o likvidaci fekálního odpadu.
Pokud dojde k vypouštění do dešťo-
vé kanalizace, bude majitel nemovi-
tosti pokutován!  karel kLIMeNt, 

starosta městyse Liteň

Na májovém festivalu
v Litni zahrají dudáci
Liteň - Elčovická dudácká muzika
ze Strakonic bude patřit k největším
tahákům Staročeských májů v Litni.
Ty se jako součást stejnojmenného
poberounského folklorního festiva-
lu budou konat v sobotu 11. 5.
Program v zámeckém parku začne
ve 13.00 - kromě dudáků se předsta-
ví také dechovka Petra Jungmanna,
soubory Notičky a Proměny, liteň-
ský Domeček i děti z místní školy a
školky. Poté, co městysem projde
průvod májovníků, se bude od 19.00
pod májkou na náměstí tančit bese-
da. Vše vyvrcholí tancovačkou, jež
Ve Stínu lípy začne od 20.00.   (mif)

Liteňské aktuality
* Přednáška o šlechtické a podnikatelské rodině
Daubkových z Litně se koná 16. 4. od 17.00 v Mu-
zeu Českého krasu Beroun. O tom, jak se Daubkové
zapsali do života české Litně a moravského Brněnce
i přilehlých regionů, bude vyprávět Dana Hradilová.

Patrik PaříZek, Mčk Beroun
* Zápis do MŠ Liteň se uskuteční 25. dubna od
10.00 do 16.00 hodin. Zákonní zástupci přivedou dí-
tě a přinesou s sebou jeho rodný list, doklad o trva-
lém bydlišti, vyplněnou žádost o umístění dítěte do
MŠ a lékařem potvrzenou přihlášku. (pef)
* Hrátky s polymerovou hmotou se budou konat
5. 5.  od 10.00 do 14.00 v klubovně Domečku Liteň.
Kurz, na kterém se naučíme pracovat s polymery a
vyrobíme si nějaký šperk či přívěšek, je určen dětem
od 5. tříd i dospělým. Nutné je přihlásit se předem
na telefonu 775 031285, cena kurzu 250 korun.

eva kNoPová, Domeček Liteň
* II. ročník hudebního festivalu Liteňfest se bude
konat 24. a 25. května v areálu bývalého učiliště v
Litni. Hudební menu bude rozmanité - již v pátek
24. 5. zahraje od 20.00 rakovnická kapela Hon na
medvídka. V sobotu 25. 5. se od 13.00 můžete těšit
na skupiny Rudolfinum, New rebels, ŽZ, Z jahody
na znak, Braboux, Broucy na zádech, Půl dechu do
měchu, Modrolit a Petrolej & Co. Vstup je zdarma,
stejně stanování v areálu. Jan HaveLka, 

atelier svatopluk, Liteň

Nebezpečný odpad odvezou v květnu
STEJNÝ MĚSÍC SE BUDE KONAT TAKÉ POVINNÉ OŠKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       4/2013 (16)                

STRÁVILI NOC VE ŠKOLE. Liteňské děti strávili noc z 5. na 6. dubna ve své škole. Konala se tu Noc
s Andersenem. Viz Školáci soutěžili... Foto Dagmar KARLOVÁ

Noc z pátku 5. na sobotu 6. dubna patřila v liteň-
ské ZŠ F. J. Řezáče knihám a knižním ilustracím.
Konal se zde totiž pátý ročník mezinárodní akce
Noc s Andersenem.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v tělocvičně
školy, kde malé knihomoly a knihomolky přivíta-
la paní ředitelka. Poté se žáčkové 2., 3., 4. i 5. tří-
dy rozběhli po budově školy plnit pohádkové
úkoly. S pomocí žáků druhého stupně přebírali
luštěniny, poslepu navlékali korálky na špejle, tr-
hali perníčky, běhali v obřích botách, lovili rybič-
ky, házeli míčkem na pyramidu z kostek, zavazo-
vali tkaničky; ti starší poměřili své znalosi v lite-
rárním kvízu. Prvňáčkové se vydali se svojí uči-
telkou na návštěvu liteňské knihovny a pohádko-
vou cestou prošli až po večeři.
Po výborném guláši přišla účastníkům vhod i du-
ševní potrava. Školu navštívil ilustrátor a kreslíř
Pavel Talaš, který děti zasvětil do tajů komiksů.
Večerní část programu se na prvním stupni odbý-
vala pod taktovkou jednotlivých třídních učitelů.

Po zhlédnutí prezentací o českých ilustrátorech
se školáčci věnovali četbě knih, od kterých se br-
zy přenášeli do říše snů. 
Pro druhý stupeň, který doplnili páťáci, ale vlast-
ní program teprve začal. V následujících čtyřech
hodinách čekal zúčastněné maraton prezentací
ilustrátorů, videoukázek jejich animované tvorby
a hlavně četby knih, které svými ilustracemi do-
plnili. Zkumavky v učebně fyziky na chvíli vyst-
řídali Lichožrouti, Křemílek s Vochomůrkou, Pat
a Mat, Krteček, Kanafásek i další pohádkové po-
stavičky. Získané poznatky prokázali nakonec
všichni formou zábavných spojovaček a doplňo-
vaček. Program završil učitel Petr Krutský, který
předčítal z knihy Ostrov pokladů. Celá Noc se
odbývala v klidné atmosféře, každý z účastníků
si našel něco, co ho zaujalo. Po snídani se všich-
ni odebrali domů; v 8 hodin byla škola prázdná.
Všem, kteří se zúčastnili a přispěli k chodu akce,
děkujeme a těšíme se na další ročník. 

Marie Husáková, ZŠ Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Školáci soutěžili, plnili pohádkové úkoly a hlavně - četli
LITEŇŠTÍ CAPARTI PROŽILI NA ZAČÁTKU DUBNA VE SVÉ ŠKOLE NOC S ANDERSENEM

PŘED USNUTÍM. Liteňští prvňáci ve spacácích
na podlaze jedné z učeben své školy. 

Foto Dagmar KARLOVÁ
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Na burzu se přišlo podívat téměř padesát lidí

Užili jsme si Titanic i bublinové oddělení...
Aprílový zájezd do Liberce, jak byl nazván výlet
Domečku Liteň, dostál svému jménu - ještě tři
dny před odjezdem nás bylo pouze osm. Zvažo-
vali jsme, zda nepočkat na vhodnější počasí. O
den později jsme se už ale nemohli vejít do auto-
busu. V předvečer výletu maminky a účastníci
řešili jen vhodnou obuv, oblečení a hlavně - ja-
kou svačinku vybrat. 
Tři desítky účastníků z Litně a Karlštejna vyjely
za dobrodružstvím do liberecké ZOO v ranních
hodinách 6. dubna. Děti se těšily hlavně na bílé
tygry, ale naší pozornosti neunikly ani žirafy (na
snímku) či stádo zeber, u něhož jsme v rámci zá-
bavných her řešili počet uší, očí a nohou ve výbě-
hu. Když pak došlo na počítání pruhů, zapojily se
i maminky. Například Lenka Gabková počítala

velmi zodpovědně, ale stádo zeber bylo neposed-
né, a to se pak počítá dost těžko... Prohlídka ZOO
končila v kontaktním výběhu, kde si děti vyzkou-
šely krmení koz.
Vyvětraní a pobavení opičími hrátkami jsme se
vydali za poznáním do IQ parku. Čtyřpatrové
centrum zábavy a vzdělávání nás uchvátilo. Nej-
větší úspěch měla návštěva Titaniku, kde jsme
mohli projít potápějící se (nakloněnou) kajutou,
což některým z nás nedělalo dobře. Dalším oblí-
beným stanovištěm bylo bublinové oddělení, te-
levizní studio, kde jsme předpovídali počasí, la-
byrinty či běh na čas. Opravdu nelze vybrat to nej
pro všechny -  každý si svou oblíbenou část našel
sám a odpoledne si jaksepatří užil...
Text a foto Eva dRBALOVÁ, domeček Liteň

Hned několik akcí se v posledních
dnech konalo v Bělči. Na květnou
neděli 24. 3, se uskutečnilo vynášení
zimy. Moranu – bohyni zimy jsme
společně vystrojili a vynesli za zpěvu
Přišlo jako do vsi, kde jsi zimo, kde
jsi. Podle tradice pak byla zapálena a
vhozena do potoka. Následovalo hle-
dání Vesny - bohyně jara. Úkolu se
ujaly děti, kterým to netrvalo dlouho
a našly Vesnu ukrytou mezi stromy.
Za zpěvu a veselejší nálady jsme pře-
nesli krásně barevnou bohyni jara do
vsi. Všichni jsme už toužili, aby jaro
přišlo doopravdy. Kde se stala chyba,
že letos přišlo tak pozdě? Možná to
bylo tím, že účast byla nevelká. Věří-
me, že příští rok dorazí lidí více a jaro
přijde dříve. Za zorganizování akce
děkujeme Zuzce Pavlové. 
Tradice Velikonoc již pár desítek let

dodržují bělečské děti. Začínají na
Zelený čtvrtek, kdy podle starých

zvěstí odletěly zvony do Říma. Ob-
cházejí ves a nahrazují ranní, polední

i večerní zvonění řehtačkami. Řehtání
zakončují na Bílou sobotu, kdy ob-
cházejí domy, říkají koledy a dostáva-
jí výslužku jako odměnu za vykona-
nou práci. Přestože letos byla velká
zima, zúčastnilo se hodně dětí.
K jarnímu úklidu jsme se sešli 16. 3. i
6. 4. V plánu bylo vyčištění potoků,
jež se zdařilo z menší části. Hlavním
úkolem byla úprava hřiště pro děti se
skluzavkou a pískovištěm a nezapo-
mnělo se ani na hřiště pro větší a dos-
pělé, kde plánujeme hraní volejbalu i
využití pro větší děti. Účast byla ne-
velká, snad to bude příště lepší... 
V plánu máme rekonstrukci klubov-
ny, se kterou přislíbil pomoci městys
Liteň. V Bělči nyní žije přes třiceti
dětí, což není málo. Proč jim tedy ne-
vytvořit dobré zázemí a hezké prost-
ředí?           Iveta SLÁdKOVÁ, Běleč

Bělečští vynesli zimu a upravili hřiště
MALÍ KOLEDNÍCI OBCHÁZELI S ŘEHTAČKAMI VESNICI A DOSTÁVALI VÝSLUŽKU ZA VYKONANOU PRÁCI

ŘEHTALI. Účastníci bělečského řehtání. Foto Iveta Sládková

Liteňské reminiscence se tento-
krát věnují Jarmila Novotné a
Václavu Talicha.                        (NN)
Občanské sdružení Zámek Liteň ladí
program letošního, druhého Festi-
valu Jarmily Novotné s důsledností,
zaručující jeho úspěch, spokojenost
interpretů, liteňských občanů i zá-
jemců, kteří na koncerty a dopro-
vodné akce přijedou. Někteří už se
zaevidovali rovněž na třetí festival v
příštím, jubilejním roce, kdy uplyne
20 let od umělkynina úmrtí. 
V Berouně městské zastupitelstvo
pověřilo místostarostu Ivana Kúse,
aby se svým týmem připravil Hu-
dební festival Talichův Beroun. Vác-
lav Talich, dirigent světového for-
mátu žil v Berouně v letech 1933 -

1961. Organizátoři obou význam-
ných kulturních akci se domluvili na
spolupráci, aby obě, liteňská i
berounská byly
ještě přitažli-
vější. Překona-
li počáteční rozpaky z prvních jed-
nání, kdy postrádali něco konkretní-
ho, co bylo oběma umělcům v životě
a zejména v kariéře společné. 
Čtenáře Liteňského okénka nemohu
zklamat. V některých dalších Liteň-
ských reminiscencích jim sdělím vý-
sledek dobrodružného, vzrušujícího
a náročného pátrání po tom, zda se
tyto osobnosti setkaly. A pokud ano,
pak kde, za jakých okolností a jak je
to možné prokázat. Nějaký čas bylo
pátrání samá voda. Doslova. Můj

záznam rozhovorů s Jarmilou No-
votnou ze srpna 1990 na pásce ka-
zetového magneťáku mi vzala v srp-

nu 2002 z do-
mu povodeň i s
dalšími mate-

riály fonotéky. Krabice však tehdy
neprošla plotem. Díky profesioná-
lům, rozhlasákům z ČRo Vltava  už
je původní záznam na CD nosiči. O
něčem společném s Václavem Tali-
chem Jarmila Novotná však ani
muk. Mezi kazetami zadrženými při
odlivu je i jiná, s mým rozhovorem s
Alfrédem Holečkem. To byl rovněž
umělec světového formátu, který do-
provázel na klavír sólisty při jejich
koncertech. S Novotnou byl na větši-
ně jejích turné doma i ve světě. V 90.

letech minulého  století jsme si o
tom vyprávěli na magneťák. Mimo-
chodem - vážil 2,5 kg . Natáčka je
neporušená, Holeček hovoří kromě
záhadého úmrtí Oskara Nedbala
rovněž na téma Jarmila Novotná a
Václav Talich. Nyní jsou na řadě za-
se odborníci na přepisy pásků na
CD, pak už zbývá jen přeťukat
obsah na počítači. Mám ještě další
svědectví pro splnění požadavku hi-
storiků na dva zdroje. 
Souběžbě s Liteňskými reminiscen-
cemi v NN vychází v berounském
Radničním listě seriál o Václavu Ta-
lichovi, jak ho málokdo znal. Od-
borníci užasnou a laici se budou di-
vit. V Litni jakbysmet.   (Pokračování)

Rudolf kadeřábek, beroun

Setkala se někdy Jarmila Novotná s Václavem Talichem?

Burza dětského oblečení, hraček, autosedaček i
sportovního vybavení se v polovině března konala
v liteňském kině. Organizovalo ji občanské sdruže-
ní Tilia Liteň za podpory městyse. Prodej byl umož-
něn zdarma, bez poplatku. 
Na první burzu se přišlo podívat téměř padesát lidí.
Povzbudilo nás to, takže se budeme snažit tyto pro-
deje organizovat pravidelně - na jaře i na podzim.
Rády bychom, kdyby se zúčastnilo více rodičů, a to
jak na straně prodávajících, tak kupujících. Z vlast-
ních zkušeností víme, že se ve skříních najde spous-
ta dětských věcí, které mohou ještě posloužit jiným
dětem. Až příště budete chtít vyhodit již nepoužité
věci, zvažte prosím, zda nemohou přijít vhod ještě
někomu jinému. O podzimní burze vás budeme včas
informovat.                Text a foto Iveta Sládková, 

o. s. Tilia, liteň 

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

Školáci vyrazili za kulturou
Poslední týden před Velikonocemi byl kratší o
dva dny -  ve čtvrtek a v pátek měly děti prázdni-
ny. Abychom se správně velikonočně naladili,
vyrazili jsme za kulturou.
V pondělí 25. 3. jsme s žáky 8. a 9. třídy navští-
vili v liteňské knihovně výstavu výtvarných prací
s velikonoční tematikou, kterou připravili klienti
sociálního zařízení Koniklec ze Suchomast. Moc
se nám líbila. O den později na děti z obou stup-
ňů naší školy v liteňské školce čekaly jarní vý-
robky dětí. Svými výtvory přispěli také žáci svi-
nařské mateřinky. Vystavené exponáty byly krás-
né, velký ohlas sklidily žabičky z pivních vršků,
berušky v trávníku, pohyblivý kolotoč na děts-
kém hřišti a mnoho dalších roztomilých výrobků.
Děkujeme zaměstnancům školky za pozvání a
milé přijetí.        Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
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Schůzi myslivců zahájily tóny halali
ŘEVNIČTÍ ZA POSLEDNÍCH DESET LET ULOVILI ŠEST STOVEK PRASAT, ZAJÍCE ANI JEDNOHO

Předposlední březnový den zazněly o
desáté dopoledne na okraji řevnické-
ho lesa před mysliveckou klubovnou
tóny slavnostního halali. Troubili je
otec a syn Slánských, členové Mysli-
veckého sdružení Řevnice. Jímavé tó-
ny tentokrát neohlašovaly začátek lo-
vu, ale výroční členské schůze. Mys-
livci ve slavnostních stejnokrojích za-
sedli v klubovně k rokovacímu stolu,
který byl Slánskými také slavnostně
vyzdoben. Hlavní zprávu přednesl
předseda Miroslav Hejlek,  dále  pro-
mluvili finanční hospodář sdružení,
brigádní referent a v zastoupení i my-
slivecký hospodář. Nálada byla zna-
menitá. Před nedávnem prodloužilo
Honební společenství vlastníků ho-
nebních pozemků nájemní smlouvu s
Mysliveckým sdružením, čímž se
otevřela cesta do dalších deseti let. Fi-
nanční zpráva naznačila, že sdružení
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.
Počet hodin dobrovolné práce ukázal,
kolik času věnovali myslivci nejen le-
su a chovu zvěře, ale i zájmům  měs-
ta, zejména při úklidových pracech. 
Letošní dlouhá zima přinesla  nečeka-
né úkoly. Přes všechny potíže je o
zvěř pečováno i na nedostupných
místech a krmelce jsou stále doplňo-
vány. Složení stavu zvěře zůstává
stejné. Zajíc a koroptev existují pouze
ve vzpomínkách těch nejstarších. I
stav spárkaté zvěře je ohrožován do-
pravou. Přes pachové zábrany je po-
čet úhynů pod koly motorových vozi-
del varující. Problémem zůstává čer-
ná zvěř, jejíž přírůstky intenzivní

odlov nezpomalil. Řevnické sdružení
slovilo za posledních deset let 583 di-
vokých prasat, zajíce ani jednoho. Je
to důkazem změny ve skladbě zvěře,
žijící na polích a v lese. Bažanti se lo-
ví jen díky umělému odchovu. 
Myslivci také připravovali plán na

příští rok.  Škoda, že tomuto jednání
nebyl přítomen ani jeden starosta, ač
honitba zahrnuje kromě řevnického
katastru i část polí a lesů patřících Le-
tům a Zadní Třebani. 
Po dvanácté hodině zazněly znovu
borlice oznamující konec zasedání a

zvoucí přítomné ke skvělému pohoš-
tění, jež připravili Slánští. Díky hosti-
telům i všem, kteří věnují svůj volný
čas přírodě a všemu, co je v ní hezké.

František ŠEDiVý, Řevnice

Putování za zajíčkem se na sklonku března v
Karlštejně zúčastnilo deset dětí. Ráno jsme vyrá-
běli velikonočního beránka v klubovně  a ochut-
nali, jak se beránek povedl mamince Marušky
Noskové z Karlštejna. Byl opravdu výborný.
Skupina se pak přesunula vlakem do Srbska. Do-
poledne bylo plné her - řízek s brambory přišel v
restauraci vysíleným turistům vhod. Výprava dále
vedla do lesů směrem na Karlštejn. Děti kráčely
pavoučí stezkou, hledaly poztrácené předměty,
zlatá rybka jim plnila tajná přání... V závěru už
jim docházely síly, ale přály si vidět Karlštejn.
Nad kostelem sv. Palmácia nás uvítal nádherný
rozhled na údolí Berounky. Pak už nás čekal ná-
vrat do klubovny a hledání dárků od zajíčka. Toho
jsme sice neviděli, ale připravil nám spoustu pře-
kvapení, proto jsme se rozhodli, že za rok se za
ním opět vydáme.     Eva KnoPoVá, Karlštejn

Z našeho kraje 
* Koncert vynikajících houslistů,
kteří se připravují na Mezinárodní
soutěže se koná 19. 4. od 19.00 v
Zámečku Řevnice. (pef)
* Kurz pro veřejnost Líčení a zak-
rývání nedostatků na pleti organizu-
je 21. 4. Kulturně vzdělávací cent-
rum Ganesha Dobřichovice.    (maj)
* Vycházku za obojživelníky a
plazy Českého krasu pořádá 27. 4.
Správa CHKO. Sraz je v 10.00 na
vlakové zastávce v Srbsku.         (ija)
* Podomní prodej mezi vraty se
poprvé bude konat 27. 4. od 10.00
do 15.00 v Halounech, Svinařích a
Lhotce. Místní »domorodci« budou
prodávat všelijaké skvosty ze svých
domů. Informace o stanovištích na-
leznete na www. garagesalecernosi-
ce.cz. Lenka DVoŘáKoVá
* Slavnostní odpoledne k 10. výročí
otevření lávky přes Berounku se koná
27. 4. od 16.00 u Kulturního domu v
Srbsku. Připravena je soutěž netradič-
ních plavidel, loď s převozníkem, dět-
ské atrakce i ohňostroj. Od 16.00 hra-
jí Pohodáři, od 18.30 Třehusk.  (svb)
* Pálení čarodějnic u Menhiru nad
Mořinkou se uskuteční 30. 4. od
18.00. Připraven je pestrý program
pro děti, oheň bude slavnostně míst-
ními dobrovolnými hasiči zapálen v
19.00. Kateřina SMoTERoVá
* Dva tisíce korun, které se vybraly
na burze dětského oblečení v řevnic-
kém kině, bude věnováno na zvele-
bení zázemí kina. Díky všem, kteří
se zúčastnili  Michaela SuDKoVá
* Místní poplatek za odpad a psa
mají do 1. 5. zaplatit obyvatelé Řev-
nic. Městský úřad Řevnice upozor-
ňuje, že v roce 2013 nebude rozesí-
lat složenky. (pef)
* Jedna z filmových povídek osmi-
dílného cyklu připravovaného podle
námětů známých  spisovatelů, se 9.
4. natáčela na návsi v Zadní Třebani.
Filmaři se sem ještě vrátí.          (mif)
* obecní úřad v Zadní Třebani dě-
kuje panu Janišovi, který nedávno
vyměnil dvě shnilá prkna na lávce
do Hlásné Třebaně. (lup)
* Horské kolo zn. Trek ukradl 3. 4.
z neuzamčené prádelny činžovního
domu v Karlštejně neznámý zloděj.
Majitel má škodu 14.000 Kč. (hek)

NĚCO NA DOMA. Martin Nosek si z výpravy do-
mů odnesl kus kůry. Foto eva KnoPová

Světový den porozumění autismu se konal 2. 4. Tento den se lidé po celém
světě zapojují do osvětové kampaně Rozsviťme se modře. Z 1. na 2. 4. se
mnoho budov a firem osvítilo modrým světlem, aby dalo najevo, že jim pro-
blematika autismu, která postihuje asi 67 000 000 lidí, není lhostejná.
Modrá je barva komunikace, což je jedna z oblastí, v níž mají lidé s autis-
mem nejvíce potíží. Do projektu se rozhodla zapojit i řevnická školka Pi-
kolín: „Oslovili jsme rodiče, aby děti v úterý do školky oblékli modře. Vě-
říme, že tímto symbolickým činem jsme podpořili nejen všechny autistické
děti, ale hlavně našeho kamaráda ze školky Vašíka,“ říká zakládající člen-
ka sdružení Katka Šupáčková.       text a foto Lucie BoXanová, svinaře

Kluci v Mořince nejdřív řehtali, 
pak si došli pro výslužku
Jako každý rok vyrazila skupinka chlapců v Mořin-
ce na Zelený čtvrtek řehtat. Ves obešli během dne
třikrát, na Velký pátek dokonce čtyřikrát.  Na Bílou
soboru vyrazili koledníci za úsvitu řehtat a kolem
desáté dopoledne si šli v čele s Černým pro výsluž-
ku. S koledou se zastavili u každého domu. Hospo-
dyně obdarovali koledníky sladkostmi, vejci i peně-
zi. Tento zvyk se dodržuje v obci několik generací a
byla bych ráda, kdyby se ho podařilo zachovat. 
Na velikonoční pondělí chodili dříve dům od domu
mládenci za děvčaty a šlehali je pomlázkami sple-
tenými z vrbového proutí, aby byly po celý rok zd-
ravá, veselá a pilná. Děvčata je za to odměnila la-
hodným mokem. Dnes už chodí s pomlázkou a tra-
diční říkankou Hody, hody doprovody většinou dě-
ti, které za vinšování dostávají vejce i sladkosti.

Kateřina sMoterová, starostka Mořinky

Hasiči likvidovali
požáry tří komínů
Řevnice - Hned tři požáry komínů
likvidovali v minulých dnech řev-
ničtí profesionální hasiči.
Poslední březnový den vyjížděli Řev-
ničtí spolu s místním dobrovolným
sborem k požáru do Karlštejna. „V
komíně hořely saze,“ uvedl hasič Pa-
vel Vintera s tím, že jeho kolegové
použili k likvidaci požáru suchý štěrk
a k čištění kominické nářadí. „Proto-
že byly při zásahu zjištěny praskliny
komína v obytných místnostech a ve
vybraném materiálu se objevily části
jeho konstrukce, byl vydán zákaz po-
užívání komínového tělesa až do re-
vize odbornou firmou,“ dodal
Další dva požáry komína byly ohláše-
ny 7. 4.  - jeden ve Všenorech, druhý
v Mníšku pod Brdy. Zde dokonce
hasiči museli kvůli kouři evakuovat
osm lidí. (mif)

Druhou dubnovou sobotu jsme s
oddílem řevnických skautů podnik-
li výpravu na kolech. Sešli jsme se
ráno a v poměrně hojném počtu vy-
razili. Z Řevnic jsme stoupali ko-
lem Lesního divadla k retenční
nádrži a přes louku na Halouny.
Pokračovali jsme táhlou cestou do
kopce až k rozcestí Nad Rochotou.
Následovala přestávka na občer-
stvení. Po cyklostezce jsme kolem
vojenského prostoru dojeli na Sto-
žec. Všichni ještě měli dost sil, a
tak jsme si přidali malý okruh přes
Jelení palouky. Při tom jsme obje-
vili krásný trampský kemp, kde
jsme si dali oběd přivezený z domo-
va. Ze Stožce jsme se ubírali přes
rozcestí Na Soudném, Na Rovinách
až na Červený kříž. Odsud jsme už
jen klesali nejkratší cestou do Řev-
nic. Celý den nám počasí přálo, a
tak jsme ujeli krásných 37 kilomet-
rů.    Šimon Martinec, Řevnice

Foto anna Masnerová

Zajíček se nekonal, překvapení ano

Skauti vyrazili na kolech směr Brdy

V Pikolínu se »rozsvítili« modře
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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

Tenisová škola
pořádá 

LETNÍ TENISOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ

Místo konání: areál Sokola Lety
Termíny konání: A) 15.-19. 7. 2013

B) 26.-30. 8. 2013
Cena: 2.800 Kč

Při včasném přihlášení sportovní boty
ZDARMA!

Bližší informace a přihlášky: 
+420 608 539 550, 

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

Nejvíce zazářil sympatický mladík Kočí
V ZADNÍ TŘEBANI SE ZKRAJE DUBNA KONAL TŘINÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Třináctý ročník turnaje KČT Zadní
Třebaň ve stolním tenisu PING-
PONG Open 2013 se konal 6. dubna
v místním Společenském domě.
Hned ráno přicházeli první hráči a
snažili se probojovat k pingpongo-
vým stolům, aby si ještě mohli zatré-
novat. Celkem na letošní turnaj do-

razilo 11 žen a 34 mužů. Slavnostní
přivítání jsme zakončili tradičně -
vztyčením vlajky turistů. Následova-
lo rozlosování do skupin, ve kterých
hrál každý s každým. Poté jsme hrá-
če nasadili do pavouka, v němž se
hrálo na tři vítězné sady.
Letos se představilo dost nových

tváří. Nejvíce zazářil sympatický
mladík Štěpán Kočí z Prahy, které-
mu se podařilo probojovat do finále
přes velké hráče, jakým je například
loňský vítěz Petr Laube. Mezi žena-
mi byla nejúspěšnější Marcela Kri-
sová z Dobřichovic, která ve finále
jednoznačně porazila Zdeňku Hra-
bětovou z Prahy.  
Po 13.00 jsme za zvuku fanfár deko-
rovali nejlepší hráče medailemi, pře-
dali diplomy, věcné ceny a ti nejús-
pěšnější získali trička s logem KČT.  
Poté většina hráčů poobědvala a ro-
zehráli jsme oblíbené čtyřhry. V nich

jednoznačně dominovaly rodiny Vá-
chových ze Řevnic a Hrabětových z
Prahy.  
Po 17.00 jsme vyhodnotili nejúspěš-
nější hráče čtyřher a rozloučili se

Jaroslava Zavadilová, 
KČT Zadní Třebaň

čtyřhra. Utkání ve smíšené čtyřhře. Zleva Krisová, Kosek, Váchová, Vácha.          Foto Jaroslava ZAVADILOVÁ

Výsledky turnaje
Ženy:
1) Krisová Marcela, Dobřichovice
2) Hrabětová Zdeňka, Praha
3) Van der Zwan Zdeňka, Praha

Muži:
1) Hrabě Václav, Praha
2) Kočí Štěpán, Praha
3) Vácha Vladimír ml., Řevnice

Čtyřhra muži:
1) Vácha Vl. st., Vácha Ml. ml.
2) Hrabě V. , Laube P.
3) Krasničan J., Heřman M. 

Čtyřhra ženy:
1) Zavadilová J., Krisová M.
2) Hrabětová Z., Vander Zwan Z.
3) Váchová V., Karasová O.

Smíšená čtyřhra:
1) Hrabě V., Hrabětová Z.
2) Vácha V. ml., Váchová V.
3) Laube P., Van der Zwan Z.
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Pořadatel

Trans Brdy České spořitelny

Místo konání: Lety u Prahy – za hrází
Start: 9:40 dětské závody, 11:30 trasa B, 

12:30 trasa C, D
Délka tras: trasa B – 55 km, trasa C – 33 km, 

trasa D / Fitness jízda – 26 km
Přihlášky: online do 22. 4. 2013, na místě pátek 18:00 – 20:00, 

sobota 8:00 – 11:00

Závody pro profesionály i širokou veřejnost / Dětské závody
/ Bohatý doprovodný program a zábava po celý den nejen pro závodníky

/ Dětská zóna se spoustou her a soutěží, Škola kola Pepy Dresslera,
pumptrack / Stánky s občerstvením a prodej sportovního vybavení

PRO VŠECHNY PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ZVÝHODNĚNÁ CENA STARTOVNÉHO

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉGENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEØI PARTNEØI MEDIÁLNÍ PARTNEØIPARTNER

ZÁCHRANNÉHO 

SYSTÉMU

OFICIÁLNÍ 

DODAVATELÉ CEN
PARTNER 

ÈASOMÍRY

PARTNER 

ZÁVODU

PARTNEØI SERIÁLU

27. 4. 2013

Více informací a přihlášky na www.kolopro.cz
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Ostrovan »nadělil« Svaté sedm gólů
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Fotbalové jaro už je v
plném proudu. Cenné body z ci-
zích hřišť přivezly Dobřichovice i
Liteň, Třebaň smetla doma Svatou.
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Benátky n/J - Dobřichovice 0:2
Branky: Vršek, Oswald
Hosté podali zatím nejlepší jarní vý-
kon a dokázali zvítězit na půdě vel-
mi silných Benátek, které na podzim
porazily všechny tři vedoucí celky -
Louňovice, Ovčáry i Dobřichovice!
Úspěch je o to cennější, že posled-
ních jedenadvacet minut dohrávali
Dobřichovičtí v deseti, bez vylouče-
ného Březiny. Od 60. minuty navíc
chyběl i stoper Zdeňka, jenž musel
odstoupit kvůli tržnému zranění v
obličeji - sešili mu ho v mladobole-
slavské nemocnici. Hosté působili
vyzrálejším, fotbalovějším dojmem
a lépe kombinovali. V dramatickém
závěru pak díky nezměrné bojovnos-
ti dokonce uhájili čisté konto.  (oma)
Dobřichovice - Louňovice 0:1
Ve vyrovnaném zápase, v němž se
hrálo o prvenství v krajském přebo-
ru, měli hosté více štěstí.           (oma)
III. třída okresní soutěže
Dobřichovice B - SK  Třebotov 1:3
Branka: Halenka
Nedáš - dostaneš! se opět naplnilo.
Béčko mělo první poločas drtivou
převahu, ale dalo jen jeden gól. Hos-
té po přestávce hru srovnali a strhli
vedení na svou stranu.               (oma)
FK LETY, krajská I. B třída
Votice - FK Lety 4:1 
Branka: Rada (z penalty)
Votice ještě minulou sezonu hrající
divizi ve svižném a pohledném utká-
ní zaslouženě zvítězily. Od začátku

měly převahu. Lety se poprvé osmě-
lily v 10. minutě, kdy si za obranu
naběhl Jablonský a byl v gólové šan-
ci sražen. Z penalty skóroval Rada -
0:1. V 19. minutě ztratil míč na půli
Rada, nedůrazný Janouš prohrál sou-
boj a útočník Votic pohodlně vyrov-
nal. Ve 27. minutě po sérii nedůsled-
ností v letovské obraně přehodil do-
mácí hráč vyběhnuvšího Štěpána -
2:1. A aby nebylo všemu konec, ve
30. minutě vystřelil z více než 20
metrů domácí Čupr a k překvapení
všech zapadl míč do branky - 3:1. Ve
2. poločase se hra vyrovnala. V 59.
minutě odcentroval Zýka míč do po-
kutového území, brankář vyrazil
před nabíhajícím Kalivodou, násled-
ná dorážka ale skončila po zákroku
gólmana v zámezí. V 85. minutě za-
končil domácí útočník své sólo čtvr-
tou brankou.                  Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Hořovicko B 1:1
Branka: Turek
Smolná ztráta dvou bodů! Utkání by-
lo od počátku plné vzruchu před brá-
nou hostů, domácí měli spoustu šan-
cí - proměnili ale jen jednu. Hořo-
vicko vyrovnalo v 89. minutě.    (jik)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Stašov - Karlštejn 1:1
Branka: Lopušan

Hosté šli do vedení hned ve 3. minu-
tě zápasu a po celý zápas podávali
obětavý a důsledný výkon. Stašovu
se povedlo vyrovnat až ve čtvrté mi-
nutě nastavení. (vlau)
Neumětely - Karlštejn 4:1
Branka: Hrabal

OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Svatá 7:2
Branky: Jambor M. 4, Bacílek 3
Po dvou odložených kolech se tře-
baňští borci konečně dočkali ostrého
jarního startu a odnesla to Svatá. Po
čtvrt hodině to bylo už 2:0, když se v
tom nejlepším světle ukázala posila
Martin Jambor - nejprve nádherně
přehodil hostujícího gólmana, krátce
poté přesně zacílil k tyči. Hosté se
však z počátečního šoku oklepali a
ve středu hřiště získávali navrch. Po-
dařilo se jim snížit krásnou střelou
do šibenice, ale naštěstí si neudrži-
telný Jambor nadvakrát poradil s pa-
sem Bacílka. V poslední minutě prv-
ní půle se stejný střelec Svaté pre-
zentoval další lahůdkovou brankou a
do kabin se šlo z obavami, co přine-
se 2. poločas. V něm ale Ostrovan
dokázal, že zimní příprava byla vel-
mi kvalitní. Soupeř na něj fyzicky
vůbec nestačil a duo Jambor Bacílek
si v útoku dělalo, co chtělo. Chvíle-

mi šlo doslova o jeho exhibici. (Mák)
Srbsko - OZT 0:2
Branky: Burian, Jambor L.

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Zbuzany 2:1
Branky: Hruška, Pitauer Jiří
Pokud chtějí řevničtí pomýšlet na
záchranu, musí bodovat. Po debaklu
s Drahelčicemi na ně nečekal lehký
soupeř - i on je namočen do sestupo-
vých vod. Naštěstí Řevnice jsou do-
ma podstatně efektivnější než venku,
a tak na jejich kontě přistály veledů-
ležité tři body. (Mák)
Velké Přílepy-Řevnice 4:0
Další venkovní prohra Řevnic zna-
mená třetí místo od konce.       (Mák)

FC LITEŇ, IV. třída okr. soutěže
Chrustenice - FC Liteň 2:4
Branky: Kliment 2, Simandl, T.
Eliášek
V prvním jarním mistráku Liteňští
předčili soupeře v nasazení i efekti-
vitě zakončení. Vítězstvím si upev-
nili třetí příčku v tabulce.           (mik)
Liteň - Chodouň 2:3
Branky: Simandl, Hájek

PŘED ZÁPASEM. Letovští fotbalisté před domácím zápasem s Hořovickem,
který skončil remízou 1:1. Foto Jiří KárnÍK
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Sport po okolí
* Běžecké závody pro všechny vě-
kové kategorie Dobřichovická míle
se konají 20. 9. v místním parku.
Bližší informace na stránkách ZŠ
Dobřichovice: www.zsdobrichovi-
ce.cz. Vlaďka CVRČKOVÁ
* 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
* Svinařský trojúhelník - závody
mopedů do 50 ccm se uskuteční 20.
dubna ve Svinařích pod zámkem.
Program: 12.00 - 13.30 přejímka st-
rojů, 13.30 - 14.00 prohlídka tratě,
14.00 start závodů. (mif)

Hýskovští nedali
mladším žákům šanci
Hýskov - Čtrnáct branek »vyfaso-
valo« v Hýskově spojené družstvo
mladších žáčků Litně a Zadní
Třebaně.
Hýskov - Liteň/Z. Třebaň 14:2
Branky: Kliment
S vedoucím celkem tabulky, který
má v kádru několik talentovaných
fotbalistů (mj. dva hráče, kteří hos-
tují v pražské Spartě), neměli naši
mladší žáci mnoho šancí. Domácí
kanonýr Pudhorocký dal 10 branek,
dvěma trefami snižoval Kliment.
Mladší přípravka zahajuje sezonu
20. 4. turnajem v Litni. Od 9.00 jí tu
budou soupeři družstva Loděnic,
Chrustenic, Oseka a Cerhovic.
O den později se od 10.00 uskuteční
turnaj starších přípravek v Zadní
Třebani za účasti družstev Českého
Lva Beroun, Hýskova, Zdic, Lodě-
nic a Z. Třebaň/Liteň.                (mik)

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Ovčáry - Dobřichovice 20. 4. 17:00 
Dobřichovice - Klecany 28. 4. 17:00 
FK LETY, krajská I. B třída
Březnice - FK Lety 20. 4. 17:00
FK Lety - Hostomice 27. 4. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Praskolesy 20. 4. 17:00
FK Komárov - Karlštejn 27. 4. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Třebotov 20. 4. 17:00
Holubice - Řevnice 27. 4. 17:00
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Hudlice 20. 4. 17:00
V. Újezd - OZT 27 .4. 17:00
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Mořina - Liteň 20. 4. 17:00
Liteň - Chyňava 28. 4. 17:00

Všenorské závodnice vybojovaly zlato

Družstva aerobicu AC Olympia Všenory se 6. dubna v Kralupech nad Vl-
tavou zúčastnila závodů Bohemia Aerobic Tour 2013. V náročné konku-
renci obstála na jedničku: Juniortým se sestavou Afrocirkus získal bron-
zovou medaili a Jižní vítr se sestavou Pyžamová party vybojoval dokonce
zlato! Gratulujeme! Text a foto Katka Černá, Zadní Třebaň


