
Lety – Problémy v Dětském domo-
vě (DD) Lety, který spadá pod dob-
řichovický Diagnostický ústav
(DÚ), pokračují (viz NN č. 8/2013).
Jeden z odborných vychovatelů Jan
Kubát odeslal dopis na minister-
stvo školství s žádostí o pomoc při
řešení situace. Navíc chystá demon-
straci před ministerstvem školství!

V dopise Jana Kubáta, který má re-
dakce k dispozici, se mj. píše: „Dosa-
zená ředitelka Mgr. Blanka Hrbková
Hrudková se zde učí řídit školské za-
řízení, snaží se o změny, ale ani neví,
jak to doposud fungovalo. Systém po-
kus omyl je její styl. Proč má být obě-
tí experimentu tak velké množství
slušných lidí a především dětí svěře-
ných do ústavní péče? Některé kroky
paní ředitelky přímo ohrožují bezpeč-
nost jak zaměstnanců, tak především
dětí. Neustále na něco čekáme, ale
odnášejí to především naše děti!“
Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy (MŠMT) se k situaci nevy-

jádřilo, na dopis nereagovalo. Kubát
tedy svolal na pátek 3. 5. demonstraci
za odvolání Mgr. Hrudkové Hrbkové.
Koná se od 10.00 před budovou
MŠMT v Karmelitské ulici na praž-
ské Malé Straně.
Vyjádření Našim novinám zaslala i
ředitelka DÚ Dobřichovice Blanka
Hrbková Hrudková. V dlouhém dopi-
se se pozastavila nad tím, jak špatně
fungoval ústav za předchozího vede-
ní, vyjádřila nesouhlas s navýšenou
kapacitou lůžek v DÚ, s docházkou
zaměstnanců i jejich platy a úvazky. 
(Dokončení na straně 11)

Lucie PALIČKOVÁ

Největší přehlídka 
folkloru začíná
Poberouní - Staročeské máje, největ-
ší přehlídka folkloru ve Středočes-
kém kraji, začínají. Všechny květno-
vé víkendy budete mít možnost na
různých místech dolního Poberouní a
Podbrdska vidět desítky krojovaných
souborů z celé republiky i ze zahrani-
čí. V sobotu 4. 5. se máje konají v Le-
tech (podrobný program viz strana 9)
a v Berouně. Na zdejším náměstí J.
Barranda začnou ve 13.30. Festival v
Berouně na stejném místě a také od
13.30 pokračuje v neděli 5. 5. Tentýž
den se máje konají i v Černošicích-
Mokropsech. Na Masopustním ná-
městí začnou vystoupením Domaž-
lické dudácké muziky ve 14.00.
Týden nato - v sobotu 11. 5. - pobe-
rounský folklorní festival pokračuje v
Litni (od 13.00 v zámeckém parku) a
ve Vinařicích (17.00 na návsi). (mif)

Rogalista se zřítil do lesa
Černošice - Do lesa u Černošic se 15. dubna
zřítil mladý rogalista. Zachraňovat jej vyjeli
lékaři, hasiči i policisté.
„Před třetí hodinou odpolední dostali záchranáři
hlášení z linky 112 o pádu rogalisty v lesích mezi
Radotínem a Černošicemi,“ uvedla mluvčí stře-
dočeské záchranky Tereza Janečková. „Záchra-
náři ze Zbraslavi, policisté i hasiči dojeli do pís-
kovny Třebotov, odkud se rogalistu vydali pěšky
hledat,“ dodala s tím, že mladý muž byl objeven
po necelé půlhodině. „S lehkými oděrkami a od-
řeninami od větví byl převezen do Fakultní
nemocnice v Motole,“ sdělila Janečková.     (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Netopýři nejsou oškliví - strana 3
* Elektřina může být levná - strana 10
* Tým Dobřichovic opustil trenér 

i sponzor - strana 14

Zadní Třebaň – Dvakrát po sobě se
během dubna na zadnotřebaňské
návsi »zabydleli« filmaři z České te-
levize. Natáčeli tu záběry do připra-
vovaného cyklu Škoda lásky.
V úterý 23. dubna štáb do Třebaně
dorazil kolem osmé hodiny večerní
a pobyl tu zhruba do půlnoci. Před
Společenským domem se natáčela
část pětadvacetiminutového příběhu
Mokré tričko, který podle scénáře
spisovatelky Martiny Formanové
režíruje Petr Zahrádka. Filmaři si
práci v Zadní Třebani pochvalovali.
„Už jsme tu byli před čtrnácti dny,

spolupráce s obcí je perfektní, vše je
vždy připravené, zázemí skvělé. Dě-
kujeme,“ říkali členové štábu před
natáčením. Jeden z protagonistů
»třebaňského» příběhu Michal Su-
chánek nechal místnímu starostovi
na památku fotku s věnováním.
Osmidílný cyklus filmových povídek
natočený podle námětů známých
českých spisovatelů, například Ja-
roslava Haška, Jaroslava Havlíčka,
Petra Šabacha, Ireny Obermannové
či Michala Viewegha spojuje téma
lásky. V České televizi se bude vysí-
lat nejspíš na podzim.                 (lup)

SMĚR BRDY. Třináct stovek jezdců se v sobotu 27. dubna v Letech zúčastnilo cyklistického závodu
TransBrdy. (Viz strana 9) Foto Alena VANŽUROVÁ

V Dětském domově vládne strach
ZAMĚSTNANCI LETOVSKÉHO »DĚCÁKU« CHYSTAJÍ DEMONSTRACI V PRAZE

30. dubna 2013 - 9 (595) Cena výtisku 7 Kč

Šmoldas má rád pohřby

Filmaři na třebaňské návsi natáčeli Mokré tričko

Česko dusila vedra! Nejtepleji 
bylo v Dobřichovicích
Dobřichovice - Na duben nebývalé vedro bylo
v pátek 26. dubna. V Dobřichovicích naměřili
rekordních 28,5 stupně Celsia!
Rekordní teploty šplhající k 28 stupňům panova-
ly už předminulý týden, po dlouhé zimě tak jaro
přišlo s letními teplotami. Na většině meteorolo-
gických stanic padly 18. dubna teplotní rekordy.
Nejtepleji bylo v severočeských Doksanech, kde
vystoupala rtuť na 28,7 stupně Celsia. Tím zdejší
teplota přesně o šest stupňů překonala rekord z
roku 1964. (Dokončení na straně 11) (pef)

Rychtáři chtějí peníze,
půjdou za vládou
Poberouní – Co bude s penězi, které
mají přijít do České republiky z
Evropské unie (EU) v letech 2014 až
2020? Starostové obcí a měst nejsou
s přípravou čerpání prostředků EU
spokojeni. I proto chtějí 15. května
vyrazit za vládou.
Jde o další z řady akcí, které už sta-
rostové podnikli. V rámci tzv. Druhé
zlínské výzvy vyvěsilo na 600 obcí
cedule s nápisem Máme nárok na
peníze EU, výzvu podepsalo 1 500
starostů, zastupitelů a veřejně čin-
ných osob, mezi nimi starostové
Svinař Vladimír Roztočil, Řevnic Li-
bor Kvasnička i Karlíku Marie Som-
merová. (Dokončení na str. 11) (lup)

Natáčení v Zadní Třebani se zúčastnil
také Michal Suchánek. Na snímku s
dcerou Berenikou.      Foto ARCHIV
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Pan Bohumil vysadil prcky do sedla
OBECNÍ KNIHOVNA V MOŘINCE PŘEDSTAVILA DĚTEM NĚKTERÁ ŘEMESLA

Jaro nás překvapilo rekordními let-
ními teplotami, vylákalo nás k pose-
zení na zahradách, prvnímu grilová-
ní, opalování a úpravám trávníku a
záhonů. Připomínám dodržování
omezení hluku sekáním, používáním
motorové pily a jiných nářadí v ne-
děli a o svátcích.
V úterý 7. května v 18.00 hodin spo-
lečně uctíme památku padlých spo-
luobčanů ve druhé světové válce po-
ložením věnce k památníku na návsi.
Přestože obecní zastupitelstvo uva-
žovalo ve spolupráci s panem Maye-
rem o brzkém vysazení vhodných st-
romů v prostoru u kapličky, rozhod-
lo se s tímto krokem počkat. Prvním
důvodem je vysoká pravděpodob-
nost zahájení stavebních prací spo-
jených s výstavbou kanalizace. Tím
druhým je studie funkčních vztahů

některých částí obce, jejíž podstat-
nou součástí bude i stav zeleně v
Zadní Třebani. O studii vás na st-
ránkách NN budeme informovat v
nejbližší době.
Sál Společenského domu byl upra-
ven pro sportovní využití dřevěným
hrazením, jež lze jednoduše demon-
tovat. Je výrazně bezpečnější zejmé-
na pro menší děti. Nicméně k využití
je široké veřejnosti nejen ze Zadní
Třebaně. Zároveň byla po rekons-
trukci nově otevřena formanka.
Fotbalisté Ostrovanu si zatím drží
první místo v tabulce - jen tak dál,
hoši! Dopředu je ženou jistě i fa-
noušci s bubny, kteří vytváří tu sprá-
vnou atmosféru. Přijďte se podívat i
vy! Hezké jarní dny.

Stanislav BALíčeK, 
starosta Zadní Třebaně

V řevnické základní škole se konaly
projektové dny na téma řemesla.  To
byl dobrý tip pozvat děti do naší
Obecní knihovny v Mořince a před-
stavit jim nějaké to řemeslo. 
V Mořince kdysi dávno bývalo ko-
vářství, teď tady máme pana Bohu-
mila, který těží dřevo. Požádali jsme
ho o malou přednášku o jeho práci.
Vzhledem k tomu, že zde má ustáje-
né koně, rád je dětem ukázal a vysa-
dil do sedla. Jeho vyprávění bylo za-
jímavé a pro malé školáky i dost po-
učné. Pověděl nám spoustu věcí a
nakonec se zmínil o tom, jak si sám
ková koně. Tím nám vlastně předsta-
vil druhé řemeslo, o kterém jsme si
povídali v knihovně u čaje. 
Přečetli jsme si pohádky o koních a
kováři. Ukázali jsme si, v čem spočí-
vá kovářská práce a co všechno jsou
kováři schopni vyrobit. Děti také na-
vštívil jeden z tatínků a předvedl
jim, jak se plete pomlázka. Caparti

měli příležitost si pomlázku vyrobit
sami. Doufáme, že si odnesli nejed-
nu zajímavost a budeme se na ně tě-
šit při dalším setkání.

Lucie ChROUSTOVÁ, Mořinka

Stromy zatím sázet nebudeme
VZPOMÍNKA NA PADLÉ SE VE TŘEBANI KONÁ 7. KVĚTNA

Senioři si užívali hezkého počasí
V DOBŘICHOVICKÉM DOMOVĚ SENIORŮ HRÁLI METANOU A SLAVILI ČARODĚJNICE

V SEDLE. Děti si v Mořince mohly vyzkoušet, jak se sedí na koňském hřbetě.
Foto Lucie CHROUSTOVÁ

ZÁBAVNÝ TROJBOJ. Dobřichovičtí senioři při zábavním trojboji.
Foto Martina KÁLALOVÁ

Na výstavu dorazí
čivavy, terrieři i psíci
Klubová výstava psů čtyř plemen se
uskuteční 8. května ve Společen-
ském domě Zadní Třebaň.
Jako první budou posuzovány čiva-
vy dlouhosrsté, jako druhé čivavy
krátkosrsté, odpoledne pak plemena
bostonský terrier a havanský psík.
Součástí akce jsou i soutěže Dítě a
pes (od 3 do 9 let) a Mladý vystavo-
vat (9-13 a 13-17 let), o něž je v po-
slední době veliký zájem. Výstavu
bude posuzovat mezinárodní roz-
hodčí Rafal First z Polska.
Program:
- 09.30 - 10.15 přejímka psů čivava
- 10.30 posuzování a soutěže ple-
men čivava dlouhosrstá a krátkosrstá
- 13.30 – 14.00 přejímka psů bos-
tonský terrier a havanský psík
- 14.00 posuzování a soutěže boston-
ských terrierů a havanských psíků
Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

Děti budou klepat
na základní kámen
Slavnost položení základního ka-
mene nové budovy školy v Dobři-
chovicích se bude konat v neděli 5.
května v ulici 5. května před budo-
vou školy. Umělecky ztvárněný zá-
kladní kámen vytvořil akademický
sochař Petr Váňa z Karlíka. Slav-
nost je určena nejen pro dospělé, ale
především pro děti, školáky i pro
předškoláky, kteří budou mít příle-
žitost poklepat na základní kámen
školy. Vystoupí děti školní i před-
školní, zazpívá sbor Chorus Ange-
lus. Vlaďka CVRČKOVÁ,

Dobřichovice

Naše noviny vás zvou na původní muzikál 

Noc na Karlštejně

Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek, 
Petr BeNDL, Lumír oLŠoVskÝ, Jan Matěj RAk, 

Monika VAŇkoVÁ, Pavla ŠVÉDoVÁ, karel kRÁL, Petr
ŘÍHA, Alena ŘÍHoVÁ, Roman ticHÝ, Jiří oBeRfALzeR,

Jiří cicVÁRek, Jan kuNA, ondřej NoVÁČek, Jiří
VitouŠ, sbor starostů, šermíři, metači ohně, koně, koza...

speciální host: kejklíř Petr tHeiMeR

Zámek DOBŘICHOVICE
pátek 31. května, sobota 1. června od 20.30 hodin

Prědprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice 
Denisa Solničková: 724 189 611, solnickova@dobrichovice.cz

Kromě pravidelných aktivit jsme si v
Domově senirů Dobřichovice po
dlouhé zimě užívali hezkého počasí
na naší zahradě.
Se studenty za námi  přijel profesor
Jaroslav Šaroun z pražské Akademie
múzických umění. Slyšeli jsme hud-
bu inspirovanou lidovou poezií 13. a
14. století. Také jsme měli možnost
vidět kulturní pořad Život krásný
barvy má. Skladatel a zpěvák Jind-
řich Kraus nám hrál a zpíval písnič-
ky nejen známé, ale i ty, které sám
složil. Pořad byl prokládán histor-
kami, vtipy a soutěžemi. Naši klienti
vyhráli  nové knížky a časopisy.
V úterý 23. dubna byl pro naše kli-
enty připraven Zábavný trojboj. U
kuželek, metané a dolíčkové se sešli

téměř všichni obyvatelé domova.
Pro tři nejlepší byli připraveny láka-
vé ceny. Při turnaji nebyla nouze o
povzbuzování a vtipkování.
Při oslavě čarodějnic si zavzpomí-
náme, jak se filipojakubská noc sla-
vila dříve a jaké zvyky i tradice s ní

souvisejí. Ochutnáme roztodivné lek-
tvary a zkusíme věštit budoucnost z
křišťálové koule, ruky nebo karet.
Snad počasí dovolí a bude možné již
častěji pobývat na čerstvém vzdu-
chu. Martina KÁLALOVÁ,

Domov seniorů Dobřichovice
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Netopýři rozhodně nejsou oškliví!
HELENA JAHELKOVÁ ZE VŠENOR SE ZABÝVÁ SPOLEČENSKÝM ŽIVOTEM I KOMUNIKACÍ »NOČNÍCH PTÁKŮ«

Lidé zachraňují zvířata ze všenorské »farmy hrůzy«
MARTINA JANOUŠOVÁ ROZJELA SBÍRKU, GÁBINA ŽELEZNÁ SPOLUVYTVÁŘÍ ZÁCHRANNOU SÍŤ

O týraných zvířatech ze všenorské
»farmy hrůzy« jsme psali v minulých
Našich novinách. Smutný příběh za-
tím neskončil. Vykoupení koně mají už
nové domovy, ale na farmě ještě zůs-

talo deset koní - jeden dokonce polo-
slepý - a několik krav, z toho dvě telát-
ka. Když jsem je viděla, došlo mi, že
na jejich oči nikdy nezapomenu. Nik-
dy! O koně se ještě lidé postarají, je to
krásné, ušlechtilé zvíře, ale co krá-
vy!? Kdo pomůže jim? Takové, jako
jsou ve Všenorech, jsem ještě nikdy
neviděla: trosky, živé-mrtvé. 

Hodně lidí se nezištně zapojilo do po-
moci nebohým zvířatům, zvedla se vl-
na soucitu a solidarity, přidává se k
nám mnoho dobrých duší. Jezdí za tě-
mi, co zůstali, a krmí je. Martina Ja-
noušová rozjela velkou sbírku v Dob-
řichovicích, šíří informace. Gábina
Železná z Řevnic spoluvytváří zách-
rannou síť. Na schůzce, jež se konala

za podpory Zuzky Dudákové z Mod-
rého domečku, bylo dohodnuto, jak
pokračovat, kam se obrátit. Každá
pomoc i podpora je vítána, každý dal-
ší dobrovolník vřele přijat...
Pomineme-li otázku trestně právní,
visí nad záležitostí otazníky morální,
etické, lidské. Jak se to může stát? Li-
dem chybí pokora, úcta k životu. Jak-
koliv můžeme brát zvířata jako potra-
vinu, i ona mají právo na dobrý život
a milosrdnou smrt. Úcta a respekt, to
je to, co zvířatům dlužíme. Případ
všenorského  »tábora smrti« to jasně
ukazuje. Helena PelIKÁNOVÁ 

Všenory - Společenským životem a
komunikací netopýrů se zabývá
Helena JaHelkoVá ze Všenor.
Zooložka, výzkumná pracovnice
Přírodovědné fakulty Uk se věnu-
je i meditaci a bojovým uměním.
Máš doma záchrannou stanici neto-
pýrů, jak jsi k ní přišla? 
Já bych nemluvila o záchranné stani-
ci, to je totiž určitým způsobem defi-
novaná organizace. Jako členka ZO
ČSOP Nyctalus mám nalezené neto-
pýry v dočasné péči. Jak se to stalo?
Protože jsem studovala netopýry, ob-
čas je lidé k nám na univerzitu nosi-
li, nebo volali ze záchranných stanic.
Se studenty jsme se rozhodli založit
pod Českým svazem ochránců příro-
dy (ČSOP) základní organizaci. To
nám dalo možnost žádat o granty a
pokrýt náklady na péči o větší množ-
ství netopýrů.  
Kde se v tobě vzala láska právě k
těmto prazvláštním bytůstkám?
Láska k netopýrům se datuje do dět-
ství, kdy nám maminka pouštěla des-
ku s pohádkami o Makovém mužíč-
kovi. V jednom dílu se mužíček set-
kává s netopýrem, který je smutný,
že je ošklivý, nikdo ho nemá rád... a
ať nikomu neříká, že ho viděl, proto-
že by ho mohli přibít na vrata. Tehdy
jsem si řekla: Nejsou oškliví - a při-
bíjení na vrata se musí zastavit! Za-
čala jsem se o ně zajímat. Zvláště
když mi pak rodiče koupili knihu
profesora Horáčka Létající savci.
Znám člověka, který má s netopýry
problém, stali se  jeho nechtěnými
spolubydlícími. Co se dá dělat, po-
kud člověk nechce netopýry hubit,
ale ani s nimi trvale žít?
V tomto případě je nejlepší se obrátit
na ČESON - ti se na podobné problé-
my zaměřují. Netopýři mírného pás-
ma mají charakteristický model: přes

zimu spí v jeskyních, sklepech, što-
lách, starých stromech, panelácích...,
na jaře přelétají. Na konci jara zaklá-
dají samice mateřské kolonie, kde se
rodí mláďata; v srpnu se kolonie za-
čínají rozpadat. Na podzim netopýři
opět přeletují do zimovišť. V tomto
období se také páří. Většinou, až na

výjimky, tedy nebývají v budovách
celý rok. Stavební úpravy by se měly
načasovat do období mimo porody a
odchov mláďat. Jen si představte, že
zacpete vletové otvory - netopýři tam
uhynou... Pro lidi, kteří je mají rádi,
je to hrozná představa, jak se mamin-
ky s miminky nemohou dostat ven a

umřou žízní i hlady. Pro otrlejší je-
dince bych poznamenala, že jim zů-
stane pod střechou hromada mrtvol.
Kromě toho je to nezákonné. Kole-
gyně z ČESON se vždy snaží řešit si-
tuaci kompromisem, aby netopýři
neuhynuli a zároveň aby byl majitel
budovy spokojen. Vím, co to je mít v
podkroví kolonii netopýrů: šramoce-
ní, zápach, noční zvuky, průsaky mo-
či... Pokud má někdo v podkroví byt,
je těžké to vydržet. Každá situace se
ale může řešit s majitelem jen na
místě, nikdy neexistuje »obecné ře-
šení«. Nežijeme v Anglii, kde by se
lidé neodvážili do kolonie sáhnout,
žijeme v ČR. Proto si každého, kdo
chce dostat netopýry z domu aniž by
jim ublížil, vážíme.
Naší společnou láskou jsou vlci -
jsou i oni součástí tvého studia?
Ano, před nedávnem jsem si pořídila
štěňátko československého vlčáka.
Je pravda, že v době, kdy jsem stu-
dovala, ještě nebylo tolik možností
vyjet do zahraničí, protože místo ne-
topýrů bych asi studovala komunika-
ci a společenský život vlků... Takže
pro mne studium »skoro-vlčka« tepr-
ve začíná. Podle mých kolegů se ale
jedná o »vůbec-ne-vlka«, protože po-
dle molekulárních výzkumů tam žád-
né klasické »vlčí znaky« už nejsou.
Laicky řečeno, rozpustily se během
křížení s vlkošedými německými ov-
čáky. Nicméně chováním to má do
klasického německého ovčáka dale-
ko. Rozhodně to není poslušný pej-
sek, co vám za úsměv desetkrát zopa-
kuje »sedni«, ale člen smečky s vla-
stní hlavou, který majiteli dává naje-
vo náklonnost lehkým okusováním s
ušima staženýma dozadu k hlavě a
vrtícím se ocasem. Nad povely se
hluboce zamyslí, než je vykoná...

Helena PelikánoVá

SE ŠTĚŇÁTKEM. Helena Jahelková a její »vůbec-ne-vlk«. Foto  ARCHIV

TORZO STÁDA. Zbytek krav všenorského »chovatele«.                 
Foto Martina JANOUŠOVÁ

Bendl: Do Všenor
jsem poslal veterináře
O kauzu se zajímá také ministr ze-
mědělství Petr Bendl, který je sám
milovník koní a akce na záchranu
zubožených zvířat podporuje. „O si-
tuaci vím. Bohužel stát nemá připra-
venou legislativu na řešení týraných
velkých zvířat. Zadal jsem její vyp-
racování a tlačím na úřad i veteriná-
ře, aby s nějakým návrhem přišli!
Do Všenor jsem veterináře poslal,
už se v této věci něco děje. Zůstává
ale problém, kam se zvířaty a jak je
legálně odebrat vlastníkovi,“ řekl
ministr.         (lup)

Majiteli bude vyměřena
vysoká pokuta
Situace ve Všenorech je složitá. Ně-
kteří lidé si kvůli zvířatům, jež se
toulala po obci, stěžovali na zdejším
obecním úřadu. Zastupitelé majitele
mnohokrát upozorňovali, aby si zví-
řata lépe zabezpečil a hlídal. Volně
pobíhající zvířata často zaháněla
obecní ostraha či městská policie.
Úřad totiž může reagovat na stížnos-
ti občanů jen v případě, kdy zvířata
znepříjemňují život lidí v obci, poš-
kozují majetek či mohou způsobit
dopravní nehodu. Jinak žádné pra-
vomoci nemá. „Majitele jsme opa-
kovaně zvali na přestupkovou komi-
si, případem se zabývala policie. Při
všech jednáních slíbil zjednat nápra-
vu, ale vždy zůstalo jen u slov,“ řekl
všenorský starosta Zdeněk Seidler.
„Nyní se případem zabývá veteri-
nární správa, tzn. ten nejkompetent-
nější orgán. Chov byl majiteli odej-
mut a bude mu vyměřena vysoká
pokuta,“ dodal starosta.              (lup)
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Jsem šťastná, když můžu malovat!
MARKÉTA KOTKOVÁ PŘIPRAVILA SE SVOU SESTROU KONCERTÍK PRO KVĚTINOVÉ VÍLY A BUJARÉ SKŘÍTKY

řevnice - Díla bubovické výtvarni-
ce, básnířky, multiinstrumentalist-
ky a renesanční bytosti Markéty
koTkovÉ můžete právě vidět v
řevnické čajovně Cherubín. Se se-
strou kateřinou vydaly CD a kníž-
ku vyrostla tu kytička. Projekt ve-
řejnosti představí 1. května.
kdy tě porvé napadlo, že namaluješ
obraz? 
Když mně bylo asi čtrnáct, začala

jsem vnímat silnou touhu projevit se,
něco tvořit vlastníma rukama. Neza-
čala jsem malováním, nejdřív jsem
vytvářela hračky ze starých látek, ši-
la si oblečení, vyráběla kašírované
masky, kreslila fantaskní obrázky. K
malování jsem se dostala postupně.
Tvoje obrázky mají laskavou duši a
schopnost rozdávat radost. víš do-
předu, co namaluješ?
Malování obrazu je pro mne dobro-
družství, do poslední chvíle nevím,
jaký bude a co přesně na něm bude.
Někdy mám dokonce pocit, jakoby
se obraz s mou pomocí odněkud sám
vynořoval a ožíval... Malování je ta-
kový nekonečný proud - skončíte je-

den obraz, pokračujete na druhém.
Za ta léta už mám tento proces zma-
povaný, takže většinou vím, kdy je
čas udělat poslední tečku... Baví mne
to, je to jako takový dialog s něčím
neviditelným, co mne přesahuje a zá-
roveň je se mnou niterně spojené...
Čím vším se ještě zabýváš? 
Značnou část tvorby věnuji dětem,
respektive obrázkům pro ně. Dělám
ilustrace do dětských knížek, píši
básničky a texty pro děti, vydala
jsem dvě knížky Týden má sedm dní
a Vyrostla tu kytička, ke které jsme
nahráli i cédéčko. To je další věc,
které bych se chtěla věnovat - sklá-
dání písniček pro děti...

Se sestrou katkou chystáte v řevnic-
ké čajovně cherubín zajímavý pro-
jekt. o co jde?
S Katkou, která se mnou spoluvytvá-
řela knížku i CD Vyrostla tu kytička,
chceme tento projektík představit.
Na 1. máje chystáme od 16.30 do ča-
jovny koncertík pro květinové víly a
bujaré skřítky. Zahrajeme a zazpívá-
me s vynikajícím hudebníkem Mi-
chalem Turkem. Těšíme se, že se k
nám děti přidají a bude veselo. 
co pokládáš za největší štěstí ? 
Štěstí má mnoho podob, ale vždy
souvisí se stavem mysli, stavem bytí.
Raduju se z toho, co je, cítím vděč-
nost za to, že můžu být naživu, dotý-
kat se, objevovat, spojovat se s krá-
sou kolem i uvnitř. Snadno si tento
stav navodím, když vyrazím s batůž-
kem toulat se krajinou. Ráda jsem ve
společnosti malých dětí, ty ještě ne-
ztratily schopnost se nadchnout, žas-
nout nad světem. A samozřejmě jsem
šťastná, když můžu malovat, nořit se
do toho neviditelného světa obrazů a
kouzel, který je mým druhým domo-
vem.... Helena Pelikánová

HRÁLA CELÁ RODINA. Tradiční koncert s názvem Hraje celá rodina se
konal v řevnickém Zámečku. Účast žáků i jejich rodičů byla hojná. „Bylo to
moc pěkné,“ řekla Romana Sokolová. Akci pořádají učitelky ZUŠ Němeč-
ková a Bydžovská, které po koncertě společně s maminkami připravily také
občerstvení. (lup) Foto romana Sokolová

Kina v okolí
KINO LITEŇ
10. 5. 18.00 IMPYHO ZÁZRAČNÝ
OSTROV

KINO ŘEVNICE
3. 5. 20.00 OTÁZKY PANA LÁSKY
4. 5. 20.00 LÁSKA
10. 5. 20.00 RENOIR
11. 5. 20.00 NANGA PARBAT

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino v květnu promítá jen sportovní
přenosy v ledním hokeji.

KINO MÍR BEROUN
29. - 30. 4. 18.30 (Út 17.30) NEVĚDOMÍ
30. 4. 20.00 ŠMEJDI
1. 5. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE
1. - 2. 5. 18.30 (Čt 20.00) TEMNÉ NEBE
2. 5. - 8. 5. 17.30 (Ne+St 20.00) JEDLÍCI
ANEB STO KILO LÁSKY
3. - 6. 5. 20.00 (Ne 17.30) IRON MAN 3 
7. 5. - 8. 5. 20.00 (St 17.30) KŘÍŽ CTI
9. 5. 15.30 PŘÍBĚH MÉHO SYNA
9. 5. - 12. 5. 18.00 (Pá 20.00, So 17.30, Ne
18.30) JEDLÍCI aneb STO KILO LÁSKY
9. 5. - 11. 5. 20.00 (Pá 17.30) ISABEL
11. 5. 15.30 CROODSOVI 3D
13. 5. - 15. 5. 18.30 (Út 17.30) SCARY
MOVIE 5
14. 5. 13.45 HLEDÁ SE NEMO 3D
14. 5. 20.00 BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

KINO RADOTÍN
1. 5. 15.00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE
1. 5. 17.00 HOBBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA 3D
1. 5. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
2. 5. 17.30 HOSTITEL
2. 5. 20.00 KŘÍŽ CTI
3. 5. 17.30 ZAMBEZIA 3D
3. 5. 20.00 RENOIR
4. 5. 16.00 ZA KAMARÁDY Z TELE-
VIZE V
4. 5. 17.30 SCARY MOVIE 5
4. 5. 20.00 SMRTELNÉ LŽI
7. 5. 19.00 AVALON - RFK
8. 5. 15.00 MÉĎA BÉĎA 3D
8. 5. 17.00 ATLAS MRAKŮ
8. 5. 20.00 NESPOUTANÝ DJANGO
9. 5. a 11. 5. 17.30 VELKÁ SVATBA
9. 5. 20.00 MARIE KROYER
10. 5. 17.30 ZAMBEZIA
10. 5. 20.00 KŘÍŽ CTI
11. 5. 16.00 ZA KAMARÁDY Z TELE-
VIZE III

Tipy NN
* nadpřirozené bytosti čekají na
děti, jež se vydají 1. 5. na cestu za po-
hádkou. Start je od 13.00 do 15.00 v
údolí pod Čabrakem v Letech. V cíli
bude připraveno občerstvení a jar-
mark. Vstupné děti 20 Kč, dospělí
40 Kč.      kateřina SMoTeRová
* Práce dětí z řevnického výtvarné-
ho atelieru Ireny Staňkové budou od
2. do 7. 5. vystaveny ve Velkém sále
zámku Dobřichovice. Od 9. do 17. 5.
budou na stejném místě k vidění díla
žáků dobřichovické ZUŠ. (vlc)
* Česko-německý večírek se koná
3. 5. od 20.00 v Clubu Kino Černo-
šice. Zahraje Černošický masopust-
ní orchestr i pětatřicetičlenný big-
band z města Themar.                 (pab)
* Reprízu komedie Sladké tajem-
ství režírované senátorem Jiřím
Oberfalzerem uvede 4. 5. od 19.00 v
pražském Semaforu Dobřichovická
divadelní společnost. Vstupenky lze
rezervovat na rezervace@divadlo-
dds.cz. (lup)
* obrazy a kresby Jitky Štenclové
jsou v klášteře Skalka nad Mníškem
pod Brdy k vidění do 5. 5. Dobro-
volné vstupné bude věnováno na op-
ravu areálu Skalka. (jab)
* Júlia karosi kvartet z Maďarska
zahraje 7. 5. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 120 Kč.  (pab)
* Představení souboru Ludus Musi-
cus Krkonošská pouť můžete zhléd-
nout 7. 5. od 21.00 na nádvoří zám-
ku Dobřichovice. (vlc)
* Jitka vrbová a Hot Jazz Praha
vystoupí 10. 5. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Koncert bude roz-
dělen na dvě poloviny - jazzovou a
trempskou. Vstupné 150 Kč.    (pab)
* výstava fotografií členů volného
fotografického sdružení Berounští
fotorici je do 19. 5. instalována ve
Výstavní síni Konírna Beroun. (pap)
* Sběratelství zkamenělin předsta-
vuje expozice Sběratelé zkamenělin
vystavují, která je do 18. 8. k vidění
v Muzeu Českého krasu Beroun.

Štěpán Rak
* výstavu Antonín Porket – malíř
starého Berouna můžete do 4. 9. zh-
lédnout v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Patrik Pařízek

V ČAJOVNĚ. Markéta Kotková. Foto Jan chErUBÍN

Díla malířky Kláry Klose mají vášnivý, erotický náboj
Vernisáž výstavy pardubické malíř-
ky a sochařky Kláry Klose s názvem
Fatamorgána se konala v dobřicho-
vickém Café Bar Bím. Klose pochá-
zí z Kroměříže, je absolventkou
pražské AVU. Její díla mají vášnivý,
erotický náboj a rozhodně nikoho
nenechají v klidu. Ať již fascinující
barevností ve velkém rozměru, či
námětem - v některých částech se
nahá těla proplétají a vpíjejí jedno
do druhého, ovšem bez jakékoliv po-
kleslé noty. Žádná laciná pornogra-
fie se nekoná, svobodné a odvážné
pojetí je zastoupeno na každičkém
milimetru plátna či pálené hlíny. An-
na Zonová Kláru Klose v recenzi

přirovnává k proslulé autorce Toyen.
„Figurální sochařská tvorba Klose
zaujímá v uměleckém světě neobvy-
klou, samostatně se rozvíjející pozi-
ci - funkčním a zároveň ojedinělým
způsobem navazuje na tvorbu světo-
vých autorů kubismu,“ tak zase hod-
notí autorku Radek Smetana.
Výstava Kláry Klose je specifickým
zážitkem, ohromí vás zvláštním
pojetím výtvarného sdělení i  prožit-
kem energetických barevných kom-
binací. A nakonec, proč to nepřiznat,
i sdělením milostným, vášnivým.
Ostatně, až do konce května se mů-
žete přijít přesvědčit sami. 

Helena Pelikánová
VERNISÁŽ. Klára Klose na vernisá-
ži své výstavy.              Foto archiv
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Všeradův kurýr

Když v pátek 19. dubna básník, nak-
ladatel, moderátor a skvělý rozhlaso-
vý glosátor Ivo Šmoldas započal ve
všeradické galerii besedu s Petrem

Jančaříkem odborným výkladem, že
člověk je tlustý z hladu, věděli jsme,
že tento večer se nikdo nudit nebude.
A taky že se nenudil!
Jančařík zahájil povídání na téma
kočky, tedy ty čtyřnohé. O Šmolda-
sovi je totiž známo, že je jejich per-
manentním krmičem. Téměř po ho-
dině jsme se smířili s tím, že o koč-
kách se asi nic nedozvíme, zato se
nám dostalo humorného výkladu,
kterak se staral o chalupu svých přá-
tel a opatřoval si lidské vlasy, aby
zaplašil kuny, které běhaly po půdě. 
Taky jsme se dozvěděli, jak se při
natáčení setkal s Květou Fialovou a
že má rád pohřby, zvláště ty státní.
A když potom vyprávěl o tom, kte-
rak sám kupoval a posléze opravoval
chalupu vlastní a taky krmil ty koč-
ky, nikoho nenechal na pochybách,

že jeho neotřelý a inteligentní humor
působí jako koření a balzám na duši.
Dvě hodiny povídání utekly jako
voda. Ivo Šmoldas je inteligentní,
příjemný, vlídný, veselý a kdovíco
ještě, prostě skutečně výjimečný.
Došlo i na soutěž, tak, jako vždy.
Přestože účast návštěvníků byla ten-
tokráte velmi silná, paní Moserová

neměla se skvělým mřížkovým kolá-
čem konkurenci - byla totiž jediná,
která tuto voňavou sladkost přinesla. 
Na další zámecký večer se můžete
těšit tentokrát ve čtvrtek 20. června
od 19 hodin. Přijede Petr Novotný a
soutěžit budeme o nejlepší domácí
buchtu. Sylva ŠKARDOVÁ,

Všeradice

Šmoldas má rád pohřby, zvláště ty státní
PŘI POVÍDÁNÍ PETRA JANČAŘÍKA S BÁSNÍKEM, MODERÁTOREM A ROZHLASOVÝM GLOSÁTOREM SE NIKDO NENUDIL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 9/2013 (124)

VELKÁ LEGRACE. Petr Jančařík zpovídal ve všeradické Galerii M. D. Rettigové básníka a moderáto-
ra Ivo Šmoldase. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Oprava roubenky finišuje
Po loňském roce, kdy
se ve Vinařicích po-
prvé konal folklorní
festival Staročeské
máje a kdy jsme fini-
šovali s první částí
rekonstrukce bývalé
kovárny, jsme v po-
dobné situaci i letos.
Tentokrát dokončuje-
me druhou etapu -
celkovou opravu rou-

bené chalupy chráněné Národním památkovým
ústavem. Tato dvě stavení tvoří jeden celek -
budoucí Vesnický klub obce, který je dotován z
fondu rozvoje měst a obcí Středočeského kraje.
Chalupa bude dokončena do poloviny června a
poté bude sloužit jako fotogalerie historie obce.
Staročeské máje ve Vinařicích se letos konají 11.
května. Všechny srdečně zveme a předpokládá-
me, že se zopakuje krásná atmosféra při nebýva-
lé účasti návštěvníků májových oslav v loňském
roce.           Petr PODUBECKÝ, starosta Vinařic

Foto NN M. FRÝDL

Chytrý, vtipný človíček, radost ho poslouchat!
Před začátkem besedy s Ivo Šmoldasem jsme zavítali do hostince U Paní
Magdalény a malinko se občerstvili. Zaujala nás prosklená místnost, kde se
bude vařit všeradické pivo. Pracovali tam tři muži a přes sklo nám ukazo-
vali, že to bude stát za to. Myslím to pivo - asi... Zato ale stál i Zámecký ve-
čer. Už dlouhou jsme se tak nepobavili - smáli jsme se celé dvě hodiny! Bylo
to velmi zábavné vyprávění. Ivo Šmoldas je neobyčejně chytrý, vtipný a milý
človíček, radost ho poslouchat. Kulinářskou soutěž o nejlepší mřížkovaný
koláč jsme sice nestihli, ale koláče byly určitě moc dobré. Hlavní protago-
nista si na nich velmi pochutnával...           Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Z podbrdského kraje
* Velký jarní oheň zaplane 30. 4.
od 17.00 v Rodinném centru Betlém
Lochovice. Buřtíka s sebou, budeme
opékat a zpívat při kytaře.         (bak)
* Pěší pouť na Svatou horu se koná
11. 5. Sraz je v 7.45 u kapličky na
návsi v Malém Chlumci. Poutníci
půjdou přes vrch Kuchyňka, Buko-
vou a Pičín, na Svaté Hoře nad Pří-
bramí se zúčastní mše svaté. Zpátky
do Chlumce je kolem 19.00 přiveze
autobus. Stanislav JEŽDÍK
* Snímky sedmi členů Fotoklubu
Hořovice jsou do 19. 5. vystaveny
ve všeradické galerii M. D. Rettigo-
vé. Sylva ŠKARDOVÁ
* Dětské hřiště vzniká v areálu Zá-
meckého dvora Všeradice. Děti zde
najdou pískoviště, skluzavku a pru-
žinová houpadla. (pš)

Kapři měli až devět kilo, krásní byli amuři...

JEDE PIVO. Na nejrůznějších ak-
cích v blízkém i vzdáleném okolí bu-
dete už co nevidět moci potkat histo-
rickou dodávku  značky Citroen. Bu-
de opatřena reklamami na všeradic-
ké pivo Všerad, jež v ní bude k dostá-
ní. (mif) Foto Bohumil STIBAL

Výlovu Kafkova rybníku ve Skřipli
se zúčastnila parta žen z Hlásné
Třebaně, která si říká Holky v roz-
puku. Jezdíme sem každý rok a vždy
se moc těšíme. Je bezva pozorovat
sehranou partu kluků a pánů, kteří
své práci opravdu rozumí. 
Sice jsme tentokrát přijeli trochu
později než obvykle, takže se zde
skoro končilo, ale stačili jsme ještě
vidět  obrovské množství ryb, které
rybáři už nakládali na vozy a odvá-
želi k jejich majitelům. Letos to byly
opravdu velké kusy - kapři měli až
okolo 8 - 9 kilogramů. Krásní byli i
amuři, línů se tam mrskalo taky po-
žehnaně,  no prostě pěkná podívaná. 
Ryby byly letos nějak moc divoké,
skákaly po zemi a nedaly se chytit.
Asi se jim nechtělo na pekáč. Dle

odhadu (v době naší návštěvy neby-
lo ještě vše zváženo) se vylovilo ně-
kolik tun ryb. Podle rybářů to byl
hodně dobrý úlovek - taky se majite-
lé o ryby v rybníce velmi starají, kr-
mí, jak se sluší a patří. 
Počasí nám tentokrát vyšlo krásně,
nepršelo a ani nebyla taková zima
jako vloni. Tak jsme si to pěkně uži-
li, vezli si domů několik kapříků a lí-
nů. Hoši nám vše krásně vykuchali,
takže na nás už zbylo jen pečení a
jezení. Moc jsme se na to těšili, čer-
stvé ryby jsou obrovská pochoutka.
Držíme palce, aby příští rok byl taky
tak  úspěšný  - už teď se na výlov
moc těšíme. A díky, Skřipeláci, že
nás berete do party a pokaždé nás
pozvete. Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň
ÚLOVEK. Jedna z ryb vylovených
ve Skřipli.     Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Ples dětského folklorního souboru
Klíček se v Řevnicích konal v polo-
vině dubna. Zpočátku jsem měla st-
rach, že kvůli pozdnímu termínu při-
jde málo hostů. Nakonec se sál zcela
zaplnil.
Ples měl tradiční program. První
předtančení bylo country. Původně
bylo určené malým tanečníkům, ale
nakonec tančilo 24 dětí ve třech čt-
verylkách, protože se i větší děvčata
toužila přidat. Druhé předtančení
bylo na motivy skotských tanců. Vy-
stoupilo 15 děvčat ve skotském úbo-
ru, přidal se i jeden mladík v »kiltu«.
Poslední taneční vstup byl z muziká-
lu Pomáda. Kluci s načesanými číry
zatančili Auťák a odjeli v červeném
ferrari. Následovala rumba Slejvák a
závěrečný tanec Správná parta, kdy
se parket zcela zaplnil všemi malými
tanečníky.
Kromě tanečních vystoupení se ko-
nala tradiční koláčková volenka.
Koláčky napekla babička Dvořáko-
vá a děvčata je z plného koše prodá-
vala nadšeným tanečníkům. O půl-
noci byly slosovány vstupenky o ce-
ny. K tanci vyhrával Big Band Vác-
lava Zelinky. Dvacetičlenný orches-
tr bravurně střídal taneční rytmy z
waltzu do čači, z rumby do tanga.
Nejkrásnější zážitek byl, když
všechny páry před půlnocí tančily
mazurku a pánové si posílali taneč-
nice po kruhu.
Již při vstupu se hosté ptali, jestli bu-

de opět tanec podle tanečního pořád-
ku. Ve dvou sériích měli pánové i
dámy, po vzoru z 19. století, mož-
nost vyzvat k tanci koho si přáli a
zapsat si jej do malého notýsku.

Kolem jedné hodiny po půlnoci hos-
té odcházeli a část se jich přišla roz-
loučit se slovy, že to byl pro ně nej-
hezčí ples sezony.
Ludmila chROUSTOvá, Řevnice

Výtvarná dílna zve na
den otevřených dveří
Den otevřených dveří se ve výtvar-
né dílně nad řevnickým kinem koná 
13. května od 13.30 hodin. Nachys-
taný je zajímavý program.
Pro velký zájem a spokojenost ma-
minek s odpoledními kurzy kresby a
malby v atelieru Rusalka Na Stránce
v Řevnicích jsme založily s kama-
rádkou i dopolední dílny. Výtvarné
kurzy pro nejmenší se konají v pří-
jemném prostředí nově zrekonstruo-
vaného prostoru nad řevnickým ki-
nem.  Mohou k  nám přijít maminky
s dětmi předškolního věku a vy-
zkoušet si různé výtvarné věci ušité
nejmenším přímo na míru. Snažíme
se rozvíjet grafomotorické schop-
nosti, v malém kolektivu maximálně
sedmi dětí se věnujeme každému in-
dividuálně. Dílny fungují každý
všední den od 8 do 13 00. V rámci
dopoledních kurzů probíhá i cvičení
a rozvoj hudebního vnímání pomocí
českých lidových písniček za dopro-
vodu klavíru. Caparti se každý mě-
síc seznámí s pranostikami pro to
které roční období. S dětmi, které
jsou k nám přihlášeny každý den na
dopoledne, vyrážíme na výlety. Mi-
nulý týden jsme byli v Hlásné Tře-
bani navštívit zvířátka na farmě. Dě-
ti se svezly na poničce Ladynce.
Ochotníci v divadle chystají nádher-
ná představení, na kterých nikdy ne-
chybíme. Přijďte se podívat, těšíme
se na vás! Irena STAňkOvá,

Martina BABINcOvá,
Lucie BRIchTOvá, Řevnice

Řevnice - Toužíte po vnitřní i vněj-
ší proměně? Od května bude půso-
bit v  Řevnicích jako certifikovaný
poradce pro výživu ing. Radomila
UNAROvá.
Co mohou lidé od vás očekávat, na
co se mají těšit?
Centrum proměna sídlí v Kladně, v
Řevnicích bude mít svou novou po-
bočku. Jedná se o poskytování kom-
plexních wellness a fitness služeb
vedoucích k »vnitřní i vnější promě-
ně«. Začnu s výživovým poradenst-
vím, později se budu snažit nabízet
komplexní služby.
Co si má laik pod tím představit?

Klient například potřebuje zhubnout,
ale necvičí. Je tedy dobré mu nabíd-
nout vhodný typ pohybu. Zároveň
ho třeba bolí záda, chce změnit vi-
záž...
Jaké služby tedy nabídnete svým
klientům?
V první řadě diagnostiku aktuální tě-
lesné skladby - množství tuku, sva-
lů, vody, kostí, metabolický věk, ba-
zální metabolismus... Celkové výs-
ledky z diagnostického přístroje vy-
hodnotím a doporučím postupy pro
zlepšení jednotlivých položek.
V rámci spolupráce s lékaři umíme
také nabídnout biochemické vyšetře-

ní s vyhodnocením. Vzhledem k po-
třebám klienta nabízím ucelené krát-
kodobé či dlouhodobé programy,
případně jednorázové konzultace.
Klienti získají stravovací doporučení
šitá na míru, pravidelné konzultace s
diagnostickým měřením umožňují
aktuální změny v jídelníčku vedoucí
například ke změnám či fixaci váhy.
Pokud bude mít někdo zájem, je
možné doporučit vhodné přírodní
detoxikační či výživové doplňky.
Kdo se na vás může obrátit - jsou to
služby třeba jen pro ženy?
Ne, tyto služby nabízíme všem - jsou
pro děti, dospělé, sportovce, těhotné

či kojící ženy. Dále je to služba
vhodná pro klienty s nadváhou, pod-
váhou a pro všechny ostatní, kteří
potřebují vyladit stravovací zvyklos-
ti, dostanou doporučení od lékaře
nebo se prostě chtějí cítit skvěle.
Kde vás zájemci mají hledat ?
Termín si můžeme domluvit na  zá-
kladě telefonického hovoru, zpočát-
ku budu v Řevnicích působit jeden
den v týdnu. Telefonní číslo pro ob-
jednání: 603421165, e-mail: in-
fo@centrum-promena.cz. 
Více informací naleznete na strán-
kách www.ambulancerevnice.cz. 

Petra FRÝDLOvá

Pánové si posílali tanečnice
ŘEVNICKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KLÍČEK POŘÁDAL TRADIČNÍ PLES

TANEČNÍCI. Jedno z předtančení na plese Klíčku. Foto Romana soKoLová

V sobotu 4. května startuje další se-
zona černošických farmářských tr-
hů. Prodávat a nakupovat se letos
nebude u Hotelu Kazín, jako dříve,
ale na ploše v Karlštejnské ulici po-
blíž vily Tišnovských. V přilehlých
ulicích Karlštejnská, Fügnerova a
Riegrova lze bez problémů parkovat. 
V nabídce opět nebude chybět sezon-
ní zelenina, mléčné výrobky, kozí sý-
ry a med, řevnické uzeniny doplněné
o italské lahůdky, sladké i slané pe-
čivo od místních pekařů, záplava
květin, sadby, bylinek, syrové hovězí
i drůbeží maso a čerstvá vejce, na-
kládané hermelíny, olivový olej, víno
a nově také čerstvé těstoviny, kysané
asijské zelí atd. Vítáni jsou samo-
zřejmě také všichni, kteří toho na
svých zahrádkách vypěstují více, než
zvládnou sami zkonzumovat. 
Trhy se konají každou sudou sobotu,
od 8.00 do 12.00 hodin od května do

října. Vždy od 10.00 budou pro děti
připravena divadelní představení a
výtvarné dílny.

Aktuální informace na www.cerno-
sicketrhy.cz.             Lucie JisLová, 

TAK o. s., Černošice 

Farmářské trhy začnou první květnovou sobotu

NA TRHU. Na farmářských trzích v Černošicích je kromě jiného k dostání
čerstvá zelenina. Foto Lucie JisLová

Centrum zájemce promění, zevnitř i zvenku
V ŘEVNICÍCH ZAČÍNÁ PŮSOBIT CERTIFIKOVANÁ PORADKYNĚ PRO VÝŽIVU RADOMILA UNAROVÁ

Pohádkový les bude
plný strašidel a draků
Chcete, aby se vaše děti krásně bály?
Aby pomohly strašné čarodějnici z
truhly plných brouků vytáhnout kou-
zelná slůvka a princovi zase zasytit
strašlivého draka? Vezměte je s se-
bou 1. 5. do Pohádkového lesa plné-
ho strašidel, vodníků, draků a rusalek
na hřiště u Husovy ulice v Černoši-
cích. Dvoukilometrovou lesní trasu
mohou caparti projít kdykoliv od 13
do 18 hodin. Na startu u hřiště dosta-
nou průvodní dopis s popisem trasy a
namalovanými pohádkovými posta-
vami, které na ně na trase budou če-
kat. U každé pak budou plnit zapek-
litý úkol, za jehož splnění dostanou
do dopisu razítko. Pokud splní všech-
ny úkoly, čeká je v cíli u Víly Jas-
mínky a stromu splněných přání krá-
lovský poklad. Vstupné je 50 Kč.
Doražte za jakéhokoliv počasí! 

Pavel BLAŽENÍN, Černošice
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Karlštejn - Elektrickým ohradní-
kem byl přes zimu obehnán celý
rozsáhlý areál golfového hřiště
nad Karlštejnem (viz NN 6/13). Co
na dráty, které brání v pohybu li-
dem i zvířatům, říká vedoucí Sp-
rávy Chráněné krajinné oblasti
Český kras Michal SLEZÁK?
Bylo hřiště »obklíčeno« dráty s vě-
domím, resp. povolením Správy
CHKo Český kras? 
Ne, stalo se tak bez vědomí a tudíž i
bez povolení Správy CHKO.
Jak jste na to tedy reagovali? Dráty
ohradníku jsou přišroubovány pří-
mo ke stromům, brání v pohybu zví-
řatům, přehrazují cestu, která vede
z Bělče do Karlštejna... 

Správa v reakci na vybudování oh-
radníku v prostoru golfového hřiště i
v reakci na podnět obyvatel Bělče
svolala k této problematice jednání,
jehož se zúčastnili zástupci Golf Re-
sortu Karlštejn, dotčených obcí Lit-
ně a Karlštejna, Lesů ČR i Krajské
správy a údržby silnic. Prezentovali
jsme na něm konkrétní problémy in-
stalace ohradníku, zejména konflikty
se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Jedná se zejména o
omezení volného přístupu do kraji-
ny, omezení migrační prostupnosti a
možného poškozování dřevin. 
Jak na to zástupci majitele hřiště
reagovali?
Podle Golf Resortu byl ohradník in-

stalován jako ochrana hřiště před di-
vokými prasaty.
Jaké Správa CHKo podnikla či
podniká  kroky, aby byly dráty od-
straněny a jejich svévolná instalace
k přírodě i krajině nešetrným způ-
sobem potrestána?
V návaznosti na výše uvedené sku-
tečnosti bylo se zástupci Golf Re-
sortu dohodnuto následující: 
- v součinnosti se zástupci dotčených
obcí budou určeny body, kde bude
možné do areálu vstoupit a cesty v
areálu, které umožní pohyb občanů v
areálu golfového hřiště; 
- elektrický ohradník bude snížen na
výšku umožňující migraci srnčí zvě-
ře - menší živočichové by měli být
schopni ohradník prolézt; 
- úchyty ohradníku budou odstraně-
ny z dřevin v lesních porostech, oh-

radník bude veden mimo lesní po-
rosty. Pokud budou uvedená opatře-
ní realizována, zájmy ochrany příro-
dy nebudou ohroženy a Správa
CHKO nebude zahajovat řízení s
cílem uložení sankcí Golf Resortu. 
Do kdy mají být výše zmíněné úpra-
vy hotové?
Termín realizace zmíněných opatře-
ní závisí na výsledku jednání Golf
Resortu s odpovědnými partnery -
zejména městysem Liteň a Lesy ČR.
V rámci těchto jednání bude dohod-
nuta konkrétní podoba umístění vs-
tupních bodů, vedení cest v areálu,
umístění ohradníku apod. Následně
by měly být vytyčeny cesty a pře-
místěn ohradník. Na Správě jsme se
dohodli, že kontrolu, zda bylo vše
splněno, uděláme do 30. června le-
tošního roku.         Miloslav FRÝDL

Italské vinaře uchvátil
stylový interiér
„Tradice není to, co bylo, ale co je a
musí být.“ Citát z Karla Čapka je
tím prvním, co osloví hosty Výzkum-
né stanice vinařské v Karlštejně,
která za pár let oslaví 100. výročí
založení. Úctyhodná tradice. Tra-
dice pěstování révy, výroby vína a
hledání jeho cesty k zákazníkovi. 
Naši zákazníci si už k nám cestu na-
šli. V červnu 2012 jsme se starostou
Prahy 3 uctili vinaře z Itálie, které
uchvátil stylový interiér naší spole-
čenské místnosti. V listopadu 2012
jsme přivítali hosty z Muzea Karlova
mostu, letos v dubnu k nám zavítali
hosté z univerzity v Plzni. Prohlídka
sklepa i odborný výklad korunovaný
degustací vín zanechal na obou stra-
nách příjemné zážitky. Degustace ne-
ní jen ochutnání a vychutnání, ale
příběh, který si můžeme přečíst ve
skleničce. Přijeďte i vy usednout a
vychutnat si číši s jiskřivým vínem,
jenž rádi pijí všichni, kdo milují his-
torii.          radomíra StřAlKová,

vSv Karlštejn

Zveme děti i jejich rodiče na nové
veřejné dětské hřiště za úřadem
městyse v Karlštejně. Na hřišti, jež
bylo vybudováno ve spolupráci s
MAS Karlštejnsko jako dotační pro-
jekt, děti od 3 let věku najdou hrací
prvky - lezecké stěny, věž, kolotoč,
houpačky... Hřiště bude otevřeno
30. dubna v 16.00. Připraven bude
malý program pro děti, na který
volně naváže oslava čarodějnic v
sousedním areálu hasičské zbrojni-
ce. Přejeme dětem mnoho příjemně
strávených chvil na našem hřišti a
těšíme se na ně! Karel Kříž, 

místostarosta Karlštejna

Děti převedly Budulínka do stájí v Krupné

Nové hřiště v Karlštejně

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       5/2013 (13)                

NA VÝLETĚ. Děti z karlštejnské školky navštívily dobříšský zámek, kde si prohlédly nejen komnaty, ale užily si také
ještě nerozkvetlou zámeckou zahradu... Foto Hana HrABáKová, MŠ Karlštejn

Ohradník bude snížen, cesty obnoveny
VEDOUCÍ CHKO ČESKÝ KRAS: GOLFOVÉ HŘIŠTĚ BYLO OHRAZENO BEZ NAŠEHO VĚDOMÍ I POVOLENÍ

Karlštejnský zpravodaj

Místostarosta Karel Kříž (vlevo) se
zástupcem zhotovitelské společnos-
ti při převzetí hřiště. Foto ArCHIv

Šest lidí a tři pejskové se zúčastnili karlštejnských Hrátek se zvířátky. Šli jsme
pro poníka Budulínka do zimního ustájení  k hájovně U Dubu a převáděli ho
do stájí paní Pastorkové v Krupné. Děti Kačka, Máťa,Tonda a Martin se při
pětikilometrové výpravě vezli na poníkovi, střídali se, kdo ho povede a kdo po-
vede pejsky. Po příchodu na statek jsme Budulínka zavedli do jeho nové stáje.
Rozdělali jsme oheň, opekli si buřtíky a děti si zahrály hry. 
Eva Knopová, Karlštejn Foto Kateřina KEllErová
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První hasičský sbor na Berounsku byl založen v roce 1870
KARLŠTEJNŠTÍ HASIČI LETOS OSLAVÍ STÉ PATNÁCTÉ NAROZENINY - 2)

S odhazováním odpadků mimo vy-
hrazená místa se bohužel v chráněné
krajinné oblasti Český kras setkává-

me často. Lidé jsou v tomto směru
naprosto nezodpovědní a bezohled-
ní. Pohled na skládky či jednotlivé
odpadky v chráněných územích, kde
rostou vzácné rostliny a žijí tu pozo-
ruhodní živočichové, je smutný.
Správa CHKO Český kras zajišťuje
mimo jiné péči o přírodní a krajinné
prostředí. Od roku 1996 čerpá na ty-
to účely peníze z národních zdrojů
(neinvestiční národní dotační pro-
gramy Ministerstva životního pro-
středí) i z fondů Evropských spole-
čenství. Za ně je financován i úklid
černých skládek v Českém krasu.
V roce 2012 byly uklizeny černé sk-
ládky v 1. a 2. zóně CHKO při silni-

ci mezi Karlštejnem a Srbskem
(Křepelkova rokle, okolí lomu Pet-
zold, na vrchu Čeřinka),  podél silni-
ce Hostim - Lištice i na okraji ná-
rodní přírodní rezervace Karlštejn
západně od Bubovic. Na ploše ko-
lem 3,3 hektaru, často ve velmi sva-
žitém a obtížně přístupném terénu
bylo uklizeno téměř 3,5 tuny odpa-
du. Některé lokality byly zbaveny
odpadu opakovaně – např. lokalita
nad potokem Loděnice, jižně od
Hostimi byla kompletně vyčištěna
již v roce 2008, kdy odsud bylo
odstraněno kolem 5,5 tun odpadů.
Nerudovský problém Kam s ním? je
stále aktuální. I když dnes má každá

obec zajištěn sběr odpadu, existují
kontejnery a oficiální sběrné dvory,
pro nemálo spoluobčanů je příroda
pořád tím nejlepším smetištěm. 
Správa CHKO Český kras v rámci
svých možností černé skládky uklízí,
ale často se jedná o příslovečný boj s
větrnými mlýny. Sotva se nám jednu
skládku podaří uklidit, vyroste na je-
jím místě skládka nová nebo se obje-
ví na dalším místě, kde dosud žádná
nebyla. Přesto je úklid nutný, zejmé-
na proto, aby se Český kras nepro-
měnil v jedno velké smetiště.

Tomáš URbaN,
Irena JaNČaříKovÁ, 

Správa CHKo Český kras

Co se bude dít...
* Pálení čarodějnic připravili na
30. dubna karlštejnští hasiči. Akce
se koná od 18.00 v areálu zbrojnice.
V květnu hasiče z Karlštejna čeká
okrsková soutěž v požárním sportu -
uskuteční se 18. 5. od 9.00 na hřišti
v Litni. Jiří MRKÁČEK
* Nábor do fotbalové minipříprav-
ky Karlštejna se na hřišti koná 7. 5.
od 17.00. Informace u trenéra Petra
Králíka: 731 889 428.                (vlau)
* Putování za Hagenem pořádá 25.
5. Správa CHKO Český kras. Start
je u pošty v Karlštejně mezi 8.30 a
11.00. Trasa povede kolem Dubu
sedmi bratří, štolou k Malé Americe,
přes Solvayovy lomy do Sv. Jana pod
Skalou. Irena JaNČaříKovÁ
* Poberounský folklorní festival
Staročeské máje se koná v neděli 26.
května na náměstí v Karlštejně. 0d
13.30 vystoupí Mladá dudácká
muzika ze Strakonic, Malý lidový
soubor MLS z Plzně, Kolíček ze Zb-
raslavi, řevnické Notičky, staropraž-
ská kapela Třehusk i děti z karštejn-
ské školy a školky. Na závěr bude v
18.00 poražena májka.                (mif)

Úklid skládek? Boj s větrnými mlýny
SPRÁVA CHKO: PRO NEMÁLO SPOLUBČANŮ JE PŘÍRODA POŘÁD TÍM NEJLEPŠÍM SMETIŠTĚM

BINEC. Jedna z černých skládek v Českém krasu.        Foto Irena JANČAŘÍKOVÁ

Konečně jaro! S dětmi z mateřské
školy chodíme na zahradu a na tou-
žebně očekávané pískoviště. Všichni
už jsou nalehko a vůbec - je to nád-
hera. Jeden tatínek si přišel pro syn-
ka v montérkách, byl celý pocákaný
od primalexu a povídá: „Je teplo,
manželka nařídila vymalovat…“
Vzpomněla jsem si, jak jsem onehdy
přišla za manželem já, že potřebuje-
me vymalovat. Ale to byl podzim.
„No, teď na podzim určitě NE, to
vůbec neschne,“ odbyl mě.
Počkala jsem do jara.

„Teď na jaře s tím na mě nechoď, to
nemám čas, víš co mám práce… a  v
létě s tím taky nepočítej, to zase
schne moc
rychle…“
Přišel další
podzim: „Ty ses snad zbláznila, teď
na podzim, když to vůbec nesch-
ne?!“ A dodal: „Ty bys furt malova-
la…“
Připomněla jsem mu, že jsem v lož-
nici přede dvěma lety rozmázla kr-
vavého komára a na zdi je šlic…
„Prosím tě, do ložnice stejně nikdo

nechodí, když ti to nevadilo dva ro-
ky, co tak najednou?“
„Jak najednou? Vadí mi to pořád!“

Připomněla
jsem mu ta-
ky, že strop je

úplně šedý a že je to hrůza… a že mi
vadí i to.
„Panebože, proč koukáš na strop!?“
Řekla jsem mu, že už se nebudu do-
prošovat a objednám si malíře.
„Ty ses zbláznila, vyhazovat prachy,
když to můžu udělat já!“ rozčilil se
manžel.

„Takže to vymaluješ?“ zaplesala
jsem.
„No…, teď nemám čas. Až na jaře.“
NE! Objednala jsem malíře.
Přišel hned za čtrnáct dní. Oznámi-
la jsem to manželovi. Hrozně se di-
vil, na co malíř. 
„My budeme malovat?“
Malíř byl šikovný, rychlý a vůbec
nenadělal. Manžel večer skoukl jeho
dílo a jen tak mimochodem proho-
dil: „Takhle bych to vymaloval ta-
ky…“              Hana HRABÁKOVÁ, 

MŠ Karlštejn

Na co malíř? divil se manžel, my budeme malovat?!

Sbor doborovolných hasičů Karlš-
tejn byl založen před 115 lety - 1.
5. 1898. Dnes otiskujeme druhý díl
hodnocení tohoto období, jak ho
vidí současní členové dobrovolné-
ho hasičského sboru v Karlštejně.
Nejstarším hasičským »profesionál-
ním sborem« v Čechách je Pražský
hasičský sbor založený v roce 1853 z
tak zvaných počišťovačů – metařů.
V roce 1881 sbor zasahoval při jed-
nom požáru Národního divadla a o
15 let později u dalšího velkého oh-
ně v Odkolkových mlýnech na Malé
Straně. Mezitím vznikaly dobrovol-
né hasičské sbory v nejbližším okolí
Prahy, což do značné míry ulevilo
městským hasičům. V současné do-
bě je po Praze deset profesionálních
stanic.
První sbor dobrovolníků v Čechách
vznikl roku 1854 v Zákupech u Čes-
ké Lípy. Další v roce 1861 v Liberci.
Tyto sbory ještě vznikaly společně s
jednotami sokolskými. 
První hasičský sbor ve Středočes-
kém  kraji  byl ustaven v roce 1864
ve Velvarech.  V roce 1874  působi-

lo  v  Čechách 107 sborů, což přiná-
šelo i nutnost vyšší organizovanosti.
Z tohoto důvodu byl na 13. a 14. 8.
1876 svolán první sjezd do Prahy,
kde byla utvořena Ústřední  jednota

hasičská.  Němci měli v této jednotě
převahu deset ku pěti. Zástupci naše-
ho hasičstva si všimli, že vedle těles-
ného a duševního vzdělání dochází i
na otázky národnostní, začíná do-

cházet ke sporům. Vyvrcholily tím,
že k 1. 2. 1891 byla jednota rozděle-
na na německou a českou. Právě v
této době dochází k velkému rozma-
chu hasičstva. 
Nejstarším sborem dobrovolných
hasičů v politickém okrese Beroun
byl sbor firmy Sobotka Loděnice.
Při založení v roce 1870 měl 32 čle-
nů. V dubnu 1875 vznikl  Sbor dob-
rovolných hasičů v Berouně. Tento
sbor postupně přešel na profesionál-
ní úroveň nynější HZS. V roce 1877
byl založen sbor dobrovolných hasi-
čů v Litni. Zásluhou jeho  velitele
Jana Karáska byla na 12. 11. do  hos-
tince  Na Velké v Dobřichovicích
svolána ustavující valná hromada
Župy Podbrdské v rámci Ústřední
zemské jednoty hasičské. Pro velkou
územní rozsáhlost a v důsledku vý-
razného rozvoje dalších sborů dob-
rovolných hasičů se po sedmnácti le-
tech v roce 1897 rozděluje Župa
Podbrdská na čtyři samostatné župy
- Podbrdskou, Berounskou, Dobříš-
skou a Příbramskou. (Pokračování)

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

HASIČKY. Družstvo karlštejnských hasiček.                  Foto Jiří MRKÁČEK



Strana 9, LETOVSKÝ ZPRAVODAJ Naše noviny 9/13

Letovský zpravodaj

Vážení a milí Letováci! Srdečně Vás
zvu na naši oslavu jara - Staročeské
máje, které se budou konat v sobotu
4. května za krásného počasí! 
Od 10 hodin můžete nakoupit na jar-
marku, ve 13.30 vyjde průvod od sá-
lu U Kafků na náves, kde se bude ce-

lé odpoledne střídat jeden soubor za
druhým. Pro děti jsme ve spolupráci
s o. s. Salto připravili dílničky: zv-
řátka i věnečky z perníku, zdobený
větrník, zvířátka skládaná z papíru.... 
Letošní máje jsme dramaturgicky
pojali mezinárodně. Nejedna z okol-
ních obcí udržuje přeshraniční spo-
lupráci a přátelství, proto jsme k
nám v součinnosti s Černošicemi po-
zvali německou kapelu Blasmusik
Singertal a v součinnosti se Všeradi-
cemi krajanský soubor z Chorvatska.
Dorazí i naši přátelé z Ailertchenu.
Pro výpravu z naší partnerské obce v

SRN jsme připravili program na pá-
teční večer i celou sobotu. V pátek
očekáváme příjezd výpravy z Ailert-
chenu odpoledne kolem 15.00. Bude
oficiálně přivítána na návsi v Letech
a také je původní částí obce chceme
provést. Večer se bude konat valná
hromada FK Lety, který letos slaví
80. výročí od založení, jejíž součástí
bude krátký program v pivovaru
MMX. Na sobotu je pro naše hosty
připravena prohlídka hradu Karlštej-
na, odpoledne se připojí k oslavám
májů v Letech. Věřím, že nám bude
přát počasí a první májový víkend si

užijeme v kulturní, přátelské atmo-
sféře. Barbota TESAŘOVÁ, 

starostka Letů

Alttschechische
Maifeste

LETY, auf dem Dorfplatz, 
am 4. Mai 2013

10.00 – Jahrmarkt eröffnung
12.30 – Andacht bei der Kapelle
13.00 – BLASMUSIK SINGER-
TAL, Themar (SRN)
13.30 – Festzug Vom Haus 
»U Kafku« 
13.45 – Übergabe von Rechten
zur Veranstaltung der Mai-
feste Festival eröffnung 
14.00 – KINDERGARTEN Lety
und Dobřichovice 
14.10 – SCÉNKA, Lety 
14.30 – VALAŠSKÝ VOJVODA,
Kozlovice
15.15 – ČESKÁ BESEDA, Dolany
(Kroatien)
16.00 – FURIANT, Malá Bělá 
16.30 – NOTIČKY, Řevnice
17.00 – VLAK NA DOBŘÍŠ
17.45 – LEŤÁNEK, Lety
18.00 – TŘEHUSK, Poberouní
18.30 – Česká beseda - unter
dem Maibaum
19.00 – Umstürzen des Maibaumes
19.15 – ZIMBALMUSIK 

Lety - Cyklistický závod Trans-
Brdy 2013 se jel poslední dubno-
vou sobotu v Letech. I přes velice
nepříznivé předpovědi počasí se
na startu sešlo přes třináct stovek
bikerů. 
Předpověď ale nakonec nevyšla - ce-
lý den svítilo sluníčko, pršet začalo
až po vyhlášení vítězů. Pouze pořa-

datelé při úklidu zmokli, a pořádně.
V neděli odpoledne by už ale nikdo
nepoznal, že se v obci konala tak ob-
rovská akce.
V konkurenci nejlepších českých
cyklistů se prosadili místní bikeři -
borci z Černošic obsadili první dvě
místa. Trať dlouhou 55 km vedoucí
po brdských Hřebenech zvládli zajet
těsně pod dvě hodiny. Pro vítěze
Kristiána Hynka to byl vůbec první
triumf na domácí trati. Až třetí místo
zbylo na fenoména loňského ročníku
Kola pro život Pavla Boudného.
Velkému zájmu se těšily i dětské zá-
vody - zúčastnilo se jich 314 dětí
všech věkových kategorií.

Výsledky 14. ročníku TransBrdy
České spořitelny Kolo pro život:
1. Kristián Hynek 
2. Matouš Ulman 
3. Pavel Boudný 
Mezi ženami bylo pořadí následující: 
1. Denisa Stodůlková
2. Jana Šimánková 
3. Dáša Svěráková 

Jiří HUDEČEK, Lety

Kynologové chystají
závod o putovní pohár
Letovští kynologové celou zimu poc-
tivě trénovali obranu a poslušnost se
svými psy a kromě toho se pravidelně
každou neděli věnovali štěňátkům a
jejich majitelům.
V únoru jsme se sešli na výroční
členské schůzi a od dubna už jsou na
pořadu sportovní akce. V sobotu 6. 4.
se konaly první letošní zkoušky z vý-
konu, 20. 4. druhé. V nejbližší době
nás čeká 14. ročník závodu o putovní
pohár - konat se bude v sobotu 4.
května. Jsou na něj zváni jak závod-
níci, tak diváci. (Dokončení na str. 10)

Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Letošní Staročeské máje budou mezinárodní
NA LETOVSKÉ NÁVSI SE DIVÁKŮM PŘEDSTAVÍ SOUBORY Z CHORVATSKA I NĚMECKA

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 2/2013 (47)

A JDE SE NA VĚC! Závodů TransBrdy se v Letech zúčastnili cyklisté všech vě-
kových kategorií. Foto Alena VANŽUROVÁ

NOTIČKY. Řevnické Notičky na loňských májích v Letech. Letos se dětská
lidová muzika na místní návsi představí opět.           Foto Petra FRÝDLOVÁ

Cyklistické Transbrdy 
ovládli jezdci z Černošic
LETOVSKÉHO ZÁVODU SE ZÚČASTNILO 1.300 BIKERŮ

Staročeské máje
Poberounský folklorní festival
LETY, náves, 4. května 2013

10.00 – Zahájení jarmarku
12.30 – Pobožnost u kapličky
13.00 – BLASMUSIK SINGER-
TAL, Themar (SRN)
13.30 – Průvod od Kafků 
13.45 – Předání práva k pořádá-
ní májů, zahájení festivalu
14.00 – MŠ Lety a Dobřichovice
14.10 – SCÉNKA, Lety 
14.30 – VALAŠSKÝ VOJVODA,
Kozlovice
15.15 – ČESKÁ BESEDA, Dolany
(Chorvatsko)
16.00 – FURIANT, Malá Bělá 
16.30 – NOTIČKY, Řevnice
17.00 – VLAK NA DOBŘÍŠ,
Praha
17.45 – LEŤÁNEK, Lety
18.00 – TŘEHUSK, Poberouní
18.30 – Česká beseda - tanec
pod májí 
19.00 – Kácení májky
19.15 – CIMBÁLOVKA 
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Kynologové chystají závod o putovní pohár 
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Chcete snížit náklady na domác-
nost? Lety pro své obyvatele zajisti-
ly možnost snížit náklady na elek-
trickou energii a zemní plyn. Úspory
dosáhnete snadno a bez poplatků. 
V Říčanech, které první podobnou
aukci zajistily, se přihlásilo asi 500
domácností. Díky společné síle do-
sáhly úspory 17% nákladů na elekt-

řině a 30% na plynu – za 2 roky cel-
kem 7 milionů korun! Nyní podobné
aukce připravují další města a obce.
Vedení Černošic vybídlo ke společ-
nému postupu Dobřichovice, Řevni-
ce, Lety i další obce regionu. V jed-
notě je síla – a větší šance výrazně
ušetřit. Nenechte si to ujít!
Technické zajištění aukce poskytuje
společnost eCENTRE. K vašim
úsporám vede jen pár kroků: 
1) Na MěÚ Dobřichovice či Řevnice

podepíšete smlouvu a předáte pot-
řebné podklady. 
2) eCENTRE se sdruženou poptáv-
kou skrze e-aukční síň osloví široké
portfolio dodavatelů a vyzve je k
účasti v elektronické aukci. 
3) Ve stanovený termín se bude ko-
nat soutěž mezi dodavateli o co nej-
nižší cenu.
4) Poskytovatel služby porovná vaše
dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-
aukce. Je-li cena z e-aukce nižší, než

vaše stávající cena, eCENTRE zajis-
tí podpis smlouvy mezi vámi a vítěz-
ným dodavatelem. 
Na základě dohod s městy Dobřicho-
vice a Řevnice jsou dané tyto termí-
ny a kontaktní místa sběru dat - kaž-
dý týden od pondělí 13. května do
čtvrtku 27. června takto:
- středa (13-19.00) – MěÚ Řevnice
(platí i pro Lety)
- čtvrtek (13-19.00) – MěÚ Dobři-
chovice (platí i pro Lety)
Podklady potřebné pro zařazení
do e-aukce:
- Kopie smlouvy včetně případných
dodatků a všeobecných obchodních
podmínek (Elektřina/Zemní plyn) za
každé odběrné místo
- Kopie ročního vyúčtování (Elekt-
řina/Zemní plyn) včetně rozpisu
spotřeby a záloh
- Informace o způsobu placení záloh
(číslo bank. účtu, spojovací číslo SI-
PO apod.)
- Podepsaná smlouva mezi
eCENTRE a klientem 
 Způsob předání podkladů: 
- osobně na kontaktním místě (kopie
dokumentů v tištěné podobě) 
- zasláním kopií dokumentů v tištěné
podobě na adresu eCENTRE, a.s.,
Milena Kurniková, Nemocniční
987/12, 702 00 Ostrava 1. Obálku s
podklady označte Domácnosti ORP
Černošice 
E-aukce se bude konat na konci srp-
na. Následně budou na kontaktním
místě připraveny k podpisu smlouvy
s vítězným dodavatelem. Změnu do-
davatele administrativně zajišťuje
eCENTRE. Barbora TESAŘOVÁ,

starostka Letů

Krátce z Letů
* Kontejner na malé elektrospotře-
biče přibyde na letovské návsi v
místě určeném pro sběr separované-
ho odpadu. Obec se připojila k pro-
jektu firmy Asekol nesoucímu název
Rotující kontejner. Občané tak bu-
dou mít další možnost, jak ze směs-
ného odpadu vydělit část elektroza-
řízení. Další místo, kam lze ukládat
vysloužilé elektrospotřebiče, nabízí
letovští hasiči. K hasičské zbrojnici
lze dovézt i velké elektropřístroje -
obrazovky, vysloužilé počítače, ale i
ledničky a bílou elektrotechniku,
která už v kuchyni dosloužila.     (bt)
* Bioodpad je svážen stejně jako lo-
ni - každý lichý čtvrtek. K tomuto
systému separace bioodpadu se mo-
hou Letovští stále hlásit. Hnědé kon-
tejnery o velikosti 110 l a 240 l na
bioodpad jsou v ceně svozu.        (bt)
* Kompostéry do zahrad k podpo-
ření separace bioodpadu ze směsné-
ho odpadu chce pro obyvatele Letů
pořídit zdejší obecní úřad. Podal
proto žádost o dotaci od Státního
fondu životního prostředá na 300
kompostérů. Ty, pokud dotaci dosta-
neme, budou proti smlouvě umisťo-
vány do zahrad zájemců. Společně s
kompostéry se obec snaží o pořízení
malého štěpkovače i o rozšíření
možnosti svozu bioodpadu. Tento
projekt je také vázán na úspěch v
dotačním řízení. (bt)
* U srážky vozů Hyundai a Honda
poblíž Letů zasahovali 18. 4. řevnič-
tí profesionální hasiči. Poskytli
předlékařskou pomoc zraněné osobě
a předali ji záchrance k převozu do
nemocnice. Zlikvidovali také uniklý
olej, uklidili silnici a do příjezdu
policie řídili na místě události dop-
ravu.     Text a foto Pavel VINTERA

Elektřinu i plyn můžete pořídit levněji!
OBYVATELÉ LETŮ SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO ELEKTRONICKÉ AUKCE

VÍTALI NOVÉ OBČÁNKY. V polovině dubna mezi sebe Letovští přivítali
jedenáct novorozenců. Noví občánci, jak už se stalo pěkným zvykem,  do-
stali od obce darem jabloňky, které jsme pak s rodiči vysázeli podél dlou-
hé cesty vedoucí do údolí V Libří. K 15. dubnu 2013 měla obec Lety 1370
obyvatel. Barbora TESAŘOVÁ, Lety                    Foto Martin SVOZÍLEK

Noví občánci dostali jabloňky

V květnu plánujeme ještě další zkouš-
ky z výkonu a předváděcí akci pro
děti z mateřských školek v Letech a
Dobřichovicích. 
A jak to vypadá se štěňátky? K naše-
mu údivu stále a stále přibývají. Mi-
nulá slunečná neděle přilákala na
náš cvičák na devadesát psů, což je
opravdu úctyhodné číslo! Náhodné-
mu divákovi se může z hráze zdát, že
je na place zmatek, protože je plný li-
dí a pobíhajících psů. Zdání však kla-
me, což vám určitě potvrdí většina
účastníků kurzů socializace a základ-
ního výcviku pro štěňata. Pro hodně
lidí je téměř nepochopitelné, že se
může na »place« bez problémů pohy-
bovat a snášet tolik psů a nepoprat
se. Věřte, může. Nevěříte-li, můžete

se přijít v neděli odpoledne podívat,
jak to u nás na cvičáku chodí.
Podrobnosti o naší činnosti najdete

na webu www.kklety.cz. Je tam také
hodně fotek.     Alena VANŽUROVÁ,

Kynologický klub LetyPronajmu
v rodinném domě 4+K+K 120 m2. 

Zařízená obytná kuchyň, 2x ložnice, 
veranda, obývák, 3x terasa, společná zahrada,

prádelna a sklep - za 15.000 Kč + poplatky.
Volné od 1. 7. 2013

Tel.: 257 721 303 (+ záznamník)
605 128 725

PSÍ HRÁTKY. Zájem o výcvik štěňat na letovském cvičáku je obrovský. Mi-
nulou neděli tu bylo na devadesát psů!      Foto Alena VANŽUROVÁ
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Nejtepleji bylo v Dobřichovicích...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jen o desetinu stupně nižší, tedy 28,6
stupně, byla teplota ve středočeských
Dobřichovicích. Díky teplotám nad
25 stupňů na třetině stanic byl čtvr-
tek 18. 4. také prvním letním dnem
roku 2013. 
Přes osmadvacet stupňů bylo i v Pra-
ze na Karlově. Nová rekordní teplota
tam v 16.10 dosáhla 28,5 stupně.
Původní rekord z roku 1934 byl
27,1 °C. V metropoli padl rekord ta-
ké v Libuši a v Klementinu, kde po-
kořený rekord pocházel taktéž z roku
1934. Meteorologové tu naměřili
26,2 stupně Celsia.
Přes sedmadvacet stupňů bylo namě-
řeno v Doksanech, Průhonicích, Žat-
ci, Českém Krumlově, Brandýse nad
Labem a podbrdských Neumětelích.
Ve většině případů jsou to rekordy.
Ty byly překonány i ve velkých měs-
tech jako Brno či Ostrava. 
Teplotní rekordy padaly znovu v
pátek 26. dubna. Nejvyšší teplotu
meteorologové naměřili u Berounky
- v Dobřichovicích: 28,5 stupně Cel-
sia. V Dobřichovicích bylo ten den
dokonce tepleji, než na jihu Moravy
- v Dyjákovicích naměřili »jen« 28,3
stupně Celsia. Pražské Klementinum
Českého hydrometeorologického ús-
tavu 151 let starý rekord nepokořilo.  

Teploty až k 27 stupňům se někde
udržely ještě v sobotu 27. 4. - to se
ovšem netýkalo poberounského ani

podbrdského kraje.  Zde se výrazně
ochladilo - až na 11 - 15 stupňů. Po-
časí navíc pokazil déšť a v některých

místech i bouřky. Začátkem května
by pak rtuť přes den neměla překro-
čit 20 stupňů.     Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Očkování psů i koček proti vztek-
lině se před obecním úřadem v Zad-
ní Třebani koná 4. 5. od 13 do 14.00.
Cena vakcíny je 120 Kč.            (pef)
* Dětské centrum Hobík otevírá ve
Všenorech od 1. září třídu pro před-
školní děti. Nabízíme program pro
děti od 2,5 do 6 let postavený na
řízených a spontánních hrách, vý-
tvarný, taneční, hudební kroužek,
výuku anglického jazyka a další ak-
tivity zajištěné zkušenými pedago-
gy. Zápis se koná 6., 9., 13., 15. a
24. května od 15 do 18.00 ve Stře-
disku volného času Všenory. Bližší
informace na telefonním čísle 724
626 216.    Kateřina JAníČKOVÁ
* Výlet do kláštera v Poličanech,
zámku Radíč a do Počepic pořádá 8.
května římskokatolická farnost Řev-
nice. Odjezd autobusu je v 7.00 z
řevnického náměstí. (isf)
* Sezona farmářských trhů v Dob-
řichovicích začne 11. 5. u zámku
pod lípou. Od 8 do 12.00 si budete
moci nakoupit jogurty, uzeniny,
maso, vejce, kávu, víno, sazenice
zeleniny i květin. (vlc)
* První letošní prodej mezi vraty
se uskuteční 12. 5. od 10 do 15.00 v
Dobřichovicích. Zájemci o účast
(prodej) v garážových výprodejích
se mohou přihlásit na www.garage-
salecernosice, kde jsou všechny po-
třebné informace. Na stránkách bu-
de také k dispozici mapka s vyzna-
čenými domy. (vlc)
* K vyproštění uvízlé osoby ve vý-
tahu mezi přízemím a 1. patrem byli
do Penzionu pro seniory v Řevni-
cích přivoláni místní profesionální
hasiči. Pomocí ručního nouzového
ovládání byl výtah spuštěn do příze-
mí a starší paní z něj bez zranění
mohla vystoupit.   Pavel VInTERA
* K zastavení vody byli do rodinné-
ho domu v Řevnicích vysláni zdejší
profesionální hasiči. Na místě bylo
zjištěno, že se utrhl kohoutek v ku-
chyni starší osoby. Hasiči uzavřeli
přívod vody ve sklepě a na místo
povolali instalatéra. (pav)

Pošlete nám básničky,
máme pro vás ceny!
Deset příspěvků už nám dorazilo do
májové soutěže čtenářů-veršotepců.
Pokud se chcete zúčastnit, máte ješ-
tě několik dnů šanci.
Pošlete nám krátkou báseň či jen
rýmovačku na téma jaro, láska,
mládí, květy a můžete vyhrát cenu!
Pro autory tří podle nás nejvydaře-
nějších básniček máme připraven
kosmetický balíček, cédéčko Wabiho
Daňka a - vzhledem k ještě nedávno
panujícím »jarním« teplotám - také
slušivou šálu. 
Své příspěvky můžete posílat do 5.
května elektronicky na adresu:
redakce@nasenoviny.net, nebo kla-
sickou poštou do redakce Naše novi-
ny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Tře-
baň. Díla, která porota vybere jako
nejlepší, také zveřejníme v NN a na
webových stránkách.                 (JoK)

Až do 26. 5. bude z důvodu výstavby vodovodu uzavřena silnice od křižovat-
ky u České hospody v Hlásné Třebani směrem na Rovina. Objížďka je vytý-
čena přes Mořinu. Od 27. 5. do 23. 6. pak bude zčásti uzavřena silnice od
České hospody na Karlštejn - doprava bude řízena semafory. Od České hos-
pody směrem na Mořinu bude silnice neprůjezdná od 24. 6. do 28. 7.
Objízdná trasa povede přes Rovina. (pef) Foto NN M. FRýDL

Sedmého ročníku soutěže v netradičních disciplinách se v v lanovém centru
Ořech zúčastnilo družstvo hasičů z Karlštejna. Změřilo síly s dalšími čtyř-
mi družstvy; ženské celky závodily tři. Naše barvy pod vedením velitele Jo-
sefa Čvančary reprezentovali Jan Habětín, Jaroslav Habětín, Viktor Pas-
torek a Matěj Koza. Družstvo bylo nadmíru úspěšné - po součtu časů ze
všech pěti disciplin mu patří celkové vítězství. 
Jiří MRKÁČEK SDH Karlštejn Foto Vladimír GLASER

Rychtáři chtějí peníze
(Dokončení ze strany 1)
Premiér vlády Petr Nečas zatím na
tuto iniciativu nijak nereagoval, a
tak Sdružení místních samospráv
(SMS) a Spolek pro obnovu venko-
va (SPOV) vyzvaly starosty, aby
vyrazili do Prahy za vládou. Akce se
uskuteční 15. 5. od 13.00. Starosto-
vé z našeho okolí se ale do Prahy ne-
chystají, jak NN potvrdili například
všeradický starosta Bohumil Stibal
nebo Vladimír Roztočil ze Svinař.
„Nepojedu. Ono je to trochu politi-
kum. Jednotlivé dotační tituly se na
ministerstvech intenzivně připravu-
jí. Jsem pro zjednodušení celkové
administrativy okolo dotací, to sto-
procentně ano. Ale nemám předsta-
vu, jak to chtějí aktéři Druhé zlínské
výzvy udělat. Ono už toho Morava
nakřičela hodně a pak se zjistí, že
peníze někam zmizí a nikdo nevy-
světlí kam a na jaké účely,“ uvedl
svinařský starosta. (lup)

V domově vládne...
(Dokončení ze strany 1)
Ředitelka k hodnocení atmosféry v
DÚ napsala: „Současná situace v za-
řízení je možná napjatá, nicméně tato
skutečnost vychází z očekávaných
standardů zejména zaměstnanců na
DD a v DÚ, tedy částí zaměstnanců
organizace. Články, informace na we-
bu nebo v TV pořadech komplexní
důvody negativní atmosféry nezají-
mají. Spíše než o existenciální nejis-
totu, o což se jako o argument »ne-
vhodného klimatu« opírají ti zaměst-
nanci, kterých se to nejvíce týká, jde
o očekávaný platový standard zamě-
stnanců výše uvedených provozů,
kdy je většina pracovníků neoprávně-
ně zařazena do vyšších platových
tříd.“ Celé znění dopisu má redakce
rovněž k dispozici.
Co se bude dít dál, nikdo netuší. Jisté
je jen to, že nervozita, obavy a strach
nadále panují v Dětském domově, na
což doplácejí především tamější děti.

Lucie PALIČKOVÁ

K osobnímu autu, které sjelo ze svahu na silnici mezi Hlásnou Třebaní a
Mořinou, vyjížděli řevničtí profesionální hasiči 24. dubna těsně před obě-
dem. Posádka nebyla zraněna. Osobní vůz značky Peugeot, který svou
zadní částí  bránil provozu,  byl  vyproštěn pomocí automobilového navi-
jáku. Příčinou karambolu byla nepozornost řidiče při otáčení.

Text a foto Pavel VINTERA, HZS Řevnice

Auto z příkopu museli vytáhnout hasiči

Karlštejnští uspěli v lanovém centru
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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

Pražské Spoje »vykradly« Řevnice
Z PĚTI ZÁPASŮ DOKÁZALI ŘEVNIČTÍ »NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI NA SVÉM HŘIŠTI VYHRÁT JEN JEDINÝ
Pět utkání s pražskými Spoji čekalo
20. dubna na řevnické házenkáře.
Déšť v noci z pátku na sobotu se
»podepsal« na všech zápasech. Smí-
šené družstvo kluků a děvčat mělo
zpestřenou rozcvičku sbíráním žížal,
které byly po celém hřišti. Občas i
drobně  mrholilo. S touto nepřízní se
tentokrát lépe vypořádali Pražáci. 
Řevnice koeduk. - Spoje 10:15 
Branky: Huml 5, Šimonovská 2,
Kolomazník Jiří 2, Kolomazník
Ondřej 
Dres poprvé oblékli Vojta Palička,
David Hochmal a Jan Kočí. Posilami
budou i Patrik Mašek či Lukáš Ma-
reš. Přišli v doprovodu rodičů, čímž
se zvýšila i návštěvnost! 
Řevnice B - Spoje 13:17 
Branky: Jelínek 5, Veselý P. 4, Ve-
selý M. 2, Štech 2
Do utkání mužů nastoupili naši v
kompletní dorostenecké sestavě s
výpomoci 4 mužů. Vedli si výborně,
celé utkání se soupeřem drželi krok.
Kluzký terén znemožňující pohyb
nejvíc vadil Jendovi  Štechovi, který
vsítil jen dvě branky.
Řevnice st. žáci - Spoje 12:14 
Branky: Huml 5, Edl 4, Sedláček
2, Karpíšek
Kluci předvedli oproti zimnímu po-
háru zlepšený výkon.  Dokázali ještě
srovnat na 11:11, ale na střelbu dvou
přerostlých žáků soupeře v závěru už
odpovědět nestačili. 
Řevnice dorost - Spoje 14:8
Branky: Veselý 7, Kraus 3, Jelínek
3, Holý
Soupeři, který by mohl zkřížit  řev-
nickým dorostencům cestu na mist-
rovství republiky, naši nedali naději
a s přehledem ho porazili. V závěru
si trenér opět dovolil  improvizovat.
Řevnice st. žačky - Spoje 10:16
Branky: Matoušková 4, Kecová 4,
Krtková, Šimonovská

Děvčat se sešlo málo. Škoda, soupeř
byl k poražení. Petr HOlý, Řevnice

Výsledky druholigovích házenkářů:
Řevnice - Sokol Osek 20:15
Gól jsme sice vstřelili hned z první-
ho útoku, ale hosté nám dali v dal-
ších 14 minutách dvě branky, aniž
bychom na ně dokázali střelecky za-
reagovat. Naštěstí jsme se chytili ně-
kolika proměněnými tresty. A když i
poslední vteřiny poločasu patřily
nám, mohli jsme jít do šatny za stavu
8:7. Začátek 2. poločasu připomínal
stíhací závod: Osek dokázal na kaž-
dou naši branku odpovědět. V tu
chvíli jsme dokonce hráli oslabeni o
obránce Hartmanna, který si vyslou-
žil červenou kartu za fauly do obli-
čeje. Změna v obraně a v brance nám
přinesla více získaných míčů, dařilo
se i útoku. Po hubeném konci podzi-
mu a nevydařeném prvním jarním
mistráku v Záluží, kde jsme prohráli
18:15, se nám opět podařilo dát 20
gólů. František ZAVADIl, Řevnice

Sokol Podlázky - Řevnice 19:24 
Jiskra Raspenava - Řevnice 15:16
Druholigové družstvo přivezlo po-
slední dubnový víkend od soupeřů
všechny čtyři body!        Petr HOlý

Stará Huť- Řevnice B 24:19
Branky: Štech 10, Jelínek 4, Veselý
P. 4, Kraus
Velice kvalitní rychlé utkání, bohu-
žel na trojici sehraných útočníků Hu-
tě naši nestačili. 

Turnaj dorostenců, neděle 28. 4. v
Řevnicích:
Řevnice - Spoje Praha 38:24
Branky: Holý 10, Štech 10, Veselý
10, Jelínek 7, Kraus
Řevnice - Avia Čakovice 36:18
Branky: Štech 12, Veselý P. 9,
Jelínek 5, Holý P. 5, Kraus 5
Řevnice -  Sokol Bakov 26:12
Branky:  Veselý 11, Štech 5, Kraus
4, Jelínek 5, Holý P.
Po zápase zavládly oslavy - i když
zbývají dva zápasy, řevničtí doros-
tenci už mají jistotu, že se v červnu
utkají v Mostě o titul mistra republi-
ky národní házené. Sestava: Martin
Lukáš, Bíl Adam, Šnajberk Vojta,
Holý Petr, Kraus Vojta, Jelínek Mi-
chal, Štech Jan, Veselý Petr.      (peh)

MLADŠÍ ŽÁCI. Malí házenkáři při utkání se Spoji. Foto Zuzana VESELÁ

Skvěle si vedly týmy aerobiku aC
Olympia Všenory na taneční soutě-
ži  Dvorská jednička ve Dvoře krá-
lové nad Labem. Juniortým se sk-
ladbou afrocirkus byl druhý, Ran-
čerky a Jižní vítr se skladbou Pyža-
mová party získaly zlato!
V neděli 21. 4. jsme se v nymburce
zúčastnily pokračování závodů Bo-
hemia aerobic Tour. I odtud jsme se
vrátily s úspěchy – afrocirkus vy-
bojoval bronzové medaile, děvčata
s Pyžamovou party stříbrné a
Rančerky dokonce zlaté medaile.
Domů jsme se vrátily sice pozdě,
ale nadšené!             Katka Černá,

Zadní Třebaň

Všenorské Rančerky vybojovaly zlato

RančeRky. Úspěšné všenorské
aerobičky. Foto Katka Černá
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Dobřichovice opustil trenér i sponzor
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Za návratem do ok-
resního přeboru rázně vykročil
zadnotřebaňský Ostrovan. V boji
o záchranu třetí třídy se na domá-
cím hřišti dařilo Řevnickým.
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Ovčáry - Dobřichovice 1:0
Hosté do utkání nastupovali v neleh-
ké situace. Působení v klubu ukončil
den před zápasem trenér Lacina a o
týden dříve i hlavní sponzor. Za Ov-
čáry, které ještě loni hrály ČFL, na-
stupuje řada fotbalistů s ligovými
zkušenostmi. Domácí tedy byli favo-
ritem, přesto patřilo úvodních dvacet
minut Dobřichovicím. Ačkoli jim
chybělo několik hráčů ze základu,
rychlými kombinacemi domácí pře-
hrávali. Ti zastavovali akce hostů,
často jen za cenu faulů, které však
sudí netrestal. Později se hra vyrov-
nala. Domácí těžili ze značné výško-
vé převahy svých hráčů i pomoci
arbitra, jenž si dokonce, v 52. minu-
tě vymyslel penaltu, z níž padl jedi-
ný gól utkání. Dobřichovičtí podali
poctivý výkon, dobře zachytal Ro-
man Brodecký, jenž zastoupil omlu-
veného gólmana Nováka. (oma)

Dobřichovice - Klecany 0:0
Loděnice - Dobřichovice 1:2
Branky: Dochtor, Osvald
Středočeský fotbalový pohár.

III. třída okresní soutěže
Dobřichovice B - Kazín A 3:1
Góly: Smiovský, Plzák, Prosický
V dramatickém utkání (na hřišti za-
sahovala i sanitka) zaslouženě zvítě-
zili nadšeně bojující domácí.   (oma)

FK LETY, krajská I. B třída
Březnice - Lety 2:3 
Branky: Kalivoda 2, Jablonský
Domácí hrozili od prvních minut vý-
borně zahrávanými standardkami.
Hosté se osmělili po deseti minutách
a ve 14. minutě šli po přízemním pa-
su Rosenkranze na Kalivodu do ve-
dení. V 19. minutě podnikli hosté
další rychlý brejk do otevřené domá-
cí obrany, míč šel po ose Kolman,
Jablonský, Kalivoda a posledně jme-
novaný ani napodruhé nezaváhal -
0:2. Ve 33. minutě domácí po přesně
zahraném rohu snížili. Čtvrt hodiny
po přestávce  vybojoval Philipp míč
na vlastní polovině, přihrál jej na
Kolmana, který jej patičkou pro-
dloužil na rozběhnutého Jablonské-

ho. Ten obešel vše, co mu stálo v
cestě - 1:3. Domácí snížili v 88. mi-
nutě na rozdíl jednoho gólu po zavá-
hání hostující obrany, kdy na přeta-
žený centr nikdo nereagoval a vráce-
ný míč před branku dorazil domácí
hráč pohodlně do sítě - 2:3. V 90.
minutě šel Jakub Janouš sám na do-
mácího brankáře, ale jeho střelu
brankář vyrazil.            Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Hostomice 4:0
Branky: Kalivoda, Kolman, Jab-
lonský, Zýka
Domácí zahájili náporem, Jablonský
v 5. minutě unikl, ale byl v poslední
chvíli zblokován. Mezi 22. a 29. mi-
nutou zatlačili domácí hosty do de-
fenzivy, ale ti všechny pokusy s ná-
mahou odvrátili. V 56. minutě po au-
tu Rady vyhrál v pokutovém území
hlavičkový souboj Turek a míč po st-
řele Kalivody skončil v horním růž-
ku branky - 1:0. Hosté nerezignovali
- v 64. minutě skončila po křižném
centru hlavička na břevně a dorážka
těsně nad. O čtyři minuty později
Kalivoda vyhrál u půlící čáry hlavič-
kový souboj, míče se zmocnil Kol-
man a obešel vše, co mu stálo v cestě
- 2:0. V 72. minutě přidali domácí

třetí branku, scénář byl podobný,
Kalivoda vyhrál hlavičku, Jablonský
zakončil sólo střelou k tyči. O minu-
tu později střelu Kolmana vyrazil
brankář na tyč a Zýka pohodlně do-
razil míč do sítě - 4:0. Hosté si v zá-
věru vypracovali dvě příležitosti, ale
v branky je neproměnili.              (jik)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Praskolesy 0:0
Komárov - Karlštejn 1:0
Houška si dal vlastní gól. (vlau)

OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Hudlice 3:0
Branky: Pazdera, Soukup, Jambor
Utkání mělo jednoznačný průběh a
mohlo skončit i výraznějším rozdí-
lem. Hosté přijeli ve slepené sestavě
a za celý zápas branku domácích ne-
ohrozili. Poločas skončil 2:0 - nej-
dříve se po krásném centru Bacílka
trefil netradičně hlavou Pazdera a
potom při závaru ve velkém vápně
prostřelil vše, co mu stálo v cestě
Soukup. Druhé dějství nepřineslo na
trávníku příliš vzruchu, Ostrovan si
v poklidu hlídal vedení a Hudlicím
docházely síly. Přesto se OZT ještě
jednou radoval, když se z dálky
krásně trefil Martin Jambor. Kotel
fanoušků celý zápas bubnoval, po-
vzbuzoval a křičel, na konci byl oh-
ňostroj a děkovačka hráčů.      (Mák)
Velký Újezd - OZT 1:2
Branky: Neubauer, Jambor M.

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Třebotov 3:0
Branky: Maštalíř, Sklenář, Šůra
Velmi důležité body na cestě za zá-
chranou! Řevničtí předvádějí sluš-
nou kopanou, bohužel jen na domá-
cím hřišti. Potvrdili to i v tomto ut-
kání. Na výhře se střelecky podíleli
matadoři Maštalíř a Sklenář.   (Mák)
Holubice - Řevnice 8:2
Branky: Wrobel 2

FC LITEŇ, IV. třída okr. soutěže
Mořina - Liteň 3:2
Branky: Jílek, Velim
Po tomto zápase Liteňští uzavírali
první polovinu desetičlenné tabulky
»pralesní ligy«. (mif)

TŘEBAŇSKÝ KOTEL. Fotbalisty zadnotřebaňského Ostrovanu ženou v do-
mácích zápasech do útoku bubeníci. Foto NN L. PALIČKová

Naše noviny - XXIV. ročník nezávislého
poberounského občasníku. Vychází kaž-
dých čtrnáct dní. Řídí redakční rada:

Ing. A. Tuček - čestný předseda in memo-
riam, M. Kloubková - čestná členka; L.
Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá
(721968046), H. Pelikánová (Pelikano-

va.Helena@seznam.cz, 724371727, J. Ko-
zák (josef.kozak@seznam.cz, 728003093),

rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz,
724135824). Jazyková lektorka E. Malá.

Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404,
evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK
ČR E 10532). Adresa redakce: 267 29 Z.

Třebaň, Třebaňská 96, objednávky inzerce
a předplatného: inzerce@nasenoviny.

Uzávěrka čísla 28. 4. 2013.
Naše noviny jsou k dostání: zadní
Třebaň:  Obchod Jednota; Řevnice:

Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, na nád-
raží, obchod U Jelínků, nákupní středisko

Jednota, Potraviny POGRR, cukrárna,
drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod;

Svinaře: Obchod; Lety: Obecní úřad,
supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň:
Potraviny, Koloniál, benzina; Karlštejn:

Obchod, Koloniál, čerpací stanice;
Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek
u nádraží Plynbouda; Černošice: Stánek u
nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod;

vižina: Obchod.
E-mail: redakce@nasenoviny.net;

http://www.nasenoviny.net

Sport po okolí
* Závod Dračích lodí se bude konat
1. května od 10.00 nad jezem v Dob-
řichovicích. Konec se předpokládá v
17. 00. Závodit bude minimálně 16
posádek ve sprintu na 250 až 300
metrů, posádku bude tvořit 20 členů
a jeden kormidelník. Přijďte se po-
dívat, fandit nebo i závodit! Infor-
mace najdete na http://dracilode-
dobrichovice.cz/. (lup)
* Dobřichovický půlmaraton se
poběží 4. května. Start i cíl je v are-
álu zdejšího zámku, trasa povede
podél Berounky z Dobřichovic přes
Černošice zpátky do Dobřichovic,
do Karlíka, přes Lety, Řevnice a po
druhém břehu řeky opět k zámku.
Start je naplánován na 9.30. Kdo se
necítí na 21 km, což je trasa půlma-
ratonu, může si zaběhnout trať polo-
viční. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Velké radotínské rodeo se koná
4. 5. od 11.00 v areálu Říčních lázní
Radotín. po skončení soutěží násle-
duje country bál.     Petr BinhaCK
* Sedmý ročník Lukolády pořádá
4. 5. od 14.00 v areálu sokolovny
Dobřichovice místní skautské stře-
disko Lesní Moudrost. Kromě střel-
by z luku budou pro malé i velké
připraveny hry a soutěže.            (vlc)

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Nymburk - Dobřichovice 5. 5. 17:00  
Dobřichovice - Dl. Lhota 12. 5. 17:00  
FK LETY, krajská I. B třída
Dobříš B - FK Lety 5. 5. 17:00
FK Lety - Tochovice 11. 5. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Trubín 4. 5. 17:00
Zdice - Karlštejn 11. 5. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Kazín 4. 5. 17:00
Jinočany - Řevnice 11. 5. 17:00
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Nižbor B 4. 5. 17:00
OZT - Tetín 11. 5. 17:00
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Stašov B - Liteň 5. 5.10:15
Všeradice B - Liteň 12. 5. 14:00

Závodníci i diváci si jízdy vychutnávali

Třetí ročník závodu mopedů Svinařský trojúhelník se jel 20. 4. na okruhu
pod zámkem ve Svinařích. Start závodu organizovaného svinařkými mope-
ďáky byl na silnici u lipové aleje, okruh vedl částečně po silnici a po trav-
natých cestách. Zúčastnilo se 30 závodníků ve 3 kategoriích. Jak to dopad-
lo? Kategorie Moped: 1. Pavel Cihlář, 2. Karel Bouček, 3. Michal Vrátný.
Kategorie Upravené stadiony: 1. Miroslav Lisý, 2. Jakub Kadeřábek, 3.
Tomáš Langmajer. Kategorie Neupravené Stadiony: 1. Luboš Kožurik, 2.
Jaroslav Lewiak, 3. Jaroslav Cihlář. I když bylo chladno a pršelo, závod-
níci i přihlížející si jízdy vychutnávali. K pohodě přispělo i výborné ob-
čerstvení. Poděkování patří členkám a členům Moped teamu Svinaře, kteří
závod připravili. Jana KozáKová, Svinaře     Foto Lucie BoXANová


