
Všenory, Poberouní - Nečekaně
rychlý a hlavně dobrý konec má
kauza týraných zvířat z farmy ve
Všenorech. (Viz NN 8 i 9/13).
Všechna už našla nový domov!
V úterý 7. 5. odvysílala TV Nova
zřejmě poslední reportáž z nechvalně
známé  všenorské koňské  farmy. Je-
jím naprosto nečekaným  námětem

bylo, že všechna zvířata, která se zde
ještě nacházela, našla nové domovy.
Velmi se o to zasloužil známý žokej
Josef Váňa. Podle účastníků stěhová-
ní, mezi kterými byla i Soňa Špidlová
ze stáje Karlštejn Cowley u Svinař, to
nebylo  nic jednoduchého. Jsou to ko-
ně, kteří žili  divoce, vystresovaní z
toho, že majitel s nimi zacházel ve
stylu »přežije jen ten nejsilnější kus«.
Koně i krávy byli bez žrádla a vody,
uhynulé kusy byly součástí pastvin,
dokud podle obyvatel Všenor neskon-
čily zahrabaní v blízkém lesíku či v
kupě hnoje. V případu sehrál výz-
namnou roli odbor Životního prostře-

dí města Černošice, který zareagoval
skvěle: rozhodnutím o odebrání zvířat
jejich majiteli. Největšími hrdiny ale
určitě jsou ti, kteří  odkoupili první
koníky a vyvedli je z té hrůzy. Záro-
veň hledali další kupce, kteří je násle-
dovali. Vykupovali ta nejzbídačenější
zvířata, odvšivovali je, léčili otevřené
rány a jiné následky špatného zachá-
zení. Nezbývá než doufat, že si z této
kauzy vezmou příklad další úřady,
kterým třeba na stolech leží případy
podobné tomu všenorskému, jen o
nich žádná televize ještě nenatočila
šokující pořad. (Dokončení na straně 3)

Helena PELIKÁNOVÁ

Cenu TýTý získal
novinář z Dobřichovic
Dobřichovice - Absolutním vítězem
televizní ceny TýTý se stal publicista,
spisovatel a hudebník Josef Klíma z
Dobřichovic. Od diváků dostal nej-
větší počet hlasů.
„Svědčí to o tom, že se lidé zajímají
více o veřejné dění,“ poděkoval Klí-
ma, který je známý hlavně jako re-
portér investigativních televizních
pořadů, v přímém přenosu TV Nova
při vyhlášení 18. ročníku divácké an-
kety. Dobřichovický novinář získal
cenu TýTý jako osobnost televizní
publicistiky již podruhé. Překvape-
ním pro většinu zainteresovaných,
včetně jeho samotného, bylo, že se
stal absolutním vítězem ankety. „Če-
kal bych, že vyhraje někdo, kdo lidi
pobaví, někdo více ověšený těmi cin-
grlátky šoubyznysu, jako je třeba Ka-
rel Gott,“ svěřil se i.dnes Klíma.
(Dokončení na straně 11) (pef)

Květnový hit zlodějů? Kola!
Poberouní - Cyklisté pozor: Zloději se posled-
ní dobou zaměřují na kola! Zkraje května se
jich v našem kraji ztratilo hned několik.
Z garáže domu v Zadní Třebani neznámý zloděj
ukradl 3. 5. jízdní kolo zn. Merida Dakar 680 SX.
Aby se k němu dostal, vytrhl garážová vrata. Ma-
jitel má škodu skoro 20.000 Kč. Další dvě kola se
v Zadní Třebani ztratila v noci na 8. 5. „Lupič
přelezl kapličku od plynu, vnikl na pozemek a
ukradl kola opřená o dům, přikrytá igelitem,“ řek-
la velitelka karlštejnských policistů Hedvika Kas-
lová s tím, že škoda je 16.500 Kč. Dvě kola zna-
ček Moongose a Author v ceně 16.000 Kč kdosi
ukradl 8. 5. i ze sklepa domu v Karlštejně.     (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Čarodějnice míchaly lektvary - str. 2
* Pivo Všerad už je uvařené - strana 5
* Řevničtí fotbalisté jdou od debaklu 

k debaklu - strana 14

Dobřichovice – Závody
dračích lodí, které se ko-
naly 1. 5. v Dobřichovi-
cích, přilákaly i přes ne-
vlídné počasí davy diváků. 
Závodů, jejichž hlavním
pořadatelem a organizá-
torem byl Miroslav Ostrýt,
se zúčastnilo 19 posádek,
včetně tří ženských, jež
závodily ve speciální kate-
gorii. Na každé lodi mohlo
být až 20 pádlujících, je-
den člen určující rytmus a
kormidelník. Rozjížďky se

jely dopoledne, po obědě
pak následovalo čtvrtfiná-
le, semifinále a finále.
Sympatická akce přilákala
nejen diváky - mnozí oby-
vatelé Dobřichovic a okolí

se zapojili do závodů a
startovali jako členové
posádek. Byl mezi nimi
třeba dobřichovický sta-
rosta Michael Pánek či
sochař Petr Váňa v týmu

Dobřichovická sebranka.
Závodili i zaměstnanci a
obyvatelé Dětského domo-
va v Letech. 

Výsledky závodů
MUŽI:
1. MAZELA
2. Dobřichovická sebranka
3. Dragonfly
ŽENY
1. Stodůlecké celebrity
2. Dámynedámy
3. Školinka NONA 

Lucie PALIČKOVÁ

PANENKA V LETECH. Slavnostní valné hromady k 80. výročí založení místního fotbalového oddílu se
3. května v Letech zúčastnil slavný fotbalový internacionál Antonín Panenka. Foto NN M. FRÝDL

Týraná zvířata mají nové domovy
KONĚ I KRÁVY ŽIVOŘÍCÍ NA FARMĚ VE VŠENORECH BYLI ODEBRÁNI JEJICH MAJITELI

14. května 2013 - 10 (596) Cena výtisku 7 Kč

Májový festival vrcholí

Závody dračích lodí přilákaly davy diváků

Ztraceného čtyřletého chlapce
z Řevnic našli v Dobřichovicích
Řevnice – Velká pátrací akce se odehrála 9.
května v okolí Řevnic. Odpoledne se tu ztratil
čtyřletý chlapec - odešel ze zahrady se psem.
Po několika hodinách byl nalezen v Dobřicho-
vicích. Musel tedy ujít skoro čtyři kilometry!
„Dítě bylo nalezeno kolem 18.00 před obchodem
v Dobřichovicích i se psem. Bylo úplně v pořád-
ku,“ sdělil NN policejní mluvčí Prahy-západ Zde-
něk Chalupa. Po dítěti pátral také policejní vrtul-
ník a služební psovod. (Dokončení na str. 9) (lup)

Odvolejte ředitelku!
žádali Letovští ministra
Lety, Praha – Pane ministře, odvo-
lejte trafikantku Blanku Hrbkovou
Hrudkovou! Chceme nové výběrové
řízení na ředitele DÚ v Dobřichovi-
cích! I takové nápisy byly k vidění
3. května před budovou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) v Praze.
Dvě hodiny tu demonstrovala část
zaměstnanců Diagnostického ústavu
v Dobřichovicích (DÚ), kam spadá
také Dětský domov v Letech (DD).
Podle protestujících, kterých se na
akci sešlo kolem dvaceti, je ředitel-
ka nekompetentní a loňský konkurz
vyhrála díky předchozímu působení
na MŠMT. (Dokončení na str. 9) (lup)

Jedna z dračích lodí při závodu.    Foto Vojtěch PALIČKA
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Čarodějnice míchaly dětem lektvary
POSLEDNÍ DUBNOVÝ DEN ZAPLÁLY MOHUTNÉ OHNĚ PO CELÉM POBEROUNSKÉM I PODBRDSKÉM KRAJI

Program na celé léto pro děti od 2
do 12 let připravuje Klub Hlásek v
Hlásné Třebani, anglické týdny jsou
i pro děti do 15 let. O děti od 2 do 4
let se budou starat zkušené jesličko-
vé tety. Pro účastníky příměstského
tábora připraví program personál
MŠ a ZŠ Hlásek i externí lektoři, pro
anglický tábor máme rodilého mluv-
čího. Každý týden bude mít téma
spojené s tvořením, sportem, hudbou
a zábavnými aktivitami. Děti zažijí
dobu ledovou, projdou si cestu ča-
sem, vydají se na cestu kolem světa
nebo se naučí pracovat s hrnčířským
kruhem, zařazen je i tábor zaměřený

na judo. Každý týden pojedeme nebo
půjdeme na výlet a na konci týdne se
k nám mohou připojit i rodiče a strá-
vit s námi páteční odpoledne.
Pro tábor využijeme budovu MŠ
Hlásek, kde budou mít děti zázemí,
včetně stravování. Děti mají k dispo-
zici zahradu, zajištěna je sokolovna
s venkovním hřištěm. O děti se po-
staráme od pondělí do pátku od 8:00
do 18:00. Hlavní program je naplá-
nován od 9:00 do 16:30. Další infor-
mace a snímky z příměstského tábo-
ra 2012 najdete na www.klubhla-
sek.cz. Veronika VAcuLOVIČOVÁ,

Klub Hlásek, Hlásná Třebaň

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň
zadalo do poptávkového řízení vy-
pracování plánu rozvoje veřejných
prostranství v širším centru obce.
Studii bude zpracovávat čtyřčlenný
tým odborníků, z nichž většina v

Zadní Třebani žije. Podporu a od-
bornou garanci poskytne specialista
na územní plánování a regionální
rozvoj z Univerzity Karlovy v Praze.
Studie si klade za cíl vytipovat plo-
chy s potenciálem ke společenskému

využití, navrhnout formy jejich roz-
voje a především doporučit obci
grantovou strategii tak, aby navrže-
ný rozvoj bylo možné realizovat po-
mocí dotací okamžitě po schválení
následujícího programovacího ob-
dobí fondů EU.
Značná pozornost bude věnována
iniciaci a vedení veřejné diskuse, v
rámci zpracování studie budou ve-
deny konzultace se zastupiteli obce i
s místními spolky a zájmovými sdru-
ženími; všichni občané se budou mo-
ci k problematice vyjádřit v tematic-
kém dotazníku a při speciálním
veřejném zasedání. První akcí urče-
nou pro veřejnost je 1. 6. neformální
Vycházka s architektem. Kdo má
chuť a čas, sraz je v 10.00 na návsi
před Společenským domem.

Petr MAREŠ, Zadní Třebaň

Poberouní - Čarodějnické ohně
zaplály poslední dubnový den v
celém poberounském i podbrd-
ském kraji. (NN)

Přišel dlouho očekávaný 30. duben,
náš den. Všichni jsme se sešli u jezu
v Hlásné Třebani, kde pro nás  míst-
ní hasiči připravili mnoho zajíma-
vostí: soutěže pro děti, pro nás úžas-
né občerstvení - klobásky, špízy, do-
mácí štrůdl a velký výběr nápojů.
Měli jsme i štěstí na počasí, tak se
vše vydařilo. Všem se nám moc líbi-
lo a - je vidět, že nejsme ještě takové
čarodějnice, protože jsme přežily...!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň 

Vatru zapálili letovští hasiči
Poslední dubnový den ovládl čaro-
dějný rej u Menhiru v Mořince. Pro
děti byl připraven bohatý program,
kterým nás provázely čarodějnice
Kateřina, Markéta, Jitka a Lucie.
Míchaly dětem lektvary: Bystrozra-
ký lektvar - pro ostrý zrak, chytrou
hlavu a dobré nápady; Červánkový
elixír - pro krásu a věčné mládí; Dra-
čí sílu – lektvar pro rychlé nohy, sil-
né ruce a velkou odvahu; Měsíční tř-
pyt – ochrana proti upírům a dalším
nočním strašidlům. 
Děti také plnily čarodějné úkoly jako
poznávání věcí v čarovné krabici a
výrobu malých čarodějnic. Sešlo se
pět desítek dětí se svými rodinami a
přáteli. Na kopci nám plály dva oh-
ně, do jednoho jsme hodili koště se
soupisem toho, čeho se chceme zba-

vit a do druhého věnec s upevněný-
mi přáními. Za odměnu si děti upek-
ly buřty nebo chleba.
Zpestřením programu byl příjezd
dobrovolných hasičů z Letů, kteří
provezli nadšené děti po blízkém
okolí a poté zapálili oheň, kde byla
upálena čarodějnice.
Na závěr byla pro všechny připrave-
na tvorba ochranné mandaly, která
by měla podpořit v následujícím ro-
ce ochranu Mořinky a všech zúčast-
něných. Děkuji všem, kteří se podí-
leli na přípravách i letovským hasi-
čům, kteří nám oheň zapálili a poté
jej pilně střežili. Již nyní se těšíme
na příští čarodějný slet u Menhiru.

Kateřina SmOTErOVÁ,
starostka mořinka

Hlásek chystá příměstský tábor

Zadní Třebaní bude chodit architekt
VYCHÁZKY S ARCHITEKTEM, KTERÁ SE KONÁ 1. ČERVNA, SE MŮŽE ZÚČASTNIT KAŽDÝ

VATRA MĚŘILA 11 METRŮ. Tradiční pálení čarodějnic se konalo 30. dubna
večer na kopci Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní. Jako vždy se u něj na
louce sešly davy lidí. Hranice měřila 11, 07 metru a na její stavbě se po dobu
8 hodin podílelo 16 lidí. (lup)         Foto NN L. PALIČKOVÁ

Záchranáři nevěděli,
kam vyrazit dříve
V noci ze 30. 4. na 1. 5. vyjeli stře-
dočeští záchranáři ke 166 pacien-
tům. Výrazně přibylo osob pod vli-
vem alkoholu, celkový počet výjez-
dů ve srovnání s jinými dny stoupl
přibližně o 20 %. 
Záchranáři zasahovali u 13 doprav-
ních nehod a 34 úrazů, 18x u bezvě-
domí, 7x u kolapsu, 13x u napadení
a 3x u popálení. Velká část těchto
událostí se stala právě pod vlivem
alkoholu; 10x zasahovali záchranáři
u vážnější intoxikace alkoholem
nebo jinou návykovou látkou. Po
22.00 byli například voláni v okrese
Praze - západ k ženě, která utrpěla
popáleniny v obličeji od žhavých
uhlíků. Po ošetření byla převezena
do nemocnice v Motole. Krátce před
tím zasahovali záchranáři u nehody
dvou aut poblíž Zdib. Ve voze byl
zaklíněný muž v bezvědomí. Vrtul-
ník letecké záchranné služby muže s
těžkým zraněním transportoval do
střešovické nemocnice v Praze. 
Před jednou hodinou v noci obdržel
dispečink záchranky výzvu ke střel-
nému poranění na Praze-východ.
Pacient po více než hodinovém oži-
vování na místě těžkému zranění
podlehl. Tereza Janečková, 

záchranná služba Stř. kraje

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,
724 339 732, kultura@dobrichovice.cz

U MENHIRU. Čarodějnice v Mořin-
ce.       Foto Kateřina SMOTEROVÁ
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Budili mě v půl páté: Májka padla!
FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE SE JEŠTĚ BUDE KONAT VE VŠERADICÍCH, MNÍŠKU, TŘEBANI A KARLŠTEJNĚ

Týraná zvířata ze Všenor už mají nové domovy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Petr Hojer, jeden z autorů petice, kte-
rá byla v této souvislosti sepsána, se k
příběhu ze Všenor vyjádřil takto:
„Chtěl jsem založit  Občanské sdruže-
ní na pomoc týraným zvířatům. Po-
kud je někdy založím, tak jinak - bude
to Centrum boje proti nefungujícím
státním správám, jež dokázaly v pro-
pojení s nadšenými aktivisty zamést
stopy. V závěrečné zprávě bylo doslo-
va uvedeno: „…a díky dobré práci
krajské veterinární správy…“ To je
výsměch všem lidem nabízejícím po-
moc. Znám celé pozadí a ve spoluprá-
ci s pár lidmi, kteří netleskají nadše-
ním, půjdu po hlavě proti zdi úplatků,
slibů i zametání stop.“ 
Farmářka Soňa Špidlová, která jako
první vykoupila několik nejzubože-
nějších koní: „Moc děkuji všem za

podporu a pomoc. Moji koníci se den
ode dne zlepšují, z vyhaslých skeletů
se stává normální stádo, které žije sp-
rávným koňským životem. Když jsem
nedávno koupala koníky pod sprchou,
chtěla mě Maruška - to nejslabší hří-
bátko, které jen leželo a občas jedlo -
nakopnout. Už ví, na co má nožky a
kopýtka, to je přece skvělá zpráva!“
Kdo by se chtěl přesvědčit, jak se za-
chránění koně mají, může kdykoliv
přijet do stáje Karlštejn Cowley, která
se nachází mezi Zadní Třebaní a Svi-
nařemi.  Sbírka na podporu Soniných
koníků stále pokračuje, sběrná místa
jsou v Řevnicích - ve Zvířecích potře-
bách Gábiny Železné a u veterináře
MVDr. Hradského - a u Martiny Ja-
noušové v dobřichovickém centru
Ganesha. Helena PELIKáNoVá

Poberouní - Do druhé poloviny se
přehoupl XIV. ročník poberoun-
ského folklorního festivalu Staro-
české máje. Na největší středočes-
kou přehlídku folkloru se ještě mo-
hou těšit diváci v Mníšku, Všera-
dicích, Zadní Třebani i Karlštejně.
Lety. Beroun. Mokropsy. Liteň. Vi-
nařice. Tam všude už měli ctitelé
folkloru možnost obdivovat vystou-
pení krojovaných družin z tuzemska i
zahraničí. Velký zájem máje vyvola-
ly v Berouně, kde se konaly vůbec
poprvé. Po oba dny prvního květno-
vého víkendu program sledovalo
zcela zaplněné náměstí J. Barranda.
Nebývalé množství návštěvníků do-
razilo v neděli 5. 5. také do Mokro-
pes - viz Folklor si podmanil Maso-
pustní náměstí.

O týden později, v sobotu 11. 5., po-
časí slavení nepřálo - pršelo celé od-
poledne. Přesto se festival konal jak
v Litni (viz strana 7), tak ve Vina-

řicích. „Skvěle se povedl odpolední
průvod i podvečerní program,“ po-
chvaloval si zdejší starosta Petr Po-
dubecký, kterého ovšem už v půl pá-

té ráno budili s tím, že kdosi porazil
májku stojící na vinařické návsi. „O
hodinu později zase stála a oslavy
mohly začít,“ dodal. Festival se bude
konat i o zbývajících květnových
víkendech.              Miloslav FRÝDL

LETY. Petra Flasarová s letovským
májovým věncem.    Foto OÚ LeTY

VINAŘICE. Vinařičtí chasníci bezprostředně poté, co na návsi porazili na-
zdobenou májku. Foto NN M. FrýdL

NEMŮŽE CHODIT. Výsledek péče všenorského »chovatele«. Hříbě je živé,
»jen« nemůže chodit. Foto Petr HOjer

České besedě bude
letos sto padesát let
Páni, dámy, beseda začíná! Tento
nápěv slyšeli diváci na návsi v Zadní 
Třebani již mnohokrát a uslyší zno-
vu v sobotu 25.května 
U zrodu českého národního tance
stál básník Jan Neruda se zemským
tanečním mistrem Karlem Linkem i
hudebním skladatelem a pedago-
gem, spolumajitelem hudební školy
Ferdinandem Hellerem. Poprvé se
česká beseda tančila 11. 11. 1863 v
pražském Konviktě při společen-
ském večeru. O dva měsíce později
už besedu na Žofíně tančilo 140 pá-
rů na plese Národní besedy. Tanec
záhy v Čechách zdomácněl a stal se
ozdobou plesů. 
Letošní 150leté jubileum si připo-
meneme na Staročeských májích v
Zadní Třebani. V podvečerním pro-
gramu předvede českou besedu po-
četná skupina místních i přespolních
tanečníků. Nácvik je již v plném
proudu. Pokud byste si chtěli zatan-
čit také , neotálejte a přihlaste se na
obecní úřad v Zadní Třebani.

Hana TUČKOVÁ, Zadní Třebaň

Sedlácké a řemeslné trhy se v zahra-
dě u návsi v Zadní Třebani budou
poprvé konat v sobotu 25. 5. mezi 9.
a 15.00. Stejný den se na návsi usku-
teční i Staročeské máje. 
Pro děti je opět připravená hra Ši-
kovný sedláček, při které se vždy ně-
co nového dozvědí a v tematické vý-
tvarné dílně něco vytvoří. V květnu
se sedláčci stanou zahradníky. Nej-
pilnější děti čeká na posledních tr-

zích o říjnovém Havelském posvíce-
ní sladká odměna! 
Akci pořádá občanské sdružení SAL-
TO  za podpory obecního úřadu v
Zadní Třebani. Zájemci se mohou
přihlásit na tel. 603 958 123 nebo
emailem na info@os-salto.cz.
Další termíny trhů jsou 22. 6., 31. 8.,
21. 9. a 19. 10., vždy 14 – 17.00.  

Blanka HOVOrKOVÁ Maříková,
SALTO, Zadní Třebaň

Další program poberounského folklorního festivalu Staročeské máje
VŠERADICE, u hospody, sobota 18. května: 12.30 – HRUŠKA, dudácká muzika, 13.00 – Průvod od kostela,
Předání práva k pořádání májů, Dětské tanečky, Česká beseda, 14.00 – Průvod vsí, cca 17.30 – SKALANKA, de-
chovka, 18.00 – TŘEHUSK, staropražská kapela, 19.00 – RUMUNŠTÍ ČEŠI, 20.00 – Dražení a kácení máje, 20.15
– Taneční zábava v hostinci Na Růžku, hraje Skalanka
Mníšek pod Brdy, náměstí, sobota 18. května: 8.00 – Zahájení jarmarku, 10.00 – Pobožnost, 13.00 – TŘEHUSK
na zámku, 13.30 – Průvod ze zámku na náměstí, 13.45 – Předání práva, 13.55 – Dětská vystoupení, 15.00 – KLÍ-
ČEK, Řevnice, 15.30 – KVÍTKO, Mníšek, 16.00 – RUMUNŠTÍ ČEŠI, 16.45 – LASKAVEC, Praha, 17.15 – ROSÉN-
KA, Praha, 17.50 – PROMĚNY, Řevnice, 18.30 – AKROPOLIS, řecká hudba
Zadní Třebaň, náves, sobota 25. května: 8.00 – Zahájení jarmarku, 9.00 – Pobožnost, 9.30 – ŠUMAVANKA,
Němčice, 10.30 – PRAMÍNEK, Černošice, 11.00 – LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Plzeň, 11.45 – 12.15 - VO-
NIČKA, Čestlice, 12.45 – Průvod od hasičské zbrojnice na náves, 13.00 – Předání práva, 13.30 – Průvod obcí, 18.30
– Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ, česká beseda, kácení májky, 20.00 – Taneční zábava ve Společenském domě
Karlštejn, náměstí, neděle 26. května: 13.30 – MLADÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Strakonice, 13.50 – Průvod od
pošty na náměstí, 14.00 – Předání práva, 14.10 – DĚTI ZŠ Karlštejn, 14.30 – MLADÁ DUDÁCKÁ MUZIKA,
15.00 – NOTIČKY, Řevnice, 15.30 – PLZEŇSKÝ MLS, malý lidový soubor, Plzeň, 16.15 – KOLÍČEK, Zbraslav,
16.45 – TŘEHUSK, staropražská kapela, 17.30 – DĚTI MŠ Karlštejn, 18.00 – Kácení májky, hraje Třehusk

Folklor si podmanil
Masopustní náměstí
Na Staročeské máje bývá v Černoši-
cích vždycky krásně, s tím návštěvní-
ci, kteří přicházejí rok co rok na
mokropeské Masopustní náměstí v
době oslavy jara, písní a tanců, již
počítají. Tentokrát si folklor podma-
nil zcela zaplněné náměstí. Každá z
místních školek přinesla vlastní zt-
várnění lidových tradic a umožnila
nahlédnout do zákoutí jejich malých
velkých světů. A kdo si počkal na
představení půvabného Pramínku či
Klíčku a profesionálního Valašského
Vojvody, zjistil, že hrát si umí i dos-
pělí, snad nejen zjara. 

Milena KOZÁKOVÁ, Řevnice

První trhy se konají poslední májovou sobotu
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S jazzem můžete snídat i večeřet
HUDBA BUDE ZNÍT V ČERNOŠICKÉM KLUBU, V ULICÍCH I RESTAURACÍCH

Osmý ročník jazzového festivalu
JAZZ ČERNOŠICE 2013 se usku-
teční od 22. do 26. května. Celý tý-
den bude v Clubu Kino i na černošic-
kých ulicích, restauracích a v Centru
Vráž znít jazzová hudba.
Na otevřené scéně na Vráži vystoupí
ve čtvrtek 23. 5. Dech Band a Black
Notes ZUŠ Černošice i Old Fashion
Trio, 24. 5. Petra Vlková Trio a 25. 5.
Dixie Road. Specialitou festivalu je

sobotní jazzová snídaně v restauraci
Bolleta s Martinou Talpovou. Ve st-
ředu 22. 5. můžete navštívit restaura-
ci U Mlynáře a Libuše, kde bude vy-

hrávat Jakub Urban Trio, restauraci
Bolleta, kde vystoupí Bobby Houda,
restauraci Pod lípou, kde si můžete
poslechnout Ad Hoc Milana Čejky,

ZUŠ Černošice, kde vystoupí Václav
Tobrman, i Club Kino, kde zahrají
Mifun + Tritonus Priest + sólisté z
pop oddělení pražské konzervatoře a
vokální quintet Šestet.
Ve čtvrtek 23. 5. od 10.00 a 11.00 v
Clubu Kino připravil výchovný kon-
cert pro školy Big Band Biskupská a
pěvecký sbor Arietta Žirovnice, ve-
čer si pak můžete v Clubu Kino po-
slechnout Big Band Biskupská a pě-
vecký sbor Arietta Žirovnice se sólis-
ty Tomášem Savkou a Martinou Tal-
povou. Celý festivalový víkend od
24. 5. do 25. 5. bude v Clubu Kino
patřit zvučným jménům: Avion
Swing Band, Steve Walsh Band
(USA), Marta Töpferová & Tomáš
Liška - Milokraj, Luboš Andršt Blues
Band, Five Bones, Justin Echols
Quartet (USA), Juraj Griglák &
Company (SK), Al Yaman. Festival
zakončí v neděli 26. 5. v Clubu Kino
od 20.00 hvězda světového formátu
Poogie Bell Band z USA. 

Michal STREJČEk, Černošice

HIMÁLÁJ NA SKALCE. Vernisáž výstavy fotografií Pavla Matouška a
Dávida Malce Himálajské putování se konala na konci dubna v kostelíku sv.
Maří Magdalény na Skalce. Expozice je první z pěti, jež budou moci návš-
těvníci Skalky letos vidět v tomto výstavním prostoru. Účastníci vernisáže
měli příležitost klást oběma přítomným fotografům otázky -  dozvěděli se tak
podrobnosti o situacích, při nichž jednotlivé záběry vznikly, o podmínkách
cestování do odlehlých oblastí tzv. Malého Tibetu, o životě lidí, kteří zde v
nelehkých podmínkách žijí a vychovávají děti...

Text a foto Jarmila BAlKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Kina v okolí
KINO LITEŇ
17. 5. 18.00 ATLAS MRAKŮ
24. 5. 18.00 O MYŠCE A MEDVĚDOVI

KINO ŘEVNICE
17. 5. 20.00 LORE
18. 5. 20.00 ATLAS MRAKŮ
24. 5. 20.00 MIZEJÍCÍ VLNY
25. 5. 20.00 TENKRÁT NA ZÁPADĚ

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino do 19. 5. promítá jen sportovní
přenosy v ledním hokeji.

KINO MÍR BEROUN
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
16. 5. - 19. 5. 20.00 (Čt 18.30, Ne 17.30)
ID:A
17. 5. - 19. 5. 17.30 (Ne 20.00) VELKÝ
GATSBY 3D
18. 5. - 19. 5. 15.30 KOVÁŘ Z PODLESÍ
20. 5. - 22. 5. 18.30 (Út 17.30) JEDLÍCI
ANEB STO KILO LÁSKY
21. 5. 20.00 ROK BEZ MAGORA
23. 5. 15.30 TENKRÁT NA ZÁPADĚ
23. 5. - 26. 5. 18.30 (Čt 19.00, Pá 17.30)
RYCHLE A ZBĚSILE 6
24. 5. 20.00 NAZARETH - NEKONEČ-
NÝ ROCKOVÝ MEJDAN
25. 5. 15.30 KOVÁŘ Z PODLESÍ
27. 5. - 28. 5. 18.30 (Út 17.30) VED-
LEJŠÍ ÚČINKY

KINO RADOTÍN
14. 5. 17.30, 17. 5. 20.00 JAKO ZA STA-
REJCH ČASŮ
14. 5. 20.00 MARIE KROYER
15. 5. 17.30 SMRTELNÉ LŽI
15. 5. 20.00 ZÁHADA HORY MRTVÝCH
16. 5. 17.30 HOSTITEL
16. 5. a 18. 5. 20.00 VELKÝ GATSBY 
17. 5. 17.30 KOVÁŘ Z PODLESÍ
18. 5. 16.00 ZA KAMARÁDY Z TELE-
VIZE IV
18. 5. 17.30 NAZARETH: NEKONEČ-
NÝ PŘÍBĚH - dokument
21. 5. 17.30 ŠMEJDI
21. 5. 20.00 STOCKHOLM EAST
22. 5. 17.30 ZLOMENÉ MĚSTO
22. 5. 20.00, 25. 5. 17.30 TERAPIE
LÁSKOU
23. 5. 17.30 KOVÁŘ Z PODLESÍ
23. 5. 20.00 HYPNOTIZÉR
24. 5. 17.30 JEDLÍCI ANEB STO KILO
LÁSKY

Čajovna hostila koncert pro víly a skřítky
Řevnice - Na řevnickém náměstí, ve dvoře, kde sídlí čajovna Cherubín, se
1. května sešli všichni, kteří si chtěli poslechnout hravé tóny sester Markéty
a Kateřiny Kotkových. Ty tu spolu s Michalem Turkem pořádaly odpolední
koncert pro květinové víly a bujaré skřítky. Hlavním úmyslem roztančeného
odpoledne bylo představit CD Vyrostla tu kytička. Písničky z něho jsou ori-
ginální, každá má jiný náboj - středověký, lehce španělský, jemně zaduma-
ný až šeptaný, vesele trylkující... Každý si zde mohl najít tu svoji. Mně se
líbily všechny. Zaplněná čajovna pulzovala krásnými tóny houslí, violy, ky-
tary (někdy skvěle doplněné Petrem Korbelářem ) a hlavně zpěvem zmíně-
ných sester Kotkových i Michala Turka. Bylo to zvukomalebné, radostné od-
poledne, které jsme si všichni užili plnými doušky.  Helena PEliKÁnOVÁ

Tipy NN
* Cestovatel a zlatník Vít Lašťovka
bude 15. 5. od 19.00 promítat své fot-
ky z cest po Íránu v Modrém domeč-
ku Řevnice.         Šárka HaŠková
* Pop-rockové seskupení z Plzně
Bam & Miloš Novotný bude kon-
certovat 17. 5. od 20.30 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Bluesová skupina z Neratovic
Vorasband zahraje 18. 5. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Pohádku pro děti s názvem Kůz-
látka a vlk přijede 19. 5. do Dobři-
chovic zahrát brněnské divadlo Špíl-
berg. V sále Dr. Fürsta bude k vidě-
ní od 15.00.  vlaďka CvRČková
* výstava fotografií členů volného
fotografického sdružení Berounští
fotorici je do 19. 5. instalována ve
Výstavní síni Konírna Beroun. (pap)
* Benefiční festival pro škol(k)u Ze-
Mě můžete v Lesním divadle Řevni-
ce zažít 26. 5.  od 10 do 22.00. V hu-
dební nabídce jsou kapely jako
Létající koberec, Jan Kořínek a Gro-
ove, Jaroslav Kořán a Orloj snivců,
Agnes Kutas... Hudební styl Natur
Punk zastupuje MAMA-PAPA ban-
da, housle a irskou harfu rozezní duo
Deliou. Oni i další hosté zahrají a
zazpívají ve prospěch školky a školy
ZeMě. (help)
* Závěrečný koncert klavíristů z
černošických kurzů Anežky Misaue-
rové se ve velkém sále zámku Dob-
řichovice uskuteční 26. 5. od 18.00.
Hudební vystoupení doprovodí mlu-
veným slovem herečka Kateřina
Daňková. vlaďka CvRČková
* Nejmilejší koncert - 22. přehlídka
nejlepších zájmově uměleckých vy-
stoupení dětí z dětských domovů ce-
lé ČR se uskuteční 27. 5. od 16.00
na hradě Karlštejně. Galakoncert
bude zahájen vystoupením skupiny
Gipsy cz. Iveta Sládková
* SEa + aIR - německý rocker Da-
niel Benjamin a řecká tanečnice Ele-
ni Stavros vystupí 27. 5. od 20.00 v
sále České pojišťovny Beroun. (mik)
* americký písničkář Jimmy Bo-
zeman s doprovodnou kapelou The
Lazy Pigs vystouppí 28. 5. od 19.30
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* výstava fotografií berounské vý-
tvarnice Lucie Suché je pod názvem
V běhu... do 31. 5. k vidění v Měst-
ské knihovně Beroun.                  (lus)

Program festivalu Jazz Černošice 2013
Středa 22. 5.: U Mlynáře, 19.00 Jakub Urban Trio; Bolleta, 19.00 Bobby
Houda; ZUŠ Černošice, 19.00 Václav Tobrman; Pod Lípou, 20.00 Ad Hoc
Milana Čejky; Club Kino, 19.00 Mifun, Tritonus Priest, Šestet
Čtvrtek 23. 5.: Club Kino, 10.00 a 11.00 Big Band Biskupská a pěvecký
sbor Arietta Žirovnice; Centrum Vráž,16.00 Dech Band, Black Notes, Old
Fashion Trio; Club Kino, 19.00 Big Band Biskupská, Tomáš Savka, Martina
Talpová a pěvecký sbor Arietta Žirovnice
Pátek 24. 5.: Centrum Vráž, 16.00 Petra Vlková Trio; Club Kino, 19.00
Avion Swing Band, Steve Walsh Band (USA), Marta Töpferová & Tomáš
Liška - Milokraj, Luboš Andršt Blues Band
Sobota 25. 5.: Bolleta, 10.00 Martina Talpová Trio; Centrum Vráž, 15.00
Dixie Road; Club Kino, 19.00 Five Bones a Tereza Bergmanová, Justin
Echols Quartet (USA), Juraj Griglák & Company (SK), Al Yaman
Neděle 26. 5.: Club Kino, 20.00  Poogie Bell Band (USA)

Mořinka FEST: sedm kapel, pečený beran, pivo...
Popáté se na konci dubna konala přehlídka kapel Mo-
řinka FEST. I když nás počasí letos zklamalo - ve druhé
polovině akce začalo pršet a velmi se ochladilo - skalní
příznivce to neodradilo a vydrželi až do konce. Na návsi
v Mořince vystoupilo sedm kapel: Rapublika, Black
Bull, H. S. M. Mořinka, Baba Jaga, Black Hill, a Conta-
mi nation. Odpolednem nás provázela místostarostka
Martina Barchánková. Letos bohužel nedorazila spanilá
jízda z Clubu Kino Černošice, po níž se někteří z účast-
níků poptávali. Děkujeme všem příznivcům, kteří navště-
vují festival každoročně i všem, kteří pomohli či přispěli
finančním příspěvkem na organizaci festivalu. V nepo-
slední řadě patří poděkování Josefu Barchánkovi za ne-
opakovatelný gastronomický zážitek v podobě pečeného
berana. I příznivci piva si přišli na své, v nabídce bylo
několik druhů. Už nyní se těšíme na další ročník Mořin-
ka FESTU. Kateřina SMOTEROVÁ, starostka Mořinky

FESTIVAL NA NÁVSI. Přehlídka kapel na návsi v Mo-
řince. Foto Kateřina SMOTEROVÁ
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Všeradův kurýr

Pivo Všerad už se vaří přímo ve
Všeradicích. Hned tři speciály bude-
te moci v Zámeckém hostinci a pi-
vovaru ochutnat počátkem června. 
Všeradické pivo se točilo v Zámec-
kém dvoře již dříve, uvařené ale by-
lo sládkem Matuškou v jeho pivova-
ru v Broumech. 
Teď už má Zámecký pivovar pod
brdskými kopci nutná povolení i ko-
ntroly zdárně za sebou, a tak tu po-
čátkem května mohl Jiří Diviš pod

dohledem zkušeného sládka a garan-
ta kvality Martina Matušky uvařit
první várku. „K výrobě využíváme
vlastní vodu z hlubokých studní,
které jsou napájeny prameny z vá-
pencové oblasti Český kras,“ uvedl
sládek Diviš s tím, že první uvařená
piva budou výjimečná, sváteční.
Kdo se tedy vydá do všeradického
Zámeckého dvora na počátku červ-
na, bude moci ochutnat hned tři dru-
hy místního piva. „Uvařili jsme

světlou třináctku, třináctku tmavou a
výjimečně i čtrnáctku světlou. Vše
to jsou poctivé speciály spodně kva-
šené,“ dodal Diviš. Ten se chystá
zorganizovat i slavnostní zprovozně-
ní pivovaru spojené s vysvěcením.
Termín ještě nebyl stanoven.
Všeradický pivovar má kapacitu 500
hektolitrů ročně. Pivo se zde bude v
budoucnu stáčet od skleněných lahví
a případně čepovat i do lahví plasto-
vých. Zájemci si budou moci pořídit
pivo také v sudech - patnácti-, třice-
ti- i padesátilitrových. Jeho cena se
nemění, za půllitr zaplatíte 38 korun. 
A ještě jednu novinku pivovar chys-
tá: speciální historický pivobus, kte-
rý bude se Všeradem brázdit po kul-
turních a společenských štacích (viz
NN 9/13).             Bohumil STIBAL,

Všeradice

Všerad je hotový, vařil sládek Diviš
PIVO UVAŘENÉ PŘÍMO VE VŠERADICÍCH BUDETE MOCI OCHUTNAT ZKRAJE ČERVNA 

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 10/2013 (125)

PŘÍPITEK VŠERADEM. Jako první čerstvě uvařené pivo Všerad ochutnal majitel všeradického pivo-
varu Bohumil Stibal - připil si s ním 10. května na oslavě svých 50. narozenin.         Foto NN M. FRÝDL

Máje zahájí kapela Hruška
Všeradice - Poberounský folklorní festival
Staročeské máje pokračuje v sobotu 18. květ-
na ve Všeradicích.
Program začne ve 12.30 na prostranství před ho-
spodou vystoupením dudácké muziky Hruška.
Poté, co ve 13.00 dorazí od kostela průvod, pře-
dá starosta právo k pořádání májů. Zatančí nej-
menší i dospívající obyvatelé Všeradic a na ob-
chůzku vsí se vydá průvod s májovníky i de-
chovkou. Před hospodou bude živo znovu kolem
18.00, kdy zde zahraje Třehusk a krajané z ru-
munského Gerníku. Vše vyvrcholí kácením máj-
ky a tancovačkou v hospodě Na Růžku.       (mif)

Hostinec získal certifikát Czech Specials
Certifikát Czech Specials získal Zámecký hostinec a pivovar ve Všeradicích.
Značka je udělována v rámci projektu Ochutnejte Českou republiku aneb
CzechSpecials, který připravila agentura CzechTourism spolu s Asociací
hotelů a restaurací ČR a Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Ve středních Če-
chách se tímto symbolem pyšní jen necelé tři desítky podniků, na Berounsku
jej dosud neměl žádný. Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

Posádky bavily sebe i diváky
Třetí ročník jízdy veteránů Okolo Karlštejna
2013 odstartoval 11. května ze Zámeckého dvora
ve Všeradicích. Trať měřila přibližně 90 kilo-
metrů, trasa byla pro závodníky do poslední
chvíle neznámá. Posádky na ní plnily jednodu-
ché úkoly pro pobavení sebe i diváků. Jízdy, jejíž
cíl byl opět ve Všeradicích, se mohli zúčastnit
majitelé autoveteránů a vozidel vyrobených do
roku 1965. Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

Z podbrdského kraje
* Snímky sedmi členů Fotoklubu
Hořovice jsou do 19. 5. vystaveny
ve všeradické galerii M. D. Rettigo-
vé. Sylva ŠKARDOVÁ
* Výstava obrazů a soch Květy Ma-
kovské, Viktora Žabinského a Jiřího
Kreissla bude v galerii M. D. Retti-
gové Všeradice zahájena 23. 5. v
17.00. Sylva ŠKARDOVÁ
* Vycházku do mlýna Janov za zví-
řátky pořádá 27. 5. od 15.00 Ro-
dinné centrum Betlém Lochovice.
Podíváme se do včelína, ochutnáme
med a dozvíme se, co vše včeličky
dokáží vyrobit. (bak)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je až do září
otevřena o sobotách, nedělích a
svátcích od 10 do 17.00.              (ak)
* Osmnáctijamkové minigolfové
hřiště, jež najdete v těsném soused-
ství hostince U Zámecké paní ve
Všeradicích, už je po zimě opět v
plném provozu. (pš)

Čarodějnický oheň byl ohromný, kouřil jako sedmihlavá saň...
Nastala Filipojakubská noc a ve Vižině se pálily
čarodějnice. Mladí hasiči vyrobili »bábu« a do-
nesli ji v průvodu a v kostýmech až na místo, kde
se čarodějnice každoročně pálí. Do ohně ji podle
pranostiky má zasadit naposledy oženěný chlap
ve vsi. V našem případě to byl Karel Černý. Pak
velitel místních hasičů Vašek Hušner vatru od-
borně podpálil. Oheň to  byl ohromný, kouřil jako
sedmihlavá saň. Děti u ohně soutěžily, opekly si
buřty, létaly na koštěti a kroužily kadidly se smo-
lou, aby zahnaly zlé síly. Jana FIALOVÁ, Vižina

Osovské děti si v den čarodějnických rejů v mí-
stní školce prohlédly »opravdivou čarodějnici«.
Vyhlížela hrůzostrašně, ale když děti zjistily, že je
to paní učitelka, bylo to o kapánek lepší. Aby si
zasloužily čarodějnický diplom, musely plnit úko-
ly: vybarvovaly obrázky čarodějnic, závodily v
sukních a s koštětem. Nakonec následovala dis-
kotéka. Dáša PEŠICOVÁ, MŠ Osov

VIŽINA. Čarodějnická modelka Jana Fialová na
oslavě ve Vižině. Foto Jana DOLANSKÁ

OSOV. Děti v osovské školce s čarodějnicí-učite-
kou. Foto Dáša PEŠICOVÁ
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Přípravy na letošní máje v Litni začaly pro někte-
ré organizátory již loni - předtančení české bese-
dy nacvičovala Monika Klimentová s novou posi-
lou Zuzkou Klemaierovou již od září. Začátkem
roku se připravoval program, v dubnu se s nácvi-
kem přidali teenageři i dospělí a v posledních
dnech a týdnech se tradičně řešila propagace, půj-
čení krojů, břízky, májka, občerstvení... Aby to
organizátoři neměli jednoduché, meteorologové
předpověděli na sobotu 11. 5. vydatné deště. Po
páteční prohlídce parku bylo zřejmé, že program,
který tam byl plánovaný, se musí přesunout anebo
zrušit. Po zvážení se nakonec (naštěstí) zvolila va-
rianta přesunutí před místní ZŠ, a tak se po páteč-
ní generálce besedy a postavení májky, kterou ha-
siči po loňských zkušenostech celou noc hlídali,
mohli místní i přespolní návštěvníci zaposlouchat
v sobotu po obědě do tónů dechovky Petra Jung-

manna. Ti, co nestihli dorazit včas před školu, si
mohli dechovku poslechnout i během odpoledne,
- doprovázela krojované májovníky při jejich ob-
chůzce městysem.
Ve 14 hodin byl Pájou Nedbalovou a Jankem Ha-
velkou následovanými dětmi a zástupkyněmi ha-
sičů Jolanou Pokornou i Alenou Vodenkovou po-
žádán starosta Litně Karel Kliment o předání prá-
va k pořádání májů. Po jeho udělení byl festival
oficiálně zahájen.
Jako první se představily děti z místní MŠ, které
za kytarového doprovodu Simony Krutské zazpí-
valy a zatančily. Pak se představili žáci místní ZŠ,
kteří pod vedením Dagmar Linkové secvičili po-
hádku O Šípkové Růžence a s jarním pásmem se
ve žlutých a červených trikách předvedly mažo-
retky, na jejichž nácvik dohlíží Ema Malá. V má-
jovém programu se představili i žáci základní

umělecké školy Stella Maris, které na kytaru do-
provodil Petr Krutský. Chvíli před třetí už vyhrá-
vala Elčovická dudácká muzika ze Strakonic, kte-
rá byla po hodině vystřídána dětskou lidovou mu-
zikou Notičky z Řevnic. Ta se v Litni představila
s novým pásmem Tuláček liška. Pak nastoupili
zdatní »Tyroláci« z taneční skupiny Proměny ná-
sledovaní vystoupením dětí z Domečku Hořovice.
Po krátké pauze vyrazila v 19.00 krojovaná chasa
před místní hasičárnu, aby zde ve třech kolonách
předvedla českou besedu a vydražila i pokácela
májku. Výherkyní májky se stala paní Bartošová z
Rafandy, špičku si vydobyl Lukáš Kliment. Od 20
hodin pokračovaly májové oslavy taneční zába-
vou v restauraci Ve Stínu lípy.
Na základě ohlasů si troufám tvrdit, že letošní li-
teňské Staročeské máje se - i když nás občas trá-
pil déšť - povedly!        Hana LUKEŠová, Liteň

Hráli si na keramiky
Liteňští prvňáčci mají rádi výtvar-
nou výchovu. Malujeme, kreslíme,
modelujeme, tvoříme často, rádi a s
nasazením. Byli jsme proto rádi,
když jsme dostali nabídku zahrát si
na keramiky. Do první třídy zavítala
Eva Knopová s kamarádkou Janou,
aby s dětmi vyrobily keramického
šnečka. Jana žije v Itálii, a tak jsme
se přivítali italsky: Buongiorno!
Pak Eva děti seznámila s historií ke-
ramické výroby a s materiály. My
jsme vyráběli z bílé hmoty, které se
říká »ohnivec«. Tvarovali jsme tělo
šnečka i ulitu a výrobek ozdobili po-
mocí špejle a brčka. Někteří šnekovi
nasadili i slušivý klobouček. Na zá-
věr jsme vyrobili ještě mističku. Eva
si výrobky odvezla, aby je vypálila.
A jak jsme se s návštěvou rozloučili?
Přece italsky:  Arrivederci! 

Dagmar Karlová, Zš liteň

Aktuality z Litně a okolí
*  odvoz nebezpečného odpadu se koná v sobo-
tu 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 sběr-
ných místech nehromadili předem  - z důvodu
hygieny a prosaku nebezpečných látek do spod-
ních vod!   Karel KLIMEnT
* povinné očkování psů proti vzteklině se usku-
teční ve středu 22. května: 
- 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.                    (kk)
* Řidiči odjíždějící z povolené technoparty, jež
se konala v katastru Měňan, byli 28. 4. kontrolo-
váni karlštejnskými, berounskými i králodvor-
skými policisty. Mimo jiné bylo zjištěno pět řidi-
čů pod vlivem návykové látky a dva pod vlivem
alkoholu. Hedvika KASLová
* vozidlo Hyundai Sonata zaparkované na po-
zemku domu v Litni poškodil na začátku května
neznáný vandal. Poškrábal lak a promáčkl přední
blatník, zadní dveře a zadní podběh. Majiteli tím
způsobil škodu ve výši 70.000 Kč.                  (hak)

Máje se povedly, i když nás občas trápil déšť!
HASIČI PO LOŇSKÝCH ZKUŠENOSTECH MÁJKU NA NÁMĚSTÍ HLÍDALI CELOU NOC

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       5/2013 (17)                

ČESKÁ BESEDA. Jedním z vrcholů letošních Staročeských májů v Litni byla česká beseda. Tanečníci ji
divákům na náměstí předvedli před dražením a kácením májky. Foto Hana luKešová

Rodičem vlastnoručně vyrobeného
keramického šneka se stal každý žák
první třídy ZŠ v Litni. Domeček Ho-
řovice připravil dvouhodinový  vz-
dělávací program pro děti 1. stupně
ZŠ.  V rámci práce s keramickou hlí-
nou se děti seznámí se zajímavostmi
ze života šneků. V Litni se součástí
akce stala i výuka italštiny, kterou
zajistila Jana Balcarová z La Valle v
Itálii. Prvňáčci už ví, že šnek v ital-
štině je lumaca, umí pozdravit a po-
děkovat. Každý lumaca má vlastní
rodný list, kde je jméno rodiče (vý-
robce šneka) i jméno šneka, které
vybral každý prvňáček sám. Jména
šneků jsou opravdu originální - Oč-
ko, Lemo, Robert, Valerka... Děti si
své šnečky odnesly domů a musí se
o ně starat jako opravdoví rodiče.
Eva Knopová, Domeček, Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Školáci vyráběli »lumáky« - Očka, Lema...

VYRÁBĚLI ŠNEKY. Liteňští prvňáci s vlastnoručně vyrobenými šneky -
»lumáky«. Foto Dagmar Karlová
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Liteňští školáci vyhráli okresní kolo dopravní soutěže 
Okresní kolo dopravní soutěže se konalo v Be-
rouně. S učitelkou Hanou Havelkovou z liteňské
školy do Berouna vyrazila dvě družstva, pro kaž-
dý stupeň jedno. Kategorii mladších (4. a 5. třída)
v Berouně zastupovali Eliška Komancová a
František Havelka ze 4. třídy, Anežka Krutská a
Bedřich Exner z 5. třídy. V kategorii starších (6.
až 9. třída) se zúčastnili Vendula Jirkalová a Ka-
teřina Procházková ze 7. třídy, osmák Michal Rů-
žička a Vojtěch Nejedlý z 9. třídy.
V kategorii žáků druhého stupně soutěžila jen tři
družstva, takže nás úspěch nemohl minout. Na
stupních vítězů jsme stanuli, žáci dostali pěkné
ceny a oběd od organizátorů. Jinak tomu bylo v
kategorii žáků prvního stupně.  Přihlásilo se osm
škol a konkurence byla opravdu silná.  Disciplína-
mi jsme procházeli se střídavými pocity. Výborný

výkon děti předvedly ve zdravovědě, slabší byla
jízda zručnosti. Teorie pravidel silničního provozu
se všem čtyřem vcelku povedla, v praxi to bylo
slabší, přestupků nasbírali hodně. 
A jak to dopadlo? Důrazně jsem dětem »zakáza-
la« vyhrát a vybojovat tak postup na krajské kolo.
Navrhovala jsem, že bychom mohli skončit těsně
druzí, velká sláva a žádné další učení a přípravy.
Při vyhlašování houstlo napětí, umístění se ozna-
movalo od posledního. Třetí místo, druhé... My
pořád nic, Začali jsme se radovat a vlastně i těšit
do Mladé Boleslavi na krajské kolo. O pouhých
pět bodů jsme porazili loňského vítěze!  Ve dnech
3. a 4. června nás čekají nejen soutěžní disciplíny,
ale i bohatý kulturní a sportovní program.  Tak
nám držte pěsti!

Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Fotbalisté z 1., 2. a 3. třídy ZŠ Liteň
se zúčastnili oblastního kola turnaje
pro žáky 1. stupně základních škol,
které se konalo Na Máchovně v Be-
rouně. Vybojovat si postup přijelo
sedm družstev z Berouna i okolí.
Naši reprezentanti bojovali jako lvi,
ale vzhledem k tomu, že jsme měli
hodně malých dětí, nebyl náš výsle-
dek nijak oslnivý. Ale to vůbec ne-
vadí, užili jsme si pěkného dne, na-
brali cenné zkušenosti a příště to bu-
de určitě lepší. Celý den se na nás
usmívalo sluníčko, nechyběla ani
dobrá nálada, zasloužená zmrzlina a
občerstvení. 
Naši školu reprezentovali prvňáčci
Kristián Komanec, Matyáš Buček a
Oliver Plch, druháci Marek Chle-
boun, Standa Jelínek, Matyáš Kuča-
ba, Matěj Vlasák a žáci 3. třídy Ma-
těj Smrčina, Dan Mackovič a Matěj

Šinágl. Nejlepším hráčem byl Dan
Mackovič, ale pochvalu si zaslouží
všichni. Velkou oporou hráčů i uči-
telky byla Oliverova maminka, která
nás doprovázela. Moc děkujeme. 
Oblastní kolo pro žáky 4. a 5. třídy
se uskutečnilo za účasti osmi druž-
stev na stejném hřišti. Stejně jako u
mladší kategorie se vydařilo počasí.
Naši fotbalisté a fotbalistky se snaži-
li, získali ve skupině jedno vítězství
a pěkné, leč nepostupové 3. místo.
S učitelkou Lenkou Říhovou jeli do
Berouna žáci páté třídy Béďa Exner,
Ondřej Štucbart, Aleš Trna, Natálka
Talašová, Ríša Janoušek, Péťa Ned-
bal, Martin Šmolcnop, Břéťa Vlasák
a čtvrťáci František Havelka, Eliška
Exnerová, Honza Jirkal, Matěj Sla-
bihoudek, Tomáš Krtek. S organiza-
cí pomáhal Josef Malý - děkujeme.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Výsledek nebyl oslnivý, ale nevadí
FOTBALISTÉ Z LITNĚ SE ZÚČASTNILI OBLASTNÍHO KOLA TURNAJE PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V BEROUNĚ. Malí fotbalisté na turnaji v Berouně. Foto dagmar KaRLOVá

Liteňské reminiscence tentokrát
autor využil ke vzpomínání. (NN)
Patřím do generace s prošlou lhů-
tou. Už nás moc není, ke škodě po-
tomků, protože s námi odchází to
dobré. Mladí si myslí opak, že to
dobré přichází teprve s nimi...
Patřím k těm, pro něž je Liteň od
mládí srdeční záležitostí. Jezdil
jsem sem kvůli jisté dívce, aniž jsem
si byl jist, jestli z toho něco bude.
Nebylo. Jen ten vztah k obci a zdej-
ším lidem zůs-
tal, proto chci
taky pro Liteň
něco udělat. Což je důvod, proč
občas nosím svoji kůži na zdejší trh
nazíraný přes Liteňské okénko. A
nastal čas kápnout božskou.
Jsem skoro hotov s textem knížky
Liteňské reminiscence - Na zámku a
v podzámčí. Jestliže nevyjde, nic
třeskutého se v obci, natož za hori-
zonty, nestane a nezmění. Při sou-
časném způsobu psaní by nebylo
ani co dát do sběru. Jen kliknu na
něco v počítači a všechno bude...
však víte, kde!
Ale bylo by to škoda. Liteňští a celý
svět už by se nikdy nodozvěděl -
kromě mnohého jiného - třeba, že
Antonín Zápotocký přecejen asi ze-
mřel na přiboudlinu, tedy na otravu
metylalkoholem. Pálil si pokoutně
navzdory  zákonům, které jako pre-
zident nikdy nevetoval, slivovici.
Nikoli ze slív ale ze švestek výjimeč-
né liteňské odrůdy. Liší se plodnos-

tí, tvarem koruny a zejména plodů.
Když jsem se na dané téma bavil se
senátorem Jiřím Oberfalzerem, s
nímž se bavíváme vždy o něčem za-
jímavějším, než je politika, dlouho
na mě naléhal, abych popsal, čemu
se ten zvláštní tvar podobá. Tak
jsem se přiznal, že mi tato zralá
švestka připomíná dvěma zaoblení-
mi jeden detail zralé ženy...
Po polokmenu Liteňské švestky  trčí
na mé zahrádce už jen pařez napa-

dený věkem a
hnilobou. Na-
pomínal mě,

že jsem zůstal příběhu ještě něco
dlužen. Nedalo mi to, i když to dalo
hodně práce, až jsem se probádal
ke kořenům jejího původu. 
Liteňští vědí, že ve Vlencích stával
Prokopský mlýn čp. 3. Dokud kle-
pával nezarostlý blínem, »uloženo
bylo mlynáři, že nejméně tak dlou-
ho, jak mlýn mlýnem bude, musí
mlynář ze svého udržovat rybník,
ačkoli vrchnosti je. Pouze švestky
ze stromů na hrázi je mlynáři povo-
leno česati, když z toho část přede-
psanou odevzdat do vrchnosten-
ských důchodů musí.« Rozuměj, do
zámecké kuchyně na knedlíky nebo
na místní specialitu, ohrnouše. Vyb-
ráno z kroniky z roku 1785. Stačí? 
Nevím, jak komu. Mně švestkové
knedlíky s mákem připomínají ty,
jaké dělala její matka. No, však už
jistě víte, čí... (Pokračování)

Rudolf KadeřábeK, beroun

Liteňské švestky jsou výjimečné

LITEŇSKÉ REMINISCENCE
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Odvolejte ředitelku! žádali Letovští...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Po devíti měsících ve funkci propus-
tila několik zkušených a dlouhole-
tých zaměstnanců a další chtějí ode-
jít. Situace v ústavu je kritická a do-
plácejí na ni i zdejší děti (více viz
NN č. 8 a 9/2013).
Demonstraci svolal odborný vycho-
vatel DD Jan Kubát. „Ano, byla nás
hrstka slušných lidí, kteří se nemů-
žou nečinně koukat, co se děje. Vž-
dyť ta hrstka je víc než jedna ředitel-
ka. Pane ministře, proč neuvažujete o
tom, že chyba asi není v týmu, ale v
jedinci? Co má fungovat ve školství?
Bossing, nebo spolupráce? Hrbková
ničí jedno zařízení a skupinu lidí,
kteří v něm pracují,“ zhodnotil akci
Kubát. Na něj chce ředitelka Hrbko-
vá Hrudková podat trestní oznámení
pro pomluvu, protože prý poškozuje
její dobré jméno a uvádí lži.
Situaci by mělo řešit MŠMT jako zři-
zovatel DÚ. Zatím se k problému ne-
vyjadřovalo, reagovalo až na páteční
demonstraci. Ve svém prohlášení
sdělilo: „MŠMT nemá takové infor-
mace a podklady, které by svědčily o
tom, že se ředitelka Blanka Hrudko-
vá Hrbková v době jejího působení
ve vedení zařízení dopustila takové-
ho jednání, které by bylo důvodem
pro její odvolání.“ Podle MŠMT je

situace mimořádně složitá a minis-
terstvo jí věnuje velkou pozornost.
Co bude dál, je tedy nejasné.

Lucie PaLIČKová

Z našeho kraje 
* Chovatelská přehlídka trofejí
zvěře ulovené loni v honitbách okre-
su Beroun je k vidění od 15. do 17.
5., vždy od 9 do 17.00 ve Společen-
ském domě Plzeňka Beroun.  Návš-
těvníci si budou moci prohlédnout
například parůžky srnčí zvěře, paro-
hy jelení a daňčí zvěře, lebky šelem
či rohy muflonů. (pš)
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích konají 25. 5. Na malém náměs-
tí u zámku je  můžete navštívit od 8
do 12.00. vlaďka CvRČKová
* 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
* všenorský relax určený všem,
kteří se chtějí dozvědět od renomo-
vaných lékařů o prevenci a léčbě bo-
lestí v zádech, onemocnění kyčlí a
kolen, se koná 25. 5. od 9.00 ve fit-
centru Všenory. Zájemci si budou
moci zacvičit.     věra PeTeRová
* Cyklista a chodkyně se srazili 6.
května v Řevnicích na náměstí. Pa-
cienti byli převezeni řevnickou zá-
chrankou do nemocnice v Motole s
úrazem hlavy a otřesem mozku.
Událost vyšetřují policisté.       (bob)
* o otevření bytu v Řevnicích byli
30. 4. večer místní záchrannou služ-
bou požádáni řevničtí profesionální
hasiči. Na místě bylo zjištěno, že za-
mčené dveře již otevřel příbuzný
společně se sousedem. V prvním
patře byla nalezena stará paní ležící
na zemi. Po ošetření lékařem byla
pacientka transportována ve vypro-
šťovací plachtě do sanitky a převe-
zena do nemocnice.                     (pav)
* Zahradní motorovou sekačku i s
náhradním sběrným košem ukradl
neznámý zloděj 8. 5. z pozemku do-
mu v Karlštejně. Majitel má škodu
bezmála 8.000 Kč. (hek)
* na pozemek domu v Zadní Tře-
bani vnikl 8. 5. odemčenými vrátky
neznámý zloděj. Vytáhl dvě zimní
gumy, podložil jimi vůz VW Passat,
ze kterého sundal litá alu kola s no-
vými letními pneumatikami v ceně
12.000 Kč a ukradl je. (hek)

Karlštejnské děti
bojovaly s odpadky
Pojďme společně udělat něco pro
přírodu! To si řekly děti z karlštejn-
ského Domečku a vydaly se od kap-
ličky v  Krupné na jarní úklid. Účast-
níci byli vyzbrojeni do boje s odpad-
ky rukavicemi, hráběmi a pytli. Cí-
lem akce bylo vytvořit příjemné a
čisté místo v přírodě, kde se rádi set-
káme, například o letních prázdni-
nách. Děti uklidily část rokle a vyčis-
tily potok. Nejoblíbenějším pracov-
ním místem se stal právě potok, kde
se konala i bahenní válka - holky
proti klukům. Vítěz není jasný, ale
bahenní koulí byl zasažený každý
účastník. Všechny děti se pobavily
při hře Pátrání po vzácných motý-
lech. Soutěžícím v náročném terénu
řádně vyhládlo a na vlastnoručně
opečeném špekáčku si jaksepatří po-
chutnali. Při společném obědě se dě-
ti dohodly na dalším setkání, které
bude doplněno úklidem přírody.   

Eva KnOpOVÁ, Karlštejn

Pojďte na branný závod! zvou řevničtí hasiči
Branný závod, Memoriál Václava Brabce, pořádají 25. 5. od 9.00 v okolí
Lesního divadla v Řevnicích místní hasiči. Jedná se o terénní běh družstev
mladších a starších hasičů (mladší hasiči do 6 let, starší do 15 let). Soutěžit
se bude v disciplínách jako střelba ze vzduchovky, znalosti topografických
a hasičských značek, orientace mapy, uzlování, zdravověda, šplh... Star-
tovné je 200 Kč, zúčastnit se může registrovaný člen SH ČMS. Družstva se
skládají maximálně z 5 členů, s mladšími hasiči je povolen dospělý dopro-
vod. Závodit se bude za každého počasí. Své družstvo můžete přihlásit na
martin-rysavy@centrum.cz. Lucie Boxanová, Svinaře

MUZIKANTI V KARLŠTEJNĚ. Několik muzikantů se sešlo ke »hrané« v
karlštejnské hospůdce V Budňanech. Nástrojové obsazení bylo rozmanité:
čtyři kytary, mandolína a harmonika. Hrála se oblíbená hra Pějme píseň
dokola - každý si řekl svoji písničku a muzikanti mu ji zahráli. Krásně jsme
si zazpívali a pořádně se zasmáli. Obsluha byla výborná, dokonce jsme
dostali na stůl i speciální klobásky s hořčicí,  křenem  a okurkou a výbor-
ným chlebíkem. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

ODVOLEJTE TRAFIKANTKU. Zaměstnanci letovského dětského domova
na demonstraci před ministerstvem školství. Foto Jan FLEMR

Školská rada navrhla
odvolání ředitelky
Zadní Třebaň – Důležité body má na
programu nejbližší veřejné zasedání
zastupitelstva Zadní Třebaně. Musí
projednat návrhy na odvolání ředi-
telky ZŠ a MŠ Zadní Třebaň a vy-
psání nového výběrového řízení. Za-
sedání se koná v úterý 14. května od
19 hodin ve Společenském domě.
Návrhy na odvolání ředitelky ZŠ a
MŠ Zadní Třebaň i na vypsání výbě-
rového řízení na obsazení pozice ře-
ditele/lky ZŠ a MŠ Zadní Třebaň
podala členům zastupitelstva Škol-
ská rada ZŠ. Důvodů je víc, jedním
z nich je odchod většího počtu dětí
ze školy. (lup)

Císař je zatím tajný
Poberouní - Také letos se bude ko-
nat Královský průvod z Prahy na
Karlštejn. Poprvé bude třídenní,
od pátku 31. 5. do neděle 2. 6.
U Novoměstské radnice v Praze bude
v pátek připraven bohatý historický
program, ten vás čeká i leckde na tra-
se průvodu. V Dobřichovicích vyros-
te dobové vojenské ležení i se stylo-
vým tržištěm, v pátek 31. 5. i v sobo-
tu 1. 6. se na nádvoří zdejšího zámku
od 20.30 bude hrát muzikál Noc na
Karlštejně s Václavem Vydrou, Ja-
nem Rosákem, Pavlem Vítkem. Lu-
mírem Olšovským aj. v hlavních ro-
lích. Na karlštejnském náměstí zase v
neděli 2. 6. od 11.00 při čekání na pří-
chod průvodu zahrají kapely Sedláci
a Třehusk, diváky  bude bavit i kejk-
líř Petr Theimer. Jméno toho, kdo bu-
de letos představovat v průvodu císa-
ře, ještě pořadatelé neodtajnili.   (lup)

(Dokončení ze strany 1)
„Do pátrání se zapojili i místní dob-
rovolní a profesionální hasiči, zá-
chranka a městští policisté z Černo-

šic,“ sdělil Chalupa. „Pomáhalo
nám asi 25 dobrovolníků z obce, li-
dé nám poskytli tři osobní auta a
dvě čtyřkolky,“ doplnil řevnický
profesionální hasič Pavel Vintera.
„Na chlapce upozornil kolemjdoucí
chodec a poté ho objevil vrtulník
Policie ČR,“ řekl majitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Nalezené
dítě pak bylo i s maminkou převe-
zeno ke kontrolnímu vyšetření do
motolské nemocnice. „Velký prob-
lém byl s odchytem psa, který klu-
činu celou dobu doprovázel, a scho-
val se pod jedno z aut. Po několika-
minutovém společném lovu policis-
tů a pilotů vrtulníku byl předán ma-
lému majiteli, který bez svého věr-
ného přítele odmítal odjet z místa
události,“ dodal Bulíček.
„Chceme všem moc poděkovat za
obětavou pomoc při hledání našeho
ztraceného syna a vnuka Jakuba,“
vzkazuje rodina Volfova z Řevnic. 

(lup, mif))

Ztraceného chlapce našli v Dobřichovicích

UŽ JE DOBŘE. Ztracený klučina,
bezprostředně poté, co byl nalezen.

Foto Bořek BULÍČEK
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PRODEJ PALIVOVÉHO KRBOVÉHO DŘEVA
DÉLKA DŘEVA NA PŘÁNÍ (20 cm - 100 cm)

* Štípané skládané * Štípané volně ložené
* Neštípané volně ložené * Skládané

* Dubové masivní špalky * Třísky na podpal
* Pytlované dřevo

www.drevo-dolezal.cz, 777 659 546

www.frances.cz

výroba a tisk
dopisních
obálek
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Posádky budou hledat poklad na jezeře
V DOBŘICHOVICÍCH SE NA KONCI KVĚTNA USKUTEČNÍ ČTVRTÉ SETKÁNÍ MAJITELŮ VOZŮ CHEVROLET CORVETTE

Užívali jsme si bazénů, skluzavek i dravé řeky...
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU VYRAZILY DO MAĎARSKÝCH LÁZNÍ

Povedený zájezd do termálních lázní
Zalakaros v Maďarsku absolvovala
skupina žen z Hlásné Třebaně, které
si říkají Holky v rozpuku. Vyjela stej-
ná »banda« jako loni - 40 procent
Hlásnotřebaňáků, 40 procent Karlš-
tejňáků a 20 procent Svinařských. A
opět jsme zažili jenom veselí a výbor-
nou náladu. Samozřejmě k tomu při-
spělo i super počasí. 
Cestou jsme se zastavili v termálkách
v Sarvaru, vykoupali se, odpočinuli si
a pokračovali dále do místa našeho
ubytování Zalakaros. Dospěli jsme
společně k názoru, že toto lázeňské
středisko je asi nejhezčí, co jsme za-
tím viděli. Obrovské lázně, mnoho
různých bazénů, skluzavek, tzv. dravá
řeka (to nás nejvíce bavilo), vše krás-
ně upravené a čisté, milí obsluhující,

částečně hovoříci i česky... Nenašli
jsme ani jediný nedostatek. 
Abychom se úplně nerozmočili, vyje-
li jsme i na výlet do půvabného ba-
rokního městečka Keszthely, kde
jsme mj. navštívili pozoruhodnou ex-
pozici kočárů - největší v Evropě!
Nádhera, krásná atmosféra, hned jsme
se každá viděla v jiném kočáře, jak
uháníme kamsi... Pro mne holky vy-
braly černý pohřební kočár, ale fakt
krásný.  Co na to říci - beru! Opravdu
to stálo za to. 
K výborné náladě a vlastně i celkově
podařenému zájezdu přispěla i naše
průvodkyně Irenka a bezva sofér Ště-
pán. Moc díky! Již nyní plánujeme na
příští rok další lázeňskou akci a všich-
ni se moc a moc těšíme.

Jitka ŠVECoVá, Hlásná třebaň

V sobotu 4. května se kouzelném
srubu pod řevnickým lesíkem ko-
nal seminář Lesní školky-školy
ZeMě. Přednášelo se zde o tom,
jak je možné vzdělávat školní děti
jiným než klasickým způsobem.
Jednou z netradičních »učitelek«
je Kateřina KotKoVá, která se
pokusila téma shrnout.           (help)

Děti mají ve Škole ZeMě spoustu po-
hybu na čerstvém vzduchu, učí se za
pochodu, i venku. Místo učitele má-
me Průvodce - toho, kdo předává
zkušenosti a znalosti dětem, provází
je na jejich cestě a přitom se sám
učí. Když se sedí, pak povětšinou v
kruhu. Každý den se děti mohou vy-
jádřit k čemukoliv, co je pro ně důle-
žité, zapojit se do rozhodování, o
čem se budou učit a aktivně k tomu
přispívat - samy si vypracují projek-
ty, které s ostatními dětmi sdílí. Děti
se tak ocitají v roli učitelů a zároveň
se učí, že i od mnohdy mladších vrs-
tevníků mohou přijímat stejně důle-

žité informace jako od dospělých.
Nemáme hodiny 45 minut od zvoně-
ní ke zvonění, čas plyne volně od
koncentrace na konkrétní úkol ke
svačince a k další činnosti. Na jed-
nom »předmětu« neděláme hodinu,
ale třeba celý den, nebo týden, podle
potřeby. Nedržíme se předem sepsa-
ného učebního plánu, ani nejdeme
konkrétním pedagogickým směrem -
spolu s dětmi hledáme vlastní cestu
učení. Snažíme se vycházet z toho, co
děti právě zajímá, čím žijí a pomá-
háme jim v tom tématu nebo činnos-
ti rozvíjet jejich dovednosti.
Zveme do školy zajímavé lidi a vy-
pravujeme se za nimi - pořádáme
exkurze do dílen, divadel, na zajíma-
vá místa, na záchrannou stanici pro
zvířátka... Teď máme epochu cesto-
vání. Chodí k nám lidé přímo z dale-
kých krajin, nebo ti, kteří je důvěrně
poznali. Měli jsme ve škole Aztéka z
Mexika, Eskymáka z Grónska, Indiá-
na z Kanady, paní učitelku z Breta-
ně. Děti se dozvídají, co je pro danou

zemi typické, většinou i ochutnají ně-
jakou místní dobrůtku. Doslechnou
se, jak tam lidé žijí, s čím se potýka-
jí, jaká je tam příroda, kultura... 
Do školy pravidelně chodí velká část
rodičů s různými projekty, a tak děti
vědí, že s nimi jsou neustále na jedné
lodi - škola nezpůsobuje oddělení od
rodiny, naopak rodiče jsou v pozici

těch, kteří můžou předávat svou
moudrost dál a být s dětmi v proudu.
Děti, učitelé  i rodiče se dobře znají,
všichni si tykají, navštěvují se, jezdí
spolu na výlety - jsme jedna velká
rodina. Je to nádherný prožitek  pro
všechny zúčastněné, je to taková
škola života - pro děti i pro dospělé.

Kateřina KOtKOVÁ, Řevnice 

V KRUHU. Seminář řevnické Školy ZeMě.                   Foto Petr KORBELÁŘ

Poslední květnový víkend bude v Dobřichovicích
patřit motorům a silným autům. Počtvrté sem do-
razí majitelé převážně vozidel chevrolet corvette
všech ročníků - od nejstarších C1 až po současné
C6 včetně jejích nejsilnějších mutací ZR1 a Grand
Sport. Přibližně 30 posádek bude od pátku 24. 5.
přijíždět do depa v ulici Za Mlýnem, aby odtud v
sobotu ráno odstartovali do dvouetapové mototu-
ristické soutěže v blízkém i vzdálenějším dobři-
chovickém okolí. První etapa má charakter spani-
lé jízdy, již tradičně pod hradem Karlštejnem, aby
pak posádky odstartovaly v minutových interva-
lech do  etapy soutěžní. Letos je hlavním tématem
soutěže Poklad na Stříbrném jezeře. Cíl etapy ne-
může být nikde jinde, než v indiánské vesnici. Po-
kud posádky naleznou tajnou chodbu vedoucí me-
zi indiánská tee-pee, budou si moci dát oběd a po
něm dle staré mapy pěšky vyrazí hledat Stříbrné
jezero a třeba i ten poklad. Do Dobřichovic by se
měli všichni vrátit kolem 17.00, seřadit se u kři-
žovatky ulic 5. května a Fugnerova do dvojstupu
a za doprovodu hudby i mažoretek projet centrem
Dobřichovic k prodejně La Fontana. Odtud bude
už jen pár set metrů do cíle v ulici Za Mlýnem.
Letošní téma zaujalo velké množství přihlášených
posádek tak, že v jeho duchu přijedou i oblečeni.
Proto mnoho koňů pod kapotami bude sedlat řada
kovbojů, indiánů a indiánek, mexikánů, šerifů...
Možnosti vidět všechna auta pěkně pohromadě
mají letos zájemci tři: kolem desáté dopoledne v

Karlštejně, v podvečer po sedmnácté hodině v
dobřichovické ulici 5. května a pak po dojezdu
soutěže v depu v ulici Za Mlýnem.
Závěrečné vyhodnocení soutěže se bude konat ve-
čer na uzavřené zahradní slavnosti, vítězné posád-
ky obdrží poháry a ta nejšťastnější si domů odve-
ze opravdový poklad. Organizátoři nepředpoklá-
dají nijak výrazné narušení poklidného života
Dobřichovic a okolí, snad jen kromě krátkodobé
podvečerní uzavírky ulice 5. května a chvilkové-
ho omezení v Pražské ulici při odjezdu kolony z
Dobřichovic. Přesto se omlouvají všem, kteří by
nějakou újmu pociťovali a velmi děkují ostatním,
kteří vše přijmou s pochopením a velkorysostí.

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

POD HRADEM. Auta se z Dobřichovic vydají i do
Karlštejna. Foto Jiří GEISSLER

V LÁZNÍCH. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku si v maďarských lázních
užívaly nejrůznějších radovánek. Foto ARCHIV

V řevnické Škole ZeMě mají místo učitelů průvodce

Cenu TýTý získal novinář...
(Dokončení ze strany 1)
„Beru to jako ocenění našeho reportérského  pořa-
du,“ dodal. Sám už se prý do velkých kauz nepouš-
tí, nechává to na mladších, jako je Janek Kroupa.
„Už jsem v důchodovém věku, ale když jsme v 90.
letech začínali, bylo to jiné. Dokonce mi byla při-
dělena i ochranka, když jsme odhalili skupinu lidí,
za nimiž zůstávali mrtví,“ vyprávěl. Podobných pří-
padů bylo víc. „Třeba černý obchod se zbraněmi.
Díky naší reportáži se také povedlo uspíšit zatčení
majitele lékárny, který z léků vyráběl drogy,“ při-
pomněl kauzy, na nichž se podílel, publicista. (pef)
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Řevnické děti skončily v šachové první lize druhé

Čtrnáctý ročník závodu kynologů o
putovní pohár podle národního zku-
šebního řádu se uskutečnil 4. května
v Letech.
Po loňském říjnovém závodu, kdy
jsme ráno začínali v lijáku na zelené
trávě a odpoledne končili naprosto
vyčerpaní a vymrzlí na sněhové po-
krývce, jsme měli obavu z vrtkavého
počasí i tentokrát. Na startu se nako-
nec sešlo 23 závodníků, což považu-
jeme za úspěch. Ráno nás přivítalo,
jak jinak, deštěm. Předpovědi byly
divné, každá hlásala něco jiného, a
tak nezbývalo než doufat, že se přes
den počasí vylepší. 
Po slavnostním nástupu a vylosová-
ní startovních čísel odjeli téměř
všichni na stopy, kromě závodníků v
kategorii ZZO, kteří začali posluš-
ností. Asi na půl hodiny se víc roz-
pršelo, ale pak se počasí umoudřilo,

oteplilo se a bylo pod mrakem. Sto-
py měly podle rozhodčího až na vý-
jimky velmi dobrou úroveň. Závod-

níci se postupně vraceli ze stop a
předváděli poslušnost. Vše bez pro-
blémů klapalo, předvádění posluš-

ností skončilo před druhou hodinou.
Po krátké přestávce začaly obrany.
Podle hodnocení měly obrany ves-
měs velmi dobrou úroveň, figuranti
Marcel Mareček a Roman Šonský
odvedli dobrou práci. 
Slavnostní vyhlášení bylo po čtvrté
hodině, byly rozdány ceny, diplomy,
medaile a trofeje a všichni se rozjeli
domů. Závodníky musím pochválit
za sportovní vystupování a pohodo-
vou atmosféru. Závod se snad líbil i
přihlížejícím a projíždějícím divá-
kům, kterých bylo chvílemi požeh-
naně. Velké poděkování patří všem,
kteří závod připravili a organizačně
zajišťovali, i sponzorům, kteří daro-
vali ceny. 
V kategorii ZZO vyhrála Markéta
Štochlová z Hořovic s NO Artem, v
kategorii ZM zvítězila Věra Štěcho-
vá z ČKNO s NO Dexter ze Stříbr-
ného kamene, v kategorii ZVV1 vy-
hrála domácí závodnice Marie Šubr-
tová s NO Alf Larben. Kategorii nej-
vyšší, ZVV2, vyhrál Zdeněk Richter
ze Středokluk s NO Bakem - kromě
dalších hodnotných cen získal repli-
ku putovního poháru. Kromě obvy-
klých cen za první místa byla vyhlá-
šena nejlepší žena, kterou se stala
Marie Šubrtová. Nejmladší účastnicí
byla Aneta Kostíková s labradorem
Dustym, nejstarším účastníkem Zde-
něk Jílek s Chilli Dombai. Nejstar-
ším psím účastníkem byl malý kní-
rač Drupi Zdestru Vlaďky Cihelko-
vé. Nejlepší stopu předvedli Zdeněk
Jílek s fenou NO Chilli Dombai, nej-
lepší poslušnost Luděk Hrudka s NO
Gary z Hromadného a nejlepší obra-
nu měli Tomáš Dulovec a BOM
Cher Extra Temperament. 

Alena VAnžURoVá, KK Lety

Pohár zůstal v Letech, vítěz má repliku
NA LETOVSKÉM CVIČÁKU SE KONAL ČTRNÁCTÝ ROČNÍK ZÁVODU PSOVODŮ O PUTOVNÍ POHÁR

NA CVIČÁKU. Závody kynologů v Letech. Foto Petra FüRSTOvÁ

Klubová výstava čtyř psích plemen
se 8. května konala v Zadní Třebani.
Ve Společenském domě se předvedlo
201 psů ze čtyř zemí - kromě Česka
také z Polska, Ruska a Švýcarska.
Do soutěže Dítě a pes se přihlásilo
15 dětí. Společenská událost byla
zahájena v 10.30 starostou obce Sta-
nislavem Balíčkem a trvala až do
večerních hodin. Čekání bylo dlouhé
- přesto, že jsme naplánovali polovi-
nu až na odpoledne, nešlo vše  stih-
nout rychleji. Rozhodčí Rafal First z
Polska totiž musel každého pejska
důkladně prohlédnou a popsat. 
Výstava se v Zadní Třebani konala
už potřetí. Vystavovatelům se zde
moc líbilo a přišlo i hodně diváků.

Eva POUSTECKA, Zadní Třebaň

V Zadní Třebani se předvedly dvě stovky psů

Ligové soutěže mládeže v šachu se
dohrávaly v dubnu. Dvanáctičlenná
prvoligová skupina Jih, v níž starto-
valo i družstvo ŠK Řevnice, měla na
programu čtyři poslední zápasy. Hrá-
ly se v Táboře a Řevnice ještě měly
šanci na celkové prvenství a postup
do extraligy dorostu. Musely ale
všechny zápasy vyhrát a naopak ve-
doucí Šachklub Tábor by musel zavá-
hat, což vzhledem k losu nebylo
pravděpodobné. Předpoklady se bo-
hužel potvrdily - i když řevnické
družstvo porazilo B tým Vlašimi
(3,5:2,5), Humpolec (4:2) i dva celky
Lokomotivy Brno (6:0 a 5:1), vítě-
zem a postupujícím se stal Tábor.
Řevnický celek v základní sestavě Ji-

ří Vrecion, Vojtěch Jandl, Jan Havel-
ka, Josef Starýchfojtů, Jiří Havelka a
hostující Josefina Králová (TJ Praha-
Pankrác) odehrálo výbornou sezonu,
v jedenácti zápasech těsně prohrálo
jen s vítězem skupiny a zaznamenalo
9 výher. Druhé místo je dosud nejlep-
ším umístěním Řevnic v historii.

Dvě medaile z přeboru
Deset dětí hájilo barvy Řevnic na
krajském přeboru v rapid šachu mlá-
deže (nejvýš hodina na partii). Turnaj
se za účasti 130 borců konal v Čes-
kém Brodě. V kategorii H14 byl prv-
ním nasazeným řevnický Jiří Vreci-
on, v kategorii H12 Jiří Havelka. Za-
tímco Vrecion titul krajského přebor-

níka s přehledem získal při čtyřech
výhrách a třech remízách, Havelkovi,
který vyniká spíš v partiích hraných
na delších časy, se tolik nevedlo -
obsadil 5. místo těsně před svým
mladším bratrem Františkem. V boji
o medaile ho ale zastoupil čtvrtý
nasazený Adam Hanzlík, který v H12
obsadil druhé místo. Vrecion a Hanz-
lík se tak kvalifikovali na podzimní
Mistrovství České republiky.
Krajskými přeborníky se stali H14 –
Jiří Vrecion (ŠK Řevnice), D14 – Mi-
chaela Nová (Sokol Buštěhrad), H12
– Ondřej Varadi (Sokol Buštěhrad),
D12 – Sofie Přibylová (Sokol Lány),
H10 – Jakub Vojta (Spartak Vlašim),
D10 – Kateřina Pastrnková (KŠ Říča-
ny). Jan PAUKERT, Řevnice

VÍTĚZOVÉ. Úspěšní účastníci klubové výstavy čtyř psích plemen v Zadní
Třebani. Foto Eva POUSTECKÁ

Pronajmu 4+K+K 120 m2 
Zařízená obytná kuchyň, 2x ložnice, 

veranda, obývák, 3x terasy.
Společná prádelna, sklep a zahrada. 

V rodinném domě v Řevnicích 
za 15.000 Kč plus poplatky.

605 128 725
257 721 303 (tel. + záznamník)

ÚSPĚŠNÁ MARUŠKA. Nejmladší
věková kategorie šachistů (děti na-
rozené 2005 a mladší) hrála svůj
krajský přebor v Benešově. Mezi 43
účastníky byly i tři děti v barvách ŠK
Řevnice: dvojčata Maruška a Jiří
Karpečtí a Jan Baláš. Maruška (na
snímku druhá zleva), která je v šesti
letech nejmladší držitelkou 3. výkon-
nostní třídy v republice, patřila na
turnaji k nejvýše nasazeným a i když
při riskantním útočném stylu zazna-
menala několik proher, na bronzo-
vou medaili to s přehledem stačilo.
Výborně si vedl i její bratr Jiří, který
v chlapecké kategorii skončil mezi
většinou o rok staršími soupeři na 8.
místě.     Text a foto Jan PAUKERT,

Řevnice
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Tenisová škola
pořádá nábor nových členů
Přihlaste se na celé jaro!

➢ 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

Házenkáři lehce vyřídili Litohlavy
DRUŽSTVŮM ŘEVNIC SE NEVEDLO PROTI BŘEZNU, REPUBLIKÁNU ANI NA TURNAJI V BAKOVĚ

V neděli 5. května hostili řevničtí
»národní« házenkáři hrající II. ligu
družstvo Litohlav. To přijelo bez
svého nejlepšího střelce Radka Ty-
cara, kterého trápí zdravotní potíže.
Jeho místo na čele tabulky střelců
ale obsadil Pavel Šnajdr, který nám
na podzim vstřelil 13 z 20 branek
(vyhráli jsme 22:20). Tentokrát však
nedokázal tváří v tvář brankáři Zele-
nému při trestných hodech skórovat
a naše výhra byla o mnoho snazší.
Řevnice - TJ Litohlavy  22:12
Branky: Knýbel 10, Zavadil 7,
Hartmann 3, Stříž 2
V našem útoku se na jaře rozstřílel
Pavel Knýbel a pozadu nezůstal ani
tentokrát. Z posledních třech zápasů
má střelecký průměr 10,33 branek
na zápas. Naše obrana věděla, který
z útočníků je ten nejnebezpečnější a
na ostatních se zbytečně nevyfaulo-
vala. Brankář Zelený kromě trestů
kryl i řadu průstřelů. Trenér Zuska
byl s průběhem zápasu i výsledkem
spokojený a doufá, že vzestupný vý-
kon potvrdíme i na všenickém písku. 
Po tomto kole si řevničtí házenkáři
upevnili 4. příčku v tabulce.

František ZAVADIL, Řevnice
Všenice - Řevnice 17:14
Aktuální výsledek z neděle 12. 5.

Dorostenci se utkali s pražským Re-
publikánem, děvčata s Březnem.
Řevnice - Republikán Praha 21:22
Branky: Jelínek, Štech, Veselý P.
Kluci si věřili a moc chtěli soupeře
porazit. Průběh utkání tomu sice vů-
bec nenasvědčoval, ale v závěru
mocně dotahovali a k remíze scházel
jediný gol. 
Děvčata hostila Březno, nejlepší
družstvo naší oblasti. Ovšem výkon
zbytku týmu, který ještě hraje, na
soupeřky nestačil. Ani smíšené druž-

stvo se příliš nevytáhlo. Potěšující je
příchod několika nových tváří !

Řevnice - Sokol Březno 7:29
Góly: Matoušková 5, Schýbalová 2
Řevnice - Sokol Březno 4:9
Slabé utkání proti malým hráčkám.
Řevnice - Sokol Březno 4:12
Neprosadilo se ani smíšené družstvo.

V neděli 5. 5. mladší žáci odehráli
turnaj v Bakově. Prohráli oba zápasy
- s Bakovem 21:22, s Modřany 5:19.

V sobotu 11. května jsme hráli v
Podlázkách. 
Podlázky st. žáci - Řevnice 15:16
Góly: Karpíšek 6, Sedláček 5, Edl 5
Sokol Podlázky B - Řevnice 27:22
Branky: Štech 10, Veselý P. 7, Jelí-
nek 3, Veselý M. 2.
Velice pěkné, vyrovnané utkání v zá-
věru trochu pokazil domácí rozhod-
čí, čímž nám soupeř trochu odskočil.

Petr HOLÝ, Řevnice

V BAKOVĚ. Řevničtí mladší žáci v souboji s družstvem  Modřan na turna-
ji v Bakově. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Z Čelákovic přivezly dvě stříbrné medaile

Jedno čtvrté a dvě druhá místa vybojovaly týmy aerobiku AC Olympia
Všenory 4. 5. na soutěži v Čelákovicích. Celkově v různých věkových kate-
goriích startovalo 102 družstev. Text a foto Katka Černá, Zadní Třebaň
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Řevnice doma zostudil Kazín - 0:6!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Zatímco zadnotřebaň-
ský Ostrovan se veze na vítězné
vlně, dobřichovice i Řevnice tři-
krát prohrály. Lety přivezly bod z
dobříše a doma zničily Tochovice.
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Nymburk - dobřichovice 5:4
branky: Kratina, Obermajer, Ma-
šanský, vršek
Dobřichovice se ujaly vedení v 1.
minutě - Kratina potrestal chybu v
rozehrávce. V 8. minutě bylo po na-
šem nedůrazu vyrovnáno. Za dalších
pět minut přidali domácí dvě branky
a v závěru poločasu třetí, takže do
kabin se šlo za stavu 4:1! Hned po
přestávce Polaban zvýšil. Pak ale
domácím začaly docházet síly. V 67.
minutě Obermajer zblízka doklepá-
val do prázdné branky a v 70. minu-
tě Mašanský snižoval prudkou stře-
lou na 3:5. V 90. minutě přidal čtvr-
tou branku Vršek. Nenastavovalo se
nic. Škoda - domácí dohrávali v út-
lumu, vůbec nestačili a další góly by
určitě dostali.      (oma)
Sedlčany - dobřichovice 2:1
branka: Mistoller
Dobřichovický tým musí kvůli po-
četné marodce nastupovat v kombi-
nované sestavě. Příležitost tentokrát

dostali talentovaní dorostenci bratři
Kratinové i hráči béčka. Ve vyrovna-
ném zápase jedinou branku Dobři-
chovic vsítil nádhernou křižnou stře-
lou z hranice velkého vápna právě
útočník béčka Jiří Mistoller.     (oma)
dobřichovice - dlouhá Lhota 2:4
branky: větrovec, Mistoller
FK LETY, krajská I. B třída
dobříš b - FK Lety 1:1 
branka: Zýka
Domácí hrající o záchranu zaskočili
hosty důrazem, nasazením a několi-
ka hráči A-týmu. Skóre se měnilo až
v 58. minutě: střela domácího hráče
zpoza pokutového území skončila v
rohu branky. Minutu nato vyrovnal
Zýka, který napálil z 20 metrů odra-
žený centr do sítě. Největší šanci
spálil v 78. minutě Jablonský, který
sólo zakončil střelou vedle.         (jik)
FK Lety - Tochovice 5:1 
Góly: Rada 3, Kalivoda, Jablonský
Domácí měli první šanci v 10. minu-
tě: Jablonský načasoval přesnou při-
hrávku na Kolmana, který byl v po-
kutovém území faulován. Z penalty
skóroval Rada. Těsně před přesáv-
kou dotlačil po centru Rady Kalivo-
da míč do hostující branky - 2:0. Po
přestávce se osmělili hosté, po rohu
v 50. minutě skončil odražený míč v
síti - 2:1. V 57. minutě zvýšil na 3:1
hlavou Jablonský. Další povedená
akce přišla v 78. minutě: do pokuto-
vého území se natlačil Kalivoda, při-
hrál před prázdnou branku Radovi,
který už měl snadnou práci - 4:1. V
87. minutě završil chytrým lobem
Rada svůj hattrick - 5:1.               (jik)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Slavoj Osek 1:0
branka: Lopušan
Karlštejn - Fc Trubín 0:2
Domácí dohrávali o deseti - bez vy-
loučeného Klusáka.
chlumec - Karlštejn 1:2
branky: Klusák
Velice těžký zápas se šťastným kon-
cem pro hosty. Konečně jsme vyhrá-
li a mohli si za odměnu zazpívat
Karlštejnskou hymnu. (vlau)

OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Nižbor b 2:0
branky: bacílek, Gorog
Ostrovan sice splnil roli favorita, ale
na vítězství se natrápil. Hlavním dů-
vodem byla absence kanonýra Jam-
bora, jemuž svalové zranění zřejmě
nedovolí do konce sezony nastoupit.
Domácí měli celý zápas převahu, ale
do šancí se nedostávali. Naštěstí po
akci Soukupa dokázal z pravého
křídla Bacílek prostřelit gólmana.
Druhá půle byla ve znamení plato-
nické převahy, kterou korunoval až v
samotném závěru Gorog.         (Mák)
Kublov - OZT 2:5
branky: bacílek 2, Pazdera, bu-
rián, Jambor L.
Povinné tři body ze hřiště poslední-
ho týmu v dohrávce 15. kola. Polo-
čas sice skončil 1:2, ale hosté si ve-
dení po změně stran v pohodě pohlí-
dali. (Mák)
OZT - Tetín 4:1
branky: Procházka, Pazdera, Šťa-
stný F., Neubauer
Přes několik absencí byl Ostrovan

jasně lepším týmem. (Mák)

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Středokluky - Řevnice 3:0 
Kontumačně - hosté se nesešli v do-
statečném počtu.
Řevnice - Kazín 0:6
Derby mělo jednoznačného vítěze,
domácí hrající v poslepované sesta-
vě neměli na hosty nárok.        (Mák)
Jinočany - Řevnice 9:2

FC LITEŇ, IV. třída okr. soutěže
Stašov b - Liteň 3:3
branky: Eliášek 2, berka

DÍKY. Fotbalisté Zadní Třebaně děkují divákům po domácím vítězství. Foto Patrik HocHMaL
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Sport po okolí
* Oblastní mistrovství v orientač-
ním běhu se koná 19. 5. v Řevni-
cích. Zúčastnit se mohou i neregist-
rovaní sportovci. Závod na klasické
trati začne v 11.00 intervalovým
startem. Centrum závodu je situová-
no do areálu Lesního divadla, tratě
povedou po svazích brdského hřebe-
ne. Prezentace pro veřejnost se v
»lesňáku« uskuteční od 9.15 do
10.15, přihlásit se můžete i v před-
stihu na adrese hora@fsv.cvut.cz.
Jitka SvObOdOvá, dobřichovice
* Závod Českého poháru ve vodác-
kém víceboji pořádá na Ostrově v
Zadní Třebani Vodácký klub Neptun
Řevnice. V sobotu 25. 5. dopoledne
se diváci mohou přijít podívat na sp-
rinty, odpoledne bude věnováno sjez-
du mezi třebaňským a řevnickým je-
zem. Hromadný start prvních pěti po-
sádek je naplánován na 14.00. Slalom
se v náhonu elektrárny pojede 26. 5.
dopoledne. Závodů se v kategoriích
muži, ženy, junioři, juniorky a žáci
zúčastní na třicet posádek. Pro pří-
padné zájemce o účast je možné do-
mluvit zapůjčení lodě na: neptun@tu-
laci.cz.      Zuzana KuSbachOvá,

Neptun Klub Řevnice

Mistrovský turnaj
ovládla přípravka Letů
Po několika přátelských zápasech
odehrála mladší přípravka SK Čer-
nolice/Lety 1. 5. turnaj v Praze Šter-
boholích. Změřila na něm síly s tý-
my Dukly, Sparty, Tempa a Dynama
Drážďany. Každý celek měl 2 bran-
ky - cílem bylo nastřílet co nejvíc
gólů. Klukům se moc nedařilo, tref-
gili se jen 16x. Sparta dala 17 gólů,
Drážďany 32 a Tempo 37.
V neděli 5. 5. jsme pořádali mistrov-
ský turnaj, který kluci ovládli. Nebá-
li se kombinovat, dařilo se jim i stře-
lecky. Tým hrál ve složení Vojta Šp-
líchal, Kryštof Janů, Jakub Žmola,
Lukáš Ward, Michal Květoň, Matěj
Strnad, Miki Cilenti, Martin Macek,
Kristián Komanec, David Moravec.
Černolice/Lety - Všenorský SK 10:4
Černolice/Lety - SK Kazín 5:2
SK Černolice/Lety - Vonoklasy 10:1

Petr Strnad, Lety

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Jílové - Dobřichovice 18. 5. 17:00 
Nová Ves - Dobřichovice 25. 5. 17:00 
FK LETY, krajská I. B třída
Sedlec-Prčice - FK Lety 19. 5. 17:00
Mníšek - FK Lety 26. 5. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Újezd 18. 5. 17:00
ČLU Beroun B - Karlštejn 26. 5. 17:00 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice – Dobříč 18. 5. 17:00
Č. Újezd – Řevnice 25. 5. 17:00
OZT, III. třída okresní soutěže
Broumy – OZT 19. 5. 17:00
OZT – Lužce 25. 5. 17:00
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže

Liteň - Osov 19. 5. 17:00
Hýskov B - Liteň 26. 5. 17:00

Dobřichovičtí skauti pořádali Lukoládu

Sedmou Lukoládu uspořádalo 4. 5. v Dobřichovicích místní skautské stře-
disko Lesní Moudrost. V rozlehlém areálu dobřichovické sokolovny jsme
přichystali zábavní odpoledne. Hlavní atrakcí byla střelba z luku, kterou
si užili děti i jejich rodiče. Soutěžilo se v šesti věkových kategoriích, ti nej-
lepší získali sladkou odměnu. Pro děti jsme přichystali mnoho dalších zají-
mavých disciplín a her – horolezeckou stěnu, lezení po provazovém žebří-
ku, trampolínu, hlavolamy, jízdu papírovým »tunelem«... Během odpoled-
ne navštívilo Lukoládu na devadesát lidí.    Šimon Martinec, Řevnice

Foto Petr novák


