
Koncert zorganizoval známý řevnic-
ký rocker Petr Kadeřábek, který se
také snaží vyburcovat veřejnost,
hlavně tu muzikantskou, aby čtyřia-
šedesátiletému Freudovi, nadšené-
mu kytaristovi, pomohla. „Eugen
spadl ze střechy, těžce si poranil pá-
teř a zůstal upoutaný na lůžko. Ne-
může chodit, je bez prostředků, bez
pořádného bydlení,“ vysvětluje Ka-
deřábek. „Rozhodli jsme se mu po-

moci – vyhlásit neformální sbírku,
zorganizovat koncerty, během nichž
by diváci mohli věnovat nějakou tu
korunu nešťastnému člověku, jehož
budoucnost je nejistá,“ dodává.
Nejdřív Kadeřábek se svojí sestrou
Hanou instalovali v  Al Bundě kasič-
ku, do které mohou návštěvníci přis-
pívat. „Během pár dnů jsme vybrali
1.500 korun,“ říká Kadeřábková s
tím, že neformální sbírka pokračuje i

nadále. Další podpůrnou akcí byl
právě sobotní benefiční koncert v
hospůdce u řevnického nádraží. V
nacpaném lokále zahrály kapely Su-
zie band a SCB. „Podobná hudební
setkání budou určitě následovat, rádi
bychom pro Eugena vybrali co nej-
více a také bychom mu chtěli po-
moci s přestavbou jeho obydlí,“ zdů-
razňuje Kadeřábková.
Pokud nepatříte mezi návštěvníky Al
Bundy a přesto byste chtěli zraněné-
ho muzikanta podpořit, další infor-
mace získáte na telefonu 724 371
727.             Helena PELikáNoVá

Fotbalové boje
o záchranu začínají
Poberouní - Fotbalové jaro začíná -
první mistrovské zápasy po několi-
kaměsíční přestávce odehrají muž-
stva našeho kraje v sobotu 22. břez-
na. Hned čtyřem z nich - Dobřicho-
vicím, Zadní Třebani, Karlštejnu i
Řevnicím - půjde o udržení v »je-
jich« soutěžích. 
„Podle přístupu v přípravných zápa-
sech bych řekl, že si všichni uvědo-
mují, jak těžké jaro nás čeká. Bude
to boj, abychom přebor na Ostrově
udrželi,“ uvedla dlouholetá opora
Zadnotřebaňských Jan Palička. 
(Viz strana 12) (mák, mif)

Řidič se choval »podivně«
- byl pod vlivem marihuany
dobřichovice - Podivně, velmi podivně se cho-
val řidič, kterého poslední únorový den v dob-
řichovicích zastavili řevničtí policisté. Aby
také ne - před jízdou si dopřál marihuanu.
„Alkohol jsme mu v dechu nenaměřili, ale řidič
stále vykazoval  změny v chování,“ sdělil velitel
řevnických policistů Jiří Dlask s tím, že muž byl
podroben i testu na přítomnost omamných látek.
„Prokázalo se, že před jízdou užil marihuanu. Ná-
sledně jsme u něj našli sáček se zelenou drcenou
látkou, který byl zaslán ke zkoumání, zda se jedná
o marihuanu,“ doplnil Dlask.                             (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Přijede putovní kino - strana 4
* Zedníček zabíjel prase - strana 7
* Nové vinice v Karlštejně - strana 8

Řevnice - Řevničan Bořek LEd-
ViNkA hraje v kapelách Holo-
mráz a Cluaran, potkat se s ním
můžete na koncertech, muzikant-
ských akcích i lidových slavnos-
tech v širokém okolí. Ve volném
čase se zabývá dogtrekkingem.
Co je to vlastně za sport?
Dogtrekking je v podstatě dálkový
pochod se psem, který má časový
limit a určenou trasu. Je to tedy zá-
vod, rozlišuje se na delší tratě Long
od 80km výše a Mid, který měří ko-
lem 50 km. Jedna z podmínek je, že
psovod musí mít psa celý závod na

vodítku nebo připnutého za postroj.
Další jsou povinná výbava a kont-
rolní stanoviště. Někteří borci běha-
jí a doběhnou týž večer do cíle, ně-
kdo chodí přes noc, ten, kdo má rád
pohodu, či nemá nachozeno, přespí
- do časového limitu, který bývá 48
hodin, se vejdou i dvě přespání.
Jak ses k tomu dostal?
Poznal jsem dívku, jež tomuto spor-
tu propadla již dávno, a začal se s ní
toulat po kopcích. Později se stala
mojí ženou. Na první trek mi půjči-
la fenku sibiřského husky Beenu.
(Dokončení na straně 3) (help)

V ČELE POLICAJT. V čele průvodu 25. Poberounského masopustu, který se konal 1. března v Zadní
Třebani, kráčel - tak, jako každý rok - policajt ztvárněný Jiřím Petříšem. Foto NN M. FRÝDL

Řevnice – Výjimečný koncert se konal v sobotu 8. března v řevnické
hospodě Al Bunda. Místní muzikanti jej uspořádali na podporu svého
kolegy Eugena Freuda, který je po úrazu upoután na lůžko. V kasičce
se během večera od návštěvníků podařilo shromáždit 1.700 korun.

ZÁVODNÍCI. Bořek s jedním ze
svých čtvernožců.     Foto ARCHIV

Muzikanti hráli pro zraněného kolegu
ŘEVNICKÝ ROCKER ORGANIZUJE POMOC KYTARISTOVI, KTERÝ SPADL ZE STŘECHY

11. března 2014 - 5 (617) Cena výtisku 7 Kč

Klíma s Hrubým křtili

Na sedmdesátém kilometru se ptám: Jsem normální?

Muž v autě nedýchal. Byl mrtvý
Halouny - „V autě sedí starší pán a nedýchá. Hned
přijeďte!« Naléhavý telefonát tohoto znění přijala 1.
března těsně před půlnocí operátorka linky 155.
„Staršího pána, který byl v bezvědomí, našli v Halou-
nech dva mladí lidé. Hned se pokoušeli přivolat pomoc,“
uvedl řevnický záchranář Bořek Bulíček a dodal, že
podle telefonických pokynů dispečerky začali muže oži-
vovat. „Po příjezdu záchranky byl pacient napojen na
umělou plicní ventilaci a 40 minut resuscitován, jeho ži-
votní funkce se ale obnovit nepodařilo. Lékařka konsta-
tovala smrt,“ dodal Bulíček. Událost šetří policie.    (mif)

Šup s dortem do tašky
Zadní Třebaň - Masopust skončil,
vlády se až do Velikonoc ujal půst.
Letošní masopustní veselení v Zadní
Třebani, už 25.v novodobé historii,
bylo nadmíru vydařené. Dorazily
stovky návštěvníků, pro něž byl při-
praven opravdu bohatý program,
pohoštění dlouhatánskému průvodu
maškar nachystaly bezmála čtyři de-
sítky domácností. Inu, bohulibé dílo!
I letos ovšem nechyběli naprosto ne-
známí lidé s velkými taškami, do
nichž sunuli tu koblížky, tam kus se-
kané, na to dortík či kyselou okurku.
Někdo se nad tímto speciálním dru-
hem turistů usmívá, někdo láteří. Co
se dá dělat, i to k masopustu patří.
(Viz strana 2) (help)
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Zadní třebaň - Dětský karneval,
který tradičně uspořádaly Naše
noviny, ukončil první březnovou
neděli masopustní veselí v Zadní
třebani. těšil se, tak jako každý
rok, obrovskému zájmu návštěv-
níků, malých i velkých.
Dětí oblečených do nejrůznějších
masek dorazilo do Společenského
domu kolem stovky. Byly tu známé i
neznámé pohádkové postavy, spous-
ta zvířat, pirátů, kovbojů, rytířů, ale
také třeba výpravčí či indián.
Převleky byly náramně propracova-
né,  děti v nich byly roztomilé a užily
si pěkné odpoledne. Malé návštěvní-
ky čekaly soutěže, kolo štěstí, i dět-
ská tombola, o kterou byl tak, jako
každý rok, velký zájem. Fronta na
lístky se jednu chvíli táhla přes celý
sál... K tanci i všelijakému dalšímu
dovádění přítomným vyhrávala

místní kapela Třehusk, dostalo se
ovšem i na ukázky moderních tanců.
Tanečnice zumby z řevnické skupiny
Zahra orient dance v čele s Martinou
Babincovou i vystoupení aerobiku
ze Všenor pod vedením Kateřiny
Černé měly velký úspěch a vyslouži-
ly si od přítomných velký aplaus.  
K závěru karnevalu porota v čele s
Ivou Ševčíkovou vyhlásila nejvyda-
řenější masky ve třech kategoriích a
navrch vyhlásila masku skupinovou.
Zlaté medaile a spoustu cen si odne-
sli pirát, Robin Hood, Maková pa-
nenka a nádherní žabáci. 
Díky patří laureátce Ceny Našich
novin Pavle Petrové z Litně, jež fi-
nanční obnos, který s cenou obdrže-
la, věnovala právě na dětský karne-
val. Díky i Slávce Jindáčkové za
ovoce, jež rok co rok dětem na kar-
nevale dává.       Petra FrÝDLoVÁ

Pozdrav Pánbůh lidičkové! Tak už je
za námi, ten slavnej poberounskej
masopust v Zadní Třebani. Už pěta-
dvacátej, pokud se nemýlím. To by
jeden nevěřil holenkové, že takový-
hle oslavování vydrží celý čtvrt sto-
letí! Však byla taky 1. března náves
jaksepatří plná - diváků, stánků s
kdečím, účinkujících i masek. A že
stály zato! Moc dobrý nápady a hlav-
ně - žádný koupený princezny ze su-
permarketu. Všechno poctivá domácí

práce. Šla mi z toho hlava kolem a
nevěděl sem, kerý masce dát medajli.
Tak sem si na to vybral odbornou ko-
mis. Samozřejmě paní starostku, aby
mě příště nevyhnali, pak jednu ci-
gánku, co tam byla za keltskou věd-
mu či co, taky vodníka, ty mám rád,
a mladýho vola. Všichni vybírali pět
masek, pak sme to dali dohromady a
vyšlo nám pět k ocenění. 
A tak si pátý místo odnesli Chlaňovi
ze Zadní Třebaně za masku, který
sme říkali Zima, čtvrté místo dostala
parta šašků a klaunů ze sousední
Hlásné. Pro třetí místo si taky zpoza
řeky dojely na valníku pytle brambor
Holek v rozpuku, ze stříbra se moc a
moc radoval Trautenberk s hajným,
Ančí a Kubou  - a samozřejmě i soj-
kou - v podání rodiny Hejlků. No a
hlavní cenu, sluníčko, pořádnej ranec
dobrot a titul Krále masopustu i s
Cenou Josefa Jahelky si odnesli mra-
venci, kterejch bylo všude plno, jak
už tak mravenců bývá. Vedl je Ferda
Vítek Tuček, kerej chtěl pořád něco
opravovat, za ním cupitala jeho Be-
ruška Hanka a další a další (a další a
další...) mravenci i mravenčice s
vlastním mraveništěm a dokonce i
jeden mravenčí doktor.  
Ale to vám povídám holenkové, líbi-
li se mi i ostatní - zlatý děvčata z
pojízdného call centra, včelí medvíd-
ci, taky Pipi dlouhá punčoška a kluk

co byl za televizi, Kelt pošitej orlími
pery a dítě smajlík, co se porád smá-
lo a pán se dvěma hlavama, jednou
svojí a druhou dračí papírovou... Jo a
taky Šmoulové ze Svinař, kerý dora-
zili až na konci programu, a tak už je
nikdo nehodnotil. Prostě líbili se mi
úplně všichni...    

Jak v hotelu Ritz

A když už sem se takhle rozpovídal,
tak vám holenkové musím ještě po-
vědět něco o průvodu po vsi, tedy
spíš o dobrotách, co sme všude dos-
távali. Povídal mi kapelník Třehus-
ku: „Potřebuju vědět, kde bylo nej-
lepší pochutnání. Vem si to na starost
a vůbec ti to nezávidím!“ 
Jo, to se snadno řekne, kde bylo nej-
lepší pochutnání. Jenže někde to vy-
padá jak v hotelu Ritz a jinde vám
dají třeba jen tlačenku či koblihu, ale
takovou, že už v životě nedokážete
myslet na nic jinýho. Jak tohle spra-
vedlivě vyhodnotit? Mňamky nám
nabídli u třiceti sedmi baráků! „To je
neskutečný,“ povídal kapelník. „Ješ-
tě o tři domy víc, než loni, a to jsem
si myslel, že už to překonat nejde ani
náhodou...!“
Skvělí byli jako vždy Hejlkovi na
Sádku. Je neuvěřitelné, kolik a v jaký
kvalitě toho připravili, stejně jako
Malých, paní Frýdlová a paní Něm-
cová i s dcerami. Výborná byla paní

Petříšová s úžasnými škvarkovými
plackami, Jindáčkovi, Hořejšovi, ko-
blihy u Frydrichů a u Věry Vokálové,
hodně si letos dali záležet Patočkovi,
skvělé řízečky měla Vendulka Sou-
kupová, chleby s masem u Tučků by-
ly taky k sežrání. A ještě Schwip-
pelovi, Zuzana Martínková, paní Ze-
manová, Věra Schneiderová, Nád-
vorníkovi, Jahelkovi, Pišnovi, Doub-
kovi, Lucka Paličková s Patrikem
Hochmalem i - i všichni ostatní!
Hodně mi letos chyběl mlsný jazý-
ček Miloše Chrousta, a tak jsem po-
prosil zasejc vodníka Radana i vojá-
ka Ondřeje a ještě pár dalších muzi-
kantů a maškaráků a dali sme dohro-
mady tohle pořadí nejlepších dobrot:
Bronzoví Tučkovi za jejich chleby s
masem a ořechovku, stříbrné me-
dajle dvě za škvarkový placky paní
Jindáčkové a paní Petříšové a zlatí
Hejlkovi za maso-bramboro-škvar-
ko-zelnou… »trautenberskou« žrani-
ci. A vy ostatní, co ste nevyhráli, se
nenaštvěte, měli ste to taky moc a
moc dobrý! Povídal kapelník, že vám
mám za něj i za tyhlecty Naše noviny,
který to všechno už popětadvacátý
daly dohromady, pěkně poděkovat.
Vám i všem ostatním, který jim s tím
slavným masopustem pomohli. Tak
teda: DĚKUJU PĚKNĚ! Spánembo-
hem lidičkové - a uvidíme se napřes-
rok.   Josef KoZÁK, krajánek, Leč

Pohoštění připravilo 37 domácností!
KRAJÁNEK JOSEF KOZÁK POPISUJE, CO ZAŽIL NA JUBILEJNÍM XXV. MASOPUSTU V ZADNÍ TŘEBANI

NA MASOPUSTU. Početné návštěvnictvo, lidské i zvířecí.... ... a vítězní mravenci na třebaňském masopustu.      Foto Petra FRÝDLOVÁ

Fronta na lístky do tomboly se táhla přes celý sál
NEJHEZČÍ MASKY NA DĚTSKÉM KARNEVALE? PIRÁT, MAKOVÁ PANENKA, ROBIN HOOD A ŽABÁCI

JEN ZAKUŇKAT. Vítězství mezi skupinovými maskami si na zadnotřebaň-
ském dětském karnevalu vybojovali žabáci. Foto NN M. FRÝDL

A teď půst, čtyřicet
dní, až do Velikonoc
Období masopustu skončilo, jako
každý rok, masopustním úterkem.
Ten letos připadl na 4. 3. Popeleční
středou, jež bezprostředně následuje,
začala čtyřicetidenní postní doba -
příprava na slavení Velikonoc.
Na Popeleční středu žehná kněz při
mši svaté nebo při bohoslužbě po-
pel připravený z jívových ratolestí
požehnaných v předchozím roce při
obřadech Květné neděle. Poté udělu-
je věřícím popelec: každého označí
popelem na čele a řekne: Pamatuj, že
jsi prach a v prach se navrátíš nebo
Obraťte se a věřte evangeliu. Název
»popelec« pochází z 10. století, kdy
se uděloval kajícníkům na znamení
pokání. Aleš PištorA,

Arcibiskupství pražské
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Jsem normální? ptám se sám sebe
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Když jsme před třemi lety s Veroni-
kou Vaculovičovou s Hláskem začí-
naly, netušily jsme, že budeme v září
2014 otevírat dvě třídy MŠ, dvě ZŠ a
jesličky. Na začátku jsme jen chtěly,
aby naše děti mohly být v kolektivu.
Největším skokem bylo otevření zá-
kladní školy. Nyní pracujeme na us-
tálení personálu a vylepšování výu-
kových programů, aby u nás děti na-
šly podnětné prostředí, které jim
umožní bez stresu realizovat své
možnosti. Největší odměnou je to, že
do Hlásku děti chodí rády, že mají
radost z toho, co se naučily, a že se
nám daří vyřešit všechny potíže dětí
tak, aby se tím naučily řešit do bu-
doucna překážky. Další odměnou je
úspěšné začlenění dětí se speciální-
mi požadavky do běžného kolektivu.

Co pro děti děláme?
Vzdělávání je pro nás široký pojem,
který nezahrnuje pouze úzký a vní-
mavý kontakt učitelů s dětmi během
výuky, ale i další budování vztahů a
poznatků mimo tento prostor, který
dětem umožňuje rozvinout schop-
nosti, dovednosti i ty nejskrytější
ambice. Hodně času věnujeme kul-
turním akcím či společným výletům.
Nejlepší akce jsou ty, které vyjdou
od dětí samotných zejména ve škole
– úspěch měla animace vlastního
filmu, velkým hitem jsou dny naru-
by, kdy děti přijdou do školy odpo-
ledne, učí se, večer mají program a

stráví noc ve škole. Naposledy takto
netradičně strávily noc před pololet-
ním vysvědčením, kdy si užily kar-
nevalové mecheche. Nápad dětí byl
také prodávat vlastní výrobky na
školních akcích i jarmarku a vydělá-
vat tak na vlastní přání. Kromě vzta-
hů děti při společných akcích posilu-
jí i vůli a fyzičku – dvakrát až třikrát
týdně chodí na výpravy do okolní
přírody, běžkovali jsme v Chuchli,
těšíme se na čundr. Ve školce mají
děti každé odpoledne k dispozici
externí lektory (flétna, klavír, příro-

dovědný kroužek, jóga). Rodičům i
dětem se snažíme vyjít vstříc v jejich
požadavcích (dovoz dětí, zajištění
kroužků na přání, dokončování úko-
lů ve škole...), abychom ze všech st-
ran podpořili bezpečné a klidné pro-
středí pro vývoj dětí.
Nezastáváme názor, že by se děti v
brzkém věku měly setkat s »tvrdou
realitou« a »připravovat se na drsný
život«. Aby si děti vytvořily zdravé
sebevědomí a mohly realizovat své
cíle, musí se naučit znát samy sebe a
vědět, jak překonávat překážky v

prostředí, v němž se cítí dobře a na-
jdou pomoc, pokud potřebují. Pokud
dítě i jeho rodinu, vývoj dítěte, jeho
reakce na vývojové skoky, změny...
známe dlouhodobě, daří se nám
rychle řešit jakékoliv potíže.

Od jesliček po školu
Jesličky jsou základem pro samos-
tatnost a odpovědnost za své první
činy. U dětí, které pokračují do škol-
ky, se snažíme respektovat vývojové
potřeby, podněcovat k přemýšlení a
nechat je dozrávat bez tlaků. Když
děti známe dobře, víme, co máme
podpořit, na co jsou zralé. Cílem
plynulého přechodu do školy je, aby
děti se »školkovým« nadšením při-
stupovaly i k náročnějším úkolům,
vybudovaly si pracovní dovednosti,
hlavně vlastní plánování práce bez
potřeby vnější hrozby. Abych jako
začátečník dělala i náročné úkoly s
chutí, musím se cítit oceňována a
mít pozitivní vztah i důvěru k těm,
kteří to po mně chtějí. Třeba obtížný
trénink psacího písma je práce, pro
níž je náročné najít vnitřní motivaci.
Desetileté děti vycházející z páté tří-
dy jsou vybaveny základními doved-
nostmi, vědí, jak překonávat potíže
ve studiu, mají zažitý reflektovaný
způsob učení a mohou se tak vyrov-
nat i s »reálným životem«, protože
mají zkušenost, že i obtížný úkol zv-
ládly samy. Markéta BOSÁKOVÁ,

Hlásek, Hlásná Třebaň

Beena táhla z kopce tak silně (a já
věci ještě neznalý si ji z kopce ne-
vzal k noze), že jsem po 50 kilomet-
rech nebyl schopen ze sedu vstát, jak
se mi třásly nohy. Později jsem si po
Beeně nechal štěně, fenku Helgu, se
kterou chodím »treky« již čtyři roky. 
Čím tě putování se psem láka? 
Lákají mě dálky, mám boty z toula-
vého telete. Člověk projde pěšky za
poměrně krátký čas poměrně velkou
vzdálenost. Cestou vidí spoustu vě-
cí, kterých si běžně nemá šanci
všimnout. Je to také překonávání sa-
ma sebe, běžně si člověk pokládá
otázku (přichází zpravidla na sedm-
desátém kilometru), jestli je normál-
ní a jestli to má zapotřebí. Zároveň
se ujišťuje, že si příště tento rozmar
určitě nechá ujít. Ale když jste v cíli,
obklopí vás sladkost a spokojenost,
že jste přežili. Nohy bolí, ale ten po-
cit, že jste po svých překonali mnoh-
dy i 100 kilometrů, je povznášející.
A ne nadarmo se říká, že pes je nej-
lepší přítel člověka, bez něj by to ne-
šlo. Každá akce přináší neopakova-
telný zážitek. 
Je k tomu potřeba nějaké speciální
plemeno a výcvik? 
Co se týče malých plemen, tak je to
pro ně veliká zátěž a pouze chodce
doprovází. Jeden ze závodníků chodí
pravidelně s krátkosrstým trpasličím
jezevčíkem, oba si pochod při dob-
rém počasí užijí. Ovšem když prší,
musí někdy pán jezevčíka vzít do
bundy. Střední  a velká plemena psů
mohou závodníkovi velice pomoci,
pokud jsou vedena k tahu v postroji.
Severská plemena mají tahání v krvi
a jsou dokonale stavěná na tuto zá-
těž, ale zase je potřeba naučit je cho-

dit u nohy z prudkých kopců, kde je-
jich tah nepomáhá, ale přitěžuje. Ur-
čitě to není vhodný sport pro psy s
extrémně těžkou kostrou nebo krát-
kou nosní partií (anglický buldog,
neapolský mastin, bordeauxská
doga...), naopak oblíbená jsou lovec-
ká plemena, zejména ohaři, chodí se
s německými ovčáky, bígly, všemož-
nými kříženci... Pohyb v přírodě je
pro psa to nejzdravější a nemusí na

to mít žádné vlohy, jen by neměl být
agresivní vůči lidem ani psům.  
Kolik máte psů a jaké rasy ? 
Máme čtyři psy, dva seniory - sibiř-
skou husky Beenu a belgického ov-
čáka Bera - a dva juniory: českoslo-
venského vlčáka Shadowa a huskolii
Helgu. 
Co je huskolie? 
To se stane, když skotská kolie na-
kryje sibiřskou husky. V Helze se

spojilo to nejlepší z obou plemen: je
perfektně ovladatelná, tah v postroji
je její vášeň, aportuje a dokonce je
šikovná i při výcviku stop a obran.
Všichni čtyři spolu jezdí ve spřežení
se saněmi nebo káře, mají na kontě
několik musherských závodů. Hlav-
ně jsou to ale naši parťáci na vandry
a manželku psi doprovází u koní. 
Stala se ti při provozování tohoto
sportu nějaká veselá příhoda?
Každá akce přinese nespočet zážit-
ků, většinou úsměvných. Na každém
závodě se sejdou všichni došlí v hos-
podě a vypráví, kde bloudili, koho z
kolegů potkali a v jakém stavu, kde
je domorodci pohostili pitím či jíd-
lem... Ale někdy se stane i něco sku-
tečně jedinečného. Kamarád se na-
příklad na jedné horské chatě během
závodu zúčastnil právě probíhající
svatby - odložil bágl, psa přivázal ke
stromu a šel unést nevěstu. Se sva-
tebčany se propil až do rána...
Je dogtrekking sportem pro každou
věkovou kategorii?
Dogtrekking je sport pro každého,
kdo rád chodí pěšky přírodou, je oh-
leduplný vůči svému okolí, má rád
podobně zaměřené lidi a dokáže res-
pektovat pravidla závodu. Nejmlad-
šímu účastníkovi na jedné akci bylo
patnáct (do osmnácti musí mít sou-
hlas rodičů), post nejstaršího účast-
níka již dlouho drží pan Slaměník ze
Šlapanic, který před několika lety
oslavil sedmdesátku. Stále zvládá
absolvovat všecky závody bez biva-
ku, tj. na jeden zátah, a přichází za
tmy nad ránem. Silueta malého, hu-
beného seniora a obrovského urost-
lého sibiřského huskyho je nezamě-
nitelná.        Helena PELIKÁNOVÁ

NA TRASE. Bořek Ledvinka a jeho psí souputník při jednom z dogtrekkingo-
vých závodů. Foto ARCHIV

MECHECHE. Děti na karnevalu v Hlásku. Foto ARCHIV

Chtěly děti v kolektivu, mají školu, školku i jesle
MARKÉTA BOSÁKOVÁ VYSVĚTLUJE, PROČ DĚTI I RODIČE CHODÍ RÁDI DO HLÁSNOTŘEBAŇSKÉHO HLÁSKU
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Na koncertu vládla rodinná atmosféra
HOUSLISTA JAN HRUBÝ PŘEDSTAVIL V DOBŘICHOVICÍCH SVÉ NOVÉ CÉDÉČKO A KNIHU

Dobřichovický rodák Jan Hrubý
vystoupil po čase opět v Dobřicho-
vicích. Sál byl přeplněný nadšenými
diváky, kteří kromě krásného hudeb-
ního zážitku ze hry houslového má-

ga měli možnost také na místě za-
koupit jeho knihu a CD. Hrubého
přítel z dětství Josef Klíma přečetl
epilog z knihy a jako bonus zahrál s
Pavlem Půtou dvě písničky. Na kon-
certu panovala téměř rodinná atmo-

sféra, které přispělo složení kapely.
S Hrubým vystoupila i jeho dcera
Andrea Kudrnová, hobojista Jan Ko-
lář z kapely Kukulín a Angličan Se-
an Barry hrající na irskou harfu. Bar-
ry je výjimečným hudebníkem s ab-

solutním sluchem; v Anglii byl ně-
kolikrát oceněn královnou Alžbětou
jako nejlepší hráč na keltskou harfu.
Pro velký úspěch kapela svůj kon-
cert zopakuje, termín bude včas zve-
řejněn.     vlaďka CvrčKová,

Dobřichovice

Do řevnické čajovny poprvé zavítal
Vlasta Matoušek - etnolog, učitel a
mistr hry na japonskou meditační
bambusovou flétnu Shakuhachi. Me-
ditativní tóny své hry prokládal ob-
sáhlým výkladem o kulturním výz-
namu této zvláštní flétny v Japon-
sku. Také hojně vzpomínal - napří-
klad na to, jak byl poctěn hrát na
Pražském hradě pro japonskou cí-
sařovnu. Pro shakuhachi je zkom-
ponovaná sestava tónů, dechů a
pauz a také důmyslné dechové cvi-
čení, které vyvolá duševní hygienu.
Člověk se takovou skladbu učí mno-
ho let, aby ji dovedl k úplné doko-
nolasti, která je Japoncům vlastní.

Text a foto Tomáš PelicH, lety

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Projekce bude obnovena na přelomu
března a dubna.                               (vš)

KINO ŘEVNICE
11. 3., 25. 3. 11.00 UNIVERZITA TŘE-
TÍHO VĚKU - přednášky ČZU
11. 3. 19.00 RODINA POČKÁ
12. 3. 16.00 300: VZESTUP ŘÍŠE
12. 3: 20.00 WALTER MITTY A JEHO
TAJNÝ SVĚT
14. 3. 20.00 VEJŠKA
15. 3. 16.00 DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA
15. 3. 20.00 HOŘÍCÍ KEŘ
19. 3. 16.00 ŠMEJDI
19. 3. 20.00 NÁVRAT AGNESZKY H.

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
11. 3. 20.00 NÁSLEDKY LÁSKY
12. 3., 13. 3., 15. 3. 17.30 (Čt 20.00) 300:
VZESTUP ŘÍŠE 3D
12.-13. 3. 20.00 (Čt 17.30) PHILOMENA
14. 3. 17.30 ANGELIKA
14. 3. - 18. 3. 17.30 (Pá-So 20.00) GRAN-
DHOTEL BUDAPEŠŤ
15. 3. 15.30 DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA
16. 3. 15.30 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
16. 3. 20.00 TRABANTEM AŽ NA
KONEC SVĚTA
17. 3., 19. 3. 13.45 LETADLA
17. 3., 19. 3. 20.00 (St 17.30) KOLEJE
OSUDU
18. 3. 20.00 V NITRU L. DAVISE
19. 3. 20.00 ELTON JOHN V LAS
VEGAS - záznam koncertu
20. 3. 15.30 NĚŽNÉ VLNY
20. 3. 18.30 10 PRAVIDEL

KINO RADOTÍN
11. 3., 13. 3., 15. 3. 17.30 (Čt 20.00)
BABOVŘESKY 2
11. 3. 20.00 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
12. 3. 17.30 BELLA A SEBASTIÁN
12. 3. 20.00 NON-STOP
13. 3. 17.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
14. 3., 18. 3. 17.30 DOBRODRUŽSTVÍ
PANA PEABODYHO A SHERMANA 
14. 3. 20.00 ZACHRAŇTE P. BANKSE
15. 3. 16.00 HÁDEJ, HÁDEJ S KO-
COURKEM
15. 3. 20.00 PHILOMENA
18. 3. 20.00 BORGMAN
19. 3. 10.00 NĚŽNÉ VLNY
19. 3. 17.30 300: VZESTUP ŘÍŠE 3D
19. 3. 20.00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
20. 3. 17.30 VAMPÍRSKÁ AKADEMIE
20. 3., 22. 3. 20.00 POMPEJE 3D
21. 3. 17.30 BELLA A SEBASTIÁN
21. 3. 20.00 20.00 FAIR PLAY

KŘTIL KLÍMA. Jan Hrubý a Josef Klíma (zprava) při dobřichovickém křtu
Hrubého knihy a CD. Foto Andrea KUDRNOVÁ

V domečku se dozvíte o Baltu i o Kamerunu
Hned dvě besedy můžete v březnu absolvovat v řevnickém Modrém domeč-
ku. Ve čtvrtek 13. 3. představí od 19 hodin v programu nazvaném Toulky po
ostrovech v Baltském moři cestovatel Richard Grégr fotografie z patnácti
trajektů z Olandu přes Gotland na Alandy a na Rujanu. Vstupné 60 Kč. 
Další beseda se uskuteční 27. 3. od 19 hodin. Tentokrát bude cestovatelka
Kamila Axmannová vyprávět o putování po Kamerunu. Vstupné 60 Kč.

Šárka HAŠKOVÁ, Náruč, Řevnice

Tipy NN
* Masopust s Lumkem můžete
absolvovat 11. 3. od 16.00 v Hos-
tinci u Barchánků Mořinka. (jok)
* Dadaistické i secesně laděné obra-
zy malířky Aleny Melton Písařové
jsou do 9. 4. k vidění i koupi v Mod-
rém domečku Řevnice. Vernisáž vý-
stavy se koná 11. 3. od 19.00.     (šah)
* Houslový virtuos Jaroslav Svěce-
ný zahraje 13. 3. od 19.00 ve velkém
sále Kulturního střediska U Koruny
Radotín. Dana rADová
* Cestovatelská beseda s Věrou
Veselou a Antonínem Grmelou o
Kamerunu se koná 14. 3. od 19.00 v
baru U Emy Lhotka. (pef)
* Koncert harmonikáře Vaška
Koubka se koná  14. 3. od 19.00 v
čajovně Cherubín Řevnice. Vstupné
160 Kč. (pef)
* Kabaret Nekonečno uvede sou-
bor Přímá oklika 15. 3. od 19.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Společné bubnování pořádá 15. 3.
od 19.00 čajovna Cherubín Řevnice.
Vstupné 150 Kč. (pef)
* Hasičský bál se koná 15. 3. od
20.00 v Lidovém domě Řevnice.
Hraje kapela MP6 BAND, chybět
nebude tombola a taneční vystoupe-
ní. Vstupné 125 Kč.     Petr tučeK
* Na Jeskyňářském bále se bude
tančit 15. 3. od 20.00 v sokolovně
Srbsko. Hraje kapela Kix, připrave-
ny jsou soutěže i promítání. Vstupné
100 Kč.           Martina MotLová
* Dětský karneval hostí 16. 3. od
14.00 Lidový dům Řevnice. Hraje
DJ Karel Moravec, vyhodnocené
masky dostanou odměnu.           (pet)
* Pohádka O Smolíčkovi, kůzlát-
kách a Budulínkovi čeká na nejmen-
ší diváky 16. 3. od 16.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Film Croodsovi budou 18. 3. od
17.45 promítat v baru U Emy Lhot-
ka. Od 20.00 zde můžete zhlédnout
Postřižiny. Týden nato, 25. 3. bude
od 17.45 k vidění Čtyřlístek ve služ-
bách krále a od 20.00 Sedm let v
Tibetu. (pef)
* Jazzové trio Wuh se představí 20.
března v Černošicích. Soubor slože-
ný z amerických i českých muzikan-
tů vystoupí  od 20.00 v Clubu Kino.
Vstupné 120 Kč. (vš)
* Irena Budweiserová, Jan Vančura
a nově sestavená skupina Plavci bu-
dou hrát 21. 3. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstupné 250 Kč. (vš)
* Komedii Vratká prkna od Arnošta
Goldflama režírovanou Alicí Čermá-
kovou sehrají 21. - 23. 3. a 28. - 29.
3. od 20.00 v kině Řevnice místní
ochotníci. Derniéra je naplánovaná
na 30. 3. od 18.00. (pef)
* Kapely Holomráz, Kolemjdoucí,
Ora et Labora a Skrytý půvab byro-
kracie zahrají 22. 3. od 19.00 v Jed-
ličkových lázních Mokropsy. (help)
* Koncert písničkáře Petra Lutky
pořádá 22. 3. od 19.00 bar U Emy
Lhotka. (pef)
* Dětský karneval se koná 23. 3. od
16.00 v Pivotelu MMX Lety. Hraje
DJ Olda Burda, vstup 40 Kč.    (red)

Zbrusu nový hudební ples, v du-
chu česko-moravské hudby, tra-
dic, specialit a také krojů, chystá
lidová muzika Notičky z Řevnic. 
Notičky pořádají hudební ples již
třináctým rokem. „Letos budou k
tanci a poslechu hrát Notičky spolu
s cimbálovou muzikou Harafica z
Uherského Hradiště, s kterou jsme
vystupovali na předloňském vánoč-
ním koncertě,“ uvedla vedoucí mu-
ziky Lenka Kolářová. A právě v du-
chu česko-moravského »kamarád-
ství« se ponese celý ples – příchozí
v kroji jsou vítáni, soutěžit se bude o
nejoriginálnější krojovaný pár.
Hlavní ceny při slosování vstupenek

budou tradiční česko-moravské spe-
ciality, tombola, volenka květinová
a se škvarkovými plackami. 
„Moc se těšíme, že se příchozí zapo-
jí a vyrazí na ples v kroji, těšíme se
na skvělou Haraficu, která tradičně
hraje na plesech na Uherskohradišť-
sku, děti se těší na to, že se předve-
dou nejen se svým vystoupením a
muzikou, ale hlavně se svými pře-
kvapeními, která každoročně chy-
stají pro své rodiče a všechny
návštěvníky plesu,“ dodala Kolářo-
vá s tím, že ples se koná 29. března
od 19 hodin ve Společenském domě
v Zadní Třebani.

Pavla Petrová, Leč

Putovní kino dorazí
také do Dobřichovic
Dobřichovice - Celé střední Čechy
objíždí v březnu putovní kino Čes-
kého rozhlasu Region. V úterý 18. 3.
dorazí do Dobřichovic.
Putovní kino do 28. 3. navštíví 20
středočeských obcí. Jeho návštěvní-
ci si budou moci přímo na místě vy-
brat z pěti filmů. Promítat se bude
ten, který získá nejvíce hlasů. „V na-
bídce jsou komedie Revival, Don-
šajni, Martin a Venuše, sci-fi Probu-
dím se včera a animovaný film Čtyř-
lístek ve službách krále,“ uvedla Te-
reza Čistotová z ČRo Region s tím,
že vstupné se neplatí. V Dobřicho-
vicích se bude promítat 18. 3. od
18.00 v sále Dr. Fürsta, v Mořině 24.
3. od 18.00 v Dětském domě.    (mif)

Vlasta Matoušek hrál na flétnu Shakuhachi

Chystají česko-moravský ples
S NOTIČKAMI ZAHRAJE MUZIKA Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
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Všeradův kurýr

České krajany v rumunském Banátu
navštívili na přelomu února a března
senátoři Miroslav Krejča, předseda
Výboru pro záležitosti EU, a Jaro-
slav Doubrava, místopředseda téhož
výboru a člen Stálé komise Senátu
pro krajany žijící v zahraničí. Příto-
men byl velvyslanec ČR v Rumun-
sku Jiří Šitler a Chargé d'affaires To-
máš Vostrý. Akci jsem inicioval já s
předsedou Banátské pobočky De-
mokratického svazu Slováků a Če-
chů v Rumunsku (DSSČR) Františ-
kem Draxlem. 
První den se všichni ubytovali v obci
Gernik. Po odpočinku následoval pře-
sun do Svaté Heleny, kde se konalo
setkání se členy samosprávy a před-
sedou místní organizace DSSČR
proložené prohlídkou obce. Sv. He-
lena je nejlépe přístupnou obcí z čes-
kých vesnic v Rumunsku. Mají zde

pěknou školu, novou školku a celko-
vě obec působí upraveným dojmem.
Debatovalo se do pozdního odpoled-
ne, pak jsme se vrátili do Gerniku. 
Druhý den byly na programu návště-
vy obcí Eibentál a Bígr. Přesto, že
okruh mezi Gernikem a těmito obce-
mi měří 160 km, na cestě jsme strá-
vili 6 hodin! Vozovky totiž předčí i
ty nejhorší polní cesty v ČR. Do
Gerniku jsme se vrátili pozdě v noci. 
Třetí den návštěvy konečně došlo na
prohlídku Gerniku, odpoledne se ko-
nalo setkání, kterého se účastnili sta-
rostové obcí, předsedové místních
organizací  DSSČR, zástupci prefek-
tury a župní rady Caras-Severin, kde
žije česká krajanská komunita, i po-
slancem Parlamentu Rumunska a
předsedou DSSČR Adrianem-Miro-
slavem Merkou. Jak vyplynulo ze
všech návštěv a jednání, zdejší kra-

janské vesnice se pomalu vylidňují.
Vše je způsobeno hlavně nedostat-
kem pracovních příležitostí a špat-
nou dopravní dostupností. Přesto, že
se setkání neslo v duchu konstruk-
tivní diskuse, na všech přítomných
bylo znát, že jakákoli pomoc je veli-
ce vítaná - aby se tyto ostrůvky Če-
chů v dálném Banátu zachovaly i v
dalších letech. Den jsme uzavřeli v
místním kulturním domě na maso-
pustní zábavě. Poslední den jsme
přejeli do obce Rovensko. I zde se
konalo setkání se členy samosprávy
a prohlídka obce. Po masopustním
průvodu jsme vyrazili k domovu.
Věřím, že tato setkání povedou k
zachování banátských obcí, k jejich
rozvoji a ke stabilizaci obyvatel. By-
la dohodnuta návštěva zástupců
těchto obcí v českém Parlamentu.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Senátoři vyrazili za krajany v Banátu
NÁVŠTĚVU ČESKÝCH VESNIC V RUMUNSKU ZORGANIZOVAL RYCHTÁŘ VŠERADIC

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2014 (146)

V PRŮVODU. Masopustní průvod
maškar ve Všeradicích. 

Foto Mirka SUCHÁ

Se všeradickými zahrádkáři
schůzovala poslankyně
Výroční členskou schůzi spojenou s oslavou
MDŽ uspořádala 8. března Základní organiza-
ce Českého zahrádkářského svazu Všeradice.
Přesto, že věkový průměr členů je kolem 65 let,
odvedli v uplynulém roce pěkný kus poctivé
práce. Obsáhlý plán činnosti na rok 2014 navíc
svědčí o tom, že vitalita a zájem o dění kolem
sebe jim není cizí. Na schůzi, které se zúčastni-
lo padesát osm členů, panovala veselá nálada.
Je dobře, že takovouto organizaci v obci máme
a věřím, že se podaří zlákat i mladší ročníky pro
její činnost. 
Na oficiální část programu kromě starostů
Podbrd a Všeradic dorazila také poslankyně
parlamentu ČR Kristýna Zelienková, která byla
překvapena velikostí členské základny i vyvíje-
nými aktivitami. Zelienková zároveň v Galerii
M. D. Rettigové zahájila výstavu fotografií naz-
vanou Krajina a lidé, kterou pořádá oblastní
organizace ANO 2011. Výstava zachycuje ma-
lebnou a nedotčenou krajinu rumunského Ba-
nátu i zvyky tamních obyvatel, českých krajanů.
Vystavená díla zapůjčilo Velvyslanectví ČR v
Rumunsku. Výstava potrvá do 7. dubna. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Všeradice plánují
spolupráci s okolím
K projektu meziobecní spolupráce
se chtějí přidat Všeradice. Zvažují,
zda se spojit s Hořovicemi, Berou-
nem, nebo s MAS Karlštejnsko. Tyto
subjekty Všeradickým nabídly spo-
lupráci. Jde o projekt, který zprost-
ředkovává EU. Projekt počítá s tím,
že hlavní město regionu, v tomto pří-
padě Hořovice či Beroun, sestaví
tým koordinátorů, který se pokusí
zlepšit spolupráci mezi obcemi. Za-
měřit se má na školství, předškolní
vzdělávání, sociální služby a odpa-
dové hospodářství. „Nás nejvíc zají-
má předškolní vzdělávání - rádi
bychom rozšířili kapacitu školky a
zateplili ji,“ uvedl starosta Bohumil
Stibal.    Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

Nejvíc se líbil Otík
Všeradický masopust se konal 22.
února. Průvodem nás doprovázelo
vozidlo se svařákem, pivem a kořa-
ličkou. Po průvodu obcí se konala
masopustní zábava, kde Všerad vy-
hlásil nejhezčí masky. Prvenství pat-
řilo Otíkovi (M. Witner) a Lahvi pi-
va (S. Horký). Další místa si rozdě-
lily Nasa, Perníčci, Gandalf a Saru-
man, Zahradník s květináčem, Kadi-
bouda,Pračlověk a Stonožka. Tak
krásné počasí jsme na masopust ješ-
tě neměli. Tím víc mě mrzí, že oby-
vatelé Všeradic si neumějí udělat
čas a podobné akce podpořit. Díky
všem, kteří přišli v maskách, připra-
vili pohoštění či nám pomohli. 

Mirka SUCHÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Sv. Josefa  budou 19. 3. od 14.30
do 17.30 oslavovat v Rodinném
centru Betlém Lochovice. Všichni
Josefové, Josífci, Pepové a Pepíci
dostanou dárek. Součástí odpoledne
je také soutěž o nejlepší domácí bá-
bovku. Přineste svůj výtvor a může-
te vyhrát první cenu.                   (bak)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Všeradic se konalo 7. března. Jak se
již pomalu stává tradicí, účast obča-
nů byla nízká, na druhou stranu je
však potěšující, že se mezi 26 pří-
tomnými objevily i nové tváře, které
mají zájem o dění v obci. Na pro-
gramu bylo seznámení s činností za-
stupitelstva, organizační záležitosti
a zpráva o postupu výstavby vodo-
vodu a kanalizace. Z diskuse vyply-
nulo pro zastupitelstvo několik ná-
vrhů k řešení, které by mohly, po-
kud se je podaří uskutečnit, usnadnit
život našim spoluobčanům.      (bos)

ŽENY SLAVILY. Patnáct žen se prv-
ní březnový den zúčastnilo oslavy
MDŽ, kterou pořádal Obecní úřad
Všeradice. Vystoupily děti z místní
mateřské školy (na snímku)a dám-

ská skupina Babi Group, návštěvni-
ce dostaly květiny a dorty. Po ofici-
álním programu následovala volná
zábava. Text a foto Mirka SUCHÁ,

Všeradice
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Starosta si pozval Miroslavu Němcovou
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONAL PRVNÍ Z DISKUZNÍCH VEČERŮ ORGANIZOVANÝCH MICHAELEM PÁNKEM
Starosta Dobřichovic Michael PÁ-
NeK, který je zároveň předsedou
ODS Oblasti Praha-západ, se roz-
hodl pořádat občasná politická
diskuzní fóra. Jako první přijala
27. 2. pozvání poslankyně Mirosla-
va Němcová a starosta Prahy-Ra-
dotína Karel Hanzlík.  
Proč jste se rozhodl tato diskuzní fó-
ra organizovat? 
Jednak se domnívám, že lidé mají v
poslední době daleko větší zájem o
politických tématech diskutovat. Ta-
ké se děje řada věcí, které vyvoláva-
jí obavu z nárůstu moci  komunistů a
lidí, kteří byli  s tímto režimem spo-
jeni. Posledním z motivů je rostoucí
cenzura tisku. Ta je způsobená ze-
jména kumulací mediální moci do
rukou Andreje Babiše, člověka, který
je obviňován, že působil v řadách
agentů komunistické StB. V poslední
době koupil několik vlivných médií a
přes ně ovlivňuje veřejnost. Díky té-
to mediální moci  získal  i moc poli-
tickou. To, že se o řadě věcí již v no-
vinách nedočtete, je bohužel pravda -
je to důsledkem cenzury, kterou ve
svých novinách nastavil. 
O kterých tématech se na vašem
prvním fóru diskutovalo?
Jedním z témat byla právě spoluprá-
ce Andreje Babiše s StB. Je zajímavé,
že právě tento člověk usiluje prost-
řednictvím svého hnutí ANO o zru-

šení lustračního zákona. To pro mne
není přijatelné. V souladu s lustrač-
ním zákonem by neměl  vstupovat do
žádné vlády, natož ovládnout jedno z
nejdůležitějších ministerstev. Jeho
nástup do funkce ministra financí je
v rozporu s lustračním zákonem. Na-
víc  je to obrovský precedens, který
má následky.   
Jaké?
Například vyjádření poslankyně za
komunistickou stranu  Marty Seme-
lové o tom, že  justiční vražda Mila-
dy Horákové byla v pořádku. To je
vrchol arogance. Za milost pro tuto
vynikající prvorepublikovou politič-
ku orodovaly u Klementa Gottwalda
světové osobnosti tehdejší doby jako
např. Winston Churchill či Albert
Einstein. Přesto ji komunistický re-
žim popravil. A Andrej Babiš, který s
tímto zločinným režimem vědomě
spolupracoval, píše ve svých novi-
nách, že je to již dávno a že to nic
neznamená. To je pro mě alarmující a
mám pocit, že je potřeba něco dělat. 
A je to opravdu tak vážné? 
Pan Babiš nakoupil většinu hlavních
novin. Nejdůležitější jsou celorepub-
likové deníky jako MF Dnes, Lidové

noviny, deník Metro, deník 5+2,
E15. Dále vlastní vlivné servery
iDnes, Lidovky.cz, koupil nejposlou-
chanější rádio Impuls, rádio ROCK-
ZONE, vlastní televizi Óčko, finan-
cuje politický server Česká pozice a
další. Skrytě začal zaměstnávat řadu
novinářů, např. dříve možná investi-
gativního, dnes již zprofanovaného
Václava Moravce.  Další významný
novinář Martin Komárek, který dříve
Babiše silně kritizoval (např. jeho
kšeftování se Stanislavem Grossem)
nenapíše nyní proti němu ani čárku.
Výrazně alarmující jsou i zprávy o
jeho zájmu o televizi Nova či jeho
snaha o ovládnutí Rady ČT.  O situa-
ci v ČT mimo jiné vypovídá i to, že z
ní najednou odcházejí právě nejlepší
redaktoři - Daniela Drtinová,  Martin
Veselovský či Bohumil Klepetko. 
Která další témata jste s Němcovou
a Hanzlíkem probírali?
Kromě snahy o zrušení lustračního
zákona a snahy o bagatelizaci zloči-
nů komunismu byl dalším důležitým
tématem návrh zákona, který předne-
sl poslanec ANO Jaroslav Faltýnek,
jenž řídí Babišovu firmu Agrofert.
Zákon řeší zvýšení výkupních cen

elektřiny z bioplynových stanic. To
je neskutečná drzost. Poté, co se ko-
nečně trochu rozhýbaly ledy se zlo-
dějnami kolem slunečních elektrá-
ren, navrhne pan Babiš prostřednic-
tvím svého zaměstnance pana Fal-
týnka zvýšení výkupní ceny elektři-
ny z bioplynových stanic! Odsouhla-
sení návrhu by znamenalo asi miliar-
du ročně, kterou by museli lidé zapla-
tit na složenkách za elektrickou ener-
gii. Část z této miliardy by tekla do
kapsy panu Babišovi, potažmo panu
Faltýnkovi. Další věcí je, že pan Ba-
biš koupil firmu Farmtec, která  bio-
plynové stanice staví a které po sní-
žení výkupních cen elektřiny výraz-
ně klesl zisk o necelou miliardu. Pro
letošní rok nemá údajně sjednanou
žádnou zakázku. Po navýšení výkup-
ních cen elektřiny z těchto stanic, jež
zaplatíme my všichni na složenkách
ČEZ, by se jistě opět začaly stavět
další bioplynové stanice, a tím by tek-
ly jako dříve miliardy panu Babišovi.
Alarmující je také, že pan Babiš bude
nyní kontrolovat pana Babiše, zda
odvádí dobře daně. To přece není
možné! Jeho gesto, že odstoupil z
pozice generálního ředitele a předse-
dy představenstva Agrofertu, je jen
pro hloupé, kteří nepochopí, že stále
zůstává majitelem této firmy.
O válce na Ukrajině jste nehovořili?
Hovořili. V této souvislosti bych
zmínil důležitý  fakt: k tomuto závaž-
nému tématu se vůbec nevyjádřil pre-
zident Zeman ve svém projevu v Eu-
roparlamentu. To je velká chyba! V
téměř sousední zemi proruský prezi-
dent Janukovič nechá postřílet desít-
ky civilních lidí a náš prezident tomu
nevěnuje na půdě evropského parla-
mentu ani slovo. Co to je za politiku,
když neřeší takovouto nehoráznost!?
Kolik přišlo na první debatu lidí?
Asi 70, což je na politickou diskuzi
hodně. Návštěva by byla i větší, ale
lidé měli pocit, že to je uzavřený
večer ODS. Příště zdůrazním, že je to
akce otevřená široké veřejnosti. 

Michaela Pánka se ptal  
Václav KRATOCHVÍL,

Dobřichovice

Bičíkovi provázel šerpa
O expedici do Himalájí vyprávěli v
Obecní knihovně Mořinka manželé
Pavel a Pavla Bičíkovi. Na cestě do
hor byl jejich průvodcem, kuchařem
a hlavně tlumočníkem šerpa Dombi.
Domorodí obyvatelé jim na jejich
cestě chystali jídlo i horký čaj a po-
skytli spaní na střeše svých obydlí.
Teplota přes noc se pohybovala
okolo -10°C, přes den +10°C. Myli
se a prádlo prali jednou za tři dny.
Cesta byla náročná, měřila asi 250
kilometrů a trvala 21 dnů. Už za pár
dnů Bičíkovi vyrazí do jiné části Hi-
malájí. Lucie CHROUSTOVÁ,

Mořinka     

K dlouhodobému pobytu do Jihoafrické repu-
bliky odcestovala před časem rodina Živných z
Karlíka. Naše noviny se dohodly s Kateřinou
ŽIVNOU, že bude pro čtenáře nezávislého po-
berounského občasníku zaznamenávat to nej-
zajímavější, co v exotické africké zemi zažije.
Milí obyvatelé dolního Poberouní, zdraví vás ro-
dina krajanů původně z Karlíka, kde jsme žili
devět let, toho času již ze sluncem prohřátého čer-
ného kontinentu. Jak jsme se sem dostali?
Manželovi přišla před časem pracovní nabídka
spojená s přesunem do Jihoafrické republiky, kon-
krétně do Johannesburgu. Rozhodnutí to muselo
být rychlé, neboť na takovou příležitost se očeká-
vá rychlá odpověď. Rozhodli jsme se hned, pře-
stože bylo jasné, že všechno nebude jednoduché.
Hlavní obavy vyplývaly z vysoké kriminality, kte-
rou je právě Johannesburg nechvalně známý. 
Začalo běhání po úřadech, vyřizování, telefonová-
ní. Každý den jsme měli seznam, co vše je potře-
ba vyřídit. Mezitím nám občas někdo zavolal: Jéé,
to je fajn, užijte si to! Jiní nám zase říkali, že jsme
blázni, kam to lezeme. Tu a tam se objevila myš-
lenka, jestli naše rozhodnutí bylo správné.
Manžel pak odletěl na dva týdny do Afriky, aby
nám zařídil bydlení, dětem školu a převzal funkci
po předchůdci. Po návratu do Čech zase musel

předat funkci svému nástupci a za další dva týdny
pak natrvalo odletěl směr černý kontinent. Mým
úkolem bylo dozařídit víza pro mě a děti, postarat
se o převzetí mých pacientů, smlouvy s pojišťov-
nami a hlavně nám zabalit na dva roky. Balila
jsem asi 14 dní v kuse, od rána do večera - spoji-
la jsem to s generálním úklidem a vytříděním
»zbytečností«. Pak naše věci stěhovací firma, mu-
sím říct velmi profesionálně, naložila do kontej-
neru a poslala do nového bydliště v Johannesbur-
gu. Odjezd kontejneru mírné zkomplikovala ob-
rovská africká želva, která utekla sousedům z te-
rária a schovala se pod podvozek auta. Asi tušila,
že by se mohla podívat domů... 
A ještě jedna komplikace nás potkala: ambasádě
spadla síť a úředníci nebyli schopni nedlouho
před odletem celé tři dny vytisknout víza. Už jsem
nedoufala, že se vše stihne. Nakonec jsme s dětmi
přecijen odletěli nočním letem Swissair přes Zü-
rich za manželem do Afriky. Mimochodem: děku-
ji ochotnému sousedovi Honzovi za odvoz na
letiště. Ráno nás přivítalo sice zimní, ale teploun-
ké africké slunce, s teplotou kolem 20 stupňů Cel-
sia. Po více než měsíci jsme se opět všichni setka-
li na letišti. Bylo to krásné a dojemné setkání, pla-
kali jsme radostí a zároveň se těšili na vše nové,
co nás čeká.      Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg

DISKUZNÍ FÓRUM. Miroslava Němcová, Michael Pánek (vlevo) a Karel
Hanzlík při prvním diskuzním fóru v Dobřichovicích.          Foto Petr KUBÍN

KATEŘINA ŽIVNÁ. Autorka článku na snímku z
Johannesburgu. Foto ARCHIV

Odlet na černý kontinent nám zkomplikovala želva a spadlá síť
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NAŠICH NOVIN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ PRVNÍ POZDRAV Z JOHANNESBURGU
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Zabijačka jako za starých časů se
konala u Pepy Čepely v Karlštejně.
Nechyběl na ní ani Pavel Zedníček s
Hankou Kousalovou. 
Parta kamarádů se sešla již kolem
páté hodiny ranní  a začala ta správ-
ná příprava. Topilo se v kotli, připra-
vovaly se necky a hlavně stojan, kde
prase bude viset. Na šestou přijel
řezník Milan a přivezli i čuníka. Se-
hraným pracantům šlo vše krásně
od ruky. A že je toho požehnaně:
zabít čuníka, sedřít z něj štětiny,
omýt, rozříznout, vykuchat, napor-
covat... Kolem třetí odpoledne bylo
vše hotovo, a tak jsme mohli ochut-
návat ovar, prdelačku, jitrnice, jelít-

ka i prejt. Vše jsme pak dovršili v
hospůdce V Budňance, právě U Če-
pelů,  kam Pepan pozval několik hu-
debníků a tak se hrálo a zpívalo až
do pozdních hodin. 
Paní domu Leonka přinesla spoustu
výborných sladkostí - dorty jako od 
maminky i čokoládové hrudky, plně-
né úžasným krémem - vrchní hos-
podský Martin naléval, co se dalo...
Jo, to byl tedy bezva den, ani se nám 
nechtělo jít domů. Já jsem si připo-
mněla své mládí, kdy jsme jako děti
jezdily velmi často ke strejdovi  na
pravou moravskou zabijačku. Ve
sněhu jsme musely  prát střeva a já
ještě  míchala krev. Vzpomínky jsou

to krásné, tak díky Pepovi a všem
ostatním za tuto suprovou akci. A je-
nom upřímně doufám, že se pro vel-
ký úspěch bude zabijačkový den  co
nejdřív opakovat. Jitka ŠvECová,

Hlásná Třebaň

Rockeři zahrají U Janů
Setkání kapel nazvaných Karlštejn-
ské ROCKování se koná 22. března
od 18.00 v místní restauraci U Janů.
Postupně zahrají skupiny Tenemit,
Allstars a Bugr, vstupné je 100 Kč.
Martina MoTTLová, Karlštejn

Děti dostaly dárky,
maminky kytičku
Nové občánky Městyse Karlštejna
Viktorii Pulkrábkovou, Petra Rampa-
se, Helenu Habětínovou, Kvida Ho-
řejšího, Semi Hannachi a jejich rodi-
če přivítala první březnový den v ob-
řadní síni purkrabství hradu karlš-
tejnská matrikářka. Slavnostní vítání
zahájily děti z místní základní školy,
které si se svojí paní učitelkou nacvi-
čily krátký program pro svoje budou-
cí kamarády. Jménem Úřadu městyse
Karlštejn k přítomným promluvila a
malé občánky přivítala Marie Ram-
pasová. Na závěr slavnostního obřa-
du byly novým občánkům na památ-
ku rozdány dárky, maminkám kytič-
ka a caparti se vyfotili v připravené
kolébce. Potom se všichni rozešli do
svých domovů. 

Magdalena KasíKová, 
městys Karlštejn

Na hrad se vrátí včely
Po desetiletích, či spíše staletích se
16. 3. vrátí včely na hrad Karlštejn!
Stane se tak v rámci Karlštejnských
hradních slavností, které se budou
konat u příležitosti otevření plné ná-
vštěvnické sezony. Před purkrab-
stvím budou moci návštěvníci od
10.00 spatřit řemeslný jarmark do-
plněný ukázkami včelařství, hudbou
v podání skupiny Miritis a vystoupe-
ními divadelní společnosti Kejklíř.
Ve stejnou dobu se koná předvádění
balonů a jejich společný vzlet z lou-
ky u karlštejnského mostu. I zde bu-
de středověký trh, hudba, divadlo,
ve 13.00 vynášení Morany do řeky a
v 16.30 start horkovzdušných balo-
nů.           Vladimír GLASER, Ořech

Karlštejnská hospůdka U Čepelů za-
žila před pár dny podařenou akci.
Sešla se prima parta hudebníků - tři
kytary, harmonika, housle, basa,
banjo - a pořádně se do toho opřela.
Zpívaly se písničky všech žánrů,
vládla krásná atmosféra, paní hos-
tinská Leonka připravila pro muzi-
kanty mňamózní »Valentinské dor-
tíčky«. Šéf hospůdky Martin s milým
úsměvem na tváři obsluhoval a  plnil
všechna přání. Je dobře, že se
podobné akce pořádají, všichni pří-

tomní z nich mají fajn pocit. Už se
těším na příští »hranou«. Text a foto

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Muzikanti ochutnali »mňamózní« dorty 

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     3/2014 (24)                

PŘIVÍTALI NOVÉ KARLŠTEJŇÁKY.
Slavnostní vítání pěti nových občán-
ků Karlštejna se konalo první břez-
nový den v obřadní síni purkrabství
zdejšího hradu. 

Foto Magdalena KASÍKOVÁ

ČMAŇA U JITRNIC. Pavel Zedníček
na zabijačce.     Foto Josef ČEPELA

Zabijačka jak za starých časů
PAVEL ZEDNÍČEK SI POCHUTNÁVAL NA OVARU, JITRNICÍCH, PREJTU I PRDELAČCE

Karlštejnský zpravodaj

V období masopustu měly maškarní bál i děti v karlštejnské školce. Sešli
se králové, kovbojové, zvířátka, šašek, pirátka, myslivec, generál, voják a
samozřejmě přehršle princezen. Tancovalo se, hodovalo, soutěžilo; děti si
karneval náramně užily.    Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn
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Kvalitní zimní příprava, která by
měla být pro fotbalisty Karlštejna
základem k záchraně v okresním
přeboru, je již dávno v plném prou-
du. Hráči z podhradí zahájili zimní
tréninky 11. ledna. Trénuje se dva-
krát týdně, střídavě ve sportovní hale
v Dobřichovicích a v terénu po okolí
Karlštejna, kde hráči nabírají fyzic-
kou kondici. Od začátku března jsme
už také vyběhli přímo na naše hřiště.
Uvnitř týmu došlo v zimní přestávce
k několika změnám. Hráčský kádr
opustil záložník Josef Rys, na hosto-
vání do Tmaně odešel Ladislav Lo-
pušan. Záložník Roman Zbudil, kte-
rý měl původně také odejít, nakonec
zůstává. Novými tvářemi v kádru
jsou dva ofenzivní hráči: Pavel Pa-
cák z Vižiny a Daniel Karmazín z
Berouna. Nejvýraznější změnou je
ovšem střídání na pozici trenéra. Od-
stoupivšího Martina Autratu nahra-
dila nová trenérská dvojice Petr
Houška a Richard Gabriel. 
Před jarní mistrovskou částí čekalo
karlštejnské fotbalisty několik pří-
pravných zápasů. Hned ten první s

Hudlicemi, který se měl hrát 23.
února, odpadl. S béčkem PSK Union
Praha jsme následně prohráli 3:6,

branky stříleli Karmazín, Tomášek a
Jiří Kučera. V dalším zápase jsme
změřili síly s Dobřichovicemi, které

nastupují v 1. B třídě krajské soutě-
že. Ve svižně hraném zápase se více
dařilo Dobřichovickým, kteří byli
lepší zejména v ofenzivní činnosti -
vyhráli 3:0. Na »nemistrovské« der-
by s Baníkem Mořina se ještě může-
te přijít podívat - hrát se bude 15. 3.
od 14.00 na našem hřišti. Aktuálním
pozitivním zjištěním je dobrý zd-
ravotní stav celého týmu, na hráčské
marodce není nikdo. Věřme, že stej-
ně pozitivní bude nejen zbytek zimní
přípravy, ale hlavně jarní část okres-
ního přeboru. Po té podzimní jsou
Karlštejnští v tabulce se sedmi body
na předposledním, třináctém místě.
Na poslední Praskolesy mají dvou-
bodový náskok, za dvanáctou Zadní
Třebaní naopak o bod zaostávají.

Michal ŠaMaN, TJ Karlštejn 

Rozpis jarních
mistráků A-mužstva
Karlštejn – Všeradice 22. 3. 15:00
Komárov – Karlštejn 29. 3. 15:00
Karlštejn – Stašov 5. 4. 16:30
Neumětely – Karlštejn 12. 4. 16.30
Karlštejn – Trubín 19. 4. 17:00
Osek – Karlštejn 26. 4. 17:00
Karlštejn – Tlustice 3. 5. 17:00
Chlumec – Karlštejn 11. 5. 17:00
Karlštejn – Praskolesy 17. 5. 17:00
Zad. Třebaň – Karlštejn 24. 5. 17:00
Karlštejn – Nižbor 31. 5. 17:00
Karlštejn – Loděnice B 7. 6. 17:00
ČL Beroun B – Karlštejn 15. 6. 17:00

TJ Karlštejn: změny v kádru i na lavičce
FOTBALISTÉ Z PODHRADÍ SE PŘIPRAVUJÍ NA JARNÍ BOJE O ZÁCHRANU OKRESNÍHO PŘEBORU

PRVNÍ PŘÁTELÁK. V prvním přípravném zápase na jarní část mistrovské
sezony prohrál Karlštejn s pražským Unionem 3:6.     Foto Michal ŠAMAN

Sluníčko už krásně hřeje, děti si
hrají na zahradě školky a pomalu
budeme připravovat náš záhonek k
setí a sázení…
Vloni touhle dobou jsem si tak v kli-
du seděla doma v křesle, nožky na-
hoře, na stolečku voněla kávička,
otevírám časopis… Vtom slyším
šramotit manžela. (Konec idylky.)
„Já se z toho po…!“ ozvalo se mís-
to pozdravu. 
„Představ si, máma dělala něco na
zahradě a překážely jí zuby, tak si je
někam odložila.
Teď brečí, že je
nemůže najít a
volá mi do práce. Stalo se to už pře-
devčírem a zjistila to až dneska!“
„No nazdar,“ povzdychla jsem si. A
začala jsem přemýšlet: „Můžou být
ve sklepě, ve skleníku mezi sazeni-
cemi a květníky, v boudě na nářadí,
ale taky kdekoli po zahradě, v po-
pelnici, v kompostéru... Anebo ně-
kde po baráku…“. 
„Pro jistotu jsem zkontroloval i Be-
na, jestli je nemá v hubě…“ smál se
manžel. „Vycenit umí stejně…“
„Co budeme dělat?“ zeptala jsem
se.
„My už jsme je s bábou hledali všu-
de možně, ale ty můžou bejt taky ně-
kde zarytý v záhonu nebo vyvezený
s odpadem...“
Šla jsem tchýni utěšovat, ale ta jen
naříkala: „No to je strašný, už jsme

hledali úplně všude a nic. Copak já
si pamatuju, kam jsem je dala? Te-
lefon hledám taky pořád a klíče si
nechávám přidělávat průběžně…
Zatím budu nosit ty starý, co mě tla-
čej, ale budu si muset nechat udělat
nový. Těch peněz…“
„Nezbyly tu ňáký po tátovi?“ pro-
vokoval manžel a smál se.
Přiběhl Ben a radostí na tchýni vy-
cenil svůj chrup. Svůj zdravý a
krásný chrup.
Uběhlo pár dní a babička už se smí-

řila s tím, že si
bude muset ne-
chat za velké pe-

níze udělat zuby nové. Sluníčko sví-
tilo a počasí bylo teploučké. Roz-
hodla jsem se konečně uklidit z
chodby  zimní boty. Dávala jsem na
jednu stranu boty své, na schody
boty tchýně a houkla na ní: 
„Babi, ukliďte si už ty zimní boty, ať
tu nepřekážejí!“ 
A najednou se z chodby ozvalo:
„Nech ty boty! Nesahej na ně!“
Polekala jsem se, co že tak vyvádí…
„Už vím, kam jsem si dala ty zu-
by!“ Tchýně se radostně rozesmála
na celé kolo.
„Překážely mi v puse, tak jsem si je
položila do boty, ale blbě na mě
koukaly,  tak jsem je zasunula do
špičky, aby někoho náhodou nepo-
kousaly…“    Hana HRABÁKOVÁ,

MŠ Karlštejn

Jak jsme hledali zuby...

Karlštejn - Několik nových vinic
má letos vzniknout ve Středočes-
kém kraji. Na Kutnohorsku, na
Mělnicku a – v Karlštejně.
„Středočeský kraj eviduje 15 žádo-
stí, prostřednictvím kterých mohli
vinaři žádat o dotaci na podporu vi-
nařství,“ uvedla Helena Procházko-
vá z krajského úřadu. Že mezi žada-
teli o dotaci jsou také Karlštejnští,
potvrdil NN David Chocholatý z mí-

stní Výzkumné stanice vinařské:
„Ano, chci něco vysadit. Jednak pro-
dukční vinice, jednak tzv. »pohledo-
vou« vinici, aby návštěvníci Karlš-
tejna hned při příjezdu do městyse
zaregistrovali, že jsme vinařskou ob-
cí,“ uvedl s tím, že pokud Středočes-
ký kraj dotaci schválí, osadí Karlš-
tejnští svah za stanicí, kde byla pů-
vodní vinice z roku 1920. „Také mě
kontaktovali z památkového ústavu,

zda-li bych neobnovil vinici za hra-
dem. Takže pokud peníze vyjdou,
zvedneme z popela karlštejnských
vinic více,“ dodal Chocholatý. (mif)

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

Smíšené zboží
Obchůdek ve dvoře

Pondělí 7,00-12,30; 14,00-17,00 

Úterý 7,00-13,00

Středa 7,00-12,30; 14,00-16,30

Čtvrtek 7,00-13,00

Pátek 7,00-12,30; 14,00-17,00

Sobota 8,00-12,00

Telefon: 723 626 866 
(nákup až domů - rozvoz)

Potraviny Budňany 
- Slabihoudek
Pondělí - neděle 7,00-16,00

Telefon: 732 641 162

Drogerie
Pondělí - pátek 8,00-17,00

Sobota 8,00-12,00

Telefon: 603 463 484

Benzina - PAP OIL
Pondělí - pátek 7,00-18,00

Sobota, neděle 8,00-18,00

Od dubna do 19,00
Telefon: 724 634 054

Zubní středisko 
- MUDr. N. Pišvejcová
Pondělí (jen lichý týden) 8,00-13,00

Úterý, čtvrtek 13,00-18,00

Telefon: 311 681 533

Dětská lékařka 
- MUDr. Z. Karlová
Pondělí 13,30-15,30

Čtvrtek, pátek 9,30-11,30

Telefon: 311 681 247

Praktický lékař 
- MUDr. J. Král
Pondělí 13,00-17,00 

17,00-18,00 na objednání

Středa 8,00-10,00

Čtvrtek 8,00-12,00

12,00-13,00 na objednání

Telefon: 605 753 063

Úřad městyse Karlštejn
Pondělí a středa 8,00-16,00, 

matrika do 17,00

Telefon: 311 681 213, 724 211 074

Starosta: 724 180 394

Matrika: 311 681 347, 725 894 405

Městská policie: 603 497 107

Česká pošta
Pondělí a středa 8,00-12,00; 

15,00-17,00

Úterý, čtvrtek, pátek 8,00-12,00;

13,00-15,30

Telefon: 311 681 365

Zvedneme vinice z popela! plánují Karlštejnští
POKUD ZDEJŠÍ VINAŘI DOSTANOU DOTACI, OSADÍ LETOS SVAH ZA STANICÍ
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Chtěl bych si zahrát vážnou postavu!
ONDŘEJ NOVÁČEK: „NEJSEM TYPICKÝ »AJŤÁK«, RADŠI MÁM HUDEBNÍ NÁSTROJ, NEŽ POČÍTAČOVOU MYŠ.“
Řevnice - Premiéru divadelní hry
Vratká prkna chystají řevničtí
ochotníci. Jednu z hlavních rolí
zde ztvární nadšený herec a muzi-
kant Ondřej NOVáČeK.
Kde ses ty, rodilý Smíchovák, vzal u
Berounky?
Vše začalo tak, že jsem se »objevil«
v Řevnicích u své přítelkyně Pavly
Švédové. Především díky ní jsem se
motal kolem divadla a kapely Tře-
husk. Milda Frýdl potřeboval záskok
za zbrojnoše v Noci na Karlštejně a -
už to bylo! Zbrojnoš už mi zůstal a je
to moje »srdeční« role. Později mi
Petr Říha z Dobřichovické divadelní
společnosti nabídl další role. Stejně
jsem se dostal i k Třehusku, se kte-
rým jsem teď skoro na každém hraní

a pořádně si to užívám. Nejčastěji
hraji, jak říká houslista Třehusku
Ivan Nesler, na »typicky staropraž-
ské ukulele«. Když je potřeba, za-
skočím s kytarou či na kontrabas. 
Čím se vlastně živíš?
Pracuji jako »ajťák«. Sám o sobě si
ale nemyslím, že bych byl typický
IT technik, přestože se tím úspěšně
živím bezmála 20 let. Pořád totiž ra-
ději držím v ruce třeba hudební ná-
stroj, než počítačovou myš.  
Která z kumštýřských aktivit je pro
tebe ta nej?
Mám vlastně jen dvě, divadlo a mu-
ziku, a obě jsou pro mě nej. S Tře-
huskem zvládnu kolem stovky hraní
ročně, jak v Čechách, tak v zahrani-
čí. Co se týká divadla, letos mě če-
kají role ve čtyřech různých hrách.

Opět se těším na zbrojnoše v Noci na
Karlštejně, stejně jako na řezníka
Myclíka v Postřižinách. A k tomu
dvě novinky.  
o co jde?
Ve hře A. Goldflama v režii A. Čer-
mákové Vratká prkna představuji
»velice rozzlobeného« režiséra. V
březnu budeme hrát v řevnickém ki-
ně, v červnu v Lesním divadle. A v
červenci se těším i na roli Aramise
ve Třech mušketýrech. Ti vznikají v
Dobřichovicích v režii Petra Říhy.
Máš nějakou vysněnou postavu,
kterou by sis rád »střihl«?
Asi nemám, jsem spokojený s tím, co
hraji a zvládám teď. Dělat a učit se
vše při práci dá zabrat. Možná bych
si ale někdy rád zahrál vážnou posta-
vu.                Helena PeLiKáNOVá

DOŽ. Jako každý rok uspořádala pro osovské ženy místní radnice oslavu je-
jich svátku nazvanou Den osovských žen, krátce DOŽ. Nechybělo občerstve-
ní, reprodukovaná hudba, vystoupení dětského souboru Muzikantík Aleny
Packové. Jako zlatý hřeb programu připravilo Divadlo ze stodoly taneční
soutěž Chlapi tančí: Pět originálních párů předvedlo odvážné kreace v
rytmu valčíku, polky a country stylu. Největší potlesk sklidil František Šebek
z Lážovic s tanečnicí Donaldinou. (JoK) Foto ludmila KoZáKová

Z našeho kraje 
* Dokumentární film Rodina poč-
ká, který se věnuje problematice ro-
din, jejichž příslušníci jsou ve vazbě,
můžete v kině Řevnice vidět 11. 3. od
19.00. Po projekci následuje beseda s
tvůrci filmu. Šárka HAŠKOVá
* Burza dětského oblečení, hraček,
knížek, sportovního vybavení, auto-
sedaček... se koná 15. 3. od 9 do
12.00 v kině Liteň. Každý si prodává
i nakupuje sám. Informace Iveta
Sládková: 602 193 905. (pef)
* Návštěvy pracovnice obecního
úřadu mohou využít 15. 3. obyvatelé
i chataři z osady Rovina.  V hospůd-
ce Na Návsi zde bude od 10 do 11.00
vybírat poplatky za psy a likvidaci
odpadů na rok 2014.                      (pef)
* Letní provoz sběrného dvora
EKOS v Řevnicích je obnoven od za-
čátku března. Opět je otevřeno i v
úterý od 15 do 18.00. Na 20. 3. je na-
plánován Den otevřených dveří
EKOS. Zájemci budou moci zhléd-
nout technologii čištění odpadních
vod a úpravy pitné vody. Sraz je v
17.00 v areálu ČOV.                     (pef)
* Požár louky, křoví i rákosí u Bě-
lečského potoka mezi Zadní Třebaní
a Bělčí likvidovali 8. 3. odpoledne
řevničtí profesionální i dobrovolní
hasiči. Škoda nevznikla, příčina ohně
je v šetření. Pavel ViNTeRA
* Krádeží v poslední době výrazně
přibylo v Zadní Třebani. „Podle poli-
cie bylo v obci ukradeno několik kol
a okapy z novostavby,“ upozorňuje
starostka Lucie Paličková. „Prosíme
občany, aby si pečlivě hlídali maje-
tek a dávali pozor na neznámé osoby
pohybující se po obci,“ dodala. (pef)
* Nářadí a několik tašek s osobními
věcmi ukradl neznámý zloděj z auta
zaparkovaného na polní cestě u Mě-
ňan. Škoda je přes 20.000 Kč.   (hek)

Záchranáři vyjíždějí
na pomoc cyklistům
Hlásná Třebaň, Roblín - Abnor-
málně teplé počasí = záplava cyk-
listů na cestách. Záplava cyklistů
na cestách = více úrazů. Řevničtí
záchranáři zasahovali v minulých
dnech u dvou.
„V pátek 28. 2. vpodvečer naše po-
sádka vyjížděla k nehodě cyklisty
před Hlásnou Třebaní,“ uvedl řev-
nický záchranář Bořek Bulíček.
„Muž, který havaroval na »samodo-
mo« vyrobeném motokole, byl s
lehkým zraněním převezen do ne-
mocnice v Motole,“ dodal.
K podstatně závažnějšímu případu
byli řevničtí záchranáři i profesio-
nální hasiči voláni 6. 3. Cyklista si v
lesním terénu u Dolního Roblína
přivodil těžké zranění hlavy. „Hasiči
nám pomohli mladého muž snést,
my jsme ho po ošetření převezli do
Motola,“ sdělil Bulíček.             (mif)

Vandalové poničili
autobus i dopravník
Zadní Třebaň, Svinaře - Krást ne-
chtěli, »jen« ničit. Vandalové na pře-
lomu února a března poškodili auto-
bus i dopravníkový pás.
Naznámý darebák poškodil mezi 28.
2. a 3. 3. okno a karoserii autobusu
stojícího na volně přístupném parko-
vacím stání proti mateřské škole v
Zadní Třebani. „Dovnitř nešel, ale i
tak je škoda 20.000 Kč,“ potvrdila
velitelka karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová. Další podobný pří-
pad se stal ve stejné době v lese u
Svinař. „Neznámý vandal přeřízl me-
tr široký gumový dopravníkový pás u
štěpkovacího stroje. Odcizeno neby-
lo nic, škoda na poškození stroje je
60.000 Kč,“ řekla Kaslová. (mif)

Dorostenecké finále zimních halových pohárů ná-
rodní házené se odehrálo 8. března v řevnické na-
fukovací hale. Domácí dorostenci si sami pozvali
část obecenstva, aby jim pomohlo na stupně vítě-
zů. Na první místo asi nikdo nepohlížel, ovšem už
druhé bylo hodně blízko...
NH Řevnice – TJ Příchovice 7:11 
Branky: Štech 5, Veselý 2
První utkání proti nejsilnějšímu (a jak se ukázalo
později) i vítěznému celku. Ne příliš zdravému Je-
línkovi, který za každou cenu chtěl hrát, se hned v
prvním utkání nevyhnulo další zranění - z nemoc-

nice se vrátil se slabým otřesem mozku!
NH Řevnice – Sokol Krčín 12:12
Branky: Veselý 5, Kraus 3, Štech 4
Ve druhém utkání jsme nastoupili proti nejlepšímu
týmu východočeské oblasti. Zatímco v prvním po-
ločase jsme jen srovnávali jednobrankové vedení
soupeře , druhý poločas jsme šli do vedení my a to
jsme dokázali navršit až o tři branky. Hrubými
chybami v závěru jsme soupeře nechali vyrovnat!
NH Řevnice – Stará Ves nad Ondřejnicí 12:7
Branky: Veselý 6, Kraus 3, Štech 2, Bíl
Jednoznačné vítězství.

NH Řevnice – Baník Most NH 13:6
Branky: Kraus 5, Štech 4, Veselý 3, Bíl
Trochu odpočinkové utkání, úspěšně zakončené.
NH Řevnice – TJ Ostopovice 10:11
Branky: Štech 4,Veselý 4, Kraus 2
Začali jsme dobře a drželi si dvoubrankové vede-
ní ještě počátkem druhého poločasu. Pak se pře-
stala dařit střelba a soupeř výsledek otočil. Snad
jsme se zalekli druhého místa na republikovém
turnaji! Jednobrankové vedení jsme neuhlídali, a
tak na nás zbyla jen »bramborová« medaile! 

Petr HolÝ, Řevnice

Na řevnické dorostence zbyla jen »bramborová« medaile
V NAFUKOVACÍ HALE SE HRÁLO DOROSTENECKÉ FINÁLE ZIMNÍCH HÁZENKÁŘSKÝCH POHÁRŮ

Školáci si »ukuchtili« pomazánku z čočky
Kroužek Vaření v přírodě existuje v
ZŠ Zadní Třebaň. Když je pěkné
počasí, chodíme ven a připravuje-
me různé dobroty. V zimě chystáme
saláty, pomazánky, pečeme... Před
pár dny přišly na návštěvu kroužku
Monika Kopecká a Lucie Tatran-
sky, které u nás zahájily projekt Zd-
ravé školní svačinky. Povídaly si s
dětmi o zdravé výživě a připravily s
nimi několik svačin: sladovou buri-
zonku, jáhlové kuličky a pomazán-
ku z červené čočky. Čočková poma-
zánka byla opravdu velice chutná,
a tak se brzy objevila i na svačino-
vém jídelníčku naší školy. 
Pavlína FIAlová, ZŠ Z. Třebaň

Foto Hana TláSKAlová

S TŘEHUSKEM. Ondřej Nováček
na hlásnotřebaňském masopustu.

Foto Angela KUBICA
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výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz

V práci mi říkali Anynko, Andulko i Any
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 12)

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulém
díle psala o tom, jak se v roli ve-
doucí vypravila na letní tábor.

S hlavním táborovým vedoucím Pa-
vlem Čepkem jsem se později znovu
setkala. Po ukončení školy jsem hle-
dala zaměstnání, místo, kde bych
mohla uplatnit své znalosti písma a
knižní grafiky. Nedařilo se mi, a tak
jsem si řekla, že vezmu zatím, co se
mi naskytne, a dál se uvidí.  Shodou
náhod se mi nabídlo místo sekretář-
ky v Závodní škole práce n. p. Arma-
beton pod vedením - Pavla Čepka.
Znali jsme se, pan vedoucí byl hod-
ný člověk, který mi vysvětlil, co by-
lo třeba. Vyřizovala jsem korespon-
denci, psala plakáty pro podnikové
akce, sjednávala školení stavbyve-
doucích, jeřábníků a podobně.
Byla jsem v Armabetonu asi pět mě-
síců, když za mnou přišel pán, jehož
jméno si už nepamatuji, a řekl mi, že
ve Státním zemědělském nakladatel-
ství se uvolní místo ve výtvarné re-
dakci. Řekla jsem si, že zkusím štěs-
tí, a ono to vyšlo! Přinesla jsem svo-
je práce na ukázku a dostala za úkol
vypracovat návrh na obálku i vazbu
publikace Mechanizace zemědělství.
Práce se mi podařila, textu bylo má-
lo, jméno autora a název nakladatel-
ství byl vysázen a tak jen titul knihy
byl nakreslený podle mého vkusu. V
SZN mě hezky přivítali, vedoucí
technické a výtvarné redakce Michal
Machajdík mě představil ostatním a
zavedl do redakce Mechanizace, aby

si prohlédli můj návrh. Protože na
něm neshledali vadu, podepsal ho
vedoucí sbírky i šéfredaktor a věc
byla připravena k tisku.
Byla jsem přijata na zkušební dobu
tří měsíců ; osvědčím – li se, zůstanu
a bude  mi přidáno na platu.  Budova
SZN stála na rohu Opletalovy ulice a
Václavského náměstí v Praze. V pří-
zemí byl obchod se zemědělskými
knihami, v dalších prostorách byly
jednotlivé redakce, fotokomora, ko-
rektorna a Oddělení časopisů. Vý-

tvarná a technická redakce spolu sdí-
lely jednu místnost a bylo tam po-
měrně dost pracovníků. Pro mne to
byla veliká změna zvykat si na nové
prostředí, na nový kolektiv; přichá-
zeli také autoři s rukopisy, které při-
nášeli k dalšímu zpracování, a tak v
redakci bylo stále živo.  Vedoucí mi
jednou řekl: „Tady jsme všichni mla-
dí, proto si tu tykáme!“ Tykání se mi
dařilo, když jsem hovořila s Blankou
Lázňovskou nebo s Jiřím Padevě-
tem, kteří byli asi jen o  pět let star-

ší, než já.  Ondřej Švarc byl ve věku
mojí maminky, bylo mu čtyřicet de-
vět, a tak u mne zůstal panem Švar-
cem, ať už se to komu líbilo, nebo
ne. Byl to milý člověk, který byl vž-
dycky ochotný   poradit.  Když mne
oslovoval, říkal mi Anynko, Vy…
Pan Strnad mě jmenoval Any, pro
všechny ostatní jsem byla  Andulka;
říkal mi tak pan Kmoch, Blanka, Jir-
ka, pan Toušek a samozřejmě i náš
vedoucí.                            (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz
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OBEC HLÁSNÁ TŘEBAŇ
vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové
organizace Mateřská škola Hlásná Třebaň

Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ky školy dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změnách některých zákonů v platném znění, 
2) znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení, 

3) organizační a řídící schopnosti, 
4) dobrý zdravotní stav, 

5) občanská a morální bezúhonnost. 

Náležitosti přihlášky:
1) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém nejvyšším vzdělání (diplom včetně vysvědčení o  státní závěrečné zkoušce, 

případně doklady o dalším vzdělání/maturitní zkoušce), 
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, 

potvrzení zaměstnavatele apod.), 
3) strukturovaný profesní životopis, 

4) písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4 
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, 

6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších přepisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971)
7) lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců) originál, popř. ověřená kopie 

8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: září/říjen 2014
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete nejpozději do 4. dubna 2014 do 12:00 hodin na adresu: 

Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 pošta Karlštejn
Obálku označte slovy: Konkurz – NEOTVÍRAT

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz. 

V Hlásné Třebani dne 4. 3. 2014                                                                                      Ing.Vnislav Konvalinka, starosta obce  
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Je tu jaro, startuje boj o záchranu
V OHROŽENÍ JSOU FOTBALOVÁ MUŽSTVA ZADNÍ TŘEBANĚ, ŘEVNIC I DOBŘICHOVIC, LETY TABULCE VÉVODÍ
Zadní Třebaň, Řevnice - Záchra-
na. To je  heslo zadnotřebaňských
fotbalistů, kteří jsou s pouhými os-
mi body na třetím místě od konce
tabulky okresního přeboru. a ná-
skok na pronásledovatele z Karlš-
tejna a Praskoles je minimální. 
Na jaře, které pro fotbalisty začne s
prvním mistrákem v sobotu 22. 3., je
co zlepšovat. Jediné vítězství na pod-
zim je alarmující. Minimálně tři ze
sedmi zápasů, které skončily remí-
zou, měl podle průběhu utkání Ost-
rovan vyhrát; hned by se nováčkovi
berounského »okresu« dýchalo lépe.
Jenže se tak nestalo, a proto teď čeká
OZT boj o přežití. Zimní přípravu
vyplnily tréninky v dobřichovické
hale a v novém roce i venkovní tré-
ninky doplněné o přátelská utkání. V
nich Třebaňští porazili Dobřejovice
4:2 i Řevnice 3:2 a prohráli s Hos-
tivicemi 2:3. Jak vidí rozpoložení tý-
mu před jarními boji opora Ostrova-
nu Jan Palička? „Podle přístupu v
přípravných zápasech bych řekl, že
si všichni uvědomují, jak těžké jaro
nás čeká. Bude to boj, abychom pře-
bor na Ostrově udrželi. Škoda, že
kvůli pracovnímu zaneprázdnění
skončil střelec Honza Prušinovský,
ale pokud se nám podaří získat jednu

dvě posily, pevně věřím, že se zach-
ráníme i bez něj.“
V ještě horším tabulkovém postave-
ní (a o soutěž níž) jsou fotbalisté
Řevnic. Na podzim získali pouze pět
bodů a jsou na posledním místě III.
třídy okresní soutěže Praha-západ.

Kudy vede cesta k záchraně? Přede-
vším podstatně lepšími výkony na
hřištích soupeřů. Ty totiž byly na
podzim, jemně řečeno, žalostné.
Beznadějně poslední tým E skupiny
krajské I. B třídy, celek Sokola Dob-
řichovice, sehrál několik přáteláků.

Sokol dobřichovice - Karlštejn 3:0
Branky: vašut 2, Hartmann
lochkov - Sokol dobřichovice 2:2
Branky: Mistoller, Zamrazil
Ve vyrovnaném utkání s účastníkem
pražské I. B třídy hosté podali dobrý
výkon.  Jiří PeTŘÍŠ, (oma)

»Benďák« vyhrál celek Bája Pic, přestřílel Samotáře
NEJLEPŠÍM HRÁČEM TURNAJE BYL VYHLÁŠEN JIŘÍ PITAUER, NEJLEPŠÍM BRANKÁŘEM JIŘÍ KADLEC

VÍTĚZNÁ PŘÍPRAVKA.Triumf na turnaji v dobřichovické hale, který se hrál
2. března, slavila přípravka FK Lety. Postupně porazila družstva Plzně, Jab-
lonce, Hořovicka i Zbraslavi. Foto NN M. FRÝDL

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

Řevnice - dobojováno. vítězem 17.
ročníku Řevnického Bandy cupu
se stalo družstvo Bája Pic. obháji-
lo tak své prvenství z loňska.
Bája Pic ve finále, jež se hrálo 1. 3.,
zdolali Samotáře. „V boji o třetí mís-
to měli mladící z Citrus Teamu na-
vrch nad IQ Ouvej,“ uvedl jeden z
organizátorů turnaje Jiří Tlášek, sám
člen vítězného týmu. „Nejlepším
hráčem byl vyhlášen Jiří Pitauer ml.
z Bája Pic, nejlepším brankářem Jiří
Kadlec ze Samotářů,“ dodal. 

Čtvrtfinále:
IQ Ouvey - Boston 2:2, 3:3 
- IQ Ouvey postoupili na nájezdy
Citrus - Kojoti 1:0, 4:2
Semifinále:
Samotáři - IQ Ouvey 2:1, 1:0
Bája Pic - Citrus 1:3, 5:1
o 5. místo:

Kojoti - Boston 4:2
o 3. místo:
IQ Ouvey - Citrus Team 0:4, 3:4
Finále:
Bája Pic - Samotáři 4:1, 2:2

Konečné pořadí turnaje:
1. Bája Pic, 2. Samotáři, 3. Citrus Te-

am, 4. IQ Ouvey, 5. Kojoti, 6. Boston
Miloslav FRÝdl

Naše noviny - XXV. ročník nezávislého
poberounského občasníku. Vychází kaž-

dých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing.
A. Tuček - čestný předseda in memoriam, 
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 9. 3. 2014.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:
Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod

Selcem, u Zámečku, na nádraží, obchod U
Jelínků, nákupní středisko Jednota,

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

Obchod; Lety: OÚ, supermarket Eso, čer-
pací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál,

benzina; Karlštejn: Obchod, Koloniál, čer-
pací stanice; Dobřichovice: Nákupní stře-
disko, stánek u nádraží Plynbouda; Černo-

šice: Stánek u nádraží, obchod Vráž;
Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod.
e-mail: redakce@nasenoviny.net;

http://www.nasenoviny.net

FK LETY, krajská I. B třída
Jince – FK Lety 23. 3. 15:00
FK Lety – Dobřichovice 29. 3. 15:00
Březnice – FK Lety 5. 4. 16:30
FK Lety – Mníšek 12. 4. 16:30
Hostomice – FK Lety 19. 4. 10:30
FK Lety – Podlesí 26. 4. 17:00
Rožmitál – FK Lety 3. 5. 17:00
FK Lety – Tochovice 10. 5. 17:00
Hořovicko B – FK Lety 18. 5. 17:00
Petrovice – FK Lety 25. 5. 17:00
FK Lety – Nový Knín 31. 5. 17:00
Žebrák – FK Lety 7. 6. 17:00
FK Lety – Vonoklasy 14. 6. 17:00

DOBŘICHOVICE, I. B třída
Dobřichovice - Tochovice 23. 3. 15:00
Lety - Dobřichovice 29. 3. 15:00
Dobřichovice - Petrovice 6. 4. 16:30
N. Knín - Dobřichovice 12. 4. 16:30
Dobřichovice - Žebrák 20. 4. 17:00
Vonoklasy - Dobřichovice 27. 4. 17:00
Dobřichovice - Jince 4. 5. 17:00
Dobřichovice - Hořovicko 11. 5. 17:00
Březnice - Dobřichovice 18. 5. 17:00
Dobřichovice - Mníšek 25. 5. 17:00
Hostomice - Dobřichovice 31. 5. 10:30
Dobřichovice - Podlesí 8. 6. 17:00
Rožmitál - Dobřichovice 14. 6. 17:00

OZT, okresní přebor
OZT – Stašov 22. 3. 15:00
Neumětely – OZT 29. 3. 15:00
OZT – Trubín 5. 4. 16:30
Osek – OZT 12. 4. 16:30
OZT – Tlustice 19. 4. 17:00
Velký Chlumec – OZT 27. 4. 17:00
OZT – Praskolesy 3. 5. 17:00
OZT – Loděnice B 10. 5. 17:00
Nižbor – OZT 17. 5. 17.00
OZT – Karlštejn 24. 5. 17:00
ČL-U. Beroun – OZT 1. 6. 17:00
OZT – Všeradice 7. 6. 17:00
Komárov – OZT 14. 6. 17:00

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Drahelčice – Řevnice 22. 3. 15:00
Řevnice – Kazín 29. 3. 15:00
Jinočany – Řevnice 5. 4. 16:30
Řevnice – Klínec 12. 4. 16:30
Roztoky – Řevnice 19. 4. 17:00
Řevnice – Č. Újezd 26. 4. 17:00
V. Přílepy – Řevnice 3. 5. 17:00
Řevnice – Zbuzany B 10. 5. 17:00
Kosoř – Řevnice 17. 5. 17:00
Řevnice – Třebotov 24. 5. 17:00
Kněževes – Řevnice 31. 5. 17:00
Rudná – Řevnice 7. 6. 17:00
Řevnice – Dobříč 14. 6. 17:00

Fretky zvou ženy:
Pojďte hrát hokejbal!
Máte rády kolektivní sporty? Líbí se
vám hokej? Hokejbalový klub SK
Kelti s ženským týmem HBC Fretky
umožňuje všem zájemkyním od 12
let zkusit si sport, který má mnoho
společného s hokejem, ale nevyža-
duje umění dobře bruslit! Hřiště v
Berouně-Hlinkách je jen pro ženy a
dívky otevřeno každé pondělí mezi
19 a 20.00. Hokejky na místě k za-
půjčení, vstup zdarma! Info na: 774
913 225.              Iva Sevaldová,

HBC Fretky Nižbor

Kádr je skoro beze
změn, hlásí Letovští
Lety - V plné přípravě na jarní mist-
rovské boje jsou také fotbalisté FK
Lety, vedoucí tým E skupiny krajské
I. B třídy. „Kádr je prakticky beze
změn,“ uvedl vedoucí mužstva Jiří
Kárník. „Odešel Josef Baubín do
Štěchovic, naopak stále jednáme o
příchodu dvou až tří nových hráčů,“
dodal. Letovské áčko hrálo zimní
Weber Cupu v Radotíně, kde se ut-
kalo s týmy z pražské i středočeské
1. A třídy a krajských přeborů: 
Braník - FK Lety 4:2 (1:1)
FK Lety - ČAFC 2:0 (0:0)
Doksy - FK Lety 1:4 (0:2)
FK Lety - Radotín 2:5 (1:1)
Hvozdnice - FK Lety 2:1 (0:0)
Jíloviště - FK Lety 2:1 (0:0)
FK Lety - Zbraslav 2:8 (2:4)
V boji o 13. místo porazily Lety Bí-
lou Horu 6:1.                                 (mif)

OBHÁJCI! Vítězové turnaje, celek Bája Pic.                    Foto Pavel JÍLEK


