
Organizátoři se předhánějí v nabídce
nejrůznějších letních akcí. Sportovní
vyžití (nejen) s tenisovou raketou v
ruce nabízí Sportclub Řevnice, stej-
ně jako »konkurenční« Klub Martiny
Navrátilové či Petr a Pavel Václav-
kovi. Příměstské tábory pořádá hlás-
notřebaňský Hlásek i Domeček Ho-
řovice, na třítýdenní tábor mohou dě-
ti s liteňským Zálesákem, »koňský«
program nabízí statek ve Lhotce...

Kempy Sportclubu Řevnice jsou pro
děti od pěti let výše. „Kromě te-niso-
vých, které pořádáme každoročně,
nově nabízíme multisportovní kem-
py, jež obsahují cyklovýlet, turistiku
v brdských lesích nebo jízdu na ko-
ni,“ sdělil Jan Švéd. „Čtyři kempy se
budou konat v Řevnicích, pátý ve
Frýdlantu. Novinkou bude i účast
známých tváří: kuchař Roman Va-
něk uvaří dětem zajímavou dobrotu,

moderátor Jaromír Bosák bude vy-
právět zážitky z olympiády v Soči a
fotbalového mistrovství světa v Bra-
zílii,“ dodal s tím, že další informa-
ce najdete na www.tenisrevnice.cz. 
LTC Řevnice Klub Martiny Navráti-
lové pořádá  pětidenní letní sporto-
vání pro děti se zaměřením na tenis
a fyzickou kondici. „Nabízíme dva
termíny - od  30. 6. do 4. 7. pro mír-
ně pokročilé a od  25. 8. do 29. 8. pro
začátečníky i pokročilé hráče,“
uvedl Michal Drašnar. Více se do-
zvíte na tel. čísle 603 462 603.
(Dokončení na straně 10) (pef)

Zloděj ze zámku ukradl
víno za čtyřicet tisíc korun
Liteň - Pro opravdu zajímavý lup se vypravil v
půli března neznámý zloděj do liteňského zám-
ku. ukradl víno za desítky tisíc korun.
„Lupič přelezl vrata do areálu zámku v Litni, vy-
páčil petlici na dveřích do sklepa a odcizil pade-
sát lahví vína,“ uvedla velitelka karlštejnských
policistů Hedvika Kaslová. Majitelé přišli o teku-
tou révu v hodnotě 40 000 Kč. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Na máje dorazí »súbory« - strana 3
* Vlak potáhne Prasátko - strana 3
* V Litni zazpívá Pecková - strana 7

Svinaře - Z Ostrovanu Zadní Tře-
baň to dotáhl až do Viktorie Plzeň.
Zatím kope v B-týmu, ale v něko-
lika přípravných zápasech už na-
stoupil za prvoligové áčko, s nímž
absolvoval soustředění na Kypru.
Řeč je o dvaadvacetiletém obránci
Martinu HRuBéM ze Svinař.
Kdy a kde jsi začal s fotbalem?
K fotbalu mě přivedl táta. Začal
jsem v 5 letech, v přípravce třebaň-
ského Ostrovanu. Trénoval nás prá-
vě táta a Martin Zíma. Pak jsem šel
do žáků v Hořovicích, to mi bylo asi
10. Tady jsem zůstal čtyři roky -

právě zde si mě vyhlédla Plzeň a na-
bídla mi přestup. V dorostu už jsem
tedy nastoupil za Viktorku.
Jaké bylo rozhodování, zda jít do
Plzně? Šel jsi v patnácti letech z do-
mova, do neznámého prostředí…
Plzeň hrála ligu, z Hořovic to byl
velký krok vpřed. Volali mi ze Spar-
ty, ale to už jsem byl přijat na gympl
v Plzni. Po domluvě s tátou jsem
tedy nastoupil tam. Začátky byly
těžké, v Plzni jsem neměl nikoho,
nikoho jsem neznal, šel jsem na cizí
školu, bydlel na intru. Asi po půl
roce jsem si zvykl. Zocelilo mě to.

Jak se ti ve »slavné« Viktorce líbí?
Už hraješ i za áčko?
V současné době hraji za Plzeň B, s
A-týmem trénuji a hraji za ně přáte-
láky. V áčku je to super, rozdíl je i v
tréninku, hráči jsou mnohem zkuše-
nější, nejsou zbrklí, každou situaci
vyřeší lépe, než my, mladší. Jsme si-
ce rychlejší, ale pořád dost chybuje-
me. A každá chyba je potrestána.
A jak tě v áčku přijali jako benja-
mínka?
Jo, jsem jeden z nemladších, takže
na tréninky nosím míče, lahve... 
(Dokončení na straně 12)                 (box)

PRVNÍ MISTRÁKY. Úvodní kolo jarních fotbalových mistráků se hrálo v sobotu 22. a v neděli 23. břez-
na. V berounském okresním přeboru svedl los proti sobě dvě mužstva našeho kraje: Karlštejn podlehl
na svém hřišti Všeradicím 0:2. (Viz strana 12) Foto Zuzana KoháčKoVá

Poberouní - Jaro sice sotva začalo, ale ve většině rodin s dětmi už inten-
zivně myslí na léto. Rodiče plánují ratolestem aktivity na prázdniny,
vymýšlejí, pošlou-li je k babičce, či se skauty do lůna přírody. Nezdá se
to, ale čas vybrat ten nejsprávnější tábor je tu!

Už víte, kam pošlete děti na tábor?
ORGANIZÁTOŘI Z NAŠEHO KRAJE SE PŘEDHÁNĚJÍ V NABÍDCE LETNÍCH AKTIVIT

25. března 2014 - 6 (618) Cena výtisku 7 Kč

Od začátku Velké války
letos uplyne sto let

Začal ve třebaňském Ostrovanu, teď válí za Viktorku Plzeň

Jdeme vám vrátit přeplatek!
lžou seniorům podvodníci
Lety, Černošice - Jdeme vám vrátit přeplatek!
hlásí seniorům neznámí »dobráci«. Ve skutečnos-
ti přišli krást. Před pár dny tento trik vyzkoušeli v
Letech a v Černošicích. Jednou jim to vyšlo
„V sobotu 15. 3. se žena bílé pleti pod záminkou
vrácení přeplatku za elektřinu snažila vloudit do
bytu v Letech. Když jeho majitelka telefonovala
dceři, zda nemá menší bankovky, žena se od do-
mu vytratila a s mužem, který čekal venku, utek-
la,“ řekl velitel řevnických policistů Jiří Dlask.
Druhý den to stejná výtečnice zkusila v Černoši-
cích. Opět pod záminkou vrácení peněz za pře-
platek se vloudila do domu zdejší seniorky a
ukradla jí 4.000 Kč. (Dokončení na straně 9) (mif)

V Dobřichovicích opět
padl teplotní rekord
Dobřichovice - Ve čtvrtek 20. břez-
na začalo jaro. A nebo léto? V pátek
21. 3. naměřili v Dobřichovicích stě-
ží uvěřitelných 24,1 stupně Celsia!
Ten den bylo v městečku u Berounky
nejtepleji z celé republiky.
V Dobřichovicích byl skoro o šest
stupňů překonán teplotní rekord z
roku 2012. Rekordy ale padaly také
jinde. V pražském Klementinu (22,4
stupně Celsia), Poděbradech (23,7),
v Brandýse nad Labem (23,4), či v
severočeských Doksanech (23,8).
Dobřichovice drží i absolutní český
teplotní rekord: 20. 8. 2012 zde bylo
naměřeno 40,4 stupně Celsia. (mif)
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Salto chystá Piknik, posvícení i čtení ze starých kronik
BLANKA HOVORKOVÁ MAŘÍKOVÁ: „STÁLE JEŠTĚ VŠE NEFUNGUJE TAK, JAK BY MOHLO!“

Dobřichovice - Třetí ročník bene-
fiční konference Den pro živou ra-
dost s podtitulem Mít, či nemít dí-
tě? se koná 5. 4. v dobřichovickém
Centru komplexní péče (CkP).
Jednou z koordinátorek akce je
Hana SlaDká, fyzioterapeutka  a
vedoucí programů CkP. 
na co je zaměřený letošní ročník
semináře?
Letošní ročník konference jsme po-
jmenovali Mít, či nemít dítě? Roz-
hodli jsme se rozšířit obecnou rovinu
vnímání. Chceme bořit mýty, že sta-
rosti s početím řeší pouze ženy.
Chceme upozornit na to, že i muži
mají své problémy. V moderovaném
rozhovoru se zaměříme na dvojici
mladých žen, které měly odvahu sdí-
let své přání mít dítě. Konference je
benefiční, získané peníze budou vlo-
ženy na transparentní účet obecně
prospěšného projektu Živá radost. 
komu jsou vámi nabízené informa-
ce určené? 
Na své si přijde odborná i laická ve-
řejnost. Konference je určena všem
zájemcům o tématiku přirozeného
početí. Je určena párům, jež uvažují
o přirozené cestě za vytouženým po-
tomkem. Je i pro muže a ženy, kteří
se rozhodli dítě nemít. Stejně tak si
na své mohou přijít odvážní jedinci,
kteří přijali skutečnost, že dítě mít
nemohou. Chtěli bychom, aby každý
dostal příležitost získat nadhled nad
vlastním příběhem. Na loňském roč-
níku vzniklo bezpečné prostředí, v
němž byl dobrovolný prostor ke sdí-
lení pocitů či příběhů. Loňská účast-
nice Veronika se svěřila se svými
dojmy: „Vyzkoušela jsem všechny
možné metody, abych otěhotněla;
zatím neúspěšně. V průběhu konfe-
rence jsem si uvědomila několik

podstatných věcí - především o sobě,
a velmi za to děkuji. Myslím, že to
byl jeden z nejdůležitějších dní v
mém životě a touhu po rodině roz-
hodně nevzdávám.“ 
na jaké lektory se tentokrát návš-
těvníci mohou těšit?
Zájemci se mohou těšit na Helenu
Máslovou, odbornici v oblasti psy-
chogynekologie, Vladimíra Kubíč-
ka, předního českého androloga, kte-
rý napsal populárně naučnou publi-
kaci Penis - rádce nejen pro muže. S
Jitkou Holubcovou otevřeme téma
spokojenosti se sebou samým, bude-
me se věnovat kraniosakrální osteo-
patii s Alexandrou Masnerovou.
Zastoupení bude mít Společnost pro
psychosomatickou podporu léčby ne-
plodnosti i organizace Na počátku.
Přišlo mi velmi zajímavé a zároveň

osvětové téma Děti a registrované
partnerství. Je v této oblasti slabé
místo naší společnosti?
Toto téma můžeme brát hodně kon-
troverzně. Pokud ale současná spo-
lečnost přijala skutečnost přirozené-
ho soužití párů stejného pohlaví, bu-
de se muset dříve či později postavit
čelem k otázce, jak je to s dětmi
těchto párů. Na konferenci zazní
moderovaný rozhovor dvou žen, kte-
ré se nachází v období vztahu, kdy
uvažují o dítěti. Rozhovor povede
Iveta Kučerová, zakladatelka projek-
tu Živá radost. 
Také mě zaujal termín hormonální
akvárium. Domnívám se, že veřej-
nost netuší, o jak velký problém se
jedná, souhlasíte?
Hormonální akvárium je dokumen-
tární film, který vypráví o koloběhu

antikoncepční pilulky, jejím vlivu na
lidské tělo a změny pohlaví u ryb.
Souhlasím s tím, že antikoncepční
pilulky předepisované bez koncepce
mohou být velkým problémem nejen
individuálním, ale i společenským.

Helena PelikánOvá

Zadní Třebaň - Občanské sdruže-
ní Salto působí v Zadní Třebani od
roku 2010. Jeho cílem je rozvoj
občanské společnosti, ochrana ži-
votního prostředí i podpora kultu-
ry a vzdělávání. Jednou ze zaklá-
dajících členek je Blanka HO-
vOrkOvá Maříková.
blíží se volby do obecního zastupi-
telstva. chystá se Salto kandidovat?
Ano. Vzhledem k tomu, že jsme ma-
lý spolek, budeme stejně jako před
čtyřmi lety kandidovat společně s
nezávislými. Myslíme si, že stále
ještě vše nefunguje tak, jak by moh-
lo. Nápadů máme hodně. Rádi by-
chom využili nadšení, síly a svěžího
pohledu lidí, kteří mají svoji bu-
doucnost spojenou se Zadní Třebaní
a jsou ochotni věnovat čas utváření
příjemného místa k žití pro všechny. 
Salto v obci zavedlo několik veřej-
ně-sociálních akcí, máte v plánu
nějaké další? 
Máme radost z každé uskutečněné
akce, když vidíme, že jsme přispěli k
příjemné chvíli pospolu, k radosti z
tvoření a nebo k příjemnému pro-
středí kolem nás. Tři roky jsme pořá-
dali Sedlácké a řemeslné trhy s pro-
gramem a dílnami pro děti. Myslím,
že byly hezkým místem setkávání.
Budeme pokračovat ve vánočním
Štěpánském zpívání a organizaci hu-
debních kroužků ve škole. Na červen

chystáme velkou akci s pracovním
názvem Piknik, na říjen už tradiční
Havelské posvícení. Právě teď vybí-
ráme zajímavé pasáže ve starých
kronikách, z nichž se bude číst 13.
dubna od 17 hodin. Jistě se něco za-
jímavého dozvíme i od pamětníků.
Podobná setkání tady prý bývala a
teď, kdy se Zadní Třebaň rozrostla o
hodně nových obyvatel, bude pro ně

zajímavé nahlédnout do historie
místa, kde žijeme.  
Jaký máš nyní v Zadní Třebani po-
cit? Změnilo se něco za uplynulé
čtyři roky?
Před čtyřmi lety převládal pocit
»zoufalá beznaděj«. Například na
otázku týkající se páté třídy ve škole
jsme slyšeli odpověď: „Rozhodně
ne, do školy se investovat nebude!“

Nová jídelna vznikla svépomocí ro-
dičů a ze sbírky místních podnikate-
lů i rodičů. Přitom se plánovalo dru-
hé fotbalové hřiště ve vsi za 16 mili-
onů, přes internet se za 250 000 Kč
koupil traktor, který nikdy nepřijel.
Právě tenhle přístup nás vedl k zapo-
jení se do místní politiky a snahy dě-
lat jí lépe. Situace má ještě daleko k
ideálu, věci se mění pomalu, ale po-
krok tu rozhodně je. Za velký úspěch
považuji, že starosta Balíček, který
byl jako nezávislý na naší kandidát-
ce, prosadil smysluplné řešení kana-
lizace a získal dotaci na její výstav-
bu. Povedlo se prosadit Studii funkč-
ních vztahů, kterou zpracovali míst-
ní Šárka Sodomková, Petr Mareš a
Jan Bartoň. Výsledky, které se brzy
dozvíme, by měly sloužit jako vodít-
ko při zvelebování obce. O rozšíření
školy a otevření páté třídy už se také
uvažuje. Obec podporovala naše
Sedlácké a řemeslné trhy i výuku na
hudební nástroje ve škole. 
a co se podle tebe nepodařilo?
Zatím se zanedbává dostatečné in-
formování veřejnosti, co zastupitel-
stvo chystá, o čem se rozhoduje, jak
rozhodlo, nebo že se bude konat ve-
řejné zasedání. Právě takové infor-
mace by zastupitelé a členové Salta
Jitka Nováková a Jan Hovorka rádi
zveřejňovali v Našich novinách. 

Helena PelikánOvá

Hana Sladká: Chceme bořit mýty!
V DOBŘICHOVICÍCH SE BUDE KONAT TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE DEN PRO ŽIVOU RADOST

KOORDINÁTORKA PROJEKTU. Hana Sladká. Foto aRchIv

TRHY. Blanka Hovorková na Sedláckých trzích.      Foto František chlaň

Dušek přivezl pera
Přednáška o reflexní terapii s názor-
nými ukázkami se konala v řevnické
čajovně Cherubín. Přednášel Josef
Vrba (na snímku), úspěšný praktik a
zakladatel Pražské  školy reflexní te-
rapie, který se nedávno přistěhoval
do Řevnic. Pravděpodobně budou
navazovat další přednášky a možná i
víkendové semináře o reflexní tera-
pii a čínské energetické anatomii.  
O zážitky z Austrálie, kde strávil mě-
síc, se bezprostředně po návratu do
Česka s návštěvníky  řevnické čajov-
ny podělil herec Jaroslav Dušek. Sr-
šel vtipem, energií a vyprávěl fasci-
nující příběhy. Přivezl také několik
šamanských předmětů: pera z kaka-
du, pryskyřici a kameny.            (help)

Daniela Rohlíčková, Řevnice
Foto Jan cheRubín
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Na máje dorazí »súbory« ze Slovenska
NA XV. ROČNÍKU POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU VYSTOUPÍ 43 KROJOVANÝCH DRUŽIN

Dobové vagony přitáhne z Prahy do Zdic Prasátko
POBEROUNÍM A PODBRDSKEM POJEDE PRVNÍ DUBNOVOU SOBOTU NĚKOLIK HISTORICKÝCH VLAKŮ
Brány muzea Výtopna Zdice zamě-
řeného na železniční a silniční histo-
rickou techniku se po zimní přestáv-
ce otevřou první dubnový víkend 5.
a 6. 4. Kromě osobních i nákladních
aut, autobusů, lokomotiv, drezín či
vagonů budete moci zhlédnout třeba
i expozice socialistických relikvií
včetně »vzorového« pokoje z přelo-
mu 50. a 60. let minulého století.
Ve Zdicích se v sobotu 5. 4. bude ko-
nat jakýsi malý Dopravní den. Mezi
železniční stanicí, Army muzeem,
společenským domem, kde budou
vystavovat plastikoví modeláři, a
Výtopnou Zdice bude mezi 9. a 16.
hodinou pendlovat mimořádný his-
torický autobus.
Velkým lákadlem pro návštěvníky
určitě budou jízdy zvláštních vlaků
tvořených historickými vozy s dře-
věnými lavicemi. V sobotu ráno bu-
de jeden vypraven z Prahy - v jeho
čele posupí malá lokomotiva zvaná
Prasátko. Druhý pojede z Nepomuku
přes Blatnou a Příbram. Oba budou
mít cíl ve Zdicích. Odtud navíc v po-

ledne vyjede Saxíkův výletní vlak
Herold Expres do Březnice a Rožmi-
tálu pod Třemšínem. Předem přihlá-
šení se budou moci zúčastnit exkur-
ze v březnickém pivovaru Herold či
v rožmitálském Podbrdském muzeu.
Obě exkurze je nutné předem rezer-
vovat na mailu saxi-doprava@sez-

nam.cz. Ostatní výletníci mohou na-
vštívit v Březnici místní barokní zá-
mek. Cyklisté zase mohou zmíněné-
ho vlaku využít k bezplatné přepravě
svého kola třeba do Rožmitálu a od-
tud se vydat nejednou cyklostezkou
do Brd nebo jejich podhůří. 
Ve Výtopně Zdice bude připraveno

občerstvení, dopoledne zde bude vy-
hrávat staropražská kapela Třehusk.
Ta pak po obědě zpestří jízdu pasa-
žérům Herold Expresu do Březnice.
Další podrobnosti, včetně cen jízd-
ného a jízdních řádů najdete na webu
www.saxi.cz.               Radim ŘÍHA,

Muzeum Výtopna Zdice

Poberouní – Moravská Strážnice
má Mezinárodní folklorní festival,
Domažlice své Chodské slavnosti.
K regionům folkloru zaslíbeným
však stále více patří i kraj kolem
dolní Berounky a pod Brdy – na
letošní, XV. ročník festivalu Staro-
české máje dorazí přesně 41 sou-
borů z celé republiky. A dva »sú-
bory« ze Slovenska k tomu.
Patnáct let už se v našem kraji koná
setkání krojovaných muzikantských
a tanečních družin. K Zadní Třebani,
kde se májový festival zrodil, se po-
stupně přidávaly další obce i města
našeho regionu; letos se Staročeské
máje budou konat na devíti místech
celého poberounského a podbrdské-
ho kraje, od Černošic po Beroun, od
Litně po Mníšek pod Brdy. Všechny
květnové víkendy bude příznivcům
lidové muziky, zpěvu i tance servíro-
váno bohaté menu: cimbálovky, du-
dácké kapely, dechovky, pěvecké
sbory, taneční skupiny dětské i dos-
pělácké, soubory z Čech, Moravy i

Slovenska. A k tomu stylové jarmar-
ky, pobožnosti, ceremoniály žádání
o právo, průvody krojovaných účast-
níků, taneční zábavy…
Ptáte se po novinkách? Tady jsou. V
Berouně, kde se Staročeské máje ko-
nají první květnový víkend (mimo-
chodem, ve stejném termínu Beroun
hostí také vyhlášené Hrnčířské trhy),
bude součástí akce Koláče festival.
Diváci budou moci nejen sledovat
vystoupení souborů z Chodska, Va-
lašska, Doudlebska či Poberouní, ale

také ochutnat či si koupit koláče
chodské, valašské, ušaté doudlebské,
oboustranné berounské, liteňské,
kralovické… Navíc každý může při-
nést svůj upečený sladný výtvor a
vyhrát některou z cen. Poprvé se na
Staročeských májích představí sou-
bory přímo ze Slovenska. Dvě krojo-
vané družiny z Jaslovských Bohunic
stráví v našem kraji tři dny a potěší
diváky festivalu v Letech, Všeradi-
cích i Mníšku pod Brdy. Prvně k Be-
rounkce či pod Brdy dorazí také

další účinkující soubory: kubánsko-
česká kapela Mezcla Orquesta, Li-
dová a Mladá muzika z Chrástu, Ji-
hočeská Sedmikráska, skupiny Praš-
těnka a EKG-M, taneční soubor Bej-
vávalo, cimbálová muzika Vladimí-
ra Novotného a další.
Obnovené premiéry si po letech na
májích odbyde hned několik soubo-
rů: Krknošský horal, který z Vrch-
labí dorazí i s oblíbeným Krakono-
šem, jihočeský Doudleban, kapela
Dokolečka, Lučina, Lučinka, dudác-
ká muzika Duha… A chybět samo-
zřejmě nebudou ani domácí účinku-
jící: Klíček, Notičky, Proměny, Pra-
mínek, Kvítko, Třehusk, děti ze škol,
školek, »lidušek« různých zájmo-
vých skupin…
Takže, pokud jste zvyklí chystat si
svůj program v předstihu, nezapo-
meňte si už teď do diářů poznamenat
výrazným písmem: KVĚTEN = PO-
BEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FES-
TIVAL STAROČESKÉ MÁJE! 

Miloslav FRÝDL

Kde a kdy se letos koná májový festival
Letos se folklorní festival Staročeské máje koná v těchto obcích/městech:
BEROUN, Barrandovo náměstí - sobota 3. května, neděle 4. května
ČERNOŠICE-MOKROPSY, Masopustní náměstí - neděle 4. května 
VINAŘICE, náves - sobota 10. května
LITEŇ, prostranství u školy/náměstí - sobota 10. května
LETY, náves - sobota 17. května 
VŠERADICE, u hospody - sobota 17. května 
MNÍŠEK POD BRDY, zámek/náměstí - sobota 17. května
KARLŠTEJN, náměstí - neděle 25. května
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves - sobota 31. května

BRATIA SLOVÁCI. Soubor Blavanka k Berounce přijede ze slovenských Jaslovských Bohunic. Foto ARCHIV

PRASÁTKO. Z Prahy do Zdic pojede 5. 4. malá souprava s lokomotivou přezdívanou Prasátko.    Foto Radim ŘÍHA
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Povídali o Tibetu, popíjeli čaj se solí
ÚČASTNÍCI BESEDY O POSVÁTNÉ HOŘE KAILÁS VYBRALI TISÍC KORUN NA VEŘEJNOU SBÍRKU 

Jedenáctý Večer pro Tibet se konal v
úterý 11. března v Mníšku pod Brdy.
V sále kulturního střediska se sešli
příznivci cestování a milovníci vý-
chodních kultur. Většina z nich byla

z Mníšku, ale dorazili i  zájemci z
Nového Knína, Řevnic či Svinař.
Čekalo na ně tradiční občerstvení -
tentokrát dokonce dvojího druhu:
jasmínový čaj i česká varianta tibet-
ského slaného čaje. Ve zšeřelém sá-
le, osvíceném jen světlem svíček a
provoněném typickou vůní tyčinek,
se s námi o zážitky z putování kolem
posvátné hory Kailas podělila Jaro-

slava Pokorná z Mníšku. Fotografie
z cesty, kterou v malé skupině turis-
tů absolvovala na jaře 2012, nám
přiblížily atmosféru přísně střežené-
ho prostoru,  v němž přežívají již jen
malé zbytky původní tibetské kultu-
ry. Jejich autorka projekci provázela
bezprostředním, poutavým komentá-
řem a ochotně odpovídala  na všech-
ny dotazy. Akci uspořádalo Městské

kulturní středisko Mníšek pod Brdy
v rámci tradičních Dnů Tibetu  v ČR.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
ve výši 1 060 Kč byl zaslán na konto
Veřejné sbírky Tibet, pořádané ob-
čanským sdružením Lungta. 

Jarmila BAlKoVá, Mníšek p/B

OSLAVA ZNOUZROZENÍ. Poberounská rocková kapela Vosí hnízdo vy-
hrávala 15. března v mokropeských Jedličkových lázních. V pořadí druhý
koncert »Vosího turné« po okolních vískách byl podle člena skupiny, Řev-
ničana Libora Chvojky pojat jako oslava  znovuzrození kapely po dlouhém
hudebním spánku. Předkapelou byli mladí muzikanti z formace SCB.
Foto Jakub KEncL (help)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
4. 4. 18.00 MADAGASKAR 3

KINO ŘEVNICE
26. 3. 10.00 a 20.00 REVIVAL
26. 3. 16.00 ANGELIKA
26. 3. 20.00 REVIVAL
2. 4. 16.00 a 20.00 GRAVITACE
4. 4. 20.00 NĚŽNÉ VLNY
5. 4. 17.00 FESTIVAL OUTDOORO-
VÝCH FILMŮ EXPEDIČNÍ KAMERA
5. 4. 20.00 FESTIVAL OUTDOORO-
VÝCH FILMŮ EXPEDIČNÍ KAMERA
- 2. BLOK

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
24. - 27. 3. 18.30 (Pá,So,Po,Út 17.30, Ne
20.00) 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
24. 3. 20.00 POMPEJE 3D
25. 3. 20.00 FAIR PLAY
27. 3. 15.30 PHILOMENA
28. 3. 17.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
28. 3. - 30. 3. 20.00 (So 17.30) NOE
29. 3., 30. 3., 1. 4. 17.30 (So 20.30) 10
PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
30. 3. 15.30 ZVONILKA A PIRÁTI 3D
31. 3. 18.30 NOE 2D
1. 4. 17.30 10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU
1. 4. - 2. 4. 20.00 (St 17.30) PŘEŽIJÍ JEN
MILENCI
2. 4., 5. 3., 6. 4. 20.00 (Ne 17.30) ONA
3. 4. 15.30 BABOVŘESKY
3. 4. 18.30 KOLEJE OSUDU
4. 3. - 6. 4. 18.30 (So 17.30, Ne 20.00)
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRV-
NÍHO AVENGERA 3D
5. 4. 15.30 ZVONILKA A PIRÁTI
6. 4. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
7. 4. a 9. 4. 13.45 ŠMOULOVÉ 2
7. 4. - 8. 4. 18.30 (Út 17.30) POMPEJE

KINO RADOTÍN
25. 3. 17.30 FAIR PLAY
25. 3. 20.00 AŤ ŽIJE SVOBODA
26. 3. 17.30 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
26. 3. 20.00 VLK Z WALL STREET
27. 3. 17.30 VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
27. 3. 20.00 NOE
28. 3. 17.30 DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABYHO A SHERMANA 3D
28. 3. 20.00 YVES SAINT LAURENT
29. 3. 16.00 POŠŤÁK PAT 3
29. 3. 17.30 NOE 3D
29. 3. 20.00 NON-STOP
1. 4. 17.30 12 LET V ŘETĚZECH
1. 4. 20.00 ATILLA MARCEL
2. 4. 17.30 KOLEJE OSUDU
2. 4., 9. 4. 20.00 PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
3. 4. 17.30 TRABANTEM AŽ NA KO-
NEC SVĚTA

Jako bonus jsme mohli nahlédnout do Nepálu
V rámci Dne pro Tibet, který pořádají v Mníšku již několik let, vystoupila a
do tajů nejposvátnější hory Kailas v Tibetu nás zasvětila Jaroslava Pokorná
z mníšeckého Zeleného krámku. Byl nám nabídnut Himálajský čaj, naše ob-
doba Tibetského čaje se solí a máslem z jaka (v našem případě kozím). Bylo
to moc moc dobré. Večer se nesl v příjemném duchu při promítání obrázků
a vyprávění o Tibetu. Jako bonus jsme mohli nahlédnout do Nepálu, přes
který cestovatelka také jela. Všem moc děkuji za pěkný večer!

Marie Tučková BěLOhLÁVKOVÁ, Bílý Kámen

Filharmonie uvede »akční« Janovy Pašije
Janovy Pašije Johanna Sebastiana Bacha uvede 5. dubna od 18.00 v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích místní komorní filharmonie.
Příběh o zatčení, výslechu, mučení a popravě Ješui bin Josefa z Evangelia
podle Jana pojal J. S. Bach velkoryse. Jeho hudba by mohla být použita i
dnes k akčnímu filmu na toto téma. Provedení se ujmou sopranistka Micha-
ela Šrůmová, vystupující s předními českými i zahraničními orchestry na
hudebních festivalech zvučných jmen a mezzosopranistka Markéta Cuk-
rová, jedna z nejvyhledávanějších zpěvaček »staré« hudby činná v nejlep-
ších ansámblech po celém světě. Basové árie a roli Ježíše zazpívá Martin
Strouhal, tenorových árií, role Evangelisty a řízení ansámblu se ujme Sta-
nislav Mistr, člen Komorní opery Praha a zakladatel temperamentního
sboru Pražští pěvci, který se s Černošickou komorní filharmonií postará o
sborové části. Dvouhodinové dílo bude provedeno v originálním německém
jazyce s titulkovacím zařízením. Vstupné je 150/100 Kč. 

Václav POLíVKa, Černošice

Tipy NN
* Film Čtyřlístek ve službách krále
budou 25. 3. od 17.45 promítat v ba-
ru U Emy Lhotka. Od 20.00 zde mů-
žete zhlédnout snímek Sedm let v
Tibetu. (pef)
* Vtipnou komedii Podivné dueto
odehraje divadelní spolek Gaudium
z Radotína 26. 3. od 19.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* o putování po Kamerunu bude
27. 3. od 19.00 v Modrém domečku
Řevnice vyprávět cestovatelka Kami-
la Axmannová. Vstup 60 Kč.     (šah)
* Vernisáž výstavy obrazů malířky
Katii Jiránkové Levanti se uskuteční
28. 3. od 18.00 ve velkém sále zám-
ku Dobřichovice. Expozice bude pří-
stupná do 11. 4. (vlc)
* Ska-reggae koncert v podání ka-
pely Cháska na vás čeká 28. 3. od
21.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Komedii Vratká prkna od Arnošta
Goldflama režírovanou Alicí Čermá-
kovou uvedou 28. - 29. 3. od 20.00
v kině Řevnice místní ochotníci.
Derniéra je naplánovaná na 30. 3. od
18.00 hodin. (pef)
* Besedu Jakuba Šarouna s projekcí
na téma Země hor v srdci Asie - Kir-
gizstán hostí 29. 3. od 18.00 sál Dr.
Fürsta Dobřichovice. (vlc)
* Na hudebním plese, který se koná
29. 3. od 19.00 ve Společenském
domě Zadní Třebaň, zahraje dětská
lidová muzika Notičky s moravskou
cimbálovkou Harafica.                 (pn)
* Mongolské trio Dunjingarav zah-
raje tradiční písně na nástroje morin
huur, tovshuur, ever buree a trumpe-
ty 29. 3. od 19.00 v čajovně Cheru-
bín Řevnice. Vstupné 280 Kč. (pef) 
* hudební pohádku Zvířátka a lou-
pežníci uvede 30. 3. od 15.00  v sále
Dr. Fürsta Dobřichovice Divadélko
Kapsa.           Vlaďka cVRČKoVá
* Elisabeth lohninger Quartet
zahraje 31. 3. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstup 120 Kč.   (pab)
* Jitka Vrbová zazpívá country i
swingové písničky 4. 4. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Spoluúčin-
kují Standa Chmelík a Hot Jazz Pra-
ha. Vstupné 180 Kč. (pab)
* Komedii Laurenta Ruquiera Udě-
láte mi to znova  v podání Libošo-
vického ochotnického spolku LOS
můžete vidět 5. 4. od 19.00 v restau-
raci U Janů Karlštejn.                 (hek)
* X. benefiční ples o. s. Náruč, letos
ve stylu sci-fi, se koná 5. 4. od 20.00
v Liďáku Řevnice. Hraje DJ Olda
Burda. Šárka hAŠKoVá
* divadelní hru Líbánky ve čtyřech
aneb Láska ať jde k čertu! uvede 6.
dubna od 19.00  v Clubu Kino Čer-
nošice pražské divadlo Akorát.  Vs-
tupné 100 Kč.     Pavel BlAŽENÍN
* dadaistické i secesně laděné ob-
razy malířky Aleny Melton Písařové
jsou do 9. 4. k vidění v kavárně Mo-
drého domečku Řevnice.           (šah)
* Výstava nejzajímavějších modelů
z kostek známé stavebnice je do 16.
5. k vidění v Muzeu Českého krasu
Beroun. Součástí expozice jsou hra-
cí koutky se stavebnicí.              (mic)

Folklorní soubor Pramínek působí v
rámci tanečního oboru ZUŠ Černo-
šice. Lidová muzika, za jejíhož do-
provodu soubor vystupuje, přijme
do svých řad nové muzikanty a mu-
zikantky! Vítáni jsou děti i dospělí
hrající na různé nástroje, kteří mají
zájem o hudbu a chuť učit se nové
věci. Kapela pracuje pod vedením
profesionálního hudebníka a peda-
goga Václava Polívky. Kontaktovat
jej můžete na: v.polivka@sez-
nam.cz, nebo na tel: 605 720 158.

Malá muzička Pramínku působí pod
vedení zkušeného sbormistra a pe-
dagoga Romana Michálka. Je urče-
na především menším dětem, které
se s hudbou seznamují. V případě,
že byste měli zájem, aby se vaše děti 
staly členy muzičky, kontakt na ka-
pelníka je: 724 358 787
Více o obou muzikách a o Folklor-
ním souboru Pramínek se dozvíte
na: www.praminekcernosice.cz.

Magdaléna VoldřichoVá,
Černošice

Dobřichovičtí sbírali
ceny v Rakovníku
Úspěšní byli na letošní divadelní
přehlídce Wintrův Rakovník členové
Dobřichovické divadelní společnos-
ti. Hra Sladké tajemství, již uvedli
12. 3., získala hned několik ocenění:
Cenu za režii si odnesl Jiří Oberfal-
zer, Cenu za herecké výkony Jiří Šaf-
ránek, Karel Král i Alexandr Skutil a
Čestné uznání za herecké výkony Jan
Seidel i Jolana Voldánová. Bohužel
jsme nepostoupili do dalšího soutěž-
ního kola, nicméně i tak je to obrov-
ský úspěch! Komedii Ray Cooneyho
Sladké tajemství můžete vidět 26. 3.
od 19.00 v pražském divadle Bez zá-
bradlí. Vstupenky jsou k dostání na:
www.bezzabradli.cz.
Karolina SEIDLOVÁ, Dobřichovice

Pramínek hledá hudebníky
ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT DO MUZIKY I MALÉ MUZIČKY
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Všeradův kurýr

Výroční členská schůze základní or-
ganizace Českého zahrádkářského
svazu Všeradice se konala v místním
Zámeckém dvoře. 
Zahrádkáři zhodnotili činnost za rok
2013 i uplynulé volební období,
zvolili výbor a revizní komisi na ob-
dobí příští. Dobře bylo mimo jiné
hodnoceno upořádání již 5. ročníku
výstavy ovoce a zeleniny v Zámec-
kém dvoře při příležitosti konání ku-
chařské soutěže Vaření se zámeckou 
paní. Kladně bylo zhodnoceno také
uspořádání zajímavých poznávacích
zájezdů na Konopiště, do Čimelic a
Kutné Hory. V těchto úspěšných čin-
nostech plánujeme pokračovat i do
budoucna. 
Hosty schůze byli starostové obcí
Všeradice a Podbrdy, kteří naši čin-
nost společně s obcemi Vinařice a

Nesvačily významně podporují. Jed-
nání také navštívila poslankyně Par-
lamentu ČR Kristýna Zelienková.
Všichni hosté  v diskusi dobře hod-
notili činnost a plány základní orga-
nizace. Po oficiální části schůze ná-
sledovala volná diskuse spojená s o-
lavou MDŽ za poslechu příjemné
hudby pana Zrzavého. 

Děkuji členům i výboru organizace
za nezištnou a veřejně prospěšnou
práci, zastupitelům obcí za podporu
a přeji mnoho zdraví i úspěchů do
další činnosti. Na zábavné a pozná-
vací akce i k úklidu a zkrášlování na-
ší obce zvu mnohem širší okruh na-
šich členů.      Václav Sedláček, 

předseda ZO čZS Všeradice 

Líbila se výstava i poznávací zájezdy
VŠERADIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI HODNOTILI UPLYNULÝ ROK A SPŘÁDALI PLÁNY DO BUDOUCNA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 6/2014 (147)

VYDAŘENÝ KARNEVAL. Karneva-
lové veselí se konalo 15. 3. ve Viži-
ně. Odpoledne si na sále Europajzlu
užívaly děti. Na 40 masek tančilo a
soutěžilo za hudebního doprovodu
DJ Sunny. Ani dospělí, kterým patřil
večer, nezůstali pozadu. Vymysleli
řadu originálních masek od retrodo-
volenkářů z NDR, kteří na sále roz-
balili piknikovou deku, vyndali říz-
ky, hráli líný tenis.., po Holky z naší
školky s tělocvikářem a třídní učitel-
kou. Tyto dvě skupinky skončily spo-
lečně na 1. místě. Karneval se  vyda-
řil, místní už se těší na další.
Text a foto Jana FIaLová, vižina

Všeradice bojují 
o titul Vesnice roku
Všeradice se pokusí získat titul Ves-
nice roku - do prestižního klání se
přihlásily už počtvrté. Tentokrát má
starosta obce Bohumil Stibal v plá-
nu zapojit místní organizace. „Když
u nás byla loni v létě hodnotitelská
komise, provázel jsem její členy po
obci sám. To je škoda. Proto chci
zapojit spolky - hasiče, fotbalisty,
zahrádkáře - i další obyvatele vsi,“
uvedl starosta Bohumil Stibal. Po-
dle něj mají Všeradice co nabíd-
nout. Obec vzkvétá, budují se nové
vodovodní a kanalizační přípojky,
přibývá kulturních a sportovních
akcí. „Věřím tomu, že nějaké oceně-
ní získáme. Samozřejmě to nepůjde
bez našich občanů. Proto vás pro-
sím: vylepšujte okolí svých domů,
zapojujte se do akcí a života v obci!
Jedině tak se obec může zviditelnit a
případně i získat nějakou tu korunu
dotace na další rozvoj,“ dodal Sti-
bal.       Pavla ŠvÉDová, Řevnice

Muž byl »pod vlivem«,
přišel o řidičák
Osov - Muže za volantem, který
byl pod vlivem alkoholu, nachyta-
li v Osově karlštejnští policisté.
Policejní hlídka řidiče Škody Felicia
kontrolovala v neděli 9. 3. krátce po
čtvrté hodině ranní. „Všechny dok-
lady i zelenou kartu měl v pořádku,
když jsme mu ale dali dýchnout, po-
stupně jsme naměřili 0,97, 1,15 a
1,01 promile alkholu,“ uvedla veli-
telka karlštejnských policistů Hed-
vika Kaslová s tím, že muž se nás-
ledně podrobil i lékařskému vyšetře-
ní spojenému s odběrem »biologic-
kého materiálu«. „Řidiči byl zadr-
žen průkaz a zakázána další jízda. Je
podezřelý z trestného činu Ohro-
žení pod vlivem návykové látky,“
dodala Kaslová. (mif)

Z podbrdského kraje
* Výstava fotografií Krajina a lidé
potrvá v Galerii M. D. Rettigové
Všeradice do 7. 4. Výstava zachycu-
je malebnou, nedotčenou krajinu ru-
munského Banátu i zvyky tamních
obyvatel, českých krajanů.       (bos)
* Jarní ceny českých sládků se od
21. do 22. 3. v Pivovarském dvoře
Zvíkov účastnil všeradický sládek
Jiří Diviš. Součástí VIII. ročníku ak-
ce pořádané ve spolupráci s Česko-
moravským svazem minipivovarů
byly degustace i přednášky.         (pš) 
* Rozpočtová změna byla schvále-
na na březnovém veřejném zasedání
zastupitelstva Všeradic. Současně
obec prodala dva pozemky země-
dělské půdy. Zastupitelé schválili
prodloužení členství v Místní akční
skupině Karlštejnsko. „Zatím jsme
prostřednictvím MAS o dotace ne-
žádali, ale spojení s jiný obcemi ve
větší celek je vždy přínosné,“ míní
starosta Bohumil Stibal.               (pš)
* Stavební buňky v areálu zámku
Osov byly vykradeny v noci z 18. na
19. 3. Zloděj vnikl na oplocený po-
zemek, překonal visací zámky mří-
žových i vstupních dveří stavebních
buněk a ukradl motorovou pilu. Ma-
jitel má škodu 12.500 Kč.         (hek)

BINEC VE SVINAŘÍCH. Poté, co jsem do přeminulého čísla NN sepsala
článek o psích exkrementech ve Svinařích, doufala jsem, že se situace zlep-
ší, lidé se chytnou za nos a budou si na pořádek dávat pozor. Velmi pozi-
tivně zareagovala svinařská mateřská škola, která uklidila celý plácek u
krámku na návsi. Ačkoliv se nejedná o moc velký prostor, posbírali zde
přesně 942 kusů odpadků! O to větší je tedy zklamání z toho, když ujdete
pár kroků k rybníku Žába a tam vidíte tohle! Viz snímek. Navíc se jedná o
kontejner na sklo a plast (oba prázdné, vyvezené) a vedle se válí evident-
ně smíšený odpad. Lidi, copak nemáte popelnici? Copak vám to opravdu
není trapné? Tohle popeláři asi opravdu nevyvezli! Mají to snad uklidit
zase děti ze školky? Nebo někdo z těch, kteří tu chodí každé ráno a je jim
stydno se na ten binec dívat?         Text a foto Lucie Boxanová, Svinaře
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Naši kuchařku dostala každá žena jako dárek k MDŽ
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 13)

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulém
díle psala o svém působení ve Stát-
ním zemědělském nakladatelství.

Ve výtvarné redakci jsem měla na
starosti návrhy na knižní vazby a
přebaly ve spojení s písmem psaným
a se sazbou. Přicházeli za námi auto-
ři s rukopisy určenými pro další zp-
racování, techničtí redaktoři se jich
ujali a nám pak předali obrázky, aby-
chom je rozměřili do formátu, pří-
padně vyretušovali pozadí na foto-
grafiích, aby lépe vynikl tvar na fot-
ce. U některých obrázků bylo třeba
doplnit text, dolepit číslice ze sazby,
nebo obrázek překreslit. Vzpomí-
nám na tituly knih, jak mi je paměť
uchovala: Naše pereny, Inseminace
skotu, Mechanizace zemědělství,
Naše zahrádka, Naše koně, Řez ovoc-
ných stromů,  Naše kuchařka...
Naši kuchařku dostala každá žena i
svobodná dívka jako dárek k MDŽ.
Byly v ní recepty na tradiční česká
jídla i  rady, jak uchovat a zpracovat
maso při domácí zabijačce, nechybě-
ly recepty pro drůbeží a zvěřinové
pochoutky, na úpravy ryb či  zeleni-
ny. Celá kapitola byla věnovaná za-
vařování džemů, kompotů a výrobě
domácích šťáv, byla zde zastoupena
i dietní výživa nemocných a výživa
dětí do tří let. Každý si mohl vybrat.
Koupila jsem ji sestře Evičce a ona ji
užívala dlouhou řadu let, právě tak,
jako já; na té mojí je vidět, že už ně-
co pamatuje! Výborná kniha...
Zmínila jsem se, že vyšla publikace

Naše koně;  byla to kniha pro chova-
tele se zajímavým textem a mnoha
fotografiemi. Když už se ocitla na
pultech knihkupectví, našel se šťou-
ra,  který si všimnul, že na přebalu je
gramatická chyba: neříká se naše ko-
ně, ale naši koně! Hned na to upo-
zornil vedení podniku, ale už se s
tím nedalo ni dělat. Ale myslím, že
se tak moc nestalo -  když to přehlé-
dl redaktor a celá korektorna, nor-
mální člověk si toho jistě nevšimnul.                                                                                                                                                               
Zvykala jsem si v pracovním proce-

su na kolegy, chodili jsme spolu na
obědy do jídelny, která patřila k tis-
kárně Brázda ; tam jsme se potkáva-
li s pracovníky tiskárny. Vzpomínám
na Leo Chládka, který mi často pora-
dil, co mám po technické stránce o-
pravit na obrázcích, jež jsem dávala
k tisku. Vytiskl mi později svatební
oznámení – ale nebudu předbíhat.
Na podzim se ozval Jan. Ukončil
studium na Vysoké škole ekonomic-
ké a nastoupil do zaměstnání na téže
škole jako asistent. Jednou mě po-

zval do Smetanova divadla na Car-
men. Nesmírně jsem se těšila, znala
jsem některé árie a předehru k opeře
z rozhlasového vysílání. Hlediště by-
lo plné, každý sledoval se zaujetím
děj opery a krásné zpěvy s hudbou.
Po skončení představení následoval
bouřlivý potlesk;  pěvci se vraceli na
scénu a opakovali árie, potlesk nebral
konce a když jsme se konečně dosta-
li ven, bylo jasné, že na cestu do Do-
břichovic je už pozdě. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Naše první dny v Africe vyšly pláno-
vaně na víkend, takže jsme jako ro-
dina mohli být delší čas spolu. Spo-
lečně jsme navštívili atraktivní místa
poblíž našeho bydliště - Lion park či
Crocodile and Reptile park. Ve lvím
parku pojatém jako safari naše děti
poprvé viděly zvířata z bezprostřed-
ní blízkosti, nikoliv za plotem nebo
v kleci. Bylo to pro ně natolik šoku-
jící, že strachy plakaly, když si ob-
rovská žirafa poklidně dokráčela k
našemu autu, sklonila hlavu, pohléd-
la nám svýma obrovskýma očima do
auta a pak začala olizovat okýnko.
To už miláčkové úplně šíleli. 
Následovaly dva pracovní dny, které
jsme strávili doma, v rámci resortu a
také jeli navštívit budoucí školu. Je-
likož jsem v té době ještě neměla au-
to, abych se mohla s dětmi pohybo-
vat, přidali jsme se k polské rodině
manželova šéfa. Ewa se mi stala do-
brou přítelkyní, skoro sestrou, byla v
naprosto stejné situaci: první dny v
Africe. Naše dcera se skamarádila s
její dcerou Mariannou, také osmile-
tou, a jedna druhé pomohly překonat
tu obrovskou změnu kulturní i ja-
zykovou. Bylo vidět, jak jsou holky
rády, že si spolu mohou povídat čes-
ko-polsko-slovensky v tom neustá-
lém bombardování angličtinou. Nyní
už je pro ně při vzájemné komunika-
ci snazší používat angličtinu...
Americká mezinárodní škola (AISJ,
www.aisj-jhb.com) nabízí  jednotný
systém amerického vzdělávání kde-
koliv na světě. Nachází se poblíž čer-

nošské čtvrti Diepsloot, což v nás
vzbuzovalo nedůvěru hlavně s ohle-
dem na bezpečnost. Všude kolem
jsou ale elektrické ploty a 24hodino-
vá ostraha, takže jediným nebezpe-
čím se zdají být hadi, na něž upozor-
ňuje značka u dětského hřiště.
Jaké štěstí, že holky jsou ve stejné
třídě! Příjemným překvapením byl
třídní učitel Mr.Romero, hlavně ne-
konvenčním přístupem k výuce, na
který jsem si musela zvyknout hlav-
ně já. Děti se učí být samostatné,
pracují na projektech a prezentacích
a rozhodně jednou nebudou mít pro-
blém se prosadit. Bez ohledu nato,

že neuměly ani slovo anglicky, jim
oběma přibyl ještě další jazyk, špa-
nělština. Tu si natolik oblíbily, že se
stále  předhánějí, kdo toho umí víc.
Ty jejich hlavičky jsou nasákavé ja-
ko houbičky, nestačím se divit. 
V rámci školy je také školka, do níž
ještě na poslední rok nastoupil syn.
Ve třídách jsou vždy dvě učitelky a
maximálně 12 dětí. Škola je multiná-
rodnostní, bylo napočítáno 83 růz-
ných  národností. Dětem, které ang-
licky nehovoří vůbec, pomáhají spe-
ciální pedagogové hned od začátku.
Bylo těžké s dcerou v prvních týd-
nech číst jednoduché knihy, neznala

výslovnost, význam. Pěkně jsme se
u toho obě natrápily. Večer před prv-
ním dnem ve škole jsem psala obě-
ma dětem cedulky se základními vě-
tami na dorozumění se, synovi s ob-
rázky. Neuměly si ani říct, že potře-
bují na WC. Syn hned chytře využil
větu Zavolejte mojí mámě! - aby mi
mohl plakat, že chce domů. Po týdnu
to už bylo naštěstí dobré.  

Vařím každý den
Vyučování začíná v 7.40 a končí ve
14.50 ve všech třídách, což je nároč-
né. Děti vstávají kolem 6.15, před
domem je vyzvedne školní minibus
před sedmou a doveze zpět v 15.30.
Poté mají chvíli možnost vydech-
nout, najíst se a pokud není žádný
kroužek, pokračujeme s výukou do
české školy. Dlouhý pobyt ve škole
mají děti vyvážený prázdninami, jež
jsou téměř každý měsíc.
Začátek školního roku je 14. 8., ko-
nec 6. 6. Studenti za své výkony do-
stávají něco jako vysvědčení, ale je
to vlastně čtyřstránkové hodnocení
půlročního snažení - i děti ve školce,
které jsou nazývány studenty. Op-
ravdu zděšená jsem byla ze stravo-
vání ve školní jídelně. V nabídce
hranolky, hamburgery, hot-dogy a
jiné americké pochoutky. Takže kaž-
dý den vařím a balím do boxů oběma
to, co chci, aby jedly. Dětem se ve
škole líbí, i když často s nostalgií vz-
pomeneme českou základku. Ale
chodí tam rády, a to je hlavní!

Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg

VE LVÍM PARKU. Přátelská žirafa obklopená návštěvníky jihoafrického Li-
on parku. Foto Kateřina ŽIVNÁ

Stýská se nám po české »základce«
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU 2)

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz

úspora 80-90%
 elektrické energie

 

 

 

Financování pomocí splátek bez navýšení.

Zvolíte-li si LED osvětlení, nebudete zklamáni!

SLEVA na LED osvětlení

při předložení tohoto inzerátu

TISK FOTOGRAFIÍ
 

1,90 Kč

12,90 Kč/ks

sleva

35%

LED osvětlení = 
 

 

 

 

 

 

 

úspora 80-90%tlení = 
 

 

 

 

 

 

 

úspora 80-90%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplatí se předělat cellat celý dům – ná

Financování pomocí splátek bez na

Analýza a návrh řešení Vám na míru vytvo

Bez obsahu rtuti a těžk

Nízké náklady na údrž

Životnost je 50 krát del

elektrické energiena spotřebě 

 

 

 

 

 

 

m – návratnost investice cca 1,5 roku.vratnost investice cca 1,5 roku.

tek bez navýšení.

ám na míru vytvoříme zcela zdarma*.

kých kovů

 – vzhledem k dlouhé životnostibu

 než u běžných žárovekivotnost je 50 krát delší

, než běželektrické energie

úspora 80-90%
 

 

 

 

 

 

 

Formát 10x15 za 

(CD/DVD,
Fotografie vyhotovíme z da
TISK FO

tnost investice cca 1,5 roku.

íme zcela zdarma*.

ivotnosti

né žárovky. 

 

 

 

 

 

 

 Kč1,90
Formát 10x15 za 

(CD/DVD, flash disk, pam
grafie vyhotovíme z da

ěťová karta a jiné).ěť

tových nosičů
OGRAFITTISK FO

 

 

 

 

 

 

 

ová karta a jiné).
čů

OGRAFIÍ
 

 

 

 

 

 

 

*při nákupu na naři nákupu na na

Zvolíte-li si LED osvětlení,

Herrmannova 120, 

 

 

 

 

 

 

 

i nákupu na naší prodejně

tlení, nebudete zklamáni!

 tel.: 257 721 194 |Herrmannova 120, Řevnice 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalické ba

12,90

 nebudete zklamáni!

 www.metronomy.cz| tel.: 257 721 194 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalické baterie Philips

35%
sleva

 Kč/ks

Kč/ksč/ks12,90
20

 www.metronomy.cz

 

 

 

 

 

 

 

 www.metronomy.cz



Strana 7, LITEŇSKÉ OKÉNKO  Naše noviny 6/14

Světově proslulý dirigent Jiří Bě-
lohlávek a čtveřice prvotřídních
pěvců uvedou na konci prázdnin v
Litni jedinečný koncert pod širým
nebem s názvem Pocta Jarmile
Novotné.
Sólisté prestižních světových oper-
ních domů Martina Janková, Dag-
mar Pecková, Adam Plachetka a Šte-
fan Margita se poprvé sejdou na jed-
nom pódiu 30. srpna 2014. V rámci
Festivalu Jarmily Novotné bude v
areálu liteňského zámku uveden je-
dinečný komentovaný koncert pod
širým nebem nazvaný Pocta Jarmile
Novotné. Pod vedením Jiřího Bělo-
hlávka, člena umělecké rady Festi-

valu Jarmily Novotné, a za doprovo-
du orchestru PKF – Prague Philhar-
monia zazní árie a předehry z oper
W. A. Mozarta, P. Mascagniho, G.
Rossiniho, P. I. Čajkovského, C.
Saint-Saënse a B. Smetany.
Koncert se koná v rámci programu
Rok české hudby a uctí 20. výročí
úmrtí Jarmily Novotné.
„Koncert Pocta Jarmile Novotné je
vyvrcholením naší tříleté snahy ob-
novit povědomí o této významné
české pěvkyni. Jarmila Novotná by-
la osobností, jejíž vliv daleko přesá-
hl umělecký obor. Takových žen v
české historii najdeme jen pár. Vinou
historických okolností nemá její

jméno doma patřičnou rezonanci. V
zámku Liteň, který se stal jejím bo-
hužel pouze dočasným domovem a
kde se podle svých slov cítila vždy
šťastná, její jméno teď znovu ožívá,“
uvedla ředitelka Festivalu Jarmily
Novotné Ivana Leidlová.
Jako doprovodný program koncertu
bude přichystána výstava fotografií
a osobních předmětů z pozůstalosti
Jarmily Novotné. 
Předprodej vstupenek na ojedinělý
koncert byl zahájen 3. března v síti
Ticketstream.
Více informací najdete na www.za-
mekliten.cz.       Dita HRADECKÁ,

zámek Liteň

Školáci recitovali babičkám
My všichni školou povinní jsme rádi, že se může-
me při společných akcích setkat s dříve naroze-
nými a navzájem si udělat radost. První úterý v
březnu jsme přijali pozvání do hostince Ve Stínu
lípy, kde se schází naše babičky a dědové. Je m-
ilé, že mají chuť a najdou si čas, aby se společně
pobavili, řekli si novinky a také si zavzpomínali.
Iniciátorkou setkání je Jiřina Knopová.
Chodíme pravidelně dvakrát za rok pozdravit a
doufáme, že i potěšit babičky a dědečky. V břez-
nu, kdy si připomínáme MDŽ, jsme šli ve složení
Anežka Kaštánková, Anetka Tauberová, Ondra
Krtek, Terezka Vinšová (žáci 1. třídy ) a Eliška
Komancová (5. třída). Bylo těsně po školním kole
recitační soutěže, a tak jsme si zopakovali sou-
těžní vystoupení před publikem. Jsme vděčni vní-
mavému a milému publiku za shovívavost i velký
potlesk, kterého se dostalo účinkujícím.  A na co
se těší děti? Samozřejmě je nikdy nemine sladká
odměna. Po vystoupení přišla sladká tečka a sk-
vělé škvarkové placky - za vše moc děkujeme.
Děti na závěr předaly přítomným ženám drobné
dárky, nakonec nevynechaly ani dědečky. Obě st-
rany byly spokojené a my už se těšíme na další
pozvání.                 hana hAvELKOvÁ, ZŠ Liteň

Novotnou uctí Pecková i Margita
LITEŇSKÝ ZÁMEK BUDE NA KONCI PRÁZDNIN HOSTIT JEDINEČNÝ KONCERT

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      3/2014 (28)                

VYRÁBĚLI OVEČKY. Liteňští prv-
ňáci už se nemohou dočkat Veliko-
noc. Obě první třídy navštívily hu-
dební pohádku Jak šli muzikanti do
světa, kterou zhlédly s dětmi z míst-
ní mateřinky. Herci zahráli na har-
moniku či flétnu a společně jsme si
zazpívali lidové písničky. Ještě ces-
tou zpět do školy si děti broukaly a
při hodině českého jazyka se snažily
o zachycení písniček kresbou. Žáci
1. A za sebou mají další keramickou
dílnu. Tentokrát s Janou Krtkovou a
Evou Knopovou vyráběli velikonoč-
ní ovečku. Děti válely tenké hady a z
nich motaly šnečky, kterými zaplnily
ovečce tělo. Pak už stačilo jen ozdo-
bit hlavičku, přidat kopýtka a veli-
konoční dekorace je na světě. Už se
těšíme, jak ovečky budou vypadat po
vypálení. Lenka ŘíhOvÁ,

Dagmar LinKOvÁ, ZŠ Liteň
Foto Dagmar KArLOvÁ

Byl chladný letní večer sv. Anny Léta Páně 1914
a císař František Josef I. začal svolávat své náro-
dy do války. Nikdo netušil, že se válka, později
nazývaná  Velká či Světová, protáhne na více jak
4 roky. Téměř milión našich dědů a pradědů mu-
sel do zákopů a přes 150 tisíc z nich se nikdy ne-
vrátilo. Jen pomníčky na návsích a náměstích při-
pomínají jejich památku. Dlouho se o nich ne-
smělo mluvit. První republika zakázala válečným
veteránům scházet se a vzpomínat, mluvit se mo-
hlo jen o legionářích a po nástupu komunistů to
vypadalo, jakoby první světová válka ani nebyla.
Až v posledních letech se začaly objevovat histo-
rické vojenské kluby navazující na tradice čes-
kých infanteristů, zeměbranců a domobranců.
Vzpomínkové akce k letošnímu stému výročí za-
čátku války chystá Vojenský historický ústav,
Česká televize i kluby vysloužilců. Svou troškou
do mlýna se rozhodly přispět i Naše noviny.
Pošlete nám vzpomínky svých předků nebo staré
fotografie, rádi je zveřejníme a ve spolupráci s
historiky i něco zajímavého přidáme. Příspěvky
posílejte na adresu redakce@nasenoviny.net.

Mobilizační vyhlášku Mým národům vylepil teh-
dejší obecní policajt Josef Poláček i v Leči nad
hospodou. Lidé přicházeli, četli ji a nad obavami
převládal ještě smích. Čeněk Taraba, dragoun, se
u vyhlášky smál a hlaholil: „To abych honem
koupil vod starýho Čecha koně!“ 
Netušil, stejně jako nikdo z okolostojících, kolik
lidských životů budou následující roky stát nejen
Leč, ale i celou českou zemi. Brzy odešli do vál-
ky první chalupečtí muži a po nich další a další.
Sedmnáct z nich se už nikdy nevrátilo…
Jedním z těch šťastnějších, kteří válku přežili, byl
můj děda Josef Kozák. Narukoval k 8. zeměbra-
neckému pluku do Prahy na Pohořelec a v listo-
padu 1914 s ním odjel na srbskou frontu. Pak se
přesunul na frontu ruskou, potom na italskou,
prodělal tyfus a po rekonvalescenci jel znovu »na
Rusa«. Válku skončil na řece Piavě a10. listopa-
du 1918 se vrátil domů do Čech.
Zůstaly po něm psané vzpomínky a pár váleč-
ných zážitků, které mi vyprávěl jako malému klu-
kovi. Například jak jeho, Kozáka, seknul ruský
kozák šavlí do ramene. (Dokončení na straně 8)

LiteňskéOKÉNKO

Válečný snímek s textem na rubu: „Fotografová-
no Léta Páně 1915 ve vesnici Studňance v Pol-
sku. Frómann - meldelaitr, Kozák, Vyták, Novot-
ný - meldelajtr, Ženatý, Rameš, Šulc… a ostatní
sanitáci starý mazáci.“ Archiv Josefa KOZÁKA

Zahajujeme cyklus článků k výročí začátku Velké války
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Král Tomáš Krtek prodloužil o rok vládu
NOVOU KRÁLOVNOU ŠKOLNÍHO PLESU JE ŽÁKYNĚ PÁTÉ TŘÍDY IVA SVITÁKOVÁ
Ve čtvrtek 20. 3. tančila padesátka
žáků od 1. do 7. třídy na II. ročníku
Školního plesu v Litni. Zorganizo-
val jej kolektiv pracovníků Domeč-
ku Hořovice s liteňskou ZŠ.
Ples byl zahájen sólem krále a krá-
lovny 1. ročníku školního plesu: To-
mášem Krtkem a Klárkou Nejedlou
z páté třídy. Atmosféru umocnilo
vzorné dodržování plesové etikety.
Tanečníci obdařili tanečnice růžemi
a opravdu se tančilo po celou dobu.
V 17.00 nadešel okamžik, na který
se všichni těšili. Ceremoniál vyhla-
šování královny a krále byl očeká-
ván v absolutním tichu, které přeru-
šil jen spadlý špendlík. Staronovým
králem se stal Tomáš Krtek, králov-

nou Iva Svitáková (5 třída). Ředitel-
ka ZŠ v Litni Věra Horká, která Ivu
a Tomáše šerpovala, připomněla
povinnosti královského páru: kama-
rádství, spravedlivost, skromnost,
ochotu a vstřícné chování ke spolu-
žákům. Ples skončil v 18.00 - roz-
cházeli jsme se v dobré náladě a s
termínem III. ročníku, který budou
organizovat právě žáci páté třídy.
Dětská taneční sezona skončila 22.
3. Pohádkovým karnevalem v liteň-
ské restauraci Ve Stínu lípy. Mezi
maskami byly princezny, berušky,
kočičky, přišel i zoro, piráti, batman
a další. Královnou tanečnic se stala
indiánka Anetka Nejedlá z Litně,
králem tanečníků Jindra Čížek ze
Měňan. Dalšími oceněnými tanečni-
cemi byly kočička Nelinka Hofma-
nová a vodnice Romanka Burdová.
Nejmladší maskou byl tučňák v po-
dání Haničky Novákové (20 měsí-
ců) ze Měňan.       Eva KnoPoVá,

domeček Liteň

Již za několik dnů vyběhnou po
dlouhé zimní přestávce fotbalová
družstva FC Liteň k mistrovským ut-
káním. Jaká byla příprava? Mládež-
nické celky trénovaly v liteňské
školní tělocvičně i v kulturním domě
v Zadní Třebani, muži nabírali fot-
balovou pohodu v hale v pražských
Košířích. Mladší žáci se tradičně zú-
častnili halového turnaje v Příbrami,

kde obsadili pěkné 5. místo. Kluky
na turnaji posílila Sára Vanhecke,
která z našeho klubu jarní část sezo-
ny odehraje v pražské Spartě.
Chtěl bych pozvat fanoušky fotbalu
na naše zápasy. Kromě mistráků při-

vítáme v neděli 22. 6. na našem hřiš-
ti Starou gardu Sparty v silné sesta-
vě. Na léto je poté připraven velký
turnaj v malé kopané o Brdský po-
hár, který se uskuteční 9. srpna.

Miloslav KLIMEnT, Liteň

Turnaje starší přípravky:
5. 4. 9.00 Zadní Třebaň
13. 4. 9.00 Nižbor
20. 4. 9.00 Chyňava
27. 4. 9.00 Nižbor
4. 5. 9.00 Mořina
11. 5. 9.00 Chyňava
17. 5. 9.00 Zadní Třebaň
25. 5. 9.00 Chyňava
Mladší žáci Liteň/Zadní Třebaň,
okresní přebor
4. 4. 17.30 Liteň/OZT - ČL Beroun B
11. 4. 17.30 Cyňava - Liteň/OZT
18. 4 17.30  Liteň/OZT - ČL Beroun C
25. 4. 17.30  Liteň/OZT - Kr. Dvůr
2. 5. 17.30 Zdice - Liteň/OZT
9. 5. 17.30  Liteň/OZT - Hýskov
23. 5. 17.30  Liteň/OZT - Rudná
30. 5. 17.30 Hudlice- Liteň/OZT
Muži, IV. třída okresní soutěže
5. 4. 13.30 Liteň - Chodouň
13. 4. 16.30 Hýskov B - Liteň
19. 4. 14.00 Liteň - Chrustenice
26. 4. 14.00 Liteň - Králův Dvůr B
3. 5. 17.00 Mořinka - Liteň
10. 5. 14.00 Liteň - Zdejcina
17. 5. 17.00 Srbsko - Liteň
24. 5. 14.00 Liteň - Stašov B
1. 6. 17.00 Tetín B - Liteň

Krátký úryvek z ruské fronty 1916:
„…jest tam pěkně vidět před náma
ruský štelunky. Asi na 800 kroků za
řekou je zakopaný 8. regiment dra-
gounů. Jsou tu velký vršky porostlý
lesem. Můj svátek jsem držel v záko-
pech na bukovinských hranicích. 19.
března Rusové šturmovali na vršek u
vesnice Užicka. V 5 hodin odpoledne
ho dobyli. Byli tam dragouni od 13.
regimentu a sapeři, všech asi 600.
To byla strašná kanonáda  a my jsme
se dívali z našich štelunků. Pontono-
vý most jim rozbili tak, že ti posled-
ní nemohli na druhou stranu a mu-
seli skrz vesnici Úžisko, která byla
obsazena Rusy, se probít k našim
štelunkům. K nám přišli ráno 20.
března v 7 hodin. Major, rytmistr a
asi 100 mužů. Asi 50 jich bylo mrt-

vých, 150 jich zajali a ostatní se pře-
plavili na druhou stranu po ponto-
nech. Nám tu dají ještě pokoj, jen
tak někdy nám sem pustí nějaký ten
šrapnel nebo granát. Jsme tu již 14.
dní a máme tu být 4. neděle, pak nás
má ablezovat (vystřídat) 28. regi-
ment, ten jest v Zálesčíkách v reser-
vě. Psáno 30. března v dekunkách,
když mi ruské kuličky lítaly přes hla-
vu. Byl krásný den než občas kano-
náda houká, dává nám vědomost, že
se ještě válčí. Aroplány krouží, ruský
i naše, nám nad hlavami. 
7. dubna jsme byli ablezovaný 28.
regimentem v 8 hodin večer a šli
jsme  zpátky do vesnice Iváně. Tam
jsme přišli v 11 hodin v noci a dosta-
li jsme kafe a fasung...“

Josef KoZáK

Do Litně přijedou »staří pánové« Sparty
NA LÉTO FOTBALISTÉ PŘIPRAVUJÍ VELKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ O BRDSKÝ POHÁR

PANOVNÍCI. Král a královna škol-
ního plesu s ředitelkou ZŠ Věrou
Horkou.           Foto Eva KNOPOVÁ

od začátku roku nacházíte v »okénku« novou rubriku: Pohledy do
liteňské historie. osmadvacetiletý obyvatel městyse, sazeč a dobrovol-
ný hasič Lukáš MÜnZBERGER vás prostřednictvím své sbírky sta-
rých pohlednic seznamuje se zajímavými záběry Litně.

Zahajujeme cyklus článků...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

LHŮTY JAKO DNES. Pohlednice z roku 1903 zobrazující liteňské náměs-
tí. V té době se vylepovaly známky v hodnotě 5 haléřů. Doručovací lhůty
byly minimálně stejně dlouhé, jako je tomu dnes.  Lukáš MÜNZBERGER

Liteňské aktuality
* VI. Jarní liteňské mámení se ko-
ná 4. a 5. 4. v restauraci Ve Stínu
lípy Liteň. Na páteční dopoledne 4.
4. od 8 do 13.00 jsou připraveny
tvořivé a vzdělávací programy pro
děti ze ZŠ a MŠ z okolí Litně. Vý-
stava prací je přístupná 5. 4. od 13
do 16.00. Součástí programu je Sou-
těž o nejlepší mazanec (mazance do-
dejte 5. 4. do 13.00), soutěž pro děti
na téma Velikonoční vajíčko (sou-
těžní práce  v kategoriích MŠ, ZŠ 1.
stupeň a ZŠ 2. stupeň vybírá do 2. 4.
Eva Knopová), ukázky perníčků,
zdobení vajec, výroby šperků, Jarní
výstava a prodejní stánky s květina-
mi, zahradnickými pomůckami, ke-
ramikou, korálky, sladkostmi...  (ek)
* Liteňská školní jídelna se zapoji-
la do projektu snižování spotřeby bí-
lého cukru, snižování energie potra-
vin a zvyšování vlákniny v jídelníč-
ku. Získali jsme Osvědčení, že jídel-
na splňuje podmínky projektu STOP
dětské obezitě. 

Miloslava MandoVá, Liteň
* na exkurzi v dílně Karla Eberlai-
na byli v rámci výuky pracovních
činností žáci 9. třídy ZŠ Liteň. Moh-
li jsme se podívat na různé speciální
nástroje sloužící při opravě aut. Ta-
ké tam měli jeden  vůz z roku 1968,
čili starší než my, pan Eberlain i uči-
telka Václavková, která nás na ex-
kurzi doprovázela. Majitel díny nám
ukázal, čím se lišila stará auta od
dnešních. Líbilo se nám tam i mno-
ho jiných zajímavých věcí a děkuje-
me za pozvání i vlídné přijetí.

Hana HaVELKoVá, ZŠ Liteň

Pohledy do liteňské historie

V PŘÍBRAMI.  Liteňští mladší žáci obsadili na turnaji v Příbrami páté místo.
Foto Miloslav KLIMENT
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Násilník řádil v Řevnicích i Černošicích
POLICISTÉ V SOUVISLOSTI SE RVAČKOU NA DISKOTÉCE POSÍLILI HLÍDKY V OKOLÍ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ V ŘEVNICÍCH
Řevnice, Černošice - U dvou rva-
ček, které skončily vážným zraně-
ním, zasahovali v minulých dnech
řevničtí policisté.
„Nejprve na diskotéce v řevnické
restauraci Republika napadl třiadva-
cetiletý násilník mladíka. Údery pěs-
tí a kopem do obličeje mu způsobil
vážná zranění, která si vyžádala pra-
covní neschopnost,“ uvedl velitel
řevnických policistů Jiří Dlask.  „Pa-
chatel je prověřován v rámci spáchá-
ní přečinu Výtržnictví, který bude
dle lékařské zprávy následně rozší-
řen i pro přečin ublížení na zdraví,“
dodal s tím, že se policisté v souvis-
losti s incidentem rozhodli zesílit
službu ve dnech pořádání diskotéky

v Republice - jedna z hlídek bude
kontrolovat okolí Palackého náměstí
v Řevnicích. „Také jsme zorganizo-
vali kontrolu uvedené diskotéky se
zaměřením na podávání alkoholic-
kých nápojů osobám mladším osm-
nácti let,“ konstatoval Dlask. „Nalé-

vání alkoholu mladistvým se nepro-
kázalo, ale určitě jsme tu nebyli na-
posled. Návštěvníci diskotéky se
mohou připravit i na další kontrolu,“
dodal velitel policie.
Stejný výtržník, který řádil na disko-
téce v Řevnicích, se 16. března pral i

v Černošicích. „Na místě veřejnosti
přístupném se popral s mladíkem,
kterému rovněž způsobil vážná zra-
nění. I tento skutek je kvalifikován
jako výtržnost v přímém souběhu s
přečinem ublížení na zdraví,“ uza-
vřel Jiří Dlask.       Miloslav FRÝDL

Halounská kaštanka nezahyne, nebojte
V poslední době přibývá zavádějících informací týkajících se kaštanové
aleje ze Svinař do Haloun. Bude se kaštanka kácet? Nebude! Na začátku
února bylo pokáceno 25 nemocných stromů, jejichž stav byl žalostný. Cílem
bylo předejít tomu, aby na někoho spadl strom či větev. Byly vyfrézovány i
pařezy, dřevo si obyvatelé Svinař rozebrali. Obec nechala odklidit větve a
odpad z kácení. Během 14 dnů zde bude vysazeno 28 nových, vzrostlejších
lip. Takže nebojte, kaštanka nezahyne.               Lucie BOxAnOVá, Svinaře

Z našeho kraje 
* Šamanskou očistu šalvějí a kříd-
lem můžete podstoupit 26. 3. od
20.00 v čajovně Cherubín Řevnice.
Za vstupné 250 Kč vás čeká celkové
léčení a harmonizace. Druhý den, 27.
března, se v čajovně bude od 19.00
promítat dokument o nomádské kul-
tuře Mongolů. Vstupné 60 Kč. (pef)
* Veřejné zasedání obecního zastu-
pitelstva Svinař se koná 28. 3. od
18.00 v hospodě U Zrzavého paviána
Halouny. (box)
* Přednášku s promítáním Dr. Kříž-
ka Izrael - Svatá země hostí 29. 3. od
17.00 hotel Obecná škola ve Sv. Janě
pod Skalou. (pef)
* Ke kampani Ukliďme svět!, kte-
rou organizuje Český svaz ochránců
přírody, se 5. 4. připojí Dobřichovič-
tí. Od 10.00 budou uklízet okolí láv-
ky, pneuservisu a dětského hřiště v
ulici Na vyhlídce. (pef)
* Uzávěrka přihlášek do Dětské vý-
tvarné soutěže na téma Poznej svého
hrdinu je 8. 4. v 17.00. Děti ve věku
5-15 let mohou soutěžit v několika
žánrech i kategoriích. Více na
www.zus-revnice.cz. (šah)
* Výstava snímků Ladislava Siten-
ského zachycující atmosféru praž-
ských ulic 15. března 1939, je k vidě-
ní do 28. 4. ve Strahovském klášteře.
Známý fotograf jezdil celý život do
rodinné vily v Řevnicích, kde také st-
rávil svá poslední léta.               (pef)
* Ulice ve Svinařích byly před pár
dny označeny cedulemi. Díky tomu-
to by se měla zlepšit orientace v obci,
v současné době zvláště doručování
zásilek Českou poštou. (box)
* Úpravu veřejných prostranství si
na letošek naplánovali Hlásnotřebaň-
ští. Bude se jednat o drobné terénní
úpravy, odstranění náletových křo-
vin, výsadbu stromů apod. Nápady a
podněty, jak nějaký kout obce zvele-
bit, mohou obyvatelé posílat zastupi-
telům obce. (pef)
* Dvě firmy, které opraví povodní
poničené ulice K Vodárně, K Potoku,
Na Pišťák a Prašná v Halounech, vy-
bralo zastupitelstvo Svinař. Práce
začnou 10. dubna. (box)
* Luxusní vila Radovana Krejčíře v
Černošicích může do exekuce. Man-
želka uprchlého podnikatele Kateři-
na Krejčířová neuspěla s žalobou,
aby se objekt z exekučního řízení vy-
loučil. Rozhodl o tom Okresní soud
Praha-západ. (zid)
* Požár střechy prodejního stánku v
Karlštejně likvidovali 13. 3. profesi-
onální hasiči z Řevnic i Berouna s
karlštejnskými dobrovolníky. Proto-
že objekt byl silně zakouřen, zasaho-
vali v dýchací technice a musel být
nasazen přetlakový ventilátor. Škoda
je půl milionu korun. (pav)
* Silný vítr byl 16. 3. příčinou pádu
stromu u Mníšku pod Brdy a dvou
lamp veřejného osvětlení v Řevni-
cích. Lampy, které spadly v ulici
Školní a Mařákova, byly nejprve od-
pojeny elektrikářem a potom odstra-
něny profesionálními hasiči. (pav)

Burza vydělala tisíce
Jarní burzu dětského oblečení, hra-
ček a sportovních potřeb pořádala
15. 3. TJ Sokol Řevnice. První návš-
těvníci přicházeli ještě před otevře-
ním kina a zájem o nákup pokračo-
val tři hodiny. Hitem byla kola, ko-
lečka, odrážedla a kolečkové brusle.
Věcí se prodalo za téměř 17.700 Kč,
pro Sokol jsme na nákup cvičebních
pomůcek získali 3.300 Kč. Věříme,
že jsme udělali radost návštěvníkům
i prodávajícím. Jednalo se již o  de-
sátou akci za 5 let; děkuji Ireně Svi-
tákové, Janě Polákové, Monice Vaň-
kové a Markétě Chocové, které ve
svém volném čase ochotně pracova-
ly na jejich zajištění.         Text a foto

michaela SUDKOVá, Řevnice

Mladík zbil matku i otce a rozmlátil počítač
Černošice - Dluhy, trápení a nakonec napadení. Toho všeho se dočkal
manželský pár z Černošic od svého jedenadvacetiletého syna. 
„V pátek 14. 3. mladík přišel do domu svých rodičů a po slovní rozepři nej-
prve fyzicky napadl svoji matku a následně surově zbil i otce,“ sdělil veli-
tel řevnických policistů Jiří Dlask. Naurvalec navíc pěstí rozmlátil notebo-
ok svého otce v hodnotě 15.000 Kč. Rodiče měli se synem problémy delší
dobu, ale dlouho nechtěli nic řešit. Nakonec však přecijen trestní oznámení
podali. „Vzhledem ke skutečnosti, že chování mladíka není policii nezná-
mé, prověřuje případ kriminálka pro přečin omezování osobní svobody, ub-
lížení na zdraví a poškození cizí věci,“ dodal Dlask. (mif)

Jdeme s přeplatkem!
lžou podvodníci
(Dokončení ze strany 1)
„Řevnickým policistům se ve spolu-
práci ze strážníky z Černošic a oby-
vateli našeho kraje podařilo zjistit  to-
vární i registrační značku auta, s nímž
podvodníci jezdí,“ zdůraznil Dlask s
tím, že s největší pravděpodobností
budou brzy známí i samotní darebá-
ci. „Žádáme spoluobčany, aby v pří-
padě, že uvidí stříbrný vůz DAEWO
LANOS RZ KIS 20-04, ihned kon-
taktovali linku 158 nebo přímo Ob-
vodní oddělení Řevnice: 602 750
902,“ uzavřel velitel policistů. (mif)

Doufám, že jaro bude plné slunce,
teplého počasí a dobré nálady!
Blíží se termín sběru  nebezpečného
a velkoobjemového odpadu. V Zadní
Třebani se uskuteční v sobotu 12. 4.
od 8 do 11.00, jako vždy na návsi
před obecním úřadem. Do konce
dubna je potřeba uhradit poplatek
za komunální odpad. Můžete tak uči-
nit v pokladně na OÚ, na účet obce
č. 170246871/0300 nebo poštovní

poukázkou typu A. Po zaplacení do-
stanete na OÚ evidenční samolepku,
kterou vylepíte na sběrnou nádobu -
neoznačené nádoby nebudou vyvá-
ženy. Obdrželi jsme nabídku na svoz
bioodpadu ze zahrad a domácností z
nádob o objemu 120 nebo 240 litrů
od 1. 4. do 30. 11. Kdo má o tuto
službu zájem, ať se přihlásí na obec-
ním úřadě. Informace jsou k dispozi-
ci i na webových stránkách obce.

Výběrové řízení na dodavatele vý-
stavby splaškové kanalizace stále
nebylo ukončeno. Zatím tedy nezná-
me ani termín začátku výstavby. 
V poslední době se množí krádeže v
naší obci. Prosíme tedy všechny ob-
čany, aby si pečlivě hlídali svůj ma-
jetek a dávali pozor na neznámé
osoby, které se mohou po obci pohy-
bovat. Lucie PALičKOVá, 

starostka Zadní Třebaně

Čtvrtý masopust v Mořince připravil
11. března Dětský klub Lumek a mí-
stní obecní úřad. Program lákal
obyvatele obce, aby se připojili k
masopustnímu průvodu. Provázelo
nás nezvykle teplé počasí, proto se
veselí odehrávalo před hostincem U
Barchánků. Vše začalo hrami pro
děti, poté průvod slavnostně s me-
čem v ruce zahájila starostka Mo-

řinky. Medvěd vyváděl k tanci místní
hospodyně, které se pochlubily pe-
kařským uměním – mísy s koláčky,
koblížky a jinými sladkostmi lákaly
mlsouny k ochutnání. Průvod dětí a
dospělých v maskách doprovázel
dudák. A na dovršení všeho se z vel-
ké jitrnice na stromě sypaly bonbó-
ny!              Kateřina SmOTEROVá, 

starostka mořinky

Pozor: Krádeží v Zadní Třebani přibývá!

Dudák hrál, medvěd vyváděl hospodyně

STÁNKY BOŘIL VÍTR. Zahájení plné návštěvnické sezony se konalo 16.
března v Karlštejně. Plánovaný vzlet balonů z louky u mostu musel být pro
špatné počasí zrušen. Řemeslných stánků přijela na trh necelá polovina,
ty, které dorazily, bral silný vítr. Počasí odpovídala i návštěvnost - lidé,
kteří přišli, zde nevydrželi dlouho. Na hradě to bylo o trochu lepší - hrad-
by a okolní kopce poryvy větru zmírnily; zájem o »minitrh« i o živé včely
a včelí produkty byl docela slušný.     Text a foto Vadimír GLASER, Ořech
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Nově osetá pole se kropila krví...

TENIS PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
- nabízím pro děti školkou i školou povinné 

tenisovou školičku, trénink individuální i ve skupině
- trénink dospělých

- místo konání: antukové kurty LTC Řevnice

Informace: + 420 603 462 603 
michal.drasnar@seznam.cz

Už víte, kam pošlete děti?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Pavel a Petr Václavkovi pořádají te-
nisové kurzy, tréninky, tábor i kemp.
Sportovní tábor v Doksech se koná
od 29. 6. do 5. 7. „Děti budou spor-
tovat i se učit skautským dovednos-
tem,“ sdělil Petr Václavek. V Letech
jsou vypsány dva termíny: 14. - 18.
7. a 25. - 29. 8. Kromě tenisu se mo-
hou zájemci těšit na sportovní hry a
cyklovýlet. Tenisový kemp v Rakov-
níku se koná od 10. do 16. 8. „Je ur-
čený pro závodní a talentované hrá-
če. Čekají je tenisové tréninky, jízda
na kole či plavání,“ dodal Václavek.
Další informace na 777 579 146.
Příměstské tábory hlásnotřebaňské-
ho Hlásku začínají 7. 7. Připraveno
je 7 tématických týdnů i adaptační
týden pro školu a školku. „Opakuje-
me téma Indiáni, jež dětem loni chy-
bělo, caparti nepřijdou ani o archeo-
logické dobrodružství, kouzla a čáry
či práci s keramickým kruhem. No-
vinkou jsou zálesáci, naopak everg-
reenem týden pohádek,“ řekla Vero-
nika Vaculovičová. Více naleznete
na stránkách www.skolyhlasek.cz.
Tábor na koních pro začátečníky i
pokročilé jezdce nabízí Stáj Bílý ká-
men na Lhotce. Děti od 6 do 15 let
čeká jízda na koni, procházky v pří-
rodě, indiánský den na koních, roz-

dělávání ohně i spaní v týpí, tvoření
s koňskou tématikou. Tábor bude za-
vršen indiánským průvodem na ko-
ních. „Nabízíme 4 termíny, jsou již
obsazené, ale čekáme na potvrzení
přihlášek, tudíž bereme i  rezervaci
pro náhradníky,“ uvedla Eva Nolčo-
vá. Podrobnosti na 774 975 292.
Liteňští vyjedou k potoku Javornice,
do CHKO Křivoklátsko. Stanový tá-
bor Zálesák, který se koná od 13. 7.
do 2. 8., je určen dětem od 6 do 15
let. Účastníci zažijí spoustu dobro-
družství a zábavy, během tří týdnů
získají znalosti o přírodě a osvojí si
spoustu zálesáckých dovedností. Viz
www.tkzalesakliten.cz.
Příměstský tábor Týden Sherlocka
Holmese pořádá liteňské pracoviště
Domečku Hořovice od 30. 6. do 4.
7. Na programu je objevování záhad
v okolí Litně, stezky plné detektiv-
ních úkolů i celotýdenní hra. Expe-
dice  Po medvědí stopě se odehraje v
Krkonoších od 14. 7. do 20. 7. Děti
čeká horská turistika, pěší cesta do
zahraničí, hry i soutěže. Na konci
prázdnin, 25. 8. - 29. 8., děti zažijí
Cirkusové dobrodružství s výprava-
mi za zvířátky, výukou cirkusových
triků i stavbou šapitó. Kontakt: 723
787 633.             Petra FRÝDLOVÁ

Meán Earraigh - jarní rovnodennost
21. 3. - je čas, kdy je délka noci i dne
stejná a začíná jaro. Ptáci si začína-
jí stavět hnízda a klást vajíčka. 
Vejce bylo odjakživa symbolem zno-
vuzrození a  plodnosti. Za keltských
dob se v tomto čase vejce házela do
čerstvých brázd a ukrývala do sý-
pek, aby žehnala setbě a dala zrnu
vzklíčit. Také se malovala, před uva-
řením obalovala listy, kořeny, květy,
kůrou, čímž získala nové barvy. Poz-
ději se používala při různých  hrách.
Nově osetá pole se kropila krví, po-
prašovala popelem z posvátných oh-
ništ, solí nebo hlínou z vrcholků hor.
Skřítkové i jiné duchovní bytosti do-
stávali jídlo a mléko, aby zachovali
lidem přízeň. Přírodním duchům se
obětovalo ovoce z loňské sklizně. 

Moudří druidové pro Meán Ear-
raigh - tak, jako pro Imbolc, Beltai-
ne a další údobí - určili bylinky, jež
v tomto čase mají dobré podmínky
pro plné využití. Obzváště ceněná by-
la pampeliška. O pampeliškovém ča-
ji se říká, že zvyšuje duševní schop-
nosti - zřejmě díky čistícím a omla-
zujícím kvalitám.
Pampeliškové  kouzlo podle druid-
ského herbáře Ellen Evert Hopma-
nové: Utrhněte za úplňku ochmýře-
nou hlavu pampelišky, zavolejte svá
přání posvátnými směry a foukněte
přání do větru. Pampelišky patří
mezi Belenountion - byliny keltského
božstva Belenos. Tak si na to zkusme
vzpomenout, až budeme bědovat nad
jejich množstvím v našem pěstěném
trávníčku...  Helena PELIKÁNOVÁ
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Dobřichovice »smázly« Tochovice 7:0
FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE ROZEHRÁLA DRUHOU POLOVINU MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
Poberouní - A je to tady: začalo
jaro astronomické i to fotbalové.
Ostrovan Zadní Třebaň zahájil ta-
žení za záchranou v okresním pře-
boru vítězstvím, podceňované Do-
břichovice dokonale »přejely« hos-
ty z Tochovic. Karlštejnu se první
záchranářský mistrák nepovedl,
Řevnice podlehly rozdílem třídy.

FK LETY, krajská I. B třída
Jince - FK Lety 0:0
Hosté, vedoucí celek soutěže, si na
těžkém terénu nedokázali poradit s
obranou předposledních Jinců. (mif)

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Tochovice 7:0
Branky: Kratina 3, Vašut 3, Císař
Domácím, kteří dosud byli bez bodu
na chvostu soutěže, se zápas nad
očekávání vydařil. Hosty předčili v
důsledné hře vycházející ze zajištěné
obrany a v důrazu před brankou. Do-

břichovičtí přes zimu získali tři posi-
ly a zdá se, že to s bojem o záchranu
myslí vážně. Zápas sledovalo čtyři-
cet diváků. Miloslav OMÁČKA
Čechie Smíchov - Dobřichovice 1:9
Poslední přípravný zápas před začát-
kem mistrovské sezony nesplnil oče-
kávání Dobřichovic. Domácí nastou-
pili v silně kombinované sestavě a
nebyli hostům vyrovnaným soupe-
řem. Miloslav OMÁČKA
OZT, okresní přebor
OZT - Stašov 2:1
Branky: Soukup, Hrubý
Zasloužené vítězství Ostrovanu, kte-
rý si vypracoval v průběhu zápasu
více šancí. OZT vedl po půli 1:0,
když se krásně levačkou trefil Sou-
kup. Stašov srovnal z ojedinělého
protiútoku, ale naštěstí krátce nato
využil chyby hostující obrany Hru-
bý. A protože minimálně ještě dvě
tutovky domácí nedali, skóre už se

neměnilo. OZT nastoupil s dvěma
posilami: Janem Nádrem a portugal-
skou akvizicí Filipem Clarou. Oba
dva podali výborné výkony. Druhý
jmenovaný byl velmi blízko k premi-
érové brance. (Mák)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Všeradice 0:2
Branky: Augusta, Kulhavý
Utkání vyhrálo mužstvo, které doká-
zalo proměňovat šance. Karlštejn si-
ce měl po většinu zápasu územní
převahu, ale branky dávaly jen dobře
bránící Všeradice.   Michal ŠAMAN
VŠERADICE, okresní přebor
Karlštejn - Všeradice 0:2
Branky: Augusta, Kulhavý

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Drahelčice - Řevnice 4:0
Sestupem ohrožené Řevnice začaly
na jaře tak, jak skončily na podzim:
drtivou porážkou.                       (Mák)

Začal ve třebaňském Ostrovanu, teď válí za Viktorku Plzeň
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

BOJ O ZÁCHRANU I. Sestupem ohrožená Zadní Třebaň první jarní mistrák
na svém hřišti vyhrála - porazila Stašov 2:1.                Foto Petra FRÝDLoVá

Ale když jsem poprvé přišel do šat-
ny, byli všichni v pohodě. Vzali mě
jako normálního hráče. Že by na mě
koukali skrz prsty nebo mě přehlíže-
li, to ne.
V únoru jsi byl s áčkem na soustře-
dění na Kypru. Jak ses dostal do
nominace?
Týden před odletem jsem odehrál za
áčko asi 40 minut  v přáteláku. Pak
jsem s nimi trénoval a den před odle-
tem mi volal trenér, že pojedu s nimi
i na soustředění. Na Kypru se mi
moc líbilo, o všechno bylo postará-
no, vše jsme dostali. Vlastně jsem si
jen vzal osobní věci a letěl.
Proč se létá tak daleko, proč nemů-
žete trénovat tady?

Tady je zima, musí se trénovat na
umělé trávě. Tam je teplo, trénuje se
na přírodním povrchu.
Jak vypadá soustředění jednoho z
nejlepších českých týmů?
Trénuje se každý den. Ráno vstaneš,
snídaně, pak trénink. Oběd, odpoči-
nek, trénink, večeře a volno.
Jak trénujete v Plzni?
Šest dní v týdnu, pak je zápas. Prostě
pořád, žádné volno. Přestávka je jen
tři týdny v červnu, a tři týdny v pro-
sinci. Od ledna se zase jede naplno.
Co ostatní zábavy, sporty, koníčky,
zbývá ti na ně vůbec nějaký čas?
Vůbec ne. Koníčky žádné nemám.
Vše je podřízeno fotbalu, fotbal mám
jako koníčka spojeného s prací. 

Co ti fotbal vzal, co jsi pro něj musel
obětovat?
Obětoval jsem tomu asi všechno, na
prvním místě pro mě byl vždy fot-
bal. Vše jsem přizpůsoboval jemu i
to, že jsem šel do školy do Plzně.
Vše si musím odepřít kvůli fotbalu a
bere si toho hodně.
Kdy sis uvědomil, že fotbal budeš
dělat naplno?
Asi v těch 14 letech, když si mě
všimla ta Plzeň. Uvědomil jsem si,
že je šance se někam dostat. Musel
jsem se osamostatnit, byl jsem sám
na intru. Byla to škola. 
Jakých úspěchů si vážíš nejvíc?
V Hořovicích jsme vyhráli 2. žákov-
skou ligu a postoupili do 1. ligy. To
byl ten rok, kdy si mě všimla Plzeň.
V 1. lize dorostu jsme s Plzní byli
třetí. Velký úspěch je teď samozřej-
mě moje účast v áčku.
Proč máš na dresu právě 15, je to
tvoje oblíbené číslo?
Já měl pořád 11, tu mi dali i v Plzni.
Jenže mi byla malá (nosí jí Petržela,
který je mi po prsa...), a tak jsem
musel přesedlat na 15. Teď už bych
si jiné číslo nevzal.
Co je tvým cílem, snem?
Hrát 1. ligu.
V Plzni?
Kdekoliv, to už je potom jedno.

Láká tě odchod do zahraničí?
To láká každého fotbalistu. Jsou tam
i jiné peníze.
A kdyby sis mohl vybrat?
Tak bych šel určitě do Anglie.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety – Dobřichovice 29. 3. 15:00
Březnice – FK Lety 5. 4. 16:30

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Lety - Dobřichovice 29. 3. 15:00
Dobřichovice - Petrovice 6. 4. 16:30

OZT, okresní přebor
Neumětely – OZT 29. 3. 15:00
OZT – Trubín 5. 4. 16:30

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Komárov – Karlštejn 29. 3. 15:00
Karlštejn – Stašov 5. 4. 16:30
VŠERADICE, okresní přebor
Všeradice - ČL Beroun B 29. 3. 15:00
Loděnice B - Všeradice 6. 4. 16:30
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice – Kazín 29. 3. 15:00
Jinočany – Řevnice 5. 4. 16:30 

FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
5. 4. 13.30 Liteň - Chodouň

BOJ O ZÁCHRANU II. Karlštejn, který také hraje o záchranu v okresním pře-
boru, podlehl doma Všeradicím 0:2. Foto Zuzana KoHáčKoVá

OBRÁNCE! Dvaadvacetiletý Martin
Hrubý ze Svinař na stadionu Vikto-
rie Plzeň.                      Foto ARCHIV


