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Básník Jiří Žáček
se podepisoval v Litni

8. dubna 2014 - 7 (619)

Cena výtisku 7 Kč

NA PLESE. Česko-moravský ples pořádala v Zadní Třebani řevnická dětská lidová muzika Notičky. (Viz strana 4)

Foto NN M. FRÝDL

Vlaků na Prahu ubylo, do Lochovic nejezdí vůbec
ČESKÉ DRÁHY NAPLÁNOVALY NA DUBEN NĚKOLIK VÝLUK - TÝKAJÍ SE HLAVNÍ I LOKÁLNÍ TRATI
Poberouní - Obrňte se trpělivostí,
České dráhy nám připravily »dárek« v podobě výluk. Na hlavní,
pražsko-berounské trati, i na »lokálce« ze Třebaně do Lochovic.

Při cestování mezi Řevnicemi a Prahou vás čekají komplikace až do 14.
dubna. První výluka, ta už začala, je
naplánovaná do pátku 11. 4. Vlaky
číslo 9900, 9902, 9904, 9906, 9908,

Klíma při přebírání »zrcátka« poděkoval Nově
Dobřichovice, Praha - V sobotu 5. 4.
byly v pražském Divadle Na Vinohradech uděleny ceny Týtý 2013.
Osobností televizní publicistiky zvolili diváci známého reportéra, obyvatele Dobřichovic Josefa Klímu.
„Děkuji TV Nova, že zrušila pořad
Na vlastní oči, abych stejně jako loni mohl získat toto »zrcátko«,“ řekl
Klíma ironicky na adresu bývalého
zaměstnavatele při přebírání ceny.
(pef)
Reprofoto NN M. FRÝDL

9928, 9930, 9932, 9934, 9936, 9938,
9940 a 9942 jedoucí z Prahy jsou
ukončeny v Dobřichovicích, do Řevnic už nepokračují. Vlaky s čísly
9909, 9913, 9917, 9921, 9925, 9949,
9951, 9953, 9955, 9957, 9959, 9961,
9963 a 9965 vyjíždějí z Dobřichovice, v úseku Řevnice - Dobřichovice
byly zrušeny. Rychlíky R 771 (z
Řevnic v 6:19,) R 753 (v 7:19), R
1241 (v 7:49) a R 773 (v 8:19) staví
v Řevnicích, cestující do nich mohou nastupit, aniž by platili přirážku.
V sobotu 12. dubna se bude pracovat
v úseku Dobřichovice - Radotín.
Vlaky číslo 9916, 9918, 8832, 8836,
8840, 8844, 8848, 8852, 8856 a
9948 jedoucí z Prahy skončí v Radotíně, dále směr Beroun nepojedou. V
opačném směru vlaky číslo 8827,

Veronika, anděl z Karlštejna, dobývá svět
Karlštejn - Je jich pět, občanky
dostaly nedávno, zpívají v dívčí
skupině 5Angels a dobývají svět.
Jedna z nich, patnáctiletá Veronika Spurná, je doma v Karlštejně.
Během prosince a ledna projezdila
Veronika spolu s Angee, Wendy, Nikolou a Terezou Velkou Británii vystupovaly jako předskokanky na
velkém turné populárního boy bandu Union J. V březnu putovaly holky do Anglie znovu, čekala je tu
šňůra vystoupení ve školách. Zpět
do Česka se vrátily 21. března; přivítalo je jarní sluníčko a grilovačka
v podhradí Karlštejna.

ZPĚVAČKA. Veronika Spurná z
Karlštejna.
Foto ARCHIV

5Angels nejsou žádné rychlokvašky, které by se někdo snažil proslavit během pár týdnů. Holky za sebou mají roky vystupování a co je
hlavní – tvrdé dřiny. Neustále na sobě makají, zlepšují se pěvecky i tanečně. „Jsme úplně normální puberťačky, které se rády baví,“ tvrdí za
všechny Veronika. „Hrajeme minigolf ve Všeradicích, koupeme se v
berounském aquaparku, chodíme do
brdských lesů, do kin i divadel. Zároveň ale velmi dobře víme, že když
chceme něčeho dosáhnout, musíme
být na sebe tvrdé a neústupné.“
(Dokončení na straně 9)
(es, mif)

9933, 9935, 8835, 8839, 8843, 8847,
8851, 8855 a 8859 pojedou pouze
mezi Radotínem a pražským hlavním nádražím. V úseku Beroun - Radotín budou odřeknuty.
Den nato, v neděli 13. dubna, je výluka naplánována od 6.30 do 16.30.
Vlaky z Prahy s čísly 8812, 8816,
8820, 8824, 9916, 9918, 8832, 8836,
8840 a 8844 budou ukončeny v Radotíně, do Dobřichovic, Řevnic či
Třebaně už se s nimi nedostanete. Ve
směru na Prahu pojedou vlaky 8811,
8815, 8819, 8823, 8827, 9933, 9935,
8835, 8839 a 8843 pouze z Radotína
na »hlavní«, mezi Berounem a Radotínem budou zrušeny. Rychlíků a
expresů se omezení nijak nedotknou.
(Dokončení na straně 9)

Petra FRÝDLOVÁ

Třebaň získala posilu
- Portugalce Claru

Zadní Třebaň - Se zahraniční posilou vyrazili do jarních bojů o záchranu v okresním přeboru fotbalisté zadnotřebaňského Ostrovanu.
Pětadvacetiletý kreativní záložník
Filipe Daniel Augustus Clara přijel do Čech z Portugalska.
„Pocházím ze smíšené rodiny, maminka je z africké Namibie, otec
Portugalec. Vyrůstal jsem ve městě
Coimbra a určitě se cítím víc Portugalcem, než Afričanem,“ říká v rozhovoru pro NN sympaťák z Pyrenejského poloostrova s tím, že do střední Evropy přišel s českou přítelkyní. (Dokončení na straně 14) (Mák)
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Petici podepsalo čtyři a půl tisíce lidí
AUTOŘI I SIGNATÁŘI POŽADUJÍ VYČIŠTĚNÍ KORYTA CELÉHO DOLNÍHO TOKU ŘEKY BEROUNKY
Téměř čtyři tisíce podpisů se podařilo sehnat na podporu petice podporující protipovodňová opatření na Berounce. (Viz NN 23/13.) Dalších
téměř 500 podpisů jsme získali prostřednictvím elektronické formy petice zveřejněné na internetu. Všem,
kteří se podíleli na sbírání podpisů a
všem, kteří se pod petici podepsali,
moc děkujeme!
V současné době připravujeme žádosti na kompetentní orgány s tím,
aby vyčlenily peníze a vytvořily dostatečná protipovodňová opatření na
Berounce. Jaká? Petice si klade za cíl
především:
- přimět odpovědné orgány, aby se
tímto problémem zabývaly a vytvořily dostatečná protipovodňová opatření na celém dolním toku Berounky
- vyčistit koryto dolního toku řeky
Berounky
- obnovit původní regulaci toku řeky
v Srbsku.
V současnosti komunikujeme s od-

BUDE SE ČISTIT? Autoři petice požadují vyčištění koryta Berounky od nánosů.
Foto NN M. FRÝDL

borníky a nalézáme možná řešení,
která by nám pomohla snížit hladinu
řeky při povodních. Řeka potřebuje
volný průtok a prostor, neboť každá
překážka vzdouvá její hladinu. Dolní
Berounku je tedy opravdu třeba řešit
komplexně, tzn. celý její dolní tok. V
každé lokalitě jsou však jiné možnosti a jiné potřeby. Oslovily jsme
starosty obcí na Berounce, aby nám
podali své náměty a požadavky, které
budou podkladem pro vypracování
projektu/studie. Cílem je navrhnout
reálná a efektivní protipovodňová
opatření po celém dolním toku řeky
tak, aby byla co nejúčinnější a vzájemně se doplňovala.
Pokračujeme a jdeme dál za cílem,
kterým je vytvoření dostatečných
protipovodňových opatření na Berounce. Máme podporu téměř 4500
občanů, kterým životy v povodí »naší« řeky nejsou lhostejné.
Lenka SVOBODOVÁ,
Jiřina KOHOUTOVÁ, Srbsko

Liteňští pořádají
expedici na horu Říp

Velikonoce už se blíží

Víte, jak se peče
velikonoční beránek?

Výlet na horu Říp pořádá v čase
velikonočních prázdnin liteň̌ské
pracoviště Střediska volného času
Domeček Hořovice. Expediční putování z cyklu Objevujeme Česko se
uskuteční 17. dubna. Autobus odjíždí v 7 hodin od ZŠ Liteň a v 7.30 od
zámku v Králově Dvoře. Nabrat děti
ale můžeme i přímo v místě jejich
bydliště, Karlštejně, Zadní Třebani... Na programu je setkání expedičních skupin, výstup na horu Říp,
návštěva rotundy, expediční soutěž s
tajenkou. Návrat je plánován na 17.
hodinu, přihlášky na tel.: 723 787
633.
Eva KNOPOVÁ, Liteň

Poberouní - Velikonoce, nejslavnější křesťanské svátky, jsou za
dveřmi. Velikonoční pondělí letos
připadá na 21. dubna.
Správný křesťan by měl čtyřicet dní
před Velikonocemi, od Popeleční středy až do Božího hodu velikonočního, dodržovat půst. V tomto období se nejí masitá a maštěná jídla, nemělo by se tančit - neměly by se konat taneční zábavy, plesy, svatby či
jiné světské požitky.
Tradičními symboly Velikonoc jsou
beránek, řehtačka, pomlázka a vajíčko. V beránkovi Židé spatřovali Izrael jako boží stádo, které vede Hos-

podin, na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku vysvobození z
egyptského otroctví. Pro křesťany je
beránek jedním ze symbolů Ježíše
Krista.
Řehtačka má svolávat k bohoslužbám v době, kdy umlkají zvony. Ty
se opět rozezní na Bílou sobotu při
zpěvu Gloria. Pomlázka symbolizuje předání svěžesti, pružnosti a zdraví mladého jarního prutu člověku,
vajíčko zase přípomínalo plodnost,
život a vzkříšení. V křesťanství se
vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus.
Petra FRÝDLOVÁ, Foto ARCHIV

Suroviny: 250 g tvarohu, 150 g másla, 150 g moučkového cukru, 500 g
hladké mouky, 2 vejce, trocha rumu,
trocha mléka, 2 prášky do pečiva, 1
vanilkový cukr, citronová kůra, sůl
Postup: Změklé máslo utřeme s
cukrem, přidáme vejce, tvaroh, rum,
mléko, vanilkový cukr, citronovou
kůru, špetku soli a smícháme. Postupně přidáváme mouku s práškem
do pečiva, dobře propracujeme a necháme chvíli odpočinout. Pak dáme
péct. Po schladnutí můžeme beránka
nazdobit, polít čokoládou, udělat oči
z lentilek, uvážeme mu mašli.
Dobrou chuť!
(pef)

XV. poberounský folklorní festival

STAROČESKÉ MÁJE

Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách…
Čtyři desítky souborů z celé republiky i ze Slovenska * Stylové jarmarky * Pobožnosti
* Ceremoniály žádání o právo * Průvody * Kácení májky * Taneční zábavy…
BEROUN, náměstí J. Barranda:
sobota 3. 5. od 13.00, neděle 4. 5. od 10.00

MNÍŠEK pod Brdy, zámek a náměstí:
sobota 17. května od 8.00

ČERNOŠICE-MOKROPSY, náměstí:
neděle 4. května od 14.00

VŠERADICE, u hospody:
sobota 17. května od 12.30

LITEŇ, před školou a náměstí:
sobota 10. května od 13.00

KARLŠTEJN, náměstí:
neděle 25. května od 13.30

VINAŘICE, náves:
sobota 10. května od 13.30

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves:
sobota 31. května od 8.00
***

LETY, náves:
sobota 17. května od 10.00

Podrobný program na: www.nasenoviny.net
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Rozumět vlastním snům není lehké
KARIN ŘEHÁKOVÁ: „POKUD CHCEME SAMI SOBĚ POROZUMĚT, JE DOBRÉ VĚDĚT, CO V SOBĚ POTLAČUJEME!“
Řevnice - Řevničanka Karin ŘeháKová, která vede výtvarný
atelier v místním Modrém domečku, má v široké škále svého terapeutického působení velmi zajímavou nabídku. Zabývá se »snovou terapií«. Komu z nás se občas
nezdají děsivé sny, nad kterými
pak celý den přemítá...?
Jak jsi přišla na to, že se staneš snovou terapeutkou?
Vymyslela jsi nový termín... Přesnější je terapeut, který pracuje se sny
svého klienta. Fenomén snů mne vždy
fascinoval, zajímala jsem se o různé
druhy výkladů snů i lidové snáře.
Během psychoterapeutického a psychologického vzdělávání jsem pochopila, jaký může mít sen obrovský
pomocný potenciál pro pochopení
toho, co žijeme v denních životech.
Rozumět svým snům není lehké. Zprávy jsou zašifrované a podvědomí
nám je zprostředkovává pomocí
symbolů. Pro nás je velmi výhodné
snům porozumět, neb jak praví jeden
ze zakladatelů psychoanalýzy: „Sen
je královskou cestou do nevědomí.“
existuje rozdíl mezi vykladačem
snů a touto terapií?
Termín vykladač snů mne trochu
děsí - co jako bába kořenářka? V terapii, kdy můžeme pracovat se snem,
je každý klient tím pravým odborníkem na své sny. Nejde o terapeutův
výklad snu, který klient jen pasivně
vyslechne. Jde o aktivní spolupráci
terapeuta s klientem. Společně hledají možné významy a souvislosti.
Sen hovoří i pomocí symbolů, a ty
nemusí mít pro všechny stejný význam. Terapeut je průvodcem a pomocníkem při hledání těch správných klíčů k jejich pochopení. I během klasické psychoterapie může jeden sen významně posunout další
průběh terapie, nebo usnadnit důležité rozhodnutí v obtížných životních situacích. Tělo nám přes sny
také podává zprávu o našem zdravotním stavu, nejen o duševních procesech. Zrcadlí nám naše vnitřní
konflikty, potlačené potřeby a umož-

FASCINUJÍ JI SNY. Terapeutka Karin Řeháková pracuje se sny svých klientů.
Foto ARCHIV
ňuje nám ventilovat možné agrese či nodušeně řečeno řízené snění v bděstrachy a úzkosti.
lém stavu), kdy nám naše podvědoPro koho, myslíš, že je tato metoda mí zprostředkovává snové obrazy,
určená a co obnáší?
jež mají své významy. Pamatovat si
Pokud je člověk psychicky zdráv, je sny se dá natrénovat. Také si je můpráce se snem vhodná pro každého. žeme hned po probuzení napsat. Čím
Limitující není ani to, že si své sny více snů si pamatujeme a zpracujenepamatuje. Sny totiž máme všichni. me, tím rychleji pochopíme jejich
Existují imaginační techniky (zjed- poselství a smysl. V každém případě

se může sen stát pravdivým spojencem na cestě k pochopení našeho
duševního či fyzického stavu.
lze tuto metodu vůbec považovat za
vědeckou?
Určitě. Průkopníky práce se sny byli
Zikmund Freud a C. G. Jung. Další
odborníci na ně v rámci psychoanalytických směrů navazují.
Obracejí se na tebe lidé s nějakými
sny, které se třeba pravidelně opakují? Jaké sny nejčastěji přivedou
zájemce na tvou terapii?
Ano, často je to impuls k tomu, aby
bylo poselství nevědomí pochopeno.
Ve snu můžeme prožívat potlačené
emoce (agrese, strachy a úzkosti),
které jsou reálné i ve fyzické rovině.
Většinou jsou to právě ty děsivé nebo opakující se sny, které klienta motivují k pochopení významu snu a
proč se tak děje. Ve snech se objevují různé vrstvy našeho já, v rozmanitých podobách. Ženě se třeba může
zdát, že je malým chlapcem, či že
bombarduje město jako pilot... Naše
podvědomí je neuvěřitelně kreativní
Máš ty sama takovou zkušenost?
Samozřejmě. V rámci terapeutických výcviků jsem se svými sny pracovala. Ověřila jsem si, jak je výhodné symbolice snů porozumět a
jak to funguje. Ověřila jsem si mnohokrát (u sebe i u klientů), jak si naše
vědomí umí vybudovat cenzuru skutečného emočního prožívání.
Proč je tedy dobré snům rozumět?
Pokud chceme sami sobě rozumět, je
dobré vědět, co v sobě v denním životě potlačujeme. Sny nám zobrazují potlačené vnitřní konflikty, skutečné potřeby a vše, co si zakazujeme či
nemůžeme dovolit v rámci »bezproblémového společenského fungování«. Pokud těchto informací využijeme a uplatníme je v našich denních
životech, výrazně zkvalitníme svůj
život. Pokud bude naše tělo a mysl v
rovnováze, i spánek bude kvalitnější. A ten je pro náš odpočinek a znovuobnovení sil nesmírně důležitý.
Přeji krásné sny!
helena PeLIKáNová

Blanka Korchová je žena s obrovským srdcem
ČTENÁŘKA NAŠICH NOVIN SE ROZHODLA SEPSAT PODĚKOVÁNÍ SVÉ KAMARÁDCE, KTERÁ POMÁHÁ DRUHÝM
Nikdy jsem nepsala článek do novin,
ale díky dění kolem Blanky Korchové z Řevnic jsem se k tomuto
kroku odhodlala.
Blanka je má letitá kamarádka, upřímně si jí vážím a obdivuji ji za její
naprosto nezištnou dobrotu a ochotu
pomáhat. Už vizáží a neutuchajícím
smyslem pro humor je to nepřehlédnutelná žena, ovšem její sociální cítění je obdivuhodné.
Osud se s ní moc nemazlil, život ji
uštědřil několik bolestných ran.
Přesto hýří dobrou náladou a nad minulost se povznesla. Možná právě
proto, že tolik zakusila, má pochopení pro lidi, kteří řeší krizové situace
a neváhá jim pomoci. Přitom každá
taková pomoc znamená určitou, a ne
zrovna nevýznamnou, finanční zátěž
v případě matky samoživitelky. Žije
totiž v domácnosti s devítiletým synem a ve zlatě se určitě netopí. Několikrát na svou dobrotu doplatila.
Často, bohužel, totiž platí pořekadlo:
„Dobrý skutek musí být po zásluze
potrestán.“ Ale člověka takové veli-

SOUCITNÁ ŽENSKÁ. Blanka Korchová.
Foto leona DAVIDOVá

kosti, jako je Blanka, tyto životní zákonitosti a paradoxy neodradí. Je to
dál vnímavá a soucitná ženská.
Zapojuje se i do školních aktivit třídy svého syna. Jezdí jako doprovod
s žáky na bruslení, na výletech zajišťovala zdravotní dozor, protože profesí je zdravotní sestra.
Sepsat tento příspěvek mě přiměl
poslední Blančin dobrý skutek, o
němž vím. Týká se sotva jedenáctiletého kluka, jež zažil hodně zlého v
nefunkční rodině. Jeho osud nebyl
Blance lhostejný. V případě, že selhává starost a péče rodičů o dítě, přechází tato povinnost na stát. Dítě je
odebráno a umístěno do dětského
domova. Tentokrát ovšem zasáhla
Blanka! Chlapec u ní nacházel útěchu, mateřské zacházení i pocit bezpečí krátce předtím, než zasáhly státní orgány a chtěly kluka umístit do
Klokánku, záchytného centra pro děti. Blanka se za klukovu péči zaručila, ponechala si ho u sebe doma a
ušetřila ho tak dalšího psychického
vypětí. Zastává funkci pěstouna.

Blanka Korchová je žena s obrovským srdcem a živoucí důkaz toho,
že zdánlivě obyčejný člověk může
být ve skutečnosti významná a pro
mnoho ostatních lidí důležitá osobnost. Blanko, přeji Ti pevné zdraví,
štěstí, lásku a věčný úsměv na tváři.
Leona DavIDová, Lety

Děti se budou učit fotit
Dvoudenní fotografickou dílnu pro
děti od 10 let pořádá Kámoclub z
Dobřichovic s Dětským domovem
Lety. Zájemcům o fotografické umění poodhalí tajemství zachycení okamžiku dobřichovický fotograf Jan
Neubert, který své odborné znalosti
sbíral několik desetiletí. Fotoworkshop se bude konat v DD Lety 11. 4.
od 15 do 18.00 i 12. 4. od 10 do
12.00. Páteční blok bude věnován
spíše teorii, blok sobotní bude zaměřen na praktické použití fotografie.
Podrobnosti na www.kamocklub.cz.
Monika Veselá, lety
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Hosté zpívali Po kalíšku, po kalíšku...
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY SI NA PLES POZVALA JIHOMORAVSKOU CIMBÁLOVKU HARAFICA
Zadní Třebaň - Ples dětské lidové
muziky Notičky se konal 29. března ve Společenském domě v Zadní
Třebani. Nesl se v duchu českomoravské hudby a tradic, sál byl
díky Blance Hovorkové vyzdoben
v národních barvách.
Notičky se na pódiu střídaly s cim-

Tanečníci si partnery
zapíší do »pořádku«

Tradiční jarní ples pořádají - letos
už potřinácté - taneční soubor Klíček a ZŠ Řevnice. S velkým tanečním
orchestrem Big band Václava Zelinky si 12. 4. od 19 hodin v řevnickém
Lidovém domě zatančíte v rytmu čača, waltzu, rumby, tanga i dalších
tanců a můžete se pobavit pestrým
programem, který pro vás děti připravily. Tanečníci si mohou zapisovat zvolené partnery do tanečního
pořádku, je připravena tombola,
dámská volenka i slosování vstupenek. Informace na www.zsrevnice.cz.
Ludmila Chroustová, Řevnice

bálovou muzikou Harafica z Uherskohradišťska. Ples se těšil velkému
zájmu návštěvníků - přicházeli nejen
ve společenském oděvu, ale i v krojích, kyjovských, valašských, středočeských... Jeden pár dokonce dorazil
v egyptském oděvu.
V kroji přišel i moderátor večera,
dvorní spolupracovník Notiček a
nadšený režisér, herec i zpěvák Jan
Flemr. Tak jako každý rok si Notičky
připravily několik překvapení mimo
»jejich«, tedy folklorní žánr. Nejprve hosty potěšily cikánskými tanci,
poté předvedly pásmo tanců na hudbu z filmu Star Wars. Impozantní
světelné efekty a náležitě propracovaná choreografie si vysloužila velký aplaus.

Soutěž o nejoriginálnější krojovaný
pár vyhrála rodina Krejčí - celá rodina dorazila ve valašských krojích.
Úspěch měla dámská volenka - páni
dámám kupovali koláče od Jindáčků, škvarkové placky od Stanislavy
Frýdlové či květinu. Hlavních slosovatelných cen bylo osmnáct, šlo
hlavně o česko-moravské speciality
- koláče od paní Mihalíkové z Karlštejna, dort od babičky Hrubé z Řevnic, dorty z černošické cukrárny,
vína od pana Hejzlara, pivo ze Všeradic...
„Díky všem, kteří s plesem pomohli,
či věnovali dary do tomboly,“ vzkazují Notičky. Velký dík ale patří také
vedoucím kapely Lence Kolářové,
Pavle Petrové a Marušce Brennero-

Kina v okolí

KINO LITEŇ

11. 4. 18.00 HUSITI
18. 4. 18.00 PHOEBE V ŘÍŠI DIVŮ

KINO ŘEVNICE
8. 4. 11.00 UNIVERZITA 3. VĚKU
9. 4. 16.00 NEED FOR SPEED
9. 4. 20.00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
11. 4. 20.00 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
12. 4. 16.00 RIO 2
12. 4. 20.00 PHILOMENA
16. 4. 20.00 HOŘÍCÍ KEŘ
16. 4. 20.00 ROZBITÝ SVĚT
18. 4. 20.00 PRODLOUŽENÝ VÍKEND
19. 4. 16.00 MRŇOUSKOVÉ
19. 4. 20.00 NOE

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
7. 4. a 9. 4. 13.45 ŠMOULOVÉ 2
7. 4. - 8. 4. 18.30 (Út 17.30) POMPEJE
8. 4. 20.00 BORGMAN
9. 4. a 16. 4. 18.30 ONA
10. 4. 15.30 VAMPIRE ACADEMY
10. 4. - 12. 4. 17.30 POJEDEME K MOŘI
10. 4. 20.00 CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D
11. 4. 20.00 VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
12. 4. - 13. 4. 15.30 RIO 2 3D
12. 4. 20.00 PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
13. 4. a 15. 4. 18.30 (Út 17.30) 300: VZESTUP ŘÍŠE
14. 4. 18.30 10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU
15. 4. 20.00 YVES SAINT LAURENT
16. 4. 13.45 ŠMOULOVÉ 2
16. 4. 17.30 ONA
17. 4. 15.30 POMPEJE
17. 4. - 21. 4. 18.30 (Pá+Ne 20.00, So
17.30) TRANSCENDENCE
18. 4. 17.30 ZIMNÍ PŘÍBĚH
19. 4. 20.00 KRÁSNO
20. 4. - 21. 4. RIO 2
20. 4. 17.30 POJEDEME K MOŘI

KINO RADOTÍN
8. 4. 17.30 ZLODĚJKA KNIH
8. 4. 20.00 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
9. a 11. 4. 17.30 ZVONILKA A PIRÁTI
9. 4. 20.00 PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
10. 4. a 16. 4. 17.30 10 PRAVIDEL, JAK
SBALIT HOLKU
10. a 15. 4. 20.00 VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
11. 4. 20.00 DLOUHÁ CESTA DOLŮ
12. 4. 16.00 ZVONILKA A PIRÁTI
12. 4. 17.30 KOLEJE OSUDU
12. 4. a 18. 4. 20.00 ONA
15. 4. 17.30 WALESA: ČLOVĚK NADĚJE
16. 4. 10.00 VEJŠKA
16. 4. 20.00 VELKÁ NÁDHERA
17. 4. a 19. 4. 17.30 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA

ÚSPĚŠNÉ HOUSLISTKY. Na snímku zleva Berenika Brennerová, Tereza
Petrová, Marianna Krutská.
Foto Lenka koLáŘová

Malé umělkyně slavily triumf
ŘEVNIČANKY POSTOUPILY DO CELOSTÁTNÍHO KOLA
Řevnice, Mladá Boleslav - Krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na
smyčcové nástroje, jež se konalo 2.
a 3. 4. v Mladé Boleslavi, se zúčastnili žáci ZUŠ Řevnice učitelky
Lenky Kolářové. Slavili úspěch!
Houslistka Tereza Petrová vyhrála,
Marianna Krutská byla druhá. „Terezka dostala neuvěřitelných 23,4
bodů, což ji zařadilo na třetí místo ze
všech devíti kategorií. Ohromnou radost jsem měla i z Mariannky, hrála
s chutí a 1. místo ji uteklo o 4 desetiny,“ sdělila Kolářová. Berennice
Brennerové zase v I. A kategorii uteklo o dvě desetiny bodu 3. místo - získala »jen« Čestné uznání. Ve IV.
kategorii skončila Anežka Krutská
třetí. V téže kategorii po bravurním

výkonu triumfovala Magda Routová. „Dostala od všech porotců absolutní počet bodů. Nezažila jsem na
soutěžích, že by porota zvolala po
hraní houslisty ještě do hry klavíru
»bravo«!“ dodala Kolářová.
„Je to hlavně úspěch a ocenění samotné učitelky Lenky Kolářové, diplomy a ocenění si děti odvážejí díky ní,“ uvedla maminka jedné z malých houslistek Pavla Petrová.
Petrová a Routová budou ZUŠ Řevnice reprezentovat v celostátním kole, stejně jako Kamila Kolářová, jež
postoupila z krajského kola klavírní
soutěže v Nymburce. Kamila navíc
4. 4. obsadila třetí místo na mezinárodní klavírní soutěži v Karlových
Varech.
Petra FRÝDLová

Budou číst ze starých kronik
V ZADNÍ TŘEBANI ZAZPÍVÁ SBOR LA GRANDE BANDE
Na společenské odpoledne nad kronikami Zadní Třebaně zvou přátele
obce i milovníky historie spolek Salto, pamětníci a místní obecní úřad.
Akce se uskuteční v neděli 13. dubna
od 17 hodin v zadnotřebaňském
Společenském domě.
Čtení ze starých kronik zpestří povídání čestného občana obce inženýra
Františka Šedivého, smíšený pěvecký sbor La Grande Bande přednese

skladby J. Dowlanda a lidové písně.
Pojďme si povídat o Zadní Třebani,
jak to tady mohlo vypadat a jak se
tady žilo. Navíc budeme mít výjimečnou příležitost nahlédnout do
kroniky z roku 1928 i do kronik následujících. Setkání je spojeno s výstavou historických fotografií - pokud nějaké máte doma i vy, vezměte
je s sebou a pochlubte se s nimi.
Jitka Nováková, Zadní třebaň

vé. Ples se vydařil, návštěvníci se
rozcházeli v ranních hodinách a na
rtech jim zněla píseň Po kalíšku, po
kalíšku...
Petra FRÝDLová

Tipy NN

* Skupina Plavci v nové sestavě s
Irenou Budweiserovou vystoupí 8.
dubna od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Wabi Daněk zahraje 9. 4. od
19.00 ve velkém sále Kulturního střediska Radotín. Dana RaDová
* Dadaistické i secesně laděné obrazy malířky Aleny Melton Písařové
jsou do 9. 4. k vidění v kavárně Modrého domečku Řevnice.
(šah)
* výstava obrazů malířky Katii Jiránkové Levanti je ve velkém sále
zámku Dobřichovice přístupná do
11. dubna. vlaďka CvRČKová
* Den otevřených dveří se koná 12.
4. od 10.00 v keramické dílně Klínec. Na programu je otevírání čerstvě vypálené pece na dřevo (v
11.11), výstava keramiky, prohlídka
dílny, dětská keramická dílna... (mb)
* Komorní koncert můžete navštívit 12. 4. od 18.00 v sále ZUŠ Černošice. Na violu zahrají Jana Vavřínková a Michal Trnka, na klavír
Václav Mácha. Zazní skladby B.
Bartoka a W. Waltona. Vstupné činí
100/50 Kč.
Pavel BLaŽENÍN
* Besedu Autem Škoda 1000 MB
kolem světa hostí 12. 4. od 19.30 sál
Dr. Fürsta Dobřichovice.
(vlc)
* Interaktivní představení pro děti
Nešišlej se uskuteční 13. dubna od
15.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice. Děti se seznámí s logopedickými
písničkami, zkusí hlasově improvizovat, pracovat s dechem, dozvědí
se novinky ze světa hudby i ekologie.
vlaďka CvRČKová
* výstava dětského tvoření – výtvarného kurzu pod vedením Radky
Charapovové bude slavnostně zahájena 13. 4. od 16.00 v zámku Dobřichovice. Potrvá do 29. 4.
(vlc)
* Jan Kořínek, Soultet a Alice
Bauer koncertují 13. 4. od 17.30 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 100
Kč, děti v doprovodu rodiče mají vstup zdarma.
Pavel BLaŽENÍN
* Film Příběh hraček budou 15. 4.
od 17.30 promítat v baru U Emy
Lhotka. Od 20.00 zde můžete zhlédnout snímek Drž hubu.
(pef)
* Diskotéka zejména pro dříve narozené se uskuteční 18. 4. od 20.00
v Clubu Kino Černošice. Hity z 60.
- 90. let bude uvádět Ivan Mejsnar,
nebudou chybět laserové efekty. (vš)
* Sbor Naši pěvci přednese 19. 4.
od 18.00 v kostele sv. Martina a Prokopa Karlík skladbu Antonína Dvořáka Stabat Mater. Na varhany hraje
Jaroslav Šaroun.
(vlc)
* Řevnická kapela SCB a pražská
In-Out budou »předskakovat« diskotéce Járy Najmana 19. 4. v Clubu
Kino Černošice. Koncert začíná v
19.00, diskotéka následuje.
(vš)
* výstava snímků Ladislava Sitenského zachycující atmosféru pražských ulic 15. března 1939, je k vidění do 28. 4. ve Strahovském klášteře.
Známý fotograf jezdil celý život do
rodinné vily v Řevnicích.
(pef)
* výstava nejzajímavějších modelů
z kostek známé stavebnice je do 16.
5. instalována v Muzeu Českého krasu Beroun. Součástí expozice jsou
(mic)
hrací koutky se stavebnicí.
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Výstavba vodovodu
pokračuje bez zdržení

Díky příznivému počasí pokračuje
výstavba vodovodu a kanalizace ve
Všeradicích bez zdržení a komplikací. Nyní je ovšem ztížen průjezd obcí. První uzavírka, která potrvá do
22. 5., je od obchodu COOP směrem k nádraží. Na této trase se budují hlavní řady a přípojky do objektů. Druhá uzavírka je od zámku
směrem na Nesvačily - ta potrvá do
11. 5. Zde se jedná hlavně o budování přípojek k objektům. Vodojem
je napuštěn, konají se zkoušky těsnosti a montáž technologie. Čistírna odpadních vod funguje ve zkušebním provozu bez závad, jediné,
co nás trápí, je množství dámských
vložek v odpadních vodách. (Dámy,
prosím, chovejte se jako DÁMY!)
Přístup dodavatelských firem je na
velice dobré úrovni, případné problémy jsou okamžitě řešeny. Obyvatelům se omlouváme za zvýšenou
prašnost a dopravní omezení.
Bohumil STIBaL, starosta všeradic

Zvažte kandidaturu do zastupitelstva!
KOMUNÁLNÍ VOLBY SE BUDOU KONAT LETOS NA PODZIM
Čas běží jako splašený, měsíc duben
převzal vládu a letošní rok tak vstoupil do své druhé čtvrtiny. Nepotrvá
dlouho a budeme volit do Evropského parlamentu. Kandidáti se poprali
o posty na kandidátních listinách a
nyní záleží pouze na nás, voličích,
komu dáme hlas.
Mnohem více mne trápí volby do
obecních zastupitelstev, které se budou konat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Tak, jak se všechny povinnosti a přebujelá administrativa
pozvolna přenáší na bedra obcí, nevím, kdo bude mít zájem pracovat v
obecním zastupitelstvu. Někteří současní členové všeradického zastupitelstva již nehodlají v příštích volbách kandidovat a noví zájemci se

také neobjevují. Apeluji proto na
všechny obyvatele Všeradic, aby
zvážili svou kandidaturu do nového
obecního zastupitelstva. Čas se pomalu, ale jistě krátí. Na červnovém
veřejném zasedání budeme schvalovat počet zastupitelů, kteří povedou
obec v následujícím období, a nejpozději v srpnu se budou odevzdávat

kandidátní listiny. Bylo by proto dobré, abychom znali v co nejkratší době alespoň potencionální kandidáty
do zastupitelstva. Věřím, že zvážíte
svoji veřejnou angažovanost a přihlásíte se k této práci. Pak už bude
na občanech, koho si vyberou za své
zástupce.
Bohumil STIBAL,
starosta Všeradic

Z podbrdského kraje

Velitelka si pochvaluje
spolupráci s rychtářem
Všeradice - Spolupráci se starostou
Všeradic veřejně pochválila velitelka karlštejnských policistů Hedvika
Kaslová.
„Máme velmi dobrou spolupráci se
starosty obcí, zejména se starostou
Všeradic panem Stibalem. Když potřebujeme pomoc, vyjde nám maximálně vstříc. Mít takovéto vztahy je
pro naši každodenní práci obrovské
plus,“ uvedla v rozhovoru pro časopis Policista vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Karlštejně, pod
který Všeradice spadají. Karlštejnští
ochránci pořádku mají na starost
rozlehlou a turisticky navštěvovanou oblast. Jejich obvod čítá čtyři
desítky obcí. Podle Kaslové nemohou být policisté všude, proto využívají pomoc strážníků a - tak, jako v
případě Všeradic - starostů.
(pš)

NOC S ŽÁČKEM. V liteňské základní škole se v pátek 4. dubna uskutečnil 14. ročník mezinárodní akce Noc
s Andersenem, kterou české knihovny a školy podporují zájem dětí o
čtení. Liteňští se letos k projektu připojili pošesté. Co všechno zažili
naši žáci? Děti z prvních tříd s učitelkami Karlovou a Říhovou navštívily liteňskou knihovnu. Nemohly
chybět hry, soutěže, kvízy, četba a
poslech. Byli jsme moc rádi, že k
nám přijel známý spisovatel a básník Jiří Žáček. Na jeho návštěvu
jsme se velmi těšili, děti si připravily básničky, přinesly si jeho knížky a
nechaly si je podepsat. Přestože se
nás vystřídalo v několika partách téměř sto padesát, pan Žáček byl velmi milý a trpělivý. Děkujeme mu za
návštěvu a přejeme pevné zdraví.
Hana HavELKová, ZŠ Liteň
Foto Lukáš FajKuS

ÚSPĚŠNÁ PŘÍPRAVKA. Poslední březnový víkend bylo na všeradickém
fotbalovém stadionu živo. TJ Durisol Všeradice zde pořádal nultý ročník
turnaje mladších přípravek. Kromě domácích se ho zúčastnila družstva
Zdic, Berouna, Králova Dvora a Hořovicka, celkem šedesát fotbalových
nadějí ročníku 2005 a mladší. „Turnaj měl výbornou atmosféru. Naši kluci
ohromně překvapili. Přesto, že ostatní týmy na ně mají 2 roky náskok, odehráli velice vyrovnané zápasy. Dokonce porazili Králův Dvůr a remizovali se Zdicemi,“ uvedl asistent trenéra Všeradic Michal Vitner s tím, že jeho
svěřenci vybojovali bronzovou medaili. V sobotu 5. 4. se ve Všeradicích
hrál 1. Mistrovský turnaj mladších přípravek. Domácí porazili 10:1 Zdice
a 4:0 Felbabku. V zápase s Drozdovem B kluci bohužel v poslední minutě
nešťastně inkasovali a prohráli 2:3. I přes tuto jedinou prohru ale Všeradičtí díky skóre turnaj vyhráli a zaznamenali tak první letošní vítězství.
Současně s mistrovským turnajem se na třetím hřišti sehrál turnaj »nováčků«, tedy začínajících fotbalistů Všeradic a Zdic. Ve všech třech vzájemných utkáních Všeradice zvítězily, nadšení a radost z výhry tedy byla dvojnásobná.
Text a foto Lucie Boxanová, Svinaře

* Malovat kraslice a vyrábět figurky z vajíček můžete ve Velikonoční
dílně, kterou pořádá 16. 4. od 15.00
Rodinné centrum Betlém Lochovice.
Barbota KÖNIGOVÁ
* Pochod na Skálu s hledáním pokladu a pečením buřtů se uskuteční
19. dubna ve Vižině. Start je v 10
hodin u místního kravína na Vižině.
Akce se koná pouze v případě příznivého počasí.
(jaf)
* Všeradický pivní speciál 13%
Irish Stout bodoval na Jarní soutěži
sládků ve Zvíkově. Sládek Jiří Diviš
s ním vybojoval bronzovou medaili
v kategorii Stouty. Pro toto pivo je
charakteristická jemně krémová
hustá pěna, tmavá až černá barva a
příchuť po praženém sladu, čokoládě a sušeném ovoci. Existuje mnoho
druhů Stoutů, ten všeradický je Dry
čili suchý Stout. Soutěže se zúčastnilo 93 pivovarů s více než třemi
stovkami pivních vzorků.
(pš)
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Afrika je zemí propastných rozdílů
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU 3)

MAID. Pomocnice Živných Thembi
v akci.
Foto Kateřina ŽIVNÁ

První cesta z mezinárodního letiště
vedla do našeho nového domu. Jeli
jsme asi 45 minut a na dojmy z krajiny kolem, v té době vysušené na
troud, nezapomenu hodně dlouho. V
duchu jsem si říkala: Tak tohle jsem
vyměnila za naši krásnou zemi. Jaké
to tu asi bude? Zvykneme si!?
Milým překvapením byl náš nový
domov. Dvoupatrový domek s venkovním bazénem v klidné, slepé ulici, se nám stal příjemným útočištěm
po dlouhé cestě. Jak jsem později
zjistila, velkou výhodou bylo, že byl
již vybavený nábytkem v ceně pronájmu; přesto, že jsme až do příjezdu kontejneru s věcmi z Čech žili víc
jak měsíc každý jen se dvěma kufry,
bylo to hned od začátku příjemné a
pohodlné. Na rozdíl od přátel, kteří
počítali každý den, aby už konečně
přišel kontejner s nábytkem ze země,
odkud přicházejí. Je tu zvykem si
pronajímat prázdné domy a nábytek
si dovézt, takže docela dlouho si není kam sednout nebo lehnout.
Novinkou pro nás bylo i to, že každá
rodina má svou pomocnici v domácnosti (maid), i přesto že paní domu
nepracuje, a také většinou zahradní-

ka pro údržbu skvostné zahrady.
Maid pracuje denně 8 hodin s přestávkou na svačinu a oběd, uklízí,
žehlí, někdy i vaří, popřípadě je využívána k hlídání větších dětí. Většina
jich za prací dojíždí ze vzdálenějšího
domova veřejnými taxíky, část bydlí
u svých zaměstnavatelů v malých
pokojících se sociálním zařízením
ve zděných domcích k tomuto účelu
zbudovaných v zahradách. Pokud
má rodina hodně malé dítě, využívá
ještě další pomocnici »nanny«, která
se stará jen o dítě. Plat těchto pomocnic je téměř symbolický, proto
zaměstnavatel ještě přidává celodenní stravu. Chvíli trvá si zvyknout na
dalšího člověka, pohybujícího se po
domě, ale snaží se co nejmíň rušit a
jsou pečlivé a velmi pracovité. Na

druhou stranu znám i případy, kdy
maid něco odcizila a vznikly tak nepříjemné tahanice. Maid se pozná
dle typického oděvu, který je možno
za pár randů koupit ve všech velkých
obchodech v různých barvách. Skládá se z pláště, přes něj je zástěra a na
hlavě šátek. Výhodou je, že maid z
velké části umí anglicky, takže se s
nimi člověk domluví, přestože se na
území jižní Afriky mluví více než 11
různými jazyky.
Afrika je zemí obrovských, propastních rozdílů mezi extrémně chudými
a bohatými, které budou živit nenávist a podporovat kriminalitu. Jednotlivec může přispět jednotlivci ke
zlepšení životní úrovně, globálně je
ale problém chudoby daleko větší.
Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

4/2014 (25)

Balonmánii »zrušilo«
počasí, harfu rozbil vítr
Neděle 16. března se zdála jako dobrý termín
pro propojení mnoha aktivit. Hradní slavnosti měly připomenout, že začala plná sezona na
hradě Karlštejn i že se sem po několika staletích vrátily včely. Balon klub Karlštejn se navíc svou »Balonmánií « chystal zahájit leteckou sezonu. Ale počasí bylo proti. Prudce se
ochladilo, přišly srážky, silný nárazový vítr a
s ním i zákaz letů balonů. Dohodnutých řemeslných stánků přijela na trh necelá polovina.
A ty, které na louku u mostu dorazily, bral silný vítr. Moc dlouho zde nevydrželo ani těch
pár návštěvníků, kteří navzdory počasí dorazili. Na hradě to bylo o trochu lepší. Hradby a
okolní kopce poryvy větru zmírnily, a tak největší škodu vítr způsobil muzikantům na harfě, kterou shodil na zem. Vzácný nástroj byl
rázem na pět kusů, ale prý ho bude možné
ještě spravit. Návštěvníci hradu se mohli i ohřát. Stačilo jen přiložit ruku ke včelám (pochopitelně přes prosklený úl) a včely se rozdělily o své teplo (obvykle si v úlu »topí« na
28°C). A tak bylo i v sychravém dni na hradě
Karlštejn docela příjemně.
vladimír Glaser, ořech

Voda v Karlštejně je pitná!
ŘEDITEL VaK BEROUN VYSVĚTLUJE, JaK JE TO S TVRDOSTÍ VODY
obyvatelé Karlštejna se často ptají, jak to je s
tvrdostí vody v městysi. starosta Petr rampas
tedy požádal o odpověď na tuto otázku provozního ředitele akciové společnosti vodovody
a kanalizace Beroun. Tady je.
(NN)
Jedním ze základních ukazatelů kvality pitné vody, které vnímá běžný odběratel, je tvrdost vody.
Průměrná hodnota tvrdosti pitné vody v Karlštejně v roce 2013 byla 4,5 mmol/l. Vyhláška
252/2004 Sb., která předepisuje kvalitu pitné vo-

dy, neurčuje limitní hodnotu v ukazateli tvrdost
vody (vápník, hořčík). Ukazatel tvrdosti je ve vyhlášce uveden pouze jako »doporučená hodnota«
v rozmezí 2-3,5 mmol/l. To znamená, že i voda s
vyšší tvrdostí je vodou pitnou. Na mnoha místech
v celé ČR, kde je stejně jako v Karlštejně využívána pitná voda z podzemních zdrojů, je tvrdost
vyšší než tato doporučená hodnota. Umělé snižování tvrdosti vody je technologicky náročné, neúměrně zvyšuje cenu vody (u menších obcí v řádech korun na m3) a není bez hygienického, resp.
zdravotního rizika. Při úpravě vody změkčováním
(tj. snižováním koncentrací vápníku a hořčíku) totiž často dochází ke snížení hořčíku pod minimální stanovenou mez 10 mg/l, což přináší větší zdravotní riziko, než jeho vysoké koncentrace. Změkčování proto není obecně doporučováno.
Kvalita vody dodávaná v Karlštejně je v souladu
s uvedenou vyhláškou, splňuje všechny parametry vody pitné a je pravidelně kontrolována akreditovanou laboratoří. V uplynulém období mohlo
docházet jen ke krátkodobým zhoršením kvality
při poruchových stavech. V případě podezření na
zhoršenou kvalitu vody mohou odběratelé kontaktovat zákaznické centrum: vakberoun@vakberoun.cz, 800 100 663.
roman BadiN,
vodovody a kanalizace Beroun

KArLšTEjNSKé roCKoVáNí. V sobotu 22.
března jsme se sešli v sále karlštejnské restaurace
U janů na dalším, již VI. Karlštejnském rockování.
K poslechu, ale hlavně k tanci hrály kapely Tenemit (na snímku) s Honzou Boučkem - Sambárem z
Karlštejna, Allstars s dalším obyvatelem městyse
Pavlem Marcelem a Bugr z Nižboru. I když počasí nelákalo k opuštění teplých domovů, sál se poměrně brzo zaplnil a tančilo se až do poslední písničky. Tak na dalším rockování na viděnou!
Martina MOTTlOVÁ, Karlštejn
Foto Šárka VOKÁčOVÁ

Karlštejnský kemp poprvé
po zimě otevře 12. dubna
Letošní zima nezima skončila, nastaly slunečné
dny, a tak jsme se pustili do přípravy na další
letní sezonu v karlštejnském kempu u Berounky.
jeho závora se poprvé pro návštěvníky zvedne
týden před Velikonocemi, v soboutu 12. dubna.
I v letošním roce budeme pořádat akce, které se v
minulých letech osvědčily. Návštěvníci i obyvatelé městyse se mohou těšit na 3. sraz motorových
tříkolek a motocyklů, oblíbený Karlštejnský Mazec, sraz starých fordů... Ve spolupráci s Domečkem Hořovice připravíme několik akcí pro děti i
zářijový 10. karlštejnský halloween. Už se moc
těšíme na naše hosty, cyklisty, motorkáře i všechny ostatní!
Radka VčeličKOVÁ,
Autokemp Karlštejn

Nejstarší Karlštejňanka oslavila 102. narozeniny

NA VÝLETĚ. Na jarní výlet se vypravily děti z
karlštejnské školky. S baťůžky na zádech minuly
Dračí skálu, došly k Dubu sedmi bratří, kde našly od draka schovaný poklad a obloukem přes
pole i lesy se unavené vrátily či spíše připlazily,
na oběd. Cestou plnily různé úkoly a odměnou
jim byly bonbóny. Výlet se všem líbil. Text a foto
Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Nejstarší Karlštejňanka, Anna Švestková, oslavila
30. března 102. narozeniny. Starosta Karlštejna
Petr Rampas a Hana Lacmanová ze sociální komise městyse se 28. 3. vypravili do zdického Domova důchodců V Zahradách, kde paní Švestková žije. Popřáli jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let, aby byla stále plná elánu a v dobré náladě. Předali přání, květinu a dárek. Překvapením pro ně bylo, v jak dobré kondici nejstarší
občanka Karlštejna je. Chvíli si s ní i s ředitelkou
domova popovídali, zavzpomínali a s přáním »za
rok nashledanou« se rozešli.
Text a foto
Magdalena KasíKová, matrikářka, Karlštejn
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Tlapička vede z Karlštejna do Karlštejna
POCHOD, KTERÉHO SE ÚČASTNÍ STOVKY TURISTŮ, SE BUDE KONAT POSLEDNÍ DUBNOVOU SOBOTU

ZIMOU NEZIMOU. Jedna z prvních letošních akcí turistického oddílu Trilobit - pochod Zimou nezimou se startem ve Všenorech.
Karlštejn - Turistický pochod i cyklojízda Karlštejnská tlapička se
uskuteční 26. dubna v Karlštejně a
okolí. Předsedou turistického oddílu Trilobit Barrandov, který akci
pořádá, je Václav NOHEJL.
Proč se vlastně pochod jmenuje
Karlštejnská tlapička?
Karlštejnská tlapička, která se letos
bude konat počtvrté, je dílo našeho
člena Jardy Šabršuly. Bohužel stihl
vytvořit jen první dva ročníky, pak
ho postihla mozková příhoda a k turistice se již asi nevrátí. Název pochodu má »na svědomí« všemi oblíbená psí holčička Bára, která s námi
absolvovala většinu akcí, a kterou

Václav Nohejl.

Foto archiv

Jarda miloval. Bára je už pár let v
psím nebíčku - jako památka na ni a
vlastně i na zdravého Jardu nám zůstal pochod. „Tlapička« každoročně
startuje na nádraží v Karlštejně a končí kus vedle, v penzionu u nádraží. V
poslední době jsme přidali i trasy z
Berouna. Každý ročník padne rekord
v počtu účastníků - loni dorazilo 380
turistů. Pochod je veden Českým
krasem, dlouhé trasy »šmrncnou«
okraje Křivoklátska či Brd.
Pořádáte i jiné podobné akce?
První naše akce vznikla hned v roce
2006, kdy byl založen oddíl. Dostala název Do Holyně bez holinek a k
mání byla jedna krátká trasa 10 km.
Na startu se objevilo 200 turistů, což
nás okamžitě nastartovalo do dalších
aktivit. Hned následující rok to byly
již tři akce, postupně jsme vymýšleli
další a nyní můžeme nabídnout 15
akcí ročně - 11 pravidelných a zainteresované veřejnosti již známých
sobotních pochodů a k tomu ještě 4
takzvané podvečerní pochody metropolí, které tvoříme do seriálu pochodů Prahou turistickou. V současné době jsme nejaktivnější pražský
odbor, alespoň co do počtu pořádaných akcí a počtu účastníků. Na sobotních pochodech se s námi turisté
dostanou i dále od Prahy - na Kokořínsko, Říčansko, Křivoklátsko, do
Českého krasu, Brd, Polabí, Posázaví... Na každou akci se může přihlásit i veřejnost, není podmínkou být

členem KČT. Funguje to tak, že zájemce přijde v daném časovém rozmezí na start, po zaplacení startovného (bývá tak 20 - 50 Kč) obdrží
popis pochodu, někdy mapku a vydá
se na některou z tras. Pochody jsou
protkány kontrolními body, na nichž
účastník dostává razítka do popisů.
V cíli se vydává pamětní list pochodu, případně nějaká upomínka, odznak... Veškeré informace lze vyčíst
na našich webových stránkách www.
trilobitbarrandov.eu.
Kdyby se chtěl někdo stát členem
vašeho oddílu, jak to má udělat?
Každoročně se k nám přidávají noví
členové, ať již přestupují z jiného
oddílu, nebo vstupují prvně do řad
KČT. Pokud by se v někom rozhořela touha stát se jedním z Trilobitů,
stačí nás kontaktovat nejlépe na některém našem pochodu. Nabízíme
všem rovnocennou pozici v klubu,
účast na tvorbě akcí pro veřejnost,
společné výlety, nové kamarády.
Scházíme se jednou za čtrnáct dní v
hospůdce na Barrandově, která je
místem vzniku mnoha nápadů spojených s našim oddílem a vlastně i místem vzniku Trilobitu Barrandov.
Je mezi lidmi o turistiku zájem?
Myslím si, že v současnosti se žádný
boom v turistice nekoná. Je určitý
okruh lidí, kteří turistiku provozují
pravidelně - ti zůstanou věrni stále.
Potom jsou druzí, kteří se občas projdou, navštíví masový pochod Praha

Foto archiv

- Prčice, podniknou túru na dovolené. Ostatní turistika nezajímá, aniž
by ji alespoň jednou okusili. Turistika je přitom sport, který se dá provozovat od batolete až do sklonku života. Někdo chodí s cílem dosáhnout
co největšího výkonu, pokořit co
nejvíce kilometrů, jiný se zase kochá
romantickými zříceninami, šumějícími vodopády, objevuje prameny
řek, rozhlíží se ze skalních vyhlídek
nebo rozhleden do dalekého okolí.
Věřte mi, že kdo objeví krásu Českého Ráje, vystoupá na Sněžku nebo si
třeba projde cestu Vojtěcha Náprstka
z Berouna na Karlštejn, necítí potřebu jezdit na drahé dovolené do zahraničí.
Martina MOTTLOVÁ

Řidič srážku přežil,
divoké prase ne

Karlštejn - Mrtvé prase, na autě
škoda za bezmála třicet tisíc korun. To je závěrečný účet srážky
Fordu Galaxy s divočákem.
Zvíře a stroj poměřily síly koncem
března na silnici z Karlštejna do
Mořiny. Dvaašedesátiletý řidič za
volantem fordu se praseti, které mu
náhle vběhlo před vůz, už nestačil
vyhnout. Karlštejnská policejní hlídka přivolala mysliveckého hospodáře, který si mrtvého divočáka převzal ještě před příjezdem berounských »dopraváků«.
(mif)

K výročí chci kytku a ferneta, hlavně žádné lázně!
„Já pojedu dneska k babičce a budu
u ní třikrát spát!“hlásil mi nedávno
jeden chlapeček a vzápětí dodal:
„Rodiče jedou do lázní.“
Lázně, termály, sklípek… časté víkendové aktivity dospělých. Také
jsem přede dvěma lety dostala k
narozeninám od mladých takový
poukaz pro dva. Vyslovila jsem myšlenku, s kým pojedu, ale když jsem
viděla synovy oči, došlo mně, že musím vzít s sebou manžela. Přesto
jsem to zkusila: „Tak já pojedu asi s
Radkou…“ Ani jsem nedořekla větu, když mě moje maminka napomenula: „To nemyslíš vážně? Uděláte
si s manželem hezký víkend. Jen vy
dva!“ Pohlédla jsem po očku na
manžela, ten pravil: „Se mnou nepočítej, vem si koho chceš. Já pojedu s Benem na chatu a budeme mít
krásný víkend ve dvou…“
Leč rodina rozhodla, že když je to
dárek, musíme jet s tátou spolu.
Ani jeden jsme se netěšili. Panebože, co tam budeme dělat?!
Nadešel den D.

Ráno jsem jela na skok do práce, Závodí prudce otočil a posunem plímanžel zůstal doma, psychicky se při- žením vpřed jsme na semaforech sapravoval. V poledne jsem mu před- mozřejmě pochytali všechny červehodila oběd a naházela věci do ta- né a po deseti minutách se dostali k
šek. „Na jak dlouho tam jedeme?“ bankomatu. Od Spořitelny jsme se
provokoval. „Mně stačej trenýrky a pak nemohli vrátit na hlavní a on
ponožky. Nic víc nepotřebuju.“
zase prudil, máchal rukama a nadáNereagovala jsem.
val. (Jak o něm někdo může říct, že
„A nezdržuj, za chvíli bude všude je to pohodář?!)
zácpa…“ vrčel.
Opět jsme se zaUž dole u be- KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY řadili do kolony
rounské pojišťova most přes Beny byl provoz tak hustý, že jsme ne- rounku jsme přejížděli krokem dalmohli vyjet na Okružní. (Sprostá po- ších deset minut…
lohlasná slova jsem přehlížela.)
Na dálnici manžel pomalu vychlá„Takový krásný počasí, mohli jsme dal. Dusno se rozplývalo. U Rudné
jet na chatu a udělat spoustu prá- mě náhle polilo horko! Vzápětí stuce…“ lamentoval manžel. „Kuřátko deno, zase horko, studeno, začalo
jsme mohli ogrilovat…!“
mi být špatně a kdyby se mi podařiNa mostě už byla zácpa jako blázen, lo omdlít nebo umřít, bylo by to lepmuž stále brblal a vztekal se. Popo- ší, než přiznat, že jsem doma zapojížděli jsme krokem, když tu mi ble- mněla ty poukazy!
sklo hlavou: Peníze!!! Nemáme dost Mrtvé ticho. Buch! Rána oběma rupeněz! „No, tak je někde vyzvedne- kama do volantu, pak zase ticho…
me…“ uvažovala jsem nahlas.
Já byla úplně zakleslá do sedadla a
Se slovy „Já nebudu jako debil hle- snad i neviditelná.
dat někde bankomat!“ se manžel na Otáčeli jsme se až u Ikey.

Jen pípl: „Jak by bylo teď hezky s
Beníkem na chatě…“
A to byla poslední slova, která padla. Doma jsem popadla dokumenty
a rychle skočila zpátky do dusna.
Mlčelo se až na Moravu.
Na 143. km D1 jsem se optala, na co
že to budeme sjíždět.
„Když jedeme ke Třebíči, tak asi na
Třebíč!“ Jak jasná odpověď!
„No, a to jsme právě minuli…“
Televize na pokoji vypadala, že se
ani na chvíli nezastaví a muž vypadal, že víkend stráví v leže. Když
jsme se ale večer seznámili s ostatními důchodci ve sklípku (za bujarého veselí při harmonice a moravských lidovkách), jeden ogar se zeptal: „Prosím vás, je tady někdo dobrovolně, nebo jste to všichni , jako
my, dostali od dětí?“
Dobrovolně tam nebyl nikdo!
Za pár dní budeme s mužem slavit
30 společných let. Jen doufám, že
tentokrát dostaneme obvyklou kytku
a ferneta… hana hraBÁKOvÁ,
MŠ Karlštejn
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Letovská školka má novou ředitelku
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYHRÁLA JEDNA Z UČITELEK, JANA ŠALKOVÁ ROZSYPALOVÁ
Hned druhý den letošního roku doručila dlouholetá ředitelka mateřské
školy v Letech Marie Cvancigerová
na obecní úřad dopis, v němž informovala, že chce odejít z funkce k 28.
2. 2014. Řízením školy byla od tohoto data pověřena Jana Šalková Rozsypalová a byl vyhlášen konkurz na
nové vedení školky. Aby bylo dost
času na přípravu, stanovili jsme termín přihlášek na konec února, 31.
března pak konkurzní komise rozhodla o pořadí kandidátů. Novou ředitelku jmenuji do funkce k 1. 5.
Ve výběrové komisi bylo šest členů:
místostarosta Josef Cmíral, Pavla
Katzová (Letovanka a právnička mi-

nisterstva školství), učitelka MŠ Lety Magdalena Drbohlavová, ředitelka MŠ a ZŠ Všenory Renáta Bartoníčková, Mgr. Halvová za školní inspekci a D. Sýkorová za krajský úřad.
Poslední schůzka komise se odehrála 31. 3. - celé odpoledne se vedly
pohovory s pěti přihlášenými kandi-

dáty. Ti při nich prezentovali sebe i
koncepci rozvoje školy a následně
zodpovídali dotazy členů komise.
Dvě uchazečky, které postoupily,
každý komisař hodnotil přiřazováním bodů. Komisaři se shodli na
následujícím výsledku: 1. místo Jana
Šalková Rozsypalová, 2. místo Mgr.

Kradl ve sborovně,
chytili ho na nádraží

Dobřichovice - Zloděje, který 28.
března kradl ve sborovně ZŠ Dobřichovice, zadrželi krátce po činu
řevničtí policisté.
„Zloděj ze sborovny odcizil dvě peněženky, v nichž bylo dohromady
přes 5.000 Kč, a mobilní telefon,“
uvedl velitel policistů Jiří Dlask s
tím, že poškozené učitelky darebáka
velmi přesně popsaly. „Na základě
popisu byl záhy na dobřichovickém
nádraží zadržen čtyřiatřicetiletý muž,
u něhož byl nalezen odcizený mobil,
peněženka a část odcizené hotovosti,“ doplnil Dlask. Chlapík, který má
za sebou značnou kriminální minulost, se ke krádeži na místě přiznal.
„Dodal, že chtěl ze sborovny ukrást
i notebook a pokud by našel PIN kódy k platebním kartám, jež byly v
peněženkách, chtěl odcizit i karty a
vybrat jejich prostřednictvím peníze,“ uzavřel velitel policistů. (mif)

Cyklobus se vydal
na svou trasu do Brd

Dobřichovice - Cyklobus, který již
jedenáct let vozí cyklisty od vlaku v
Dobřichovicích do brdských kopců,
se letos poprvé na svoji trasu vydal
5. dubna. Do Mníšku a Kytína se s
ním můžete svézt až do 5. října.
Rozsah provozu je stejný jako v minulých letech - pět spojů každý nepracovní den z Dobřichovic, čtyři
spoje v opačném směru. V Dobřichovicích je zastávka cyklobusu
umístěna na parkovišti vedle nádraží. Na lince platí Tarif PID, přeprava
jízdního kola vás vyjde na 16 Kč bez
ohledu na vzdálenost i bez ohledu na
použití nebo nepoužití vlaku.
Odjezd z Dobřichovic: 8:25, 10:25,
12:25, 14:25 a 16:25, příjezd do Kytína: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00; poslední spoj jede jen do Mníšku
Odjezd z Kytína: 9:30, 11:30, 13:30,
15:30, příjezdy do Dobřichovic:
10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
(pef)

CHYSTAJÍ SE NA MAJÁLES. Řevničtí hasiči mají napilno. Ženské i mužské družstvo se svědomitě připravuje na Okresní soutěž v požárním sportu
dobrovolných hasičů okresu Praha-západ, které se bude konat 31. 5. v
Třebonicích. Ženy i muži budou závodit ve štafetě na 4x100 m, požárním
útoku a běhu na 100 m s překážkami. Trénuje se jak v domácím prostředí,
tak v Karlštejně a v Letech. „Zároveň chystáme tradiční Majáles, který se
bude konat 1. 5. v Řevnicích. Děti předvedou požární útok, vystavena bude požární technika, hasičská i záchranářská vozidla,“ uvedl Martin Ryšavý z SDH Řevnice.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Vlaků do Prahy ubylo, do Lochovic nejezdí...

(Dokončení ze strany 1)
Až do 30. dubna se bude opravovat také podbrdská trať ze Zadní Třebaně
do Lochovic. Celou dobu budou všechny vlaky nahrazeny autobusy. Kde
stavějí? Zadní Třebaň - před nádražní budovou, Běleč - u přejezdu vedle
železniční zastávky, Liteň - před nádražní budovou, Skuhrov pod Brdy - u
přejezdu vedle zastávky, Nesvačily - v obci, na zastávce BUS Nesvačily,
Všeradice - u přejezdu na zastávce BUS Všeradice, žel. st. i v obci na
zastávce BUS Všeradice, Vižina - v obci na zastávce BUS Vižina, Osov - u
přejezdu na zastávce BUS Osov, žel. st., Hostomice - před nádražní budovou, Radouš - v obci na zastávce BUS Hostomice, Radouš, Neumětely - u
přejezdu vedle zastávky na zastávce BUS Neumětely, žel. zast., Lochovice
- před nádražní budovou.
(pef)

Házenkářům na Spojích pomohla házenkářka
Turnaj v české házené odehráli 5.
dubna na hřišti TJ Spoje starší žáci
Řevnic. Pro nedostatek hráčů byla
dohodnuta se soupeři posila a byla
povolána i Tereza Šimonovská. Naše barvy hájili: brankář Jandus L.,
obrana: Kolomazník O., Kolomazník J., Kočí J., Mašek P., Kraus.,
Šimůnek V., útok: Huml M. (6), Palička V. (3), Zavadil V. (1), Adamec
R. (2), Hochmal D. (1), Šimonovská T. (1). Protože bylo málo soupeřů, hrálo se na dvě kola: Řevnice
- Spoje 3:25 a 5:19, Řevnice - Modřany 3:22 a 3:17. Turnaj byl pro
naše o dost menší a mladší hráče
velkou zkušeností.
Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice
Foto Patrik HOCHMAL

Veronika, anděl z Karlštejna, dobývá svět
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Holky předtím, než začaly zpívat,
vrcholově tancovaly disco street
dance formace, v nichž se staly mistryně světa. Od počátku tedy v sobě
měly vštípenu silnou morálku a vědí,
že nic není jednoduché. „Užíváme si
úžasnou kariéru a chceme se podělit
o to, co jsme se naučily: bavit písní a
tancem,“ tvrdí Veronika. „Po kaž-

dém vystoupení se domlouváme, co
můžeme udělat lépe,“ dodává. To je
vidět i v novém klipu k písničce Kiss
and Tell, s níž holky slavily na anglickém turné s Union J velký úspěch.
Točilo se v Londýně, na »place« se
vystřídalo na 30 herců a desítky členů filmařského štábu. Jak to na natáčení nového videoklipu 5Angels

vypadalo i klip samotný můžete vidět na stránkách www.5Angels.cz. A
co bude dál? Nechte se překvapit,
nebo můžete sledovat aktuální informace právě na webových stránkách
či facebooku. Pětice českých zpěvaček si plní svůj dětský sen. Rozdávají radost a smích druhým po celém
světě!
Eva Spurná, Karlštejn

Martina Brabencová. Gratuluji vítězce a těším se na spolupráci.
Barbora TESařOVá, starostka Letů

Z našeho kraje

* Jarní trhy se konají 12. 4. od
11.00 v areálu zámku Dobřichovice.
Připraveny budou tvořivé dílničky
pro děti, pečení jidášků, malování
kraslic, můžete si uplést vlastní pomlázku. Pohádku Zajíček a velká
mrkvová záhada sehraje od 15.00 ve
velkém sále divadlo Mimotaurus, na
nádvoří předvede své řemeslo mistr
kovář. Součástí programu je malý
farmářský trh pod lípou, soutěže i
hry.
Vlaďka CVrČKOVá
* Jarní geologická vycházka se uskuteční 13. 4. Sraz je na železniční
zastávce Srbsko v 10.15, trasa povede do kopců a roklí v oblasti Koda. S
sebou si vezměte pevnou, vodě odolnou obuv a svačinu. Filip STEHLÍK
* provozní dobu změní od 14. 4.
pošta v Zadní Třebani. Nově bude
otevřena v úterý 8:00 - 11:00, ve středu 8:00 - 11:00, 15:00 - 17:15 a v pátek 8:00 - 11:00, 13:00 - 16:00. (pef)
* Jarní burzu dětského oblečení a
vybavení především pro předškolní
děti můžete navštívit 15. 4. od 9 do
11.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice.
Více info na rcfabianek.cz.
(vlc)
* Svoz nebezpečného odpadu se v
Dobřichovicích koná 19. 4. Kontejner bude přistaven od 9.00 do 10.00
u nádraží, od 10.00 do 11.00 před
městským úřadem a od 11.00 do
12.00 před budovou školky.
(pef)
* Velikonoční barvení vajíček pořádá 20. 4. od 10.00 bar U Emy Lhotka.
(pef)
* použité ošacení můžete do 21. 4.
vozit na Obecní úřad Zadní Třebaň.
Více na diakoniebroumov.org. (pef)
* Cvičení s Luckou Šolcovou se koná každé pondělí od 17.00 a čtvrtek
od 18.00 ve Společenském domě
Zadní Třebaň. Jedná se o kruhový trénink, efektivní posilovací cvičení pro
zpevnění těla.
(pef)
* Stavba kruhového objezdu v Letech bude zahájena do konce dubna.
Ještě dříve, do 14. 4., má začít výstavba kanalizace a vodovodu v letovské oblasti Kanada. Hotovo má
být do poloviny července. Budování
kanalizace v ulici K Rovinám začalo
7. 4., potrvá přibližně měsíc.
(bt)
* Obecní knihovna ve Svinařích má
otevřeno každou středu od 15 do
17.00. K zapůjčení je velký výběr
knih pro dospělé i děti. Nahlédnout
můžete do kroniky a fotodokumentace obce.
Lucie BOxanOVá
* požár bytu v Karlíku likvidovali
29. 3. hasiči z Řevnic i Dobřichovic.
„Několik lidí se snažilo před příjezdem jednotek dostat k osobě, která se
nacházela uvnitř, ale pro silný žár a
kouř to nebylo možné,“ řekl řevnický
profesionál Pavel Vintera s tím, že jeho kolegové později našli v místnosti mrtvolu. Pozůstalým byla poskytnuta psychologická pomoc.
(mif)
* Muže na bicyklu srazila na cyklostezce v Černošicích 4. 4. malá motorka. „Řidič skútru ujížděl před policií a při zběsilé jízdě vjel na cyklostezku, kde srazil cyklistu a zlomil
mu ruku,“ řekl řevnický záchranář
Bořek Bulíček. „Štěstí, že se nestalo
nic nikomu dalšímu, za zraněným jel
na kole jeho malý syn,“ dodal. Řidiče skútru zadržela policie.
(mif)
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Z koleje jsem lezla oknem, z WC taky
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 14)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova seniorů Anna VRANÁ. Minule vzpomínala, jak se s mladíkem, jehož poznala na chmelové brigádě,
vypravila do Smetanova divadla.
Jeník mi nabídl, že bych mohla přespat v koleji Na Jarově. Měl tam pokojík, který sdílel s kamarádem Jožkou. Byla tam úzká chodbička se stolkem a na něm stál elektrický vařič.
Tato chodbička – kuchyňka vedla do
světničky, kde nebyly dveře. Obýval
ji Janek Kendzior, Polák, jenž byl na
stáži v ČSR. Jan mi řekl, že se mám
chovat, jako bych do koleje patřila.
Snažila jsem se, ale vrátný byl bdělý,
ostražitý a vrátil mě zpátky. Jeník mě
vyprovodil ven a řekl, pod kterým
oknem mám počkat, že mě vtáhnou
dovnitř. Za chvíli se otevřelo okno a
Jan s Jožkou mě tahali do pokoje.
Zdola jim pomáhal třetí, ukázalo se,
že to nebyl žádný kamarád, ale náhodný kolemjdoucí, ochotný pomoci
bližnímu svému. Byl to zážitek štrachat se ve večerních šatech a ve střevíčcích oknem do budovy! Když jsem
byla konečně uvnitř, dali mi něco k
jídlu a šli jsme spát. Ale já spala jako
na vodě, bála jsem se zpáteční cesty.
Vstávala jsem časně a vyhlídla si
chvilku, kdy kolem nikdo nešel. Jan
mi pomohl a všechno dobře dopadlo.
Bylo na něj spolehnutí v každé situaci – nedopustil, abych si zlámala
nohu, chytil mě do náruče. Ale už
jsem do koleje oknem nelezla!

Zato se mi stala jiná příhoda. Šla
jsem v těch blahých dobách jednou
po Karlově náměstí a musela jsem
zajít na WC. Jak se tam tak rozhlížím a hledám volnou kabinu, najednou potkávám muže! Co ten tady dělá, na dámských záchodcích?! Připadal mi podezřelý, vešla jsem do kabiny a zamkla za sebou. Když byl
čas odejít, chtěla jsem odemknout
dveře, ale běda – nešlo to. Zavolala

jsem na pomoc paní, byla to už starší osoba a říkám jí, co se mi stalo a
ona povídá: „Teď tu byl takovej mladej, dával sem nový zámky na dveře,
já se jdu podívat na zastávku, třeba
tam ještě čeká !“ Vrátila se po chvíli
a říká: „Ježišmarjá, von už vodejel,
co budeme dělat?!“ Ten muž, který
mne vyděsil, byl opravář. Zkusila
jsem si pomoct sama. Svlékla jsem
si sukni i bundu, hodila je přes pr-

kennou stěnu, stoupla si na záchodové prkénko, pak na kliku a volnou
nohou jsem přelezla přes prkennou
zástěnu, na kliku a na zem. Stáhla
jsem dolů svoje svršky a oblékla se;
dámy, které čekaly, jak to dopadne,
říkaly: „My se zamykat nebudeme!“
A já se od těch dob nezamykám taky.
Tak vidíte, co se může stát člověku
na procházce Prahou. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

LED osvětlení
tlení = úspora 80-90%
na spotřebě elektrické energie, než běžné žárovky.
Životnost
ivotnost je 50 krát del
delší než u běžných žárovek
ivotnosti
Nízké náklady na údržbu – vzhledem k dlouhé životnosti
Bez obsahu rtuti a těžk
kých kovů
Analýza a návrh řešení Vám
ám na míru vytvo
vytvoříme
íme zcela zdarma*.
Financování pomocí splátek
tek bez navýšení.
na
Vyplatí se předělat
lat celý
cel dům
m – ná
návratnost
vratnost
tnost investice cca 1,5 roku.

Zvolíte-li si LED osvětlení,
tlení, nebudete zklamáni!
*při
řii nákupu na na
naší prodejně

SLEVA na LED osvětlení
při předložení tohoto inzerátu
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1,90 Kč
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20 Kč/ks
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Philips

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

Trans Brdy České spořitelny

26. 4. 2014

Místo konání: Lety u Prahy – za hrází
Starty / Trasy: 9:20 – 11:10 dětské závody a závod
odrážedel / 11:30 trasa B 55 km / 12:30 trasa C 33
km, trasa D – Nova Fitness jízda 26 km
Přihlášky: online do 21. 4. 2014, na místě pátek 18:00 – 20:00 /
sobota 8:00 – 11:00
Závody pro všechny věkové a výkonnostní kategorie
Dětské závody a závod odrážedel – v ceně startovného tričko a Lego dárek
Bohatý doprovodný program a zábava po celý den nejen pro závodníky
Dětská zóna se spoustou her a soutěží / Lego stan / Škola kola Pepy Dresslera
Stánky s občerstvením a prodej sportovního vybavení za výhodné ceny
PRO VŠECHNY PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ZVÝHODNĚNÁ CENA STARTOVNÉHO
Více informací a přihlášky na www.kolopro.cz
PARTNEØI SERIÁLU
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEØI

PARTNEØI

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ
DODAVATELÉ CEN

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEØI

PARTNER
ZÁVODU
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Své tělo jsem opustil po liáně smrti
ROSTISLAV BLAŽEK SE VZDAL KLASICKÉ VÝŽIVY, OCHUTNAL AYAHUASKU, PIL TABÁK...
Lety - Přednášku o své »životní cestě« uspořádal před časem na zahradě manželů Pelichových v Letech pětatřicetiletý Rostislav BLažek. Bývalý voják z povolání prochází životem
a sbírá zkušenosti, mezi nimiž je mnoho těch s
nálepkou »nic pro citlivky«.
Vy jste se rozhodl vzdát se klasického způsobu
výživy těla jídlem a zvolil jste tzv. pránickou stravu. Co to vlastně je?
Pránická strava je neustálá výživa z jednotného
energetického zdroje, ve kterém všichni žijeme. Je
to v podstatě výživa na bázi nehmotných energií.
Jak vás to napadlo a kdy ?
Už jako dítě jsem rád experimentoval nejen s tělem, ale našel jsem si cestu i k meditacím. Cvičil
jsem jógu, otužoval se ve studené vodě. Vzpomínám, jak mi maminka zařídila průkazku do knihovny, abych si mohl číst knihy, které byly na prvním stupni povinnou četbou. Já jsem si přinesl knihu Co nás čeká po smrti... Jako dítěti mně nechutnalo maso, bylo mi z něj špatně. Později jsem držel půsty i 18 dnů a chodil při tom do práce, cvičil
v posilovně... Klíčové bylo setkání s Henrim Monfortem a pránickou výživou. Pozoroval jsem svět
nejen kolem sebe a vnímal, jak se naše planeta potýká s chudobou, nemocemi a problémy ekologického charakteru. Pocítil jsem, že pránická strava je
mojí cestou. Také jsem si dal dohromady, že v době, kdy je mi dobře nebo se cítím zamilovaný, nemám pocit nedostatku, žiji takříkajíc z lásky. Naopak v době neúspěchu, partnerských krizí si pomocí jídla dodáváme chybějící hřejivý pocit lásky.
Naše civilizace se potýká s nadváhou, více lidí
umírá na nemoci z přepychu než hlady! Za tím
vším vězí strach, konzumace čehokoliv, co nám
stimuluje pocit »cítím se naplněný«.
Jak to tedy vlastně praktikujete?
Vstávám se sluníčkem, provádím medicínský kruh
za naši zemi, přírodu a zvířátka. Taky za lidi, kteří
žijí v bídě a nemocech, nebo v zemích, kde je válka či hladomor. Pak cvičím čchi-kung, což je energetická forma tchaj-ťi-čchuan z techniky taoistického bojového umění kung fu. Potom jsou na řadě
meditace a další cvičení. Pokud nepociťuji hlad oběd a večeře je pránická, tzn. cvičení a vizualizace světla, jak vyživuje mou fyzickou schránku
spolu s mentálním, emočním a spirituálním tělem.

BÝVALÝ VOJÁK. Rostislav Blažek přednášel v
Letech.
Foto ARCHIV
Když přijdou nějaké komplikace, jím vegetariánskou stravu nebo si dám čokoládu a další den
pokračuji ve cvičení a pránické stravě, polívám se
studenou vodou. Někdy chodím bez bot i do přírody, sandálky mi vystačí do prvního sněhu. Jednou
mě viděla babička, jak jsem vyběhl v zimě jen v
trenkách bosky a skočil do sněhu. Zastavil se jí
dech a údajně pak byla celou zimu zdráva. Taky
jsem babičce vděčný, že mně dovolila, abych mohl
trávit hodiny ve tmě, ve staré almaře. Vždycky říkala: Kluku jeden, co to máš za nápady!? Dnes
chodí lidé za peníze do tmy se léčit či tam hledají určité schopnosti. Pro mě je nejdůležitější me-

ditace, která vede k sebepoznání, tedy k Pravdě.
Když se člověk nabaží světa kolem, táhne ho to
zpět domů a nastoupí cestu k poznání. Pro mě je Boží milost, že se někdo takto rozhodne a pokud je to
opravdové rozhodnutí, vesmír tuto cestu podpoří.
Setkáváte se i s jinými podobně laděnými lidmi?
Kdo byl vaším učitelem či inspirátorem?
Právě to setkávání s ostatními lidmi je velmi inspirující. Setkání s nějakou velkou osobností člověka
zcela pohltí a je možné dojít k přenosu síly a zkušeností. Přenášejí se i špatné vlastnosti. Naší podporou a ochranou je jedině náš čistý osobní rejstřík, myslím tím charakter a klidná harmonická
mysl. Inspirují mě lidé, s nimiž se cítím dobře a vidím, že táhneme za jeden provaz. Ať už dělá to či
ono, je pro nás prvním a nepsaným pravidlem, aby
zde na zemi bylo hezky a mohli jsme zde žít v
míru, lásce a rozvíjet své poznání.
Vy máte za sebou i zážitek s pitím ayahuasky, peruánské rostliny, která se používá k navození stavu změněného vnímání. Jaké to bylo?
Věděl jsem, že šamani používají ayahuasku k léčení i k poznání. Seděl jsem v horách se šamanem a
nebyl jsem rozhodnutý, jestli ano či ne. Kouzlo
šamana i místní příroda a nádherné prostředí mě k
tomu zcela přirozeně dovedly. Velmi mě zajímá
otázka smrti a proč jsme vůbec tady. Ayahuaska,
liána smrti - šamani jí říkají maminka učitelka - mi
pomohla projít si tímto životním okamžikem. Nedá se to popsat slovy, když opouštíte tělo, přehraje se vám celý život před očima, vidíte odhozenou
tělesnou schránku, opouštíte tento časoprostor a
zažíváte zkušenost, která není z tohoto světa.
Vy jste pil i tabák, že...?
Tabák používají šamani k léčení. Sami si jej pěstují a s láskou ošetřují. Silný výtažek se dává do
očí dokonce i malým dětem. Je pravdou, že skrze
oči přichází do těla strach, každý si to může sám
vyzkoušet. Při tabáku se vesměs podává smrtelná
dávka. Pak nastupuje práce šamana a veliká očista. Většinou celou noc můžete prozvracet, skloníte hlavu, to je dobré, odchází špatné a může přijít
to správné. Odchází strach a člověk je silnějšího
ducha. Na těchto věcech nemůžete být závislý, ani
to nejde - očista se děje na všech úrovních lidské
bytosti a není to zrovna procházka rájem.
Helena PeLIkÁNOVÁ

Házená se v Řevnicích hraje už osmdesát osm let
PRVNÍ UTKÁNÍ SE ZA LIDOVÝM DOMEM USKUTEČNILO V ZÁŘÍ 1926, JEDINOU BRANKU DAL ANTONÍN KOLKA
Letos vstupuje řevnická národní házená do 88. sezony. První utkání,
které se hrálo za Lidovým domem v
září 1926, skončilo výraznou porážkou. Historicky první branku (a v zápase jedinou) se podařilo vstřelit Antonínu Kolkovi. Od té doby se odehrálo tisíce zápasů, nastřílely desetitisíce branek, vystřídalo mnoho hráčů. Největší zásluhu na vývoji a úspěších našich barev měl Josef Šafránek. Do Řevnic přišel z pohraničí
učit češtinu a tělocvik ve zdejší škole. Jeho trenérskýma rukama prošlo
mnoho hráčů a dá se říci i celá škola.
Každý žák věděl, jak se drží házenkářský míč a na co je v tělocvičně
cvičební nářadí! Házená se hrála při
hodinách tělocviku, navíc se každý
rok na jaře konal školní turnaj. Podotýkám po skončení výuky, ve volném čase žáků. Šafránek uspořádal
44 ročníků, já jich po jeho smrti zorganizoval ještě jedenáct. Zájem školy však upadal, žáky k této tradici nic
nevázalo, na zápasy chodili jen ti, co
byli organizováni v našem oddíle. A
tak turnaj zanikl.
Šafránek začal trénovat své vrstevníky, později předával rady všem. Vzpomínám na obrané triky Karla Paulíka i na brankářské zákroky Jaroslava Lankaše. Ten měl zdravotně po-

stiženou pravou nohu (měl ji otočenu do pravého úhlu). Útočníci si
mysleli, že to bude jeho slabina, ovšem on touto »hokejkou« pochytal
spoustu střel.

Velkým pilířem byl Robert Tausche,
který by letos oslavil sté narozeniny.
Určitě na něj vzpomeneme 6. 10.,
kdy se narodil. Chtěli bychom se sejít na hřišti a pozvat všechny bývalé

BRANKÁŘ S »HOKEJKOU«. Jaroslav Lankaš, který chytal s nohou otočenou do pravého úhlu.
Foto ARCHIV Petra Holého

hráče, aby si ještě jednou navlékli
oblíbené tričko. K tomu bychom uspořádali »generační turnaj« a vzpomínkové odpoledne. Tak bychom oslavili 88 let řevnické národní házené.
Chtěl bych připomenout několik
kvalitních hráčů našich barev od dob
začátků: Jardu Pšeničku, Karla Holého, Kafku, Smetanu, bratry Vlnasovy, bratry Hartmannovy, Jana Vrbu, Mirka Břížďalu, Karla Petráka,
Zdenka Zrostlíka, ale i přespolní Tichého, Dragouna, Neumana. Z o něco mladších vzpomenu na jména Jirka Lebeda, Jarda Hrubý, Rudla Soukup, Jarda Poláček, Zdeněk Šefl,
bratři Koukolové, Pavel Vintera, Tomáš Hájek, Pavel Satorie, Petr Spálenka, bratři Tauscheové, Petr Svoboda... Dalo by se jmenovat i několik hráčů z řad hluchoněmých, kteří
u nás působili mnoho let, a někteří
jsou členy stále. A což vzpomenout
na ligové družstvo žen! Hana Vrbová, Mirka Bakosová, Helena Petráková, Milena Pšeničková, Jana Koukolová, Jarka Wágnerová, Zdena
Kocourková, Maruška Pospíšilová. I
jinak tu byla spousta dobrých hráček. Některé a někteří již mezi námi
nejsou - o to víc si zaslouží naši
vzpomínku. (Dokončení příště)
Petr HOLÝ, Řevnice
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Řevnice potupeny v Jinočanech - 1:9!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Vpravdě katastrofální
vstup do jarní sezony mají řevničtí
fotbalisté. Po prohře v derby s Kazínem přišla ještě větší potupa na
hřišti Jinočan.
(Mák)
FK LETY, krajská I. B třída

FK Lety - Dobřichovice 1:0
branka: turek
Lety zahodily v derby spoustu šancí
a nakonec musely bránit těsné vedení. Rozhodující okamžik přišel v 30.
minutě: hosté faulovali před pokutovým územím Kalivodu a z přímého
kopu trefil Turek horní roh branky 1:0. V 35. minutě rozvlnila síť dorážka Kalivody, ale gól nebyl uznán pro
ofsajd. V 75. minutě unikl domácí
obraně útočník hostů, Janouš ho fauloval a byl vyloučen. O 2 minuty později měli hosté největší šamci, centr
ze standardky našel útočníka, který
ale z několika metrů přestřelil. (jik)
březnice - FK Lety 1:1
branka: Černý
Lety se dvěma dorostenci v základní
sestavě vybojovaly cenný bod. Domácí šli do vedení v 44. minutě, kdy
po několika zaváháních unikl útočník a sólo s přehledem proměnil.

Druhý poločas začal snahou hostů o
vyrovnání. V 76. minutě vysunul
Kratochvíl kolmou přihrávkou Kalivodu, který jej z voleje posunul před
branku, kde nabíhající Černý zařídil
vyrovnání. V 87. minutě nastřelili domácí ze standardky tyč hostů. (jik)
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída

Lety - Dobřichovice 1:0
Dobřichovice - Petrovice 4:1
branky: Vašut 3, Kratina
OZT, okresní přebor

Neumětely - oZt 2:3
branky: M. Jambor 2, Nádr
Ostrovan začal nebojácně a napadáním nutil domácí k chybám a faulům.
Po jednom z nich si balon v uctivé
vzdálenosti od branky postavil Nádr,
jeho pumelici gólman podcenil a
bylo to 1:0. Neumětely se dostávaly
do tempa, jejich mírná převaha vedla
k vyrovnání. Po přestávce to byl více
boj, než fotbal. Deset minut před
koncem Palička vybojoval míč, po
dlouhém sprintu ho naservíroval M.
Jamborovi, jemuž nedělalo problém
přesně zacílit. Tentýž hráč se pět minut poté krásně trefil z přímého ko-

DERBY. V ostře sledovaném derby porazily Lety Dobřichovice nejtěsnějším
rozdílem 1:0.
Foto NN M. FRÝDL
pu. Těsně před koncem domácí sníži- taktní gól a ve druhé půli výrazně
li, ale na víc už se nezmohli. (Mák) přidal. Karlštejn však hostům skórovat nedovolil, naopak podnikl další 2
oZt - trubín 1:3
gólové protiútoky. Michal šaMaN
branka: Procházka
Ostrovan nezačal proti druhému tý- ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
mu tabulky špatně a vytvořil si i šan- Řevnice - Kazín 0:5
ce. Clara sám před brankářem však Jinočany - Řevnice 9:1
zaváhal a Nádr trefil tyč. Zkušenější brnka: Zubek
hosté se postupem času začali prosazovat a zaslouženě šli do dvoubrankového vedení. Po třetí brance bylo Kdy a kde hrají příště
rozhodnuto. V nastavení už jen kori- FK LETY, krajská I. B třída
goval střídající Procházka.
(Mák) FK Lety – Mníšek 12. 4. 16:30
VŠERADICE, okresní přebor
Všeradice - beroun b 2:1
branky: Suchý, Procházka
Loděnice b - Všeradice 6:3
branky: Silbernágl 2., Suchý J.
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor

SPRAVEDLIVÁ REMÍZA. Poslední březnovou neděli změřili na dobřichovickém hřišti síly »staří« fotbalisté Dobřichovic a Všenor. Do hry zasáhlo patnáct domácích a dvanáct hostů, nejstaršímu borci, ing. Hubenému z Dobřichovic, je téměř třiašedesát . Domácí se tlačili před branku Všenor, jenže se
zapomínali vracet, takže do vedení šli hosté. S přibývajícím časem ubývalo sil
a mnozí zápasili víc sami se sebou než se soupeřem. Všichni ale přežili a domácím se v závěru podařilo vyrovnat na konečných 5:5! Jakou pak měli hoši
žízeň, se ani nedá vypovědět... Text a foto Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Komárov - Karlštejn 4:1
branka: P. Kučera
Výsledek vypadá jednoznačně, ale
Karlštejn proti favoritovi nepředvedl
špatný výkon. Ve druhé půli si dokonce vypracoval více brankových
příležitostí, ale ujala se jen hlavička
Kučery.
Michal šaMaN
Karlštejn - Stašov 4:1
Góly: Klusák 2, Kučera, Karmazín
Domácí na svého soupeře vlétli a brzy vedli 2:0. Stašov ale vstřelil kon-

Hostomice – FK Lety 19. 4. 10:30
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
N. Knín - Dobřichovice 12. 4. 16:30
Dobřichovice - Žebrák 20. 4. 17:00
OZT, okresní přebor
Osek – OZT 12. 4. 16:30
OZT – Tlustice 19. 4. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Neumětely – Karlštejn 12. 4. 16.30
Karlštejn – Trubín 19. 4. 17:00
VŠERADICE, okresní přebor
Komárov - Všeradice 12. 4. 16:30
Všeradice - Stašov 19. 4. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice – Klínec 12. 4. 16:30
Roztoky – Řevnice 19. 4. 17:00

FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Hýskov B - Liteň 13. 4. 16.30
Liteň - Chrustenice 19. 4. 14.00

Třebaňský Ostrovan získal posilu, Portugalce Filipe Claru
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Jak ses dostal do Čech?
V rámci studijního programu Erasmus sem se v Portugalsku seznámil s
mou teď už bývalou českou přítelkyní, a s tou jsem se v roce 2011 přestěhoval do Prahy.
Kdy jsi začal s fotbalem?
Už jako malý kluk v klubu Vigor de
Mociedade. Těsně před příchodem
do A-týmu, který hrál čtvrtou nejvyšší portugalskou soutěž jsem si ošklivě poranil kotník. Když jsem se pak
v Česku rozkoukával, kde bych s fot-

balem znovu začal, nenapadlo mě nic
chytřejšího, než si poprvé v životě
zalyžovat. Skončilo to přetrženým
křížovým vazem, operacemi a znamenalo to další dva roky bez fotbalu.
Jak se ti u nás líbí?
V Praze a v Česku se mi líbí moc. V
hotelu Josef jsem povýšil na vedoucího recepce, jsem spokojený.
A co české pivo a česká děvčata?
Další důvody proč zůstat v Praze.
Mimochodem, aktuálně žádnou přítelkyni nemám...
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Kde ses vzal v Ostrovanu?
Nabídku hrát za Třebaň jsem dostal
od hrajícího trenéra Martina Jambora, jenž je mým spolupracovníkem.
Neváhal jsem ani vteřinu.
Jaký jsi měl pocit z prvního utkání?
Když jsme nastupovali k zápasu a
podávali si se soupeřem ruku, měl
jsem úplné »mrazení«. Je skvělé být
na hřišti, v kabině, v partě a navíc v
pěkném prostředí na Ostrově. Chtěl
bych hlavně klukům pomoci k záchraně v okresním přeboru.
Jak se dorozumíváš se spoluhráči?
Češtině se intenzivně věnuji díky
českým kamarádkám a kamarádům.
Třebaňští kluci zase znají angličtinu,
takže je to z mé strany taková czengličtina. S komunikací problém není.
Kdo je tvým fotbalovým vzorem?
Steven Gerrard. Pevně věřím v letošní titul Liverpoolu FC.
A tvůj tip na umístění Portugalska
na MS v Brazílii?
Doufám, že postoupíme ze skupiny.
Myslím, že je v silách Portugalska
dojít do čtvrtfinále. V našem týmu je
ale problém: moc spoléhá na jedno-

ho hráče, a to podle mě není dobře.
Martin JaMbor, Jiří PEtŘíš

POSILA. Portugalská posila Ostrovanu Filipe Clara. Foto Jan PETŘÍŠ

