
Pozor, pozor a ještě jednou pozor!
varuje velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Šmídová a zmiňuje
nejzávažnější případ, který se stal

10. dubna: „Neznámý lupič vnikl
nezjištěným způsobem do vozu
Mercedes-Benz-Sprinter zaparkova-
ného na centrálním parkovišti a od-
jel s ním. Jeho majiteli způsobil ško-
du 104.000 korun.“
Také fabia poničená 16. 4. stála na
hlavním placeném parkovišti v Karl-
štejně. „Neznámý darebák poškodil
levé přední dveře nad zámkem,
vnikl do auta a poškodil spínací sk-

řínku. Sice nic neukradl, ale i tak má
vlastník vozu škodu - oprava vyjde
na 30.000 korun,“ řekla Šmídová.
Stejný den byla kýmsi vykradena i
další Škoda Fabia, tentokrát u karl-
štejnského nádraží. „Zloděj bez vidi-
telného poškození otevřel vůz, vylo-
mil spínací skřínku a neúspěšně se
pokusil odstranit bezpečnostní páku
na volantu,“ popisuje velitelka poli-
cistů s tím, že z auta zmizela kožená
bunda, osvědčení o registraci vozid-
la, řidičský průkaz a zelená karta.
Škoda je bezmála 12.000 korun. 

Miloslav FRÝDL

Opilec přejel zastávku, tak
se vloupal do kanceláře
Černošice - Opilce, který přelezl plot a vnikl
do sídla firmy v černošické ulici Dr. Jánského,
načapal 8. dubna před půlnocí jednatel společ-
nosti. Na nic nečekal a zavolal policisty.
„Silně podnapilý třiatřicetiletý muž překonal op-
locení pozemku a vnikl do rodinného domu, ve
kterém se nacházejí kanceláře firmy,“ uvedl veli-
tel řevnických policistů Jiří Dlask. „Prý si při jíz-
dě vlakem uvědomil, že přejel zastávku, kde chtěl
vystoupit, a tak se rozhodl, že v Černošicích pře-
spí.“ Proč si k noclehu vybral  právě firemní pros-
tory v Jánského ulici, vysvětlit nedokázal.     (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Turistům strašilo ve věži - strana 5
* Juniorky přivezly zlato - strana 13

Řevnice - Nejlepším pedagogem
letošních krajských soutěží mla-
dých houslistů byla vyhlášena uči-
telka ZUŠ Řevnice a vedoucí mí-
stní lidové muziky Notičky Lenka
KOLÁŘOVÁ.
Postup do celostátního kola soutě-
že si vybojovalo hned několik
»tvých« houslistů. Jak vnímáš ta-
kové ocenění ty osobně?
Jsem šťastná, že se dětem výkon po-
vedl a že hraním nadchly i porotu!
Je to totiž celoroční dřina a mnohdy
hrát na soutěži je - jak se říká - za
trest. Porota se skládá z šesti uměl-

ců, kteří hodnotí momentální výkon
a pocity soutěžících. Dětem vždy
říkám: Hrajte pro radost, pro mne a
ne pro porotu! A že se dostalo tolik
dětí do kraje? Je to krása, tím spíš,
že ne všichni v okrese nám to přáli... 
Jak to, že se ti tak daří?
Nemám žádné metody, děti učím rá-
da a kdykoliv, o sobotách, nedělích,
svátcích. Zásada je, že musí u hraní
přemýšlet a vnímat, co jim říkám.
Pak má práce smysl. Děti mám pod
kontrolou i v souboru Notičky, jsme
taková rodina, která je pořád spo-
lu... (Dokončení na straně 9)          (pef)

VESELÉ VELIKONOCE! Řevničan Miroslav Cvanciger si připíjí s koledníky, kteří k němu v pondělí 21.
dubna přišli na velikonoční pomlázku. Foto nn M. FRÝDL

Karlštejn - Chystáte se k jarnímu výletu do Karlštejna? Pokud ano, pak
běžte raději pěšky, auto nechte v garáži. V podhradí řádí zloději a van-
dalové: v první polovině dubna tu přišlo k újmě hned několik vozů. Jedno
rovnou zmizelo - přímo z centrálního parkoviště!

Lenka Kolářová na letošní veliko-
noční koledě. Foto nn M. FRÝDL

Fabii vykradli, s mercedesem ujeli
POZOR! VARUJÍ POLICISTÉ: V KARLŠTEJNĚ ŘÁDÍ ZLODĚJI A VANDALOVÉ

V Řevnicích vynášeli
Moranu, tři Morany

22. dubna 2014 - 8 (620) Cena výtisku 7 Kč

Začínají Staročeské
máje, dorazí Krakonoš

Žádné metody nemám! tvrdí úspěšná kantorka

Muže, který spadl z pětimetrové
skály, museli vyprostit hasiči
Svatý Jan pod Skalou - K muži, který spadl z pětimet-
rového skaliska, vyjížděli 8. dubna do Českého krasu
berounští záchranáři.
Pomoc zraněnému přivolal  jeho kamarád, jenž byl na mís-
tě s ním. „Záchranáři zjistili, že se muž nachází v nepří-
stupném terénu mezi skalami a zažádali o asistenci hasi-
če,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Tereza Janeč-
ková. Mezitím se zdravotníkům podařilo ke zraněnému
vylézt a ošetřit jej. Po příjezdu hasičů byl pacient snesen
k sanitce a převezen do nemocnice v Motole.              (mif)

Omladina rámusem
zaháněla Jidáše
Na Zelený čtvrtek, kdy dle tradice
odlétají zvony do Říma, měly sice
děti prázdniny, ale ty svinařské si
moc nepřispaly. Už v sedm ráno se
omladina sešla na Zelené hoře a vy-
razila na pochůzku skrz vesnici. Za
zvuku řehtaček se snažila dělat co
největší rámus a zahnat tak Jidáše.
To se opakovalo i v pravé poledne a
v šest večer. Na Velký pátek se jde i
ve tři odpoledne, v hodině Kristova
úmrtí. Poslední pochůzka je na Bí-
lou sobotu, kdy se nejen řehtá, ale
také zastavuje v každém domě pro
výslužku. Tradici letos děti dodržely,
přesto, že jim celý pátek propršel!  

Lucie BOxanOVÁ, Svinaře

Hned tři Morany vynesli a »utopili«
v polovině dubna řevničtí prvňáci
spolu s místním folklorním soubo-
rem Klíček. Děti do figuriny před-
stavující zimu přidaly i svoje vzkazy,
čeho se chtějí zbavit. (Viz strana 3)
Ludmila CHROUSTOVÁ, Řevnice

Foto Marta MaRTinkOVÁ
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Hrdinové? Děti, které se těší do školy!
V ŘEVNICKÉM ZÁMEČKU SE KONALO VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE NA TÉMA POZNEJ SVÉHO HRDINU

Je to už deset let, co mladí muži ne-
musí vykonávat povinnou vojen-
skou službu. Na rozdíl od jejich ot-
ců a dědů, kteří po dosažení dospě-
losti rukovali na rok či dva do armá-
dy. To se týkalo i mládenců před

Velkou válkou, od jejíhož začátku v
létě uplyne sto let. Branná povin-
nost byla v Rakousku-Uhersku za-
vedena v roce 1868. Postupně se její
pravidla měnila až do roku 1912,
kdy byla přijata poslední předváleč-
ná změna branného zákona. 
Každý muž monarchie byl v roce,
kdy dosáhl 21 let, povinen dostavit
se k odvodu. Seznamy povolanců
vedli starostové obcí a na obci se
také za účasti vojenských zástupců
odvody každé jaro konaly. Pokud
nebyl mladík v jedenadvaceti letech
odveden, musel se dostavit opět v
roce následujícím, případně ještě ve
23 letech. Zní to trochu podivně, ale
v tehdejších letech se »bralo« do ar-
mády jen tolik mužů, kolik bylo tře-
ba na doplnění zákonem určeného
stavu. Ostatní si »museli počkat«
rok nebo dva.
Odvedení mladíci nastoupili 1. října
k určenému útvaru a odkroutili si
zde 3 roky služby (dvouletá služba
měla být zavedena od října 1914).
Po návratu je čekala záloha, několik
krátkých manévrů a ve 42 letech jim
branná povinnost končila. Existova-
li však také ti, na něž se »nedosta-
lo«, ti narukovali na osm týdnů a s
jejich dalším výcvikem počítal erár

jen v případě války. Poslední skupi-
nou byli mladíci zdravotně nezpůso-
bilí či živitelé rodin. Tací byli služ-
by zproštěni úplně. Bohužel jen do
začátku války.
V tehdejší monarchii byla armáda
rozdělena na tři složky – pokud tedy
nepočítáme samostatné námořnic-
tvo. V první řadě to bylo tzv. spo-

lečné vojsko (C. k. Heer), za druhé
zeměbrana (C. k. Landwehr) a ko-
nečně za třetí domobrana (C. k.
Landsturm). Jak napovídají názvy,
měla zeměbrana chránit zemi a
domobrana, kam v případě války
rukovali starší záložáci, konkrétní
domovy. Během Velké války se
však tyto plány zcela změnily a vět-
šina záložáků skončila na frontách.
Systém služby rakousko-uherské
armády byl teritoriální. Odvedenci
sloužili v nejbližším vojenském út-
varu. Pokud ovšem nešlo o námoř-
níky či specialisty. V případě našeho
regionu to byl většinou 88. pěší pluk
v Berouně nebo 28. pěší pluk v Pra-
ze. Zeměbranci pak rukovali k
Landwehrinfanterie Regiment No 8

v Praze na Pohořelci. Existovali i
výjimky, a tak mohli mladí rekruti
skončit i v Písku, v Plzni nebo v Be-
nešově. Více si o vojenském systé-
mu monarchie můžete přečíst na st-
ránkách http://velka.valka.cz nebo v
trilogii L. Nedorosta Češi v 1. svě-
tové válce.

***
Skoro každý si přinesl z vojny vzpo-
mínky. Dovolte mi na závěr úryvek
z památníku mého předka Václava
Povolného z Leče, který sloužil v
letech 1903 – 1906 na italských hra-
nicích v pevnosti Trient (Trento).
Jako vycvičený pěšák vyjel 28. 7.
1914 s berounským 88. pěším plu-
kem na ruskou frontu, kde o měsíc
později, 29. 8. 1914, padl:   
Včera jsem byl u muziky, bajo, 
u Vonásků za branou,
dneska stojím u raportu, 
hejtman vadí se se mnou.
Včera jsem se svou Mařenkou, bajo,
tak upřímě miloval,
dneska na mě houknul chlape, pročs
to šponoval.
Včera její krásná ústa 
šeptaly mi libou zvěst
dneska na mě dědek houknul 
fivcen tage štreng arest.

Josef KOZÁK

Slavnostní vyhlášení vítězů šestého
ročníku Dětské regionální výtvarné
soutěže se konalo 14. 4. v sále Zá-
mečku Řevnice. Soutěž měla atrak-
tivní téma: Poznej svého hrdinu.
Jistě byste nečekali, že mezi hrdiny
dnešní mládeže nebudou jen Spider-
mani a Supermani, ale také asistenč-
ní vodící psi, zemědělci, hasiči, mu-
ži zákona nebo děti, které se těší do
školy. Unikátem byl hrdina Agátky
Klimtové - dědeček, který skutečně

zachránil svého kamaráda zasypané-
ho v dolech. Práce těch nejlepších,
kteří získali ocenění, můžete obdivo-
vat v kavárně Modrý domeček do
15. května. Všem výhercům blaho-
přejeme, zde jsou jmenovitě :
I. kategorie:
1) František Chloupek, 6 let
2) Tobiáš Hazuka, 6 let
3) Barbora Cihlová, 5 let
Čestné uznání Tereza Švédová, 6 let;
Adam Nahi, 6 let

II. kategorie:
1) Alžběta Nebřenská, 8 let
2) Alžběta Bartáková, 7 let
3) Stella Stropková, 9 let
Čestné uznání Emma Férová, 9 let;
Adam Zobaník, 6 let
III. kategorie:
1) Agáta Klimtová, 9 let
2) Antonie Nebřenská, 10 let
3) Ludmila Váňová a Nela Hartma-
nová, 10 let
Čestné uznání Ema Kándlová, 11 let;

Kateřina Fantová,11 let; soubor po-
čítačové grafiky ZUŠ Řevnice
IV. kategorie:
1) Marie Masnerová,14 let
2) Adéla Jindrová, 14 let
3) Ondra Brůha, 14 let
Čestné uznání Natálie Částková, 14
let; Marie Paličková, 14 let
Cena za zvládnutou kresbu Julie Slo-
venčíková, 9 let; Jolana Hartmano-
vá, 10 let
Šárka HAŠKOVÁ, Náruč, Řevnice

VELKÁ VÁLKA

Odvedenci »za Rakouska« rukovali do Berouna či Prahy 

JARNÍ TRHY. Tradiční jarní trhy v Dobřichovicích se letos velmi vydařily. Ja-
ko každý rok se konaly týden před velikonočními svátky - 12.dubna. Návštěv-
níci si mohli nakoupit s předstihem dekorace a u Skautů si uplést  pomlázku.
Nejmenší děti se projížděly na konících, ctitelé dobrého jídla a pití si zase na-
koupili dobroty u řeky, kde se uskutečnil první malý farmářský trh. K dobré
náladě přispělo kromě kratičkých přeháněk slunečné počasí. Milým osvěže-
ním byl potulný loutkář, který svého Pinocchia vedl tak bravurně, že loutka
sama malovala obrázky vodovými barvami. Děti si malovaly hrníčky, sázely
semínka, pekly jidášky... Také si nechaly pomalovat obličeje, takže mezi ná-
vštěvníky chodily malé víly či třeba tygři. Trhy v Dobřichovicích budou pokra-
čovat - už 10. května začne sezona farmářských trhů. K mání budou sazenice
kytek i zeleniny, koláče, chleba, živé ryby, maso, káva, víno, palačinky…
Prostě, přijďte pobýt! Podrobnosti na: www.dobrichovicketrhy.cz.

Text a foto Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Josef Moravec z Leče, infanterista
29. zeměbraneckého pluku v Č. Bu-
dějovicích, zajat roku 1915 v Hali-
či, vrátil se roku 1920 jako desátník
ruských legií.             Foto ARCHIV

Původní poberounský muzikál 

Noc na Karlštejně
vstupuje do deváté sezony 

Zámek DOBŘICHOVICE
pátek 30. května, sobota 31. května od 20.30 hod.

Prědprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice -724 339 732, 
kultura@dobrichovice.cz; info: noc.nasenoviny.net

Hrají a zpívají:
Jan RosÁk, Pavel VÍtek, 

Lumír oLŠoVskÝ, Petr
BeNDL, Jan Matěj Rak, 

Monika VaŇkoVÁ, Pavla
ŠVÉDoVÁ, karel kRÁL, 

Petr ŘÍHa, alena ŘÍHoVÁ,
Jiří oBeRfaLzeR, Jiří
CiCVÁRek, Jan kuNa,
ondřej NoVÁČek, Jiří
VitouŠ, sbor starostů, 

šermíři, metači ohně, ženské,
koně, koza...

Speciální host: 
kejklíř Petr tHeiMeR
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Děti, těšte se, na máje dorazí Krakonoš!
NEJVĚTŠÍ STŘEDOČESKÁ PŘEHLÍDKA FOLKLORU ZAČÍNÁ 3. KVĚTNA KOLÁČE FESTEM V BEROUNĚ

Nejen Matka příroda se rozloučila se
zimou - i my, v zadnotřebaňské škol-
ce jsme se ji rozhodli definitivně vy-
hnat pryč! I když, letos byla zima
mírná, takže nám to nedalo až zase
takovou práci... Mořenu jsme si vy-
robili sami a - moc se povedla!  Děti
si ji celý den zdobily a přitom se na-
učily krásné říkadlo: Neseme Moře-
nu na vrchu zelenú, na spodu červe-
nú, pěknú, pěknú, pěkně vystroje-
nú… Dozvěděly se i něco o lidových
zvycích a pak mohly vyrazit na prů-
vod po vesnici. Každý měl v ruce
nějaký hudební nástrojek, aby rámus
ohlašoval, že se jdeme rozloučit se
zimou. Cestou jsme navštívili  něko-
lik domácností, kde nás vřele přijali
a vykoledovali jsme si plný košíček
sladkostí. Naším cílem byla lávka
přes Berounku u nádraží, kde lidé na
nástupišti i kolemjdoucí s úsměvem
přihlíželi rituálu házení Mořeny do
řeky. Pěkně jsme jí zamávali a vyda-
li se zpět do školky s pocitem, že
jaro je tu!   Lenka MihaLíkoVá, 

MŠ Zadní Třebaň

Poberouní – Největší přehlídka
folkloru ve středních Čechách za-
číná. Poberounský folklorní festi-
val Staročeské máje nabídne divá-
kům desítky souborů z celého Čes-
ka i ze Slovenska. Všechny květno-
vé víkendy, hned tím prvním počí-
naje, si krojované tanečníky, mu-
zikanty i zpěváky můžete »vychut-
návat« na různých místech pobe-
rounského i podbrdského kraje.
Festival startuje v sobotu 3. 5. v Be-
rouně. A bude to start jaksepatří »ost-
rý«. Jak to přijde? Jednak se beroun-
ská část festivalu koná ve stejný ter-
mín jako zdejší vyhlášené Hrnčířské
trhy. O návštěvníky, o tisíce návštěv-
níků tedy bude postaráno. A za dru-
hé: máje v okresním městě budou
mít podobu »Koláče festu«. Regiony
proslavené pečenými či smaženými
dobrotami budou na náměstí J. Bar-
randa reprezentovány nejen národo-
pisnými soubory, ale především –

koláči. K ochutnání či zakoupení tu
budou frgály z Valašska, chodské i
kralovické koláče, »ušaté« koláče z
Doudlebska, jihočeské zelňáky, ne-
bo oboustranné berounské koláče.
Barvy našeho kraje budou hájit ve
stánku dětské lidové muziky Notič-
ky koláče liteňské, karlštejnské a
řevnické napečené samotnými ve-
doucími souboru a jeho příznivkyně-
mi. Mimochodem, svým cukrářsko-
pekařským uměním se můžete po-
chlubit i vy. Pokud byste chtěli kolá-
če na májích v Berouně prodávat,
domluvte se s Alenou Šustrovou
(skola@muberoun.cz), pokud rádi
soutěžíte, přineste v sobotu 3. 5. od-
poledne na místo konání vzorek
svých koláčů a porota třeba právě
ten váš vybere jako nejlepší. Vyhrát
můžete kávovar, dárkový balíček be-
rounského pivovaru či lahev karl-
štejnského sektu. Další ceny jsou
připraveny pro účastníky soutěže v

pojídání koláčů, nebo pro účastníky
divácké ankety o nejlepší prodávaný
koláč. To vše bude samozřejmě rá-
mováno prověřeným folklorním
programem: přehlídkou souborů od
chodských dudáků po valašskou
cimbálovku, průvodem krojovaných
účastníků centrem Berouna, ceremo-
niálem žádání o právo…
Den nato, v neděli 4. 5., se budou
Staročeské máje konat nejen znovu
v Berouně, ale také v Mokropsech.
Zde na vás kromě kromě krojova-
ných družin čeká mimo jiné ochut-
návka vín různých producentů. Vel-
kým tahákem, hlavně pro děti, bude
přítomnost živého Krakonoše, který
na obě místa dorazí z Vrchlabí se
souborem Krkonošský horal.
Další sobotu, 10. května, pak budou
poberounský folklorní festival hostit
Liteň a Vinařice. Podrobný program
najdete na: maje.nasenoviny.net.

Miloslav FRÝDL

KRAKONOŠ NA MÁJÍCH. Pověstmi opředený vládce hor už na Staročeských májích byl, v roce 2009. Letos se sou-
borem Krkonošský horal přijede opět, tentokrát do Berouna a Mokropes.                       foto nn M. fRÝDl

Tereza Boučková četla
ukázky ze svých knih

ODNESLI MOŘENU. Zadnotřebaňští předškoláci při vynášení Mořeny ze
vsi.         foto lenka MiHAlÍKová

Beseda s Terezou Boučkovou se ko-
nala v Mořince. Spisovatelka, jejíž
všechna literární díla jsou v místní
knihovně k zapůjčení, nám předčí-
tala ukázky ze svých povídek i feje-
tonů a vyprávěla mnoho vtipných i
smutných historek, které ji inspiro-
valy k jejich sepsání. Povídání nás
obohatilo a rozšířilo pohled na ra-
dosti i strasti, které přináší život.
Jsme rádi, že se v tak malé knihov-
ně, jaká v Mořince je, můžeme set-
kávat s úspěšnými lidmi. Text a foto
Michaela Kneiflová, Mořinka

Staročeské máje 2014
BEROUN, náměstí J. Barranda 
sobota 3. května
13.00 – TŘEHUSK
13.40 – Vychází průvod krojovných
účastníků od kruhového objezdu
směr náměstí J. Barranda
14.00 – Předání práva k pořádání májů
14.10 – DUHOVÁ ŠKOLKA, Beroun 
14.30 – ZŠ ZÁVODÍ, Beroun
Koláčová soutěž
14.55 – DOUDLEBAN, Doudleby
15.15 – HÁJENKA, Domažlice
Koláčová soutěž
16.15 – NÁRODOPISNÝ SOU-
BOR POSTŘEKOV, Postřekov
16.50 – DOUDLEBAN, Doudleby
Koláčová soutěž
17.30 – KRUŠPÁNEK, Praha

BEROUN, náměstí J. Barranda 
neděle 4. května
10.00 – KOLÍČEK, Praha
10.30 – BONBON, Beroun 
11.00 – MŠ POD HOMOLKOU,
Beroun
11.20 – KRKONOŠSKÝ HORAL,
Vrchlabí
12.00 – KAMÝČEK, Kamýk n/Vlt. 
12.30 – MLADÁ DUDÁCKÁ MU-
ZIKA, Strakonice 
13.05 – KLÍČEK, Řevnice 
13.30 – KVÍTKO, Mníšek p/Brdy
13.50 – Kácení máje

MOKROPSY, Masopustní nám. 
neděle 4. května
14.00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU
14.00 – MLADÁ DUDÁCKÁ MU-
ZIKA, Strakonice
14.50 –  Průvod krojovaných účast-
níků od mokropeské kapličky
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
15.05 – Černošické děti
15.30 – PRAMÍNEK, Černošice
15.55 – KLÍČEK, Řevnice
16.20 – KRKONOŠSKÝ HORAL,
Vrchlabí
16.50 – KVÍTKO, Mníšek pod Brdy
17.05 – KAMÝČEK, Kamýk n/Vlt.
17.25 – TŘEHUSK, Poberouní
17.55 – Dražba a kácení máje 

Neseme Mořenu, pěknú... zpívali caparti
DĚTI ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ROZLOUČILY SE ZIMOU
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Na Skalce začala nová výstavní sezona
V KLÁŠTEŘE MŮŽETE VIDĚT OBRAZY MILANA EBERLA, V KOSTELÍKU ŽAČEK ZUŠ ŘEVNICE

Nová výstavní sezona byla slavnost-
ně zahájena v neděli 13. dubna v sále
kláštera Skalka mezi Mníškem pod
Brdy a Řevnicemi.
Vernisáži výstavy obrazů Milana
Eberla předcházel koncert smyčco-
vého tria ve složení Pavel Hůla, Lu-
cie Sedláková (housle) a Martin Sed-
lák (violoncello). Posluchači, kteří
zaplnili sál do posledního místečka,
viděli účinkující hned dvakrát - jed-
nou »naživo« a  podruhé na plátně.

Jejich portréty totiž byly vystaveny
na stojanech vedle pódia. Brilantní
hudební produkci zakončenou efekt-
ní směsí melodií z Bizetovy Carmen
v úpravě pro smyčcové trio odměni-
lo publikum bouřlivými ovacemi.
Zážitek z nádherného koncertu pok-
račoval vernisáží výstavy děl Milana
Eberla, jenž je mistrem ve ztvárnění
hudebních motivů. Ty patří mezi stě-
žejní části jeho tvorby a na Skalce je
představuje ve skutečně reprezenta-
tivní kolekci. Expozici doplňují port-
réty herců (např. Františka Filipov-
ského), zátiší a krajinných motivů.

V nedalekém kostelíku sv. Maří
Magdalény se pak od 17 hodin ode-
hrála vernisáž úplně jiného charakte-
ru. Své práce v kompozici »ušité na
míru« výstavnímu prostoru této po-
zoruhodné stavby představují žačky
Večerního výtvarného kursu při ZUŠ
Řevnice  Lenka Havlíčková, Vendu-
la Tropová a Zuzana Hrdinová pod
vedením Filipa Černého. Vernisáž
byla doplněna verši Pavla Jonáka v
podání samotného autora, na saxo-
fon zahrál Jan Grunt.
Obě výstavy budou přístupné  do 11.
května - v sobotu, neděli a svátek od

10 do 17 a v úterý až pátek od 13 do
17 hodin. Jarmila BALKOVÁ,

Mníšek pod Brdy

Kina v okolí
KINO LITEŇ
25. 4. 18.00 PŘÍBĚH KMOTRA
2. 5. 18.00 PŘÍBĚH ŽRALOKA

KINO ŘEVNICE
23. 4. 16.00 10 PRAVIDEL, JAK SBA-
LIT HOLKU
23. 4. 20.00 ŠMEJDI
25. 4. 20.00 ONA
26. 4. 16.00 HOBIT II: ŠMAKOVA
DRAČÍ POUŠŤ
26. 4. 20.00 KANDIDÁT
30. 4. 10.00., 16.00, 20.00 LÍBÁNKY
2. 5. 20.00 V NITRU LLEWINA DAVISE
3. 5. 15.30 UNIVERZITA PRO PŘÍ-
ŠERKY
3. 5. 17.30 CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
3. 5. 20.00 12 LET V ŘETĚZECH

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
22. 4. 20.00 DETEKTIV DOWN
23. 4. 18.30 NOE
24. 4. 15.30 YVES SAINT LAURENT
24. 4. - 28. 4. 18.30 (Pá 17.30, So 20.00)
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D 
25. 4. 20.30 TRABANTEM AŽ NA
KONEC SVĚTA
26. 4. 17.30 GRANDHOTEL BUDAPEST
27. 4. 15.30 ZVONILKA A PIRÁTI
29. 4. - 30. 4. 17.30 (St 18.30) CAPTAIN
AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA
29. 4. 20.00 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
30. 4. 13.45 ŠMOULOVÉ 2
1. 5. - 2. 5. 18.30 (Pá 17.30) NEKONEČ-
NÁ LÁSKA
2. 5. 20.00 RIVALOVÉ
3. 5., 5. 5., 6. 5. 17.30 (Po 18.30) THE
AMAZING SPIDER-MAN 2
4. 5. 15.30 RIO 2
3. 5. - 4. 5. 20.30 (Ne 18.30)
6. 5. 20.30 ČERVENÉ STŘEVÍČKY
7. 5. 18.30 PAMÁTKÁŘI

KINO RADOTÍN
22. 4. a 25. 4. 17.30 RIO 2 3D
22. 4. 20.00 VALČÍK PRO MONICU
23. 4. 17.30 10 PRAVIDEL, JAK SBA-
LIT HOLKU
23. 4. 20.00 DLOUHÁ CESTA DOLŮ
24. 4. 17.30 DETEKTIV DOWN
24. 4. 20.00 VELKÝ GATSBY 3D
25. 4. a 29. 4. 20.00 (Út 17.30)
NEKONEČNÁ LÁSKA
26. 4. 16.00 RIO 2
26. 4., 30. 4. 17.30 POJEDEME K MOŘI
26. 4. 20.00 GRAVITACE 3D
29. 4. A  20.00 LIV & INGMAR
30. 4. 20.00 JASMÍNINY SLZY

Děti budou hledat
poklad s Rumcajsem 
Ztracený poklad mohou děti s lou-
pežníkem Rumcajsem hledat 1. 5. v
lese nad obcí Lety. Start cesty s po-
hádkovými postavami i mnoha za-
peklitými úkoly, za něž budou účast-
níci dostávat dukáty, je od 13.00 do
15.00 v údolí Pod Čabrákem. Pos-
lední hledače pokladu Rumcajs na
návsi v Mořince památeční medailí
odmění v 18.00. Vstupné děti 20 Kč,
dospělí 40 Kč.
kateřina SMoTeRová, Mořinka

Tipy NN
* Modely česko-švýcarské návrhář-
ky Jarmily Tschanz můžete obdivo-
vat, vyzkoušet i zakoupit na módní
přehlídce, která se uskuteční 24. 4.
od 19.00 v kavárně Modrý domeček
Řevnice. Vstupné 60 Kč.             (šah)
* Koncert bretaňské kapely FUCKI-
N'HELL ORKESTAR pořádá 24. 4.
od 19.00 bar u Emy Lhotka. Vstup-
né dobrovolné. (pef)
* Jaroslav Hutka koncertuje 25. 4.
od 20.00 v sále Dr. Fürsta Dobřicho-
vice. (vlc)
* Jazz rocková skupina Jazz Q
Martina Kratochvíla zahraje 25. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 180 Kč. Pavel BLAŽENÍN
* Přehlídka amatérských rockových
kapel nazvaná Mořinka FEST se ko-
ná 26. 4. od 14.00 na návsi v Mořin-
ce. Zahrají Baba Jaga, Black Bull,
Black Hill, Contami Nation, Ejaku-
lát, Fotr a kolektiv, H. S. M. a Rapub-
lica. Součástí akce je spanilá jízda
cyklistů i motorkářů z Černošic a oh-
nivá show. Vstup dobrovolný.   (kas)
* Sedmý ročník hudebního minifes-
tivalu GOP FEST hostí Club Kino
Černošice 26. 4. od 19.00. Účinkují
skupiny Paradogs, Klika a Odečet
Plynu. (vš)
* Kapela Český Jazzyk koncertuje
26. 4. od 20.00 v baru U Emy Lhot-
ka. (pef)
* Výstava snímků Ladislava Siten-
ského z 15. března 1939, je k vidění
do 28. 4. ve Strahovském klášteře v
Praze. Známý fotograf jezdil celý ži-
vot do Řevnic.                                 (pef)
* Beseda s ornitologem Zdeňkem
Valešem nazvaná Tajemství ptačího
zpěvu se koná 29. 4. od 19.00 v Mo-
drém domečku Řevnice. Na besedu
naváže 3. 5. vycházka. Valeš vám v
terénu ukáže kroužkování a odchyt
ptáků, zkusíte poznat opeřence po-
dle hlasu. Sraz je v 7.00 na Palac-
kého náměstí v Řevnicích.         (šah)
* Výstava dětského tvoření – vý-
tvarného kurzu pod vedením Radky
Charapovové je v zámku Dobřicho-
vice přístupná do 29. 4.                (vlc)
* Báseň Máj K. H. Máchy bude 1. 5.
od 18.00 v zámku Dobřichovice reci-
tovat Justin Svoboda, hudbou jej do-
provodí soubor Ludus musicus. Vs-
tupné 150/100 Kč. (vlc)
* Výstava nejzajímavějších modelů
z kostek známé stavebnice je do 16.
května instalována v Muzeu Českého
krasu Beroun.  (mic)
* Práce dětí a teenagerů z výtvar-
ných kurzů Mariny Fojtů jsou ve
velkém sále zámku Dobřichovice k
vidění do 30. 5. (vlc)

S FISCHEROVOU O POLITICE. Herečka a bývalá poslankyně Táňa Fis-
cherová navštívila s hojným doprovodem řevnickou čajovnu. Živě se disku-
tovalo na různá politicko-sociální témata a hledala se řešení, jak by se dala
naše společnost vyléčit z korupce a bezohlednosti. Na setkání, které krásný-
mi melodiemi Hispánských písní podbarvovala zpěvačka Marta Topfer, do-
razilo dvacet lidí. Text a foto Jan konečný, Řevnice

Plesem zahájila provoz nově otevřené restaurace Soko-
lovna v Hlásné Třebani. Při vstupu nás vítala děvčata s
welcome drinkem i majitelé Honzík s Liborem, vše dý-
chalo novotou a svěžestí, vše se lesklo a krásně vonělo.
Večerem nás provázel muzikálový zpěvák Jaromír Ada-
mec, program Pocta Waldemaru Matuškovi představila
skupina Accoustic-Band. Poté vystoupila muzikálová
zpěvačka Hedvika Tůmová a hoši z Tria Gentlemani, Vít
Bečvář a Lukáš Kellner. Obdiv získali i operní pěvci,
manželé Rajnišovi. Překvapení večera byla travesty

show Daria Gee, která se stala miláčkem publika. To byl
fakt nářez! Veselo bylo při bohaté tombole, já vyhrála
propisovací tužku až z Itálie! Pak až do ranních hodin
hrála kapela JamBand. Už dlouho jsme se tak nepobavi-
li. Bolel nás celý člověk - z trdlování na parketu, od smí-
chu i z celovečerního zpívání. Ani jsme nechtěli jít do-
mů, kapela stále přidávala další písně, ale čas pokročil a
nic jiného nám nezbývalo. Díky všem učinkujícím i
Honzíkovi a Liborovi za perfektně připravenou akci.
Těšíme se na další.    Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

MUZIKA Z MONGOLSKA. Mongolské trio Dunjingarav koncertovalo v řev-
nické čajovně Cherubín. Návštěvníkům se dostalo notné dávky energie v po-
době mongolských lidových písní plných alikvótního zpěvu a rytmických pa-
sáží. Kromě morinchuru (dvoustrunného nástroje podobného loutně), flétny
a brumle upoutal mongolský dechový nástroj z jačího rohu o 25 klapkách.
Díky ulanbátarským hudebníkům jsme se nechali přenést pod horu Dunjin-
garav, obklopit jeleny i dusotem cválajících koní - až se jednomu zachtělo vy-
razit mezi stepní kočovníky a zažít podobnou hudební událost v jejím přiro-
zeném prostředí. Daniela Rohlíčková, Řevnice   Foto Jan CheRubín

Miláčkem publika se stala Daria Gee
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Všeradův kurýr

Čas utíká. Máme za sebou polovinu
dubna, práce na zahrádkách jsou v
plném proudu a každý se raduje ze
slunečních paprsků i dobře vykona-
né práce. Dobré počasí nám přeji i

při budování vodovodu a kanalizace,
které zdárně spěje do závěrečné fá-
ze. Jistě je ještě dost práce na jejím
dokončení, ale to hlavní je již ze
sedmdesáti procent dokončeno. Ny-
ní máme zhruba vyvedeny přípojky
pro 130 objektů a na dalších se prů-
běžně pracuje. 
V následujících dnech opět podáme
přihlášku do soutěže Vesnice roku.
Věřím, že se nám podaří dopadnout
lépe než v předchozích letech. Jsem
přesvědčen, že naše obec se má čím
chlubit a zastupitelstvo, které letos
ukončí své čtyřleté působení na mí-
stní radnici, odvedlo za tu dobu kus
poctivé práce. Za tu si určitě zaslou-
ží ocenění. Jak jsem již informoval v
minulém článku, převážná část stá-

vajících zastupitelů končí svoji práci
a noví se zatím nehlásí. Prosím, veď-
te tuto informaci v patrnosti a v no-
vých volbách se zapojte do práce v
místním zastupitelstvu. 
Co se kultury týče, až do prázdnin
nás čeká bohatý program. Hostem
Zámeckého večera bude 25. 4. Ivo
Šmoldas, 17. 5. se budou konat sta-
ročeské máje, 14. 6. se v Podbrdech
uskuteční Všeradův den, na 21. 6. je
naplánovaná vernisáž 9. ročníku ma-
lířského sympozia a na 28. 6. první
C.K. Pivní slavnosti. Kulturní život
je bohatý a doufám, že Vám alespoň
trochu zpříjemní omezení, které mu-
síte přečkat kvůli výstavbě kanaliza-
ce.  Bohumil STIBAL, 

starosta všeradic

Osovští a hostomičtí páťáci si zahráli vybíjenou i na koně a kočího

Všeradice se mají čím pochlubit
OBEC SE OPĚT CHYSTÁ PODAT PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE VESNICE ROKU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2014 (149)

NA VÝSTAVĚ. Klienti suchomastského Domova Koniklec a jejich výrobky na prodejní výstavě v
Osově. Foto Marie PLECITÁ

Koniklec vystavoval v Osově
Dvakrát ročně se v Osově můžeme těšit na návštěvu ze
Suchomast.  Domov  Koniklec, který  poskytuje sociál-
ní služby osobám se zdravotním postižením, zde o
Vánocích a Velikonocích pořádá prodejní výstavu
svých výrobků.  Letos byla v prostorách restaurace U
Hřiště v nabídce dlouhá řada krásných předmětů s
velikonoční tématikou - keramika, proutěné zboží,  sk-
leněné zdobené vázičky a mnohé další  ve zcela profe-
sionálním provedení. Výtěžek z prodeje poslouží klien-
tům Koniklece na nákup materiálu a vybavení kera-
mické dílny. Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Jak nám strašilo na věži
Tajuplná příhoda se před pár dny odehrála v okolí
rozhledny na Studeném vrchu. Popsal nám ji čte-
nář z velkého Chlumce. (NN)
Je sobota 29. března, pozdní odpoledne. Počasí  je op-
ravdu jarní. Celý den jsme něco kutili kolem chalupy a
na zahradě, teď vyrážíme do Dobříše nakoupit zásoby.
Projeli jsme celý Velký Chlumec i zatáčky nad hospo-
dou, u dubu jsme potkali Zmizíka, čili Slávu Ježdíka,
který si to šinul na pravidelnou návštěvu místního
pohostinství. Letmo jsme se pozdravili kynutím paže.
Večer, to už jsme byli doma z nákupu, mi najednou
zapípal mobil. Přišla mi SMS.     (Dokončení na straně 6)

Setkání osovských a hostomických
páťáků se konala 10. 4. v ZŠ Hosto-
mice. Žáci si společně zasportovali a
trochu více se poznali před tím, než
se v září spojí do dvou šestých roční-
ků. Po příjezdu se hosté převlékli do
modrých triček a začal zápas ve vy-
bíjené. Po necelých patnácti minu-
tách bylo jasno: s přehledem vyhrá-
ly Hostomice! Po krátké přestávce
jsme se pustili do druhé hry - v té
měly navrch děti z Osova. Pochvalu
si zaslouží hlavně Nikča Krulichová,
která se jako poslední v poli držela
nekonečně dlouho. Stav zápasu se
změnil na 1:1. O vítězství hostitelské
školy rozhodla štafetová soutěž ve
sbírání víček, z nichž se měla sesta-
vit co nejvyšší věž. Než jsme se roze-
šli, zahráli jsme si ještě na koně a
kočího. Hrálo se ve smíšených tý-
mech a všichni jsme si užili spoustu

legrace. Nakonec společné foto,
sladká odměna a rozloučení. 
Už teď se těšíme na 18. 6., kdy se po-

četná výprava ZŠ P. Lisého v Hosto-
micích vydá na návštěvu do Osova.
Ivana ŠEVČÍKOVÁ, ZŠ Hostomice

Z podbrdského kraje
* Zámecký večer s básníkem, pub-
licistou a moderátorem Ivo Šmolda-
sem se uskuteční v Zámeckém dvo-
ře Všeradice 25. 4. od 19.00. Mode-
ruje Petr Jančařík. Vstupenky za
150 Kč si můžete rezervovat na: 725
978 876 nebo na: recepce@galerie-
dobromila.cz. (bos)
* Svinařský trojúhelník, IV. ročník
závodu mopedů do 50 ccm, se koná
26. 4. ve Svinařích. Start ve 14.00
pod místním zámkem.                (mif)
* velký oheň pořádá 30. 4. od 17.00
Rodinné centrum Betlém Lochovi-
ce. Buřta si přineste s sebou.    (bak)
* Rybářské závody se konají 3. 5. u
rybníka v Podbrdech. (Jok)
* elektrocentrálu, okružní pilu,
úhlovou brusku a motorku ukradl ze
stodoly ve Všeradicích neznámý
zloděj. Škoda je 42.000 Kč.      (heš)

Velikonoční jarmark
»vydělal« čtyři tisíce
Velikonoční jarmark se konal 11. 4.
před samoobsluhou v Hostomicích.
Již před osmou hodinou ranní se
školní lavice prohýbaly pod tíhou
jarních i velikonočních dekorací. K
mání byly i sladkosti, např. perníko-
vá vajíčka, o která měli kupující nej-
větší zájem. Všechno zboží vyrobili
žáci místní školy v hodinách výtvar-
né výchovy a pracovních činností,
ve volném čase s učiteli i doma za
pomoci rodinných příslušníků. 
Dvojice prodejců ze čtvrtého až de-
vátých ročníků nabízely ve svých
stáncích zápichy do květináče s veli-
konočními motivy, osení s přízdoba-
mi, zajíčky z ruliček od toaletního
papíru, svícny ve tvaru kuřátek, po-
mlázky, nazdobené kraslice, ovečky
z bambulí, vázané jarní kytice, dár-
kové taštičky s beruškou, stojánky
na ubrousky, květináče se slepič-
kou… Své výtvory nabízely i malé
zástupkyně keramického kroužku,
nechyběly práce dětí ze školní dru-
žiny. Všem, kteří si nějaký dětský
výrobek zakoupili a ocenili tak více
než měsíční námahu žáků i učitelů,
děkujeme. Výtěžek (asi 4.000 Kč)
bude po schválení žákovskou radou
věnován na nákup dresů pro repre-
zentaci školy na sportovních akcích.
Školní jarmark se povedl, nashleda-
nou na tom dalším, vánočním!
Ivana Ševčíková, ZŠ Hostomice VYBÍJENKÁŘI. Osovští a hostomičtí páťáci.          Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ 
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Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala oby-
vatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Minule vz-
pomínala, jak prchala oknem ze
studentské koleje Na Jarově. (NN)
Když jsme byli mladí, moc jsme se
těšívali na Velikonoce. Dlouho před
svátky jsme schovávali do krabice
suché slupky z cibule, aby bylo v
čem barvit vajíčka. Pekly se vynika-
jící mazance, ve kterých bylo vše, co
do mazanců patří: máslo, žloutky,
vanilka, citronová kůra, koření, ro-
zinky, mléko, droždí, cukr, mouka.
Vejci nebylo nutné šetřit, měli jsme
vlastní slepice. Těsně před svátky
maminka svařila cibulové slupky ve
vodě a obarvila vejce - měly krás-
nou, hnědočervenou barvu. Zdobili
jsme je různými vzorky, jak nás to
napadlo, »rýsovali« jsme na ně noží-
kem kytičky a leccos jiného, co nám
fantazie dovolila. Připravovali jsme
si dárky pro koledníky. Každý rok na
Velikonoční pondělí k nám chodil
na koledu Eviččin spolužák Milan
Cabálek; kdyby byl nepřišel, Veliko-
noce by pro mne byly chudší!   
V pozdějších letech ho vystřídal Jan
Vraný,  který se naučil k nám chodit
i v jiné dny, když mu to čas dovolil.
Doma měli hospodářství a on pomá-
hal rodičům na poli. V zimních měsí-
cích míval více času a jednou dokon-
ce přijel s přáteli ze sliveneckého
souboru na veselou besedu. Moji ro-
diče rádi vídali naše kamarády a zná-
mé, uměli si alespoň udělat obrázek,
s kým se stýkáme.
Jednou mne Jan pozval, abych přije-
la na návštěvu k nim domů, do Sli-

vence. Jela jsem vlakem do Chuchle
a odtud pěšky do kopce. Když jsem
přišla k nim domů, pěkně mě přivíta-
li, nabídli koláč s mákem a se švest-
kami.  Janův tatínek i maminka byli
starší než moji rodiče a byli plně vy-
tíženi prací v hospodářství. Když to
bylo třeba, šli na pole i v neděli.  Ale
tentokrát si udělali čas na návštěvu,
ptali se mě na naši rodinu, na souro-
zence; přišli také Janovi bratři se
švagrovou, hovořilo se o všem mož-
ném. Pak mi Jeník ukázal krávy a
kozu v chlívě a  vyprovodil mne do
Chuchle na nádraží. Taková pozor-
nost mě těšila, byl o osm roků starší
než já a tedy člověk, ke kterému se
dalo vzhlížet, který už měl rozum
Nevím už přesně, kdy a jak se stalo -
začali jsme uvažovat o společném ži-
votě. Znali jsme se už celých šest let.
Mezi Janovými přáteli bylo dost
děvčat, která by stála za úvahu. A
mezi mými spolupracovníky se také
našli svobodní muži, kteří hledali
nevěstu. Byli to hodní a vzdělaní li-
dé, jeden z nich mě pozval na operu
Aida, ale  zůstalo jen při tom. Zřejmě
viděl, že přichází pozdě a už se ne-
snažil. Ani by mu to nebylo nic plat-
né - nejmenoval se Vraný…
Byli jsme dost mladí, dnešní lidé se
do svatby nehrnou, ale nám to tehdy
neublížilo. Vzali jsme se 2l. 9. l957.
Svatební oznámení nám vyrobili v
tiskárně Brázda, svatební fotografie
byly dílem fotografa pana Humpála.
Gratulovat nám přišli všichni pra-
covníci výtvarné a technické redak-
ce, dostala jsem na památku krásnou
broušenou mísu. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Vida, SMS je od Zmizíka: AHOJ
TONDO, NEKDO STRASI VE VE-
ZI NEBO STRASI ZMIZIKOVI.
Čas 20:44:42. Co ten chlap blbne?!
Vybíhám ven, chci vidět na tu naši –
vaši věž rozhlednovou. Vylezl jsem

přímo do světel naší vísky, jsem osl-
něn světly veřejného osvětlení, vi-
dím prd, natož černý les se strašidly
ve věži! Při hledání místa vhodného
pro pohled do vzdálených lesů jsem
se ocitl až na poli za vsí a - tam to
přišlo! SVĚTLO, přímo v tom místě,
kde tuším vrchol rozhledny. Jako
když padá velká hvězda, nebo padá
letadlo. Nebo tam jede motorka? Ale
takhle vysoko? To nemůže být prav-
da. Někdo doopravdy straší na věži!
Mažu domů k telefonu a volám tomu
poslovi divných zpráv: „Co blbneš
člověče?“ On na to: „Už tam je klid,
viděl jsem to nejdřív 6 x - 7 x, teď už
to bylo jen jednou, už je to dobrý.“
Šel sice z hospody, ale nalitej nebyl,
jenom se potřeboval nadechnout. A
jak se tak nadechoval, viděl, jak tam
nahoře někdo svítí! Tak, jako já...

Bojový poplach
Takže je vyhlášen bojový poplach.
Rozdovádím náš malý a spolehlivý
Citroen AX. Dobrovolně se mnou
vyráží Honza, kdyby těch strašidel
bylo víc. Jedeme vsí, druhou vsí,
probíráme, kdo tam může být a jak
se tam dostal. Hrůzných nápadů má-
me dost. Kamarád J. S. Suk, který na
rozhledně sloužil před týdnem, mi
po telefonu popsal svůj odchod z vě-
že včetně uzavírání všech bezpeč-
nostních prvků. Přichází ještě mož-
nost paradesantního výsadku přímo
na vrchol rozhledny nebo horolezec-
kého výstupu nějakého pošetilce.

Možné je asi opravdu všechno... 
Dorazili jsme na Babu. Tma a ticho,
jenom krásné hvězdné nebe a kolem
ta nádhera tmavého lesa. Žádný ná-
znak přepadení věže, ale na úvahy
jsme ještě daleko. Zbývá vystoupat
nahoru na palouk a vše důkladně
prohlédnout. Nespouštím oči z obry-
su rozhledny, svítíme si na cestu.
Nahoře ohniště, krásně žhne, zhasí-
náme baterky, zdravíme: „Ahooj!“ 
Od tmavých postav se ozývá rozpa-
čité: „Dobrý večer, stalo se něco,
vám to něco hlásilo?“ Honza ducha-
přítomně odpoví: „Jasně, hlásí nám
to, že je tady hodně světla!“  
Od ohně se odlepí několik temných
postav, jdou přímo k nám a já si tak
říkám: Teď to přijde! 
Jedna z postav  ale povídá: „To jsme
nechtěli, omlouváme se.“ 
Obíháme věž, zámky, okenice, hro-
mosvod, všechno neporušené, prostě
asi planý poplach, ovšem nebýt toho
světla z věže. To bylo vidět až k nám
dolů do vsi a určitě ještě mnohem
dál. Jedno okno úplně nahoře nemá
okenici, při šikmém dopadu světla
by mohlo fungovat jako zrcadlo, ale
podle všeho by obraz odrazu musel
být plochý, obdélníkový. Jenže na
nás dolů svítil reflektor, jeden světel-
ný paprsek, a dost ostře. Následuje
malý výslech přítomných trampů:
„Kluci, nesvítili jste z věže? Ukažte
nám, jakou máte baterku?“ Jeden z
trampů povídá: „Já mám jenom če-
lovku,“ a posvítil přímo do toho ok-
na. Byla to sice jen čelovka, ovšem
intenzita jejího paprsku by osvítila z
Mníšku i kostelík na Skalce. Záhada

byla zřejmě vyřešena. Ve věži nest-
raší, pouze si  přenocující trampové
svítili na věž a moc se jim to líbilo.
Když už jsme tam nahoře byli, od-
vezli jsme odpadky a prázdné obaly.
Na traperech byla patrná žízeň, na-
bídli jsme jim několik málo piv z na-
šich zásob. A vyrazili ze záchranné
mise zpátky do svítící civilizace. 
Přijeli jsme domů, vybalili odpadky,
prázdné PB bomby, basu s lahvemi.
Prošel jsem se ještě po zahradě a
koukám zpátky do temných lesů brd-
ských. Najednou blesk z čistého ne-
be: Rozhledna znovu svítí a bliká do
kraje! Zatraceně, buď jim zase došlo
pivo nebo... Až na věž jsme totiž
opravdu nevylezli, tak co když je
tam doopravdy strašidlo...?

Čerti jsou, Fabián taky
No, nahoru k věži teď dlouho koukat
nebudu. Zmizíkovi jsem po akci po-
slal SMS: „DOBRY, ZADNY DU-
CHOVE TAM NEBYLI.“ Čas:
21:55:16. To on to celé způsobil. To
on byl na cestě z knajpy a kdovíproč
viděl světlo z hloubi lesa, i když tvr-
dil, že není namazanej. Alespoň on
může usínat v blahé nevědomosti.
My, co jsme viděli tu druhou sérii
světel z věže dolů kraje - a že byla
mnohem urputnější, než ta první! -
máme o čem přemýšlet.
Straší na věži? Nebo jak to dooprav-
dy je? Už jednou jsem došel  k názo-
ru, že čerti jsou. A náš dobrý duch
Fabián taky nebude úplně vymyšle-
ný. Tak jak to vlastně celé je a bylo?
Kdo ví... Antonín KOTOUČ,

Velký Chlumec

ROZHLEDNA. Vyhlídková věž na
Studeném vrchu.         Foto ARCHIV

Strašilo nám na věži, nebo jak to je...?
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

Mazance byly vynikající!
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ SENIORKY - 15 
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Již několik let se v ZŠ Liteň první
dubnový pátek účastníme akce Noc
s Andersenem. Čím dál tím víc nás
ve škole i spí. Jak to bylo letos?
V pět hodin odpoledne jsme se po-
malu začali scházet ve škole a za-
bydlovali jsme si třídy. Sešli jsme se
všichni v tělocvičně, přivítala nás
paní ředitelka a účast ověřila paní
zástupkyně. Napočítali jsme skoro
sto padesát dětí! 
Žáci 1. třídy navštívili místní kniho-
vnu, kde je přijala paní Šináglová.
Děkujeme za pozvání a aktivity, kte-
ré si pro nás připravila. Ve všech os-
tatních třídách se začaly dít různé
věci. Kromě chystání pelíšků jsme

se věnovali čtení, recitaci, malování
a luštění literárních kvízů i hádanek.
Během večera se konala beseda a
autogramiáda Jiřího Žáčka, který si
vyslechl naše recitátory a trpělivě
podepisoval knížky. 
Kuchařky nám připravily výborný
guláš s chlebem, nachystaly pití, tak-
že jsme se chvíli místo zušlechťová-
ní ducha věnovali přízemnějším zá-
ležitostem. 
Žáci druhého stupně mimo jiné vě-
novali na počítačích pozornost pro-
jektu Čtení pomáhá a během hodiny
prokázáním znalostí literatury získa-
li více než 3 000 Kč na různé dobro-
činné projekty. Věnovali jsme se i ji-

ným aktivitám, jednotliví žáci před-
stavili své oblíbené knihy a přečetli
z nich krátké úryvky. Po jedenácté
večer to ve škole stále hučelo jako v
úlu, ale chvíli po půlnoci už usnuly
aspoň některé děti. Děvčata z druhé-
ho stupně pomohla v nižších roční-
cích a chvíli vystřídala učitelky při
předčítání. My velcí jsme celou do-
bu střídali činnosti, průběžně jsme
se lehce občerstvovali chleby nama-
zanými máslem, marmeládou a vý-
bornou vajíčkovou pomazánkou. Tu
nám sponzorsky věnovala paní uči-
telka Pavlyšynová. Nezanedbávali
jsme ani pitný režim. (hav)
(Dokončení na straně 8)

Část Litně opět prokoukla
I když by se někomu mohlo zdát, že »zvelebova-
cí« aktivity dobrovolníků v Litni utichly, opak je
pravdou! Přestože se teď brigády nekonaly tak
často, jako při budování dětského hřiště, část Lit-
ně opět prokoukla. Kromě toho, že se na podzim
za účasti zastupitelů Míly Klimenta a Lenky Jele-
nové uskutečnila druhá obecní brigáda, při které
byl vyčištěn a prosvětlen zarostlý prostor vedle
prodejny COOP, tak byl zároveň nově osázen vy-
pletý záhon před touto prodejnou. Dále v letoš-
ním roce brigádníci FC Liteň, pod vedením Míly
Klimenta, vyčistili prostor mezi hřištěm a silnicí
spojující Liteň a Zadní Třebaň a Václav Kliment
se postaral o »vyčištění« okolí kostela sv. Petra a
Pavla v Litni. Zároveň byl za vydatného přispění
manželů Klimentových a Beaufortových osázen
prostor mezi dětským hřištěm a budoucím hřiš-
těm na plážový volejbal. Za přípravu »stráně«
pro vysazení jalovce obecného patří dík Vítězsla-
vu Novotnému!
V Litni je množství veřejných prostranství, která
by bylo fajn zvelebovat/udržovat, tak snad se v
těchto aktivitách bude pokračovat. Že by třeba
nějakou další obecní brigádou…?

Hana LUKEŠOVá, Liteň

Liteňští šachisté byli
na »republice« třináctí
Žáci Základní školy v Litni Jan, Jiří
a František Havelkovi, Matěj Ši-
nágl i Jan Klimt se 9. a 10.  dubna
ve Vyškově zúčastnili republikového
finále přeboru škol v šachu. Mezi
třiceti účastníky se rozhodně nezt-
ratili - obsadili výborné třinácté.
místo! Patří jim velká gratulace,
pochvala a poděkování, stejně tak
jejich doprovodu Jiřímu Havelkovi
a Martinu Šináglovi. Všichni jsou
členy Šachového klubu Řevnice, za
jejich úspěchem stojí také trenér
řevnických šachistů Jan Paukert.

Ema MALá, ZŠ Liteň

23.00: Ve škole to hučí jako v úlu!
LITEŇSKOU NOC S ANDERSENEM NAVŠTÍVIL ZNÁMÝ SPISOVATEL JIŘÍ ŽÁČEK

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      4/2014 (29)                

BRIGÁDNÍCI. Obyvatelé Litně, kte-
ří se aktivně zapojili do druhé obec-
ní brigády.                   Foto ARCHIV

Je snadné mluvit o věcech, které nás
v životě baví a které nás naplňují. Je
snadné dívat se na věci, které se po-
daří. Je milé slyšet věci, které slyšet
chceme a někdy k uzoufání potřebu-
jeme. Ale co dělat v případě, když
se nám nechce? Problém odsouvá-
me, namlouváme si, že to není tak
špatné, i když si myslíme, že by by-
lo lepší, kdybychom si problém bod
po bodu rozebrali, prodiskutovali a
začali řešit. Doma to ještě, pokud je
vůle, jakž takž jde. Ale co ostatní
záležitosti, které se nás taky bezpro-
středně týkají? Můžeme nějak po-
moci, zapojit se?
Myslím, že ano. Chce to čas, chuť a
ochotu. Žijeme tu všichni, někdo se
zde rozhodl žít před 200 lety, někdo
před třemi, důvody jsou různé a
snad ani nejsou důležité. Podstatné
je to, jak se nám tu žije. Jsme spo-
kojeni? Cítíme se tady skutečně

jako doma? Každý se může k tomu-
to tématu prostřednictvím Liteňské-
ho okénka vyjádřit. Napsat, co se
mu líbí, co naopak ne. Jak a co zlep-
šit, jak to vypadá dnes a jak to může
vypadat v budoucnu. Napsat svoje
názory, dojmy, popř. zážitky a vzá-
jemně se poznávat. Získáme tím
moc a hlavně to bude první krok.
Začneme o problémech mluvit
nahlas a začneme o nich diskutovat.
Nemůže nám být lhostejné, budou-
li peníze na školu či školku, jak (a
zda vůbec?) bude fungovat knihov-
na či kino, jestli bude někdo pečo-
vat o dětské a fotbalové hřiště, kdo
se bude angažovat ve výstavbě
kanalizace! Budeme spokojeni? Zá-
leží na nás, jak k záležitosti přistou-
píme a zda se vůbec zapojíme. Pasi-
vita se nevyplácí, naopak aktivita je
vítána. I proto připravilo pár liteň-
ských občanů anketu a níže se mů-

žete seznámit s prvními odpověď-
mi. Veškeré Vaše názory vítáme na
adrese: volby2014@liten.cz.

Olga BeaufOrtOvá, Liteň

Miloslav KLiMent, zastupitel:
Půjdete volit? 
Určitě. Myslím, že budoucnost Lit-
ně by neměla být lhostejná žádnému
občanu žijícímu v naší obci.
Myslíte si, že je Liteň/Běleč/Vlen-
ce/Leč výjimečná? Pokud ano, čím?
Liteň je výjimečná polohou v krás-
ném a klidném podbrdském kraji. Je
blízko Prahy a má bohatou historii.
Upřednostňujete starostu starou-
sedlíka, nebo nově přistěhovalého?
Starosta by měl zvládnout organi-
začně-ekonomickou stránku chodu
obce, podporovat spolky, rozvíjet
kulturní a sportovní život v obci.
Poté je mi jedno, jestli je místní, ne-
bo přistěhovalý. (Dokončení na str. 8)

LiteňskéOKÉNKO

STEZKA. Je snadné dívat se na vě-
ci, které se podaří... V Litni a připo-
jených obcích se v minulých měsí-
cích podařilo dokončit třeba nauč-
nou stezku.       Foto NN M. FRÝDL

Můžete nějak pomoci, zapojit se? Určitě ano!



Naše noviny 8/14 LITEŇSKÉ OKÉNKO, Strana 8

Fotbalisté začali vítězně
DAŘILO SE A-MUŽSTVU I MLADŠÍM ŽÁKŮM

Liteň - První jarní mistrovské zá-
pasy odehráli liteňští fotbalisté.
Liteň – Chrustenice 4:2
Branky: Rys, Los, Berka, Frič
Liteň - Chodouň 4:1
Góly: šindler, Herink, Berka, Los
Hýskov B - Liteň 0:1
Branka: šindler
Tři zápasy, tři výhry. Velice dobrý
vstup do jarní části mistrovské sezo-
ny mají za sebou fotbalisté Litně.V
Hýskově měli více ze hry, ale ze
spousty šancí vytěžili jedinou bran-
ku. Po centru Lose se trefil Šindler.
Mužstvo jistými zákroky podržel
gólman Bittara. (mik)

Chyňava - Liteň/OZT ml. žáci 0:7
Branky: F. Havelka 3, B. Vlasák 2,
M. Vlasák, Vanhecke 

V jasné partii si kluci zastříleli a
předvedli několik hezkých akcí s
prvky moderního fotbalu.         (mik)
Liteň/OZT ml. žáci - ČL Beroun C
11:4
Branky: B. Vlasák 5, F. Havelka 4,
Pospíšil, Karpecki
Mladší žáci nám v okresním přeboru
dělají svými výkony radost. Rád
bych vyzdvihl výkon nejmladšího
hráče, devítiletého Matěje Vlasáka,
který svojí bojovností a fotbalovostí
roste každým utkáním.               (mik)

Další zápasy, A-mužstvo:
26. 4. 14.00 Liteň A - Králův Dvůr B
3. 5. 17.00 Mořinka - Liteň A
Mladší žáci:
25. 4. 17.30  Liteň/OZT - Kr. Dvůr
2. 5. 17.30 Zdice - Liteň/OZT

Věnovali jsme se mnoha aktivitám,
řešili jsme literární hádanky a kvízy.
Zajímavé rébusy si pro nás připravi-
li žáci z družiny učitelky Václavko-
vé. Poznávali jsme podle úryvku au-
tora a název díla. Na chodbách nale-
pené lístečky s názvy děl a jmen au-

torů jsme se snažili správně přiřazo-
vat k sobě. Před půlnocí jsme se vrá-
tili ještě chvíli k práci na projektu
Čtení pomáhá a získali 6 250 Kč, jež
děti podle vlastního výběru přidělily
charitativním programům. Závěreč-
ný blok byl dobrovolný. Komu se

chtělo na chvíli stát se spisovatelem,
mohl se inspirovat úvodním úryv-
kem a dopsat horrorový příběh.

O půlnoci jsme se vypravili na škol-
ní půdu, kde kluci z osmé třídy vylu-
zovali prapodivné zvuky. Děvčata se
trochu bála a hodně pištěla. Účast
byla dobrovolná, a protože už byla
pokročilá hodina, zúčastnily se jen
děti z druhého stupně. Mladší už byli
většinou uloženi ve spacácích, ale
rozhodně ještě všichni nespali. Kan-
toři jim četli pohádky a v některých
třídách zahrál na kytaru učitel Krut-
ský. V jednu hodinu po půlnoci se
škola pomalu uložila k spánku.
Děti z prvního stupně většinou usnu-
ly, i když v některých třídách se pár
soviček našlo. Žáci z druhého stupně
si předsevzali, že neusnou a taky ne-
usnuli. Jen několik výjimek v neu-
stálém ruchu, šramotu a pobíhání
spokojeně spalo. Nespavci v noci
večeřeli, posléze snídali. Od páté ho-
diny se vstávalo, mylo, snídalo, bali-
ly se věci. Všichni se těšili, že se do-
ma dospí. Takže za rok znova... 

Hana HAVELKOVÁ, Zš Liteň

Co byste v Litni vylepšil či změnil? 
Vždy je co zlepšovat! V Litni je toho
dost - vybudování kanalizace, která
přinese do obce lepší životní pro-
středí, zlepšení a využití areálu uči-
liště, kulturního domu, sokolovny a
okolí, budovy Špejcharu, náměstí...

Hana LuKEšOVÁ:
Chtěla byste dělat starostku? 
V žádném případě! Mám lehce kont-
roverzní povahu a jsem přesvědče-
na, že se to s touto funkcí neslučuje.
Když je nutné si něco vyjasnit v
práci, tak to udělám, ale vím, že pak
odjedu domů »zrelaxovat se« mezi
jiné lidi … V Litni bych byla pořád. 
Upřednostňujete starostu starou-
sedlíka nebo nově přistěhovalého?
»Nově přistěhovalého«, a to hned z

několika důvodů: není poznamenán
historií; není ovlivněn vazbami mezi
lidmi (ať už skutečnými, nebo vy-
konstruovanými); tím, že si v Litni
pořídil nemovitost, vybral si naši
obec k žití a nebydlí tu jen »shodou
okolností/náhod«; pokud by se našel
člověk, který pracoval léta v soukro-
mém sektoru a ještě navíc by se to-
hoto nevděčného »žezla« byl ocho-
ten ujmout, budu pro něj hlasovat
všemi deseti, protože bude mít víc
než dobrý základ pro tuto funkci. Po
zkušenostech z Liteňské chasy, rea-
lizace dětského hřiště v Litni, z let
dopisování do NN i z mé práce si
myslím, že vím o čem mluvím!
Jste ochotna se zapojit, pomoci obci?
Určitě! A myslím, že se nemusím
bát za sebe ohlédnout.

23.00: Ve škole to hučí jako v úlu!
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

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. Můžete nějak pomoci…?

DOKONČENÍ ZE STRANY 7

NÁDRAŽÍ. Pohled na liteňské nádraží v roce 1902. Železniční trať ze Zad-
ní Třebaně do Lochovic byla vybudována v roce 1901 a byla důležitá pro
další rozvoj městyse Liteň.  Lukáš MÜnZBERGER

JARNÍ MÁMENÍ. Šestý ročník Jarního mámení se konal první dubnový ví-
kend v Litni. Tradiční výstavu připravovaly aranžérky ze 3. ročníku SOU
Hlinky. Instalovaly výrobky dětí z Berouna, Litně, Karlštejna, Svinař, Hlás-
né Třebaně i Králova Dvora. V pátek 4. 4. studentky Pája, Karolína, Sabi-
na, Denisa, Žaneta, Kristýna a Veronika pomáhaly při luštění velikonoční-
ho hlavolamu, skládání tvarů a výrobě větrného rukávu. Prvňáčkům z liteň-
ské školy šla práce od ruky a každý si odnesl dva výrobky. Největší soutěž-
ní vajíčko bylo žáků druhé třídy z Litně, nejzajímavější byla vajíčková dáma
ze ŠD Beroun-Závodí a jako nejkrásnější vyhodnotili návštěvníci vajíčka
žáků liteňské první třídy. Vítězem pekařské části se stala skupina z Konikle-
ce, na druhém místě se umístila Romanka Burdová z Litně a na třetím místě
paní Nolčová z Litně. Text a foto Eva Knopová, Krupná

Liteňské aktuality
* Výstava, na níž klienti sociálního
zařízení Koniklec ze Suchomast
předvedli své výrobky s velikonoční
tématikou, se konala v liteňské kni-
hovně. K vidění i ke koupi byly ke-
ramické, proutěné, dřevěné i papíro-
vé výrobky.    Hana HAVELKOVÁ
* Ve čtvrtek 10. dubna vyrazili žá-
ci osmé a deváté třídy ZŠ Liteň do
Berouna. V sále České pojišťovny
jsme navštívili koncert Soukromé
ZUŠ Dr. Lidinské. Pak jsme se vy-
dali do kopců nad Berounem. Naším
cílem byla rozhledna Děd. Máme za
sebou první jarní kilometry a těšíme
se na další vycházku s environmen-
tálním zaměřením, kterou plánuje-
me na 25. dubna v rámci oslav Dne
Země. Hana HAVELKOVÁ

Pohledy do liteňské historie

SPISOVATEL V LITNI. Jiří Žáček při autogramiádě.       Foto Lukáš FAJKUS
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Žádné metody nemám! tvrdí kantorka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

kdy jsi na housle začala hrát ty? 
V sedmi letech. Moji rodiče nebyli
muzikanti, ale vždy nás vedli k lásce
k hudbě. Moje maminka, učitelka ZŠ
a sbormistryně, byla hudební samo-
uk. Ve čtyřiceti letech se naučila sa-
ma na violu a hrála i v amatérském
kvartetu. Sestra vystudovala konzer-
vatoř na klavír. Jsem nadmíru štast-
ná, že dcera Kamilka jde ve šlépě-
jích své tety, která už nežije, a vyhrá-
vá klavírní soutěže. Já sama jsem
housle ani studovat nechtěla, ale
když jsem v osmé třídě zjistila, že na
konzervatoři není matematika, hned
jsem se přihlásila. Vůbec toho neli-
tuji, naopak. 

Pocházíš ze západních čech, vedlas
tam folklorní soubor. Jak na ta léta
vzpomínáš? 
Pocházím z Tachova a Plzeň je moje
láska, mám tam vzpomínky na stu-
dijní léta. V Plzni jsem začala hrát ve
folklorním souboru Jiskra a založila
dětskou muziku Jiskřička. Tehdejší
vedoucí Jiskry Miroslav Šimandl mě
naučil k lásce k lidové písni a vše, co
k tomu patří.
Teď bydlíš v Řevnicích, máš čtyři
hudebně nadané dcery. Vedou si
skvěle, že...?
Jsem moc pyšná, jako asi každá mat-
ka... Nejstarší Barunka studuje hous-
le na prestižní škole v Americe. Hra-

je v řadě orchestrů a nyní už i v Čes-
ké filharmonii. Kristýnka studuje na
vysoké pedagogické škole housle a
hraje se spoustou jazzových kapel.
Milenka je studentka pražské kon-
zervatoře a má za sebou řadu vítěz-
ství na mezinárodních houslových
soutěžích. Už je také jednou nohou
na studiích v Americe, kam každé
léto jezdí na festival. Kamilka jediná
hraje na klavír, který ji moc baví. 
kromě muziky se věnuješ i divadlu.
Co tě k tomu vede?
S kamarády a hudebními parťáky
jsme hráli Noc na Karlštejně, Post-
řižiny, Anděl s dáblem v těle, Svě-
táky, Ať žijí duchové... Pro profesio-

nálního muzikanta a navíc pro mne,
velmi zaměstnanou ženu, je to krás-
ná oddechová práce se spoustou
úžasných lidiček, kteří jsou sice ama-
téři, ale všichni jsou nadšeni a zapá-
leni do něčeho smysluplného. 
Zbývá ti čas ještě na nějaký jiný ko-
níček než je hudba?
Můj koníček je již 18 let jediný - dět-
ská muzika Notičky. Ta mi zabere
celý můj volný čas. Ale je to opět
nádherná práce s dětmi, které to ba-
ví. Společně děláme krásnou věc, a ti
starší, kteří už ze souboru odešli, se
stále vrací, pomáhají a stále se jim
Notičky líbí. To je pro mne ta nej-
větší odměna.    Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Projektový den o vodě se koná 25.
dubna v ZŠ Zadní Třebaň. Zváni jsou
též rodiče žáků, kteří by měli chuť se
zapojit. Přihlásit se mohou třídním
učitelkám. (pef)
* 17. ročník závodu Dobřichovická
míle pořádá 26. 4. od 13.00 ZŠ
Dobřichovice. Poběží se v místním
parku a přilehlém okolí.               (pef)
* Přednáška historika Tomáše
Klimka Síť středověkých dálkových
cest v okolí Dobřichovic se uskuteč-
ní 26. 4. od 14.00 v centru Ganesha
Dobřichovice. Po přednášce následu-
je procházka do lokalit historických
cest. Libuše STuPaVSkÁ
* Výlet za poníkem Budulínkem po-
řádá 27. 4. Domeček Liteň. Sraz je
ve 13.00 u rybníka ve vsi Korno. Na
cestě i ve statku pí Pastorkové na
Krupné děti čekají soutěže a hry. Ce-
na 180 Kč. Eva kNOPOVÁ 
* Pohádkový čarodějnický les čeká
na malé návštěvníky 27. 4. v Černo-
šicích. Startuje se od 13 do 18.00  na
hřišti u Husovy ulice. Vstupné 50 ko-
run. Pavel BLaŽENÍN
* Botanickou exkurzi do Českeh́o
krasu můžete absolvovat 3. 5. Sraz je
v 9.30 na návsi v Hostimi. K vidění
budou skalní trávníky, halštatské hra-
diště, Solvayovy lomy... Konec ko-
lem 15.00 ve Sv. Janu p/Skalou. (tot)
* Zápis pořádá 6. 5. od 10.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 MŠ Řev-
nice. Druhý termín je 13. 5. od 15.00
do 18.00. Informace k zápisu a for-
muláře žádostí o přijetí do MŠ najde-
te na www.msrevnice.cz.             (pef)
* Zápis do Mateřské školy Lety se
uskuteční 6. 5. od 13 do 18.00. Žá-
dosti o přijetí si můžete vyzvednout v
kanceláři ředitelky MŠ.                 (bt)
* Zasílání aktuálních zpráv z obce
prostřednictvím sms nebo e-mailu
nabízí OÚ Zadní Třebaň. Kdo má o
tuto službu zájem, může se přihlásit
na obecním úřadu. (pef)
* kruhový trénink, který vede Lu-
cie Šolcová, se koná v úterý a čtvrtek
od 19.00 ve Společenském domě
Zadní Třebaň. Jedná se o efektivní
posilovací cvičení pro zpevnění těla.
S sebou karimatku či podložku. (pef)
* Chatu v Litni vykradl zkraje dub-
na neznámý zloděj. Odcizil dvě hor-
ská kola, dva settop boxy a vzdu-
chovku. Poté vypáčil vrata do garáže
a dílny, odkud ukradl křovinořez.
Škoda je 25.000 korun. (heš)
* Požár lesní hrabanky nad želez-
niční tratí v Černošicích likvidovali
hasiči z Řevnic, Radotína, Dobřicho-
vic i Mokropes. Kvůli pohybu hasičů
kolem trati musela být snížena rych-
lost projíždějících vlaků.             (pav)

V Zadní Třebani vznikla nová, po-
četná skupina lidí, kteří chtějí praco-
vat pro svoji obec. Lidé v ní našli
společnou řeč, jsou pozitivně nala-
děni, komunikativní, otevřeni názo-
rům. Chtějí, aby se lidem ve Třebani
dobře žilo, aby vládla mezi lidmi
pohodová atmosféra.
Za poslední čtyři roky, za vedení
současného zastupitelstva, se Zadní
Třebaň posunula správným směrem.
I tato skupina třebaňských obyvatel
by ráda pracovala na věcech, které
lidi dlouhodobě trápí. Chce obci po-
moci v jejím rozvoji a chystá se kan-
didovat v podzimních komunálních
volbách.
V dubnu se na celém světě slaví Den
Země. Při této příležitosti se chceme
připojit ke kampani Ukliďme svět!,
kterou v České republice organizuje

Český svaz ochránců přírody. Přijď-
te pomoci s jarním úklidem, sezná-
mit se s námi. Sejdeme se v sobotu
26. dubna v 10.00 u Obecního úřa-
du. Vezměte si pracovní rukavice,
případně buřty na opékání.
Na podzim plánujeme dvě akce.
Jedna bude určena rodinám s dětmi -
dostanou možnost si zasportovat,
pobavit se i poslechnout si dobrou
muziku. Další akcí bude kuchařské
klání, volné pokračování kulinář-
ských slavností, které v obci pořádal
zesnulý starosta Stanislav Balíček.
Bude se konat pod názvem Třebaň-
ská Balíčkova vařečka a zakončí ji
tancovačka ve Společenském domě.
Prostřednictvím Našich novin vás
postupně seznámíme s programem i
s konkrétními  kandidáty. 
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Veřejné zasedání
se koná 29. dubna
Z provozních důvodů byla změněna
otevírací doba pošty v Zadní Třeba-
ni. Pro veřejnost je nyní otevřeno:
úterý 8:00 – 11:00, středa 8:00 -
11:00, 15:00 - 17:15 a pátek 8:00 –
11:00, 13:00 – 16:00. 
Stále je možné objednat si svoz bio-
odpadu ze zahrad a domácností v
nádobách o objemu 120 či 240 litrů
v období od 1. 4. do 30. 11. Kdo má
o tuto službu zájem, ať se přihlásí na
obecním úřadě, kdo má již popelnici
objednanou, může si ji tamtéž vyz-
vednout. Do 30. 4. je třeba uhradit
poplatek za komunální odpad - v po-
kladně na OÚ, na účet obce č.
170246871/0300 nebo poštovní po-
ukázkou. Po zaplacení poplatku do-
stanete na OÚ evidenční samolepku,
jíž označíte sběrnou nádobu. Neo-
značené nádoby nebudou vyváženy.
Zvu vás na veřejné zasedání zastupi-
telstva Zadní Třebaně, které se koná
29. 4. od 19.00 ve Společenském do-
mě.       Lucie PALIčkOVÁ, 

starostka Zadní Třebaně

SBÍRALI ODPAD. Mobilní svoz vel-
koobjemového a nebezpečného od-
padu se konal 12. 4. v Zadní Třebani.
Mj. se vybralo 21 pneumatik, 20 tele-
vizorů, 12 ledniček a mrazáků, 320
kg barev a jiných nebezpečných lá-
tek, postele, matrace, nábytek, ko-
berce... (mas)   Foto NN M. FrýdL

Na výroční členské schůzi se sešli
myslivci z Řevnic. Po zdařilé, i když
opožděné Poslední leči, se konala ve
slavnostním duchu. Bylo nad čím se
radovat. V minulém roce bylo slove-
no 115 divočáků. Tím byl překonán
rekord a Řevnice se se svými úlovky
dostaly daleko před sousedy. Černá
zvěř se stává postrachem pro země-
dělce i pro majitele zahrad sousedí-
cích s lesem. Její lov je velmi obtíž-
ný. Ze svých stávanišť vychází až v

noci. Řevničtí však uspořádali i ně-
kolik úspěšných honů - natláček. V
pozadí zůstaly hony na drobnou
zvěř. Staly se spíše sčítacími a kont-
rolními akcemi. Myslivci ale vyvíje-
li i jinou činnost. Jako každoročně
uklízeli pod hlavní silnicí na Mní-
šek, odkud se odpad odvážel na val-
nících. Také zhotovili a usadili dře-
věné oplocenky chránící mladé po-
rosty. Byly postaveny i čtyři nové
zateplené posedy »kazatelny«, které

umožňují bezpečný a pohodlný lov.
Řevnické sdružení také dbá na udr-
žování mysliveckých tradic. Každá
akce je zahájena i ukončena tóny lo-
veckých borlic.
Po projednání věcných záležitostí
myslivci na schůzi zasedli k zaslou-
žené hostině. Jen škoda, že nebyl
přítomen zástupce největšího prona-
jímatele honitby - města Řevnic.
Do příštího loveckého roku: Lovu
zdar!  František ŠEDIVÝ, Řevnice 

Myslivci postavili čtyři »kazatelny«

Třebaňští budou uklízet svoji vesnici

VIŽINŠTÍ HLEDALI POKLAD. Na Bílou sobotu se obyvatelé Vižiny již
tradičně vydali na pochod.  Jelikož se o Velikonocích otvírají poklady, šli
zkusit štěští. Na startu bylo téměř 40 účastníků - malých i velkých. Cestou
děti hledaly úkoly schované ve vajíčku a musely je plnit. Pochod byl inspi-
rován pohádkovými nešiky Patem a Matem, a tak děti cestou zatloukaly
hřebíky, řezaly dříví na oheň, házely šiškou do okna, vázaly uzly a mnoho
dalších úkolů. V cíli všichni hledali ukrytý poklad a nakonec si po nároč-
né cestě opekli buřtíky. Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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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

LTC Řevnice

KLUB MARTINY NAVRÁTILOVÉ
pořádá

Pětidenní letní sportování 
pro děti se zaměřením na tenis 

a fyzickou kondici

Datum kurzu: 30. 6. – 4. 7. 2014 
- pro mírně pokročilé hráče

25. 8. – 29. 8. 2014
- pro zájemce od 6 let 
pro začátečníky i pokročilé hráče

V ceně je zahrnuto: pronájem tenisových kurtů
- trenéři II. a III. kvalifikační třídy tenisu
- sportovní a tenisové potřeby
- stravování, pitný režim

Dotazy zodpoví a přihlášky přijímá:
Michal Drašnar: tel.: 603 462 603
e-mail: michal.drasnar@seznam.cz
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Pořadatel

Trans Brdy České spořitelny

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

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉGENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEØI PARTNEØI MEDIÁLNÍ PARTNEØIHLAVNÍ

MEDIÁLNÍ PARTNER
OFICIÁLNÍ 

DODAVATELÉ CEN

PARTNER 

ZÁVODU

PARTNEØI SERIÁLU

Více informací a přihlášky na www.kolopro.cz

26. 4. 2014
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Nejúspěšnější byli »sápalíci«, teď je řada na »buranech«
ČESKÁ HÁZENÁ SE V ŘEVNICÍCH HRAJE UŽ OSMDESÁT OSM LET - 2)

Johannesburg je největším městem
Jihoafrické republiky a zároveň fi-
nančním centrem.  Jeho okolí spolu s
s hlavním městem  Pretorií je jednou
z devíti  provincií, která se jmenuje
Gauteng (Choteng). V domorodém
jazyce sesotho to znamená »místo,
kde se nachází zlato«.
Johannesburg se totiž rozkládá na
zlatonosné skále, v nadmořské výšce
1600 m. První zlato v místě dnešního
Johannesburgu náhodou objevili do-
brodruzi George Harrison a George
Walker v roce 1886. Rozpoutali tím
zlatou horečku s mohutným přívalem
lidí do oblasti nepříliš příhodné pro
založení města. Nicméně, už 9 měsí-
ců po prvním objevu zlata bylo v Jo-
hannesburgu 26 hospod; v roce 1895

mělo město již 100 000 obyvatel.
Název JOHANNESBURG byl vy-
brán podle křestních jmen tří tehdej-
ších vysokých úředníků Johannes
Joubert (člen státní rady), Johann
Rissik (hlavní geodet) a Johanes
Meyer (zmocněnec pro prodej po-
zemků). Dnes žije na ploše 520 km2
více než 3,2 milionu obyvatel.
Finančním a komerčním centrem se
stala severní část Johannesburgu
Sandton s velkolepými výškovými
budovami. Sídlí zde mimo velkých
korporátních společností také johan-
nesburská burza. Jihozápadní část je
osídlena převážně muslimským oby-
vatelstvem. Asi 20 km na JZ leží  So-
weto, které bylo postaveno v době
apartheidu pro černé obyvatele pra-

cující v Johannesburgu, kterým ne-
bylo dovoleno bydlet s bílými. Dnes
zde žijí 3-4 miliony obyvatel. Po-
dobné město se nachází ještě ve vý-
chodní části Johannesburgu, jmenuje
se Alexandra. Většina obydlí v těch-
to »townshipech« jsou vlastně jen
plechové boudy o velikosti cca 3x3m,
bez sociálních zařízení. Není radno
se do těchto míst vydávat. I když tře-
ba do Soweta je možné se bezpečně
dostat, ale jen s průvodcem.
Většina obyvatel Johannesburgu žije
v rezidenčních čtvrtích, v domech za
vysokými zdmi, s ostnatými a elek-
trickými dráty. Často pro větší bez-
pečnost ještě s ostrahou 24 hodin.
Naše čtvrť se jmenuje Dainfern, na-
chází se v severozápadní části a je
známá svým golfovým hřištěm. Celá
Dainfern rezidence zahrnuje odha-
dem 1000 domů. Obyvatelé reziden-
ce vstupují do areálu scanem otisku
prstu, ostatní neobyvatelé jsou pro-
věřováni. Přichází-li návštěva, volá

security ze vstupní brány, zda oprav-
du tohoto člověka očekáváme a vs-
tup umožní až po důkladné kontrole,
včetně auta. I když nám vše zpočátku
připadalo dost divné, už jsme si na ta
omezení zvykli a Johannesburg se
stal naším dočasným domovem.

Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg

V minulém čísle NN jsme otiskli
první díl článku o historii házené v
Řevnicích. Dnes vzpomínku Petra
Holého dokončujeme. (NN)
Velkých úspěchů naši hráči dosáhli v
dresech jiných klubů. Mistr sportu
Petr Tausche odešel na vojnu do vo-
jenského celku Dukla Příbram. Se-
hrál se tam s kolegy vojáky z Tesly
Nýřany tak dokonale, že mu v Nýřa-
nech zajistili byt, práci i stabilní start
v prvoligovém družstvu! Do Dukly
narukoval také mistr národní házené,
vynikající brankář Rudla Zuska. I on
pak odešel do Nýřan. Druhým vele-
úspěšným brankářem z našich řad je
Jan Mašek. Ten odešel na hostování
do pražských Čakovic, kde si vydo-
byl post nejlepšího brankáře Čech a
rovněž titul mistr národní házené.
Do naší branky už se nevrátil.
Je nutné připomenout i lidi, kteří se
starali o chod klubu. Předsedů klubu
nebylo mnoho: prvním byl František
Hrubý, po něm převzal žezlo syn Ja-
roslav Hrubý, který nedávno funkci
předal Františku Zavadilovi. Organi-
začních bylo ještě méně: po neúnav-
ném Robertu Tauscheovi jsem pře-
vzal starosti já a už mi zůstaly. Po-
kladníků bylo nejvíce. Po Františko-
vi Tomáškovi jím byl nejdéle Anto-

nín Hájek. Po něm se staral o finan-
ce Zdeněk Šefl, později Pavel Kný-
bel, nyní Petr Hartmann. Nesmím
zapomenout na důležitá jména dob-
rého chodu oddílu: Vladislav Vobec-
ký, Ladislav Lebeda, Boris Veverka,
Jarda Holý, Růža Tytlbachová...

Branek jsme od září 1926 nastříleli
spoustu. Jen já jsem za své 55leté
působení na hřišti v dosud posled-
ním loňském utkání vsítil svou sed-
mitisící branku! Kolektivních úspě-
chů moc nemáme. Nejvýše se umís-
tilo družstvo »sápalíků«, kteří v do-

rostenecké kategorii obsadili 2. mís-
to. Podobného umístění dosáhli »šaf-
ránkovci« v 70. letech. Teď na svůj ús-
pěch čekají »burani«. Zato čtvrtých
míst jsme v historii přivezli mnoho
jak v kategorii dorostu, tak v žácích.
»Buranům« však již jedno prvenství
patří. V roce 2010, kdy přešli do do-
rostu, vyhráli Pohár ČR.
Vyhlídky nejsou příliš dobré. Mladší
žáci by si mohli vybojovat účast na
Poháru ČR, starší letos nepojedou
nikam. Nejlépe jsou na tom doros-
tenci. V polovině soutěže je téměř ji-
sté, že v červnu pojedou do Krčína
na mistrovství republiky. Nejhorší
podzim má za sebou druholigový
tým. Předposlední příčku po polovi-
ně soutěže nepamatujeme. 
Generálka na mistrovství se konala
8. 3. v naší nafukovací hale. Na ví-
tězství jsme nepomýšleli, ale druhé
místo nám uniklo až v posledním ut-
kání s nevýraznými Ostopovicemi.
Nejvíc mi vadí, že máme málo Řev-
ničáků! Je zde více hráčů přespol-
ních, což určitě nevadí - hlavně aby-
chom dosahovali výsledků. Přeji
všem hráčům, aby se jim dařilo a
řevnická házená udržela pozice v ob-
lasti, v lize a hlavně v republikových
soutěžích!      Petr HOLÝ, Řevnice

Většina obyvatel žije za vysokou zdí
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 4)

VSTUP DO REZIDENCE. Vstupní brána s ostrahou do rezidence Dainfern,
kde žije rodina Živných. Foto Kateřina ŽIVná

»LEGENDY«. Dvě legendární postavy řevnické házené - Josef Šafránek
(vlevo) a Jaroslav Hrubý.      Foto ArCHIV Petra Holého

Sport po okolí
* 14. ročník  turnaje ve stolním te-
nisu Ping-pong open 2014 pořádá
KČT Zadní Třebaň 26. 4. v místním
Společenském domě. Prezence je od
9.30, hrát se začne v 10.00 hodin.

Jaroslava ZAVADILOVÁ
* Turistického pochodu a cyklojíz-
dy Karlštejnská tlapička se můžete
zúčastnit 26. 4. Připraveno je něko-
lik tras od 11 do 50 km, startuje se
od 6.30 do 11.00 z nádraží ČD v
Karlštejně a od 7.00 do 10.00 z nád-
raží ČD v Berouně. (mam)

Juniorky přivezly z Kralup zlaté medaile

Velmi úspěšně zahájily novou závodní sezonu aerobičky AC Olympia Vše-
nory. V Kralupech nad Vltavou vybojovaly 5. a 4. místo v mladších kate-
goriích, seniorky získaly bronz se sestavou Party u Gatsbyho a juniorky (na
snímku) si odvezly zlaté medaile  za sestavu Bylo nás pět. V neděli 13. 4. se
všenorské závodnice zúčastnily soutěže ve Dvoře Králové. Děti se sestavou
Letní prázdniny, juniorky se sestavou Bylo nás pět i seniorky se sestavou
Party u Gatsbyho vybojovaly stříbrné poháry. 

Text a foto Katka Černá, Zadní Třebaň
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Ostrovan předvedl senzační obrat!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - Zatímco Karlštejn
přišel v Neumětelích o bod dvě mi-
nuty před koncem, zadnotřebaň-
ský ostrovan naopak nad Tlusticí
zvítězil brankou z nastavení.  
FK LETY, krajská I. B třída
FK lety - Mníšek 0:0
Letovští naposledy porazili Mníšek
na podzim 2011, od té doby s ním jen
prohrávali. Hosté začali aktivněji,
kombinovali a zatlačili domácí, kteří
se utápěli v nepřesnostech, na jejich
polovinu. První střela na mníšeckou
branku šla v 11. minutě. Hosté měli
šancí několik, ale naštěstí neuspěli
ani jednou. Po přestávce byli aktiv-
nější domácí. V 64. minutě zahrál
Černý prudký centr, míč v posledním
okamžiku vykopl mníšecký brankář.
Velkou šanci měli domácí v 80. mi-
nutě: míč se po centru Kischera do-
stal na kopačku Šmerdy, jeho střelu
ale brankář vyrazil.      Jiří KÁRNÍK
Hostomice - lety 2:4
Branky: Kratochvíl, Rosenkranz
(penalta), Turek, Kalivoda
Hosté zaskočili domácí vstupem do
utkání, do vedení šli po sólu Kratoch-
víla už v 5. minutě. Ve 23. minutě za-
hrál domácí obránce v pokutovém
území rukou a z penalty nezaváhal

Rosenkranz - 0:2. Domácí se vzpama-
tovali, zanedouho snížili a ve 38.
minutě mohli i vyrovnat: po prudkém
centru poskakoval míč po brankové
čáře, odkud ho odkopl Rosenkranz. Ve
42. minutě si naběhl na roh Rosen-
kranze Turek a hlavou nedal domácí-
mu brankáři šanci - 1:3. V 54. minutě
našel Rosenkranz pasem nabíhajícího
Kalivodu, který své sólo úspěšně
zakončil - 1:4. O minutu později sníži-
li domácí na rozdíl dvou branek, ale
víc už jim Lety nedovolily.             (jik)

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Nový Knín - Dobřichovice 2:0
Dobřichovice - Žebrák 4:3
Branky: Vašut, Smiovský, Zamra-
zil, Mistoler

OZT, okresní přebor
osek -  oZT 2:1
Branka: Jambor M. z penalty
Ostrovan hrál v Oseku vyrovnanou
partii a chvílemi byl i lepší. Časté zt-
ráty míče ve středu hřiště ale buď
zkazily nadějný útok nebo poskytly
šance na brejk soupeři. Po jednom z
nich padl první gól domácích. Ve
druhé půli se opět potvrdilo pravidlo
nedáš-dostaneš. Nejprve se sám před
brankářem neprosadil Martin Jambor

a za pár sekund už to bylo o dvě
branky. OZT nerezignoval, Soukup
pronikl do velkého vápna, kde byl
faulován. M. Jambor penaltu bezpeč-
ně proměnil. Tentýž hráč měl na ko-
pačce vyrovnání, ale jeho střela z pří-
mého kopu letěla nad břevno.  (Mák)
oZT - Tlustice 3:2
Branky: Šťastný F., Jambor M.,
Neubauer
Senzační obrat v závěrečných minu-
tách předvedl Ostrovan! Když šel
soupeř šest minut před koncem do
vedení z penalty, zdálo se být o osu-
du utkání rozhodnuto. V poslední
minutě však z trestného kopu vyrov-
nal Jambor a v nastavení se dorážkou
prosadil Neubauer.  (Mák)

VŠERADICE, okresní přebor
Komárov - Všeradice 2:2
Branky: Jakub Suchý 2
Všeradice - Stašov 0:1
Komárov B - Všeradice B 0:2
Branky: Hruška, Jakub Suchý 

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Neumětely - Karlštejn 1:0
Bojovné utkání s minimem šancí na
obou stranách spělo k bezbrankové
remíze, domácí však dokázali skóro-
vat dvě minuty před koncem.     (miš)
Karlštejn - Trubín 0:1
Jediná branka utkání padla už v 5.
minutě. Domácí se snažili vyrovnat,
nastřelili břevno, ale favorit z Trubí-
na si výsledek pohlídal.               (miš)

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Klínec 3:1
Branky: Wrobel 3
Zasloužené vítězství Řevnických. Po
dvou debaklech se otřepali, byli ak-
tivnější a díky produktivnímu Wro-
belovi, který se čistým hattrickem ve
2. půli zasloužil o tři body, si připsa-
li druhou výhru v soutěži.         (Mák)
Roztoky - Řevnice 5:0
Zápas nebyl dohrán pro malý počet
hráčů hostí...  (Mák)

Házenkáři začali skvěle, z Mostu dovezli všechny body
DOROSTENCI NA DOMÁCÍM TURNAJI NEDALI ŠANCI SPOJŮM, BAKOVU ANI ČAKOVICÍM

VYHRÁLY VŠERADICE. Třetí Mistrovský turnaj mladších přípravek se hrál
v Drozdově. Kromě domácích se jej zúčastnily Felbabka, Zdice a Všeradice.
Všeraďáci remizovali s Felbabkou 2:2, porazili Drozdov 6:3, Zdice 5:4 a
vybojovali tak první místo. Nejlepším hráčem byl vyhlášen David Vejvoda.
Svůj den měl ale také Tobiáš Uhřík (na snímku), který dal proti Drozdovu i
Zdicím hattrick.                                   Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Řevnice - Řevničtí »národní« há-
zenkáři hrající II. ligu zahájili no-
vý soutěžní ročník výhrou v Mostě.
Baník Most - NH Řevnice 13:17
Branky: Stříž 6, Knýbel 5, Hart-
mann 5, Veselý

Házenkářská bída s nouzí, v níž - ze-
jména v prvním poločase - domino-
valy defenzivy. Druhý poločas byl o
něco divočejší, útočníci hýbali skó-
rem na obou stranách hřiště až do
stavu 9:9. Pak přidávaly góly jen

Řevnice, které si vybudovaly pěti-
brankový nákok. Domácí se zmohli
už jen na korekci výsledku. Ivan St-
říž potvrdil, že si na Most.          (zav)
NH Řevnice - Žatec 15:14

Oblastní soutěž začala 12. 4. doma
utkáním se Starou Hutí. »Huťáci«
byli nad naše síly. Není se co divit -
někdejší prvoligový celek pod vede-
ním mistra národní házené Jirky Peš-
ka o týden dříve vyhrál přípravný
turnaj prvoligových družstev. 
NH Řevnice B -  Stará Huť 13:24
Branky: Štech 6, Veselý P. 2,
Jelínek 2, Veselý M. 2, Kraus

Den nato se na našem hřišti hrál tur-
naj dorostenců. 
NH Řevnice - KNH Spoje 24:9 
Branky: Veselý P. 9, Kraus 5, Bíl 5,
Holý 4, Jelínek

Naši si se soupeřem pohráli a jasně
ho přestříleli. Za útočníky, které
jsme šetřili, zaskočili obránci, v ob-
raně hráli mladší kluci Moravec,
Jandus a Šnajberk.
NH Řevnice - Bakov n/J  26:14
Branky:  Holý 7, Kraus 7, Veselý
6, Jelínek 5, Štech
Ani Bakov není to, co býval, a tak se
zase mohli útočníci šetřit; vynikali
střílející obránci. 
NH Řevnice - Avia Čakovice 21:13
Branky: Jelínek 10, Kraus 5, Ve-
selý P. 4, Štech 2
Překvapivě nás nejvíce potrápili klu-
ci z Čakovic. Celý poločas jsme do-
tahovali jejich náskok. V závěru po-
ločasu jsme výsledek otočili a dosta-
li se do mírného náskoku. Ve druhém
poločase už o vítězi nebylo pochyb! 

Petr Holý, Řevnice
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Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety – Podlesí 26. 4. 17:00
Rožmitál – FK Lety 3. 5. 17:00
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Vonoklasy - Dobřichovice 27. 4. 17:00
Dobřichovice - Jince 4. 5. 17:00
OZT, okresní přebor
Velký Chlumec – OZT 27. 4. 17:00
OZT – Praskolesy 3. 5. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Osek – Karlštejn 26. 4. 17:00
Karlštejn – Tlustice 3. 5. 17:00
VŠERADICE, okresní přebor
Neumětely - Všeradice 26. 4. 17:00
Všeradice - Trubín 3. 5. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice – Č. Újezd 26. 4. 17:00
V. Přílepy – Řevnice 3. 5. 17:00 
FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Liteň - Králův Dvůr B 26. 4. 14.00 
Mořinka - Liteň 3. 5. 17.00

DOŠLO I NA PĚSTI. Tradiční velikonoční turnaj v hokejbalu se konal 20. 4.
na hřišti Sokola Svinaře. Pět týmů bojovalo každý s každým 2x10 minut.
Turnaj byl plný překvapení a emocí, v místním derby Svinaře vs. Svinaře 98
došlo dokonce i na pěstní souboj. Přesto se končilo v přátelské atmosféře.
Vyhrály Hatě, na druhém místě skončil Blink-off, třetí byly Svinaře 98. Post
nejlepšího brankáře obhájil z loňska M. Šimonovský, nejlepšími střelci byli
J. Nájemník a J. Hůrka. Turnajem začala na svinařských kurtech sezona.
Kdo by měl zájem si zasportovat, může využít kurtu s antukou nebo umělým
povrchem. Klíček od sportoviště si můžete vyzvednout po domluvě s Petrem
Procházkou na tel.: 606 522 771. Text a  foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře


