V tomto čísle Našich novin
* Jízdám vládla bojová nálada - strana 5
* Koně porazili mladou ženu - strana 8

Šmoldas vyprávěl
o kočkách

6. května 2014 - 9 (621)

Cena výtisku 7 Kč

ČARODĚJNICE. Po celém kraji vzplály poslední dubnový den čarodějné vatry. Ta největší na kopci Vrážka nad Řevnicemi a Zadní Třebaní, kde ji sledovaly stovky lidí včetně dětí. (Viz strana 3)
Foto NN L. PALIČKOVÁ

Folklorní festival začal, potrvá celý květen
PO BEROUNU A MOKROPSECH NEJVĚTŠÍ STŘEDOČESKÁ PŘEHLÍDKA FOLKLORU POKRAČUJE V LITNI A VINAŘICÍCH
Poberouní - Staročeské máje, největší přehlídka folkloru ve středních Čechách, začala první květnový víkend. V Berouně a v Černošicích-Mokropsech.

V sobotu pořádná zima, v neděli sluníčko. Takové počasí provázelo první dva dny XV. ročníku festivalu Staročeské máje. V Berouně se v sobotu 3. 5. diváci i prodejci choulili do

Pozor: V kraji řádí zloději měděných okapů!
Řevnice - Máte-li na domě měděné
okapy, dávejte si na ně pořádný pozor. Zloději se v posledních dnech
zaměřují právě na ně. „Dne 20. 4.
našli řevničtí policisté ve vlaku z
Řevnic do Radotína v batohu třicetileté ženy, jež už spáchala několik
trestných činů, sešlapaný okapový
měděný svod, který byl odcizen z
domu v Řevnicích,“ uvedl velitel
místních policistů Jiří Dlask. Téhož
dne našli policisté v Řevnicích sešlapaný měděný okap u mladíka,

který ho vzal z domku na zdejším
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
O dva dny později byl ukraden osmnáctimetrový měděný okap z čistírny odpadních vod v Dobřichovicích.
Řevničtí policisté jej následně našli
u přítele ženy, která byla přistižena s
kradeným okapem 20. 4. ve vlaku.
Další zlodějku měděného svodu odhalila 26. 4. majitelka domu v Dobřichovicích. Z místa činu sice bez
lupu na kole odjela, ale policistům
se záhy ke krádeži přiznala. (mif)

zimních bund, diváků však se navzdory pěti stupňům »tepla« sešlo nečekané množství. Mohli sledovat
soubory nejen místní, ale i zdaleka Chodska, Valašska či Doudleb. A
také mohli ochutnávat koláče, jimž
bylo berounské zastavení folklorního festivalu zasvěceno. Své zastoupení tu měl i náš kraj - ve stáncích
byly k mání koláče z Litně, Všeradic
či Srbska, stejně jako škvarkové
placky ze Zadní Třebaně. Vítězství v
divácké anketa ovšem získaly ušaté
koláče a hnětýnky z Doudlebska.
V neděli už bylo podstatně tepleji.
Na prosluněném berounském náměstí J. Barranda i na Masopustním
náměstí v Mokropsech se návštěvníci bavili při vystoupeních souborů
Kamýček, Klíček, Kvítko, Kolíček,
Pramínek či Bonbon. Prácheň̌sko u

Pomáhá dětem, ženám i přírodě - v Guatemale
Vonoklasy - Duší mezinárodního
projektu Love for Guatemala je
Irena De LAVe. Drobná sympatická žena, která žije s rodinou ve
Vonoklasech, pomáhá guatemalským dětem, ženám i přírodě.
Nápad uskutečnit charitativní projekt vznikl při její první cestě do
Guatemaly. A možná za něj »mohou« i neziskové organizace v Praze, které jí po jejím návratu z cest
nedaly možnost u nich pracovat.
Irena vystudovala v USA na University of Maryland psychologii a sociální práci. Po skončení studií praco-

MEZI SVÝMI. Irena De Lave s dětmi v Guatemale.
Foto ARCHIV

vala na klinikách ve Washingtonu a
San Diegu s lidmi s HIV/AIDS, bez
domova, léčícími se ze závislostí a
schizofreniky. „V neziskovkách,
kde jsem se hlásila o práci, vždy
projevili nadšení nad mým vzděláním i praxí, ale nakonec mne stejně
nevzali,“ konstatuje De Lave. „Tak
jsem si řekla, že to asi tak má být a
nechala to plavat.“
Časem začala Irenu opět volat Guatemala, a jí došlo, že se tam vrátit
prostě musí. Sebrala se a i s malým
synkem do své »srdeční krajiny«
odjela. (Dokončení na str 13) (help)

Berounky reprezentovala dudácká
muzika ze Strakonic, opačný konec
republiky zase soubor Krkonošský
horal z Vrchlabí. „Vše dopadlo skvěle, diváků dorazilo několik set a
stánkařů jsme na májich nikdy dříve
tolik neměli,“ pochvaloval si organizátor mokropeských májů Pavel
Blaženín. Folklorní festival pokračuje 10. 5. V Litni můžete od 13.00 na
prostranství u školy sledovat vystoupení souborů Modřenec, Notičky
Vonička a Duha. Po české besedě v
19.00 na náměstí se od 20.00 koná
tancovačka. Ve Vinařicích program
zahájí ve 13.00 průvod vsí, pokračovat pak bude od 17.00 vystoupením
souborů na návsi. Miloslav FRÝDL

Dvouleté dítě autem
zranilo svoji matku

Halouny - Auto se 1. května podařilo nastartovat dvouletému dítěti
v Halounech. Vůz následně srazil
a vážně zranil matku nemluvněte.
„Na prvního máje jsme zasahovali v
Halounech u ženy poražené terénním vozem,“ řekl řevnický záchranář
Bořek Bulíček. „Dvouleté dítě nastartovalo auto, které přimáčklo před
ním stojící matku k jinému vozu. S
podezřením na frakturu pánve jsme
ženu převezli k dalšímu ošetření do
nemocnice,“ dodal. Jak se dvouletý
chlapec dostal ke klíčkům od auta?
„Půjčil mu je jeho otec s tím, že syn
si bude ve voze hrát,“ řekla
iDNES.cz mluvčí berounské policie
Marcela Pučelíková.
(mif)
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Třebaňské děti pomalovaly školní dvůr
V ZŠ ZADNÍ TŘEBAŇ SE NA KONCI DUBNA USKUTEČNIL PROJEKTOVÝ DEN VODA JE ŽIVOT
Zaměstnanci základní školy Zadní
Třebaň a dobrovolníci z řad rodičů
uspořádali 25. 4. pro žáky projektový den Voda je život. Již název napovídá, že ústředním motivem výuky
byl jeden ze čtyř přírodních živlů voda. V průběhu dopoledne žáci plnili badatelské úlohy zaměřené mimo jiné na hydrostatický tlak, povrchové napětí kapalin, seznámili se
prostřednictvím pokusu s principem
vedení vody rostlinným tělem, osvojili si vědomosti týkající se sladkovodní, ale i mořské fauny a flóry a
získali informace o největších vodních tocích v České republice. V závěru projektového dne mohli žáci
projevit tvůrčí dovednosti a pomalovat školní dvůr obrázky s vodní tématikou. Tímto záměrem škola úspěšně navázala na aktuálně žádoucí
výukové tendence, které kladou dů-

Na zámku budou
diskutovat o koruně

Diskusní fórum na téma Koruna či
Euro pro Českou republiku? se bude
konat 13. 5. v Dobřichovicích. V místním zámku budou od 18.00 na dané téma hovořit významná ekonomka, členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová a vědecký pracovník Tomáš Vaněk. Diskusní večer pořádaný Městem Dobřichovice a ODS Praha-západ je určen veřejnosti, vstupné se neplatí.
Hostem prvního fóra byla bývalá
předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová.
(pef)

občasně do výuky začlenit právě prvky badatelsky orientovaného vyučování.
Zbyněk Vácha,
České Budějovice

V klubíku chystají
»Křeslo pro hosta«

UPEKli Si VlaSTNí cHlEBa. Žáci 3. a 4. ročníku třebaňské málotřídky
vyrazili do střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr a upekli si tam vlastní chléb. Předcházelo tomu vyhledání vhodného obilí na políčku, vymlácení
obilí cepem, jeho semletí na mouku a zadělání těsta. Když děti čekaly na
upečení voňavé pochoutky, dozvěděly se spoustu informací o tom, jaké druhy
chleba si mohou zakoupit v obchodech a z jakých druhů obilí se ten či onen
chleba vyrábí. Žáci vypracovali různé pracovní listy, a tak jim čekání ubíhalo docela rychle. Počasí nám přálo a celý výlet s naučným programem se
nám náramně vyvedl.
Text a foto Pavlína FiALOVÁ, ZŠ Zadní Třebaň
raz na odklon od přílišného mecha- baňské školy nepočítaně. Pořadatelé,
nického učení faktům směrem k ba- ale i zúčastnění žáci si mohou dlouze
datelsky orientovaným přístupům a zatleskat.
na interdisciplinární propojování po- Prostřednictvím projektového dne
znatků a vědomostí. Úspěšnost tako- škola navíc navázala spolupráci se
véhoto dne se vždy nejlépe hodnotí zaměstnanci katedry biologie Jihopodle úsměvů na rtech samotných české univerzity, v rámci níž se v bužáků. Právě takovýchto rozesmátých doucnu plánuje navázat na aktuální
obličejů bylo 25. dubna v okolí tře- vývojové tendence ve vzdělávání a

S příchodem krásného jarního počasí vyrazila spousta lidí na své zahrádky, jiní oprášili kolo a vyrazili
na přelidněné cyklostezky podél Berounky, jiní se dokonce v Berounce i
koupali. Na svinařských kurtech se
konal tradiční turnaj v bandy hokeji. Oficiální otevření komplexu je
naplánováno na 8.5. od 10.00, kdy
vám své služby nabídne i přilehlý
klubík. Můžete si přijít zahrát tenis,
nohejbal či volejbal - na umělý povrch i na antuku. Pronájem kurtů je
zpoplatněn částkou 100 Kč/hodinu.
Po sportovních výkonech se můžete
těšit na chutné občerstvení, včetně
místních specialitek. „Přijít můžete
samozřejmě i jen tak posedět, pro
maminky s dětmi bude k dispozici
pískoviště a dobrá káva, pro sportovní nadšence pak přímé přenosy
sportovních zápasů MS v hokeji z
Minsku a MS ve fotbale z Brazílie. V
plánu je i »Křeslo pro hosta«- posezení se zajímavými hosty z oblasti
sportu, filmu a cestování,“ řekl Zdenek Patočka, který bude s manželkou Helenou klub provozovat. Otevřeno bude minimálně do konce
prázdnin, každý den od středy do neděle. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Vzplály vatry, záchranáři měli napilno
VE SVINAŘÍCH I V ŘEVNICÍCH SE POSLEDNÍ DUBNOVOU NOC U ČARODĚJNICKÝCH OHŇŮ SEŠLY DAVY LIDÍ
Pálení čarodějnic, nebo také Filipojakubská noc je velmi starý a dodnes
dodržovaný lidový zvyk. Lidé se
schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. V dobách minulých věřili,
že právě tuto noc se slétávají čarodějnice na svůj sabat, ale také že se
otvírají jeskyně s ukrytými poklady.
Na ochranu před čarodějnicemi se
většinou na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Z tohoto zvyku se
postupem času stalo »pálení čarodějnic«, které se každoročně koná i ve
Svinařích. Letos se, asi i díky hezkému počasí, sešlo na Zelené hoře opravdu hodně lidí. Někteří si opékali
buřtíky, jiní popíjeli víno nebo pivo.
Se soumrakem byla zapálena tradič-

UŽ HOŘÍ. Čarodějnická vatra ve Svinařích.

Foto Lucie BoXANová

ní hranice, která plápolala až do pozdních nočních hodin.
Zhruba dvě stovky lidí se 30. dubna
sešly u obří vatry na Vrážce mezi
Řevnicemi a Zadní Třebaní. „Museli
jsme ošetřit několik dětí s drobnými
popáleninami od žhavých uhlíků a
jisker,“ řekl řevnický záchranář Bořek Bulíček.
Napilno měli o čarodějnicích zdravotníci po celém Středočeském kraji. „V noci ze 30. 4. na 1. 5. jsme zaznamenali výrazný nárůst osob pod
vlivem alkoholu a počet výjezdů ve
srovnání s jinými dny stoupl asi o 20
procent,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Tereza Janečková.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře, (mif)

Mladí řevničtí hasiči předvedli zásah u nehody
NA ŘEVNICKÉM MAJÁLESU BYLA K VIDĚNÍ HASIČSKÁ TECHNIKA I SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÁ VOZÍTKA
Krásné počasí, dobré klobásky, vychlazené pivo, výborná muzika a skvělá dětská představení – to byly
hlavní atributy letošního Majálesu v
Řevnicích. Tradiční akce začala 1. 5.
ráno na řevnickém náměstí. Děti naposledy nacvičily svoje vystoupení
»nanečisto« a šlo se na věc. Nejdřív
jsme se stali svědky dopravní nehody - mladí hasiči zachraňovali účastníky nehody z aut, poskytovali jim

první pomoc a museli se i »poprat« s
dítětem v šoku. Dále předvedli po
družstvech požární útok - a vedli si
skvěle! Zbytek dne si pak návštěvníci mohli prohlédnout historickou i
současnou hasičskou techniku. Řevničtí záchranáři představili dvě plně
vybavené sanitky a dvě malá vozítka
určená pro zajištění zdravotnické
služby při akcích jako jsou festivaly,
vinobraní…, kde není možné projet

sanitkou. Děti si zazávodily na atrakcích připravených malými hasiči
a všichni si odnesli odměny a slad-

kosti. Doufáme, že se Majáles líbil a
těšíme se příští rok.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Zvony umlkly, nahradily je děti s řehtačkami
Podle pověsti »odlétají« před Velikonocemi zvony do Říma - na Zelený
čtvrtek a Velký pátek nezvoní. Tyto dny svolávaly věřící na bohoslužbu místo zvonů řehtačky. Na Zelený čtvrtek v poledne se jako každý rok sešly děti
u kapličky na Korně. Pod vedením kaprálů (nejstarších dětí) obcházely
vesnici, řehtaly a zpívaly. Cestou se třikrát pomodlily, dvakrát u kapličky
a jednou u křížku na cestě do Litně. Kaprálové zapisují docházku a dávají pozor na menší děti. Vesnici obchází celkem osmkrát. Ráno na Velký
pátek se umyjí v potůčku, o Bílé sobotě obchází dům od domu a každému
zazpívají.
Text a foto Kateřina Jíchová, Korno

NA MAJÁLESU. Mladí hasiči v akci na řevnickém Majálesu, který se konal
první květnový den.
Foto Lucie BoXANová

Původní poberounský muzikál

Noc na Karlštejně
vstupuje do deváté sezony
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

Zámek DOBŘICHOVICE

pátek 30. května, sobota 31. května od 20.30 hod.
Několikrát s řehtačkami obešly celou vesnici také děti ve Svinařích. Odměnou jim byla velká nadílka, sladká i finanční.
Foto Lucie BoXANová

Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice -724 339 732,
kultura@dobrichovice.cz; info: noc.nasenoviny.net
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Houslistkám kralovala Milena z Řevnic
PRIMÁŠKA LIDOVÉ MUZIKY NOTIČKY PŘEDVEDLA NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI »MIMOŘÁDNÝ VÝKON«
Řevnice, Nová Paka - osmnáctý
ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky o novopacký achát se konal poslední
dubnový víkend.
Soutěž, které se účastní i zahraniční
houslisté, zvláště z Polska, Slovenska a Ruska, je rozdělena do šesti kategorií. Do nich jsou rozděleni účast-

níci - žáci a studenti ZUŠ, soukromých ZUŠ a konzervatoří - od 6 do
18 let.

Řevnickou ZUŠ reprezentovala Tereza Petrová. Osmiletá Terezka z
Litně, žačka Lenky Kolářové, byla

Kina v okolí

KINO LITEŇ

9. 5. 18.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
16. 5. 18.00 MAMMA MIA !

KINO ŘEVNICE
7. 5. 20.00 TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
9. 5. 20.00 LÁSKA, SOUDRUHU
10. 5. 15.30 TURBO
10. 5. 17.30 JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
10. 5. 20.00 VLK Z WALL STREET
14. 5. 20.00 JIM JARMUSCH: PŘEŽIJÍ
JEN MILENCI
16. 5. 20.00 POJEDEME K MOŘI
17. 5. 15.30 LEGO PŘÍBĚH
17. 5. 17.30 GODZILLA
17. 5. 20.00 YVES SAINT LAURENT

VÍTĚZKA. Řevnická houslistka Milena Kolářová.

Foto Vladislav SKALA

Děti předváděly piráty, trojstěžník i vlnu

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá filmy, jen přenosy z
mistrovství světa v ledním hokeji. (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
6. 5. 20.30 ČERVENÉ STŘEVÍČKY
7. 5. - 8. 5. 18.30 PAMÁTKÁŘI
8. 5. 15.30 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACENÝCH MRAVENCŮ 3D
9. 5. 20.30 HANY
9. 5. - 13. 5. 17.30 (So 20.00, Ne-Po
18.30) RANHOJIČ
10. 5. 15.30 RIO 2
10. 5. 17.30 300: VZESTUP ŘÍŠE
11. 5. 15.30 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACENÝCH MRAVENCŮ 2D
12. 5., 14. 5., 19. 5., 21. 5. 13.45 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D
13. 5. 20.30 DVOJNÍK
14. 5. 18.30 GRANDHOTEL BUDAPEST
15. 5. 15.30 NOE
15. 5. - 19. 5. 18.30 (Pá 17.30, So 20.00)
GODZILLA 3D
16. 5. - 17. 5. 20.15 (So 17.30) STOLETÝ
STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A
ZMIZEL
18. 5. 15.30 HURÁ DO PRAVĚKU

PIRÁTI NA PLESE. Tradiční ples pořádal dětský folklorní soubor Klíček z
Řevnic. Při předtančení se děti staly na chvíli piráty, velkým trojstěžníkem i
mořskou vlnou. Sklidily bouřlivý potlesk diváků a několikrát se vracely k
úkloně. Za výkon dostaly od paní Šupáčkové dort se znakem Klíčku a moc
si na něm pochutnaly.
Text a foto Ludmila CHROUSTOVÁ, Řevnice

KINO RADOTÍN
6. 5. 17.30 DVOJNÍK
6. 5. 20.00 SAMETOVÍ TERORISTÉ
7. 5. 17.30 JEDNA ZA VŠECHNY
7. 5. a 10. 5. 20.00 PULP FICTION HISTORKY Z PODSVĚTÍ
8. 5. 16.00 RIO 2
8. 5. a 14. 5. 17.30 HANY
8. 5. a 14. 5. 20.00 RANHOJIČ
9. 5. a 15. 5. 17.30 MRŇOUSKOVÉ 3D
9. 5. 20.00 TRANSCENDENCE
10. 5. 16.00 HÁDEJ, HÁDEJ S KOCOURKEM 4
10. 5. 17.30 AMAZING SPIDER-MAN 2
13. 5. 17.30 BOHUMIL HRABAL:
TAKŽE SE TO STALO
13. 5. 20.00 NYMFOMANKA - ČÁST 1
14. 5. 10.00 FAIR PLAY
15. 5. 20.00 GODZILLA

NA PŘEHLÍDCE. Modelky Helena a Jitka (zleva) na přehlídce modelů Jarmily Tschanz.
Foto Oldřich BURDA

Ukázala modely a odjela do Švýcarska
Módní přehlídka modelů česko-švýcarské návrhářky Jarmily Tschanz se
uskutečnila 24. dubna v Modrém domečku na náměstí v Řevnicích.
Tato šarmantní dáma miluje převážně krajky a brokáty, a tak její kolekce působila velice elegantně. Do rytmů z módních mol Fashion weeku z
New Yorku, Londýna, Milana a Paříže, které neplánovaně pouštěl DJ Olda Burda, předváděly jako skutečné
profesionálky zaměstnankyně Náruče Katka a Jitka i novinářka a dobro-

volnice Helena Pelikánová. Procházely mezi stoly s květinami oděné do
krásných kabátů, šatů, sukní a blůz.
Moc jim za jejich nasazení a vytvoření skvělé atmosféry děkujeme.
Návštěvníci nadšeně tleskali i dětem
z kroužku oděvní tvorby, který vede
Inka Valešová. Děti měly možnost si
poprvé vyzkoušet, jaké to je být
modelkou či modelem, když předváděly látkové tašky. Spokojená byla i
sama návrhářka, neboť po skončení
show si mohli návštěvníci v galerii

modely na vlastní kůži vyzkoušet a
zakoupit. Jarmila Tschanz hned druhý den, na své narozeniny, odcestovala do Švýcarska, kam se po roce
pobytu v České republice vrací.
Doufejme, že si brzy takový krásný
večer plný módy opět dopřejeme.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří
na večer přišli a svým vstupným i
konzumací dobrot z naší kavárny
podpořili charitativní činnost Náruče.
Šárka HaŠková,
o. s. Náruč, Řevnice

nejmladší účastnicí a i když nedosáhla na medailové stupně, obstála
velmi dobře. Sedmnáctiletá Milena,
primáška muziky Notičky a studentka 2. ročníku Pražské konzervatoře
ve třídě Pavla Kudeláska, soutěžila v
nejstarší VI. kategorii. „V 1. kole
jsem hrála skladby Sonata No. 5 Dance rustique od E. Ysaże a Houslový koncert d-moll, 3. věta od J.
Sibelia,“ řekla Milena. Z 15 soutěžících jich do 2. kola postoupilo devět.
Ve 2. kole se Milena představila s
povinnou skladbou od Leoše Janáčka Balada a bravurně přednesla Koncert A dur 1. věta od W. A. Mozarta.
Porota její výkon hodnotila jako
»mimořádný«. Získala 1. místo a s
velkým bodovým odstupem se stala
absolutním vítězem soutěže.
Petra FRýDLová

Tipy NN

* Film Universita pro příšerky můžete vidět 6. 5. od 17.30 v baru U
Emy Lhotka. Od 20.00 tu promítají
Grandhotel. Týden nato, 13. 5. bude
k vidění od 17.30 film Jak vycvičit
draka a od 20.00 Amadeus.
(pef)
* Práce dětí ze Základní umělecké
školy Dobřichovice jsou v místním
zámku vystaveny od 7. do 16. 5. Od
18. 5. do 1. 6. pak budou v zámku
vystaveny dětské práce z Výtvarného ateliéru Martiny Fojtů.
(vlc)
* kapela Country Ladies zahraje
10. 5. od 18.00 v restauraci Říční
lázně Radotín.
(jim)
* Rozjímání s hercem Jaroslavem
Duškem se můžete zúčastnit 11. 5.
od 12.00 v čajovně Cherubín Řevnice. Vstupné 333 Kč.
(dar)
* Houslový recitál bývalé primášky
Notiček Barbory Kolářové, vítězky
mnoha mezinárodních houslových
soutěží a členky orchestru České filharmonie se koná 11. 5. od 18.00 v
sále Zámečku Řevnice.
(lek)
* Trumpetista Laco Deczi a kapela
Celula New York koncertují 13. 5.
od 19.00 ve velkém sále Kulturního
střediska Radotín. Dana RaDová
* Blugrassová kapela Druhá tráva
zahraje 16. 5 od 20.00 v Sále Dr.
Fürsta, Dobřichovice.
(vlc)
* výstava nejzajímavějších modelů
z kostek známé stavebnice je do 16.
května instalována v Muzeu Českého
krasu Beroun.
(mic)
* Na přehlídce pěveckých sborů se
17. 5. na náměstí J. Barranda v Berouně od 14.00 představí Krákorky,
Bonbon, Tadooba, Kubr a Zdický
smíšený sbor.
(pš)
* Lidová muzika Dokolečka a folklorní spolek Bejvávalo vystoupí 17.
5. od 17.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice.
vlaďka CvRČková
* Pracovní dílnu »Tango« pořádá
18. 5. od 10.00 do 13.00 v sále Dr.
Fürsta Dobřichovice Amparo Gonzalez z Argentiny.
(vlc)
* Pralesní pohádku sehraje 18. 5.
od 15.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice Dětské divadélko Antonína Novotného.
vlaďka CvRČková
* kapela Nat Osborn Band bude hrát
18. 5. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Prodejní výstavu výtvarnice Ivany
Kubátové inspirovanou pestrým světem orchidejí v pražské Botanické
zahradě hostí od 20. 5. do 20. 6.
Modrý domeček Řevnice.
(šah)
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Ivo Šmoldas vyprávěl
o kočkách i o závodění
Po delší době se konal ve všeradické galerii
Zámecký večer s moderátorem Petrem Jančaříkem a jeho hostem básníkem, redaktorem, publicistou, scénáristou a populárním
glosátorem Ivo Šmoldasem.
Přestože Šmoldas byl ve Všeradicích již loni, i tentokrát se sešlo několik desítek jeho
příznivců. Mohli si vyslechnout třeba vyprávění o kočkách, které s ním pravidelně cestují z Prahy na chalupu v jižních Čechách a
kterým cestování dělá velmi nedobře! O Ivo
Šmoldasovi je známo, že není příliš velkým
sportovcem, přesto jsme se dočkali i historky, kterak »závodil« na jihočeských silnicích s bodrou vesničankou s vozíkem naloženým senem. Na závěr večera se tentokrát
nesoutěžilo, o to víc času jsme mohli strávit
s příjemným a vtipným vyprávěním. Na další Zámecký večer, který se má konat v červenci, bychom rádi pozvali ředitele plzeňské
zoologické zahrady Jiřího Trávníčka. Těšit
se můžeme na živá překvapení, která vozí s
sebou, jako je třeba živá opička, leguán či
fretka.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

ZÁMECKÝ VEČER. Ivo Šmoldas a Petr Jančařík (zprava) ve Všeradicích.

Jízdám vládla bojová nálada
MOPEDISTÉ POČTVRTÉ ZMĚŘILI SÍLY NA SVINAŘSKÉM TROJÚHELNÍKU
Čtvrtý ročník závodu mopedů Stadion do 50 cm se pod názvem Svinařský trojúhelník konal 26. dubna
ve Svinařích. „Diváky zveme na jedinečnou podívanou šlapajících
jezdců v sedle ďábelských strojů...“
lákaly návštěvníky plakáty.
Na louce pod zámkem se vše připravovalo již od sobotního rána. Počasí
celý den přálo, krásné slunečno vydrželo po celý den. Travnatý terén
byl sice mokrý po pátečním dešti,
ale závodní okruh vedl částečně po
silnici a zbytek po travnaté louce, cíl
byl v lipové aleji. K závodu se přihlásilo 38 jezdců ve dvou kategoriích, přihlížejících a fandících diváků
bylo mnohem více. Závodilo se v
rozjížďkách po čtyřech jezdcích.
Okruh se jel třikrát, ve finále pětkrát.
Výsledky - Neupravené originály:
1. Slezák Jiří ml., 2. Slezák Jiří st., 3.
Kanta Zdeněk
Upravené speciály:
1. Lisý Miroslav, 2. Jirkovský Antonín, 3. Skála Michal

Jízdám vládla bojová nálada. Při zuřivém závodění došlo i k několika
pádům, naštěstí bez následků. Závodníci i diváci si užili velmi pří-

jemné odpoledne. Poděkování patří
pořadatelům z Moped teamu Svinaře
i všem sponzorům.
Jana KOzÁKOVÁ, Svinaře

NA STARTU. Start jedné z jízd závodu mopedů Svinařský trojúhelník.
Foto Jana KOZÁKOVÁ

Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Z podbrdského kraje
* Neprůjezdné jsou z důvodu budování kanalizace Všeradice. Do
11. 5. bude uzavřena silnice od zámku ke křižovatce směr Nesvačily a
Vinařice. Ještě déle, do 22. 5., bude
uzavřena silnice od prodejny COOP
ke křižovatce směr Nové Dvory a
nádraží ČD Všeradice.
(bos)
* Oslava májů se koná 10. 5. ve
Svinařích. Od 13.30 projde vsí průvod májovníků, od 20.00 se v hospodě koná tancovačka.
(mif)
* Dětskou výtvarnou soutěž na téma Krajina mého srdce pořádá ZŠ P.
Lisého Hostomice. Soutěží se v kategoriích 1. - 3. ročník, 4. - 6. ročník
a 7.- 9. ročník, zapojit se mohou jen
práce jednotlivců, nikoliv skupin.
Využít můžete libovolné zobrazovací techniky. Díla posílejte do 31. 5.
na adresu školy. Výsledky budou
známy do konce června.
(iš)
* Dvě auta se v polovině dubna čelně srazila u Koněprus. Jednoho z řidičů museli hasiči nejprve stabilizovat, teprve poté mohl být z vozu vysvobozen a předán záchrance. Silnice od Bítova na Koněpruské jeskyně byla několik hodin uzavřena. (id)

Staročeské máje - Všeradice, u hospody 17. 5. 2014
12.30 – LIDOVÁ MUZIKA, Chrást u Plzně
13.00 – PRŮVOD OD KOSTELA s dechovkou – JIHOČESKÁ SEDMIKRÁSKA + děti
MŠ, spolky, májovníci, starosta…
13.10 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ
MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU
13.15 – DĚTSKÉ TANEČKY, MŠ Všeradice
13.30 – ČESKÁ BESEDA, Všeradice
14.00 – PRŮVOD VSÍ – Hraje JIHOČESKÁ
SEDMIKRÁSKA, Týn nad Vltavou

cca 17.00 – 18.30 TŘEHUSK, staropražská
kapela, Poberouní
18.40 – CIMBÁLOVÁ MUZIKA VLADIMÍRA NOVOTNÉHO, Nové Strašecí
19.15 – BLAVANKA + BLAVANČEK, Jaslovské Bohunice (SR)
20.00 – DRAŽENÍ A KÁCENÍ MÁJE
20.15 – TANEČNÍ ZÁBAVA
V sále hospody Na Růžku hraje kapela JIHOČESKÁ SEDMIKRÁSKA
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Holky »okukovaly« Senát i nádraží
EUROPOSLANEC EDVARD KOŽUŠNÍK POZVAL HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ NA OBĚD A DO VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE
Na přátelské setkání spojené s obědem i s prohlídkou Valdštejnského
paláce pozval skupinu žen z Hlásné
Třebaně, která si říká Holky v rozpuku, europoslanec Edvard Kožušník.
Nejdřív jsme se zastavili na Karlově
mostě a kochali se pohledem na
Kampu, Čertovku i Velkopřevorský
mlýn. Krása, ani se nedivím, že cizinci jsou Prahou tak okouzleni!
Cestou na oběd ve Všebaráčnické
rychtě jsme objevili malou vinotéku
a ochutnali dobré vínko.
V květnu se konají volby do Evropského parlamentu, a tak se diskuse s
Edvardem točila kolem tohoto tématu. Po obědě jsme vyrazili směr
Valdštejnský palác. Prošli jsme přísnou kontrolou jako na letišti a pak už
jen žasli nad tou krásou. Ani jsme
nedutali a poslouchali výklad průvodkyně. Prošli jsme Audienční síň s
nejstaršími intarzovanými dveřmi v
paláci, Rytířský sál vyzdobený nádhernými tapetami a křišťálovými lustry, obdivovali jezdecký portrét Albrechta z Valdštejna. Okouzlující
byla mytologická chodba a nahlédli
jsme dokonce i do pracovny předsedy vlády Sobotky. Jo jo, to se musí
vymýšlet věci v tak krásném prostředí! Malý odpočinek byl v jednací síni, kde dříve bývala konírna. Pak
jsme se procházeli zahradou, kde nás
nejvíce upoutala obrovská stěna s
krápníky. Tečku za naší exkurzí ob-

chytrých a hlavně slušných lidí už je
opravdu velmi málo!

V SENÁTU. Holky v rozpuku a starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka
(zcela vpravo) na návštěvě Valdštejnského paláce.
Foto ARCHIV
starala návštěva zahrad pod Praž- prostá ovocná terasová zahrada italským hradem. Vysupěli jsme po Zá- ského typu. Kolovratská je s ovocmeckých schodech a pomaličku nými stromy, Fürstenberská se zvscházeli zahradami dolů. Z horních láštním osovým schodištěm, jež
teras přes střechy domů a věže kos- vychází z dolního baldachýnového
telů je snad nejkrásnější pohled na pavilonu. Byli jsme nadšeni a domů
Prahu. Možná není nic krásnějšího, se vraceli dobře naladěni, i když tronež tento pohled na opravdu stově- chu zmoženi. Ještě jednou děkuji
žatou Prahu. Barokních zahrad pod Edvardu Kožušníkovi za pozvání a
hradem je pět. Každá má své speci- přeji mu, aby znovu mohl zastávat
fické uspořádání a nabízí rozličná funkci europoslance. Uděláme pro to
romantická zákoutí. Pálffyovská je vše, co bude v našich silách. Tak

Vskutku pěkná podívaná
Na konci dubna jsme se s »holkami«
pro změnu vydaly na prohlídku reprezentačních prostor Hlavního nádraží v Praze. Zaměstnanci Českých
drah nám připomněli historii nádraží i osob, které k němu měly vztah.
Všichni byli v dobových kostýmech.
Viděli jsme nově opravenou halu
Fantovy budovy i kulturní sál ve 2.
patře, kde nám promítali historické
fotografie z výstavby nádraží. Zde
mezi nás zavítal M. Aleš. Prošli jsme
kolem budovy a zastavili se na prvním nástupišti, kam pro změnu přijel
Švejk s paní Milerovou. Spočinuli
jsme u sochy Nicolase Wintona s
»jeho« dětmi. Sousoší bylo odhaleno
v roce 2009 jako připomínka židovských dětí, jež zachránil před nacisty. Potkali jsme se i s cestovatelem,
vynálezcem a dobrodruhem Janem
Eskymo Welzlem, zaposlouchali se
do úryvku knihy F. Kafky. Velmi nás
pobavil prodavač párků, zato revizor
byl přísný. Lístky jsme naštěstí měli.
Jeho průpovídky nám připomněly
Jaroslava Marvana ve filmu Anděl
na horách. V předsálí vládního salonku jsme viděli T. G. Masaryka i
Emu Destinnovou a nakonec jsme se
setkali se samotným císařem.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Jíme jako velcí páni! říkával mi manžel Jan
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 16)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Minule
připomněla svůj svatební den - 21.
9. 1957.
(NN)
Každý den mi přinášel něco nového.
Do budovy koleje bylo možno chodit
dveřmi a Janovi přátelé občas přišli
na návštěvu, mohla jsem vařit jednoduchá jídla na elektrickém vařiči, což
Polák pan Kendzior komentoval:
„Ajjí, pani asistěntová varží koržeňané!“ S vařením nebyly potíže, jíst se
to dalo, jako dobrý pomocník mi

sloužila Naše kuchařka, ale byl tu jiný problém: Co se špinavým prádlem?
Pračku jsme neměli, a tak jsem prádlo vozila do prádelny. Měla jsem to
při cestě na Václavském náměstí,
prádlo bylo vyprané dobře, včas a nic
se neztratilo. Ale spolupracovníci se
divili, když jsem přišla do redakce s
kufrem, mysleli si, že vyrážíme na
cesty. Vyvedla jsem je z omylu.
Poradili mi tzv. moravský způsob
praní, kdy se prádlo vyšlape v mýdlové vodě. To byla dobrá rada; ale
dokud jsme neměli vlastní pračku,
vozila jsem prádlo k vyprání mimo

dům, jen drobné kousky jsem přepírala doma.
Přišly první Vánoce, které jsme měli
s Jeníkem prožít spolu; zajeli jsme
do Dobřichovic popřát hezké svátky
mým rodičům a pak vzhůru do Slivence za rodiči Janovými. Ale ouha!
Byly to první Vánoce bez maminky i
tatínka a ukázalo se, že je to silnější,
než já - už cestou na nádraží mne
přemohly slzy. Jan mě konejšil a já
jsem se snažila, abych překonala nápor citů a aby na mně Janovi rodiče
nic nepoznali. Uvítala nás Jeníkova
maminka a šli jsme do kuchyně. Tatí-

nek chystal bramborový salát, maminka rovnala dárky pod stromek a
mně svěřili osmažit porce kapra tak,
aby nebyl syrový, ani připálený! To
mě zaměstnalo natolik, že jsem na
smutek ani nepomyslila. Byla to
první vánoční večeře, na níž jsem se
podílela a záleželo mi na tom, abych
nic nepokazila. Vše naštěstí dopadlo
dobře. U Jana vaříval vždy ten, kdo
měl právě čas. Oběd se někdy podával odpoledne - práce na poli byly
přednější: „Jíme jako velcí páni...!“
říkával Jan. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

Jesličky Hlásek
Pro nový školní rok 2014/2015 hledáme z důvodu
rozšíření služeb kvalifikovanou paní učitelku Mateřské
školy pro skupinu dětí 1 roku až 3, 5 roku v jesličkách
Hlásek v Hlásné Třebani. Paní učitelka bude mít
k dispozici zkušenou zdravotní sestřičku, lektory
(AJ a Montessori) a dvě paní vychovatelky. Nabízíme
profesionální ustálené prostředí, možnost vzdělávání,
spolupráce s MŠ Hlásek i ZŠ Hlásek. Jesličky jsou velmi
hezky vybaveny, k dispozici je herna, jídelna, tvořící
místnost a ložnička.
V případě zájmu nám pošlete svůj životopis na email:
hlasekvedeni@seznam.cz, obratem Vám odpovíme
a pozveme Vás na pohovor.

Veronika Vaculovičová a Markéta Bosáková
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...
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Malí umělci budou
malovat hrad Karlštejn
Dětská soutěž v malování obrazu hradu
Karlštejna se bude konat 1. června v místní
kavárně Café Atelier
Od 9.00 si účastníci soutěže mohou vyzvednout malířské potřeby. Děti od 5 do 10 let mají vstup zdarma - budou malovat na dvoře
kavárny, odkud je krásně vidět na hrad. Děti
od 10 do 15 let zaplatí startovné 250 Kč, dostanou malířský stojan, plátno, paletu i barvy
a budou jim doporučena místa v okolí s nejkrásnějšími pohledy na hrad. Čas na tvoření
budou mít do 13.30, kdy v kavárně zasedne
komise pro vyhodnocení tří nejlepších obrazů. Členy poroty budou profesor výtvarné
tvorby Miroslav Černý, malíř Jaroslav Matějka a malíř Tomáš Bím. Vítězové soutěže budou vyhlášeni a odměněni na náměstí za
účasti starosty městyse Karlštejn. První cena
je kompletní malířské vybavení včetně stojanu v hodnotě 5.000 Kč, za druhé místo jsou 2
volné vstupenky na hrad Karlštejn a »bronzový« malíř či malířka se mohou těšit na jízdu
kočárem po Karlštejně. Své děti můžete do
soutěže přihlásit na cafeatelier@seznam.cz.
Pavel WETTERSCHNEIDER, Karlštejn

Závody hasičů vyhrála Liteň
KARLŠTEJNSKÉ ŽENY SKONČILY ČTVRTÉ, MUŽI BYLI ŠESTÍ
Po zimní přestávce, kdy se konaly výroční valné
hromady sborů dobrovolných hasičů a okrsků, na
nichž si hasiči stanovili cíle pro rok 2014, začala
sezona hasičských soutěží ve všech kategoriích.
V sobotu 26. dubna se v karlštejnském kempu
uskutečnila soutěž v požárním sportu mužů a žen
okrsku č. 4 Liteň. Zúčastnila se jí družstva mužů
SDH Litně, Karlštejna, Hlásné i Zadní Třebaně,
Svinař, Hatí a Drahlovic. V soutěži žen startovaly
hasičky z Hatí, Svinař, Drahlovic, Litně a domácího Karlštejna.
Po nástupu a vylosování čísel družstev začala
soutěž požárním útokem mužů a posléze i žen. Po
skončení discipliny požární útok se začalo s disciplinou štafeta 4x100 m překážkami mužů. To
již vysvitlo slunce a oschla kladina. Když doběhli muži a byla přestavěna dráha, začaly soutěžit
ženy. Po skončení obou disciplín a součtu umístnění v obou disciplinách se přeborníkem okrsku
stali v družstvech mužů Liteňští, druhé skončily
Svinaře, třetí Hatě. Čtvrtá byla Hlásná Třebaň,
páté Drahlovice, šestí skončili muži z Karlštejna a
sedmí muži ze Zadní Třebaně.
V kategorii žen se stalo přeborníkem okrsku družstvo Drahlovic, druhé skončily ženy z Litně, třetí
ze Svinař. Čtvrtý byl tým Karlštejna, na páté příčce skončily Hatě. První dvě mužstva mužů a

všechna družstva žen budou svoji obec i okrsek č.
4 Liteň reprezentovat na okresním kole v požárním sportu 31. května v Chyňavě. Přijďte naše
zástupce podpořit!
Soutěž po ranní mlze provázelo příjemné slunečné počasí. Také atmosféra byla velice příjemná soutěžící se při plnění disciplin navzájem podporovali.
Jiří MRKáčEK,
starosta SDH Karlštejn

NA ZÁVODECH. Hasiči na závodech v karlštejnském kempu.
Foto Jiří MRKÁČEK

ČARODĚJNICE VE ŠKOLCE. Poslední dubnový
den se všechny děti v karlštejnské školce proměnily jako každý rok v čarodějnické bytosti a užily si
skvělé dopoledne plné soutěží, her a zábavy.
Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Královský průvod z Prahy
na Karlštejn 2014
Program před příchodem císaře,
Karlštejn náměstí, neděle 1. června
12.00 – TŘEHUSK
- staropražská kapela od Berounky
12.30 – Kejklíř Petr THEIMER
13.00 – CLUARAN
- irské, skotské a bretaňské písničky
13.30 – LETNí HERECKá šKoLA
- kontaktní hudební a taneční vystoupení pro malé i velké
14.00 – CLUARAN
- irské, skotské a bretaňské písničky
14.30 – MALíŘSKá SoUTĚŽ
- vyhlášení výsledků, ocenění vítězů
14.45 – 5ANGELS
- dívčí pěvecká skupina

Staročeské máje - KARLŠTEJN, náměstí 25. 5. 2014
13.30 – 13.55 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA, Most
13.55 – PRŮVOD OD POŠTY NA NÁMĚSTÍ
14.00 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ
MÁJŮ, slavnostní zahájení festivalu
14.10 – DĚTI MŠ Karlštejn
14.25 – DOMEČEK, Karlštejn
14.40 – ROKYTKA Rokycany

15.10 – DUDÁCKÁ MUZIKA, Most
15.45 – ROKYTKA, Rokycany
16.05 – OSMIKRÁSKA, Praha
16.35 – PROMĚNY, Řevnice
17.00 – NOTIČKY, Řevnice
17.35 – DĚTI ZŠ Karlštejn
17.45 – TŘEHUSK, staropražská kapela
18.15 – KÁCENÍ MÁJKY, hraje Třehusk
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Čarodějnice míchaly dětem lektvary
V MOŘINCE USPOŘÁDALI ČARODĚJNÝ REJ I ŠESTÝ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU
Poslední dubnový den ovládl návrší u
Menhiru v Mořince čarodějný rej. Pro
děti byl připraven bohatý program,
kterým nás provázely čarodějnice Kateřina, Markéta, Jitka, Lída a Lucie.
Míchaly dětem lektvary: Bystrozraký
- pro ostrý zrak, chytrou hlavu a dobré
nápady, Červánkový - pro krásu a
věčné mládí, Dračí sílu – pro rychlé
nohy, silné ruce i velkou odvahu a
Měsíční třpyt – jako ochranu proti
upírům a dalším nočním strašidlům.
Děti plnily čarodějné úkoly - létaly na
koštěti či házely šišky na čarodějnici
vyrobenou z kartónu. Sešlo se několik

Na hrad se vrátily včely
Včely svého času bývaly i na hradě
Karlštejně. Snížení významu hradu a
průmyslová revouce je odnesly do
podhradí. My jsme se rozhodli vrátit
je zpět. Stěhovali jsme je od karlštejnského včelaře Petra Mouchy. Umístěny jsou až v nejzazším koutě hradu,
tzv. hřbitůvku za Velkou věží - hlavně
proto, aby se jich návštěvníci nemuseli bát. Včely jsou na Karlštejně zatím dvoje, ale počítá se s tím, že se
namnoží na troje. První hradní med
by mohl být v červnu, ale bude ho málo. Včely se musí na hradě zabydlet a
zesílit... Vladimír GlASER, Ořech

desítek dětí se svými rodinami a přáteli. Na kopci nám plály dva ohně, do
jednoho jsme hodili koště se soupisem toho, čeho se chceme zbavit, a do
druhého věnec s upevněnými přáními. Za odměnu si děti upekly buřty
nebo třeba jen chleba. Zpestřením
programu byl příjezd dobrovolných
hasičů z Letů, kteří nechali nahlédnout caparty do zásahového vozu a
poté zapálili oheň, kde byla upálena
čarodějnice. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách i letovským hasičům, kteří nám oheň zapálili a poté jej
pilně střežili. Fotky z akce naleznete
na webových stránkách www.morinka.eu.
Kateřina SMOterOVÁ,
starostka Mořinky
Festival má vzestupnou úroveň
O čtyři dny dříve se v Mořince již pošesté konal 26. 4. hudební festival
MořinkaFest. Ti, kteří se pravidelně
účastní, vědí, že žánrově se dá popsat
jako »Crossover«. Hudební produkce
má k naší velké radosti výrazně vzestupnou úroveň. Letos se představilo

NA NÁVSI. Diváci, kteří dorazili 26. dubna na hudební festival MořinkaFest.
Foto Kateřina SMOTEROVÁ
9 kapel, které zahrály od jemných melodií až po rytmy jasně rockové či
metalové. Všem protagonistům patří
velký dík za radost a skvělou náladu,
které hudbou dokáží všem předat i
přes nepřízeň počasí. Celkovou atmosféru podtrhla po setmění úžasná

Z Karlštejna a okolí

Vyplašení koně
porazili mladou ženu
Mořina - Hned dvě posádky řevnických záchranářů vyjížděly 1. 5. do
Mořiny. Splašení koně tu shodili a
zranili své jezdkyně a navíc i mladou ženu v obci.
„Při projížďce v okolí Mořiny se tři
koně zalekli psa, shodili dívky na
zem a při útěku směrem k lomu ještě
porazili ženu ve vesnici,“ uvedl řevnický záchranář Bořek Bulíček s
tím, že třiadvacetiletá žena utrpěla
otřes mozku a byla letecky transportována do nemocnice v Motole.
„Dvě ze tří jezdkyň shozených ze
sedel jsme převezli s lehčím zraněním do nemocnice ve Střešovicích,“
dodal Bulíček.
(mif)

ohňová show. Nebylo by možné pro
naši obec festival uspořádat, nebýt jeho podporovatelů. Děkujeme sponzorům a všem, kteří prací a schopnostmi
zdarma přispěli k atmosféře odpoledne.
Martina BArCHÁNKOVÁ,
Mořinka

PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE. Jako každoročně se děti v karlštejnské
školce připravovaly na Velikonoce. Vyráběly slepičky, zajíčky, zasely si zrní a samozřejmě zdobily kraslice, kterými si vyzdobily celou třídu.
Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

* Putování Českým krasem za Hagenem startuje 24. 5. od 8.30 do
11.00 od pošty v Karlštejně. Trasa
povede kolem Dubu sedmi bratří,
štolou k Malé Americe a přes Kříž
do Sv. Jana pod Skalou.
(ija)
* Muže, který má zakázáno řídit, zadrželi 19. 4. v Karlštejně za volantem vozu Škoda Felicia Pick-up místní policisté. Zadrželi mu řidičský
průkaz a zakázali jízdu. Případ je zpracováván ve zkráceném řízení pro
podezření z trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí. (heš)
* Chatu v Hlásné Třebani vykradl
na konci dubna neznámý zloděj. Odcizil 15 desetičlánkových litinových
radiátorů. Majitel uvedl, že když přijel k chatě, byly dveře garáže otevřené a před nimi byly naskládané
plechové přepravky s železnými
věcmi. Přímo z chaty pak zmizely litinové radiátory. Lupič způsobl škodu 40.000 Kč. Hedvika ŠMÍDOVÁ

Mrkly jsme na sebe a - vlítly na ledovou plochu...
Nedávno na mě při úklidu vypadlo
staré CD s diskopísničkami Michala
Davida, vzala jsem ho dětem do
školky na cvičení a připomnělo mi
to můj zážitek z živého koncertu.
Přede dvěma lety jsem dostala k narozeninám od spolužačky Jany lístek
na comeback koncert Michala Davida, který měl vystupovat na berounském stadionu. Prý megaakce.
Naposledy jsem byla (omylem) před
pár lety ve Sportovní hale na Paĺo
Haberovi, u kterého jsem první půlhodinu nepoznala ani jednu písničku a pak mi teprve někdo sdělil, že
to je jakýsi předskokan, Paĺo Habera že teprve dorazí. Dorazil, ale i
tak byla největším zážitkem z tehdejšího večera opékaná klobáska...
Nadešel den David. Přibraly jsme
ještě Jindru a ve třech vyrazily.
Jany syn pracuje na Ostrově jako
provozní, tak jsme měly i V.I.P. parkování těsně před stadionem. Beroun byl zasekaný, u Lázní byl zákaz
vjezdu, všude stála policejní auta i s

příslušníky. Akce větší, než když Be- Vaculíkem, Hrušínským mladším…
roun navštívil známý politik. Zapar- Zapomněly jsme na věk!
kovaly jsme a vyrazily na místo či- V půl desáté se chtěl »náš« Michal
nu. Měly jsme lístky k sezení, a to rozloučit, ale už dopředu počítal s
hned ve druhé řadě.
tím, že budou bouřlivé jásoty a pros20:00 a - nic.
by o přídavky. Zpíval pro nás další
Ve 20:20 přiběhl na pódium jakýsi půlhodinu a konečně přišla závěrem
klučík a roztlesta
vytoužená
kával za zvuku KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY »Poupata«. To se
hlasité hudby puhned poznalo,
blikum. Na ploše už skotačily děti s kdo pamatuje Spartakiádu. Úplné
maminkami.
šílenství přestárlých fanynek! Pár
Pan David přiskotačil před půl mladých lidí, kteří tam zabloudili
devátou a rozjel to »na divoko«.
omylem, ne-bo doprovázeli maminZpůsobně jsme seděly, ale šilo to s ky (možná babičky), nad námi jen
námi, zpívaly jsme, mrskaly jsme se nevěřícně kroutilo hlavami a pokudo disko rytmu a vzpomínaly na kovalo po nás, »zralých«, jak tam
mládí.
jančíme…
Asi po půl hodině jsme na sebe mrk- Závěrem se nesla jedna tklivá píseň
ly a řekly si: „Jdem do toho!“
z Diskopříběhu (o mrtvé mámě) se
Vlítly jsme na ledovou plochu mezi záběry mladého Hrušínského a my
ostatní skotačící a už to jelo! Jako se slzami v očích opouštěly plochu.
zamlada!
Všichni se rozcházeli, parkovalo se
Úžasně jsme se vyblbly, zpívaly jako po celém Berouně, nikdo se zbytečo život, euforie umocněna běžícím ně nezdržoval. Davy táhly pryč. Prý
videem s ukázkami z filmů s Tofim, se prodalo přes 3.700 lístků!

Ještě jsme si s děvčaty skočily do
hotelu na V.I.P. WC a tam nás odchytl syn Jany a povídá:
„Tety, chcete ho vidět zblízka?
Zařídím to!“
Řekly jsme si: Třeba je to naše poslední kulturní akce v životě… a šly
do prvního patra, kde měl Michal
David zázemí. Ochranka (sympatičtí dva kluci-bouchači), nám sdělila,
že se Michal musí vydýchat, abychom posečkaly.
Vyběhl mrňavý zpocený střízlík, úsměv na rtech, vzal nás kolem ramen
a byl velmi milý. Vyfotil se s námi a
podepsal se nám. Stálo nás tam asi
10 protekčních »holek« ve věku 45 –
90 let. Jedna »teta« zabodovala nejvíc, to když vytáhla zažloutlý památníček, nalistovala stránku, kde byl
podpis Karla Gotta a datum červenec 1972.
Na parkovišti jsme se vzpamatovaly,
uklidnily a poslušně se nechaly odvézt domů… Hana HRABÁKOVÁ,
MŠ Karlštejn
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Mníšecký zpravodaj
Mimořádná příloha o aktuálním dění v »Městečku pod Skalkou«

Novinky z Mníšku

* Příprava návrhu nového územního plánu Mníšku pod Brdy se chýlí
ke konci. Poslední připomínky byly
zapracovány v uplynulých dnech; veřejnosti bude návrh poprvé představen v úterý 20. 5. od 18.00 v sále městského kulturního střediska. Zpracovatelé vysvětlí a zdůvodní obsah návrhu, zájemci na dotazy získají kvalifikované odpovědi.
Jiří ZáPal,
zastupitel, Mníšek pod Brdy
* Celkem 7 209 kg textilu se za rok
2013 nasbíralo do speciálních kontejnerů na textil, které jsou umístěny u
třídících hnízd v ulici Jana Šťastného
a 5. května. V roce 2014 jsme zatím
takto vytřídili 2 953 kg látek a textilu. Kontejnery se osvědčily a přibudou i další.
Vlastimil KožíšeK,
místostarosta, Mníšek p/B
* Beseda s vnučkou Jana Šťastného
Sylvií Šírovou a jeho vnukem, Ladislavem Bedřichem se koná v MKS V
Lipkách 22. 5. od 19.00. Jednoho z
nejvýznamnějších mníšeckých rodáků přiblíží staré fotografie.
(jab)

VYHÁNĚLI PRASATA. Pozemek, na který si zvykla chodit bachyně se selaty, Mníšečtí vyčistili. Foto Miloš NAVRÁTIL

Akce proti divokým prasatům budou pokračovat
RADA ODBORNÍKŮ: POKUD DIVOČÁKA POTKÁTE, ZACHOVEJTE KLID A VYCOUVEJTE Z MÍSTA
Všichni se téměř každý den potýkáme s přemnoženými divočáky. Zvláště nyní, na jaře, po zimě, která ani
zimou nebyla, což napomáhá divokým prasatům k dalšímu přemnožení. Město Mníšek pod Brdy tedy ještě zintenzivnilo spolupráci s myslivci i honebními společenstvími a pomáháme jim situaci monitorovat.
Po loňských koordinovaných celoregionálních naháňkách se situace
zlepšila. Prasata se objevují nikoliv
plošně, ale spíše na již tradičních
místech, třeba u Pivovárky. Také ovšem na pozemcích, které nejsou
dlouhodoběji udržovány.
Právě takový případ jsme řešili zkraje dubna: na zarostlý pozemek u hřbitova, u dálnice, si zvykla chodit
bachyně se selaty. Město Mníšek
pod Brdy vyjednalo zásah myslivců,
což nebylo jednoduché. Jednak je to
silně obydlená oblast a zadruhé vše

komplikovala bezprostřední blízkost
projíždějících aut. Bylo nezbytné z
bezpečnostních důvodů uzavřít R4 v
obou směrech. V neděli 6. 4. se v
8.00 konala poslední porada, od 9.00
byl na hodinu zastaven provoz na
dálnici. Za pomoci těžké techniky
byl rojnicí myslivců prostor prohledán. Z preventivních důvodů byly
křoviny a náletové dřeviny vymýceny. Nyní už se nemají prasata na
pozemku kde ukrýt a přestanou na
něj chodit. Děkujeme za spolupráci i
pomoc myslivcům a Městskému
úřadu v Černošicích. Děkujeme také
mníšeckým, lhoteckým a kytínským
hasičům, policistům z Mníšku a
dopravní policii Příbram i Praha–západ, kteří se pomáhali starat o
bezpečnost. Zvláštní poděkování
patří vedoucímu Dopravního inspektorátu Praha venkov – ZÁPAD Radkovi Syrovátkovi, bez jehož ochoty

a pochopení závažnosti situace by se
akce nemohla konat. Velmi pomohl
také Ján Skovajsa, vedoucí oddělení
silničního správního úřadu, Odbor
pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy. A děkujeme i SÚS Kladno, firmám František Keyř, Komwag, Janu Abtovi a bezpečnostní
agentuře KRUH.
Akce proti divočákům budou v součinnosti s myslivci pokračovat. Město zakoupilo odchytovou klec. S její
pomocí se pokusíme odchytit a přemístit divočáky zejména z těch lokalit, kde je krajně nebezpečná střelba.
V květnu se uskuteční další kolo jednání s myslivci, státní správou i zemědělci.
Prosíme všechny občany, aby nám
pohyb prasat nahlásili, budeme mít
kvalitnější informace pro myslivce.
V případě, že divoké prase potkáte,
doporučují odborníci zachovat klid a

z místa vycouvat. Žádáme také
všechny majitele psů, aby respektovali obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku. Ta v čl. 2 upravuje
praxi takto: V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví se stanovují
následující pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci: 2.1
na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pohyb psů
pouze na vodítku. Toto ustanovení se
nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob. Volně pobíhající psi,
hlavně v lokalitách Zadní rybník,
Skalka, Pivovárka, často vyplaší divočáky, a ti pak mohou ohrožovat
okolí. Kromě tohoto se volně běhajících psů bojí děti i senioři.
Miloš Navrátil, MěÚ Mníšek p/B

Staročeské máje - MNÍŠEK p/B, náměstí 17. 5. 2014
8.00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU
10.00 – POBOŽNOST U KOSTELA
13.00 – TŘEHUSK, staropražská kapela na zámku
13.35 – PRŮVOD ZE ZÁMKU NA NÁMĚSTÍ
13.45 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
13.55 – DĚTI MŠ 9. května, Mníšek p/B
14.05 – DĚTI MŠ Nová, Mníšek p/B
14.15 – DĚTI ZŠ Komenského, Mníšek p/B
14.25 – KVÍTKO, taneční soubor ZUŠ

14.40 – LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU
15.15 – DOKOLEČKA + BEJVÁVALO, Praha
15.50 – CIMBÁLOVÁ MUZIKA VLADIMÍRA NOVOTNÉHO, Nové Strašecí
16.30 – BLAVANKA + BLAVANČEK, Jaslovské Bohunice (SR)
17.20 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA,
Domažlice
18.00 – MEZCLA ORQUESTA, kubánskočeská kapela

Naše noviny 9/14
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Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí

1/2014 (48)

Výstavba »kruháku«
má začít v červnu

Stavba kruhového objezdu na hlavní
silnici v Letech má začít první červnový týden. V první etapě, která bude
trvat asi 50 dní, bude průjezd křižovatkou možný jen ve směru Černošice - Karlštejn. Doprava na křižovatce bude řízena semafory a bude organizována kyvadlově. Doprava ve
směru Černošice - Řevnice bude navedena na vyznačenou trasu Dobřichovice - Řitka - Řevnice. Ve druhé,
kratší etapě bude uzavřena větev křižovatky - silnice směr Karlštejn. Objížďka bude vyznačena po trase Dobřichovice - Mořina - Hl. Třebaň.
Provoz ve směru Černošice - Řevnice
bude kyvadlový, řízený semafory.
Krytové vrstvy silnice na Dobřichovice budou rekonstruovány za provozu jedním pruhem s řízením dopravy
přenosnými semafory. Ostatní úseky
asfaltového souvrství budou obnoveny při výstavbě okružní křižovatky.
Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

UŽ JEDOU. Přes dva tisíce závodníků se zúčastnilo 15. ročníku maratonu horských kol Trans Brdy, který se jel poslední dubnovou sobotu v Letech.
Foto Alena VANŽUROVÁ

Kynologové vyhráli nad počasím
V LETECH SE 3. KVĚTNA USKUTEČNIL 15. ROČNÍK ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR
Již 15. ročník závodu o putovní pohár podle národního zkušebního řádu pořádali v sobotu 3. května letovští kynologové.
Přes nepřízeň počasí a velké ochlazení přijelo závodit 22 závodníků ve
čtyřech kategoriích. Závod posuzovali dva rozhodčí, na obranách figurovali dva pomocníci. Nejvíce závodníků, devět, bylo v nejnižší kategorii podle zkoušky základní ovladatelnosti. V kategorii ZM, tedy základního minima, soutěžili tři psovodi. V kategorii ZVV1 (zkouška všestranného výcviku 1. stupně) závodilo šest závodníků, v kategorii nejvyšší, ZVV2 (zkouška všestranného
výcviku 2. stupně) byli 4. Závod začal brzy ráno slavnostním nástupem,
pak se část závodníků přemístila na
louky na stopy, další předváděli cvi-

ky poslušnosti na cvičišti. Byla hrozná zima, foukal ledový vítr, po lijácích bylo mokro a nevlídno. Pro psy
ale bylo počasí ideální, protože pracují lépe, když je chladněji. Nicméně i na nich byla rychlá změna počasí vidět. Psovodi mrzli, obzvláště ti,
kteří předpověď, jež tentokrát nelhala, podcenili. Alespoň že nepršelo!
Po stopách a poslušnostech přišla na
řadu nejatraktivnější disciplína, obrany. Ve tři hodiny odpoledne byly
výkony posouzeny. Kancelář, tedy
Gábina Stará s pomocnicemi, pracovaly jako vždy spolehlivě, a tak za
chvíli po dokončení posledních obran byly hotové diplomy i výsledkové listiny. Zbýval závěrečný slavnostní nástup a dekorování vítězů.
Závod se povedl, počasí vydrželo až
do závěrečného nástupu, kdy jsme

ceny vynosili ven na »plac« a vyhlásili vítěze. Všem úspěšným blahopřejeme. Některé výkony byly dobré, jiným se tolik nedařilo. Výkon
psů kromě výcviku ovlivňuje spousta dalších faktorů - počasí, pohoda
psovoda i momentální kondice. Pracujeme se zvířaty, a i ta mají své dny,
kdy se jim nemusí dařit. Není všem
dnům konec, budou další závody,
není důvod lámat nad psem hůl. Je
třeba se dát do práce a opravit chyby,
docvičit to, co se nezadařilo. Závody, to nejsou jen výkony psů, ale také setkání party lidí, které baví cvičení se psy. Ti, co přijeli tentokrát,
vyhráli nad počasím a dokázali, že
nejsou bábovky, které se zaleknou
zimy. Podrobnosti, reportáž i fotky
ze závodu najdete na www.kklety.cz.
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Letovské aktuality
* Čtrnáct odpadkových košů na
psí exkrementy vybavených plastovými sáčky nechá nainstalovat v
květnu a červnu v Letech místní
obecní úřad. Barbora TESAŘOVÁ
* Komunální odpad se bude nově v
Letech vyvážet každý pátek (dosud
to byla středa). První páteční svoz je
naplánován na 9. 5., čas zůstává stejný - cca od 6.00 hodin ráno.
(bt)
* V poslední době se v Letech množí případy střetu lidí s divokými prasaty, ničení majetku apod. Problémy
se vyskytují hlavně v oblasti Průhonu a na ostrově pod Černou skálou.
Na obecní úřad byla odeslána petice
obyvatel s žádostí o řešení tohoto
stavu. Místní šetření se za účasti myslivců konalo 22. dubna. Budou nainstalovány silnější pachové odpuzovače černé zvěře. Pokud toto nepomůže, bude prováděn řízený odstřel.
Barbora TESAŘOVÁ

Staročeské máje - LETY, náves 17. května 2014
10.00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU
12.00 – POBOŽNOST U KAPLIČKY
12.30 – DOMAŽLIČANKA
- krojovaná dechovka z Domažlic
13.30 – PRŮVOD OD KAFKŮ
13.45 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ
MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU
13.50 – MATEŘSKÁ ŠKOLA, DRAMAŤÁČEK, ŠKOLINKA NONA, Lety
- vystoupení místních dětí
14.30 – BLAVANKA + BLAVANČEK
- soubory ze slovenských Jaslovských Bohunic
15.20 – PRAMÍNEK, Černošice

15.50 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
- praví chodští dudáci
16.30 – PROMĚNY, Řevnice
16.55 – LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU
- reprezentanti západočeského folkloru
17.30 – LETOVSKÁ MÁJOVÁ FRAŠKA
17.45 – KÁCENÍ MÁJKY
- hraje Lidová muzika z Chrástu
18.00 – BOURBON GRASS
- americká country z Mariánských Lázní
19.00 – EKG-M, Lety
- Pavel Kukla a spol.
20.00 – AFTER FORTY, Lety

Naše noviny 9/14
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Howardovy banány? Neskutečně sladké
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 5)
Na cestě za poznáním jsme nemohli
vynechat banánovou farmu, která se
nachází poblíž našeho prázdninového ubytování v Ramsgate, na jihovýchodním pobřeží. Přestože nebyl den
určený k prohlídkám, bylo nám vyhověno; přijel sám majitel farmy
Howard a po rodinné farmě, kterou
založili jeho předkové v roce 1886,
nás provedl. Rozloha je asi 900 ha
pro banánovou plantáž, na 300 ha
pěstují makadamové ořechy. K tomu
patří i obrovská krokodýlí farma
produkující 18 000 krokodýlích kůží. Kopcovitý terén »zalesněný« banánovníky připomíná zelenou džungli, ale o každý strom je perfektně
postaráno. Mají tu i vlastní meteostanici, která pomáhá s předpovědí
počasí. Podle farmáře není největší
pohromou sucho, ale silný vítr od
moře ničící rostliny a úrodu.
Ze všeho nejdřív jsme se dozvěděli,
že banánovník není strom, ale bylina, jež dle definice neobsahuje dřevo, má plody a je přínosná pro člověka. Mladé rostliny, ne vyšší než 10
cm, farma nakupuje z rostlinného institutu, který šlechtí speciální odrůdy vhodné do místních podmínek.
Po vysazení rostlina rychle vyroste a
již prvním rokem plodí. Květ roste
zespodu, prorůstá stonkem, za pár
dnů se objeví ve špičce rostliny, následně se obloukovitě ohne a roste
směrem dolů. Má temně fialovou
barvu tvaru velké kapky, je oboupohlavní, tzn.obsahuje jak samčí tak i
samičí část. Pod každým lístkem
květu se nachází 12 světle žlutých

jsou tříděny na malé, střední a velké
a odkládány na tři nad sebou uložené
rotující kruhy. Z nich jsou poté rozebrány a dle velikosti přesně určeným
způsobem ukládány do plastových
nebo papírových beden. Váha naložené bedny je vždy 17,5 kg.
Na farmě je zaměstnáno 390 lidí především černé barvy pleti, jejichž
mzda bohužel nemůže dosáhnout ani
stanovené minimální hranice 12 randů (asi 25 Kč ) na hodinu. Jsou však
spokojeni aspoň s trochou výdělku
na živobytí. Banány se sklízí zelené
kvůli výdrži k dalšímu prodeji a již 6
hodin po sklizení opouštějí farmu v
náklaďáku s chladícím zařízením. Ve
skladech supermarketu jsou za pomoci chemické látky etylenu »nuceny dozrát«. Tento proces spočívá v
přeměně škrobu v zelených banánech v cukry, které posléze způsobí
zralou, sladkou chuť.
Významná část produkce této farmy
zásobuje velké jihoafrické obchodní
řetězce; v Cape Townu 100 % banánů pochází odsud. Evropské banány
jsou prý hlavně z Kanárských ostrovů a Karibiku. Mohli jsme ochutnat
plody vybarvené nádherně dožluta,
neskutečně měkounké a sladké. Nikdy jsem tak dobrý banán nejedla!
Howard byl velmi příjemným průvodcem, snad i proto, že sám Českou
republiku navštívil. Jeho dědeček
byl z Čech a přišel do Afriky za prací. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a poznali další oblast
neskutečně zajímavé Afriky.
Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg

NA FARMĚ. Kateřina Živná s majitelem banánové farmy. Foto ARCHIV
samičích květů, na konci pak květ kde ženy odstraňují zbytky kvítků na
kulovitý, zelený, samčí. Spojením koncích banánů. Poté se přesouvají
dochází k oplození a z drobných sa- ke »specialistovi«, který ostrým nomičích kvítků začínají růst malé ze- žem ve tvaru U odřezává menší trsy
lené banány. Na jednom trsu jich je a odkládá do velké vany s vodou k
260. Jedna rostlina vydá úrodu kaž- omytí. Oddělené nekvalitní kusy oddých 14 měsíců po dobu deseti let. plouvají takzvanou vodní řekou na
Pak je nekompromisně zlikvidována konečnou, kde jsou tříděny na úplný
a přichází nová generace. Staré rost- odpad, který jde na kompost, a na
liny jsou nasekány a slouží jako hno- ještě prodejné za symbolickou cenu.
jivo. Dále jsme měli možnost navští- Po čisté vodě následuje krátká lázeň
vit provozní část a vidět, co se děje s v desinfekci, jež je předepsána kvůli
banány před jejich zabalením a ex- možné kontaminaci jak z plantáže,
pedicí. Z plantáže jsou celé trsy po- tak zaměstnanci. Desinfekce do 2
dobně jako na jatkách zavěšeny na minut na povrchu zasychá a banány
háku a transportovány na stanoviště, dostávají lesklý vzhled. Následně
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Svinařské řetězení letos nebude
SETKÁNÍ UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ A PODKOVÁŘŮ SE ALE MOŽNÁ USKUTEČNÍ - V SOUSEDNÍ LITNI

Svinaře - Pokud jste pravidelnými
návštěvníky Svinařského řetězení,
těšíte se zbytečně. Tradiční červnové setkání uměleckých kovářů a
podkovářů se v areálu svinařského
zámku letos neuskuteční.
„Hlavním důvodem je, že interiéry
zámku jsou rekonstruovány, práce
letos kolidovaly s termínem akce a
museli jsme se rozhodnout co upřednostnit,“ uvedl majitel svinařského
zámku Jiří Nosek. „Dalším důvodem
je, že byla dokončena rekonstrukce
a revitalizace zámeckého parku chceme i přírodě dát šanci toto absorbovat a vykvést do krásy,“ dodal.
Řetězení se loni konalo už podesáté.
Za dobu své existence si získalo
spoustu příznivců, které se na něj
první červnový víkend sjížděli zblízka i zdaleka. „Věříme, že pravidelní

návštěvníci naše rozhodnutí pochopí
a za rok budou mile překvapeni, co
se mezitím v areálu událo,“ doufá
»zámecký pán«. Ten zároveň upozorňuje, že setkání kovářů se letos
možná přecijen uskuteční. V Litni.
„V Litni se plánuje podobná kovářská akce, nicméně Řetězení to nebude,“ zdůrazňuje s tím, že Řetězení

patří do Svinař. „Za deset let pořádání si akce získala své příznivce a dosáhla jisté kvalitativní úrovně. Navíc
je Řetězení naší ochrannou známkou, která je i registrovaná u Úřadu
průmyslového vlastnictví,“ tvrdí Jiří
Nosek. Ten v současné době vede
jednání s pořadatelem kovářské akce
v Litni o tom, zda by při splnění ur-

Irena pomáhá dětem...

(dokončení ze strany 1)
„Setkala jsem se tam opět s lidmi, co
už pomáhají, i s těmi domorodými,“
vzpomíná. „Stačilo jen doladit, kde s
prací začít. V Guatemale je tolik potřeb! Člověk neví, čeho se chytit jako první.“ Nejdůležitější je ale podle
Ireny vzdělání. Mayské ženy mají
hodně dětí a samy většinou neumí
psát ani číst, jen tkát. Školy se platí,
takže v jedné rodině má ze šesti dětí
šanci na vzdělání jedno nebo dvě,
holčičky spíše vůbec. „Proto je jedním z mých cílů zajistit co nejvíce
dětem vzdělání v horské oblasti, kde
žije indiánský kmen Maya Ixil, který byl strašně poznamenán válkou,“
říká De Lave. Mnoho mužů bylo zabito před zraky svých dětí, ženy byly znásilněny. „Podpora těchto žen
je pro mě druhým cílem,“ vysvětluje Irena. „Třetím cílem mého projektu je zalesňování. Eroze v Guatemale je katastrofální, v období dešťů, když se řítí voda z hor dolů, přichází mnoho lidí o přístřešky i životy. Hlavním úkolem je přimět komunity, aby vytvářely lesní školky a
pak mohly stromky prodávat.“ Toto
vše zahrnuje velké úsilí na dálku,
koordinaci po mailech, skypu... Je
třeba hora trpělivosti, zvlášť pokud
se jedná o místní úřady a vůdce.
„Projekt Love for Guatemala také
nabírá dobrovolníky z řad dobrodružných jedinců se srdcem na pravém místě,“ s úsměvem dodává Irena s tím, že svou práci by ráda prezentovala v řevnické bioprodejně.
Helena PEliKáNoVá

OLYMPIJSKÉ ODPOLEDNE. Místní i přespolní děti se mohly 30. dubna
tradičně vyřádit v prostorách zadnotřebaňské hasičské zbrojnice. Konalo
se tu Čarodějnické soutěžní odpoledne, po úspěchu z loňska opět ve znamení olympijských her. Vstupenkou do stylově vyzdobeného areálu byla
správně vybarvená omalovánka olympijských kruhů. Po registraci se více
než čtyři desítky mladých olympioniků pustily do plnění sportovních disciplín. Mezi nimi nechyběly ping-pong, lukostřelba, šplh, kroket, tenis,
chůze na chůdách či běh přes překážky. Soutěžící si vysloužili ceny, zejména nafukovací hračky do vody, výtvarné potřeby a sladkosti. Pohárem byli
odměněni nejlepší olympionici. Mezi nejmladšími si nejlépe vedla Anička
Frydrichová, mladším žákům kraloval M. Šinágl, Zuzka Partajová vyhrála kategorii nejstarších dětí. Odměňovaly se i doma vytvořené čarodějnické propriety - čarodějnická olympijská pochodeň. Za nejlepší výtvor si
krásný dort odnesla Táňa Madejová. Druhé místo patřilo Jerdovi Chlaňovi, bronz si odnesl Lukáš Láznička. Po rozdání všech cen si děti opékály buřty. Díky všem, kteří se na přípravě zdařilého odpoledne podíleli, zejména Heleně Ševčíkové, paní Chlaňové a žákům pátého ročníku ZŠ P. Lisého v Hostomicích. Ivana ŠeVčíkoVá, Všeradice Foto Josef ŠeVčík

VÍTĚZKY. Nejlepší hráčky čtyřhry zadnotřebaňského turnaje ve stolním tenisu.
Foto ARCHIV

V turnaji změřilo síly přes třicet hráčů
Čtrnáctý ročník turnaje KČT ve stolním tenisu PING-PONG Open 2014
se konal 26. dubna ve Společenském
domě Zadní Třebaň.
„Na letošní turnaj se přihlásilo 9 žen
a 25 mužů,“ informovala Eva Nádvorníková, která příchozí hráče zapisovala. Následovalo krátké slavnostní přivítání a rozlosování do skupin.
V nich hrál každý s každým, poté
jsme hráče nasadili do pavouka, ve
kterém se hrálo na tři vítězné sady.
Turnaj ozdobily výkony Katky Mojžíšové ze Zadní Třebaně a talentované Veroniky Drechslerové ze Řevnic. V mužích si letos nejlépe vedli
ostřílení hráči - otec a syn Váchovi

ze Řevnic. „Máme velkou radost, že
naše rodina letos posbírala 5 medailí,“ pochvaloval si Vladislav Vácha
starší. Po 13. hodině jsme za zvuku
fanfár dekorovali nejlepší hráče
medailemi, předali diplomy, ceny a
ženám květiny. Po obědě jsme rozehráli oblíbené čtyřhry, kterým dominovala rodina Váchových. Děkujeme účastníkům, kteří dorazili ze Zadní i Hlásné Třebaně, Karlštejna,
Řevnic, Letů, Ořecha, Mníšku, Libčic a Prahy. Letošní ročník turnaje se
vydařil, ať žije ten příští!
Výsledky turnaje - ženy: 1) Krisová Marcela, 2) Zavadilová Jaroslava,
3) Drechslerová Veronika

Muži: 1) Vácha Vladislav ml., 2) Vácha Vladislav st., 3) Urban Roman
Čtyřhra muži: 1) Vácha st. a Vácha
ml., 2) Krasničan Jaroslav a Telipský
Josef 3) Kosek Jiří a Macháček
Pavel
Čtyřhra ženy: 1) Krisová Marcela a
Zavadilová Jaroslava, 2) Váchová
Věra a Krajčíková Monika, 3)
Drechslerová Veronika a Edelmanová Petra
Smíšená čtyřhra: 1) Váchová Věra
a Vácha Vl. ml., 2) Krisová Marcela
a Čermák Jiří, 3) Zavadilová Jaroslava a Krasničan Jaroslav
Jaroslava ZaVadiloVá,
ředitelka turnaje, Zadní Třebaň

čitých podmínek mohl použít ochrannou známku po dobu rekonstrukce zámeckého areálu ve Svinařích.
Miloslav FrÝdl

Z našeho kraje

* Farmářské trhy se konají 10. 5.
od 8.00 v Dobřichovicích u zámku
pod lípou.
(vlc)
* Tradiční lukoládu pro děti i dospělé organizují 10. 5. od 14.00 v areálu sokolovny Dobřichovice místní
skauti. Čeká vás mnoho zábavných
her a soutěží. Šimon MarTiNEc
* dodávka elektřiny bude 14. 5. od
7.30 do 16.00 přerušena v Zadní Třebani. Týká se to ulic: Na Bořích, Lipová, Krátká, Ke Trati, Ke Studánce,
Ke Slemenům, K Voškovu, K Nádraží, K Ledolamu, K Hájku, Nad Soutokem, Nová, Ostrov, Pod Chybou,
Pod Květy, Pod Úvozem, Třebaňská,
U Lokálky, U Mlýna, V Podskalí, V
Třebcouni, V Zahrádkách, V Úvoze,
Řevnická, Školní, Št. Jelínkové, Nad
Nádražím, Na Sádku, Na Návsi, Na
Kaplanci, Na Chybě.
(lup)
* degustace makedonských vín se
můžete zúčastnit 15. 5. od 19.00 v
Kulturním středisku U Koruny Radotín. Vstupné 220 Kč.
(dar)
* Výstava modelů letadel se koná
16. a 17. 5. od 15.00 do 18.00 ve velkém sále Kulturního střediska Radotín.
dana radoVá
* Prodej mezi vraty pořádají 18. 5.
v Dobřichovicích. Podrobnosti na
www.garagesalecernosice.cz. (vlc)
* od 2. 5. nastala změna svozového
dne odpadu ve Svinařích a Halounech. Místo dosavadního pondělí se
bude odpad odvážet v pátek. Pro případné dotazy se můžete obrátit na
tel.: 725 780 186.
(box)
* K úklidu své obce se sešli poslední dubnovou sobotu obyvatelé Zadní
Třebaně. Připojili se tak ke kampani
Ukliďme svět. V počtu 9 osob jsme
ve dvou skupinkách prošli z návsi
hlavní silnicí na nádraží, kolem lokální tratě, kolem obchodu, podél
potoka a školy k poslednímu mostu
a ulicí Nad školou jsme se vrátili
zpět na náves.
(pef)
* do funkce ředitelky MŠ Lety byla
od 1. 5. 2014 jmenována Jana Šalková Rozsypalová. Její předchůdkyně
Marie Cvancigerové na funkci rezignovala.
(bt)
* Záchranáři z Řevnic byli 24. 4.
voláni na nádraží v Zadní Třebani,
kde měl vlak srazit ženu. Na místě
bylo zjištěno, že žena, jež přecházela
koleje, přehlédla přijíždějící vlak.
Ten jí zavadil o batoh na zádech a
povalil na zem. Žena, jež byla pod
vlivem alkoholu, vyvázla s drobnými
oděrkami. Po ošetření byla převezena do motolské nemocnice.
(bob)
* S transportem starší ženy, která
25. 4. uklouzla po mokré trávě a zlomila si nohu, pomáhali v Dobřichovicích záchranářům řevničtí profesionální hasiči. „Naložili zraněnou do
vyprošťovací plachty a přenesli ji od
chaty k sanitce,“ uvedl řevnický záchranář Bořek Bulíček.
(mif)
* Malého psa, který uvízl v brance
domu v Karlíku, vyprošťovali 17. 4.
profesionální hasiči z Řevnic. Zvíře
se z »pasti« dostalo bez zranění. (pav)
* Elektrické nářadí v hodnotě
35.000 Kč ukradl 25. dubna z uzamčené dílny u domu v Zadní Třebani
neznámý zloděj.
(hek)
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Lety udělaly důležitý krok k postupu
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - letovští fotbalisté se
výrazně přiblížili k postupu do
druhé nejvyšší krajské soutěže.
Dokázali vyhrát na hřišti druhého
Rožmitálu a v čele tabulky 1. B třídy mají už desetibodový náskok.
Naopak Karlštejnu se záchranářské práce příliš nedaří.
FK LETY, krajská I. B třída

FK lety - Podlesí 5:0
Branky: Kratochvíl, Jablonský,
Kalivoda, Janouš, Kolman
Domácí zlomili odpor soupeře hned
v úvodních minutách a pak už jen navyšovali náskok. Ve 2. minutě vstřelil po rohu nádherný gól Kratochvíl,
jeho levačka se trefila přímo do šibenice. O dvě minuty později zachytil
Jablonský rozehrávku hostí a přehodil vybíhajícího brankáře - 2:0. V 26.
minutě odcentroval Boubín, k odraženému míči se dostal Kalivoda a
přesnou střelou zvýšil na 3:0. Ve 32.
minutě už to bylo 4:0 - na centr Jablonského vyskočil nejvýše Janouš a
hlavou skóroval. Druhý poločas se
dohrával jen z povinnosti. Hosté se
pokoušeli o zkorigování výsledku a v
73. minutě orazítkovali tyč. Závěr
utkání v průtrži mračen okořenil po
centru Palety Kolman, jenž prostřelil
vše, co mu stálo v cestě - 5:0. (jik)
Rožmitál - FK lety 2:3
Branky: Janouš, Kalivoda, Paleta
Konfrontace dvou vedoucích týmů
skončila důležitým vítězstvím Letů.

Od prvních minut se hrál otevřený
fotbal. V 8. minutě trestný kop Rosenkranze vyrazil domácí brankář,
ale dobíhající Janouš mu dorážkou
nedal šanci - 0:1. Lety mohly zvýšit
vedení v 27. minutě, Kalivoda vysunul Jablonského, ale jeho průnik vyrazil dobře vyběhnuvší brankář. Ve
28. minutě bylo vyrovnáno - centr
našel na hranici pokutového území
útočníka, který přízemní střelou nedal Štěpánovi. Soupeři se snažili strhnout vedení na svou stranu, před
oběma brankami bylo rušno. Největší tutovku spálil Kratochvíl, který
šel sám na branku, ale jeho pokus o
obstřelení brankáře skončil nad. Po
přestávce šli domácí po centru z rohu
do vedení. V 66. minutě ideálně nacentroval Janouš a míč z hlavy Kalivody skončil v síti - 2:2. V 88. minutě vysunul Kolman nabíhajícího Paletu do pokutového území, jeho dorážka po zemi skončila v domácí síti
- 2:3. Poté hosté rozdrobili hru, domácí do ničeho nepustili a odvážejí
si tři velmi důležité body.
(jik)
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída

Vonoklasy - Dobřichovice 4:1
Branka: Vašut

Dobřichovice - Jince 1:2
Branka: Vašut
Sto třicet diváků vidělo další porážku
Dobřichovic. Ty jsou v tabulce stále
na posledním místě.
(oma)
OZT, okresní přebor

Velký Chlumec - OZT 3:1
Branka: Neubauer
Statečný výkon podal Ostrovan na
hřišti vedoucího mužstva tabulky. Po
deseti minutách hry to však vypadalo
na debakl, protože na ukazateli skóre
stálo 2:0. Hosté se ale dokázali z této
studené sprchy oklepat a začali hru
vyrovnávat. Po změně stran to byl
absolutně vyrovnaný zápas a OZT
vycítil šanci. Zhruba patnáct minut
před koncem se v rohu velkého vápna opřel do míče Neubauer a vymetl
pavučiny v brance domácího golmana. Chlumec znejistěl, zase to byl
Neubauer, který nebezpečně pálil a
vzápětí efektně dorážel nůžkami
Procházka. Největší šanci na vyrovnání měl Šťastný, který se ze strany
řítil sám na branku, ale v poslední
chvíli mu míč odskočil, čehož vyběhnutím využil ochránce chlumecké svatyně. Favorit pečetil vítězství
po závaru v nastaveném čase. (Mák)

VŠERADICE, okresní přebor
Neumětely - Všeradice 3:0
Všeradice - Trubín 1:1 (0:0)
Branka: Suchý Jan
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor

Osek - Karlštejn 2:1
Branka: Karmazín
Karlštejn držel po poločase překvapivé vedení. Ve druhé půli byl však
vyloučen Zbudil a domácí dokázali
přesilovku využít k obratu.
Karlštejn - Tlustice 0:1
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže

V. Přílepy - Řevnice 2:1
Řevnice - Č. Újezd 4:2
Góly: Maštalíř 2, Tlášek, Pitauer

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety – Tochovice 10. 5. 17:00
Hořovicko B – FK Lety 18. 5. 17:00
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Hořovicko 11. 5. 17:00
Březnice - Dobřichovice 18. 5. 17:00
OZT, okresní přebor
OZT – Loděnice B 10. 5. 17:00
Nižbor – OZT 17. 5. 17.00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Chlumec – Karlštejn 11. 5. 17:00
Karlštejn – Praskolesy 17. 5. 17:00
VŠERADICE, okresní přebor
Osek - Všeradice 10. 5. 17:00
Všeradice - Tlustice 17. 5. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice – Zbuzany B 10. 5. 17:00
Kosoř – Řevnice 17. 5. 17:00

Sport po okolí

* Závody dračích lodí se pojednou
10. 5. od 10 do 17.00 na Berounce v
Dobřichovicích. Dvacetičlenné posádky se mohou hlásit do 8. 5. Podrobné informace na www.dracilodedobrichovice.
(vlc)
* Druhý ročník Dobřichovického
kros půlmaratonu se uskuteční 11. 5.
Start i cíl je v areálu zámku Dobřichovice, trasa vede převážně podél
Berounky. Letošní novinkou je dětský závod na 1 km. Prezentace na desetikilometrový závod i půlmaraton
je v 10.00, start v 10:45. Dětský závod má prezentaci od 9.30 a startuje
v 10.00.
(pef)

OZT - Praskolesy 3:2
Branky: M. Jambor 2, Palička
Už ve druhé minutě šel soupeř do vedení, ale vzápětí vyrovnal z dorážky
Palička. Přes několik šancí OZT se
šlo do kabin za nerozhodného stavu.
Po návratu na hřiště našel Clara Jambora a ten přeloboval hostujícího
gólmana. Stejný hráč pak pohotově
zužitkoval přihrávku Šťastného.
Hosté v závěru korigovali výsledek z
penalty.
(Mák)

FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
NA MODŘANY NESTAČILI. Starší žáci řevnických házenkářů prohráli se
svými vrstevníky z Modřan 4:12.
Foto NN L. PALIČKOVÁ

Liteň - Zdejcina 10. 5. 14:00
Srbsko - Liteň 17. 5. 17:00

Modřany okradly řevnické házenkáře o všechny body
NEDAŘILO SE ANI DRUHOLIGOVÝM BORCŮM - PROHRÁLI V ZÁLUŽÍ I VE VŘESKOVICÍCH
Řevnice - Řevnickým druholigovým házenkářům se nedaří. Oba
mistrovské zápasy v uplynulých
čtrnácti dnech prohráli.
Záluží - Řevnice 23:19
Branky: Knýbel 7, Zavadil 5, Hartmann 4, Stříž 3
Vřeskovice - Řevnice 20:16
V oblastních soutěžích si první májovou sobotu ze Řevnic odvezly

všechny body pražské Modřany.
Řevnice ml. žáci - Modřany 10:12
Branky: Palička 4, Hochmal 2, Zavadil 2, Adamec 2
Mladíci nezačali dobře a stále jen
dotahovali. Početné kulise domácích
i modřanských diváků se zápas líbil.
Řevnice B - TJ Modřany 17:19
Branky: Štech 7, Veselý Michal 4,
Kraus 3, Veselý Petr 2, Bíl
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Utkání mužů nabídlo hezkou házenou a naši »dorostenci« sahali po vítězství. Dobře začal především střelec Štech, který nás pěti brankami
dostal do vedení 6:4. Pak se nám podařilo pětkrát trefit tyč a vývoj se obrátil.Poločasové vedení 11:8 si soupeř zkušeně ohlídal.
Řevnice st. žáci - Modřany 4:13
Branky: Hochmal 2, Adamec,
Palička
Poslední utkání protrpěli starší žáci.
Po zimní pauze odešli Edl a Karpíšek, Huml ztratil na přesnosti, a tak
stříleli ti mladší.
O týden dříve jsme hráli na pražských Spojích.
Spoje - Řevnice koeduk. 18:19
Branky: Adamec 9, Hochmal 5,
Zavadil 4, Palička
Spoje - Řevnice dorost 17:30
Branky: Veselý P. 9, Jelínek 8,
Kraus 7, Holý 5, Bíl
Z přísně nařízeného pokutového ho-

du jsme prohráváli 0:1, ale už v poločase jsme byli na koni. Po změně
stran si zahráli i mladší a obránci v
útoku.
Spoje - Řevnice ml. žáci 19:19
Branky: Adamec 8, Palička 5,
Hochmal 4, Zavadil 2
Přestřelka z prvního zápasu se opakovala, ale protože našim docházely
síly, soupeř uhrál bod.
Utkání starších žáků se nehrálo.
Řevničtí se nesešli a přišli o 2 body.
Spoje - Řevnice B 15:14
Branky: Veselý P. 7, Veselý M. 5,
Jelínek, Kraus
Tvrdě až zákeřně hrané utkání se začalo vyvíjet nečekaně dobře. Naši šli
do vedení 3:1, ale pak přišla »řevnická dvacetiminutovka« bez vstřelené
branky a rázem jsme prohrávali o 5
branek! Kluci se ve druhém dějství
hodně snažili a brankový rozdíl stahovali. V posledních vteřinách Petr
Veselý proměnil trestný hod.
Petr HOlý, Řevnice

