
Řevnice – Rušno je poslední do-
bou v Řevnicích. Z rady i zastupi-
telstva města odstoupil místosta-
rosta Pavel Drhlička, odvolán byl
dlouholetý šéfredaktor Ruchu To-
máš Hromádka. Všemu předchá-
zela velmi vyhraněná a osobní dis-
kuse, která uzavřela veřejné zase-
dání městského zastupitelstva. Po-
dle některých informací mělo po
skončení zasedání dojít i k fyzické-
mu napadení. Je to pravda?
„Na konci veřejného zasedání zastu-
pitelstva došlo k hádce, nikoliv na-
padení, která překročila meze sluš-

ného jednání, a proto se zastupitelé
začali zvedat k odchodu,“ odpověděl
na dotaz NN starosta Řevnic Tomáš
Smrčka.
Jeho předchůdce, v současnosti opo-
ziční zastupitel Libor Kvasnička
nám jinými slovy sdělil v podstatě
totéž: „Poslední zastupitelstvo kon-
čilo opravdu bouřlivě. Takovou hád-
ku jsem za těch čtrnáct let, co jsem v
zastupitelstvu, ještě nezažil. Vše ale
probíhalo pouze ve verbální rovině.“
Z inkriminovaného veřejného jedná-
ní zastupitelů byl pořízen obrazový
záznam. Celá diskuse v něm ale za-

chycena není – v okamžiku, kdy se
začínala dostávat do obrátek, přenos
končí písemným sdělením: Na zá-
kladě pokynu zástupce objednavate-
le byl záznam jednání zastupitelstva
ukončen. Proč byl vydán pokyn ne-
natáčet celou rozpravu? 
„Diskuse  je zaznamenána  celá s vý-
jimkou právě uvedené závěrečné
hádky,“ vysvětluje starosta. „Obra-
zový záznam byl pořizován profesi-
onálně poprvé a všichni se učíme,
jak takovýto průběh jednání zastupi-
telstva v součinnosti s nahráváním
řídit.“ (Dokončení na straně 2) (mif)

Zraněný muž z lávky
zemřel v nemocnici

V tomto čísle Našich novin
* Vzpomínali na »kovboje« - strana 4
* OCH tančili v trenýrkách - strana 9

Černošice – V Černošicích nikdo
slavnější nežije. Ani nežil – Věru
ČÁSLAVSKOU znal, zná a už vž-
dycky bude znát celý svět. Feno-
menální gymnastka, sedminásob-
ná olympijská vítězka přijala če-
stnou funkci patronky sportovní
haly, která má ve městě do roka
vyrůst. 
Proč jste se rozhodla stát se patron-
kou budoucí sportovní haly a co z
této čestné funkce pro vás vyplývá? 
Já sice v Černošicích trvale bydlím,
ale jsem pořád někde pryč, takže
jsem původně ani nezaregistrovala,
že se tu má nějaká sportovní hala

stavět! Dozvěděla jsem se to tak, že
mne před asi dvěma roky oslovil
pan starosta, představil projekt, plá-
ny, nákresy… a požádal, zda bych
se také nemohla zapojit a pomoci.
Vůbec jsem neváhala – argumenty,
proč halu postavit, byly opravdu
pádné a vlastně i alarmující. Černo-
šická ZŠ má kapacitu přes 900 žáků,
je největší v okrese Praha-západ, ale
jako snad jediná takto velká škola v
republice nemá potřebnou tělocvič-
nu. Děti sportují v místnůstce, kde
udělají pět kroků a musí se otáčet, a
nebo na cestách v okolí školy, kde
jezdí auta! (Dokončení na str. 3) (mif)

REPREZENTANTI V ŘEVNICÍCH. Fotbaloví reprezentanti a hráči Sparty Praha Pavel Kadeřábek, Jakub Brabec a Ladislav Krejčí (v horní řadě třetí -
pátý zprava) se zúčastnili 3. března tréninku řevnických žáků. Po něm uspořádali přímo na hřišti autogramiádu. (Viz strana 14) Foto NN M. FRÝDL

S KAMÍNKEM. Věra Čásavská při
slavnostním pokládání základních
kamínků haly.       Foto Petr KUBÍN

Takovou hádku jsem nezažil!
MÍSTOSTAROSTA ŘEVNIC ODSTOUPIL, ŠÉFREDAKTOR RUCHU BYL ODVOLÁN

17. března 2015 - 5 (643) Cena výtisku 7 Kč

Řevnickou houslistku ocenil

virtuos Václav Hudeček

Halu za 50 milionů pomáhá »postavit« Věra Čáslavská

Nejkrásnější motorky
staví Řevničan Jakub
Řevnice, Praha - Absolutním vítě-
zem mezinárodního Mistrovství ČR
ve stavění motocyklů Bohemian
Custom Bike se stal čtyřiadvacetile-
tý Řevničan Jakub Kadeřábek. 
Oficiální Mistrovství ČR ve stavění
motocyklů se konalo 5. až 8. března
ve Veletržním paláci v pražských
Holešovicích. Součástí soutěže byl
veletrh Motocykl 2015. 
„Stavění motorek je zatím pouze
koníček a velká část mého životního
stylu,“ říká Kadeřábek, který jako
nejmladší účastník soutěže triumfo-
val v konkurenci více než devadesá-
ti strojů z celé republiky.            (pef)
(Dokončení na straně 3)

Dobřichovice - Vážně poraněného
muže v bezvědomí našli chodci prv-
ní březnový den časně ráno na lávce
pro pěší v Dobřichovicích.
„Pětašedesátiletý pán utrpěl velmi
vážné poranění hlavy, navíc byl pod-
chlazený,“ uvedl ředitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. Záchranáři
zraněnému poskytli základní ošetře-
ní, napojili jej na umělou plicní ven-
tilaci a převezli do motolské nemoc-
nice. „Zde bohužel po několika ho-
dinách zemřel,“ doplnil Bulíček s
tím, že tragickou událost vyšetřují
policisté. (mif)
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Takovou hádku jsem ještě nezažil!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ať už se po skončení nahrávání ode-
hrálo cokoliv, fakt je, že nedlouho
po veřejném zasedání na členství v
radě i zastupitelstvu rezignoval je-
den z místostarostů Pavel Drhlička.
Právě on přitom měl být jedním z
účastníků vyhroceného sporu. „Od-

stoupení Pavla Drhličky z funkcí v
městské samosprávě je vyústění
kombinace osobních a zdravotních
důvodů, jež určitě lépe popíše sám,“
uvedl Tomáš Smrčka. O vyjádření
jsme požádali i samotného Drhličku
– do uzávěrky tohoto vydání nám ale
na mailem zaslané dotazy neodpově-
děl. Na Facebooku TOP 09 a nezá-
vislí Řevnice, za které kandidoval,
napsal: „V únoru uplynuly tři měsíce
od mého zvolení místostarostou
města Řevnice. Bohužel musím po
této době konstatovat, že mě osobní
i rodinné důvody, a též mé vleklé
zdravotní problémy, donutily rezig-
novat k 16. 2. jak na pozici místosta-
rosty, tak na pozici člena zastupitel-
stva města Řevnice.“
Po posledním veřejném zasedání
skončil i šéfredaktor Ruchu Tomáš
Hromádka. Ten ale nikoliv sám – byl
odvolán městskou radou. Proč? „ V
minulém volebním období byla za-

vedena pravidla pro publikování Ru-
chu, která odporovala Kodexu rad-
ničního periodika, následně došlo k
rozpadu redakční rady. I když byla
tato pravidla zrušena, devastace pu-
blikační etiky vedla na stránkách
Ruchu k dalšímu vzájemnému napa-
dání a rozpad redakční rady pokra-
čoval,“ sdělil starosta Řevnic. „Rá-
di bychom změnili celkovou komu-
nikaci Řevnic směrem k občanům, a
proto jsme se rozhodli vypsat výbě-
rové řízení, které pozici šéfredaktora
přisuzuje větší odpovědnost za vy-
vážené a kvalitní zpravodajství i cel-
kovou koncepci komunikace ve
městě,“ dodal s tím, že než bude vý-
běrové řízení ukončeno, vyjde jedno
nebo dvě čísla Ruchu v provizorní,
zkrácené podobě. Přípravou těchto
čísel byla pověřena Marie Reslová,
která zároveň nahradí odstoupivšího
Pavla Drhličku v zastupitelstvu Řev-
nic. Miloslav FRÝDL

Dva roky uplynou 22. března od smrti známého
herce a moderátora Vladimíra Čecha. V pobe-
rounském kraji byl velmi oblíbený - jednak
sedm let účinkoval jako Karel IV. s místními
ochotníky v muzikálu Noc na Karlštejně, jed-
nak každoročně představoval Otce Vlasti v
Královském průvodu z Prahy na Karlštejn.
Právě při této příležitosti se v Hlásné Třebani
seznámil s tamními Holkami v rozpuku. Zmín-
ka o tomto svérázném uskupení se objevila v
knize Můj syn Vladimír Čech, již před časem
vydala hercova matka Heda Čechová.         (mif) 

Kniha Můj syn Vladimír Čech se mi dostala do ru-
kou čistě náhodou. Jelikož jsme Vladimíra dá se
říci přímo milovali (nejen Holky v rozpuku, ale
celá Hlásná Třebaň),  hned jsem se do ní začetla. S
velkým údivem jsem zjistila, že na stránce 231 se

píše o nás, o »holkách«. Musím přiznat, že jsem
nevěřila vlastním očím, měla jsem až husí kůži,
tak mne to dojalo. Heda Čechová  otiskla naši bá-
seň, kterou jsme složily jako gratulaci k Vladimí-
rovým šedesátinám. Při této příležitosti se nám
zmínil, že má rád koprovku. Tak jsme mu ji rok
nato uvařily a předaly i s básničkou:
Císaři a králi náš, cestu svoji opět máš, naší obcí
věru krásnou, Třebaní jež zve se Hlásnou.
Vítáme a klaníme se, někdo také dary nese.
A my Tobě, králi milý, překvapení připravily:
Koprovkou, co máš tak rád, nepohrdneš jistě snad.
Vařily jí oddaně, Tvé kuchařky z Třebaně.
Chtěla bych Hedě Čechové moc poděkovat. Na
Vladimíra se nedá zapomenout, byl to skvělý člo-
vek, v našich srdcích zůstane navždy.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Navrhněte členy redakční rady Ruchu!
Vážení občané Řevnic, v Ruchu se rozpadla redakční rada a odešel šéfre-
daktor. Aby mohl městský zpravodaj dále vycházet, je třeba sestavit novou
redakční radu, která bude zárukou, že v Ruchu budou zveřejňovány objek-
tivní, vyvážené a zajímavé informace a že nový šéfredaktor nebude vystaven
politickým tlakům a útokům. Jako hnutí, jehož členové jsou v městském zas-
tupitelstvu, máme právo nominovat do redakční rady osoby, o nichž si mys-
líme, že jsou zkušené, respektované a mají morální kredit, aby tuto neleh-
kou roli zvládly. Máme zájem, aby námi navržení lidé měli podporu řevnic-
kých obyvatel, proto se na vás obracíme se žádostí, abyste nám pomohli
najít a vybrat lidi, kterých si vážíte a o nichž jste přesvědčeni, že mají pro
práci v redakční radě Ruchu vlastnosti a schopnosti. Návrhy poslílejte do
3. 4. na: prorevnice@email.cz, nebo je vložte v obálce do schránky školky
Pikolín.  Kateřina ŠuPáčKoVá, Libor KVAsnIčKA, hnutí Pro Řevnice

Odvolání moc nechápu
Řevnice - Bývalý šéfredaktor Ruchu
Tomáš HROMÁDKA byl podle vla-
stních slov šokován stylem, jakým
jej radní odvolali z funkce.
Překvapilo vás, že jste byl vedením
radnice odvolán z postu šéfredakto-
ra řevnického zpravodaje Ruch?
Nepřekvapilo. Co mě ale přímo šo-
kovalo, byl styl, jakým to Rada
města udělala: Slovy mého oblíbe-
ného spisovatele Jaroslava Foglara:
„Bylo to nečestné a nesportovní.“ 
Na schůzku redakce Ruchu se 10. 2.
dostavil místostarosta Ondřej Skrip-
nik, kde vyjádřil mně a členům re-
dakce poděkování i podporu v další
práci a sdělil nám, že redakce Ruchu
je na základě rozhodnutí Rady měs-
ta Řevnice zbavena nutnosti zasílání
kritických ohlasů na činnost řevnic-
ké samosprávy před vydáním k vy-
jádření městské radě. Následně mi
bylo 3. 3. starostou Tomášem Smrč-
kou sděleno, že rada se mnou nepo-
čítá, že nemám připravovat jubilejní
číslo k 25. výročí existence časopisu
a ukončit veškeré aktivity s tím, že
se členové městské rady shodli na
tom, že mě 6. 3. na svém jednání od-
volají. Bylo mi slíbeno, že o usnese-
ní budu informován, abych se roz-
loučil se čtenáři. Odvolání se neko-
nalo a byl jsem donucen uzavřít do-
hodu o ukončení působení ve funkci
dohodou. V pátek 6. 3. mě kontakto-
vala e-mailem Marie Reslová s in-
formací, že jí mám předat agendu
časopisu. Bez jakéhokoliv usnesení
či sdělení rady města. Agendu jsem
jí nepředal, učinil jsem tak o několik
dní později do rukou tajemnice
městského úřadu, které jsem byl za
práci zodpovědný. 
Jaké jsou podle vás důvody odvolá-
ní? Cítíte je jako křivdu?
Důvody moc nechápu, zřejmě v tom
bude politika. Snažil jsem se se svý-
mi spolupracovníky, aby v Ruchu
zněly názory ze všech úhlů pohledu,
aby byly eticky korektní, aby se lidé
nenapadali a aby byl Ruch co mož-
ná nejkomplexnějším zdrojem in-
formací o městě. Současná rada mi
nikdy nic oficiálně nevytkla, plnil
jsem její zadání. Ukřivděný se necí-
tím. Prostě budu psát jinde a pro ně-
koho jiného, jsem profesionál. Místo-
starostovi Skripnikovi, do jehož kom-
petence Ruch patří, jsem mj. napsal:
„Vaše jednání i jednání dalších čle-
nů Rady města mě velmi zklamalo,
ale nechci se k tomu vracet.“    (mif)

Není radním hanba?
Řevnice - Co současnému dění na
radnici říká bývalý starosta Řevnic
Libor KVASNIČKA?
Jak jako opoziční politik hodnotíte
odstoupení místostarosty Pavla Dr-
hličky z rady i zastupitelstva?
Myslím si, že odstoupení pana Drh-
ličky není dobré ani pro radu města,
ani pro Řevnice. Z druhé strany prá-
ce v zastupitelstvu a radě je velmi
psychicky náročná a ne každý to do-
bře snáší. Z tohoto pohledu může
být odstoupení dobré jak pro pana
Drhličku, tak pro jeho blízké. 
Proč byl podle vás odvolán šéfre-
daktor Ruchu Tomáš Hromádka?
Kořeny odvolání bych hledal v mi-
nulém volebním období, kdy byl
»exkomunikován« z volebního us-
kupení, za které kandidoval. Prav-
děpodobným důvodem vyloučení
byl pocit, že jde »příliš na ruku«
tehdejší radě. S Tomášem jsme měli
korektní pracovní vztahy, které ale
neměly nic společného ze servilitou.
Z pohledu opozice změna ve vedení
Ruchu vyvolává mnoho otázek tý-
kajících se nezávislosti budoucího
šéfredaktora a redakce. K pochy-
bám přispívá i fakt, že nebylo vydá-
no oficiální vyjádření rady, a my si
musíme informace získávat z neofi-
ciálních zdrojů. Akt odvolání pova-
žuji za politicky nešikovný a lidsky
nešťastný. Nechápu, proč se neko-
nala veřejná diskuze o budoucím
směrování Ruchu následovaná vý-
běrovým řízením na šéfredaktora a
až poté odvolání starého šéfredakto-
ra. Takto zbude pachuť z podivně
odvolaného šéfredaktora a rozpačitý
pocit z jubilejního vydání k 25. vý-
ročí vycházení Ruchu. Děkuji šéfre-
daktorovi i všem, kteří Ruch pomá-
hali tvořit. Kromě Tomáše Hromád-
ky chci poděkovat jmenovitě Mila-
dě Horké a Jindřichu Königovi.
Radních, potažmo celé koalice, bych
se chtěl zeptat, zda si uvědomují, ko-
lik práce pro Ruch a Řevnice tito li-
dé odvedli, a zda jim není trochu
hanba z toho, jak se k nim v souvis-
losti s odvoláním šéfredaktora Ru-
chu zachovali.          (mif)

DOBRÁ JE. Vladimír Čech si pochutnává na ko-
provce od Holek v rozpuku. Foto ARCHIV

PŮVODNÍ RADA. Řevnická městská rada v původním složení. Pavel Drh-
lička (třetí zleva) nyní odstoupil. Foto ARCHIV

Heda Čechová se v knize o synovi zmiňuje i o »holkách«
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Halu pomáhá »postavit« Věra Čáslavská
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V čem spočívá taková soutěž ve stavění motorek? 
Do této soutěže jsou vybírány motocykly, které
jsou buď přestavěné ze standartních, sériových
motorek, nebo jsou to díla navržená a vyráběná od
základu samotným stavitelem. To je můj případ.
Stroje jsou hodnoceny samotnými vystavovateli,
tedy staviteli motorek, s jedinou výjimkou - The
Best of Bohemian Custom Bike. Nejvyšší oceně-
ní, které lze v této soutěži získat, to určuje odbor-
ná porota. Motocykly jsou rozděleny do osmi ka-
tegorií podle stylu, vzhledu a použitých kompo-
nentů. Já byl zařazen do kategorie Old School -
díky tomu, že v mé motorce je motor Harley-
Davidson WLA z roku 1942. Tuto kategorii jsem
vyhrál a získal pohár časopisu Easyriders The best
of Easyriders. Navíc mně byl odbornou porotou

udělen pohár a ocenění The Best Of Bohemian
custom Show, což je absolutní vítězství v soutěži. 
Jak dlouho jste na vítězné »mašině« pracoval? 
Stroj jsem stavěl 3 roky, což představuje asi 2500
hodin práce. Motocykl jsem stavěl od základu -
rám, přední vidlice, zadní kyvná vidlice, nádrž,
řídítka... Vlastně vše, kromě motoru a převodov-
ky, ale i tyto části prošly nemalými úpravami. Ně-
které díly do motoru mi postupně chodily z USA.
Co chystáte dál? Je těžké se dostat do jiných po-
dobných soutěží?
Do evropských a světových soutěží se vpodstatě
může přihlásit každý, tedy i já. Nejbližší akce, na
které bych chtěl jet, je Mistrovství střední a vý-
chodní Evropy - Euro Bike Fest a Mistrovství Ev-
ropy v německém Mainzu.     Petra FRÝDLOVÁ

Co má vlastně patronka sportovní
haly »v popisu práce«? 
Pomáhám hlavně s propagací pro-
jektu a se sháněním peněz. Byli jsme
třeba s panem starostou za ministrem
školství, o příspěvku jsme jednali i s
ministerstvem financí. Hledali jsme
jakékoliv řešení, třeba i nějakou mi-
mořádnou dotaci, protože to dlouho
vypadalo, že jinou naději nemáme.
Také jsem svým jménem podpořila
aktivitu, kdy se sháněli významní
dárci a sponzoři z řad místních obča-
nů i podnikatelů. 
Jak to dopadlo? 
Výborně. Černošice měly štěstí - byl
vyhlášen dotační program na posíle-
ní kapacity školských zařízení v prs-
tenci kolem Prahy a s naším projek-
tem se v něm podařilo uspět. Získali
jsme asi třicet milionů z celkových
padesáti, které bude hala stát! 
Překvapilo vás, jak velkou odezvu
vyvolala veřejná sbírka s mottem
Společně to dáme?  
Mě to hlavně velmi potěšilo. Potě-
šilo mě, jak fantasticky se k záměru
vybudovat halu obyvatelé Černošic
postavili, že si ho vzali za svůj. Díky
sbírce se podařilo shromáždit asi
osm milionů korun. Další peníze
vynesl prodej benefičních kalendářů
s fotografiemi místních spolků, ve
prospěch haly se loni v září konal u
Berounky velkolepý koncert, spolky
věnovaly výtěžky svých akcí na ha-
lu, lidé si »adoptují« sedadla v bu-
doucím hledišti… 
V polovině února se konalo slav-
nostní pokládání základních kame-
nů haly. Nikoliv kamene, ale kame-
nů. Každý mohl přinést či dostat
svůj kamínek a něco na něj nama-
lovat. Co jste nakreslila vy a proč? 
Původně jsme chtěla přispět kamín-
kem od dcery, na kterém byla kočič-
ka. Pak jsem si ale říkala, že by se
dárky neměly dávat dál a že obrázek
by se také určitě dal vymyslet vhod-
nější.  Třeba olympijské kruhy. Jsem
olympionička, byla jsem v meziná-
rodním, československém i českém
olympijském výboru, tak se snad za
to na mne nikdo zlobit nebude. Na
slavnosti jsme požádala školáky, aby
kruhy na kámen vymalovali – samo-
zřejmě správnými barvami a ve sp-
rávném pořadí. Moc je to bavilo a
mne taky. 
Kdybyste měla moc sudiček, co bys-
te budoucí hale popřála do vínku? 
Aby všichni ti, kteří v ní jednou bu-
dou sportovat, se cítili dobře a spo-
kojeně. Aby to tu každého bavilo a

nikdo se nezranil. Aby v hale sporto-
valy nejen celé Černošice, ale i širo-
ké daleké okolí. Aby sem rádi jezdi-
li i Pražáci, což určitě budou. 
Jak dlouho žijete v Černošicích a co
se vám na nich nejvíce líbí? 
V Černošicích jsme vlastně odjakži-
va. Nejdřív jsem sem jezdila za ba-
bičkou na prázdniny, později za ma-
minkou a tatínkem, když se sem od-
stěhovali na důchod. No a pak jsem

je následovala i já. Často jsem do
Černošic dávala rodičům hlídat své
děti, takže si to tady zamilovaly a
mají k tomuto místu silný vztah. Co
se mi tu líbí? Vlastně skoro všechno.
Je tu dobrý vzduch, okolní kopce a
lesy dokáží zadržet smog, který sem
jde od Prahy. Jsou tu výborné mezi-
lidské vztahy, děti se odmala učí zd-
ravit své sousedy, co se kultury týče,
centrem společenského života byly

Černošice vždycky. Pan starosta a li-
dé, kteří ho obklopují, se opravdu
hodně snaží. Máme nové chodníky,
nově zrekonstruovaný kostel, staví
se spousta nových, zajímavých do-
mů, je tu hodně hospůdek a restaura-
cí s nezaměnitelným stylem a duší.
Ráda sem zvu své přátele, dokonce i
Japonci už tu několikrát byli. 
Co vás na zdejším životě naopak
nejvíc štve, co vám vadí?
A víte, že ani nevím… Vlastně vím:
vadí mi současné sídlo městského
úřadu. To je ostuda Černošic, papun-
dekl, králíkárna. Sem přátele ze ze-
mí, kde si architektury váží, pozvat
nemohu. Zděsili by se a považovali
by to za zneuctění postavení i úřadu
starosty. Ale už se na tom pracuje –
úřad by se měl časem přestěhovat do
důstojnějších prostor. Jejich součás-
tí, snad neprozradím nic tajného, by
měl být i jakýsi koutek Věry Čáslav-
ské. Místo s věcmi, které budou při-
pomínat moji sportovní kariéru. Zá-
jemci by tu měli mít možnost vidět
diplomy, olympijské medaile, trofe-
je, ale také třeba kimono od císaře,
samurajský meč… 
Na co z dob svého aktivního sporto-
vání vzpomínáte nejraději? 
Určitě na olympiádu v Mexiku v ro-
ce 1968. Konala se krátce po okupa-
ci Československa, šlo do tuhého.
Lidé do naší olympijské delegace při
odjezdu vkládali obrovské naděje a
já moc toužila po tom, aby naše vlaj-
ka vlála na tom nejvyšším stožáru,
nad vlajkou okupantů. Chtěla jsem
tím dát najevo, že se jen tak nedáme.
Měla jsem značnou psychickou zá-
těž, zda se mi podaří obhájit olym-
pijské vítězství z Tokia, ale když se
to povedlo, byla jsem neskonale šťa-
stná. Byly to ty nejsilnější okamžiky
mé kariéry.             Miloslav FRÝDL

TEN JE MŮJ! Věra Čáslavká vybírá svůj základní kámen.    Foto Petr KUBÍN

Věra ČÁSLAVSKÁ
- světově proslulá sportovní gymna-
stka, trenérka a funkcionářka
- sedminásobná olympijská vítězka,
čtyřnásobná mistryně světa, jede-
náctinásobná mistryně Evropy, čtyř-
násobná Sportovkyně roku Česko-
slovenska
- v letech 1990–1996 předsedkyně
Československého olympijského vý-
boru, v letech 1995–2001 členka Me-
zinárodního olympijského výboru
- poradkyně prezidenta Václava
Havla pro sociální otázky a sport
- má dceru Radku a syna Martina,
žije v Černošicích

Nejkrásnější motorku dal dohromady Řevničan Jakub
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

VÍTĚZ. Jakub Kadeřábek na Mistrovství ČR ve
stavění motocyklů. Foto Tomáš HEJLEK



Naše noviny 5/15 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Vzpomínali na »posledního kovboje«
NA OZVĚNÁCH MODRÝHO BEROUNA ZAHRÁL TOMÁŠ LINKA I KARLŠTEJNSKÁ KAPELA KAPIČKY

Koncert u příležitosti 20. výročí
úmrtí zpěváka Michala Tučného se
pod názvem Ozvěny Modrýho Be-
rouna konal v pivovaru Berounský
medvěd. Zahrála na něm i karlštejn-
ská kapela Kapičky.
Sál, kde se akce konala, je zvláštní.
Jednak výzdobou - »krášlí« ho různé
busty pohlavárů a fotografie -, jed-
nak tím, jak je úzký. Naštěstí pořa-
datelé ke vchodu nainstalovali velké
plátno, takže i my, kteří jsme měli
místa vzadu, jsme mohli pozorovat
vše, co se právě děje na jevišti.
Po Kapičkách zahrál známý bard
country muziky a spoluhráč Tučné-
ho Tomáš Linka s kapelou. Měli
jsme štěstí, že jsme seděli u stolu
právě s Linkou a Tondou Kny, dal-
ším skvělým muzikantem a kamará-
dem »posledního kovboje«. Dozvě-
děli jsme se spoustu zajímavostí.
Třeba, že na všechny koncerty byl
Michal velmi dobře připraven, ale
míval vždy velikou trému. Možná
měl velký pocit odpovědnosti, aby
lidem dal vždy to nejlepší, co mohl a
uměl. Linka vyprávěl, že při vyslo-
vení jména Michal Tučný se mu vy-
baví člověk, který u nás položil zá-

klady moderní americké country.
„Vždycky držel vysoký standard
písní a zanechal po sobě nesmazatel-
nou stopu,“ řekl Linka. „Jsem moc
šťastný, že jsem mohl jít po jeho ži-
votní cestě kousek s ním,“ dodal 
Další vzpomínku přidal kamarád Jir-
ka Klábr (Kreisinger), který hrál ve

skupině Střelci. V roce 1980 si St-
řelci s Tučným zahráli. Michalovi se
moc líbil Jirkův obal na banjo a
Klábr se rozhodl, že mu udělá stejný.
Příští rok při koncertu Tučňáků v
Králově Dvoře mu ho předal. Michal
byl pouzdrem nadšený a vozil ho
pak na všechny svoje koncerty. 

Byl to velmi podařený večer. Obrov-
ský potlesk a díky  všem, kteří tyto
akce pořádají.       Jitka ŠvECová,

Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.             (vš)
KINO ŘEVNICE
18. 3. 20.00 BÍLÝ KŮŇ
20. 3. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
21. 3. 15.30 PÍSEŇ MOŘE
21. 3. 17.30 REZISTENCE
21. 3. 20.00 AMERICKÝ SNIPER
25. 3. 15.00 TŘI BRATŘI
25. 3. 20.00 FÉNIX
27. 3. 20.00 DIVOČINA
28. 3. 15.30 KONEČNĚ DOMA
28. 3. 17.30 CHAPPIE
28. 3. 20.00 film na přání

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
16. 3. a 18. 3. 17.30 VYBÍJENÁ
16. 3. a 19. 3., 20.00 (Čt 18.30) TEORIE
VŠEHO
17. 3. 17.30 GHOUL 3D
17. 3. 20.00 BIG EYES
18. 3. a 25. 3. 13.45 PADDINGTON
18. 3. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
20. 3. - 22. 3. 15.30 (Pá 17.30) POPELKA
21. 3. - 22. 3. 17.30 CHAPPIE
21. 3. 20.00 DIVOČINA
22. 3. 20.00 FOTOGRAF
24. 3. PERNÝ DEN
26. 3. 15.30 TEORIE VŠEHO
27. 3. OZVĚNY TRILOBITU

KINO RADOTÍN
17. 3. a 20. 3. 17.30 (Pá 20.00) KOBRY
A UŽOVKY
17. 3. 20.00 SBOHEM JAZYKU 3D
18. 3. 10.00 HODINOVÝ MANŽEL
18. 3. 17.30 FÉNIX
18. 3. 20.00 DIVOČINA
19. 3. 17.30 TEORIE VŠEHO
19. 3. 20.00 VIOLETTE
20. 3. 17.30 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
21. 3. 16.00 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
21. 3. a 27. 3. 17.30 (Pá 20.00) GUN-
MAN: MUŽ NA ODSTŘEL
21. 3. 20.00 BIG EYES
24. 3. 17.30 OKNO DO DVORA
24. 3. 20.00 LÁSKA JE DOKONALÝ
ZLOČIN
25. 3. 17.30 FOTOGRAF
25. 3. 20.00 ŽENA V ČERNÉM 2:
ANDĚL SMRTI
26. 3. a 31. 3. 17.30 (Út 20.00) MY JSME
TI NEJLEPŠÍ
26. 3., 28. 3., 31. 3. 20.00 (Út 17.30)
VYBÍJENÁ
27. 3. 17.30 KONEČNĚ DOMA 3D
28. 3. 15.30 KONEČNĚ DOMA
28. 3. 17.30 KÓD ENIGMY

Řevnickou houslistku ocenil Václav Hudeček
Řevnice, Praha - Na Mezinárodní houslové soutěži Mistra J. Micky, jež se
konala 6. - 8. 3. v Praze, zářila Magda Routová. Třináctiletá houslistka na-
vštěvuje třídu Lenky Kolářové v řevnické ZUŠ.
Nad prestižní soutěží převzal záštitu houslový virtuos Václav Hudeček, kte-
rý byl zároveň i předsedou poroty. „Ve své kategorii, kde byli zastoupeni
Češi, Srbové, Japonci a Němci, získala Magda nádherné 2. místo, hned za
fenomenální houslistkou ze Srbska, sdělila Kolářová s tím, že její svěřenky-
ně svůj dvacetiminutový program předvedla s velkou noblesou, obrovskou
muzikálností a technickým umem. „Porota nešetřila chválou ani po skonče-
ní soutěže,“ dodala spokojeně Kolářová.
Magdu Routovou si budete moci poslechnout na Koncertu vítězů meziná-
rodních soutěží, který se koná 13. 4. od 19.00 v sále řevnického Zámečku.
Kromě ní zahrají Tereza Petrová (housle), Kamila Kolářová (klavír, flétna)
a Kristin Kuthanová (flétna). (pef)

Tipy NN
* Film Cesta ven můžete vidět 18.
3. od 14.30 v klubu Ferenc Futurista
Černošice. Simona KySilKová
* Astronaut Charles Moss Duke,
člen posádky Apolla 16, bude 18. 3.
od 19.00 v modlitebně Církve bratr-
ské Černošice hovořit o cestě na
Měsíc i o vlivu, jaký měla na jeho
emocionální a duchovní život. (pap)
* Fotografie z Ladakhu bude 19. 3.
od 19.00 v čajovně Řevnice promí-
tat a o cestě po tibetsko-nepálských
horách vyprávět Marie Bělohlávko-
vá. Vstupné 70.     Jan CHErUBÍN
* EthnoTančírnu se skupinou Les
Tambours hrající guinejskou a ma-
lijskou hudbu pořádá 20. 3. od 19.00
řevnická čajovna. Jan CHErUBÍN
* Se spisovatelkou Ludmilou Vaň-
kovou bude besedovat reportér Josef
Klíma 21. 3. od 19.00 ve vinárně U
Karoliny Dobřichovice.              (mif)
* Čtyři pohádkové příběhy podle
Františka Hrubína sehraje divadlo
ŠUS 22. 3. od 16.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 70 Kč.        (pab)
* Společné vystoupení dětí z mateř-
ské školy, dětských skupin TJ Sokol
Hlásná Třebaň a malých hasičů se
pod názvem Festival vítání jara us-
kuteční 25. 3. od 16.00 v hlásnotře-
baňské sokolovně. (zoch)
* Amerického režiséra a producen-
ta Gene Deitsche žijícího v Praze
představí ve svém pořadu režisérka
a spisovatelka Pavla Petráková
Slancová 26. 3. od 19.30 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Irena Budweiserová a skupina
Plavci koncertují 27. 3. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino. (vš)
* Pohádku O červeném vajíčku uve-
de Liduščino divadlo 28. 3. od 15.00
v areálu zámku Dobřichovice. Před-
stavení je součástí Jarních trhů. (ak)
* Česko-moravský ples pořádá 28.
3. od 19.00 v Zadní Třebani řevnic-
ká lidová muzika Notičky. V kultur-
ním domě vás čeká bohatá tombola,
losování hlavních cen, dvě překva-
pení a muzika v podání Notiček i
cimbálovky Harafica. Vstupenky lze
objednat na tel. č.: 603245784. (pef)
* Novinář Otakar Štanc, romanopi-
sec Zdenek Primus, autorka knih pro
děti Jana Klimentová, překladatelka
Eva Klimentová i filmový scenáris-
ta Marek Epstein budou číst svá díla
28. 3. od 19.00 v klubu Ferenc Futu-
rista Černošice. (sik)
* Stabat Mater Antonína Dvořáka
zazní 29. 3. od 18.00 v modlitebně
Církve bratrské Černošice. Účinkují
R. Poláková (soprán), Š. Mistrová
(alt), S. Mistr (tenor), J. Janda (bas),
Pražští Pěvci a Černošická komorní
filharmonie.        václav PolÍvKA
* Blues-rockový maďarský kvartet
Jack Cannon Band zahraje  29. 3. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 180/150 Kč. (pab)
* Výstava Jan Hus 1415 a 600 let po-
té k výročí upálení J. Husa v Kost-
nici bude v Muzeu Českého krasu
Beroun k vidění do 29. 3.          (pap)
* Obrázky Oldřicha Dudka jsou vy-
staveny v kavárně Café Bím Dobři-
chovice. (mif)

Řevnice – Djembe jsou africké
bubny. Jan Cherubín je majite-
lem řevnické čajovny a – hráč na
djembe. Čtyřikrát do měsíce si s
ním v čajovně můžete zabubno-
vat i vy.
„Za zvuků bubnů se lidé mohou do-
konale uvolnit a odbourat stres. Hra
na djembe má v podstatě terapeu-
tický efekt,“ tvrdí Cherubín. „Stres
je vlastně určité napětí v mysli a tě-
le. Pokud se při hře správně pracu-
je s napětím, dostaví se i uvolnění a
relax,“ dodává. Pozitivních účinků
na lidský organismus ale bubnová-
ní podle řevnického čajovníka nabí-
zí více. Hra oběma rukama prý na-
příklad harmonizuje pravou a levou
hemisféru mozkovou a tím i vyva-
žuje emocionalitu s racionalitou.
„Další zajímavý efekt hry na bubny
je naladění se na tzv. rytmus srdce,
při kterém si srovnáte krevní tlak a
veškeré tělesné funkce. Bubnování
taktéž přináší povznesení ducha ne-
boli šamanský trans, kdy můžete
opravdu vstoupit do vyšších mož-
ností vás samých.  A jednou z důle-
žitých vlastností společného hraní
na buben je neverbální komunika-
ce, kde si každý osvojuje hrát sám
za sebe v souladu s celkem.“
Strach, že by se na djembe nenau-
čil, prý nemusí mít nikdo – podle
Cherubína to zvládne každý. „Za-
tím jsem na svých lekcích nepotkal

nikoho, kdo by se to alespoň trochu
nenaučil - pokud opravdu chtěl,“
tvrdí majitel řevnické čajovny, kte-
rý sám na bubny hraje už bezmála
dvacet let. „Nejvíce ze všech bubnů
jsem si oblíbil a osvojil hru právě
na tradiční africké djembe. Je rela-
tivně jednoduché se skrze něj vyjá-
dřit, přijďte si to vyzkoušet!“

Miloslav FrýDl

Jan Cherubín.           Foto ARCHIV

VZPOMÍNKA NA TUČNÉHO. Karlštejnská country kapela Kapičky při vz-
pomínkovém koncertu v Berouně.   Foto Jitka ŠVECOVÁ

Bubnovat se naučí každý! Každý, kdo chce
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Všeradův kurýr

Vícedenní seminář s názvem Provoz drah v ne-
státní sféře bude od 18. do 20. března hostit Zá-
mecký dvůr Všeradice.
Jedná se o závěrečný seminář pro zástupce obcí,
městysů a měst konající se v rámci projektu Naše
vlídná nádraží. Ten ve Středočeském kraji a Ús-
teckém kraji společně připravily Místní akční
skupina (MAS) Karlštejnsko, obecně prospěšná
společnost SERVISO a MAS Naděje. Partnerem
projektu jsou České dráhy.
Účastníci semináře získají ve Všeradicích návod,
jak provozovat regionální dráhy a lokálky v jejich
oblasti, jak na nich udržet veřejnou osobní dopra-
vu pro občany a jak zabránit vzniku brownfield ze
současných nádraží. Budou seznámeni s aktuál-
ním legislativním stavem a možnostmi provozu
regionálních drah v České republice ve státním i
nestátním prostředí, se způsobem financování in-
frastruktury regionálních drah a provozu na nich,
stejně tak se vztahy mezi cenou veřejné služby na

regionálních dráhách a její hodnotou (financová-
ní dopravy, vozidla, četnost provozu...). Lektoři
se zaměří i na praktické otázky, možnosti a zku-
šenosti realizace převodu regionálních drah a je-
jich jednotlivých částí do majetku obcí a provozu
drah v jejich gesci.
Součástí akce bude také půldenní terénní exkurse,
při níž se její účastníci seznámí s provozem a sta-
vem lokálních tratí Zadní Třebaň - Lochovice a
Praha - Rudná u Prahy - Beroun i s tratí v areálu
Lomů Mořina.
Všeradická vzdělávací akce je poslední v rámci
projektu Naše vlídná nádraží. Dosud se konaly se-
mináře Historie, tradice a strategie provozu regi-
onálních drah - Železnice Desná ve Velkých Lo-
sinách, Regionální dráhy - socioekonomický roz-
vojový prvek regionu v Třebívlicích-Dřemčicích
a Budoucnost regionálních drah v legislativním
prostředí ČR a EU v Obrnicích. 

Bohumil STIBAL, Všeradice

Budou jednat o provozu drah
VŠERADICE HOSTÍ SEMINÁŘ PROJEKTU NAŠE VLÍDNÁ NÁDRAŽÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2015 (172)

MDŽ. Na oslavu svátku MDŽ do Všeradic dora-
zilo 13. 3. několik desítek místních žen a slečen.
Děti ze školky zazpívaly mnoho písniček a rozda-
ly maminkám dárečky. Poté, co dostaly přítomné
ženy i slečny květinu, zahrála na housle Magdič-
ka Routová a předvedla se skupina břišních ta-
nečnic (na snímku). Pak začala diskotéka. Děkuji
účinkujícím, všem, co pomáhali se zajištěním pro-
gramu, dětem i obecnímu úřadu. 

Text a foto Lukáš TeSařík,  všeradice 

Olda Burda vyzpovídá
»bublináře« Kodeše
V pátek 20. března se ve 20 hodin v Zá-
mecké restauraci Všeradice rozezní hud-
ba - bude se zde konat první letošní Zá-
mecká diskotéka. K tanci a poslechu bu-
de vyhrávat známý DJ Olda Burda. Místa
k sezení si můžete rezervovat na tel.: 606
944 074, vstupné je 50 Kč.
Další zábava je přichystána na duben,
kdy budou ve všeradické Galerii M. D.
Rettigové po roce obnoveny Zámecké ve-
čery. Jejich moderování se nově ujme
právě Oldřich Burda. Pozvání k první be-
sedě, která se bude konat 17. 4. od 19.00,
přijal profesionální bublinář Matěj Ko-
deš. Ten je držitelem několika světových
rekordů, mezi něž patří např. nejdelší bu-
blinový řetěz nebo nejvíc lidí zavřených v
jedné bublině.
Těšit se můžete na triky s bublinami, kte-
ré předvede. Vstupenky na vystoupení si
můžete rezervovat v galerii nebo na tel.
725 978 876. veronika Červená,

Zámecký dvůr všeradice

Z podbrdského kraje 
* Oslavu svátku svého patrona, sv. Josefa pořá-
dá 19. 3. od 14.30 Azylový dům pro matky/otce s
dětmi v Lochovicích. V prostorách Rodinného
centra Betlém se současně bude konat V. ročník
soutěže o nejlepší domácí bábovku. Každý může
přinést svůj výtvor a zároveň ochutnat bábovky
ostatních. Všichni Josefové, Pepové a Pepíci, kte-
ří přijdou, dostanou dárek a dozví se zajímavosti
o svém jméně.                             Jitka PAPEŽOVÁ
* Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Vše-
radic se uskuteční 20. 3. od 19.00 ve zdejším hos-
tinci Na Růžku.  Bohumil STIBAL

Na turnaji změří síly sto padesát fotbalistů z patnácti týmůA-mužstva Všeradic zahájí
jarní boje na hřišti Stašova
Všeradice - Jarní mistrovské boje zahájí
předposlední březnovou sobotu také fotbalisté
A-mužstva Všeradic. Po zimní přestávce je če-
kají další boje v berounském okresním přebo-
ru. Na podzim vybojovali dvacet bodů a po po-
lovině odehraných utkání jim v tabulce patří
šestá příčka. Kdy a kde tedy budou hrát na ja-
ře?                 (mif)

Stašov – Všeradice 21. 3. 15.00
Všeradice – Neumětely 28. 3. 15.00
Chlumec – Všeradice 5. 4. 16.30
Všeradice – Loděnice B 11. 4. 16.30
ČL-U Beroun – Všeradice 19. 4. 17.00
Všeradice – Komárov 25. 4. 17.00
OZT – Všeradice 2. 5. 17.00
Chyňava – Všeradice 9. 5. 17.00
Všeradice – Žebrák 16. 5. 17.00
Tlustice – Všeradice 23. 5. 17.00
Všeradice – Drozdov 30. 5. 17.00
Trubín – Všeradice 7. 6. 17.00
Všeradice – Osek 13. 6. 17.00

Malí fotbalisté Všeradic poctivě
celou zimu trénují na nadcháze-
jící sezonu. Fyzičku, atletiku,
ale především fotbalové doved-
nosti drilují 2x týdně v tělocvič-
ně na Tmani a v Hostomicích.
Protože ale hlavní zkušenosti
nasbírají při hře samotné, roz-
hodlo se vedení TJ Durisol Vše-
radice uspořádat 28. a 29. 3.
turnaje mladších přípravek.
Hlavním cílem turnaje není sbí-
rání bodů, ale herních zkuše-
ností.  „Jde nám především o to,
aby si kluci kvalitně zahráli,
měli ze hry radost, odvezli si od
nás pohár a hezkou vzpomínku.
My jako trenéři pak na trénin-
cích můžeme dopilovávat chy-
bičky, které se při turnaji budou
objevovat,“ uvedl asistent tre-
néra Michal Vitner.  
Turnaje se hrají na umělém po-

vrchu v Zámeckém dvoře Všera-
dice, vždy od 8.00. V sobotu 28.
3. sehrají zápasy ročníky 2008 a
2009, v neděli 29. 3. pak roční-
ky 2006 a 2007. Srdečně zveme

všechny fanoušky a budeme rá-
di, pokud přijdete kluky podpo-
řit. Uvidíte v akci 150 mladých
fotbalových nadějí z 15 týmů.

Lucie boxanová, Svinaře

MALÍ VŠERAĎÁCI. Na turnaji bude hrát i mladší přípravka Vše-
radic. Foto Lucie boxanová
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Již sedmý Koncert pro Karlštejn se
uskutečnil na konci února v místní
restauraci U Janů. Výborně jsme se
pobavili s Miroslavem Palečkem i
jeho hostem!
Zazněly nestárnoucí písničky, hlav-
ně tzv. »Ježkárny«. Mirek je správný
šoumen, nechyběla melodičnost, hu-
mor a hlavně jeho svérázný písnič-
kový pohled na svět. Hostem letoš-
ního koncertu byl kytarista Jan Ma-
těj Rak. Takto jej Paleček přivítal:

„Připadám si tady jako v pohádce,
nade mnou hrad, není tu žádný drak
a na podium přichází můj host Jan
Matěj Rak…“
Syn Štěpána Raka je po tatínkovi -
také vynikají kytarista, navíc i pís-
ničkář. Jeho vystoupení představo-
valo opravdu silný zážitek. Ani jsme
nedutali. Zazněly skladby Jaroslava
Ježka (Jan je velký obdivovatel Jež-
kových písní) i melodie ze starých
filmů. Přenádherná byla kompozice

J. S. Bacha. Co ten člověk umí s tou
kytarou, to je neskutečné. Měla jsem
s sebou vnučku, která hraje osmým
rokem na kytaru - byla z toho, co
viděla a slyšela, úplně vedle. Jen se
dívala na jeho prsty, nedýchala, žas-
la. Na závěr koncertu nám hoši za-
hráli písničku Život je jen náhoda.
Skvělá tečka - zaplněný sál oba mu-
zikanty odměnil neutuchajícím po-
tleskem. Díky!
Poděkování patří i zvukaři Pavlu
Blaženínovi a Karlštejnskému kul-
turnímu sdružení, které tyto koncer-
ty zastřešuje. Tak přátelé, za rok zase
naviděnou a doufám, že přijdete
všichni opět v tak hojném počtu, ja-
ko letos. Jitka ŠVeCoVá, 

Hlásná Třebaň

Na slavnosti dorazí
Helena Vondráčková
Slavnosti Morany spojené se zahá-
jením turistické sezony se uskuteční
11. dubna od 13 do 16 hodin na lou-
ce u mostu v Karlštejně. Moderovat
je bude známá zpěvačka Helena
Vondráčková.
Součástí akce bude soutěž o nejori-
ginálnější figurinu Morany. Svůj
výtvor může mezi 11 a 13.00 přinést
každý. O vítězi rozhodne porota, v
níž »zasednou« mj. známý bavič
Petr Novotný či starosta Karlštejna
Petr Rampas. V 15.30 budou vyhlá-
šeny výsledky soutěže a Morany bu-
dou vhozeny do Berounky. Na
16.00 - 16.30 pak je naplánován
vzlet balonů s držiteli VIP letenek.
Cílem slavností, které pořádá Ba-
lonklub Karlštejn, je ukázat Karlš-
tejnsko jako pohostinné místo v
okolí známého hradu s možnostmi
rekreačního a kulturního vyžití pro
celou rodinu a podpořit spolkový
život regionu.           Jan SMRčkA,

Vysoký Újezd

Kemp otevře 1. dubna
Otevření Autokempu Karlštejn se
blíží, letošní sezona začne o Veliko-
nocích, 1. dubna 
Jaké akce se letos budou v kempu
konat? Jako každoročně Sraz moto-
rových tříkolek a motocyklů, Karlš-
tejnský Mazec, II. tuning sraz, Sraz
starých fordů, Halloween, akce Do-
mečku Hořovice... Mnoho lidí si ta-
ké oblíbilo náš kemp k pořádání růz-
ných firemních setkání, rodinných
oslav, školních srazů a apod... Dou-
fejme, že počasí nám bude přát jako
loni, návštěvníci budou spokojeni a 
budou se k nám do kempu rádi vra-
cet.              Radka VčeličkoVá, 

správkyně kempu, karlštejn

Během letošní zimy, která vlastně
ani žádnou zimou nebyla, jsme udě-
lali tolik jarních prací, že i lid Karlš-
tejnský přišel s kladnými ohlasy. Na
Vosinově jsme vyřezali stráně, okolo
kempu taktéž a nejvíce prokouklo
území od mostu, okolo vrtu, k obec-
nímu úřadu. Od úřadu je nyní krásný
výhled na hrad. Ještě dokončíme úk-
lidové práce, hrabání a sekání. Turis-
tická sezona může začít, my máme
městys připraven, uklizen.
Pod mostem, kde jsme po povodních
z dotace upravili celý prostor, se
chystáme ve spolupráci s Domeč-
kem Hořovice uspořádat celou řadu
dětských akcí a doufáme, že se nám
podaří uskutečnit i promítání filmů o
prázdninách. (Dokončení na straně 8)

Letos tančili na bále, za rok bude ples

TaDY sE bUDE PROMÍTaT. Zamě-
stnanci městyse při úpravách pro-
storu pod karlštejnským mostem.

Foto NN M. FrÝDl

V létě chceme promítat
STAROSTA: SEZONA MŮŽE ZAČÍT, MY JSME PŘIPRAVENI

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     3/2015 (37)                

kaRnEVal. spousta nejrůznějších
masek byla k vidění na karnevale,
který se konal v karlštejnské školce.

Foto Marcela hAšlerová
»Pro Karlštejn« hrál Paleček s Rakem
NA KONCERTU ZAZNĚLY FILMOVÉ MELODIE I SKLADBY JAROSLAVA JEŽKA

Karlštejnský zpravodaj

Vinařský bál. Po dvou letech jsme se opět rozhodli uspořádat v karlš-
tejně Vinařský bál. Pro letošní ročník jsme zvolili restauraci koliba Eliška
- a byla to dobrá volba. nádherné prostředí, perfektní obsluha. na bál při-
šlo přes 70 lidí, vládla skvělá atmosféra. k tanci i poslechu hrála kapela
kix, kterou opět v karlštejně můžete slyšet 12. června, tentokrát v kempu.
součástí večera byla degustace vín z Moravy a také mezi nás přišla zástup-
kyně kosmetické firmy, která z přítomných vylosovala tři výherkyně krás-
ných balíčků. Už teď se těšíme na příští rok, kdy pro změnu uspořádáme Vi-
nařský ples. Martina Mottlová, Karlštejn Foto Archiv
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Školní obec tvořily Budňany, Poučník, Klučice, Přední Třebaň...
ŠKOLA V BUDŇANECH OSLAVILA V ROCE 1937 STÉ VÝROČÍ TRVÁNÍ

Nejlepším tanečníkem byl Karel IV.
NA KARNEVALU V PODHRADÍ BYLY PŘIPRAVENY SOUTĚŽE PRO CAPARTY I JEJICH RODIČE

Karlštejnského Karnevalu v podhra-
dí se v neděli 8. 3. zúčastnilo 130 ná-
vštěvníků. Od 14 do 17.00 se tančilo
a soutěžilo. Dětské kostýmy byly
opravdu překrásné. Diváci se mohli
těšit pohledem na tančící rytíře, prin-
cezny, včelky, motýly, čarodějky, in-
diánky, nechyběla úžasná zdravotní
sestřička ani perfektní klaun Toník.
Hudbu pro tanečníky připravil Vik-
tor Pastorek z Karlštejna, s organiza-
cí mu pomáhal Ondra Votruba
Masky se vrhaly do všech soutěží a
nikdo neotálel. Děti prolézaly stra-
chovým pytlem, přenášely balonky
slalomovou dráhou a soutěžily ve
zpěvu. Některé úkoly nebyly jedno-
duché, například najít mezi padesáti
rozházenými botičkami ten správný
pár, byla náročná práce. Naše děti se
ale vyznají, a tak nepořádek zorgani-
zovaly a společně všechny páry po-
skládaly. Organizátoři z karlštejn-
ského pracoviště Domečku Hořovi-
ce nezapomněli ani na rodiče. Ti
soutěžili v luštění zakódovaných ná-
zvů měst. Maminky a tatínkové si

vysoutěžili  krasohledy, aby viděli
svět barevnější, na děti čekaly sladké
odměny v podobě kouzelných lízá-
tek. Dovednosti předvedli tanečníci
z kroužku Tumbao, se svými mode-
ly se pochlubila děvčata z klubu Ave.
Nejlepším tanečníkem se stal Karel
IV. (Dominik Lis z Litně). Závěr ple-
su obstaraly balónky, jež si účastníci
odnesli domů.        eva KnoPová,

Krupná

V minulém Karlštejnském zpravodaji jsem psala o
škole v Budňanech, která byla s velkou slávou po-
svěcena 8. října 1837. Oslava 100. výročí školy se
konala v neděli 16. května 1937. Řídící učitel Tů-
ma na ní tehdy pronesl tuto řeč.

Velectění, dovolte mi, abych několika větami vylí-
čil vývoj místní školy. Školní kronika přesného da-
ta, kdy se v Budňanech začalo vyučovati, se nezná.
Jest zapsáno, že karel IV. - 27. 8. 1357 při kapli
na nebevzetí Panny Marie založil a bohatě nadal
děkanství, sestávající z děkana a 4 kanovníků. na-
sazený děkan i kanovníci vykonávali bohoslužby
též na Mořině, Tetíně a v Loděnici. Obce tvořily
farní osadu. kronika zaznamenává, že s jistotou se
může říci, že byl pro tuto farní osadu ustanoven
alespoň 1 ředitel zpěvu - kantor, jemuž byli mimo
vedení kostelního zpěvu, hraní na varhany, zapiso-
vání do matrik uloženo i vyučování mládeže.
Hynek nejebsa, který jako stařec zemřel v roce
1876, tvrdil, že jejich předek byl velmi dlouhá léta
v Budňanech kantorem a dosazoval i své pomocní-
ky na školu do Tetína a do Loděnic.
kronika usuzuje, že se v Budňanech počalo vyučo-
vati již ve 14. století. Doba Josefínská věnovala
větší pozornost škole, a tak v důsledku nových na-
řízení byl roku 1807 po H. nejebsovi ustanoven
novým učitelem Ferdinand Bořický, který založil
první katalog a spravoval školu po 35 let. Od roku

1807 jsou katalogy ve školním archivu uloženy.
Školní obec tvořily obce Budňany, Poučník, klu-
čice, Přední Třebaň, Malá Mořina, Velká Mořina

a Podroblín. Škola byla farní jednotřídní. Vyučo-
valo se v č. 30. V letech 1807-1817 měla škola
průměrně 97 žáků, v následujícím desetiletí byl
roční průměr 153 žáků a vzrostl  v dalším desetile-
tí na 195 žáků.
Občané z Mořinky se namáhali v letech 1850-1854
o zřízení školy - marně. Již v seznamech z let 1837-
1855 se činí zmínka o pokoutné škole na Mořince,
na níž vyučoval ant. Peterka, později Jan Čaboun.
Co se nepodařilo občanům z Mořinky, uskutečnili
občané z Mořiny. Zřídili školu roku 1863, k níž by-
la Mořinka přiškolena až v roce 1877.
Dvoutřídní byla naše škola do roku 1885, kdy byla
zřízena III. postupná třída. Tento stav trval do
roku 1923. nyní chodí do naší školy 139 žáků, mi-
mo to přes 50 žáků navštěvuje školu měšťanskou.
Osobní stav: řídící učitelé  - od roku 1807 řídilo
zdejší školu 9 řídících učitelů a 3 zastupující řídí-
cí učitelé: Hochman, Tůma, nejebsa, Bořický st.,
Bořický ml. Studený, Straka, Mejstřík, Hladký;
zastupující řídící učitelé byli: Čermák, Dvořák a
Hašek.
V této dlouhé řadě jmen jsou již mnohá, jejichž no-
sitelé svůj životní úkol naplnili. Všem, kdož v této
škole učili a odešli do nenávratna, věnujme tichou,
vděčnou vzpomínku.
Všem živým učitelům i žákům, kteří v této škole
učili a se učili, mnoho ZDaRU!!!

Jitka šveCová, Hlásná Třebaň

Z interiéru Muzea betlémů v Karlš-
tejně zmizela vánoční výzdoba, na
řadě jsou jarní tvořivé programy. Za-
číná se plnit to, o čem byla řeč při
adventních Hravých dílničkách.
„Budete něco chystat také na Veliko-
noce?“ ptali se často návštěvníci.
Velikonoce jsou přede dveřmi a mů-
žeme říci, že nachystáno už je.
V sobotních kurzech si účastníci tvo-
řivých dílen budou moci v březnu a
dubnu připravit aranžmá z jarních
rostlin a přírodnin, pokochat se vla-
stnoručním přívěškem či náušnice-
mi, vyrobit si velikonoční vajíčko z
papíru nebo vylepšit techniku zdo-
bení perníkové zahrádky. Konkrétní
termíny a více podrobností o dalších

tipech na netradiční jarní výzdobu
bytu se zájemci mohou dozvědět na
webových stránkách muzea
www.muzeumbetlemu.cz. 
Připraveny máme i jarní Hravé díl-
ničky pro školní skupiny, které si
mohou vyrobit zvířátko z fleesu, va-
ty a barevného drátku, zvířátka »po
vizovicku« či ozdobit kraslice tech-
nikou vyškrabování. Školy mohou na
jaře využít speciální nabídku a nav-
štívit dílničky bez návštěvy muzea.
Pokud některým zájemcům nevyho-
vuje navrhovaný termín kurzu, nic
se neděje. Některá témata budou po-
kračovací, jiná přidáme v květnu a
červnu.          Romana TRešlová,

Muzeum betlémů, Karlštejn

Muzeum pořádá dílničky
ARANŽMÁ Z JARNÍCH ROSTLIN SI MŮŽE VYROBIT KAŽDÝ

na kOnEC LéTaLy BaLónky.  V závěru karlštejnského karnevalu v pod-
hradí dostaly děti balónky.           Foto Eva KNOPOVÁ

STO LET. Pozvánka na 100. výročí školy v Bud-
ňanech. Reprofoto ARCHIV

Darujte nám hračky
na »plyšový« karneval!
Máte doma plyšové hračky, které ne-
chcete vyhodit, ale tak trochu vám
překáží? Můžete je darovat na Velký
plyšový karneval, který se bude ko-
nat 28. března v Litni.
Hračky vybíráme v I. patře budovy
městyse Liteň. Vaše dary rozzáří oči
dalších dětí, a proto prosíme: daruj-
te nám pouze čisté a neroztrhané
plyšáčky. Moc děkujeme. Informace
na: 725 482 037.    Eva KNOPOVÁ,

Krupná

Karlštejnské aktuality
* Mše svatá u příležitosti 658. výro-
čí založení kapituly císařem Karlem
IV. v roce 1357 bude sloužena 22. 3.
od 14.00 v kapli Panny Marie na
hradě Karlštejně. Zájemci mohou
absolvovat pěší pouť z nádraží v
Zadní Třebani na hrad. Sraz je ve
12.00 hodin.      Robert HAnAčíK
* Řidiče vozu Renault Clio, který
neměl bezpečnostní pásy, zastavili
4. 3. v Karlštejně místní policisté.
Při orientačním testu na přítomnost
drog přístroj zaznamenal canabis.
„Řidič uvedl, že den před tím kouřil
»brko«,“ uvedla velitelka karlštejn-
ských policistů Hedvika Šmídová s
tím, že hříšníkovi byla na místě za-
kázána další jízda. „Řidičský průkaz
zadržen nebyl, protože jej řidič ne-
předložil,“ dodala. (mif)

O prázdninách chceme
pod mostem promítat
(Dokončení ze strany 1)
Musím klukům z pracovní čety po-
děkovat a  konstatovat, že v zimním
období se vypjali k výborným pra-
covním výkonům. Věřím, že to bude
i nadále takto pokračovat.
První akcí roku 2015 v Karlštejně
bude ��Slavnost Morany, jež se koná
11. dubna (viz strana 7). Letos, stej-
ně jako loni, ji uspořádá Balonklub
Karlštejn ve spolupráci s městysem.
Tento rok vás akcí bude provázet
zpěvačka Helena Vondráčková a ba-
vič Petr Novotný. Srdečně vás na
Slavnost Morany zvu. A samozřej-
mě, že hrad Karlštejn je stále otevře-
ný pro turisty. Krásné jaro!
Petr RAMPAS, starosta Karlštejna
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Osovský PROVAS

Je to už dlouhých dvanáct let, co se
v Osově zrodila tradice DOŽ (Den
osovských žen). Letos připadl na so-
botu 7. března. 
Bývalá osovská sokolovna se zaplni-
la přibližně sedmdesáti ženami a
dívkami. Každá z nich hned při pří-
chodu dostala karafiát a obsluhující
osovští muži donesli občerstvení.
Paní starostka zahájila program, děti
z MŠ a ZŠ přednesly maminkám
básničky, poté nastoupil dětský sou-
bor Muzikantík, který pod vedením

Aleny Packové předvedl své stále
dokonalejší hudební umění ve zná-
mých písničkách lidových a filmo-
vých. S chutí si zazpívali i přítomní
posluchači. 
Dále program pokračoval v režii Jo-
sefa Kozáka, bez něhož by byl DOŽ
od počátku existence zcela nemysli-
telný. Nejprve to bylo vystoupení s
Františkem Šebkem (hostující posi-
lou z Lážovic) a divadelní scénka
předvedená osovskými muži. Pak
nastal napjatě očekáváný zlatý hřeb
programu - vždy originální předsta-
vení souboru OCH, což je zkratka
pro Osovské chlapy. Nezklamali ani
tentokrát, když se nechali inspirovat
kdysi populární celostátní spartakiá-
dou. Po řízných tónech hitu Poupata
vběhli pionýři s šátky okolo krku, v

červených trenýrkách a se švihadly,
přičemž zněla píseň Zpátky do tre-
nek. Následovala skladba mužů s
kuželkami - každý z nich svíral v ru-
ce lahvinku oblíbeného piva, pak za-
zněla velebná Vltava a cvičenci při-
tančili jemným krokem v dlouhých
sukních a s vlajícími šátky. Nechy-
bělo ani závěrečné vystoupení s
dětmi, načež následoval mohutný
potlesk skvěle se bavících návštěv-
níků. Až do večera pak k tanci a po-
slechu hrála skupina BAS. 
Při příležitosti DOŽ byla Janou Ma-
tějkovou a Hankou Ksandrovou při-
pravena prodejní výstavka klientů sd-
ružení Koniklec Suchomasty. Peníze
získané prodejem velikonočních de-
korací použije sdružení na další akti-
vity.              Marie PLECITÁ, Osov

OCH tančili v trenýrkách, s kuželkami
SOKOLOVNA HOSTILA DVANÁCTOU OSLAVU DOŽ - DNE OSOVSKÝCH ŽEN

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 3/2015 (114)

DOŽ. Osovští muži na oslavě Dne osovských žen. Foto Ludmila KOZÁKOVÁ

Oddávat se bude v sobotu
Veřejné zasedání zastupitelstva Osova se konalo
25. 2. Zastupitelé stanovili místo pro oddávání -
bude jím kancelář obecního úřadu, oddávacím
dnem sobota  dopoledne. Schválili také závěreč-
nou inventarizační zprávu za rok 2014 a podání
žádosti o dotaci na nakládání s bioodpady ve výši
400.000 Kč. Osov, který bude žádat spolu s obcí
Kotopeky, zamýšlí pořídit domácí a velkoobje-
mové kompostéry i štěpkovač v celkové ceně asi
300.000 Kč. Dotace by pokryla 90 % nákladů.
Vytipovaná místa pro kontejnery jsou u prodejny,
na koupališti, u Sázky, u hasičské zbrojnice a u
knihovny. Schválen byl prodej poloviny pozem-
ku v k.ú. Vižina o ploše 82,5 m2 manželům Bale-
ovým i nákup pozemku o výměře 96 m2 od man-
želů Bártových. Bylo schváleno  uzavření smlou-
vy o dílo s architektkou Vinterovou na zajištění
kolaudace mateřské školy i vyhláška o odpadech.
Povinností obce je od 1. 1. 2015 zajistit odebírá-
ní kovů od občanů a od dubna do října také vybí-
rání biologického odpadu. Pravomoc provádění
rozpočtových opatření byla delegována na sta-
rostku Čabounovou do výše 50.000 Kč měsíčně.
Starostka informovala o jednání se zastupiteli
Mikroregionu Hořovicko, rozhodnutí o vstupu
bylo odloženo na příští zasedání. V případě člen-
ství v DSO Horymír by obec musela hradit přís-
pěvek asi 10.000 Kč ročně. 
Podrobný zápis z veřejného zasedání je k nahléd-
nutí na obecním úřadě.   Marie PLECITÁ, Osov

Spisovatelka četla 
z knihy Kluk a pes

Aktuality z Osova
* Velký úklid kostela v Osově se ja-
ko příprava na Velikonoce uskuteční
28. 3. od 10.30. Uvítáme každého,
kdo nám přijde pomoci. V pondělí
6. 4. se od 15.30 v kostele koná Ve-
likonoční koncert. (map)
* Valnou hromadu pořádá 28. 3. od
17.00 v místní restauraci U Hřiště
SK Osov. Všichni jsou srdečně zvá-
ni. Pavel ŠMEJKAL
* Obecní rozhlas byl na konci úno-
ra zprovozněn v Osově. Obec si ne-
chala vytvořit vlastní znělku a je
vlastníkem autorských práv k ní,
nemusí tedy platit poplatky OSA.
Vysílat se bude především v úterý a
ve čtvrtek kolem 18.00.            (map)
* Amfetamin a metamfetamin na-
měřili karlštejnští policisté řidiči
Škody Pick up, jehož 6. 3. kontrolo-
vali v Osovci. Byl mu zadržen řidič-
ský průkaz a zakázána jízda. (heš)

Veronika Kočová natočila film o hercích »ze stodoly«

Na návštěvu školy v Osově přijela
spisovatelka Ivona Březinová. Se-
známila nás se svými knihami, které
píše hlavně pro děti a předčítala ze
svého díla Kluk a pes. Na závěr se
konala autogramiáda a někteří z
nás odcházeli i s novou knihou.

Text a foto Soňa KOCmAnOVÁ,
ZŠ Osov

Osov - Velký úspěch zaznamenalo v
minulých dnech osovské Divadlo ze
stodoly. Jeho členka Veronika Kočo-
vá natočila o divadle dokument, kte-
rý získal hlavní cenu poroty v soutě-
ži The Dark Room Film Festival
2015 v Brně. 
Dokument mapuje působení jednot-
livých členů ochotnického souboru
a nese název Dá si někdo utopence?
- podle stejnojmenné autorské diva-
delní inscenace, která vznikla na
motivy české historie, zejména udá-
lostí listopadu roku 1989.
„Ocenění mě mile překvapilo, pře-
devším proto, že film byl mojí prvo-
tinou. Těší mě, že jsem mohla být

součástí projektu The Dark Room
Film Festival, který podporuje mla-
dé tvůrce a lokální kulturu. Moc dě-
kuji, ocenění si velmi vážím,“ řekla
k tomu autorka. 
Kočová se po úspěchu v Brně roz-
hodla vydat i na podzimní meziná-
rodní festival dokumentárních filmů
v Jihlavě. Všichni členové i přízniv-
ci Divadla ze stodoly – a nejen oni –
jí drží palce. 
Vítězný film mohou zájemci vidět v
sobotu 28. 3. od 16 hodin v osovské
hospodě U Svatého Donáta (proti
kostelu). Na promítání naváže poví-
dání o vzniku a vývoji českých jmen
i příjmení.                     Josef KOZÁK

Veronika Kočová (vlevo) ve hře Dá
si někdo utopence?  Foto ARCHIV



Naše noviny 5/15 PROVAS, REKLAMA, Strana 10

Masopust představoval pro naše
předky období hodování a veselí me-
zi dvěma postními dobami. Během
něj se konaly taneční zábavy, zabi-
jačky i svatby. Děti z Mateřské školy
v Osově se v úterý 24. 2. vypravily
autobusem na výlet do Čechovy sto-
doly v Bukové u Příbramě. Tady je
uvítal řezník Krkovička, který je
provázel masopustními lidovými
tradicemi. Všichni si nasadili  karne-
valové masky a zahráli si na maso-
pustní průvod. Krkovička předvedl,
jak se odbývala zabíjačka a co
všechno k ní bylo potřeba. Malé ces-
tovatele pak prověřil otázkami, aby
zjistil, zda dobře poslouchali. Proto-
že odpovídali správně, odměnil je
bonbónem. Pak už se děti přesunuly
do dílničky, kde si vyrobily papíro-
vou masku. Caparti odjížděli spoko-
jení a už se těší na další výlet.  
Eva NÁdVOrNíKOVÁ, MŠ Osov

Pořádný karnevalový rej se v čase
masopustu konal i v osovské škole.
V odpolední družině se zájemci sešli
v maskách. Při promenádě se před-
vedli mušketýři, sportovci, kouzelní-
ci, princezny, bojovníci, Mach a Še-
bestová, pravěké ženy, zeleninky,
rockerky, zombínky i modelky. Při
hudbě se tančilo, soutěžilo i odmě-
ňovalo. Dětem se odpoledne líbilo.

Soňa KOcMANOVÁ, ZŠ Osov

Fotbalisté honili krtka-

ˇ̌

Maminky si ve škole
zkusily břišní pekáč
První březnový pátek jsme pozvali
do školy v Osově všechny dospěláky
- maminky, babičky, tetičky... - na
setkání plné pohybu spojené s ochut-
návkou zdravé výživy. Pod vedením
cvičitelky Petry jsme si vyzkoušeli
břišní pekáč, funkční trénink s náči-
ním, zvládli jsme i základní kroky
tance bachata. Na závěr nás čekalo
relaxační cvičení - zdravá záda. Pře-
kvapením byla tombola a odměny za
naše výkony. Po výživném cvičení
jsme ochutnali několik výrobků zdra-
vé výživy a popovídali si na téma
»hubnutí«. Děkujeme maminkám za
podporu - jsme rádi, že mezi nás za-
vítaly.     Soňa kocmanová, osov

Osovští se vypravili
na Hvězdné manýry
Zájezd do divadla v Příbrami na ko-
medii Hvězdné manýry pořádala v
pátek 13. 2. obec Osov. Sešlo se nás
celkem třicet dva. Do divadla jsme
přijeli s předstihem, ale nebylo to vů-
bec špatné: v kavárně jsme se mohli
občerstvit chlebíčky, kávou popřípa-
dě dobrým vínkem. 
Představení je bláznivá fraška ode-
hrávající se v luxusním apartmá ho-
telu v Palm Beach v roce 1942. Hlav-
ními představitelkami jsou dvě hvěz-
dy první velikosti. Problém je v tom,
že se navzájem k smrti nenávidí a zá-
kladní podmínkou jejich vystoupení
je nevidět tu druhou. Ředitel hotelu
se o to se vší energií a vůlí pokouší,
ale nakonec, jak už to ve správné
frašce bývá – nic není tak, jak by být
mělo. Představení se líbilo a pro vel-
ký zájem určitě naplánujeme další.

Marcela ČABOUNOVÁ, 
Lenka ŠMEJKALOVÁ, Osov

Masopust oslavili školáci i předškoláci
MATEŘINKA POŘÁDALA VÝLET ZA ŘEZNÍKEM KRKOVIČKOU, V DRUŽINĚ SE KONAL KARNEVAL

Především za účelem »zneškodnění
krtka« se 22. 2. na svém hřišti sešli
osovští fotbalisté. Značné množství
krtinců bylo odstraněno, je ovšem
otázkou, zda malý škůdce nezaútočí
znovu. V přípravě na jarní mistrov-
ské boje zvítězil SK Osov nad odvě-
kým rivalem TJ Vižina 4:1. V dalším
přáteláku Osovští prohráli s mužst-
vem Hostomice B 0:2. (map)

Foto markéta vaňatová

NA KARNEVALE. Osovští školáci na masopustní karneval dorazili v nej-
různějších převlecích.        Foto Soňa kocmanová
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Silnice v Hlásné bude neprůjezdná
V OBCI SE INTENZIVNĚ BUDUJE KANALIZACE A STAVÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Práce na výstavbě čistírny odpadních
vod (ČOV) intenzivně pokračují.
Ještě chybí technologie, není dokon-
čen ochranný val (musí být obložen
velkými vápencovými kameny), není
přístupová cesta, oplocení, přípojka
elektřiny a omítka na budově. ČOV
by měla být uvedena do zkušebního
provozu nejpozději k 31. 8. 2015, v 
této době musí být hotové kanalizač-
ní řady i s veřejnými částmi přípojek
a vše zkolaudováno. 
Zhotovitel žádá o úplnou uzavírku
silnice směrem na Mořinu v úseku

od České hospody k ulici Trubské
(asi 70 metrů ) v době od 23. 3. do
12. 4. V  ulici  Karlštejnská bude čás-

tečná uzavírka na semafory od 23. 3. 
do 30. 6. Stavět v této ulici se bude
od České hospody až k ulici Ovesné

kousek za hřbitovem. Poslední uza-
vírka bude v ulicích Rovinská a U
Kapličky, tj. úsek od České hospody
k budované ČOV u jezu. Zde má být
úplná uzavírka od 13. 4. až do 16. 8.!
V případě, že nevzniknou komplika-
ce, je možné, že uzavírky budou ote-
vřeny dříve. Objížďky budou stano-
veny přes Mořinu a směrem na Rovi-
nu.              Vnislav KonVAlinKA,

starosta Hlásné Třebaně

Na čtyři desítky dospělých diváků a obdobný počet dětí
se sešlo první březnovou sobotu na hudební dílně muzi-
kanta Iva Vrby. Akci již potřetí od začátku působení v
Řevnicích pořádalo rodinné centrum Leťánek. Malí divá-
ci se mohli před začátkem představení pobavit v hernič-
ce, kam nedávno přibyla dekorace v podobě látkového
stromu. Pro rodiče byla přichystána káva, domácí štrůdl
či bábovka, nechyběla ani žvýkátka. Dílna samotná zača-
la krátce po půl jedenácté a od prvního tónu měla skvě-
lou atmosféru. Ivo Vrba vyprávěl poutavý příběh o dáv-
ném putování lidí do jeskyně, kde žili medvědi, a proklá-
dal ho známými písničkami jako Skákal pes přes oves
nebo Prší, prší, jen se leje. Děti i dospělí se výborně bavi-
li a zapojovali se do děje – zpěvem, tancem nebo hrou na
různé hudební nástroje. Dílna se setkala s takovým ohla-
sem, že se uskuteční ještě jednou - 12. 4. od 10.30, opět
v klubovně řevnického Sokola. Přijďte taky a nebudete
litovat. Text a foto Jitka noSKoVá, Řevnice

Tatínkové a mládež si prohlédnou »řopíky«
Skupina mládeže, tatínků sboru Církve Bratrské v Černošicích a třebaň-
ských sousedů na vydá 28. 3. v 10.00 z nádraží v Karlštejně na pochod po
»našem« stavebním úseku B7 – Budňany (Karlštejn) bývalé linie lehkého
opevnění tzv. Pražské čáry. Úvodní úsek Karlštejn – Zadní Třebaň je vhod-
ný i pro klukovské kategorie mezi 5 a 60 lety (4,5km po rovině). Po cestě
uvidíme rekonstruovaný řopík B7-12, B7-13 a zabetonované B7-16 a B7-
17. Ti s větší výdrží mohou pokračovat Zadní Třebaní na Kaplanec – vrch
Na Bořích;  možná dojdeme až na Halouny a odtud do Řevnic na nádraží
(nejdelší varianta 15km). Cestou budeme pátrat po stopách, které zničené
řopíky nechaly v krajině, a pochopíme, jak měla fungovat obrana předvá-
lečného Československa.                               ivan ŠKorpil, Zadní Třebaň

Také máte děti u OZP? 
Do řevnického Zdravotnického zaří-
zení Sádecká chodím k pediatrovi s
dětmi od narození. Hodně mě tedy
zaskočil telefonát sestřičky, která mi
oznamovala, že zřejmě ukončí sm-
louvu s oZP (207). už nyní si rodi-
če musí kompletně zaplatit vyšetření
CRP nebo doplácet na rehabilitace.
Varianty jsou tedy dvě: přehlásit dě-
ti k jinému doktorovi, anebo změnit
pojišťovnu. Měnit doktora, na které-
ho jsou děti zvyklé, a který nám vy-
hovuje, to se mi nechce. Změnit po-
jišťovnu, která dlouhodobě nenabízí
skoro žádné bonusy,  nepřispívá na
dětské tábory, plavecké kurzy či och-
ranné pomůcky? Proč ne. A tak za-
čal šílený koloběh zjišťování, s ja-
kou pojišťovnou mají smlouvu ostat-
ní naši doktoři. Průsečík mezi všemi 
rozhodl zubař. Začíná další kolo vy-
řizování, tentokrát spojené s vypově-
zením smlouvy a uzavřením té nové.
Jestli i vy máte svá dítka pojištěná u
oZP a navštěvujete ZZ Sádecká, do-
poručuji se informovat u sestřičky a
pak se rychle rozhodnout, co dál.
Zjistit u vašich ostatních lékařů, s
jakými pojišťovnami mají uzavřenou
smlouvu. Pročíst si, jaké nabízejí
bonusy a výhody. Vyplnit a podepsat
papírovou přihlášku a poslat ji na
novou pojišťovnu. Vše můžete pro-
vést on-line na stránce nové pojiš-
ťovny, nebo dojít za sestřičkou, která
vám dá formulář nové pojišťovny a
přihlášení vyřídí za vás. odhlášení u
stávající pojišťovny provádí už nová
pojišťovna. No a pak už jen u každé-
ho lékaře hlásit tuto změnu. Pozor, v
současné době můžete zdravotní po-
jišťovnu změnit jen 1x do roka. Změ-
nu musíte nahlásit nejpozději do 30.
6., ta se pak projeví od 1. 1. násle-
dujícího roku. Tedy je nejvyšší čas
rozmýšlet, co je pro vaše děti, popří-
padě pro vás, nejlepší. 

Lucie BOxanOvá, Svinaře

ŘEKLI SI ANo. Na Císařské louce na dohled hradu Karlštejna si v pátek
13. 3. řekli své ano dlouholetá redaktorka Našich novin, obětavá ochotni-
ce i báječná ženská Lucie Paličková a vášnivý rybář a sportovec Patrik
Hochmal. Novomanželům ze srdce přejeme, aby jejich manželství bylo
šťastné, odolalo všem nástrahám a zůstalo pevné jako hradby karlštejnské.
Pavla a Ondřej nOváčKOvi, Řevnice                Foto Ondřej nOváčeK

Hudební dílna přilákala na osm desítek diváků

Z našeho kraje 
* Veřejná debata o železniční trati
ve městě a krajině se koná 19. 3. od
19.30 v klubu Ferenc Futurista Čer-
nošice.          Simona KySilKoVá
* Kopule a interiér vily Tišnov-
ských v Černošicích bude v noci z
20. na 21. 3. od 20.00 pulzovat svě-
telnými, zvukovými a pohybovými
performancemi. Uprostřed kreativ-
ních výbuchů přečtou své pohádky
Lenka Klodová, Marie Hladíková,
Dáša Šubrtová a další.                (syk)
* Jarní dětský bazárek se koná 21.
března od 9 do 12.00 v pivotelu
MMX Lety. Bazárek probíhá for-
mou osobního prodeje a je třeba re-
zervovat prodejní místo na telefon-
ním čísle.: 728 319 583.              (pef)
* Výroční členskou schůzi pořádá
Základní organizace Českého zah-
rádkářského svazu Zadní Třebaň 28.
března od 10.00 v místním Spole-
čenském domě. (sih)
* Jarní burza dětského oblečení se
uskuteční 28. 3. od 8 do 13.00 v ZŠ
Dobřichovice. Příjem věcí 27. 3. od
17 do 20.00. Andrea KudrnoVá
* Mrtvý devětačtyřicetiletý muž byl
nalezen 4. 3. odpoledne na své cha-
lupě v Drahlovicích. Záchranáři už
mu pomoci nemohli - vypil velké
množství fridexu a navíc si podřezal
obě zápěstí. Muž byl pohřešován asi
14 dní. Bořek BulÍČEK
* dva sáčky s bílým práškem našli
7. 3. v Černošicích městští strážníci
u mladíků ve věku 16 a 17 let. Prá-
šek jim prodal dvaadvacetiletý muž,
kterého následně zadrželi policisté.
Muž se je pokusil uplatit slovy:
„Řekněte si, kolik vám mám dát,
dojdu do bankomatu a je to. Chcete
20, 30 nebo 40…?“ Výtečníkovi hro-
zí až šest let odnětí svobody.     (jad)

buDouCí »čoVKA«. čistírna odpadních vod v Hlásné Třebani má být do
zkušebního provozu uvedena nejpozději 31. srpna.           Foto nn M. FRÝDL

V JAR. Vedoucí řevnické dětské mu-
ziky Notičky Lenka Kolářová šťastně
dorazila do Johannesburgu. Zde st-
ráví v rodině Jana a Katky Živných
několik dní. Již první den zvládli
společně navštívit africký trh a vyra-
zili za žirafami. Cestu Lenka dostala
od svých dětí a přátel ke kulatým na-
rozeninám. Děti Živných, Sašenka a
Janík, se nejvíce těšily na české tat-
ranky. (pap)   Foto Kateřina Živná
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ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
Vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby, zpracování

daňových přiznání, mzdy, poradenství (Liteň - Běleč).
www.gsg-pribram.cz

Tel.: 603 283 538             h.kriklavova@gmail.com

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulém
díle zavzpomínala na doby svého
dětství. (NN)

Když jsem se dívala od našich vrátek
přes silnici ke Karlíku, viděla jsem
karlický kostel s hřbitovní zdí a v
sousedství několik domků. Za nimi
se táhly hřebeny kopců porostlé le-
sem.  Do karlického lesa jsme chodí-
vali na houby; chodívali jsme kolem
rozlehlých polí po mezičkách, tak,
abychom nešlapali do úrodné země.
Nebo jsme šli po březích karlického
potoka, až jsme se dostali do Karlíka
a odtud cestičkou vlevo do lesa. Sbí-
rali jsme hříbky, klouzky, kozáky,
houby lišky a holubinky. Co jsme
neznali, to jsme nesbírali. Doma pak
maminka ještě jednou důkladně úlo-
vek prohlédla a připravila k jídlu.
Část hub se usušila  a z části se udě-
lala buď smaženice na cibulce s kru-
picí a vejci, chleba k tomu,  nebo (a
to jsem mívala ráda) houbová omáč-
ka. Maminka ji dělala podle receptu
babičky skutečské: v masovém vý-
varu se uvařily očištěné, nakrájené

houby,  to se zakudlalo kyselou sme-
tanou, nechalo povařit na mírném
plameni za stálého míchání a nako-
nec se přidal kousek utřeného česne-
ku a jemně usekané cibulky; omáčka
se už nevařila, mohlo se přidat tro-
chu soli podle potřeby, každému na
talíř půlku vařeného vejce a knedlíky
k tomu. Výborné!

Obchoďáky místo polí
Dnes, když vyjdu před vrata naší z-
ahrady, nevidím pole a meze, nevi-
dím ani karlický kostel a karlické
chalupy. Tam, kde bývala pole, stojí
obchodní domy a jiná stavení. Ne-
chybí ani rozsáhlé parkoviště s auty
a po silnici jede jedno auto za dru-
hým. Chůze po silnici je nebezpečná
a kdo může, volí radši cestu podél
řeky.  Myslím, že je na čase vylepšit
dopravu pomocí kouzelných vynále-
zů, aby se lidé vyhnuli dopravním
nehodám. Já sama jsem nikdy auto
neřídila, ani jsem se to nechtěla nau-
čit. V domě byl spolehlivý šofér -
můj manžel. Nebylo třeba do ničeho
se nutit a já jsem se tomu nebránila.
V domě bylo dost práce, kterou jsem
mohla zastávat bez problémů  a když
byl v domě Jan, byla pohoda.   

Když o tom teď přemýšlím, napadá
mě, že Jan byl tak trochu pokračová-
ním mého tatínka - nedalo mi tedy
práci zvykat si na něho, od malička
jsem byla zvyklá na spolehlivého
muže v rodině. Tatínek byl NĚKDO,
co řekl, to platilo a nepochybovalo
se o tom. Jednou, jako malá holčič-
ka, jsem upadla při klouzání na za-
mrzlém rybníce a dala jsem se do ře-
vu. Když mě rodiče postavili na no-
žičky a zjistili, že se mi nic tak zlého
nestalo, povídá tatínek: „Ukaž, nete-
če ti náhodou modrá krev? Barvy
jsem už v té době  znala a uměla roz-
lišit modrou od červené. Věděla
jsem, že když krev teče, tak je červe-
ná, proč by mi tedy měla téct modrá?
„To proto, že jsi ze šlechtického ro-
du,“ řekl tatínek.  

Husí krky v erbu
Od sestřenice Alenky jsem se pozdě-
ji dozvěděla, že naši předkové byli
nejspíš loupeživí rytíři, kteří si po-
máhali k majetku pleněním usedlos-
tí svých poddaných. Dokonce ti
Vamberáci měli rodinný erb, říkalo
se, že to byly dva husí krky v šedo-
modrém poli. Bohužel nikdo nevě-
děl, jak ty krky byly umístěny v er-
bu, tohle byly jenom dohady. 
Jednou jsme si byli s bratrem Janem,
který teď žije v Holandsku, prohléd-

nout památky na Pražském hradě a
dostali jsme se do síně erbů. Na stě-
ně vedle mnoha dalších byl erb, ale
nebyly v něm dva husí krky, nýbrž
dvě ozbrojené rukavice. Erb byl
psán na jméno Jan Hynek Vamber-
ský, místopísař český. Můj bratr měl
po ruce fotoaparát a udělal si několik
snímků, přišla průvodkyně a řekla
mu: „Pane, tady se nesmí fotografo-
vat.“ Jan se omluvil a ukázal jí svůj
průkaz psaný na jméno Jan Vamber-
ský. Paní se usmála a už o tom ne-
mluvila. Několik let minulo a já po-
slouchala rozhlasový pořad na stani-
ci Praha 2. Dověděla jsem se, že Jan
Hynek Vamberský povolal do již-
ních Čech Jakuba Krčína, aby tam
postavil rybníky. Někde mezi mými
věcmi jsou obrázky rodinného erbu a
pohled na stěnu v síni erbů, kde mezi
ostatními je uložen v barvách prove-
dený erb Vamberských. Doufám, že
je najdu, abych je mohla umístit me-
zi stránky svých vzpomínek. 
Ještě je otázka, zda naše rodina patří
do té, o které se mluvilo v pořadu,
věnovaném jižním Čechám, Jakubu
Krčínovi a rodině Vamberských, kte-
ří tam tehdy žili. Uvítala bych, kdy-
by se našel někdo mladší z rodiny,
kdo by se mohl věnovat dalšímu pát-
rání. (Pokračování) Anna VRANÁ,

Dobřichovice

Předkové nejspíš byli loupeživí rytíři
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 38)
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Na letošní turnaj ve stolním tenisu
PING-PONG Open 2015 dorazilo
14. 3. do zadnotřebaňského Spole-
čenského domu 30 mužů a 11 žen. 
Během sedmihodinového klání bylo
odehráno na čtyřech pingpongových
stolech 108 velice kvalitních zápasů.
Objevem letošního turnaje se stala
Lucie Jebavá z Prahy, která získala
zlaté medaile ve všech kategoriích.
Nádherný sportovní zážitek nám při-
pravili aktéři finále dvouhry mužů:
Štěpán Kočí a Václav Hrabě z Prahy. 
Ke skvělým výkonům hráčů pravdě-
podobně přispělo i dobré polední
menu místní restaurace.Většina úča-
stníků si obědy pochvalovala.
PING-PONG Open 2015 se vydařil!
Díky moc všem »turistickým« orga-
nizátorům! „Těšíme se na příští - 16.
ročník turnaje!“ loučili se účastníci
letošního klání ve stolním tenisu.

Jaroslava ZavaDiLOvá,
KĆT Zadní Třebaň

PING-PONG Open 2015

Ženy: 1) Jebavá Lucie, Praha                 
2) Krisová Marcela, Lety 
3) Van der Zwan, Praha

Muži: 1) Kočí Štěpán,  Praha
2) Hrabě Václav, Praha 
3) Vodička Jiří,  Liteň

Čtyřhra muži: 1) Květoň Jan/Vo-
dička Jiří
2) Čermák Jiří/Urban Roman
3) Roziňák Jan/Vavřinec Jiří

Čtyřhra ženy: 1) Jebavá Lucie/Za-
vadilová Jaroslava
2) Hrabětová Zdeňka/Van der Zwan  
3) Krisová Marcela/Krajčíková
Monika

Smíšená čtyřhra: 1) Jebavá Lu-
cie/Kočí Štěpán
2) Krisová Marcela/Čermák Jiří
3) Hrabětová Zdeňka/Hrabě Václav 

O prvním březnovém víkendu  jsme
v řevnické hale pořádali házenkář-
ský turnaj o zimní pohár v kategorii
starší žáci. Nedostatek hráčů trápí
všechna družstva, ale nejhůře jsou
na tom ve středních Čechách! Praž-
ské Spoje pro nedostatek zdravých
kluků vůbec nepřijely. Naši trenéři
také ještě ve středu neměli jasnou
sestavu - začaly totiž prázdniny.
Obavy se ale nepotvrdily; na soupis-
ku se vešlo čtrnáct kluků, i když pře-
vážně mladších. Z těch starších hráli
Dan Sedláček, Lukáš Jandus, Matěj
Kraus a Jakub Mojžíš. Po hřišti se
tedy pohybovali kluci až o tři hlavy
menší a o pět let mladší. Paradoxem
je, že těm největším, pozdějším vítě-
zům, nastříleli nejvíce branek! 
NH Řevnice - SK Studénka 2:15
Branky: Adamec, Zavadil
NH Řevnice - Ostopovice 5:15
Branky: Adamec 2, Zavadil, Šimů-
nek, Mojžíš
NH Řevnice - Žatec 2:20

Branky: Zavadil, Šimůnek
NH Řevnice - Nezvěstice 6:15
Góly: Adamec 3, Mojžíš 2, Palička
NH Řevnice  - Sokol Dobruška 1:7
Branka:  Zavadil 

V tomto utkání se hrálo o poslední
místo, ale kluci už toho asi měli za
celý den dost, tak soupeři moc ne-
vzdorovali. Střeleckou kvalitu před-
vedl Radek Adamec, trochu  za oče-
káváním zaostal Vojta Palička; ne-
prodal to, co předvádí na trénincích.
Výsledky nejsou lichotivé, ale nelze
výkony zatracovat, snaha byla vidět
a potěšitelná  byla i účast diváků-ro-
dičů. V jeden okamžik jsme napočí-
tali až 70 přihlížejících! Do jarní
části soutěží je třeba zkvalitnit účast
na trénincích.  
Díky  Našim  novinám  za upomín-
kové  předměty  pro soupeře. Vám,
čtenářům a hlavně hráčům  připomí-
nám  členské  schůze, které se kona-
jí 26. 3. od 19.00 v řevnickém Lido-
vém domě.     Petr HOLÝ, Řevnice

P r o n a j m u
v rodinném domě v Řevnicích

4+k+k 120 m2 + tři terasy
za 15.000 Kč plus poplatky samostatný vstup.

Parkety, plynové ústřední topení, kompletně 
zařízená kuchyň s východem na terasu, částečně

zařízeno. Společná prádelna, sklep a zahrada.
Volné od července 2015.

Mobil: 605 128 725
Pevná linka: 257 721 303

»Projeli« i zápas o poslední místo
V ŘEVNICKÉ HALE SE KONAL HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ

SPADNE TO TAM? Radek Adamec
tísněný obránci střílí na branku
soupeře. Foto Petr HOLÝ

Pochodníci se vydají
Brdskou stezkou
Řevnice - Osmačtyřicátý ročník dál-
kového pochodu Brdská stezka -
Memoriál Honzy Zajíčka se uskuteč-
ní v sobotu 11. dubna.
Trasy měřící 50, 36, 25 a 16 kilomet-
rů mají start na nádraží ČD v Řevni-
cích od 7.00 do 10.30, na další trasy
můžete vyrazit mezi 6.00 a 13.00 od
školní jídelny v Mníšku pod Brdy, či
od 7.00 do 9.30 z železniční stanice v
Dobříši.
Všechny trasy zavedou účastníky do
oblasti Hřebenů - na Skalku, Babku,
Jezírka, Červený kříž, Halouny,
Stožec... Na rozhlednu Studený vrch
vedou trasy 40 a 27 km z Dobříše i
50 km z Mníšku a Řevnic. Na Stu-
deném vrchu pochodníci dostanou
diplom a upomínku za startovné 10
Kč včetně vstupu na rozhlednu. Na
Skalce nad Mníškem zase bude při-
praveno opékání buřtů na ohni.
Startovné 30 Kč, skupiny Junáka a
děti 15 Kč, každý, kdo absolvuje tra-
su, získá za odměnu nášivku a dip-
lom. (pef)

Lucie Jebavá vyhrála vše, co se dalo
SPOLEČENSKÝ DŮM V ZADNÍ TŘEBANI HOSTIL PATNÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

VÍTĚZKY A VÍTĚZOVÉ. Dvojice, které na turnaji triumfovaly ve čtyřhře
žen a čtyřhře mužů. Foto Jan ZAVADIL

ÚSPĚŠNÉ ZKOUŠKY. Klub sebeobrany působí v Sokole Lety. V sobotu 28.
2. se v místní sokolovně konaly první zkoušky na stupně technické vyspělos-
ti Jiu Jitsu (japonská sebeobrana-mix juda a karate). Výkony posuzoval ko-
misař Marek Motliček z Prahy, který má 3. dan judo a 2. dan jiu jitsu. Všech
deset dětí a jeden dospělý zkoušky úspěšně zvládli a dostali bíložlutý pásek.
V klubu také pomalu vzniká závodní tým kick-boxu. Na své první závody v
kategorii mladší a starší žáci se chystají Matěj a Břéťa Vlasákovi a brzy je
snad budou následovat další kluci z oddílu.    Text a foto Petr VLASÁK, Leč
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Letovští na úvod jara porazili Lhotu
OSTATNÍ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE ROZEHRAJÍ JARNÍ ČÁST MISTROVSKÉ SEZONY PŘEDPOSLEDNÍ BŘEZNOVÝ VÍKEND
lety, Poberouní - Konec zimního
spánku, fotbalisté rozehráli jarní
část mistrovské soutěže. Zatím
pouze ti letovští, kteří »válí« kraj-
skou 1. a třídu, většinu ostatních
celků našeho kraje čeká ostrý start
třetí březnovou sobotu.
Mužstvo FK Lety hraje nejvyšší sou-
těž v našem regionu - po úspěšné

loň̌ské sezoně se mu podařilo po-
stoupit do krajské 1. A třídy, což je
po přeboru druhá nejvyšší soutěž St-
ředočeského kraje. Na podzim se mu
ale příliš nevedlo - po odehraných 15
kolech bylo s 11 body čtrnácté, třetí
od konce. Fanoušci tedy čekali, jak
se jejich »koňům« podaří rozehrát

jarní část soutěže. První mistrák byl
v rozpisu 7. 3., do Letů přijela favo-
rizovaná Lhota, které v tabulce patří
pátá příčka. Domácí ale zkušeným
hostům zle zatápěli od začátku a po
chybách obrany Lhoteckých šli po-
měrně rychle do dvoubrankového
vedení. To se jim do konce prvního

poločasu podařilo ještě o jednu bran-
ku navýšit. Z pohodově rozehraného
zápasu bylo ale nakonec drama: hos-
té dokázali po změně stran vyrovnat!
Pět minut před koncem se ale trefil
Cipra, a tak všechny body zůstaly -
trochu překvapivě - doma.          (mif)
FK lety - lhota 4:3 (3:0) 
Branky: Janouš, Kischer, Kustoš,
cipra 
velvary - FK lety 3:1
Branka: Jablonský
Hosté předvedli na hřišti vedoucího
týmu soutěže sympatický výkon. Do-
mácí byli od úvodních minut aktiv-
nější, ale do poločasu se trefili pouze
jednou, stejně jako Letovští. Po pře-
stávce domácí přišpendlili hosty k je-
jich pokutovému území a podařilo se
jim vstřelit 2 branky. V neděli 22. 3.
mají Lety volno: tým Hradištka, s
nímž se měly utkat, odstoupil ze sou-
těže. V neděli 29. 3. přivítají Letovští
od 15.00 FC Zavidov. Jiří KÁrNíK

Borci Ostrovanu Zadní Třebaň v po-
sledním přípravném utkání před za-
čátkem jarních bojů porazili Vižinu
6:1. Střelecky se blýskl Palička, kte-
rý zaznamenal hattrick.             (Mák)

Sparťané se podepisovali v Řevnicích - i Slávistům
ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ CHYSTAJÍ OBNOVENÍ MUŽSTVA DOSPĚLÝCH - UŽ MAJÍ NASMLOUVANÉ PRVNÍ PŘÁTELÁKY
Řevničtí fotbalisté zahájili jarní část
sezony s hráči AC Sparta Praha. V
úterý 3. 3. zavítala na řevnické hřiš-
tě Za Vodou vzácná návštěva - hráči
prvního mužstva Sparty. Záložník
Láďa Krejčí, obránce Pavel Kadeřá-
bek i stoper Jakub Brabec jsou od-
chovanci nejslavnějšího i nejúspěš-
nějšího českého klubu a vzorně také
reprezentují Českou republiku. Bě-
hem slunečného, ale chladného od-
poledne si Sparťané zatrénovali s na-
šimi žáky, zodpověděli spoustu otá-
zek a poté podepisovali desítkám zá-

jemců (mezi kterými byli překvapi-
vě i fanoušci Slavie!) fotografie, ka-
lendáře a další upomínkové předmě-
ty. Zlatým hřebem vydařeného od-
poledne byla výstava pohárů pro ví-
těze České ligy a Českého poháru,
které Sparta vybojovala v minulé se-
zoně. Poháry dovezla ukázat mana-
žerka Sparty a velká fanynka naší
mládeže Katka Dragounová. Díky jí
i díky všem hráčům, kteří přijeli.
Všechny děti i dospělé zvu na tré-
ninky naší mládeže. Konají se každé
úterý a čtvrtek pod vedením odborně

i mentálně připravených trenérů a
trenérky. To ostatně potvrdil i repre-
zentant Pavel Kadeřábek.
Pod patronací Pavla Dragouna začí-
náme sestavovat nové seniorské
družstvo pro soutěžní utkání. Jako
první má toto mužstvo nasmlouvaný

přátelský zápas s ligovým mužstvem
žen AC Sparta Praha. Zápas se bude
hrát v červnu po skončení ligové se-
zony. V sobotu 15. 8. změří nový
tým na turnaji síly s dvěma celky z
Anglie.  Miroslav Kratochvíl, 

oddíl kopané, Řevnice
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Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). Adresa redakce: 267 29 Z. Třebaň,

Třebaňská 96, objednávky inzerce a předplatného: inzerce@nasenoviny. 
Uzávěrka čísla 15. 3. 2015.

Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:  Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod
Selcem, u Zámečku, na nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny

POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ,
supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina; karlštejn:

Obchod, Koloniál, čerpací stanice; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží
Plynbouda; černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod; vižina: Obchod.

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Hostivice - Dobřichovice 21. 3. 15:00
Dobřichovice - Psáry 28. 3.15:00
Libčice - Dobřichovice 4. 4. 16:30
Dobřichovice - Úhonice 11. 4. 16:30
Měchenice - Dobřichovice 18. 4. 17:00
Jílové B - Dobřichovice 26. 4. 17:00
Dobřichovice - Čisovice 2. 5. 17:00
Tuchoměřice - Dobřichovice 9. 5. 17:00
Dobřichovice - Štěchovice 16. 5. 17:00
Choteč - Dobřichovice 23. 5. 17:00
Dobřichovice - Dobříč 30. 5. 17:00
Vestec - Dobřichovice 6. 6. 17:00
Dobřichovice - Holubice 13. 6. 17:00

ZaDní TŘEBaň, okresní přebor
OZT - Loděnice B 21. 3. 15:00          
Drozdov - OZT 28. 3. 15:00  
OZT - ČL-U Beroun B 4. 4. 16:30    
Trubín - OZT 2. 4. 16:30   
OZT - Komárov 18. 4. 17:00            
Osek - OZT 25. 4. 17:00     
OZT - Všeradice 2. 5. 17:00  
Stašov - OZT  9. 5. 17:00       
OZT - Chyňava 16. 5. 17:00              
Neumětely - OZT 23. 5. 17:00     
OZT - Žebrák 30. 5. 17:00     
Chlumec - OZT  7. 6. 17:00       
OZT - Tlustice 13. 6. 17:00   

VIŽIna, III. třída okr. soutěže
(vižina své domácí zápasy hraje na
hřišti v Řevnicích)
Vižina - Tetín 21. 3. 15:00
Svatá - Vižina 29. 3. 15:00    
Vižina - Tmaň  4. 4. 16:30  
Lužce - Vižina 12. 4. 16:30     
Vižina - Chodouň 18. 4. 17:00
Hudlice - Vižina 26. 4. 17:00               
Vižina - Zdice B  2. 5. 17:00
Nižbor B - Vižina  10. 5. 14:00
Vižina - Králův Dvůr B 16. 5. 17:00
Vižina - Karlštejn 23. 5. 17:00
Vysoký Újezd - Vižina 31. 5. 17:00    
Vižina - Nový Jáchymov 6. 6. 17:00
Cembrit Beroun - Vižina 14. 6. 10:15  

Rozpisy mistrovských zápasů Dobřichovic, Zadní Třebaně a Vižiny

Rodiny změří síly
při závodech kočárků
Netradiční závody kočárků se budou
konat 28. března od 15.00 v Berouně
na bruslařském oválu u autobusové-
ho nádraží. Závodníci mají s kočár-
kem zdolat přibližně 100 metrů dlou-
hou trať v co nejkratším čase. Na
každý »rozchod« budou dohlížet roz-
hodčí.  Pro soutěžící jsou připraveny
tři kategorie: pro maminky, pro tatín-
ky a pro celé rodiny, kdy je třeba, aby
se dva členové rodiny drželi madla
kočárku současně. Součástí závodů
bude také doprovodný program v
režii Rodinného centra Slunečnice.
Další informace: barbora.trhliko-
va@strollering.cz, tel. 724 687 940. 
Pavla Nováčková, MěÚ Beroun

Malí fotbalisté přivezli
bronzové medaile
Lety, Praha - Turnaj v pražském are-
álu Hamr odehrála zkraje března
mladší přípravka FK Lety. Po vyrov-
naných zápasech s velmi kvalitními
soupeři obsadila třetí místo. A to z
pěti utkání prohrála jen jednou!
Letovští dokázali čtyřikrát zvítězit a
jednou remizovat. „Až na poslední
zápas s Jabloncem, to bylo více o bo-
ji, než o kombinaci. Celý turnaj jsme
byli pod tlakem, nebylo moc času na
kvalitní rozehrávku,“ zhodnotil tur-
naj na klubovém webu trenér Letů.
FK Lety - Háje SOS 1:0
FK Lety - Tempodraci 2:0
FK Lety - Tempošreci 1:1
FK Lety - ČAFC Praha 1:2
FK Lety - FK Jablonec 4:1          (mif)

KADEŘÁBEK V BRÁNĚ. Sparťané si při návštěvě Řevnic také krátce zatré-
novali s místními dětmi.               Foto NN M. FRÝDL

BODY ZŮSTALY DOMA. V prvním jarním mistráku si Lety překvapivě pora-
dily s favorizovanou Lhotou 4:3. Foto NN M. FRÝDL


