
Johannesburg - Pravé české Veli-
konoce představila obyvatelům
Johannesburgu Kateřina Živná.
Živní, kteří jsou doma v Karlíce,
tráví v Jihoafrické republice už
druhý rok. Do osm a půl tisíce ki-
lometrů vzdálených exotických
končin vycestovali za prací.    (nn)
Období našich Velikonoc, kdy se již
těšíme z teplejšího počasí signalizu-
jícího blížící se jaro, tady v Africe
odpovídá podzimu. Ubývá bouřek a
dešťových srážek, dokonce některé
stromy shazují listy a příroda se
chystá k odpočinku. Je však stále

slunečno a oproti loňskému roku ta-
ké výrazně tepleji - přes den kolem
27 stupňů Celsia.
Velikonoční svátky jsou zde spojené
taktéž se dvěma dny volna a proto
většina movitějších obyvatel míří
mimo velkoměsto, nejčastěji k moři
nebo do hor. Podobně jako na Váno-
ce je ale lépe nemigrovat spolu s vět-
šinou. Ucpané silnice, přeplněné ho-
tely a vysoké ceny nejsou ničím lá-
kavým. Černí věřící se chystají vět-
šinou do kostela. Mnohokrát jsem
viděla skupiny lidí vracející se z ne-
dělních bohoslužeb, oblečených do

speciálních až po zem dlouhých odě-
vů bílé, zelené nebo žluté barvy,
zřejmě podle náboženské příslušnos-
ti. Často je možné v neděli zahléd-
nout skupiny takto oděných lidí zú-
častňujících se mší na loukách jen s
velkým křížem, hlasitě zpívající a
tancující přímo pod širým nebem.
Dokonce na jedné z vyjížděk do
»townshipu« (v období apartheidu
vybudované čtvrti, kde měli za špat-
ných podmínek žít pouze černí oby-
vatelé) nám průvodkyně vysvětlova-
la, že křest probíhá přímo v řece pod
obřadní loukou. (Dokončení na str. 2)

V tomto čísle Našich novin
* Skauti prodávali mlsy - strana 2
* Hrubešová chystá focení - strana 5

Řevnice - Přípravy festivalu Roc-
kový slunovrat, který bude v čer-
vnu hostit řevnické Lesní divadlo,
jsou v plném proudu. Jedním z je-
ho organizátorů je muzikant
Adam LAnGR.
Jaké kapely letos v »lese« zahrají?
Diváci se mohou těšit na kapely růz-
ných žánrů. Máme velkou radost, že
si u nás v rámci oslav 25. výročí
svého založení zahraje populární
ska kapela Sto zvířat. Dalšími vel-
kými jmény je skotačivá ska-reggae
parta Fast Food Orchestra, rockeři z
Prague Conspiracy, drum´n´bassoví

Le Pneumatiq nebo CTM, kteří os-
loví příznivce trochu tvrdší muziky.
Zastoupení budou mít i místní
menší kapely - Daily Coffee a
SCB/Space Cripple Bastards. Po
skončení hlavního programu odstar-
tuje afterparty s DJem Pixiem.
Proč jste vybrali právě tyto kapely,
jsou něčím výjimečné, zajímavé?
Chtěli jsme, aby si na festivalu při-
šel na své každý, a to se nám s touto
kombinací kapel určitě podaří. Ně-
které z nich už navíc na Rockovém
slunovratu dříve hrály a osvědčily
se. (Dokončení na straně 4) (mif)

HELENKA ZPÍVALA V KARLŠTEJNĚ. Slavností Morany, které se konaly 11. 4. v Karlštejně, se zúčastnila populár-
ní zpěvačka Helena Vondráčková. Na louce pod mostem zapěla několik svých hitů. (Viz str. 11) Foto NN M. FRÝDL

ORGANIZÁTOR. Jeden z pořadatelů
Rockového slunovratu Adam Langr.

Foto Tomáš HEJLEK

Krajané slavili Velikonoce v Africe 
NECHYBĚL BERÁNEK ANI VAJÍČKA, JEN KOPŘIVY V NÁDIVCE MUSEL NAHRADIT ŠPENÁT

14. dubna 2015 - 7 (645) Cena výtisku 7 Kč

Narodila se v roce 1912!

Rockový slunovrat: Za málo peněz hodně muziky!

V podhradí shořel dům
Karlštejn - Čtyři hasičské sbory za-
sahovaly 5. 4. nad ránem u požáru
rodinného domu v Karlštejně. Ze
stavení toho příliš nezbylo - škoda
je půl druhého milionu korun.
„Bezmála tři desítky hasičů musely
zasahovat v dýchací technice. K lik-
vidaci ohně použily čtyři vodní
proudy, k vyhledávání skrytých oh-
nisek termokameru,“ uvedl řevnic-
ký profesionál Pavel Vintera s tím,
že hasiči z domu vynesli tři propan-
butanové lahve. „Vyšetřovatel příči-
nu požáru, který způsobil škodu 1, 5
milionu, zatím neurčil - nevyloučil
technickou závadu ani cizí zavině-
ní,“ sdělila karlštejnská policistka
Kateřina Průšová. (Viz strana 7) (mif)

Muž z Dobřichovic jde
pěšky kolem republiky
Dobřichovice - Podivuhodnou pě-
ší pouť kolem severní hranice re-
publiky podniká právě v těchto
dnech Jiří GEISSLER z Dobři-
chovic. Proč to dělá?
Vydal ses na velmi neobvyklou
cestu. Co tě k tomu vedlo?
O cestě kolem republiky jsem začal
uvažovat koncem loňského listopa-
du. Přemýšlel jsem o čemsi, co by
mi pomohlo vypadnout z každoden-
ního rytmu. Co by mi přineslo dost
pohybu, ale zároveň i klidu, u čeho
bych se musel občas trochu »kous-
nout«, a co by mě fatálně neomezo-
valo v případě jakýchkoliv nepří-
jemností, průšvihů - abych se mohl
rychle vrátit domů či do firmy. Uká-
zalo se, že nejlepším řešením by
mohl být nějaký delší pochod. 
Jak jsi plánoval trasu?
Chvíli jsem zvažoval cestu do San-
tiaga di Compostella. Tato pouť ale
pro mě nemá dostatečný duchovní
rozměr, navíc ji považuji za lehce
zprofanovanou. (Dokončení na str. 3)

Agresor dostal pouta
Černošice - U nefalšované hospod-
ské rvačky, která ovšem skončila
netypicky - zatčením, zasahovali 6.
dubna černošičtí strážníci.
„Dostali jsme hlášení z restaurace
Slánka, že jeden z hostů napadá per-
sonál i ostatní hosty,“ uvedl velitel
městské policie Gregor Dušička.
Když strážníci dorazili na místo, na-
šli tu dva peroucí se muže. „Jedním
z nich byl majitel restaurace, který
se snažil zpacifikovat agresivního pá-
na demolujícího zařízení a napadají-
cího hosty. Protože se agresor nez-
klidnil ani po příjezdu hlídek, dostal
pouta a putoval na »státní» policii
do Řevnic,“ uzavřel Dušička.   (mif)
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Běžně ale není možné dostat se blíže
a poznat, jak vypadají skutečné af-
rické Velikonoce, především z důvo-
du bezpečnosti.
Skupina Čechů žijících v našem
okolí se neustále rozrůstá, proto
jsme se rozhodli poněkud v předsti-
hu uspořádat především pro naše dě-
ti velikonoční odpoledne s připome-
nutím českých tradic. Zároveň to by-
la krásná příležitost k neformálnímu
setkání, pohovoření si v mateřském
jazyce a posílení pocitu, že my, Češi,
přecejen umíme táhnout za jeden
provaz, když opravdu něco chceme.
Děti měly nezapomenutelné zážitky
ze zdobení a konzumování perníko-
vých vajíček, malování vyfouknu-

tých skutečných vajec. Dokonce si
všechny upletly pomlázky z vrbové-
ho proutí, které je mimochodem
mnohem kvalitnější, než to naše, a
předháněly se, kdo bude mít víc ba-
revných mašlí na své pomlázce. 
Maminky hospodyňky připravily ve-
likonoční dobroty. Nechyběl ani be-
ránek, vajíčkový salát, věnečky nebo
velikonoční nádivka, kterou vychva-
lovali hlavně ti velcí, i když místo
kopřiv, které tu jsou nedostatkovým
zbožím, byla jen špenátová. U dětí
zvítězila bábovka.
Nezapomněli jsme ani na povídání o

tom, proč se Velikonoce slaví a ob-
jasnili jsme si význam jednotlivých
dnů pašijového týdne. Jelikož se na
akci vyskytla i dítka, která česky ne-
rozuměla, mohly si naše děti vy-
zkoušet simultánní tlumočení.
Velkou zábavou byla výroba Mora-
ny z bambusových tyčí, vycpané se-
nem, oblečené do starých hadrů. Ta-
tínkové s dětmi ji pak odnesli a vho-
dili do vody. Maminky mezitím při-
pravily i něco z mezinárodní tradice
»egg hunting« ( lov vajíček ), rozlo-
žily na různá místa v okolí vařená a
čokoládová  vejce i další sladkosti.

Děti se po návratu od vody dravě
pustily do vysbírávání bohaté nadíl-
ky. Někdo ulovil více, někdo méně,
ale všichni byli nakonec spokojeni.
Odpoledne probíhalo ve sportovním
duchu, holky i kluci se střídavě na-
háněli a vypláceli pomlázkami a
předváděli tuto cizincům těžko po-
chopitelnou tradici. Později si to
družstva rozdala v beach volejbale.
Dospělí se od volejbalu nedokázali
odtrhnout, zato všech dvacet dětí na-
šlo novou, skvělou zábavu ve fotba-
lovém zápase všichni proti všem.
Hrály až do úplné tmy a vyčerpání.

Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg

Kdo si poslední březnovou sobotu dopoledne vy-
razil na procházku do řevnických Havlíčkových
sadů, mohl natrefit na velikonočního zajíce v ži-
votní velikosti, který navíc mluvil. Ale pozor, ni-
koliv česky - anglicky. V blízkosti dřevěných
klouzaček měl svoji noru a střežil asi stovku ba-
revných vajíček. Ty později hledaly a také našly
děti, které přišly na akci rodinného centra Leťánek
pod názvem Easter Egg Hunt aneb Kam schoval
zajíček velikonoční vajíčka. Akce odstartovala na
Palackého náměstí výrobou papírových košíčků a
odtud se pak všichni sběrači vydali společně právě
do parku podél Nezabudického potoka. Tam už na
ně čekal zmiňovaný zajíček, v civilu Letovák Will
Gathings původem z Ameriky, který dětem i jejich
rodičům přiblížil zvyk hledání velikonočních vají-
ček ve Spojených státech. A pak už zaznělo jen:
Ready, steady, go! a »hon na vejce« mohl začít.
Děti sbíraly vajíčka ostošest a hledaly hlavně čtyři
zlatá, za něž byla slíbena nejvyšší odměna. Asi po

půl hodině bylo po všem, a tak se všichni i se svou
kořistí vrátili na start. Tam byli vyhlášeni a náleži-
tě odměněni úspěšní nálezci zlatých vajec a každý
účastník dostal navíc od velikonočního zajíčka po-
děkování ve formě čokoládového vejce nebo zají-
ce. Celou akci uzavřela tvořivá velikonoční dílnič-
ka v leťánkovské klubovně v Sokole, kde vládla
dobrá nálada a také vůně nejrůznějších dobrot z
nachystaného biomenu. Účastníci této historicky
první tzv. ENGLISH FRIENDLY akce se rozchá-
zeli domů příjemně velikonočně naladěni a my v
týmu Leťánku jsme měli radost, že se nás sešlo
opravdu hodně – jen dětí bylo padesát! Tímto způ-
sobem se totiž snažíme oslovit také ty rodiny v
našem okolí, kde se doma mluví převážně jinak
než česky a zapojit je do místního dění. Smíšených
párů s dětmi totiž v Řevnicích a okolí nežije úplně
málo, a tak se budeme těšit na některé z dalších
ENGLISH FRIENDLY akcí na shledanou.    

Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Skauti prodávali mlsy

Slunce 28. 3. pražilo jak na jaře
celé odpoledne, na velikonočních
trzích v Dobřichovicích vládla po-
klidná nálada. Mladí skautíci nad-
šeně váleli placky, které následně
pekli na rozpálených kamnech, vů-
ně placek se linula po celém ná-
dvoří dobřichovického zámku.
Další skautíci s úsměvy na tvářích
učili děti plést si pomlázku, aby
byly připravené na koledování o
Velikonočním pondělí. Zbytek
skautíků prodával ve stánku štrůd-
ly, buchty, záviny, věnečky a další
sladké i slané mlsy. Výtěžek, jenž si
neponecháme, ač by to bylo pěkné
- naše skautské středisko Lesní
moudrost Dobřichovice se rozhod-
lo ho věnovat o. s. náruč, neboť ho
pro svou záslužnou činnost potře-
bují více, nežli my.
Matouš MarTINeC, dobřichovice

Foto adéla geMperLOVÁ

Upletli si pomlázky

O Velikonoční neděli se v Klubu
obyvatel a přátel Lhotky uskutečnila
akce určená dětem a jejich rodičům.
Zúčastnění si vyzkoušeli různé tech-
niky zdobení kraslic, od tradicňích
postupů (vosk, cibule, malování) po
netradiční. Se stále populárnější
metodou »madeira« seznámila ma-
minky a děvčata chatařka Martina
Schumanová z Bílého Kamene. ne-
jen děti, ale i někteří tatínkové se
naučili plést pomlázku z osmi prutů
pod vedením truhlárě Pezla ze Svi-
nař. Krásné vrbové proutí poskytli
sousedé z Vlenců. A i když se ve vše-
obecném mumraji zapomnělo na vy-
klepání píštǎlek i na naražení tři-
náctistupňového kácovského veliko-
nočního speciálu, všichni si besídku
náležitě užili. Pivo prý vypili Lho-
tečtí a jejich přátelé v pondělí. 

Jarek Šereda, Lhotka
Foto ema BurgeTOVÁ

POČASÍ řEHtáČE nEODrADiLO. Jako každý rok na Velikonoce, odletě-
ly na Zelený čtvrtek zvony do říma a u kapličky v Korně se sešly děti, aby
je nahradily řehtačkami. Vesnici od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty obešly
celkem osmkrát. i když počasí připomínalo spíš Vánoce, děti to neodradilo.

Text a foto Kateřina JÍCHOVÁ, Korno

ZAJÍC HLÍDAL VEJCE. Zajíc a děti při hledání
velikonočních vajíček.       Foto Jitka NOSKOVÁ

POČESKU. Krajané si v Jihoafrické republice, osm a půl tisíce kilometrů
od domova, připravili pravou českou oslavu Velikonoc.         Foto K. ŽIVNÁ

Zajíc učil děti hledat »poamericku« velikonoční vajíčka
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Třicet dnů po svých kolem republiky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Radio Blaník v té době přišlo s na-
bídkou knihy Vladimíra Čecha S Če-
chem po Čechách. Její součástí jsou
i autorovi vzpomínky na cestu kolem
republiky. Nápad kdysi vznikl jako
recesistická idea s cílem postupovat
po naší severní hranici západním
směrem, hodnotit kvalitu čepované-
ho piva a stanovit závislost kvality
piva na pozici výčepu. Mě inspiro-
vala zejména první část nápadu.
Takže...?
Takže jsem se rozhodl obejít Českou
republiku. Své myšlenky jsem začal
dále rozvíjet, trávil jsem čas u počí-
tače tvorbou itineráře, přemýšlel o
výstroji i dalším vybavení. Do té
doby mi jakékoliv outdoorové akti-
vity byly naprosto cizí. Asi od polo-
vičky prosince jsem začal poměrně
intenzivně trénovat. Stanovený limit
30 km denně na první pohled nevy-
padá úplně vrcholově, při pravidel-
ném každodenním opakování to
však není výkon úplně špatný.
obejít celou republiku při třiceti ki-
lometrech denně je docela dlouho-
dobá akce...
Právě. Z počítače jsem zjistil, že tra-
sa měří dobrých 2.049 km a 450 m.
Není asi v lidských silách podnikají-
cího a všemožně i jinak spolkově
činného člověka takovou vzdálenost
ujít na jeden zátah. Tudíž jsem plány
poněkud zredukoval. S novým diá-
řem na sklonku loňského roku jsem
si vyškrtal jeden měsíc – 30 dnů.
Odstartoval jsem 20. března v Che-
bu, skončím 19. dubna.
kde?
Kam dojdu. 
Co už máš za sebou a co tě čeká?
Dva dny jsem strávil v Ašském vý-
běžku, pak jsem prošel Krušné hory,
České Švýcarsko, Lužické i Jizerské
hory. Sněžku jsme měl v plánu 12.
dubna, ještě mě čekají Orlické hory
a Králický Sněžník.
Jak se ti jde?
Ne vždy jsem schopen denní dávku
30 km splnit, někdy ji překonám. Jdu
sám, bez cizí pomoci a vše potřebné,
včetně 3 kg notebooku si nesu na zá-
dech. Snažím se jít dle připraveného

itineráře, občas musím improvizo-
vat. První věc, kterou dělám na sk-
lonku dne, je, že plánuji trasu na
další den a zajišťuji si ubytování.
Není mým cílem republiku obejít s
padesátikorunou v kapse, nejsem ale
snob, který by se nevyspal v turistic-
ké ubytovně. Beru, co se namane.
Na autobusové zastávce či v lesním
krmelci jsem ještě spát nemusel.

vandruješ sám?
První tři dny se mnou šel kamarád,
měl jsem společnost o posledním
březnovém víkendu i o Velikono-
cích. Ve zbylých dnech šlapu sám a
mnohdy za celý den nepotkám ani
živáčka.
opravdu pořád jen jdeš, nebo si
občas vypomůžeš autobusem, lokál-
kou, lanovkou...?

Opravdu jen jdu. S jedinou výjim-
kou: už se smrákalo a nestihl bych za
světla dorazit z Nových Hamrů do
Horní Blatné, takže jsem popojel asi
4 km vlakem. Jinak poctivě šlapu.
Co všechno už jsi na trase zažil?
Úplně každý den zažívám něco výji-
mečného, to říkám zcela odpovědně.
Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel
nefalšovanou zimní bouřku, v Kruš-
ných horách jsem si ve sněhových
závějích sáhl na dno svých sil...
Co tě bolí? Tedy, bolí-li tě něco?
Tělo zatím drží. Každý den se sice
snaží stávkovat, ale jsou to potíže
překonatelné. Je to přesně to, co
jsem chtěl. Něco zažít, ale muset se
u toho kousnout, zapřít, překonat bo-
lest a jiné drobné nepříjemnosti. 
Až 19. dubna skončíš, bude to ko-
nec definitivní, nebo už plánuješ
pokračování?
Pokud se mi opravdu podaří šlapat
až do 19. 4., počítám, že bych mohl
mít na kontě něco mezi 800-900 ki-
lometry, tedy zhruba třetinu obvodu
naší republiky. Rád bych časem zdo-
lal i zbytek. Jestli ty další úseky bu-
dou zase třicetidenní a zda budou
vždy po roce, v tom nemám úplně
jasno. Již teď se těším domů, ale
zároveň se děsím posledního dne,
kdy budu pochodovat, a smutku, kte-
rý pak nastane, že už vše skončilo.

Miloslav FRÝDL

V JIŘÍKOVĚ. Jiří Geissler při své pouti došel i do Jiříkova.        Foto ARCHiv

Jiří GEISSLER
+ jedenapadesátiletý majitel realitní
kanceláře, krizový manažer
+ rozvedený, má tři děti a dvě vnou-
čata
+ místostarosta a hospodář TJ Sokol
Dobřichovice
+ člen Dobřichovické divadelní spo-
lečnosti
+ hlavní organizátor pravidelných
květnových setkání vozidel korvet
+ jeden ze dvou členů zábavné, na-
hodilé agentury GEI-ŠA
+ na otázku, co ho baví, odpovídá:
„Cokoliv a kdekoliv organizovat,
rozdávat lidem radost a těšit se z
toho.“ (mif)

Velikonoční tlačenka
Recept na velikonoční tlačenku nám
poslala čtenářka ze Zadní Třebaně.
Můžete ji vyzkoušet také.          (mif)
Suroviny: Želatina, nakládané hou-
by, kunovjanka, nakládaný hrášek,
kyselé okurky, strouhaný salám, ko-
přivy, pažitka.
Postup: Připravíme želatinu dle re-
ceptu. Smícháme se salámem, nejlé-
pe strouhaným, a hráškem. Přidáme
houby, kyselé okurky, kopřivy, pažit-
ku a kunovjanku. Okořeníme dle
chuti, dáme do formy a chladit. To je
vše.        Text a foto Marie Ziková,

Zadní Třebaň

XVI. poberounský folklorní festival 

STAROČESKÉ MÁJE
Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách

Stylové jarmarky * Pobožnosti * Ceremoniály žádání 
o právo * Průvody * Kácení májky * Taneční zábavy...

BEROUN, Barrandovo náměstí: sobota 2. 5. *** VINAŘICE, náves: sobota 9. 5. 
LITEŇ, park/náměstí: sobota 9. 5. *** ČERNOŠICE-MOKROPSY, Masopustní

náměstí: neděle 10. 5. *** VŠERADICE, u hospody: sobota 16. 5. 
MNÍŠEK p/Brdy, náměstí: sobota 16. 5. *** ZADNÍ TŘEBAŇ, náves: sobota 23. 5.

LETY, náves: sobota 30. 5. *** KARLŠTEJN, náměstí: neděle 31. 5.

(Podrobné programy v jednotlivých obcích na www.nasenoviny.net)
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Rockový slunovrat: Za málo peněz...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

stejně jako v předchozích ročnících
chceme, aby panovala klidná a po-
hodová atmosféra a festival jsme si
užili jak my, tak muzikanti a návš-
těvníci. každá z kapel má fanouš-
kovskou základnu, většina z nich na-
víc často hraje i v zahraničí a my
věříme, že do Řevnic přivedou spou-
stu lidí, kterým se u nás zalíbí a bu-
dou se sem rádi vracet.
Bude se letošní ročník festivalu ně-
čím lišit od ročníků minulých? 
tenhle ročník považujeme za vzkří-
šení festivalu, který byl v Řevnicích
oblíbený, místní na něj byli zvyklí
chodit a mnohým z nich bylo líto,
když se teď dva roky nekonal. letos
se řídíme heslem: Za málo peněz,
hodně muziky! Návštěvníci si zvuč-
ná jména české hudební scény budou
moci vychutnat za osmdesát korun v
předprodeji a sto korun na místě.
I vy si na festivalu zazpíváte – s ka-
pelou SCB/Space Cripple Bastards.
Čím své fanoušky překvapíte?

v poslední době se soustředíme na
novou tvorbu, a tak na festivalu
představíme několik novinek. Nesou
se v rytmech ska i funku a věříme, že
návštěvníky pořádně rozproudí.  
Jak dlouho už SCB existuje a proč
se jmenuje tak, jak se jmenuje?
v této sestavě hrajeme dva roky a
název vymyslel náš bývalý basák.
Už přesně nevím, jak to bylo, ale

když jsme jednou posedávali v par-
ku, tlachali jsme o mimozemských
světech a on pak ta tři slova - space
Cripple bastards - z ničeho nic plác-
nul.  a nám se to zalíbilo.
Před nedávnem jste natočili šest
písniček na své první cédéčko. Byli
jste ze studia hodně »vykulení«, ne-
bo šlo vše jako po másle?
ve studiu jsme byli poprvé, takže to

nebyl žádný med. Zajímavé je, že pís-
ničky, které nám ve zkušebně dělají
problém, jsme ve studiu vystřihli
skoro levou zadní a ty, o nichž jsme
si mysleli, že budou brnkačka, nám
daly zabrat. výsledkem je demo na-
hrávka, která slouží jako naše pre-
zentace. Jsme za tu zkušenost hrozně
rádi, určitě nás posunula dál. Poučili
jsme se z chyb pro nahrávání plno-
hodnotného alba, které snad už brzy
přijde. miloslav FrÝdL

Známý řevnický karikaturista Miro-
slav barták bude v jarních měsících
vystavovat na nádražích tři desítky
svých kreseb. Jde o vtipy, jejichž
jednotícím prvkem jsou šachy.
vernisáž první výstavy se za účasti
autora koná 15. 4. od 15.00 na Ma-
sarykově nádraží v Praze. součástí
vernisáže bude i silmultánka šacho-
vého mistra Martina Petra. Na Ma-
saryčce budou kresby k vidění až do
29. 4., pak se výstava přesune do
Plzně na tamní hlavní nádraží (30. 4.
– 13. 5.), do Ústí nad labem (14. 5.

– 27. 5.) a poslední příležitost k za-
stavení se i pousmání bude od 28. 5.
do 10. 6. na pardubickém hlavním
nádraží. 
výstavy s šachovou tematikou jsou
součástí projektu Šachový vlak
2015, který pořádá Pražská šachová
společnost. ve dnech 9. – 13. 10. se
bude konat šachový turnaj ve vlaku,
který pojede po trase Praha – Dráž-
ďany – vratislav – bratislava – ví-
deň – Praha. autorem plakátu k uve-
dené akci je právě Miroslav barták.

Tomáš Hromádka, Řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.             (vš)

KLUB ŠPEJCHAR LITEŇ
20. 4.  17.00   Rebelové
27. 4.  17.00 láska Rohatá

KINO ŘEVNICE
15. 4. 20.00 sboheM JaZYkU
17. 4. 20.00 Cesta NaDĚJe
18. 4. 15.30 asteRIX: sÍDlIŠtĚ bohŮ
18. 4. 17.30 vYbÍJeNá
18. 4. 20.00 saMba
22. 4. 20.00 blaCk ICe
24. 4. 20.00 lovCI a obĚtI
25. 4. 15.30 tUČŇáCI Z MaDaGas-
kaRU
25. 4. 17.30 PoPelka
25. 4. 20.00 film na přání

KINO CLUB ČERNOŠICE
15. 4. 19.30 lÍbáŠ Jako Ďábel
22. 4. 19.30 PelÍŠkY

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
13. 4., 14. 4., 16. 4., 18. 4. - 20. 4. 17.30
(Čt 15.30, Ne 20.00) vYbÍJeNá
13. 4. a 15. 4. 20.00 vZkŘÍŠeNÍ
DéMoNa
14. 4. 20.00 saMba
15. 4. a 22. 4. 13.45 Jak vYCvIČIt
DRaka 2
15. 4. 17.30 FotoGRaF
16. 4. 18.30 PaDesát oDstÍNŮ ŠeDI
17. 4., 18. 4., 22. 4., 23. 4. 20.00 (Pá
17.30, Čt 18.30) NeUteČeŠ
17. 4. 20.00 RYChle a ZbĚsIle 7
18. 4. 15.30 PÍseŇ MoŘe
19. 4. 15.30 oveČka shaUN ve FIlMU
19. 4. 17.30 aMeRICkÝ sNIPeR
20. 4. - 21. 4. 20.00 (Út 17.30) PoŘáD
JseM to Já
21. 4. 20.00 DIPloMaCIe
22. 4. 17.30 kÓD eNIGMY
23. 4. 15.30 ČaRovNÝ les

KINO RADOTÍN
14. 4. a 16. 4. 17.30 PÍseŇ MoŘe
14. 4. 20.00 saMba
15. 4. 17.30 RYChle a ZbĚsIle 7
15. 4. 20.00 DÍRa U haNUŠovIC
16. 4. a 29. 4. 20.00 (st 17.30) NoČNÍ
bĚŽeC
17. 4.¨18. 4., 24. 4., 25.4. 17.30 (so
16.00) oveČka shaUN ve FIlMU
17. 4. a 23. 4. 20.00 (Čt 17.30)
kRálova ZahRaDNICe
18., 22. a 28. 4. 17.30 ČaRovNÝ les
18. 4. 20.00 PoŘáD JseM to Já
21. 4. 17.30 Cesta NaDĚJe
21. 4. 20.00 DIPloMaCIe
22. 4. 10.00 lovCI a obĚtI
22. 4. a 29. 4. 20.00 PestRobaRveC
PetRklÍČovÝ
23. 4. a 25. 4. 20.00 s tváŘÍ aNDĚla
24. 4. 20.00 PaDesát oDstÍNŮ ŠeDI
25. 4. 17.30 ChaPPIe

Tipy NN
* Přednášku Karla Hájka i debatu
na témata Moderní železnice jako
nedílná součást moderní urbanizo-
vané krajiny a Potenciál tratě Pra-
ha–Beroun na pozadí obdobných
tratí v zahraničí pořádá 16. 4. od
19.00 klub Ferenc Futurista Černo-
šice. Simona KySilKová
* Tomáš Kočko & Orchestr zavítají
17. 4. do Černošic. World music s
moravskými kořeny bude znít sálem
Clubu Kino od 20.00.                    (vš)
* Písňový večer s Jirkou Pazderou a
FUMASEM hostí 17. 4. od 20.00
Klub obyvatel a přátel Lhotky. (ebu)
* Kapela Vosí hnízdo koncertuje
18. 4. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* loutkové představení Výlet na
Říp v podání souboru Loutky bez
hranic se koná v Zámečku Řevnice
19. 4. od 15.00. Vstup 50 Kč. (ves)
* Divadelní pohádku pro děti O
vodníkovi z Čertovky uvede černo-
šické Club kino 19. 4. od 16.00. (vš)
* yvetta Simonová, Josef Zíma a
staropražská kapela Třehusk se sej-
dou na jednom pódiu v pořadu Co s
načatým večerem… aneb Písničky
(nejen) pro pamětníky 24. 4. od
17.30 v sokolovně Králův Dvůr. (mif)
* Besedu se synem Jana Wericha Ji-
řím Werichem Petráskem pořádá 24.
dubna od 19.00 Obec Lety v míst-
ním sále U Kafků. (bt)
* Hru Mátový nebo citrón? uvedou
dobřichovičtí ochotníci 24. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Festival amatérských rockových
kapel Mořinka FEST se koná 25. 4.
od 14.00 na návsi v Mořince. Zahra-
jí Baba Jaga, Black Bull, Black Hill,
Brnk a Frnk, Cvokhaus, DuRuS,
Ejakulátor a HSM. Vstupné dobro-
volné.      Kateřina SMoTERová
* Xi. Benefiční ples ve stylu Cuba
libre pořádá 25. 4. od 20.00 v Lido-
vém domě Řevnice občanské sdru-
žení Náruč. Hraje DJ Filip Týc, o
latinskoamerickou taneční show se
postará skupina Tradición. Vstupné
250 Kč.         Zuzana DUDáKová
* Skupina Vltava s Robertem Ne-
břenským zahraje 25. 4. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Pohádku Jak pejsek Ferda potkal
sluníčko sehraje Divadélko Matěje
Kopeckého 26. 4. od 15.00 v sále
Dr. Fűrsta Dobřichovice.             (ak)
* Koncert harfistky Hany Hracho-
vinové s názvem Harfa krále Davida
se uskuteční 26. 4. od 18.00 v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie Černo-
šice. Vstupné 150/100 Kč.        (vap)
* výstavu studentských projektů
můžete v klášteře na Skalce nad
Mníškem p/Brdy vidět do 3. 5. (sah)
* obrázky Oldřicha Dudka jsou vy-
staveny v kavárně Café Bím Dobři-
chovice. (mif)

Poslední březnovou sobotu se v Za-
dní Třebani konal ples dětské lido-
vé muziky Notičky. Těšili se na něj
samotní členové souboru, rodiče,
známí i veřejnost. Kdo jste nebyl, o
hodně jste přišel - nevěřili byste,
čeho všeho jsou Notičky schopné!
Nebo spíš, co jsou schopné je jejich
vedoucí naučit! Součástí plesu byla
dvě překvapení, obě stála zato. Če-
káte průměrné dramatické vystou-
pení dětí a pak tam sedíte a chce se
vám tleskat, křičet, smát se, jak moc
je to fantastické. Potřebovali byste
sto párů očí, abyste stihli vidět vše,
co překvapení s titulem Krtek a kal-
hotky zahrnuje. Na sále je několik
skupinek hmyzu i dalších zvířat, od

žabiček u rybníka, motýlků, stále
pochodujích mravenců, šneka na
skateboardu, borůvčí rázem promě-
něné v krtinec... Sledujete to všech-
no a nestíháte vnímat hudební do-
provod, což je vám líto. V duchu si
říkáte: Chci to slyšet a vidět ještě
aspoň jednou...! Večer šlape jako
hodinky, stále se něco děje. Najed-
nou už je fronta u bazárku, lidé si
odnášejí různé dobroty. A v půlnoci
vás Notičky dorazí dalším překva-
pením, tentokrát stepařským.
Díky Lence Kolářové, Pavle Petro-
vé a Marušce Brennerové, že dělají
z našich dětí lepší lidi!

Lenka MIHALÍKOVÁ, Karlštejn
Foto NN M. FRÝDL

SCB. Kapela SCB/Space Cripple Bastards. Foto ARCHIV

Řevnický malíř vystavuje na nádraží

Celý plesový večer šlapal jako hodinky
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Všeradův kurýr

Zámecký dvůr využil jarních »záchvěvů« a do-
končil další etapu sadových úprav nádvoří. Byly
dosazeny chybějící kaštany, vysazeno 150 keřů a
oseto 250m2 travnatých ploch. Tím ovšem práce
pro letošek nekončí - na podzim v nich budeme

pokračovat. Naše turistická sezona začala, od 1. 4.
již je v provozu minigolfové hřiště, které již přiví-
talo i první letošní hráče. V pátek 17. 4. se koná
první zámecký večer, hostem bude držitel mnoha
světových rekordů, profesionální bublinář Matěj
Kodeš, kterého uvede moderátor Olda Burda. Sr-
dečně zveme malé i velké na unikátní podívanou
a zajímavou besedu. O tom, že chceme být vidět,
svědčí i zapojení do systému cykloturistické apli-
kace Na kole i pěšky, kde jsme pro vás vyznačili
nenáročnou desetikilometrovou trasu po našem
okolí pod názvem Zámecká vycházka s M. D.
Rettigovou. Trasa s převýšením 145 metrů je
vhodná pro pěší i cyklisty. Ukáže vám krásy sou-
sedních obcí a jejich okolí.
V plném proudu jsou také práce na kuchařce M.
D. Rettigové, kterou pro nás připravuje Markéta
Hrubešová a jejíž křest je společně s novým CD
skupiny Třehusk plánován na září. Právě v dubnu
budeme společně s Markétou vařit a fotit jídla z
této kuchařky - některá z nich se jistě objeví i na
novém jídelníčku, který vám předložíme na po-

čátku května. Proto Vás všechny srdečně zvu k
nám, do Zámeckého dvora ve Všeradicích.

Bohumil StiBal, Všeradice

Markéta Hrubešová chystá vaření i focení
KŘEST KUCHAŘKY S RECEPTY MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ JE NAPLÁNOVÁN NA ZÁŘÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2015 (174)

VÍTALY JARO. Děti z MŠ Všeradice se rozloučily s dlouhou vládou zimy a přivítaly nastupující jarní období.  Foto Pavla HANzLíkOVÁ

Děti s maminkami uklízely obec
Měsíc duben vstupuje do své druhé poloviny a
jarní počasí k nám obrátilo svoji vlídnější tvář.
Pučící příroda si zasluhuje naši plnou pozornost,
a to nejen na vlastních zahrádkách. Příkladem
nám mohou být děti, které pod vedením svých ma-
minek v sobotu 4. dubna vysbíraly odpadky po
Všeradicích. Jsem přesvědčen, že neuklízely ne-
pořádek po sobě, ale právě po nás, dospělých či
dospívajících, kterým je jedno, kde co zahodí ne-
bo jim vypadne z rukou. Jistě dětský úklid nemů-
že plně suplovat potřebný úklid obce, ale je to dů-
vod k zamyšlení o tom, jaký svým dětem dáváme
příklad, když po nás musí uklízet. Proto chci zú-
častněným dětem i maminkám poděkovat za je-
jich práci a vzorný příklad toho, jak se máme ke
svému okolí stavět. Bohumil STIBAL, Všeradice

Mládež odháněla ze svinařských stavení škodlivé síly
NEVĚSTA HRÁLA GOLF. Svatbu oslavil v sobotu
11. 4. ve všeradickém Zámeckém dvoře pár ze Žeb-
ráku. Novomanželé si po obřadu vyrazili zahrát
minigolf.                                   Foto NN m. FrýdL

Z podbrdského kraje 
* Profesionální bublinář Matěj Kodeš bude hos-
tem Oldy Burdy na Zámeckém večeru, který se v
galerii M. D. Rettigové Všeradice uskuteční 17.
dubna od 19.00. (več)
* Zápis do Mateřské školy Všeradice se koná 29.
dubna od 14.00 do 16.00. Rodiče s sebou přine-
sou rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťov-
ny, potvrzení od lékaře, že dítě podstoupilo po-
vinná očkování a občanský průkaz.                 (svš)
* Strom, který shodil silný vítr na silnici u Svi-
nař, odstranili 30. 3. odpoledne řevničtí profesio-
nální hasiči. Den nato se Řevničtí do Svinař vra-
celi - tentokrát tři stromy vyvrácené větrem ohro-
žovaly rodinný dům. Zlikvidovali je motorovou
pilou za pomoci jeřábu a lezecké techniky.   (pav)

Jako každý rok zazníval i letos
od Zeleného čtvrtku po Bílou
sobotu po celých Svinařích zvuk
řehtaček. Tento zvyk, kdy třikrát
denně prochází vesnicí malí i
velcí školáci a nahrazují zvoně-
ní zvonů, které »odletěly do Ří-
ma«, se udržel ve Svinařích z
dob dávno minulých až dodnes.
I přes »klasickou« aprílovou
nepřízeň počasí, kdy chvíli svíti-
lo sluníčko, chvíli byla sněhová
vánice, odháněla mládež svými
řehtačkami z místních stavení
škodlivé síly a řehtala namísto
utichlých zvonů. Odměnou všem
byla bohatá výslužka, kterou
dostali v sobotu.         Text a foto

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulém
díle vzpomínala na tatínka.     (NN)
S tatínkem jsem se sešla ještě jed-
nou, totiž jednalo-li se o skutečné
setkání. Zůstala jsem ve školce sa-
ma, děti už odešly. Psala jsem do
třídní knihy a vyřizovala další zále-
žitosti, když tu se z kouta místnosti
ozvalo klepnutí. Nevěnovala jsem
tomu pozornost, když tu se klepnutí
znovu ozvalo. Šla jsem se podívat,
co se děje, ale nic jsem neshledala.
Když se klepnutí opakovalo, ptám
se: ,,Ty jsi mě přišel navštívit, tatín-
ku? Můžeme si spolu povídat, já bu-
du hovořit, a ty budeš klapat. Ne bu-
de jedno klepnutí, ano dvě klepnutí.
Máš mě rád? Klap, klap! - Nezlobíš
se na mě? Klap! Následovaly dotazy,

na které bylo možno odpovídat ano -
ne. Rozhovor to byl trochu zdlouha-
vý, protože na každé klepnutí bylo
nutno chvíli počkat. Myslela jsem si,
jestli někdo se mnou nežertuje a ne-
hraje si na mého otce, ale nikdo ne-
byl ani v budově, ani pod zavřenými
okny, dveře byly zamknuté. Snad to
mohla způsobit fantazie; od té doby
se podobný zážitek neopakoval. 
Moje maminka měla jinou povahu,
než otec. Byla veselá, nezkazila žád-
nou legraci a nám dětem se věnova-
la po všech stránkách. Byla pracovi-
tá a dokázala dělat několik věcí na-
jednou. Byla dobrá hospodyně a va-
řila svému muži to, co měl rád. Jen
jedno jídlo mu neuvařila, ačkoli ji o
to prosil - křenovou omáčku. Říkala:
,,Té jsem se najedla u babičky ve
Štramberce, že jsem se na ni nemo-
hla ani podívat!“ Myslela jsem si, že

křenová omáčka bude pěkný blaf,
když nenašla milost v očích mé mat-
ky. Po čase se mi stalo, že můj muž
Jan mě poprosil, abych mu ji uvařila.
Vymlouvala jsem se, že nevím, jak
se vaří, že nevím, jak chutná, a že
jsem ji v životě nejedla. Jeník mě
uklidnil s tím, že se mám držet
receptu v kuchařce. Poslechla jsem a
nelitovala. Omáčka se podařila k
radosti celé rodiny.
Jak člověk žije, mění se pozvolna je-
ho povaha, podoba i zvyky. Změnila
se i moje maminka, ale ne k horší-
mu. Dožila se 97 let! Jednou jsem za
ní přišla a ona mě nepoznala. Řekla
mi: „Pěkně vás vítám, tetičko, sed-
něte si u nás, koukám na vás, že sot-
va lezete. Co dělá strejček?“  
- „Strejček, ten je sama legrace, když
začne povídat, neví kdy přestat.“ A
maminka: „Von byl vždycky tako-

vej. A jak vám dou práce na poli?“
- „Pomalu to jde, hrozně pomalu.“
A maminka: „Vono se to pomalu ta-
ky udělá…“ 
Při další návštěvě mě poznala, ale
moc jsem se ji nelíbila. Ptala se mne:
„Nepotřebuješ nějaký penízky?“ 
- „Děkuji, maminko, já mám peníze,
seš hodná.“ A ona praví: „Dojdi si do
špajzu, vem si, co chceš, a pořádně
se najez, ať nemáš hlad!“    
V té době žila již v domově důchod-
ců, ale myslela si, že je doma. Sest-
řičky považovala za členy rodiny, a
tak s nimi i hovořila. Ony se zajíma-
ly, odkud k nim přišla, a oblíbily si
ji. Jednou se ptala sestřičky: „Co mi
to zase neseš?“ - „Koláček jsem vám
přinesla, paní Vamberská.“ A máti ří-
ká: „Ty nemáš co dělat, tak furt pe-
češ…“ (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice
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Krásné, smějící se jaro!
Pomalu jsme si vypili poslední sklen-
ku s paní zimou a natěšeni i plni oče-
kávání vítáme jaro. Je tady ten kou-
zelný čas zrození nového života. A je
jedno, vnímáme-li je jako křesťanské
svátky zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
pohanskou oslavu či prostou radost z
barev, vůní a krásy probouzející se
přírody. Kéž je to pro všechny požeh-
naný čas plný otevřených, smějících
se srdcí i duší klidných, plných míru i
pokoje. Musím vzpomenout slova mé
maminky: „Buďme spokojeni s tím,
co máme, a nesmutněme nad tím, co
nemáme!“
Opravdu si myslím, že se máme dob-
ře. Je to jen otázka nastavení si po-
třeb a priorit. Když vidím, jak je nám
stále nabízeno vše výkonnější, větší,
nebo naopak menší, účinnější, efek-
tivnější, rychlejší..., je mi trochu div-
ně. Denně čteme rozbory, co je lepší
pro náš život, dostáváme návody i
rady co, proč a jak. Které auto je nej-
lepší, šampon nejvíce myjící, kterou
konzervu koupit kočkám, jak si levně
půjčit peníze... Kde a jak se ale nau-
čit lidskosti, pokoře, úctě k životu i
druhým lidem, jak pochopit, že to, co
v životě vydáš, to se ti vrátí? Jak se
naučit měřit či vážit povídání si s ot-
cem či jiným pamětníkem o tom, kde
se dřív žilo, to či ono událo, kde pekli
výborný chleba, jak vypadala ulice,
kde žiji, před padesáti lety? To jsou
myslím důležité informace pro nor-
mální a snad i spokojený život. Výdo-
bytky moderní doby jsou pro život
mnohdy nutné, dělají jej pohodlněj-
ším, ale určitě ne spokojenějším.
Mám pocit, že se nám ze života vytra-
til obyčejný selský rozum. Můžu jet
po dálnici 130, ale když prší, tak pře-
ce zpomalím a nemusí mi to říkat
světelné cedule, když se přejím, bude
mi těžko... Máme desítky milionů na
opravu parku, ale pár milionů na op-
ravu školky ne. Jistě jsou pro to
směrnice, nařízení, ale kde je selský
rozum?! Máme kadeřníky a hotely
pro psy, ale také lidi, kteří mají pro-
blémy se uživit. Vyhazujeme tuny jíd-
la, ale máme nařízení pro nakládání
s biodpadem…
Přes všechny problémy a starosti je
život krásný. A tak přeji veselé, po-
žehnané, rozkvetlé, vonící i smějící
se jaro. Nechť je plné setkání, lásek,
přátelských posezení, výletů, návš-
těv, smíchu i radosti nad vším, co ži-
vot přináší.    Petr Tuček, ejpovice

Máš mě rád? Klap. Zlobíš se? Klap, klap
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 40)
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Výcvik a školení je nezbytná součást
života hasičů jak profesionálních,
tak také dobrovolných. V pátek 3.
dubna se členové jednotky sboru do-
brovolných hasičů (JSDH) městyse
Karlštejn zúčastnili  taktického cvi-
čení složek integrovaného záchran-
ného systému na silnici mezi obcemi
Stašov a Chlustina.  Námětem cviče-
ní byla dopravní nehoda autobusu  s
osobním vozidlem. Tento zásah jsme
sledovali v rámci odborné přípravy

velitelů sedmdesáti devíti JSDH z
Berounska a Hořovicka.
Hned následující den část jednotky
brzy ráno odjela na další výcvik, ten-
tokrát do protiplynového polygonu v
Příbrami. V areálu příbramského ha-
sičského záchranného sboru se nosi-
telé dýchací techniky, která je bez-
podmínečně nutná pro zásahy při
požárech, prakticky cvičí  s dýchací-
mi přístroji v prostředí podobném ja-
ko při zásahu.

Po náročném pátku a sobotě jsem se
domníval, že si v neděli přispím a
konečně  si začneme užívat svátky
jara. Jenže... V 04.30 hodin se v obci
rozezněla poplachová siréna a čle-
nům JSDH  Karlštejn  došly SMS  se
zprávou o požáru přístavku u karl-
štejnského čp. 22. Jednotka, tak, jak
má nacvičeno, vyjela dvěma vozidly
na místo. V tuto chvíli jsme si uvě-
domili, že ani v jednom z aut neve-
zeme potřebné dýchací přístroje. Ty
právě byly v Berouně na naplnění.
Nejsme naštěstí jediní - každá zasa-
hující jednotka je vybavena  potřeb-
nou technikou. Na místo jsme dora-
zili těsně za profesionály z Řevnic.
Hned jsme zjistili, že se nejedná o
přístavek, ale o polovinu rodinného
domu! (Dokončení na straně 8)

Opravený bunkr 
otevřou zkraje května
V pátek 8. května bude za účasti
představitelů městyse oficiálně otev-
řeno Museum lehkého opevnění
Karlštejn. Je zřízeno v bývalém
předválečném bunkru, který najdete
mezi centrálním karlštejnským par-
kovištěm a mostem přes Berounku.
Slavnostním otevřením, které se ko-
ná u příležitosti 70. výročí osvobo-
zení Československa od nacistické
okupace, bude završena téměř roční
snaha milovníků vojenské historie o
rekonstrukci bunkru do podoby, v
jaké byl v září roku 1938 připraven
k obraně naší republiky. V tento den
bude také museum přístupné zdarma
pro obyvatele městyse Karlštejna v
rámci Dne otevřených dveří. Přijďte
se podívat!
Dobrovolníci odpracovali na rekon-
strukci bunkru více než sedm set
»osobohodin«, další stovky hodin
jejich práce si vyžádala dílenská pří-
prava a restaurování exponátů mu-
sea. (Dokončení na straně 8)

Anna Švestková
slavila 103. narozeniny
Zdice, Karlštejn – Neuvěřitelné sté
třetí narozeniny oslavila Anna Šve-
stková. Za bývalou obyvatelkou
Karlštejna, která už několik let žije
ve zdickém Domově V Zahradách, s
gratulací dorazil také starosta měs-
tyse Petr Rampas.
„Paní Švestková je podle svých slov
v domově velmi spokojená,“ uvedl
starosta. „Volný čas tráví nejraději s
přáteli u kávy, velmi často chodí na
procházku do města anebo po zahra-
dě domova,“ dodal.
Anna Švestková se narodila v  Toč-
níku. Půl století žila v Praze, dalších
padesát let v Karlštejně. Podle vlast-
ních slov prožila krásné manželství,
z něhož má dva syny. Jeden z nich
žije v Kanadě, druhý v Praze.   (mif)

Vinaři ukončili vyvazování, začali prodávat

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     4/2015 (38)                

OSLAVENKYNĚ. Anna Švestková,
která na konci března oslavila 103.
narozeniny, dostala spoustu květin a
krásný dort.       Foto Petr RaMPaS

NA HORÁCH. Jako každý konec března, i ten letošní strávily děti ze ZŠ Karlš-
tejn týden školy v přírodě na vrcholcích Krkonoš, v horském hotelu Štumpov-
ka. Počasí bylo skvělé, a tak si mohly na zasněžených a prosluněných svazích
užívat všech zimních radovánek.  Text a foto Jiřina JanoVSKá, Zš Karlštejn

Poplach, vstávat, hoří přístavek!
KARLŠTEJNŠTÍ HASIČI DVA DNY CVIČILI, TŘETÍ DEN JELI K HOŘÍCÍMU DOMU

Karlštejnský zpravodaj

Plné ruce práce mají v těchto dnech
karlštejnští vinaři. Ve vinicích do-
končujeme vyvazování, řez (na
snímku) jsme ukončili přibližně
před třemi týdny. Minulý týden jsme
na Plešivci nainstalovali novou me-
teostanici. Ve spolupráci s CHKO
se nám podařilo opravit přístupové
cesty na vinice Vrše I a II. V sou-
časné době připravujeme pozemky
k výsadbě nových vinic na trati Vr-
še, kterou plánujeme na konec dub-
na. K výsadbě budou použity nové
rezistentní odrůdy Solaris a Caber-
net Cortis, jejichž údajné velmi do-
bré pěstební vlastnosti chceme pro-
věřit i v našich podmínkách. Bude-
me ovšem také vysazovat i klasické
odrůdy - Tramín červený a Modrý
portugal. Celkem chceme letos vy-
sadit asi 1,2 hektaru nových vinic.
Také už jsme začali s prodejem vín
ročníku 2014 - k mání je z bílých vín
například Rulandské šedé, Sylván-
ské zelené či Ryzlink rýnský, z čer-
vených Modrý Portugal, Svatova-
vřinecké či Rulandské modré.

Zdeněk Beneš, VSV Karlštejn
Foto Jarmila KoZoVá
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Budňany byly původně  Búdy, městysem jsou od roku 1794
V MÍSTECH DNEŠNÍHO KARLŠTEJNA VYROSTLY NEJDŘÍV BOUDY PRO DĚLNÍKY PRACUJÍCÍ NA STAVBĚ HRADU

Opravený bunkr otevřou zkraje května
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Při cestách na pracovní akce nadšen-
ci najeli téměř pět tisíc kilometrů na
trase Mělník-Karlštejn-Mělník. Ná-
pad na obnovu bunkru se totiž zrodil
právě v Mělníku. Dalších 2500 kilo-
metrů bylo najeto při opatřování ex-
ponátů mezi sběrateli v celé České
republice.
Hodně lidí se nás ptá, proč jsme op-
ravili právě předválečný »řopík«.
Československé opevnění je symbo-
lem První republiky, symbolem od-
hodlání našich dědů bránit stát, který
byl opravdu jejich a za který byli
ochotni položit život. První republi-
ku vnímáme jako dosud největší po-
litický, hospodářský a morální vrchol
naší země. Proto se k ní snažíme vra-
cet a svojí prací připomínat, že za

stát, ve kterém žijeme, máme zodpo-
vědnost všichni. Nezbývá, než po-
přát vznikajícímu museu hodně ná-
vštěvníků a nám, jeho provozovate-
lům, neutuchající elán při péči o zají-
mavou památku spojenou s naší his-
torií!    Petr ŠTEMbERK, Museum 

lehkého opevnění Karlštejn

V Ottově slovníku naučném je o Budňanech psáno
toto: Budňany, původně Búdy, městys pod hradem
Karlštejnem. V roce 1880 měl 72 domů, 463 oby-
vatel. Budňany byly původně řady bud vystavě-
ných pro dělníky, kteří pracovali při stavbě hradu
Karlštejna. Z těchto bud povstala ves Budňany,
která byla v roce 1794 od císaře Františka II. po-
výšena na městys a bylo jí uděleno právo tří výroč-
ních trhů, které se však nekonaly. Ve znaku mají
Budňany českého lva stojícího na zadních nohách,
hledícího zprava doleva, s korunkou. Tento znak
byl prý obci propůjčen již za Karla IV.
A řídící učitel Václav Hochman doplňuje: Bud-
ňany jsou městysem od roku 1794, kdy naň byly
povýšeny císařem Františkem. Leží 218 m nad
mořem v úžlabině mezi vrchy Javorkou (385 m),
Plešivcem (358 m) a Haknovcem (398 m). Lesy
obmykají Budňany v podobě podkovy velmi zúže-
né a na jz. otevřené. Domy jsou seskupeny podle
okresních silnic do Velké Mořiny, Hlásné Třebaně
a Srbska. Ulice, jež vede podle okresní silnice stře-
dem městyse, rozšiřuje se v nepravidelné náměstí.
Domy jsou zděné a z velké části přízemní. Několik
domků má ještě šindel a došky je kryto jedno sta-
vení. Budňany mají výhodné spojení s okolím. 
Městysem teče potok Budňanský, jenž se vlévá do
Berounky. Budňany používají vodovodu, který je
státním majetkem hradu Karlštejna. Voda se čerpá

z dobrých pramenů v »Krabině« a odtud se moto-
rem čerpá do nádrže na Kněží hoře. Před zřízením
vodovodu měli občané budňanští o vodu nouzi, je-

likož v místě bylo jen 6 studní. Z hořejší části
Budňan dováželi vodu nebo docházeli pro ni do
Karlovy studánky v »Mejtkách«, kam bylo dobré
1/4 hodiny. Po zřízení vodovodu zbyly pouze dvě
studny, ostatní byly zasypány. Dnes mohou obča-
né vodu volně bráti ze šesti stojanů. Fara a restau-
race »U Janů« ji mají zavedenou přímo do domu.
Škola má v zahradě svůj čerpací stojan. Bylo prá-
vě založeno družstvo elektrárenské, jež se postará
o zřízení sítě. Bude používati proudu od Středo-
českého svazu elektrárenského.
Katastr zaujímá 877 ha, z toho je majetkem obce
43 ha, v tom 11 ha lesa. Státní velkostatek má 750
ha lesa, polí je v obci 137 ha, luk 3,38 ha, zahrad
6,67 ha, pastvin 23 ha, zastavěné plochy 4,43 ha.
Katastrální trati mají názvy: Ve Spáleném, V Hlu-
bokém, Číhová, V Krabině, Na Palmáci, Na vrších
a Šťáralka.
Budňany měly v roce 1921 104 domů, dnes jich
mají 123. Žije tu 986 obyvatel ve 260 rodinách.
Mužů se napočítalo  425, žen 561. Obyvatelstvo se
živí obděláváním kousků polí a prací v blízkých
lomech  »Americe«, ve vápenicích Tomáškových,
v cementárně, v Derce a u Petzoldů. Jsou tu jen 3
větší hospodáři. Mimo to je tu dosti úředníků a zří-
zenců, kteří jezdí za svým zaměstnáním do Prahy.
Podle národnosti bylo 977 Čechů, 2 Ukrajinci, 6
Rusů a 1 Ital.   Jitka ŠvECOvÁ, Hlásná Třebaň

Nevěřili byste, že jeden
člověk umí tolik věcí!
V Karlštejně cestou na hrad je jeden
stánek pro turisty jiný, než ty ostatní.
A poznáte to hned na první pohled,
protože z něj sálá teplo a pohoda.
Stojí před ním moc milá osůbka, pa-
ní Renátka, a ochotně vám pomůže s
vaším přáním. Spoustu zboží vyrábí
sama a nevěřili byste, že jeden člo-
věk může umět tolik věcí. Tak krea-
tivní, šikovná i plná energie, a tak
skromná a pozitivní.
Největším plus celého toho krásného
Krasohledu je to, že majitelka pořá-
dá kurzy většinou v pátek pro krea-
tivní ženy i muže. V její dílně, kde vž-
dycky vládne pohoda, a kam - zdá se
mi - ženy utíkají od každodenního
shonu a je jim tam tak dobře, si do-
kážete vyrobit i do té doby nemožné.
Paní Renátka zkušeně vede kurzy s
různými technikami, uvaří vám vyni-
kající čaj, jak od babičky, a vždycky
napeče neskutečné skvosty. Takže
odcházíte nejen plni dojmů, ale i s
plným žaludkem. Tento krámek si za-
slouží chválu - určitě se přijeďte po-
dívat, nebo se přihlaště na kurz, bu-
dete nadšeni. lenka MIHAlíKoVá,

Karlštejn

U ŘOPÍKU. Asi tři desítky účastníků, včetně dětí a kočárků, se vydaly 28.
března na pochod po stopách předválečného opevnění. V Karlštejně nám
zdejší Museum opevnění Karlštejn mimořádně otevřelo rekostruovaný »řo-
pík« B7-12. Právě u tohoto bunkru instalovali nadšenci, kteří se starají o je-
ho rekonstrukci, 11. dubna historické protitankové »ježky« (na snímku).
Ivan šKoRPIl, Zadní Třebaň, (mif) Foto NN M. FRÝDl

V BEROUNĚ. Výlet do berounského
kina podnikli karlštejnští předškolá-
ci. V Berouně si prohlédli i náměstí s
velikonočními trhy.            Text a foto
Marcela HAšleRoVá, Mš Karlštejn

BÝVÁVALO. Pohled na Karlštejn z roku 1888. Je
na něm dům (nyní) Urbanových, Berounka hned u
obydlí - později byla odkloněna asi o 25 m dále -
a kostel se hřbitovem. Foto ARCHIV

Poplach, vstávat, hoří přístavek!
(Dokončení ze strany 7)
Plameny již šlehaly ve střešní konstrukci. Po dohodě s velitelem zásahu na-
še jednotka prováděla hasební práce na zadní části domu směrem k lesu a
ochraňovala sousední stavby. Po našem příjezdu na místo dorazily další po-
volané jednotky - Liteň a Beroun - s další potřebnou technikou. Během ha-
šení dovážely cisterny Karlštejna, Litně a Berouna vodu z čerpací stanice
golfu u řeky Berounky. Po likvidaci požáru a po vyklizení větší části mate-
riálu z požářiště rozhodl velitel o ukončení zásahu. Naše jednotka zůstala na
místě na dohlídce pro případ opětovného rozhoření. Což se již nestalo.
V pondělí jsme si všichni vklidu užívali pomlázku a v úterý jsme vyjížděli
opět - tentokrát k požáru komína v Karlštejně!             Josef ČvAnČARA, 

velitel JSDH Karlštejn

Aktualitní informace z Karlštejna i okolí
* Matrika Úřadu městyse Karlštejn bude 14. 4. uzavřena. Důvodem je čer-
pání dovolené. Petr RAMPAS
* Pátý ročník setkání rockových kapel Karlštejnský mazec pořádá sdruže-
ní Karlštejnští mazáci. Festival bude tradičně v karlštejnském autokempu, v
sobotu 6. června od 13.00 do 23.00 zahraje osm kapel, moderovat bude Pa-
vel Marcel. Kromě muziky připravíme i občerstvení, pro malé návštěvníky
bude připraven dětský koutek, malování na obličej, soutěž a hry. (kas)
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Osovský PROVAS

Školáci ze Základní školy v Osově
připravili pro své mladší kamarády
ze školky 31. 3. zábavnou hru Puto-
vání za velikonočním zajícem. Bo-
hužel počasí venku bylo vskutku ap-
rílové, proto se pátrání přesunulo do
budovy školy. Na chodbách i v tělo-
cvičně plnily děti úkoly a odpovída-
ly na otázky týkající se velikonoč-
ních zvyků, které jim zajíc přichy-
stal. Sovičky znaly odpovědi na
všechny zajícovy otázky a nezalekly
se ani angličtiny, neboť se její zákla-

dy učí formou her ve školce. Při pře-
konávání překážek, házení míčem
na koš, chůzi na chůdách i po laně
dokázaly děti svoji šikovnost a ob-
ratnost. Na konci objevily ukrytý
poklad, plný perníkových zajíčků.
Po obědě si na nich děti pochutnaly.

Zatmění Slunce

V pátek 20. 3. bylo z území České
republiky pozorovatelné částečné
zatmění Slunce. To nemohlo unik-
nout ani našim školákům. Vybaveni
černými sklíčky jsme po svačině za-
čali s pozorováním oblohy. Po desá-
té hodině jsme pokračovali na zahra-
dě. Byla to parádní podívaná! Ten
den na nás čekala i tradiční soutěž
Matematický klokan, ale to nám ne-
vadilo, stihli jsme obojí. 

Dva dny před tím se osovští páťáci
vydali do berounského muzea. Če-
kala je zde velikonoční dílna, expo-
zice hracích strojků i výstava velko-
plošných fotografií. Prohlédli jsme
si úžasné snímly a ukázku méně zná-
mé techniky zdobení velikonočních
vajec. Zkušená výtvarnice nám
předvedla zdobení jezerní travou. V
expozici hracích strojků jsme si pro-
hlédli flašinety, zvonkohry, xylofon,
kde jsme si sami vytvářeli melodii p-
omocí špalíčků. Zajímavý byl i or-
chestrion, který se nám povedlo ro-
zehrát. Po prohlídce muzea jsme se
vydali za medvědy Vojtou, Kubou a
Matějem. Sluníčko pěkně hřálo, tak-
že jsme si to pořádně užili. 

Eva NÁdvOrNíKOvÁ
Soňa KOCMaNOvÁ, ZŠ Osov

Děti hledaly velikonočního zajíce
OSOVŠTÍ ŠKOLÁCI POZOROVALI ZATMĚNÍ SLUNCE A VYRAZILI DO MUZEA

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 4/2015 (115)

NAŠLY POKLAD. Osovské děti při Putování za velikonočním zajícem.              Foto Eva NÁdVOrNíkOVÁ

Stavební firma zmizela
i se zaplacenou zálohou
V sobotu 28. 3. se konala valná hromada SK
Osov, které se zúčastnilo 22 lidí. Přítomné
uvítal J. Hošťálek st., poté následovala zprá-
va o činnosti, kterou přednesl P. Šmejkal:
Byl splněn požadavek vystoupit z organiza-
ce ČSTV, opravena kanalizace před restau-
rací a vyměněny okapy na kabinách. Co se
týká opravy kabin, bohužel firma, která byla
na práci najata, zmizela i se zaplacenou zá-
lohou, takže na ni bylo podáno trestní ozná-
mení. Nájemce restaurace p. Kalous byl vy-
zván k vymalování restaurace, vyvezení se-
ptiku a úklidu sklepa, ale doporučený dopis
se vrátil zpět, takže mu byla dána výpověď
z nájmu. Klub zakoupil počítač, na který ob-
drží od obce příspěvek 10.000 Kč. O oddílu
kopané následně informoval K. Procházka:
Mužstvo bojuje o dobrou pozici ve 4. tř.
skupiny A, po podzimní části je na 6. místě
s 10 body a se skóre 25:25. Skupinu vede
Srbsko s 24 body, ovšem na 2. a 3. místo v
tabulce má Osov ztrátu pouhé 3 body. Nej-
lepším střelcem je J. Hošťálek ml. Problé-
mem oddílu je nezájem hráčů o turnaje hra-
né po sezoně. Co se týká hospodaření, dle
hospodáře M. Culka má SK k 1. 1. 2015
175.909 Kč. Na závěr valné hromady bylo
podáno pohoštění.  Marie PLECITÁ, Osov

Vyrazili na Křivoklát

Aktuality z Osova
* Jarní brigáda se uskuteční 25. 4.
v Osově a Osovci. Sraz je v 9.00 v
Osově u prodejny a v Osovci u kap-
ličky, nářadí s sebou. Odměnou bu-
de křupavý řízek. Marie PLECITÁ
* Krajská soutěž hasičů ve vypro-
šťování zraněných osob z havarova-
ných aut se bude konat 29. 4. na le-
tišti v Tlustici u Hořovic. Součástí je
preventivně výchovný program
Hasík, kterého se zúčastní také děti
ze ZŠ Osov. Byla schválena úhrada
jejich dopravy. (map)
* Zápis do Mateřské školy Osov je
naplánován na 27. 4. Kritéria pro
přijetí jsou tato: 1. předškolní děti a
děti s odkladem školní docházky,
narozené do 31. 8. 2010; 2. děti s tr-
valým pobytem v obcích Osov, Vel-
ký Chlumec, Skřipel, Lážovice, Vi-
žina, Podbrdy a Nesvačily řazené
podle věku.            Marie PLECITÁ

Koncert v kostele pořádaly Jeřabinky, zazpívaly Kopretiny

V neděli 5. 4. jsme vyjeli na veliko-
noční jarmark na hrad Křivoklát.
Sešlo se nás pouze 9, což nás trochu
mrzelo, nicméně jsme si řekli, že si
nenecháme zkazit krásný velikonoč-
ní den. Když jsme na hrad dorazili,
byl už  jarmark v plném proudu. Při-
vítali nás čerti, kejklíři, pěkná muzi-
ka, vůně dobrého jídla a pití. I poča-
sí se na nás usmálo. Výlet jsme si
opravdu užili. Rádi bychom ho příš-
tí rok zopakovali - doufáme, že se
najde více zájemců.           Text a foto 

Marcela ČABOUNOVÁ, Osov

Kostel v Osově se spolkem Jeřabinky uspořádal na Boží
hod velikonoční 5. 4. odpoledne Velikonoční koncert
nazvaný Proměny planety, aneb Od Bacha k součas-
nosti. Prostor dostali hlavně žáci ZUŠ Dobříš, které na
vystoupení připravil Petr Kafka. Vyslechli jsme skladby
W. A. Mozarta, G. P. Telemanna, J. S. Bacha, J. Hayd-
na, G. F. Handela i jiných klasiků, z nové tvorby pak  M.
Vacka, J. Lennona, Y. Tiersena… v přednesu Alexandra
Řehulky (klavír), Vojtěcha Brennera (zobcová flétna),
Karla Nováka a Matyáše Guttenberga (akordeony) a
Víta Parkána (klarinet). Zazpívaly děti z pěveckého
souboru Kopretiny, doprovázel P. Kafka na klávesy.
Program dále svým zpěvem a hrou na kytaru doplnil Ji-
ří Řehulka interpretací vlastních písní folkového ražení.
Na samý závěr zazněla skladba Časoprostor Petra Kaf-
ky, autor ji zazpíval spolu s J. Řehulkou (zpěv, kytara) a
doprovázel na akordeon. Bylo to krásné završení dra-

maturgicky propracovaného pásma. Sváteční zážitek
návštěvníci ocenili dlouhým potleskem.   

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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www.syryodkarlstejna.cz

BALKÁNSKÉ, ČERSTVÉ
A PAŘENÉ SÝRY 
(jemně solené - vhodné i pro děti)

BÍLÉ I OCHUCENÉ
JOGURTY, MĚKKÝ TVAROH 
(získal ocenění Regionální středočeská potravina 2014)

ČERSTVÉ MLÉKO Z AUTOMATU
PO CELÝ DEN

FARMA HOMOLKA BĚLEČ
Tel. č.: 731 839 659

Prodejní doba:
Po-pá: 7-9, 16-20, so a ne: 7.30-12 h.
Rozvoz výrobků:
farma.homolka@seznam.cz

Nabízíme k pronájmu plně funkční

kavárNu
s rychlým občerstvením, 

na pěší zóně v karlštejně.

***
Kompletně vybavená obslužná
část, stolky, křesla, židle, pult,

pokladna, zařizovací předměty. 
Zařízená přípravna, mrazák,
lednice, mikrovlnná trouba,

dřezy, kráječ, gril.
Nabízíme návrh sortimentu 

i zaškolení, není podmínkou.

Telefon 777 888 211

Veřejné zasedání obecního zastupi-
telstva Osova se konalo první dub-
nový den.
- Zastupitelé schválili prodej ideální
poloviny pozemku p.č. 133 o výmě-
ře 82,5 m2 manželům Baleovým za
cenu 5.000 korun.
- Byl udělen kolaudační souhlas s
užíváním stavby odloučeného praco-
viště MŠ v čp. 2.
- 27. 4. 2015 se bude konat zápis do
MŠ Osov.
- Zastupitelé schválili podání žádos-
ti o dotaci na projekt Oprava střechy
MŠ. Jde o cenu 500.000 korun.
- Zastupitelé schválili přistoupení

obce do Mikroregionu Hořovicko,
aby bylo možné více využívat terén-
ní služby pro seniory, řešit problém
sociálního bydlení atd. Poplatek činí
cca 6.000 korun ročně a je závislý na
počtu obyvatel obce.
- Připravuje se stavba oplocení kon-
tejnerů u prodejny COOP. Stavba
bude zadána firmě Pilecký, která již
zajišťovala oplocení zahrady odlou-
čeného pracoviště MŠ.
- 30. 3. 2015 byla schválena a pode-
psána smlouva s manželi Bártovými
o koupi pozemku č. 80/30 o výměře
96 m2 v Osově. Kupní cena je
17.000 korun.

- Byly prohlídnuty stromy v parku za
přítomnosti majitelky K. Pohlové. Ob-
hlídky se zúčastnil zástupce odboru
životního prostředí z MěÚ Hořovice
a památkáři z Prahy. Bylo označeno
asi osm stromů, které budou pokáce-
ny, u některých dalších bude prove-
den dendrologický průzkum.
- Probíhá oprava hřbitovních vrat,
která proto byla dočasně odvezena, a
budou narovnány sloupy.
- Pokud si někdo všimne, že voda
odnesla ornici, žádá se, aby to nahlá-
sil Státnímu pozemkovému úřadu.
- Kompostéry budou dodány v přípa-
dě, že obec získá dotaci. Pokud ji ne-

získá, bude se jednat o dalším postu-
pu. Marie PLECITÁ, Osov

Na opravu střechy chtějí půl milionu
PRVNÍ APRÍLOVÝ DEN SE KONALO VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OSOVSKÉHO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Proč jsou Češi Češi?
Pod názvem Koho to zajímá se ko-
nalo 28. 3. v Osově v hospůdce U Sv.
Donátha povídání o vzniku a vývoji
osobních i místních jmen a příjmení.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavé-
ho - kdo dal jméno Čechům, co se
ukrývá ve jménu Vojtěch, Vladimír
atd. Také jsme zhlédli dokument Ve-
roniky Kočové Dá si někdo utopen-
ce? o členech místního ochotnické-
ho divadla.  Marie PLECITÁ, Osov

Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici 

VRÁTNÝ OBJEKTU NA PRAZE-ZÁPAD
Nabízíme seriózní práci pro mladšího důchodce.

Bližší info na 776 186 161

RELAXAČNÍ MASÁŽE v ZADNÍ TŘEBANI
Spojte příjemné s užitečným!

Více www.masaze-lasou.cz

Tel.: 774 941 292 Marcela Soukupová
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Černošičtí chystají »garážový« výprodej
NA »LOV« ZAJÍMAVÝCH VĚCÍ SE MŮŽETE VYPRAVIT 26. DUBNA, V ŘEVNICÍCH UŽ O TÝDEN DŘÍVE

Jaro je tu a s ním i jarní úklidy. Zkus-
te recyklovat věci, které vám doma
překážejí, a už je nepotřebujete nebo
nechcete. Nevyhazujte je, ale nabíd-
něte ostatním. Třeba naopak zase vy
koupíte něco, co právě potřebujete, a
jiným to leží na půdě ladem.

V pořadí devátý Garage Sale Černo-
šice se koná 26. 4. od 10.00. Již tra-
diční akce do koloběhu vypustí opět
nové zboží. Těšíme se na nová otev-
řená vrata. Pro ty, kteří nemají mož-
nost prodávat ze dvorku, ale rádi by
se zapojili, je tu možnost využít pro-
dejního prostoru - v Mokropsech na
louce ve Zvonkové ulici, kde budou
umístěny party stany, i na zahrádce
Clubu Kino. Veškeré informace naj-
dete na webových stránkách projek-

tu www.garagesalecernosice.cz. K
prodejům se mohou zájemci hlásit do
24. 4. na mailovou adresu bara@ga-
ragesalecernosice.cz. Obratem obdr-
ží cedulku na plot sloužící pro lepší
orientaci nakupujících a budou uve-
deni v mapce prodejců. Zájemci o
nákupy se jen se svou peněženkou
vypraví na lov do ulic. Mapa prodej-
ních míst je k dispozici na webu, v
den akce si ji můžete vyzvednout ve
Zvonkové ulici.

Garážový výprodej se bude konat i v
okolních obcích: 18. 4. v Řevnicích
a 17. 5. v Dobřichovicích.

Bára VeseLÁ, Černošice

V listopadu 2014 přijala Poslanecká sněmovna zá-
kon o poskytování služby péče o dítě v dětské sku-
pině. Byl schválen po tvrdém boji, s příslibem brz-
ké novelizace. Cílem zákona bylo rozšíření nabíd-
ky péče o děti v předškolním věku. Záměr se zdál
logický a bohulibý - státní školky jsou přeplněné,
proč tedy neumožnit zaměstnavatelům a soukro-
mým subjektům zřídit dětskou skupinu? 
Jenže… Přijetí zákona paradoxně ohrozilo mnoho
organizací, které provozují soukromé školky, lesní
mateřské školy, kluby při mateřských centrech...
Stanovil totiž pro ně povinnost celoplošné regist-
race, jež přinesla nejen nutnost kamenného zázemí
pro dětskou skupinu, ale i dodržení přísných hygi-
enických norem. Tato povinnost by se pro mnohé
z organizací stala prakticky likvidační z důvodu fi-
nančního (náklady na zřízení zázemí jsou v důvo-

dové zprávě k zákonu odhadovány na 500.000 Kč)
i třeba z důvodu umístění stávajícího zázemí v lo-
kalitě, kde územní plán novou výstavbu neumož-
ňuje. Proč končit činnost něčeho, co funguje, je
nápomocno rodičům, umožňuje jim svobodnou
volbu vzdělávací alternativy či přináší do výchov-
ně vzdělávacího systému pestrost a různorodost?                                                                                                        
Teď máme vyhráno. Ve středu 8. 4. byla Poslanec-
kou sněmovnou přijata novelizace zákona o pos-
kytování služby péče o dítě v dětské skupině, která
umožňuje dobrovolnou registraci dětských skupin.
Tím je zachována pestrost zařízení pracujících s
předškolními dětmi i možnost svobodné volby pro
rodiče, kteří chtějí o výchově a vzdělávání svých
dětí rozhodovat sami. Zbývá novelizaci schválit v
Senátu, což, jak doufáme, nebude problém.
Za výsledkem ročního vyjednávání je množství

práce organizací jako je Asociace lesních mateř-
ských škol, Česká rada dětí a mládeže, Člověk v
tísni a řady aktivních rodičů. I organizace Jeden
strom, která v dolním Poberouní  vzdělává 92 dětí
předškolního věku, nezůstala stranou. Organizo-
vali jsme Týden otevřených dveří pro poslance, se-
nátory a starosty v našich školkách, setkání staros-
tů dolního Poberouní se zástupci dotčených orga-
nizací, účastnili se jednání s ministryní práce a so-
ciálních věcí, lobovali, pomáhali Asociaci lesních
mateřských škol. Za podporu děkujeme všem, kte-
ří nám pomohli, jmenovitě Barboře Tesařové, sta-
rostce Letů, Lence Kalouskové a Martině Řehořo-
vé, zastupitelkám Černošic, Daniele Göttelové,
bývalé zastupitelce Černošic i poslancům Heleně
Langšádlové, Anně Putnové a Jiřímu Miholovi.

Alena LALÁKOVÁ, Jeden strom, Černošice

Schůzi zahájily fanfáry
Roční činnost bilancovali na své
výroční členské schůzi řevničtí mys-
livci. Jako vždy schůze probíhala ve
znamení mysliveckých tradic. Oteví-
raly jí fanfáry na myslivecké borlice
a je doprovázející zpěvy. Poté ve-
doucí referenti přednesli své přís-
pěvky, vlastně výkazy práce. V minu-
lém období bylo sloveno 97 divočá-
ků. Plán ostatních druhů zvěře byl
také splněn. Lesní správa nyní klade
důraz na lov zvěře vysoké, která za-
číná působit škody na porostech.
Zaniká význam chovu drobné zvěře
tj. bažantů. V příštím roce budou do-
plněni z umělých chovů. Významné
bylo vystoupení předsedy Honební-
ho společenství města Řevnic Jana
Lojdy, který je i správcem lesa. Byly
konstatovány stížnosti obyvatel ok-
rajových domů a zahrad na škody
způsobené černou zvěří. Odsouhla-
sena byla instalace pachových zá-
bran. Shromáždění zakončily fanfá-
ry i dobré pohoštění.
Další den myslivci vybudovali pa-
chové zábrany na silnici za starou
skládkou směrem na Halouny a vy-
čistili příkopy od odpadu, který tam
hází bezohlední lidé. Škoda, že nebyl
přítomen žádný starosta obcí, na je-
jichž území se honitba nachází. Snad
příště.  František ŠeDiVÝ, Řevnice

Reportér Josef Klíma 
bodoval v anketěTýTý
Dobřichovice - Osobností televizní
publicistiky byl 11. dubna vyhlá-
šen známý reportér, obyvatel Dob-
řichovic Josef Klíma.
V pořadí 24. ročník ankety televizní
popularity mnoho změn nepřinesl.
Absolutním vítězem ankety se stal
Karel Gott, který si také odnesl cenu
v kategorii Zpěvák. Karel Šíp získal
ocenění v kategorii osobnost tele-
vizní zábavy a jeho Všechnopárty se
stala pořadem roku. Do Dvorany
slávy byla uvedena Iva Janžurová,
objevem roku se stal Daniel Stach. 
Kategorii Osobnost televizní publi-
cistiky vyhrál Josef Klíma. „Beru to
jako ocenění pro celý pořad Očima
Josefa Klímy,“ děkoval Klíma. (pef)

* Odpadky kolem hlavní silnice v
Letech sbírali v minulých dnech za-
městnanci místního obecního úřadu.
V sobotu 18. 4. pořádá radnice úklid
Letů. (bt)           Foto NN M. FRÝDL
* Vandalové řádili 4. 4. před hřbito-
vam v Karlíku - poškodili veřejný
majetek v hodnotě převyšující 5.000
korun. Případ vyšetřují řevničtí
»státní« policisté. (duš)
* Auto a motorka se srazily 4. 4. u
mostu v Letech. Zraněného moto-
cyklistu ošetřili záchranáři.       (pav)

Slavnost Morany se konala 11. 4. na louce u mostu v Karlštejně. K vidění
byly balony i soutěžní automobil, děti se mohly svézt na koni i na koloto-
či, zaskákat si v hradu. Soutěžili jsme o nejhezčí obrázek balonu i nejpo-
vedenější Moranu. Předsedou hodnotící komise byl známý bavič Petr No-
votný. Zatančily i zazpívaly děti z Domečku Hořovice. Vrcholem bylo pě-
vecké vystoupení Heleny Vondráčkové. Potom jsme za asistence hasičů za-
pálili Morany a hodili je do řeky. Blížící se studená fronta bohužel znemož-
nila připraveným balonům vzlétnout. Odpoledne se i tak povedlo. Se zi-
mou jsme se rozloučili, jaro nám ukázalo svou vlídnou tvář. My, balonáři,
jsme zahájili sezonu. Jan SMRČKA, Vysoký Újezd    Foto NN M. FRÝDL

Nejhezčí Morany vybíral Petr Novotný

Sněmovna schválila novelu, lesní školky jsou zachráněny

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 14. 4. od
18.00 v místním Společenském do-
mě. Program najdete na elektronic-
ké úřední desce obce. (mas)
* Na seminář pro nastávající a čer-
stvé rodiče Přirozený porod zve 21.
dubna od 18.00 Poradenské centrum
Jeden prostor Černošice.              (lal)
* Vítání nových občanků pořádá
obec Hlásná Třebaň 25. 4. ve zdejší
mateřské škole. Iva MATĚJKOVÁ
* Výlet vlakem po železniční trati
Praha, Masarykovo nádraží – Kralu-
py nad Vltavou organizuje 26. 4.
černošický klub Ferenc Futurista.
Odjezd z Černošic v 10.16, návrat
odpoledne.  Simona KYSILKOVÁ
* Čarodějnické prohlídky mníšec-
kého zámku se konají 26. 4. od 10.30
a 11.45. O den dříve, 25. 4., potkáte
na prohlídkách, jež začnou v 16.00,
navíc i anděla a bílou paní.    (mach)
* Rodinný dům v Srbsku byl vy-
kraden 8. 4. Neznámý zloděj vše
prohledal, podlahu posypal kořením
a odcizil zlaté šperky, peníze  a jízd-
ní horské kolo. Majitel má škodu
312.000 Kč.   Kateřina PRůšOVÁHRÁL VPO. Ples tanečního souboru Klíček se konal 11. dubna v Řevnicích.

Organizátoři přišli se zajímavým experimentem - namísto »živé« kapely návš-
těvníkům vyhrával Velký papírový orchestr.                        Foto NN M. FRÝDL
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***
náměstí krále Jiřího z Poděbrad 5

řevnice 252 30 
tel.:737258018, 222356296 

e-mail: salon@klementyna.cz 
www.klementyna.cz 

Do našeho týmu přijmeme 

kaDeřnice
na živnostenský list

pořádá NÁBOR dětí a mládeže na 

TENIS!
Proč hrát u nás tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví trenéři

• Tréninky neodpadávají. V případě špatného počasí

máme k dispozici pevnou halu v Letech.

• Možnost NÁHRADY ZAMEŠKANÝCH TRÉNINKŮ přes

náhradový systém Auksys

• Pořádání velkého množství akcí - turnaje, soustředění,

hory...

• Tenisové tréninky pro děti, mládež i dospělé

Tréninková místa
Svinaře  –  Hostomice  –  Lety

Více informací na www.tenis-skola.cz 
nebo na tel.č. +420 608 539 550 (Petr Václavek)

Slavte „20ku“

s KLÁROU
Nezapomněli jste, že Salon
KLÁRA v Řevnicích slaví 
20. výročí založení a nabízí
letos všem svým klientům 
mimořádné výhody?

- 20% slevy 20. den v měsíci 
- dary a ceny pro „sběrače“ kreditů za zdejší služby
- pozvánku na Retro Disco v hotelu Grand Řevnice

Podrobnosti na webu www.salon-klara.webgarden.cz

Těší se na vás všichni ze SALONU KLÁRA.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1,

252 30 Řevnice. 

Mobil: Jarka Vyletová - 603 430 557
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Trans Brdy České spořitelny

Místo konání: Dobřichovice u Prahy
Program: dětské závody 9:20 – 11:30, 
závod odrážedel 12:00, trasa B / 58 km – start 11:30,
trasa C / 37 km – 12:30, trasa D / 15 km – 13:00
Přihlášky: online do 20. 4. 2015, na místě pátek 18:00-20:00, sobota 8:00 – 11:00

PRO VŠECHNY PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ZVÝHODNĚNÁ CENA STARTOVNÉHO

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉGENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEØI PARTNEØI OFICIÁLNÍ PARTNER

ÈASOMÍRY

MEDIÁLNÍ PARTNEØI INSTITUCIONÁLNÍ 

PARTNEØI

GENERÁLNÍ 

MEDIÁLNÍ PARTNER
OFICIÁLNÍ 

DODAVATELÉ CEN

PARTNER ZÁVODU
PARTNEØI SERIÁLU

Více informací a přihlášky na www.kolopro.cz

25. 4. 2015

Závody pro sportovce i cyklovyjížďky pro širokou veřejnost 
Nenáročná fitness jízda pro celou rodinu / Rodinné startovné

Dětské závody / Závod odrážedel / LEGO stan / Pumptrack 
Dětská zóna se spoustou her a soutěží / Škola kola Pepy Dresslera

Bohatý doprovodný program a zábava po celý den nejen pro závodníky
Tombola s hodnotnými cenami pro děti a dospělé 

Stánky s občerstvením a prodej sportovního vybavení
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Korupce trvá, rozhodčí zasloužil zbít!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Jediné mužstvo z naše-
ho kraje, které hrálo o velikonoč-
ním víkendu, byly Dobřichovice.
Všechny zápasy v okrese Beroun
byly vinou počasí zrušeny. O mist-
rák přišly i Lety startující v kraj-
ské 1. A třídě - shodou okolností
měly cestovat právě na Berounsko,
do Cerhovic. Kompletní kolo se te-
dy hrálo až o týden později.     (mif)

FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - Tuchlovice 0:0
Zápas skončil spravedlivou remízou. 

DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Libčice - Dobřichovice 8:1
Branka: Mistoler
V Libčicích jsme se přesvědčili, že
korupce ve fotbale stále trvá - jinak si
totiž skandální počínání hlavního
rozhodčího nelze vysvětlit! Netrestal
ani likvidační zákroky na hostující
hráče. První gól padl již ve 13. minu-
tě, když Dobřichovice hrály v deseti
bez zraněného Větrovce. Ten byl
beztrestně podťat bez míče a sudí ne-
pustil včas na hřiště náhradníka. O
dvě minuty později vyrovnal hlavou
Štědronský, rozhodčí ovšem pro
údajné postavení mimo hru gól neu-
znal. Přitom stáli ještě dva tři hráči
domácích ve své bráně! Naopak za
chvíli uznal domácím gól, jemuž
předcházel faul na hostujícího stope-
ra, který musel pro zranění rovněž
odstoupit. A bylo to 2:0. Potom snížil
krásnou střelou po centru Mistoler.
Dále zase úřadoval sudí, jenž vyká-
zal ze střídačky trenéra Dobřichovic
a předsedu oddílu M. Roháčka. V zá-
věru poločasu přidaly Libčice třetí

branku. Ve druhém poločase už po-
kopaní hosté jen dohrávali a na vý-
sledek i výkon zcela rezignovali. S
tímto rozhodčím stejně nic jiného ne-
mělo cenu. Mimochodem, od stavu
7:1 začal pískat »rovinu«. Našim
hráčům patří obdiv i pochvala, že za-
chovali dekorum a nezbili ho. Zas-
loužil by si to!  Miloslav OMÁČKA
Dobřichovice - Úhonice 2:0
Branky: Mistoler
Domácí měli od počátku územní pře-
vahu a vypracovali si několik šancí,

jenže branka hostí byla jako zakletá.
Po přestávce přišel na hřiště Misto-
lera a rozhodl zápas. Ziskem tří  bo-
dů si Dobřichovice uchovaly naději
na záchranu v přeboru.               (oma)

ZADNÍ TŘEBAň, okresní přebor
Trubín - OZT 7:1
Branka: Procházka
K debaklu se schylovalo od začátku -
ve 3. minutě už to bylo 2:0!      (Mák)

VšErADICCE, okresní přebor
Všeradice - Loděnice B 0:2

V zápase plném nepřesností měli ví-
ce ze hry hosté. (mif)
KArLšTEN, III. třída ok. soutěže
Zdice B - Karlštejn 0:5
Branky: Hrabal, Šperl, Cajthaml,
Kučera, Klus
A to hosté hráli téměř hodinu bez
vyloučeného gólmana! (miš)
VIŽINA, III. třída okr. soutěže
Lužce - Vižina 9:0

O nic nešlo, tak se hádali...
Velikonoční neděle patřila ve Svi-
nařích hokejbalovým nadšencům. Na
místních kurtech se konal 31. ročník
Velikonočního turnaje v hokejbalu.
Do zápasů nastoupilo šest družstev,
která svedla líté boje »každý s kaž-
dým«. A jak už to tak bývá na po-
dobných akcích, kde »o nic nejde«, i
tento ročník byl ve znamení emocí a
hádek. První pozici obhájil pořada-
telský tým Hatě, stříbrná příčka patří

domácím Svinařím, bronz pak dru-
hému místnímu celku Svinaře 98.
Post nejlepšího brankáře obhájil již
několikátý rok po sobě M. Šimonov-
ský, nejlepším střelcem se stal Lin-
hart s 8 vstřelenými brankami. 
I přes sportovní vypjatou atmosféru
vše skončilo v pohodovém a přátel-
ském duchu a už se všichni těšíme
na další ročník této povedené akce.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Řevnický žák vstřelil
»televizní« branku
Spojený žákovský tým Dobřichovic a
Řevnic sice o uplynulém víkendu po-
dlehl FC Jílové vysoko 3:9, ale čtr-
náctiletému Dominikovi Stratilovi z
Řevnic se podařil husarský kousek.
Za faul na jeho spoluhráče byl naří-
zený trestný kop ze středového kruhu.
Dominikova výborně kopnutá střela
proletěla půlku hřiště a zapadla pod
břevno branky, navíc do šibenice. Nej-
hezčí gól zápasu! Být to v televizi, zá-
znam by obletěl celou republiku.
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Sport po okolí
* Sportovní odpoledne pro všech-
ny věkové kategorie se pod názvem
Dobřichovická míle uskuteční 18. 4.
od 14.00 v parku  Dobřichovice. In-
fo na www.zsdobrichovice.cz.  (ak)
* První jarní mistrovské zápasy na
domácím hřišti odehrají řevničtí
»národní« házenkáři 19. 4. Mladší
žáci změří od 10.00 síly s Podlázka-
mi, od 12.20 s Bakovem.             (frz)
* Turnaj v pétanque nazvaný Jarní
zelené koule se koná 19. dubna od
13.30 na novém boulodromu v areá-
lu plážového volejbalu v Radotíně.
Turnaj je určen všem zájemcům o
hru bez ohledu na věk, pohlaví a stu-
peň trénovanosti. (kad)
* V. ročník Svinařského trojúhelníku
- závodů mopedů do 50 ccm, se koná
25. 4. ve Svinařích pod zámkem. Pře-
jímka strojů 12.00, start 14.00. (mik)
* Házenkáři, kteří se v pondělí 6.
dubna zúčastnili tradiční hromadné
velikonoční obchůzky Řevnicemi,
děkují všem příznivcům za bohatou
koledu! František ZAVADIL KAŽDÝ S KAŽDÝM. Na svinařských kurtech se o Velikonocích hrál turnaj v hokejbalu.        Foto Lucie BOXANOVÁ

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
FC Jílové - FK Lety 18. 4. 17:00
FK Lety - Všenory 26. 4. 17:00 
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Měchenice - Dobřichovice 18. 4. 17:00
Jílové B - Dobřichovice 26. 4. 17:00
OZT, okresní přebor
OZT - Komárov 18. 4. 17:00            
Osek - OZT 25. 4. 17:00   
VšErADICE, okresní přebor
ČL-U Beroun - Všeradice 19. 4. 17.00
Všeradice - Komárov 25. 4. 17.00
KArLšTEN, III. třída ok. soutěže
Karlštejn - Tetín 18. 4. 17:00 
Nižbor - Karlštejn 26. 4. 14:00 
VIŽINA, III. třída okr. soutěže
Vižina - Chodouň 18. 4. 17:00
Hudlice - Vižina 26. 4. 17:00
LITEň, IV. třída okres. soutěže
FK Liteň - Chrustenice 18. 4. 17.00 
Chyňava B - FK Liteň 26. 4. 17.00 

PROHRÁLI DOMA. Všeradice na svém hřišti v sobotu 11. dubna podlehly
B-týmu Loděnic 0:2. Foto NN M. FRÝDL

POPRVÉ. První ročník rychlostního závodu mopedů pořádal Moped tým
Halouny v sobotu 11. dubna. V kategorii neupravených strojů změřilo před
poměrně početným publikem síly sedm závodníků, v kategorii neupravené
startovalo 14 strojů. Text a foto Michal KOZÁK, Svinaře


