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Dobřichovice hostily
dva tisíce cyklistů
ZÁVOD TRANS BRDY VYHRÁL OLYMPIONIK KULHAVÝ
Dobřichovice - Přes dva tisíce závodníků se zúčastnilo cyklistického závodu Trans Brdy, který se jel
poslední dubnovou sobotu. Tentokrát ne v Letech, jako několikrát v
minulosti, ale v sousedních Dobřichovicích.
První letošní závod seriálu Kolo pro
život 25. 4. za ideálního počasí odstartoval jeho ředitel, bývalý starosta Letů Jiří Hudeček. Proč v Dobřichovicích? Proto, že rostoucí počet
závodníků a diváků se na letovskou
louku prostě už nevešel.
Tváří seriálu se stal olympijský vítěz
z Londýna, biker Jaroslav Kulhavý,
který i na dobřichovickém závodě
ukázal, že má vynikající formu. Trať
dlouhou 58 km v technicky náročném terénu ujel bez mrknutí oka za

2:08:46.6. Druhý Matouš ulman ztratil na olympionika necelé 2 vteřiny. Také letovskému rodákovi Jiřímu Hudečkovi ml. přálo štěstí, na
vrchařské prémii skončil druhý, celkově třetí.
Účast po zimě natěšených cyklistů
byla značná: odstartovalo celkem
2014 závodníků, z toho bylo 542 dětí (115 na odstrkovadlech). Hlavní
trať vyjelo pokořit 818 bikerů, kratší
37 km okruh 398 závodníků a 15 km
fitness jízdu 256 závodníků.
o zábavu na trase bylo postaráno.
Hned v úvodu závodu na startovní
rovince mezi stovky kol vběhl psík,
kterého majitel neměl na vodítku.
Kolize se obešla bez pádů a zranění,
zmatené zvíře se podařilo rychle odchytit. (Dokončení na straně 9) (lih)

Začíná největší středočeská přehlídka folkloru

Poberouní - šestnáctý poberounský folklorní festival Staročeské máje začne
první květnovou sobotu. Na devíti místech našeho kraje se během všech
květnových víkendů představí přes pět desítek souborů z celé republiky.
Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách odstartuje v sobotu 2. 5. na
náměstí J. barranda v berouně, týden nato - v sobotu 9. 5. - ji budou hostit
Liteň a Vinařice, v neděli 10. 5. Mokropsy. Příznivcům lidové muziky, zpěvu
i tance bude servírováno bohaté menu: cimbálovky, dudácké kapely, dechovky, pěvecké sbory, taneční skupiny... (Viz strana 4)
(mif)

Srnce zachraňovali policisté, hasiči i myslivec

Lety - Policisté, hasiči i ředitel řevnické záchranky asistovali u dramatické
záchrany srnce, který uvízl v železné brance rodinného domu v Letech.
„Majitelé pozemku ohlásili na policejní služebnu v Řevnicích, že se jim v
plotě zadní částí těla zachytil srnec a oni ho nejsou schopni sami vyprostit,“
uvedl Bořek Bulíček, záchranář a zároveň myslivec, který má s odchytem divokých zvířat zkušenosti. Právě proto si policisté vyžádali jeho asistenci.
„Srnci jsme přes hlavu přehodili deku, aby se zklidnil, a spolu s řevnickými
profesionálními hasiči jsme jej pomocí rozpínáku vyprostili. Po prohlídce
byl bez zranění vypuštěn do volné přírody,“ dodal Bulíček.
(mif)

V ZÁMECKÉ KUCHYNI. Herečka
Markéta Hrubešová při vaření ve
Všeradicích. Foto NN M. FRÝDL

Takový pštros na grilu - to je lahůdka!

Lenka Kolářová.

Foto ARCHIV

Řevnice, Johannesburg - Plná dojmů se z výpravy do Jihoafrické
republiky vrátila vedoucí řevnického souboru Notičky Lenka KOLÁŘOVÁ. Cestu do Johannesburgu jí darovali přátelé k jejím
nedávným kulatým narozeninám.
Jak dlouho se do takové Jihoafrické republiky letí?
Let z Amsterodamu trval 11 hodin.
Cesta byla příjemná a rychle utekla.
Jak douho a kde přesně jsi na jihu
Afriky pobyla?
byla jsem v rodině Živných, jejichž
děti dříve chodily do Notiček, deset

dnů. Žijí v Johannesburgu, v bezpečném rezortu, kam se dostanete
pouze na otisk prstu.
S jakými pocity jsi odlétala, cos
očekávala a na co ses nejvíc těšila?
Můj dávný sen bylo na vlastní oči
spatřit Afriku a volně pobíhající zvířata. To se mi podařilo. odlétala
jsem se smíšenými pocity, ale strašně jsem se těšila.
Co jsi tedy v JAR viděla, kde všude
jsi byla?
Díky právě rodině Živných jsem
měla velmi bohatý program.
(Dokončení na straně 3)
(pef)

Hrubešová nafotila
recepty do nové knihy

Všeradice - Knihu receptů nejslavnější české kuchařky M. D. Rettigové, rodačky ze Všeradic, připravuje
populární
herečka
Markéta
HRubešoVá. Křest je naplánován
na září. Stihne to autorka?
Jsem v cílové rovince. Ani se mi tomu nechce věřit - nad kuchařkou
jsem strávila skoro půl roku. byla to
obrovská výzva a od bohumila Stibala, který s nápadem přišel, parádně hozená rukavice. Ale zvedla jsem
ji snad se ctí. Minulý týden jsme ve
Všeradicích vařili a fotili jídla podle
receptů. Čeká nás ještě jedno focení, korektury, výběr fotek a tisk. A
pak křest a nakonec (moc doufám) i
spousta spokojených strávníků...
(Dokončení na straně 5)
(mif)
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Napětí se uvolnilo, dali jsme si do nosu!
OBYVATELKA LETŮ SE PROBOJOVALA DO VELKÉHO FINÁLE SOUTĚŽE FOTOKNIHA ROKU 2014
Velké finále soutěže Fotokniha roku
2014 se konalo 16. dubna. Pro mě to
byl velký den - mezi finalisty jsem
se probojovala i já. Listopadové kolo
této soutěže totiž vyhrála moje fotokniha se štěňátky. Kromě postupu do
finále jsem získala i krásný mobil s
chytrým fotoaparátem.
Velké fínále bylo famózním zážitkem, připadala jsem si jako ve snu.
A pořádně jsem si to užila. Osmnáct
finalistů se sešlo 16. 4. odpoledne v
centrále firmy CeWe Color. Prvním
bodem programu byla exkurze v laboratoři Fotolabu, tedy přímo ve výrobě fotoknih, obrazů, kalendářů...
Bylo to moc zajímavé, jen by to
chtělo více času, abychom mohli uspokojit svoji zvědavost. Následovala
prohlídka aut, včetně toho, které bylo hlavní výhrou velkého finále. Pak
už čekal finalisty i další účastníky
přesun do divadla Semafor, kde se
konalo vyhlašování vítěze. Nás, finalisty, čekalo velké překvapení, neboť jsme se vezli jako hvězdy automobily, zatímco ostatní jeli autobusem. Přivítání u divadla bylo jak ve
filmu, dokonce jsme kráčeli i po červeném koberci...
V divadle nás čekalo uvítání, tak
zvaný welcome drink a lehké občerstvení. Všude bylo šampaňské, jednohubky a další dobroty. Ve foyer to
bzučelo, hučelo a hlučelo jako v úle.
Všichni finalisté byli postiženi lehkou až těžkou nervozitou z věcí,
které měly následovat, každý netrpělivě sledoval hodinky.
V 17.30 začal program spojený s
volbou Fotoknihy roku 2014. Viděli
jsme videa s prezentací partnerských
firem, medailonky soutěžících s
krátkými rozhovory z předávání měsíční výhry, poslechli jsme si krásnou písničku moderátorky, herečky a
zpěvačky Karolíny Gudasové. Než
se začalo hlasovat o nejlepší knize,

VELKÉ FINÁLE. Finalisté soutěže Fotokniha roku 2014. Alena Vanžurová druhá zprava.
nastoupili finalisté na pódium a každý dostal křišťálovou plaketu s vyrytým svým jménem. Pak moderátorka
vyzvala porotce, aby přistoupili k tubusům, které byly u vystavených
soutěžních fotoknih. Do tubusů měli
porotci házet míčky té knize, kterou
vybrali jako nejlepší. Každý porotce
měl k dispozici tři míčky, které mohl
rozdělit mezi vyvolené fotoknihy,
nebo dát všechny třeba jen jedné.
Kniha s nejvíce míčky vyhrála. Napětí by se v těchto chvílích dalo krájet: Kdo se stane šťastným majitelem
nového peugeotu 308? Finalisté měli
nervy napnuté k prasknutí. Soutěž je
ale soutěž a vyhrát může jen jeden.
Tím nejlepším se stal Boris Pazdera
se svojí fotoknihou snímků z Itálie.
Z výhry měl neskutečnou radost a já
jsem mu to ze srdce přála. Jeho kniha je opravdu nádherná. Pak přišlo
focení, focení, focení, gratulace, fo-

cení a zase focení, fotografů bylo v
divadle možná víc než finalistů.
Super atmosféra v divadle pokračovala rautem v přilehlých prostorách
a foyer. Mohli jste si dát, na co jste
měli chuť: sladké, slané, guláš, tatarák, jablečný závin, ovoce, řízečky,
špízy, kuřecí stehna... K pití víno, pivo, džus, co hrdlo ráčí. Napětí se
uvolnilo, vítěz byl znám, a tak jsme
si dali do nosu.
Čas utíkal jako splašený, kolem osmé začalo zkrácené divadelní představení Semaforu Nejveselejší tragédie v Česku s Jiřím Suchým a Jitkou
Molavcovou v hlavní roli. Bylo to
super, pobavili jsme se, já jsem si taky zazpívala společně s herci (tedy
tak, abych nerušila, jen jsem si tam
broukala, abych nedělala ostudu).
Nesmírně obdivuji životní elán Jiřího Suchého a Jitky Molavcové, jsou
naprosto neskuteční...

Foto CEWE ColoR

Představení skončilo krátce po deváté hodině, po několika přídavcích
herců, které jsme vytleskali. Zbývalo nám přesunout se autobusem nazpět k centrále pořádající firmy, kde
jsme měli zaparkovaná auta; »přespolní« měli ubytování v nedalekém
hotelu. Rozloučili jsme se s ostatními a frčeli k domovu. V jedenáct už
jsem byla v pelíšku, ale spát jsem
nějak nemohla. Zážitků bylo moc!
Finále bylo krásné, kromě křišťálové
plakety jsme dostali i krásnou pamětní fotoknihu s historií soutěže o
nejkrásnější knihu, ve které jsem našla i svoji fotku s povídáním. Mezi
dárky jsem našla i slevový poukaz
na fotoknihu, co budu fotit příště.
Děkuji všem, kteří připravili krásné
odpoledne a večer pro finalisty soutěže a těm, kteří se o nás hezky starali. Bylo to opravdu fajn.
Alena vAnžurová, lety

Školáci knihu Borise Pralovszkého pokřtili lentilkami
ZNÁMÝ HUMORISTA A KRESLÍŘ PŘEDSTAVIL V ŘEVNICÍCH SVOU NOVINKU VARAN Z KOMODY

Vaculíková ve škole
četla i zpívala
Před pár dny jsme na našem pravidelném čtení v ZŠ Řevnice přivítali
dalšího vzácného hosta – Janu Vaculíkovou ze Svinař. Když jsem ji
dětem představovala jako zpěvačku,
herečku, tanečnici, učitelku a maminku, jeden zvídavý prvňáček se
zeptal: „A jak to všechno stihne...?“
Jana Vaculíková si pro děti vybrala
úryvek z knížky Jana Lebedy Medovníčkova dobrodružství, která vypráví příběhy veselého lesního skřítka, jenž má rád včelky, zvířátka a
děti, všem pomáhá a při tom zažívá
spoustu legrace …
Po čtení samozřejmě došlo i na
zpěv. Nejdříve to byla píseň z Janina
nového CD Návraty. Pak přišlo na
přání dětí na řadu překrásné Hallelujah, při kterém děti Janě pomohly
zpívat - a byla to paráda! Nakonec
ještě zazněla jedna skladba ze slavného muzikálu Dracula. Atmosféra
byla nádherná, děti byly nadšené. A
kdo usedne do našeho »čtecího«
křesla příště? Nechte se překvapit
Petra Mejstříková Sulková,
ZŠ Řevnice

V pátek 10. dubna se v řevnické škole uskutečnil slavnostní křest nové
knihy Borise Pralovszkého Varan z
komody.
Boris Pralovszký je renomovaným
českým humoristou a kreslířem. Již
před třiceti lety začal publikovat v
časopise Dikobraz a do dnešního dne
má na svém kontě několik tisíc kres-

lených vtipů. Je autorem ilustrací k
více než čtyřiceti knihám takových
autorů jako Ota Pavel, Jiří Žáček nebo František Nepil! Varan z komody
je jeho v pořadí již pátou autorskou
knížkou, ve které se prostřednictvím
krátkých humorných básniček a rýmovaček seznámíte se spoustou zástupců zvířecí říše, ale i postaviček z

KŘTILI KNIHU. Boris Pralovszký a řevničtí školáci při křtu knihy Varan z
komody.
Foto Petra Mejstříková Sulková

říše fantazie. Jak se píše v představení knížky: „Svérázný pohled na neznámé stránky života na naší planetě
pobaví všechny, kdo mají stejně jako
autor potřebnou dávku smyslu pro
nesmysly.“
Protože kmotrem Varana z komody
byl celý 1. stupeň naší ZŠ, samotný
křest provedli delegovaní zástupci
každé třídy. Polévat knihu šampaňským samozřejmě není nejlepší nápad, »polévalo« se lentilkami. Také
se pochopitelně přálo (dlouhý život a
hlavně hodně čtenářů) a dávaly se
dárky – obal (aby si jí čtenář mohl
zabalit a ochránit před poškozením),
záložka (aby vždy věděl, kde přestal) a list čistého papíru (aby si poznámky nemusel psát přímo do ní).
Když bylo všem oficiálním procedurám učiněno za dost, přišlo i na čtení
– četl sám autor, kterého potom vystřídali žáci. Ti byli i tentokrát skvělí, spontánní a dokonce se naučili
jednu básničku, kterou hromadně zarecitovali.
Pralovszký nakonec daroval každé
třídě tři exempláře s vlastnoručním
věnováním a slíbil, že až napíše další
knížku, přijede ji pokřtít zase k nám.
Petra Mejstříková Sulková,
ZŠ Řevnice
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Lence se splnil sen, navštívila safari
VEDOUCÍ DĚTSKÉ LIDOVÉ MUZIKY NOTIČKY STRÁVILA TÝDEN V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE
Před nedávnem jsme měli možnost
přivítat u nás, na jižní polokouli,
vzácnou návštěvu z Řevnic, naši milou paní učitelku a kamarádku Lenku Kolářovou. Oslavila totiž v listopadu životní jubileum a jako dárek
dostala vysněnou cestu na africký
kontinent. Lenčiným velkým snem
bylo navštívit skutečné safari.
Byť jsme se po celou dobu Lenky
pobytu pohybovali nedaleko od Johannesburgu, měli jsme možnost
hned několikrát být v kontaktu s africkými zvířaty. Při vůbec prvním
setkání s africkou přírodou na Heia
Safari Ranch nás potěšil páreček žiraf a jejich dvě malinká mláďata ukrytá v trávě. Všude kolem navíc pobíhaly zebry a antilopy. V nedalekém Lion parku si Lenka odborně
ochočila a nakrmila dospělou žirafu,
své dirigentské schopnosti uplatnila
na pštrosa, který poslušně kýval hlavou dle jejího pohybu ruky. Taktéž
pomazlit se s lvíčetem nebo gepardem nedělalo Lence jako velké milovnici zvířat žádný problém.
Legrace u krokodýlů
Na krokodýlí farmě Croc City jsme
si příliš netroufali priblížit se k líným obrům, zato polaskat se s krokodýlím mrnětem byla docela legrace. A nechat si ovinout kolem krku
několikametrového škrtiče - to jsem
pozorovala jen zpovzdálí. Lenka a
moje děti si ale tuto zkušenost ujít
nenechaly.
V rezervaci Glen Afric se Lenka dostala tak blízko ke slonům, že si mohla poškrábat několikatunového savce za ouškem a zjistit tak, jak hebkou, teplou a jemnou kůži zde má
oproti zbytku těla, a také zažít hravé
koupání sloní rodinky v nedalekém
jezeře. Díky moderním způsobům
komunikace bylo v živém přenosu k
vidění také v Revnicích!
Na opravdovém safari v národním
parku Pilanesberg jsme ale museli
mít všichni oči pořádně otevřené,
neboť divoká zvířata se v téměř čtyřicetistupňovém vedru raději poschovávala do stínu. Přesto jsme měli štěstí a mohli vidět žirafy pasoucí
se na vzdáleném svahu, zebry klidně
si pochodující přímo před autem,
stáda pakoňů, impal, kudů, nyal, prasata bradavičnatá, která když žerou,
tak lezou po kolenou, hrochy, vystrkující pouze nozdry a oči z poklidné
vodní hladiny jezera, obrovské nosorožce jen pár metrů od nás, chladící

Foto aRCHiv

V JAR. Lenka Kolářová mezi domorodci v Jihoafrické republice.
se ve stínu stromů. Největší odměnou ale bylo, když po celodenním
křižování parkem a určování čerstvosti sloního trusu, jsme objevili
velkou sloní skupinu, která se až na
večer objevila u jezera.
Kromě zvířat jsme absolvovali také
okružní jízdu centrem Johannesburgu vyhlídkovým dvouposchoďovým
busem, návštěvu townshipu Soweto
spojenou s prohlídkou domu prvního
demokratického prezidenta JAR
Nelsona Mandely. Dále jsme navštívili multikulturní vesnici Lesedi, kde
nám byl představen život afrických
kmenů Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho a
Nbele. Součástí bylo i hudební vystoupení, tradiční tance za hlasitého
zpěvu a zvuku pouze bubnů. Neopomněli jsme ani tradiční trh nabízející klasické africké výrobky a suvenýry v Chamelleon Village či organický trh v Bryanstonu nabízející bio
potraviny, produkty a rukodělné výrobky. Na skok jsme zavítali do Pretorie, hlavního města JAR, na českou ambasádu. Velké zábavní centrum Gold Reef City jsme si příliš neužili, byla zima a pršelo, takže jen
odvážná Lenka, Janko a Saška absolvovali volný pád v těžební věži.
Na hodině houslí
Součástí programu byla i návštěva
Lenky na hodině houslí v africké
škole. A aby si dámy učitelky mohly
dostatečne vyměnit pedagogické
zkušenosti, pokračovali jsme pak u

nás až do ranních hodin především v
obdivování Lenčiných metod, výsledkem čehož bude tento nebo příští
rok návštěva z Afriky v Řevnicích!
A když jsme se zrovna netoulali, tak
jsme se trochu učili, cvičili na housle, hráli tenis, plavali, grilovali, nebo
si dávali mořské potvůrky v Ocean

Takový pštros na grilu...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Každý den jsme podnikali výlety za
poznáním všech tváří Afriky. Kromě
prohlídky města, kde máte možnost
spatřit na jedné straně bohatství a na
druhé straně strašnou bídu i utrpení,
jsme navštívili Safari. Měla jsem
možnost mazlit se s žirafou, slony,
tygrem i hadem. Velmi zajímavá byla prohlídka africké domorodé vesničky, kde jsem ochutnala sušené
housenky. Navštívili jsme africké
hudební show, byli jsme v domě prezidenta Mandely, na domorodých
trzích, na krokodýlí farmě... Na
typické africké večeři jsme ochutnali téměř vše z africké kuchyně.
Jak se tam lidem žije ?
V Africe je velká chudoba. Lidé žijí
namačkáni v plechových domečcích
bez vody, elektřiny. Je na to skličující pohled. Z toho také pramení velká
kriminalita, která se projevuje tím,
že lidé nemohou po 17. hodině bezpečně vycházet ven, nebo stavět na

V Řevnicích »mezi vraty« prodávalo šestnáct lidí

MEZI VRATY. Zájemci si vybírají zboží při prvním řevnickém »Garage Sale«. Foto Růžena Wildmannová

Basket nebo v Golf clubu.
Byl to moc krásný týden, plný zážitků, dobré nálady a téměř pořád slunečného počasí. Poznali jsme blíže
moc milého človeka, jen škoda, že to
uteklo tak rychle!
Tak zase někdy na viděnou!
Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg

V sobotu 18. dubna se v Řevnicích konal první prodej
»mezi vraty«, tzv. Garage Sale. Své věci zájemcům nabídlo šestnáct prodávajících občanů a dle názoru účastníků i návštěvníků byl prodej velice úspěšný.
Počasí si s námi trochu pohrávalo, ale byli jsme rádi,že
nepršelo. Se všemi návštěvníky jsme si skvěle poklábosili, pochutnali si na kávičce, vínu a jiných dobrotách.
Děti se vyřádily a příjemně unavily na skákacím hradu
i trampolíně. Protože měla akce úspěch, bude se její pokračování v Řevnicích konat v září. Přesný termín zveřejníme během léta. Veškeré Vaše dotazy a připomínky,
eventuálně přihlášky do prodeje můžete posílat na emaily:Wildmannova.R@seznam.cz a vimrovasona@seznam.cz, nebo volat na čísla: 775 349 331 ,606 105 842.
Všem děkujeme, těšíme se na září a doufáme, že se sejdeme v hojném počtu.
Další prodeje »mezi vraty« se konají 17. 5. v Dobřichovicích a 23. 5. v Hlásné Třebani.
Soňa vimRová,
Růžena Wildmannová, Řevnice

červenou v autě. Ale pro normální lidi je tam z hlediska našich poměrů
velmi levně. Supermarkety překypují velmi levným zbožím, naprosto
mne dostala cena masa. Ta je opravdu asi o více než polovinu levnější a
o 100% kvalitnější - takový pštros
na grilu je lahůdka nejen pro oči, ale
hlavně pro žaludek!
mělas třeba někdy strach, obavy z
něčeho, někoho...?
Ani ne. Nebojím se ničeho a ráda
poznávám nové věci. Ale samozřejmě, kdybych nebyla v opatrovnických rukách Živných, mluvila bych
asi úplně jinak...
Co tě v JaR překvapilo, ohromilo?
Zážitků bylo opravdu mnoho. Vše
mě ohromovalo, okouzlovalo, vnitřně se mne dotýkalo a zanechalo ve
mně nepřekonatelné zážitky. Za velmi zajímavou, díky mé profesi hudebníka, považuji návštěvu hodiny
houslí mé bývalé řevnické žačky Sašenky Živné u její nynější africké
učitelky... Když jsem před ní učila,
byla nadšená mým tvrdým přístupem a velmi si stěžovala, že v Africe
nesmí při výuce na děti vůbec šáhnout ani je napomínat. Neumím si
představit, že bych nesměla dětem
opravovat držení nástroje.
doporučila bys tuto cestu přátelům,
případně chtěla by ses tam ještě někdy podívat?
Doporučila bych ji všem. Manželé
Živní, kteří budou v JAR ještě další
rok, by chtěli pozvat na koncertní
turné Notičky, tak budeme dělat
všechno pro to, aby se cesta uskutečnila. Bylo by to super a děti ze
souboru by byly určitě nadšené stejně jako jsem byla já.
Děkuji prostřednictvím NN všem,
kteří mi tuto nezapomenutelnou a
nádhernou dovolenou umožnili.
Petra FRÝDLOVÁ
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Kája: Mauí chuapec z Radošovec
ČESKÁ PREMIÉRA SLOVENSKÉHO FILMU O KÁJOVI MAŘÍKOVI BUDE K VIDĚNÍ V MNÍŠKU POD BRDY
V pátek 8. května přijedou do Mníšku pod Brdy tvůrci a hlavní hrdinové
amatérského filmu o Kájovi Maříkovi, nazvaného Mauí chuapec z Radošovec. Nepřijedou sami, bude jich
plný autobus. Společně s nimi přijedou i jejich blízcí z vísky Radošovce
na Slovensku, včetně místního pana
starosty a tří páterů farářů. Přijedou
se podívat do místa, kde žil Kája
Mařík, kterého mají rádi a obdivují
jej. V pátek si prohlédnou Prahu a
navštíví hrob Marie Wagnerové, autorky ságy o školákovi Kájovi.
V sobotu 9. 5. je čeká náročný program. Po ranní mši svaté na Skalce si
prohlédnou celý barokní areál, pak
se přesunou na prohlídku zámku.
Následovat bude prohlídka kostela
sv. Václava s výkladem o jeho historii. Svou návštěvu završí opět v barokním areálu Skalka. Odpoledne
bude slavnostní projekce, česká premiéra zmiňovaného filmu o Kájovi,

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino nehraje.
KINO ŘEVNICE

(vš)

29. 4. 15.00 VYBÍJENÁ
29. 4. 20.00 PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ
1. 5. 20.00 TŘI SRDCE
2. 5. 15.30 OVEČKA SHAUN VE
FILMU
2. 5. 20.00 DIVOČINA
6. 5. 20.00 1001 GRAMŮ
8. 5. 20.00 MĚSTO 44
9. 5. 15.30 PÍSEŇ MOŘE
9. 5. 20.00 KRÁLOVA ZAHRADNICE

KINO CLUB ČERNOŠICE
13. 5. 19.30 ZÁKLADNÍ INSTINKT

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
28. 4. 17.30 RYCHLE A ZBĚSILE 7
28. 4. 20.15 FÉNIX
29. 5. 17.30 SAMBA
29. 4., 6. 5., 7. 5., 9. 5. 20.00 (Čt 18.30)
NOČNÍ BĚŽEC
30. 4. - 4. 5., 18.30 (Pá 17.30, So+Po
20.00) AVENGERS: AGE OF ULTRON
2. 5. 15.30 SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
2. 5., 4. 5., 5. 5., 9. 5. 17.30 JE PROSTĚ
BÁJEČNÁ
3. 5. 15.30 PADDINGTON
5. 5. 20.00 1001 GRAMŮ
6. 5., 13. 5. 13.45 OVEČKA SHAUN VE
FILMU
6. 5. 17.30 FOTOGRAF
7. 5. 15.30 GHOUL
8. 5. 15.30 ANIMÁČKY 2014
8. 8. 17.30 VYBÍJENÁ
8. 5. 20.00 AVENGERS: AGE OF
ULTRON 3D
10. 5. 15.30 VELKÁ ŠESTKA
10. 5. 17.30 SAMBA
10. 5. - 13. 5. 18.30 (Ne 20.00, Út 17.30)
EX MACHINA

KINO RADOTÍN
28. 4. 17.30 ČAROVNÝ LES
28. 4. 20.00 HOLUB SEDĚL NA VĚTVI
A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
29. 4. 17.30 NOČNÍ BĚŽEC
29. 4. 20.00 PESTROBARVEC
PETRKLÍČOVÝ
30. 4. 17.30 DRUHÝ BÁJEČNÝ
HOTEL MARIGOLD
30. 4., 2. 5. 20.00 EX MACHINA
1. 5., 8. 5. 15.30 PADDINGTON
1. 5. 17.30 VYBÍJENÁ
1. 5. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
2. 5. 16.00 OVEČKA SHAUN VE
FILMU
2. 5. 17.30 POŘÁD JSEM TO JÁ
5. 5. 17.30 KÓD ENIGMY
5. 5. 20.00 LEVIATAN
6. 5. 17.30 STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
6. 5. 20.00 NEUTEČEŠ
7. 5., 9. 5. 17.30 DEJTE MI POKOJ

jež bude vrcholem celé návštěvy.
Promítání začne od 14.30 v klášteře
barokního areálu a všichni jsou sr-

dečně zváni. Projekcí nás provede
slovenská moderátorka Anna Božková z Rádia Lumen, která nám

Desátá sezona začne v Dobřichovicích

Dobřichovice - Do jubilejní desáté
sezony vstoupí v pátek 5. června
původní muzikál Noc na Karlštejně.
Kde? Jako vždy: na nádvoří zámku
v Dobřichovicích.
Muzikál zpracovaný na motivy
slavné divadelní hry Jaroslava
Vrchlického svedl na jedno jeviště
profesionály i amatéry, kteří jsou
doma v kraji kolem dolního toku
řeky Berounky. Poberounský divadelní soubor hru uvádí každé léto od
roku 2006 – za tu dobu jej zhlédlo
bezmála šedesát tisíc diváků po celé
republice, resp. na Slovensku.
Všechna představení až dosud byla
vyprodaná!
Od začátku v představení excelovali Vladimír Čech, Jan Rosák, Pavel

Vítek či brilantní kytarista Štěpán
Rak. Vladimír Čech nás sice předloni opustil, ale v roli Otce Vlasti jej
zastoupil jiný skvělý herec – Václav
Vydra. Toho budou moci diváci vidět právě 5. 6. v Dobřichovicích.
Do souboru navíc postupně přibyly
další populární tváře: Lumír Olšovský, Petr Jančařík, Jan Matěj Rak a
letos nově také výborná muzikálová
herečka Michaela Nosková.
Profesionály doplňují ostřílení
ochotníci: Monika Vaňková, Ondřej
Nováček, Karel Král, Alena a Petr
Říhovi... Sbor manů je sestaven ze
starostů poberounských obcí, dále
účinkují šermíři, metači ohně a ženské, nechybí ani koza či kůň. (mif)
Foto Alena ŠUSTROVÁ

Chorus Angelus si vyzpíval stříbrné pásmo

Stříbrné pásmo si vyzpívali členové přípravných oddělení sboru Chorus Angelus z Černošic na festivalu dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2015.
Akci - již podesáté - hostilo Kulturní centrum Zahrada v Praze na Chodově.
Na Zahradě se 11. 4. představily sborové přípravky ze ZŠ Černošice, Dobřichovice a Řevnice pod vedením sbormistryně Ludmily Plzákové a za doprovodu klavíristky sboru Ivany Kylarové. Na zobcové flétny zahrály Alexandra Barkerová a Tereza Mráčková ze ZUŠ Černošice. Před zaplněným
sálem a odbornou i dětskou porotou zaznělo sedm skladeb, mj. od Petra
Ebena či Václava Trojana. V nejbližší době čeká Chorus Angelus vystoupení 10. 5. od 17.15 na Staročeských májích v Mokropsech, 20. 5. od 18.00 na
Jazz Černošice v místním Clubu Kino, 30. 5. od 14.00 na pěvecké soutěži
Brdský kos v areálu zámku Mníšek pod Brdy a 31. 5. od 9.30 na oslavě Mezinárodního dně dětí v MMX Lety.
Simona KySiLKOVÁ, Černošice

XVI. poberounský folklorní festival

STAROČESKÉ MÁJE
Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách

BEROUN, nám. J. Barranda
sobota 2. května od 10.00
* Rosénka * Marjánek * Hanáci *
Vonička * Mladá hudecká muzika
* Bejvávalo * Vrchovanka * Proměny * Bonbon * Třehusk * MŠ
Pod Homolkou * ZŠ Beroun-Závodí
* Přehlídka koláčů z celé ČR
LITEŇ, před školou a náměstí
sobota 9. května od 13.00
* Dudácká muzika ze Strakonic *
Dechovka P. Jungmanna * Osmikráska * Kominíček * Furiant * Notičky * Májovky * Domeček * Krojovaná chasa * MŠ a ZŠ Liteň * Česká beseda * Od 20.00 tancovačka

VINAŘICE, náves
sobota 9. května od 13.00
* 12 Plzeň * Osmikráska * Kominíček * Furiant * Třehusk * Krojovaná
chasa * Česká beseda
MOKROPSY, Masopustní nám.
neděle 10. května od 14.00
* Dudácká muzika Vozembach * Klíček * Pramínek * Vonička * Třehusk
* Cimbálová muzika * Chorus Angelus * Kamýček * MŠ i ZŠ Černošice
Festival se dále koná 16. 5. v
Mníšku p/B i Všeradicích, 23.
5. v Zadní Třebani, 30. 5. v
Letech a 31. 5. v Karlštejně

představí nejen hlavní hrdiny - Káju
a Zdéňu, ale i režisérku snímku Sylvii Kudláčovou. Miloš NAVRÁTiL,
Mníšek pod Brdy

Tipy NN

* Pořad Circus Ponorka Honza a
Ponocný se koná 28. 4. od 19.00 v
KS U Koruny Radotín.
(dar)
* Dva dokumenty z festivalu Jeden
svět - Na sever od slunce (Norsko) a
Tři dary (ČR) budou promítnuty 29.
4. od 10.00 v klubu Ferenc Futurista
Černošice. Simona KySilKová
* Šestý Pohádkový les, tentokrát na
pirátské téma, pořádá RC Leťánek
1. 5. Start v Letech Pod Čabrákem
od 13 do 15.00. Jitka NoSKová
* večer plný hudby skupiny Nirvana se koná 1. 5. od 20.00 v sále Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Přednášku Jiřího Grygara Vyprávění o hvězdách a lidech můžete absolvovat 2. 5. od 19.00 v sále Dr.
Fürsta Dobřichovice.
(ak)
* Divadelní představení pro děti
Kouzelník pan Kravata pořádá 3. 5.
od 16.00 černošické Club Kino. (vš)
* výstavu studentských projektů
můžete v klášteře na Skalce nad
Mníškem p/Brdy vidět do 3. 5. (sah)
* vernisáž výstavy výtvarných prací dětí ze ZUŠ Dobřichovice se uskuteční 4. 5. od 16.30 ve velkém sále zámku Dobřichovice. Výstava potrvá do 14. 5., otevřeno denně od
10.00 do 20.00.
(ak)
* Vzpomínka na konec druhé světové války se koná 5. 5. od 18.00 ve
Společenském sále OÚ Všenory. Její součástí bude i předčítání ze všenorských kronik.
(sik)
* Sestra Arnošta Lustiga Hana
Hnátová-Lustigová, která přežila
čtyři koncentrační tábory, bude k 70.
výročí konce války vyprávět 5. 5. od
19.00 v kině Řevnice. Info: www.letanek.cz.
Jitka NOSKOVÁ
* Přednášku Zdeňka Valeše Poznáme je podle peří hostí 5. 5. od
19.00 kavárna Modrý domeček
Řevnice. Na akci 8. 5. naváže vycházka Vítání ptačího zpěvu, sraz v
7.00 na řevnickém Palackého náměstí.
Zuzana DUDáKová
* Phishbacher Quartet se zpěvákem Beatem Kaestlim se představí
8. 5. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Američan Khalif Wailin Walter
zahraje blues 10. 5. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Absolventský koncert, na kterém
vystoupí Barbora Němcová (klavír),
Vendula Rusá (klavír), Oliver Nagy
(klavír), Julie Bezděková (zpěv),
Marie Solničková (zpěv), Matyáš
Babiak (kytara) a Jáchym Bartoníček (klarinet) hostí 12. 5. od 19.00
modlitebna církve bratrské v Černošicích na Vráži.
(sah)
* výstava fotografií Miloše Schmiedbergera Jonáš a Melicharová,
Jiří Suchý a Jitka Molavcová je k vidění v kavárně Café Bím Dobřichovice.
Tomáš BÍM
* Snímky profesionálního fotografa
Karla Šustra jsou vystaveny ve vinárně Malá Morava Řevnice. (mif)
* výstavu Verona, Beraun, Beroun,
jež ukáže geologické, paleontologické, archeologické, archivní i muzejní památky, pořádá do 28. 9. Muzeum Českého krasu Beroun. (pap)
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Líbejte své lásky pod stromem!
Přichází Máj ten lásky čas. Najděme si v tomto
období alespoň krátký okamžik klidu, řekněme
svým blízkým, že je máme rádi a že je nám s nimi
dobře. Takováto byť jen krátká chvilka přinese
každému příjemný pocit štěstí a sounáležitosti s
ostatními. Stromy nám kvetou, tak líbejte svoje
lásky pod rozkvetlým stromem. Přeji všem, ať nás
láska a štěstí provází nejen v máji, ale neustále.
Bohumil STIBAL, Všeradice

Pojedou hasiči do Chorvatska?
V loňském roce avizovaná mezinárodní hasičská
soutěž v chorvatské obci Dolany dostává trhliny.
Když jsme na podzim domlouvali s dolanskou
jednotkou první ročník soutěže, nenašel se jediný
problém, který by záměr mohl narušit. Uteklo pár
měsíců a vše je jinak! Termín - 25. 6. - je snad definitivní, mužstvo snad dostane dovolenou - jedná
se minimálně o tři pracovní dny. Problémem největším je účast týmu z rumunského Gerníku. Z
obce odchází členové družstva a asi se nepodaří
vůbec tým sestavit. Je to obrovská škoda, protože
právě na principu třech spřátelených jednotek byl
záměr postaven. Snad se vše podaří vyřešit a soutěž se uskuteční. Tomáš Červený, všeradice

S KUCHAŘI. Herečka a autorka knih o vaření Markéta Hrubešová se všeradickými kuchaři Martinem
Boučkem (vpravo) a Jakubem Káchou.
Foto NN M. FRÝDL

Hrubešová nafotila recepty do své nové knihy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Jak byste ve stručnosti svoji novou
knihu charakterizovala?
Chtěla jsem vzdát hold naší největší
kuchařce, protože si to zaslouží a
mám pocit, že není úplně doceněna.
Všechny další kuchařky a kuchaři až
do dnešních dnů v podstatě vycházejí z jejích základů. A chtěla jsem
ukázat, že to rozhodně není jen o nějakém »vrážení kopy vajec«, naopak. Recepty paní Magdaleny jsou
velmi moderní a sama jsem byla překvapena, nakolik se dají použít.
Podle čeho jste recepty do knihy
vybírala?
Prošla jsem celou Domácí kuchařku
a snažila se vybrat takový vzorek receptů, které bychom si mohli s chutí

uvařit. Stolování je dnes trochu jiné,
skladba jídel je malinko odlišná. Ale
podstata pořád zůstává: dobrá omáčka, nadýchaný koláč či pěkně upečený kus masa nikdy nezestárnou.
Jak taková kniha vlastně vzniká?
Prostě staré recepty přepíšete, nebo
je nějak upravujete, modernizujete?
Musíme vycházet z toho, že Domácí
kuchařka vznikala před téměř dvěma
sty lety. Některé kuchařské postupy
se už nepoužívají, v kuchyních využíváme vychytávky a spotřebiče, o
kterých se paní Magdaleně mohlo
jen zdát. Podstatu receptu jsem se
snažila zachovat, trochu jsem ale
ubírala na množství tuku a také třeba
těch zmíněných vajec. Je pravda, že

by možná při čtení některých receptů dnešní dietology kleplo...
Vyzkoušela jste si všechny recepty,
které v knize nabídnete?
Testovala jsem téměř všechna jídla.
Některé postupy se opakují, tak mi
stačil vlastně jen vzorek, něco bylo
třeba odvařit od začátku do konce.
Ale opakuji: většina receptů je velmi
moderních a tím pádem chutných.
Překvapilo vás při kuchtění něco?
Je pravda, že jsem nad některými názvy surovin trochu tápala a hledala,
co vlastně znamenají. Některé se mi
nepodařilo dešifrovat, ale má kuchařka není o úplně přesném přepisu. Snažila jsem se vařit tak, jak by
to možná dnes paní Magdalena také

pojala. S úctou k surovinám a se snahou o maximální chuť.
Zaměstnanci Zámeckého dvora,
kteří jídla při focení ochutnali, vypadali dost spokojeně. Který je váš
oblíbený pokrm z knihy?
Velké ovace vzbudila vepřová panenka s majonézovou omáčkou,
roastbeef či jablečný koláč. Moc děkuji kuchařům Zámeckého dvora Monice, Martinovi a Kubovi za pomoc
při realizaci receptů. V rekordním
čase jsme zvládli vše uvařit a jsem
ráda, že jim jídla chutnala. Potvrzuje
se tak to, o co jsem se snažila: recepty paní Magdaleny si i dnes můžeme
v pohodě uvařit a pochutnat si na
nich.
Miloslav FrýDL

Světový rekordman v galerii

Z koryta Vrahova potoka zmizely matrace i popelnice

V pátek 17. 4 se ve všeradické galerii M. D. Rettigové konal další ze Zámeckých večerů. Pozvání
moderátora Oldy Burdy přijal světový rekordman, bublinář Matěj Kodeš. Vyprávěl, jak se k
bublinám dostal, jaké exotické země díky své
show navštívil a předvedl několik triků s bublinkami i bublinami, ze kterých byly nadšené nejen
děti. Na závěr odpovídal i na dotazy publika,
ochotně se podepisoval a fotografoval s diváky.
Text a foto Veronika ČERVENÁ, Všeradice

Nejen dobrovolným hasičům
došla trpělivost s letitým haraburdím, které se povalovalo v
okolí obce Hatě, a tak se v sobotu 18. 4. sešlo na návsi 60 brigádníků, kteří se do sběru odpadu zapojili. Ku pomoci jim vyjel
i traktor s vlekem, který poskytl
Vladimír Linhart, a nakladač
firmy Krtek a syn. Haťští se spojili s Nadačním fondem Veolia,
který pod heslem Ukliďme Česko! podobným snahám pomáhá
dodávkou pracovních rukavic a
pytlů. Odvoz sesbíraného odpadu zajistila firma JK – obchod.
A že ho bylo! Po příkopech kolem polních cest i na divokých
skládkách se posbíralo sedm
valníků odpadu. Skoro 5,5 tuny!
Z koryta Vrahova potoka, který
Hatěmi protéká, už nečouhají
matrace a staré popelnice, z

křoví zmizela toaletní mísa.
Bujná jarní příroda už nemusí
zakrývat prohřešky lidí, kteří se
chovají, jako by jim domov končil za plotem jejich zahrady. Bohulibou akci zakončilo občerst-

vení a posezení na místním hřišti. Poděkování za impulz k akci
patří SDH Hatě a největší dík
všem, kteří nejsou líní ohnout
hřbet!
Text a foto
Jitka CHLEBOUNOVÁ, Hatě
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Ten flek na tváři, ten nejde umejt...?
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 41)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulém
díle vzpomínala na maminku a na
tatínka.
(NN)
Jak léta jdou, pomalu se dostávám
do věku své maminky, a jako každý
druhý měním se i já. Vzpomínám na
jednoho chlapečka z barrandovské
mateřské školy, kde jsem svého času
pracovala; čekal na postýlce, až přijdou ostatní děti poslechnout si pohádku před spaním. Neměl co dělat,
tak pozoroval »pohádkovou babičku«. Po chvíli se mě zeptal: „Proč
máš takové ruce, protože jsi už stará
babička, že jo?“ Pochválila jsem ho,
že si dobře všímá a on se za malou
chvíli ptá znovu: „A ten flek na tváři,
ten nejde umejt?“ - „Ne, ten tam mám
pro parádu.“ Spokojil se s tím a na-

konec povídá: „Tobě rostou fousy.“
- „Ano, a když budeš hodnej, tak až
budeš velikej, taky ti narostou. Těšíš
se?“ - „Netěším!“
Bodejť by se těšil - jako malého
chlapce jej hýčká celá rodina, všichni se o něj starají a on si žije jako na
výsluní. Tady by ani fousy nepomohly. S věkem však nepřicházejí jen
změny týkající se vzhledu člověka;
znám řadu případů, kdy člověk zestárnul do krásy a vrásky v jeho tváři
svědčily o jeho ušlechtilosti. Zmíním se o změnách, které v mém případě vedly k omezení pohyblivosti.
Způsobil to nejen věk, ale i Parkinsonova choroba, která mě provází už
13 let. Kdybych si měla vybrat, zvolila bych ještě jeden flek na druhé
tváři, ale nezáleží to na mně. Člověk
se musí naučit žít i se svými nedostatky. Aby se mi to lépe dařilo, píšu

tyto vzpomínky, které mi dávají
možnost odpoutat se od běžných starostí a připomínají mi to krásné, co
mě v životě potkalo.
Ještě se vracím k babičce divišovské, byla to vzácná žena, které víra v
boha dávala sílu vyrovnat se s životem. Ovdověla v mladém věku a vychovala pět dětí (bylo by jich sedm,
kdyby dvě nezemřely). Znala spoustu moudrých rčení, která používala:
Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty
jim! Třísku v oku bratra svého vidíš,
kládu v oku svém nevidíš! Jdi a vem
za kliku tam, kde to mají lepší, a uvidíš, jak se budeš divit! Jedno minouti, druhé svinouti (tj. místo, aby se
člověk zbytečně hádal, nezaobírá se
problémem, který nestojí za řešení).
I ten spravedlivej sedmkrát za den
zhřeší, a což teprv ty druhý!
Tyto moudrosti jí pomáhaly žit v do-

Na zámku můžete
potkat paní hraběnku
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bré shodě se svým okolím; věděla,
že má své chyby tak, jako je mají ostatní, a nikomu je nezazlívala. Přemýšlím nad svými chybami, kterých
není málo; napadá mě, že práce v
mateřské škole byla užitečná a pomohla mi i ve výchově vlastních dětí. A znovu mě napadá rčení babičky
divišovské: Dětí není nikdy dost! a
říkám si, že jich opravdu mohlo být
víc, nic by se nestalo.
Vzpomínám na krásné dny v naší rodině, kdy jsme bývali pohromadě v
našem domě, chodívali s dětmi do
tanečních a do divadla, nebo sledovali společně televizi. Když děti dorůstaly, věnovaly se vedle školních
prací i svým zálibám. Syn vyráběl
modely letadel, které létaly, a další,
které sloužily jako ozdoba ve vitrínách skříní. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

!
"
"

Období tzv. první republiky v mnohých z nás vyvolává pocity nostalgie
a příjemných představ o klidném,
pomalu plynoucím životě ve světě,
kde se nespěchá, auta nezávodí, kariéra se buduje zvolna, všichni mají
dost času, dámy jsou elegantní a pánové gentlemani. Jistě, je to představa idealizovaná, jako z filmů pro
pamětníky, ale proč si ji nedovolit.
Kdo neměl v těchto časech starosti,
užíval si života, hrál tenis, jezdil na
výlety, pořádal pikniky a chodil na
plovárnu? Samozřejmě se tento způsob života týkal jen bohatší vrstvy právě ta obývala i mníšecký zámek.
Jak se tehdy na zámku bydlelo? Jak
trávila hraběnka Terezie Kastová s
manželem Theodorichem běžné dny
a volné chvíle? Jak vzpomíná na své
zážitky s vnoučaty a návštěvy příbuzných, jaké měli záliby a koníčky?
Byl zámek moderně zařízen, poslouchali rádio, jezdili autem? To vše a
mnohem více se návštěvníci zámku
dozvědí každý víkend na kostýmovaných Prvorepublikových prohlídkách s vnučkou paní hraběnky.
Hraběnka Kastová měla vnučky Terezii a Gabrielu. Průvodkyně v roli
jedné z nich zavede návštěvníky do
soukromých pokojů své babičky a
dědečka, ukáže jejich bohatě a moderně zařízené ložnice i koupelny.
Spolu s ní vstoupíte do dětského pokojíčku plného hraček, s nimiž si jako malá hrávala při návštěvách v
Mníšku. Možná, že při prohlídce
potkáte i samotnou paní hraběnku!
Ráda sedává v pohodlném křesle
odpočinkového koutku, popíjí kávu,
poslouchá gramofon, občas pokuřuje a často vzpomíná. Přijďte si poslechnout její vyprávění.
Že je iluze na těchto prohlídkách téměř dokonalá, dokazují sami návštěvníci, když se při odchodu dohadují kolik je hraběnce nebo vnučce
let a po prohlídkách se chodí ptát
pokladní, zda jsou vnučka i hraběnka skutečnými »originály«, nebo
svou úlohu jen předstírají.
S atmosférou první republiky se nemusíte rozloučit ani po skončení prohlídky. Pokračovat můžete v nově
otevřené stylové kavárně, která s občerstvením nabídne i náladu připomínající »staré dobré« časy.
Jana DIGRINOVÁ, Mníšek p/B
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Posbírali jsme 16 pytlů
odpadků, zasadili lípu...

Mnozí z nás si ještě pamatují dobu, kdy
se každý volný den (rozuměj svátek) v roce musel napracovávat. A tak každé volné velikonoční pondělí doprovázela pracovní sobota. Mladší ročníky by jistě řekli něco ve smyslu: „Hustý, ten socík byl
ale vostrej, ani volno neměli...!“ Nebo
jste zapomněli? Spolek Nová Liteň si tento retro zvyk připomněl týden po letošních Velikonocích.
Sešlo se nás přes dvacet. Tímto děkujeme
za pomoc. Umístili jsme nápis s názvem
stanice na štít nádražní budovy a na nákladovou rampu. Vyřezali jsme náletové
dřeviny a posekali trávu. Odpadků jsme
posbírali šestnáct pytlů! A zasadili lípu.
Po práci jsme si dopřáli legraci a popili
něco piva, opekli pravé špekáčky a probrali aktuální dění v obci i ve světě. Ještě
jednou díky všem a těšíme se na příští
setkání třeba u turnaje v »pinčesu«, nebo
výletu do přírody. Sledujte nás na
www.novaliten.cz nebo facebooku.
Filip KaŠTÁnEK, Běleč

LITEŇ. Brigádníci mj. umístili nápis s názvem stanice na nákladovou rampu.

Šachisté bojovali na »republice«
LITEŇ MĚLA ZASTOUPENÍ NA MISTROVSTVÍ ČR ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV V ŠACHU
V letošním školním roce jsme v ZŠ Liteň obnovili šachový kroužek. Navštěvuje ho 23 dětí převážně z 2. až 5. třídy. Dříve malé šachisty vedl Martin Šinágl, nyní Jiří Havelka. V posledních letech
se nám dařilo, úspěchy jsme měli na krajských
soutěžích a naše účast na republikových soutěžích
se stala téměř pravidlem. Letos jsme se museli
obejít bez dřívějších opor Janka Havelky a Honzy
Klimta, kteří odešli na střední školy.
Po krajském kole v Neratovicích, na kterém mladý tým skončil až čtvrtý, jsme požádali o »divokou kartu«, která nám byla přidělena. Turnaj se
hraje olympijským systémem, ve kterém se sčítají body na všech šachovnicích a v konečné tabulce může každý bod družstvo posunout o 5 - 6 míst
nahoru či dolů. Po velkém přemýšlení jsme poslali do bojů sestavu Havelka Jiří (8. třída), Havelka
František (6. třída), Zdeněk Štucbart (9. třídy) a
Matěj Šinágl (5. třída). Náš tým byl nasazen na

20. místě z 32 družstev. Hoši bojovali většinou se
silnějšími soupeři, přesto drželi šanci na překvapivý výsledek až do posledního kola, kde jim ale
los nepřál. Dostali šestý nasazený tým z Frýdku
–Místku. Přesto ukázali bojovná srdce a vyválčili
1,5 bodu, což jim stačilo na krásné 18. místo v ČR
(nejlepší tým Středočeského kraje). Dokázali konkurovat základním školám i gymnáziím z větších
měst. Jen kousek štěstí jim chyběl k umístění kolem 10. místa, což by bylo historické maximum.
Klukům, kteří jsou členy Šachového klubu Řevnice, kde je trénuje Jan Paukert, děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že na tuto krásnou akci
budou vzpomínat celý život. Děkujeme Jiřímu
Havelkovi a Martinu Šináglovi za přípravu týmu,
dopravu a doprovod i Klubu přátel školy za
finanční podporu. Doufáme, že tento úspěch bude
motivací pro mladší děti, aby poznávaly krásu této královské hry.
ema MaLá, zŠ Liteň

Foto Karel Tůma

Ve škole se vařilo na přání

Podstatnou součástí liteňské školy je školní jídelna. Většina z nás ji navštěvovala, teď tam krmí naše potomstvo. A téměř všichni se cítíme povoláni se k tomu vyjadřovat - ať už na základě
vlastních zkušeností, radostných zážitků či traumat z dětství, nebo z referencí našich různě zmlsaných potomků. Na začátku roku přišly kuchařky v ZŠ Liteň s nápadem oživit jídelníček našimi
nápady a přáními. V únoru uspořádaly anketu:
každá třída si navrhla své nejoblíbenější menu,
totéž zaměstnanci. V březnu a části dubna se pak
vařilo podle přání dětí a pedagogů. Naše představy rozhodně nebyly skromné. Musím říct, že
občas jsme nevěřili vlastním očím (a chuťovým
buňkám), co všechno jsme si na tácku od okénka
odnášeli. Palačinka s borůvkami a šlehačkou jako dezert, k svíčkové citron s brusinkami a šlehačkou... Přání byla vyplněna do posledního detailu. Moc děkujeme! Naše kuchařky se opravdu
snaží. Balancují mezi předepsaným spotřebním
košem a našimi zmlsanými jazýčky a myslím, že
se jim to daří.
Hana HaVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňští hasiči zasahovali v Karlštejně i Málkově
Sběr kovového šrotu a starých elektrospotřebičů pořádal liteňský sbor
dobrovolných hasičů. Během celodenní práce se sesbíralo 65 velkých
spotřebičů (ledničky, mrazáky, prač-

ky, myčky), 25 televizí, 4 žoky
drobného elektra a hromada železného šrotu. Výtěžek z akce chceme
použít k zakoupení zásahového vybavení a na činnost dětského hasič-

SHOŘELA STŘECHA. Oheň na ranči v Málkově, který napáchal obrovské
škody, pomáhali »zkrotit« liteňští hasiči.
Foto Jiří HRÁCH

ského kroužku. Všem, kteří přispěli
svým »harampádím«, děkujeme!
Členové výjezdové jednotky – velitelé, strojníci a pilaři prošli na počátku dubna několikadenním školením v berounské hasičárně. Oživili
jsme si řadu důležitých pravidel a
postupů, se kterými se můžeme setkat u zásahů. Hned druhý den po
skončení školení - 5. 4. - jsme si vše
ověřili v praxi. Liteňská jednotka
byla s jednotkami z Berouna, Řevnic a Karlštejna povolána k požáru
rodinného domu v Karlštejně. Po
příjezdu na místo v počtu 9 hasičů
jsme na pokyn velitele zásahu připravili další proud C. Hasiči u proudu zasahovali v dýchací technice.
Po lokalizaci a odvětrání objektu
jsme rozebírali ohořelé trámy a vyklízeli vnitřek budovy. Během zása-

hu vybuchla v budově PB lahev;
další tři PB lahve byly vyneseny.
Nikdo nebyl zraněn.
Po necelých 14 dnech přišel další
požár - tentokrát mnohem ničivější.
Dvanáct cisteren, včetně naší, zasahovalo na ranči v Málkově. Oheň
zasáhl prakticky celou půdní část
objektu. Po příjezdu na místo v počtu 8 hasičů jsme se na pokyn velitele
zásahu zapojili do vynášení vybavení restaurace a kuchyně. V 1. patře
jsme rozebírali sádrokartonové stropy a příčky, aby se odkryla skrytá
ohniska. V zakouřeném prostoru hasiči zasahovali v dýchací technice.
Náročné bylo dohašování, při kterém jen liteňští hasiči vydýchali 8
lahví vzduchu. Další informace na
www.sdhliten.cz.
Jiří HrácH,
Lukáš Münzberger, SDH Liteň
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V »křesle pro hosta« četla spisovatelka
POZVÁNÍ DO LITEŇSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJALA DANIELA KROLLUPEROVÁ
Osmý dubnový den byl pro děti i zaměstnance Mateřské školy v Litni
dnem svátečním. Školku navštívila
spisovatelka Daniela Krolupperová.
Děti od ní znaly z poslechu četby, v
rámci projektu Celé Česko čte dětem, již několik knih. Starší předškoláci mají v oblibě pohádkově naučné
knihy o přírodě Rybí sliby, Zákeřné
keře či Mizící hmyzíci. Děti vyslechly i novinku Modré světlo, seznámily se s některými strašidly z
kouzelné příručky Atlasu strašidel,
znaly příhody holčičky Zuzanky ze
stejnojmenné knížky, a tak setkání se
spisovatelkou bylo pro všechny zajímavým a nevšedním zážitkem.
Paní spisovatelka »v křesle pro hosta« četla dětem ze dvou svých knih,
které děti ještě neznaly. První byla o
Bubáčkovi – o hodném, malém, kamarádském strašidýlku. Na ni děti
reagovaly vyprávěním vlastních strašidelných zážitků, kdy a čeho se
bály. Druhá kniha byla o dráčkovi
Mráčkovi, poté došlo i na besedu a
otázky: Kdy začala paní spisovatelka
vymýšlet pohádky, co musí spisovatel umět... Paní spisovatelka vyprávěla a trpělivě odpovídala, byla veli-

ce milá, působila skromně a nenápadně. Přijela se podívat na děti, kterým dělají radost její knihy a chtěla
jim tak udělat další radost. Protože,
podle jejích slov, „...děti potřebují
hodně radosti, aby je svět těšil a ony
se mohly těšit na jeho objevování a
aby ho objevovaly rády...“
Jaroslava čAMPuLOVÁ, MŠ Liteň

Výrobky se nám líbily

ČÍM BUDOU? Čím budu, až vyrostu, kde pracují rodiče a co je výsledkem
profese? Tyto i podobné otázky řeší děti v MŠ Liteň. Aby měly o různých profesích lepší představu, navštívily poštu, samy nakupovaly a platily v obchodě, navštívily bufet, kde měly díky paní Smíškové možnost prohlédnout si i
zázemí provozu. Delší čas strávili předškoláci v hasičárně, kde jim J. Hrách
a P. Lebeda ml. ukázali ochranný oblek, vybavení i techniku. Nechyběla ani
ukázka likvidace požáru. Několik profesí poznaly děti ve firmě Johnny servis,
kde se jich ujala maminka Ondráška. Malí zvědavci prošli kanceláře, prohlédli si vybavení, pí Jelínková je pak provedla provozem, kde měly možnost
vidět i techniku. Každé dítě si odnášelo nejen plno poznatků, ale také dárek
v podobě reflexní pásky.
text a foto Jaroslava HrácHOVá, Mš Liteň

V liteňské knihovně se jako každý
rok konala výstava výtvarných prací
s velikonoční tematikou, kterou připravili klienti sociálního zařízení Koniklec ze Suchomast. Navštívili ji i
žáci ZŠ Liteň se svými učiteli. Mohli
jsme se začít těšit na jaro, i když za
oknem to vypadalo úplně jinak! Líbily se nám keramické, proutěné a
dřevěné výrobky, někteří z nás si také něco koupili. Děkujeme klientům
i zaměstnancům za pozvání a paní
knihovnici za milé přijetí. Knihovnu
navštěvujeme vždy před Vánocemi a
Velikonocemi, kdy se tyto výstavy
konají. Chodíme rádi - uvědomujeme si význam vzájemných kontaktů.
Hana HaVeLKOVá, Zš Liteň

Šesté veřejné zasedání zastupitelstva Litně vejde do dějin
Šesté veřejné zasedání zastupitelstva
Litně 16. 4. vejde jistě do dějin. Jednou pozitivně, jednou negativně. Zastupitelé se prokousali 26 body rozsáhlého programu už dva dny předem během úterní pracovní schůze.
Strávili 4 hodiny diskusí, vyjasňováním stanovisek, vytvářením dohod a
kompromisů. Poprvé od voleb neprobíhaly názorové hranice mezi
uměle vytvářenými bloky. Vládnoucí koalice opustila svou »trucovnu«,
kde byla vždy bezmyšlenkovitě proti
všem návrhům od Nové Litně, a začala řešit věcně problémy, které Liteň má. Nebyla zatím schopná předkládat návrhy písemně a řádně zdůvodněné, ale to nebránilo plodnému
tříbení názorů. O půlnoci jsme se
rozcházeli s dobrým pocitem, že
jsme položili dobrý základ pro čtvrteční zasedání.
Veřejné zasedání bylo ale nemilým
překvapením. Starosta Horák nejen,
že nedodal chybějící podklady a
mnohé body se tak zase začaly zamotávat a prodlužovat. Jeho názory

se ale náhle diametrálně lišily od dohod z úterý. My jsme zvyklí spolupracovat a držet slovo. Měli jsme
náhle problém, že musíme narychlo
vymýšlet kompromisy tam, kde mělo být vše jasné. Ale problém jsme
neměli jen my. Jak zastupitel Novotný, tak zastupitel Slanec se náhle dostávali při hlasováních do opozice

je férový chlap, který drží slovo. Dokázal si najít čas na práci pro obec,
choval se konstruktivně a rozumně.
Není šťastné, aby se v Litni zaváděly pořádky z doby nedávno minulé,
kdy se muselo hlasovat a podepisovat to, co někdo jiný rozhodl a co bylo v příkrém rozporu s tím, co jsme
si mysleli. Jiří VOdIčKA, Liteň

Uvědomuji si svou funkci, vím, že jsem se dal »na boj«
Vážení občané, zastupitelé! Abych
řekl pravdu, časté reagování na články či videa útočící na mne, mou práci a schopnosti mi nepřijde jako ideální způsob komunikace, raději bych
tento čas věnoval užitečnějším věcem, které je třeba řešit a dělat pro
obec i občany. Nemám však jinou
možnost, než se bránit - nechci jen čekat, kde se objeví další kritika, často
»velmi dobře« upravená a cílená.
S panem Vodičkou souhlasím v tom,
že úterní pracovní schůzka byla celkem úspěšná, ve čtvrtek však přišlo

Můžeme mít perfektní silnice i chodníky
Dostávám od lidí obrovské množství
podnětů, žádostí a otázek. Nejdřív to
byli jen Bělečtí, postupem času se
přidali i Litenští. Snažím se vám s
kolegy zastupiteli pomáhat a prosazovat rozumné návrhy i nápady. Máte-li tedy jakékoli přání, pište, telefonujte. Asi nejčastěji diskutovanou
otázkou jsou silnice a jejich oprava
po dokončení kanalizace. Obrátil
jsem se na Správu a údržbu silnic i
krajský úřad, kam jsem zaslal dopis
s žádostí o pomoc a vysvětlil jim naši situaci. Jde o to, že máme povinnost silnici po dokončení výstavby
kanalizace opravit. Stačilo by podélně zaasfaltovat onu asi 1/3. Protože
se však nedodržel projekt a kromě
podélného vedení se dělaly i příčné
překopy místo protlaků, požaduje
SÚS asfaltování v celé šíři vozovky.
To by mělo smysl, kdyby nebylo po-

vůči starostovi, když hlasovali tak,
jak jsme se v úterý dohodli. A to mělo nepěknou dohru.
Starosta Horák začal po skončení zasedání koaliční zastupitele hlasitě
napadat. A když v pátek ráno vyhrožoval Víťovi Novotnému soudy, ten
se rozhodl na své místo v zastupitelstvu rezignovat. Je nám to líto. Víťa

ničeno podloží, které se mělo opravovat už před asi 7 lety. Asfaltování
v celé šíři (bez řádného opravení podloží silnice a současného vybudování chodníků, obrubníků, zeleného
pásu) se jeví jako nehospodárně vynaložené miliony, které by mohly být
použity jako spoluúčast k dotaci od
kraje či z evropských fondů (celková
odhadovaná investice je 100 milionů
– to bez dotace nikdy nezvládneme).
V nedalekém Jílovišti postupují právě metodou kompletní rekonstrukce s
využitím dotačních fondů. Kontaktoval jsem tamní vedení obce a dostal od nich rady s tím, že nám budou kdykoli nápomocni. Realizovat
podobnou investici v Litni je reálné
a mít perfektní silnice i chodníky není utopie. Jenže samo se nic neudělá,
samo zavírá jen brano. (Nebo nejen
brano..?) Filip KaštáneK, Běleč

pochybení z obou stran. O tom, jak
si zastupitelé z Nové Litně v úterý
nevyžádali všechny podklady a ptali
se po nich až na veřejném zasedání,
se rozepisovat nebudu. Sám jsem,
přiznávám, na pár věcí zapomněl a
neměl je na veřejné zasedání připravené tak, jak bych měl.
Stejně tak, jako jsem si některé věci
ještě mezi úterní pracovní poradou a
čtvrtečním zasedáním nechal hlavou
projít já, si zřejmě pár návrhů rozmyslel i pan Novotný. Výsledky hlasování tak dopadly jinak, než se čekalo, což mě v některých případech
zaskočilo. Musím uznat, že jsem tak
rychlou změnu nečekal. Nikomu nediktuji, jak má hlasovat, pokud se
ale s dotyčným na věcech shodneme
a pak je najednou vše jinak, rád bych
byl alespoň bezprostředně před začátkem zasedání informován o změně názoru. Když ne před začátkem,
alespoň v průběhu zasedání by pak
měl každý zastupitel být schopen
vysvětlit důvody, které ho přiměly
změnit názor. Mnoho zastupitelů to
tak činí, např. Jiří Hrách se rozhodl
hlasovat u jednoho projednávaného
bodu jinak, jelikož si získal nové informace, stejně tak často činí zastupitelka Šárka Marcínová. Ano, druhý den jsem pana Novotného kontaktoval, přiznávám, že jsem jednal s
»horkou hlavou«, za což se mu omlouvám. Avšak žádnými soudy jsem
mu nevyhrožoval. Ani mě nenapadá,
za co bych ho měl nechat soudit, nehledě na to, že po tolika letech, co se
s panem Novotným známe, si ho na-

tolik vážím, že bych mu rozhodně
nechtěl přidělávat žádné starosti.
Jsem rád, že si i neuvolnění zastupitelé najdou čas, který věnují obecním záležitostem. Jen bych rád, aby
si každý z nich uvědomil, že oni mají jednu velikou výhodu – mohou se
zabývat jen záležitostmi, kterými se
zabývat chtějí. Na mě a zaměstnance obce k naší práci, které teď opravdu není málo, padají ještě všechny
návrhy a žádosti právě těchto zastupitelů. Drtivá většina návrhů odsouhlasená na každém zasedání pak obsahuje body ve znění: ,,Starosta je
pověřen…“ Uvědomuji si svou funkci a vím, že jsem se »dal na boj«.
Netušil jsem však, jak nehezký občas ten boj bude a rozhodně jsem si
nemyslel, že část zastupitelstva nebude »přímo pomáhat«, ale jen vymýšlet a zadávat úkoly starostovi,
který je udělá. Sláva padá na občanské sdružení, které pouze vymyslelo
návrh. Každý z nás je jen člověk…
Miroslav HORÁK, starosta Litně

Liteňské aktuality

* Očkování psů se koná 20. 5. V
Litni u kina od 15.00 do 15.45, ve
Vlencích od 15.50 do 15.55, v Bělči
od 16.05 do 16.25 a v Leči od 16.35
do 17.00. Poplatek 100 Kč. (šam)
* Požár bagru v pískovně u Litně
likvidovali 23. 4. řevničtí profesionální a liteňští dobrovolní hasiči.
Ohněm byl zasažen celý motorový
prostor a kabina stroje. Škoda je
400.000 korun. Pavel VINTERA
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Svinařští uklízeli okolí své vesnice
TŘI DESÍTKY DOBROVOLNÍKŮ ZA DOPOLEDNE POSBÍRALY PŘES DVĚ TUNY NEJRŮZNĚJŠÍHO ODPADU
Do celostátní akce Ukliďme Česko
se v sobotu 18. dubna zapojily i Svinaře. Přestože je v obci trvale hlášených 682 obyvatel, sešlo se nás jen
31, z toho osm dětí! Snad bude příště účast lepší.
S dobrou myslí a úmyslem pomoci
přírodě v okolí obce jsme vyrazili na
tři vytipovaná místa. A že bylo co
uklízet! V rokličce u sv. Izidora pneumatiky, plasty, staré zbytky aut,

Podobná »uklízecí« brigáda se tentýž den konala také v Letech.
Vladimír ROZTOČIL, Svinaře

Z našeho kraje

Čarodějnice se budou
pálit všude po okolí
Poberouní - Tradiční »čarodějné«
ohně zaplanou 30. dubna hned na
několika místech našeho kraje.
Pálení čarodějnic se bude konat na
louce u dolního jezu v Hlásné Třebani. Akce začne v 18.00 programem pro děti, zapálení hranice je
naplánováno na 20.00. Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení i
reprodukovaná hudba.
Od 18.00 se konají »čarodějnice« i u
Menhiru nad Mořinkou, také zde
bude připraven dětský program a
občerstvení. O zapálení hranice se
postarají dobrovolní hasiči z Letů.
V samotných Letech bude zapálení
ohně předcházet tradiční lampionový průvod. Sraz je ve 20.00 u sokolovny, vatra u brodu vzplane ve
20.30. V Litni pořádají »pálení čarodějnic« na dvoře zámeckého areálu
místní hasiči. Vstup do areálu bude
možný od 18.00. Občerstvení i reprodukovaná jsou hudba zajištěny,
vstup je zdarma. (lum, kas, bt, jih)

SESBÍRANÝ BINEC. Obyvatelé Svinař v okolí obce nasbírali devadesát čtyři
pytlů odpadu všeho druhu.
Foto Vladimír ROZTOČIL
sklo, v rokličce Kyselá voda sklo,
plasty, historické lahve i něco málo
železa a ve Vinici zase izolace z kabelů, plasty z aut a sklo.
Pytle se rychle zaplňovaly veškerým
neřádstvem, které jak naši drazí spoluobčané, tak i projíždějící okolo
dotčených lokalit dlouhá léta nabízeli přírodě. Jasně se ukázalo, jakým
svinstvem jsou plasty v různé podo-

bě: Kovy již byly v různé fázi koroze, ale plasty jako nové.
Po lehké sváče jsme v 11.30 ukončili naše snažení. Celkem jsme zaplnili 94 pytlů a ještě byl nějaký ten bordel volně, váhově jsme přírodě odlehčili o 2640 kg. Na společném fotu
všech účastníků, které jsme si na památku pořídili, je vidět, že jsme měli
dobrý pocit z odvedené práce.

Mladí hasiči trénovali na výroční majáles

Hlavní silnice má být
uzavřena až do srpna

Úplně uzavřena byla v polovině
dubna hlavní silnice procházející
Hlásnou Třebaní - není možné projet od křižovatky u České hospody
směrem na křižovatku Rovina a Lety. Uzávěra je povolena až do 16.
srpna letošního roku. Objížďka je
řádně označena přes obec Mořina a
žádáme všechny, aby ji využívali.
Svévolné zkracování objížďky přes
cizí pozemky, bude pokutováno. Je
možné, že práce budou hotovy dříve
a uzavřený úsek bude zprovozněn
možná už začátkem prázdnin.
Pracuje se i v ulici Karlštejnská, kde
je provoz řízen semafory - tento úsek
by měl být hotov do 30. června.
Omlouvám se všem za komplikace.
Vnislav KONVALINKA,
starosta Hlásné Třebaně

Výroční 25. ročník Majálesu SDH Řevnice se bude konat tradičně 1. 5.od
9 hodin na řevnickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. K vidění bude soudobá i historická hasičská technika, vybavení řevnické záchranky, stroje
svinařských mopeďáků. Mladí hasiči chystají překvapení. (Na snímku při
tréninku.) Pro děti jsou připraveny sportovní atrakce, veliká skluzavka,
pro dospělé dobré občerstvení a dobrá muzika.
Text a foto
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

* Večer osobnostního rozvoje na
téma Jarní úklid v hlavě pořádá 29.
dubna od 18.00 Poradenské centrum
Jeden prostor Černošice. Nastávající
a čerství rodiče se mohou 5. 5. od
18.00 zúčastnit semináře Průvodce
prvním rokem dítěte.
(lal)
* Železniční přejezd v ulici Palackého směrem do Všenor v Dobřichovicích bude uzavřen od 4. 5. 8.00
do 6. 5. 18.00.
(bt)
* Kvůli výstavbě kanalizace v
Zadní Třebani bude do 14. 6. omezena doprava v ulici Řevnická. Ulice Třebaňská bude uzavřena v úseku
od mostu na Řevnice k mostu u hasičárny od 4. 5. do 14. 6.
(sim)
* Očkování psů proti vzteklině se
koná 6. 5. v Karlštejně - od 14.00 do
14.15 v Krupné a od 14.30 do 16.00
na dvoře úřadu městyse.
(per)
* První letošní farmářské trhy se
konají 9. 5. od 8 do 12.00 u zámku v
Dobřichovicích. Již pátým rokem si
budete moci přijít pro oblíbené jogurty, uzeniny, maso, vejce, kávu,
víno, sazenice zeleniny i květin. (ak)
* Požár odpadu u kontejneru v Dobřichovicích likvidovali 20. 4. večer
řevničtí profesionální a dobřichovičtí i řevničtí dobrovolní hasiči. Oheň
se postupně rozšířil a zasáhl tři odpadní kontejnery i dvě auta - další
vůz byl poškozen sálavým teplem.
Jedno z hořících aut lidé z místa vytlačili. Požár byl úmyslně založen,
škoda je 330.000 Kč.
(pav)
* Osobní auto narazilo 17. 4. do stromu mezi Černošicemi a Radotínem. Řevničtí záchranáři z místa
události transportovali do nemocnice řidičku s podezřením na úraz krční páteře. Událost vyšetřují policisté.
Bořek BULÍČEK
* Třináct posádek měla poslední
dubnovou sobotu v akci záchranná
služba z Řevnic. Záchranáři při zdravotnických asistencích ošetřili
mnoho pacientů. Nejvíce zraněných,
naštěstí většinou lehce, bylo na bitvě rytířů v Libušíně, závodech do
vrchu na Ještědu, automobilových
závodech v Hořovicích a dětských
dnech v Praze. Bořek BULÍČEK

Dobřichovice přivítaly dva tisíce cyklistů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

MALÍ ZÁVODNÍCI. Dobřichovických závodů se zúčastnilo také nemálo dětí.
Foto Ludmila HŮLOVÁ

V lese několikrát »vtipálci« přeznačili trať, kterou organizátoři pracně vytyčili a ještě ráno před startem kontrolovali - závodníci, kteří nemají místní trať v krvi, buď jeli jinudy, nebo zmatečně bloudili po lese. Na brdském
hřebenu bylo plno - cyklisté se prolínali s účastníky pěšího pochodu Karla IV. Závěrečný technicky náročný
sjezd úzkou roklí rovněž potrápil nejednoho závodníka a
zvedl hladinu adrenalinu. Vše však dobře dopadlo, v cíli,
v cyklistickém městečku, které vyrostlo v předvečer závodu na louce mezi dobřichovickým mostem a lávkou,
se setkali všichni. Letošní ročník závodu se obešel bez
vážného zranění, což potvrdil i ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček: „Letošní závod byl snad nejklidnější
za poslední léta - nejtěžším zraněním byla zlomenina
předloktí,“ uvedl.
Ludmila HŮLOVÁ

SVINAŘSKÝ TROJÚHELNÍK. Pátý
ročník závodu mopedů do 50 ccm se
jel v sobotu 25. 4. Na startu nechyběl ani starosta Svinař Vladimír
Roztočil. Foto Lucie BOXANOVÁ
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MOBILNÍ
kadeřnické služby

KLÁRA JANDOVÁ
Nabízím kadeřnické služby
v pohodlí vašeho domova za velmi
příznivé ceny.
Případné dotazy a objednávky na tel:

775 973 558
nebo na email:

REKLAMA, Strana 10

NABÍZÍM PROJEKTOVÉ SLUŽBY
na provedení přípojek kanalizace, plynu, popř. projekty ústředního vytápění.

Ladislav BEDŘICH, autorizovaný technik, Řevnice, Na Stránce 165

Tel.: 2222 53 999, mob.: 602 951 380
email: ladislav.bedrich@seznam.cz
Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici

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

Bližší info na 776 186 161
ZŠ Řevnice přijme od 1. 9. 2015 kvalifikovanou

UčITELKU
PRO 1. STUPEň ZŠ
Vítaná je ochota dál se vzdělávat
a pracovat v týmu. Životopis prosím zašlete na

klara.jandova99@seznam.cz reditelna@zsrevnice.cz
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
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Jarní zkoušky zvládlo sedmnáct adeptů
V SOBOTU 2. KVĚTNA POŘÁDAJÍ LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ 16. ROČNÍK ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR
V sobotu 11. 4. pořádal Kynologický
klub Lety první jarní sportovní akci:
zkoušky podle Kynologické jednoty.
Chtít v dubnu po počasí, aby bylo
normální, je asi hloupost, a tak nás
aprílové počasí nepřekvapilo. Nicméně, na psech byly rychlé změny
teploty hodně znát. Už v pátek, den
před zkouškami, se vyšplhala rtuť na
teploměru na 19 stupňů a podobné to
mělo být i v sobotu.
V sobotu ráno se sešlo na cvičáku 19
adeptů na zkoušky. Přesně v osm hodin se dostavil rozhodčí, zkontroloval připravené podklady a zkoušky
mohly být oficiálně zahájeny nástupem psovodů se psy na cvičišti.
V dlouhé řadě psovodů bylo osm německých ovčáků, dvě dobrmanky,
jeden ridgeback, jack russel teriér,
entlebuchský salašnický pes, jedna
dalmatinka, airdal teriér, border
kolie, královský pudl, jezevčík trpa-

NÁSTUP. Psovodi před začátkem zkoušek.
sličí a kříženec německého ovčáka.
Po nástupu se jelo na stopy na louky
nad Řevnice. Bylo celkem osm stop.
Terény byly dobré, tráva nízká, na ní

Foto ArCHIV

rosa. Dařilo se různě. Po návratu na
cvičák se pokračovalo individuálními
poslušnostmi, na které navazovaly
poslušnosti skupinové. Nakonec by-

la jedna obrana, figuroval Karel Ráž.
Zkoušky se povedly, vše organizačně klapalo bez problémů. Vzhledem
ke krásnému, slunečnému počasí byly na hrázi mraky diváků, jezdilo
hodně cyklistů. Kromě toho se na
přilehlém hřišti hrál fotbalový zápas.
U nás, v Letech, to prostě žije! Po
jedné hodině rozhodčí skončil s posuzováním výkonů. Všichni jsme se
vrhli do kantýny a pustili se do jídla.
Po pozdním obědě jsme oficiálně zakončili zkoušky a zhodnotili předvedené výkony. Z 19 přihlášených absolvovalo zkoušku úspěšně 17, což
je velmi dobrý výsledek.
V sobotu 2. 5. nás čeká 16. ročník
závodu o putovní pohár podle národního zkušebního řádu. Bude to celodenní akce - pokud budete mít cestu
kolem našeho cvičáku, můžete se na
výkony psovodů i pejsků podívat.
alena VaNŽuRoVá, KK lety

Hlásnotřebaňský Hlásek chystá příměstské tábory
Hlásnotřebaňský Hlásek pořádá příměstské tábory od roku 2012. I letos
to bude stát za to. Pro děti jsme připravili pestrou nabídku témat, věříme, že si vybere každý bez ohledu
na věk. Program je připraven pro děti od 4 do 12 let, pro malé jesličkové
děti, které navštěvují Hlásek, je zajištěn program pro mrňousky. Program připravují naši učitelé a zaměstnanci, zázemí letních aktivit je v
budově MŠ Hlásek, ZŠ Hlásek a v
hlásnotřebaňské Sokolovně. V budově MŠ je celé léto k dispozici venkovní bazén, ohniště i dětské hřiště.
Vaříme domácí stravu nebo odebíráme od dodavatelů.
Letos zahájíme léto Sportovním týdnem. Starší děti se mohou těšit na
výlety po okolí, lezení po skalách,
jízdu na kole, orientační běh v terénu, olympiádu..., pro mladší je připraven program, který je uzpůsoben
jejich schopnostem - vyzkoušejí si
nejrůznější sporty i disciplíny. Další
týden se z dětí stanou »zálesáci«.
Budeme poznávat přírodu, učit se
morseovku, vázat uzle, plnit zálesác-

NA TÁBOŘE. Na příměstských táborech Hlásku se i zpívá. Foto ArCHIV
ké zkoušky, naučíme se, jak přežít v kmeny, budeme ochutnávat různé
přírodě, budeme poznávat stopy zví- pokrmy a převlékat se do nejrůznějřat a hlavně plánujeme být co nejví- ších převleků. Téma Cesta časem
ce v přírodě. Týden Cesta kolem bude pro ty, kteří se zajímají o prasvěta se opakuje každý rok a pokaž- věk. Táborníky čekají dva výlety dé se vydáme do jiných koutů plane- jak s paleontologem do lomů, kde
ty. Letos vylezeme na nejvyšší hory budeme hledat fosilie, tak výlet do
světa, podíváme se na Jižní i Severní pravěké vesnice, kde si děti na vlastpól, vydáme se za domorodými ní kůži vyzkouší, jak naši předci žili.

V druhé polovině týdne se budeme
věnovat technickým vynálezům. Děti si vyzkouší, jak vyfotit černobílou
fotku a samy si ji i vyvolají, tak, jak
se to dělalo dříve. Na Cestu časem
naváže téma Starověká řemesla, kde
si děti vyzkouší práci na hrnčířském
kruhu, práci na tkalcovském stavu,
budeme malovat na hedvábí, vyrábět
nejrůznější výrobky z roztodivných
materiálů, nebude ale samozřejmě
chybět ani pohyb a výlety. Poslední
týden Z Pohádky do pohádky bude
věnován pohádkovým bytostem a
kouzlům. Nebudeme hrát divadlo,
ale děti i lektoři se stanou každý den
součástí jiné pohádky. Jeden den budeme v pohádkách, kde se vařilo budeme péct, smažit, vařit a ochutnávat, další den budeme vysvobozovat princeznu. Nebude opět chybět
hrnčířský kruh, tvoření a výlety.
Pokud máte chuť, navštivte webové
stránky www.skolyhlasek.cz (informace i přihlášku najdete v sekci Tábor 2015), nebo volejte na 777 568
562. Veronika VaculoVičoVá,
Školy Hlásek, Hlásná Třebaň

Školy HLÁSEK
hledají učitele
Hledáme učitele matematiky - aprobace 1. stupeň ZŠ
nebo matematika s dalším oborem. Je možno
pracovat na částečný i plný úvazek.
Nástup od 1. září 2015.

Volejte 777 568 562 nebo
posílejte životopisy
na hlasekvedeni@seznam.cz

VÍTĚZKY. Dívky z AC Olympia Všenory se zúčastnily své první letošní soutěže Dvorská Jednička ve Dvoře Králové nad Labem. Mladší tým se sestavou Expedice Apalucha aneb S tebou mě baví svět získal stříbrný pohár,
starší dívky se sestavou Scary Movie vybojovaly zlato! Domů jsme se vrátily po celém dni unavené, ale šťastné. Týden nato - v sobotu 18. 4. - vybojovala na závodech v Kralupech nad Vltavou mladší sestava stříbro a starší
bronz. Gratulujeme!
Text a foto Katka Černá, Zadní Třebaň
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Třebaňský Ostrovan čeká na první body
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Zadnotřebaňský Ostrovan stále čeká na první jarní body. Nedařilo se mu ani tentokrát a
s odstupem uzavírá tabulku okresního přeboru. Beznadějně poslední
je i Vižina, která má domovské
hřiště v Řevnicích. lety v poberounském derby zdolaly Všenory.
FK LETY, krajská I. A třída

FC Jílové - FK lety 2:1
Branka: Jablonský
Jílové bylo celý první poločas lepší a
zaslouženě si vypracovalo dvoubrankový náskok. Hosté se osmělili v 9.
minutě, ale pokus Kratochvíla chytil
domácí brankář. Ve 30. minutě šli
domácí do vedení: snadnou ztrátu
míče na polovině potrestali únikem,
který skončil v síti - 1:0. Ve 44. minutě fauloval Janouš v pokutovém
území a domácí z pokutového kopu
zvýšili náskok na 2:0. Po přestávce
Lety začaly konečně hrát fotbal a domácí najednou nevěděli, kam skočit.
V 69. minutě ocentroval Rosenkranz
do »vápna« a Jablonský hlavou nezaváhal 2:1. Hosté mohli vyrovnat v
82. minutě, ale Kolman z 8 metrů vystřelil vedle branky. Jiří KÁRNÍK
lety - Všenory 3:2
Góly: Jablonský, Cipra, Kolman
Hosté v poberounském derby dvakrát vedli, domácí na 2:2 vyrovnali
ve 44. minutě. Po přestávce strhly
Lety vedení na svoji stranu a následně přežily místy až drtivý tlak zkušenějších Všenor.
Jiří KÁRNÍK

Přesto, že hosté přijeli do Měchenic
bez několika svých opor, podařilo se
jim od začátku aktivní hrou zcela zaskočit domácí fotbalisty. Jejich snaha
byla korunovaná ve 25. minutě vstřelením jediného gólu utkání. Větrovec
ideálně přihrál do »ulice« na nabíhajícího Pechara, ten příliš neotálel a
prudkou přízemní střelou pod padajícím brankářem rozvlnil síť. Druhý
poločas patřil domácím, kteří mocně
útočili. Dobřichovice se jen bránily a
občas podnikly protiútok. Díky tomu, že žádný gól už nepadl, odpoutali se hosté ze dna tabulky.
(oma)
Jílové B - Dobřichovice 5:2
Branky: Štědronský 2
Domácí měli v opticky vyrovnaném
zápase s řadou šancí před oběma

brankami jedno velké plus: své příležitosti téměř stoprocentně využili. To
rozhodlo.
Miloslav OMÁČKA
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

OZT - Komárov 1:2
Branka: Procházka
Druhá jarní porážka na domácí půdě
a opět smolně - o jednu branku. Komárov byl jasným favoritem, ale na
hřišti to tak nevypadalo. Ostrovan
oslabený absencí několika hráčů základní sestavy statečně bojoval o
první jarní body. Po půlhodině hry
dokonce otevřel skóre veterán Procházka. Bohužel krátce po změně stran přišlo vyrovnání a v 60. minutě
Komárov dokonal obrat. OZT se ale
nevzdal - Procházka neproměnil sólo
z půli hřiště a v samotném závěru P-

KArLšTEN, III. třída ok. soutěže

Karlštejn - Tetín 2:5.
Branky: vlastní, Cajthaml
Karlštejn v oslabené sestavě nestačil
na kvalitní tým Tetína. Ztrátou je i
odstoupení střelce Cajthamla, kterému pro zranění klíční kosti sezona
skončila.
Michal ŠAMAN
Nižbor - Karlštejn 1:3
Branky: Klusák 2, Šaman
VIŽINA, III. třída okr. soutěže

Vižina - Chodouň 2:4
Hudlice - Vižina - nehráno
Hosté k zápasu pro malý počet hráčů
vůbec neodjeli.
(Mák)
VšErADICE, okresní přebor

Čl-U Beroun B - Všeradice 5:1
Branka: Silbernágl
Všeradice - Komárov 0:3

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
SK Votice - FK Lety 2. 5. 17:00
FK Lety - Černolice 10. 5. 17:00
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Dobřichovice - Čisovice 2. 5. 17:00
Tuchoměřice - Dobřichovice 9. 5. 17:00
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
OZT - Všeradice 2. 5. 17:00
Stašov - OZT 9. 5. 17:00

DOBŘICHOVICE, okresní přebor

Měchenice - Dobřichovice 0:1
Branka: Pechar

Sport po okolí

* Závody dračí lodích se konají 9. 5.
v Dobřichovicích Na Víru. O řízení
dvacetičlenných posádek se postarají profesionální kormidelníci, mezi
nimiž jsou mistři Evropy i světa. Registrace na www.dracilode-dobrichovice.cz. Andrea KUDRNOVÁ
* Pět mistrovských zápasů z pěti
prohrála 26. 4. v Loděnicích mladší
přípravka Všeradic. Podle trenéra
Šebka však předvedla technický a
hlavně týmový styl hry.
(box)

alička mířil pouze do břevna. (Mák)
Osek - OZT 6:3
Branky: Šťastný, Bacílek, Soukup
Už v první minutě šel Ostrovan do
vedení, ale domácí otočili průběh zápasu na 4:1. Hosté se ale nevzdali,
dokázali snížit na 3:4 a měli výhodu
pokutového kopu. Soukup jej však
neproměnil a v poslední minutě Osek
dvakrát pečetil výhru.
(Mák)

VšErADICE, okresní přebor

CENY PŘEDÁVAL HORVÁTH. Šestnáct velmi silných týmů se zúčastnilo
18. dubna turnaje přípravek, který v pražské Hostivaři pořádala SK Slavia
Praha. Letovští borci obsadili deváté místo, když dokázali přehrát mj. domácí Slavii, Ústí nad Labem nebo Mladou Boleslav. Nad jejich síly naopak
byla družstva Sparty (pozdější vítěz turnaje), Xaverova nebo Unionu Praha. Ceny všem celkům předávali ligoví fotbalisté Pavel Horváth a Matúš
Kozáčik.
Text a foto NN M. FRÝDL

OZT - Všeradice 2. 5. 17:00
Chyňava - Všeradice 9. 5. 17:00
KArLšTEN, III. třída ok. soutěže
Karlštejn - Svatá 2. 5. 17:00
Králův Dvůr B - Karlštejn 9. 5. 17:00
VIŽINA, III. třída okr. soutěže
Vižina - Zdice B 2. 5. 17:00
Nižbor B - Vižina 10. 5. 14:00

LITEŇ, IV. třída okres. soutěže

2. 5. VOLNO
Srbsko - FK Liteň 10. 5. 17:00

Ligoví házenkáři Řevnic zahájili mistrovské jaro v Mostě
A-MUŽSTVO ZE SEVERU ČECH PŘIVEZLO BOD, B-MUŽSTVO PORAZILO REPUBLIKÁN I PODLÁZKY
V neděli 19. dubna. zahájilo A-mužstvo řevnických »národních« házenkářů jarní část II. ligy. Z Mostu si
přivezlo bod.
Baník Most - NH Řevnice A 19:19
Sestava a branky: Martin, Buzek,
Leinweber, Smrčka, Petr Hartmann,
Knajfl, Zavadil (7), Jan Hartmann
(5), Knýbel (7), Stříž.

V Mostě je vždy těžké získávat body - neustále omlazované družstvo
vedené zkušenými trenéry je nanejvýš nevyzpytatelné. Tentokrát měl
Baník v útočné řadě téměř stoprocentního exekutora trestných hodů.
Ve druhé půli navíc získal na domácím brankovišti i výškovou a silovou
převahu, na kterou se ale náš útok
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postupně adaptoval a začal dohánět
ztracené poločasové vedení. Utkání
řídil Ladislav Mixtaj, se kterým jsme
na našem hřišti zažili malou fackovanou. Tentokrát ale jeho hvízdání
více vyhovovalo naší trpělivé hře.
Chomutov - NH Řevnice A 19:27
Druhý mistrák se A-týmu povedl.
Béčko mužů jelo 18. 4. do Divoké
Šárky k zápasu s Republikánem.
Sedm domácích dokázalo odolávat
pouze první poločas, ve druhém už
našim hochům vstřelili jen 3 branky
a bylo po zápase. Řevnice vyhrály
15:11. Naši nejmladší žáci se jeli utkat s týmem děvčat z Března. Holky
byly urputné, ale naši kluci už mají
dost zkušeností - vyhráli také 15:11.
V neděli 19. 4. si mladší žáci na
našem hřišti poradili s mnohem těžšími. Nejprve porazili Podlázky 15:4
a poté i Bakov 9:6. Oba zápasy kluci
zvládli hlavně díky dobře hrající ob-

raně ve složení Kolomazník O., Kolomazník M., Hartmann Pa., Mašek
a Šimůnek V., a skvěle chytajícímu
Pokornému. Neutuchající bojovnost
všech hráčů přinesla ovoce v podobě
čtyř bodů.
V sobotu 25. 4. jsme doma změřili
síly s družstvy Podlázek!
Řevnice ml. žáci - Podlázky 5:13
Branky: Palička 3, Šimůnek,
Hochmal
Našim se vůbec nedařilo.
Řevnice B - Podlázky 16:15
Branky: Veselý P. 8, Veselý M. 6,
Jelínek, Kraus
Velice pěkné a zodpovědně odehrané
utkání přineslo »béčku« zasloužené
vítězství!
Řevnice st. žáci - Podlázky 9:3
Góly: Huml 6, Palička 2, Hochmal
Marek Huml a Lukáš Jandus přinesli
družstvu pohodu a kluci s přehledem
zvítězili!
František ZAVADil,
Petr HOlÝ, Řevnice

