
Poberouní - Tisíce stavebních ob-
jektů se může dotknout výstavba
nové hráze na Křivoklátsku. Vz-
dutí navrhované retenční nádrže
na Berounce by mělo měřit až 38
kilometrů!  Pod vodou by skončilo
celé údolí řeky opěvované spisova-
telem Otou Pavlem.
Bude-li se hráz stavět, zmizí několik
kempů, vyhlášená restaurace U Roz-
vědčíka, Nezabudický mlýn z 15.
století, tři malé vodní elektrárny, ko-
stel sv. Petra a Pavla u Lejskova mlý-
na… Zatímco starostové obcí na hor-
ním toku Berounky, ochranáři i vo-
dáci říkají stavbě jasné NE a na inter-
netu se již podepisují petice proti zá-
měru, představitelé obcí na dolním
toku Berounky se stavbou souhlasí.
Hráz za pět miliard je má totiž ochrá-
nit před ničivými povodněmi.
O výstavbě nádrže na Křivoklátsku

se začalo diskutovat koncem února
poté, co představitelé Povodí Vltavy
seznámili starosty obcí s novou stu-
dií nádrže. 
„Cílem studie je prověřit technicko-
ekonomické hledisko návrhu retenč-
ní nádrže na Berounce, jejímž úče-
lem bude protipovodňová ochrana
dolní Berounky v úseku Křivoklát –
ústí Berounky do Vltavy a komplex-
ně posoudit její proveditelnost ze-
jména ve vztahu k socioenvironmen-
tálním aspektům,“ píše se ve studii,
podle níž má »reálný objem retenč-
ního prostoru navrhovaného díla za-
jistit přeměnu průtoku Q100 na úro-
veň neškodného odtoku«. Přeloženo
do češtiny - má zachytit povodňovou
vlnu valící se po Berounce dál na
Prahu. Vodní dílo má fungovat jen
při povodních, jinak by byla přehra-
da prázdná. (Dokončení na straně 2)

Řevnice – „Bárnýýý, úžasný, jsi sk-
vělej!“ nesl se 20. 3. halou radostný
výskot jedné maminky. Její syn Bar-
nabáš právě vyhrál nejmladší kate-
gorii Zimní tenisové ligy Sportclubu
Řevnice. Když padl poslední balon,
Markéta Sedláčková-Davidová vbě-
hla na kurt, v náručí objímala šesti-

letého klučinu a dokonce jí tekly sl-
zy! „Já jsem strašně emotivní. Hezké
věci mě dojímají a z těchto turnajů
jsem fakt nadšená,“ nešetřila chvá-
lou dcera výtvarníka Jiřího Davida,
autora nezapomenutelného neóno-
vého srdce na Pražském hradě. 
(Dokončení na straně 15) (šv)
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Zadní Třebaň - Šest Českých lvů,
včetně toho nejcennějšího - za nej-
lepší film, získal před pár dny sní-
mek Kobry a užovky. Jeho režisér
Jan PRUŠINOVSKÝ vyrůstal v
Zadní Třebani a stále obléká dres
»staré gardy« místních fotbalistů.
Poslední roky si musíš parádně uží-
vat. Diváci si oblíbili tvůj Okresní
přebor, dokonce i kritika tě pochvá-
lila za sitcom Čtvrtá hvězda, teď jsi
v Českých lvech s filmem Kobry a
užovky – s  mírnou nadsázkou – vy-
hrál, co se dalo. Užíváš si to?
Ta možnost »užít si to« nemá přiro-

zený průběh, jako třeba když se vy-
hraje nějaký sportovní zápas. Není
to bezprostřední. Kobry a užovky
měly premiéru zkraje roku, od natá-
čení uběhly skoro dva roky - mezi-
tím se stane mraky jiných věcí. Já už
si pořádně ani nepamatuji, jak se ten
film natáčel... 
Neříkej, že sis pořádně neužil ani
předávání letošních »lvů«...
Já se na velkých společenských ak-
cích typu Český lev nebo Týtý necí-
tím moc dobře. Po lvech jsme se s ka-
marády raději přesunuli do normální
trojky hospody. (Dokončení na str. 3)

VÍTALI JARO. Šest desítek dětí ze školy i školky v Zadní Třebani se vydalo
14. března s Moranou a za zpěvu písní k Berounce. Figurinu symbolizující
zimu do řeky vhodila ředitelka Pavlína Fialová. (lem) Foto NN M. FRÝDL

Malé tenisty sledoval i výtvarník Jiří David

REŽISÉR. Jan Prušinovský.
Foto ARCHIV

Přehradu nechceme!
A nebo chceme...?

POVODÍ VLTAVY PLÁNUJE HRÁZ NA BEROUNCE

22. března 2016 - 6 (669) Cena výtisku 7 Kč

Tomáš Linka oslavil
sedmdesáté narozeniny

Film na mě zbyl! tvrdí režisér Jan Prušinovský

Agresivní čtyřicátník napadl svého tchána
Černošice - Svého tchána napadl a zranil čtyřicetiletý muž 17. 3. pozdě ve-
čer v Černošicích. Místní strážníci se snažili situaci uklidnit a zraněnému
muži přivolali lékařskou pomoc. „Po příjezdu záchranky agresivita útoční-
ka gradovala, proto byla přivolána posila, hlídka Policie ČR ze Řevnic. Ta
násilníka převezla na svoji služebnu,“ uvedl velitel městské policie Gregor
Dušička. „Zraněný muž odmítl převoz do nemocnice a byl lékařem ošetřen
na místě,“ dodal. (mif)

V centru Řevnic hořelo
Řevnice - Požár půdy rodinného do-
mu v Řevnicích likvidovali řevničtí
hasiči 8. března v půl osmé večer.
Protože se jednalo o dům v centru
města, byli na místo kromě řevnic-
kých a berounských profesionálů
vysláni i dobrovolní hasiči z Řevnic
a Dobřichovic. „Hořela matrace a
další věci na půdě. Jednotky z Be-
rouna a Dobřichovic tak mohly být
odvolány,“ uvedl profesionální ha-
sič Pavel Vintera. Na místě zasaho-
vala 4 auta a 14 hasičů. Z budovy
evakuovali mladého muže, který se
nadýchal zplodin a musel být pře-
dán záchranářům. (pan)
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Přehradu nechceme. A nebo ano...?
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Studiie, ve které byly pro nádrž vyti-
povány 4 lokality v oblasti Křivoklá-
tu, zveřejnilo povodí i na svých we-
bových stránkách. V úvahu přichází
vybudování hráze u Roztok, Brano-
va, Nezabudic či u Čertovy skály. 
Zamýšlená hráz rozdělila veřejnost
na dva tábory. Proti stavbě stojí sta-
rostové obcí na horním toku řeky
Berounky, Správa chráněné krajinné
oblasti Křivoklátsko, vodáci i další
milovníci Staré řeky. Na světové síti
již zveřejnili petici Zachraňme údolí
Berounky, která v polovině března
čítala přes 3700 podpisů. „Jde o to-
tální likvidaci údolí Berounky. S kra-
jinou Oty Pavla bychom se mohli
definitivně rozloučit,“ píší autoři pe-
tice a dodávají: „Zásadně nesouhlasí-
me s výstavbou retenční, či jakékoliv
jiné nádrže! Chceme zachovat řeku Berounku a její okolí ve stavu, v ja-

kém je nyní.“
Proti je i ředitel CHKO Křivoklátsko
Petr Hůla. Hráz by podle něj zničila
centrální část Křivoklátska, vlastně
celé údolí Berounky v té nejhodnot-
nější oblasti. „Byl by navždy smeten
ze stolu vlastně již hotový projekt
Národního parku Křivoklátsko. Jeho
nejcennější jádro by bylo totálně zni-
čeno,“ uvedl Hůla v rozhovoru pro
Aktuálně.cz. 
Představitelé Povodí Vltavy tvrdí, že
vybudování hráze je nejúčinnější
ochranou před povodněmi. Ostatní
možnosti, jako je zadržování vody na
přítocích Berounky či zalesňování,
mají podle nich zanedbatelný efekt.
Upozorňují, že má jít jen o suchou
retenční nádrž. „Ceněné údolí Be-
rounky na Křivoklátsku by se jinak
nezměnilo - tedy až na tu hráz. Údolí
by se vodou naplnilo právě jen při
povodních, čímž by se ochránili lidé
a jejich majetek pod hrází. Po opad-
nutí povodní se voda u podobných
děl opět postupně vypouští,“ řekl ře-
ditel Povodí Vltavy Petr Kubala Ak-
tuálně.cz. Problém je, že už samotná
hráz bude mít obří rozměry. Počítá se
s výškou kolem 40 metrů, šíře v ně-

kterých variantách má dosáhnout až
290 metrů.  Navíc, i když zde nebu-
de voda trvale, z bezpečnostních dů-
vodů bude muset být v tomto prosto-
ru odstraněna veškerá zástavba.
Hráz ale nemá jen odpůrce. Podle
Kubaly osm starostů ze svazku obcí
na dolní Berounce by hráz uvítalo.
Pro se vyslovily obce výrazně zasa-
žené při povodních v roce 2002 Srb-
sko či Karlštejn. Kladně se k záměru
staví i Řevnice. „Vydali jsme za měs-
to podporující stanovisko. Jde totiž o
jediné funkční opatření, které může
obce, jako jsme my, ochránit. Velká
města vzoru Berouna mají vlastní
protipovodňová opatření, ta ale neře-
ší ostatní území. Vodu jen posílají
dál,“ tvrdí řevnický starosta Tomáš
Smrčka.  
Jak souboj obou táborů dopadne, lze
nyní těžko odhadnout. Ministr země-
dělství však v parlamentu prohlásil,
že rozhodnutí je na městech a obcích.
To ostatně tvrdí i ředitel Povodí Vlta-
vy. „Pokud dá společnost přednost
nedotčenému a krásnému údolí na
Křivoklátsku, je to v pořádku. Při po-
vodních ale není možné naříkat, aby-
chom něco udělali s ochranou obcí
na dolním toku Berounky. To prostě

nejde dohromady,“ uvedl v rozhovo-
ru Kubala s tím, že verdikt, zda sta-
vět či ne, by mohl padnout kolem
roku 2021.     Pavla NOVÁČKOVÁ

Lesní školka: Děti v jurtě a hlavně - pořád v přírodě

Parametry stavby
• Posuzované profily hrází leží na 5
katastrálních územích: Velká Buko-
vá, Roztoky u Křivoklátu, Branov,
Nezabudice a Hracholusky
• V případě výstavby by byla zatope-
na oblast na celkem 27 katastrálních
územích, která spadají pod 22 obcí a
3 obce s rozšířenou působností  
• Hráz má před stoletou vodou ochrá-
nit 3500 lidí a majetek za 30 miliard
Navrhované varianty:
• Profil A navržen v obci Roztoky,
asi 200 m nad stávajícím jezem.  Na-
vržena kombinovaná – kamenitá sy-
paná hráz s betonovým blokem. Ma-
ximální výška hráze nad základovou
spárou je 39,5 m. Délka hráze včet-
ně sdruženého objektu je 274,0 m  
• Profil B poblíž obce Branov, nad
chatovou kolonií Višňová. Lokalita
B je navržena v místech nejužšího
údolního profilu. Navržena kombi-
novaná – zemní homogenní sypaná
hráz s vloženým betonovým blokem
sdruženého objektu. Maximální výš-
ka hráze nad základovou spárou bu-
de 38,45 m. Délka hráze včetně sd-
ruženého objektu je 290,0 m  
• Profil C je situována asi 35 m pod
zaústěním Tyterského potoka, pod
hospodou U Rozvědčíka. Volena ja-
ko klasická betonová tížná s kameni-
tými přísypy na návodním i vzduš-
ním líci. Maximální výška hráze nad
základovou spárou je 44,1 m. Délka
hráze v koruně je 282,0 m
• Profil D je situován v prostoru Čer-
tovy skály nacházející se na levém
břehu. Volena jako betonová tížná
hráz. Maximální výška hráze nad zá-
kladovou spárou je 45,65 m. Délka
hráze v koruně je 221,0 m
(Zdroj: http://www.pvl.cz/vodohospodar-
ske-informace/ppo-dolni-berounky)

Lety - Letovská lesní mateřská škola Na Dvo-
rečku, jejímž zřizovatelem je organizace Jeden
strom, získala před pár dny titul Certifikovaná
lesní MŠ. Jeden strom vede ředitelka Alena
LALÁKOVÁ. 
Kdo titul Certifikovaná lesní MŠ uděluje, na
základě čeho, a co znamená?
Titul uděluje Asociace lesních mateřských škol
(ALMŠ) na základě dokumentace dané lesní škol-
ky a celodenní návštěvy člena skupiny pro kvali-
tu při ALMŠ, který provede kontrolní a hospitač-
ní šetření. Před návštěvou musí školka splnit
mnoho procesuálních, personálních a provozních
požadavků. Vymezují nutnost mít školní vzdělá-
vací program, nastavené parametry evaluace vý-
chovně vzdělávacího procesu či organizace, zajiš-
těnou úroveň zázemí, splnění požadavků na vzdě-
lání pedagogů... Pro organizaci Jeden strom je zís-
kání titulu Certifikovaná lesní MŠ dalším krokem
ke zkvalitnění služeb i větší profesionalizaci.
Certifikátem se mohou pochlubit pouze čtyři
lesní školky v celé ČR. Je obtížné jej získat?
Pro organizaci, která chce na titul dosáhnout, to
znamená období intenzivní práce. Záleží na star-
tovní pozici organizace v okamžiku, kdy se roz-
hodne o certifikaci usilovat. V našem případě se o
velké množství práce  nejednalo, protože funguje-
me již čtyři roky a většinu požadované dokumen-
tace jsme měli zpracovanou z předchozího obdo-
bí. Mám za to, že každá organizace, která pracuje

s dětmi a vzdělává je, musí dřív nebo později dojít
do bodu, kdy je evaluace výchovně vzdělávacího
procesu i samotných pedagogů nutností. My jsme

po dobu asi šesti měsíců jen dolaďovali školní
vzdělávací program a revidovali provozní řády.
Změní se po získání certifikátu něco na vaší
práci či přístupu k dětem?
Určitě se budeme snažit neusnout na vavřínech a
certifikát nejen udržet, ale stále se učit, vyvíjet a
růst. Doufáme, že nám k tomu pomůže i čerstvě
schválená definice lesních MŠ v Poslanecké sně-
movně ČR. 
Kolik vaši školku navštěvuje dětí a v čem se odli-
šujete od »normálních« mateřských škol?
Ve školním roce 2015/16 navštěvuje lesní MŠ Na
Dvorečku 52 dětí ve věku 3-6 let. Máme velký
převis poptávky po místech v naší školce - doufá-
me, že je to potvrzení nejen kvality naší práce, ale
i smysluplnosti lesních MŠ, které si stále více na-
cházejí oblibu u rodičů. Základní odlišností od
»normálních« školek je chybějící kamenné záze-
mí a prakticky celodenní pobyt dětí v přírodě bě-
hem školního roku. V naší školce má každá ze
dvou tříd vlastní zázemí v podobě dvou propoje-
ných vytápěných jurt, které slouží jako šatna a
kmenová třída. Další odlišností je nižší počet dětí
na třídu (v našem případě 16), které celý den pro-
vází dva pedagogové. To zajišťuje naplňování in-
dividuálního přístupu k dětem. My se lišíme i tím,
že je pro nás klíčová výchova k udržitelnému roz-
voji, podpora samostatnosti dětí nebo třeba větší
prostor pro volnou hru. Přijďte se podívat! 

Miloslav FRÝDL
NA SNĚHU. Alena Laláková s dětmi při březno-
vém pobytu v Krkonoších.                Foto ARCHIV

TADY MŮŽE BÝT. Varianty umístění hráze na Berounce.         Foto ARCHIV

O hrázi už se jednalo
také v Parlamentu
O výstavbě hráze na Křivoklátsku se
již diskutovalo i v Parlamentu ČR.
Poslanec Petr Bendl, velký ctitel Be-
rounky, kvůli záměru interpeloval 3.
března ministra zemědělství Maria-
na Jurečku. „V okamžiku, kdy dojde
k zatopení nějakého území, už to ne-
lze vzít zpátky. Proto by stálo za
úvahu hledat jiné způsoby, jak udr-
žet vodu v krajině,“ uvedl v proslo-
vu Bendl, který chtěl znát stanovisko
ministerstva, jak moc vážně je vý-
stavba přehrady myšlena.
„Ke každému protipovodňovému
opatření jsou zpracovány varianty,
které se snaží hledat cestu především
přes přírodě blízká opatření předtím,
než začneme stavět a dávat někam
beton. Nicméně v tomto případě by
to měl být suchý poldr. Je otázka,
zda povodí a dotčené obce dokážou
najít shodu. Je to tedy záležitost dob-
rovolného rozhodnutí měst a obcí v
regionu, jestli budou případně s ta-
kovým opatřením souhlasit,“ reago-
val ministr Marian Jurečka.      (pan)
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Film na mě zbyl! tvrdí Jan Prušinovský
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V hospodě jsme »v kvádrech« pili
pivo a jedli nakládaný hermelín.
Slavili jste bujaře?
Večírek na Újezdě trval do rána. Já
ale moc nepil, protože jsem se z toho
ocenění vlastně nemohl vzpamato-
vat. Kamarádi, co tam byli se mnou,
pili za mě...
Čekal jsi tak masivní úspěch na
lvech? Měl jsi zaručené zprávy ze
zákulisí, že to bude »tvůj« večer?
Ne, neměl jsem žádné informace. U
Českého lva se to daří tajit. 
Byl jsi cestou na vyhlašování, resp.
v průběhu večera nervózní, nebo sis
byl jistý, že to prostě musí vyjít?
Byl jsem nervózní z toho, že jsem si
v den konání konečně přečetl poz-
vánku. Na té byl určen povinný oděv
»Black Tie«, což znamená černý
smoking a černý motýlek. To samo-
zřejmě nemám. Navíc jsem zjistil, že
moje jediná kravata je rozpáraná a k
tomu při žehlení na bílou košili zača-
la z žehličky téct rez. V ten moment
jsem fakt na nějaký ceny nemyslel.
Měl jsem strach, že mě do Rudolfina
nepustí.
Proč se podle tebe tvůj nejnovější
film porotě tak líbil?
Někteří z těch, co hlasovali, mi po
vyhlášení řekli, že je ten film upřím-
ný. Možná proto? Nevím.
Tvoje cesta do »první filmařské li-
gy« nebyla úplně přímočará. Jak
ses vlastně k filmařině dostal? 
Pro mě není ani podstatné, že to je
zrovna film. Já si prostě už od dět-
ství přirozeně pořád něco psal a za-
pisoval. V pubertě jsem začal sledo-
vat kulturu. Bavila mě literatura,
hudba a film. Protože nemám hudeb-
ní sluch, neumím hrát na žádný hu-
dební nástroj, nemám zrovna úprav-
ný literární sloh, zbyl na mě ten film.
Ale nijak jsem se za tím nerval, byla
to taková kombinace náhod a štěstí.
Mimochodem, jak tvé úspěchy pro-
žívají rodiče a bratr?
Pro mě je důležitý, když je vidím po

premiéře a poznám, že se jim to líbí.
Máma vždycky volá, co kde o mně
píšou. Táta zas sbírá všechny plaká-
ty a dévédéčka, což je dobře, proto-
že to jednou bude mít někdo po ku-
pě. Brácha si je vždycky od táty vez-
me a už nevrátí, takže to radši začnu
vozit domů rovnou ve dvou kopiích. 
Co tě na filmu tak přitahovalo či
přitahuje? Celebrity, atmosféra na-
táčení, červené koberce…
Zrovna tohle jsou věci, které mě
bezpečně odpuzují. Mě baví prostě
jenom možnost něco vyprávět. Nik-
dy jsem nebyl zrovna zdatný rétor,
který dokáže bavit celou hospodu.
Tak jsem si našel jinou formu, která
mi vyhovuje.
A co tě baví víc – psát scénáře, nebo
režírovat?
Nejradši jenom tak chodím a v hlavě
sám roste příběh. Když to píšu, sna-
žím se jen zaznamenat, co se mi v
hlavě odehrálo a když pak točím, tak
se zase snažím, aby to dávalo smysl.
Máš oblíbené herce, nebo typy
herců? 
Oblíbené herce nemám. Vybírám je
podle toho, jestli se na roli hodí nebo

ne. Ale jsou herci, které považuji za
kamarády - Jardu Plesla, nebo Kryš-
tofa Hádka. 
Nejsi zrovna submisivní typ. Záro-
veň v tvých filmech hrají poměrně
vyhraněné osobnosti: Ondřej Vet-
chý, Petr Čtvrtníček, Miroslav Kro-
bot… Poměřujete si »na place« sva-
ly často? A jak to končí, poslech-
nout hvězdy nakonec rejžu? Se skří-
pěním zubů…?
Já mám s herci při práci docela
dobré vztahy. Někdo potřebuje brz-
dit, někdo popohnat, ale nepamatuju
si, že bych měl někdy s někým pro-
blém. Většinou na herce sázím, vě-
řím v jejich inteligenci a chci po nich
jejich vlastní interpretaci textu. Ne-
chci, aby jen mechanicky přeříkali
dialogy. Nakonec je z toho docela
zábavná debata, která většinou končí
ke spokojenosti všech. Ostré lokty,
nebo taková ta selská přímá mentali-
ta, se výborně hodí na prosazování
projektů samotných. Když jsem tře-
ba v televizi prosazoval výslednou
podobu Okresního přeboru, tak se
ostré lokty hodily.
Už máš ve filmařské branži jméno.

Zakázky se jen hrnou, můžeš si vy-
bírat, je to tak?
Mě víc baví si ten projekt od začátku
nějak připravit sám a pak ho televizi
nebo filmovým producentům nabí-
zím. Do takové té zakázky - že máte
něco konkrétního napsat, nebo že
vám někdo pošle scénář, abyste ho
zrežíroval, do toho se moc nehrnu.
Občas ale udělám výjimku, jako byl
například Autobazar Monte Karlo.
Ten projekt se mi líbil, a tak jsem
moc neváhal. 
Co sis vybral pro nejbližší období,
na čem pracuješ?
Teď pracuji na krátkých rozhlaso-
vých hrách o Karlu IV. pro Radio-
žurnál, a to jsem vzal také jen pro to,
že mi to přišlo hodně zajímavé. V
nejbližší době je pro mě ovšem na-
prosto zásadní, abych se zase dostal
zpátky do sestavy třebaňské staré
gardy. Na podzim jsem nestihl jedi-
ný zápas a tuším, že si budu muset
základ zase nějak vybojovat.

Miloslav FRÝDL

SE »SVÝMI« HERCI. Jan Prušinovský s Lucií Žáčkovou a Kryštofem Hádkem.            Foto ARCHIV

REDAKTOR. Jan Prušinovský v ro-
ce 1992, kdy společně se spolužáky
vydával časopis sedmé třídy ZŠ Řev-
nice.     Foto Lenka TLÁSKALOVÁ

- narodil se
před šestatři-
ceti lety v Ho-
řovicích, vyrů-
stal v Zadní
Třebani
- nyní bydlí v
Radotíně
- vystudoval
Vyšší odbor-
nou školu pub-
licistiky a scénáristiku i dramaturgii
na FAMU
- jeho prvním celovečerním filmem
byl v roce 2008 František je děvkař,
napsal k němu scénář a sám jej také
režíroval
- je scenáristou i režisérem populár-
ního televizního seriálu Okresní
přebor a filmu Okresní přebor –
Poslední zápas Pepika Hnátka
- film Kobry a užovky, který režíro-
val, získal letos šest Českých lvů,
včetně ocenění za nejlepší film a
režii
- rád hraje fotbal, čte spoustu knížek
a sbírá gramofonové desky       (mif)

Jan PRUŠINOVSKÝ

Zadní Třebaň - Pravděpodobně
svůj úplně první rozhovor v životě
poskytl Jan Prušinovský - Našim
novinám. V únoru 1992, coby žák
sedmé třídy ZŠ Řevnice a jeden z
redaktorů školního časopisu Elvis,
odpovídal na otázky svých vrstev-
nic Martiny Tláskalové a Kristý-
ny Blovské. Interview přetiskuje-
me v původním, nijak neuprave-
ném znění. (NN)

Proč se časopis jmenuje Elvis?
Jednou jsem se díval na televizi, kde
zpíval Elvis Presley. Říkali o něm,
že je král. Mně se to zalíbilo a
pojmenovali jsme tak náš časopis.
Chtěli byste k sobě ještě někoho
přibrat?
Ne. Takhle je to lepší, když jsme tři.
Chtěli byste mít svoji redakci?
Ano, chtěli. Sice jednu máme, ale
tam se vejdeme jenom dva.

Kdo do Elvise kreslí  a píše?
Tomáš Najman, Michal Tilsch a já.
Práci máme rozdělenou, každý dělá
dvě stránky.
Líbí se Elvis dětem? A učitelkám?
Líbí, berou ho jako třídní časopis.
Co si kupujete za peníze, které
vyberete?
Kupujeme za ně papír nebo tužky.
Nezabere vám psaní časopisu hod-
ně času?
Zabere. Ale to my právě chceme,
práce nás hodně baví. Někdy Elvise
děláme i ve škole.
Jak dlouho připravujete jedno
číslo?
Jeden až dva týdny.
Když dostanete špatnou známku,
zakážou vám rodiče dělat časopis?
Ne, nezakážou. To se stejně ani za-
kázat nedá.

Martina TLÁSKALOVÁ,
Kristýna BLOVSKÁ

Elvise nám nezakážou
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Na zámek dorazí mušketýři i kuře
V MNÍŠKU POD BRDY SE UŽ POPATNÁCTÉ USKUTEČNÍ DOBROČINNÁ VELIKONOČNÍ VESELICE 

Na Boží hod velikonoční, tedy v
neděli 27. března, vypukne na zám-
ku v Mníšku pod Brdy, na jeho ná-
dvoří, v zahradě i na mostě před
zámkem v pořadí již patnáctá Veli-
konoční veselice s kuřetem. Každý z
návštěvníků dobročinné akce může
během dne přispět na konto sbírky
Pomozte dětem.
Kdo přijde, neprohloupí, neboť ho
čeká den plný zábavy a tance, veli-
konoční jarmark, pohádková prů-
vodkyně, výtvarné tvoření, Pašijové
hry, Tři mušketýři, lukostřelba, škola
šermu, divadýlko i mnoho dalšího.
Bohatý program pro rodiny s dětmi
nedovolí nikomu, aby se nudil. 

Chcete se učit šermovat? Navštivte
školu šermu. Chcete si uplést pom-
lázku nebo nazdobit vajíčko? Zaví-
tejte do výtvarného ateliéru. Něco
pěkného si koupit? Projděte se řeme-
slným jarmarkem. Vidět zábavné
představení? Zhlédněte vystoupení
taneční a šermířské skupiny Iris,
která předvede Návštěvu filmových
studií aneb Vesele i vážně o tom, jak
se točí šermířské scény. A chtěli bys-
te se také dozvědět něco zajímavého
a prohlédnout si komnaty zámku?
Pak navštivte speciální Velikonoční
či Pohádkové prohlídky. Na Pohád-

kových prohlídkách budete hledat
schované pohádky a nudit se rozhod-
ně nebudete ani na prohlídkách Veli-
konočních. Víte, kdy se věší na keře
preclíky? Kolikrát musíte kýchnout
při Kýchavé neděli? Proč vyskakují
hospodyně do výšky? Jak se jinak ří-
ká pomlázce? Co znamenají barevné
mašle na ní? Jak rozeznat syrové
vejce od vařeného a nerozbít ho? Jak
vypadá klapačka a jak řehtačka? Že
smažený rak je postní jídlo? Nevíte?
V tom případě neváhejte a navštivte
speciální Velikonoční prohlídku
mníšeckého zámku. Prohlédnete si

slavnostní jídelny, překrásnou kap-
ličku, malé i velké salónky, malova-
nou knihovnu nebo moderní praco-
vnu, pobavíte se i poučíte.

Marie ChARVÁTOVÁ,
Mníšek pod Brdy

Černošice – Na první tři dny měsí-
ce dubna připravují manažeři
kina Club v Černošicích Aprílový
divadelní festival.
Jeho nabídka začíná v pátek 1. 4. v
19 hodin hrou o divadelní párty na
Měsíci Varieté Luna. Ve 21.00 první
festivalový večer zakončí divadlo
DNO improvizací nazvanou Coko-
Live. V sobotu 2. dubna uvidíte nej-
prve od 16.00 rodinné představení
DéDé Když clowni vtrhli do opery,
na které naváže ve 20.00 Mimsessi-
on – kratší pantomima pro 7 herců.
Ti se zapojí i do hry Albert se bojí, se
začátkem ve 21.00. 

V neděli 3. 4. Aprílový divadelní fe-
stival nabídne od 16 hodin pásmo
šesti pohádek Divadla Elf Mikulko-
vy pohádky. Michal Hnátek a Mi-
chaela Hradecká za pomoci loutko-
herce Zdeňka Hajducha převypráví
příběhy  O Kvíčale a želvičce, Jak to
chodívá v pralese, Hastrmaní prin-
ceznička, O smutném tygrovi a O
rybáři, který nikdy nic nechytil.
Pořadatelé v pátek vybírají 99 Kč za
celý večer, v sobotu je nutné uhradit
toto vstupné až od 20 hodin. Nedělní
pohádkové odpoledne stojí 70 Kč.
Podrobnosti najdete na www.clubki-
no.cz. Vilém ŠEdiVý

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Obnovení provozu je plánováno na
květen.            (vš)
KINO ŘEVNICE
23. 3. 20.00 TRABANTEM DO POS-
LEDNÍHO DECHU
25. 3. 20.00 DVOJNÍCI
26. 3. 15.30 ŘACHANDA
26. 3. 17.30 BATMAN VS. SUPER-
MAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
26. 3. 20.00 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
30. 3. 15.00 RODINNÝ FILM
30. 3. 20.00 UŽ JE TADY ZAS!
1. 4. 18.00 KUNG FU PANDA 3
1. 4. 20.00 TEORIE TYGRA
2. 4. 15.30 PAT A MAT VE FILMU
2. 4. 17.30 RODINKA BELIÉROVÝCH
2. 4. 20.00 EXPEDIČNÍ KAMERA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
23. 3. 13.45 PROČ JSEM NESNĚDL
SVÉHO TAŤKU 
21. 3. 17.30 POLEDNICE
21. 3. 20.00 GRIMSBY
22. 3. 17.30 RUDÝ KAPITÁN
22. 3. 20.00 LÍZA, LIŠČÍ VÍLA
23. 3. 18.30 RODINNÝ FILM
24. - 25. 3. 17.30 (Pá 20.30) DVOJNÍCI
24. 3. 20.00 TRABANTEM DO POS-
LEDNÍHO DECHU
25. 3. - 27. 3. 17.30 (Ne 18.30) BATMAN
VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDL-
NOSTI (Pá-So 3D)
26. 3. 15.30 KUNG FU PANDA 3
26. 3. 20.30 PŘÍPAD SK1
27. 3. 15.30 ŘACHANDA
28. 3. 17.30 OBECNÁ ŠKOLA
28. 3. 20.00 ČARODĚJNICE
29. 3. 17.30 PŘÍPAD SK1
29. 3. 20.00 HUMR
30. 3. 17.30 BROOKLYN
30. 3. 20.00 DECIBELY LÁSKY
31. 3. 15.30 PADESÁTKA
31. 3. - 3. 4., 6. 4. 18.30 (Pá 20.00, So+St
17.30) TEORIE TYGRA
1. 4. a 5. 4. 17.30 DEADPOOL
2.-3. 4. ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
2. 4. a 4. 4. 20.00 (Po 18.30) BATMAN
VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDL-
NOSTI (So 3D)

KINO RADOTÍN
22. 3. 17.30 TRABANTEM DO POS-
LEDNÍHO DECHU
22. 3. 20.00 OSM A PŮL
23. 3. a 26. 3. 17.30 DVOJNÍCI
23. 3. 20.00 RODINKA BELIEROVÝCH
24. 3., 26. 3., 1. 4., 2. 4. 17.30 (26. 3.
15.30, 2. 4. 15.00) KUNG-FU PANDA 3
24. 3. 20.00 BATMAN VS SUPERMAN:
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D
25. 3. 17.30 ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT 3D
25. 3. 20.00 RUDÝ KAPITÁN
26. 3. a 31. 3. 20.00 (Čt 17.30) GIMSBY
29. 3. 17.30 ČERVENÝ PAVOUK
29. 3. a 6. 4. 20.00 (St 17.30) TEORIE
TYGRA
1. 4. 20.00 PŘÍPAD SK1
2. 4. 17.00 BATMAN VS. SUPERMAN:
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D
2. 4. 20.00 KMOTR (1972)
3. 4. 16.00 BOLŠOJ BALET: ZKROCE-
NÍ ZLÉ ŽENY – záznam baletu
5. 4. 17.30 MUSTANG

Hotelem zněly trampské písničky

Timudej natočil klip
a chystá cédéčko
Černošice - Videoklip k chystanému
cédéčku Ještěně! představila černo-
šická kapela Timudej.
„Klip na písničku Já jsem Dj se na-
táčel na konci minulého a začátku
tohoto roku v našich domovských
Černošicích i jejich malebném okolí
města, a pak také v Českých Budě-
jovicích,“ uvedli členové kapely pro
i.dnes. Ti si klip připravili sami - o
scénář, režii, střih i postprodukci se
postaral kytarista Tomáš Fleišer, o
kameru zpěvák Pavel Horák.    (mif)

Mořinka »hraje« v seriálu vesničku Vlkov
Ve vesničku Vlkov se v novém seriálu TV Nova Drazí sousedé proměnila
Mořinka. Premiérový díl série měli diváci možnost vidět 14. března, natá-
čet se bude až do letních prázdnin.
Diváky čeká napínavý příběh boje vnoučat s vesnicí o milionové dědictví
plný humoru, životních zvratů i lásky a přátelství. Hlavními hrdiny jsou
strážce parku Honza (Tomáš Novotný), lékařka Kateřina (Lenka Zahrad-
nická), vnoučata Tomáš (Petr Buchta) a Filip (Štěpán Benoni) i jejich děde-
ček Alois (Jan Tříska).  Seriál Drazí sousedé můžete sledovat každé pondě-
lí a středu od 20.20. Kateřina SMOTEROVÁ, starostka Mořinky

Aprílový festival začne - na apríla
ČERNOŠICE HOSTÍ TŘÍDENNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKU

Tipy NN
* Miroslav Táborský ztvárnil
všechny role v divadelní hře Blázi-
nec, kterou můžete zhlédnout 22. 3.
od 19.00 v kulturním středisku U Ko-
runy Radotín. Vstup 270 Kč. (dar)
* Jazzový koncert Justina Lavashe
se uskuteční 25. 3. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Rockové kapely Lucky Brew, Ka-
rol Komenda trio a Lokomotiva Pla-
net společně zahrají 26. 3. od 20.00
v černošickém Clubu kino.          (vš)
* Velikonoční koncert hostí 28. 3.
od 19.00 kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Černošicích. Díla A. Vival-
diho, D. Bortňanskije a G. F. Hän-
dela zahraje Černošická komorní fil-
harmonie, zazpívají Pražští Pěvci, ří-
dí Stanislav Mistr. Václav PolíVka
* Multimediální projekci Taje Thaj-
ska – Z Opičího města za královskou
kobrou můžete zhlédnout 29. 3. v Clu-
bu Kina Černošice. Kateřina a Miloš
Motani zahájí svůj cestopisný večer
ve 20.00 hodin. (vš)
* Výstava obrazů malíře Štefana
Totha je do konce března instalová-
na v Galerii Bím Dobřichovice. (ak)
* Hudební ples dětské muziky No-
tičky se koná 2. 4. od 19.00 ve Spo-
lečenském domě Zadní Třebaň. V
programu je tombola, překvapení,
půlnoční losování o hlavní ceny,
květinová volenka i soutěž o nej-
krásnější krojovaný pár. Hrají Notič-
ky a Ideal Band, vstup 190 Kč. (pef)
* Pohádku ze staré knihy sehraje
Divadélko Matěje Kopeckého 3. 4.
od 15.00 v sále MUDr. Fürsta Dob-
řichovice. andrea kUDRNoVÁ
* Zdeňka kotěrová, František Pl-
zák, Naďa Říhová, Miroslav Straka,
Marie Trnková a Jiří M. Trnka vy-
stavují do 3. 4. své obrazy v bývalé
škole na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad v Řevnicích. (mif)
* Výstava Jarmila Novotná: Operní
diva v berounském Muzeu Českého
krasu potrvá do 10. 4.                  (kos)
* Václava Talicha a Rafaela Kube-
líka představí výstava O českých di-
rigentech, která je v Domově senio-
rů TGM Beroun instalována do
června. Michal koSPRD
* Stálá výstava letovského malíře
Tomáše Bíma je instalována v Síni
slávy pražské O2 areny. Přístupná je
během akcí, jež se v této sportovní
hale konají. (tob)

Setkání příznivců trampských a
country písniček se konalo v restau-
raci řevnického Hotelu Grand. Pla-
kát lákal každého, kdo má nástroj,
aby si ho vzal s sebou, nebo si přišel
jen tak zazpívat. Sešlo se deset  mu-
zikantů - šest kytar, banjo, housle,
ukulele a basa. Muzika byla ke sly-
šení skvělá! Nádherně sametovým

hlasem vynikala paní Maruška, jak
jsem se později dozvěděla, starostka
Karlíka. Ani se nám nechtělo jít do-
mů, měli jsme co dělat, abychom
chytili poslední vlak. Krásný večer,
díky organizátorce Evě Horákové za
zpěv i za bezva  obsluhu a přivítání.
Již se těším na další akci! 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Herečka Renata Rychlá navštívila Mořinku. V místní knihovně přečetla
velmi zábavný příběh z knihy Jirkova zázračná medicína od autora Roalda
Dahla. Děti byly tak nadšené, že neustále vyžadovaly přídavek. Paní
Renatě děkujeme za neopakovatelný přednes a dětem za jejich krásně na-
malované obrázky k vyprávěnému příběhu. Text a foto 

Kateřina SMOTEROVÁ, starostka Mořinky

Herečka četla z knihy Roalda Dahla
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Všeradův kurýr

Za peníze, které si mladí hasiči z Vi-
žiny vydělali prodejem svých výrob-
ků na vánočním jarmarku, si vyrazi-
li zahrát bowling.
V sobotu 12. března jsme se vydali
do Berouna. Jeli jsme vlakem, ele-
fantem, přes Zadní Třebaň - bylo nás
celkem osmnáct. Ve vlaku jsme spo-
lečně vymýšleli básničku do soutěže
Požární ochrana očima dětí. Nazvali
jsme ji Vižinský požár.
V Květu na berounském náměstí

jsme měli objednané tři dráhy. Skvě-
le jsme si zahráli. Nejlepší byl Lukáš
Randák a Pavel Fousek. Moc se nám
to líbilo.
Na nádraží jsme si ještě zahráli hry
na upíra, mrkanou a na třetího, aby
nám čekání na vlak uteklo. Domů
jsme se tentokrát vraceli přes Zdice
a Lochovice. Těšíme se, až si zase
společně někdy vyrazíme. 

Jan RANdáK, Pavel FouseK, 
Veronika ŠtáRALoVá, Vižina

Hasiči v elefantu skládali básničku
VÝPRAVA Z VIŽINY SI VYRAZILA DO BEROUNA ZAHRÁT BOWLING

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 6/2016 (198)

SLAVILY DEN ŽEN. Oslava Mezinárodního dne žen se konala ve všeradickém hostinci Na Růžku. Foto Lukáš TESAŘÍK

Fotbalisté připravují turnaj nadějí a nábor
Malí všeradičtí fotbalisté chodí od poloviny března částečně trénovat i ven,
na umělou trávu areálu Zámeckého dvora. Je totiž nejvyšší čas přeoriento-
vat se z tělocvičen na volné prostranství. Hned první dubnový víkend je
čeká dvoudenní turnaj spojený se soustředěním a nábor malých fotbalistů.
„O turnaj je velký zájem, dokonce jsme navyšovali kapacitu. Během víken-
du se u nás vystřídá 22 týmů, tedy více jak 200 fotbalových nadějí. Budeme
rádi, když se přijdete podívat a klukům fandit,“ řekl trenér Michal Vitner. V
sobotu 2. 4. se od 8.00 utkají ročníky 2006 a mladší, od 13.00 pak ročníky
2008 a mladší. Nedělní dopoledne bude patřit ročníkům 2007, odpoledne se
od 14.00 koná nábor ročníků 2008-2011. „Zveme všechny kluky, kteří chtě-
jí hrát fotbal, aby přišli. Stačí si vzít jen tenisky,“ dodává Vitner. (box)

Ženy oslavily MDŽ
Letošní MDŽ s přívlastkem Pěkná
pro ženy se konala 6. března v sále
hostince Na Růžku ve Všeradicích.
Sklenka na uvítanou, domácí záku-
sek, kytička, ochutnávka zdravého
mlsání, mini koncert dívčí kapely  a
vystoupení gymnastického aerobiku.
To vše bylo příjemným doplňkem k
dobré náladě. Celé odpoledne nás
bavila kapela Sunday works hudbou
k poslechu i tanci. A tančilo se hod-
ně! Akci připravili Lukáš Tesařík,
Petra Kratochvílová, Hanka Zimová
a Markéta Vodénková, kterým děku-
jeme a už teď se těšíme na další rok. 

Lukáš TESAŘÍK, Všeradice

Komín čeká revize
Nesvačily - Komín hořel v rodin-
ném domě v Nesvačilech 13. 3. Na
místo dorazili profesionální hasiči
z Řevnic i »dobráci« z Litně. 
„Museli jsme odstranit kotel, strh-
nout hořící saze a komín vyčistit,“
uvedl Pavel Vintera z HZS Řevnice
s tím, že až do revize zakázali hasi-
či majitelům komín používat.  (pan)

Ze zdické Výtopny vyjedou v dubnu historické vlaky

Vižinský požár
Jdem si takhle s lampionem
a najednou záře.
Že bychom měli na Vižině žháře? 
Utíkáme, co se děje, 
až nám rudnou tváře.

Honem rychle hasiči,
sklouzněte se po tyči.
Na Vižině hoří stoh,
od kravína na východ.

Velký kravál, co se děje? 
Hurá, už k nám přijíždí,
na pomoc z celého kraje, 
houkající hasiči.

Maminky se snažily,
pekly, čajík vařily.

Hromada pak kouřila,
zvířátka to přežila.
Celá ves se v dýmu,
ještě týden udila.

Ač to byla velká akce,
takovou už nikdo nechce.

Turistická sezona bude 2. a 3. dubna
zahájena v muzeu Výtopna Zdice,
které vystavuje železniční a silniční
techniku. Právě z tohoto muzea bude
16. dubna vypraven speciální histo-
rický vlak po trase podbrdské lokál-
ky: Lochovice - Všeradice - Liteň -
Zadní Třebaň a zpět.
Na sobotu 2. dubna chystá Výtopna
spolu s partnery zajímavý program.
V kulturním domě v centru města se
představí modeláři s výstavou Zdic-
ká padesátka, v bývalých kasárnách
za nádražím zase Army muzeum s
vojenskou technikou.
Mezi těmito místy bude jezdit histo-
rický autobus Avia-Ikarus s odjez-
dem z Výtopny Zdice vždy v celou
hodinu od 9:00 do 16:00. Zastávky
jsou u jednotlivých muzeí - Kulturní
dům (modelářská výstava) - Vojen-

ské muzeum - Nádraží ČD - Výtop-
na. Jízdné je symbolické 10 Kč, kaž-
dý účastník dostane štípací jízdenku,
kterou si může označit v označovači
ze 70. let v autobuse.
Asi největším lákadlem dne bude
historický Herold expres, který poje-
de po trase Zdice - Příbram - Březni-
ce - Rožmitál pod  Třemšínem. Vlak
ze zdického nádraží vyjede v 11:50,
z Příbrami ve 13:20. V Březnici čeká
předem přihlášené cestující exkurze
do pivovaru. 
V Muzeu Výtopna Zdice bude oba
dny k vidění historický kombajn, po
stanici bude jezdit vyhlídkový histo-
rický vlak s lokomotivou Prasátko.
V sobotu bude vyhrávat staropražská
kapela Třehusk. Připraveno je občer-
stvení i stylové suvenýry.

Radim ŘÍHA, Výtopna ZdiceVe Zdicích budou vystaveny historické vlaky i auta.      Foto NN M. FRÝDL
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Od nového roku plníme v Základní
škole Karlštejn jednotlivé body celo-
ročního programu zaměřeného na
oslavy výročí 700 let od narození cí-
saře Karla IV. Program má žákům co
nejvíce přiblížit tohoto panovníka i
dobu, v níž žil. Tomu napomáhá také
budova školy, která výzdobou připo-
míná středověký hrad.
Všichni žáci jsou rozděleni do tří
družstev, z nichž každé má svého pa-
trona – poradce, kterým je vždy jed-
na učitelka. Celý zbytek školního ro-
ku budou pro děti připravené různé
úkoly a soutěže, za které obdrží jed-
notlivá družstva body. Chystáme  ta-
ké zajímavé besedy (například s his-
toričkou Naďou Kubů) či výlety. 

V prvním březnovém týdnu jsme
měli na programu třídenní projekt,
ve kterém děti v družstvech tkaly

jednoduchý pásek, řešily vědomost-
ní kvíz, ale hlavně si za pomoci pat-
ronů uvařily a ochutnaly středověké

jídlo. Jejich úkolem bylo připravit
tzv. syrnou kaši a babčáky, trinčáky
neboli hňupy. Aby soutěž byla spra-
vedlivá, byli požádáni tři porotci -
starosta Karlštejna Petr Rampas, ku-
chařka MŠ Markéta Herinková a po-
licista městyse Karlštejn Miroslav Ko-
toun -, aby připravené pokrmy druž-
stev ochutnali a bodově ohodnotili.
Dětem i porotcům moc chutnalo.
V nejbližší době čeká na žáky škola
v přírodě, která se již tradičně koná v
Krkonoších, na horské chatě Dvo-
račky - jejím letošním tématem je,
jak jinak, život ve 14. století a osob-
nost Karla IV. Děti se určitě mají na
co těšit. Šárka KoláčKová,

ZŠ Karlštejn

Karlštejnští fotbalisté
budou hájit prvenství
Zimní přestávka skončila také fot-
balistům Karlštejna - 26. března se-
hrají od 15.00 na svém hřišti první
jarní mistrák proti týmu Svaté.
Nelehký úkol čeká fotbalisty z pod-
hradí v jarní části fotbalové 3. třídy.
Budou se snažit udržet vedení v ta-
bulce a po dvou letech usilovat o ná-
vrat do okresního přeboru. S pod-
zimní bilancí deseti výher a tří re-
míz má Karlštejn tříbodový náskok
před druhým Novým Jáchymovem.
V náročné zimní přípravě nenechali
Karlštejnští nic náhodě, tvrdé tré-
ninky byly proloženy šesti příprav-
nými zápasy. Tým navíc posílil
Václav Machulka z ABC Braník.
Mužstvo tak před jarní části čítá cel-
kem osmnáct jmen, na marodce ne-
ní nikdo, takže soupiska je před mi-
stráky kompletní. Karlštejn vstupuje
do druhé poloviny soutěže zostra -
hned v prvním utkání přivítá pod
hradem třetí Svatou. Šlágr jara se
očekává v sobotu 21. května, kdy do
Karlštejna přijede druhý Nový Já-
chymov. (Dokončení na straně 8)

Michal ŠAMAN, tJ Karlštejn

Městys bude Otce vlasti slavit celé tři dny
Karlštejn - Celé tři dny budou trvat oslavy, jimiž Karlštejn uctí letošní 700.
výročí narození Otce vlasti, císaře a krále Karla IV.
V pátek 3. 6. bude program připravený na louce u karlštejnského mostu
zaměřen především na školáky, v sobotu 4. 6. odpoledne a v podvečer si na
stejném místě přijdou na své hlavně rodiny s dětmi. V neděli do městyse
dorazí tradiční Královský průvod, který během víkendu projde dolním Po-
berouním. „U mostu připravíme celodenní program, v rámci kterého mj. vy-
stoupí rytířská skupina na koních Štvanci,“ uvedl starosta městyse Petr Ram-
pas.  „Krátce přivítáme Karla IV. a poté se na nádvoří hradu bude konat kon-
cert pro zástupce spřátelených měst Mylau, Montecarlo, Althen Des Paluds,
která se oslav také zúčastní,“ dodal s tím, že Karlštejsnkým se na třídenní osl-
avy podařilo získat grant od Středočeského kraje. (mif)

V sobotu 27. února se v karlštejnské
restauraci Koliba Eliška konal 5. Vi-
nařský bál. K poslechu, ale přede-
vším k tanci hrál orchestr Karavel,
večer moderoval Petr Jančařík. Své-
ho úkolu se zhostil na výbornou, s
mikrofonem putoval mezi hosty a se
všemi tak byl v kontaktu.
Návštěvníci se také dočkali malého
překvapení v podobě šermířského
vystoupení skupiny Artus Bohemia.
V zájmu zachování restaurace v per-
fektním stavu se vystoupení konalo
venku. I přes velkou zimu se většina
hostů z vytopené restaurace na před-
stavení vypravila.  
Vrcholem večera bylo vylosování

dvou výherců poukazů na týdenní
pobyt pro čtyři osoby v chatě Javor-
ka v Desné. Monika Kernová vyhrá-
la poukaz s 50% slevou, hlavní ce-
nu - poukaz se 100% slevou - vyhrál
Jiří Kepka, který to mimochodem na
parketu vytáčel tak, že by mu lec-
který mladík mohl závidět. Výher-
cům srdečně gratulujeme!
Velký dík patří personálu koliby za
pomoc a obsluhu, Petrovi Jančaříko-
vi za vtipné moderování, Karavelu
za výbornou hudbu, šermířům za
vystoupení a sponzorům, především
manželům Burandovým za poukazy
na Javorku.          Richard KoleK,
Martina Mottlová, Karlštejn

Týdenní pobyt na horách si z bálu odnesl Jiří Kepka

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       3/2016 (50)                

UČÍ SE O CÍSAŘI. Karlštejnští školáci při plnění jednoho z úkolů celoročního programu zaměřeného na oslavy výro-
čí narození Karla IV.  Foto Šárka KOLÁČKOVÁ

Výherce hlavní ceny Jiří Kepka a
Martina Mottlová.    Foto ARCHIV

Moderátor Petr Jančařík (vlevo) s
Richarden Kolkem.   Foto ARCHIV

Děti vařily syrnou kaši a trinčáky čili hňupy
K OSLAVÁM VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. SE PŘIPOJILA TAKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN

Karlštejnský zpravodaj
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Sedmdesáté narozeniny slavil zná-
mý country muzikant Tomáš Linka.
Mezi gratulanty byla také karlštejn-
ská skupina Kapičky.
Oslava se konala v restauraci Be-

rounský Medvěd a sál byl zcela zapl-
něn. V úvodu obdržel Tomáš dárek
od hochů z Modrýho Berouna - tabu-
li plnou fotek z různých jeho vystou-
pení. Milé překvapení oslavenec

velmi ocenil... A pak už se začalo
hrát - kromě Kapiček dorazily i sku-
piny Tři v trávě a Po sezóně. Spe-
ciálním »dárkem« byl populární
muzikant a kreslíř Marko Čermák s
kapelou White stars. Tomáš Linka si
s každou kapelou zazpíval dvě pís-
ničky. Kapičky mimo jiné zahrály i
slavný Jackův smích. Měla jsem až
husí kůži, když hlavní protagonista
večera povstal a pochválil Vráťu
Smrže s tím, že tuto písničku tak
dobře zazpívanou už dlouho nesly-

šel! Následoval obrovský potlesk a
jak jsem viděla Vráťu, možná, že
měl i malinkou slzičku v oku... 
Byl to večer plný gratulací, přípitků
a písniček. Všichni jsme si parádně
zazpívali a vůbec si tu slávu jakse-
patří užili. Dlouho na ni budeme vz-
pomínat. Díky všem, kteří se na tom-
to slavnostním a velice povedeném
(nejen) bluegrassovém setkání podí-
leli. Jen tak dále - dobré muziky není
nikdy dost.            Jitka ŠVecOVÁ,

Hlásná Třebaň

Linkovi k narozeninám hrály Kapičky
ZNÁMÝ MUZIKANT POCHVÁLIL VRÁŤU SMRŽE ZA KRÁSNĚ ZAZPÍVANÝ JACKŮV SMÍCH

Ve školce míváme nejrůznější akce.
Divadla, kouzelníka, tvořivé dílny,
vaření, karneval a mnoho dalších. V
březnu jsme se poprvé setkali se
slečnou Vandou Gregorovou, která
do naší školky přivezla své čtyřnohé
přátelé - tři čivavy a fenku austral-
ského ovčáka Brendu. 
Nejsou to jen tak obyčejní pejsci, ale
mistři ve sportu, který každý nezná -
dogdancingu. Dozvěděli jsme se, že
jde vlastně o tanec psa a jeho páníč-
ka. Celá smečka nám ukázala, co do-
vede, a nám se to velmi líbilo. Pejsci
jsou opravdu mistři ve svém »obo-
ru«, neboť už získali mnoho titulů
doma i v zahraničí. Někteří z nás si
vyzkoušeli, jaké to je si s pejskem
zatančit a všichni jsme si zacvičili s
Brendičkou, která nám ukázala ně-

které ze svých triků. Určitě se moc a
moc těšíme na příští podobné setká-

ní.               Marcela HAŠLeROVÁ,
MŠ Karlštejn

Mlýnek vyhrála obyvatelka Karlštejna

V přípravě na jaro dosáhli fotbalisté
z podhradí těchto výsledků:
Hýskov – Karlštejn 3:2
Bílá Hora – Karlštejn 3:3
Union Strašnice B  – Karlštejn 1:3
ČAFC Praha B  – Karlštejn 2:1
Karlštejn – Drozdov 4:3
Karlštejn – Jíloviště B 12:1
Na soupisce jsou aktuálně hráči: 
Brankáři: Jiří Humpolík, Daniel
Trojan
Obránci: Marek Vyterna, Jiří Šperl,
Martin Červený, Roman Zbudil, Ja-
kub Reimar, Jan Hrabal
Záložníci: Jiří Kučera, Marek Fiala,
Šimon Zajíc, Martin Dražík, Pavel
Kučera, Václav Machulka, Pavel To-
mášek
Útočníci: Erik Klusák, Ondřej

Cajthaml, Michal Šaman
Trenéři: Petr Houška, Viktor Povýšil

Michal ŠAMAN, TJ Karlštejn

TANČILI SE PSY. Karlštejnští předškoláci se dozvěděli, co je dogdancing, a
zatančili si se psy.     Foto ARCHIV

Karlštejnské aktuality
* Zájezd do pražského Divadla U
Hasičů na představení Kdo se bojí
postele pořádá 23. 3. Městys Karlš-
tejn. Odjíždí se v 17.00 z centrální-
ho paroviště, zájemci se mohou hlá-
sit na úřadu městyse. Představení je
přednostně nabízeno obyvatelům
Karlštejna.                Petr RAMPAS
* Vedoucí(ho) stravování, pomoc-
nou sílu do kuchyně a účetní(ho)
přijme na dlouhodobý záskok ZŠ a
MŠ Karlštejn. Zájemci se mohou
hlásit na tel.: 731 415 015, nebo 731
409 674.             Jiřina JANOVSKÁ
* Krádež katalyzátoru z nákladní-
ho vozu zn. Peugeot Expert zapar-
kovaného v Srbsku vyšetřují karlš-
tejnští policisté. Neznámý zloděj ka-
talyzátor ukradl 11. 3., aniž by při
tom vnikl dovnitř auta. Majiteli způ-
sobil škodu 30. 000 Kč. (heš)

Fotbalisté obhajují prvenství
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Rozpis jarních mistráků:
26. 3. 15:00 Karlštejn – Svatá
3. 4. 16:30 Hudlice – Karlštejn
9. 4. 16:30 Karlštejn – Chodouň
17. 4. 17:00 Vys. Újezd – Karlštejn 
23. 4. 17:00 Karlštejn – Srbsko
1. 5. 17:00 Mořina – Karlštejn 
7. 5. 17:00 Karlštejn – Lužce 
14. 5. 17:00 Zadní Třebaň – Karlštejn 
21. 5. 17:00 Karlštejn – N. Jáchymov 
29. 5. 14:00 Nižbor B - Karlštejn 
4. 6. 17:00 Karlštejn – Zdice B 
11. 6. 13:00 Karlštejn – Tmaň 
19. 6. 10:15 Cem. Beroun – Karlštejn 

Předškoláci už vědí, co je dogdancing

Výherkyní soutěže, kterou pro své zákazníky pořádala Plynbouda v Dobři-
chovicích, se stala Alena Cůbrová z Karlštejna. Každý, kdo si tu od 15. 2.
do 15. 3. pořídil nákup v hodnotě minimálně 700 Kč a vyplnil kupón, byl
zařazen do slosování o mlýnek na kávu - Jaroslav Pokorný (na snímku) pak
z osudí vytáhl kartičku právě se jménem A. Cůbrové. První dubnový den
začne v Plynboudě další soutěž. Její účastníci mohou vyhrát poukaz na
benzín či naftu v hodnotě 3.000 Kč. Radek KUNC        Foto NN M. FRÝDL

Poutníci u křížku nad Císařskou roklí. Foto Markéta FÍLOVÁ

Obrázky z Karlštejna i jeho okolí
Se zajímavými záběry Karlštejna i jeho okolí vás počínaje posledním
číslem roku 2015 prostřednictvím svých fotografií seznamuje obyva-
telka městyse Markéta FÍLOVÁ. (NN)

OSLAVENEC. Tomáš Linka si při své narozeninové oslavě zazpíval i s karl-
štejnskou kapelou Kapičky. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Osovský PROVAS

Sedmnáctiletý Dan Matějka, student
2. ročníku střední školy v Příbrami,
žije odmalička v Osovci. Všichni ho
známe jako slušného, příjemného a
šikovného kluka, se kterým nikdy
nebyly problémy. Jen úzký okruh je-
ho známých ví, že je jedním z nej-
lepších tuzmských jezdců Offroad
maratonu na čtyřkolce. V posledním
závodu loňské sezony vybojoval na
stroji Can-am Renegade 800R první
místo v nejsilnější kategorii a stal se
vicemistrem České republiky za rok
2015. Skvělý výsledek potvrdil 19. 3.
2016 v Mohelnici, kdy v Offroad
maratonu obsadil 2. místo
Čtyřkolky začaly Dana zajímat už v
deseti letech, ale tehdy to byla jen
hra. To se změnilo před třemi roky,
kdy začal trénovat na závody. Dnes
je členem LTCar Team Vodňany a

zhruba jednou za čtrnáct dnů jezdí
na trénink do Sedlčanské kotliny.
Sport, kterému se věnuje, není lev-
ný. Dobrá čtyřkolka stojí 350.000,
doplňky dalších sto. Při jízdě použí-
vá speciální oblek, boty, nutností je
krční ortéza a chránič páteře i břicha.
Sezona, během níž jede 8 závodů po
celé republice, vyjde na 50.000 Kč.
Sponzoruje ho tým, za který jezdí, i
rodiče, on sám si ve volném čase při-
vydělává brigádami. Kdybyste ale
věděli o nějakém sponzorovi, Dan
by byl moc vděčný... 
Dan je amatér, za výhru nedostává
žádné peníze. Největší odměnou a
radostí je pro něj zisk poháru. Závo-
dy se jezdí na trati, jejíž jedno kolo
měří asi 5 km, 2, 3 nebo 4 hodiny.
Startovní pole čítá 60-80 strojů. Je to
po všech stránkách náročný koníček,

naštěstí Dan při něm neutrpěl žádné
vážné zranění. Jen kolena dostávají
hodně zabrat. Rád by jezdil tak dlou-
ho, co mu zdraví dovolí. 
Nyní má Dan před sebou zkoušky v
autoškole, složení maturitní zkoušky
a poté je jeho snem zřídit si servis
pro čtyřkolky. Splnění tohoto přání
je ovšem nejisté, protože tenhle ko-

níček už zájemce zdaleka neoslovuje
tolik, jako před pár lety. Vytrvali  jen
ti, pro které je to srdeční záležitost,
stejně jako u Dana. Tomu bych chtě-
la poděkovat za to, jak skvěle repre-
zentuje naši obec a popřát mu další
úspěchy, pěkný život a splnění všech
jeho plánů, přání a snů.  

Marie PLECITÁ, Osov

Závodník z Osovce je vicemistrem ČR
SEDMNÁCTILETÝ DAN MATĚJKA JE JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH TUZEMSKÝCH JEZDCŮ NA ČTYŘKOLCE

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  3/2016 (127)

S TROFEJÍ. Dan Matějka po jednom ze závodů.  Foto Jana matěJková

Velikonoční bohoslužby
v Osově i ve Všeradicích
Velikonočních bohoslužby se o největších křes-
ťanských svátcích uskuteční:
Zelený čtvrtek - 18.30 ve Všeradicích
Velký pátek - 18.30 v Osově
Bílá sobota - 20.00 ve Všeradicích
Boží hod - 9.00 Všeradice, 10.30 Osov
Pondělí velikonoční - 10.00 Osov (map)

Výstava představí slavného
stavitele osovského chrámu
V sobotu 9. dubna se od 16.00 hodin v kostele
Narození svatého Jana Křtitele v Osově uskuteč-
ní vernisáž výstavy o jednom ze stavitelů tohoto
chrámu, slavném italském umělci Anselmu Lura-
govi. Expozici nazvanou Slavné stavby rodiny
Luragů v Čechách  spojenou s křtem stejnojmen-
né publikace zde pořádá Kotěrovo centrum archi-
tektury při příležitosti 250. výročí Luragova úmr-
tí. Potrvá do 8. května a bude možné ji navštívit
vždy po skončení bohoslužby každou neděli po
11.20. Vedle toho se případní zájemci mohou na
návštěvě dohodnout i prostřednictvím obecního
úřadu v Osově.                 Marie PLECITÁ, Osov

Aktuální zprávy z podbrdského kraje
* Divadelní hra Josefa Kozáka Kdyby tady bylo pivo bude k vidění 2. 4. od
18.00 v hostinci U Pajmy Vižina. Představení uvedou herci osovského
Divadla ze stodoly. Marie PLECITÁ
* Osovští farníci děkují pí R. Míkové, M. Škvárové, J. Matějkové a E.
Rejskové za pomoc při letošním velikonočním úklidu kostela. (map)
* Na ženu bydlící v rodinném domě ve Svinařích se snažil 13. 3. dopoled-
ne dobouchat její bývalý přítel. Když mu neotevřela, poškodil sklo vstup-
ních dveří. Dále ukopl lištu dveří vozu Peugeot 206, poškodil zadní náraz-
ník a poničil oblečení i osobní věci ženy. Způsobil škodu 5.000 Kč.        (heš)

Ženy slavily DOŽ, chlapi pro ně připravili vtipný program
V Osově neslavíme MDŽ, nýbrž Den osovských
žen. Letos to byl již 14. ročník, termín byl stano-
ven na 19. 3. Zásadní roli v organizaci akce hráli
jako pokaždé osovští chlapi (OCH), kteří dlouho
předem chystali zábavu a také prostor. Sál býva-
lé sokolovny prochází rekonstrukcí a delší dobu
nebude v provozu. Naštěstí se našlo náhradní ře-
šení - tělocvična ZŠ, která se zaplnila téměř do
posledního místa ženami, tradičně přivítanými
karafiátem. Zastupitel František Sklenář přivítal
přítomné a následoval pestrý program. Na úvod
vystoupily pod vedením P. Vaňatové a L. Pro-
cházkové děti z MŠ a ZŠ Osov, které přednesly
roztomilé básničky pro maminky a taneček  beru-
šek i broučka.  Pak v premiéře zazněla melodická
písnička Pavla Čabouna složená pro DOŽ v inter-
pretaci P. Čabounové, A. Sedláčkové a P. Čabou-
na. Toto trio doprovázelo i některé další příspěv-

ky, jako třeba frašku Divadla ze stodoly. J. Kozák
a F. Šebek se nechali inspirovat Felixem Holz-
mannem a uvedli jeho scénku o luštění křížovek,
poté opět F. Šebek přednesl truchlivou Baladu

půlnoční o skonu hrobníkovy dcery. Vše bylo do-
provázeno častým smíchem přítomných. Další
člen rodiny Šebků, syn Jakub, předvedl, jak se tan-
čí break dance a sklidil za to velký potlesk. Na-
hlédli jsme do deníčku blondýnky a na závěr vi-
děli netradiční vystoupení členů Divadla ze sto-
doly (S. Houba, A. a L. Sedláčkovy, F. Šebek, L.
Vaňata, P. Čabounová, M. Šebková, J. Kozák, P.
Čaboun) v maňáskové pohádce o moderní prin-
cezně, zasazené do dnešní doby. Herci se vtělili
do marionet a děj byl interpretován vypravěčem.
I zde následoval bouřlivý aplaus. 
Program byl velmi rozmanitý a vtipný - velký dík
všem, kteří se o něj zasloužili. K zábavě zahrálo
Duo Gate, bylo nabídnuto malé občerstvení, nový
osovský spolek KOS připravil prodejní stánek s
drobnostmi, stejně jako Koniklec Suchomasty. 

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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K O N K U R Z N Í   Ř Í Z E N Í
Místostarostka městyse Liteň vyhlašuje ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Mateřská škola Liteň

Požadavky: 

1) Odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele/ředitelky školy podle zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

2) Znalost školské problematiky a předpisů.
3) Dobrý zdravotní stav.
4) Občanská a morální bezúhonnost.
5) Organizační a řídící schopnosti.

Náležitostí přihlášky budou:

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení), 

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení
(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemná koncepce rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
5) výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), 
7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa

ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců),
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2016

Obálku označte heslem: ,,Konkurz MŠ-NEOTVÍRAT“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 30. 4. 2016 do 12:00 hod. na adresu:
ÚM Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

V Litni dne 14. 3. 2016 Šárka Marcínová
Místostarostka městyse Liteň
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Končím! oznámila ředitelka málotřídky
PAVLÍNA FIALOVÁ SE ROZHODLA K POSLEDNÍMU ČERVNU UVOLNIT SVOJI FUNKCI

Zadní Třebaň - Bez ředitelky bude
na konci června Základní a mateř-
ská škola v Zadní Třebani. Ta stá-
vající, Pavlína Fialová, se náhle
rozhodla skončit.
„Ano, rozhodla jsem se ve funkci ře-
ditelky školy skončit, ze zdravotních
důvodů,“ potvrdila NN Fialová s
tím, že nadále se chce věnovat jen
práci třídní učitelky a užívat si uče-
ní! „Určitě však chci řádně zakončit
školní rok 2015/16 a důstojně se roz-
loučit nejen s odcházejícími čtvrťá-
ky, ale i s ostatními žáky. A kdo ví -
možná se s nimi setkám zanedlouho
jinde,“ naznačila. Obci prý bude dr-
žet palce, aby se jí v konkurzu poda-
řilo vybrat toho nejlepšího kandidá-
ta, kterému o prázdninách školu
předá.  
O tom, že chce ředitelka ZŠ/MŠ
skončit skončit, vědí zadnotřebaňští

zastupitelé zatím pouze z ústního
jednání. Potvrdila to starostka obce
Markéta Simanová. „Přesvědčit ji,

aby přehodnotila své rozhodnutí, se
mi nepodařilo,“ sdělila a dodala, že
ředitelka vyvedla školu z velmi neu-

spokojivého stavu a řídí ji k plné
spokojenosti radních. „Je pravda, že
zvládnout  ředitelskou funkci, mana-
gement ZŠ a MŠ bez administrativní
pracovnice a k tomu i výuku v málo-
třídce je velmi náročné, často za ce-
nu obětování svého volného času a
zdraví. Nezbývá nám než rozhodnu-
tí paní ředitelky respektovat. Pokud
je rozhodnuta k 30. 6. opravdu skon-
čit, nezbývá obci nic jiného, než vy-
hlásit výběrové řízení na jejího ná-
stupce,“ uzavřela. Miloslav FRÝDL

Obyvatelé Zadní Třebaně se mohou
na místním obecním úřadu hlásit oh-
ledně připojení  na kanalizační řad a
uvedení  kanalizace do provozu. Po-
drobné informace najdete na webu
obce. 
Dne 17. 3. byl úspěšně zkolaudován
i vodovod, brzy tedy bude možné
připojit se i na něj. Obec na základě
žádosti obyvatel pořizuje dvě nádo-
by na olej, na sběrných místech bu-
dou umístěny od 1. dubna. Do nádob

můžete v pevných uzavřených oba-
lech odkládat použité jedlé oleje a
tuky z domácností - fritovací olej či
ztužené jedlé tuky. Naopak sem ne-
patří technické oleje - převodové a
tlumičové, maziva a kapaliny. Ná-
doby se budou vyprazdňovat jednou
za měsíc.
Od 31. 3. bude v Zadní Třebani pok-
račovat svoz bioodpadu, ceny zůstá-
vají stejné jako minulý rok. Svozo-
vým dnem zůstává čtvrtek v lichém

týdnu. Po zaplacení majitel obdrží
evidenční samolepku, která musí být
vylepena na biopopelnici. Bez samo-
lepky nebudou nádoby vyváženy.  
V rámci projektu Obec občanům se
Zadnotřebaňští mohou do 31. 3. při-
hlásit do hromadného výběrového
řízení na levnější dodávky elektrické
energie a zemního plynu. O podrob-
nostech se můžete informovat přímo
na OÚ. Petra FRÝDLOVÁ,

zastupitelka Zadní Třebaně

Strava je v pořádku,
rozhodla školská rada
Zadní Třebaň - Čtyři stížnosti na st-
ravu v zadnotřebaňské škole projed-
návala za účasti zástupců školy, ro-
dičů a obecního úřadu školská rada.
Po konzultaci, ochutnávce a dolože-
ní podkladů školská rada neshledala
žádné nedostatky a k provozu ani st-
ravování nemá výhrady. 
Brigáda ve škole se koná 5. 4. od 16
hodin. Škola prosí ochotné  rodiče,
prarodiče či starší sourozence o po-
moc. Pracovní nářadí a rukavice si,
prosím, vezměte s sebou.            (pef)

Brigádníci našli doupě
V sobotu 12. 3. byla starostou So-
kola Svinaře Petrem Procházkou
svolána brigáda na úklid fotbalové-
ho hřiště v Nádynku. Z obou stran
se na hřiště tlačily trnkové keře, jež
několika motorovým pilám a více
než desítce brigádníků odolávaly
skoro 4 hodiny. V husté spleti keřů
jsme objevili bývalé alkoholové
doupě mládeže se sbírkou mnoha
rozličných lahví. Horní louka roz-
rytá nájezdem divočáků nám pak
poskytla krásný prostor k ukončení
brigády a prvnímu jarnímu opékání
buřtů. Text a foto 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Černošice rozdaly spolkům milion korun
Na začátku března schválilo zastupitelstvo města Černošice rozdělení gran-
tů organizacím a spolkům na rok 2016, a to na základě podkladů a návrhů
Grantového výboru. Grantový program byl oproti loňskému roku navýšen
o 80 tis. Kč na rovný jeden milion, o poskytnutí dotace bylo možné žádat
ve třech oblastech - kultura, práce s mládeží a sociální. Celkem bylo pro-
jednáno 44 žádostí, z čehož 35 žadatelů získalo dotaci v plné či částečné
požadované výši. Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice

SPLETLI SI TŘEBANĚ. České energetické přenosové soustavě se povedl
»husarský kousek«. Dostala povolení ke kácení vzrostlých stromů pod dráty
vysokého napětí. Nastoupila na příkrou stráň u hlavní silnice mezi Zadní
Třebaní a Řevnicemi a dala se do práce. Majitel pozemku, na kterém ener-
getici káceli, o akci nic nevěděl a dorazil po telefonickém oznámení souseda
na místo. Po dlouhém dohadování, když už byla práce dokonána, přišlo ro-
zuzlení - energetici se spletli: místo v Hlásné Třebani káceli v Třebani Zadní!
Majitel pozemku podal trestní oznámení a domáhá se náhrady škody.      (pef)

Foto NN M. FRÝDL

Zadnotřebaňský vodovod byl úspěšně zkolaudován

Z našeho kraje 
* Velikonoční pochod z Vižiny na
Skálu se koná 25. 3. Sraz v 10.00 u
kravína, v cíli účastníky čeká opéká-
ní špekáčků.             Jana FIALOVÁ
* Burza hudebních nástrojů, příslu-
šenství a aparátů se uskuteční 26. 3.
od 10.00 do 17.00 v Clubu Kino
Černošice. Zájemci o prodejní místa
se mohou hlásit na clubkino@club-
kino.cz, nebo na 604 204 588.   (mis)
* Přednášku vyhledávané dětské
psycholožky a psychoterapeutky Ilo-
ny Špaňhelové na téma Sourozenec-
ké vztahy můžete vyslechnout 29. 3.
od 18.00 v Obecní knihovně Lety. V
dubnu - 12. a 26. 4. - se pak tamtéž
uskuteční pod názvem Psychologic-
ká poradna dvě konzultační odpo-
ledne, během nichž psycholožka
nabídne pomoc při řešení problema-
tických situací s dětmi. Zájemci o in-
dividuální konzultaci se musí pře-
dem přihlásit. Další infonajdete na
www.letanek.cz. Jitka NOSKOVÁ
* Burza dětského oblečení a dalších
dětských věcí se koná 2. 4. od 9 do
12.00 v jídelně ZŠ Řevnice. Zboží se
přijímá tamtéž 1. 4. od 15.30 do
19.00. Info na: 728 872 422.      (sud)
* Městská rada dala zelenou rozvo-
ji turistiky a cykloturistiky na katast-
ru Řevnic. V první fázi uzavře sm-
louvu o spolupráci s inženýrem
Mojmírem Mikulou. Jeho úkolem je
zpracovat  přehled  současného stavu
stezek pro terénní cyklistiku a defi-
novat cílové skupiny uživatelů. Zá-
roveň má připravit i potřebné pod-
klady a dokumentaci, která je nutná
pro případné získání dotace.     (pan)
* Nové webové stránky chce během
jara spustit město Řevnice. „Budou
přehledné, uživatelsky přívětivé a do
budoucna umožní i zveřejňování rej-
stříku smluv či transparentních úč-
tů,“ uvedl řevnický starosta Tomáš
Smrčka. (pan)
* Řevničtí strážníci budou na zákla-
dě smlouvy mezi městem Řevnice a
obcí Všenory působit od dubna také
ve Všenorech. Dne 11. března si
městští policisté převzali nový slu-
žební vůz zn. KIA Cee´d.             (jid)
* V našem okolí se opět začala krást
jízdní kola. Poslední případ zazna-
menala Městská policie Černošice
17. 3. dopoledne, kdy zmizel uzam-
čený bicykl od budovy ZŠ v Dobři-
chovicích. Případ řeší Policie ČR
Řevnice.               Gregor DUŠIČKA
* Čelní sklo vozu Škoda Rapid za-
parkovaného před restaurací v Zadní
Třebani rozbil 13. 3. neznámý van-
dal. Způsobil škodu 10.000 Kč. (heš)
* Strážníci ze Řevnic žádají majite-
le psů, aby po svých čtyřnohých přá-
telích uklízeli exkrementy, zejména
v místních Havlíčkových sadech,
kam chodí hodně dětí. Jiří DLASK

VLAJKA PRO TIBET. Tibetská vlajka zavlála 10. 3. na Obecním úřadu v
Letech. K akci Vlajka pro Tibet se Letovští připojili poprvé. „Se zastupite-
li jsme debatovali o dni 10. 3. a o jeho historickém i symbolickém význa-
mu pro boj za lidská práva. Historii je třeba si připomínat,“ uvedla sta-
rostka Letů Barbora Tesařová s tím, že v Letech loni na podporu Ukrajiny
vyvěšovali vlajku této země. Pro vyvěšení vlajky bylo šest ze sedmi zastu-
pitelů, jeden se zdržel hlasování. Tibetská vlajka zavlála i na městských
úřadech v Dobřichovicích či Radotíně. Text a foto NN M. FRÝDL
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městská policie černošice přijme 
do pracovního poměru

StRážNíKa 
měStSKé PolIcIe.
Podmínky pro přijetí jsou: občan čR,
starší 21 let, bezúhonný, spolehlivý,

tělesně a duševně způsobilý. Vzdělání
minimálně maturitní zkouška.

Informace na tel.: 251 642 328

Přijmeme do potravinářského 
provozu v Bělči šikovnou pomocnici

na brigádu (později na HPP).

tel. č.: 607 617 809.

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)

Na Vaši účast se těší trenéři Petr, Pavel, David a Radek

www.syryodkarlštejna.cz

Sýry, tvarohy s oceněním
Regionální potravina, jogurty,

mléko z automatu...
akce na březen Pa, So, Ne 13 Kč/l

FaRma HomolKa ze Bělče
Po - Pá po celý den: 8 - 20.00 h.

So - Ne:  8 - 11.30 h.
Rozvoz do domu (Řevnice, lety,
Dobřichovice, Vráž, černošice)

Info na: farma.homolka@seznam.cz

Homolovi: 731 839 659, 607 617 809

Naše sýry když si dáte,
náramně si pochutnáte!
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Když je málo lidí, autobus nevyjede
OBYVATEL LHOTKY JAN KUKLÍK PODNIKL EXOTICKOU POUŤ DO JIHOVÝCHODNÍ ASIE 2)

Exotickou výpravu do Laosu pod-
nikl obyvatel malé osady Lhotka
mezi Zadní Třebaní a Litní Jan
KUKLÍK. O své dojmy a postřehy
se se čtenáři Našich novin podělil
ve dvoudílné reportáži.             (NN)

Za vietnamské války vedla přes Laos
tzv. Ho-Či-Minova stezka, jež slou-
žila k zásobování podzemního hnutí
Vietkong i armády. Američané ji
bombardovali a z těchto časů tu zů-
stalo množství nevybuchlých bomb.
Proto v nádherné laoské přírodě do-
dnes nelze chodit, kam člověka na-
padne, ale je bezpodmínečně nutné
držet se vyšlapaných cest a stezek.
To platí zejména na východě Laosu,
ale zasažená je vlastně celá země -
někdy byly cíle bombardování zaha-
leny v mlze a letadla nesměla se zá-
těží přistávat, takže se bomb zbavila
při zpáteční cestě do Thajska. 

Vylidněný sever
Dalším následkem minulosti, které-
ho si jako turista v Laosu všimnete,
je fakt, že sever země je prakticky
vylidněný. Při cestě lodí po Mekon-
gu jsem na 120 km řeky mezi dvěma
většími městečky Huay Xai a Pak-
beng viděl asi pět menších vesnic,
jednu větší, troje elektrické vedení
přes řeku a dva mosty - z toho jeden
rozestavěný a druhý v provozu pou-
hé 2 roky. Jinak jen a jen divočina.
Cestování po Laosu si vyžaduje
hlavně čas, je dobrodružné, ale rela-
tivně bezpečné. Věci nefungují úpl-

ně tak, jako u nás, nebo v sousedním
Thajsku. Pokud budete potřebovat
náročnější lékařské ošetření, častou
reakcí u doktora bude rada k neza-
placení: Go to Thailand! Autobus z
nádraží nevyjede, když se nesejde
dostatečné množství lidí. Budete mu-
set třeba den dva čekat. Pokud auto-
bus vyjede, a to často i dřív, když má
plno, určitě dojede později. Budete
ho sdílet po střechu nacpaný místní-
mi lidmi, pytli s rýží a klecemi s ku-

řaty. Cestou budou všichni plivat na
podlahu, v horách, které jsou po ce-
lém severním Laosu, budou zejména
ženy zvracet do pytlíků a házet to z
okna. Na oběd si také alespoň půl
hodiny počkáte, jídlo se v mikrovln-
ce neohřívá, vše se dělá z čerstvých
surovin. Během jídla nechoďte na
záchod, raději napřed dojezte, nebo
to za vás udělají kočky. Na jakékoliv
drogy zapomeňte, tresty již za pouhé
držení jsou drakonické. Dealeři jsou

často napojení na policii a pokud tu-
rista nechce skončit v laoském věze-
ní, nezbývá, než se za velké peníze
vykoupit. V horách raději nejezděte
na motorce, hlavní cesty jsou úzké a
místo krajnice je půl metru hluboká
odvodňovací strouha. Mějte všude
po ruce drobné peníze (myšleno pa-
pírové, mince v Laosu neexistují), s
bankovkou 100 000 kipů (nejvyšší
hodnota, odpovídá našim asi 300 Kč)
v krámku nebo na trhu neuspějete.
Buďte připraveni na to, že Laos je s
výjimkou ubytování paradoxně
dražší než sousední Thajsko, zejmé-
na jídlo. Snad jedinou levnější po-
ložkou je pivo. Monopol má Beer-
Lao, je vynikající a zavoní vám do-
movem. Ano, je to tak, v rámci sou-
družské pomoci při stavbě pivovarů
vypomáhali čeští sládci!

Vyzbrojte se trpělivostí
Vyzbrojte se časem a trpělivostí.
Respektujte místní obyvatele a jejich
zvyky a nezavádějte debatu o politi-
ce. Naučte se alespoň pár základních
slovíček a frází a zkuste je používat.
Laosané to ocení a navíc je to poba-
ví, laoština je velmi těžký jazyk na
výslovnost. Řešte všechny nepříjem-
nosti s úsměvem, do úvahy připadá
zejména jednání s taxikáři v turistic-
kých oblastech. Odměnou vám bude
zážitek ze zatím stále relativně nedo-
tčené země. Mým soukromým přá-
ním je, aby to takto zůstalo co nejdé-
le. Jan KUKLÍK

Děti jsou nejpříjemnějším zážitkem na cestě po Laosu.    Foto Kan KUKLÍK

V novém cestovatelském seriálu Jiří Matějka z
Dobřichovic osobitým způsobem zachytil puto-
vání za vínem do jižní Francie.                       (NN)
Na úplném začátku každého ročníku Vin de Paille
jsou poměrně brzy sklizené hrozny všech pěti jur-
ských odrůd. Ty se dají sušit na půdu, kterou má k
tomu účelu každé zdejší vinařství. Bývaly doby,
kdy hrozny ležely na slámových rohožích - odtud
pochází název vína. Francouzské slovo paille zna-
mená stéblo slámy. Nyní se používají dřevěné rá-
my potažené jemnou síťovinou. Někde se hrozny
zavěšují na dráty. Půdy jsou dobře větrané a díky
tomu, a také díky teplu, které je na půdě přiroze-
ným jevem, se bobule vinné révy do zimy zbaví
většiny vody, takže pro lisování v nich zbyde ušle-
chtilý koncentrát. Pak Vin de Paille kvasí a zraje
v malých dubových sudech. V Chateau d´Arlay je
to ročně 1 až 2 sudy. Tomu odpovídá i cena okolo
30 Euro za malou »třetinkovou« lahvičku. 
Alain má povědomí o světovém vinohradnictví  a
ví, že u nás se vinná réva pěstuje také.  Když jsme
na podzim prolézali jeho půdu, zeptal se mě, jest-
li se také u nás dělají obdobná likérová vína, že by

ho případně zajímaly nějaké vzorky. Měl jsem
velkou radost, protože vskutku, je to vlastně úžas-
né, se na Moravě dělají krásná slámová vína a ně-
kteří vinaři mají tak špičkové produkty, že si za ně
vozí medaile i z ciziny! Přes zimu jsem tedy opat-
řil Alainovi 3 špičkové vzorky a teď, při našem
jarním setkání se společně radujeme nad dřevěnou
okovanou bedýnkou, v níž jsme vína přivezli. 
Vína Chateau d´Arlay pro můj obchod jsem ob-
jednal u Alaina předem a jsou vlastně také už pře-
dem prodaná. Jako takřka jediný dovozce jur-
ských vín a jejich průkopník v Česku jsem okolo
mého krámku soustředil okruh klientů, kteří si ta-
to mimořádná vína oblíbili tak, že často ani nesta-
čím uspokojit poptávku. Naloženo je rychle a
zbývá čas pro uvolněnou ochutnávku. 
Alain je mistr v řízení ochutnávky, z nenápadného
úvodu vždycky vyroste velký zážitek. Jako první
přichází na řadu úplně nové červené víno, které
nazval Réserve du Château. Je to cuvée odrůd
Poulsard, Trosseau a Pinot Noir z ročníků 2004,
2007 a 2011. Víno oplývá bohatstvím aromat a
chutí, má příjemný tanin, máte ho už při prvním

doušku plnou pusu. Skvělé víno pro každý den za
dobrou cenu necelých 8 Euro. Jurská vína obecně
nejsou levná. Produkce oblasti je malá, obdělává-
ní vinic je tu pracné a kvalita, až na výjimky, ne-
kompromisní. Následoval Corail. To je cuvée
všech pěti jurských odrůd, čili tří červených a
dvou bílých, víno, které navazuje na starou ven-
kovskou tradici malých vinařů. Co se na vinicích
urodilo, to se na podzim sklidilo a udělalo se z to-
ho víno. Co vím, tak dnes takové víno dělá z celé
jury jediné vinařství, Chateau d´Arlay. Cena je
podobná jako u předchozího, barva, díky hroznům
bílých odrůd, něco jako hodně tmavé rosé. Corail
je mimořádné víno, velmi trvanlivé, čili vhodné k
archivaci. Před lahvováním zraje 3 roky ve starých
dubových sudech. Po dalších letech zrání v lahvi
jsou dobré ročníky působivě harmonické, plné uš-
lechtilých tónů konfitovaného lesního ovoce.
Alain má aktuálně v prodeji 4 ročníky od 2007 do
2010. Mým favoritem je 2009, 2010 je hodně
mladý, ale slibný - bude potřebovat 2 až 3 roky
než rozvine svůj potenciál. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Vína jsme objednal předem a předem jsou i prodaná
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 4)
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Omlouvám se všem dokonalým lidem
VYJÁDŘENÍ ODVOLANÉ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY V HLÁSNÉ TŘEBANI

Dovolte mi, abych se vyjádřila k mé-
mu odvolání z postu ředitele Mateř-
ské školy v Hlásné Třebani. V roz-
hovoru s hlásnotřebaňským staros-
tou otištěném  v minulém čísle jste
se mohli dočíst, že jsem byla ředitel-
kou od října 2014. Je velká škoda, že
většina kritiků neuvádí moji pomoc,
pozorování a vybudování MŠ vpod-
statě od základů. Když jsem viděla
školku poprvé, byla to jen zelená
louka. Nyní na tomto místě stojí pře-
krásná škola, na níž má zásluhu vel-
ký tým, který spolupracoval jako je-
den člověk. Mrzí mě, že otevřením
školy se tým rozpadl a spolupráce
ochabla. Z prvotního uskupení jsem

zůstala jen já, ale nemohu říci, že
jsem byla na vše sama. Říká se, že
podřízení dělají šéfa. Já jsem si ke
své práci vybírala pečlivě. Ne vždy
se to povede. Někteří z nás nesdíleli
stejné filozofie výuky, sebevzdělá-
vání a milé atmosféry, proto jsme se
po prvním roce rozhodli lehce obmě-
nit pracovní skupinu. Což byl první
kámen úrazu. Nastala vlna naschvá-
lů vůči mně a stále se nemohu zbavit
pocitu, že to všechno bylo osobní,
nikoli profesionální.
Nikdy jsem neřekla, že nemám žád-
nou chybu. Na tak vysokém postu
jsem stála poprvé. Žádný učený z ne-
be nespadl, ale já si svědomitě dopl-

nila potřebné vzdělání. Ke správné-
mu fungování mi pomohli i ředitelé
okolních škol, ČŠI, krajský i okresní
úřad, perfektní tým, včetně externích
pracovníků a - rodiče. 
Rodiče znají nejlépe své děti, kterým
se ve škole velmi líbí, a tak i rodiče
stáli za námi. Každý má právo se
rozhodnout, kde se jeho dítě bude
vzdělávat. Kvalitu naší nabídky po-
tvrzuje fakt, že již první rok po otev-
ření jsme nemohli uspokojit všechny
zájemce. Naší nadstandartní nabíd-
kou je výuka skrze interaktivní tabu-
le, kde jsme pořídili výukové pro-
gramy, ale i to nám bylo málo, a tak
jako tým tvoříme vlastní výukové
programy a projekty, kde zapojíme i
takovou novou technologii. 
Jaké mám(e) chyby, jste se dozvědě-
li z minulého čísla. Ale co se nám
podařilo, nebylo nikde uvedeno.
Zdůrazňuji, že tato škola funguje te-
prve druhý rok. Zapojili jsme se do
několika soutěží, kde jsme obvykle
vyhráli první místo, do mezinárodní
pedagogické spolupráce přes server
e-Twinning, kde jsme půl roku sou-
těžili, a nyní připravujeme dva inter-
aktivní projekty na národní i meziná-
rodní úrovni. Pokud vše vyjde podle
našich představ, budeme se již tento
rok na podzim ucházet o národní a
mezinárodní ocenění. Snažili jsme
se vyhovět požadavkům rodičů i dětí
– zájmová činnost, individuální plá-
ny, někdy byla nadstandartní i adap-
tace nových členů, práce s nadanými
dětmi, rozvoj kladů a doplnění nedo-
statků, spolupráce s PPP při pomoci
dětí s SPUCH... Po dobu obou let sa-
mozřejmě vedeme i praxe ze škol a
kurzů na doplnění vzdělání. Podpo-
rujeme, jak už bylo zmíněno, i vzdě-
lávání učitelů - můžeme se pyšnit

stáží dvou pedagogických pracovní-
ků v Itálii, kde jsme navázali spolu-
práce a chystáme se zapojit do pro-
jektu Inkluze online. Co se týká plá-
nů do budoucna, se kterými mi po-
máhali rodiče, neupustili jsme od
nich. Stále budeme pokračovat. 
Velmi děkuji všem, kteří mi věřili a
podporovali nás v práci. Odměnou
jsou spokojené děti a jejich výsled-
ky. Funkci jsem plnila podle svého
nejlepšího svědomí a vědomí. Pokud
jsem dělala chyby, byly nevědomé a
hned došlo k nápravě. Tímto se om-
louvám za své chyby všem dokonalým
lidem.     lenka ČelechovsKá,
bývalá ředitelka mŠ hlásná Třebaň

Tenisový oddíl TJ Sokol Dobřichovice hledá 
na sezonu 2016 (duben-říjen)

PODNIKAVÉ ZÁJEMCE
(možno i čiperné seniory),

v ideálním případě partnerskou dvojici, o práci 
při zajištění provozu klubovny a recepce a údržbě 

zeleně v areálu v Dobřichovicích na Brunšově. Vzhledem
k možnosti bydlení přímo v klubovně není bydliště 

v Dobřichovicích a okolí nutnou podmínkou, spíše naopak
- uvítáme zájemce i z daleka.

Bližší info na tel.: 605 231 332 – Jiří Geissler

Tenisté hledají nového Standu, ten starý se vrátil na Ostravsko
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Důvody nevysvětlili...
své vyjádření redakci poslala také
jedna z členek petičního výboru
podporujícího setrvání l. Čele-
chovské ve funci ředitelky.      (NN)
Zastupitelstvo správně uvedlo, že
jsme požadovali přehodnocení dů-
vodů pro odvolání paní Čelechovské
z funkce ředitelky. Odpověděli nám,
že na svém rozhodnutí trvají, ale dů-
vody odvolání nevysvětlili. Nedozvě-
děli jsme se nic víc, než čtenáři mi-
nulého čísla NN - že zastupitelstvo
poslalo pí ředitelce vytýkací dopis,
provedlo finanční kontrolu a dalo
podnět ČŠI k prošetření. O co vlast-
ně šlo, jsme v odpovědi na petici ta-
ky nenašli. V mém případě, kdy
mám pro jednoho ze synů s MŠ do-
mluvený individuální plán, je nutné
vědět, zda bude možné v plánu pok-
račovat. Jinak nebudu dojíždět 7 km
a dám děti do jiné, bližší školky.

Katarína remeNárová,
všeradice

Přišel k nám na počátku roku 2013.
Po úmrtí jeho manželky o něj měli
blízcí starost a snažili se ho vrátit
»mezi lidi«. Jako někdejší ligový há-

zenkář měl ke sportu blízko. Plácli
jsme si a Standa se nastěhoval do na-
šeho tenisového areálu. Doslova.
Velmi rychle se zabydlel v zrekonst-

ruovaném pokoji a dal se do práce:
staral se o trávu, klubovnu, občerst-
vení i příjemnou atmosféru. Jenže
čas běží a podmínky se mění. Standa
se vrátil na Ostravsko, kde si koupil
domeček, protože jeho děti už mají
své děti a Standa si chce užít vnou-
čat.  A tak jsme bez Standy a hledá-
me Standu nového. Třeba si někdo
vzpomene na někoho čiperného z
blízkého či vzdáleného příbuzenst-
va, třeba se objeví nějaký kamarád či
bývalý kolega, který by rád strávil
léto na čerstvém vzduchu ve společ-
nosti rekreačních sportovců...

Standovi jsem do peněženky nelezl,
ale vím, jak si ten půlrok strávený na
tenisu pochvaloval. Před odjezdem
do Dobřichovic ve svém bytě zavřel
vodu, plyn a vypnul elektriku - takže
náklady skoro nula. U nás bydlel v
naší režii, za správcování dostával re-
lativně slušnou odměnu a měl k dis-
pozici recepci s občerstvením. Na
podzim vždy odjížděl spokojen i s
tím, co si odváží. I to je dobré vědět!
Své tipy se nestyďte zatelefonovat
(605 231 332), nebo napsat (jiri.geis-
sler@aukcredit.cz). Budeme vděční!

Jiří Geissler, Dobřichovice

Zimního halového poháru se 12. 3. v Chomutově zúčastnili mladí házen-
káři Řevnic. Odehráli zápasy s výběrem z celé republiky a skončili šestí,
což je úspěch. Nastupovali i naši nejmladší, kteří se učili rychlejší hru.
Některé zápasy byly hodně vyrovnané. a rozhodovala zkušenost. Postupně
jsme podlehli Studénce (5:6), Humpolci (5:6), Žatci (4:7) a Božkovu (2:9),
vyhrát jsme dokázali nad Chomutovem (5:3) a Krčínem (8:7). Další akcí
bude dvoudenní turnaj v Praze 2. a 3. 4.   Štěpánka JANDUSOVÁ, 
Foto ArchiV KNh chomutov Řevnice

RESTAURACE U POŠTY 
v Řevnicích, Komenského 1100 

přijme samostatného 

kuchaře nebo kuchařku. 
Nástup od 1. 4. 2016 nebo po dohodě.

Informace na tel.: 723 531 978 
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Všechny vybouchám! A vybouchal
V ZADNÍ TŘEBAN SE 12. BŘEZNA KONAL ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Šestnáctý turnaj ve stolním tenisu po-
řádal 12. 3. Klub českých turistů Zad-
ní Třebaň pod vedením ředitelky Jar-
ky Zavadilové. Sportuchtivých účast-
níků nebylo tolik jako vloni, zato ten-
tokrát dorazili i místní!
Žen se přihlásilo pouze šest. Muže
jsme rozdělili na dvě skupiny. Regist-
rovaných bylo 15 a zahráli si ve dvou
skupinách - z každé postupovali čtyři
do osmičlenného »pavouka«. Vítě-
zem této kategorie byl překvapivě
amatér Milan Křehnáč, který se cítil
na to, že všechny »vybouchá« už při
příchodu. Do kategorie amatérů se
přihlásilo 13 mužů převážně ze Zadní
Třebaně. Hráli stejným systémem ja-
ko »profesionálové«, vítězem se stal
po tvrdých bojích Jan Zavadil, který
ve finále porazil Píseckého z Prahy. 

Mezi ženami zvítězila ředitelka tur-
naje, ženskou čtyřhru vyhrála dvojice
Věra Váchová-Michaela.Šmerglová.
Muži měli díky spoustě odehraných
duelů nabitý program a do čtyřher se
přihlásili pouze čtyři dvojice. Zvítězil
pár Jiří Čermák-Jiří Kosek. 
Celkově se hrálo více než 115 dvou-
her a 9 čtyřher a myslím, že se turnaj
povedl. Jiří NÁdvoRNÍK, 

KČT Zadní Třebaň

Výsledky - ženy: 
1. Zavadilová Jaroslava, Zad. Třebaň 
2. Drechslerová Veronika, Řevnice 
3. Váchová Věra, Řevnice 

Muži rekreační:                      
1. Zavadil Jan st., Zadní Třebaň
2. Písecký Luboš, Praha 
3. Heinz Petr, Praha                

Malé tenisty sledoval i výtvarník Jiří David - dokončení ze strany 1 
I Jiří David se při-
šel podívat na fi-
nálový turnaj Zim-
ní ligy, na triumf
svého vnuka.
Tenisová hala řev-
nického Liďáku
byla 20. 3. plná,

dorazilo rekordních 36 mladých te-
nistů z Řevnic a okolí. Šlo o vyvr-
cholení soutěže, která má za sebou
první ročník a jejímž cílem je přivést

k tenisu co nejvíce dětí. „Jsme pře-
kvapeni, jaký zájem zimní liga vyvo-
lala a rádi za každého, kdo ji chodil
hrát pravidelně. Viditelně se pak
zlepšoval ve hře i v chování na kur-
tu,“ říká Michal Mottl, šéftrenér
Sportclubu, který soutěž řídil.
Letošní ročník zimní ligy obsahoval
šest turnajů, z nichž se sčítaly body
do celkového žebříčku. Za finálový
turnaj byl bodový zisk dvojnásobný.
V kategorii začínajících babytenistů

jasně vládl hbitý Čeněk Šupáček. Za-
to mezi zkušenějšími »bejbíky« (hrá-
či od devíti let) nečekaně pohořel v
základní skupině jeden z favoritů
Antonín Mutl a usnadnil cestu k po-
háru Emilii Mládkové. V žákovské
kategorii se poháry dělily mezi kluky
a dívky - odnesli si je Adam Klepet-
ko a Natálie Langhammerová.
Nyní Sportclub chystá Letní ligu, na
kterou chce přilákat hráče z celého
Poberouní.                                         (šv)

Hvozdnice - FK Lety 1:1, pen. 6:5
Branka: Císař
Jeden z favoritů na postup z fotbalo-
vé 1. A třídy do krajského přeboru se
v prvním jarním mistráku nechal za-
skočit nadšeně bojujícími hosty. Od
prvních minut se na hrbolatém teré-
nu odehrával boj o každý míč. Velké
šance byly na obou stranách, ale do
přestávky gól nepadl. Druhý poločas
začal náporem domácích, ale v 63.
minutě udeřilo na druhé straně. Kra-
tochvíl uvolnil nabíhajího Císaře,
který své sólo proměnil ve vedoucí
gól Letů - 0:1. Domácí vyvinuli vel-
ké úsilí o vyrovnání, zatlačili hosty
před jejich pokutové území a vytvá-
řeli si jednu šanci za druhou. Tlak
neustále rostl, ale hosté odolávali až
do 82. minuty, kdy prudká střela
Třešňáka z úhlu skončila za přispění
teče jednoho z letovských obránců v

brance - 1:1. Za zmínku stojí ještě
chytré uvolnění Cipry v 84. minutě,
ale jeho střelu bohužel zblokovali
Hvozdničtí na roh. O dvě minuty
později kopali domácí trestný kop,
ale Vácha stačil přesnou střelu vyra-
zit na roh. Po uplynutí hrací doby
přišly na řadu pokutové kopy, při
kterých Lety již popáté v sezoně sel-
haly! Jiří KÁRNÍK

FK Lety - Podlesí 0:3
Fotbalovější a zkušenější hosté se
třemi exligovými fotbalisty v sesta-
vě vstřelili do poločasu vedoucí gól
a v 78. i 88. přidali další dva. Domá-
cí se dvěma dorostenci a dalšími
dvěma mladíky sice bojovali, ale
fotbalově na hosty neměli.          (jik)

Příští zápasy Letovských
27. 3. 15:00 AFK Kácov - FK Lety 
3. 4. 16:30 FK Lety - FC Jílové

Lety v prvním mistráku zaskočily favority z Hvozdnice
FOTBALISTÉ FK VYDŘELI REMÍZU NA HŘIŠTI JEDNOHO Z ADEPTŮ NA POSTUP DO KRAJSKÉHO PŘEBORU

Kdy a kde hrají
ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
26. 3. 15:00 OZT - Srbsko 
3. 4. 16:30 Mořina - OZT 
9. 4. 16:30 OZT - Lužce 
16. 4. 16:30 OZT - Tmaň 
24. 4. 17:00 Nový Jáchymov - OZT 
30. 4. 17:00 OZT - Nižbor B 
8. 5. 17:00 Zdice B - OZT 
14. 5. 17:00 OZT - Karlštejn 
22. 5. 10:15 Cembrit Beroun - OZT
28. 5. 17:00 OZT - Svatá 
5. 6. 17:00 Hudlice - OZT 
11. 6. 17:00 OZT - Chodouň 
19. 6. 13:00 Vysoký Újezd - OZT 

DOBŘICHOVICE, III. třída
26. 3. 15:00  V. Přílepy - Dobřichovice
2. 4. 16:30  Dobřichovice - Statenice
10. 4. 16:30  Tuchoměřice - Dobřichovice
16. 4. 17:00  Dobřichovice - Kněževes
24. 4. 17:00  Jíloviště B - Dobřichovice
30. 4. 17:00  Vonoklasy - Dobřichovice
7. 5. 17:00  Dobřichovice - Třebotov
14. 5. 17:00  Rudná - Dobřichovice
21. 5. 17:00  Dobřichovice - Kazín
28. 5. 17:00  Č. Újezd - Dobřichovice
4. 6. 17:00  Dobřichovice - Jinočany
11. 6. 17:00  Dobrovíz - Dobřichovice
18. 6. 17:00 Dobřichovice - Horoměřice

ŘEVNICE, IV. třída
27. 3. 15:00 Řevnice - Tursko 
3. 4. 16:30 Všenory B - Řevnice 
10. 4. 16:30 Řevnice - Hostivice B 
17. 4. 17:00 Kosoř B - Řevnice 
24. 4. 17:00 Řevnice - Roztoky B 
1. 5. 17:00 Drahelčice - Řevnice 
8. 5. 17:00 Řevnice - Č. Újezd B 
11. 5. 17:30 Řevnice - Jeneč B 
15. 5. 10:15 Dobříč B - Řevnice 
22. 5. 17:00 Řevnice - D. Břežany B 
25. 5.17:30 V. Přílepy B - Řevnice 
29. 5. 17:00 Nučice - Řevnice 
5. 6. 17:00 Řevnice - Černošice 
12. 6. 17:00 Řevnice - Středokluky 
19. 6. 17:00 Kazín B - Řevnice 

Fotbaloví úředníci
vymýšlejí ptákoviny
Na valné hromadě Okresního fotba-
lového svazu Praha-západ byli 15.
3. delegáti seznámeni s novým Přes-
tupním řádem, který začne platit od
1. června. Fotbalová asociace ČR
(FAČR) jej zavádí na pokyn FIFA.
Tito fotbaloví úředníci si mohou po-
dat ruce s byrokraty EU. Obě nad-
národní instituce si vymýšlejí ne-
smyslné ptákoviny, jen aby měly ně-
jakou činnost! 
Nový Přestupní řád ruší hostování,
střídavé starty i farmy. Hráč (třeba
dorostenec) již bude moci hrát jen
za jedno družstvo. Dále, kromě pod-
zimního a zimního přestupního ob-
dobí, stanoví ještě jedno nové - od 1.
6. do 20. 6. 2016. V této době bude
moci kterýkoliv hráč jakékoliv věko-
vé kategorie podat kamkoliv pře-
stup, a to i bez souhlasu mateřského
oddílu, a FAČR ho automaticky musí
schválit! Daný hráč může od 1. 7.
hrát za nový klub, a to i v případě, že
ten nezaplatil mateřskému klubu od-
stupné... Případné finanční vyrovná-
ní nebude FAČR řešit - je to věcí
klubů! Až později může doložené pří-
pady řešit Disciplinární komise. V
platnost vstupuje také nová tabulka
odstupného, jehož výše je stanovena
podle soutěže A týmu dospělých. No-
vinkou jsou přestupy hráčů starších
33 let - ty jsou u amatérů vždy za-
darmo... V Rakousku i Belgii, kde
platí tento řád od loňska, způsobil
zánik asi 10℅ hlavně menších fotba-
lových klubů! FIFA i FAČR zkrátka
dělají všechno pro blaho fotbalu.
Nebo ho chtějí zničit...?!
Miloslav OMáčKA, Dobřichovice

Muži registrovaní:
1. Křehnáč  Milan, Praha
2. Květoň Jan, Sokol Lety
3. Laube Petr, Sokol Petrovice  
Čtyřhra muži: 
1. Jiří Čermák a Jiří Kosek
2. Jan Květoň a Jiří Vodička
3.  Petr Laube a Robert Pastorek
Čtyřhra ženy: 
1. Váchová V. , Šmerglová M.
2. Drechslerová V., Hubingerová N. 
3. Navrátilová H., a Zavadilová J. 

TENISTÉ. Účastníci turnaje ve stol-
ním tenisu.         Foto Kamil JAROŠ

Dobřichovičtí fotbalisté měli klid-
nou zimní přestávku. Vzhledem k
tomu, že áčko mužů je po podzimu
ve své skupině lll. třídy na slušném
čtvrtém místě, nemusí mít záchra-
nářské starosti. Boj o postup také ne-
ní reálný, protože vedoucí tandem -
Rudná a Dobrovíz - má mnohabodo-
vý náskok a bohaté sponzory... Chla-
pi tedy v poklidu trénovali a nestar-
tovali ani na žádném zimním turnaji.
Sehráli jsme dva přípravné zápas v
Radotíně - nejprve jsme podlehli mí-
stnímu béčku 3:4, v generálce na mi-
strovské jaro jsme pak 20. 3. zvítězi-
li nad Zadní Třebaní 5:1. Obě muž-
stva se nesešla v plném počtu a hrála
v deseti... Do soutěže vstoupíme se
stejným kádrem, jako na podzim.

Posily nemáme žádné a nemáme ani
kvalifikovaného trenéra, ale bez něj
fungujeme již dva roky...
Dorostenci, kteří startují ve sdruže-
ném týmu s Černošicemi, trénovali
od půlky ledna na umělé trávě v Ra-
dotíně. Jako přípravu sehráli 19. 3.  v
Dobřichovicích přátelský meziná-
rodní zápas s univerzitním týmem z
města Marlborough ve střední Ang-
lii. Prohráli 2:3. Mistrovskou soutěž
zahájí dorostenci 9. 4. od 10:15 na
hřišti Slovanu Hradištko.          (oma)

Řevnická remíza a prohra
Řevnice v přípravě na druhou část
mistrovské sezony remizovaly s tý-
mem Lochkova 2:2 a s Kytínem pro-
hráli 3:4.                                       (Mák)

Dobřichovičtí prožili klidnou zimu
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