
Poberouní - Generální úklid čeká
Česko 16. 4. V rámci celorepubli-
kové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko se bude »gruntovat« v dol-
ním Poberouní i na Podbrdsku.
Brigádníci se sejdou ve Všenorech,
Dobřichovicích, letech, Řevni-
cích, karlštejně, Zadní Třebani i
na trati podbrdské lokálky.
Dobřichovičtí se uklízet vydají již 9.
dubna. Zaměří se na místa kolem
řeky a cyklostezky, okolí nádraží a
parku. Část dobrovolníků půjde do
lesa. „Je-li pěkné počasí, po úklidu
většinou u řeky pečeme buřty, snad

to vyjde i letos,“ plánuje na webu ak-
ce Libuše Stupavská s tím, že pytle i
pracovní rukavice budou mít organi-
zátoři pro účastníky připravené.  
Podruhé se k akci připojí dobrovol-
níci v Letech. Tak jako loni se 16. 4.
zaměří na úklid po obou březích Be-
rounky. „Současně je třeba zajistit
znovuobnovení pořádku kolem hlav-
ních silnic,“ uvedla starostka Barbo-
ra Tesařová. Dobrovolníci se sejdou
v 9.00 na návsi, kde dostanou ruka-
vice i pytle, a rozdělí se do skupin.
V Řevnicích se bude uklízet dva
dny. V pátek 15. 4. se v rukavicích a

s pytli vydají do ulic žáci řevnické
školy. V sobotu se do čištění zapojí
další dobrovolníci. „Vytipovali jsme
několik lokalit, kde je třeba uklidit.
Jde o oblast v okolí hřbitova, V Tů-
ních, část břehu Berounky pod že-
lezniční tratí od lávky na Třebaň a
chatovou oblast za vodou směrem na
Rovina,“ vyjmenovala pro řevnický
Ruch jedna z organizátorek Kateřina
Šupáčková. Sraz je v 9.00 u kašny
na náměstí. (Dokončení na straně 11)

O Velikonocích »řešili«
opilce i sebevrahy
Řevnice – Rušné velikonoční svátky
prožili řevničtí zdravotníci i hasiči.
Zachraňovali sebevrahy, zasahovali
u rvaček i dopravních nehod.
Podle vlastních statistik měla řev-
nická záchranka o svátečním pro-
dlouženém víkendu od pátku 25. do
pondělí 28. 3. o 20 % více výjezdů,
než obvykle. „Jednalo se hlavně o
bolesti na hrudi, cévní mozkové pří-
hody, komplikace diabetiků, problé-
my s vysokým tlakem... Také jsme
ale do vinohradské nemocnice pře-
váželi tříletou holčičku, která si opa-
řila nohy čajem,“ uvedl ředitel
záchranářů Bořek Buliček s tím, že
ošetřili i několik drobnějších úrazů,
které si lidé způsobili po požití alko-
holu či drog. „V Dobřichovicích se
poprali dva opilí kamarádi – skonči-
lo to tržnou ranou na hlavě a pode-
zřením na otřes mozku, v Radotíně
zase žena udeřila lahví svého v lož-
nici spícího muže,“ sdělil Bulíček.
(Dokončení na straně 11) (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Máje budou i u Vltavy - strana 4
* Řevničan ve světové elitě - strana 16

Dobřichovice - Padesáté výročí za-
ložení oslaví 26. dubna v praž-
ském Divadle Broadway populár-
ní Banjo Band. Jeho zakladatelem
a »frontmanem« je obyvatel Dob-
řichovic Ivan MláDek. 
Vy jste ale v roce 1966 nezaložil
Banjo Band, nýbrž banjo band, Old
Time trio. Je to tak?
Ne, ne - Old Time Trio bylo trio »ja-
mové«, hráli jsme s ním už dřív v
Poetické vinárně Viola na jazzových
sessionech. Ty se pořádaly v noci po
různých komorních pořadech tehdy
známých činoherních herců. Stálým

základem jsem byl já a k mému vel-
kému prospěchu geniální klavírní
improvizátor, hudební vědec Pavel
Skála. Basisté se střídali. Hrál s ná-
mi hlavně kontrabasista Jerzy Ziem-
browski, baskytarista Jiří Čech a na-
konec pozdější tubista Banjo Bandu
Václav Dědina. Ve Viole se v noci
scházeli revizní komunisté, a tak by-
ly noční jam sessiony zrušeny a naše
Old Time Trio zaniklo. 
A vznikl Banjo Band...
Vedle Old Time Tria jsem se stále po-
koušel vytvářet »washboard« newor-
leánského typu. (Dokončení na str. 3)

NA KOLEDĚ. Stovky malých i velkých koledníků vyrazily ve všech obcích i městech našeho kraje o Velikonočním
pondělí 28. března hodovat. Foto NN M. FRÝDL

Zakladatel Banjo Bandu Ivan Mlá-
dek. Foto NN M. FRÝDL

Česko bude uklízet, náš kraj taky
POBEROUNÍ I PODBRDSKO ČEKÁ V SOBOTU 16. DUBNA GENERÁLNÍ ÚKLID

5. dubna 2016 - 7 (670) Cena výtisku 7 Kč

Notičky byly za mafiány

a vyrazily do Afriky

Banjo Band? Nezakazovat, ale zbytečně nepopularizovat!

Bezdomovci si ustlali
ve vestibulu banky
Černošice - Ve vestibulu černošické
pobočky Komerční banky se roz-
hodli prospat dva bezdomovci. Mí-
stní strážníci je tu probudili 19. 3.
krátce po sedmé hodině ranní.
„Ustlali si v místě, kde je banko-
mat,“ potvrdil velitel strážníků Gre-
gor Dušička s tím, že »jeho« lidé se
do vnitřního prostoru dostali pomo-
cí bankomatní karty a spáče, kteří
byli částečně pod vlivem alkoholu,
probudili. „Po upozornění, že banka
není vhodným hotelem pro přespá-
ní, a kontrole, zda nejsou v evidenci
hledaných osob, byli muži policisty
z místa vykázáni,“ dodal.           (mif) Vandr »odpískal«,

skolila ho nemoc
Dobřichovice - Na druhou část tři-
cetidenního pěšího putování kolem
republiky měl v těchto dnech vyra-
zit Dobřichovičan Jiří Geissler. Ne-
vyrazil. Skolila ho nemoc.        (mif)
Touto dobou jsem se měl pohybovat
kolem poloviny plánované trasy, v
nohách mít přes 400 ušlapaných ki-
lometrů, pro čtenáře Našich novin
odeslaný popis zážitků a příhod ze
své pouti. Před sebou Beskydy, Vse-
tínské vrchy a Bílé Karpaty. Skuteč-
nost je jiná, smutnější. Jak jsem si
celou zimu pochvaloval, že zatímco
ostatní frkají, kašlou, prskají a mně
se to až zázračně vyhýbá, osud se mi
vzepřel v čase nejméně vhodném.
(Dokončení na straně 11)
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Přípravné třídy otevřou po prázdninách
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘÍSTAVBY ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ 14. DUBNA

Řevnice - Den otevřených dveří
chystá zŠ Řevnice. Na něj i do pří-
pravných tříd zve ředitelka školy
Simona ŠkaLouDoVá.
chystáte se od nového školního ro-
ku otevřít jednu či dvě přípravné tří-
dy. Z jakého důvodu?
Přednostně chceme otevřít přípravné
třídy pro ty děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky a
pro ty, které budou příští rok v po-
sledním roce před zahájením povin-
né školní docházky a bude u nich
předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj. A také z
důvodu převisu žádostí o přijetí dětí
do mateřské školy, tzn. pro děti, kte-
ré by měly být příští školní rok po-
sledním rokem v MŠ – předškolní
děti, jejichž rodiče budou mít zájem
umístit dítě do předškolní třídy a tím
uvolnit místo v mateřské škole dě-
tem mladším.
Jak bude organizován program tříd?
Dopoledne bude zhruba hodinová
výuka, kde budou děti připravovány
na čtení a psaní, budou u nich rozví-
jeny grafomotorické dovednosti,
pracovat se bude i na správné vý-
slovnosti. Poté bude do výuky zařa-
zena tělesná výchova (venku nebo v
tělocvičně), hry a dovádění uvnitř i

na školních zahradách. Určitě se děti
zúčastní různých výletů, exkurzí a
jiných dalších aktivit. 
Jakým způsobem mohou rodiče své
děti do přípravných tříd přihlásit?
Přihlásit mohou rodiče své děti přes
webové stránky školy www.zsrevni-
ce.cz, kde v sekci škola – dokumen-
ty je žádost o přijetí žáka do 0. roč-
níku. Tu si vytisknou, vyplní a přine-
sou do kanceláře školy. Žádosti mo-
hou podávat do 4. 5. 2016. 

Na 14. dubna chystáte Den otevře-
ných dveří přístavby 2. stupně ZŠ.
co zde návštěvníci uvidí?
Zájemci budou moci od 14 do 19.00
nahlédnout do všech prostor přístav-
by školy. V 1. patře i v přízemí bu-
dou ve třídách vystaveny práce na-
šich žáků, ve 2. patře zase díla řev-
nické výtvarnice Dagmar Renertové.
Proč se s »ostrou« výukou začne v
přístavbě až od září?
Výuka začne v přístavbě až od nové-
ho školního roku z důvodu dovyba-
vení učeben nábytkem, které teprve
chystáme. O letních prázdninách ta-
ké budou přemístěny některé lavice
a židle z tříd budovy 1. stupně, které
zahájí nový školní rok v novém.
Kdo se v nových prostorách bude
učit a co tu bude kromě učeben?
V přístavbě plánujeme umístění tře-
tích, čtvrtých, dvou pátých tříd a bu-
doucí  6. A třídy, kde máme tělesně

postiženou holčičku. Nová budova
je bezbariérová, takže to pro ni, asis-
tentku pedagoga i maminku bude
vše o hodně jednodušší. Jedna pátá
třída bude mít své místo mezi žáky
2. stupně. Kromě kmenových uče-
ben budou v přístavbě dvě odborné
učebny, jedna na informatiku, druhá
na cizí jazyky. Také je zde prostor
pro Bezpečné místo, kde mohou svůj
čas trávit děti nechodící do družiny v
čase mezi vyučováním a odpoledkou,
nebo před odpoledními kroužky a
sporty. Také zde mohou jen počkat,
než jim pojede autobus či vlak do-
mů. A samozřejmě je zde sborovna
pro pedagogy s krásným výhledem
do zahrady.             Miloslav FrÝDL

zadní Třebaň – ceny pro pracov-
níky ve školství se udělovaly na
konci března v Berouně. Mezi tře-
mi desítkami vyznamenaných z
celého berounského okresu byly
hned tři zaměstnankyně základní
a mateřské školy v zadní Třebani.
Pamětní list, minci, knihu a květinu
si z obřadní síně berounské radnice
odnesly ředitelka Pavlína Fialová za
příkladné vedení školy a kvalitní
projektový management, učitelka
MŠ Lenka Mihalíková za pečlivě
připravenou a nápaditou práci s dět-
mi i za vytváření příjemného prost-

ředí pro děti, rodiče i kolegyně a
školnice Eva Cafourková za mnoho-
letou obětavou a kvalitní práci pro
základní a mateřskou školu. 
„Pro nás pro všechny  bylo velkým a
příjemným překvapením, když nám
přišla obálka s pozvánkou na tento
slavnostní akt,“ uvedla Mihalíková s
tím, že návrh na ocenění připravují
městská i obecní zastupitelstva a ve-
dení škol. Ceny předával starosta Be-
rouna Ivan Kůs a předseda oblastní
organizační jednotky Českomorav-
ského odborového svazu pracovníků
školství Jiří Sixta. (mif)

Do Třebaně putovaly tři ceny
POCHVALY SE DOČKALY ŘEDITELKA, UČITELKA I ŠKOLNICE

V pátek 1. dubna uspořádalo skaut-
ské středisko ples pro své členy, je-
jich rodinné příslušníky, kamarády a
přátele skautingu. Jak už termín na-
povídá, jednalo se o aprílový ples a
podle toho vypadaly i masky a kostý-
my účastníků. Na parketu restaurace
Republica v Řevnicích jste mohli na-
razit na Křemílka s Vochomůrkou,
hokejistu, piráta, čarodějnici, beruš-
ku, pastu Elmex nebo třeba na hroz-
nové víno. Program byl rozdělen do
dvou bloků. První část byla věnová-
na mladším účastníkům, kteří ještě
nemají s tancem takové zkušenosti.
Program byl více zaměřený na různé
hry a soutěže – molekuly, foukaná s
balónky, evoluce, tanec s vánočními
ozdobami, nechyběla seznamovací

mazurka. V části zaměřené na starší
a dospělé kromě prostoru pro spole-
čenské tancování byly také různé ak-
tivity – vázání kravaty na čas, tanec
s vánočními ozdobami, tanec s ba-
lónkem... K plesu neodmyslitelně
patří zahajovací předtančení, tom-
bola a také soutěž o nejlepší masku,
které na našem plese nemohly chy-
bět. O hudbu se starala skautská ka-
pela Weekend Affection, která byla v
únoru vyhodnocena nejlepší českou
skautskou kapelou a pro nás si při-
pravila i vlastní písně. Velký dík pat-
ří nejen jí, ale i celému přípravnému
organizačnímu týmu. Ples se vydařil
a budeme na něj ještě dlouho vzpo-
mínat. Šimon MARtiNec, 

skauti Dobřichovice

Zápis bude 13. dubna
Zápis do Mateřské školy v Zadní
Třebani se koná 13. dubna od 14 do
17.00 v kanceláři MŠ.
K přijímacímu řízení je třeba vyplnit
přihlášku, kterou obdržíte při přijí-
mání společně s registračním číslem. 
Pokud si tiskopis vyzvednete ve
školce dříve, nebo vytisknete z we-
bových stránek MŠ, můžete jej do-
nést k zápisu již vyplněný a potvrze-
ný od dětského lékaře. U přijímací-
ho řízení se zákonný zástupce proká-
že občanským průkazem a předloží
rodný list dítěte, s nímž k zápisu do-
razí. Pořadí příchozích neovlivňuje
pořadí přijatých. Žádáme, aby k zá-
pisu přišli všichni zájemci o umístě-
ní dítěte. Zastupitelstvo obce chce
podat žádost o dotaci na přístavbu
MŠ a potřebuje znát počet vážných
zájemců.            Petra FrÝDLoVá,

zastupitelka zadní Třebaně

DOSTALY CENU. Oceněné zadnotřebaňské pedagožky Lenka Mihalíková,
Pavlína Fialová a Eva Cafourková (zprava).               Foto Pavel PALUSKA

Třídnická hodina se konala 30. 3. v
zadnotřebaňské málotřídce. Povída-
li jsme si o tom, jak se k sobě cho-
váme a v čem bychom to mohli zle-
pšit. Psali jsme na lístečky, kde se
ve škole nejlépe cítíme, kde máme
své bezpečné místo. Také jsme s pa-
ními učitelkami diskutovali o našich
právech a povinnostech i o pravid-

lech, která jsme si nastavili na po-
čátku školního roku. Potom jsme se
rozdělili do družstev, v každém mu-
seli být zástupci všech ročníků. Do-
stali jsme kartičky s vlastnostmi a
životními hodnotami. Museli jsme
se v družstvu domluvit, které z těch
hodnot jsou pro nás nejdůležitější a
podle toho jsme kartičky srovnali -
od nejdůležitějších po ty méně důle-
žité. Potom jsme dostali 4 otázky a
na ty už odpovídal každý sám. Od-
povědi jsme si vypsali na tabuli a
povídali si o nich. Byly tam otázky
jako: Co mě nebaví a musím to
dělat? nebo Co bych chtěl dělat, ale
nemohu? Na závěr jsme vystřihova-
li listy a psali na ně, co dobře umí-
me a můžeme to nabídnout ostat-
ním, jak jim můžeme pomoci. Ba-
revné listy jsme nalepili na strom a
ten nám teď »vyrostl« ve vchodu do
školy. Veronika BaBkoVá,

Matyáš Procházka,
Linda NoVákoVá, 

4. ročník zŠ zadní Třebaň
Foto Pavlína FIaLoVá

Školáci diskutovali s učitelkami

OTEVŘENÉ DVEŘE. Přístavbu řevnické školy si zájemci budou moci dů-
kladně prohlédnout 14. dubna.                                        Foto NN M. FRÝDL

Skauti plesali v Republice
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Nezakazovat, ale nepopularizovat!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dominovalo v něm banjo, případně banja - abych
si víc zahrál. Říkal jsem těm kapelám banjo band,
ale nikdy žádný oficiální název neměly. Můj pří-
stup byl ryze amatérský, jen mě bavilo hrát, muzi-
ku jsem v té době nebral moc vážně, byl jsem smí-
řen s profesí ekonoma. První životaschopný banjo
band podle mých představ jsem dal dohromady
právě před padesáti lety. Hrál ve složení: malíř
Jerzy Ziembrowski - kontrabas, filmový scénaris-
ta Jan Fleischer - kytara, výtvarník Milan Udržal
- valcha a student VŠE Mládek - tenor banjo. 
Vzpomenete si na první vystoupení?
Poprvé jsme veřejně vystoupili v Riegrových sa-
dech na Country saloonu, který pořádala blue-
grassová skupina Greenhorns. Záhy jsme kvartet
rozšířili o klavíristu Pavla Skálu a začali pravidel-
ně vystupovat ve Vysokoškolském klubu Vltava.
Název Banjo Band Ivana Mládka poprvé a bez
mého vědomí použili organizátoři 2. folk a count-
ry festivalu, na který jsme byli přizváni. O naší
účasti jsem se dověděl až z plakátů, vůbec jsem si
nepamatoval, kde jsem účast přislíbil, patrně v ně-
jaké restauraci po více pivech. Nicméně nečekaný
úspěch na tomto festivalu otevřel Banjo Bandu
dveře do gramofonových a rozhlasových studií.
Už od roku 1959 jste hrál v dixielandové kapele
Storyville Jazz. Jak jste se k »dixíku« dostal?
Do dixielandu jsem se zamiloval při prvním po-
slechu desky s australským dixielandem Graeme
Bella. V roce 1947 se zúčastnil pražského festiva-
lu mládeže a nahrál tady sérii nezapomenutelných
snímků: Ballin The Jack, My Sister Kate, Dallas
Blues, When The Saints... Dodneška považuji tyto
nahrávky za největší klenoty klasického jazzu - i
když se paradoxně nejedná o kapelu americkou. 
Poslouchat či dokonce hrát podobnou »kapita-
listickou« muziku v Československu té doby zna-
menalo koledovat si o průšvih. Když jste se do di-
xielandu pustili se Storyville Jazz, narazili jste?
Samozřejmě nám horliví místní papaláši dělali
potíže, nikde jsme dlouho hrát nevydrželi, ale dů-
vody k ukončení angažmá byly už i v téhle době
alibistické. Nadměrný hluk, nepřístojné chování
návštěvníků, nevyhovující toalety. Takže jsme pu-
tovali od lokálu k lokálu a vydrželi v něm vždy do
chvíle, než se nějaký soudruh vzpamatoval a začal
hledat důvody k ukončení našeho vystupování. O
nějakém oficiálním zákazu dixielandu ale nevím,
možná byla jen vydaná instrukce »nezakazovat,
ale zbytečně nepopularizovat«. Takové nařízení
bylo vydáno i pro Banjo Band koncem 80. let. Na-
štěstí už v redakcích a různých komisích nesedělo
tolik blbců, jako začátkem let 60., a na »doporu-
čení« se moc nedalo. Lidi se už tolik nebáli.
Na přelomu 60. a 70. let jste si prošel »country

obdobím«. Jak na své účinkování v tehdy vele-
populárních trampských souborech KTO, White
Stars či Mustangové vzpomínáte?
I když muzika, kterou jsem v těch kapelách hrál,
nebyla moje parketa, vzpomínám na vystupování
na countryových pódiích s láskou. Na rozdíl od
dixielandu jsem měl v countryových kapelách da-
leko víc příležitostí vyžívat se sólově - nejsem si
jist, zda to bylo ku prospěchu jejich stylovosti, ale
nic nenamítali. A ve skupině Mustangové jsem
měl možnost zkoušet si i své slovo mluvené. Také
skvělá zkušenost, cenná v nedaleké budoucnosti.
Půl roku jste si vydělával jako hráč na balalajku
v ruských klubech v Paříži. Kde jste se tam vzal?
Jak se slušelo, utekl jsem po ruské invazi  do Paří-
že, kde jsem měl kamarády. Nebyl jsem ve Francii
poprvé, a tak jsem věděl, že se jako muzikant ve
francouzské emigraci uživím spíš ruskou muzi-
kou, než jazzem nebo nějakým tím westernem. A
tak jsem od Rusů prchal s ruskou balalajkou
Zkouším si vás představit v rubášce ‘ala Ivan z
Mrazíka, jak s balalajkou v ruce putujete od sto-
lu ke stolu a drnkáte Rusům do oušek častušky.
Byla to fakt taková legrace, jak se to s odstupem
půl století jeví?
Takový trapas to zase nebyl, měl jsem čislo virtu-
ózní hry na balalajku a doprovázela mě místní ka-
pela, v jednom klubu harmonikář. Moje číslo mělo
u ruských návštevníků úspěch. Nepoznali asi vět-
šinou, že se jedná o ragtimové rify. Prokoukl mě
jen kapelník velkého balalajkového orchestru v
nóbl ruském podniku Rasputin na Champ Elysée.
Kamarádi mě k němu poslali na konkurz. Nedalo
se odolat, šlo o dost velké peníze, které jsem jako
novopečený emigrant potřeboval. Připravil jsem si
směs jímavých staroruských melodií - když jsem si

ji doma zkoušel, až mě běhal mráz po zádech, jak
z mých tremol  dýchala Volha. Balalajkovému ka-
pelníkovi jsem to zahrál, chvíli přemýšlel a pak
hlubokým rozvážným hlasem poznamenal: „St-
ránnaja muzika, óčeň stránnaja muzika.“ Už jsem
se radoval, ale pak dodal: „Éto džaz?“ Tak jsem si
balalajku zabalil a šel zase pidlat do klubu.
Záhy jste se vrátil do vlasti, dál »pidlal« v Banjo
Bandu a také skládal jednu písničku za druhou.
Která jako první zlidověla? Víte...?
Asi to byly Rožnovské hodiny, čili první písnička,
kterou jsem nazpíval sám. Úplně první moji sk-
ladbu Upírova píseň nazpíval Honza Pacák. Ale
možná to byla tahle píseň, která vešla jako první
do povědomí, nevím...
Mimochodem – jak dlouho už žijete v Dobřicho-
vicích? Song Hlásná Třebáň je krásná vznikl,
když už jste bydlel »u Berounky«, nebo před tím? 
V Dobřichovicích bydlím 32 let, od roku 1984, to
už byla Hlásná Třebáň dávno na světě. V té době
jsem žil na dálném východě, v Mukařově. Měl
jsem za sebou několik písniček o Sázavě, tak jsem
se zastavil u Berounky. Procházel jsem místo po
místě a vybral si Hlásnou Třebáň, ve které jsem
několikrát mírně opíven uviznul. Taková obec
přece písničku mít musí, jsem si řekl. 
Kterou éru Banjo Bandu považujete za nejvydaře-
nější? A na koho z kolegů vzpomínáte nejraději?
Za nejvydařenější pocitově považuji euforickou
startovní éru v letech 1976-80, za nejvydřenější
komerčně éru natáčení Čundrcountry show a
Country estrády a nejvydařenější hudebně logicky
tu současnou. Nejraději  vzpomínám na už zmíně-
ného klavíristu Pavla Skálu. On mě po létech hu-
debního tápáni zasvětil do tajů harmonie, vedení
basů, trojhlasů, až jeho aranžmá učinila Banjo
Band schopným překročit práh hudebních studií.
A také mě zasvětil do základů jazzové improviza-
ce, čehož jsem padesát let pro jiná vytížení nevy-
užil. Až  teď, po odchodu do televizní penze, jsem
navázal na to, s čím jsem díky Pavlu Skálovi za-
čal. Na stará kolena si doma brnkám na kytaru a
mám radost z každého pokroku. A také si při tom
brnkání vzpomínám na profesora Viléma Mataus-
che, který mi »srovnal« prstoklady.
Na co a na koho se mohou těšit návštěvníci v
úvodu zmiňovaného narozeninového koncertu?
Kromě Banjo Bandu a jeho stálých zpívajícich
komiků Jana Mrázka, Lenky Šindelářové, Lenky
Plačkové a Libuny Roubychové vystoupí naši bý-
valí členové Géza Gerendáš, Petr Kaňkovský, sa-
xofonista Svatobor Macák a tubista Václav Dědi-
na. Možná přijde Luděk Sobota. Budeme hrát,
zpívat, snažit se bavit a já budu také trochu vzpo-
mínat. Miloslav FRÝDL

STARÁ PARTA. Banjo Band Ivana Mládka ve své »dřevní« sestavě.        Foto ARCHIV

V HLÁSNÉ KRÁSNÉ. Ivan Mládek s částí Banjo
Bandu na Slavnostech trubačů v Hlásné Třebani.

Foto NN M. FRÝDL
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Máje budou letos také povltavské
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE POPRVÉ »ZAVÍTÁ« I DO PRAHY

Poberouní - Posedmnácté se letos
v květnu bude konat poberounský
folklorní festival Staročeské máje.
Poprvé bude jedním z jeho hosti-
telských míst - Praha!
Zadní Třebaň, Lety, Černošice, Vše-
radice, Vinařice... V těchto - a něko-
lika dalších - obcích kolem Beroun-
ky, resp. pod brdskými Hřebeny je
folklorní festival Staročeské máje
»doma«, koná se tu už mnoho let.
Letos poprvé bude ale nejen pobe-
rounský, nýbrž také - povltavský. V
pondělí 16. 5. se totiž máje přestěhu-
jí na Křižovnické náměstí v historic-
kém centru Prahy. Jak to přijde?
Pořadatele folklorního festivalu os-

lovili organizátoři svatojánských
slavností Navalis s tím, že by měli
zájem se ke Staročeským májům při-
pojit. Podvečernímu procesí poutní-
ků z Katedrály svatého Víta na Kar-
lův most a následnému monumentál-
nímu baroknímu koncertu na Vltavě
tak bude předcházet odpolední pře-
hlídka českých a moravských krojo-
vaných družin. Obyvatelé hlavního
města i početní turisté se tak budou
moci potěšit uměním dudáků z Pod-
krušnohoří, tanečníků z Kamýka nad
Vltavou i Prahy či zpěváků z Kuno-

vic. Poberouní bude v předpolí Kar-
lova mostu reprezentovat staropraž-
ská kapela Třehusk.
Ale ani obdivovatelé folkloru v na-
šem kraje nepřijdou zkrátka. O
všech květnových víkendech se jim
postupně na různých místech před-
staví přes čtyři desítky kapel, taneč-
ních souborů či pěveckých sborů.
Své zástupce budou letos mít na má-
jích národopisné oblasti Čech, Mo-
ravy, Slovenska a dokonce i Slovin-
ska. Chybět samozřejmě nebudou
ani další osvědčené součásti progra-

mu: průvody krojovaných účastníků,
ceremoniály žádání o právo, tančení
besedy, pobožnosti, stylové jarmar-
ky, večerní zábavy či sousedská po-
sezení... Miloslav FRÝDL

Řevnice - Literární dílo chirurga
a spisovatele, obyvatele Řevnic
Tomáše Šebka Mise Afghánistán,
bylo nominováno do ankety Čes-
ká kniha 2016. O tom, zda prestiž-
ní titul získá, můžete svým hlasem
rozhodnout i vy.
Šebek se v »barvách« mezinárodní
organizace Lékaři bez hranic zúčast-
nil humanitárních misí na Haiti a v
Afghánistánu. Mnohdy dramatické
zážitky, o které při jeho pracovních
pobytech nebyla nouze, průběžně
zaznamenával v reportážích, které z
misí rozesílal stále rostoucímu okru-
hu známých a příznivců. Po návratu
domů pak autentické postřehy vydal

knižně. Druhá z jeho knih, Mise
Afghánistán - Český chirurg v zemi
lovců draků, se nyní ze 140 přihlá-
šených dostala do výběru 14, které
byly nominovány Laureátem Ceny
Česká kniha 2016. „Chudáci akade-
mici musí teď přelouskat, co jsem
neuměle a jen s pomocí mnoha vul-
garismů zapsal. A pak rozhodnou,
do toho jim mluvit nemůžeme,“
uvedl Šebek. K tomu, aby řevnický
autor získal Cenu čtenářů České
knihy, ale můžete přispět i vy. Jak?
Když mu přidělíte svůj hlas na
http://www.ceskakniha.com/CZ/CK
2016_CZ.php?lang=CZ. Uzávěrka
hlasování je 9. 5.  Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Obnovení provozu je plánováno na
květen.            (vš)
KINO ŘEVNICE
6. 4. 20.00 ZKÁZA KRÁSOU
8. 4. 18.00 PAT A MAT VE FILMU
8. 4. 20.00 SPOTLIGHT
9. 4. 15.30 ZOOTROPOLIS
9. 4. 17.30 REVENANT
9. 4. 20.00 NIKDY NEJSME SAMI
13. 4. 20.00 TRABANTEM DO
POSLEDNÍHO DECHU
15. 4. 18.00 ULICE CLOVERFIELD 10
15. 4. 20.00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK
16. 4. 15.30 KUNG FU PANDA 3
16. 4. 17.30 SPOTLIGHT
16. 4. 20.00 TEORIE TYGRA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
4. 4., 6. 4., 11. 4., 13. 4., 18. 4. 13.45
KRÁLOVÉ HOR
4. 4. 18.30 BATMAN VS. SUPERMAN:
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
5. 4. 17.30 DEADPOOL
5. 4. 20.00 LAGERFELD DŮVĚRNÉ
6. 4., 8. 4., 13. 4. 17.30 (Pá 20.00) TEO-
RIE TYGRA
6. 4. a 20. 4. 20.00 ČARODĚJNICE
7. 4. 15.30 RODINNÝ FILM
7. 4., 9. 4., 11. 4., 15. 4. 17.30 (Čt 18.30,
So 20.00) SPOTLIGHT
8. 4. a 11. 4. 17.30 (Po 20.00) ULICE
CLOVERFIELD 10
9. - 10. 4. 15.30 PAT A MAT VE FILMU
9. 4. a 12. 4. 18.30 (Út 17.30) MOJE
TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2
10. 4. a 13. 4. 17.30 (St 20.00) PÁD
LONDÝNA
12. 4. 20.00 SMRTELNÉ HISTORKY
14. 4. 15.30 REVENANT ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ
14. 4. - 17. 4. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
16. a 18. 4. 15.30 (Po 17.30) TOTEM VLKA
16. a 19. 4. 20.00 (Út 17.30) PÁTÁ VLNA
17. 4. 15.30 ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT
18. 4. 20.00 KOLONIE

KINO RADOTÍN
5. 4. 17.30 MUSTANG
5. 4. 20.00 DENÍK KOMORNÉ
6. a 9. 4. 17.30 (So 20.00) TEORIE TYGRA
6. 4. 20.00 MŮJ KRÁL
7. 4. 17.00 BATMAN VS. SUPERMAN:
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D
7. 4. 20.00 PŘÍPAD SK1
8. 4. a 16. 4. 17.30 (So 16.00) BARBIE:
TAJNÁ AGENTKA
8. 4. a 19. 4. 20.00 HUMR
9. 4. a 15. 4. 16.00 (Pá 17.30) PAT A
MAT VE FILMU
9. 4. 17.30 FLORENCIE A GALERIE
UFFIZI 3D - dokument
12. 4. 17.30 VOJTĚCH
12. 4. 20.00 LEKCE
13. 4. 17.30 MY TŘI NEBO NIKDO
13. 4. 20.00 ULICE CLOVERFIELD 10
14. 4., 16. 4., 20. 4. 17.30 (So+St 20.00)
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
14. 4. 20.00 OREL EDDIE
15. 4. 20.00 QUEEN: A NIGHT IN
BOHEMIE - záznam koncertu
16. 4. a 20. 4. 17.30 PŘÍBĚH LESA

Kdy a kde se letos koná folklorní festival
BEROUN, Barrandovo náměstí - sobota 7. května 2016
VINAŘICE, náves - sobota 7. května 2016
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves - sobota 7. května 2016
VŠERADICE, u hospody - sobota 14. května 2016
MOKROPSY, Masopustní náměstí - neděle 15. května 2016
PRAHA, Křižovnické náměstí - pondělí 16. května 2016
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves - sobota 21. května 2016
LETY, náves - sobota 28. května 2016
KARLŠTEJN, náměstí - neděle 29. května 2016

Řevničan »sahá« po České knize
DÍLO TOMÁŠE ŠEBKA MŮŽE ZVÍTĚZIT I DÍKY VÁM

Tipy NN
* Besedu o tom, jak má vypadat kni-
hovna 21. století, povede regionální
ředitel neziskové organizace IREX
Matěj Novák 6. 4. od 18.00 v Mod-
rém domečku Řevnice.            (pan)
* Koncert unikátního jednočlenné-
ho orchestru Honzy Ponocného Cir-
cus ponorka se koná 7. 4. od 19.00 v
Klubové scéně Milana Peroutky Ra-
dotín. Vstupné 150 Kč.               (dar)
* Mário Bihári a Bachtele Apsa za-
hrají hudbu balkánských, maďar-
ských, španělských, ruských i slo-
venských Romů 8. 4. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Premiéra pohádky pro děti Kaš-
párkův svět v podání Divadelního
spolku Gaudium bude k vidění 9. 4.
od 15.00 ve velkém sále Kulturního
střediska U Koruny Radotín. Vstup-
né 60 Kč. Dana RADOVÁ
* Keltskou hudbu zahrají na irskou
harfu S. Barry a na flétny A. Kudr-
nová 9. 4. od 18.00 v zámecké kapli
sv. Judy Tadeáše Dobřichovice. (ak)
* Kapela The Snails zahraje 9. 4. od
18.00 v Pivotelu MMX Lety. (lep)
* Komedii A. Saramonovicze Tes-
tosteron uvede divadelní soubor
Point Prostějov 9. 4. od 19.00 v sále
Kulturního střediska U Koruny Ra-
dotín. Vstupné 190 Kč.               (dar) 
* XV. ples pořádají 9. 4. od 19.30 v
Lidovém domě Řevnice Folklorní
soubor Klíček a místní ZŠ. Hraje
VPO a hosté, předtančení i taneční
překvapení, slosovatelné vstupenky.
Vstupné 150 Kč. (box)
* Divadelní představení pro děti
Dlouhý, Široký a Bystrozraký uvede
divadlo ŠUS 10. 4. od 16.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Výstava Jarmila Novotná: Operní
diva v berounském Muzeu Českého
krasu potrvá do 10. 4.                  (kos)
* Besedy o Japonsku s cestovate-
lem Bohumilem Starým se můžete
zúčastnit 14.  4. od 19.00 v Klubové
scéně M. Peroutky Radotín. Vstup-
né 60 Kč. Dana RADOVÁ
* Bluegrassovou kapelu Poutníci si
můžete poslechnout 14. 4. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Třetí Květinkový ples se koná
15. 4. od 20.00 v sále U Kafků Lety.
Hraje kapela The Blue Moon, vstup-
né 200 Kč. (bt)
* Vizovická hudební stálice Fleret
zahraje 15. 4. od 20.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš)
* Na hudební pohádku Brémští
muzikanti na motivy bratří Grimmů
se můžete vypravit 17. 4. do Černo-
šic. V místním Clubu Kino začne v
16 hodin. (vš)
* Beseda s dětskou spisovatelkou
Danielou Krolupperovou se koná
20. 4. od 17.00 v Obecní knihovně
Mořinka. Vstupné 30 Kč.           (kas)
* 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.              (tob)

Hudební ples pořádala 2. dubna v zadnotřebaňském Společenském domě
dětská lidová muzika Notičky z Řevnic. Mluveného slova se ujal Jan Flemr
a pozval na podium na čtyři desítky muzikantů i tanečníků. Ti předvedli
skvělé vystoupení a dvě překvapení. V tom prvním putovali se Sašenkou
Živnou na jih Afriky, ve druhém si zahráli na gangstery. Nechyběl bazárek
s několika stovkami cen, ani soutěž o nejhezčí krojovaný pár - cenu získa-
li návštěvníci plesu, kteří přicestovali z Anglie. Na programu byla dámská
volenka i půlnoční losování vstupenek o hlavní ceny. Senátor Jiří Oberfal-
zer souboru předal šek na 10 000 korun. Kromě Notiček vyhrávala skupi-
na Ideal Band z Rakovníka. Tančilo se až do ranních hodin.                   (pef)

Foto NN M. FRÝDL

Notičky si zahrály na gangstery
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Všeradův kurýr

První dubnový víkend se v Zámec-
kém dvoře Všeradice konal 3. ročník
turnaje mladších i starších přípra-
vek. Na umělém povrchu se pos-
tupně utkalo 22 týmů, tedy přes 200
mladých fotbalistek a fotbalistů.
Ačkoliv se v sobotu 2. 4. ráno všude
povalovala mlha, slunce se nemohlo
prodrat skrz mraky a trápily nás ran-
ní mrazíky, postupně se na hřiště
sjelo 6 družstev ročníků 2006. Hol-
ky a kluci se pustili do utkání s ver-
vou a nasazením. Mnohé zápasy by-
ly velmi vypjaté, jak fyzicky, tak
emocionálně. Po poledni bylo do-
hráno. Na 6. místě skončily Hosto-
mice, na 5. Řevnice, na 4. Rpety.
Bronzovou příčku obsadily domácí
Všeradice, stříbrnou Loděnice a ab-
solutním vítězem se staly Lety, které
za celý turnaj inkasovaly jen 2 góly
a 20 jich nastřílely! První tři druž-
stva si odnesla poháry a šampaňské,
medaili dostal každý hráč. Za indivi-
duální výkony cenu získali Jiří Janek
(Loděnice), Filip Jaňour (Rpety),

Miki Cilenty (Lety), Adam Štýcha
(Řevnice), Honza Matějček (Všera-
dice) a za Hostomice dominovala
Terezka Pavlicová.
Po společném obědě v místní restau-
raci měli velcí volno, hřiště se zača-
lo plnit »prcky«, tedy ročníky 2008.
Na tuto část turnaje dorazilo 8 týmů.
Zprvu se hrálo ve 2 skupinách systé-
mem každý s každým, poté následo-
valy boje o konečné pořadí. Jestliže
dopolední utkání byla dramatická, ta
odpolední byla pro většinu fanoušků
a trenérů infarktová. Hned tři utkání
ze čtyř rozhodovaly až penaltové
rozstřely! Při slavnostním vyhlášeni
si pro zlaté medaile a pohár se šam-
paňským došli hráči »zelené« Příb-
rami, kteří ve finále porazili Králův
Dvůr. Třetí místo patřilo Příbrami
»černé«. I tentokrát byl medailí a
plakátem oceněn úplně každý hráč.
Nedělní východ slunce jsme opět vi-
děli na všeradické »umělce«. Turnaj
pokračoval ročníky 2007 a opět bylo
nabito. Nejprve odehrálo 8 týmů,

rozdělených do 2 skupin, každý s
každým, pak následovaly bitvy o
umístění. „Do této části turnaje jsme
nasadili dva týmy. Chtěli jsme dát
šanci všem klukům, aby si pořádně
zahráli, takže za náš Real Všeradice
nastoupili i kluci mladší než 2007,“
uvedl trenér Michal Vitner. Po pěti
hodinách byli slavnostně vyhlášeni
vítězové. Třetí místo obsadili Barca
Všeradice, z vyrovnaného finálové-
ho utkání vítězně vyšel Králův Dvůr,
který zdolal Chuchli 1:0. 
„Jsme moc rádi, že o turnaj byl tako-
vý zájem. Věřím, že si všichni hráči
víkendu užili a prověřil jejich hru
před nadcházející fotbalovou sezo-
nou, kde už se bude hrát »naostro«.
My jsme velmi spokojeni. Naši kluci
uhráli dvakrát bronzovou příčku,
jednou skončili na 7. místě, jednou
na 8. místě. Nicméně, pořadí není to
nejdůležitější. Cílem bylo dát pro-
stor co nejvíce klukům a nechat je
hrát,“ uzavřel Vitner. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Ve dvoře hrálo dvě stě fotbalistů
VE VŠERADICÍCH SE PRVNÍ DUBNOVÝ VÍKEND KONALY TURNAJE PŘÍPRAVEK

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2016 (199)

NA TURNAJI. Všeradická přípravka (ve světlém) v utkání s Letovskými a vítězové turnaje - tým FK Lety.    Foto Lucie BOXANOVÁ a Petra FRÝDLOVÁ

Žijte »doma« aktivně!
Nedávno uplynulo pět let ode dne,
kdy byla osazena na horní návsi ve
Všeradicích šachová figura bílé krá-
lovny a naše obec se stala součástí
akce Karlštejnské šachy. Když hod-
notím význam zapojení do této akti-
vity, musím říci, že jsme udělali sp-
rávně. Díky ní si naši obec, její pa-
mátky a další atraktivity prohlédlo
mnoho turistů, z nichž někteří se sem
vracejí. Pokud obec dbá na svůj roz-
voj, propagaci, má zájem o své ob-
čany, pak určitě platí heslo »Venkov
pro nás i naše děti«. Celý svůj život
jsem prožil ve Všeradicích a vždy
jsem se snažil o jejich rozvoj i rozvoj
okolí. Chci tak činit i v dalších le-
tech, neboť jsem bytostně přesvěd-
čen, že stojí zato udržet venkov živý
a rozvíjející se. Apeluji na všechny:
snažte se aktivněji zapojovat do ži-
vota v místě svého bydliště! Je špat-
né být jen nespokojeným konzumen-
tem toho, co nám někdo naservíruje
pod nos. Přispějte každý podle svých
možností, radou, brigádou,úklidem
okolí svého domu k tomu, aby ven-
kov byl živý a příjemný pro všechny.

Bohumil STIBAL, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Výtvarné soutěže O dvanácti
měsících aneb Rok v obrazech se
mohou zúčastnit děti do 15 let. Ob-
raz jednoho měsíce v roce je třeba v
Městské knihovně Hostomice ode-
vzdat do 20. 4. (hol)
* Zápis do Mateřské školy Hosto-
mice spojený se Dnem otevřených
dveří se uskuteční 28. 4. od 9 do
16.00. (hol)
* Báseň kolektivu mladých hasičů
Vižina, která byla otištěna v minu-
lém čísle NN, postoupila do krajské-
ho kola soutěže Požární ochrana
očima dětí. Ocenění převezmou ha-
siči 6. 4. ve Zdicích. (jaf)
* Dvě dodávky se srazily 29. 3. před
polednem v Podbrdech, u odbočky
na Všeradice. Řevničtí hasiči pomo-
hli s odstraněním poškozených aut a
zajistili úklid vozovky. (pan)

Na pomlázku ve Vižině chodily i maminky
Konec března byl ve Vižině ve zna-
mení řady akcí. Na Josefa byly kar-
nevaly, odpoledne dětský, večer dos-
pělácký. Hrál DJ Sunny, v maskách
se přišlo vyřádit mnoho dětí i dospě-
lých. Na Velký pátek, kdy se otvírají
všechny poklady, se konal veliko-
noční pochod na Skálu. Cestou děti
plnily úkoly, v cíli hledaly zajíčka s
pokladem, opékaly buřty a užívaly si
prvních jarních paprsků. Na Boží
hod velikonoční si mladí hasiči hro-
madně pletli pomlázky a na Červené
pondělí vyrazily do ulic Vižiny s po-
mlázkami nejen děti, ale protože je
přestupný rok, i jejich maminky.
Neponechaly nic náhodě, vyšlehaly
a popily na zdraví v mnoha stave-
ních. Velikonoce byly opravdu vese-
lé. Jana FIALOVÁ, Vižina Na pomlázku letos s dětmi vyrazily i maminky.      Foto ARCHIV
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Vážení spoluobčané, snad se
vám podařilo prožít klidné Veli-
konoce a vyvarovali jste se bři-
chabolu z vaječné pomazánky!
Ti z vás, kteří se během svátků
procházeli či projížděli kolem
liteňského náměstí, si možná
všimli drobných změn, které si-
ce zatím náměstí na kráse nepři-
daly, ale staly se dalším krokem
k jeho zkrášlení. Střed náměstí
projde úpravami, stejně jako za-
travněná část u budovy Úřadu
Městyse, která se změní v zá-
honky. Doufám, že průjezd pak
bude příjemnější a postupně se
nám podaří dát »dokupy«
všechny části Litně, Leče, Bělče
i Vlenec. Ve Bělči je pro začátek

plánovaná úprava okolí místní-
ho památníku. Dalším plánova-
ným krokem je výsadba aleje
podél cesty k ČOV. Možná i tato
výsadba bude organizována for-
mou obecní brigády, o které, v
případě jejího konání, budete
včas informováni a pozváni. 
V zájmu jednoduššího přístupu
k základním informacím pro
všechny generace, se na vývěs-
kách objevily stručné informace
z úřadu,  kde naleznete kontakty
na úřad a výše poplatků pro rok
2016. Dále by na stejných mís-
tech  měl viset seznam kultur-
ních akcí, které už mají jistý ter-
mín. Uvidíte-li, že jsou někde
tyto dokumenty poškozeny, ne-

bo chybí, kontaktujte prosím
ÚM Liteň, abychom mohli ne-
dostatky napravit.
Majitele pejsků bude určitě zají-
mat, že očkování psů se usku-
teční 18. května. O přesném
místě a čase vás budeme infor-
movat v dalším čísle Liteňského
okénka, na vývěsních plochách
a internetových stránkách obce
www.mestysliten.cz.
Napadne-li vás něco, o čem jste
se dnes nedočetli, nebo co by
vás zajímalo, neváhejte mě kon-
taktovat na adrese: sarka.marci-
nova@seznam.cz .
Přeji vám krásné začátky jara!

Šárka Marcínová, 
místostarostka Litně

Nová škola zahájí v září
Liteň - nová základní škola začne od září pů-
sobit v Litni. Jednou z jejích spoluzakladate-
lek je Lenka KoTKová.
Kdo je zřizovatelem školy a kde bude sídlit?
Zřizovatelem školy je skupina rodičů a podporo-
vatelů, jež nese název Naše základní škola, z. ú.
Ředitelkou organizace byla zvolena Jana Havlíč-
ková. Zvolili jsme tuto formu příspěvkové orga-
nizace (zapsaný ústav) proto, abychom zdůrazni-
li, že se jedná o neziskový projekt. Této skuteč-
nosti se snažíme uzpůsobit také školné. Jako síd-
lo školy jsme zvolili Městys Liteň, který nám s
laskavým souhlasem místního zastupitelstva
nabídl pronájem vhodných prostor v areálu býva-
lého učňovského střediska a souhlas s provozo-
váním základní školy v rozsahu od 1. - 9. třídy. 
(Dokončení na straně 9) (mif)

Ani levá, ani pravá - hlava...
Ve středu 16. března se konalo okresní kolo dět-
ských sólových recitátorů v Lochovicích. Liteň-
ská základní škola je pravidelným účastníkem. Do
Lochovic jezdíme rádi, vždy se nám tam moc líbí.
Výborná organizace, skvělé občerstvení, milá a
přátelská atmosféra.  A také - ač to zní poněkud
neskromně - v soutěži dosahujeme úspěchů. Má-
me velkou radost, že naše děti rády recitují, rodi-
če se zapojili, pomáhají dětem s výběrem textů a
v případě postupu s nimi jezdí do krajského kola.
Konkurence ve všech věkových kategoriích byla
letos veliká, přihlášeno bylo téměř šedesát recitá-
torů z jedenácti škol berounského okresu. Všichni
naši reprezentanti si zaslouží pochvalu. Velká gra-
tulace patří za 1. místo ve III. věkové kategorii
Lindě Šafnerové, jež ve svém textu zjistila, že nej-
důležitější není ani levá, ani pravá, ale hlava, za 2.
místo ve IV. věkové kategorii Leoně Grňové, jejíž
přednes všem přítomným učaroval, a za 3. místo
ve II. věkové kategorii Kristiánu Komancovi, kte-
rý jednou určitě bude mít výbornou rockovou ka-
pelu. V soutěži o cenu publika si získali srdce
menších i větších diváků nejen Linda, Lea a Kris-
tián, ale také Pavla Blechová za kouzelný přednes
básně o Palečkovi. Lee i Lindě přejeme, aby se
jim na krajském kole v Kolíně dařilo a všem ostat-
ním děkujeme.      Marie HusáKová, ZŠ Liteň

Střed náměstí čekají úpravy
ZKRÁŠLENÍ SE DOČKAJÍ LITEŇ, LEČ, BĚLEČ I VLENCE

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       4/2016 (54)                

NA VÝSTAVĚ. Výstava prací klientů sdružení Ko-
niklec při Ústavu sociální péče v Suchomastech
se konala v liteňské knihovně. Velikonoční deko-
race a další předměty si prohlédli také žáci ZŠ Li-
teň. Foto Hana HAVELKOVÁ

Šestadevadesát účastníků tančilo a
soutěžilo na karnevalu, který se ko-
nal 12. března v Litni. Uspořádalo
jej liteňské pracoviště střediska vol-
ného času Domeček Hořovice za
přispění Městyse Liteň.
V sále  restaurace Ve Stínu lípy to
opravdu žilo. Karnevalový rej navš-
tívilo mnoho masek - piráti, princez-
ny, různá zvířátka... Nejlepší klučičí
maskou byl »Olaf« Tomášek Kraidl,
nejlepší maskou holčičí se stala
»Šmoulinka« Viktorka Pořízová.
Soutěžilo se ve všech možných dis-
ciplínách. Nejlepším úkolem bylo
prolézt strachovým pytlem - některé
masky to zvládly i dvanáctkrát!
Tentokrát se ovšem zapojili i rodiče
a prarodiče. Trasu plnou překážek

museli soutěžící zdolat s nohama
svázanýma krepákem - když měříte
třeba 175 cm a vaše dítko jen 100
centimetrů, není to právě jednodu-
chý úkol. Jedna z odvážných babi-
ček se pokusila projít trasu s oběma
vnoučaty a - povedlo se! 
Na akci vystoupily děti ze zájmo-
vých útvarů v Litni. První zatančily
holčičky z Hýbánek pod vedením
Kateřiny Kellerové a Šárky Marcí-
nové, následovala modní přehlídka
dívek z klubu AVE.
Na závěr karnevalu naši »DJ« Da-
vid Kaluba a Matěj Macourek vyhá-
zeli na děti přes sto balónků, které
caparti museli co nejdéle udržet ve
vzduchu.  Text a foto

Eva Knopová, Krupná

LiteňskéOKÉNKO

Na liteňském karnevalu soutěžily děti, rodiče i prarodiče
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Tvořivou dílnu uspořádalo v sále
restaurace Ve Stínu lípy liteňské pra-
coviště Domečku Hořovice. Hlavní
organizátorka Eva Knopová si k ruce
vzala mimo jiné žáky 9. třídy ZŠ Li-
teň a moc si jejich pomoc pochvalo-
vala. Účastníci si mohli vyzkoušet,
jaké triky se dají dělat s vejci. Sch-
válně, víte jak vyrobit stříbrné vej-
ce? Znáte kouzlo přeměny vajíčka v
hopík? Naše děti už to všechno vidě-
ly, vlastníma rukama osahaly a po-
chopily. Je to ta nejlepší metoda, jak
se něčemu naučit. A bavilo to i devá-
ťáky. Inspirováni tímto tvořivým do-
polednem a zajímavými pokusy za-
čali plánovat něco podobného na ja-
ro - hlavním tématem tentokrát bu-
de mléko. Těšíme se, co  Eva s naši-

mi žáky vymyslí. S tématem přišli
sami, nápad byl Filipův, ale přijat
byl i ostatními, každý přišel s něja-
kou další možností, inspirací a obo-
hacením. Tvořivé dílny se s liteňský-
mi dětmi zúčastnili i žáci ze Zadní
Třebaně. Doufáme, že si nenechají
ujít ani plánovanou mléčnou akci. 

Dopoledne nechyběly ani výtvarné
aktivity i milovníci hlavolamů si při-
šli na své a individuální či skupinové
skládání puzzle naše nejmenší velmi
bavilo. Když něco úplně nevycháze-
lo, jejich starší kamarádi jim pomoh-
li. Zároveň se konala výstava výtvar-
ných prací  žáků liteňské školy moti-

vovaná plánovaným maškarním ple-
sem s tématikou Veselé ZOO.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Zábavný den s bohatým programem
připravil na Zelený čtvrtek 24. 3.
liteňský Domeček.
V osm hodin ráno se sešly děti ve
výtvarné dílně, aby si připravily ve-
likonoční košík pro koledníky. V de-
set hodin už byly děti venku a po
pohádkových kartách putovaly Lit-
ní. Počasí nám nepřálo - po cestě
jsme zmokli, zažili kroupovou pře-
háňku, studený vítr, při návratu nao-
pak svítilo sluníčko. V teple klubov-
ny košíky zaschly a mohli jsme začít

dekorovat. Fantazie dětí je nepřeko-
natelná - koš se opravdu každému
povedl. Výborný oběd pí Smíšková
dovršila sladkou odměnou pro kaž-
dého jedlíka. Stolní hry pak děti ro-
zehrály s takovým zaujetím, že rodi-
če museli na své potomky nemalou
chvíli počkat.
Další společné setkání na téma Mo-
týlí den s vyráběním, putovací hrou
a zábavou plánujeme na 23. 4. od 8
do 14 hodin.          Eva KNOPOVÁ,

Domeček Liteň

Víte, jak se vyrábí stříbrné vajíčko?
VE STÍNU LÍPY SE KOUZLILO S VEJCI, DALŠÍ TVOŘIVÁ DÍLNA BUDE NA TÉMA MLÉKO

Na Zelený čtvrtek v poledne se u
kapličky v Korně sešly děti, které za
doprovodu řehtaček obcházely obec
až do Bílé soboty.
Písničkou o Jidášovi a Ježíši Kristo-
vi si připomněly křesťanskou histo-
rii, cestou se třikrát pomodlily. Tato
tradice patří v Korně k velikonoč-

ním svátkům - snad se ještě pár let
udrží a budeme si připomínat, proč
se Velikonoce slaví a máme volno. 
Velikonoční pondělí patřilo pomláz-
ce, vajíčkům, čokoládám a pro dos-
pělé skleničkám. U většiny stavení

bylo pro koledníky připravené i ob-
čerstvení. Sluníčko krásně hřálo, tak
mnozí odpoledne vyrazili pěšky, v
kočárku i na koních oborou na pro-
cházku či projížďku do Litně.

Kateřina JÍCHOVÁ, Korno

Liteňské aktuality 
* Sběr kovového odpadu a vyslou-
žilých elektrospotřebičů pořádají
liteňští hasiči 17. 4. od 9.00. Kovové
věci přivezte k hasičárně, nebo ne-
chte 17. 4. od 9.00  u veřejné cesty.
Nově svážíme i vysloužilé autobate-
rie a  elektrospotřebiče (pračky, led-
nice, mrazáky, televize, vysavače,
telefony, elektromotory, výpočetní
techniku...). S těžkými věcmi hasiči
pomohou. Info na tel.: 723 793 666
a 739 209 471.  (lum)
* Větve a dřevo určené ke spálení
můžete 17. 4. od 9.00 bezplatně ulo-
žit na nádvoří  zámku v Litni. Trávu,
listí a lakované dřevo nenoste. (lum)
* Čarodějnice v Litni se budou ko-
nat 30. 4. na dvoře zámeckého areá-
lu. Otevřeno bude od 16.00. Na pro-
gramu je netradiční zábavný běh pro
děti i dospělé, prezentace závodníků
od 16 do 16.45, start v 17.00. Volná
zábava s reprodukovanou hudbou,
trampolína, občerstvení, vstup zdar-
ma.             Lukáš MÜNZBERGER
* Školní ples ZŠ Liteň se konal  5. 3.
v restauraci Ve Stínu lípy. Organizaci
zajišťovali členové Klubu přátel ško-
ly při ZŠ F. J. Řezáče ve spolupráci se
školou. Při vstupu byli příchozí pří-
jemně překvapeni vkusnou výzdobou
a uvítacím drinkem. Hrála skupina
Karavel, nechybělo půlnoční předsta-
vení - divadelní skeč Mise na Mars z
autorské dílny Lídy Boudové, který
sehráli učitelé. Atmosféra byla přátel-
ská, v tombole bylo téměř 400 cen.
Klub přátel školy děkuje rodičům za
příspěvky na ples.                          (hav)

Děti obcházely Korno, řehtaly a modlily se

Fotbalisté si z Osova odvezli sedm branek
Osov - K prvnímu jarnímu mistráku nastoupili fotbalisté A-mužstva Litně
hrající IV. třídu okresní soutěže 26. března v Osově. Utrpěli debakl.
Osov - Liteň 7:0
Domácí, kteří za celý podzim dokázali uhrát pouze pět bodů, nedali před-
poslední Litni, která na tom byla o bod lépe, šanci - 4:0 to bylo už do polo-
času. Na chvostu tabulky »pralesní ligy« se tedy ocitli Liteňští.
Liteň - Tetín B 1:10
Branka: Dufek
Druhý debakl Liteňští »schytali« doma. Jedinou brankou vsítil v samém zá-
věru Dufek. Další zápas hraje Liteň 9. 4. od 16.30 v Chrustenicích.        (mif)

Spisovatel poslouchal
- a to se mu to psalo...!
Ráno jsme vstávali v šest hodin a po
sedmé už frčeli lokálkou do Litně.
Vystoupili jsme a hledali cestu k mu-
zeu. Pak jsme si všimli žlutých fá-
borků, sledovali jsme je a ony nás k
dovedly k cíli. Nejdřív jsme se šli
podívat do muzea Svatopluka Čecha
a Jarmily Novotné. Dozvěděli jsme
se hodně o historii slavných liteň-
ských rodáků, nejvíc nás zaujal kou-
sek staré lípy, pod kterou se scháze-
li lidé a vyprávěli si příběhy. Spiso-
vatel Čech poslouchal - a to se mu
to potom psalo! 
Pak jsme šli do restaurace, kde na
nás v prvním patře čekali deváťáci z
liteňské školy. Ukazovali nám poku-
sy s vajíčky - jak vajíčko zestříbrní,
kdy stojí na špičce, jak poznat syro-
vé vejce od vařeného, jak je protáh-
nout hrdlem láhve... Byly tam také
hlavolamy a výtvarná dílna, za spl-
něné úkoly jsme dostali omalovánky
z filmu Řachanda s pastelkami. 
Domů jsme se vydali pěšky. Na chví-
li jsme odbočili a zamířili k hrobce
šlechtického rodu Daubků v lesíku
na okraji Litně, pak už jsme pokra-
čovali po silnici. Do školy jsme při-
šli na oběd.             H. MARešOVÁ, 
L. NOVÁKOVÁ, M. PROCHÁzKA,

T. MAdeJOVÁ,  V. BABKOVÁ,
zš zadní Třebaň

Chystali koše pro koledníky

ŘEHTÁČI. Děti s řehtačkami u kapličky v Korně. Foto Kateřina JÍCHOVÁ

Původně barevná pohlednice zachycuje významné liteňské stavby z počát-
ku 20. století. Byla zaslána do Prahy slečně Lidmile Münzbergerové, což
je pro mě docela dobrý podnět pro další pátrání v rodokmenech...       (lum)

Pohledy do liteňské minulosti
Se zajímavými záběry Litně vás prostřednictvím své sbírky starých
pohlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lu-
káš MÜNZBERGER.

KOUZLA S VAJÍČKY. Děti si vyzkoušely různé triky s vejci. Foto ARCHIV
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Nová škola začne s výukou v září
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Proč jste se rozhodli založit novou školu? A proč
právě v Litni?
Rozhodnutí založit novou školu nebylo otázkou
náhlého popudu, zvažovali jsme je dlouho. Hlav-
ním impulsem byl nedostatek alternativních příle-
žitostí v okolí. Na Berounsku je zatím velmi malá
nabídka škol s netradičním přístupem k výuce a
zejména k dětem, která by navíc byla finančně do-
stupná širší skupině rodin. Příběh vzniku naší ško-
ly bude v nejbližších dnech kolovat na webu, kte-
rý nám má pomoci vybrat kapitál pro snazší start.
Proto nás neváhejte podpořit na www.hithit.cz.
škola má být »komunitní«. Co to znamená?
Komunitní škola v našem pojetí by měla být spo-
lečným projektem dětí, rodičů a našeho blízkého
okolí. Chtěli bychom se co nejvíce otevřít vzá-
jemné komunikaci s těmi, kteří se budou projektu
účastnit. Konkrétně to znamená, že chceme co
nejvíce pracovat s rodiči, zapojit je do dění ve
škole, spolupracovat s externími specialisty, obcí
a všemi, kdo mohou mít pro komunitu přínos a
mají chuť se k nám připojit.
v čem ještě se bude odlišovat od běžné školy?
Hlavní rozdíl bude zejména v odlišném přístupu k
dětem, postaveném na jejich individuálnosti a res-
pektu k nim. Cílem je také motivovat děti k výuce
jiným než tradičním způsobem hodnocení - kla-
sické známkování nahradíme ústním hodnocením,
konec výukového bloku nebude určovat zvonek,
ale průvodce (pedagog). Začínat budeme až okolo
půl deváté a výuku se pokusíme pojmout úměrně
věku i schopnostem žáka a podle nejnovějších
trendů ve vzdělávání. Velkou část informací nebu-
dou děti dostávat, ale zjišťovat vlastním pozoro-

váním, zkoumáním, experimentem, k němuž je
povedeme. Memorování nahradí vlastní zkuše-
nost a prožitek. Chceme eliminovat rozdělení in-
formací do předmětů (»škatulkování«) a místo to-
ho naučit děti myslet v souvislostech. Na prvním
místě nebude množství dat, která děti budou umět,
ale schopnost nacházení vlastní motivace, orienta-
ce v situacích, komunikace, respekt – schopnosti,
které dětem i dospělým často chybí. V prvních le-
tech dopřejeme dětem prostředí plné pohádek,
fantazie a příběhů, které je provedou světem pís-
ma a počítání. Budou si plánovat část výuky samy
s pomocí průvodců. Postupně, jak se začnou osa-
mostatňovat, začne přibývat projektové výuky, bu-
de kladen důraz na kritické a koncepční myšlení.
Starším dětem umožníme poznat různé profese,
aby se dokázaly rozhodnout o dalším směřování.
Na koho se svou alternativní nabídkou cílíte?
Chtěli bychom nabídnout náš přístup všem, kteří
od základního vzdělávání očekávají partnerský a
flexibilní přístup, jejichž hodnoty a priority ve vz-
dělávání jsou stejné s našimi, mají odvahu s námi
hledat vyváženost mezi svobodou a respektem a
chtějí uspět ve světě, kde je dnes velmi náročné
být spokojený a zároveň soběstačný i úspěšný.
S kolika třídami od září počítáte? A kolik bude
škola zaměstnávat pedagogů?
Ještě se nekonaly zápisy, ale už nyní víme, že pro
začátek budeme otevírat minimálně 3 třídy, které
nabídnou vzdělání dětem od prvního do sedmého
ročníku (v případě zájmu i dalších).  Při nižších
počtech žáků budeme pracovat se smíšenými tří-
dami. V září přivítáme ředitele školy a tři průvod-
ce na stálý pracovní poměr, kteří budou zastávat
roli třídních učitelů. Zejména pro druhý stupeň
budeme spolupracovat s externími pedagogy, kte-
ří budou zajišťovat výuku odborných předmětů.
Kdy budou moci případní zájemci zapsat do vaší
školy své potomky?
Koncem dubna nabídneme zájemcům možnost
setkat se s našimi průvodci a zažít »školní den na-
nečisto«. Zápisy (resp. pohovory o přestupech z
jiných škol) se uskuteční začátkem května, konk-
rétní termín najdete na stránkách školy (www.nase-
skola.eu). Pokud promeškáte oficiální termín, mů-
žete nás kontaktovat vpodstatě kdykoliv. Přestup
dítěte je jen otázkou formalit, dle stávajících práv-
ních předpisů může dítě mezi školami přecházet v
průběhu celého roku. To se týká i prvňáčků, kteří
byli zapsáni do února letošního roku k nástupu
pro školní rok 2016-2017 na jiných školách.
výuka má začít od září, už na 14. květen ale chy-
státe velkou akci – školní festival. Co se v jeho
rámci bude odehrávat?
Akce má několik cílů. Jednak bychom rádi nabíd-
li potenciálním zájemcům i žáčkům příležitost pot-
kat se s námi osobně a strávit společně zajímavý
den plný workshopů a aktivit pro děti i dospělé.
Dalším účelem akce je poděkovat všem, kteří se
rozhodli finančně podpořit náš vznik. V neposled-
ní řadě chceme zahájit každoroční tradici, která
nabídne možnost předvést něco z činnosti školy,
seznámit se s výukovými projekty a prezentovat
své nápady a výtvory.                  Miloslav FRÝDL

ZAKLADATELKA. Lenka Kotková se svými dět-
mi Filipem a Eliškou. Foto Lukáš KoteK
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POZNÁVALI VČELY. Pracovní dílna na téma
Včela medonosná se konala v obou druhých tří-
dách ZŠ Liteň. Děti teď bezpečně vědí, od koho
mohou čekat bodnutí žihadlem a jak jej správně
vytáhnout. Také si dotvořily včelku Toničku a vy-
robily magickou květinu.          Lenka Říhová,
Foto Jana KLimešová Zš Liteň 
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Konkurzní řízení
Starostka obce Zadní Třebaň na základě §166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
a v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 
komisích, vyhlašuje 

konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
„Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun, příspěvkové organizace“

se sídlem Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň, IČO:70991430

Předpokládaný nástup do funkce ředitele/ředitelky dne 1. srpna 2016.

Požadavky:
1. Odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy podle zákona č.563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.
2. Příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.
3. Znalost školské problematiky a školských právních předpisů, zákoníku práce a dalších pracovně
právních předpisů, organizační a řídící schopnosti.
3. Způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonnost.
4. Zdravotní způsobilost.
5. Základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace).

Písemně zašlete:
1. Přihlášku – uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu,
telefon a e-mail.
2. Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání),
3. Doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního 
zařazení (např. kopie prac. smluv) + potvrzení zaměstnavatelů, u kterých byla příslušná praxe 
vykonávána – toto potvrzení lze nahradit čestným prohlášením o délce pedagogické praxe, 
4. Strukturovaný profesní životopis,
5. Písemnou koncepci rozvoje a řízení Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun,
a to v rozsahu max. 5 normostran,
6. Výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
7. Čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), 
8. Originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa 
ředitele (ne starší 3 měsíců),
9. Prohlášení ke zveřejnění předložené koncepce rozvoje školy a životopisu,
10. 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, platném znění.

Pozdě došlé přihlášky a přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované doklady, přílohy
a nebudou řádně podepsány, budou z konkurzního řízení vyřazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu 
zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce označené slovy „KONKURZ ZŠ – NEOTVÍRAT“
musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do úterý 10. května 2016 do 12.00 hod.
do kanceláře Obecního úřadu Zadní Třebaň, Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň. 

V Zadní Třebani 29. 3. 2016 Markéta Simanová, starostka obce
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Česko bude uklízet, náš kraj se přidá
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Stejně jako loni se bude uklízet i v
Karlštejně. Začátek je v 11.00, uklí-
zet se bude okolí hradu. 
Nově se budou čistit a zbavovat od-
padu i zastávky na lokální trati Zad-
ní Třebaň – Lochovice. K účasti vy-
zval starosty dotčených obcí Bohu-
mil Stibal, někdejší starosta Všera-
dic a kandidát do Senátu Parlamentu
ČR. Pro dobrovolníky vypraví 16. 4.

historickou vlakovou soupravu.
„Vlak využijeme k tomu, abychom
vyčistili i hůře dostupná místa podél
trati,“ uvedl Stibal. Navíc každý bri-
gádník získá za odvedenou práci
buřta a pivo. Vlak s brigádníky vyje-
de z Lochovic v 8:48, zpět se ze
Zadní Třebaně bude vracet ve 12:12.
Ve Všenorech se  bude uklízet až 22.
4. od 9 do 13.00. Účastníci se zamě-
ří na odstranění odpadu z okolí ško-
ly, přilehlého lesíka, břehu Beroun-
ky, uklízet se bude i podél trati. 
Ukliďme svět, ukliďme Česko je

největší dobrovolnickou akcí v ČR.
Jejím cílem je uklidit nelegální černé
skládky a nepořádek. Poprvé se po
vzoru světového hnutí Let’s do it
uklízelo na jaře 2014, kdy se do akce
zapojilo 6 000 dobrovolníků. O rok
později už uklízelo 31 000 lidí! Sou-
částí akce je i letos fotosoutěž. Foto-
grafové mohou zasílat obrázky kuri-
ózních nálezů ze skládek či krátká
videa natočená při úklidu. Autoři
oceněných děl se mohou těšit na fo-
toaparáty, tiskárny či videokameru.

Pavla NOVÁČKOVÁ

Řevnice - Práce na zateplení řevnické hasičár-
ny jsou ve finále. Díky evropské dotaci byla
stanice, kde sídlí kromě profesionálů i dobro-
volní hasiči, kompletně zateplena, vyměněn ko-
tel, okna, garážová vrata.
„Sbor sídlí v budově, která patří městu Řevnice.
Celkem tu pracuje 34 lidí. Podle smlouvy platíme
městu nájem a město z tohoto fondu pak financu-
je údržbu budovy,“ popsal velitel stanice Miroslav
Český, který do Řevnic přišel v roce 2013. „Teh-
dy jsem si řekl, že je třeba se stanicí něco udělat,
rekonstruovat ji,“ řekl Český s tím, že začal inten-

zivně jednat o možnostech rekonstrukce s před-
staviteli města. Spolupráci s nimi si pochvaluje.
Právě město požádalo před časem o evropskou
dotaci na zateplení a snížení energetické nároč-
nosti budovy. Na krajský úřad zase putovala žá-
dost o finance na rekonstrukci interiérů. Úspěch
slavilo město ale jen v případě dotací z EU. „Po-
dařilo se získat kolem tří milionů korun. Spolu-
účast města bude hrazena právě z fondu, do které-
ho přispíváme,“ potvrdil Český a dodal, že peníze
na rekonstrukce vnitřní části se bude snažit město
i nadále získat.

Současně se rozšířil vozový park řevnických hasi-
čů. Z Berouna »podědili« profesionálové vypro-
šťovací automobil Tatra AV14. „Sloužit bude při
dopravních nehodách nebo během vyprošťování
naší techniky či sypačů,“ popsal Český. Kromě
toho během dubna převezmou profesionálové od
společnosti ČEZ dodávku s hydraulickým vypro-
šťovacím zařízením. Přednostně bude využívána
lezeckou skupinou. „A to nejen v působnosti Řev-
nic, ale i Jílového na Vltavě a Sázavě,“ dodal Čes-
ký s tím, že starší dodávku i jeřáb postoupí někte-
rému ze sborů dobrovolných hasičů.               (pan)

Kde se koná úklid
9. 4.: Dobřichovice, od 10 do
13.00. Sraz u lávky u pneuservisu,
nebo u hřiště v ulici Na Vyhlídce
16. 4.: Řevnice, sraz v 9.00 u kašny
na náměstí; Lety, od 9 do 13.00,
sraz na návsi; Trať Z. Třebaň –
Lochovice, jízdní řád vlaku najdete
na www.horymir.net; Karlštejn, od
11, sraz na parkovišti pod hradem.
22. 4.: Všenory, od 9 do 13.00, sraz
u budov I. a II. stupně ZŠ          (pan)Ukliďme spolu lokálku!

Osm stovek obcí a měst po celé re-
publice se 16. 4. připojí k třetímu
ročníku akce Ukliďme svět, ukliď-
me Česko! Pozadu nezůstaneme ani
my, v Zadní Třebani. Rozhodli jsme
se vyslyšet výzvu Bohumila Stibala
adresovanou obcím na trase trati
Zadní Třebaň - Lochovice, aby si
»posvítily« na často zanedbaná oko-
lí svých nádraží a zastávek. Sejdeme
se v 9.00 na návsi a vyčistíme cesty
k nádraží i prostor kolem něj. Sku-
pinky, jež budou uklízet kolem do-
mů, si mohou na návsi vyzvednout
pytle. Ty zajistí právě B. Stibal, stej-
ně jako špekáčky a pivo pro brigád-
níky. Každý, kdo se do úklidu zapo-
jí, se bude moci ZADARMO svézt
historickým vlakem, který 16. 4.
dvakrát pojede po trase Lochovice –
Zadní Třebaň. Prosíme ty, kteří se
úklidu zúčastní, aby se přihlásili na
OÚ v Zadní Třebani či mailem na
pet.frydlova@seznam.cz.          (pef)

Hledaný muž vybíral odpadky u obchoďáku
Černošice - Muže vybírajícího odpadky z kontejneru u prodejny Albert si
31. 3. v noci všimli černošičtí městští policisté hlídkujicí v centru města.
„Strážníci muže upozornili na jeho protiprávní jednání a vyzvali ho k pro-
kázání totožnosti. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že muž je vedený v
policejní evidenci jako hledaná osoba,“ uvedl velitel strážníků Gregor Du-
šička. „Telefonicky vyrozuměli dozorčího na služebně »státní« policie v
Řevnicích a hledaného muže mu posléze předali,“ dodal. (mif)

O Velikonocích »řešili« opilce i sebevrahy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vandr »odpískal«...
(Dokončení ze strany 1)
Baťoh připravený, věci na hromádce
poskládané, dva dny do odjezdu ke
startu druhé etapy, když to přišlo.
Původně jsem to rozeznával jako ko-
covinu po bujaré oslavě. Třetí den
jsem již ale vyrazil za doktory - dia-
gnóza: zánět dutin, troje antibiotika,
hrozba punkce. Týden uplynul, anti-
biotika jsem vyzobal, ale stav se do
normálu nedostal. Přišla na řadu ta
punkce – trubičku do nosu, na každé
straně propíchnout chrupavku a
počkat na odsátí pokladů uvnitř. To
se stalo počátkem povelikonočního
týdne. Stále jsem doufal ve zlepšení,
označoval sebe sama za hypochond-
ra. Měsíc volna vyčleněný ke šlapá-
ní se strašně rychle krátil a přesu-
nout ho bylo skoro nemožné. Nako-
nec rozum zvítězil nad snahou vše
překonat a vyrazit. Protentokrát se
prostě musím sklonit před zdravotní-
mi potížemi, respektovat doporučení
mužů v bílých pláštích a raději vše
doléčit, než si hrát na hrdinu a ris-
kovat další komplikace. Omlouvám
se tedy za způsobený humbuk a sli-
buji, že se pokusím vše napravit.

Jiří GeISSLeR, Dobřichovice

„Napadený muž, zřejmě v šoku, při-
jel na pohotovost z Radotína k nám,
do Řevnic,“ řekl Bulíček. Dva lidé v
našem kraji se o Velikonocích poku-
sili spáchat sebevraždu - starší ženu
z Hlásné Třebaně odvezla záchranka
do psychiatrické léčebny v Dobřa-
nech, mladého obyvatele Černošic
zase do pražských Bohnic. „Asi nej-
kurioznější případ řešili Řevničtí v
halounské hospodě U Zrzavého pa-
viána. „Starší muž se po zhltnutí vět-
šího kousku masa začal dusit a upadl
do bezvědomí. Dispečerka spolu se
svědky události zahájila resuscitaci
po telefonu a po příjezdu naší posád-
ky se podařilo obnovit jeho životní
funkce,“ uzavřel ředitel záchranky.

Řevničtí hasiči zase na Pondělí veli-
konoční vyjížděli ke dvěma doprav-
ním nehodám, které se staly během
pouhých dvou hodin na dálnici D 4.
Při první se v Mníšku lehce zranilo
dítě, ke druhé došlo poblíž Jíloviště.
Na Velký pátek hasiči lovili dvou-
setlitrový sud z Berounky u Zadní
Třebaně. „Sud byl asi metr od břehu,
takže ani nebylo nutné použít člun,“
popsal zásah hasič Pavel Vintera. V
kovové nádobě byly zbytky mazutu.
Při manipulaci na břehu část ob-
sahu vytekla. „Použili jsme sorbet a
znečištěnou půdu odkopali,“ dodal
Vintera s tím, že o ekologickou lik-
vidaci sudu se postarali řevničtí mě-
stští policisté.                     (pan, mif)

NEHODY MOTORKÁŘŮ. Motocykl a osobní auto se srazily 31. 3. v Dobři-
chovicích (na snímku). Řidič motorky ze Řevnic byl s poraněním ruky i nohy
převezen k dalšímu ošetření do pražské nemocnice, řidička auta byla v šoku
transportována ke kontrolnímu vyšetření. Jiný motorkář se srazil s cyklistou
3. 4. pod Černou skálou u Hlásné Třebaně. Cyklista byl s poraněním hlavy
převezen do pražského Motola.          Text a foto Bořek BuLíček, Řevnice

Řevničtí hasiči se dočkali nové fasády i zásahových vozů

Z našeho kraje 
* Konzultační odpoledne s dětskou
psycholožkou a psychoterapeutkou
Ilonou Špaňhelovou se uskuteční v
Obecní knihovně Lety 12. a 26. 4.
Bližší informace najdete na
www.letanek.cz.  Jitka NOSKOVÁ
* Jarní geologická vycházka vše-
norské knihovny povede z Litně do
Zadní Třebaně, údolím Stříbrného
potoka. Sraz účastníků je 17. 4. v
9.45 na železniční stanici v Litni.
Trasa je dlouhá okolo 7 km. (fis)
* Očkovat psy a kočky proti vztek-
lině budou veterináři O. Horák a Z.
Mařík 20. 4. od 17.00 do 18.00 za
obchodním domem v Řevnicích. Ce-
na dávky je 100 Kč, kombinovaná
vakcína stojí 250 Kč. (pan)
* Třetí prodej mezi vraty se v Řev-
nicích koná 23. 4. od 10.00. Hlásit se
můžete na čísle 775 349 331 nebo e-
mailu Wildmannova.R@seznam.cz.
Nabízet můžete cokoliv, co již nepo-
třebujete: oblečení, hračky, boty, ko-
la, šperky, půdní harampádí...  (ruw)
* Leťánkův jarní bazárek, který se
konal v letovském pivotelu MMX,
slavil úspěch u prodávajících i kupu-
jících. Letos byl navíc spojen se sbír-
kou hraček a oblečení pro Kojenec-
ký ústav v Praze-Krči.                  (jin)
* Na volné pobíhání psů, zejména v
parku Havlíčkovy sady, na cyklos-
tezce a na náměstí Jiřího z Poděbrad
se v březnu zaměřili řevničtí městští
policisté. Zjistili čtrnáct přestupků,
jež většinou vyřešili domluvou. St-
rážníci také spolu s některými maji-
teli psů vyčistili Havlíčkovy sady od
psích exkrementů.          Jiří DLASK

Sté čtvrté narozeniny oslavila 30. 3.
nejstarší obyvatelka Karlštejna i ce-
lého regionu Anna Švestková.

Foto Stanislava FRÝDLOVÁ
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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 328Hledám 

dlouhodobý pronájem 
menšího bytu, chaty nebo chalupy, 

případně části domu v lokalitě
Dobřichovice a okolí Poberounska.
Případně menší nemovitost koupím.

Tel.: 731 419 873
mail: jana.honzikova@volny.cz

SENIORSKÉ BYDLENÍ 
V DOBŘICHOVICÍCH

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz

Projekt seniorského bydlení 
v Dobřichovicích byl spuštěn.

Jedná se o nové bezbariérové byty
o velikosti 2+kk s možností 

výlučného využívání společného
atria s parkovou úpravou. 

Byty tvoří část jednoho z nově
postavených objektů vznikajících
v centru obce na místě bývalého

křižovnického statku. Z původních
12 bytů zbývá k pronájmu několik
posledních. Pečovatelské a další
potřebné služby - praní, žehlení,
úklid, dovoz stravy, doprava na

nákupy a k lékařům - k dispozici. 

Bližší informace Jiří Geissler: 605 231 332, Miroslav Fučík: 777 025 306
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Roveři se vydali do centrálních Brd
ŘEVNICKÁ VÝPRAVA SI TO NAMÍŘILA K DŘÍVE »ZAKÁZANÝM« PADRŤSKÝM RYBNÍKŮM

Brdy navštěvujeme s oddílem řev-
nických Roverů často. Po otevření
centrálních Brd na Nový rok jsme
začali přemýšlet o výpravě na toto
území a v březnu pak cestu k Padrť-
ským rybníkům uskutečnili. Popojeli
jsme autem do Míšova nedaleko
Rožmitálu pod Třemšínem a dál

pokračovali po svých. Cesty jsou
kromě cyklostezek zatím neznačené,
proto jsme museli dávat na každém
rozcestí pozor a dívat se pečlivě do
mapy. Prošli jsme přes vrchol Ok-
rouhlík a zastavili se u skály Marie
Terezie.  Po poledni jsme dorazili k
Padrťským rybníkům a kochali se

vodní plochou i krásnou okolní pří-
rodou. Sedli jsme si na hráz mezi
Hořejším a Dolejším rybníkem a za
pěkného výhledu do okolí se nao-
bědvali. Dále jsme pokračovali po
cestě značené jako cyklostezka, ces-
tou necestou až k rozcestí s malou
hájovnou. Po malém občerstvení

jsme si to namířili přes Teslíny a
chůzi si krátili diskuzemi na nejrůz-
nější témata. Po šestnácti kilomet-
rech jsme dorazili zpět do Míšova,
nasedli do aut a vydali se do Řevnic.
Do »centrálek« zase někdy musíme
zavítat.              Šimon MarTinec,

roveři Řevnice

V BRDECH. Dolejší Padrťský rybník a řevničtí Roveři při putování v centrálních Brdech. Foto Alžběta VÁňOVÁ, Šimon MArTiNEC

Začalo jaro a já si po delší odmlce
dovoluji poslat pár řádků ze západ-
ních Čech. Nějak se to ve mně mele.
Na jedné straně je kolem spousta
krás, radosti, lidského štěstí, máme
se dobře, na druhé straně cítím, že ne
vše je v pořádku a tak, jak by mělo
být. A není to jen nefunkčnost EU,
ale i arogance moci na všech úrov-
ních, v televizi samá negace, vraždy
a potoky krve. Máme speciální žrád-
la pro zvířata a děláme sbírky na
školní obědy pro potřebné děti. Mám
silný pocit, že svět se zbláznil a zdra-
vý selský rozum se prostě vytratil.
Kam to vlastně spějeme?
Také je kolem spousta krásy, pozitiv-
ní energie i lásky. Pustil jsem na pře-
chodu skupinku postižených dětí s
vychovateli, někteří byli na vozíku, a

když jsem je míjel, jedno zamávalo.
S radostí i zvlhlým zrakem jsem po-
zdrav opětoval, v kavárně mi slečna
ke kávě přidala úsměv, a když jsem
kupoval v antikvariátu starý pohled,
prodavač mě oslovil jménem. Není
přece nic snazšího, než se chovat
příjemně a pohodově, šířit kolem se-
be pozitivní energii. Nač vystavovat
na odiv problémy a starosti. Každý
jich jistě máme dost, každý si nese-
me životem ten svůj kříž. Přesto, ne-
bo právě proto si myslím, že bychom
neměli zapomínat na pár věcí, které
dovedou zázrak: pozdrav, úsměv,
poděkování, pokora a úcta k životu.
Kdy jindy se radovat z krás života,
než právě na jaře. Je tady znovu ten
kouzelný čas zrození nového života,
probouzení přírody ze zimního spán-

ku. Je jedno, zda slavíme odchod a
znovuzrození spasitele, pohanské
svátky jara, a nebo se jen těšíme, že
si konečně sedneme se sousedy ke
sklence vína a probereme vše, co
jsme si nestačili přes zimu povědět.
Možná se jen projdeme po zahrádce
a budeme obdivovat moc přírody,
kdy tulipány přečkaly mrazy i sníh a
nyní se o překot derou vstříc stále
paprskům, pohladíme v duchu (nebo
i skutečně)  sněženky, zkontrolujeme
narcisky, zda vykvetou zítra, nebo až
za tři dny, sýkorkám vysvětlíme, že
dnešní lojová koule je poslední, další
přijde až na podzim. Možná zaprší, a
tak se bude hodit pár polen v kam-
nech, sklenka vína a kniha. Ve vzdu-
chu je cítit nedefinovatelná vůně,
sluneční parsky už mají sílu, den se
probouzí o hodně dřív než ještě před
měsícem, elektrizující atmosféra nás
naplňuje očekáváním něčeho nové-
ho, mladého, právě zrozeného. To je
přece jaro. Probouzí se příroda, my
lidé jsme jen její součástí. Na to by-
chom neměli zapomínat a jen vše, co
od života dostáváme, pokorně přijí-
mat a děkovat za to. 
Zkusme se, prosím, zastavit v tom
kvapíkovém tempu dní. Kam a za
čím se pořád ženeme? Je to naše přá-
ní »prospěchat« celý život? Myslím
si, že ne. Užívejme si každý den jako
by to byl den poslední. Nastavme
tvář Slunci a vnímejme tu vzdále-

nou, ale tak blízkou životadárnou
energii. Poseďme u potůčku, vní-
mejme, že plyne bez ohledu na čas i
naši náladu. Naplňme své duše mí-
rem, pokojem, klidem, úctou i poko-
rou k životu. Otevřeme srdce kráse,
vůním, úsměvu a lásce. Ať se každé-
mu alespoň na chvíli podaří zastavit
se, ochutnat opojnou vůni jara, uvě-
domit si, kolik krás, vůní a poezie ži-
vot přináší i ve své každodennosti.
Je jen na nás, jak budeme vnímat vše
kolem nás. A i když budeme jen tele-
fonovat, je poznat, zda se usmíváme
či mračíme. Doporučuji vyzkoušet...
Krásný, voňavý, láskou, mírem a po-
kojem vonící nejen dnešní den!

Petr Tuček, ejpovice

Hledáme do svého týmu TECHNIKA
Hlavní náplní práce je instalace internetových připojení u zákazníků, servis těchto přípojek a návrhy a realizace infrastruktury (WiFi routery, switche, nastavení PC a dalších 

zařízení). Dále výstavba a servis přístupových bodů DOBNET. Požadujeme kultivované vystupování a komunikativnost vzhledem ke každodennímu styku se zákazníky.

Práce na HPP v regionu působnosti DOBNET, z.s.

Požadované dovednosti: • základní znalosti PC sítě (nastavení a změna IP adresy, určení rozsahu sítě, orientace v terminologii) • ŘP skupiny B

• základní znalosti různých OS (Windows, OSX, Android…) pro nastavení zákaznických zařízení

• manuální zručnost (práce ve výškách, tahání kabeláže, montování stožárů a konzolí…)

Životopisy prosím zasílejte e-mailem, případně doručte do kanceláře.

kancelar@dobnet.cz 277 001 111Palackého 27, Dobřichovice

Výhodou je vyhláška 50 a případná praxe s instalací 

a správou WiFi přípojek a optických a metalických sítí.

Není nic snazšího, než se chovat příjemně a pohodově

Děti hledaly vajíčka

Velikonoční zajíc v životní velikosti
byl o květné neděli k vidění v řevnic-
kých Havlíčkových sadech. Rodinné
centrum Leťánek zde podruhé uspo-
řádalo zábavné dopoledne inspiro-
vané americkým hledáním veliko-
nočních vajíček. Na start dorazilo
skoro šedesát dětí, takže se Letovák
Will Gathings původem z USA coby
zajíc při rozdávání odměn v podobě
čokoládových figurek nezastavil.
Součástí akce byla i tvořivá dílna.
Návštěvníci si na závěr mohli přímo
v parku vybrat z nabídky občerstve-
ní, Díky všem, kdo přišli i těm, kdo
akci podpořili. Příští rok na viděnou!
Text a foto Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Z vůně tisíce květin se nám točila hlava...
Výstava květin Předjaří v Královské zahradě se konala v Empírovém sklení-
ku na Pražském hradě. Letos byla  věnována vodě, hyacintům a hvězdníkům.
Už když jsem s dalšími Holkami v rozpuku z Hlásné Třebaně stály ve frontě
před skleníkem, cítily jsme nádhernou vůni tisíce květin. Až se nám točila
hlava. A ten pohled! Takové barvy jsme neviděly, od světle růžové po temně
rudou, obrovské květy hyacintů... Vedoucí skleníku  Hradu Vladimír Šeba do-
poručuje i pro pěstování doma, jsou totiž nenáročné a vykvetou i v květináči. 
Zašly jsme i na výstavu Svatovítského pokladu v rekonstruovaných prostorách
kaple sv. Kříže, Viděly jsme šperky, relikvie svatých, drahocenná roucha, pa-
mětní mince, součásti zbroje sv. Václava, Svatoštěpánský i půlmetrový kříž,
který nechal zhotovit Karel IV. Nazývá se též korunovační, neboť byl užíván
při korunovacích. Při odchodu jsme obdržely na památku »zlatou« minci.
Výlet za kulturou se povedl, včetně počasí.  Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Tenis není fotbal, nehrajeme na čas!
MICHAL MOTTL, TRENÉR SPORTLUBU ŘEVNICE, LÁKÁ NA LETNÍ TENISOVOU LIGU 2016

Řevnice - Měly to být turnaje pro
užší skupinu dětí, ale dopadly úpl-
ně jinak. Zimní tenisová liga Spor-
tclubu Řevnice po několik nedělí
plnila halu u Liďáku. „Absolutně
jsme nečekali takový zájem, mile
nás překvapil,“ tvrdí hlavní orga-
nizátor Michal MoTTL. Na ús-
pěch by rád navázal. „Připravuje-
me Letní ligu. A tu si můžou za-
hrát jak děti, tak dospělí.“
Práce s dětmi jde Michalu Mottlovi
jako málokomu. Trénuje je na kurtě,
pořádá pro ně turnaje, přes léto kem-
py. Kdo v Řevnicích a nejbližším
okolí začíná s tenisem, jde do Sport-
clubu a zpravidla za ním.
Kolik dětí jste už trénoval?
Stovky.
Vzpomenete si na první?
Docela dobře. To bylo ještě na řev-
nickém LTC. Měl jsem jednoho klu-
ka v podstatě naučit držet raketu při
úderech. Moje trénování začalo ná-
hodou, chyběl trenér, lidé kolem na
mě doráželi, abych to zkusil. Tréno-
vat děti se mi zpočátku moc nechtě-
lo, ale postupně mě to chytlo. Trené-
řinou se živím a před lety jsem jí do-
konce dal přednost před dostudová-
ním historie a zeměpisu, mých oblí-
bených oborů, na filozofické fakultě.
Říkáte o sobě, že jste trenérský sa-
mouk. Opravdu?
Ano. Rád čtu, učil jsem se trénování
z knížek, okukoval trenéry na ved-
lejším kurtu, hodně mi pomohla
Vlasta Kubátová (spoluhráčka Mar-
tiny Navrátilové a trenérka bývalé
reprezentantky Kláry Koukalové –
pozn. šv). Pak jsem vystudoval dru-
hou trenérskou třídu, abych měl po-
třebnou kvalifikaci.
Co je u mladých tenistů nejtěžší
naučit?
Nejde o technickou věc, čili žádný
forhend, volej nebo smeč. Nejhůř se
z dětí dostává zápal do tréninku, vů-
le vyhrávat, obětovat se.
Jakou na to máte metodu?
Žádnou... Musíte jít případ od přípa-
du a hledat cestu k hráči. Někoho po-
chválit a doufat, že ho to probudí, na
jiného platí důraz. Jsou ovšem přípa-
dy, kdy nepomáhá nic. Ne každý má
vlohy pro sport, i když rodiče by si
to třeba přáli.
Z čeho mají rodiče u tenisu největší
obavy?
Dost je vykolejí, když jsou u kurtů o
hodinu déle, než počítají. S oblibou

jim říkám: tenis není fotbal, tady
nehrajeme na čas.
Je o tenis zájem?
O tenis ve formě kroužku obrovský,
o tenis na závodní úrovni čím dál
menší. Děti mají dnes k tenisu skvě-
lou výbavu, rakety, halu v Řevni-
cích, všechno. Před deseti lety to tu
byl přitom jen letní sport, v zimě se
muselo hrát v Praze. Na druhou stra-
nu jsou dnešní děti časově daleko
omezenější. Svazuje je mnoho akti-
vit, dojíždění na víceleté gymply do
Prahy. Naše generace tam chodila na
školu až v patnácti.
Trénujete, pořádáte turnaje. Co vás
baví víc?
Obojí. Úžasné jsou tréninky s hráči,
kteří nechají na kurtě vše, odjezdí ho
po zadku a společně se pak divíte,
jak rychle ta hodina utekla. Nemusí
přitom jít o nejlepšího hráče, kterého
v klubu máte.
A turnaje?
Baví mě klubové záležitosti, kde se
scházejí různé generace. Ve Sport-
clubu pořádáme koncem září každo-
ročně Václavský turnaj, kde hrají dě-

ti s rodiči nebo dokonce prarodiči. Je
u toho vždy zábava. Teď se nám nad
očekávání povedla Zimní tenisová
liga. Skládala se ze šesti turnajů, by-
ly tam děti od čtyř do třinácti let,
kluci i holky. Celkem si ji zahrálo 49
hráčů a hráček.
Co bylo cílem Zimní ligy?
Podchytit děti, které jsou schopné te-
nis hrát, a nabídnout jim turnaj na je-
jich hráčské úrovni. U lepších hráčů
to mělo sloužit jako předstupeň k ce-
lostátním turnajům, kde by se měly
dál zlepšovat. Tohle všechno se musí
učit děti i rodiče.
Jak to myslíte?
Režim celostátních turnajů je nároč-
ný a ne každý si na něj zvyká snad-
no. Vyžaduje pečlivost v přihlášení
na turnaj, cestování do neznámého
prostředí, řešení jídla na místě... Pro
děti zase nutnost hrát tenis pod tla-
kem, který je při zápase úplně jiný,
než při tréninku. Na našich turnajích
jim tohle simulujeme.
Daří se?
Vidíme to slibně. Verča Haňkovská,
Pepa Blecha, Filip Zeibrlich, Stella

Stropková, Emilka Mládková, Na-
tálka Langhammerová, Čenda Šupá-
ček, Tadeáš Vávra. Pár jmen, která
se nově objevila na celostátních tur-
najích. A přibývá jich. Je to velká zá-
sluha rodičů. Bez nich bychom ne-
dokázali nic - u nejmenších dětí mu-
seli při Zimní lize zápasy řídit, počí-
tat skóre, hlásit auty, řešit sporné si-
tuace. Zvládli to na jedničku.
Kolik vlastně vychováváte ve Sport-
clubu dětí?
Když to vezmu i s tenisovou škol-
kou, aktuálně 118. Sportclub se spe-
cializuje na mládež, s tím jsme do
toho před pár lety šli. Teď třeba sta-
víme do závodní sezony 10 mládež-
nických týmů – minitenis, babytenis,
šest žákovských a dvě dorostenecká.
Na tak široké úrovni pracují nejlepší
tenisová centra v kraji, Mladá Bole-
slav, Kladno...
Teď chystáte Letní ligu. Bude se od
té Zimní nějak lišit?
Ano. Teď o víkendech se budou hrát
mistráky, takže musíme »ligu« při-
způsobit časovým možnostem hráčů.
Na začátku sezony sestavíme žebříč-
ky jednotlivých věkových kategorií,
každému hráči přiřadíme vstupní bo-
dovou hodnotu, která bude zhruba
odpovídat jeho výkonnosti. Kdoko-
liv si pak může dohodnout zápas s
kýmkoliv výše postaveným v žebříč-
ku. Vítězi se připočtou body do žeb-
říčku a posune se výš. Teoreticky se
může nejhůře postavený hráč ze za-
čátku sezony nakonec stát vítězem.
A hrát může kdo?
Úplně každý! V tom vidíme smysl –
zapojit kohokoliv, kdo má o tenis
zájem.  (šv)

TRENÉR. Michal Mottl. Foto ARCHIV

Letní tenisová liga
+ hrát se bude na
kurtech za vodou (u
fotbalového hřiště) a
u Liďáku v Řevnicích
+ zúčastnit se mo-
hou členové i nečle-
nové Sportclubu, dě-
ti i dospělí
+ hrát se bude v kategoriích dospělí,
dorost, žactvo a babytenis do 30. 9 .
2016, pak budou vyhlášeny výsled-
ky a předány ceny 
+ přihlášky můžete zasílat na mi-
chal.mottl@seznam.cz
+ přesné informace najdete na
www.sportclubrevnice.cz             (šv)

V novém cestovatelském seriálu Jiří Matějka z
Dobřichovic osobitým způsobem zachytil puto-
vání za vínem do jižní Francie.            (NN)

V kraji Jura se místní červené víno považuje za
jednodušší než bílé, a proto se řadí při ochutnávce
na začátek. Pravými perlami jurských vinic jsou
suchá, ovocná a nádherně minerální Chardonnay,
nijak nekrášlená zráním v nových sudech, jak je
tomu dnes zvykem po celém světě. Na úplném
vrcholu se pak skví drahokamy pečlivě »vybrou-
šené« z hroznů odrůdy Savagnin. Chardonnay
mého přítele Alaina se jmenuje »á la Reine«. Po-
chází z hroznů vypěstovaných na vinici nazvané
»á la Reine« osázené v roce 1953. Vinice je ori-
entována na jih, hrozny jsou sklízeny ručně ve vy-
soké zralosti. Kvasí v otevřených kádích. Víno je
suché a minerální s jemnými aromaty mandlí, fí-
ků, medu, a hrozinek. Nejlepší je mírně chlazené

k pokrmům se zapečeným sýrem nebo vejci, k sý-
rovým fondue, k sladkovodní rybě... Je to také vý-
borný aperitiv. Toto úžasné víno si zachovává vy-
sokou svěžest i po mnoha letech archivace. Alain
ví, že mladší ročníky dobře znám, tak si pro naši
degustaci připravil láhev ze sklizně 2001. Víno
nejen že si zachovalo vysokou svěžest, ale navíc,
po dlouholetém zrání v lahvích, svůj projev pro-
hloubilo a zvýraznilo. 
Blížil se vrchol degustace a moje žena, vášnivá
kuřačka, navrhla, že bychom dali malou pauzu na
její cigaretu, s níž by se prošla mezi mohutnými
stromy po louce před zámeckou branou. V tu
chvíli se Alain, také vášnivý kuřák, doslova roz-
svítil jakoby přílivem nějaké nové energie, která
čekala v pohotovosti v koutě obchodu. Alain de
Laguiche je velmi štíhlý muž s ostře řezanou tváří,
dlouhými prsty a výraznou gestikulací, která nyní
dostala příležitost vyjádřit nadšení z možnosti, že

v dalším dílu degustace vystoupí se svou oblíbe-
nou cigaretou. Procházku před zámkem důrazně
zamítl jako zbytečné zdržování, pokynul mé ženě,
ať si klidně zapálí uvnitř, otevřel okno za svými
zády a vytáhl balíček oblíbených Lucky Strike.
Mezitím moje žena už měla svoji cigaretu ubale-
nou, Alain oběma zapálil a došel otevřít vchodové
dveře, aby byl trochu průvan. S cigaretou v ruce
načal láhev Vin Jaune 2006 a nalil do sklenek. 
Vin Jaune, čili žluté víno, je unikátním produktem
kraje Jura. Jeho obdobu jinde ve Francii nepotká-
te. Suché víno s aromaty ořechů pochází z hroznů
místní odrůdy Savagnin. Zraje 6 let a 3 měsíce v
malých dubových sudech pod závojem kvasinek,
jež jsou odpradávna součástí sklepů jurských vi-
nařů. Obsah sudu se během zrání nedoplňuje, vína
ubývá a koncentruje se. Plní se do láhví zvláštní-
ho tvaru, zvaných »clavelin«. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Perlami jurských vinic jsou suchá, ovocná Chardonnay
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 5)
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V přetahované měl více štěstí Ostrovan
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - První jarní mistráky
mají za sebou fotbalová mužstva
našeho kraje. Řevnice potrápily
lídra tabulky, Karlštejn si vítězství
»vystřelil« v 90. minutě.            (mif)
FK LETY, krajská I. A třída
Kácov - FK Lety 4:2 
Branky: Kalivoda, Čermák
Utkání hrané na umělé trávě ve Vla-
šimi rozhodla první dvacetiminutov-
ka. Ustrašený a nezodpovědný vstup
Letů do utkání přinesl domácím do
20. minuty tříbrankový náskok. Poté
se hra vyrovnala, ale Kácov ji až do
přestávky plně kontroloval. Ze šaten
se vrátila »jiná« mužstva. Hosté sní-
žili hned v 49. minutě po centru Čer-
máka a dorážce Kalivody - 3:1. V 54. 
minutě skončil po standardce míč na
břevnu domácí branky a o tři minuty
později uvolnil Kalivoda nabíhající-
ho Čermáka, který sám před domá-
cím brankářem nezaváhal - 3:2. V
60. minutě hlavičkoval domácí hráč
do tyče. V 74. minutě měl Baubín na
noze vyrovnání, prokličkoval do po-
kutového území, kde ho na poslední
chvíli zblokovala domácí obrana. V
80. minutě unikl po křídle domácí
útočník, prakticky z autové čáry vy-
střelil, trefil horní růžek branky a
rozhodl utkání.              Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Jílové 0:1
Vitězství si odvezl favorit, i když do-
mácí také nebyli bez šancí. (mif)

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Velké Přílepy - Dobřichovice 0:1
Branka:  Větrovec
Hosté nastoupili téměř kompletní a
na hře, zvláště na kombinaci, to bylo
znát. Nebylo to však jednoduché,
protože herní plocha nebyla zrovna
nejrovnější. Domácí odolávali do 34.
minuty, kdy Pavel Větrovec křižnou
střelou z levé strany ke vzdálenější
tyči přeloboval gólmana. Následo-
valo několik ukázkových akcí po
pravé straně, kde domácím stále utí-
kal rychlý Tomáš Kratina. Jeho přes-
né centry i přihrávky však ostatní
spoluhráči zahazovali. Ve druhém
poločase se hra vyrovnala a do šancí
se začali dostávat i hráči soupeře.
Obě mužstva však své příležitosti
svorně neproměňovala.   (oma)
Dobřichovice - Statenice 2:3
Branky: Větrovec, Šlapák
Domácím chybělo několik hráčů ze
základu, přesto se jim dařilo hosty
přehrávat. Na tutovky by vysoko zví-
tězili Dobřichovičtí, jenže na ty se

nehraje! Téměř nepřekonatelnou pře-
kážkou byl výborný gólman Statenic,
jehož domácí nedokázali prostřelit
ani z největší blízkosti. Hosté trpěli-
vě čekali na chyby a prakticky sto-
procentně je trestali. Domácí nedo-
kázali proměnit ani penaltu, a tak při-
šli o všechny body. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Srbsko 4:3
Branky: Fojt 3, Chmelík - Bláha 2,
Hochmuth
Drama se šťastným koncem pro Ost-
rovan. Domácí se ujali vedení už v 7.
minutě, kdy se dokázal prosadit Fojt.
Po půl  hodině ale bylo vyrovnáno.
Když dal Bláha v 39. minutě na 2:1,
zdálo se, že OZT půjde do kabin s
jednobrankovým vedením. Bohužel
prakticky hned po rozehrání dokáza-
li hosté zase odpovědět. Přetahova-
nou rozhodl až dvě minuty před kon-
cem hrdina zápasu Fojt.            (Mák)
Mořina - OZT 2:0
Zasloužená výhra domácích.   (Mák)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Karlštejn - Svatá 2:1
Branky: Šperl, Fiala
Souboj první s třetím přinesl kvalitu,
ale také nervozitu. Karlštejn po bran-
ce Šperla zvládl první poločas, hosté
však ve druhé půli z brejku srovnali a
již to vypadalo na remízu. V 90. mi-
nutě ale o vítězství Karlštejna rozho-
dl »zlatou trefou« Fiala.              (miš)
Hudlice - Karlštejn 0:3
Góly: Klusák, Kučera, Cajthaml

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Tursko 1:2
Branka: Wrobel
Domácí vedoucí mužstvo soutěže
pořádně potrápili. Vyrovnaná první
půle branky nepřinesla. Po změně st-
ran se po hezké akci prosadil řevnic-
ký Wrobel. Bohužel poté domácí ne-
proměnili další dvě šance a soupeř
trestal. Nejdříve po rohovém kopu v
68. minutě a o devět minut později
rychle rozehrál standardní situaci,
obrana nedokázala zareagovat na ná-
běh hostujícího útočníka, a ten se sám
před brankářem nemýlil. (Mák, pac)
Všenory B - Řevnice 2:5
Góly: Wrobel 4, Pitauer (z penalty)

Mistrovství světa v alpském lyžo-
vání závodníků starších třiceti let
se na konci března zúčastnil řev-
nický sportovec a házenkář tělem i
duší Petr Holý. Své zážitky ze zá-
vodu pořádaného Českým svazem
lyžařů popsal v následujícím přís-
pěvku. (mif)

Ve dnech 21. 3. - 25. 3. se ve Špind-
lerově Mlýně konalo Mistrovství
světa Masters pro rok 2016 ve třech
sjezdových disciplínách. Letošní zi-
ma moc příležitostí k tréninkům či
domácím závodům  neposkytla. Do
náročné sportovní akce se proto šlo
bez větší přípravy. Samotné sjezdové
disciplíny  se však vydařily. Do zá-

vodů se přihlásilo více než 530 zá-
vodníků z 27 států. Početná skupina
přijela z Japonska, nechyběli ani bor-
ci z USA. Účastníci byli rozděleni do
tří věkových skupin, které byly ještě
dále děleny do věkových skupin po
pěti letech. Nejstarším závodníkem
byl slovenský závodník Otto Krajnak
narozený v roce 1925! V ženách byla
nejstarší šestaosmdesátiletá Japonka
Kaoru Homma. 

Svým umístěním v celkovém pořadí
se příliš chlubit nemohu - v nejpočet-
nější kategorie B7 jsem v konkuren-
ci 58 startujících skončil v obřím sla-
lomu čtyřicátý, dvaatřicátý ve slalo-
mu a třicátý v super G. Umístění
mezi českými závodníky už je ovšem
přijatelné: obří slalom čtvrté místo;
slalom (s velkou jezdeckou chybou)
druhé místo a super G třetí místo! 

Petr Holý HOLÝ, Řevnice

Naše noviny - XXVII. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých
čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam, 

L. Hochmalová (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J. Kozák (josef.kozak@sez-
nam.cz, 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@centrum.cz, 724135824). Jazyková 

lektorka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem
kultury ČR (MK ČR E 10532). Adresa redakce: 267 29 Zadní Třebaň, Třebaňská 96, 

objednávky inzerce: inzerce@nasenoviny.net. Uzávěrka čísla 3. 4. 2016.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:  Obchod; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, na

nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny POGRR, cukrárna, dro-
gerie, večerka; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod; lety: OÚ, Billa, Eso, čerpací
stanice; liteň: Potraviny, Koloniál, benzina, večerka; Karlštejn: Obchod, Koloniál, čer-
pací stanice; dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží Plynbouda; Černošice:

Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod; Hatě: Obchod
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Řevničan se zúčastnil mistrovství světa lyžařů-seniorů
ZÁVODY VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ ABSOLVOVALO PŘES PĚT SET BORCŮ Z DVACETI SEDMI STÁTŮ

Sport po okolí
* 32. ročník Velikonočního turnaje
v hokejbalu se koná 9. 4. od 10.00
na hřišti Sokola Svinaře. Občerstve-
ní bude zajištěno. (box)
* Úvodní turnaj jarní části své sou-
těže sehraje fotbalová přípravka
Karlštejna 17. 4. od 9.00 na svém
hřišti. Dalšími soupeři ve skupině
jsou Králův Dvůr, Osek a Všeradi-
ce/Neumětely a Hýskov. (miš)

DOMÁCÍ PROHRA. I když si letovští fotbalisté v domácím zápase s týmem
Jílového dokázali vytvořit šance, odešli poraženi 0:1. Foto NN M. Frýdl

NA LYŽÍCH I S POMLÁZKOU. V pátek 25. 3. se Petr Holý proháněl po sjez-
dovce, v pondělí 28. 3. už chodil koledovat.   Foto NN M. Frýdl a ArCHIV

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
9. 4. 16:30 Všenorský SK - FK Lety
17. 4. 17:00 FK Lety - Hostomice 
DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
10. 4. 16:30  Tuchoměřice - Dobřichovice
16. 4. 17:00  Dobřichovice - Kněževes
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
9. 4. 16:30 OZT - Lužce 
16. 4. 16:30 OZT - Tmaň 
KARLŠTEJN, okresní III. třída
9. 4. 16:30 Karlštejn - Chodouň
17. 4. 17:00 Vys. Újezd - Karlštejn 
ŘEVNICE, okresní IV. třída
10. 4. 16:30 Řevnice - Hostivice B 
17. 4. 17:00 Kosoř B - Řevnice


