
Zadní Třebaň - »Svodka« karlš-
tejnských policistů za první polo-
vinu dubna je poměrně jednotvár-
ná: pět krádeží, všechny v Zadní
Třebani.
Zdejší obecní úřad na neobvyklý po-
čet vyloupených nemovitostí reago-
val v pátek 15. 4. strohým upozorně-
ním, které rozeslal obyvatelům obce:
„Upozorňujeme občany Zadní Tře-
baně, aby dbali na zabezpečení své-
ho majetku (i vozidel), a to z důvodů

množících se případů krádeží!“
Krádeže se »rozmnožily« opravdu
razantně. Nejprve zloděj či zloději
řádili v noci z 9. na 10. dubna v ulici
K Voškovu. „Neznámý pachatel vyu-
žil nepřítomnosti majitelů domu a z
dřevěné kůlny odcizil freestylové
BMX kolo a trekové kolo. Poté roz-
bil okno u Škody Octavie zaparkova-
né v téže ulici a z vozu ukradl sate-
litní navigaci i peněženku,“ uvedl
policista Miroslav Pišvejc.
Další krádeže na sebe nenechaly
dlouho čekat. V noci z 11. na 12. 4.
kdosi z kolny domu v  ulici Krátká
odnesl golfový BAG se 14  golfový-
mi holemi. Jiná kolna byla vyloupe-
na 12. 4. v ulici Pod Chybou. „Pa-
chatel krádeží horského kola s vyba-
vením a zahradnických nůžek způso-
bil škodu skoro 43.000 Kč,“ sdělil
Pišvejc. Ještě vyšší škodu - bezmála
50.000 Kč - má majitel garáže v ulici
Na Bořích, odkud mu neznámý dare-
bák mezi 9. a 13. 4. odcizil skútr, úh-
lovou brusku, motorovou pilu, vrtač-
ku, klempířské nůžky a svářecí agre-
gát. Zatím poslední krádež policisté
v Zadní Třebani řešili také 13. 4. - z
z garáže v ulici Pod Chybou se ztra-
tily bruska, sekačka, sekera a dvě
motorové pily.       Miloslav Frýdl

Řevnice - Hlídka městské policie
byla 12. 4. odpoledne přivolána na
parkoviště pod řevnické nákupní
středisko. Zde byl v autě, na které
svítilo prudké slunce, uzavřen
dvouletý spící chlapec.
Strážníkům se pomocí teleskopické-
ho obušku podařilo odjistit přední

dveře a vůz vyvětrat. Matka jim ná-
sledně sdělila, že si potřebovala na-
koupit a nechtěla chlapce, který v
autě usnul, budit. „Věc byla vyříze-
na domluvou - myslím si, že tato
maminka již své dítě samotné v autě
nenechá,“ uvedl velitel městské po-
licie Jiří Dlask. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Tamchyna si hýčká vodníka - strana 3
* Oslavila 104. narozeniny - strana 5
* Víno dražili za 1,4 milionu - strana 13

Řevnice - Spot ke 100. výročí les-
ního divadla se nyní v řevnickém
kině promítá před každou filmo-
vou projekcí. v autorském týmu
žáků ZUŠ Řevnice, který film vy-
robil, byl i patnáctiletý Petr va-
něk ze Zadní Třebaně.  
Jednoho slavného režiséra už Tře-
baň má. Ve šlépějích Jana Prušinov-
ského, jehož film Kobry a užovky
získal šest Českých lvů, by mohl
kráčet i Péťa. Večerní film sice ještě
nenatočil, videí na vlastním kanálu
youtube již má ale požehnaně. A zís-
kal i několik ocenění.  

V čem bylo natáčení spotu k výročí
řevnického Lesního divadla jiné
než videa, která dáváš na youtube?
Jde o spot, ve kterém jsme spojili
hraný a animovaný film. Pro mě by-
lo natáčení zajímavé tím, že jsme si
museli některé kulisy postavit sami.
Natáčení přímo v Lesním divadle
totiž kvůli světlu moc nevyšlo. A tak
jsme vytvořili vlastní kulisu osvět-
lovací kabiny v řevnickém kině. 
Jak dlouho spot vznikal a kdo se na
něm podílel?
Dělali jsme ho několik měsíců.
(Dokončení na straně 3) (pan)

PLNÉ PYTLE. Obrovské množství
odpadků nasbírali brigádníci 16.
dubna při úklidové akci v Zadní
Třebani.    Foto Petra FRÝDLOVÁ

Žena nakupovala, dítě »zachraňovali« strážníci

Petr Vaněk.                  Foto ARCHIV

Pět krádeží, všechny 
v Zadní Třebani!

OBECNÍ ÚŘAD VARUJE OBYVATELE PŘED ZLODĚJI

19. dubna 2016 - 8 (671) Cena výtisku 7 Kč

Zemřel nejvyšší Čech,»kamarád« Řevnických

První video? Zrovna zemřel pan prezident Havel

Lupiče »zajímají« kola
Černošice - Důrazné varování vzka-
zují černošičtí městští policisté: „S
nástupem jarního počasí výrazně
přibylo krádeží jízdních kol! Všem
cyklistům doporučujeme opatřit svá
jízdní kola zámkem a odkládat je na
místa, která jsou pod dohledem. 
„Ani to ovšem není zárukou, že
kolo nebude odcizeno. Zloději se při
krádežích maskují, takže je zpravi-
dla znemožněna jejich identifika-
ce,“ uvedl velitel strážníků Gregor
Dušička. Dodal, že v poslední době
byly například ukradeny dva bicyk-
ly a koloběžka uzamčené ke stojanu
u vlakové zastávky v Mokropsech.
Zloděj koloběžky byl zadržen. (mif)

Odpadky odvezl vlak
Zadní Třebaň - Do akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko se 16. 4. zapo-
jilo také 40 dospěláků a 25 dětí v
Zadní Třebani. Brigádníci  »nafaso-
vali« trika, pytle i rukavice a uklíze-
li cesty ve směru k nádraží, nádraží
a dále lokality K Voškovu, kolem
potoka, školy i Kaplanec. Nasbírali
spoustu odpadu, který odvezl histo-
rický vlak vypravený bývalým sta-
rostou Všeradic, kandidátem do Se-
nátu Bohumilem Stibalem. Pracanti
od něj dostali triko, pivo i buřta a
mohli se zadarmo svézt vlakem do
Lochovic a zpět. Díky B. Stibalovi a
hlavně díky všem, kteří přiložili ru-
ku k dílu. Je vidět, že i v Zadní Tře-
bani je spousta lidí, kterým není
lhostejné, v jakém prostředí žijí. 
(Viz strana 16) Petra Frýdlová, 

zastupitelka Zadní Třebaně



Naše noviny 8/16  ŠKOLY, DĚTI, OD ČTENÁŘŮ, Strana 2

Pavilon si prohlédly děti i bývalí kantoři
NOVÝM ŘEDITELEM ŘEVNICKÉ ZŠ BYL ZVOLEN NĚKDEJŠÍ ŠÉF DĚTSKÉHO DOMOVA V LETECH

Řevnice - zájemci všech věkových
kategorií zavítali ve čtvrtek 14.
dubna na den otevřených dveří do
přístavby základní školy v Řevni-
cích. Novým pavilonem tak pro-
cházeli nejen stávající a budoucí
školáci, ale i jejich rodiče, prarodi-
če či bývalí učitelé. 
Symbolicky se tak stalo jen několik
hodin poté, co byl novým ředitelem
řevnické základní školy zvolen To-
máš Řezníček. Někdejšího ředitele
Dětského domova v Letech na tento
post vybrala rada města 13. dubna
večer na základě doporučení kon-
kurzní komise.   
Na dni otevřených dveří měli rodiče
současných školáků možnost volit

do školní rady. Učebny zatím sice
zely prázdnotou, vyzdobeny byly
alespoň nástěnky, škola přichystala i
drobné pohoštění pro návštěvníky. U
příležitosti otevření nové přístavby
se prodávaly i almanachy ZŠ. Ten
poslední totiž vyšel již před 32 lety.
Názory na přístavbu navrženou ar-
chitektem Petrem Starčevičem se růz-
ní. „Někomu se líbí, že je jednodu-
chá, prostorná. Pro jiné je to málo
barevné,“ shrnula názory návštěvní-
ků učitelka Ludmila Chroustová. V
podvečer se v jedné ze tříd uskuteč-
nil křest knihy Poetický herbář a au-
togramiáda její autorky Dagmar Re-
nertové.          pavla Nováčková

Děti a zaměstnanci mateřské školy v Letech do-
stali od svého zřizovatele krásný dárek v podobě
zastřešené pergoly v celé délce terasy.
Po loňském tropickém létě jsme začali už oprav-
du hlasitě volat o pomoc s nějakým řešením, které
by nám pomohlo od vysokých teplot uvnitř celé
školky. Přímé slunce  nám už od dopoledne svítí
přes velká nepohyblivá okna přímo do obou tříd.
Hliníkové žaluzie, kterými jsou okna zevnitř opat-
řena, situaci pouze zhoršují tím, že  se zahřívají a
jejich teplo dále ohřívá  místnost.
Přemýšleli jsme na podzimní schůzce se zastupi-
teli, jak tuto situaci zmírnit. Nakonec vyhrál návrh
na vybudování pergoly, která bude zastřešena
ochrannou protisluneční krytinou a do budoucna
osázena popínavými rostlinami. Ty budou plnit
funkci přirozeného zastínění a ještě nám vnesou
před okna  kus živé přírody do tříd.
V prosinci bylo ukončeno výběrové řízení, poptá-
ny byly čtyři truhlářské firmy. Vítězem se stala

firma z Letů. Přípravné práce začaly v únoru a
před koncem března jsme se mohli radovat z krás-
né nové pergoly. Práce na ní nás  nijak neomezo-
valy hlukem ani jakýmkoliv materiálem, který by
znemožňoval dětem využívat zahradu. Hlavní po-
díl prací firma provedla o víkendu, a tím nám při
pondělním příchodu do školky připravila překva-
pení, na jaké se nezapomíná. Nic netušící učitelky
už ze šatny volaly, do jaké krásné školky to při-
cházejí...
V těch pár slunečných dnech, které už letos nasta-
ly, jsme mohli pozorovat, že pergola začíná plnit
svoji funkci, do tříd neproniká přímé sluníčko,
světlo se láme přes pergolu a tím vzniká  zajíma-
vá světelná atmosféra a hra stínů. Děkujeme zas-
tupitelům za pochopení a velkorysost, kterou pro-
jevili   při řešení našeho problému. Odměnou nám
všem budou jistě spokojené děti a jejich rodiče a
spousta vydařených akcí na terase školní zahrady.

Jana Šalková RozSypalová, MŠ lety

To je krásná školka! volaly učitelky už ze šatny
LETOVSKÁ MATEŘINKA DOSTALA DÁREK V PODOBĚ ZASTŘEŠENÉ PERGOLY

Pohádkový les pro děti chystá letovské rodinné centrum Leťánek na neděli
1. května. Startovat se bude od 13.00 v údolí pod Čabrákem a trasa povede
až do Mořinky, kde bude připraven pohádkový jarmark a také děd Vševěd
s medailemi pro všechny, kdo úspěšně dorazí do cíle. Tématem letošního
Pohádkového lesa je totiž hledání vlasů děda Vševěda. Jako bonus v cíli
bude na návsi v Mořince vystupovat oblíbený klaun a kejklíř Vojta Vrtek –
představení začínají v 15, 16 a 17 hodin.         Jitka NoSková, Řevnice

Naše škola připravuje
Školní den nanečisto
Školní den nanečisto se v Naší ško-
le, která má od září fungovat v Litni,
uskuteční 30. 4. od 9 do 12.00. Děti
budou mít možnost seznámit se s
průvodci-učiteli. V mezičase či po
skončení akce jsou v plánu informa-
tivní schůzky s rodiči. O den pozdě-
ji - 1. 5. od 8 do 17.00 - se v nové
liteňské škole budou konat zápisy,
resp. přestupní pohovory s rodiči a
dětmi. Budou organizovány paralel-
ně ve 4 skupinách (1.-2. třída, 3.-5.
třída, 6.-7. třída, 8.-9. třída), na kaž-
dé dítě je vyčleněno třicet minut.
Přihlásit se na konkrétní čas je mož-
né na webu www.naseskola.eu. 
 Jana Havlíčková, 

Naše škola, liteň 

BEZNADĚJNĚ PLNO. Zápis do mateřské školy v Zadní Třebani se konal
13. dubna. Ze školky odchází v letošním školním roce jedenáct dětí do ZŠ,
uvolněná místa budou opět, jako posledních několik let, beznadějně obsaze-
na. Zájem navštěvovat naši jednotřídní mateřskou školku má letos devate-
náct nových dětí. Pavlína NePRaŠOVÁ, MŠ zadní Třebaň 

Foto lenka MIHalÍKOVÁ

Třetí ročník Slavností Morany se
konal 9. dubna před srubem v Le-
tech. Přes chladné a větrné počasí
byla účast soutěžních obcí hojná a
vládla skvělá atmosféra. Putovní
pohár za nejkrásnější Moranu pro
obec Zadní Třebaň získala zdejší
mateřská škola. Pětičlenná porota,
složená ze starostů a zástupců obcí,
hodnotila hlavně tradiční pojetí,
symboliku a přírodní materiál pou-
žitý při výrobě Morany. Děti kromě
poháru, keramické sošky, sladké
odměny získaly i poukaz 2 000 Kč
na pobyt v nově otevřeném spor-
tovním centru v Dobřichovicích.
Domácí, letovská školka obsadila
3. místo.     Pavlína NePRaŠOVÁ,
Foto aRCHIV MŠ zadní Třebaň 

NA TERASE. Velikonoční vajíčka už letos letovští
předškoláci hledali na terase opatřené pergolou.

Foto Jana Šalková ROzsyPalOVÁ

Nejkrásnější Morana
PŘIŠLI SE PODÍVAT. Na obhlídku přístavby řevnické ZŠ dorazili i součas-
ní školáci.                                                        Foto Pavla NOVÁČKOVÁ

Z našeho kraje 
* Do úterý 19. 4. mohly děti přihla-
šovat svá literární díla do soutěže
Napiš pohádku. Vyhlásilo ji řevnické
knihkupectví s autorkami knihy Po-
hrátky. Každý, kdo se soutěže zúča-
stnil, získá věrnostní kartu do knih-
kupectví. Výsledky budou zveřejně-
ny 23. 4. ve 14.00 v prodejně na ná-
městí Jiřího z Poděbrad.             (pan)
* Seminář Tělo jako zdroj životní
energie hostí 23. 4. knihovna Lety.
Tamtéž se 5. 5. uskuteční zážitkový
seminář Agrese ano, násilí ne zamě-
řený na proaktivní práci s agresí u
chlapců, zejména na rozbor konkrét-
ních situací. Více informací k akcím
najdete na www.letanek.cz.        (jin)

V cíli budou čekat děd Vševěd s kejklířem
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Ivo Tamchyna si hýčká starého vodníka
ÚVODNÍ DÍL ANKETY K LETOŠNÍMU STÉMU VÝROČÍ LESNÍHO DIVADLA V ŘEVNICÍCH

Řevnice - Sto let už funguje v Řev-
nicích Lesní divadlo. U příležitosti
tohoto výročí jsme se rozhodli vy-
zpovídat jeho protagonisty. První
v naší anketě odpovídá divadelní
bard s podmanivým hlasem, neza-
pomenutelný představitel Vodníka
i Hamleta Ivo TamcHyNa.
Vaše první představení v Lesním
divadle?
Moje první role měla být ve skuteč-
nosti druhá a druhá první. Na náměs-
tí bývala »kulturní jizba«, a tam se v
roce 1963 konalo místní kolo v reci-
taci. Předsedkyní poroty byla Lída
Paukertová. Než výběr do okresní
soutěže skončil, dostal jsem od ní
nabídku na titulní roli v Zeyerově hře
Radúz a Mahulena. Takže to měla
být má první role v lese. Leč v sou-
boru byl nedostatek herců pro obor
»mladý milovník«. O mém angažmá
se dozvěděl Mirek Plachý, který pro
letní sezonu připravoval Naše furi-
anty. Vyhledal mě a přesvědčil, že
jsem to já, kdo je přímo stvořený pro
roli Václava. Protože »Furianti« se
hráli dříve, než Zeyerova romance,
byla má druhá role vlastně první.  
Vaše nejoblíbenější role? 
Na tuhle otázku většinou každý he-
rec odpovídá, že měl rád všechny. Já
až na jednu také. A jsou dvě výjim-
ky, které jsem si vydupal ze země. V
raném mládí jsem byl nejvíce obsa-
zován do milovnických rolí. Ale hrát
stále kladné milase to omrzí. Takže
když Studio mladých připravovalo
novou pohádku, prosadil jsem si sice
prince, ale ťulpase. Užíval jsem si ho
tak, že když jsme hráli na okresní
přehlídce v Libčicích nad Vltavou,
přišel za námi do šatny autor K. M.
Walló, pochválil nás všechny a zv-
lášť vyzvedl princeznu Jany Pospíši-
lové, tehdy Kacovské, a mého prin-
covského přitroublíka. Když už jsem
měl na zádech šestý křížek, režíroval
Petr Říha kultovní kus - Lucernu.
Nabídl mi roli, já ho však požádal o
jinou - o Vodníka. Nechtěl mi ji dát.
Já však dovedu být občas zatvrzelý.
Nakonec jsem starého vodníka dos-
tal. Ze všech oblíbených rolí patří k
těm, co si hýčkám. 
Vaše nejzápornější role?
Nevzpomínám si, že bych kdy hrál
zvlášť zápornou roli. Byla ale jedna,
kterou jsem hrál nerad: Berald, Ar-
ganův bratr ve Zdravém nemocném.
Moralista, neustále každému říkal,
tohle nedělej, takhle by to být nemě-

lo a podobně. Chlapík tak  nesnesi-
telně mentorský, že jsem si byl sám
sobě protivný. 
Počet rolí?
To opravdu nevím a prosím, nenalé-
hejte na mne, já nerad počítám.
Můj nejnáročnější text?
Rozhodně Hamlet. Ne proto, že byl
obtížný na učení a zapamatování, to
vůbec ne. Ale nesnadné bylo uchopit
text tak, aby z toho nebyl paskvil.
Velmi jsem se této roli bránil. Moje
sebevědomí na ni rozhodně nedosa-
hovalo. Nakonec jsem podlehl a
hrál… Zdá se, že to trapas nebyl.
Oblíbené představení? 
To je stejné, jako s rolemi. Připome-
nu jedno - jiné bylo režisérem. Do
souboru přišel Ríša Klouček a uvedl
se režií Goldoniho Kavárničky. U-
spěl režisér, hra i my hráči.  
Nezapomenutelný zážitek?  
Na okresní přehlídce v Libčicích
jsme uvedli Radúze a Mahulenu. Při
jednom pokleku mi ruply punčochá-
če na zadku, od gumy až do rozkro-
ku. Pod nimi jsem měl červené tre-
nýrky a horní tunika byla krátká, aby
je zakryla. Jediné moje štěstí bylo,
že  jsem měl text už dost zažitý, pro-
tože převážné úsilí jsem soustředil
na to, abych se náhodou neobrátil
zády k obecenstvu. Z něžné romance
se tak mohla stát groteska.
Kdy vám bylo na jevišti nejhůř?
Samozřejmě při Hamletovi. Ne na

jevišti, ale v zákulisí. Čekali jsme při
premiéře na výstup. Přede mou Bo-
ženka Straková jako Gertruda a dok-
tor Beneš - královský bratrovrah.
Najednou na mne padla tma, vyme-
teno. Nevzpomněl jsem si na jediné
slovíčko. Zachvátilo mne bezmezné
zoufalství: „To je trest za moji trou-
falost, vejdu na jeviště, omluvím se
publiku, a pak se odstěhuju ze Řev-
nic.“ Královský pár se pohnul, já za
nimi. Pojednou jsem slyšel, jak krá-
lovrah Beneš říká: „A co vy, Hamle-
te, náš synu?“ Motor mi naskočil, já
odpověděl, a pak už bezchybně pra-
coval až do konce. Při děkovačce mi
moje žena věnovala pugét gladiolů.
Co jste si chtěl zahrát a nevyšlo to?
Nemohu si stěžovat. Thalie mi do-
přála v každém životním období
krásné role. Byly však tři, které bych
rozhodně neodmítl. Na střední škole
jsem s jednou dívkou předváděl dia-
logy z Nezvalovy Manon Lescaut.
Když jsem později hrál zmíněné mi-
lovníky, několikrát jsem ťukl, zda
bychom hru nemohli uvést. Bylo mi
řečeno, abych počkal na vhodnou Ma-
non. Nedočkal jsem se. Asi v té době
po několik sezon exceloval Lubomír
Lipský v titulní roli v Charleyově
tetě. Vodil jsem na ni mládež jako na
udičku vztahu k divadlu. Ani toho
nejzarputilejšího kluka, co by se mí-
sto toho raději hrabal v motoru, ne-
nechal pan Lipský chladným. Pro

sebe jsem si vymýšlel různé špílce a
situace, jak bych to ztvárnil. Po le-
tech se v této roli blýsknul v Lesním
divadle Karel Král. A ta třetí: docela
rád bych se býval popasoval s Pet-
ruciem ve Zkrocení zlé ženy.  
V čem je Lesní divadlo výjimečné?
Samozřejmě atmosférou. V žádném
kamenném divadle nenavodí fukar
takové povlávání závojíčku lesních
panen, nikde nemůže být přirozeněj-
ší průtrž mračen, nikde se nezapotíte
v kožichu v teplém srpnovém večeru
jako když dramaturg vybere hru s
dějem v tuhé zimě. Pro mne je výji-
mečné i jinak. Určitě jsou v areálu
skryté kladné magnetické vlny.
Ploužím se do kopečka na zkoušku.
Bolí mě koleno, nejspíš jsem bolavý
celý, nálada pod psa - mám já vůbec
ještě tohle zapotřebí? Doklopýtám,
padnu na lavici. Za chvíli je to dro-
bátko lepší, už nehudrám, přicházejí
kolegové, smějí se, tak se také pou-
směju. No jasně, že to mám zapotře-
bí, vždyť mi nic není! Jdeme zkou-
šet. Je to očistná lázeň a zadarmo.
Kde se nejraději učíte scénář?
Všude, kde na mne někdo jiný ne-
chce nějakou činnost. Třeba i na ná-
draží v Pečkách. Po skončeném se-
mináři jsem měl téměř hodinu času
do příjezdu vlaku. Memoroval jsem
tedy  roli peruánského místokrále z
aktovky Kočár Nejsvětější svátosti.

(pan)

V LUCERNĚ. Ivo Tamchyna (vpravo) a Jiří Vitouš jako vodníci v Jiráskově Lucerně. Foto Petr PACKAN

V AKCI. Petr Vaněk s kamerou při natáčení jed-
noho ze svých videí. Foto ARCHIV

Vznikal v rámci filmové tvorby při řevnické Zá-
kladní umělecké škole, kde nás vede Kateřina
Krutská-Vrbová. Hodinu ale máme jen jednou
týdně, proto se vše natahovalo. Nejprve jsme mu-
seli vymyslet scénář.
Co tě přitom nejvíc bavilo: kamera, režie, střih,
anebo psaní scénáře?
Zajímavý je střih. Nejnáročnější a taky nejdelší
byla příprava scénáře. Podstatný je nápad. Natá-
čení mě moc baví, věnuji tomu veškerý volný čas.
Taky jsem se rozhodl jít studovat filmovou a tele-
vizní tvorbu na střední průmyslovou školu.
Na youtube máš svůj vlastní kanál TopWork-
Film. Jaká videa tam dáváš?
Jen ta, která jsem natočil sám. Je jich asi padesát.
Většinou jsou to hrané filmy s nějakým příběhem.
Animované totiž zaberou podstatně víc času, a ta-
ky scénář musí být skvěle promyšlený.  

Jak získáváš herce?
Na youtube mám už asi 800 fanoušků. Většinou
dám na facebook, že budu natáčet a sháním něko-
ho, kdo by měl čas. Zatím to vždy vyšlo.
Jaký byl tvůj první film?
K natáčení jsem se dostal náhodou. Před tím jsem
fotil a na zrcadlovce, kterou jsem dostal, byla no-
vě funkce videa. Tak to začalo. První video jsem
natočil v den, kdy zemřel pan prezident Havel.
Film se celkem povedl, vyhrál jsem s ním jednu
soutěž. To mě nakoplo, byl to jeden z důvodů,
proč jsem v natáčení pokračoval.  
Jaké filmy bys chtěl natáčet?
Konkrétní žánr zatím nemám. Zkouším, co mi
nejvíce jde a jak budou diváci reagovat. 
A máš nějaký vzor?
Ani moc ne, ale líbí se mi třeba filmy Jana Svě-
ráka. Pavla NOVÁČKOVÁ

První video? Zrovna zemřel pan prezident Havel
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Držíme se hesla Vstupné do kila!
„CHCEME, ABY SE FESTIVAL VYVÍJEL,“ ŘÍKÁ POŘADATEL ROCKOVÉHO SLUNOVRATU ADAM LANGR
Řevnice - V sobotu 4. června se v
řevnickém Lesním divadle usku-
teční jubilejní 10. ročník hudební-
ho festivalu Rockový Slunovrat.
Jeho hlavním organizátorem je
Adam LANGR.
Oproti loňskému roku dochází k
výrazným změnám v konceptu festi-
valu. Co vás k tomu přivedlo?
Neradi zůstáváme na stejném místě,
každý rok chceme návštěvníkům na-
bídnout něco nového. Svoji roli hra-
je i fakt, že rok 2016 je rokem výroč-
ním – festival slaví 10 let od svého
vzniku a samotné Lesní divadlo se
může pochlubit dokonce celým sto-
letím. Také proto jsme chtěli festival
nachystat trošku jinak.
Na co konkrétně se tedy návštěvníci
můžou těšit? 
Asi největší změnou je přidání další-
ho pódia, a tedy možnost poslech-
nout si více kapel. Široké spektrum

hudebních žánrů dělá ze Slunovratu
akci, kde si na své přijde skoro kaž-
dý. Po loňském úspěchu, kdy areál
praskal ve švech, jsme rozšířili jeho
kapacitu, což - doufejme - přispěje k
většímu pohodlí návštěvníků. 
Na programu máte zvučná jména
jako Mig 21 nebo Sto zvířat, a do-
konce i formaci ze zámoří. Vstupen-
ku však lze pořídit už za 99 Kč. Jak
to dokážete?
Stále se držíme hesla »vstupné do ki-
la«, což se nám daří dodržet hlavně
díky našim sponzorům a v neposled-
ní řadě i vstřícnosti vystupujících in-
terpretů. Uvidíme, kam to se Sluno-
vratem dopracujeme, ale určitě by-
chom tu cenovou hranici chtěli udr-
žet i do budoucna. 
Rockový Slunovrat se vrací k pomo-
ci potřebným. Po předminulém roč-
níku, kdy jste podpořili nemocné
cystickou fibrózou, je to letos Ob-
čanské sdružení Náruč. Proč?

Náruč se věnuje bohulibé činnosti,
pomáhá znevýhodněným lidem sná-
ze se začlenit do společnosti prost-
řednictvím řevnického bistra Modrý
domeček. Bistro se stalo jedním z
ikonických míst v Řevnicích, stejně
jako Lesní divadlo.
Jaké plány máte se Slunovratem do
budoucna?
Rockový Slunovrat je akce s velkým
potenciálem, jež může překročit hra-
nice Poberouní. Jak už jsem říkal na
začátku - chceme, aby se festival vy-
víjel. Nové projekty v hlavě máme,
ale nerad bych je prozrazoval dopře-
du. Prioritou je připravit letošní roč-
ník tak, aby nenastaly žádné potíže.
Usilovně pracujeme na tom, aby
tomu tak opravdu bylo a diváci byli
s prostředím i organizací spokojeni.
Mimo to bychom se rádi zaměřili i
na klubovou formu festivalu, jejíž
premiéru jsme si odbyli v září.

Denisa VAšKoVá, Řevnice

Dobřichovice - S cennými trofeje-
mi se z Klicperových divadelních
dnů v Sadské vrátili členové Dob-
řichovické divadelní společnosti
(DDS). Jejich komedie Mátový
nebo citron uspěla na soutěžní
přehlídce - porota ji doporučila k
postupu do národního finále.
Klicperovy divadelní dny se v Sad-
ské konaly již poosmnácté. „Je to
jedna z osmi krajských postupových
přehlídek venkovských divadelních
souborů na národní přehlídku pořá-
danou na podzim ve Vysokém nad
Jizerou,“ uvedl principál souboru a
režisér Petr Říha s tím, že soutěž vy-
hlašuje Svaz českých divadelních
ochotníků. Dobřichovičtí získali

hlavní cenu za režii. „I pro paní sta-
rostku jsme byli nejlepší - svědčí o
tom její ocenění pro nejlepší sou-
bor,“ pochvaluje si Říha. To, zda
Dobřichovičtí do finále postoupí,
bude zřejmé v půlce června po skon-
čení všech krajských přehlídek.
„Jsem optimista. Při hodnocení po-
rota říkala, že nemá co vytknout.
Nepostoupili jsme sice rovnou, ale i
nám udělená cena s doporučením je
úžasná a první v historii našeho sou-
boru,“ dodal Říha. V Sadské se DDS
představila již v roce 2012 s hrou
Leona si pospíšila a v roce 2014 s
hrou Bordel na ministerstvu. Tehdy
Alena Říhová obdržela hlavní cenu
za ženský herecký výkon.         (pan)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Obnovení provozu je plánováno na
květen.            (vš)
KINO ŘEVNICE
20. 4. 20.00 SMRTELNÉ HISTORKY
22. 4. 18.00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK
22. 4. 20.00 PREDÁTOR
23. 4. 15.30 KNIHA DŽUNGLÍ
23. 4. 17.30 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
23. 4. 20.00 QUEEN: NIGHT IN BOHEMIA
27. 4. 15.00 TEORIE TYGRA
27. 4. 20.00 VE SKLEPĚ
29. 4. 20.00 NIKDY NEJSME SAMI

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
19. 4. 17.30 PÁTÁ VLNA
19. 4. 20.00 OREL EDDIE
20. 4. 17.30 NIKDY NEJSME SAMI
20. 4. 20.00 ČARODĚJNICE
21. 4. 15.30 DECIBELY LÁSKY
21. 4., 23. 4., 24. 4., 29. 4. 15.30 (Čt
18.30, So 17.30) KNIHA DŽUNGLÍ 3D
22. 4. 17.30 TEORIE TYGRA
22. 4. 20.00 ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ
JÍZDA
23., 26., 30. 4. 20.00 (Út 17.30) LOVEC:
ZIMNÍ VÁLKA (23. 4. a 26. 4. 3D)
25. 4. 17.30 PŘÍBĚH LESA
25. 4. a 27. 4. 20.00 (St 18.30) CAROL
26. 4. 20.00 KMOTR
27. 4. 13.45 KRÁLOVÉ HOR
28. 4. 15.30 BROOKLYN
28. 4. - 30. 4. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
30. 4. 15.30 BELLA A SEBASTIAN:
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE

KINO RADOTÍN
19. 4. 17.30 TÁTA JE DOMA
19. 4. 20.00 HUMR
20. 4. 10.00 RODINNÝ FILM
20. 4. 17.30 PŘÍBĚH LESA
20. 4. 20.00 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK
21. 4. a 27. 4. 17.30 (St 20.00) KOLONIE
21. 4. a 23. 4. 20.00 LOVEC: ZIMNÍ
VÁLKA (v So 3D)
22. 4. 17.30 PAT A MAT VE FILMU
22. 4. 20.00 OREL EDDIE
23. 4. 15.30 PŘÍBĚH LESA
23. a 26. 4. 20.00 (Út 17.30) SPOTLIGHT
24. 4. 16.00 BORIS GODUNOV - záz-
nam opery
26. 4. 20.00 VE SKLEPĚ
27. 4. 17.30 ULICE CLOVERFIELD 10
28. 4. a 30. 4. 17.30 NIKDY NEJSME
SAMI
28. 4. 20.00 CAROL
29. 4. a 30. 4. 17.30 (So 15.30) BELLA A
SEBASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE
29. 4. 20.00 PAVAROTTI ZPÍVÁ VER-
DIHO REQUIEM
30. 4. 20.00 LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA

KINO CLUB ČERNOŠICE
24. 4. PROMÍTÁNÍ KE DNI ZEMĚ

Na kontě divadla už je přes patnáct tisíc
Řevnice - Přes 15 tisíc korun už je na kontě veřejné sbírky, kterou vyhlási-
lo město Řevnice na opravu zdejšího Lesního divadla. 
Lidé navíc mohou přispívat do plastových kasiček, které putují po městě.
Mají tvar dřevěného pódia a jsou označeny speciálním logem výročí. Ka-
sičku najdete v řevnickém kině, další dvě se posouvají mezi místními pro-
vozovnami. Z vinárny Malá Morava putuje nyní do salónu Klementýna.
Další bude umístěna v knihkupectví Le Amos.
Na mýtině nad Řevnicemi hrála družina kolem zakladatele Lesního divadla
Václava Čekana prvně v létě roku 1916 Rusalku. (pan)

Ochotníci si přivezli první cenu

Tipy NN
* Houslový virtuos Jaroslav Svěce-
ný a sopranistka Markéta Mátlová
společně vystoupí 19. 4. od 19.00 v
Kulturním středisku U Koruny Ra-
dotín. Vstupné 330 Kč.               (dar)
* Lenka Dusilová, šestinásobná
držitelka ocenění Anděl, koncertuje
21. 4. od 20.00 ve Společenském
domě Plzeňka Beroun. Vstupné 290
korun. Adéla FELKLOVÁ
*  Večer s písničkáři Františkem
»Fumasem« Palmem a Jiřím Pazde-
rou hostí 22. 4. od 20.00 klub U
Emy Lhotka.   Ema BURGETOVÁ
* Folková kapela Neřež zahraje 22.
4. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Po koncertě následuje prodej CD a
autogramiáda. Vstup 180 Kč.   (pab)
* Den otevřených dveří keramické
dílny v Klínci se koná 23. 4. od 10
do 17.00. Čeká vás prodejní výstava
keramiky i dětská dílna, v 11.11 bu-
de otevřena čerstvě vypálená pec na
dřevo.         Magdaléna BROžOVÁ
* Na festivalu rockových kapel Mo-
řinka FEST 23. 4. od 14.00 na návsi
v Mořince zahrají Baba Jaga, Black
Bull, Brnk a Frnk, Ejakulát, Feno-
men, Fotr a kolektiv, HSM a Square.
V průběhu odpoledne projedou Kola
a Motory Club Kino Černošice. Vs-
tupné dobrovolné. (kas)
* Veselou frašku na motivy pohád-
ky Jana Wericha Až opadá listí z du-
bu  sehraje osovské Divadlo Ze Sto-
doly 23. 4. od 18.00  v hospodě U
Pajmy Vižina. (jok)
* Skupina The Yestertones hrající
rock’n’roll se představí 23. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Pohádku O princezně Zpěvance
sehraje 24. 4. od 15.00 v sále MUDr.
Fürsta Dobřichovice divadélko Evy
Hruškové. Andrea KUDRNOVÁ
* Pohádka O Budulínkovi bude k
vidění 29. 4. od 10.00 v Dobřicho-
vickém Domku. (ak)
* Čarodějnická dílna vedená olo-
mouckou keramičkou a výtvarnicí
Barborou Bendovou se koná 30. 4. v
Muzeu keramiky Beroun. Vyrábět se
bude »domácí strážce« ze šamotové
hlíny. Adéla FELKLOVÁ
* Skladby starých i soudobých au-
torů a improvizace přednese 30. 4.
od 18.00 v kostele sv. Prokopa a sv.
Martina Karlík houslistka Anna
Poulová a Duo Free. (ak)
* Výstava Jarmila Novotná: Operní
diva byla v berounském Muzeu Čes-
kého krasu prodloužena do 1. květ-
na.                            Michal KOSPRD
* Ilustrace výtvarníka a fotografa
Iva Chvátila jsou k vidění v Galerii
Bím Dobřichovice. (ak)

Adam Langr.                Foto ARCHIV

Rodinné centrum Leťánek uspořádalo v řevnickém Sokole již poněkoliká-
té hudební dílnu s muzikantem Ivem Vrbou, tentokrát pod názvem Jak se
indiáni dostali z podzemí na zem. Dětských návštěvníků se sešly bezmála
tři desítky a podle bezprostředních ohlasů jich samotných i rodičů si před-
stavení velmi užili. Určitě se bude konat i další hudební dílna s Ivem -
datum najdete na www.letanek.cz.  Text a foto Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Děti teď vědí, jak se indiáni dostali na zem
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Karlštejn - Dudáci od Strakonic i
z Prahy, valašská cimbálovka, ma-
lí tanečníci z našeho kraje. Ti
všichni - a mnoho dalších účinku-
jících - se představí na Staročes-
kých májích, které se v Karlštejně
budou konat v neděli 29. května.
I letos budou karlštejnské máje sou-
částí folklorního festivalu, který se
už posedmnácté uskuteční v obcích i
městech kolem dolního toku řeky

Berounky a na Podbrdsku. Všechny
květnové víkendy budou moci příz-
nivci folkloru obdivovat umění cim-
bálových i dudáckých kapel, decho-
vek, pěveckých sborů a tanečních

skupin z Čech, Moravy i Slovinska.
Na festival jich dorazí přes čtyřicet.
Na karlštejnském náměstí začne pro-
gram ve 13.30 koncertem Elčovické
dudácké muziky ze Strakonic. Po
krátkém průvodu požádají ve 14.30
malí i velcí obyvatelé městyse staro-
stu o udělení práva k pořádání májů.
Pokud rychtář právo udělí, potěší
nejprve diváky svým vystoupením
děti z místní mateřské školy a karlš-
tejnského Domečku. Až do 18.00 se
pak na pódiu vystřídají soubory
Kvítko, Praštěnka, Vrbina, Kolíček,
Krušpánek a Třehusk. Na úplný zá-
věr pak hasiči porazí nazdobenou
májku - symbol festivalu.
Podrobný program najdete na 
http://www.nasenoviny.net/?own=j

miloslav FRÝDL

Kde se koná festival
Staročeské máje
- 7. května na náměstí J. Bar-
randa v Berouně, ve Vinařicích i
v Hlásné Třebani 
- 14. května ve Všeradicích
- 15. května v Mokropsech
- 16. května na Křižovnickém ná-
městí v Praze
- 21. května v Zadní Třebani
- 28. května v Letech
- 29. května v Karlštejně

Knihy na nádraží jsou
volně k zapůjčení
Malá knihovna vznikla v březnu z
iniciativy členky sociální a kulturní
komise městyse Marie Rampasové a
Evy Šebkové na prvním nástupišti
železniční stanice v Karlštejně. Mís-
tostarosta Čvančara dokázal při-
pravit a instalovat důstojné prostory
pro knihy i časopisy ve výklenku bu-
dovy nádraží. Knihovna je provozo-
vána Městysem Karlštejn a na pořá-
dek okolo ní dohlíží zmiňované ženy.
Knihy a časopisy jsou volně k zapůj-

čení bez jakéko-
liv evidence. 
Pokud máte ve
své knihovně
knihy, které z ja-
kéhokoliv důvo-
du nebudete po-
strádat či číst,
můžete je zane-
chat v připrave-
ných poličkách
knihovny.  Hana
LACMANOVÁ,

zastupitelka
Karlštejna

Karlštejnské aktuality
* Zájezd do pražského Divadla
Broadway na představení Mýdlový
princ pořádá 21. 4. Městys Karlš-
tejn. Odjezd je v 16.00 z centrálního
parkoviště, zájemci se mohou hlásit
na úřadu městyse. Zájezd je před-
nostně nabízen obyvatelům Karlš-
tejna. Chystáme také návštěvu před-
stavení Když kočky nejsou doma v
Divadle U Hasičů. Termín je stano-
ven na 24. 5. Odjezd autobusu bude
zveřejněn na vývěskách a v Našich
novinách.     Hana Lacmanová
* očkování psů proti vzteklině se
koná 4. 5. od 14 do 14.15 v Krupné
a od 14.30 do 16.00 ve dvoře úřadu
městyse. Cena očkování, které za-
jišťuje Petr Douša, je 100 Kč.  (per)
* Sběr nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se uskuteční 14. 5.
od 9 do 10.00 u Vinice v Karlštejně.
Zájemci o odvoz odpadu si s sebou
vezmou občanský průkaz.         (per)
* autobusový zájezd pro seniory
obce  na zámek Krásný Dvůr a do
pivovaru v Žatci pořádá 16. 6. Měs-
tys Karlštejn. Zájemci se mohou
hlásit na úřadu městyse.             (hal) 

Novým občánkům
zpívaly děti ze školky
Nové občánky Karlštejna Malvínku
Vyškovskou, Barborku Lívancovou,
Mikuláška Štolze, Maxíka Litoše a
Oldíka Antonína Vilhelma přivítaly
19. března na hradě členky sociální a
kulturní komise městyse Marie
Rampasová a Hana Lacmanová. Pís-
ničkami a básničkami svoje nové
kamarádky a kamarády pozdravily
děti z místní mateřské školy. Malé
slavnosti se v hojném počtu zúčast-
nili babičky, dědečkové, tetičky, st-
rýčkové i ostatní příbuzní. Novým
občánkům i jejich rodičům přejeme
krásný a šťastný život.

Hana Lacmanová,
zastupitelka Karlštejna 

Sté čtvrté narozeniny oslavila 30. března nejstarší ob-
čanka Karlštejna Anna Švestková. V současné době žije
v Domově seniorů ve Zdicích a těší se plnému zdraví. 
K jejímu životnímu jubileu jí za Městys Karlštejn přijel
popřát starosta Petr Rampas a členka zastupitelstva Ha-
na Lacmanová. Hostem setkání byla i její dlouholetá ka-
marádka Marie Mengerová, druhá nejstarší občanka ob-
ce, a bývalá sousedka Hana Horejcová. Oslavenkyně je
i ve svém věku mobilní a plná života, musela »nutně« k
holiči, aby byla při schůzce s gratulanty upravená, ráda
si zajde na kafíčko do cukrárny. Zavzpomínala na prv-
ního československého prezidenta T. G. Masaryka, kte-
rého znala osobně, a už teď se těší na oslavu půlkulatin
příští rok. Paní Anně přejeme z celého srdce pevné zdra-
ví i elán do příštích let a hodné lidi okolo sebe.

Hana Lacmanová, zastupitelka Karlštejna,
Stanislava FRÝDLová, Zadní Třebaň

Anna Švestková oslavila 104. narozeniny

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       4/2016 (51)                

VÍTALI OBČÁNKY. Vítání občánků
se konalo na hradě Karlštejně. 

Foto Vladimír ŠEBEK

SE STAROSTOU. Nejstarší občance Karlštejna Anně
Švestkové ke 104. narozeninám popřál také starosta
Karlštejna Petr Rampas.     Foto Hana LACMANOVÁ

Hrát se bude na dudy i na cimbál
FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE SE V KARLŠTEJNĚ USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA

Karlštejnský zpravodaj



Naše noviny 8/16 KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, REKLAMA, Strana 6

Přípravka je na jaro skvěle připravena
NEJMLADŠÍ KARLŠTEJNSKÉ FOTBALISTY ČEKÁ SÉRIE JARNÍCH TURNAJŮ

KRASOHLED
Karlštejn 

přijme důchodkyni, nebo studentku
na občasnou brigádnickou výpomoc 

do krámku s dárkovým zbožím.
Zájemci prosím volejte na tel.:

605 592 821

Jarní bitvy má před sebou také fot-
balová starší přípravka Karlštejna.
Ta se po podzimních turnajích, které
rozhodly o rozdělení do jarních bojů
o umístění, utká o konečné 6. - 10.
místo, což je z celkového počtu dva-
ceti šesti účastníků okresu Beroun
pěkný výsledek.  
Karlštejnská přípravka pod vedením
trenérů Vyterny a Holečka absolvo-
vala v zimě mnoho zajímavých tur-
najů, a tak herně je na blížící se mist-
rovské zápasy skvěle připravena.
První jarní turnaj se konal 17. 4. v
Karlštejně. Domácí přípravka jej po

boji s družstvy Králova Dvora, Ose-
ka, Všeradic a Hýskova vyhrála.

Další jarní turnaje:
1. května 14:00 Králův Dvůr
15. května 9:00 Osek
29. května 9:00 Všeradice
5. června 9:00 Hýskov
michal Šaman, Karlštejn, (box)

Na TUrNaJi. karlštejnská přípravka na turnaji v králově dvoře.
Foto Michal ŠAMAN

Sbírka pokračuje, stále
je komu pomáhat!
Sběrná místa plastových víček vz-
nikla z iniciativy manželů Chvali-
nových v říjnu 2015 na několika mí-
stech v Karlštejně. Jejich zásluhou,
svolením majitelů objektů a přičině-
ním občanů Karlštejna mohl být za-
koupen  invalidní vozík pro malého
chlapce. Sbírka pokračuje i nadále,
stále je komu pomáhat. Víčka může-
te nosit do čekárny na nádraží, do
závodu Kerval, obou prodejen po-
travin i na nádvoří hradu. Prosím,
pomozte všichni!

Hana Lacmanová, členka 
zastupitelstva  městyse Karlštejn
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PRÁCE - BRIGÁDA KARLŠTEJN
Přijmu prodavače/ku, nebo jen brigádníka pro obchod 

na pěší zóně v Karlštejně. 
Všechny detaily osobně či telefonicky.

Tel.: 774 235 686

Mania dorazí na mazec
Na XI. Karlštejnské rockování, jež
se konalo v restauraci U Janů, přija-
li pozvání rockeři tělem i duší, které
uchvátil zvuk kláves Hamond. Tato
značka zdobila většinu rockových
skupin 70. let, zvuk byl charakteris-
tický především pro kapelu Deep
Purple. Pětičlenný Purple Mania co-
ver band z Prahy, který má v reper-
toáru skladby Deep Purple i Led Ze-
ppelin, White Snake, The Beatles,
Nirvana či AC/DC, nadchl originál-
ním zvukem a výborným zpěvem
frontmana, který si říká Mc Beat a
hraje i na sólovou kytaru. Výborně
sehranou Purple Manii jsme pozvali
i na Karlštejnský mazec, který se
bude konat 28. května. Další Karlš-
tejnské rockování bude 23. 4. opět v
restauraci U Janů - zahraje hard roc-
kový Toroid.       František KasíK, 

Karlštejnští mazáci

Jaro přišlo do školky. děti se konečně do-
čkaly a mohly vyrazit na školní zahradu. kola a
koloběžky, které přes zimu zahálely v »garáži«
jsme přivezli na zahradu a pěkně jsme je prohna-
li. Naše zahrada nám poskytuje i krásnou podíva-
nou na záhony plné pestrobarevných jarních kvě-
tin, a tak si tu nejen hrajeme, ale zároveň se i učí-
me vnímat přírodu a její krásu. přejeme všem
hodně příjemných slunečných dnů.        Text a foto

Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn 
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Osovský PROVAS

V sobotu 9. dubna odpoledne se ko-
nala v osovském kostele Narození
sv. Jana Křtitele slavnostní vernisáž
putovní výstavy konané v rámci pro-
jektu Putování po stavbách rodu Lu-
ragů. Uspořádaná zde byla Kotěro-
vým centrem architektury, obcí
Osov a Foibos Books Praha při pří-
ležitosti 250. výročí úmrtí  Anselma
Luraga. Ten se po smrti původního
stavitele našeho chrámu Bartolomea
Scotiho ujal dokončení stavby. Jeho
dílem je zadní průčelí i věž a je mu
přisuzováno také autorství osovské-
ho zámku. Akce se uskutečnila v
mnoha místech naší republiky a byla
podpořena Ministerstvem kultury
ČR, Italským kulturním institutem,
Arcibiskupstvím pražským a dalšími
šestnácti institucemi. Záštitu nad ní
převzal kardinál Dominik Duka, u
nás pak starostka Marcela Čabouno-
vá, která také v sobotu přivítala pří-
tomné a vyslovila přesvědčení o

značném kulturním a společenském
přínosu akce pro naši obec. 
Josef Kozák, který vernisáž modero-
val, poté uvedl Alenu a Lucii Packo-
vy, které si pro tuto příležitost při-
pravily barokní hudbu a nádherným
způsobem přednesly Triovou sonátu
C dur A. Correlliho pro 2 flétny. Slo-
vo úvodem pronesl Oldřich Janota,
ředitel Kotěrova centra architektury,
který seznámil návštěvníky s důvo-
dy uspořádání akce. Jsou jimi 400.
výročí narození Carla Luraga a  250.

výročí narození jeho pozdějšího
slavného následovníka Anselma Lu-
raga. Krása jejich díla přetrvá věky,
aby potěšila srdce nejen naše, ale i
dalších generací, jako chrám ducha a
kultury. Vyslovil i upřímné poděko-
vání naší starostce, která zdejší vý-
stavu umožnila. Dík patří také faráři
Robertu Hanačíkovi, který souhlasil
s tím, aby  výstavní panely byly ins-
talovány přímo v kostele. 
Po vystoupení O. Janoty představil J.
Kozák Pavla Vlčka, autora publikace

Slavné stavby rodiny Luragů v Če-
chách. Ten úvodem potěšil místní
občany slovy, že už dlouho neviděl
nic tak krásného, jako je osovský ko-
stel. Dále obeznámil posluchače s
historií působení italských kameníků
a architektů v naší vlasti v 16. a 17.
století, kam přišli z Lombardie z ob-
lasti od jezera Como a Lugano a vy-
tvořili zde řadu překrásných barok-
ních staveb. Anselmo Lurago vtiskl
našemu kostelu zaoblené linie s
vykrojovaným kůrem a dalšími dvě-
ma malými kůry nad ním, což je vel-
mi zajímavé a poměrně neobvyklé.
Jeho práce spadá do období po K. I.
Diezenhofferovi, on sám náleží k
nejvýznamnějším architektům té do-
by, o čemž svědčí řada významných
staveb, z nichž jmenujme alespoň
Palác Kinských na Staroměstském
náměstí v Praze. Po Vlčkově vystou-
pení předstoupila před posluchače
Alena Packová. (Dokončení na str. 8)

Italské stavitele kostela oslavuje výstava
V OSOVSKÉM SVATOSTÁNKU JE VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÁ DO 8. KVĚTNA

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  4/2016 (128)

ZAHÁJENO. Vernisáž výstavy se konala v osovském kostele 9. dubna.  Foto Marie PLECITÁ

Osov získal strategii rozvoje
Strategii rozvoje Osova na období 2016 - 2025
vypracovali Vladimír Glaser a Monika Flendro-
vá. Materiál je pro obec nezbytný při eventuál-
ních žádostech o dotace. Studie obsahuje Ana-
lytickou část, do níž spadá charakteristika obce,
území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktu-
ra, vybavenost, životní prostředí i správa obce, a
Východiska pro Navrhovanou část, kam patří
vize, opatření a aktivity. Strategie je k nahlédnu-
tí na úřední desce obecního úřadu Osova.  (map)

Na obecní úřad můžete nosit
oblečení, nádobí i polštáře
Sbírku použitého ošacení vyhlašuje Diakonie
Broumov. Na obecní úřad v Osově můžete v
úředních hodinách nebo po telefonické domluvě
(705 207 009) nosit letní i zimní oblečení, lůžko-
viny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
domácí potřeby (nádobí i skleničky), přikrývky,
polštáře, deky, nepoškozenou obuv, hračky, peří a
menší elektrospotřebiče. Nelze vzít ledničky, te-
levize, počítače, matrace, koberce, nábytek, zne-
čištěný a vlhký textil. Věci prosíme zabalené do
igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Děkujeme předem! (map)

Čarodějnický průvod půjde Ohnivou cestou
Čarodějnice v Osově - ČÁRY 2016 se budou konat v sobotu 30. dubna, sraz
je v 17.00 u prodejny Jednoty. Společný průvod pak půjde »ohnivou ces-
tou« na místo konání v Osovci nad vsí. Slavnostní zapálení vatry bude
okolo 18.00 hodiny. Masky a kostýmy jsou velice vítány! Občerstvení pro
malé čarodějnice a čaroděje je zajištěno, pro truchlící čarodějnice a černok-
něžníky je zajištěn soudek rezavého protipožárního moku. SDH Osov při-
praví pro děti ukázku hasičské techniky, kterou si budou moci také vyzkou-
šet v soutěžích. Srdečně zve spolek KOS.                Marie PLECITÁ, Osov

Studentka převzala ocenění v sídle ministerstva zahraničí
Velikou gratulaci posíláme šestnác-
tileté Pavlíně Čabounové z Osovce,
studentce hořovického gymnázia,
která 21. března převzala v Praze di-
plom za umístění v umělecké a vě-
domostní soutěži pořádané v rámci
Dnů Frankofonie v ČR 2016. Akce,
která je pořádána pravidelně, má
přiblížit frankofonní kulturu veřej-
nosti. Na organizaci se podílejí Ins-
titut Francais de Prague, velvysla-
nectví Francouzské republiky a vel-
vyslanectví frankofonních zemí v
Praze, záštitu převzal ministr zahra-
ničí Lubomír Zaorálek.

Součástí Dnů Frankofonie je výtvar-
ná a vědomostní soutěž určená pro
studenty základních a středních
škol, kteří se věnují francouzskému
jazyku i reáliím frankofonních ze-
mí. Studenti se mohou soutěže zú-
častnit tím, že výtvarně zpracují
alespoň tři z deseti slov vyhlašova-
ných centrálou Mezinárodní organi-
zace Frankofonie (OIF) v Paříži. O
prestiži akce svědčí i účast vysoce
postavených zastupitelů frankofon-
ních zemí na slavnostním ceremoni-
álu při předávání cen - velvyslance
Francie Jean-Pierre Asvazadouria-

na, který přednesl uvítací proslov,
Tuniska Mohameda Selima Ham-
mami a Konga Albertine Milebwe
Kabambi. Nechyběl ani zástupce
Kanady Otto Jelinek a Lucemburska
Michele Pranchere-Tomassini, naši
republiku zastupovala náměstkyně
ministra zahraničí Ivana Červenko-
vá. Předání cen se uskutečnilo v no-
blesním prostředí Černínského palá-
ce, sídle ministerstva zahraničních
věcí. Součástí odměny byly vedle
diplomu i věcné ceny, přítomní byli
následně pozváni na slavnostní raut. 
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Na vlastivědnou exkurzi, jejímž cílem byla výsta-
va Titanic, se vydali žáci páté třídy Základní školy
v Osově. 
Ve výstavním pavilonu v Praze Letňanech nastou-
pili s palubním lístkem na legendární »nepotopi-
telný« parník Titanic. Procházeli místnostmi a do-
zvídali se spoustu zajímavostí. Získali také nové
vědomosti ze světa techniky. Nahlédli  do kajut
jednotlivých tříd a všech prostor lodě. Prohlédli si
maketu plavidla a zhlédli film ze stavby. Během
prohlídky žáci plnili vědomostní kvíz, který pro
ně vytiskla paní učitelka - žáci si mohli správné
odpovědi vyhledávat přímo na lodi.

Sběr starého papíru
Ve dnech od 27. dubna do 4. května se v osovské
škole uskuteční sběr starého papíru. Pokud se vám
doma nahromadily staré noviny, letáky a časopisy,
přineste je v daném termínu svázané a zvážené.
Před školou bude přistaven kontejner, do kterého
balíčky můžete vkládat během celého všedního
dne i o víkendu. Za úhledné balíčky předem děku-
jeme. Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

• PROVÁDÍME VEŠKERÉ VÝŠKOVÉ A RIZIKOVÉ PRÁCE

• KÁCENÍ RIZIKOVĚ SITUOVANÝCH STROMŮ

• KLASICKÉ KÁCENÍ

• ČIŠTĚNÍ, OPRAVY A NÁTĚRY OKAPŮ

• MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY

• NÁTĚRY STŘECH A PODHLEDŮ

• KÁCENÍ POMOCÍ PLOŠINY

• MOŽNOST LIKVIDACE BIOODPAU

Pracujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

704 126  840

Osovské aktuality
* Osovský spolek KOS zve spolu-
občany na jednodenní nákupní výlet
do Polska - Kudowa-Zdrój. Zájezd
se koná 14. 5., odjezd je v 5.30 od
OÚ Osov, návrat okolo 18.00. Cena
300 Kč. Závazné přihlášky a platbu
vybírá Pavel Čaboun z Osovce, tel.:
724 105 274. Marie PLECITÁ
* Na 9. 4. svolali osovští hasiči  bri-
gádu, jejíž účelem bylo uklidit oso-
vecké koupaliště. Asi patnáct účastní-
ků vyčistilo dno nádrže od bahna. Pan
Vaňata s bagrem umístil u levého ro-
hu betonový panel, aby hasiči měli
snadnější přístup k vodě. Po skončení
práce  bylo připraveno malé občerst-
vení. Týden nato zde osovečtí muži
připevnili žebříky, jelikož ty původní
kdosi odcizil, a došlo i na opravu vy-
drolených zdí. Stejný den osovští
muži pracovali na zajištění odvodně-
ní u rybníčku v Osově pod hasičskou
zbrojnicí. Všichni, kteří se těchto bri-
gád zúčastnili, zaslouží velké podě-
kování.  Marie PLECITÁ

Stavitele kostela...
(Dokončení ze strany 7)
Packová zahrála houslovou skladbu
Gavotte od J. S. Bacha a ještě více
tím umocnila sváteční atmosféru.
Janota s Vlčkem následně předsta-
vili výše zmíněnou knihu a věnova-
li výtisk starostce. Následoval malý
přípitek, a tím byl oficiální program
ukončen. Na úplný závěr přišla na
řadu autogramiáda, neboť řada lidí
si knihu hned zakoupila. 
Akce byla velmi úspěšná, konala se
v příjemné, přátelské a uvolněné at-
mosféře. To pozitivně okomentovali
i dva hlavní protagonisté, kteří ver-
nisáž  v Osově ocenili jako jednu ze
dvou nejzdařilejších. Vzhledem k
tomu, že druhým vyzdviženým bylo
pražské Klementinum, ocitli jsme se
opravdu ve skvělé společnosti, což
nás samozřejmě upřímně těší. Sa-
mozřejmě nás těší i to, že v neděli si
expozici dorazilo prohlédnout dal-
ších přibližně deset zájemců.
Výstava bude přístupna veřejnosti
do 8. května, každou neděli po mši,
tj. od 11.15 hod., nebo individuálně
po domluvě s obecním úřadem
Osov (tel. 311584265) 

Marie PLECITÁ, Osov

Školáci si prohlédli legendární Titanic
OD 27. DUBNA DO 4. KVĚTNA SE V OSOVSKÉ ŠKOLE USKUTEČNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

NA VÝSTAVĚ. Osovští školáci na výstavě o legendárním Titaniku. Foto Soňa KOCMANOVÁ

VÝŠKOVÉ PRÁCE
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Připadal jsem si vedle něj jako dítě!
NEJVYŠŠÍHO ČECHA, KTERÝ ZEMŘEL 10. DUBNA, NĚKOLIKRÁT PŘEVÁŽELI ŘEVNIČTÍ ZÁCHRANÁŘI

Řevnice - Nejvyšší obyvatel české
republiky, 224 centimetrů měřící
Tomáš Pustina, zemřel v noci z 9.
na 10. dubna. Několikrát ho měli
»v práci« také řevničtí záchranáři.
„Budu na něj dlouho vzpomínat, v
dobrém“ uvedl jejich ředitel.
Pustina se dostal v březnu 2006 do
knihy českých rekordů jako nejvyšší
Čech. Tehdy měřil 226 centimetrů a
vážil 170 kilogramů. Osmatřicetiletý
muž zemřel doma, v Rozkoši u

východočeského Humpolce.
„Poprvé jsme ho vezli někdy už v ro-
ce 1996, nikomu jinému se do sanit-
ky nevešel,“ zavzpomínal ředitel
řevnických záchranářů Bořek Bulí-
ček s tím, že od té doby Pustinu pře-
váželi asi čtyřikrát. „Vždy to bylo po
nějaké vážnější hospitalizaci v ne-

mocnici. Byl moc hodný, milý a po-
každé ho doprovázela i jeho mamin-
ka,“ uvedl záchranář a dodal, že s
nejvyšším Čechem byla legrace.
„Vždycky se těšil domů, na kocoura.
Byl opravdu obrovský, já si vedle
něj připadal jako jeho dítě,“ uzavřel
Bulíček. Miloslav FRÝDl
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Řevničtí myslivci zasedli ve vytopené a vyzdobe-
né myslivecké klubovně k valnému zasedání. A
bylo opravdu o čem hovořit. Stoprocentní účast
členů mysliveckého spolku doplnili stálí hosté a
starosta Řevnic Tomáš Smrčka i starostka Letů
Barbora Tesařová. Na otázku, proč v Řevnicích
nechodí rýt na náměstí divočáci, padla jednoznač-
ná odpověď: Protože jich v letošním loveckém
období Řevničtí zastřelili 159. Téměř obden bylo
sloveno jedno divoké prase! Kolik je to hodin na
posedu v noci a za nepříznivého počasí. Odpraco-
vaných přes 1900 hodin ve prospěch lesa, obce i
myslivosti také o něčem svědčí. Péče o lesní ces-

ty, výstavba oplocenek, úklid, účast na zájmových
akcích.., to vše skýtá obraz o smýšlení myslivců a
jejich vztahu k potřebám veřejnosti. Myslivci rov-
něž vyhověli požadavku správců lesa na snížení
stavu vysoké zvěře, která působí škody na poros-
tech. Horší je to se zvěří srnčí, které - i zvýšeným
provozem na silnici do Haloun - stále ubývá. Aby
se zabránilo střetům zvěře s auty, byla podél sil-
nice do Haloun postavena pachová zařízení. Prů-
běžně byly opravovány »kazatelny« i posedy.
Přípitek na konci  jednání zakončil oficiální část
večera. Následovalo pohoštění a zasloužené vese-
lí. František ŠeDiVÝ, Řevnice

Kocourkov pokračuje,
most zase neotevřeli
Zadní Třebaň - Výsměch. Jinak se
snad ani to, co směrem k obyvate-
lům našeho kraje předvádí krajský
úřad i stavební firma Energie, po-
zemní a báňská, nazvat nedá. Otev-
ření rekonstruovaného mostu přes
Bělečský potok na silnici ze Zadní
Třebaně směr Liteň a Svinaře se od-
kládalo už třikrát. Investor (krajský
úřad) a firma, jež most staví (Ener-
gie, pozemní a báňská), nedodržely
ani čtvrtý slibovaný termín!

20. prosinec. 15. březen. 10. duben.
15. duben. Připadají vám ta data po-
vědomá?  Tyto dny se nejprve v řád-
ném termínu a posléze po několika
odkladech měl otevírat nový most.
„Realizační firma požádala o pro-
dloužení uzavírky do 10. 4., tento
termín by měl být opravdu už ko-
nečný,“ dušoval se v březnu (viz
NN 5/16) Miroslav Knopp z Kraj-
ské správy a údržby silnic Středo-
českého kraje. Chyba lávky - termín
konečný zase nebyl, otevření bylo
posunuto na 15. 4. A situace v pátek
15. 4.? Viz foto: zákazy vjezdu a zá-
brany stále na svých místech. Je-
nomže mnohým řidičům už došla tr-
pělivost, rozhodli se zábrany neres-
pektovat a přes hotový, ovšem stále
nezkolaudovaný (a tudíž oficiálně
neotevřený) most jezdit. A jezdili i v
dalších dnech. Na vlastní nebezpečí
a s rizikem, že dostanou pokutu. O
Kocourkovu jsem v souvislosti s
touto povedenou akcí psal už ve
zmiňovaných NN 5/16. Kocourkov
neskončil, trvá. Jak dlouho ještě? A
schválně, jestlipak se za něj někdo z
odpovědných alespoň omluví?

Text a foto NN M. FRÝDl

Velitel strážníků přednášel ve všenorské škole
Řevnická městská policie dohlíží od dubna na pořádek také ve Všenorech.
Ředitelkou ZŠ Všenory jsem byl jako velitel strážníků požádán o přednáš-
ku pro žáky školy na téma bezpečnost silničního provozu a kriminalita mlá-
deže. Celkem jsem na škole přednášel čtyřikrát žákům různých ročníků a
podle následných reakcí rodičů  si myslím, že přednášky se celkem podaři-
ly.  Jiří DlASK, velitel Městské policie

NA JeŽKA. v Řevnicích máme v ulicích Sportovní a Sádecká unikátně sestří-
hané koruny stromů, typ »na ježka«. Přitom se město pyšní tím, jak v Hav-
líčkových sadech roste »nová travička«. Čeká tento osud i zbytek lip na ná-
městí, při snaze radnice uvést historický rynek do stavu »reprezentativního,
bezpečného, účelného a vzhledného veřejného prostoru«?
Foto Pavla nOVáČKOVá  naďa SCHneIDerOVá, Řevnice 

Řevničtí myslivci trefili 159 divočáků!

Z našeho kraje 
* Očkovat psy a kočky proti vztek-
lině budou veterináři O. Horák a Z.
Mařík 20. 4. od 17 do 18.00 za ob-
chodním domem v Řevnicích. Nás-
ledně, od 18 do 19.00, budou oba ve-
terináři očkovat psy a kočky u obec-
ního úřadu na návsi v Letech. Cena
dávky je 100 Kč, kombinovaná vak-
cína stojí 250 Kč. (pan, ime)
* Okrskovou hasičskou soutěž or-
ganizuje 23.4. dopoledne na fotbalo-
vém hřišti v Litni místní SDH. (lum)
* Setkání obyvatel Dobřichovic u
místní lávky přes Berounku se koná
23. 4. od 18.30. Na malé slavnosti
bude zdejší mostek pro pěší pojme-
nován Lávkou prof. Lewitta.       (ak)
* Svoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu v obci Lety se usku-
teční 30. 4. od 11.30 do 12.30 na
sběrném místě v ulice Polní.     (ime)
* Pálení čarodějnic u dolního jezu v
Hlásné Třebani pořádají  30. 4. od
17.00 zdejší hasiči. Na programu
jsou soutěže, čarodějnická dílnička i
vyhlášení nejlepší masky čarodějni-
ce nebo čaroděje. Hranice bude za-
pálena ve 20.30. (zto)
* Slet čarodějnic se u Menhiru v
Mořince koná 30. 4. od 18.00. Pro
děti budou připraveny zábavné hry i
občerstvení, kostýmy vítány. V 19.00
zapálí oheň hasiči z Letů.           (kas)
* V areálu hasičské zbrojnice v
Karlštejně se čarodějnice budou pá-
lit 30. 4. od 18.00. Děti čekají soutě-
že, zahraje kapela PHZS.           (mif)
* K požáru kontejneru na rohu ulic
Jasmínová a Topolská v Černošicích
vyjížděli 31. 3. odpoledne hasiči z
Řevnic. Na místě kromě řevnických
profesionálů zasahovali i dobrovolní
hasiči z Mokropes. Během necelé
hodiny byl požár uhašen, vše se obe-
šlo bez škody na majetku. (pan)
* Prasklá vidlice předního kola po
přejezdu obrubníku způsobila pád
staršího cyklisty 10. 4. u Billy v Le-
tech. Pacienta zraněného na hlavě
převezli řevničtí záchranáři po pr-
votním ošetření do nemocnice v Pra-
ze. Bořek BulíčeK

AHoJ. Tomáš Pustina s řevnickými
záchranáři.                   Foto ArCHIV

ZÁŘILY ve DvoŘe KrÁLové. v neděli 10. 4. se týmy aerobiček AC olym-
pia všenory zúčastnily soutěže Dvorská jednička ve Dvoře Králové. Mladší
děvčata se sestavou Čáry máry fuk, starší se sestavou A zase jedna Popelka i
duo se sestavou Let´s go vybojovaly zlaté poháry a medaile. radost byla veli-
ká, cesta domů autobusem velmi veselá. všem závodnicím blahopřejeme! 

Text a foto Katka Černá, Zadní Třebaň
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Boty promáčené, bláto až po bradu...
ČTENÁŘ NAŠICH NOVIN ZE ŘEVNIC REAGUJE NA ČLÁNEK O LESNÍCH ŠKOLKÁCH

Letošní oslavy 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Řevni-
cích jsou v plném proudu. Tento nej-
starší řevnický spolek funguje ne-
přetržitě od založení a pomohl již
mnoha spoluobčanům. Krom zásahů
se snaží také podpořit kulturní život
ve městě. A tak prakticky ihned po
skončení první letošní akce, jíž byl
Hasičský karneval, jsme se vrhli do
příprav Majálesu. Tradiční akce se

letos bude konat - už po šestadvacá-
té - 1. května od 9.00. Na náměstí Ji-
řího z Poděbrad bude jako vždy k vi-
dění moderní i historická hasičská
záchranná technika. Podívat se tak
budete moci na stříkačku taženou
koňmi, historickou motorovou stří-
kačku anebo zvláštně upravenou
techniku, jako je hasičský trabant. S
vozovým parkem se pochlubí řev-
ničtí záchranáři, stroje vystaví Mo-

peďáci ze Svinař. Své dovednosti
předvedou jak profesionální hasiči,
tak dětská družstva, která pilně na-
cvičují v Havlíčkových sadech. Po
celou dobu bude na náměstí hrát ži-
vá hudba, bude připravené občer-
stvení a spousty atrakcí pro děti
(trampolína, nafukovací hrad), stán-
ky s cukrovinkami, květinami a
drobným zbožím. 

lucie BoxanoVá, svinaře

Se zájmem jsem si v Našich novi-
nách č. 6/16 přečetl zprávu o lesních
školkách. ALE... 
Nic jsem o nich dlouho nevěděl. Při
odjezdu vlakem do Prahy jsem  často
vídal skupinku 15 - 20 dětí ve věku
tak 4 let, která pod vedením asi tří až
šesti vychovatelů vystoupila z praž-
ského vlaku, prošla podchodem a če-
kala ještě na další. Obyčejně některé
plakalo a vychovatelky se snažily ho
uklidnit. Jinak děti pobíhaly docela
volně. Překvapilo mě, bylo to asi
koncem února minulého roku, že
dva kluky, kteří se váleli po zemi a
obličejem se dotýkali dlažby pokry-
té špínou z bot, nikdo nenapomenul.
Nebylo možné, aby to nikdo z vy-
chovatelů neviděl. Křikl jsem na ně,
ale dál jsem se tím nemohl zabývat,
vlak příjížděl do stanice. Děti měly
na zádech baťůžky, bundy s kapuce-
mi, oblečení spíše chatrné než dosta-
čující. Od té doby jsem těmto skupi-
nám věnoval pozornost, kdykoliv
jsem jel tímto vlakem. Bylo mi dětí
líto. Domníval jsem se, že jde o něja-
kou charitativní záležitost, vychova-
telé jsou dobrovolníci a na víc ne-
jsou peníze. Bývaly to obvykle mla-
dé ženy a dva až tři muži stejného
věku. K dětem se jinak chovali veli-
ce hezky. Jedna jim čekání krátila
vyprávěním pohádek, na jejichž děj
děti spontánně reagovaly. Vše by šlo
za předpokladu, že jdou někam do
lesa na procházku, po únosné době

se vrátí a pojedou zpět do tepla a po-
hody. Později jsem zjistil, že se vra-
cejí až odpoledne a celý den prý trá-
ví v lese...
Konec letošního února a začátek
března přinesly počasí opravdu ne-
příznivé. V onen den, kdy plískanice
dosáhla vrcholu a dopoledne padal
těžký sníh s deštěm, jsem jel vlakem
v 9 hodin do Prahy. Počasí, že by psa
nevyhnal. Lidé chodili s deštníky či
pláštěnkami s kapucí. Čekal bych, že
nikdo do toho, když nemusí, nepů-
jde. Dvě skupinky dětí se krčily pod
střechou. Děti se bavily jako jindy,
vychovatelé také. Domníval jsem se,
že o tom, kterým vlakem pojedou
zpět. Desetiminutová chůze v tomto
počasí znamenala úplné promočení
oděvu i bot. A to u dětí nebylo valné.
Náhle jedna z vychovatelek zavele-
la: „Tak jdeme!“ a s jedním plačícím

dítětem na ruce vyrazila. „Rychle, ať
jsme co nejdříve v lese.“ Mezitím
přijela odkudsi další skupina a všich-
ni následovali příkladu  vychovatel-
ky s dítětem v náručí. Byl to otřesný
zážitek.Vlak již stál v nádraží a mu-
sel jsem nastoupit.
Dva dny nato, kdy již přestalo pršet,
přijela asi patnáctičlenná skupinka
tak předškolních dětí. Vedl je muž
více než čtyřicetiletý s jedním stu-
dentem a několika mladými ženami.
Jeden chlapec měl na sobě lehkou,
spíše letní bundu a košili. Všichni
baťůžky a kapuci. Obutí naprosto
nevhodné do blátivého lesního teré-
nu, kam mířili. Musel jsem se brzy
vrátit a o čtvrté jet do Prahy znovu a
tehdy jsem se opravdu zděsil. Na ná-
draží posedávala a postávala skupin-
ka těch ranních dětí v neuvěřitelném
stavu. Boty i nohy promáčené  po

kolena, zasychající bláto na kalho-
tách a bundách až pomalu po bradu.
Vedoucí sám měl kanady promáčené
a také obalené blátem. Jedna holčič-
ka seděla na lavici a opakovala, že jí
to studí. Všichni nastoupili do stej-
ného vlaku jako já. Vystoupil jsem
na Smíchově, abych si promluvil s
vůdcem. Toho jsem však již nestihl,
zato jsem navázal hovor s jednou
maminkou, která se tvářila spokoje-
ně. Zeptal jsem se, co je to za spolek
či organizaci. Od té doby vím, že je
to lesní školka a že se za to platí. Čá-
stku nebudu uvádět, i tak se mi točí
hlava. Maminka byla docela šťastná,
že se dítě dostane na celý den z Pra-
hy. Bláto na klukovi až takřka po uši
a promáčené boty jí nevadily.
O vytápěných jurtách nic nevím. To-
hle však nemůže být dobře.

František ŠediVý, Řevnice

Na Majálesu se předvedou hasiči, záchranáři i Mopeďáci

VEDOUCÍ A VPO. XV. ples pořádaly 9. dubna v Řevnicích folklorní soubor
Klíček a místní ZŠ. Na snímku je vedoucí Klíčku Ludmila Chroustová s pa-
pundeklovými figurínami Velkého papírového orchestru (VPO). O hudbu k
tanci se během večera staral »DJ« Miloš Chroust, k dámské volence zahrá-
la staropražská kapela Třehusk. Foto NN M. FRÝDL

Turnaj v karetní hře Prší se usku-
tečnil 9. 4. v řevnické restauraci U
Pošty. Zúčastnilo se 12 hráčů a
hráček, vítězkou se stala Monika
Neumannová, druhý skončil Pavel
Blecha a třetí Štěpánka Janduso-
vá. Věříme, že se turnaj líbil a tě-
šíme se příště na účast dalších hrá-
čů.      Text a foto Milan ZELENÝ,

Řevnice

Před nádražím bude »butik«
Jaro vybízí k tomu udělat si pořádek v šatníku -
proto se v neděli 24. 4. v 15.00  sejdeme před ná-
dražím v Mokropsech na čtvrtém Fashion Pik-
niku aneb Butiku pod širým nebem.
Pokud máte doma modely, které jsou sice krásné,
ale vy je nenosíte, nabídněte je sousedkám. Ba-
zárků je kolem mnoho, ale jen na pikniku dbáme
na to, aby nakupování bylo stylové. Zboží je pre-
zentováno zavěšené na ramínkách, na hromádky
na dekách a hrabárny zapomeňte. Pokud vaše sk-
říně praskají množstvím věcí, které nenosíte, při-
hlaste se k prodeji přes formulář na www.partya-
oslavy.cz/piknik. Pokud máte pocit, že vám nao-
pak něco doma v šatně chybí a rádi byste svou
garderobu doplnili, vyrazte nakupovat. Těšit se
můžete na skvělé kousky za skvělé ceny, dobroty
v piknik baru a ladies tombolu plnou kosmetiky i
dalších cen. Rady bude poskytovat stylistka. Ně-
jaká legrácka v tombole se najde i pro děti...

Bára Veselá, Černošice

Vatru na kopci postaví
cyklisté a házenkáři
Řevnice - Na Vrážce nad Řevnicemi
vzplane díky neúnavné partě míst-
ních dobrovolníků tradiční čaroděj-
nická vatra i letos. Nově bude 30. 4.
na kopci pivní karavan jineckého pi-
vovaru Vilém.
Na dříví se parta složená z řevnic-
kých cyklistů, házenkářů a dalších
dobrovolníků vydá 24. dubna. „Má-
me sraz v osm pod házenou. Obec
nám tentokrát vyčlenila oblast v Kej-
né. Po nedávném polomu je třeba
tuto oblast vyčistit,“ uvedl jeden z
pravidelných účastníků Vráťa Hru-
bý. Vatra se bude stavět až 30. 4., v
devět hodin večer pak bude zažeh-
nuta. Občerstvení tentokrát zajistí
provozovatel řevnické masové cuk-
rárny František Kotršal. „Lidé se
mohou těšit kromě piva i na klobás-
ky a steaky na grilu,“ sdělil.     (pan)

Turnaj vyhrála Monika

Jaro je tu a je třeba uklidit dům, zahradu, půdu i
sklep od zbytečností, které nepotřebujeme a navíc
nám ani nedělají radost. Projděte dům, vyberte
věci, které vás mohou opustit a v klidu a pohodě
je nabídněte vašim sousedům. Jedenáctý garážový
výprodej se v Černošicích bude konat 30. 4. od 10
do 15 hodin. Veškeré informace najdete na webu
www.garagesalecernosice.cz pro nejaktuálnější

data doporučuji přidat se k události na Facebooku,
kde můžete rovnou sdílet lákadla, která u vás bu-
dou k sehnání. Pro přespolní prodejce bude opět k
dispozici louka ve Zvonkové. Pokud se chystáte
prodávat z vašich vrat, nezapomeňte obejít nej-
bližší sousedy a přimět je, aby se také účastnili -
čím víc vás v ulici a blízkém okolí bude, tím spíše
se k vám nakupující vydají. Podzimního výprode-
je se účastnilo přes 60 prodejců a je možné, že se
letos přidají další. Pěšky se to dá zvládnout jen
těžko - pro pohodlnější přesun mezi místy plánu-
jeme možnost půjčit si koloběžky. 
Mapky domů, kde se bude prodávat, budou opět k
dispozici na webu, facebooku i na louce ve Zvon-
kové. Těšíme se na nové poklady, nové prodejce i
nové lovce! Akce končí v 15.00, takže spálit čaro-
dějnici stíháte... Registrace k prodeji je přes elekt-
ronický formulář, případně na bara@garagesale-
cernosice.cz.              Bára Veselá, Černošice

Černošice hostí jedenáctý výprodej

Prodávat »mezi vraty« se bude
i v Řevnicích a Dobřichovicích
V Řevnicích se prodej mezi vraty 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 nepotřebujete: oblečení,
hračky, boty, kola, šperky, půdní harampádí...
V sobotu 7. května budou garážový výprodej hos-
tit Dobřichovice.  (ruw, bav)
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Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici 

VRÁTNÝ OBJEKTU Jíloviště, Praha-západ.
Nabízíme seriózní práci pro aktivního důchodce.

Bližší info na 776 186 161.

VPKOMINIK s.r.o.     
Petr Pozníček

nabízíme Vám dlouholeté zkušenosti v oblasti kominictví
• kontrolu a čištění komínů a kouřovodů dle zákona HZS ČR č.320/2015 Sb.
• revize spalinových cest
• vložkování komínů
• třísložkové odkouření
rádi pro Vás navrhneme  optimální řešení spalinové cesty včetně následné realizace
až po vypracování revizní zprávy

608 866 775; vpkominik@gmail.com
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Milé maminky,
jsme dětský  internetový obchod 

se sídlem v Řevnicích na náměstí.
Zboží si můžete objednat přes náš 

e-shop www.babypartner.cz, 
anebo můžete rovnou přijít.

Otevřeno pro vás máme zatím pouze 
v út, čt a pá  9-12 hod.

Po předchozí domluvě i jindy.

Co vám můžeme nabídnout? Oblečení ve velikostech 44-140.
Pro nejmenší: body, tepláčky, dupačky, pleny, osušky, 
bryndáky, nosítka, lehátka, prostěradla, nepropustné 

podložky, pláštěnky na kočárky, termosky atd.
Pro větší děti: gumáky, pláštěnky, nepromokavé kalhoty,

bundy, deštníky, šátky na krk, župany, plavky, 
sluneční brýle atd.

Pro maminky: kojící podprsenky  

Kontakt: Nám. krále Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice, telefon: 608 77 44 62

email: objednavky@babypartner.cz

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

V novém cestovatelském seriálu
Jiří Matějka z Dobřichovic osobi-
tým způsobem zachytil putování za
vínem do jižní Francie.            (NN)

Vin Jaune, čili žluté víno, je unikát-
ním produktem kraje Jura. Jeho
obdobu jinde ve Francii nepotkáte.
Suché víno s aromaty ořechů pochá-
zí z hroznů místní odrůdy Savagnin.
Plní se do láhví zvláštního tvaru,
zvaných »clavelin«. Jméno je odvo-
zeno od klenáku; kamene, který se
vkládá do vrcholu obloukové klen-
by. Obsah láhve je 62 cl. Důvod?
Úbytek z každého litru vína během
šestiletého zrání. Pije se ve sklepní
teplotě jako aperitiv, výborné je k
foie gras, humru, kaviáru, kuřeti na
smetaně se smrži, kachně, k sushi, k
horským sýrům spolu s dobrým
chlebem a ořechy - nejlepší je samo-
zřejmě jurský sýr Comté. Hrdlo láh-
ve a korek jsou chráněny voskem.
Archivuje se 30 let i více, dobré roč-
níky sto let a nejlepší déle, než vydr-
ží svět. Říkají jurští vinaři. 
V každém případě byla v únoru 2011
na výroční přehlídce v Arbois vydra-
žena láhev Vin Jaune z roku 1774 za
57 000 eur (skoro 1,4 milionu ko-
run). Nový majitel vinařské trofeje
staré 237 let, Švýcar Pierre Chevrier,
podle agentury AFP svedl lítý boj se
zájemcem z Francie. Vyvolávací ce-
na lahve byla 5000 eur. „Nyní se ob-
last Jura zařadila po bok značkových
vín z Bordeaux a Burgundska. Tato
láhev z roku 1774 je skutečným
kouskem francouzského a evropské-

ho kulturního dědictví,“ prohlásil
šťastný kupec, který prozradil, že
drahocenný nektar hodlá vypít. 

Ročník 2006 Vin Jaune Chateau
d´Arlay  získal v roce 2012 na tra-
diční Jurské přehlídce zvané La Par-

cée du Vin Jaune, která se koná vždy
v únoru, kdy se lahvuje nový ročník
Vin Jaune, zlatou medaili. Když pří-
tel Alain prezentuje výraznou su-
chost vína, tak se jeho už tak hubená
postava díky gestikulaci rukou a
dlouhých prstů i mimice tváře stane
ještě vysušenější a podobá se úcty-
hodnému kmenu letité vinné révy...

Vrchol degustace 
Blížil se vrchol degustace a Alain do
jejího programu zasadil další zlatý
hřeb v podobě Vin Jaune 2001, které
představil jako styl Chateau Chalon.
Chateau Chalon, vesnice na vyso-
kém skalnatém ostrohu, je korunou
kraje Jura. Vinice na rozlehlých sva-
zích pod vrcholem a vinice několika
okolních vesnic produkují mimořád-
ně vynikající Vin Jaune, zejména dí-
ky půdě s vysokým podílem šedo-
modrého jílu. Pak následovalo Vin
de Paille, Alainův majstrštyk, ročník
2009. Víno zlatoměděné barvy,
úžasné bohaté vůně, komplexní, za-
jímavé. V chuti explozivně sladké
ale zároveň drženo na uzdě kyseli-
nou, kořenitě pikantní, s dlouhým
závěrem. Božský nektar! 
Vrchol jurské degustace vždy tvoří
Macvin du Jura, další zdejší speciali-
ta. Generace francouzských šlechti-
čen byly prý doslova zblázněné do
tohoto likérového vína vyrobeného z
čerstvého vinného moštu a vinné pá-
lenky (marc du Jura ), které zraje 18
měsíců v dubovém sudu. Vyrábí se
už od 14. století. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Unikátní víno vydražili za 1,4 milionu
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 6)

Raritou lázní Moravské Ťoplice ve Slovinsku je černá voda, která je vyso-
ce koncentrovaná, kalná, slaná a lehce zapáchá naftou. Ale protože je vel-
mi zdravá, vydali jsme se s dalšími Holkami v rozpuku z Hlásné Třebaně
za ní. Vyjeli jsme ve středu v noci a ráno v 8 už jsme byli na místě. Hned
jsme se vrhli do bazénu. Smradlavá voda, 38 st. teplá - paráda! Počasí
nám přálo, dokonce  se někteří účastníci  zájezdu na sluníčku spálili. Kaž-
dý večer jsme sedávali pod krásně rozkvetlým a voňavým stromem (tu vůni
jsme potřebovali, aby přehlušila tu naši naftovou) a hodnotili den i zážit-
ky. Čtyři dny utekly velmi rychle. Cestou zpátky jsme navštívili Maribor.
Na Hlavním náměstí je Morový sloup, jež připomíná černou smrt, na kte-
rou v 17. století zemřela většina obyvatel města. Hezký pohled je z mostu
na řeku Dravu i množství restaurací a kaváren, které lemují břeh. Byl to
vydařený zájezd, ubytování, jídlo, pobyt... vše na jedničku s hvězdičkou.
Stejně jako milí a přátelští Slovinci. Určitě jsme zase omládli! Příště má-
me naplánované Maďarsko, pevně věřím, že se sejde zase výborná parta
lidí a zájezd bude skvělý.       Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Holky vyjely do Slovinska za černou vodou
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Asistent pedagoga
pro Školy HLÁSEK
Školy HLÁSEK hledají asistenta pedagoga.
Upřednostňujeme zájemce, kteří mají chuť

pomáhat dětem s poruchami učení. Podmínkou 
je středoškolské vzdělání, akreditovaný kurz 

asistenta pedagoga zajistí škola. Asistenty jsou 
v naší škole i učitelé 1. stupně a asistent je 

plnohodnotným partnerem kmenového učitele.
Hledáme kolegu, který bude pracovat s dětmi 
1. stupně (3.- 5. třída), a to jak v dopoledních

vyučovacích hodinách, tak i v odpolední družině.
Nabízíme plný úvazek, dobré finanční 

ohodnocení, možnost osobního rozvoje. 
Do našeho týmu rádi přijmeme i muže.

V případě zájmu prosím posílejte životopis 
na adresu 

hlasekvedeni@seznam.cz 
nebo volejte na tel. číslo: 777 568 562

Svačinářka,
paní uklízečka

pro Školy HLÁSEK
Školy Hlásek hledají od září 2016 pro budovu

základní školy svačinářku a paní uklízečku 
v jedné osobě na částečný úvazek, 6 hodin
denně. Nabízíme práci na smlouvu nebo 

na dohodu. Fixní pracovní doba je od 12:00 
do 16:00, úklid je možný buď od 16:00 

do 18:00, nebo v ranních hodinách 
před vyučováním.

V případě zájmu se prosím hlaste na adresu 

hlasekvedeni@seznam.cz 
nebo volejte na tel. číslo: 777 568 562

SENIORSKÉ BYDLENÍ 
V DOBŘICHOVICÍCH

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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Derby rozhodla penalta, Lety prohrály
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Derby s poberoun-
ským rivalem ze Všenor Lety pro-
hrály gólem z penalty. Řevnický
střelec Wrobel nasázel Hostivicím
tři branky. (mif)
FK LETY, krajská I. A třída
Všenorský SK - FK Lety 1:0
Porážka v derby z penalty je krutá!
Favorizovaní domácí měli od začát-
ku převahu. V 17. minutě ale měli
obrovskou příležitost hosté: za obra-
nu domácích si naběhl Císař, ale jeho
únik překazil domácí brankář. Ve 34.
minutě se v pokutovém území uvol-
ňoval domácí útočník a šikovně pře-
padl přes Turka. Penaltu proměnil
Štumpf. Domácí se snažili zvýšit ná-
skok, ale hosté pečlivou defenzivou
odolávali.  V 85. minutě mohl vyrov-
nat Štěpán, po rohu se dostal k doráž-
ce na hranici pokutového území, ale

brankář ji vyrazil nad břevno.      (jik)
FK Lety - Hostomice 2:1
Branky: Kalivoda, Čermák

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Tuchoměřice B - Dobřichovice 2:1
Branka: Šlapák
Domácí, posíleni hráči ze svého A-
týmu, byli jasným favoritem. Do ve-
dení se však dostali hosté, jejichž
rychlou, překvapivou akci pohotově
zakončil Šlapák už ve 3. minutě. Tím
však vyčerpali celý příděl štěstí, ne-
boť to už pak přálo jen Tuchoměři-
cím. Dobřichovičtí zahazovali jednu
šanci za druhou. Domácí vyrovnali
ve 25. minutě a ve druhém poločase,
jedenáct minut před koncem, strhli
vedení na svoji stranu. V závěru hos-
té dohrávali v deseti, bez vyloučené-
ho Plzáka, který obdržel druhou žlu-
tou kartu za faul.                          (oma)
Dobřichovice - Kněževes 3:2
Branky: Větrovec 2, Mistoler
První půlhodina zápasu patřila Dob-
řichovicím, které ovládly hrací plo-

chu. Prakticky pořád se hrálo na po-
lovině hostí a jejich branka byla stále
v ohrožení. Už v 10. minutě se po
rychlé kombinaci podařilo vyšacho-
vat obranu Kněževsi a Větrovec uk-
lidil míč do prázdné branky - 1:0.
Domácí pokračovali v tlaku, ale
hosté postupně hru vyrovnali. Ve 39.
minutě podnikli protiútok do otevře-
né obrany Dobřichovic a bylo vyrov-
náno. Kněževes dokonce začala zís-
kávat převahu, ale ve 44. minutě ji
přibrzdil druhou brankou Větrovec.
Ve 2. poločase začaly domácím  do-
cházet síly, zato hostům narostla
křídla, v 54. minutě znovu vyrovnali
a navíc několikrát zblízka netrefili
dobřichovickou branku! V poslední
čtvrthodince domácí nejprve nastře-
lili tyč, chvíli na to utekl Mistoler a z
úhlu překonal brankáře - 3:2.    (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Lužce 2:1 
Branky: Palička
Cenná, vydřená a hlavně zasloužená

výhra Ostrovanu. Zápas rozhodly
dvě krásné střely kapitána Paličky.
Nejprve otevřel skóre technickou rá-
nou z přímého kopu a za stavu 1:1 se
v 78. minutě trefil prudkou střelou do
druhého růžku. (Mák)
OZT - Tmaň 1:0
Branka: Burián
Ostrovan měl po celý zápas výraz-
nou převahu, ale koncovka byla zou-
falá. Naštěstí se prosadil krátce po
přestávce hlavou Burián a zajistil
domácím povinné tři body. (Mák)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Karlštejn - Chodouň 4:0
Branky: Kučera 2, Šperl 2
Karlštejnu se proti předposlednímu
celku herně nedařilo, ale díky stan-
dartkám, po kterých vstřelil tři bran-
ky, dovedl zápas k poklidnému vítěz-
ství. Michal ŠAMAN
Vysoký Újezd - Karlštejn 1:4 
Branky: Zajíc 2, Červený, Zbudil 

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Hostivice B 3:2
Branky: Wrobel 3
Díky kanonýru Wrobelovi šli řevnič-
tí borci do kabin s vedením 3:1, pře-
stože hosté zahrávali dva pokutové
kopy. Naštěstí proměnili jen jeden. O
infarktový závěr zápasu se postarala
další penalta pro Hostivice a snížení
na rozdíl jediné branky. Řevnice těs-
né vítězství nakonec udržely.   (Mák)
Kosoř B - Řevnice 5:0

Tradiční Velikonoční turnaj v hokej-
balu se letos trošku posunul. Z pů-
vodní Květné neděle přesunuli orga-
nizátoři akci na sobotu 9. 4. Důvodů
bylo hned několik. Zaprvé změna ča-
su na letní, což zavánělo zmatením
hodiny startu. Zadruhé vzhledem k
státnímu svátku na Velký pátek odje-
la většina hráčů užívat ještě posled-
ního sněhu na horách. No a - zatřetí
- neméně důležitým argumentem by-
lo počasí, jelikož letošní Velikonoce
vycházely na brzký termín a březno-
vá zima by mohla být pro sportovce
i fanoušky dost nepříjemná. Změna
byla určitě ku prospěchu věci.
V sobotu ráno se na hřišti Sokola
Svinaře sešlo 7 týmů, hrálo se systé-
mem každý s každým od 10 do
15.30. Na posledním místě skončil
tým Drahlovice B, příčky nad nimi
Halouny, Svinaře a Blinkoff. Třetí
místo obsadil tým SDH Drahlovice,
stříbrnou příčku pořádající Hatě a
vítězem turnaje se staly Malvazinky,
které dostaly za celý turnaj pouze tři

góly. Poprávu tak byl z tohoto týmu
vyhlášen nejlepším gólmanem Leh-
ner a nejlepším střelcem Šalamoun s
12 góly (následovali Palas a J. Ná-
jemník z SDH Drahlovice, shodně se
7 góly). „Díky všem za účast. Turnaj

se vydařil po sportovní, společenské
i meteorologické stránce. Za rok se
sejdeme opět v tradičním termínu, na
Boží hod velikonoční,“ uvedl na zá-
věr organizátor akce Dan Steidler z
Hatí.  Lucie BOxANOVÁ, Svinaře

Hokejbalový turnaj ovládly Malvazinky

Černošické hokejisty
zastavil až Mělník
Druhé místo obsadil v základní části
krajské ligy hokeje A-tým Černošic.
Zápasy play off pak přivedly do
ochozů zdejšího zimního stadionu
nebývalé množství diváků. Ve čtvrt-
finále Černošice vyřadily Rakovník,
v semifinále pak Jesenici. Ve finále
hraném na dva vítězné zápasy změři-
li místní borci síly s tradičním riva-
lem z Mělníku. Z  finále nakonec vy-
šel vítězně Mělník po výhrách 2:1 na
domácí půdě a 3:1 v Černošicích.
Druhé utkání sledovalo rekordních
700 diváků, kteří vytvořili skvělou
sportovní atmosféru 
Černošice také v polovině března
hostily vrcholnou akci ženského ho-
keje, turnaj Final four, ve kterém se
o titul mistra české republiky utkaly
čtyři nejlepší týmy nejvyšší ženské
soutěže.  V dresu mistrovské Slavie
se představila i odchovankyně čer-
nošického hokeje Adéla Jůzková,
která ve finále proti Karviné přispěla
k výhře jedním gólem a asistencí.  
Sezonu veřejného bruslení zakončil
velmi oblíbený karneval na ledě a
Zimní olympijské hry, ve kterých se
utkali žáci základních škol v miniho-
keji i bruslařských disciplínách sp-
rint, slalom a štafetový závod.
Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice

Sport po okolí
* VI. ročník Svinařského trojúhel-
níku - závodu mopedů značky Sta-
dion se uskuteční 23. 4. ve Svinařích
pod zámkem. Přejímka strojů začíná
ve 12.00, samotný závod pak o dvě
hodiny později. (mif)
* Více než dvě desítky amatérských
posádek se zúčastní 4. ročníku závo-
du dračích lodí, který se pojede 30.
4. na Berounce mezi Dobřichovice-
mi a Lety. Podrobné informace na
http://www.dracilode-dobrichovi-
ce.cz/             Andrea KUDRNOVÁ
* Od května bude již třetí sezonu v
Černošicích v provozu umělá plocha
na in-line hokej. SK Černošice se
premiérově představí v extralize in-
line hokeje. V jejich týmu se mohou
diváci těšit na  seniorské mistry svě-
ta  Marka Loskota a Davida Sema a
juniorského mistra světa Václava
Krudence - všichni jsou odchovanci
černošického hokeje. Informace o
termínech zápasů na:  www.sk-cer-
nosice.cz.   Adéla ČERVENKOVÁ

Dvoudenní turnaj o Modřanského méďu absolvovali na hřištích TJ Spoje
Praha Spartaku Modřany mladší žáci národních házenkářů Řevnic. Pře-
spávalo se v modřanské sokolovně, a tak si všichni užili dobrodružství. Ve-
čer byl táborák, opékaly se buřty a došlo i na kytaru. Večerka byla včas,
ráno se šlo opět hrát. V koedukovaném turnaji jsme skončili třetí a přivezli
domů pohár. Byla to dobrá průprava na nadcházející jarní sezonu.  

Text a foto Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice

Házenkáři přivezli pohár za třetí místo

VYHRÁLY MALVAZINKY. Po celodenních urputných bojích se z vítězství v
hokejbalovém turnaji radoval tým Malvazinek. Foto Lucie BOXANOVÁ

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
23. 4. 17:00 SK Černolice - FK Lety
1. 5.  17:00 FK Lety - Sp. Příbram
DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
24. 4. 17:00  Jíloviště B - Dobřichovice
30. 4. 17:00  Vonoklasy - Dobřichovice
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
24. 4. 17:00 Nový Jáchymov - OZT 
30. 4. 17:00 OZT - Nižbor B
KARLŠTEJN, okresní III. třída
23. 4. 17:00 Karlštejn – Srbsko
1. 5. 17:00 Mořina – Karlštejn
ŘEVNICE, okresní IV. třída
24. 4. 17:00 Řevnice - Roztoky B 
1. 5. 17:00 Drahelčice - Řevnice



Všeradův kurýr

Vyhlášení výsledků soutěže Po-
žární ochrana očima dětí se us-
kutečnilo ve Zdicích, v zasedací
místnosti tamního sboru dobro-
volných hasičů. Ocenění za bá-
seň Vižinský požár (viz NN
6/16) získali malí hasiči z Vi-
žiny. Zároveň se svým dílem po-
stoupili do krajského kola. Pří-
tomni byli zástupci okresního
svazu hasičů, kteří předávali
ceny postupujícím. Pak si jako
bonus mohly děti prohlédnout
zdický vozový park, seznámit se
s technikou. Budeme doufat, že
naše báseň zaujme porotu i v
krajském kole.            Text a foto

Jana FIalOVÁ, Vižina

Právě máte před sebou výroční, 200. vydání Vše-
radova kurýra. Je to již takřka devět let, co mají
Všeradice své »noviny«. Když se ohlédnu nazpět,
mám dobrý pocit ze správného manažerského roz-
hodnutí. Vydávat díky Našim novinám pravidelné
periodikum o Všeradicích, a tím je zanést do pově-

domí širokého okolí, jako obec, která žije, kde se
něco děje, obyvatelé mají zájem o její rozvoj a jsou
zde rádi. Prostě zde platí heslo: Spokojený venkov
pro nás i naše děti! Nepochybně stejné smýšlení
mají lidé i ve spoustě dalších obcí, jen zatím svoji
práci tímto způsobem mediálně neprezentují. Je to
škoda, vždyť úspěch jedné obce může být motiva-
cí pro obce jiné. Samozřejmě stejné je to i s neús-
pěchy, které se v dobré víře stanou (kdo nic nedě-
lá, nic nezkazí) - pokud o nich víme, budeme se
jim snažit vyvarovat, když nevíme, můžeme je
opakovat, a to je zbytečné. Proto si dovolím na
základě svých zkušeností radu ostatním obcím: ne-
bojte se prezentovat a zviditelňovat svoji obec. 
Děkuji všem přispěvatelům, kteří Všeradův kurýr
za dobu jeho trvání obohatili o nějaký ten příspě-
vek či fotografii. Mé největší poděkování patří
všem, kteří se v pozitivním slova smyslu starají o
to, aby bylo o čem psát, a to jsou právě naši obča-
né a obyvatelé. Všeradovu kurýru přeji minimálně
dalších 200 vydání, ať nám i nadále přináší mnoho
pozitivních zpráv a má stále více spokojených čte-
nářů. Bohumil StiBAL, Všeradice

Kurýr se dožil »dvoustovky«!
DÍKY VŠEM, KTEŘÍ SE STARAJÍ O TO, ABY BYLO O ČEM PSÁT

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2016 (200)

VYPROVODILY ZIMU. Děti ze všeradické školič-
ky vyprovodily Moranu, aby tak konečně přivola-
ly jaro a hezké počasí. Těšíme se na jarní tvoření
v přírodě, na výlety do lesů, k rybníkům a na lou-
ky, jež nám poskytují nepřeberné množství poznat-
ků i radostných zážitků.                         Text a foto

Hana HanzlíKOVÁ, MŠ Všeradice

Z podbrdského kraje
* V sobotu 30. 4. se od 17.00 na hřišti v Hatích
slétnou čarodějnice z okolí (hlavně místního
SDH), aby pro děti připravily mnoho zábavných
úkolů a oblíbený stánek s odměnami. Tentokrát
přibude i podvečerní dětská diskotéka, na níž si –
nejlépe také maskované – děti mohou »trsnout«
až do zapálení tradičního ohně. Po zbytek večera
převezmou zábavu dospělí nad kotlíkem guláše a
s půllitrem piva.          Jitka CHLEBOUNOVÁ
* Na Pivním festivalu s gastronomickými zážitky,
který se koná v Praze na Letné 12. 5., bude k do-
stání také všeradické pivo Všerad. Ochutnat ho
budou moci i návštěvníci pivních slavností v Niž-
boru či v Řevnicích 28. 5.       Pavla HADAČOVÁ
* Jarní úklid organizovali 16. 4. v Hatích místní
hasiči spolu s obecním úřadem. Pro malé i větší
pomocníky bylo na závěr připraveno malé občer-
stvení na hřišti. Jitka CHLEBOUNOVÁ

Fotbalisté na lize v Příbrami
Fotbalový víkend plný dřiny, radosti a zážitků
prožili všeradičtí fotbalisté hned na třech fotbalo-
vých stadionech. Nejprve se 16. 4. na domácím
hřišti utkala mladší přípravka s družstvy Chy-
ňavy, Lochovic, Rpet a Berouna. Ačkoliv to ráno
vypadalo, že bude muset být turnaj přesunut kvů-
li dešti, nakonec se počasí umoudřilo. Hrálo se
systémem každý s každým, na prvním místě
skončily hned 3 týmy! Rozhodoval počet branek,
který na zlatou příčku katapultoval Chyňavu,
druhé skončily Všeradice, třetí Lochovice.
Naobědvat, usušit kopačky, štulpny a ve čtvrt na
čtyři byl zase sraz na hřišti. Jeli jsme totiž všich-
ni, tentokrát i se starší přípravkou, na ligové ut-
kání do Příbrami. Tu čekal důležitý zápas s Ba-
níkem Ostrava. Naší úlohou bylo doprovodit hrá-
če na trávník při slavnostním nástupu a o poloča-
se sehrát zápas pro diváky. Slavnostní nástup byl
emotivní a krásný. Na klukách byla vidět nervo-
zita z té zodpovědnosti... O poločase přišel náš
čas podruhé! Ukázat ve vyhrazené 15ti minutov-
ce téměř 2000 diváků, že už také ledacos umíme.
Za to jsme sklidili veliký potlesk. Z Příbrami
jsme zmožení odjížděli před osmou večerní.
Zatímco mladší přípravka mohla v neděli vyspá-
vat, tu starší čekal turnaj v Karlštejně. (Viz str. 6)

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Vižinští hasiči si ve Zdicích převzali ocenění

Dobrovolníci uklidili lokálku

Více než 1,5 tuny odpadu sesbírali podél podbrd-
ské trati a ve svých obcích účastníci akce Uk-
liďme lokálku. V sobotu 16. 4. ji zorganizoval v
rámci celorepublikové výzvy Ukliďme Česko ně-
kdejší starosta Všeradic Bohumil Stibal (na sním-
ku). „Byl jsem mile překvapen množstvím bri-
gádníků, zapojilo se jich více než 120,“ pochva-
loval si Stibal, který nechal vypravit i historický
vlak, který zajišťoval přepravu odpadu na trati
Zadní Třebaň - Lochovice. Vyjel z Lochovic a jak
projížděl jednotlivými stanicemi, přistupovali
další brigádníci, kteří před tím stihli uklidit ve
svých obcích. Rekordní počet 65 brigádníků se
zapojil v Zadní Třebani. Na zpáteční cestě bri-
gádníkům vyhrávala kapela Třehusk.  Text a foto

Barbora PISKÁČKOVÁ, Vinařice


