
Poberouní - Zklamání a zmar. Tak
se dá shrnout několikadenní práce
dobrovolníků, kteří se v Halou-
nech rozhodli obnovit starou alej.
Výsledky jejich práce zničili bezo-
hlední zloději. Podobně to dopadlo
v Hlásné Třebani či Mořince.
„Jelikož se stromy stále jen kácí, při-
šli jsme s nápadem zasadit od Ha-
loun ke sv. Isidorovi ovocné strom-
ky. Idea se setkala s úspěchem, zas-
tupitelstvo Svinař nás podpořilo,“ ří-
ká jeden z iniciátorů akce Jiří Kylar.
V sobotu 9. 4. se v Halounech sešlo
přes dvacet brigádníků, od ročního

dítěte po sedmdesátníky, a vysadili
23 stromků. „Rozcházeli jsme se s
radostí, že jsme udělali něco pro své
okolí a obec. O to větší zklamání a
pocit zmaru nastal koncem následu-
jícího týdne: po 7 stromcích zůstaly
jen díry a hromady hlíny. Kůly byly
buď povalené, rozlámané, nebo uk-
radené,“ říká Kylar. Následující tý-
den byly v aleji ukradeny další st-
romky - z 23  jich »přežilo« jen 10!
„Pocit marnosti byl úplný. Prožívá-
me zklamání z lidí, kteří ničí práci
druhých. Zároveň nám to ukazuje,
jak je naše společnost nemocná a

mentálně nezralá. V aleji jsme vysá-
zeli stromy starých českých a mo-
ravských odrůd, abychom udrželi v
obci skutečný ráz naší krajiny. Ne-
smíme se nechat otrávit a znechutit,
i když to je těžké,“ dodává Kylar. 
Případ Halounské aleje není ojedině-
lý. Podobně to před časem dopadlo v
Hlásné Třebani či v Mořince, kde
Roman Michálek založil při vjezdu
do obce alej. Před zvěří 12 ovocných
stromů chránily žluté plastové trub-
ky. Proti nenechavcům je ale ochrá-
nit nedokázaly - dva stromky kdosi
ukradl. (Dokončení na straně 9) (box)

Starostka čelí kritice,
»zastala« se přehrady
Lety - Na rozhořčené maily musí v
poslední době odpovídat starostka
Letů Barbora TEsařOVÁ. Proč?
Protože se v České televizi »zasta-
la« sypané hráze, jež by v budouc-
nu mohla přehradit Berounku na
Křivoklátsku.
V pořadu ČT Nedej se ses nechala
slyšet, že zvažovaná výstavba sypa-
né hráze na horním toku Berounky
nijak neovlivní přírodu. A teď prý
to schytáváš od odpůrců nádrže...
Ano, to v pořadu Nedej se opravdu
zaznělo. Nicméně vytržené z mé asi
dvacetiminutové výpovědi, již jsme
v Letech natočili. To je ten problém:
v pořadu nezaznělo, o čem jsme vla-
stně mluvili. Byl komponovaný jed-
nostranně, v neprospěch toho, proč
bychom se měli o nějaká protipo-
vodňová opatření koncepčně snažit.
Přicházejí maily, na něž odpovídám,
proč jsem souhlasila s účastí v pořa-
du a co mělo zaznít, ale do pořadu se
nedostalo.       (Dokončení na straně 9)

V tomto čísle Našich novin
* Hledali zmizelý svět - strana 2

* Most je průjezdný, ale... - strana 10

Všenory - Poháry a medaile ze zá-
vodů po celé republice vozí aero-
bičky TJ Olympia Všenory. Vele-
úspěšné malé sportovkyně ze všech
koutů našeho kraje vede Katka
ČERNÁ, do nedávna ještě obyva-
telka Zadní Třebaně.
Zkraje března vaše svěřenkyně vy-
bojovaly několik zlatých pohárů ve
Dvoře Králové, teď jste přivezly dvě
sady bronzových medailí z prestižní
pražské soutěže Žij pohybem i zlato
z Kutné Hory. Jak to děláte, že se
vám tak daří?
Myslím, že je to více faktorů dohro-

mady. Zaprvé si děti do závodních
týmů vybíráme z našich přípravek,
které máme ve Všenorech i v Praze.
Na letním soustředění zjistíme, jest-
li mají »týmového ducha«, který je
pro tento sport velmi důležitý. No a
pak se začíná trénovat choreografie,
přidává se kondice a postupné zvy-
šování náročnosti. Vše se snažíme
dělat formou zábavy - důležité je,
aby to děti bavilo.
Jak se na podobné závody připravu-
jete a v čem se vlastně soutěží?
Soutěží se v pódiových skladbách.
(Dokončení na straně 11) (mif)

KRÁSNÁ AUTA. Šest desítek historických vozů různých značek projelo poslední dubnový den Dobřichovicemi. Jed-
nu z kontrol zde měla mezinárodní rallye 7 Castles Trial. Foto NN M. FRÝDL

TRENÉRKA. Katka Černá se svými
svěřenkyněmi.            Foto ARCHIV

Vy to zasaďte, já to ukradnu!
ČERSTVĚ ZASAZENÉ STROMKY ZLODĚJI VZALI V HALOUNECH, MOŘINCE I TŘEBANI

3. května 2016 - 9 (672) Cena výtisku 7 Kč

Mopeďáci kroužili 

pod svinařským zámkem

V tělocvičně napůl bydlím! tvrdí úspěšná trenérka

Bezdomovce našli
mrtvého na Vrážce
Řevnice - Mrtvý muž byl nalezen
22. dubna u památného stromu na
Vrážce nad Řevnicemi. „Okolnosti
úmrtí vyšetřuje policie,“ sdělil zá-
chranář  Bořek Bulíček.
V mrtvém byl identifikován řevnic-
ký bezdomovec, jehož měli posled-
ní dobou opakovaně »v práci« míst-
ní strážníci. „Několikrát narušil ve-
řejný pořádek - vyspával v parku
Havlíčkovy sady, kam si chodí hrát
děti ze školky,“ uvedl velitel měst-
ské policie Jiří Dlask. „Vždy jsme
ho vyzvali, aby park opustil a zdržo-
val se mimo lokality, kde by budil
veřejné pohoršení,“ dodal.        (mif)

Ztracenou ženu hledali
hasiči se záchranáři 
Karlštejn - Dramatickou pátrací ak-
ci absolvovali 19. 4. v lesích u
Karlštejna řevničtí záchranáři.
„Na tísňovou linku se dovolala star-
ší žena z Prahy - prý upadla při vy-
cházce poblíž dubu Sedmi bratří,“
uvedl ředitel záchranky Bořek Bulí-
ček. „Měla velké štěstí, že se dovo-
lala - v těchto místech prakticky ne-
ní signál,“ dodal. Záchranáři s hasi-
či »rozjeli« pátrací akci a ztracenou
ženu, která si zlomila nohu, našli. V
transportní vaně byla korytem poto-
ka přenesena k sanitce a převezena
do pražské nemocnice.               (mif)
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Čtyřicet výletníků hledalo zmizelý svět
JARNÍ GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA VEDLA Z LITNĚ DO BĚLČE A ZADNÍ TŘEBANĚ

Přes čtyři desítky výletníky se 17. 4.
nezalekly nepřízně počasí a vydaly
se na osmikilometrovou trasu za po-
znáním dávno zmizelého světa.
Na začátku putování, v Litni, našel
místo posledního odpočinku vý-
znamný paleontolog české geologic-
ké školy 2. pol. 19. stol. Otomar Pra-
voslav Novák, přímý pokračovatel
Barrandova díla. S dalšími historic-
kými i kulturními zajímavostmi měs-
tyse nás seznámila rodačka pí Hazu-
ková. Z Litně jsme se vydali do Dol-
ních Vlenců, kde se na břehu Stříbr-
ného potoka nachází původně parní
vodárna z roku 1894. Voda je zde jí-
mána podzemními drény z báze tře-
tihorních říčních sedimentů a je vy-

tlačována do Litně a Bělče. Relikt
říčních sedimentů, které tu zanecha-

la řeka, tekoucí tudy před asi pěti mi-
liony lety, je odkryt v opuštěné a čás-

tečně zavezené pískovně západně od
Bělče. Dále jsme pokračovali údo-
lím Bělečského potoka do Zadní
Třebaně, kde jsme se dostali k poto-
ku Svinařskému - hlavní vodoteči,
která odvodňuje severozápadní sva-
hy brdských Hřebenů a protilehlé
srázy Hořovické pahorkatiny. V Tře-
bani potok proráží úzkou branou čer-
ných silurských čedičů a odevzdává
svou vodu Berounce. 
Z třebaňského nádraží se geovýletní-
ci rozjeli do svých domovů. Ve chví-
li, kdy nasedali do vlaku, začalo pr-
šet.            Filip STEHLíK, Všenory

Páteční dubnové odpoledne se v
Řevnicích pod házenou sešli místní
roveři a vyrazili na cyklovandr. 
Začali jsme stoupáním okolo sklád-
ky na Halouny a k rozcestí Na soud-
ném. Občerstvili jsme se v restaura-
ci Čunčí Huba a zamířili přes roz-
cestí U Červeného kříže ke Skalce.
Nedaleko ní jsme si vyhlídli pěkné
místo k přenocování pod širákem.
Každý jsme si udělal večeři a poví-
dalo se dlouho do noci. V sobotu po
snídani jsme se spustili do Mníšku a
přes Čisovice i Bratřínov dojeli do
Malé Lečice, kam jezdili skauti z na-
šeho střediska dříve tábořit. Po obě-
dě i odpočinku cesta pokračovala
údolím řeky Kocáby přes rozlehlé
louky, chatařské osady i ohrady s ov-
cemi do Nového Knína. Na Kozí
Hory jsme si užili pěkný stoupák a

mířili na Čtvrtý hamr. Počasí se za-
čalo kazit - na nic jsme nečekali a v
lese si připravili přístřešek k nocová-
ní. Po večeři, naplánování trasy na
další den i krátkém pokecu jsme za-
lehli s cílem přečkat pod plachtou
deštivou noc. Probudili jsme se do
slunečného, ale chladného rána. Na-
snídali jsme se a vyrazili přes Strž i
Starou Huť na Dobříš. Cestou nás
překvapilo sněžení, které vydrželo
až na Stožec, kde jsme si dali oběd.
Následoval sjezd do Všeradic. Mini-
golf jsme vzdali, raději jsme si v mí-
stní restauraci poručili čaj a lívaneč-
ky. Pak jsme opět nasedli na kola a
přes Skuhrov, Svinaře a Třebaň doje-
li domů. Cyklovandr se i přes občas-
nou nepřízeň počasí vydařil, každý z
84 kilometrů jsme si užili.
Šimon MArTiNEC, roveři Řevnice

Roveři pořádali víkendový cyklovandr po Brdech

V Hlásné Třebani přivítali nové občánky

Botanická exkurze míří
do Karlického údolí
Jarní botanická exkurze do Karlic-
kého údolí se koná 14. května.
Sraz je v 8.50 v Roblíně u kapličky,
výpravu bude řídit botanik Tomáš
Tichý ze Správy CHKO Český kras
v Karlštejně. Trasa povede z Roblí-
na na dvě lokality prstnatce bezové-
ho, přes teplomilné doubravy s hra-
chorem chlumním a vstavačem na-
chovým, skalní hranu se včelníkem
rakouským, pěnovcové kaskády a
bučiny na pastviny na Skalici (Čab-
raku). Zakončení odpoledne v Mo-
drém domečku v Řevnicích nebo na
nádraží. (tot)

NOVÍ OBČÁNCI. V hlásnotřebaňské mateřské škole přivítali 23. dubna no-
vé obyvatele obce.                    Foto Jitka šVeCOVÁ

Nové učebny v půdních vestavbách
ZŠ Černošice byly slavnostně otev-
řeny a jsou již částečně využívány.
Naplno začnou sloužit od září. Dí-
ky rekonstrukci půdy získala škola,
která doslova »praská ve švech«,
dvě kmenové učebny pro první stu-
peň, jazykovou učebnu, prostorný
výtvarný ateliér a knihovnu s počí-
tačovou učebnou. Učitelé mají k di-
spozici nový kabinet i místnost pro
návštěvy či jednání. Stavba přišla
na 36 milionů korun, z čehož 21
milionů pokryla dotace Ministerst-
va financí. V červnu má být dokon-
čena nová sportovní hala, o prázd-
ninách bude rekonstruována jídel-
na a začne stavba nových šaten.

Dana JAKešOVÁ, Černošice
Foto Petr Kubín

NA TrASE. Řevničtí skauti-roveři na cyklistickém putování Podbrdskem i
okolní krajinou.                    Foto Alžběta VÁŇOVÁ

Slavnostní vítání nových občánků
Hlásné Třebaně se konalo v obecní
mateřské škole 23. 4. Těsně před de-
sátou hodinou se upravená třída
zaplnila rodiči s dětmi i příbuznými
a známými. Přítomné pozdravil sta-
rosta obce Vnislav Konvalinka, poté
vystoupily děti ze školky s krásným
a programem. Sladkou odměnu, kte-
rou jim předala Hana Neslerová, si
za pěkné písničky a říkanky zaslou-
žily. Pak malé občánky projevem
přivítala předsedkyně kulturního,

sociálního a školského výboru Iva
Matějková. Na závěr se rodiče po-
depsali ke jménu svého dítěte do
pamětní knihy, obdrželi pamětní list
a malý dárek, který jim i jejich dě-
tem  bude připomínat tuto slavnost-
ní chvíli. Maminky samozřejmě ne-
odešly bez kytičky. Věřím, že si tuto
akci všichni užili a že se z ní stane
jedna z dobrých tradic naší obce.
Všem, kteří  se na vítání občánků
podíleli, patří poděkování. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Vestavba otevřena
MAJÁLES. Tradiční majáles se konal 1. 5. na náměstí v Řevnicích. Děti si
mohly zařádit na skluzavce či kolotoči, k vidění byla hasičská i záchranář-
ská technika, vyhrávala muzika. Malí hasiči předvedli zásah u hořícího
»domu«. (pn) Foto Zdenek PATOČKA

Z našeho kraje 
* Jógový workshop s Lucií Königo-
vou se pod názvem Spokojená rame-
na, pružný hrudník koná 7. 5. v ma-
lém sále řevnického Sokola. Přijďte
se seznámit s tím, jak ramena i hrud-
ník fungují a jak je díky józe udržo-
vat pohyblivé, v harmonii s ostatní-
mi částmi těla. Více informací na
www.letanek.cz.  Jitka NOSKOVÁ
* Devítikilometrová vycházka na
Tetín, Kodu a do Srbska se uskuteč-
ní 8. 5. Info na tel.: 607 911 151 a
721 769 586. Eva HAVLOVCOVÁ
* Zápis dětí do Mateřské školy v
Řevnicích se koná 10. 5. od 10 do
12.00 a od 13 do 17.00 v budově ma-
teřinky v Mníšecké ulici. (pan)
* Do Mateřské školy v Letech se
děti budou zapisovat také 10. 5. - od
8 do 16.00. K zápisu rodiče přinesou
občanský průkaz zákonného zástup-
ce a rodný list dítětě. (jar)



Strana 3, VÝROČÍ DIVADLA, ROZHOVOR Naše noviny 9/16

Nahlas! Nahlas! křičel na mě režisér
DRUHÝ 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. Do
historie »lesňáku« se zapsala i Ale-
na Říhová - nejen jako herečka,
ale též režisérka a scénáristka.
Vaše první představení v Lesním
divadle?
Bylo to v prosinci 1974 - V. Maja-
kovskij Horká lázeň, role: Polja ze
Sevastopolja. Nebylo to sice v Les-
ním divadle, ale v řevnickém kině,
přesto již zkoušení bylo nezapome-
nutelné. Režisér Richard Klouček
mě zlanařil jako novou tvář - velkou
fanynku krále UBU - na konci léta
1974 a já začala zkoušet svou první
roličku s ostřílenými »lesními herc-
i«. Stála jsem na pódiu a z plných
plic křičela to, co jsem měla přede-
psáno ve scénáři, ale ze sálu se pořád
ozývalo režisérovo: NAHLAS, NA-
HLAS! Už nebylo kde vzít další hla-
sové rezervy, měla jsem dojem, že
mám zcela vyplivané hlasivky, ale
pořád to bylo málo. Vzhledem k to-
mu, že hra se odehrála jen 3x, moje
hlasivky to nějak přežily, já také a už
jsem byla chycena drápkem za diva-
delní prkna.
Nejoblíbenější role? 
V letech 1980 -1981 role Patrokles
ve hře Troilus a Kresida. Nedá se říci
nejoblíbenější, ale každopádně nej-
zvláštnější role. Se svou vždy dosti
vyvinutou tělesnou schránkou jsem
hrála muže-bojovníka v pozadí. Hru
režíroval pražský herec Radan Ru-
sev a představení bylo velmi úspěšné
a - zúčastnili jsme se i krajské pře-
hlídky v Nymburce. A právě tam se
dostalo mojí postavě nebývalé po-
zornosti. Polovina odborné poroty se
rozplývala nad tím, že režisér obsa-
dil do role Patrokla právě ženu, pro-
tože tehdy se někteří muži velmi
snažili o ženskou stylizaci. Ovšem
druhá polovina poroty se nedokázala
smířit s tímto pojetím a dost nahlas
si mezi sebou vyměňovali názory.
Bylo to poprvé a naposled, kdy se
»o mně« někdo takto pohádal.  

Nejzápornější role? 
V roce1999 paní Kapičková ve hře
Na letním bytě. Byla to hezká uvol-
něná komedie a paní Kapičková byla
vlastně takový generál. Manžela, te-
dy pana Kapičku, mi hrál vlastní
manžel a oba jsme asi zahráli dobře,
protože se všechno propojilo a zůsta-
lo v myslích diváků delší dobu. Ještě
po několika měsících na mě volaly
děti na ulici: „Chudák pan Kapička!“
Naši přátelé litovali manžela, co to
má doma za saň...
Počet rolí?
To opravdu nevím. Hrála jsem hod-
ně, s mnoha režiséry: Richard Klou-
ček, Jiří Valšuba, Radan Rusev, Lud-
mila Paukertová, Petr Říha, Míla
Šmejkal... V některých inscenacích
jsem hrála dokonce dvakrát, třeba v
Pygmalionu - poprvé (1982) služeb-
nou paní Higginsové, podruhé

(2007) paní Higginsovou.
Nejnáročnější text? 
V každé konversační komedii, kde
musí vše klapat jako hodinky. Dělat
legraci není žádná sranda. Dá se ale
také říct, že nejnáročnější text byl
můj první autorský počin v roce
2004 - hra s názvem Včera, dnes a
zítra, kterou téhož roku režíroval v
Lesním divadle Petr Říha.
Oblíbené představení? 
V roce 1989, John Patrick: Rajčatům
se letos nedaří, role: sousedka Reba.
Nevím proč, ale toto představení se
vrylo do paměti o trochu víc a naše
dcera Hedvika uměla scénář téměř
celý nazpaměť.
Nezapomenutelný zážitek? 
Ve hře Ranč přeškrtnuté O jsem byla
v pokročilém stavu těhotenství a bě-
hem scény, kdy všichni usedají k ho-
stině, mi herec Arnošt Tuček nechtě-

ně sebral židli přímo pod... a já dost
prudce dosedla na tvrdé jeviště, co
znamená svět. Dobře to dopadlo.
Kdy mi bylo na jevišti nejhůř? 
To se stalo až později, mimo Lesní
divadlo. Byla jsem po operaci kyčle,
chůze s holí, bolesti. Před představe-
ním i při něm jsem si vzala prášky
proti bolesti a můj herecký projev se
stal poněkud vláčný, laxní. Už nikdy
více! Je lepší dát si panáka na kuráž.
Co jste chtěla hrát a nevyšlo to? 
Žádnou vysněnou roli nemám... Ni-
kdy bych nechtěla hrát tragickou po-
stavu, a to se mi splnilo.
V čem je Lesní divadlo výjimečné?
Kromě jiného v tom, že široko dale-
ko žádné podobné není.
Kde se nejraději učíte role? 
Dá se říct, že všude tam, kde mi hla-
va a paměť slouží. Někdy hledám to
zázračné místo hodně dlouho.  (pan)

Podrobné info na:
http://majenasenoviny.net

VLASTNÍ TEXT. Alena Říhová s Miloslavem Šmejkalem ve své hře Včera, dnes a zítra. Foto ARCHIV

Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách - XVII. poberounský folklorní festival 

STAROČESKÉ MÁJE 2016
Stylové jarmarky * Ceremoniály žádání o právo * Průvody * Kácení májky * Tancovačky

BEROUN, nám. J. Barranda
sobota 7. května od 10.00
* Vozembach * Krušnohorská du-
dácká muzika * Keltská skupina Dé
Domhnaigh * Slovinský sbor Tabor
Kalc * 12 Plzeň * Violka * Mateník
* Šarvanci * Bonbon * Třehusk
* MŠ Pod Homolkou * ZŠ Beroun-
Závodí * Duhová školka * Přehlídka
koláčů z celé ČR

VINAŘICE, náves
sobota 7. května od 13.00
* 12 Plzeň * Proměny * Krušnohor-
ská dudácká muzika * Třehusk
* Krojovaná chasa * Česká beseda

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves
sobota 7. května od 14.30 
* Violka * Mateník  * Krušnohorská
dudácká muzika * Třehusk * Krojo-
vaná chasa * MŠ Hl. Třebaň * Sbor
škol Hlásek * Sokolové * Beseda
* Od 20.00 Taneční zábava s cimbá-
lovkou Trnka v sokolovně

VŠERADICE, u hospody
sobota 14. května od 12.30 
* Modřenec * Skalanka * Klíček
* Třehusk * MŠ Všeradice * Kro-
jovaná chasa * Česká beseda
* Od 20.00 taneční zábava Na Růž-
ku, hraje Skalanka

MOKROPSY, Masopustní nám.
neděle 15. května od 14.00 
* Domažlická dudácká muzika
* Limborka * Notičky * Pramínek
* Třehusk * Jeden strom * Klub Be-
ránek * MŠ Topolská

PRAHA, Křižovnické náměstí,
pondělí 16. května od 13.00 
* Cimbálová muzika Kunovjané
* Dudácká kapela Dokolečka * Srb-
ský spolek Radost * Kamýček * Vr-
bina * Kunovjánek * Třehusk 

Festival se dále koná 21. 5.
v Zadní Třebani, 28. 5. v Le-
tech a 29. 5. v Karlštejně
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Šavle Meče se »rozjedou« na Vráži 
VE STŘEDU 18. KVĚTNA ZAČÍNÁ JEDENÁCTÝ ROČNÍK ČERNOŠICKÉHO JAZZOVÉHO FESTIVALU

Černošice - Jedenáctý ročník hu-
debního festivalu Jazz Černošice
se bude konat ve druhé polovině
května. Většina koncertů se usku-
teční na pódiu Clubu Kino.
Festival zahájí 18. května vernisáž

výstavy Jazzová sekce v období let
1971-1988. V prostorách kina začne
od 18 hodin. Koncerty začínají v
19.00 - Jiří Maršíček Trio v restaura-
ci Bolleta, Dixie Road P. Kopačky v
restauraci Pod Lípou a Mifun v kině.
Čtvrteční nabídka začne dvěma kon-
certy pro školy v dopoledních hodi-
nách, v 18.00 se rozjedou Šavle Me-
če Orchestra na scéně Centrum Vráž
Open Air. Souběžně se v Clubu Kino
divákům představí Dech Band ZUŠ
Černošice, Chorus Angelus a Co-
lumbella. Pátek 20. 5. na festivalu
Jazz Černošice otevřou JJ Jazzmen a
Street Parade Mažoretky Zlaté Pra-
hy, které se představí od 16.30 na
Centrum Vráž Open-Air scéně a od
17.30 by měly korzovat v Karlštejn-
ské ulici směrem k železniční zas-

távce a zpět. Večer od 19.00 bude v
kině patřit koncertům JH Big Bandu,
Najponk-Korinek Grooverkeepers,
Ryanu Simpsonovi a Miriam Bayle.
V sobotu 21. 5. se od 10.00 můžete
zúčastnit jazzové snídaně s Martina
Talpová Triem v restauraci Bolleta.
A večer budou v hlavním programu
od 19 hodin v sále Clubu Kino hrát a
zpívat Jazz Q Martina Kratochvíla,
Rhythm Desperados, Sullivan Fort-
ner a Tonya Graves. 
V neděli 22. května zazpívá od 19.00
v kině kapela Skety. Poté bude pět
dní festival odpočívat bez jediného
koncertu nebo jiné akce a v sobotu
28.5. se stane poslední nabídkou ko-
ncert seskupení Kateřina Steinerová
I Love Peggy Lee and Swing Boys
od 19.00 v sále Clubu Kino.

Zájemcům o další informace nebo o
ohlédnutí za minulými ročníky může
posloužit webová stránka jazzcerno-
sice.cz.  Vilém ŠediVý

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Obnovení provozu je plánováno na
květen.            (vš)
KINO ŘEVNICE
4. 5. 20.00 SAULŮV SYN
5. 5. 20.00 V PAPRSCÍCH SLUNCE
6. 5. 17.30 CAPTAIN AMERICA: OB-
ČANSKÁ VÁLKA
6. 5. 20.00 OREL EDDIE
7. 5. a 13. 5. 15.30 (Pá 17.30) KNIHA
DŽUNGLÍ
7. 5. 20.00 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
11. 5. 20.00 KOLONIE
12. 5. 20.00 ANE VE SNU!
13. 5. 20.00 JAK PŘEŽÍT SINGLE
14. 5. 15.30 ANGRY BIRDS
14. 5. 20.00 TEORIE TYGRA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
3. 5. 17.30 LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D
3. 5. 20.00 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
4. 5., 9. 5., 11. 5., 16. 5. 13.45 HODNÝ
DINOSAURUS
4. 5., 8. 5., 18. 5. 17.30 (Ne 18.30) JAK
BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
4. 5. 20.00 ANOMALISA
5. 5. 15.30 POLEDNICE
5. - 7. 5., 10. 5., 13. 5. 20.00 (Čt 18.30,
So+Út 17.30) CAPTAIN AMERIKA:
OBČANSKÁ VÁLKA 3D 
6. 5. - 7. 5. 17.30 (So  20.15) JAK PŘE-
ŽÍT SINGLE
7. 5. 15.30 BELLA A SEBASTIÁN:
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
8. 5. 15.30 KNIHA DŽUNGLÍ 3D
9. a 14. 5. 17.30 (9. 5. 18.30) TEORIE TYGRA
10. 5. 20.15 8 ½
11. 5. 17.30 BATMAN VS. SUPER-
MAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D
11. 5. 20.15 BOJ 
12. 5. 18.30 ČISTIČ
13. - 14. 5. 17.30 (So 20.00) SOUSEDI 2
14. 5. a 15. 5. 15.30 ANGRY BIRDS 3D
15. 5. 18.30 TRABANTEM DO POS-
LEDNÍHO DECHU
KINO RADOTÍN
3. a 11. 5. 17.30 (St 20.00) ANI VE SNU!
3. 5. 20.00 SCHNEIDER VS. BAX
4. 5. 17.30 NIKDY NEJSME SAMI
4. 5. 20.00 HLAVU VZHŮRU
5. 5. a 10. 5. 17.30 (Út 20.00) BOJ
5. 5. 20.00 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
6. a 14. 5. 17.30 (So 15.30) BELLA A SE-
BASTIAN: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
6. 5. 20.00 TŘI HVĚZDY V MNICHO-
VĚ - záznam koncertu
7. 5. 16.00 PAT A MAT VE FILMU
7. 5. 17.30 CAROL
7. 5. 20.00, 10. 5. a 14. 5. 17.30 JAK SE
ZBAVIT NEVĚSTY
11. 5. a 17. 5. 17.30 NEBE A LED

FotoJezinky předvádějí Jak potkaly lidi
Beroun - Dámské uskupení Berounských fotoJezinek
(Irena Bucharová, Jana Daňková a Alena Šustrová) zahá-
jilo zkraje května výstavu Jak jsme potkaly lidi… 
V berounském Holandském domě můžete do  21. 5. vidět
snímky z koštu mladých vín na jižní Moravě či fotky zná-
mých osobností pořízené na kulturních akcích v Berouně. 
Výstava je v galerii Holandského domu přístupná od
pondělí do pátku (9–12, 13–17) a v sobotu od 9 do 12.00.
O víkendu 7. - 8. 5. bude otevřeno 10–12 a 13–17.       (aš)

Řevnice - Letošní sté výročí Lesní-
ho divadla v Řevnicích připomene
výstava dobových fotografií i ob-
razová publikace o historii amfite-
átru. Její křest je plánován na ko-
nec května. Během hlavních oslav
v půlce června bude mít premiéru
píseň složená pro Lesní divadlo.
Práce na nové publikaci v těchto
dnech finišují. Rozdělena bude do
dvou částí. V té první se Jindřich
König věnuje vzniku a činnosti Če-
kanovy dramatické družiny, která u
zrodu Lesního divadla v roce 1916
stála. „Přijal jsem možnost zpraco-
vat historii počátků Lesního divadla
v Řevnicích jako výzvu ke vzpomín-
ce na generaci mých rodičů, jejichž
přátelé a vrstevníci divadlo vybudo-
vali a na jeho scéně s nadšením hrá-
li,“ uvedl König, který zde představí
i unikátní snímky a plakáty z archivu
Dany Kovářové, rozené Ryšánkové. 
Fotografie mapující historii Lesního
divadla si budou moci prohlédnout
rovněž návštěvníci výstavy, jejíž
vernisáž se uskuteční 16. 6. od 17

hodin v kavárně Modrého domečku.
Hlavní oslavy jsou plánované na 17.
až 19. 6. V pátek se bude v Lesním
divadle především vzpomínat. Kom-
ponovaný pořad slova a hudby v re-
žii ochotníků připomene nejslavnější
éru divadla, nejvýznamnější postavy
i představení.  V premiéře zde v po-
dání staropražské kapely Třehusk
zazní skladba, kterou pro Lesní diva-
dlo složil Miloslav Frýdl. Pro senio-
ry i další zájemce bude  vypraven z
řevnického náměstí autobus, který je
do lesa zdarma sveze. Ke koupi bude
nejen almanach, ale také trička či de-
ky s logem výročí. 
V sobotu 18. 6. oslavy pokračují ka-
baretem Velvet Havel v podání diva-
dla Na Zábradlí, pro malé diváky je
na neděli 19. 6. připravena hra Jiřího
Jelínka Mami, už tam budem? z di-
vadla Minor. Následovat bude kon-
cert Příhody kluka BomBarďáka.
Vstupenky za 100 Kč na páteční ve-
čer a za 220 Kč na sobotní kabaret
budou k dostání v řevnickém Zá-
mečku.           Pavla NOVÁČKOVÁ

Zámek DOBŘICHOVICE, pátek 3. a sobota 4. června od 21.00 hod.
Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice -724 339 732, kultura@dobrichovice.cz

Tipy NN
* Kapela Vosí hnízdo zahraje 6. 5.
od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Zazní převážně skladby z poslední-
ho CD Brambory. (vš)
* Májová oslava se uskuteční 7. 5.
ve Svinařích. V průvodu obcí od
14.00 zahraje dechovka Uzlíci, od
20.00 je na programu tancovačka v
hospodě U Lípy. (vr)
* Se skupinou Pozdní sběr se může-
te setkat na koncertě 7. 5. pod 20.00
v černošickém Clubu Kino. Sestavu
doplní Blanka Šrůmová a Jan Saha-
ra Hedl. (vš)
* Zemlinsky Quartet uvede 8. 5.
od 19.00 ve velkém sále Kulturního
střediska U Koruny Radotín koncert
vážné hudby pro celou rodinu. Vs-
tupné 100 Kč.         Dana RADOVÁ
* Alexander Shonert zahraje na
housle a Natálie Shonertová na kla-
vír 10. 5. od 19.00 v sále Zámečku
Řevnice. Vstupné: 200 Kč.        (kař)
* Ateliér pro seniory bude s akade-
mickou malířkou Danou Puchnaro-
vou otevřen 11. 5. od 9.30 v  Dob-
centru Dobřichovice. (ak)
* Jarní setkání s Jaroslavem Duš-
kem a kytarautistou Radkem Čihá-
kem hostí 11. 5. od 18.00 čajovna
Cherubín Řevnice. Na programu je i
křest knih Vlastní cestou a 13 tisíc
dní. Rezervace nutná. (jach)
* Komici s. r. o. - Miloš Knor a Ru-
da z Ostravy vystoupí 12. 5. od
19.00 ve velkém sále Kulturního st-
řediska U Koruny Radotín. Vstupné
činí 260 Kč.             Dana RADOVÁ
* Pořad středověkých písní a čtení
k výročí narození císaře a krále Kar-
la IV. uvede 14. 5. od 19.30 v zámku 
Dobřichovice soubor Ludus Musi-
cus. Vstupné 100/50 Kč.              (ak)
* Jak zní směs ska, reggae, funky,
rocku a funku můžete zjistit na kon-
certu kapely Space Cripple Bastards
v Černošicích. Seskupení poskláda-
né z muzikantů z Řevnic a okolí
vystoupí v Clubu Kino 14. 5. od
20.00 hodin. (vš)
* Koncert Anny Paulové (klarinet)
a Lukáše Klánského (klavír) hostí
řevnický Zámeček 15. 5. od 18.00.
Vstupné: 100/50 Kč. (kař)
* Václav Neckář a Bacily uvedou
15. 5. od 19.00 v černošickém Clubu
Kino program Mezi svými.          (vš)
* Večerní taneční ladění pro mlá-
dež od 14 let i dospělé se koná 15. 5.
od 18.00 do 20.30 v Domku Dobři-
chovice. (ak)
* Ilustrace výtvarníka a fotografa
Iva Chvátila jsou do 20. 5. k vidění
v Galerii Bím Dobřichovice.       (ak)
* Doprava. Výstavu Berounských
fotoriků můžete v Konírně Muzea
Českého krasu Beroun zhlédnout do
10. 6. Michal KOSPRD
* Václava Talicha a Rafaela Kube-
líka představí výstava O českých di-
rigentech, která je v Domově senio-
rů TGM Beroun instalována do
června. Michal KOSPRD
* Stálá výstava letovského malíře
Tomáše Bíma je instalována v Síni
slávy pražské O2 areny. Přístupná je
během akcí, jež se v této sportovní
hale konají. (tob)

Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek, 
Lumír oLŠoVskÝ, Michaela NoskoVÁ, Jan Matěj RAk,
Monika VAŇkoVÁ, Adéla ČeRVeNkoVÁ, karel kRÁL,

Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHoVÁ, Jiří obeRfALzeR, Jiří
CiCVÁRek, Jan kuNA, ondřej NoVÁČek, Jiří VitouŠ,
sbor starostů, šermíři, metači ohně, ženské, koně, koza...

Původní poberounský muzikál 

Noc na Karlštejně
zahajuje jedenáctou sezonu 

Divadlo »dostane« almanach i píseň
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Všeradův kurýr

Začal květen, zeleň se dere za slun-
cem, tráva roste jak o život. Ledové
muže jsme si snad vybrali v dubnu, a
tak přírodě snad nic nebrání naplno
ukázat jarní tvář. Stromy jsou v pl-
ném květu a přišel nám »májové lás-
ky čas«. Doufám, že jste nezapo-

mněli políbit své drahé polovičky a
lásky pod rozkvetlým stromem. Kdo
to nestihl, ať nezoufá a rychle to na-
praví - je lepší pozdě, než vůbec, vž-
dyť láska nás má provázet nejen v
máji, ale celý rok. Vždy je třeba si
najít alespoň krátký okamžik klidu a
říci svým blízkým, že je máme rádi a
že je nám s nimi dobře. 
Ač se to mnohým bude zdát předčas-
né uvažovat o prázdninách, opak je
pravdou. Čas běží nemilosrdně, léto
je tu co nevidět. Aby nám čas ubíhal
radostněji a rychleji, je připraveno
mnoho aktivit a zábavy - možná ob-
čas nebudete vědět, kterou navštívit.
Co nás tedy v dohledné době čeká?
7. 5. od 13.00 – Máje Vinařice; 14. 5.
od 12.30 – Máje Všeradice; 21. 5. od
13.00 – Máje Podbrdy; 8. 6. - 17. 6.

– 11. Ročník ART sympozia; 11. 6.
od 13.30 – 5. ročník Všeradova dne
na Višňovce ve Vinařicích; 18. 6. od
14,00 – Zahájení vernisáže ART
sympozia 2016; 18. 6. – Oslava 120
SDH Podbrdy; 23. 6. - 26. 6.– SDH
Všeradice Mezinárodní hasičská
soutěž v Rumunsku. Jak je vidět, bu-
de v nadcházejících měsících o zába-
vu postaráno. O všech akcích vás
budeme průběžně informovat.
Dne 25. 4. se konalo poslední roz-
loučení s JUDr. Janou Brodinovou. S
ní naši obec opustila bezvadná a ka-
marádská žena, která dokázala kaž-
dému z nás v případě potřeby pos-
kytnout radu i pomoc. Žena, která
byla dlouholetou aktivní a zodpo-
vědnou členkou obecního zastupitel-
stva. Za její aktivitu a poctivou práci

jsme jí často nestihli ani řádně podě-
kovat. Tak to činím nyní: Jano, děku-
jeme! Bohumil StiBAL, Všeradice

Nezapomněli jste políbit své drahé polovičky?
BOHUMIL STIBAL: KULTURNÍCH AKCÍ SE KONÁ TOLIK, ŽE ANI NEBUDETE VĚDĚT, KTEROU NAVŠTÍVIT

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 9/2016 (201)

NA SCÉNĚ. Členové Divadla ze stodoly v autorské komedii se zpěvy Kdyby tady bylo pivo, kterou uved-
li ve vižinské hospodě. Foto Alena ŠVANDELÍKOVÁ

Poděkování
Dne 19. dubna zemřela JUDr. Jana
Brodinová, která vykonávala funkci
místostarostky a později byla člen-
kou zastupitelstva obce Všeradice.
Chtěl bych jí touto cestou dodatečně
poděkovat za svědomitou a oběta-
vou práci, kterou po několik let  pro
obec Všeradice vykonávala.
S poděkováním a úctou
Roman ŠpALeK, starosta Všeradic

Začala další výstava
Úspěšná spolupráce Galerie M. D.
Rettigové a Svazu Čechů v Chor-
vatsku pokračuje. Dne 28. 4. zaháji-
ly v České galerii v Daruvaru před-
sedkyně SČRCH Libuše Stráníková
a manažerka galerie Veronika Čer-
vená výstavu Barbory Piskáčkové s
dílnou malby horkým voskem. Na
konci června se výstava přesune do
dalších krajanských obcí. Věřím, že
bude stejně úspěšná jako ta před-
chozí, kterou zhlédlo přes tři tisíce
návštěvníků.       Bohumil StiBAL, 

Všeradice     

Přípravka Všeradic triumfovala na turnaji v Lochovicích

Osovští ochotníci hráli 
»o pivu«, tentokrát ve Vižině
Reprízu původní autorské hry Kdyby tady bylo pi-
vo sehrálo osovské Divadlo ze stodoly 23. dubna
v Europajzlu u Pajmy na Vižině. Repríza byla pů-
vodně plánovaná na začátek dubna, ale z důvodů
onemocnění členů souboru musela být odložena.
V hledišti zasedlo kolem 50 diváků, někteří byli v
lednu na premiéře a přišli si kus vychutnat znovu.
Bylo to znát na jejich reakcích během replik a pís-
niček. Další představení je plánováno na 21. kvě-
ten do sokolovny v Cerhovicích, kde se konají os-
lavy 110. let TJ Sokola Cerhovice.   
Divadlo ze stodoly se představilo také na Zábav-
ném odpoledni, které uspořádal Kulturní a okraš-
lovací spolek se sídlem v Osově pro klienty soci-
álního ústavu Koniklec v Suchomastech 15. dub-
na. Osovští ochotníci  uvedli krátkou veselou fraš-
ku na motivy pohádky Jana Wericha Až opadá listí
z dubu a poté pohádkový skeč o princezně rebel-
ce. Oba kusy byly plné veselých dialogů a původ-
ních písniček. Na závěr zatancoval Jakub Šebek
ukázku break dance. Spokojeny byly obě strany,
jak diváci, kteří během hraní živě reagovali, tak
herci, odměnění spontánním potleskem. Věříme,
že toto setkání nebylo poslední.      Josef KOZÁK

Druhé kolo mistrovských turnajů
mladších přípravek se za účasti
nejmenších fotbalistů Všeradic ko-
nalo 23. dubna. Tentokrát se spor-
tovní naděje sešly na hřišti v Locho-
vicích. Všech pět přítomných týmů
sehrálo utkání každý s každým.
Jako první jsme nastoupili proti tý-
mu Chyňavy a než se kluci stačili
rozkoukat, prohrávali 0:1. Naštěstí
se nám je povedlo ještě v tomto zá-
pase probudit a díky dvěma gólům
Jakuba Šejnohy jsme se dostali do
vedení, které jsme už udrželi. Zápas
od zápasu jsme se zlepšovali a počty
vstřelených gólů se zvyšovaly. Lo-
chovice jsme porazili 3:1, Rpety pak
4:1. K poslednímu zápasu jsme na-
stoupili proti Berounu. Kluci hodně
chtěli vyhrát, zápas byl hodně ner-

vózní. Zase jsme dostali gól jako
první a museli jsme zápas dostaho-
vat. Zásluhou Kuby Humla, který
vstřelil 2 branky, jsme nakonec vy-
hráli. S bilancí 4 výhry ze 4 zápasů
a ziskem 12 bodů jsme se stali jed-
noznačnými vítězi turnaje. Na dru-
hém místě skončila Chyňava, třetí
Lochovice, čtvrtý Beroun, páté Rpe-
ty. Malé Všeraďáky musíme poch-
válit - dodržovali při hře to, co jsme
si na začátku každého zápasu řekli. 
Starší přípravka měla tento víkend
volno, ale aby nelenivěla, rozdala si
to v Karštejně přátelsky dvoukolově
s místními a Královým Dvorem. Za-
tímco kluci byli na herní ploše celí
zpocení, my jsme tři hodiny mrzli za
postranní čarou mezi padajícím sně-
hem. Lucie BOXANOVÁ, SvinařeStarší přípravka Všeradic v Karlštejně. Foto Lucie BOXANOVÁ
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V pátek 1. dubna se v ZŠ Liteň
uskutečnil 16. ročník meziná-
rodní akce Noc s Andersenem.
K projektu jsme se letos připoji-
li poosmé.
Děti se jako každý rok začaly
scházet ve škole v pět hodin od-
poledne, vybalily spacáky a ka-
rimatky, zkontrolovaly zásoby
od maminek a zabydlely se ve
svých třídách. Některé mamin-
ky si zaslouží mimořádnou po-
chvalu - napekly buchty pro ce-
lou třídu. Děkujeme. 
Akci jsme zahájili v tělocvičně.
Přivítala nás ředitelka Věra Hor-
ká, účast ověřila zástupkyně
Ema Malá. Letos napočítala 125

dětí. Následoval hlavní bod pro-
gramu, tedy z pohledu nás, dos-
pělých, pro děti je to jistě až sa-
motná noc, kdy se neplní žádné
úkoly, neluští kvízy, neposlou-
chají pohádky, ale začne to noč-
ní eldorádo, které v některých
případech končí se svítáním,
pak už nemá cenu usínat. Od
šesti hodin se konala beseda se
spisovatelem Jiřím Kahounem.
Byl velmi milý, trpělivý a neby-
la na něm ani znát únava, i když
jsme mu určitě dali zabrat - če-
kalo ho totiž mnoho otázek.
Rozdělili jsme se do třech sku-
pin, nejdříve se nám pan spiso-
vatel představil, vysvětlil, jak se

dostal do Berouna, proč psal
knížky pro malé a pak pro větší
děti a také nám z nich přečetl
úryvky. Po autogramiádě pak
každá třída pokračovala vlast-
ním programem. 
Další poděkování směřuje do
kuchyně. Kuchařky nám uvařily
výborný guláš, moc jsme si po-
chutnali. Až do půlnoci byl pak
v ředitelně otevřen bufet, vedení
školy průběžně zásobovalo hla-
dovce chleby s marmeládou. Na
chodbě byla volně k dispozici
várnice se šťávou. Letošní Noc
s Andersenem se vydařila, těší-
me se na další ročník. 
Hana HAvelKová, ZŠ liteň

Hasiči soutěž vyhráli,
hasičky vybojovaly stříbro
V sobotu 23. dubna se konalo první postupové ko-
lo požárního sportu liteňského okrsku v kategori-
ích mužů a žen. Soutěž se uskutečnila na fotbalo-
vém hřišti v Litni. 
Po nástupu soutěžních družstev předvedly požární
exhibiční útok liteňské děti. Za svůj výkon sklidi-
ly ohromný aplaus a zároveň tím zahájily zápole-
ní dospělých. První disciplínou byla štafeta čtyř-
členných družstev, následoval požární útok. Kate-
gorii mužů ovládl domácí celek z Litně. Měl nej-
rychlejší štafetu i požární útok a stal se celkovým
vítězem. V těsném závěsu skončily Svinař násle-
dované Drahlovicemi, Zadní i Hlásnou Třebaní a
Karlštejnem. Hasiči z Litně a Svinař postupují do
okresního kola a budou reprezentovat liteňský
okrsek 28. 5. v Hudlicích.    (Dokončení na straně 8)

Přečtou jména obětí holocaustu
Veřejné čtení jmen liteňských a regionálních obětí
holocaustu se v Litni uskuteční 5. května. Začne
ve 14.00 na náměstí, před budovou bývalé syna-
gogy, dnes požární zbrojnicí SDH Liteň.
Impuls k tomu, abychom se připojili k uctění pa-
mátky obětí holocaustu, dala zakládající členka
spolku Liteňský pupík Bára Freund. Jsme poctěni,
že nás Terezínská iniciativa integrovala do projek-
tu Jom ha-Šoa. Spolu s dalšími obyvateli Litně tak
můžeme dát najevo svůj postoj k jedné z nejpalči-
vějších událostí našich dějin. Zároveň vyjádříme
solidaritu s dnešními vyhnanci a utlačovanými.
Na 5. 5. připravujeme program odkazující k míst-
nímu židovskému dědictví z dob před holokaus-
tem. Nabízíme účast na komentované prohlídce
liteňského hřbitova i návštěvu bývalé synagogy,
která byla částečně přestavěna pro potřeby míst-
ních hasičů, již jsou spoluorganizátory akce. Do-
polední program chystáme ve spolupráci se Stájí
Bílý kámen ve Lhotce pro děti - navštívíme hřbi-
tov a promítneme si grotesku o antifašistickém hr-
dinovi Pérákovi. Od 14.00 budeme číst jména
obětí holocaustu, po 15.00 přijde na řadu přednáš-
ka Smrt a pohřbívání v židovské kultuře. V pod-
večer si promítneme další filmy, bývalou synago-
gou zazní živá hudba a bude připraveno pietní po-
hoštění.                    Karel tůMA, liteňský pupík

Maminky napekly buchty
ŠKOLÁCI SI LETOŠNÍ NOC S ANDERSENEM JAKSEPATŘÍ UŽILI

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       5/2016 (55)                

PODPIS, PROSÍM. Spisovatel Jiří Kahoun se po-
depisoval žákům liteňské školy.

Foto Hana HAVELKOVÁ

V rámci celostátního projektu Noc s
Andersenem prožili předškoláci z
liteňské školky den plný zábavy a
her motivovanými pohádkou H. CH.
Andersena Malá mořská víla, od je-
jíhož napsání uplynulo 180 let.
Děti se seznámily s postavou moř-
ského krále Neptuna, který ze žalu
zapříčinil zmizení pohádek v pod-
mořském světě. Klíč k pohádkám,
ukrytý na dně moře mohli malí hrdi-
nové získat po splnění všech úkolů a
překonání Neptunových nástrah.
Děti si zhotovily vlastní podmořský
svět, sestavovaly řetěz ke kotvě, láv-
ku k lodi, sestavovaly rozstříhané
obrázky, vyráběly chobotničky, le-
pily šupiny mořské panně, malovaly
sádrové odlitky mořských tvorů...
Vzácným hostem byl spisovatel Jiří

Kahoun, autor oblíbených příběhů o
včelích medvídcích i dalších dět-
ských knih. Zvídavým dětem trpěli-
vě odpovídal na otázky a předčítal
méně známé ukázky ze své tvorby. 
Další návštěvou byl královský pár
ze země dánské v slavnostních ró-
bách, který pozval děti na hostinu.
Všichni si pak pochutnali na poháru,
koláčcích, preclících a došlo i na
přípitek dětským šampaňským.
Následovaly další činnosti motivo-
vané pohádkou o mořském světě až
do večeře. Se setměním přišel do
školky potulný pěvec s kytarou.
Hrálo se a zpívalo a nechyběl ani
pohyb. Jen nerady se s pěvcem děti
rozloučily. Po splnění úkolů děti ko-
nečně získaly zlatý klíč k Anderse-
nově pohádce. Neptun je odměnil

mušlí s perlou, barevnou chobotnič-
kou, omalovánkami o mořské víle a
krásným pamětním listem.  Druhou
večeři objednali manželé Trojanovi
- děti si pochutnaly na výborných
pizzách. Protože večer pokročil, če-
kalo malé zachránce pohádek už jen
čtení Malé mořské víly a spánek.
Hodinu před půlnocí už všichni spo-
kojeně oddychovali. 
Poděkování patří všem, kteří přispě-
li k pěknému programu: Jiřímu Ka-
hounovi, »královskému páru« -
manželům Hráchovým, »potulnému
pěvci« Lukáši Marcínovi, kuchařce
Martině Vančurové, manželům Tro-
janovým a hlavní organizátorce pro-
gramu, učitelce Jarušce Hráchové.

Aneta Pertlová, MŠ liteň
Foto Jaroslava HrácHová

LiteňskéOKÉNKO

Liteňskou školku navštívil spisovatel, král i muzikant
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Hasiči soutěž vyhráli, hasičky skončily druhé
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Jak hrdě hlásá Nová Liteň, konečně
se podařilo zbytečné pracovní místo
»stavební technik« rozhodnutím zas-
tupitelstva z minulého týdne zrušit.
Letos první vlaštovka v Litni: místo
pana Havelky zrušeno.
Ve skutečnosti jde samozřejmě pou-
ze o likvidaci politické konkurence.
Panu Kaštánkovi totiž vadí, když

existuje někdo, kdo s ním bezvý-
hradně nadšeně nesouhlasí a toho se
snaží všemi prostředky zničit – po-
mocí nepravdivých udání, trestních
oznámení, neustále se opakujících
kontrol všech možných institucí a
orgánů státní správy.
Místostarostka Marcínová přistoupi-
la, jak se zdá, na Kaštánkovu hru.
Copak jí asi slíbil? Nebo jí také ně-
čím vyhrožuje? Nebo se jenom bojí
špíny, kterou Kaštánek rozhazuje na
každého, kdo se mu znelíbí? Jako

většina veřejně činných lidí v Litni.
Jak je možné, že někdo, koho kata-
pultovala do nynější funkce skupina
slušných lidí, najednou obrátí kabát
a vrazí starostovi, kterému vlastně za
všechno vděčí, kudlu do zad? Do-
konce si dovolí starostovi oznámit,
že pokud nebude chtít stavebního
technika vyhodit, k čemuž bohužel
jaksi nemá žádný důvod, navrhne na
zasedání zastupitelstva zrušení této
funkce. Bez diskuze, bez toho, aby
vůbec řešila, co je pracovní náplní

této funkce a kdo bude na úřadě tuto
práci dále zastávat. A já se ptám, co
bude dál, troufne si Marcínová na-
vrhnout a odhlasovat odvolání sta-
rosty?             Jan havELKa, Liteň

Místo stavebního technika bylo zrušeno
O NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH NOVÉ LITNĚ SE ZASLOUŽILA PANÍ MÍSTOSTAROSTKA MARCÍNOVÁ

Situace kolem fotbalu v Litni je
tak vážná, že budeme rádi, když
zbytek mužstva dohraje letošní
sezonu...
Všichni, kteří se »motáme« ko-
lem fotbalu v našem regionu,
máme stejné pocity a problémy.
Nespolehlivost a neochota mla-
dých hráčů pravidelně hrát je
ubíjející - fotbal se u nich na-
chází snad na pátém místě zába-
vových priorit, hodnot... Stojím
si za tím, že pokud není jádro
mužstva z domácích hráčů, do-
plněné maximálně 3-4 hráči od-
jinud, nemá fotbal cenu v muž-
ské kategorii na této úrovni
dělat! To, co předvádějí liteňští
borci v poslední době, je špatná
reklama na fotbal. Ve třech ode-
hraných jarních zápasech jsme
třikrát utrpěli debakl - 1:7 s
Osovem, 1:9 s béčkem Tetína a
znovu 1:7 se Zdejcinou. Výsled-

ky naznačují, že spíš než fotbal
hrajeme hokej. Těžko se pak žá-
dá o peníze z obce, jenže nákla-
dy na chod klubu a údržba areá-
lu taky nejsou zanedbatelné...
Další příčinu úpadku je třeba
hledat několik let zpět, kdy se
podceňovala v našem klubu prá-
ce s mládeží - v některých letech
nebyla žákovská družstva vů-
bec! Chybí ochota jak bývalých,
tak současných hráčů pomoci
při výchově malých fotbalistů, a
tím dát klubu jistotu fungování
do dalších let. Když se podívá-
me na současnou existenci žá-
kovských i dorosteneckých cel-
ků v okrese Beroun, je to žalost-
ný pohled. Tzv. vesnická druž-
stva již nejsou. Je těžké se vý-
konnostně měřit s týmy z Be-
rouna, Zdic, Králova Dvora,
Rudné... Snažíme se udržet mlá-
dežnická družstva se Zadní Tře-
baní v kategoriích přípravky,
mladších i starších žáků, ale vše
je na bedrech čtyřech ochotných
lidí. A to je málo...
Je to ale jediná cesta a určitě bu-
de v našem případě dlouhá.
Dlouho, několik let potrvá, než
se podaří obnovit chod vesnic-
kého klubu v mužské katego-

rii... Je totiž možné, že pět sou-
těžních zápasů, které ještě na ja-
ře před sebou mají muži Litně
ve IV. třídě okresní soutěže, bu-
dou na nějakou dobu zápasy po-
slední.      Miloslav KLIMENT,

FK Liteň

Každý z nás měl šanci
ukázat své kvality...
Vážení občané, přesto, že nejsem za-
stáncem podobných článků, výji-
mečně si dovolím na článek pana
Jana Havelky reagovat.
Jak jistě obyvatelé Litně vědí, zastu-
pitelstvem prošlo - a ano, na můj ná-
vrh - zrušení pozice Investiční a sta-
vební technik. V minulosti jsem již
jednou u podobného návrhu hlaso-
vala proti - v té době jsem panu Ha-
velkovi, jako zaměstnanci úřadu,
důvěřovala a považovala jsem obsa-
zení tohoto pracovního místa za dů-
ležité. Několik měsíců jsem se pak
aktivně zajímala nejen o kvalitu prá-
ce jako takové, ale také o existenci
této pracovní pozice. Žádná z obcí
naší velikosti takového zaměstnance
nemá. Na základě zrušení dané po-
zice byla založena stavební komise a
v současné době všechny náležitosti,
jež zastával pan Havelka, zastávám
já. Není tedy pravdou, že jsem se
nezajímala o to, kdo bude vykonávat
tuto práci a »dala ruce pryč«.
Odvolávat se dnes, takřka v polovi-
ně volebního období na to, jaká situ-
ace byla na samém začátku, mi ne-
přijde moudré. Každý z nás měl šan-
ci ukázat své kvality a také zjistit,
jak jsou na tom ostatní zastupitelé.
Všechny kroky zatím dělám dle své-
ho nejlepšího vědomí i svědomí a tak,
jak ukládá zákon. Zajímají-li koho-
koliv důvody mých kroků, či dění v
obci, stačí mne kontaktovat, ráda vše
vysvětlím.       šárka Marcínová,

místostarostka Litně

Kdy a kde hraje
A-tmužstvo FK Liteň
8. 5. 17.00 Tetín B - Liteň 
15. 5. 17.00 Liteň - Vižina
21. 5. 14.00 Osov - Liteň 
29. 5. 17.00 Všeradice B - Liteň 
5.6 .17.00 Liteň - Chyňava B

Situace je vážná, áčku hrozí zánik
NEOCHOTA A NESPOLEHLIVOST MLADÝCH HRÁČŮ JE UBÍJEJÍCÍ

Liteňské aktuality 
* Dodávka elektřiny bude pře-
rušena 5. 5. od 7.30 do 16.30 v
části Litně, Leči (č.p. 325, 318,
331, 301, 302), Bělči (č.p. 326)
a celých Dolních Vlencích.
Bližší informace o lokalitách
dotčených odstávkou najdete
na na: http://www.cezdistribu-
ce .cz/cs /pro-obce/odstav-
ky.html.                    René JuNG
* 700 let uplyne 14. 5. od na-
rození Otci vlasti - Karla IV. Vz-
hledem k významu tohoto pa-
novníka jsme se v ZŠ Liteň roz-
hodli zúčastnit se výtvarného
projektu vypsaného školou v
Hostomicích na téma osobnost
Karla IV., stavby jeho doby, go-
tická architektura. Doufáme, že
v konkurenci ostatních škol z
regionu budeme úspěšní a že se
námi vytvořená díla budou po-
rotě líbit. Lenka Říhová

Pí Marcínová rozhodla
racionálně a - sama
Proč byl zrušen post »stavební
technik« na liteňském úřadě? Pro-
tože není potřeba. Pozice byla zříze-
na v době, kdy vznikla našemu OÚ
povinnost vést stavební agendu. Když
stát zjistil, že malé úřady nemají per-
sonální zázemí na vedení této agen-
dy, přesunul ji zpět na stavební úřa-
dy. V našem případě do Králova Dvo-
ra. Správně by bylo toto pracovní
místo zrušit už v roce 2012. Ne tak v
Litni. U nás se naopak poloviční
úvazek p. Havelky rozšířil na plný.
Nezávislí a Nová Liteň navrhovali
několik úsporných opatření, mj. i
zrušení pozice stavební technik. Na-
vrhli jsme soubor opatření, který byl
na podzim 2015 zamítnut. Na jaře
2016 pí místostarostka Marcínová
zjistila po svém usednutí do staros-
tenského křesla (za dlouhodobě ne-
mocného starostu), že tato pracovní
pozice je skutečně zbytná, a dala pa-
nu Havelkovi výpověď. Toto rozhod-
nutí není politické, ale čistě racio-
nální rozhodnutí šéfa úřadu. Pan
Havelka má funkci zastupitele, ta
mu logicky zůstává. Stejně jako zů-
stává ředitelem naší o.p.s. a správ-
cem areálu Učiliště. O rozhodnutí pí
Marcínové nikdo z Nové Litně nevě-
děl. Bylo to pro nás překvapení a ni-
kdo toto rozhodnutí nečekal.

Filip KašTáneK, nová Liteň

Pohlednice, která byla zaslána 14. 7. 1912, za-
chycuje tehdejší podobu zámku a Čechovny.

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

Na »okrese« se loni liteňákům dařilo – družstvo předvedlo třetí nejrychlejší
útok a celkově skončilo čtvrté, což je výsledek, který bychom letos měli mini-
málně zopakovat. V kategorii žen vládly hasičky z Hlásné Třebaně, druhé se
umístily hasičky z Litně (na snímku), Svinař a Karlštejna. Dle pravidel pak
všechna družstva žen postupují do okresního kola. Všem soutěžícím děkuje-
ne za účast a vítězům blahopřejeme. Děkuji i hasičům, kteří soutěž připra-
vili a předvedli výborný soutěžní výkon. Další domácí hasičská soutěž s do-
provodným programem, bude součástí akce Loučení s létem. Ta se uskuteč-
ní 10. 9. na nádvoří liteňského zámku. Pokud vás zaujala soutěžní nebo zá-
sahová činnost liteňských hasičů a chtěli byste být její součástí, kdykoliv
přijďte mezi nás. Aktuální informace můžete sledovat na www.sdhliten.cz
nebo www.facebook.com/sdhliten.  Text a foto Jiří Hrách, velitel SDH Liteň
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Starostka čelí kritice, zastala se hráze
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak to tedy ve skutečnosi bylo?
Původně jsme hovořili o tom, proč
starostové na dolní Berounce podpo-
řili studii, kterou nechalo vypracovat
Povodí Vltavy na základě našich po-
žadavků na ochranu obyvatel proti
povodním. Mělo zaznít to, že konk-
rétně Lety mají centrum právě dole u
Berounky a pokud se rozrůstá, tak
do okolních svahů. Dále, že pokud
budeme chtít navýšit hráze u nás,
pošleme více vody do Řevnic i Dob-
řichovic a naopak. Také to, že jsme
nemohli ovlivnit protipovodňová
opatření Berouna, kde si město och-
ránili, ale posílají rychleji vodu k
nám, ani Prahy - ta je také chráněna
lépe, než v roce 2002, ale voda se
tam možná bude díky protipovodňo-
vým hrázím zpomalovat a vracet
zpětnou vlnou zpět. Pak skutečně ne-
zbývá mnoho možností, jak zajistit
našim obyvatelům účinnější ochranu,
než hledat možnosti, jak zachytit či
jinak zpomalit vodu na horním toku
Berounky, která není regulovaná.
Povodí tedy vypracovalo studii, kte-

rá má 4 varianty. Souhlasili jsme s ní
jako s jednou z možností, které by
nám mohly pomoci. Tato varianta šla
do veřejné diskuse. 
hráz tedy není jedinou možností,
jak obce na dolním toku ochránit...
Podle mého názoru jsou ve hře další

varianty, které by nám pomohly -
pokud se ministerstvo zemědělství
zaměří na opomíjenou hlubokou or-
bu na polích, jež jsou desetiletí ute-
movaná tím, že po nich jezdí těžké
stroje. Pak by dešťové srážky v tak
velké míře nekončily v řekách i s

množstvím nejúrodnější zeminy,
kterou berou s sebou. Mluví se také
o retenčních nádržích na horních pří-
tocích Berounky. Většina přítoků v
oblasti Křivoklátska i Českého krasu
ale stejně protéká chráněnými ob-
lastmi, takže lze očekávat stejné pro-
blémy, jako s velkou retenční nádrží.
Vážně si myslíš, že zvažovaná vý-
stavba sypané hráze na horním to-
ku Berounky nijak neovlivní zdejší
přírodu? 
Každá stavba ovlivní své okolí, v
případě stavby hráze je to také tak.
Nicméně je to jiné řešení, než pře-
hrady typu Slapy nebo Orlík, které
jsou stále zatopené. Navrhovaná
hráz by plnila funkci pouze v době
povodně. Ale opakuji - hledáme při-
jatelné řešení, jak ochránit naše ob-
ce. Stejně tak je to se stavbou silnice
- jedni ji vyžadují, pro jiné je zbyteč-
ná a přírodu hyzdící, jedněm stačí
lesní cesta, jiní vyžadují asfalt. Dů-
ležitý je dialog a - třeba i kompromi-
sy. Miloslav FRÝDL

Řevnice, Lety - Dotaci na nákup kontejnerů pro své
občany chce získat řevnická radnice. Obce totiž mají
od loňského roku povinnost zajistit svoz bioodpadu.
Ať už prostřednictvím sběrných dvorů, nebo hně-
dých kontejnerů.
„Průzkum ukázal, že lidé o kompostéry stojí,“ uvedl sta-
rosta města Tomáš Smrčka s tím, že na přednášku o
kompostování do místního kina přišlo přes sto lidí. Žá-
dost o dotaci nyní město přichystá a na podzim podá. 
V Řevnicích mají lidé možnost vozit »zelený odpad« do
sběrných dvorů, případně využít hnědé kontejnery roz-

místěné po městě. Během stanovených víkendů letos na-
víc město rozmístí velkoobjemové kontejnery na biood-
pad na třech místech: v ulici Rovinská, na Malém ná-
městí a na křižovatce ulic Sochorova - Vrchlického. Jde
o doplňkovou službu k pravidelnému svozu bioodpadu.
Lidé do nich mohou ve vybrané termíny, které jsou zve-
řejněny na webu města, házet třeba i zkrácené větve.   
Kompostéry již úspěšně zakoupili například v soused-
ních Letech. Na pořízení 300 kusů kompostérů na bio-
odpad o objemu 900 litrů získala obec dotaci ze Státního
fondu životního prostředí.             Pavla NOVÁčKOVÁ

Hasiči dostanou auto 
Řevnice - Nový hasičský vůz zakou-
pí město Řevnice pro zdejší sbor
dobrovolných hasičů. Město na jeho
koupi získalo dotaci.
„Ministerstvo vnitra vybralo z 950
žádostí 300 žadatelů, mezi kterými
jsou i Řevnice,“ uvedla pracovnice
městského úřadu Monika Vaňková,
která má obstarávání dotací na sta-
rost. Na nákup auta dostane město
450 tisíc, stejnou částkou pak musí
radnice koupi spolufinancovat. „Na
spoluúčast chceme ještě získat dota-
ci od Středočeského kraje,“ doplnila
Vaňková s tím, že je možné získat až
350 000 Kč. Mírně optimističtí mo-
hou být Řevničtí v případě žádosti o
dotaci na územní plán. „Dotaci se si-
ce zatím nepodařilo získat, ale žá-
dost byla Ministerstvem pro místní
rozvoj schválena. Protože nyní chy-
bějí peníze, byla prozatím zařazena
jako náhradní“ potvrdil starosta To-
máš Smrčka. (pan)

V Černošicích pojedenácté prodávali z garáží
Ulice plné slunce, usměvavých lidí s mapkou a skvělé úlovky - takový byl
jedenáctý Garage Sale v ulicích Černošic. Více než padesátka prodejců na-
bízela poslední dubnovou sobotu poklady i běžné věci, které jim doma pře-
bývají, už je nepotřebují, nebo je prostě dostali jako nevhodný dárek. Na
louce v Mokropsech, kde mají možnost prodávat lidé, kteří nemohou pro-
dávat na svém vlastním pozemku, bylo rušno už od časného rána  - pod sta-
nem měli šanci nabízet své zboží prodejci z Třebotova, Řevnic i Prahy. Pro-
deje šly velmi dobře, zábava ještě lépe. Sehnat jste mohli skluzavku, bazén,
trampolínu, jízdní kola, nespočet hraček, nepřeberné množství oblečení pro
děti i dospělé, nádobí a kuchyňské pomůcky... Nakupující volili různé trasy,
atmosféra dne byla skvělá. Další Garage Sale se v Černošicích i Dobřicho-
vicích bude konat v září. Bára VeSeLÁ, černošice

Sázejte, já budu krást! 
(Dokončení ze strany 1)

„Je pro mne naprosto nepochopitel-
né, proč má někdo potřebu takto
škodit,“ kroutí hlavou Michálek. Je
to sprostý vandalismus: stromky by-
ly neurvale vytrženy. Žádné obrytí,
žádné vykopání, jen vytržené, i přes
čerstvě uchycené kořeny. Doufám,
že se tímto ohavným činem dotyčný
nasytil a nechá naši i ostatní aleje
napokoji,“ dodává.
Rádi bychom tímto vyzvali všechny,
kterým není lhostejný osud naší kra-
jiny, aby se více zajímali o své okolí
a v případě jakéhokoliv podezření
na krádež ihned kontaktovali policii.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

VYHRÁLY DRAČICE. Čtvrtý ročník závodu dračích lodí se konal 30. 4. v
Dobřichovicích. Zatímco v prvním ročníku startovalo 19 posádek, uplynulou
sobotu  se o vítězství pralo 7 posádek dámských a 20 mužských. Vítězkami se
staly dobřichovické Dračice, vítězi posádka Freshkruháč. Jiří GeISSLeR,
Foto Daniel hAVLÍk Dobřichovice 

Halounští brigádníci při sázení st-
romků.       Foto Lucie BOXAnOVá

Řevničtí koupí kompostéry, Letovští už je mají

Z našeho kraje 
* Zasedání zastupitelstva městyse
Karlštejn se uskuteční 5. 5. od 19.00
v zasedací místnosti úřadu. (per) 
* Farmářské trhy se konají 14. 5.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Hasičská soutěž družstev o pohár
starosty města se uskuteční 14. 5. od
8.30 na louce u lávky v Dobřicho-
vicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Workshop  na téma Tělo a stres
pořádá 18. 5. od 19.00 Dobřichovic-
ký Domek.    Andrea KUDRNOVÁ
* Pálení čarodějnic s průvodem po-
řádali 30. 4. hasiči ve Vižině. Mladí
hasiči vyráběli bábu na spálení,  u
veliké vatry pak soutěžili v různých
čarodějnických disciplínách a ochut-
návali kouzelné lektvary. (jaf)
* Do restaurace Luna v Černoši-
cích, kde zkolaboval jeden z hostů,
vyjížděla 25. 4. hlídka místních st-
rážníků. Ihned zahájila resuscitaci,
ve které ji po několika minutách vy-
střídala jednotka SDH Mokropsy.
Přes rychlou pomoc se osmdesátile-
tého muže nepodařilo oživit.     (duš)
* Dvě auta se srazila na křižovatce u
Skuhrova 26. 4. odpoledne. Na místě
zasahovaly všechny záchranné slož-
ky, jeden z řidičů byl s lehkým zra-
něním převezen do hořovické ne-
mocnice.   Bořek BULíčeK
* Několik zdí a plotů v Černošicích
počmáral 21. 4. neznámý vandal.
Případ s několikatisícovou škodou
vyšetřují řevničtí policisté. (duš)
* Poníka, který pobíhal na Mníšec-
ké silnici nad Lesním divadlem v
Řevnicích, odchytili místní strážníci
a vrátili do nedaleké ohrady.       (jid)

ZÁVOD SE VYDAŘIL. Sedmnáctý ročník kynologického závodu o putovní po-
hár pořádali 30. dubna letovští kynologové. Tři desítky závodníků porovnaly
své dovednosti v pěti kategoriích. Závod se povedl, počasí bylo parádní, at-
mosféra přátelská, v kantýně plno jídla a pití. Ceny těm nejlepším (na sním-
ku vítězové kategorie ZVV2) předala starostka Letů Barbora Tesařová. 
Foto Tomáš Suchánek Alena VAnŽuROVá, kk Lety
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Most zkolaudovaný není, průjezdný je
NAŠE OBEC BY SI ZASLOUŽILA ZA TO NĚKOLIKALETÉ UTRPENÍ KOMPENZACI! PÍŠE STAROSTKA HEJTMANOVI
Most, tedy spíše mostík přes Bělečský potok v
Zadní Třebani je po osmi měsících opět průjezd-
ný. Dne 26. 4. prováděcí firma požádála o povo-
lení k předčasnému užívání. Most sice zkolaudo-

ván stále není, ale jezdit se po něm smí. Konečně!
Na konci dubna se také začaly připojovat vodo-
měry k novému vodovodu, zájemci se mohou hlá-
sit na OÚ L. Schneiderovi (702 286 923). 
Od 1. 5. změnila svoji otevírací dobu zadnotře-
baňská pošta. Otevřeno je každý den: Pondělí:
7.30 - 11.30, Úterý: 10.45 - 11.45, Středa: 13.30 -
17.15, Čtvrtek: 7.30 - 11.30, Pátek: 13.00 - 16.30.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se
uskuteční 14. 5. od 8 do 11 hodin před obecním
úřadem v Zadní Třebani. Přivézt můžete lednice,
mrazáky, barvy + ředidla i obaly od nich, vyjeté
oleje, zářivky, výbojky, vývojky, autobaterie,
pneumatiky- bez disků, matrace, díly nábytku,
křesla, molitany, koberce, lina, lehátka, rákos...
Nebere se eternitová krytina, kov a pneu s disky.
Starostka obce Zadní Třebaň Markéta Simanová
vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředi-
tele/ředitelky ZŠ a MŠ Zadní Třebaň. Podrobné
informace naleznete na webu obce. 
Staročeské máje se v Zadní Třebani budou konat
v sobotu  21. 5. Program odstartuje ve 13.00 jar-
markem, pobožnost u kapličky je naplánována na
13.30. Pak se na pomyslném podium postupně vy-
střídají dudáci z Prahy, místní Třebasbor, domaž-
lická dechovka Dupalka, která zahraje i v průvo-
du krojovaných účastníků, šermíři ze souboru
Fuente Ovejuna předvedou stylizovaná představe-
ní Rumcajs a Jan Žižka. Zatančí a zapějí Notičky z
Řevnic, zahraje  Třehusk, vystoupí děti z MŠ, děti
ze ZŠ spolu s velkými zatančí moravskou besedu.
Večer se můžete pobavit ve Společenském domě,
k tanci a poslechu hraje Junior Band. Spousta mí-
stních má doma kroj po babičce či prababičce -

přijďte ho předvést ostatním. Nejkrásnější krojo-
vaná selka či chasník budou odměněni! 
Petra FRýdlová, zastupitelka Zadní Třebaně

PIKNIK U NÁDRAŽÍ. U mokropeského nádraží
se 24. 4. konal čtvrtý Fashion Piknik. Tato mód-
ní událost se obvykle koná pod širým nebem, ale
tentokrát se kvůli aprílovému počasí přesunula
pod přístřešky pro kola. Na návštěvníky, kteří se
nezalekli deště a sněhu, čekalo přes dvacet pro-
dejních stanovišť s těmi nejlepšími kousky z mí-
stních i pražských šatníků. Na pikniku se sešly
desítky žen a dívek, které si přišly nedělní odpo-
ledne užít společně s námi. Jen málokdo odchá-
zel s prázdnou, nechyběla tradiční tombola ani
piknik bar.                    Text a foto Bára VESElÁ, 

Bára MAlÁ, Černošice

Starostka hejtmanovi: Tři roky
jsme týráni vaším přístupem
Rozhořčený dopis týkající se rekonstruované-
ho mostku pře Bělečský potok napsala 26. 4.
středočeskému hejtmanovi Miloši Petrovi sta-
rostka Zadní Třebaně Markéta Simanová.
Dobrý den, pane hejtmane, páni ředitelé! Vaše
stavební koncepce tohoto veledíla je pozoruhod-
ná, termín zhotovení také. Už po tři roky jsme do-
slova týráni Vaším přístupem. Nejdříve objížďka,
plechový most, hluk, stížnosti, opět objížďka, hluk,
díra v zemi, stále objížďka, stále díra v zemi. Sa-
motné »veledílo« pácháte již 8 měsíců! K dnešní-
mu dni je teprve požádáno o povolení k předčas-
nému užívání, kolaudace zřejmě v nedohlednu.
Přístup TDI zvláštní, stavební firmy to samé. I
řádné označení termínu uzavírky jim celou dobu
dělalo problémy. Na koho chodili řvát? Samo-
zřejmě na nás! A výmluvy na zimu jsou k smíchu!
Vždyť žádná nebyla! Nejen já mám pocit, že doda-
vatel stavby dělá most prvně v životě! Jsem zvě-
davá, jak to utrpení hodláte našim občanům kom-
penzovat. Dostanou šek na pohonné hmoty? Do-
stanu já a administrativní pracovnice úřadu pou-
kaz na léčebný pobyt v blázinci? Uspořádáte nám
zábavu? Naše obec by si zasloužila za to několi-
kaleté utrpení s mostečkem nějakou kompenzaci.
Léta letoucí jste tento most opomíjeli, i když je
Váš, a máte se o svěřený majetek starat jako sp-
rávní hospodáři. Že byl v havarijním stavu hodně
let, jste věděli! Stavební povolení bylo vydáno a
nechali jste je propadnout! Což se takhle pochla-
pit a jako kompenzaci za to utrpení konečně dát
do pořádku Vaši silnici u nás v obci až k budově
nádraží? Nebo opravit odvodnění Vaší silnice v
obci? Nebo alespoň poprvé namalovat bílé pruhy
krajnice? Nebo to bude jako vždy? Přestřihnete si
s velkou pompou pásku, poplácáte se po rame-
nou, uděláte si fotku s širokými úsměvy, pověsíte
oslavnou ceduli na most a co bylo, to bylo? Ať
jsou rádi, že mají most!? To doufám ne!  

Markéta SIMANOVÁ, nefér osočovaná 
a naštvaná starostka obce Zadní Třebaň

Vyčíslili škody po kalamitě
Řevnice - Město Řevnice již má vyčíslené ško-
dy, které na zdejších lesích napáchala sněhová
kalamita na konci letošního února.
„Škody jsou obrovské, k milionu korun. Nejvíce
poškozeny jsou borové porosty. Popadaly takřka
všechny,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš Smrčka.
Na odstranění kalamitního stavu a následnou vý-
sadbu se město pokusí žádat dotaci.                (pan)

Kapacita 10 dětí
Věk 1,5 - 3 roky
Kvalifikovaný personál
(profesionální chůvy a zdravotní sestra)
Připravujeme děti na docházku do MŠ
Úzká spolupráce s MŠ HLÁSEK
Pravidelná péče školního psychologa
a speciálního pedagoga
Integrace dětí se specifickými potřebami
1 teta na 4 děti
2 minuty od vlakového nádraží

KOMU PATŘÍ? Majitele věcí na snímku shánějí
karlštejnští policisté. „Na služebně máme zajiště-
né snowboardové boty i bederák, ale nevíme, ko-
mu patří,“ uvedl policista Martin Wiesner. „Pro-
síme majitele věcí, aby kontaktoval OOP Karlš-
tejn - osobně, nebo na telefonu 974 872 720,“ do-
dal. Foto Martin WIESNER (mif)
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Na začátku školního roku, kdy už je
známo, kolik děvčat v které sestavě
bude, si vybereme nějaké téma, které
odpovídá věku děvčat, vybereme si
hudbu, kterou si necháváme namixo-
vat od profesionálů, oblečení, odpo-
vídající tématu skladby a začíná vla-
stní nácvik. V současnosti mám už
tým trenérek, které se podílí jak na
trénování, tak na vymýšlení choreo-
grafie, hudby i oblečení.
Na základě čeho vybírají rozhodčí
vítěze – rozhoduje dojem, nebo něja-
ká objektivní kritéria? 
Každá soutěž je tak trochu jiná. Ně-
kde je zaměřená více tanečně, někde
více sportovně. Pokaždé ale záleží na
technice provedení prvků, držení tě-
la, synchronizaci a interakci děvčat
mezi sebou. I proto je tak důležité,
aby »byly tým«.
Jaká je na závodech konkurence?
Je to čím dál náročnější. Máme tzv.
obávané soupeře a pořád vznikají no-
vé kluby, s nimiž je potřeba počítat.
Kolik svěřenkyň aktuálně trénujete,
v jakém věkovém rozmezí a podle
čeho si je vybíráte? 

Celkem máme v našem klubu AC
Olympia asi 100 děvčat, z toho 32 je
v závodních týmech. Věkově se po-
hybují od 5 do 18 let. Do přípravek
může jít každý, kdo má rád hudbu a
pohyb. 
Mohou se hlásit i další zájemkyně,
nebo máte »plno«? 
Jsme otevřený klub a rádi přivítáme
nové zájemce. Tím, že je nás na tré-
nování víc, zatím tréninky zvládáme
pokrýt samy a nemusíme si půjčovat
jiné trenéry.
Jak často trénujete? 
Přípravky trénují jednou až dvakrát
týdně po hodině,  týmy mají tři hodi-
ny týdně ve dvou dnech.
Jaké sestavy máte právě v repertoá-
ru a kdo je vymýšlí?
Každý rok jsou sestavy nové. Ty le-
tošní se jmenují Čáry máry fuk, A za-
se jedna Popelka a Let´s go. Nejvíc z
toho vymyslela hlavní choreografka
Anna Černá, dále pak Štěpánka Kuli-

chová, vystupovací sestavy přípra-
vek vymýšlíme dohromady.
Kde berete k sestavám inspiraci?
Snažíme se vybrat téma, které se ho-
dí k věku a zájmům děvčat. Musí být
veselé a hlavně by je to mělo bavit.
Někdy nám to trvá déle, jindy přijde
nápad během chvilky.
Jak jste se vlastně k aerobicu dosta-
la vy sama?
Úplně na začátku jsem byla cvičenka
jako spousta jiných maminek, které
si chodí udržovat tělo do fitka. Když
byly moje dcery malé, chtěly se svý-
mi kamarádkami nacvičit »nějaké
pohybové představení«. Tak jsem
jim v tom pomohla, a tím to začalo.
Doplnila jsem si vzdělání, získala
mezinárodní licenci FISAF, pak vz-
nikl náš klub, začalo se závodit...
Aerobic je vaše práce, nebo koníček?
Tohle asi nejde dělat jako práci. Ale-
spoň já si to nedovedu představit. Je
to koníček a taky určitý smysl života.

Předpokládám, že koníček časově
velmi náročný. Jak se vám ho daří
skloubit s prací?
To jste uhodl, někdy mám pocit, že v
tělocvičně napůl bydlím. Ale naštěstí
mám práci, kterou dělám z domova,
takže neztrácím čas cestováním.
Co vás aktuálně čeká za závody či
vystoupení a čeho byste se »svými«
holkami chtěla dosáhnout? 
Popelky teď měly volný víkend, Ča-
rodějky jste mohli vidět na čaroděj-
nicích v Letech. V květnu nás čeká
soutěž jednotlivců v Praze na Petři-
nách a pak ještě dvoje závody v Pra-
ze a jeden v Heřmanově Městci. Se-
zonu zakončíme finální soutěží Žij
pohybem, která se koná v Kongreso-
vém centru na Vyšehradě. Tam se
hodně těšíme – je tam taková zvlášt-
ní slavnostní atmosféra. Moje přání
je, aby to holky pořád bavilo a i když
jednou u nás skončí, tak aby si do ži-
vota odnesly pozitivní vztah k pohy-
bu, hezké zážitky ze společných akcí
a vzpomínky na dobré kamarádky.

Miloslav FRÝDL

Trenérka: V tělocvičně napůl bydlím! 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ÚSPĚCH ZA ÚSPĚCHEM. Samý úspěch jsou poslední dobou aerobičky
Katky Černé. Nejprve vyhrály soutěž ve Dvoře Králové (na snímku), 23. 4.
pak přivezly dvě sady bronzových medailí z prestižní soutěže Žij pohybem v
Praze a navrch zlato z Kutné Hory. Foto ARCHIV

Katka ČERNÁ
+ pochází ze slovenské Nitry, bydle-
la v Zadní Třebani, nyní v Klínci
+ je vystudovanou hydrogeoložkou,
nyní pracuje jako externí účetní pro
několik firem 
+ absolvovala Mezinárodní školu FI-
SAF Českého svazu aerobiku se za-
měřením na dětský aerobik, posilo-
vání a Bodybalance i kurz rozhod-
čích dětského aerobiku.
+ je vdaná, mám dvě dcery. „Moje
bývalé závodnice, dnes už taky tre-
nérky,“ říká.
+ když zrovna není v tělocvičně či
neúčtuje, ráda pracuje na zahradě.
+ jejím životním mottem je: „Nezá-
leží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím
odcházíš.“ (mif)

Sport po okolí
* 4. Dobřichovický kros půlmara-
ton se koná 7. 5. v Dobřichovicích.
Prezence na zámku - 9.30 děti, 10.00
půlmaraton a 10 km. Start od zámku
- děti v 10.00, ostatní v 10.45. Při-
hlásit se můžete na e-maillu: rado-
stvpohybu@gmail.com.               (ak)
* Závody v orientačním běhu se us-
kuteční 14. a 15. 5. na louce pod Je-
zírkem V Halounech. Pořadatelé z
USK Praha připravili nesoutěžní zá-
žitkové tratě pro začátečníky a rodi-
ny s dětmi i tratě pro zkušené outdo-
orové nadšence. Přihlášky se přijí-
mají na místě, v sobotu od 9.00, v
neděli od 8.00 hodin, podrobné
informace najdete na webu závodu
www.uskob.cz/poradani/zb16.

Petr Bořánek

Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici 

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

Bližší info na 776 186 161.

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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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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V novém cestovatelském seriálu
Jiří Matějka z Dobřichovic osobi-
tým způsobem zachytil putování za
vínem do jižní Francie.            (NN)
Vína Macvin du Jura, tradičního vr-
cholu jurské degustace, si cení ze-
jména ženy. Je totiž sladké a sameto-
vé, má celou kytici krásných vůní a
velmi dlouhou chuť. Ve vůni roze-
znáte med, fíky, čerstvé hrozny, by-
linky, květiny horské louky. V chuti

je teplé, sladké, intenzivní, koncent-
rované, sametové. Kromě bílého,
který je výborným doprovodem de-
sertů jako je créme brulée, jablkový
závin nebo palačinky s tvarohem,
představil Alain úžasný červený
Macvin, který jsme zhodnotili jako
ideální k tiramisu, čokoládovému
dortu nebo fondantu. 
Už na podzim jsme se bavili o tom,
že by Alain s manželkou rádi navští-
vili Prahu, kde jeden z jeho předků,
kdysi za Rakouska, pobýval jako di-
plomat, a také můj dobřichovický
krámek, na který byli náramně zvě-
daví. Teď jsme na tu úvahu navázali
a shodli se na konkrétním termínu.
Alain přivedl slavnostně za ruku z
kanceláře manželku Anne a domlu-

vili jsme se všichni společně, že si
budeme v následujících měsících
psát, doladíme podrobnosti o bydle-
ní i programu, který by mohl obsa-
hovat také Alainem řízenou degusta-
ci pro pražské ctitele jurských vín.
Na zpečetění domluvy nalil Alain do
krásných starých sklenic 10 let starý
padesátiprocentní Marc du Jura a
připili jsme na zdar našeho společné-
ho záměru. Že by Alain zakončil de-
gustaci pálenkou, to se ještě nikdy
nestalo; tuším, že to byla také poklo-
na mojí ženě, jakési spříznění mezi
vášnivými kuřáky. 
Bylo krásné počasí, zhruba půl hodi-
na do poledne a Anne napadlo, že
bychom se před obědem po poněkud
náročné degustaci možná rádi prošli

zámeckým parkem. To jsme přijali s
nadšením, dostali jsme barevnou
mapku a vydali se vzhůru okolo
zámku mezi stromy. Procházku tvoří
různá zastavení, například malý la-
byrint z vinných rév. Na vrcholu
kopce je místo nejzajímavější: ruiny
hradu obklopené nejlepšími vinice-
mi Chateau d´Arlay a krásný výhled
do okolního kraje. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Ve vůni rozeznáte med, fíky i bylinky
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 7)

Jiří Matějka (vlevo) se svým francouzským přítelem Alainem nad hrozny
vína na půdě zámku Chateau_d´Arlay. Foto ARCHIV

Noví trenéři budou
učit se slevou
Řevnice - Nový projekt připravil
Sportclub Řevnice. Nabízí výuku te-
nisu pod vedením nastupující gene-
race, čerstvých absolventů trenér-
ského kurzu – Daniely Švédové a
Filipa Zahrádky, osmnáctiletých od-
chovanců klubu. „Hráč se naučí te-
nis, nebo se v něm zdokonalí za vý-
hodnou cenu - tento program je sle-
vový,“ říká jednatel Sportclubu Mi-
chal Mottl. Individuální hodina sto-
jí 350 Kč, ve dvou 210 Kč, ve troji-
ci 150 Kč.
Na info@sportclubrevnice.cz se mo-
hou hlásit tenisoví začátečníci i pok-
ročilí hráči. Oba trenéři jsou schop-
ni plnit roli kvalitních sparingpart-
nerů, Švédová má za sebou účast na
mistrovství Evropy do 14 let, loni si
zahrála na populární Pardubické ju-
niorce. „Těší nás, že hned v první
generaci tenisových odchovanců
Sportclubu jsme našli i nové trenéry,
kteří budou pracovat na tenisovém
rozvoji Řevnic,“ říká Mottl.         (šv)

Házenkáři Modřan
»vyloupili« Řevnice
V sobotu 16. 4. začala 90. sezona
národní házené v Řevnicích. Do-
mácí  borci změřili síly s celky praž-
ských Modřan. Nejmladší děti své
soupeře jasně přehrály, zato starší
kluci nedokázali brankáři dát ani
gól! V zápase béčka pak zejména v
1. půlce »zkolabovali« naši střelci.
Řevnice ml. žáci - Modřany 22:14
Branky: Zavadil 9, Hochmal 7, Pal-
ička 3, Kočí 2, Kolomazník 
Řevnice st. žáci - Modřany 0:14
Řevnice B - Modřany 12:17 
Branky: Štech 3, Jelínek 3,Veselý
Petr 2, Kraus 2, Holý 2

Nedělní turnaj mladších žáků byl v
režii našich kluků. V závěru jim ale
docházely síly, hlavně po zranění
Davida Hochmala, který nedohrál. 
Řevnice - Sokol Podlázky 22:8 
Branky: Palička 9, Hochmal 5,
Zavadil 4, Kočí 4
NH Řevnice  - Sokol Bakov 11:11
Branky: Zavadil 6, Palička 4,
Hochmal Petr HOLÝ, Řevnice
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Dobřichovice vs. Siegl, vs. Sieglové
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Letovští fotbalisté na
rivala z druhé strany brdského
Hřebene nestačili. Řevničtí vedli
nad mužstvem Roztok v poločase
2:0, nakonec prohráli 3:6!        (mif)
FK LETY, krajská I. A třída
S.k. Černolice - Fk Lety 4:0
Domácí tým s několika exligovými
hráči suverénně přehrál hosty bez
čtyř hráčů základní sestavy. Černoli-
ce měly od prvních minut převahu,
ale Lety odolávaly. V 23. minutě na-
řídil rozhodčí spornou penaltu, kte-
rou Šultés proměnil ve vedoucí bran-
ku - 1:0. Ve 40. minutě skončila
prudká střela z hranice pokutového
území na břevně branky hostů. Po
pauze vystupňovali domácí tlak a v
60. a 62. minutě dalšími dvěma bran-
kami rozhodli utkání. Lety se již ne-
vzpamatovaly a utkání se dohrávalo
za převahy domácích, kteří v 87. mi-
nutě přidali čtvrtý gól. (jik)
Fk Lety - Spartak Příbram 1:2
Branka: Rosenkranz (z penalty)

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Jíloviště B - Dobřichovice 4:2
Branky: štědroňský, kratina

Áčko Jíloviště odehrálo svůj mistrák
v krajském přeboru v sobotu, takže si
někteří borci šli kopnout v neděli za
béčko... Posílený tým získal všechny
tři body, i když se hosté snažili a do-
konce se ve 4. minutě ujali díky po-
hotovému Martinovi Štědroňskému
vedení. Potom už se prosazovala
vyšší kvalita hráčského kádru domá-
cích - do poločasu otočili z 0:1 na
2:1, po přestávce, zvýšili na 3:1. Ji-
skřičku naděje vykřesal v 74. minutě
Tomáš Kratina, když snížil na 3:2,
jenže favorizovaný soupeř kontroval
dalším gólem na konečných 4:2.  Za-
jímavostí zápasu byla účast bývalého
sparťana Horsta Siegla, který si v tý-
mu domácích zahrál se svým o dva-
cet let mladším synem! Horst Siegl

mladší také jednou skóroval.    (oma)
vonoklasy - Dobřichovice 1:3
Branky: větrovec 2, křivánek

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Nový Jáchymov - oZT 2:1
Branka: Čermák
Na hřišti favorizovaného soupeře po-
dal Ostrovan srdnatý výkon a nebyl
daleko od bodu. Domácí, kterým patří
2. místo v tabulce, se první poločas
marně snažili pokořit obranu hostí.
To se jim podařilo krátce po změně st-
ran; pár minut poté vyrovnal Čer-
mák. Jáchymov nakonec urval tři bo-
dy, když rozhodující branku vstřelil
dvanáct minut před koncem.    (Mák)
oZT - Nižbor B 1:0
Branka: Bacílek

Ostrovan měl od začátku převahu,
několikrát byl v šanci Bacílek, ale
hostující gólman se překonával. Na-
konec však nestárnoucí kanonýr pře-
cijen rozhodl. (Mák)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
karlštejn - Srbsko 1:0
Branka: šperl
Poberounské derby zvládl lídr soutě-
že, který se však střelecky trápil. Je-
dinou branku zaznamenal po hodině
hry kapitán Šperl. Domácí dohrávali
bez vyloučeného Zbudila, Srbsko ale
přesilovku nevyužilo. (miš)
Mořina - karlštejn 0:1
Branka: kučera

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Roztoky B 3:6 (2:0) 
Góly: Skramužský, Miška, Wrobel
Řevničtí zápas rozehráli skvěle: po
půlhodině hry se krátce po sobě trefi-
li Skramužský a Miška. Když v 53.
minutě přidal Wrobel třetí branku,
zdálo se být rozhodnuto. Pak ale při-
šel nepochopitelný kolaps: během 15
minut dostaly Řevnice čtyři branky a
v samotném závěru je Roztoky dora-
zily dalšími dvěma trefami.      (Mák)
Drahelčice - Řevnice 2:0

Tradiční »otvírák« cyklistického se-
riálu Kolo pro život se konal 23. 4.
na náplavce u lávky v Dobřichovi-
cích. Počasí stejně jako loni přálo,
nesněžilo ani nemrzlo, nebylo bláto -
jedinou nepříjemností bylo ochlazení
a pár kapek při vyhlašování tomboly
v odpoledních hodinách.
Závodu Trans Brdy Maraton se zúča-
stnilo 1.900 závodníků, z toho 600
dětí. Na hlavní 57 km trať s těžkými
sjezdy, kamennými a kořenovými
pasážemi se odvážilo 600 po zimě
natěšených bikerů včetně mnoha cy-
klistických osobností (Kulhavý, Hy-
nek, Boudný, Ulman, Škarnitzlo-
vá...). Sedmnáctikilometrová fitness
jízda byla letos v novém kabátě - trať

vedla po druhé straně údolí (přes láv-
ku do Všenor a železniční most do
Mokropes, dlouhým stoupáním na
Vonoklasy a zpět do Dobřichovic),
aby se výletní závodníci nemísili s
bikery hlavního závodu. 
Ten byl napínavý od začátku do kon-
ce. Průjezd Dobřichovicemi byl sice
opatrný, zato v ostrém tempu, které
se metr po metru stupňovalo. Za do-
provodným vozidlem se po startov-
ním výstřelu valil tubus cyklistů, kte-
rý před sebou tlačil vzduch jak při-
jíždějící metro. Nejzávažnější úraz se
stal právě na startovní rovince, asi
100 metrů od startu, kdy cyklista po
pádu utrpěl tržnou ránu na hlavě a
byl sanitkou převezen do nemocnice.

První celkové vítězství v nové sezo-
ně vybojovali závodníci týmu Česká
spořitelna Accolade Pavel Boudný a
Jitka Škarnitzlová. Olympionik Jaro-
slav Kulhavý čerstvě po sundání sád-
ry odjel celý hlavní závod s ortézou a
umístil se na 12. místě. Letovský Jiří
Hudeček opět trať nedokončil - měl
defekt na prvním kamenitém úseku.
„Tahle trať je pro mě zakletá, přesto-

že znám každý úsek, drží se mne v
domácím prostředí smůla,“ posteskl
si v depu. Mnohem lépe se dařilo
Elišce Drbhlavové (2003), jež skon-
čila čtvrtá v kategorii Žákyně 12-13
let a na 6. místě ve Fitness jízdě.
Komu se trať líbila, může si ji zopa-
kovat na podzimním závodě Winter
Trans Brdy v komornějším složení.

Ludmila HŮLová, Lety
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Trať je pro mě zakletá! stěžoval si »domácí« Hudeček
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONAL TRADIČNÍ »OTVÍRÁK« CYKLISTICKÉ SEZONY, ZÁVOD TRANS BRDY MARATON

FunRide se jede 14. 5.
Cyklistický závod FunRide se - le-
tos potřetí - pojede 14. 5. v Černoši-
cích. Start i cíl je v Husově ulici u
basketbalového hřiště. 
Dětské kategorie čekají závody na
vzdálenosti od 200 metrů do 1,5 ki-
lometru po polní cestě a louce.
Hlavní závod juniorů a dospělých se
pojede na sedmikilometrovém okru-
hu v okolí Černošic. Žáky čeká jed-
no kolo, dospělé tři. „Loni závodilo
120 borců, od těch nejmenších na
odrážedlech až po seniory. Doufám,
že letos toto číslo překonáme,“
uvedl organizátor Jan Novák. Další
informace na www.funride.cz. 

Dana Jakešová, Černošice

V sobotu 23. 4. uspořádali členové Moped teamu Svinaře šestý ročník zá-
vodu malých motocyklů Svinařský trojúhelník. Jel se, jako vždy, na okru-
hu pod svinařským zámkem, částečně po silnici, částečně po louce. Start i
cíl byly v lipové aleji, stroje byly rozděleny na upravené a neupravené. V
prví kategorii zvítězil Jiří Slezák před Miroslavem Lisým a Karlem Bro-
žem, závod neupravených mopedů vyhrál Jaroslav Cihlář, druhý byl Pavel
Demuth, třetí Václav Sklenář. Za organizaci i výborné občerstvení patří dík
mopeďákům ze Svinař, za povolení jezdit na jejich pozemcích pp. Noskovi
a Foukalovi. Foto Přemek HOmOLa Jana KOzÁKOVÁ, Svinaře 

Mopeďáci kroužili pod svinařským zámkem

START. Bikeři právě vyrazili na trať hlavního závodu Trans Brdy Maratonu v
Dobřichovicích. Foto Ludmila HŮLOVÁ

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
7. 5. 17:00 SK Kunice - FK Lety
15. 5. 17:00 FK Lety - SK Votice
DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
7. 5. 17:00  Dobřichovice - Třebotov
14. 5. 17:00  Rudná - Dobřichovice
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
8. 5. 17:00 Zdice B - OZT 
14. 5. 17:00 OZT - Karlštejn
KARLŠTEJN, okresní III. třída
7. 5. 17:00 Karlštejn - Lužce 
14. 5. 17:00 Zadní Třebaň - Karlštejn
ŘEVNICE, okresní IV. třída
8. 5. 17:00 Řevnice - Č. Újezd B 
11. 5. 17:30 Řevnice - Jeneč B


