
Lety – Z téhle zprávy řidiči dojíž-
dějící z Řevnic, Zadní Třebaně,
Litně, Svinař... do Prahy radost
mít nebudou: chystá se oprava
viaduktu na tzv. objížďce z Řevnic
do Letů. Silnice na objížďce bude
uzavřena, auta budou muset přes
železniční přejezd. A každý, kdo
tudy jezdí, ví, že zdejší závory bý-
vají zavřené dlouho, velmi dlouho. 
„Upozorňujeme občany, že přibližně
od poloviny dubna 2017 bude zahá-
jena rekonstrukce železničního via-
duktu na objížďce v Letech. Dle sdě-
lení zástupce Správy železniční do-
pravní cesty (SŽDC) je doba rekon-
strukce plánována zhruba na 10 mě-
síců.“ Tuto aktualitu z 23. 3. najdete
na webových stránkách obce Lety.

Že se oprava mostku chystá, potvrdi-
la starostka Letů Barbora Tesařová:
„Viadukt se bude oproti současnému
stavu rozšiřovat o 1,5 m, aby nad po-
tokem vznikl chodník se zábradlím
pro chodce a cyklisty, bude o pár
centimetrů vyšší, aby projelo řevnic-
ké hasičské auto,“ uvedla a dodala:
„O uzavírce silnice a termínu jsem
byla informována telefonicky, ko-
lem 14. 4. bude koordinační schůz-
ka, kde se máme dozvědět víc.“ 
Zástupce stavební správy SŽDC, jež
opravu připravuje, informoval i sta-
rostu Řevnic Tomáše Smrčku: „Náš
úřad navštívil p. Prošek, který bude
provádět stavební dozor při rekon-
strukci mostu na objížďce mezi Lety
a Řevnicemi. (Dokončení na straně 11)

Vandal ve Třebani
poničil dvě auta

Řevnice – „Na kurtě miluju vítěz-
né míčky,“ uvedl v minulém vydá-
ní NN řevnický tenista Antonín
Štěpánek. Za pár dní - 21. 3. - se
dočkal toho nejbáječnějšího míčku
v životě: vyhrál halové mistrovství
republiky dorostenců. 
Na šampionát ve Frýdlantu nad Ost-
ravicí, kde se představila česká elita,
přijel jako první nasazený, ale cestu
k vítězství snadnou neměl. Hned v

prvním kole si musel postup vybojo-
vat až ve třetím setu, napínavé to měl
i proti dalším soupeřům z prostějov-
ské tenisové líhně, takže nakonec až
finále proti Matěji Pánikovi z Olym-
pu Praha bylo relativně klidné. Zane-
dlouho osmnáctiletý Štěpánek, od-
chovanec Sportclubu Řevnice a nyní
hráč I. ČLTK Praha, měl převahu a
soupeře zdolal 6:4, 6:3. K úspěchu
přidal ještě bronz ve čtyřhře.        (šv)

V tomto čísle Našich novin
* Do kina dorazí YouTubeři - strana 4
* Začala další výluka  - strana 11

Řevnice - Vladimíru HejmoVoU
zná v Řevnicích, Dobřichovicích i
jinde po okolí s trochou nadsázky
každý. Lékařka, zakladatelka spol-
ku Náruč, jež provozuje řevnic-
kou »integrační« kavárnu modrý
domeček, jednatelka sociální fir-
my Zelený ostrov. Taky manželka
slavného muzikanta. Aktuálně by-
la navržena na prestižní celoná-
rodní ocenění Žena Regionu.
Žena regionu, cituji z »preambule«
soutěže, je určena ženám, které do-
sahují jedinečných výsledků. Potě-
šilo vás, že jste byla do této »jedi-
nečné« společnosti nominována?

To by snad potěšilo každého, když
je oceněna jeho práce a celoživotní
snažení...
Skromnost stranou – čím jste si to
podle vlastního mínění zasloužila?
Lidé mě tu znají a vidí, co je za
mnou. Vždy jsem si stála za svým,
ale nikdy jsem nebojovala lokty - tr-
pělivě, krůček po krůčku jsem pro-
sazovala možná pro někoho nové
myšlenky.
Náruč, jež provozuje stacionář v
Dobřichovicích a řevnickou kavár-
nu Modrý domeček, u jejichž zrodu
jste stála, už handicapovaným po-
máhají 17 let. (Dokončení na straně 3)

ZAČALO FOTBALOVÉ JARO. První mistrovská utkání po zimní přestávce
odehrála poslední březnový víkend fotbalová družstva našeho kraje. Žáci
FK Lety (na snímku) zvítězili v sobotu 25. 3. v Radonicích na turnaji, které-
ho se zúčastnily týmy zvučných jmen: Kladno, Kolín, Bratislava... V drama-
tickém finále porazili Xaverov 2:1. (Viz strana 14) Foto NN M. FRÝDL

Řevnický tenista je nejlepší v republice

V. HEJMOVÁ.           Foto ARCHIV

Čekají nás velké
dopravní komplikace
OBJÍŽĎKA Z ŘEVNIC DO LETŮ BUDE UZAVŘENA 

28. března 2017 - 6 (695) Cena výtisku 7 Kč

Jiří Geissler šlape
kolem republiky

Vladimíra Hejmová má šanci stát se Ženou regionu

Mladí hasiči poslali své peníze do Afriky
Řevnice - Na loňském Majálesu si mladí řevničtí hasiči vydělali ve svém
stánku 850 Kč. Těmito penězi se nyní rozhodli pomoci chudým Afričanům.
Děti vydělaný obnos zaslaly nadaci Člověk v tísni. „Ta za ně koupí včelí úl v
Africe,“  říká vedoucí kroužku Kateřina Hořejší s tím, že »dospěláky« roz-
hodnutí dětí mile překvapilo. Nadace Člověk v tísni podporuje včelaře v Afri-
ce a Asii. Díky poskytnutým úlům i včelařským doplňkům mohou tamní oby-
vatelé zpracovávat a prodávat med a z utržených peněz živit rodiny.        (box)

Zadní Třebaň - Škodu za desítky ti-
síc korun způsobil neznámý vandal,
který v noci ze 14. na 15. březen po-
ničil v Zadní Třebani dvě auta.
Nejprve propíchl všechny čtyři
pneumatiky u vozu Škoda Octavia
zaparkovaného na frekventované
Třebaňské ulici. „Všechny gumy
propíchal i Fordu Focus v ulici Nad
Školou. Tomuto autu navíc hodil ká-
men do čelního skla,“ sdělill velitel
karlštejnských policistů Jaroslav
Dolejší. Dodal, že v prvním případě
darebák způsobil škodu 5.400 Kč, ve
druhém 30.000 Kč. (mif)
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Školáci rodičům předvedli, že se nenudí

Na schůzku řevnických mladých hasičů dorazil 17. 3.
velitel místní městské policie Jiří Dlask. Děti se od něj
dozvěděly spoustu zajímavých informací. Řeč byla hlav-
ně o bezpečnosti při cestě do školy a zpět domů. Malí ha-
siči dostali »návod«, jak se zachovat, když je osloví cizí
osoba a bude jim cokoli nabízet, lákat je do auta, s šéfem
strážníků probrali i další důležité zásady chovaní při po-
hybu ve městě. Došlo také na debatu, co je třeba udělat
při záchraně lidí a majetku, na jaká telefonní čísla zavo-
lat v případě nouze, jak se zachovat, pokud budu svěd-
kem trestné činnosti a jak pomoci při pátrání po hledané
osobě. Děti dostaly prostor i na otázky. Ze začátku byly
trochu rozpačité, ale po chvíli se rozproudila debata. Pů-
vodně jsme si mysleli, že na setkání bude stačit 30 mi-
nut, ale děti byly tak zaujaté, že se návštěva protáhla na
více než hodinu. Povídání bylo přínosné pro malé hasiče
i pro přihlížející dospěláky. Děkujeme Jiřímu Dlaskovi
za návštěvu.           Lucie BOXANOVÁ, SDH Řevnice

Děti si koupily Fanynku s Františkem
ZADNOTŘEBAŇSKÁ MATEŘINKA CHYSTÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I VÝLET NA KOZÍ FARMU

Na výstavu Fenomén Igráček se do
Muzea Českého krasu v Berouně vy-
pravily děti ze zadnotřebaňské mate-
řinky. Dozvěděly se spoustu infor-
mací, viděly různé fáze vývoje zná-
mé postavičky, pohrály si a koupily
Fanynku s Františkem do školky. 
Zpět do Zadní Třebaně se vracely

děti spokojené, plné dojmů a - zna-
vené. „Adámek nám dokonce usnul
ve vlaku,“ sdělila učitelka Míša
Voborníková. 
Dalším zážitkem pro předškoláčky
bylo Kino do škol - mobilní planetá-
rium. „Zhlédli jsme naučný příběh
Kaluoka'Hina – Korálový útes,“ sdě-
lila Voborníková s tím, že viděli pod-
mořský svět i živočichy, dozvěděli
se, jak vzniká odliv a příliv i další za-
jímavosti. „Po projekci všichni dos-
tali pár otázek, aby se prověřilo, zda
jsme dávali pozor,“ dodává učitelka.
U vstupu do školy je nyní k vidění
Morana, která poputuje 1. 4. na vý-
stavu do Řevnic. Druhou vytvoří

školáci, ta popluje po Berounce.
Den otevřených dveří se ve školce
bude konat 6. dubna od 15 do 17.00,

zápis 27. 4. Na konci dubna předško-
láčci vyjedou na kozí farmu.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Hned dva dny se konal »Den« otev-
řených dveří v zadnotřebaňské málo-
třídce. Zájem o to, jak je organizova-
ná výuka, byl první den hlavně v
prvním a druhém ročníku. Přišli ro-
diče dětí, které školu navštěvují, ale
i zájemci, kteří uvažují o umístění
svého potomka právě na tuto školu.
Děti byly snaživé a předvedly, že se
ve škole rozhodně nenudí. 
Zápis do 1. ročníku pro školní rok
2017/2018 se uskuteční v úterý 4.
dubna od 13.30 do 18.00 hodin. V
případě zájmu o zápis volejte na tel.
č.: 737 907 624 a domluvte se na
konkrétním čase. Letos se zápis po-
nese v duchu písniček a má název
Pojďte s námi za písničkou. 

Text a foto Petra FRÝDLOVÁ,
zastupitelka Zadní Třebaně

Mladí hasiči dostali »návod«, jak se chovat

V MUZEU. Zadnotřebaňské děti na výstavě Fenomén Igráček v Berouně.   Foto Michala VObOrNÍKOVÁ

Seniorky oslavily MDŽ
Každý měsíc se scházejí zadnotře-
baňské seniorky v místnosti zdejšího
obecního úřadu, aby zavzpomínaly
na mládí a na akce, které se v naší
obci konaly. Baví se nejen vzpomín-
kami, ale rády si také předávají zku-
šenosti z vaření i poznatky z výletů,
návštěv výstav, divadel... Při těchto
besídkách čas rychle utíká. Velké dí-
ky patří naší starostce Markétě Si-
manové, která nám umožňuje naše
setkání a také mezi nás přijde pobe-
sedovat a seznámit nás s akcemi v
obci. V březnu jsme oslavily MDŽ.
Děkujeme za pěknou oslavu, za kvě-
tinové dary obecnímu úřadu, pí Ko-
terové a pí Modlitbové. Bylo to pří-
jemné a už se těšíme na další setkání.

Eva ZEMANOVÁ, Zadní Třebaň
V HASIČÁRNĚ. Velitel Městské policie Řevnice Jiří
Dlask s mladými hasiči. Foto Kateřina HOŘEJŠÍ

Řevnická ZŠ plánuje
přípravnou třídu
Dostalo vaše dítě odklad povinné
školní docházky, nebo uvažujete o
odkladu? ZŠ Řevnice plánuje otev-
řít i letos přípravnou třídu. Dochází
však k malé změně: s účinností od 1.
září 2017 se do přípravných tříd při-
jímají pouze děti s odkladem školní
docházky. Nově se také od tohoto
data zavádí povinná předškolní
docházka.
O možnosti zařadit své dítě do pří-
pravného ročníku v Řevnicích uva-
žuje mj. Lydie Slavkovová ze Zadní
Třebaně. „Dcera má doporučení od
lékaře tento ročník navštěvovat,
proto jsme kontaktovali řevnickou
školu, kde nás pan ředitel seznámil s
tím, co přípravná třída je a pro koho
se bude případně otvírat,“ uvedla
zadnotřebaňská maminka.
Přípravná třída je výchovný a vzdě-
lávací program pro děti, u kterých se
předpokládá, že zařazení do tohoto
výchovně vzdělávacího procesu vy-
rovná jejich vývoj. Cílem přípravné
třídy je systematicky připravovat
děti na úspěšný vstup do první třídy.
Zábavnou a hravou formou rozvíjí
nejen sociální a hygienické návyky,
ale také řečové, sluchové a zrakové
vnímání, předmatematické doved-
nosti, hrubou a jemnou motoriku i
grafomotoriku samotnou. 
Žáci budou přijímáni po předložení
příslušné dokumentace – vyšetření,
které obsahuje doporučení odkladu
školní docházky a doporučení vzdě-
lávání v přípravné třídě, rozhodnutí
o udělení odkladu z příslušné zá-
kladní školy a na základě vyplnění
žádosti o přijetí dítěte do přípravné
třídy zákonným zástupcem. 
Přihlášku je možné si stáhnout na
webu ZŠ Řevnice. V květnu/červnu
budou rodiče, jež mají zájem dítě do
přípravného ročníku umístit, infor-
mováni, zda se třída otevře. „Musí
být naplněna minimálně kapacita
10-15 dětí,“ sdělil ředitel školy s
tím, že se nebrání otevřít případně
třídy dvě. Petra FRÝDLOVÁ,

Zadní Třebaň

Zápis prvňáků se v ZŠ Řevnice koná 6. dubna
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se v budově I. stupně ZŠ
Řevnice koná 6. 4. od 14 do 19.00. K zápisu se dostaví zákonný zástupce
spolu s dítětem, jež splňuje zákonné podmínky, pro přijetí do první třídy ZŠ
(dovrší k 31. 8. 2017 šest let) a přinesou s sebou: rodný list dítěte, svůj ob-
čanský průkaz (cizinci pas) a rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud
bylo vydáno. Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se
z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit. Není-li dítě po dovršení
šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost
zažádat o odklad. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je tře-
ba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2017. Do školy musí
být podle zákona zapsáno každé dítě, jež dovrší k 31. 8. 2017 šest let. (pef)
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Ve středu 22. března byla v dobřichovickém Café
Černý Dorty slavnostně pokřtěna nejnovější kniha
spisovatelky Pavly Soletky Krátké a výtvarnice
Marie Snášelové Štorkové. Kniha, jež  vznikla ve
spolupráci se zahradním architektem Ferdinan-
dem Lefflerem, nese poetický název KukadýlkO.
Dobřichovická kavárna se v čase křtu proměnila v
rozkvetlou jarní zahradu. Malí i velcí hosté se ne-
chali hýčkat jejími barvami, chutěmi a vůněmi.
Interiéru dominovaly barevné lahůdky od Pavly
Černé a na kolíčkách zavěšené akvarely z knihy
KukadýlkO výtvarnice Marie Snášelové Štorko-
vé. Kukadýlku pro šťastný rozlet ke čtenářům za-
zpíval pěvecký soubor Pňora Škluntuc.
KukadýlkO je o zahradách a jejich kouzlu, tudíž
bylo potřeba křtěnou knihu umístit do opravdové
minizahrádky obydlené přírodními bytostmi s jar-

ními modřenci, narciskami, kapradím a stromem.
A tento osázený skvost zalili všichni účastníci
konvičkou s dešťovou vodou. 
KukadýlkO je formátem kniha malá, ale obsahem
velká. Vede nás k zamyšlení nad opravdovostí na-
šich životů a pravdivostí našich činů. Čas stráve-
ný nad knihou se může stát intenzivním společ-
ným zážitkem. Dospělí zapomenou alespoň na
chvíli na své starosti a ztratí se v čarokrásném
světě. Děti pocítí svou vlastní důležitost pro celé
společenství. „Příběh Kukadýlka pohladí na duši
jak dospělé, tak i děti. Každý v něm najde právě
to, co potřebuje,“ tvrdí autorka ilustrací.
Knihu KukadýlkO i s věnováním od autorek si
můžete pořídit v nově otevřené prodejní galerii a
sdílené kanceláři KanclíkObchůdek v Dobřicho-
vicích.  Pavla Soletka KRÁTKÁ, Lety

Bylo těžké prorazit s podobnými
projekty? Jak na vznikající stacio-
nář Náruč v Dobřichovicích reago-
valy úřady, jak vás přijímalo okolí?
Začátky byly těžké, protože nikdo
nevěděl, jak bude moderní sociální
péče vypadat v nových ekonomic-
kých podmínkách po revoluci. Mu-
seli jsme se všichni hodně učit.  Úřa-
dy nám ale byly nakloněny, i když
naše projekty pro ně musely být lec-
kdy pionýrské. Jak s městským úřa-
dem v Dobřichovicích, tak i v Řev-
nicích jsme vycházeli a dodnes vy-
cházíme velmi dobře.
Změnilo se toho za oněch sedmnáct
let hodně, nebo vůbec nic? Vnímají
dnes »většinoví« lidé své znevýhod-
něné spoluobčany jinak, než na za-
čátku třetího tisíciletí?
Změnilo se hodně. Přibývá filantro-
pů, mnoha firmám již není cizí po-
jem »společenská odpovědnost«. A
řekla bych, že stoupá i počet lidí,
kteří chtějí dobrovolně pomoci. So-
lidarita má být přirozená, ne povinná
a k odstraňování předsudků je nej-
lepší osobní zážitek. Když vás někdo
v kavárně příjemně obslouží a přine-
se dobrou kávu, hned ho začínáte
brát vážně.
Co všechno vlastně má stacionář
Náruče a Modrý domeček v »popisu
práce«, s kolika klienty a jak v nich
pracujete?
Náruč poskytuje službu sociální re-
habilitace lidem s mentálním posti-
žením a s duševním onemocněním.
Ročně je to téměř 30 uživatelů, kte-
rým můžeme tuto službu nabídnout
jak v centru sociální rehabilitace v
Dobřichovicích (bývalý stacionář),
tak v Modrém domečku. Zároveň
vytváříme chráněná pracovní místa
pro lidi se zdravotním postižením,
většinu z nich v kavárně v Řevni-
cích. Náruč má v současné době 42
zaměstnanců, z toho 24 je zdravotně
znevýhodněných. 
Co vám osobně dělalo či dělá v sou-

vislosti s Náručí či Modrým domeč-
kem největší radost a co vás naopak
nejvíc trápí či štve?
Radost mi dělá plná kavárna a spo-
kojení zákazníci, kteří se k nám vra-
cejí, a samozřejmě naši zaměstnanci,
kteří nesedí doma nebo v ústavu a
vykonávají smysluplnou práci. Ko-
munitní dopad našeho projektu je
nečekaně velký. Aktivně se podílíme
na kulturním životě regionu, pořádá-
me akce pro veřejnost, obnovujeme
lidové tradice. 
Trápí mě stále se měnící zákony.
Vím, že je to z nejrůznějších důvodů
nutné, ale někdy je těch regulací až
moc a my jsme zatěžováni stále ros-
toucí administrativou. A ta nám bere
čas, který bychom jinak věnovali
práci s lidmi.
A mimo Náruč, respektive Modrý
domeček?
Nikdy nepřestanu mít radost, že mo-
hu volně cestovat a svobodně se roz-
hodovat, co chci dělat. A z čeho
mám obavu? Že mi tu svobodu zase
někdo bude upravovat. 
Před nedávnem jste iniciovala jiný
projekt sociálního podnikání: prá-

delnu Zelený ostrov v Dobřichovi-
cích, jejíž jste jednatelkou. Na jakém
principu funguje a jak se jí daří?
Jedná se opět o sociální podnik s
několika chráněnými místy, na kte-
rých pracují zdravotně znevýhodně-
ní zaměstnanci, zde převážně lidé s
poruchami sluchu. Práce v prádelně,
a teď nově i úklid, je jedna z mála
možností, jak tyto lidi zaměstnat a
přirozeně začlenit do společnosti.
Obstát se znevýhodněnými zaměst-
nanci v konkurenci volného trhu je
velmi náročné, ale zatím se nám to
daří, díky nekompromisním poža-
davkům na kvalitu služeb. 
Zvládáte, stíháte se vedle těchto so-
ciálních aktivit ještě věnovat své pů-
vodní profesi praktické lékařky? A
pořád se ještě zaměřujete na ho-
meopatii a akupunkturu? 
Praxi praktické lékařky jsem už
ukončila, jen vypomáhám, ale ho-
meopatii a akupunkturu provozuji
nadále. Přibývá pacientů, kteří se za-
čínají starat o své tělo. Uvědomují si
nemoc v širších souvislostech a těm
pak mohu nabídnout i jiná řešení.
Prý už spřádáte další plány, tento-

krát na tzv. sousedské bydlení. O co
půjde a jak jste daleko?
V cizině se takovému typu bydlení
říká cohousing - ve  vhodných pod-
mínkách přirozeně vzniká společen-
ství, kde bydlí vedle sebe mladí, staří
i handicapovaní lidé, a mohou si na-
vzájem pomáhat. Současně je ale za-
chovaná osobní nezávislost. Je to
nová věc, která bude vyžadovat
spoustu práce a nápadů, ale já se na
to všechno už teď těším.
Kdyby vám někdo nabídl, že vám
splní jakékoliv, ale pouze jedno je-
diné přání, o co byste si řekla?
Přála bych si, aby tahle země táhla
za jeden provaz, protože jen tak se jí
bude dařit, a my budeme mít mož-
nost postarat se o ty spoluobčany,
kteří naši pomoc opravdu potřebují.
Koho a proč byste na ocenění Žena
regionu navrhla vy?
Nemám dokonalý přehled v každém
oboru, ale určitě bych vybrala ženu,
která má něco společného s hospico-
vou péčí. Je to nesmírně těžká práce,
spíše poslání a každého, kdo tuhle
práci dokáže dělat, si velmi vážím.

Miloslav FRÝDL

ZAČÁTKY. Vladimíra Hejmová s jedním z klientů v začátcích působení dobřichovického stacionáře.         Foto ARCHIV

PŇORA ŠKLUNTUC. Křest knihy doprovodil pě-
vecký soubor Pňora Škluntuc.        Foto ARCHIV

Žena regionu
+ Celonárodní soutěž Žena regionu
je určena ženám, které dosahují jedi-
nečných výsledků ve své profesi, ak-
tivně se podílejí na veřejném životě,
tvoří hodnoty, pomáhají nemocným,
dětem či zvířatům, přispívají ke
zlepšení i rozvoji svého regionu a
ještě při tom zvládají péči o rodinu
+ Vladimíru Hejmovou na ocenění
navrhl senátor Jiří Oberfalzer
+ svůj hlas jí můžete dát do 30. břez-
na na www.zenaregionu.cz

KukadýlkO, knihu o zahradách, pokřtila dešťová voda
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Skauti plesali, letos s Večerníčkem
STŘEDISKO LESNÍ MOUDROSTI USPOŘÁDALO »TANCOVAČKU« PRO SVÉ ČLENY I PŘÍZNIVCE

V sobotu 11. 3. uspořádalo skautské
středisko Lesní Moudrost třetí ples
pro své členy, rodinné příslušníky a
přátele skautingu. Letos se konal v
obecním sálu U Kafků v Letech.
Jako téma plesu jsme vybrali Večer-
níčky. Na parketu byl k vidění Kra-
konoš, Křemílek s Vochomůrkou,
Racochejl, Mach a Šebestová, Jája a
Pája, Pat a Mat, Vodník, Včelka Má-
ja nebo třeba samotný Večerníček na
koni. Celý ples byl nabitý aktivitami,
soutěžemi a zábavou pro malé i vel-
ké. Na začátek byla seznamovací
mazurka, poté si děti složily z novin
čepici pro Večerníčka, následovala
taneční soutěž s předáváním klobou-
ku a soutěž pro starší ve vázání kra-

vat. K plesu neodmyslitelně patří i
tombola, která byla jako jiné roky
velice pestrá, nechyběla ani soutěž a
vyhlášení nejlepších masek. O hud-

bu se tradičně postarala naše skaut-
ská kapela Weekend Affection, která
má široký repertoár české i zahranič-
ní muziky. Plesu se zúčastnila bez-

mála stovka lidí, kteři si ho velice
užili. Všichni se již těšíme na příště.

Šimon MARtiNEc, 
Roveři Řevnice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
29. 3. 15.00 VŠECHNO NEBO NIC 
29. 3. 20.00 RANDE NASLEPO
1. 4. 15.30 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENU-
TÁ VESNICE
1. 4. 17.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
1. 4. 20.00 MASARYK
5. 4. 20.00 MŽITKY
7. 4. 17.30 POWER RANGERS: ST-
RÁŽCI VESMÍRU
7. 4. 20.00 ŽIVOT
8. 4. 15.30 BALERINA
8. 4. 17.30 BÁBA Z LEDU
8. 4. 20.00 I DVA JSOU RODINA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
28. 3. 17.30 MUZZIKANTI
28. 3. 20.00 LVÍ ŽENA
29. 3. 13.45 OZZY
29. 3., 7. a 12. 4. 17.30 (Pá 20.00) ŽIVOT
29. 3., 31. 3., 5. 4. a 8. 4. 20.00 (31. 3. a
5. 4. 17.30) MASARYK
30. 3. - 2. 4., 9. 4 15.30 ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE (Čt+So 3D)
30. 3. a 3. 4. 18.30 (Po 17.30) VOLÁNÍ
NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
31. 3., 1., 3. a 7. 4. 20.00 (1. a 7. 4. 17.30)
GHOST IN THE SHELL (Pá+So 3D)
1. 4., 4. 4. a 10. 4. 20.00 (Út 17.30)
ÚKRYT V ZOO
2. 4.  18.30 BÁBA Z LEDU
3. 4., 5. 4., 10. 4. a 12. 4. 13.45 BELLA A
SEBASTIAN 2
4. 4. 20.00 JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
5. 4. a 11. 4. 20.00 (Út 17.30) LOGAN:
WOLVERINE
6. 4. 15.30 PADESÁT ODSTÍNŮ TEM-
NOTY
6. 4. a 9. 4.18.30 PÁTÁ LOĎ
8. 4. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE 3D
8. 4. 17.30 POWER RANGERS: ST-
RÁŽCI VESMÍRU
10. 4. 17.30 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ:
VOLÁNÍ OCEÁNU

KINO RADOTÍN
28. 3. 17.30 ŽIVOT
28. 3. 20.00 SPOJENÉ STÁTY LÁSKY
29. 3. 17.30 RANDE NASLEPO
29. 3. 20.00 LVÍ ŽENA
30. 3. 17.30 150 MILIGRAMŮ
30. 3. a 1. 4. 20.00 GHOST IN THE
SHELL (v So 3D)
31. 3., 1., 8. a 7. 4. 17.30 (So 15.30)
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
31. 3. 20.00 ÚKRYT V ZOO 
1. 4. 17.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
2. 4. 16.00 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
(záznam baletu)
4. 4. 17.30 150 MILIGRAMŮ
4. 4. 20.00 SUPER DUPER ALICE
COOPER
5. 4. 17.30 LVÍ ŽENA
5. 4. 20.00 FORREVER LEMMY
6. 4. a 8. 4. 17.30 PUTOVÁNÍ TUČ-
ŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU
6. 4. 20.00 BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OS-
BOURNE
7. 4. 20.00 KISS ROCKY VEGAS

ŘÁDILI NA PLESE. Skauti i skautky se na svém plese jaksepatří vyřádili.
Foto Jan ŠTOREK

V kině si můžete popovídat s YouTubery
Řevnice - Po loňské premiéře se setkání YouTuberů vrací k Berounce i
letos. V řevnickém kině se úspěšná akce nazvaná CineTube uskuteční v pá-
tek 31. března od 17 hodin. 
Kromě nezapomenutelného zážitku z promítání premiérových videí na vel-
kém plátně si můžete ze CineTube odnést i podpis nebo fotku svého oblí-
beného YouTubera, a navíc si s ním pohodově popovídat. Vstupenky jsou k
dostání v předprodeji na  www.vstupnik.cz za 99 a119 Kč. (pan)

Řevnice - V Pašijovém týdnu bude
v řevnickém kině k vidění premié-
ra představení Velikonoční hra
aneb O nejslavnějším zmrtvých-
vstání. Ve středu 12. 4. ji od 18.00
uvede dobřichovický soubor Ku-
kadýlko, který ji nastudoval s ka-
pelou LES fungující při Základní
umělecké škole Řevnice. 
„Velikonoční hra vychází z tradič-
ních barokních her, ale její text je
svěží, moderní a vtipný,“ říká ve-

doucí Kukadýlka Lucie Kukulová s
tím, že jejím autorem je Tomáš Vůj-
tek. Ten pro Dobřichovické napsal i
představení Louskáček či úspěšnou
Vánoční hru.  
Ve Velikonoční hře nechybí tradiční
postavy - Ježíš, apoštolové, tři  Ma-
rie, Pilát, Kaifáš, objeví se i Mastič-
kář, čerti nebo Adam a Eva. Auto-
rem hudby je Zdeněk Dočekal, o hu-
dební nastudování se postaral Dušan
Navařík. (pan)

Tipy NN
* Prodejní výstavu plastik Antoní-
na Sláčika, fotografií Slávka Kapla-
na a obrazů Petra Vránka hostí celý
březen kaplička v Mokropsech. (pv)
* Aprílovou pohádku uvede 1. 4.
od 10.00 v Dobřichovickém Domku
loutkové divadlo Kukadlo Jeremiáše
Polcara. Andrea KUDRNOVÁ
* Hudební ples pořádá 1. 4. od 19.00
v Lidovém domě Řevnice dětská li-
dová muzika Notičky. V programu
je překvapení, květinová volenka,
tombola, půlnoční losování hlavních
cen i soutěž o nejlepší krojovaný
pár. Vstupné 190 Kč.                   (pef)
*  Raper Mc Gey, autor hudby Kru-
danze a mokropeský muzikant Faky
společně vystoupí 1. 4. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Vernisáž 6. ročníku výstavy dět-
ských prací Výtvarného kroužku Ar-
teradky se uskuteční 2. 4. od 16.00
na nádvoří zámku v Dobřichovicích.
Zahraje židovská cimbálovka Vousy.
Výstava potrvá do 16. dubna. (ak)
* Vzpomínkový večer na Egona
Hostovského se koná 6. 4. od 18.00
v Modrém domečku Řevnice. Z lite-
rátových knih bude předčítat herec a
textař Miloň Čepelka. (dil)
* Jednoaktovou divadelní hru Ma-
ry Pickford – příběh lásky uvidíte 6.
4. od 20.00 na prknech Clubu Kino
Černošice. Zazní i dvacet dobových
písní z 20. let 20. století.               (vš)
* Autorskou hru Konec Švandy
aneb Hvězda padá z Mostu předsta-
ví 7. 4. od 19.00 ve velkém sále Kul-
turního střediska U Koruny Radotín
Divadelní soubor Křoví. (dar)
* Příběhy obyčejného šílenství se-
hraje Divadelní sekce Praha 7. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Pohádku Žabí princ uvede 8. 4. od
10.00 v Dobřichovickém Domku Ma-
ňáskové divadlo L. Havlíčkové. (ak)
* Divadelní představení O zlaté
rybce v podání Divadla Úsměv Lud-
mily Frištenské hostí 9. 4. od 16.00
Club Kino Černošice. (vš)
* Výstava Fenomén Igráček je v
Muzeu Českého krasu Beroun pří-
stupná do 24. 4.                             (pez)
* Umělecký směr POP ART před-
stavuje až do 31. 5. Café galerie Bím
Dobřichovice. (ak)

Dobřichovičtí chystají Velikonoční hru

Vítězky mezinárodních soutěží hrály v Zámečku

Do knihovny dorazí
Stivín i netopýři
Noc s Andersenem ve Všenorské
knihovně  začne 31. 3. zábavným
odpolednem pro děti. Od 16 do
18.00 je připraveno setkání s neto-
pýry a Helenou Jahelkovou, čtení
příběhů o netopýrech s Evou Tomi-
sovou a tvořivá dílna s Janou Mül-
lerovou. Program pro dospělé má
podtitul Večer s múzou, aneb O tom,
jak se »tvoří«. Mezi 19 a 22.00 bude
Dana Sahánková hovořit o malová-
ní, Hana Kofránková o režírování  v
rozhlase a Jiří Stivín o Centru pro
improvizaci v umění ve Všenorech.
Celou dobu bude otevřena knihovna
i literární muzeum – Centrum Mari-
ny Cvetajevové.

Alena SAHÁNKOVÁ, Všenory

Koncert vítězů mezinárodních soutěží se konal v sále Zámečku Řevnice 17.
března.  Mladé umělkyně ze třídy Lenky Kolářové zahrály na housle. Divá-
ci mohli slyšet  Magdalenu a Annu Pawlicovy, Terezu Petrovou, Anežku
Krutskou či  Magdu  Routovou, která byla přijata na Pražskou konzerva-
toř. Jako host vystoupila Tereza Macíková, Kamila Kolářová  zahrála na
flétnu i klavír. Mladé umělkyně doprovodila na klavír Pavla Nováková.
Přes hodinu trvající koncert se těšil velkému zájmu publika, vystupující
sklidily velké ovace. Foto Pavla PETROVÁ (pef)
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Všeradův kurýr

Celodenní turnaj malých fotbalistů
uspořádal v Berouně oddíl FK Vše-
radice. Dorazilo 8 týmů starších a 8
týmů mladších přípravek. Vzali by-
chom i další zájemce, ale byli jsme
limitováni prostorem a časem. Do-
poledne nastoupili starší borci a lec-
kdy to byla krásná fotbalová podíva-
ná. Je fajn vidět, že děti v této době
baví také něco jiného, než jen mač-
kání elektronických přístrojů. A ještě

víc je super, že se v této uspěchané
době najde pár nadšenců, kteří se ve
volném času věnují trénování dětí.
Všechny týmy odehrály 5 zápasů: 3
ve skupině, 1 o postup a 1 o pořadí.
Všeradičtí ze skupiny postoupili po
dvou remízách a jedné výhře jako
druzí. V zápase o postup do finále
jsme prohráli 1:2. „Tato prohra klu-
ky docela skolila, takže v boji o
bronzovou medaili bylo cítit, že už

nemají do hry takovou chuť a chybě-
la jim bojovnost. Nakonec jsme tedy
skončili bramboroví. Výsledek není
podstatný, důležité je, že kluci hráli
to, co je učíme na tréninku a každým
startem na takovémto turnaji sbírají
cenné zkušenosti,“ řekl hlavní trenér
FK Všeradice Miloš Šebek. Turnaj
nakonec vyhrál Karlštejn. Nejlep-
ších hráčů by se v našem týmu našlo
několik, ale diplom si poprávu odne-
sl Matyáš Horný. 
Odpoledne se na berounské palu-
bovce představilo 8 mladších přípra-
vek. Všeradice měly po základní
části ve skupině 3 remízy a na zákla-
dě skóre postoupili ze skupiny na 3.
místě do zápasu o 5.-6. místo. Ten se
nám střelecky povedl. Velikou záslu-
hu na výsledku měl Matěj Bárta, kte-
rý vlétl na hřiště a během pár minut
nasázel do branky soupeře hattrick.
A pak přidal ještě jeden gól navrch!
Samozřejmě byl vyhlášen jako nej-
lepší hráč. „Závěrečný boj se nám,

podobně jako starší přípravce dopo-
ledne, nepovedl. Nic to ale nemění
na tom, že kluci s Terkou obrovsky
bojovali až do závěrečného hvizdu a
s jednou prohrou skončili na 6. mís-
tě. Vítězem turnaje mladších přípra-
vek byl tým AFK Loděnice. 
Další akcí je 1. - 2. 4. celovíkendový
turnaj ve všeradickém Zámeckém
dvoře, který pořádáme již 4. rokem.
Během dvou dnů se zde představí 31
týmů, tedy více než 300 mladých na-
dějí. Jedná se o jednu z největších
fotbalových akcí v okolí, budeme rá-
di, když přijdete mladé fotbalisty
podpořit. Lucie BOxaNOVÁ, 

FK Všeradice

Všeradičtí uspořádali turnaj přípravek
MEZI STARŠÍMI SI PRVENSTVÍ VYBOJOVAL KARLŠTEJN, Z KLÁNÍ MLADŠÍCH VYŠLY VÍTĚZNĚ LODĚNICE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 6/2017 (224)

HRÁLI PLZEŇÁCI. Ve všeradickém Zámeckém dvoře se 26. 3. konalo další nedělní odpoledne s dechovkou,
k tanci i poslechu tentokrát zahrála 12 Plzeň. Poslední dubnový den se budeme těšit na setkání s malou jiho-
českou kapelou Doubravanka. Foto barbora PISKÁČKovÁ

Desítky návštěvníků tvoření
zkoušely uplést pomlázku
Velikonoční tvoření se konalo 25. 3. v Zá-
meckém dvoře Všeradice. Desítky návštěv-
níků si vyzkoušely uplést velikonoční pom-
lázku, vytvořit jarní dekorace na dveře či
projít poznávací stezku. Díky Domečku Ho-
řovice, který příjemné odpoledne pomohl
zorganizovat.      Barbora PISKÁČKOVÁ,

Zámecký dvůrVšeradice

Všerad se pil na Zvíkově
Zvíkov, Všeradice - Rekordních 142 pivova-
rů se zúčastnilo březnové Jarní ceny čes-
kých sládků na Zvíkově. Degustační komise
hodnotila 614 vzorků piv v patnácti katego-
riích. Svá želízka v ohni zde měl po loňské
pauze i pivovar Všerad ze Všeradic. Zdejší
sládek Jiří Diviš přijel bojovat s vídeňským
ležákem a pivy typu IPA a APA. „Konkuren-
ce byla velká, do finále se dostalo 30 stejně
dobrých piv a rozhodnout o třech nejlepších
bylo těžké,“ uvedl přímý účastník akce Ond-
řej Nováček. V kategorii českého světlého
ležáku zvítězil Podklášterní pivovar Urban
Třebíč, nejlepší pivo IPA uvařil pivovar Si-
beeria. Z pivovarů našeho kraje zabodoval
hostomický Fabián - v kategorii speciálních
tmavých piv získal stříbro. (pan)

PO TURNAJI. Účastníci turnaje přípravek, který FK Všeradice uspořádal v Berouně.    Foto Lucie boxanovÁ

Z podbrdského kraje
* Úklid podbrdské lokálky pořádá 8.
4. v rámci akce Ukliďme svět, uk-
liďme Česko Zámecký dvůr Všera-
dice. Brigádníci se budou moci svézt
historickým vlakem na trase Zadní
Třebaň - Lochovice a zpět, navíc zís-
kají zdarma buřta a pivo Všerad.
Vlak vyjíždí ze Třebaně v 9.45, z
Litně v 10.13, ze Všeradic 10.27 a z
Hostomic v 10.50. Na zpáteční cestu
z Lochovic se vydá ve 12.16.    (pan)
* Několik velikonočních bohoslu-
žeb se bude konat ve všeradickém
kostele: Zelený čtvrtek od 18.30, Bí-
lá sobota od 20.00, Boží hod od 9.00
hodin. Marie PLECITÁ
* Neznámý pachatel zapálil 20. 3.
večer plastový kontejner na smíšený
odpad v Lážovicích - Nových Dvo-
rech. Jeho majiteli, OÚ Lážovice,
způsobil škodu 7.800 Kč.           (jad)
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VELIKONOCE
NA ZÁMKU V MNÍŠKU POD BRDY

13. 4. PROHLÍDKA O ZVÍŘÁTKÁCH
14. 4. O STRAŠIDÝLKÁCH

15. 4. POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA S PRINCEZNOU

16. 4. DOBRODRUŽSTVÍ S KRÁLOVNOU ELSOU

17. 4. PUTOVÁNÍ ZA ZÁMECKÝMI SKŘÍTKY

VELIKONOČNÍ
VESELICE

16. 4.
PRVOREPUBLIKOVÉ INTERIÉRY
PRO DOSPĚLÉ

ŠKOLA ŠERMU PRO DĚTI SE SKUPINOU
ALOTRIUM

COUNTRY KAPELA BALZÁM

ŘEMESLNÝ JARMARK

PANENKY V HISTORICKÝCH
KOSTÝMECH - KLEOPATRA,
KAREL IV. A 70 DALŠÍCH OD

10:00

DOBRODRUŽSTVÍ S KRÁLOVNOU ELSOU

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - VYMALUJTE SI
VEJCE A BAREVNÁ SÁDROVÁ ZVÍŘÁTKA

PAŠIJOVÉ HRY A ČTENÍ Z BIBLE

FLAŠINETÁŘI

POZNEJTE VÍLY, VODNÍKA, ČARODĚJNICI
A DALŠÍ POHÁDKOVÉ BYTOSTI
V KOUZELNÉM SKLEPENÍ

WWW.ZAMEK-MNISEK.CZ

TANEČNÍ A ŠERMÍŘSKÁ SKUPINA IRIS
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Letošní zima se vinařům »povedla«.
„Mrazy nebyly tak silné, aby poško-
dily keře, ale zároveň byly silné a
dlouhé natolik, aby eliminovaly pře-
zimující patogeny, jako jsou roztoči
či padlí révové. V první polovině ve-
getace tak lze předpokládat jejich
omezený výskyt,“ vysvětluje Beneš
a spokojeně dodává, že »v normálu«
byla právě skončená zima i z hledis-
ka vláhových poměrů. „Nezbývá,
než doufat, že příroda k nám bude
příznivá i nadále a nepozlobí nás po-
zdními jarními mrazíky jako v minu-
lém roce,“ přeje si sklepmistr.
Ve vinicích po okolí Karlštejna už je
v současné době živě. „Dokončuje-
me řez révy, začínají se vyvazovat

kmínky a jednoleté plodné výhony k
vodícímu drátu,“ popisuje vrchní vi-
nař a vypočítává, čím vším se spolu
se svými kolegy »ve vinici« zabývá:
„Příznivé počasí nám rovněž umož-
ňuje kultivaci meziřadí a jeho přípra-
vu k osetí druhově bohatou travní
směskou. Zároveň opravujeme opěr-
né konstrukce a aby toho nebylo má-
lo, připravujeme pozemky pro nové
výsadby - v letošním roce se chystá-
me vysazovat modré odrůdy Rondo a
Regent.“
Nejlepší zprávu si Zdeněk Beneš pro
příznivce tekuté révy nechal na ko-
nec: „Ve sklepě se finalizují vína roč-
níku 2016. Tak, jako loni, se doč-
káme přívlastkových vín a potěšíme
i ctitele vín se zbytkovým cukrem.
Vína z loňské sklizně budou postup-
ně uvedena na trh na přelomu dubna
a května.“                Miloslav FrÝDl

Karlštejnské aktuality
* Zasedání zastupitelstva městyse Karlš-
tejn se koná 30. 3. od 18.00 v Taverně U
Ezopa. Na programu je mj. plánovaná vý-
stavby domů v lokalitě Za Dvorem. (per)
* Dodávka elektřiny bude přerušena 6.
4. od 7.20 do 11.40 v části Karlštejna, v
domech čp.: 224, 234, 236, 237, 311 a
312. Petr raMPaS
* Zápis do 1. třídy ZŠ Karlštejn na škol-
ní rok 2017/2018 se koná 6. 4. od 15 do
18.00 v budově školy. Rodiče budoucích
žáků si s sebou přinesou občanský průkaz
a rodný list dítěte. Petr raMPaS
* Zájezd do pražského Divadla Hybernia
na muzikál Sibyla Královna ze Sáby po-
řádá 20. 4. Městys Karlštejn. Vstupenky
za 300 Kč včetně dopravy si můžete re-
zervovat na úřadu městyse. (hal)
* ochranné pásmo, do kterého byl po
odhalení ohniska ptačí chřipky v Hlásné
Třebani zařazen i Karlštejn, bylo naříze-
ním ředitele Krajské veterinární správy
pro Středočeský kraj Ottou Vraným 10.
března zrušeno. Zároveň byla ukončena
všechna mimořádná veterinární opatření
vyhlášená 10. 1.                                (mif)

Na hradě přivítali
pět nových občánků
V sobotu 18. března odpoledne bylo
v obřadní síni hradu Karlštejna člen-
kami kulturní a sociální komise při-
vítáno pět nových občánků městyse:
Johanka Jurajdová, Jan Pišvejc, Lu-
cie Šebánková, Ondřej Horák a
Klaudie Krotilová. Malou slavnost
obohatilo vystoupení dětí z mateř-
ské školy v doprovodu učitelek a
maminek školáčků. Za milý před-
nes, přípravu na vystoupení a oběta-
vost doprovodu moc děkujeme. Ro-
dičům miminek byl předán malý dá-
rek pro jejich zlatíčka, maminkám
zase malá kytička. Přejeme novým
občánkům i jejich rodičům šťastný a
bohatý život, lásku a pevné zdraví. 

Hana lacManoVá, 
zastupitelka Karlštejna

Poslední únorový den jsme se s
předškolními dětmi z MŠ Karlštejn
vydali na výlet do hlavního města. V
Praze byla naším cílem prohlídka
velkého modelového kolejiště Krá-
lovství železnic na Smíchově.
Z Karlštejna jsme vyrazili vláčkem
a ze smíchovského vlakového nád-
raží jsme pěkně po  svých došli až k
Andělu. Děti šlapaly a pozorovaly
cvrkot na rušné pražské ulici. Před-
školáci se předháněli v tom, kdo
rychleji určí číslo blížící se tramvaje
nebo autobusu.
V Království železnic jsme si pro-
hlédli  úžasné modely krajin protka-
né sítí  železnic s nádhernými detai-
ly. Na modelové železnici vše jezdí,

svítí, bliká, střídá se denní doba  a je
opravdu na co se dívat. Při prohlíd-
ce  jsme s dětmi vyplňovali pracov-
ní listy, které se týkaly expozice a
udržovaly tak jejich pozornost. Vel-
kou odměnou a relaxací byla návště-
va herního koutku, kde se všichni
dokonale uvolnili. Našli jsme zde i
různé doplňkové expozice a naučné
panely s interaktivními prvky - nej-
větší úspěch u dětí sklidily modely
tramvaje a autobusu, které caparti
mohli sami řídit. Výběr výletu byl
velmi dobrý a myslím, že se do smí-
chovského Království železnic zase
brzy rádi vrátíme.             Text a foto

Marcela HašleroVá,
Mš Karlštejn

Karlštejnští předškoláci se »dokonale uvolnili« v Království železnic

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     3/2017 (63)                

V OBŘADNÍ SÍNI. Na hradě Karlš-
tejně bylo 18. března přivítáno pět
nových obyvatel městyse.

Foto Vladimír šeBek

VE SKLEPĚ. Karel Petrbok a David
Mráz (zleva) při filtraci vína ve skle-
pě. Foto Zdeněk Beneš

Loňská vína už se chystají na trh
„DOČKÁME SE PŘÍVLASTKOVÝCH VÍN,“ SLIBUJE SKLEPMISTR ZDENĚK BENEŠ

Karlštejnský zpravodaj

Karlštejn - Vína z loňské sklizně »dokončují« v těchto dnech karlštejn-
ští vinaři. „Stejně jako v minulém roce se i tentokrát dočkáme přívlast-
kových vín,“ pochvaluje si vedoucí zdejší Výzkumné stanice vinařské
Zdeněk Beneš.
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Jarní prázdniny tradičně prožíváme
na horách. V letošním roce jsme se
loučili se zimou v Jizerkách, v Rej-
dicích u Příchovic.
Měli jsme velké štěstí. Areál nás při-
vítal s pěkně zasněženou sjezdovkou
a počasí nám celkem přálo. Trochu
pršelo, krásně sněžilo a sluneční pa-
prsky nám připomněly, že je tady ja-
ro. Chata Panorama ubytovala sedm-
desát účastníků zimního tábora, kteří
využívali služeb zdejšího sportovní-
ho centra. Jako každý rok i letos měli
instruktoři úplné začátečníky. Pětile-
tá Sandra Stiborová, Honzík Lukáš i
Marek Homola pokořili rejdický ko-
pec a přes počáteční slzičky na konci
týdne nebyli k dostižení.
Obzvláště se radovali snowboardoví
jezdci - skokánky, tobogány, překáž-
ky a úžasní kamarádi vedoucí, kteří
učili děti jeden skok za druhým.

Snad každý ze snowboardistů překo-
nal strach a zkusil si nějaký ten trik.
Nemohli jsme minout jediný český
maják v Příchovicích a navštívili
jsme zde sídlící Cimrmanovo muze-
um, kde je možné vidět jedinou mo-
bilní rozhlednu na světě (štafle).
Díky podpoře sponzorské firmy si
děti dopřály závěrečný raut plný do-
brot, ale přes velký výběr pochutin,
stále vyhrávají řízky. V sobotu po
zavření lanovky jsme společně za-
končili zimní sezonu úžasným jaho-
dovým dortem a horkou čokoládou.
Máme nové lyžaře i snowboardisty a
tak věříme, že budou mít hory rádi
celý život. Těší se na vás vaši inst-
ruktoři Viktor Pastorek, Nikola Ko-
záková, Vladimír Kincl, Eva Drba-
lová a Blanka Münzbergerová.

EVA KNOPOVÁ,
Středisko volného času Domeček

Šestý Vinařský bál se uskutečnil 25.
února v karlštejnské Restauraci Ko-
liba Eliška. Tentokrát v rockovém
stylu. Atmosféra byla výborná, mo-
derování se opět ujal skvělý Petr
Jančařík.
K tanci i poslechu hrála rocková ka-
pela KIX. Všichni se bavili, parket
byl téměř celý večer plný. Vstupen-
ky na bál byly slosovatelné a výhry
opravdu krásné: dva pobyty v horské
chatě na týden pro 4 osoby s 50%
slevou, voucher do fotoateliéru a
poukaz na let balonem. Děkujeme
manželům Burandovým, Karlu Za-
karovi a Janu Smrčkovi za ceny, kte-
ré nám věnovali. Velké poděkování
také personálu restaurace - byli op-
ravdu skvělí!
Sedmý ročník Vinařského bálu se
bude konat 24. února 2018.
Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

Zimní sezonu jsme ukončili dortem
DOMEČEK O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH ZORGANIZOVAL ZIMNÍ TÁBOR V JIZERSKÝCH HORÁCH  

NA BÁLE. Parket na šestém Vinařském bále byl téměř celý večer plný.
Foto Martina MOTTLOVÁ

Fotbalový Karlštejn má za sebou
zimní přípravu a první mistrák jarní
části sezony. Po podzimu obhajuje
třetí místo s 24 body. Ve vyrovnané
tabulce okresního přeboru ztrácel po
polovině soutěže 3 body na první
příčku, ale na osmý Drozdov, kde se
Karlštejnští představili uplynulou
sobotu, měl náskok jen 5 bodů. 
Příprava byla celkově kvalitní, pra-
covalo se především na fyzičce, s
míčem se hráči na trávě potkali až v
březnu. Přípravné zápasy přinesly
různé výsledky, v generálce Karlš-
tejn těsně prohrál se zástupcem pře-
boru Prahy-západ Chotčí. 
Během zimní přestávky došlo v
sestavě k několika změnám. Zranění
se však hráčům tentokrát vyhýbala a
soupiska je tak pro jarní část kom-
pletní. Karlštejn ještě bojuje i v po-
háru, okresní semifinále ho čeká v
půlce května na domácím hřišti proti
Tetínu. Udržet třetí pozici bude pro
svěřence v našlapané tabulce nároč-
né, v podhradí však věří v úspěšné
jarní boje o vyšší patra přeboru.

Soupiska TJ Karlštejn
Brankáři: Jiří Humpolík, Daniel
Trojan; Obránci: Lukáš Bergman,
Martin Červený, Roman Zbudil,
Marek Vyterna, Martin Zýcha, Jan
Hrabal; Záložníci: Jiří Kučera, Ond-

řej Cajthaml, Pavel Kučera, Karel
Rulf, Pavel Tomášek, Václav Ma-
chulka, Jiří Šperl, Martin Dražík;
Útočníci: Erik Klusák, Hannachi
Bassem, Michal Šaman, Roman Jung

Výsledky zimní přípravy
Karlštejn - Hýskov 1:3
Karlštejn - Zdejcina 5:1
Union Strašnice B - Karlštejn 1:0
Braník B - Karlštejn 8:0
Karlštejn - Březová 5:0
Karlštejn - Choteč 2:3

Michal ŠAMAN, TJ Karlštejn

Zahrála Miss Ellie

Kdy a kde hraje A-mužstvo
1. 4. 16:30 Karlštejn - Neumětely    
9. 4. 16:30 Broumy - Karlštejn          
15. 4. 17:00 Karlštejn - Chyňava       
22. 4. 17:00 Tetín - Karlštejn               
29. 4. 17:00 Karlštejn - Stašov             
7. 5. 17:00 Loděnice B - Karlštejn  
13. 5. 17:00 Karlštejn - Hořovicko B
17. 5. 17:00 Karlštejn - Tetín
- semifinále poháru
20. 5. 17:00 Králův Dvůr B - Karlštejn
27. 5. 17:00 Karlštejn - ČLU Beroun B 
3. 6. 17:00 Tlustice - Karlštejn             
10. 6. 17:00 Karlštejn - Nižbor                 
17. 6. 17:00 Žebrák - Karlštejn                

Fotbalisté chtějí zůstat v »horních patrech«

Na dalším Karlštejnském rockování
v místní restauraci U Janů zahrála
kapela Miss Ellie z Prahy. Na kon-
cert přišlo asi 70 lidí, většinou pře-
spolní. Přes počáteční smůlu (kyta-
rista vyndal z obalu kytaru se zlo-
meným krkem) se kapela rozehrála
a bavila nás až do jedné hodiny
ranní. V repertoáru má písničky od
českých i zahraničních autorů, tak-
že si každý vybral tu svou. Muzikan-
tům se U Janů líbilo a těší se brzy
na shledanou. Text a foto
Magdalena KASÍKOVÁ, Karlštejn

Vstupenky byly slosovatelné, výhry krásné

Poslední přátelák Karlštejn prohrál
s Chotčí 2:3.  Foto Michal ŠAMAN

V JIZERKÁCH. Malí účastníci zimního tábora v Jizerských horách.
Foto Eva KNOPOVÁ

Obrázky z Karlštejna
Se zajímavými záběry Karlštej-
na i jeho okolí vás počínaje po-
sledním číslem roku 2015 prost-
řednictvím svých fotografií se-
znamuje obyvatelka městyse
Markéta FÍLOVÁ. (NN)
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Osovský PROVAS

Namísto tradičního MDŽ slavíme v Osově už
dlouhá léta DOŽ, tedy Den osovských žen. Bylo
tomu tak i letos - v sobotu 18. března. Akce se ten-
tokrát konala v tělocvičně ZŠ, pro tuto příležitost
speciálně upravené, a podíleli se na ní společně

obecní úřad, spolek KOS, hasiči i sportovci. Opět
jsme zaznamenali velkou návštěvnost, přišly
osovské ženy všech věkových kategorií, které
byly hned při vstupu obdarovány květinou. 
V 15 hodin se rozběhl perfektně připravený kul-
turní program, pestrý, zábavný a velmi vřele při-
jatý. Hudební skupina, které byl přímo zde přiřk-
nut název Uvidíme, zahrála úvodem skladbu
Pavla Čabouna Když přijde březen, zastupitel Petr
Frýdl pronesl uvítací řeč a Ondra Rejsek zarecito-
val básničku pro všechny maminky. Členové Di-
vadla ze stodoly předvedli frašku o rozmařilé Do-
ře, která málem skončila v pekle a následně před-
stoupily před publikum osovské děti z místní
školky s pásmem roztomilých básniček a tanečků.
Po nich žákyně 4. třídy Lucka Packová skvěle
přednesla 1. větu Klarinetového koncertu Es dur
Antona Koželuha a její neméně nadaný bratr, tře-
ťák Viktor, zahrál na trubku skladbu L. Armstr-
onga Blueberry Hill. Poté se k nim s kytarou při-
dala jejich maminka Alena a společně uvedli pís-

ničku z pohádky Princové jsou na draka. Pak opět
přišlo na řadu Divadlo ze stodoly se dvěma scén-
kami ze života, totiž z hospody a ze školy a Jakub
Šebek předvedl, jak se tančí street dance.
Vystoupení byla proložena populárními písnička-
mi v podání skupiny Uvidíme a osovští muži roz-
nášeli občerstvení. Zlatý hřeb programu připadl
samozřejmě na samý závěr a byla jím svérázně
upravená pohádka o Rusalce, jejíž realizaci tvůrci
dovedli k naprosté dokonalosti. Jednalo se o sys-
tém Cimrmanova oživlého dřeva, či chcete-li vel-
kých loutek marionet, v tomto případě živých her-
ců ovládaných provázky. Pravděpodobně všichni
přítomní potvrdí, že výstup byl překrásný, skvělý
a mimořádně zábavný. 
Diváci odměnili všechny účinkující srdečným
potleskem a pak už následovala volná zábava s ži-
vou hudbou a tancem. Všichni, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci letošního DOŽ v Osově,
zaslouží velké a srdečné poděkování.

Marie PLECITá, osov

Zlatým hřebem byla pohádka o Rusalce
V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE USKUTEČNILA OSLAVA DOŽ - DNE OSOVSKÝCH ŽEN 

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  4/2017 (141)

Osovské aktuality
* veřejné zasedání zastupitelstva obce Osov se
koná 31. března od 18.00 v jídelně školy.    (map)
* Zápis do 1. ročníku ZŠ Osov pro rok
2017/2018 se uskuteční 3. dubna od 14 do 17.00
v budově ZŠ a MŠ Osov. (sok)
* výlet do skanzenu v Přerově nad Labem na
velikonoční výstavu Jaro na vsi pořádá 8. 4. Obec
Osov. V areálu budou předváděny aktivity spoje-
né s jarními zvyklostmi. Prohlídka bude od 12.00
a potrvá asi 2 hodiny. Poté bude volný program,
v nabídce je návštěva zahradního centra, rodinné
farmy či Muzea bicyklů a motorek. Odjezd v
10.00 hodin od obecního úřadu, návrat do 19 ho-
din. Cena 200, děti 100 Kč. (map)
* velikonoční bohoslužby se v osovském koste-
le budou konat: Velký pátek od 18.30, Pondělí
velikonoční od 10.00. (map)
* Soutěž o nejkrásnější květinové okno vyhlašu-
je Obec Osov. Přihlásit se může každý, kdo má
krásně osázené truhlíky v oknech, na balkónech,
terasách..., které může kolemjdoucí zahlédnout.
Fotografie výzdoby či své tipy na hezkou výzdo-
bu u spoluobčanů přijmeme na adrese lsmejkalo-
va@osov.cz, případně na obecním úřadu. Soutěž
bude vyhodnocena zastupiteli v průběhu září, tři
výherci budou odměněni. (map)DOŽ. Na Dnu osovských žen vystoupili i členové Divadla ze stodoly. Foto Marie PLECITÁ

Na setkání s arcibiskupem se nedá zapomenout

Školáci si hráli na vojáky
V úterý 14. 3. se školáci a předškoláci z Osova
setkali s opravdovými vojáky. Zdejší školu navš-
tívili členové Čestné stráže Armády ČR, které
mohou vidět děti v televizi nebo při státních svát-
cích a jiných zvláštních příležitostech v úzkém
vztahu s prezidentem, předsedou vlády či minist-
ry. Jsou přítomni i při příletech a vítáních státních
návštěv na letišti. Vojáci Čestné stráže jsou pečli-
vě vybíráni, musí být patřičně velcí, štíhlí a těles-
ně i duševně zdatní - ve všem ostatním fungují ja-
ko všichni ostatní vojáci: skvěle střílejí, běhají,
ovládají boj zblízka, vědí, jak ochránit sebe i os-
tatní před chemickým nebezpečím a jak poskyt-
nout první pomoc. Na úvod předvedli dětem slav-
nostní nástup. Na několika stanovištích si chlapci
i děvčata mohli vyzkoušet střelbu z elektronické
pistole a na obrazovce počítače kontrolovat svoji
úspěšnost. Zkusili rozdělat oheň pomocí křesadla,
které znali jen z pohádek. Prohlédli si zbraně, ob-
lékali si části maskovací výstroje vojáků a učili se
poskytnout první pomoc. Text a foto 

Eva NádvorNíková, MŠ osov

V sobotu 18. března oznámil pan kardinál Duka
smutnou zprávu o úmrtí bývalého primase české-
ho Miloslava Vlka. V Osově máme na někdejšího
pana arcibiskupa krásnou vzpomínku z roku
2006, kdy v postní době, 12. 3., sloužil mši v na-
šem kostele. Toho rána napadaly haldy sněhu,
silnice byly obtížně sjízdné a my se báli, že pan
arcibiskup nedorazí. Ale přijel, byl vřele uvítán a
odsloužil bohoslužbu. Po jejím skončení promlu-
vil s farníky v chrámu a posléze i v přilehlé hos-
půdce, kde bylo pro všechny připraveno občer-
stvení. Během diskuse se projevil jako vstřícný,
milý, ochotný, přátelský a velmi vzdělaný člověk,
který se snažil odpovědět na každou otázku, jak
nejlépe to šlo. Setkání s panem Miloslavem Vl-
kem bylo pro přítomné krásným, podnětným a
nezapomenutelným zážitkem. Do pamětní knihy
nám napsal následující slova: „Díky za krásné,
rodinné společenství při slavení 2. postní neděle

2006 v Osově - krásný zážitek! Pán žehnej!“ 
Ať je tomuto noblesnímu statečnému člověku ze-
mě lehká.        Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Koupím
zemědělské pozemky
bez omezení výměry v obcích Malý Chlumec,

Velký Chlumec, Osov, Osovec a Skřipel. 

Platba při podpisu smlouvy.

Hledám ke koupi 
rodinný domek, 

chalupu nebo statek
v obcích Malý Chlumec, Velký Chlumec, 

Osov, Osovec a Skřipel.

Kontakt: Petr Dvořák 
602 37 38 39

777 264 266

PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

prodejpalivovehodreva.eu
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Jedna výluka skončila, druhá začala
OMEZENÍ PROVOZU SE TÝKÁ ÚSEKU KARLŠTEJN - BEROUN, ZPOŽDĚNÍ ALE HROZÍ NA CELÉ TRATI

Poberouní - Sotva na železniční
trati Praha - Beroun skončila jed-
na výluka, která cestující »ničila«
všechny březnové víkendy, je tu
další omezení provozu. Tentokrát
mezi Karlštejnem a Berounem.
Výlukový jízdní řád pro tento úsek
začal platit 15. března a vlaky podle
něj budou jezdit ještě 29. 3., 1. 2. a
14. až 17. 4., vždy mezi 8.30 a 16.30.

Z Prahy až do Berouna pojedou
vlaky jen jednou za hodinu - v 7.47 z
Prahy hl.n., v 8.47 a tak dále, posled-
ní v 15.47. Spoje v 7.17 až 15.17
budou končit v Karlštejně. Vlaky,
které končívají v Řevnicích, tedy v
7.57, 13.57, 14.47 a další z této časo-
vé posloupnosti, budou v Řevnicích
končit i během výluky. V opačném
směru pojedou v celém úseku Be-
roun - Praha pouze vlaky v patnác-

tou minutu, tedy z Berouna v 8.15,
9.15... až 16.15. Spoje, které jezdí-
vají z Berouna ve 45.minutu, budou
výchozí z Karlštejna ve svém taktu,
tedy v 8.53, 9.53... až 15.53. Navíc
byl přidán jeden motorový vlak s od-
jezdem z Berouna v 10.48, který za-
stavuje i v Srbsku a Karlštejně, do
Zadní Třebaně přijede v 11.00 a
hned v 11.01 přejede na trať do Lo-
chovic. Cestujících, kteří na naší tra-

ti jezdí jen na úseku Řevnice - Praha
nebo Karlštejn - Praha, by se výlu-
ková činnost měla dotknou nejvýše
formou drobných zpoždění. Dosa-
vadní rozsah nabízených vlaků by
měl zůstat zachován. Cestujícím,
kteří jezdí až do Srbska nebo do Be-
rouna, doporučuji barevně si vytisk-
nout Výlukový jízdní řád ze stránek
Českých drah. Cesta k němu vede
přes www.cd.cz, zadejte Jízdní řád,
dále Traťové jízdní řády, filtrujte po-
dle čísla tratě 171 a klikněte na Vý-
lukový jízdní řád platný od 15. 3. do
17. 4. 2017.               Jan SUP, Praha

K celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko!
se v sobotu 8. 4. připojí obyvatelé Zadní Třebaně. Stejně
jako loni budou uklízet hlavně v okolí zdejšího nádraží.
Každý účastník dostane pivo Všerad + buřta a navíc se
bude moci díky bývalému starostovi Všeradic Bohumilu
Stibalovi zadarmo svézt historickým vlakem do Locho-
vic a zpět. Ze Zadní Třebaně souprava odjíždí v 9.45 a
vyhrávat v ní bude staropražská kapela Třehusk. 
Sraz brigádníků je v 7.30 u obecního úřadu, kolečka,
hrábě, nůžky… si vezměte s sebou, pytle budou připra-

veny. Uklidíme cesty k nádraží i okolí nástupišť. Jiné
skupinky mohou uklidit kolem svých přibytků, stačí oz-
námit místa. Přihlaste se, prosím, na obecním úřadě či
mailem na pet.frydlova@seznam.cz – musíme nahlásit
skutečný počet zájemců o úklid. 
V Litni budou v rámci této akce 8. 4. od 10.00 odklízet
černou skládku za zdejší bažantnicí. Brigádu organizuje
Lenka Bednářová o přistavení kontejneru a jeho odvoz
se postará úřad městyse. Petra FRÝDLOVÁ, 

zastupitelka Zadní Třebaně, (šam)

V Hlásné uzavřou silnici, auta neprojedou
V době od 3. do 13. dubna bude pravděpodobně zcela uzavřena silnice II/116
v Hlásné Třebani v úseku od nové čistírny odpadních vod do ulice Karlš-
tejnské (ke hřbitovu). Firma PKB bude frézovat jeden jízdní pruh a výškově
vyrovnávat okolí vík inženýrských sítí v opačném pruhu. Objížďka povede
od Letů kolem Mořinky, přes Mořinu, Bubovice Hostim a Srbsko do Karlš-
tejna. Investorem stavby je Středočeský kraj.        Vnislav KONVALINKA,

starosta Hlásné Třebaně

Obrňme se trpělivostí!
Faktu, že je třeba opravovat vlakové
tratě, rozumím. Když ale v pátek v
pět odpoledne marně čekáte půl ho-
diny na vlak, protože podle výluko-
vého řádu má jet a prostě nejede, to-
lerance i trpělivost vás opouští. Na
webu cd.cz ani na informační tabuli
žádná zmínka o zpoždění. Žádná in-
formace v podobě hlášení. Konečně,
jede! Je jasné, že množství lidí ner-
vózně postávajících na peronu se do
přijíždějící soupravy vejde jen tak
tak. Ani to ale nebrání některým
spolucestujícím sednout si na jednu
sedačku a na druhou mrsknout taš-
ku. Stojím půl hodiny na perónu,
můžu stát i ve vlaku... Písk, jedeme.
Do Radotína a - stojíme. Pět minut,
deset... Co se děje? Napětí ve vlaku
roste, nervozita dosedá i na ty nej-
otrlejší. Je mi líto průvodčí, která je
terčem ústních útoků, často dost sp-
rostých. Bohužel, v tento moment je
jediným zástupcem Českých drah,
který je po ruce. Stojíme 20 minut.
Proč nikdo ve vlaku nic neoznámí?
Proč někdo nedá nějakou informa-
ci? Předešlo by se tak nadávkám i
zběsilému pobíhání po nástupištích
a spekulacím, který vlak pojede dřív.
Ten náš? Elefant, co nás dojel? Ne-
bo rychlík, co stojí na vedlejší kole-
ji? A zastaví v Řevnicích..? Výluky
zdaleka nekončí, obrňme se trpěli-
vostí!  lucie BoxaNová, svinaře

Labuť prorazila střechu a dopadla na verandu

Řidiče čekají velké dopravní komplikace
(Dokončení ze strany 1)
Sdělil, že již mají vysoutěženou firmu a jakmile bude drážním stavebním
úřadem vydáno stavební povolení, bude s ní uzavřena smlouva. Firma pak
projedná s obcemi  uzavírky komunikací kvůli stavbě.“ Starosta se dále po-
dle svých slov dozvěděl, že jsou již naplánované výluky na trati. „Termín
zahájení rekonstrukce odhadl p. Prošek na polovinu dubna,“ dodal Smrčka.
To ale na přímý dotaz NN vyvrátil Marek Illiaš, z Odboru komunikace ge-
nerálního ředitelství SŽDC: „Tento termín není vzhledem k začátku prací
na trati Beroun - Králův Dvůr aktuální. Zatím pracujeme s novým termí-
nem, který ještě ovšem také není definitivní, a to je červenec 2017. Až bu-
deme mít vyjádření všech dotčených subjektů a schválený výlukový plán,
budeme jednat s místní samosprávou.“ 
Ať už rekonstrukce začne v půlce dubna, v červenci či jindy, Illiaš nepřímo
potvrdil, že se máme »na co těšit«: „Rekonstrukce určitě přinese omezení
pro řidiče a uzávěru komunikace.“ Ještě lapidárněji to shrnul řevnický sta-
rosta Smrčka: „Informace o zahájení prací jsou zatím poněkud rozporuplné,
ale každopádně nás čekají velké dopravní komplikace!“   Miloslav FRÝDL

»Česko« budou uklízet v Zadní Třebani i Litni

Z našeho kraje 
* Bio-odpad budou v Letech poprvé
odvážet 30. 3., svozovým dnem zůs-
tává čtvrtek v lichém týdnu.         (bt)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Svinař se koná 31. 3. od 18.00 v hos-
podě U Lípy. Na programu je čerpá-
ní rozpočtu, projekty na rok 2017 i
dopravní situace v obci. (box)
* Ozdobit si vajíčka nebo poslech-
nout povídání o velikonočních tradi-
cích můžete 6. 4. od 10.00 v Zele-
ném ostrově Dobřichovice na akci
Tradice společně aneb Velikonoční
přípravy. Andrea KUDRNOVÁ
* Svoz nebezpečného odpadu se ve
Svinařích, Halounech i Bílém Kame-
ni koná 8. 4. od 8.30 do 9.30.    (box)
* Kovář, pečení se Skauty, tvoření
skřítků z vlny, divadelní představení
i koncert jsou součástí programu Ve-
likonočního jarmarku a malého far-
mářského trhu 8. 4. od 11.00 v areá-
lu zámku Dobřichovice.           (ak)
* Setkání s psycholožkou Jiřinou
Studenou z bohnického sanatoria na
téma Jak nezešílet z partnerských
vztahů připravuje na sobotu 8. 4. od
20.00 černošický Club Kino.        (vš)
* Peníze na velký květnový koncert,
kde s komorním orchestem Camera-
ta Bohemica zahrají zdejší děti, shá-
ní pomocí internetového projektu
Hithit ZUŠ Řevnice. Do 24. 3. zís-
kala 40.200 Kč, 73 % z plánovaných
55 tisíc. Přispět můžete ještě asi dva
týdny na: https://www.hithit.com/cs/
project/3397/jak-sly-deti-s-mozar-
tem-do-lesa.   (pef)
* Výpověď od obce dostal 24. 3.
nájemce Společenského domu v
Zadní Třebani Michal Blahovec.
Dvouměsíční výpovědní lhůta běží
od 1. dubna. (pef)
* Páteř si při skákání na trampolíně
poranila 25. 3. odpoledne dospívají-
cí dívka v Zadní Třebani. Řevničtí
záchranáři slečnu, která si stěžovala
na bolest bederní a krční páteře, pře-
vezli ve speciální vakuové matraci
do nemocnice v Motole.            (bob)
* Požár traktoru na poli mezi Řev-
nicemi a Svinařemi likvidovali 15.
3. řevničtí profesionální hasiči. Pří-
činou podle uživatele byla technická
závada, škoda je 450.000 Kč.   (pav)
* Motorkář havaroval 17. 3. v za-
táčkách mezi Řevnicemi a Mníškem
pod Brdy. Po ošetření byl záchraná-
ři převezen do nemocnice. (bob)
* Šedesátiny oslavil 25. 3. jeden z
pěti zakládajích členů redakční rady
Našich novin Josef Malý ze Zadní
Třebaně. BLAHOPŘEJEME!  (NN)
* autorkou fotografie veterinářky
Terezy Sophové otištěné v minulých
NN není Helena Pelikánová, ale
Hana Kubrichtová.                (mif)

Do drátů vysokého napětí narazila 22. 3. v půl desáté večer labuť. Mrtvá
padla na střechu verandy, která je součástí našeho rodinného domu a pro-
razila v ní díru velkou asi 1,5 metru. Převrátila a zdemolovala stůl, dopad-
la na židli, která pod ní také praskla. Mysleli jsme si, že někde něco bouch-
lo po okolí. Asi v půl páté ráno jsem šel vyvenčit pejsky a uviděl tu pohro-
mu - nejdřív jsem si myslel, že nás vykradli zloději. Toto není první podob-
ný případ. Loni labuť spadla na vedlejší zahradu, předloni na cestu. Po-
každé narazily do vysokého napětí.     Text a foto Jiří Zika, Zadní Třebaň

Nastražili fotopasti
Vzhledem k značnému nepořádku v
místech, kde jsou v Řevnicích umís-
těny nádoby na tříděný odpad, bylo
rozhodnuto o sledování těchto míst.
Od 17. do 19. 3. bylo za nákupním
střediskem COOP pořízeno 540 záz-
namů z fotopastí, které nyní strážní-
ci městské policie vyhodnocují. Po
dohodě s představiteli obce mohou
být potrestáni první lidé, kteří umís-
ťují odpad mimo vyhrazené nádoby.
Upozorňujeme občany, aby v mís-
tech sběrných míst neodkládali nic,
co do kontejnerů nepatří, domácí
odpad řádně vytřídili a k odložení
starých pneumatik, částí nábytku...
využili sběrného dvora a předešli
tím pokutám. Ve sledování sběrných
míst budeme pokračovat a umístění
fotopastí měnit. Jiří Dlask, 

Městská policie Řevnice
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Letošní bazárek Leťánku, který se konal 18. 3. v
obecním sále U Kafků v Letech, nevybočil z tra-
dice. Nedočkavé maminky opět postávaly před
místem konání ještě před příjezdem organizáto-
rek, aby získaly ta nejlepší místa a stihly své zbo-
ží připravit před příchodem prvních zákaznic. V
nabídce bylo především jarní zboží - od oblečení,
přes kola, helmy, boty, odrážedla až po celoroční,
vlastně celoživotní knížky jako třeba Medvídek
Pú. Nechybělo ani těhotenské oblečení či monitor
dechu, ale tyto věci se zájemců bohužel nedočka-
ly. Největší poptávka byla po oblečení a botách
pro děti školkového věku. Co se neprodalo, putu-
je jako vždy do Kojeneckého ústavu v Krči a
Diagnostického ústavu v Letech. Děkujeme ma-
minkám, které nám své neprodané zboží pro tento
účel poskytly.           Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Foto NN M. FRÝDL
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Bazárek nabídl především jarní zboží

Sezona kynologům začíná v dubnu
PRVNÍ AKCÍ LETOVSKÝCH »PEJSKAŘŮ« BUDE 18. ROČNÍK JARNÍHO ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR

Na první letošní akci Kynologického
klubu Lety - výroční členské schůzi
- jsme zvolili staronový výbor i re-
vizní komisi. Oboje zůstává beze
změn - tu naši »káru« dál potáhneme
ve stejném složení. 
V dubnu začne sezona sportovních
akcí. První z nich bude 18. ročník
jarního závodu o putovní pohár, kte-
rý je pořádán k příležitosti 929. vý-
ročí první zmínky o obci Lety. Bude
se konat v sobotu 29. dubna, celý
den, a zváni jsou jak závodníci, tak
samozřejmě diváci. Podrobnosti - a
nejen k této akci - najdete na naší
webové stránce www.kklety.cz.
Když už je řeč o letošních akcích,
zmíním ještě další dva závody, které
pořádáme, i když je to s předstihem.

Prvním je 8. ročník obranářského zá-
vodu, kerý se bude konat 24. září.
Druhým zajímavým závodem, který
se u nás bude konat poprvé, je 4. roč-
ník Mistrovství republiky Kynolo-
gické jednoty ČR. Zároveň s ním
bude pořádán 1. ročník Mistrovství
republiky ČR mládeže do 18 let.
Žádné novoty nejsou v pořádání
kurzů socializace a základní ovlada-
telnosti. Stále se scházíme každé ne-
dělní odpoledne s majiteli štěňat a
psů z okolí a věnujeme se jim. 
Čeká nás sezóna plná zážitků, o něž
se rádi podělíme i s vámi, potencio-
nálními účastníky našich aktivit - ať
už v roli aktivních závodníků, nebo
»pasivních« diváků.  

Alena VANŽUROVÁ, lety

Sněžník nám dal zabrat...!
Na II. etapu pěší pouti kolem republiky vyrazil
13. 3. obyvatel Dobřichovic Jiří Geissler. V sobo-
tu 25. 3. se nám ohlásil přímo z trasy.             (NN)
Pouť jsem zahájil tam, kde jsem v dubnu 2015
skončil - před kostelem v Rokytnici v Orlických
horách. Hned první den jsme dorazili do Králíků
a odtud se vydali dobýt Králický Sněžník (1.424
metrů), po Sněžce druhý nejvyšší bod putování.
Taky nám dal pěkně zabrat! Píši nám, protože
jako posledně, i letos mě první tři dny doprovázel
kamarád Jeff. Ve čtvrtek 16. 3. jsem si »odskočil«
zahrát divadlo s dobřichvickými kolegy a od pát-
ku šlapu už sám. Stihl jsem projít Rychlebské
hory, Bohumín, Karvinou, Český Těšín i Třinec.
Na náměstí ve Starém Bohumíně 25. 3. odpoled-
ne ukazoval můj tachometr 301 ušlapaných km.
Podrobnosti najdete na www.facebook.com/ji-
ri.geissler. Jiří GEISSLER , Dobřichovice

Jarní hrátky štěňat na letovském cvičáku. Foto Alena VANŽUROVÁ
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Liteň začala debaklem, prohrály i Lety
FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SVÝCH SOUTĚŽÍ
Poberouní - Fotbalová mužstva
našeho kraje rozehrála poslední
březnový víkend jarní část svých
mistrovských soutěží. 
LETY, 1. B třída
Zvole - FK Lety 3:2
Branky: Jarolím, Nejepsa

Vstup do jarní části se nepovedl. Do-
mácí ohrožení sestupem dokázali fa-
vorita z Letů přestřílet. A to ještě
Sňozík chytil Zvoli penaltu.        (jik)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Drozdov - Karlštejn 0:2
Branky: Bassem, Cajthaml

Na těžkém terénu bylo k vidění bo-
jovné utkání. Karlštejn byl celý zá-
pas herně aktivnější, ale v první části
si větší šanci nevytvořil, Drozdov
hrozil z brejků. Domácí srazilo vy-
loučení v úvodu druhé půle; Karlš-
tejn dokázal přesilovku využít a po
brankách Bassema i Cajthamla roz-
hodl o zisku cenných bodů.       (miš)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Jíloviště B - Dobřichovice 1:2
Branky: Větrovec,  Krištůfek
Dobřichovičtí fotbalisté, kteří s tří-
bodovým náskokem přezimovali na
prvním místě III. třídy okresní soutě-
že, vstoupili do jarní poloviny soutě-
že vítězně. A to přesto, že nestarto-
vali na žádném zimním turnaji a tré-
novat začali až na počátku února.
Zprvu dvakrát týdně, od jeho polovi-
ny, pak každý den. Pod vedením tre-
néra V. Kocourka - bývalého ligové-
ho hráče Bohemians a Dukly - se
zaměřili zejména na fyzickou kondi-
ci. V březnu se začali věnovat i práci
s míčem. Z družstva nikdo neodešel,
naopak z Letů se vrátil náš odchova-
nec Marcel Šlapák a s ním i Jakub
Janouš. Cílem je hrát dobrý fotbal -
pokud se bude dařit a udržíme ve-
doucí pozici, postupu se určitě bránit

nebudeme. Miloslav OMÁČKA

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Zdice B - OZT A 1:2
Domácí šli do vedení v 19. minutě,
ale už o 120 vteřin později vyrovnal
Čermák O plném bodovém zisku
rozhodl v 52. minutě Burián. (Mák)

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Zvole B 1:1
Branka: Pastorek
O dělbě bodů se rozhodlo už v první
půli. Nejdřív se  ve 23. minutě trefil
domácí Pastorek, ale přesně po půl-
hodině hry bylo vyrovnáno.    (Mák)

FK LITEŇ, IV. třída 
Rpety - Liteň 7:2
Branky: Jílek, Duha

V sobotu 18. března se v Zadní Tře-
bani konal 17. ročník turnaje KČT
PING-PONG Open 2017.
Do Společenského domu dorazilo 8
žen a 28 mužů. Po ukončení prezen-
ce a přípravě hracích tabulek násle-
dovalo slavnostní přivítání, které
zakončil za zvuku písně Queenů We
are the champions vlajkonoš Domi-
nik Moravec vztyčením vlajky zad-
notřebaňských turistů.
Ženy si zahrály každá s každou, boje

byly letos dost vyrovnané. Ve finále
se spolu utkaly Jarka Zavadilová a
Veronika Drechslerová ze Řevnic,
která si ve třech setech vybojovala
zlato. Muži, kteří byli rozdělení na
hráče rekreační a registrované, se v
první části turnaje v šestičlenných
skupinách utkali každý s každým.
Hrou zazářil Zadnotřebaňan Jakub
Malý. Bohužel však - přesto, že ve
vyrovnaném boji porazil ve třech
setech Jana Zavadila - podcenil po-

slední zápas ve skupině a jedno ví-
tězství mu chybělo k postupu do
»pavouka«, kam byli nasazeni vždy
čtyři nejlepší hráči skupin. Škoda -
tak příště, Jakube! Ve finále rekreač-
ních hráčů se utkali Jan Zavadil a
Luboš Písecký z Prahy, který si prá-
vem vybojoval zlato. Mezi registro-
vanými obhájil první příčku Milan
Křehnáč z Prahy, který ve finále po-
razil Jana Květoně z Letů. 
Po 15.00 jsme uzavřeli výsledky zá-
kladní části turnaje a vyhlásili tři
nejlepší ženy, muže rekreační i regi-
strované. Ti byli za zvuku fanfár de-
korováni medailemi, obdrželi diplo-
my, ceny a finalisté trička z dílny
Martina Suka. Děkujeme!
Po obědě jsme rozehráli čtyřhry. K
večeru jsme vyhodnotili  jejich nej-
úspěšnější hráče, spočítali, že bylo
za celý den odehráno 128 zápasů a
rozloučili se. Letošní ročník PING-
PONG Open se vydařil, ať žije ten
příští.     Jaroslava ZAVADILOVÁ,

KČT Zadní Třebaň
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Jakub zazářil, ale do »pavouka« se neprobojoval

Z »republiky« žákyně
přivezly bronz
Řevnice - Mistrovství republiky zá-
kladních škol v házené se zúčastnily
žákyně ZŠ Řevnice.
Už postup do republikového finále,
které se hrálo 22. března v Plzni, byl
pro děvčata, jejich učitelku Václavu
Hrochovou i celou řevnickou »zák-
ladku« velkým úspěchem. Družstvo
nakonec skončilo třetí za školami z
Plzně a Jindřichova Hradce.      (pef)

Finále zimního halového poháru ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí odehráli
mladí házenkáři Řevnic. Skončili
šestí po těchto výsledcích:
Řevnice - Stará Ves n.O. 6:7
Řevnice - Studénka 6:8
Řevnice - Žatec 4:10
Řevnice - Božkov 4:11
Řevnice - Podhorní Újezd 3:7
Řevnice - Draken Brno 10:8
Sestava (na snímku): Šmaus Do.,
Kočí, Šmaus Da., Trnka, Pikal, Šu-
páček, Spurný, Mašek, Hochmal,
Zavadil, Kolomazník, Mareš
Na turnaji v koedukované kategorii,
který se hrál 18. 3. na hřišti Spojů v
Praze, obsadili Řevničtí čtvrté
místo. Mistrovská sezona začíná 22.
dubna. Text a foto 

Štěpánka JANdUSoVá, Řevnice

Řevnice - Osmadvacet hráčů, do-
savadní rekord letošního ročníku,
přišlo na předposlední kolo Zimní
tenisové ligy mládeže Sportclubu
Řevnice. Vítěz žákovské kategorie
byl ale stejný, jako čtyřikrát před-
tím: Tomáš Římal z Letů. Ve finá-
le měl překvapivého soupeře, stále
se zlepšujícího Filipa Zeibrlicha.

Vzhledem k velkému počtu zájemců
se 19. 3. v hale u řevnického Liďáku
podařilo zaplnit všechny čtyři věko-
vé kategorie. Mezi nejmenšími mi-
nitenisty, kde převažují děti před-
školního věku, svou první medaili
získal Řevničan Petr Bělohlávek,
celkově byl nejlepší Adam Novák z
Letů. Zápasy přinesly řadu překva-
pení - málem i na úkor Čeňka Šu-
páčka, hlavního favorita mezi baby-
tenisty. Ten o pár míčků unikl vyřa-
zení v základní skupině, pak už si dá-
val pozor a vyhrál před svou trénin-
kovou parťačkou Agátou Hüblovou.
Finále Zimní tenisové ligy se koná 2.
dubna. „Už teď ale chystáme kalen-
dář turnajů na léto, opět s pěknými
cenami a překvapeními. Zahrát si
může každý od pěti do patnácti let,“
říká hlavní pořadatel Michal Mottl z
řevnického Sportclubu.                 (šv)

Řevničtí házenkáři byli ve finále zimního poháru šestí

NEJLEPŠÍ. První tři dvojice v klání
čtyřher na letošním ročníku zadno-
třebaňského turnaje ve stolním teni-
su.     Foto Jaroslava zAVAdIloVá

VÍTĚZOVÉ. Nejlepší borci v katego-
rii minitenistů: zleva třetí Hugo Ho-
vorka, druhý Petr Bělohlávek a vítěz-
ný Adam Novaḱ.     Foto ARCHIV

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
1. 4. 16:30 FK Lety - SK Chlumec
9. 4. 16:30 Daleké Dušníky - FK Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor
1. 4. 16:30 Karlštejn - Neumětely    
9. 4. 16:30 Broumy - Karlštejn 

DOBŘICHOVICE, III. třída
1. 4. 16:30 Vrané - Dobřichovice 
8. 4. 16:30 Dobřichovice - V. Přílepy

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
1. 4. 16:30 OZT - Mořina 
9. 4. 16:30 Zdejcina - OZT 

ŘEVNICE, IV. třída
2. 4. 16:30 Průhonice B - Řevnice 
9. 4. 16:30 Řevnice - Čisovice B

FK LITEŇ, IV. třída 
2. 4. VOLNO
9. 4. 16:30 Chyňava B - Liteň

Liga »trhla« rekord, přišlo 28 hráčů


