
Do Brd míří nová autobusová linka
UŽ OD PODZIMU MAJÍ BUSY VYRAZIT PO TRASE ŘEVNICE - SVINAŘE - VŠERADICE

Zora Jandová pořádala
narozeninovou oslavu
Mníšek pod Brdy – Odpoledne pl-
né her a dobrot připravila herečka
a zpěvačka Zora Jandová k naro-
zeninám pro svoji dceru Esterku a
její kamarády ze školky.
Děti Esterce zazpívaly písničku Hod-
ně štěstí zdraví a pak už přišla řada
na dárečky. Korále,  prstýnek, kabel-
ka, brontosaurus i penál do školy
udělaly Esterce velkou radost. Jako
poděkování zahrála na piano písnič-
ku o zvířátkách, kterou ač ještě ne-
chodí do školy, sama složila. Ma-
minka k tomu zazpívala a obě sklidi-
ly velký úspěch. Pak přišel na řadu
tradiční dort i šampus a hrály se hry,
do nichž se zapojil také pes.         (jdi)

Nemoc starostů na
čtyři písmena? Úraz!
Dobřichovice – Víte, jak se řekne ne-
moc starostů na čtyři písmena?
Úraz! Takový vtip nyní koluje dolním
Poberouním. Proč? Po loňské dop-
ravní nehodě letovského starosty Ji-
řího Hudečka, který několik dní bojo-
val o život, měl nyní úraz i jeho dob-
řichovický kolega Michael Pánek.
Během dovolené v Itálii si na snow-
boardu zlomil levou nohu a skončil v
tamní nemocnici. Po pár dnech byl
převezen do Prahy. „Obě kosti jsou
zlomené. Sádru nemám, ale několik
šroubů a mezi nimi protaženou stru-
nu,“ řekl Pánek s tím, že do domácí
péče byl propuštěn po měsíci.       (pš)

Brdy - Z Řevnic do Haloun, Svinař
a dále na Všeradice a zpět přes Li-
teň i Zadní Třebaň by mohly začít
jezdit nové autobusové linky. 
Usiluje o to jedenáct obcí sdružených
v mikroregionu Horymír. 
„Nikdo ze starostů nebyl proti. Už

jsme jednali s majitelem firmy A-Z
Bus, která o zavedení spojů má zá-
jem. Vítáme to,“ sdělil předseda mik-
roregionu a starosta Svinař Vladimír
Roztočil. 
Podle informací, které se NN podaři-
lo zjistit, se jedná o stejného sou-
kromníka, který před lety provozoval
autobusovou linku ze Řevnic do Pra-
hy. Tehdy ale autobusové spoje nara-
zily na velký problém - železniční
přejezdy, kvůli kterým se jim nedaři-

lo dodržet jízdní řád. „S panem Pau-
lem jsme se již sešli. Předložil nám i
návrh jízdního řádu,“ uvedl Roztočil.
Dodal, že starostové nabídku uvítali. 
A jak by nové podbrdské spoje fun-
govaly? Jezdily by dva mikrobusy asi
pro dvacet lidí, které by pendlovaly v
okruhu Řevnice - Svinaře - Všera-
dice - Liteň - Zadní Třebaň - Řevnice. 
„V létě by mohly mít držáky na kola,
v zimě na běžky,“ míní Roztočil. 

(Pokračování na straně 2)
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Hurvínek projel Českem,
jízdu skončil v Mníšku

Konvoj starých motoráčků projel
Českem. Cíl měl v Mníšku pod Br-
dy. Zachráněné historické vozy zva-
né Hurvínek, Krokodýl a Kredenc,
vyjely uplynulou sobotu ze slezské-
ho Krnova. Přes Prahu a po kole-
jích posázavského pacifiku dorazily
v úterý do areálu mníšeckých Kovo-
hutí. (pš) Foto ARCHIV

Dobřichovičtí se chystají 
do Francie, Karlštejnští taky
Dobřichovice, Karlštejn - Do spřáteleného
francouzského trojměstí Villieu Loyes Mollon
se chystá výprava z Dobřichovic. 
Město u Berounky obdrželo pozvání k návštěvě
Francie od 4. až do 8. 5. „V pátek bychom cesto-
vali, další tři dny by  byl společný program  a v
úterý bychom se vraceli domů,“ uvedl jeden z
hlavních organizátorů výpravy někdejší starosta
Dobřichovic Václav Kratochvíl. „Letos se cesty
zúčastní i skupina dětí pod pedagogickým vede-
ním učitele francouzštiny,“ řekl Kratochvíl. 
Do Francie se již v dubnu vydají i Karlštejnští. Ty
na setkání zástupců západoevropských zemí spja-
tých s Karlem IV., jež se uskuteční ve městě Alt-
hen des Paluds, doprovodí i kapela Třehusk.    (pš)

Dům v Hlásné celý vyhořel,
škoda je dva miliony korun
Hlásná Třebaň – Škodu dva miliony korun způ-
sobil požár domu v Hlásné Třebani, který zde
vypukl v neděli 4. března večer.
K ohni vyjeli řevničtí profesionální hasiči  krátce
po osmé hodině večer, pomáhali jim i dobrovolné
jednotky z Hlásné Třebaně a Karlštejna. Po příjez-
du na místo byla už velká část objektu v plame-
nech. Majitelé doma nebyli, nikdo při zásahu ne-
byl zraněn. Možnou příčinou vzniku požáru moh-
la být podle odborníků závadná elektroinstalace,
případně zkrat. (pš) 

NA PLESE. Letošní plesová sezona zvolna spěje ke svému závě-
ru. Uplynulou sobotu pořádal tradiční bál dětský folklorní sou-
bor Klíček z Řevnic. (Viz strana 2)             Foto Jakub KENCL

Luxusní vůz tahal z řeky transportér záchranářů
Dobřichovice - Nesmyslný nápad dostali dva mladíci v Dobřichovicích
předminulou neděli. S terénním vozem chtěli přejet zdejší bývalý brod
přes Berounku. Nakonec je museli vytáhnout hasiči a záchranáři. 
Uprostřed řeky Berounky pod dobřichovickým mostem skončila 18. 3. v noč-
ních hodinách cesta luxusního BMW. V džípu se pokusil přejet řeku místní
podnikatel. Marně. Auto strhl proud a jeho majitel se spolujezdcem pak strá-
vili dvě hodiny na střeše auta, než je záchranáři vysvobodili.
„Mladíci se s terénním BMW snažili přejet Berounku přes starý brod,“ uvedl
majitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Ta na místo byla povolána poté,
co potopené auto nezvládli vytáhnout dobrovolní hasiči z Dobřichovic ani
profesionálové z Řevnic. „Museli jsme použít náš obrněný transportér. Je to
jediný stroj svého druhu ve středních Čechách,“ uvedl Bulíček s tím, že šlo o
velmi náročnou akci. Jeden z hasičů musel do vody, aby »teréňák«  k tran-
sportéru připoutal. „Kluci tudy prý občas jezdí. Tentokrát ale měli velké štěs-
tí. Mohlo to dopadnout hůř, kdyby auto zavadilo o kameny a v proudu se pře-
vrátilo,“ uvedl Bulíček. Takhle mladíci skončili jen podchlazení a promrzlí.
Hůř je na tom jejich luxusní vůz, který byl po okna plný vody. (pš, lup)

Fotbalistůmzačala sezona
(viz strana 10)
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Zadní Třebaň - Dvě dětské »redakce« fungují
od ledna v zadnotřebaňské málotřídce. Školáci
si všechny své písemné i výtvarné práce uklá-
dají do redakčních knih a soutěží o body. 
Původně to byl jen nápad pro oživení výuky a
kvůli motivaci, do něhož se děti s radostí pustily.
Také díky tomu si zlepšují styl psaní a slovní
zásobu. „Třeťáci a čtvrťáci jsou promícháni do
dvou redakčních týmů, sami si mezi sebou zvolili
šéfredaktory,“ říká učitel Petr Musil. Těmi jsou
Dája Břížďalová a Ruda Dyr. 
Cokoliv děti vytvoří, ukládají si do redakčních
knih, v nichž je již velké množství materiálů. Za

vše dostávají body, mimojiné také za přispění do
Našich novin. Při listování knihami se člověk
docela pobaví, nacházejí se tu fotky, obrázky kres-
lené i počítačové, slohy, pohádky, básničky nebo
třeba komiksy Rudy Dyra. Někdy jsou to oprav-
dové originály, jindy práce na dané téma, napří-
klad o plavání, televizi nebo počítači. 
Honzík Neubauer sepsal povídání o vybíjené, To-
máš Břížďala zase pohádku Pravěká ježura. Za
zmínku určitě stojí Kniha vtipů s vyprávěním o
chlapci Denínkovi, kterou vytvořili členové re-
dakce Dyra, či Kniha radosti Zuzky Přívorové. 

V redakčních spisech se najdou i zážitky z diva-
delního představení Lovci mamutů. „U mamutů to
nevoní, ale smrdí, jako když projdete kolem smra-
dlavé popelnice nebo skládky,“ napsala Kačka
Mojžíšová. Milan Janoušek zase ví, že mamuta
»snědli a kůže si nechali«. 
Je vidět, že se školáci snaží. Ke svým starším ka-
marádům se pomalu začínají přidávat i ti mladší,
o jejichž příspěvky se redakce perou.
„Nedávno děti napadlo vydávat školní časopis.
Tak jsem sám zvědav, kam je ten smělý nápad
dovede,“ dodává Musil.        Lucie PALIČKOVÁ

Mníšek pod Brdy - Tradiční, již šestou Veliko-
noční veselici s Kuřetem připravují na sváteční
neděli 8. dubna zaměstnanci zámku v Mníšku
pod Brdy. 
Kuře je maskotem celostátní sbírky Pomozte dě-
tem, ke které se zámek v letošním roce opět při-
pojuje. Na děti čeká oblíbená výtvarná dílna paní
Typlové a paní Sadilové, Pašijové hry komunity
Magdaléna i líté šermířské boje v podání skupiny
historického šermu Alotrium. Letos by měl dora-
zit rekordní počet řemeslníků a trhovců. Mnozí z

nich budou své řemeslo předvádět, některé čin-
nosti si vyzkoušejí také děti. 
„Akci pořádáme k Mezinárodnímu dni památek a
sídel,“ uvedl vedoucí návštěvního provozu Miloš
Dempír. V Modrém salónku si můžete do konce
května prohlédnout obrazy p. Velebila. Po celý ve-
likonoční víkend bude otevřena zámecká expozi-
ce, prohlídková trasa ukazující bydlení drobné
šlechty ve 20. letech minulého století. V dubnu
bude zámek otevřen každý víkend, v květnu již
každý den kromě pondělí.      Jana DIGRINOVÁ

Na hradě se koná jarmark
Karlštejn – Gastronomický jarmark s ochut-
návkou vín se poslední březnový den koná na
nádvoří hradu Karlštejna. Kromě několika
českých značek vín budete moci ochutnat také
medovinu, perníky či sýry.
Karlštejnská výzkumná stanice vín, České vinař-
ství Chrámce, Česká zemědělská universita,
vinařství Na Chloumku, Vinařství Slaný Kvíc,
Vinařství Kutná Hora. Tito producenti budou v
sobotu 31. 3. od 9 do 16.00 nabízet své tekuté vý-
robky na hradě Karlštejně. „Chceme propagovat
české víno. Každá země si své víno hýčká a up-
řednostňuje, jen u nás se vyzdvihují značky fran-
couzské, chilské či australské. Ty naše skoro nik-
do nezná,“ řekla ředitelka karlštejnské vinařské
stanice Olga Jandurová. Návštěvníci budou moci
ochutnat i medovinu, perník, pečivo či sýry. (mif)

U mamutů to nevoní, ale smrdí…
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI SI VŠECHNY SVÉ VÝTVORY UKLÁDAJÍ DO REDAKČNÍCH KNIH A SOUTĚŽÍ O BODY

TYRANOSAURUS. I tento na počítači vytvořený obrázek najdete v jedné z redakčních knih zadnotře-
baňských školáků. Kresba Ruda DYR

Starosta Litně Karel Kliment dodává, že je důleži-
té vědět, kolik by obce musely na provoz linek
přispívat. „Uvažujeme o tom, že uděláme mezi
lidmi anketu, jaký by byl o spoje zájem,“ sdělil. 
„Zatím je těžké odhadnout, jaké by byly náklady.
Mají sice uvedenu průměrnou cenu na kilometr,
ale záleží zejména na tržbách,“ míní Roztočil.   
Miroslav Cvanciger, starosta Řevnic, odkud by
měly nové busy jezdit, iniciativu uvítal. „Líbí se
mi to. Bylo by to dobré nejen pro turisty, kteří mí-
ří na Brdy, ale i pro lidi, kteří dojíždějí do Prahy.
Zatím sem jezdí auty a parkovišti u nádraží by to
ulevilo,“ sdělil. Podle něj zatím vedení města o
návrhu podrobně nejednalo. V úvahu přichází, že
by se autobus točil na náměstí. „Díky zkratce je to
k nádraží kousek. Tam není pro autobus mnoho
místa,“ míní. 
Nyní obce mají v plánu prostřednictvím regionu
požádat Středočeský krajský úřad o vydání licen-
ce firmě. „Sepíšeme dopis, ve kterém bude stát, že
obce regionu podporují vznik této linky. Ten poš-
leme spolu se zápisem usnesení na kraj. Rádi by-
chom, aby autobusy jezdily v rámci integrované-
ho systému. V tom případě bychom se na provozu

podíleli asi 10 %,“ uvedl Roztočil. Ten věří, že by
autobusy mohly na Brdy vyjet už v září. Mluvčí
Středočeského krajského úřadu Martin Kupka ale
tak optimistický není.                   Pavla ŠVÉDOVÁ 

Město shání ředitele umělecké
školy, přihlásit se můžete i vy
Řevnice – Novou ředitelku bude mít po řevnic-
ké mateřské škole i místní Základní umělecká
škola. Město vyhlásilo na tuto funkci konkurz.
Město po uchazečích požaduje kromě ukončené-
ho vzdělání  i tři roky pedagogické praxe a odbor-
nou kvalifikace pro učitele umělecké školy. Sou-
časnou ředitelku Janu Klimtovou by měl její nás-
tupce vystřídat ve funkci od 1. července. 
Přihlášky mohou zájemci odevzdávat do 11. květ-
na 14.00 hodin. Obálku je nutné označit slovy
Konkurz na ředitele ZUŠ – neotvírat. (pš)

Do Brd pojedou další autobusy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Do zámku dorazí Kuře, už pošesté
NA NÁVŠTĚVNÍKY ČEKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA, PAŠIJOVÉ HRY I ŠERMÍŘI

Cyklobus vyjíždí 7. dubna
Dobřichovice – Už pátým rokem zamíří v dub-
nu na Brdy cyklobus. Vyjíždět bude opět od
dobřichovického nádraží. 
Speciální autobus, který je schopen přepravit na
pětadvacet jízdních kol, poprvé vyjede v sobotu 7.
dubna.  Linka bude v provozu v nepracovní dny
do 7. října.  Její trasa je stejná jako v minulých
letech: od dobřichovického nádraží přes Černoli-
ce, Řitku a Mníšek do Kytína. Odjezdy z Dobři-
chovic jsou stanoveny pětkrát denně tak, aby na-
vazovaly na vlaky do Berouna. Autobusy pojedou
v 8.35, 10.35, 12.05, 14.05 a 16.05.  Na lince platí
tarif pražské integrované dopravy. Za přepravu
jízdního kola se platí 20 Kč. (pš)

Parket byl plný i po půlnoci
Řevnice - Skvělá taneční atmosféra panovala
uplynulou sobotu v řevnickém Lidovém domě.
Folklorní soubor Klíček a místní základní ško-
la tu měly svůj tradiční ples. 
Sál byl stále plný tanečníků, kterým vyhrával Ta-
neční orchestr Václava Zelinky, v tombole vyhrál
každý, kdo si koupil lístek, zábavu zpestřila také
tři předtančení. Nejdříve se předvedl Klíček na
hudbu z muzikálu My Fair Lady, kluci ve fracích,
dívky v nádherných žlutých kloboucích a sukních,
které šila vedoucí malého Klíčku Ivana Zrostlíko-
vá. Poté dvakrát vystoupila Dvorana Country
Dancers se skotskou čtverylkou a mexickým tan-
cem s mačetami. Kromě bohaté tomboly vyhráli o
půlnoci ceny majitelé tří vylosovaných vstupenek.
„Myslím, že ples se povedl, lidé se bavili,“ řekla
vedoucí Klíčku Ludmila Chroustová. Měla prav-
du, ještě po půlnoci byl parket plný.                 (lup)
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Irové na májích? Ano, možná ano!
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL BUDE NATÁČET TELEVIZE, PŘÍMÉ VSTUPY ODVYSÍLÁ RADIOŽURNÁL

Poberouní - Hotovo. Poberounský
folklorní festival Staročeské máje
se letos uskuteční poosmé. Už ny-
ní, měsíc a půl před začátkem ak-
ce, je jasné, že program bude nej-
bohatší v celé historii festivalu.
Zbývá zodpovědět poslední otáz-
ku: Dorazí také irský soubor?
Všechny čtyři květnové soboty se le-
tos bude konat poberounský folklor-
ní festival Staročeské máje. Zúčastní
se jej nejvíce souborů v historii akce,
program bude zdaleka nejbohatší.
Vystoupení již potvrdili Řekové,
Hanáci, Valaši, Chodové, Plzeňáci,
Jihočeši i mnoho dalších skupin ze
všech českých krajů včetně Prahy.
Bohaté zastoupení budou mít také
moravské národopisné oblasti. 
Maraton folklorních vystoupení od-
startuje první květnovou sobotu na
návsi v Letech. Po dopoledním kon-
certu originálních dechovek Šeucou-
ská muzika ze Skutče a Křídlovanka
z Čáslavi, se na prostranství před
obecním úřadem vystřídají soubory
Mikeš, Rokytička, Jiskra, Krušpá-
nek, Kyčera, Malé Notičky, Domaž-
lická dudácká muzika a Třehusk. Sa-
mozřejmě nebude chybět pobožnost, stylový jarmark, průvod krojova-

ných účastníků, ceremoniál žádání o
právo či kácení májky. Tečku za ce-
lodenním programem obstará pose-
zení při moravské cimbálovce.
V Mníšku pod Brdy se Staročeské
máje budou konat vůbec poprvé. V
sobotu 12. 5. je dopoledne zahájí set-
kání kapel hrajících lidovou hudbu
netradičním způsobem. Na mníšec-
kém náměstí se představí Ponožky
pana Semtamťuka z Berouna, Pou-
ličníci z Tábora a poberouský Tře-
husk. Odpoledne bude patřit folklo-
ru. Návštěvníci se mohou těšit na
řecký soubor a hudbu Akropolis, Ha-
náky, dudácké muziky Dokolečka a
Ratajská duha i na dětské soubory
Vonička, Klíček a Notičky. Také zde
je připraven doprovodný program.
Černošičtí se svých májů dočkají 19.
května. Sobotní odpoledne bude na
návsi v Mokropsích patřit souborům

Jiskřička, Pramínek. Jarošovci, Klí-
ček a Šáteček. Také zde bude na zá-
věr vydražena a pokácena májka.

Prestiž akce roste
Folklorní festival jako každý rok vy-
vrcholí poslední květnovu sobotu v
Zadní Třebani. Po ranní pobožnosti
na návsi zahraje krojovaná dechovka
Domažličanka, po ní diváky potěší
soubory Pramínek, Notičky a Čtyř-
lístek. Po průvodu krojovaných úča-
stníků bude předáno právo k pořádá-
ní májů a po vsi se vydají za dopro-
vodu dechovky májovníci. V podve-
čer místní děti pod májkou předve-
dou své tanečky a dospěláci besedu.
Většina jmenovaných souborů již
potvrdila účast. Naše noviny, jež  pro
obecní, resp. městské úřady zajišťují
produkci, se však ještě snaží zajistit
vystoupení irského souboru. Pomáhá
jim při tom i ambasáda.

Přestože se poberounský festival ne-
může a nechce měřit s mnohem vět-
šími folklorními akcemi, jeho prestiž
rok od roku stoupá. Pro letošek účast
již ohlásil štáb České televize. Také
Český rozhlas 1 Radiožurnál zařadil
Staročeské máje do svého dlouhodo-
bého programu »top« akcí. Jeho re-
daktoři rozbijí stan 12. května na
mníšeckém náměstí a budou odtud
celý den divákům zprostředkovávat
přímými vstupy program. 
Největší poklonu pořadatelům májů
však »vysekl« Bohumil Chochola,
organizátor největšího středočeské-
ho folklorního festivalu Tuchlovická
pouť a jeden z nejvýznamnějších
českých folkloristů: „Dlouhé roky
sleduji, co všechno a jak děláte. Po-
pravdě řečeno, my si na folklor jen
hrajeme, zatímco vy ho žijete. To, co
děláte vy, to je opravdový folklor.
Máte můj obdiv.“  Miloslav FRÝDL

ŘEKOVÉ. Velké ovace diváků sklidil na Staročeských májích řecký soubor Akropolis. Vloni se představil v Letech,
letos ho uvidí diváci na mníšeckém náměstí.        Foto NN M. FRÝDL

Vystavte své výrobky!
vyzývají Mníšečtí
Mníšek pod Brdy – Malujete va-
jíčka, zdobíte perníky nebo máte
jiné vlastní výrobky? Ukažte je
ostatním lidem. 
Mníšecké sdružení Oáza připravuje
ve spolupráci s Římskokatolickou
farností sv. Václava další tradiční ve-
likonoční výstavu. Zahájena bude v
neděli 25. března v 16.00 hodin ve
stacionáři penzionu domova dů-
chodců. Své výrobky přineste 23. 3.
mezi 9.00-11.00 do penzionu paní
Sadilové. Na vernisáži vystoupí dět-
ský flétnový soubor Cenerentola.
Výstava bude otevřena denně od
14.00 do 16.00 hodin až do neděle
1. dubna. (jdi)

Poberouní - Unikátní akce se chys-
tá na první dva červnové dny. Cí-
sař Karel IV. poveze v čele počet-
ného průvodu korunovační kleno-
ty z Prahy na Karlštejn.
Desítky jezdců na koních. Šermíři.
Muzikanti. Tanečníci. Praporečníci.
Metači ohně. Ti všichni a mnoho
dalších se zkraje června zúčastní
monstrózního historického podniku
– Královského průvodu z Prahy na
Karlštejn. Pořadatelé v čele s Kraj-
ským úřadem Středočeského kraje se
v něm pokusí co nejvěrněji zrekon-
struovat skutečnou historickou udá-
lost, převoz říšských korunovačních
klenotů z hlavního města českého
království do místa jejich uložení.
Průvod v čele s císařem vyrazí v pá-
tek 1. června z Pražského hradu.
Přes Malou Stranu a Karlův most se
přesune na Staroměstské náměstí,
kde jej pozdraví starosta Prahy 1.
Další trasa povede zpět na levý břeh
Vltavy, na Smíchov. Přes Chuchli,
Radotín a Černošice dorazí zhruba
padesát jezdců na koních a další de-
sítky účastníků v povozech do

Dobřichovic, kde přenocují. S nej-
větší pravděpodobností zde budou
moci diváci zhlédnout reprízu muzi-
kálu Noc na Karlštejně, který se na
nádvoří zdejšího zámku hrál loni.
Den nato, v sobotu 2. června se v
Dobřichovicích zformuje hlavní prů-
vod. Celé dopoledne se do areálu
zámku budou sjíždět a scházet další
účastníci – v historických kostýmech
i v civilu. Připraven tu pro ně bude
historický program. V poledne se
pak všichni vydají směr Karlštejn. V
Řevnicích se k císařské družině při-
pojí výprava z Mníšku pod Brdy.
V Karlštejně se mezitím bude od rá-
na u mostu přes Berounku konat vel-
ký historický rej. Vystoupí šermíři,
tanečníci, muzikanti a další styloví
umělci. Po příjezdu císaře program
vyvrcholí rytířským turnajem. Pak se
čelo průvodu přesune na hrad, kde
budou slavnostně uloženy koruno-
vační klenoty. Tečku za dvoudenní
akcí udělá noční představení výprav-
ného muzikálu Noc na Karlštejně na
louce U křížku nad hradem a ohňo-
stroj. Miloslav FRÝDL

Císař Karel IV. pojede z Prahy na Karlštejn
VELKÝ HISTORICKÝ PRŮVOD S BOHATÝM PROGRAMEM SE USKUTEČNÍ PRVNÍ DVA ČERVNOVÉ DNY

SVEZL SE I SENÁTOR. Trasu královského průvodu si před několika dny
projeli pořadatelé. Posezení na kozlíku si vyzkoušel i senátor Jiří Oberfalzer,
který koňské spřežení dojel na Strakonické silnici.          Foto NN M. FRÝDL
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Ochotníci chystají premiéru komedie
V PYGMALIONU SE V HLAVNÍCH ROLÍCH PŘEDSTAVÍ ALENA A PETR ŘÍHOVI I JEJICH DCERA HEDVIKA
Řevnice - Zkoušky na nový kus
řevnických ochotníků vrcholí. Ko-
medie G. B. Shawa Pygmalion v
režii Petra Říhy má v místním kině
premiéru za necelý měsíc. 

V hlavní roli Lízy Doolittlové se
představí dcera režiséra Hedvika
Hájková, jež hru cvičně zhlédla i na
profesionálních prknech znamenají-
cích svět. 
„Zatím jsem hrála jen komedie. Vy-
hovují mi hlavně kvůli zaměstnání.
Pracuji totiž s lidmi, a tak jsem ráda,

že si na divadle psychicky odpoči-
nu,“ říká Hedvika. Režisér hry se
představí coby její otec popelář Alf-
réd Doolittle. Na scéně nebude chy-
bět ani jeho choť Alena, která ztvární
paní Higginsovou. 
V komedii se dále objeví Karel Král
jako profesor Higginse a mnoho dal-

ších řevnických ochotníků. Ve hře se
představí i několik politiků - senáto-
ra si zahraje skutečný člen horní ko-
mory Parlamentu Jiří Oberfalzer, ro-
le dostali někdejší starosta Dobři-
chovic Václav Kratochvíl či součas-
ný místostarosta města Petr Kaplan. 
Pro představení secvičují choreogra-
fii tanečníci z řevnického souboru
Klíček, speciálně pro tento kus se
rozšiřuje i pódium řevnického kina.
Tam bude hra uvedena 13.,14.,20. a
21. dubna vždy od 19.00, 15. a 22.
dubna od 17.00.    Pavla ŠVÉDOVÁ

NA SKALCE ZAČALA SEZONA. Výstavní sezóna v klášteře na Skalce zača-
la 11. března slavnostní vernisáží expozice Irsko panoramaticky fotografa
Josefa Středy (uprostřed). Výstava potrvá do 9. dubna a je přístupna o víken-
dech a svátcích od 10 do 17 hodin, v úterý až pátek na požádání  u správce
areálu (tel. 732 931 219). Text a foto Jarmila BALKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
24. 3. 18.00 NOC V MUZEU 
31. 3. 18.00 EXTRÉMNÍ SVAHY 

KINO MÍR BEROUN
20. 3. - 21. 3. 17.30 (St 17.30 a 20.15)
KRVAVÝ DIAMANT 
20. 3. 20.15 ZRCADLO 
22. 3. - 3. 4. 17.30 a 20.00 (22. 3. 18.30,
27. 3. 17.30, 28. 3. - 30. 3. 18.30, 31. 3. -
2. 4. 20.00, 3. 4. 17.30) VRATNÉ
LAHVE 
24. 3. 15.30 JAK STAŘEČEK MĚNIL 
27. 3. 20.00 GRBAVICA 
31. 3. - 2. 4. 17.30 GHOST RIDER 
3. 4. 20.00 SÓLOKAPR 
4. 4. - 5. 4. GOYOVY PŘÍZRAKY  

KINO MNÍŠEK POD BRDY
21. 3. 20.00 OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
24. 3. 20.00 NAUKA O SNECH 
28. 3. 20.00 DVEŘE DOKOŘÁN 
31. 3. 16.00 a18.00 SPLÁCHNUTEJ
4. 4. 20.00 VOLVER    

CLUB KINO ČERNOŠICE
20.3. 17.30 a 20.30 OBSLUHOVAL
JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 
27. 3. 20.00 PRÁZDNINY 

V klubu bude vyhrávat
skupina Jazz Efterrätt
Černošice - Skvělá jazzová podí-
vaná v podání skupiny Jazz Efter-
rätt se koná 30. března od 20.30
hodin v Club kině v Černošicích.
Jazz Efterrätt je sdružení mladých
profesionálních hudebníků, kteří
spolu vystupují od roku 1998. Tvoří
jej absolventi pražských konzerva-
toří, muzikanti, aranžéři a skladatelé
jazzové i populární hudby. Skupina
ve své tvorbě nadžánrově spojuje
mnoho hudebních stylů a je pro ní
typický ostrý kontrast funkově pul-
sující rytmiky, melodických linek a
jazzových sól. Hudebníci si však rá-
di zahrají i latinsko-americkou hud-
bu, swing či dixieland. 
Milovníci jazzu se mohou těšit na 2.
ročník jazzového festivalu Jazz
Černošice, který se uskuteční od 24
do 28. 4. Pavel BLAŽENÍN

V Černošicích zazní skladby velkých houslistů
Černošice - Skladby velkých houslistů minulosti J. M. Leclaira, V. Pleyela
a R. Ziky i S. Prokofjeva a L. Kuty zazní 26. března od 19.00 v sále
Základní umělecké školy Černošice. 
Skladba Lukáše Kuty vznikla v minulém roce a autorovi se v ní podařilo
skloubit něco u moderní hudby ne příliš obvyklého - je současná a přitom
poslouchatelná. Dokonce se mi i líbí natolik, že jsem překonal vrozenou
dávku lenosti a nastudoval ji, abych si ji s ním mohl zahrát. Hrát s Lukášem
Kutou je pro mne požitek nejen proto, že hraje precizně, ale máme společný
zájem i o mimoklasickou hudbu a rádi se tím, co je z ní funkční, necháváme
ovlivnit. Například se nesnažíme, abychom hráli oba stejné věci stejně, ale
aby mezi námi vznikal dialog a aby kromě nut(d)né souhry bylo mezi námi i
určité napětí a zvědavost, co ten druhý udělá. Myslíme si oba, že to je jedna
z důležitých věcí, která současným interpretům klasiky často chybí, protože
je systematicky potlačována jak školami, tak kritikou. 
Moje oblíbená definice virtuosa zní: Je to člověk, co dokáže perfektně zahrát
strašnou spoustu not šílenou rychlostí - zklamáni nebudete ani v tomto ohle-
du. Václav POLÍVKA, Černošice

Tipy NN
* Setkání seniorů se v řevnickém
Zámečku koná 21. 3. od 10.00. (pš) 
* Přednáška Jezuité z české provin-
cie ve Španělsku a španělském zá-
moří se koná 22. 3. od 17.00 v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.          (lei)
* Kapela Highway 61 zahraje v čer-
nošickém Club Kině 23. března od
20.30. Vstupné je 90 Kč.               (pš) 
* Soutěže, filmy a pohádky jsou 24.
března v rámci Pohádkového dne
připraveny pro malé i velké návštěv-
níky v areálu černošického sokola.
Začátek 10.00. (pš) 
* Výstavu Bali - Ostrov démonů,
tanců a sopek můžete do  25. 3. vi-
dět v berounském Muzeu Českého
krasu. Dozvíte se, jak se obyvatelé
Bali oblékají, jak dodržují prastaré
náboženské tradice a věří na zlé a
dobré mocnosti. (lei)
* Výstava Netopýři je přístupná do
25. 3. v berounském Muzeu České-
ho krasu. Výstava seznámí s metoda-
mi výzkumu netopýrů a na snímcích
představí druhy, jež žijí v ČR.     (lei)
* Kapely Timudej a Xavier Bauma-
xa zahrají 29. 3. od 20.30 v Club
Kině Černošice. Vstup 120 Kč. (pš) 
* Výstava nazvaná Tajemná dáma
vod a mokřadů, která zachycuje ži-
vot vydry říční, je do 29. 3. zpřístup-
něna v prostorách příbramského
městského úřadu. Výstava je otevře-
na vždy v pondělí a ve středu od 8 do
12 a od 13 do 17 hodin. (pš)
* Vystoupení zpěvačky Jany Krato-
chvílové je připraveno v černošic-
kém Club Kině na 31. 3. od 20.30
hodin. Vstupné150 kč. (pš) 
* Jarní předvelikonoční trhy se us-
kuteční 31. 3. na návoří zámku v
Dobřichovicích. Zahraje živá hudba,
představí se řemeslníci. (pš) 
* Josef Klíma zahraje a zazpívá za
doprovodu kytaristy P. Půlty 1. 4. od
18.00 v řevnickém Zámečku.      (pš) 
* Výstava oděvů zadnotřebaňské
výtvarnice Blanky Hovorkové-Maří-
kové se koná v plzeňské Galerii U
Svaté Anny do 4. 4. K vidění budou
šaty z krajky, lnu a hedvábí.      (lup)

Notičky pořádají šestý
muzikantský ples
Řevnice - Lidová muzika Notičky
pořádá poslední březnový den tra-
diční 6. Muzikantský ples. 
Konat se bude v řevnickém Lidovém
domě od 19.00 hodin, o půl hodiny
později bude slavnostně zahájen. Na
plese k tanci i poslechu bude kromě
Malých a Velkých Notiček hrát ta-
neční orchestr Karavel. Připravena
je i tombola a dvě překvapení. Vs-
tupné je 140, zlevněné 70 Kč.      (pš)

Rorejsí bál byl ve znamení masek
TANČIT PŘISLY TANK, KOSTLIVEC, HOLLYWOODSKÁ HVĚZDA I ODVÁŽNÁ ŠKOLAČKA

Mníšek pod Brdy – Šestý ples po-
řádal mníšecký spolek Rorejs.
»Maškarní bál ve spolek« připra-
vil ve spolupráci s Divadelní spo-
lečností Křoví, líšnickou Žábou na
prameni a mníšeckou Oázou.
„Ve spolek proto, že chceme před-
stavit aktivity sdružení, které působí
v Mníšku a jeho okolí,“ upřesňuje
záměr spolek Rorejs.
Do mníšeckého sálu restaurace So-
kolovna se přišly pobavit nápadité
masky - odvážná školačka, ježibaba,
anděl, kostlivec, komtesa, tank, indi-
áni, kovboj, hollywoodská hvězda či
víla. Mnohé masky byly propracová-
ny do nejmenších detailů, některé
budily i hrůzu. Tancovalo se pod tak-
tovkou Dynamic Bandu Karla Čihá-
ka. Rozličné masky a maškary si
řádně zabláznily na parketu a dobře
se bavily i při odvážných rorejsích

kulturních vložkách. V pestrém pro-
gramu nechyběla soutěž ve spole-
čenských tancích. V porotě zasedla
ředitelka Oázy Jiřina Ptáčková či
starosta Petr Digrin. Nakonec měla
soutěž dva vítězné páry – jeden si
odnesl sladký dort, druhý večeři v
restauraci U Kožíšku v hodnotě 500
korun, jež věnoval místostarosta
Vlastimil Kožíšek. Na své si přišli
také ti, jež si koupili tombolu. Vy-
hrávala se vína, keramické výrobky i
vstupenky na kulturní akce. 

Přání spokojené návštěvnice
„Je to jeden z mála plesů, který se na
Mníšku pořádá. Hudba je skvělá a
nekouří se tu. Přála bych Rorejsům,
aby příště přišlo víc lidí, kteří dnes
sedí u televize,“ řekla spokojená
návštěvnice plesu, která si nepřála
být jmenována.  Jana DIGRINOVÁ

Na mníšecký bál ve spolek si přišly
zařádit rozličné maškary.

Foto Jana DIGRINOVÁ



Podbrdy, Neumětely, Osov - Květinou,
občerstvením a dobrou hudbou byly  ženy
obdarované hned v několika obcích
Podbrdska. 
Ve středu 7. března připravil slavnostní
odpoledne pro své obyvatelky Obecní úřad
Podbrdy. K dobré pohodě zahrál na harminiku
Pavel Kočí a většina žen si i zazpívala.
Nechybělo dobré pohoštění.
Oslavy MDŽ v Neumětelích připadly na
čtvrtek 8. března. Kulturní komise obce
uspořádala posezení pro místní ženy. Pro
všechny byla připravena květina a malé
pohoštění. Za zvuku harmoniky si všechny
přítomné mohly i zatančit. 
“Akce se vydařila, doufáme, že se tato oslava
stane v obci tradicí,” dodala  za spokojené
ženy Soňa Kocmanová.
Obecní úřad Osov společně s SDH Osov a
občasníkem PROVAS připravil již počtvrté
oslavu svátku žen. Dne 10. března byly všech-
ny ženy pozvány na sobotní odpoledne do
restaurace “U hřiště". U vchodu je čekalo milé
uvítání v podobě květiny, kterou obdržely od
starosty místních hasičů Josefa Chvojky. Žáci
osovské školy vyrobili keramická přáníčka. 
Následovalo občerstvení v podobě sladkých
zákusků, silné kávy a lahodného vína. 

Pod vedením učitelek Lenky Kocourové 
a Soni Kocmanové se žáci střídali ve hře na
flétnu a přednesu básniček.
Osovská skupina Šporny přidala k dobré
pohodě příjemnou country muziku a překva-
pením odpoledne bylo další osovské 
hudební seskupení "Garážový klub". Úspěš-
nou premiéru svého hudebního vystoupení
měla členka osovské kapely Stáňa Vaňatová.

R. KOČOVÁ,  S. KOCMANOVÁ  

Nejkrásnějším dárkem pro maminky je
úsměv dětí. Na oslvavě svátku žen v Osově
přidala Markétka Svobodová k úsměvu
i básničku.                         Foto R. KOČOVÁ

Ženy slavily svůj svátek
TRADICE SVÁTKU MDŽ V OBCÍCH PODBRDSKA OŽÍVÁ

Končí období masopuních
a karnevalových masek
Neumětely, Vižina - V sobotu 3.3. se v sále
kulturního domu v Neumětelích sešlo na 80
dětských masek.
U vchodu na každého čekalo sladké uvítání 
a lístky do tomboly. Tam bylo možné vyhrát
některou z cen. Hrálo se o míč, plyšovou
hračku, počítačovou hru, dort a nejhlavnější
cenou byl živý zakrslý králíček.
Celým odpolednem provázel DJ Kája
Moravec se svou asistentkou Maruškou.         
I sobota 17. března patřila karnevalovému
veselí. Na dětském karnevale na Vižině se
sešlo padesát masek. Odpolednem a sou-
těžemi provázel děti klaun Alenka Hrzalová
a v tombole vyhrál každý.
Večer začal sportovní karneval a překvapivě
se sešlo téměř třicet masek přespolních i
místních. V soutěži o nejlepší masku vyhrála
traktoristka Monika Jirkovská, druhé místo
v roli "Kajínka" zaujala Romana Karešová.
Třetí místo obsadil v převleku mnicha
František Eliášek.
Vižinské akce připravili za podpory obecního
úřadu a hasičů místní sportovci.         (sk, rk)
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Březnový výlet do Berouna se žákům 
z Osova a Všeradic vydařil. Z kina zamíříli
rovnou k večerníčkovým mědvědům a na
houpačky.           FOTO Soňa KOCMANOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 6 (78)

Zápis dětí do MŠ Osov
proběhne v pátek 30.3.2007
od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Součástí zápisu bude 
den otevřených dveří. 

Rodiče přinesou kartičku
zdravotní pojišťovny a rodný

list dítěte.

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, S. Hošťálková. Rediguje: R. Kočová.
Spolupráce: Mirka Plecitá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz

POBYT V SOLNÉ JESKYNI
UTU�UJE DÌTEM ZDRAVÍ
Osov - Od poloviny března mají děti 
z mateřské školy možnost ozdravných
pobytů v solné jeskyni.
“Solnou jeskyni ve Svatém Poli u Dobříše
navštěvujeme třikrát týdně. Děti leží v jeskyni
na lehátkách necelou hodinu. Abychom je
udrželi v klidu a mohly tak dodržet hlubké
dýchání, věnujeme se čtení i říkání básniček,”
vysvětlila průběh léčby vedoucí učitelka
mateřské školy Lenka Kocourová.
Pobyt v solných jeskyních léčí záněty horních
cest dýchacích, astma a ostatní alergické
potíže. Děti z osovské školky budou jeskyni
ve Svatém Poli navštěvovat až do začátku
měsíce dubna.                                       (rk)

Výherci třídních kol recitační
soutěžě postupují do Lochovic
Osov - V uplynulých dnech se v osovské
škole uskutečnila třídní kola a školní kolo
recitační soutěže.
Děti si připravily básničky a přednesly je
před svými spolužáky. Do okresního kola,
které se bude konat 20. března v Lochovicích, 
postupují Martin Průcha, Jiří Šarmír, Lenka
Stibalová, Eliška Chvojková a Kristýna
Rejsková.
V úterý 6. března uspořádala škola pro
všechny děti z osovské a všeradské školy
zájezd do berounského kina. 
Co o těchto akcích napsali žáci 4. ročníku?
Káťa Svobodová:  

Jeli jsme se školou do Berouna do kina na
Garfielda 2. Bylo to dobré, protože to kino
bylo objednané jenom pro nás.

Martin Chvojka:
Školní kolo recitační soutěže dopadlo 
tragicky, protože jsme tentokrát nemohli
hlasovat. Když z naší třídy nikdo nepo-
stoupil, byli jsme zklamaní.
Kristýna Škardová:

V úterý byl hezký den. Byli jsme v kině a pak
se šli kouknout na medvědy - Vojtu, Kubu 
a Matěje. Pohráli jsme si i na dětském hřišti.
Péťa Kočí:

Na Garfieldovi to byla legrace. Po kině jsme
šli na medvědy. Tam teprve byla legrace.
Běhali jsme z houpačky na houpačku 
a pořádně se tam vydováděli.  
Ve škole byla pak vyhlášena výtvarná soutěž.
Děti si samy vybíraly své favority. Nejvíce
hlasů za své obrázky Garfielda získali
Kristýna Rejsková a Tomáš Vejvoda.

Soňa KOCMANOVÁ

TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ BRD
zvou v sobotu 24. března 2007 

všechny příznivce turistiky na první jarní
pochod Českým krasem k lomu Kobyla.

Sraz  účastníků:
Malý Chlumec u kapličky v 8.00 hod. 

Liteň nádraží 9:30 hod.

Trasa pochodu: 
Malý Chlumec - Osov  - Liteň - Měňany  -

Kobyla - Všeradice - Muchov - Velký
Chlumec 

Na cestu si do baťohu přibalte dobrou náladu
a špekáčky na opékání. Nějaké počasí je 
jako vždy objednáno. Závěrečné posezení 
s občerstvením je naplánováno v pohostin-
ství u Kozohorských.

Ráno odjíždí vlak z Osova v 8.30 hodin a
z Prahy-Smíchova  jede v 8.34 hodin.



Naše noviny 6/07 REKLAMA, Strana 6



Strana 7, ZPRÁVY Naše noviny 6/07

Miliony nechtěli, raději si vzali úvěr
MNÍŠEK POD BRDY BUDE JEŠTĚ DVACET LET SPLÁCET ROČNĚ VÍCE NEŽ DVA A PŮL MILIONU KORUN

Mníšek pod Brdy - Bývalá radnice města Mníš-
ku pod Brdy uzavřela mnohamilionové smlou-
vy, které mohou být pro město likvidační. Tato
zpráva se po úterním zastupitelstvu objevila
nejen na internetu, ale také v MF Dnes. 
V minulých čtyřech letech si radnice města vzala
úvěr 35 milionů na rekonstrukci zastaralé čistírny
odpadních vod. Exstarostka Merunková podepsa-
la v prosinci 2005 smlouvu o dílo na rekonstrukci
ČOV bez vědomí a souhlasu zastupitelstva, uvádí
ve své zprávě pro zastupitele jedna z obyvatelek
Mníšku Eva Hochheimerová. V té době nabízel
Státní fond životního prostředí exstarostce Merun-
kové 75 milionů z Evropských fondů na výstavbu
čistírny a kanalizace v Mníšku. To, že obec měla
šanci na miliony dosáhnout, dokládá i dopis teh-
dejšího ředitele Státního fondu životního prostře-
dí Andreje Mudraye, jenž v něm píše, že pokud
město od žádosti neustoupí, může být podpora s
velkou pravděpodobností přiznána. 
Bývalá starostka tuto žádost stáhla a hájí se slovy:
„V jednu chvíli jsme měli podány dvě žádosti, a to
je nepřípustné. Slíbili nám peníze z národních
fondů a tak jsme dotaci z evropských fondů od-
mítli.“ Kdo bývalé starostce peníze slíbil, však ří-
ci odmítla. Město nakonec peníze nezískalo a na
opravu čistírny si vzalo úvěr. Tady však příběh ne-
končí. Mníšek je zadlužen a splácí přes 2,5 milio-
nu ročně po dobu 20 let. Tento fakt však neodra-
dil exstarostku Merunkovou od podpisu dalších
dvou smluv se stavební firmou, jež měla za 138
milionů vybudovat kanalizaci a přestavět kino.
Toto se odehrálo v den voleb, a to i přesto, že rad-
nice zmiňované peníze v rozpočtu neměla a nemá
ani dnes. Zastupitelé města opět o ničem nevědí.

„Těmito kroky byl hrubě porušen zákon,“ míní
bývalý zastupitel Talůžek, který žádá prošetření
postupu. „Při uzavírání smluv došlo k mnoha po-
chybením,“ dodává. Svá tvrzení dokládají Talůžek
a Hochheimerová dvoustránkovým dopisem, kte-
rým se zastupitelé začali zabývat. Některá fakta
jsou opravdu zarážející. Na otázku zastupitelky
Šretrové, proč  Merunková podepsala smlouvu s
vítěznou firmou ještě před otevíráním obálek, kdy
měl být vítěz teprve vybrán, odpovědět nedokáže,

jen stále opakuje, že její právníci neshledali žád-
nou chybu a pokud se nějaká v budoucnu objeví,
byla neúmyslná. Smlouvy na opravu kina prý po-
depsala pouze účelově, protože chtěla, aby město
získalo dotace. Dotace nejsou, ale závazky ze
smluv trvají. Jak se s tím vypořádá současná rad-
nice, není zatím jasné. 
„Město dotaci na opravu kina kvůli formálním
nedostatkům nezískalo. Zahájíme jednání se sta-
vební firmou a požádáme ji, aby od nevýhodných
smluv odstoupila. Celou záležitost předáváme k
prošetření policii,“ uvedl na zastupitelstvu staros-
ta Petr Digrin. Celková zadluženost obce se pohy-
buje kolem 4 milionů korun ročně. K tomuto faktu
bývalý radní Kejř řekl, že v tom nevidí nic divné-
ho. „Ať se přihlásí ten, kdo si nepůjčil na televizi
nebo ledničku,“ vyzval na zastupitelstvu přihlíže-
jící občany. Jana DIGRINOVÁ

Bývalá starostka Mníšku pod Brdy Alexandra Me-
runková. Foto Petr DIGRIN

V muzeu se bude besedovat 
o hádankách minulosti
Beroun - Beseda se spisovatelem Jiřím Bílkem
se koná 21. března od 17.00 v berounském Mu-
zeu Českého krasu. Beseda je součástí cyklu
Setkání s autory, které máte rádi.
Spisovatel Jiří Bílek nechá posluchače nahléd-
nout do své tvůrčí kuchyně i do dosud vydaných
knih, v nichž se zamýšlí nad hádankami naší mi-
nulosti. V těch mapuje i zajímavá místa našeho
regionu, kudy kráčela historie. Například třetí díl
publikace Hádanky naší minulosti má podtitul
Krutá smrt zbožné babičky a popisuje událost, jež
se odehrála v 10. století na Tetíně.                      (lei)

Dobřichovice, Černošice – Bezpečnostní kame-
ry by mohly ještě v letošním roce ohlídat dob-
řichovické nádraží. Kamery budou střežit i sil-
nice při vjezdech do Černošic.
Tři kamery zakoupila černošická radnice. Umístit

je chce u vjezdů do města. Důvod? „Objevují se tu
zloději osobních aut, železných kanálů a dalšího
majetku. Dokonce nám ukradli i část skateboar-
dového hřiště. To určitě museli odvést na náklaďá-
ku,“ říká místostarostka Černošic Helena Lang-
šádlová s tím, že městu způsobili škodu za více
než dvě stě tisíc. „Máme jen tři hlavní vjezdy do
města, tam umístíme kamery,“ řekla Langšádlová.
Pod dozorem tak budou silnice směřující na Dob-
řichovice, Solopysky a Radotín. 
„Jsme schopni přesně zjistit, kdy ke krádeži došlo
nebo v jakém autě zloději přijeli. Dosud nám ale
chyběly kamery. Teď budeme moci zpětně ze záz-
namu vše dohledat,“ řekl velitel městských stráž-
níků Gregor Dušička. Dodal, že město již kamery
má, nyní zbývá dořešit některé formální věci, ja-
ko je montáž kamer a povolení k odběru energie.
Sledovat dění na parkovišti u nádraží, které je
maximálně využívané, chce i radnice v Dobřicho-
vicích. Systém chce vyzkoušet ještě letos. Sta-
rosta Michael Pánek počítá s tím, že pokud se
kamery osvědčí, zváží jejich umístění i na dalších
místech. „Kdyby se totiž stala nějaká krádež, stačí
jen zpětně dohledat na záznamu pachatele,“ sdě-
lil. Pavla ŠVÉDOVÁ

Diskusní fórum na webu
mají Černošice i Řevnice
Černošice – Nové diskusní fórum mají webové
stránky města Černošice. Diskutovat na síti
mohou  i obyvatelé Řevnic a Dobřichovic.
Černošičtí mají na stránkách k dispozici fóra dvě.
Na oficiálním, kam mohou přispívat jen registro-
vaní uživatelé, lze diskutovat či klást dotazy úřed-
níkům a vedení města. Bez registrace je přístupné
necenzurované diskusní fórum Hyde Park.
Diskusní fórum mají také Řevnice. V současnosti
má již 738 registrovaných uživatelů a obsahuje na
139 příspěvků. V poslední době například náv-
štěvníci webu upozorňují na havarijní stav  Tře-
baňské ulice, kde se kvůli výmolům jezdí často v
protisměru. (pš)

Černošice budou hlídat kamery
DOBŘICHOVICKÁ RADNICE ZASE HODLÁ SLEDOVAT ZDEJŠÍ NÁDRAŽÍ

Mladíci na motorce narazili
do dodávky, jeden je mrtvý
Dobřichovice - Vážná dopravní nehoda se stala
uplynulý pátek v Dobřichovicích. Dva mladíci
na motorce narazili do auta. Jeden z nich ha-
várii nepřežil.  
Řidič motorky zřejmě nedal přednost dodávce při
vjíždění na hlavní silnici a srazil se s ní tak, že
dodávka skončila v poli asi dvacet metrů od ne-
hody. Na místě byli téměř okamžitě řevničtí zách-
ranáři a hasiči, ti do příletu vrtulníku a příjezdu
další sanitky pomáhali se zraněnými. 
„Oba mladíci měli mnohočetná, velmi těžká zra-
nění, byli napojeni na umělou plicní ventilaci a
odvezeni do pražského Motola. Jeden z mladíků
krátce po příletu vrtulníkem do nemocnice váž-
ným zraněním podlehl,“ řekl šéf záchranky Bo-
řek Bulíček z Řevnic.   (lup)

Policisté chytili dva opilce,
v Řevnicích a v Mníšku
Řevnice, Mníšek - Opilce za volantem přistih-
li ve středu 7. března policisté v Řevnicích. 
„Policejní hlídka kontrolovala vozidlo značky
Renault. Při orientační dechové zkoušce řidiče se
detekční trubička zbarvila zeleně,“ uvedla mluv-
čí policie Praha-venkov Lucie Králová. Pode-
zřelý řidič se podrobil lékařskému vyšetření s od-
běrem krve, kterým mu bylo zjištěno 1,79 promi-
le alkoholu v krvi. 
O několik dní dříve zadrželi řidiče-opilce poli-
cisté v Mníšku pod Brdy. Podezřelého řidiče
Škody Favorit zastavili okolo  čtvrté hodiny ranní
v ulici Ke Škole. „Muž za volantem jevil značné
známky opilosti,“ uvedla Králová. Přístroj odha-
lil, že má v těle 3,21 promile alkoholu. Policisté
mu proto na  místě zadrželi řidičský průkaz. (pš)

Z našeho kraje
* Výsadbu ovocných stromů plánují svinařští
myslivci. „Budeme obnovovat meze v polích me-
zi Svinařemi a Hodyní. Zvěř tam pak bude mít
ovoce,“ řekl hospodář Honebního společenstva
Svinaře Vladimír Cihlář. Peníze na nákup 50 jab-
loní a hrušní poskytl Obecní úřad Hatě.           (lup)
* Na Bajkal se prostřednictvím přednášky podí-
vali ti, kteří přišli do penzionu Domova důchodců
v Mníšku pod Brdy 16. 3. Burjatsko – Bajkal a
Východní Sajany představil obrazem i slovem
David Albrecht. (jdi)
* Jediný zpomalovací práh v Řevnicích, který
byl umístěn kvůli bezpečnosti školáků v Sádecké
ulici, zmizel.  Technická správa Města Řevnice na
webových stránkách města oznámila, že byl do-
časně odstraněn z důvodu uvolnění většího množ-
ství šroubů. Časem má být vrácen zpět. (pš)
* Věci do sbírky pro Diakonii Broumov vybírá
obecní úřad v Zadní Třebani do 23. března. „Sbírá
se šatstvo, boty, nádobí, hračky, vše má být čisté a
složené. Při každé takové akci předáváme asi tři-
cet pytlů a krabic,“ sdělil zadnotřebaňský starosta
Lubomír Schneider.       (lup)
* Mníšeckou školku v ulici Nová čeká o letních
prázdninách rekonstrukce. Zastupitelstvo odsou-
hlasilo koncepci adaptace areálu. Projekt je roz-
dělen do dvou etap. „Nejprve vznikne třída v sute-
rénu budovy, do níž může od 1. září nastoupit asi
15 dětí. V druhé etapě bychom se zaměřili na vy-
budování nástavby na mateřské škole. Záleží na
tom, jestli se nám podaří sehnat peníze,“ říká sta-
rosta Petr Digrin. (jdi)
* Chcete si vyzkoušet namalovat vitráž na sklo?
Šanci budete mít 24. března v mníšeckém
Kulturním středisku v Lipkách. Zhotovíte si obrá-
zek na skle o rozměru 10x13 cm. Můžete si při-
nést nakreslený jednoduchý motiv na papíře. Při-
hlásit se můžete formou SMS na tel.: 728 244
846. Cena kurzu je 80 Kč. (jdi)
* Při projížďce na koni spadla minulý týden dív-
ka na louce u Všenor. Praskl jí řemen u sedla.  „Se
zlomenou rukou jsme ji odvezli do nemocnice,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.   (lup)
* Úterý třináctého března bylo nešťastným pro
cyklistu ze Řevnic. Přišel o kolo za 20 000 korun. 
Neznámý lupič přelezl plot pozemku, rozlomil zá-
mek u dveří do garáže a odcizil jízdní kolo znač-
ky Author.  (pš)
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Oheň je dobrý sluha, ovšem zlý pán!
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 19)

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Podbrdsko - Před časem jsme v
Našich novinách zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »tramp-
skou latinou«. Dnes vám nabízíme
článek o ohních.                          (NN)
Když se setmí a na nebi objeví první
hvězdy, rozhoří se v táboře oheň a
měkce zazní kytara. Posezení u tábo-
rového ohně je vždy slavnostním zá-
žitkem, ať už je to táborák s progra-
mem, zpěvem, vyprávěním nebo jen
mlčením při praskání hořících polen.
Bez ohně se žádný opravdový tábor
neobejde. 
Oheň má pro každého jen trochu
vnímavého člověka pravěké kouzlo a
přímo magickou přitažlivost. Indiá-
ni - stejně jako jiné přírodní národy -
oheň uctívali. Byl pro ně posvátným
božstvem i důležitým pomocníkem v
dennodenním životě. 
S ohněm se odjakživa kamarádili ta-
ké trampové a skauti. V dobách, kdy
ještě neplatila tak přísná opatření
jako dnes, jsme  zakládali ohniště na

každé výpravě. Je třeba říci, že na
bezpečnost jsme dbali vždy.  Stejně

jako na zahlazení ohniště.  Po našem
odchodu z místa táboření jen málo-
kdo nezasvěcený poznal, že zde ho-
řel oheň. 
Bohužel, vinou neukázněných výlet-
níků, kteří s trampingem ani skautin-
gem neměli příliš společného (taky
jsme jim říkali mastňáci či paďouři)
se dnes rozdělávání ohně ve volné
přírodě nedoporučuje. Abychom se
vyhnuli  nepříjemnostem, je rozum-

nější se předem domluvit s hajným
či ochranáři. Jiná situace je na tábo-
ře, kde se s ohněm počítá. Ovšem,
opatrnosti není nikdy dost - oheň je
sice dobrý sluha, ale zlý pán. Nikdy
ho nenecháme bez dozoru, před od-
chodem ho vždy uhasíme, zasypeme
hlínou a přikryjeme drny. S ohněm
se zachází jako se střelnou zbraní –
to znamená, že nešikům se zápalky
nepůjčují. Vladimír ROGL

Zadní Třebaň přijme
číšníka nebo servírku

k trvalému pracovnímu poměru
jen vážní zájemci

Informace v místě
nebo na tel.: 603 81 66 17

Typy táborových ohňů. Kresba Jiří PETRÁČEK

Řevnice, Dobřichovice - Kronikáři
často považují za prvořadý úkol
dopátrat se původu jména »své«
obce. Někdy nám to napoví pověs-
ti, jindy darovací listiny českých
králů. Mnohdy je jméno obce od-
vozeno od činnosti jejích dávných
obyvatel nebo od výrobků, který-
mi obec kdysi proslula.
Jméno města Řevnic bylo prý odvo-
zeno od dřevnice, tedy místa, kde se
soustřeďovalo zpracování a obchod
se dřevem. Symboly této činnosti
jsou i v městském znaku. Druhá teo-
rie však praví, že toto jméno pochá-
zí od slova řevnice, tj. nástroje na vá-
bení jelenů, který umné ruce někte-
rých mužů uměly vyrábět. Tato mís-
ta byla známa v celém království.
Nebylo jich však mnoho. Byla vždy
v blízkosti lovišť. Druhé velké místo
podobného jména známe na opač-
ném konci lesního komplexu, který
kdysi pokrýval Střední Čechy -
Řevničov. Jiná jsou na jihu Čech -
Řevnov, Řevňovice. Názor na dřev-
nice sice svého času převládl, v žád-
né kronice se s ním ale nesetkáváme.
Mnohem snadnější výklad a také
poetičtější nabízí název Dobřichovi-
ce. Podle kronikáře a hlavního auto-
ra vynikající knihy o Dobřichovicích
Václava Kratochvíla, založil kdysi
dávno obec jistý Dobřich. Byl to je-
den z vladyků kmenů kdesi v Bílém
Chorvatsku, který se vydal spolu s
vladyky Čechem a Lechem a svým

lidem na západ, aby zde hledal zemi
oplývající medem a strdím. Ale již
před přechodem hor se nepohodli a
Lech se vydal na sever po proudu
mohutné řeky, zatímco Čech a Dob-
řich pokračovali dál na západ. Spo-
lečně přešli hory. Čech vedl svůj lid
rovinami až narazil na vysoký ko-
pec, odkud se mu naskytl krásný vý-
hled do úrodné a bohaté krajiny, kte-
rou osídlil. Dobřich však pokračoval
dál přes řeku Labe i druhou menší až
dospěl do mírně kopcovité krajiny.
Zde na malém pahorku, pravděpo-
dobně na místě, kde dnes stojí kar-
lický kostel, vybudoval slovanské
hradiště. Řeka se v té době zřejmě
ještě prodírala lužním lesem a znač-
ně se větvila.

A co Dobříč a Dobříš? 
Sídlo vladyky Dobřicha převzalo
později jeho jméno. V  dalších letech
začala o kus dál vznikat ves Dobři-
chovice, kterou v roce 1253 věnoval
král Václav I. řádu křižovníků. Dob-
řichovice tedy své jméno odvozují
podle pověsti od svého zakladatele
bájného Dobřicha, který připutoval s
praotcem Čechem do této země.
Ale je tomu opravdu tak? V okolí
máme podobná jména obcí -Dobříč
či za kopci Dobříš. Sahala Dobřicho-
va země tak daleko? Jiný výklad
jména Dobřichovic ale neznáme.
Nezbyde nám tedy nejspíš,  než věřit
pověsti. František ŠEDIVÝ

HOSTINEC U KAPLIČKY

Kde se vzaly Řevnice?
DOBŘICHOVICÍM PRÝ DAL JMÉNO VLADYKA DOBŘICH
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Liteňští školáci sponzorují papouška
DĚTI SI V PRAZE UŽILY DEN PRO SPONZORY - ÚČASTNILY SE ZNALOSTNÍ SOUTĚŽE, ŠLY PO »PTAČÍ« STOPĚ

Základní škola v Litni  již několik
let spolupracuje s pražskou ZOO.
Žáci částkou 1000 korun ročně
sponzorují papouška mnišího. Za
to nás někdy čeká odměna,  napří-
klad volný vstup do zahrady, často
doprovázený zajímavou akcí.
V loňském roce jsme spojili návště-
vu zoo s pozorováním částečného
zatmění slunce, letos jsme si užili
Den pro sponzory.
Výletu se zúčastnila šestá a devátá
třída. Vstup byl volný a děti také do-
staly drobné občerstvení (hranolky a
colu – k jejich velké radosti).
Účastnili jsme se také znalostní sou-
těže, šli jsme po »ptačí« stopě a se
střídavým úspěchem odpovídali na
zadané otázky. Snaha byla odměně-
na diplomem a milými cenami.
A jak vypadá »náš« papoušek mniší?
Je asi 20–30 cm vysoký, má krásnou
zelenou barvu. Ba celou škálu zele-
ných barev byste na něm našli, od
hráškové, přes jarní trávu až skoro k
tyrkysovým odstínům. Náprsenka je

bílá s příměsí žlutých tónů, malé čer-
né korálky – očka a světlý okrový
zahnutý zobák.
Kde ho můžete vidět? Jen co popo-
jdete pár kroků od vchodu, uslyšíte
šum, takový přiměřený, asi jako v
naší škole v přízemí (kde jsou jen
prvňáci). Půjdete tím směrem, hluk

se stává zřetelnějším. Už to trochu
připomíná první patro (to patří žá-
kům prvního stupně). Uvidíte řadu
klecí, v každé z nich jsou všelijací
papoušci. Různě nahlas si mezi se-
bou štěbetají. Jen v té jedné je neu-
věřitelně hlasité hejno zelených křik-
lounů, z nichž vás začne bolet hlava

stejně rychle, jako při dozoru o velké
přestávce ve druhém patře naší školy
(které obývají žáci druhého stupně).
A tak si tam chvilku stojíte, pozoru-
jete ten cvrkot a chápete, že lepší
zvíře na sponzorování jsme si zvolit
opravdu nemohli.            

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Letošní  mníšecký Večer pro Tibet se
konal v pátek  9. března,  v předve-
čer osmačtyřicátého výročí krvavé-
ho potlačení povstání ve Lhase roku
1959. Nevytopený sál Divadélka K
proteplily svíčky na stolech, návš-
těvníky zahřál i tradičně podávaný
zelený jasmínový čaj.
O své zážitky ze společného putová-
ní po Ladakhu  (území v indickému
Kašmíru, tzv. Malý Tibet) se s publi-
kem podělily sestry Hana a Zora Ry-
sovy z Dobříše, Stáňa Firstová z Pra-
hy a Jitka Kulhánková z Karlových
Varů. Poslední jmenovaná přispěla
poutavými ukázkami z chystané
knížky, Hana Rysová představila své
krásné barevné i černobílé fotografie
a vyprávěla o setkáních  s Dalajla-
mou. Částka 1 800 Kč vybraná na
dobrovolném vstupném byla pouká-

zána na konto Veřejné sbírky Tibet
pořádané organizací Lungta. 

Peníze na vzdělávání
Finanční prostředky z této sbírky
jsou používány především  na  vzdě-
lávací projekty. Ti, kdo by rádi na
konto sbírky přispěli, tak mohou uči-
nit zasláním finanční částky na účet
1839805001/2400, nebo pomocí
SMS zprávy ve tvaru DMS TIBET
na číslo 8777 (cena DMS je 30 Kč,
na konto se dostane z této částky 27
Kč). Bližší informace o sbírce a akti-
vitách na pomoc Tibetu  i další zají-
mavosti naleznete na adrese
www.lungta.cz, obrazovou reportáž
z mníšeckého večera ve Fotogalerii
na webových stránkách města
www.mnisek.cz .

Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/B

Dráteníci budou
mít sraz v rozhlase
Všichni příznivci drátu jsou srdečně
zváni na 5. divoký sraz dráteníků,
který se uskuteční v pondělí Veli-
konoční 9. dubna. 
Čas od času pořádá zadnotřebaň-
ská drátenická škola pro své džarky 
setkání. Název »divoký sraz drátení-
ků« vznikl pro odlišení od oficiál-
ních srazů, které se konají na pod-
zim v Jílovém. Divoké srazy se usku-
tečnily už čtyři, dva v Bukovanech a
dva ve Svinařích. Ten pátý bude
zvláštní. Jsme zváni na živé vysílání
pořadu Dobré jitro Českého rozhla-
su 2 Praha. Vysílat se bude 9. dubna
od 6.30 do 8.30 ve vstupní hale his-
torické budovy pražského rozhlasu
ve Vinohradské ulici v Praze 2. 
Zájemci se mohou zúčastnit aktivně
- předvádět své řemeslo a vystavit
výrobky (stačí přijít i s jedním zají-
mavým kouskem), nebo pasivně - ja-
ko posluchači a diváci. Vysílání mo-
deruje Světla Magni, hrát bude živá
kapela, o překvapení jistě nebude
nouze. Jedinou podmínkou účasti je
přinést či předvést něco velikonoč-
ního. Sraz bude avizován několik
dní předem v rozhlase. Každý účast-
ník si odnese číslovaný glejt stvrzu-
jící účast. Věřím, že se budete dobře
bavit.    Petr MUSIL,

lektor třebaňské drátenické školičky

Senioři oslavili
masopust i MDŽ
Masopust se každoročně koná také v
dobřichovickém Domově důchodců.
Ten letošní, pátý, se uskutečnil ve st-
ředu 28. února.
Ve stylově vyzdobené jídelně se do-
poledne sešli téměř všichni obyvate-
lé domova, aby si společně s maska-
mi: ježibabou, klaunem, nádražá-
kem a bohyní, zazpívali a někteří i
zatančili. Po obědě masky obešly
pokoje, seniorům rozdaly koblihy a
s některými si přiťukly becherovkou. 
Následující čtvrtek jsme společně
oslavili MDŽ. Každá z našich babi-
ček dostala narcisku a odpoledne
jsme si u kávy, zákusků, chlebíčků a
štamprličky popovídali a zazpívali.
Touto cestou děkujeme našim oby-
vatelům K. Mládkovi, V. Benešovi a
A. Poustkové za pomoc při přípra-
vách masopustu i MDŽ. 
Podrobné informace o našem zaří-
zení mohou čtenáři NN najít na na-
šich nových webových stránkách
www.dddobrichovice.cz 
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

S exotickým ovocem
raději opatrně...
V důsledku dalšího bláznivého vtíp-
ku klimatických změn, kdy opět pa-
dají teplotní rekordy, postihla nás již
několikátá vlna viroz a onemocnění.
Jak mi potvrdila doktorka Štorchová
z Hostomic, kašle snad celý národ.
Lékaři předepisují sirupy, léky, čaje i
jiná léčiva a zároveň doporučují zvý-
šené dávky vitamínů, nejlépe v čer-
stvém ovoci.
Dovolím si vám nabídnout názor od-
borníků na zdravou výživu, kteří va-
rují před neuváženou konzumací
exotických druhů ovoce. Každá země
má svá specifika, jazyk i zvyklosti. K
tomu patří i plody, které se v té které
zemi pěstují. I lidé zde žijící jsou
jakýmsi neviditelným systémem takto
nastaveni. Zelenina a ovoce, které se
u nás pěstuje, vychází se země a pod-
mínek, v jakých žijeme i my, je pro
nás přirozené. Exotické ovoce se do-
váží většinou z velkých dálek, trhá se
nezralé, dozrává někde na lodi či v
letadle a navrch bývá chemicky ošet-
řeno proti škůdcům a plísním. Ob-
chodníci ovoce ještě pěkně naleští
aby  vypadalo co nejlákavěji a dobře
se prodávalo. Nejdůležitějším fakto-
rem pro zrání ovoce a růst zeleniny
je sluneční svit, který logicky v těch-
to případech chybí. 
Co stačilo našim předkům, nám již
bohužel nestačí. Jak jadrně říkala
Helena Růžičková ve filmu Slunce
seno...: „Samou roztažeností neví-
me, co bysme do tý huby dali.“ A jak
správně zní přísloví Všeho s rozu-
mem, nehledě na to, že vlivem otep-
lování planety je možné, že exotické
ovoce bude brzy i u nás  přirozené. 
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

V současné době podnikáme kroky ke snížení nákladů
za svoz komunálního odpadu. Jedním z nich je zrušení
sběrného místa v ulici Řevnické u plechové ohrady. Vy-
nalézavost a bezohlednost občanů ze širokého okolí se
stala neúnosnou. Pod rouškou tmy zde odkládali oprav-
du veškerý sortiment nepotřebných věcí. Vždy po víken-
du to zde vypadalo jako při sběru nebezpečného a vel-
koobjemového odpadu.  Jednak  to byl nehezký  »vjezd«
do naší obce, jednak jsme za toto místo vynakládali tři-
krát více finančních prostředků, než byla stanovena ka-
pacita  (2 kontejnery o objemu 1100 litrů ) odpovídající
potřebám lokality Pod Chybou. Dále jsme požádali
Krajský úřad o přidělení jednoho kontejneru na tříděný
odpad – kartonové obaly od nápojů. 
Největší částka se však dá ušetřit chováním každého
jedince produkující odpad, a to hlavně  tím, že bude řád-
ně odpad třídit. Plasty, sklo, papír a nápojové kartony
bude odkládat do vyčleněných kontejnerů, svoji popelni-
ci bude používat pouze na komunální odpad a přistavo-

vat k výsypu pouze, je-li plná. Enormě přibylo popelnic
o objemu 240 litrů, které jsou přistaveny a jsou plné z
1/3. Ty pak platíme jako plné, neboť platíme za kus. Vše
ostatní – tedy  stavební suť, lino, střešní tašky, trávu, vět-
ve a podobný materiál, který »najde« na svém pozemku
si zkrátka odveze na skládku do Řevnic. Je mylné se
domnívat, že když platím poplatek za komunální odpad,
obec zajistí odvoz všeho.
Nejsme zvyklí se takto chovat, ale musíme se to naučit
a být příkladem pro mladší generace.
Děkuji , že jste si přečetli tento článek a uvědomili si, že
vše s něčím souvisí. Třeba současné podnebí – kdy se
vytrácí rozdíly v jednotlivých ročních obdobích - je ná-
sledkem bezohledného chování nás všech.
Současně bych vás chtěl pozvat na veřejné zasedání za-
stupitelstva obce, které se bude konat ve čtvrtek 5.dubna
od 18.00 ve Společenském domě. Podrobnější informa-
ce o programu budou vyvěšeny na úředních deskách ob-
ce.     Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Vynalézavost a bezohlednost lidí je neúnosná!

BESEDA NA HŘBITOVĚ. Hned dvě setkání s občany na hřbitově uspořáda-
la před několika dny mníšecká radnice. Starosta a radní s lidmi diskutovali
hlavně o kácení tújí na hřbitově. Foto Jana DIGRINOVÁ, Mníšek pod Brdy

Mníšečtí podpořili Tibet
HANA RYSOVÁ VYPRÁVĚLA O SETKÁNÍ S DALAJLAMOU
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Fotbalistům začínají mistrovské boje
ŘEVNICKÉ A-MUŽSTVO PŘES ZIMU MOHUTNĚ POSILOVALO, TŘEBAŇSKÝ OSTROVAN JE BEZE ZMĚN

Řevnice, Zadní Třebaň - S cílem
hrát v poklidném středu tabulky 1.
A třídy krajské soutěže vstoupili
hráči řevnického A - mužstva do
jarní sezony. 
Přes zimu nastaly v jeho kádru  ne-
zvykle velké změny. Z pražského
Vyšehradu přišli brankář Huleš, ob-
ránce Rosenkranz a útočník Socha. 
Své působení na hřišti za vodou pro-
dloužili Bezpalec a Elsner. Tím vý-
čet příchodů nekončí - kádr posílila
ještě dvojice bratrů Chaloupkových
z Broumova. Jde o velký řez do se-
stavy a zda to bude ku prospěchu,
ukážou až další utkání. To první jarní
v Kněževsi však jednoznačně nazna-
čilo, že ambice řevnických fotbalistů
byl mohly být ještě vyšší, než s kte-
rými do jara vstoupili.

OZT: Boj na obou pólech
Fotbalisté třebaňského A – mužstva
skončili po podzimu na skvělém dru-

hém místě okresního přeboru a pře-
stože nemají ambice postoupit, umí-

stění v nejvyšších patrech tabulky by
jistě rádi udrželi. Kádr prakticky ne-

doznal žádných změn, avizovaný od-
chod Šťastného do jednoho z praž-
ských týmů se nekonal, a tak muž-
stvo zůstalo prakticky pohromadě.
Jen nemůže počítat celé jaro s dis-
tancovaným Kozákem, který však na
podzim velmi často kvůli zranění ab-
sentoval. Úvodní zápasy jara stihne i
obránce Procházka, kterého ovšem
v dubnu čeká operace menisku. 
Jiné starosti bude mít třebaňská zálo-
ha. Béčko Ostrovanu bude bojovat o
udržení třetí třídy okresní soutěže. 
V posledním přáteláku před začát-
kem mistrovské sezony prohrál Os-
trovan upylnulou sobotu v Radotíně
s týmem Letů 2:3. Góly stříleli Bací-
lek a Görög. Jiří PETŘÍŠ, (jap)

Ostrovan Zadní Třebaň A
24. 3. 15.00 Nižbor - OZT A
31. 3. 16.00 OZT A  - Cerhovice

8. 4. 16.30 Králův Dvůr B – OZT A
14. 4. 16.60 OZT A – Tlustice 
21. 4. 17.00 Karlštejn – OZT A
28. 4. 17.00 OZT A – Bzová B

5. 5. 10.15 SKP Beroun – OZT A
12. 5. 17.00 OZT A  - Stašov
20. 5. 17.00 Hořovice  B – OZT A
26. 5. 17.00  OZT A – Osek

2. 6. 17.00 Hýskov – OZT A
9. 6. 17.00 Neumětely – OZT A

16. 6. 17.00 OZT A – Újezd

Ostrovan Zadní Třebaň B
25. 3. 10.15 Cembrit – OZT B

1. 4. 16.00 OZT B – Všeradice A
8. 4. 16.30 Chyňava – OZT B

15. 4. 16.30 OZT B – Zdice B
22. 4. 17.00 Trubín  - OZT B
29. 4. 17.00 OZT B – Jáchymov

6. 5. 17.00  Loděnice B – OZT B
13. 5. 17.00 OZT B – Svatá
19. 5. 17.00 Lužce – OZT B
27. 5. 17.00 OZT B – Tetín

3. 6. 17.00 Hýskov B – OZT B
9. 6. 17.00 Osov – OZT B

17. 6. 17.00 OZT B Hudlice

Osovší borci zdolali
Hostomice i Neumětely
Osov – Celek Hostomic si k přátel-
skému utkání pozvali osovští fot-
balisté. Radovali se z nečekaného
vítězství.
Hostomice přijely ze zkušeným
mužstvem, proto první půle vyzněla
herně pro ně. Po změně stran se ale
projevila větší fyzická kondice osov-
ského týmu. Výhrou 4 : 3 potvrdili
připravenost do jarních bojů o zá-
chranu ve 3. třídě okresní soutěže. V
dalších přátelských zápasech si SK
Osov poradil s SK Neumětely 3 : 2 a
remizoval s SK Chlumec 2 : 2. 
Své první přátelské fotbalové utkání
letošního roku odehráli i osovští žá-
ci. Na domácím hřišti prohráli s hos-
tomickým klubem 0:2.        (sih, koč)

Zadní Třebaň, Mníšek pod Brdy -
Hned dva turnaje ve stolním teni-
se se konají poslední březnový
den. Jeden v Zadní Třebani, druhý
v Mníšku pod Brdy.
Sedmý ročník turnaje PINGPONG
Open určeného ženám i mužům po-
řádají 31. 3. v zadnotřebaňském
Společenském domě místní turisté.
„Po základních dvouhrách budou
následovat čtyřhry žen, mužů a sa-
mozřejmě i nejvíce oblíbené čtyřhry
smíšené,“ uvedla jedna z organizáto-

re Jaroslava Zavadilová s tím, že
prezence začíná v 9.30 a samotné
boje začnou v 10.00 hodin.
Jarní turnaj ve stolním tenisu Mní-
šecká smeč si můžete přijít zahrát v
sobotu 31. 3. od 10.00 do tělocvičny
základní školy v Mníšku pod Brdy.
Přihlášky, kde uvedete jméno, pří-
jmení a věk, posílejte prostřednic-
tvím SMS na tel.: 775 591 142 nebo
e-mailem na: typltomas@volny.cz .
Smeč pořádá sdružení Oáza.
Jana DIGRINOVÁ, Miloslav FRÝDL

Tenisté pořádají turnaje
CTITELÉ PINGPONGU SE SEJDOU VE TŘEBANI I V MNÍŠKU

SEZONA JIM NIKDY NEKONČÍ. Registrovaným fotbalistům začíná jarní část sezony. Řevničtí »pláckaři« se ke svým
zápasům scházejí neděli co neděli bez ohledu na roční období. Foto NN M. FRÝDL
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Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Večerka Roubal a dcera,
obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, 

u Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod;  Lety:
Obecní úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn:

Obchod, Koloniál u obecního úřadu, čerpací stanice, Infocentrum;
Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží; 
Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.

E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz

Řevnice zvítězily venku, doma prohrály
Řevnice - První dva jarní mistráky mají za sebou fotbalisté Řevnic hrají-
cí 1. A třídu krajské soutěže. Bodovali jen v jednom.
Kněževes - Řevnice 0:4 
Branky: Jůna 3, Chaloupka
Lépší vstup do jarní části krajské si Řevničtí přát nemohli. Především v prv-
ním poločase se jim povedlo na co sáhli a útočník Jůna byl k neudržení. Do
změny stran bylo rozhodnuto - 0:3. Ve 2. poločase frustrovaní domácí pře-
skupili řady, nakopávanými míči se snažili vytvořit tlak, ale bez úspěchu. 
Řevnice  - Zápy 1:3 
Branka Řevnic: Bezpalec 
Do Řevnic přijelo druhé mužstvo tabulky, ale odpor domácích, kteří nastou-
pili bez čtyř hráčů základní sestavy, zlomilo až před koncem utkání. Řev-
ničtí dohrávali o deseti hráčích. (mák)

Třebaň jede do Nižbora
KDY A KDE HRAJÍ FOTBALISTÉ OSTROVANU

Béčko vykopává v dubnu
ROZPIS JARNÍCH MISTRÁKŮ FOTBALISTŮ ŘEVNIC

SK Řevnice
24. 3. 15.00  Rakovník -  Řevnice 
31. 3. 16.00  Řevnice A - Měchenice
7. 4. 10.30 Hvozdnice -  Řevnice

14. 4. 16.30 Řevnice A -  Velvary 
21. 4. 10.15  Hořín -  Řevnice A  
29. 4. 10.30 Tuchlovice – Řevnice A  

5. 5. 17.00 Řevnice A -  Hradištko 
12. 5. 17.00  N.Knín - Řevnice A 
19. 5. 17.00 Řevnice A - Vraný 
26. 5. 17.00  Jílové -  Řevnice 
2. 6.  17.00  Řevnice  - P. Mělník 

9. 6. 10.15 Sp Příbram -  Řevnice 
16. 6. 17.00 Řevnice - V.Dobrá 

SK Řevnice B
8. 4. 16.30 Řevnice -  Vonoklasy B 
15. 4. 16.30 Mníšek B -  Řevnice B 
22. 4. 17.00 Řevnice B  - Všenory B 
29. 4. 17.00 Řevnice B  - Černošice 

6. 5. 17.00 Choteč B - Řevnice B 
13. 5.17.00  Řevnice B -  Lety B 
20. 5. 17.00  Kazín B - Řevnice B
27. 5. 17.00 Řevnice B - Kytín 
10. 6. 17.00 Řevnice B - Klinec


