
Hurikán Emma proháněl hasiče
ŘEVNIČTÍ PROFESIONÁLOVÉ ODSTRAŇOVALI PADLÉ STROMY A SPRAVOVALI STŘECHY

Nejstarší Čech se 
narodil v Řevnicích
Řevnice, Nový Bor – Nejstarší
muž České republiky se narodil v
Řevnicích. 
Josef Ráž, který před několika dny
oslavil v Novém Boru 104. naroze-
niny, se narodil v Řevnicích v roce
1904. Jako úředník berní správy za-
čal působit v Dobrušce a odtud se
dostal do Nového Boru, kde se také
seznámil s budoucí manželkou. Ny-
ní je nejstarším obyvatelem Nového
Boru, Libereckého kraje a podle in-
formací Krajského úřadu v Liberci
také nejstarším mužem v Česku. „Je
úžasný, usmívá se, čte bez brýlí, pro-
stě v pohodě,“ řekla radní Liberec-
kého kraje Hana Králíčková. Ráž je
sokolem, cvičí a nekouří. (pš)

Řevnice - Devatenáct výjezdů ha-
sičských vozů si zkraje března vy-
žádalo řádění hurikánu Emma v
Řevnicích a okolí.
Ve městě samém zasahoval Hasičský
záchranný sbor (HZS) pouze jednou -
zajišťoval utrženou střechy na mateř-
ské škole. Utrženou hliníkovou kryti-

nu hasiči jištění lezeckou technikou
přitloukli zpět ke střeše. 
Hasičský záchranný sbor také odstra-
ňoval padlé stromy ze silnic - v
Řevnicích na Mníšecké, mezi Mořin-
kou a Rovinou u osady V chaloup-
kách a v Letech Pod lesem. Z Černo-
lic byl nahlášen smrk nebezpečně

nakloněný nad dům. Řevničtí záchra-
náři nejdříve strom zajistili proti dal-
šímu pohybu a poté ho rozřezali mo-
torovou pilou. 
V okolí Řevnic byl také vyhlášen po-
plach šesti dobrovolným hasičským
sborům, které vyjely celkem čtrnáct-
krát podle telefonátů od občanů, tak
jak zprávy přicházely na operační
středisko v Kladně.
Jednotka SDH Dobřichovice zasaho-
vala čtyřikrát, Mokropsy a Jíloviště
třikrát, Mníšek dvakrát, Trnová a
Choteč měly po jednom zásahu. 
Žádný hasič nebyl při záchranných
pracech zraněn a škodu neutrpěla ani
hasičská technika.     Vilém ŠEDIVÝ

18. března 2008 - 6 (464) 6 Kč

Dobřichovické trhy ohlásily blížící se jaro

Jarní trhy se uplynulou neděli konaly v Dobřichovicích. Malí i velcí návště-
vníci si mohli koupit třeba velikonoční hodovačky. Foto NN L. PALIČKOVÁ

TV Nova slavila s presidentem 
- a s řevnickými záchranáři
Řevnice, Praha - Večírek u příležitosti čtrnáctých
narozenin televize Nova, který se konal 7. března v
Praze, zajišťovala zdravotnicky řevnická záchranná
služba.
Program uváděly tři moderátorky Televizních novin
Lucie Borhyová, Markéta Fialová a Renáta Czader-
nová. Kromě ředitele Novy a známých tváří televize se
večírku zúčastnili také mnozí herci, zpěváci a politici
včetně českého prezidenta Václava Klause. Mezi hosty
nechyběla Jiřina Bohdalová, Zlata Adamovská či Jiřina
Jirásková. Celkem přišlo přibližně700 lidí. „Všechno
bylo v pohodě, nikoho jsme nemuseli ošetřovat,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup)

Tenistce Navrátilové vrátili
»ukradené» české občanství
Praha – Nejslavnější tenistka všech dob a ro-
dačka z Řevnic Martina Navrátilová získala po
více než třiceti letech znovu české občanství.
Informaci přinesla agentura AFP.
„Dostala jsem ho zpátky 9. ledna,“ řekla Navráti-
lová během své návštěvy Tokia. Potvrdila, že si i
nadále ponechá americký pas, který obdržela v ro-
ce 1981, šest let po svém útěku z Československa. 
Držitelka 59 grandslamových titulů žije trvale v
USA, do Čech (a do Řevnic) ale pravidelně jezdí.
Má dokonce v úmyslu založit v Česku tenisovou
akademii. (pš)

POSLEDNÍ KARNEVAL. Asi poslední karneval v Poberouní se konal uplynulou sobotu v Hlásné
Třebani. Celé odpoledne se v místní sokolovně odehrával veselý program. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Dobřichovice získaly od Unie desítky milionů
Dobřichovice – Takřka třicet milionů korun už se podařilo dobřichovic-
ké radnice získat v uplynulých pěti letech z Evropských fondů. 
Uvedl to starosta Michael Pánek. Peníze byly použity na spolufinancování
čtyř akcí. „Pro představu - je to zhruba třetina až polovina jednoho celého
ročního rozpočtu města,“ upřesnil Pánek. Ze získaných peněz byla obnovena
lávka pro pěší, kterou v roce 2002 strhla velká voda, na kterou Dobřichovičtí
získali necelých deset milionů. Přibližně stejná suma byla určena na opravu
silnic po povodni. Tři miliony korun město použilo na vybudování parkoviš-
tě u nádraží, které slouží jako nástupní místo na cyklotrasu Green way Praha
– Vídeň. „Zatím poslední velkou akcí, na které se podílela Evropská unie, je
zlepšení dopravní obslužnosti komerčně obchodní zóny, tedy rekonstrukce
druhé části ulice 5. května,“ doplnil Pánek. (pš)

Mládek přijede do Hlásné

A dalších 12 stran informací z našeho kraje
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Mníšek, Praha - Knihu a CD Ryba
z Havaje pokřtila zkraje března v
restauraci na pražských vinohra-
dech herečka Zora Jandová, která
žije v Mníšku pod Brdy.
Křtu se zúčastnily děti z pěveckého
souboru Vltavín, děti z Dětského do-
mova za Prahou i herec Zdeněk Srs-
tka. Ten si společně se Zorou Jando-
vou zazpíval na zmíněném cédečku,
kde děti najdou téměř dvě desítky
písniček o zvířatech. 
Zora Jandová měla obrovskou ra-
dost, když viděla, jak velký zájem
její kniha vyvolala. Slavnostní raut
se vydařil, všem chutnalo a každý si
našel to své. Dospělí sýry, salámy,
zeleninu, u dětí celý večer vítězila
zmrzlina. Knihu pokřtil milovník
zvířat, ředitel pražské ZOO Petr
Fejk. Hudbu k písničkám složil man-
žel Zory Jandové Zdenek Merta, ilu-
strace a povídání o zvířatech obsta-
rala Zora Jandová, která poskytla
Našim novinám krátký rozhovor.
Proč jste si jako kmotra knihy
vybrala právě Petra Fejka?
Víte, já chodím do pražské ZOO už
hodně dlouho, velmi často a moc rá-
da. Je mi tam dobře s mými dětmi, je
to taková moje oáza. Jednou jsem
tam viděla člověka hrabajícího vět-
ve, kterého mi později představili ja-
ko nového ředitele. Už je to dávno a
my jsme pořád kamarádi.
Překvapilo Vás něco na samotném
křtu knihy?
Na křtu ani ne, ale zato teď jsem pře-
kvapená. Těší mě reakce lidí na kni-

hu, že jim vůbec stojí za to, aby si na
mne našli kontakt a napsali mi. Tu
zpětnou vazbu jsem opravdu nečeka-
la. Navíc kniha se lidem líbí. Je pří-
jemné zjistit, že si ji nekupují jenom
moji kamarádi. 

Jak dlouho kniha vznikala?
Téměř 17 let. Začala jsem na ní pra-
covat, když byla Viktorka (první
dcera) miminko a pokračovala i při
Esterce, která teď už chodí do školy.
Na našich návštěvách zoologické

zahrady vznikaly písničky i povídání
o zvířatech.
Plánujete další knihu?
Příběhů mám schovaných hodně.
Když bude zájem, sednu si, nakres-
lím další obrázky a udělám třeba i
pět pokračování.
Na křest jste pozvala taky malé děti
z dětského domova. Proč?
Chtěla bych adoptovat nějakého
chlapce nebo děvčátko a podporovat
jeho vzdělání. Něco jako adopce na
dálku. Jsem ve fázi hledání. Dětem
jsem chtěla udělat radost, dát jim
pěkný zážitek.
Na závěr křtu darovali Zora Jandová
a Zdenek Merta svou knížku a dort
ve tvaru knihy – Ryba z Havaje dě-
tem z Mateřské školy Nová z Mníš-
ku pod Brdy.     Jana DIGRINOVÁ

Praha – Siamská kočka Saphira byla jednou z
českých ušlechtilých koček, která uspěla na
mezinárodní výstavě v Praze. Saphira žije se
svou majitelkou v Řevnicích.
Jak informovala Česká tisková kancelář, výstava
se konala v pražském hotelu Pyramida první břez-
novou sobotu. Čeští majitelé přitom posbírali prv-
ní místa téměř ve všech kategoriích. 
Mezinárodní porota složená ze zástupců Chorvat-
ska, Německa, Polska a Česka udělovala tituly ve
čtyřech hlavních kategoriích: perské a exotické
kočky, polodlouhosrsté kočky, krátkosrsté kočky a
siamské a orientální kočky. Právě v poslední sku-
pině bodovala  Dagmar Hrušová z Řevnic se svou

siamskou kočkou Saphirou. Konkurence přitom
byla veliká, porota hodnotila na 250 přihlášených
koček z Česka, Německa, Finska, Norska, Ho-
landska, Polska a Slovenska. „Vítězily ty, které se
nejvíce přibližovaly standardu. U koček se hodno-
tí například, jaký mají tvar uší a jakou mají celko-
vou postavu,“ řekl Jiří Kliment z 1. organizace
chovatelů koček v ČR. Pavla ŠVÉDOVÁ

Autobusy jezdí jinak
Řevnice – Od března se změnily
jízdní řády autobusů vyjíždějících
z Prahy do okolních obcí. Posílen
byl také spoj 311 do Řevnic. 
Informoval o tom mluvčí společnos-
ti Ropid Filip Drápal. „Trvalé změ-
ny vyplývají z požadavků jednotli-
vých městských částí, obcí i samot-
ných cestujících,“ uvedl Drápal. Ro-
pid podle něj posílil linku 311, která
jezdí ze Zličína do Řevnic. Zavádí
se například spoj s odjezdem v
11.14 z Řevnic. V opačném směru
přibudou dva ranní autobusy. Více
informací najdete na webových st-
ránkách www.ropid.cz. (pš)

Jandová s Mertou pokřtili svou knihu
KMOTREM DÍLA DVOJICE ŽIJÍCÍ V MNÍŠKU POD BRDY JE ŘEDITEL PRAŽSKÉ ZOO PETR FEJK

V úterý 4. března si mohli Liteňští všimnout, že se
do restaurace Ve stínu lípy scházejí ze všech stran
neobvyklí hosté, kteří rozhodně nejsou častými
návštěvníky pohostinských zařízení. A ve tři hodi-
ny odpoledne nebylo v restauraci téměř žádné

volné místo. Senioři měli schůzi, kterou zároveň
pojali jako oslavu Mezinárodního dne žen. 
Organizátorkou byla paní Knopová, která se ne-
únavně snaží aktivizovat veřejnost i v mnoha ji-
ných oblastech. Snaha o to, aby se lidé v důcho-
dovém věku scházeli a bavili, je chvályhodná  a
bylo by dobré, kdyby se nápad ujal. 
Úterního setkání se zúčastnilo téměř čtyřicet seni-
orů, většinou žen. Radost jim udělaly děti z liteň-
ské školy, které zahrály na dechové nástroje a za-
recitovaly několik básniček. Malí muzikanti jsou
ze souboru Liteňáček, který při ZŠ vedou externí
učitelé Martina Dvořáková a  Petr Krutský. 
Pěvecký sbor vznikl vloni k příležitosti oslav 100.
výročí narození Jarmily Novotné a spojení s flét-
novým souborem se ukázalo být funkční. Za svou
krátkou existenci už toho stihli poměrně hodně.
Reprezentovali naši školu na koncertech v rámci
zmíněných oslav v Litni a v Praze na Akademii
věd. Vystupovali i v rámci adventních víkendů v
Karlštejně a na vánoční akademii liteňské školy. 

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Liteňské děti recitovaly babičkám
SENIOŘI SCHŮZOVALI A ZÁROVEŇ SLAVILI DEN ŽEN

Kočičí šampionka žije v Řevnicích
V PRAZE SE KONALA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA UŠLECHTILÝCH KOČEK

Zora Jandová s kmotrem Petrem Fejkem. Foto Jana DIGRINOVÁ

Malí tanečníci pořádají ples
Řevnice - Folklorní soubor Klíček a řevnická
Základní škola zvou všechny zájemce na svůj
VII. ples. Bude se konat 5. dubna od 19.00 ve
Společenském domě v Zadní Třebani. 
Jako tradičně zahraje k tanci Velký taneční or-
chestr Václava Zelinky, o předtančení se postarají
děti z Klíčku a Dvorana Country Dancers.
Všichni se mohou těšit na uvítací drink, slosova-
telné vstupenky a samozřejmě tombolu.        (lup)

Lenka Dusilová zazpívá v kině
Černošice - Rocková básnířka a vynikající
zpěvačka Lenka Dusilová vystoupí s kapelou
22. 3. od 20.30 v černošickém Club kině. 
Dusilová vydala na sólové dráze již tři alba. To
poslední Mezi světy lze nazvat přelomovým v je-
jí kariéře. Album sbírá jedno ocenění za druhým
- v roce 2006 se stalo Nejlepším albem roku. 
Lenka Dusilová začala s hudební kariérou už v
deseti letech, kdy se představila na folkovém fes-
tivalu s básní Jiřího Wolkera, kterou zhudebnila.
V roce 1988 nastoupila do dětského pěveckého
sboru Bambini di Praga. V letech 1994 až 1997
spolupracovala se skupinou D. Kollera Lucie. Po
odchodu ze Sluníčka s Kollerem založila skupinu
Pusa. Poté se vydala na sólovou dráhu. Vstupné
na koncert je 150 Kč.                Pavel BLAŽENÍN

Karlštejn: Hrad je otevřený,
kemp zahajuje o svátcích
Karlštejn – Během prvního březnového víken-
du, kdy se veřejnosti poprvé po zimě otevřel
hrad Karlštejn, si památku nad Berounskou
prohlédlo na čtyři sta lidí. Větší návštěvnost
očekává hrad o velikonočním víkendu. 
„To bude poprvé otevřen i kemp. Vše je připrave-
né,“ řekl starosta městyse Miroslav Ureš. Karlš-
tejn bude pro veřejnost v březnu otevřen denně
kromě pondělí od 9 do 15.00.  O hrad je dál zá-
jem i mezi svatebčany. Například osmičkové da-
tum 8. 8. 2008 už je podle matrikářky Evy Cub-
rové zaplněno. „Opět budeme oddávat od rána do
večera,“ potvrdila. (pš)

Ostrov se chystá na sezonu
Zadní Třebaň - Příprava na sezónu začne v
kempu na zadnotřebaňském Ostrově během
Velikonoc. První hosté se sem pak začnou sjíž-
dět v dubnu.
Každý rok sezona na Ostrově začínala o Veliko-
nocích. Ty jsou však letos brzy a ani počasí zatím
není vhodné na kempování, takže se vše bude
teprve připravovat. „Bude se zapínat voda a elek-
třina, větrat chatičky. Prostor pro stany upravíme
až později,“ řekl spolumajitel Ostrova Martin
Gabriel. Podle něj se zde první akce uskuteční v
polovině dubna, kdy přijede do chatek zhruba
čtyřicet lidí.  
Největší nápor hostů se čeká tradičně o prázdni-
nách. „Červenec už máme tak z osmdesáti pro-
cent zamluvený, také víkendy v květnu a červnu
jsou obsazené více než z poloviny,“ dodal Gab-
riel. Podle něj se sem vracejí převážně známí lidé,
kterým se tu v předchozích letech zalíbilo.    (lup)



Strana 3, VÍCE Naše noviny 6/08

Slavím jen rodinná jubilea a VŘSR!
IVAN MLÁDEK: „KDYŽ NEBUDU V POLSKU, RÁD V LÉTĚ DORAZÍM DO HLÁSNÉ TŘEBANĚ...“

Dobřichovice - Sedm koncertů za
čtrnáct dnů odehrál na přelomu
měsíce v Polsku obyvatel Dobři-
chovic Ivan Mládek se svým Banjo
bandem. Třikrát jej tam také na-
táčela místní televize. Populární
bavič, jenž Poláky uhranul hlavně
písní Jožin z bažin, by se měl v létě
znovu objevit na Slavnostech tru-
bačů v Hlásné Třebani. Na těch
loňských sklízel bouřlivé ovace.
Opravdu jste nyní pro Poláky tako-
vá »hvězda«, jak prezentují česká
média?  A opravdu je tam váš song
Jožin z bažin aktuálně jedním z nej-
větších hitů? 
My nevíme, jaké a jestli vůbec jsme
hvězdy. Tímto problémem jsme si
nelámali hlavu v pětatřiceti v Česko-
slovensku, natož teď v šestašedesáti
v Polsku. Vždycky nás zajímalo
hlavně to, jakou odvedeme na pódiu
práci, jestli se diváci bavili a jestli je
dost kšeftů. Je to příjemné, že nás v
Polsku teď skoro každý zná a že nás
tam lidi zřejmě mají rádi - ale nero-
chňáme se v tom, máme důležitější
starosti: abychom polské diváky na
žádném pódiu a v žádném televiz-
ním pořadu nezklamali. 
Čím si vysvětlujete, že vás (a vaše
skladby) Poláci »objevili« právě ny-
ní? Koncertujete přece už hezkých
pár desítek let. 
Komunisti nás až na pár dočasných
zákazů činnosti celkem nechali na
pokoji. Zřejmě jsme jim nevadili a
možná jsme se jim i hodili do kon-
cepce »chléb a hry«. Moc nám ale
nerozuměli a nikdy asi pořádně ne-
věděli, co si o nás mají myslet. A tak
nás radši nechávali pod pokličkou.
Neoceňovali nás za prodej desek,
regulovali počet našich vystoupení a
hlavně nás nikam radši neexportova-
li. Po revoluci už měli obchodníci pl-
no jiných artiklů a nikdo z nich se
nesnažil nás někde venku propago-

vat. My sami jsme byli vždycky na
nějakou iniciativu líní. Brali jsme ži-
vot tak, jak jde. 
Jste známý jako příznivec (a kone-
ckonců i spolužák) Václava Klause.
Jak  jste oslavil jeho znovuzvolení
presidentem? 
Fandím všem lidem, kteří jsou dobří
ve svém oboru. To, že jsem s Vacla-
vem Klausem chodil do jedné školy
ale můj kladný vztah k jeho osobě
nijak neovlivnilo - víc to, že se vel-
kou měrou jako představitel naší nej-
silnější pravicové strany podílel na

rychlé totální destrukci nemohoucí
socialistické  ekonomiky a na vybu-
dování základů pro normální zdravý
systém. Jeho zvolení jsem si samo-
zřejmě přál, ale nijak jsem ho neo-
slavil. Oslavuji jen kulatá rodinná
jubilea a výročí VŘSR. 
Sledoval jste volbu, trpěl jste při ní
hodně? 
Nijak jsem netrpěl, spíš jsem byl
smířen s tím, že Václav Klaus zvolen
nebude. Češi nepřejí těm, kteří jsou
lepší než oni sami. Ale zase se jim to
jako minule nějak vymklo. 

Neinspirovalo Vás absudrní volební
představení k napsání nějakého
absurdního písňového textu či něja-
ké »bláznivé« povídky? 
Neinspirovalo, nemám rád politic-
kou satiru, je levná. 
Loni jste se svým »mini« Banjo
bandem slavil velký úspěch na Slav-
nostech trubačů v Hlásné Třebani.
Zúčastníte se i těch letošních, které
se budou konat 2. srpna? 
Když nebudu zrovna někde v Pol-
sku, rád se zase zúčastním.  

Miloslav FRÝDL

BAVIČ MLÁDEK. Velké ovace i sympatie publika sklidil Ivan Mládek na loňských Slavnostech trubačů v Hlásné Tře-
bani. Letos by měl na hlásnotřebaňskou náves dorazit znovu. Foto NN M. FRÝDL

Poberouní - Na hradě Karlštejně
letos vyvrcholí poberounský folk-
lorní festival Staročeské máje, kte-
rý pro obce, resp. města v našem
kraji každoročně připravuje re-
dakce Našich novin. Letos o festi-
valový program projevily zájem
Černošice, Lety, Mníšek pod Brdy
a Karlštejn.
Právě na nádvoří středověkého hradu
zbudovaného Otcem vlasti devátý
ročník jedné z největších středočes-
kých folklorních akcí v neděli 25.
května vyvrcholí. V sobotu 17. 5. se
na vystoupení krojovaných taneč-
ních i hudebních souborů mohou tě-
šit obyvatelé Mníšku pod Brdy, o
týden dříve - v sobotu 10. 5. - se akce
bude konat zároveň v Černošicích-
Mokropsích i Letech.
Festivalový program je takřka hoto-
vý, zbývá doladit vystoupení posled-
ních několika účinkujících skupin.
Už teď je jisté, že se letos u Beroun-
ky a pod brdskými Hřebeny předsta-
ví například temperamantní sloven-
ské soubory Šarvanci a Limbora,
moravské Nivnička a Malá Nivnič-
ka, středočeský folklor budou repre-
zentovat soubory Pramínek, Kamý-
ček a Kamýčan, Klíček, Notičky či

Proměny. V doprovodném programu
by měly zahrát dechovky Plzeňská

dvanáctka či Sedmikráska, chybět
nebude samozřejmě ani kapela, která

nevynechala žádný z předcházejí-
cích ročníků Staročeských májů -
poberounská hudební skupina Tře-
husk. Také letos nebudou návštěvní-
ci ochuzeni o tradiční součásti festi-
valového programu - pobožnosti, ce-
remoniály žádání o právo, průvody
krojovaných účastníků, koňskou jíz-
du, tančení české, moravské či slez-
ské besedy nebo stylové jarmarky.
Velká novinka se ovšem chystá do
Letů. Součástí májového festivalu
zde letos bude oslava výročí konce
druhé světové války spojená s pre-
zentací dobové vojenské techniky,
zbraní a výstroje. Na letovské návsi
tak budou kromě krojovaných uměl-
ců k vidění vojáci v uniformách
americké, sovětské či německé ar-
mády, nákladní i osobní auta, jeepy,
pásová vozidla, motocykly či proti-
tankové dělo. Především děti také
určitě ocení výstavu modelů vojen-
ských kolejových vozidel. K této
části programu budou vyhrávat zná-
mé kapely Taxmeni, Greenhorns či
Brass band. Program bude modero-
vat senátor Jiří Oberfalzer, který také
nad celým poberounským folklor-
ním festivalem Staročeské máje pře-
vzal záštitu.            Miloslav FRÝDL

V PRŮVODU. Také letos budou součástí programu folklorního festivalu Sta-
ročeské máje průvody krojovaných účastníků.                  Foto NN M. FRÝDL

Májový folklorní festival vyvrcholí na Karlštejně
NA STAROČESKÝCH MÁJÍCH VYSTOUPÍ SLOVENSKÉ, MORAVSKÉ I ČESKÉ SOUBORY, ZAHRAJÍ DECHOVKY I TAXMENI
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Ochotníci připravili první premiéru
V LECHTIVÉ  FRAŠCE TEN, KDO UTŘE NOS SI ZAHRAJE I RENATA RYCHLÁ Z PRAŽSKÉ YPSILONKY

Řevnice - Divadelní soubor Řevni-
ce připravil první letošní premiéru
- hru o manželských záletech od
Georgese Feydeaua. Fraška Ten,
kdo utře nos se bude poprvé hrát
28. března v řevnickém kině.   
Pod vedením režiséra Petra Říhy se
v této lechtivé komedii představí
ochotníci známí z různých předcho-
zích divadelních kusů - Karel Král,
Hedvika Říhová či Jiří Cicvárek, na
scéně se jako host objeví také hereč-
ka Renata Rychlá z pražského Di-
vadla Ypsilon. Ta žije v Dobřicho-
vicích, a tak jí režisér zkusil nabíd-
nout roli v této hře. „S Říhovými
jsme se spřátelili, byla jsem také na

jejich dřívějších představeních. Ráda
jsem roli přijala, když mě Petr oslo-
vil,“ řekla Rychlá. Spolupráci s
ochotníky si pochvaluje. „Je vidět,
že je hraní baví, dělají to pro radost,
hraje se mi s nimi dobře,“ dodala.   
Ochotníci začali hru zkoušet již v
listopadu, intenzivněji pak začátkem
tohoto roku. Jak se jim nastudování
povedlo, můžete posoudit sami. „Ur-
čitě se bude na co dívat!“ zve všech-
ny zájemce režisér Říha. Hraje se 28.
března a 4. dubna od 19.30, 29. břez-
na a 5. dubna od 16 i 19.30 v řevnic-
kém kině. Lucie PALIČKOVÁ

Řevničtí ochotníci při zkoušce hry Ten, kdo utře nos. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
22. 3. JÁ, LEGENDA
29. 3. ŘÍŠE HRAČEK

KINO ŘEVNICE
21. 3. 20.00 JAN SAUDEK: V PEKLE
SVÝCH VÁŠNÍ, RÁJ V NEDOHLEDNU
22. 3. 16.00 Dětské velikonoční odpoledne
plné her + film PAN VČELKA

KINO MÍR BEROUN
17. 3. - 18.3. 20.00 (Út 17.30) OBČAN
HAVEL
18. 3. 20.00 ZABRISKIE POINT
19. 3. - 25. 3. 18.30 (Čt+Út 17.30) NA
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
20. 3. 15.30 VÁCLAV
20. 3. 20.00 AQUIRRE, HNĚV BOŽÍ
25. 3. 20.00 TRISTRAM SHANDY
26. 3. - 30. 3. 18.30 (Čt 17.30) ASTE-
RIX A OLYMPIJSKÉ HRY
27. 3. 20.00 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2
DNY
31. 3. - 2. 4. 17.30 NEJKRÁSNĚJŠÍ
HÁDANKA
31. 3. - 2. 4. 20.00 VÁCLAV

CLUB KINO ČERNOŠICE
18. 3. 20.00 O ŽIVOT
25. 3. 17.00 a 20.00 VÁCLAV
30. 3. 16.00 ŘÍŠE HRAČEK

KINO RADOTÍN
21. 3. 17.00 a 19.30 HITMAN
22. 3. 17.00 a 19.30 CHUŤ LÁSKY
23. 3. 15.00 O princezně Furieně
23. 3. 17.00 a 19.30 HRDINOVÉ A
ZBABĚLCI
28. 3. 17.00 A 19.30 ACROSS THE
UNIVERSE
29. – 30. 3. 17.00 A 19.30 O ŽIVOT
30. 3. 15.00 CVRČEK A SPOL.

Na »Tibetském večeru«
zahrály Buchty a loutky
Mníšek pod Brdy - Představení Ti-
bet – tajemství červené krabičky,
osobitou divadelní adaptaci knihy
Petra Síse, uvedl 7. března v rámci
Dnů Tibetu v Mníšku pod Brdy
soubor Buchty a loutky. 
V pořadí již pátý »Tibetský  večer«
připravilo mníšecké kulturní středis-
ko; podruhé  se konal v krásném pro-
středí Divadélka K. Po představení si
diváci se zájmem prohlédli scénu i
loutky. Jarmila BALKOVÁ

Dorazily první kresby do čarodějnické soutěže 
Zadní Třebaň - Čarodějnický parní vlak pojede na lokální trati ze Zadní
Třebaně do Lochovic v sobotu 26. dubna. Naše noviny v souvislosti s jízdou
vlaku vyhlásily výtvarnou soutěž pro všechny děti, a třeba i dospělé. První
dílka už doputovala do redakce.
Zájemci mohou poslat podepsané obrázky kreslené jakoukoliv metodou na
téma čarodějnice, ježibaby, bosorky či černokněžníci do redakce Našich no-
vin (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, případně je předat během progra-
mu před jízdou parního vlaku nebo i ve vlaku členům redakční rady Našich
novin). Nejšikovnější malíři dostanou samozřejmě odměnu. Soutěž potrvá do
konce dubna. (lup)

Tipy NN
*  Posledního turné skupiny Kata-
pult ...na rozloučenou můžete být
svědky 20. 3. od 19.30 v sále České
pojišťovny v Berouně. (mif)
* Akustický koncert trojice muzi-
kantů skupiny Čechomor pořádá OÚ
Hlásná Třebaň 23. 3. od 19.00 v mís-
tní sokolovně. Vstupné k sezení 250,
k stání 200 Kč.     Ilona GARTOVÁ
* Bluesrockový koncert Danny
Bryant’s Red Eye + Red Baron se
uskuteční 27. 3. od 20.00 v Club ki-
ně Černošice. (mif)
* Josef Pavlíček Blues Band a
P.R.D.I. zahrají 28. 3. od 20.00 v Pi-
vovaru Berounský medvěd v Berou-
ně. (mif)
* II. kolo 4. ročníku soutěžní pře-
hlídky kapel Šiba Music Chance
můžete absolvovat 28. 3. od 20.30 v
černošickém Club kině. Zahrají ka-
pely Proximity, Bobr chutná dvakrát
a 1202 Station. (mif)
* S programem, který bude uvádět
na festivalu World-Fest v USA, kam
zanedlouho odlétá, se 29. 3. předsta-
ví dětská lidová muzika Notičky.
Koncert v řevnickém Zámečku začí-
ná v 17.00. (mif)
* Vernisáž výstavy gobelínových
tapisérií pí Kolesové se koná 29. 3.
od 16.00 ve Fürstově sále v Dobři-
chovicích. Výstava je otevřena pátky
a soboty 14-18.00  nebo na požádání
(tel.: 724 339 732). (mif)
* Pohádku Tři vlasy děda Vševěda
uvede Divadlo Kejklíř 30. 3. od
15.00 v dobřichovickém Sále dr.
Fürsta. (mif)
* Výstavu Sladká šedesátá léta
můžete v berounském Muzeu Čes-
kého krasu navštívit do 2. 4. K vidě-
ní jsou předměty těchto let: nábytek,
knihy, hračky, oděvy...                 (mif)
* Výstava výtvarných prací v rám-
ci 4. ročníku soutěže výtvarníků Ma-
lé Berounále je instalována v be-
rounské Duslově vile. Vyhlášení vý-
sledků se uskuteční 4. 4. - o vítězi,
jenž získá putovní cenu,  rozhodnou
návštěvníci galerie vhozením kulič-
ky do nádoby pod prací.              (mif)

Řevničtí začali zkoušet Sousedy od Fontány
Řevnice - I třetí hra, kterou letos uvede Lesní divadlo Řevnice se už
zkouší. Autorské dílo Sousedé od fonátny dostává hranou podobu.  
„Postavy si zažíváme, učíme se vyslovat šílené kombinace a zvolna přestá-
váme nenávidět režisérku,“ prozradila NN Zdenka Hanáková, která i letos
hraje v crazy díle Michaely Šmerglové. 
O čem její už páta hra je? „O radostech restituce, sousedech v jednom domě
a akutní potřebě manželky. Prostě věci z běžného života, ale s veselejším vy-
zněním, pro diváka od třinácti let výš! Nic pro malé, ti mají na nás čas. Ne-
chceme negativně ovlivnit jejich zdravý vývoj,“ řekla s nadsázkou autorka
scénáře a režisérka v jedné osobě. „Hra pobaví vnímavé, kteří jsou naladění
na strunu černého humoru, ironie a přehánění. Nechceme nudit, ale poskyt-
nout relax. Výkony, i pojetím scény,“ tvrdí Ilona Léblová, asistentka režie.
„Mimochodem, představa šílené režisérky - o živé fontáně - se jí těžko vy-
mlouvá. Sami netušíme, co za našimi zády udělá. Bude to překvapení i pro
ansámbl,“ dodala Léblová. Chybět prý nebude úchvatný tanec, elegantní
striptýz ani procitnutí nevidomé. Michaela ŠMERGLOVÁ

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na jízdu

Čarodějnického parního vlaku
po trati lokální dráhy Zadní Třebaň - Liteň - Osov - Lochovice a zpět

* soutěž o nejhezčí kostým 
čarodějnice nebo čarodějníka 

* hry a soutěže pro děti
* čarodějnické omalovánky

* jízdu doprovází kapela Třehusk, 
s čarodějnickým programem se před-

staví děti z liteňské školy
* jízdenky ve vlaku

* součástí akce bude prezentace vozů
značky Chevrolet na návsi v Zadní

Třebani spojená se soutěžemi 
o hodnotné ceny

* nad jízdou převzali záštitu senátor
Jiří Oberfalzer, poslanec Jan

Schwippel a hejtman Petr Bendl

sobota 26. dubna



Osov - Na tradiční Den osovských žen byly
v sobotu pozvány všechny obyvatelky
Osova a Osovce.
V místní restauraci U Hřiště byly zástupkyně
něžného pohlaví přivítány květinou a dárkem
z keramiky od dětí ze Základní školy Osov.
Od žáků školy to však nebyl jediný dárek.
Přidaly se k nim děti z mateřinky. Ženám
společně zahrály k jejich svátku na flétny 
a přednesly několik básniček. Nechybělo
občerstvení s pánskou obsluhou. 
Překvapením svátečního odpoledne bylo vys-

toupení poberounské skupiny Třehusk. Ženám
zahráli i mladí muzikanti z Osova Martin
Culek  a Petr Kočí. Od večerních hodin k tanci
i poslechu hrála známá osovská skupina
Braboux.                                   R.KOČOVÁ

Ženy slavily svátek
V OSOVĚ DOSTALY ŽENY A DÍVKY KVĚTINU A DÁREK OD DĚTÍ
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Školní dru�ina
Základní školy Osov 
zve v úterý 18. března 2008 

od 13 do 16 hodin na
Velikonoèní jarmark.

Návštěvníci si zde budou moci
zakoupit velikonoční dekorace,

závěsy z keramiky, sádry 
a různé maličkosti z vajec 

a papíru.

Osovskému jarmarku
pøedcházely jarní dílny 
Osov - Pondělí 17. března si žáci osovské
základní školy vybrali pro práce v jarní
dílně. 
Na uvítanou jara je třeba vyrobit jarní 
a velikonoční dekorace, zápichy, závěsy, 
z keramiky, z vajec i papíru, aranžmá a další zají-
mavá díla. Všechny výrobky, které děti vytvořily
spolu s učitelkami si můžete přijít koupit na
Velikonoční jarmark.         Soňa KOCMANOVÁ

Na neumětelský karneval dorazilo více než
osmedesát dětských masek.O Hudební produk-
ci se postaral DJ Karel Moravec.  FOTO (koc)  

Rozhlednu v Brdech
otevøou o víkendu
Malý Chlumec - Na výročním jednání
Sdružení za ekologický rozvoj krajiny 
v Malém Chlumci v hostinci U Kozo-
horských zhodnotili její členové činnost
organizace v uplynulém roce.
Pro letošní rok se připravuje oprava stropu 
a  drobné úpravy vchodu Rozhledny na
Studeném vrchu v Brdech. Ta bude letos
poprvé otevřena v sobotu 22. března a v neděli
23. března v době od 10 do 16 hodin.     (rak)

Na Dni osovských žen byly návštěvnice
přivítány květinou a dárkem. Foto R. KOČOVÁ  

Neumìtelský karneval
zpestøila tombola
Neumětely - V sobotu 8. března se  v
Neumětelích konal dětský karneval. Místní
sál kulturního domu naplnilo přes
osmdesát dětských masek. 
U vchodu bylo připraveno pro každého
návštěvníka karnevalu sladké uvítání 
a možnost zakoupení lístku do tomboly. 
V tombole bylo připraveno sto třicet cen, mezi
hlavní ceny patřily dětské knížky, fotbalový
míč a sportovní potřeby. Karnevalem provázel
hudbou DJ Karel Moravec. Děti mohly
soutěžit, zazpívat si, zatančit a pořádně si svůj
karneval užít.                       S. KOCMANOVÁ

�eny zpívaly i tanèily
pøi harmonice
Neumětely - V úterý 11. března se konalo
posezení pro místní ženy u příležitosti
oslav MDŽ v místní restauraci.
Na Dni neumětelských žen byla pro všechny
zúčastněné připravena květina a malé
pohoštění. 
Za zvuku harmoniky si ženy mohly zazpívat 
i zatančit. Akci uspořádala kulturní komise
OÚ v Neumětelích.           S. KOCMANOVÁ

Osovské dìti navštívily
dobøíšské divadlo
Osov - V úterý 11. března se  žáci z celé
osovské školy a školky, společně se školičk-
ou ze Všeradic, vydali na divadelní před-
stavení  Včelí medvídci na Dobříš.
Dětem se představení velmi líbilo a žáci
druhé třídy o představení napsali slohovou
práci. 
Hlavními postavami byli  Čmelda a Brumda,
Včelinka, Pučmeloun a Cvrček, který hrál na
housličky. Čmelda s Brumdou šli  ráno na
louku, kde zažili mnoho příhod. Čmelda
pomohl Cvrčkovi naladit housličky, roztrhl si
trenýrky o pařez. Brumda se naučil zdravit 
a všichni společně zachránili Včelinku před
pavoukem a dali miminku med, aby neplaka-
lo.                                            Jana FIALOVÁ

�áci z Osova recitovali
v lochovické škole
Osov - Ve středu 12. března jeli žáci
reprezentovat osovskou školu do okresního
kola recitační soutěže v Lochovicích, kde se
soutěžilo ve čtyřech  kategoriích.
Maximální počet bodů, které soutěžící mohli
získat bylo patnáct. V první kategorii 2. a 3.
třída, soutěžili s dalšími dvanácti recitátory
K.Čermáková, která získala 10 bodů 
a V. Fiala  11 bodů. Ve druhé kategorii 4. a 5.
třída soutěžilo celkem jedenáct soutěžících.
K. Svobodová skončila s deseti body a P.Kočí
s jedenácti body." Naše děti si zaslouží velik-
ou pochvalu za účast, vzornou reprezentaci
školy a i když se jim nepodařilo vystoupit na
stupně vítězů, získali čestná uznání a jsou
bohatší o novou zkušenost." řekla Jana
Fialová.                                              (hoš)

Chránìná památková
zóna omezuje výstavbu 
Osov - Obecní úřad Osov pozval občany
obce na veřejné zasedání. Jeho návštěvníci
byli seznámeni nejen s rozpočtem obce pro
letošní rok, ale občané se mohli vyjádřit 
k problémům, které je nejvíce pálí.
Do diskuse se lidé přihlásili například 
s připomínkami ke komunálnímu plánu 
a životnímu prostředí v obci.
Při rozdělování nákladů je pro Osov prioritou
údržba budovy základní a mateřské školy. 
"V letošním roce bude obec Osov hospodařit
s 2,61 milionu korun. Na opravu střechy školy
bylo třeba vyčlenit 637 tisíc korun," upřesnil
místostarosta Osova František Kočí. "Měli
jsme možnost požádat Středočeský kraj 
o částku 200 tisíc korun. Věřím, že ji opravdu
obdržíme," dodal osovský starosta Zdeněk
Veverka.
K dalším výrazným nákladům patří například
nákup pevných paliv pro vytápění budovy
základní a mateřské školy, sběr a svoz
komunálního odpadu a ekektrická energie na
veřejné osvětlení obce. 
Diskusi vyvolala informace místostarosty 
o omezení v souvislosti s územním plánem 
a výstavbou rodinných domů. Do letošního
roku vstupuje obec Osov i s nejasnou budouc-
ností místního obchodu. Budovu, ve které se
prodejna potravin nachází, její majitel
prodává.                       Radka KOČOVÁ
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První Rehabilitačně-regenerační wellness 
centrum v ČR je ve Svatém Poli u Dobříše

Už několik měsíců je otevřeno
Rehabilitačně-regenerační
wellness centrum ve Svatém
Poli u Dobříše a my jsme se
přijeli podívat, jaké služby ta-
kové centrum poskytuje. Polo-
žili jsme několik otázek provo-
zovateli a fyzioterapeutovi Bc.
Petru KOZOHORSKÉMU. 

Co to vlastně znamená Rehabi-
litačně-regenerační wellness
centrum?
Rehabilitace, regenerace a well-
ness jsou nejstarším a nejjedno-
dušším způsobem léčby. Rehabi-
litace je základní medicínský
obor, rozsáhlého komplexu fyzi-
kálních, pohybových a jiných te-
rapií. Regenerace znamená ob-
novení, znovuvytvoření psychic-
kých a fyzických sil po určité
námaze. Prováděna v rámci
komplexních regeneračních pro-
gramů. Wellness, to je zvláštní
pocit blaženosti a spokojenosti,
který vzniká z rovnováhy mezi
psychickým a fyzickým stavem.
Jaké konkrétní služby u Vás
poskytujete?
U nás můžou naši klienti využít
solnou jeskyni, ambulantní reha-
bilitaci se širokým spektrem ma-
sáží jak klasických, tak exotic-
kých - např. masáž lávovými ka-
meny nebo lifting obličeje. Dále
je hojně využívaná Oxygenote-
rapie, to je inhalace 100% kyslí-
ku pro celkovou regeneraci a
znovuobnovení jak psychických,
tak fyzických sil. Mezi další ob-
líbené procedury patří sauna ne-

bo sluneční louka - což jsou vi-
talizující solární zářiče = nový
typ slunečních zářičů, které se
od svých předchůdců liší tím, že
nejen opalují, ale také posilují
zdraví a celkovou vitalitu orga-
nismu. To znamená, že přispíva-
jí k lepšímu prokrvení pokožky,
lepší funkci vegetativního ner-
vového systému, posilují krevní
oběh a tvorbu krve, napomáhají
rychlejšímu odbourávání škodli-

vých látek v organismu a zlepšu-
jí celkovou obranyschopnost or-
ganismu. K pozitivním účinkům
patří i účinek na nervový systém
(lepší spánek), na trávení, sval-
stvo atd. Sluneční louka je ideál-
ní pro lidi, kteří se hůře opalují,
proces opalování je daleko šetr-
nější a hlavně zdravější než u
klasických solárních zářičů.

Jakou proceduru byste nám do-
poručil?
To je velice individuální, každý
jsme jiný a každému se líbí něco
jiného. S každým novým klien-
tem zkonzultujeme jeho zdravot-
ní stav a přání. Nabídneme mu
určitou proceduru nebo nějaký
tzv. wellness program. Wellness
program zahrnuje více procedur
za sebou během jedné návštěvy
našeho centra nebo během něko-

lika dnů. To už necháváme jen a
jen na našich klientech.
A co je podle Vás nejvíce využí-
váno za služby nebo wellness
programy?
Velký zájem a i velice dobré vý-
sledky jsou z naší solné jeskyně,
kterou především využívají kli-
enti s dýchacími a kožními potí-
žemi. A mezi nejvíce využívané

wellness programy patří oxyge-
noterapie se solnou jeskyní, dále
následuje sluneční louka a na zá-
věr masáž podle přání klienta.
Co jiného byste nám ještě mohli
nabídnout?
Velice žádaná jsou dárková bale-
ní, která si u nás mohou zájemci
přímo na recepci zakoupit nebo
je zasíláme poštou. Mezi doplň-
kové služby patří prodej kvalitní
neparfemované kosmetiky z Mr-
tvého moře a další produkty sou-
visející s našimi službami.  Veš-
keré služby se u nás mohou hra-
dit s fondu FKPS nebo dárko-
vým kupónem CADHOC a
UNIŠEKY.  Některé služby hra-
dí zdravotní pojišťovna Metal-
aliance, pojišťovna Ministerstva
vnitra a na část procedur dopláci
i VZP. Během procedur i po pro-
cedurách je pro Vás zajištěno ob-
čerstvení, a to zcela zdarma.
Co připravujete v nejbližší době
nového?
Na duben a květen se připravuje
velká akce, kdy při oxygenotera-
pii dostanete vstup do solné jes-
kyně zcela zdarma. Dále se chy-
stáme rozšířit wellness progra-
my o nejnovější prvky wellness,
rehabilitace a regenerace.
Kde a kdy Vás můžeme najít?
Jsme ve Svatém Poli cca 3 km
od Dobříše každý den od 9.00 do
21.00 hodin. Pokud Pojedete od
Prahy po Strakonické silnici, je
to exit 33 směr Nečín. Kontakto-
vat nás můžete na tel.: 724 323
666, 318 596 065. Webová adre-
sa je www.wellness-svp.cz.
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Letovské děti dostaly dárek, pádla
OBYVATELŮM DĚTSKÉHO DOMOVA SPORTOVNÍ NÁČINÍ VĚNOVALI ŠKOLÁCI Z RUDNÉ

Lety – Malí obyvatelé Dětského domova v Le-
tech získali zvláštní dárek. Celkem 32 nových
pádel jim věnovali žáci ZŠ Rudná. Nakoupili je
z peněz, které vydělali při pořádání nejrůzněj-
ších akcí.
„Přijeli jsme dětem předat pádla a taky si zahrát
vybíjenou. Ale už jsme dvakrát prohráli,“ řekl
jedenáctiletý žák z Rudné Petr Holý. „Dokonce tu
mám i kamarády, známe se z házené,“ usmíval se
Péťa, člen oddílu řevnické národní házené. O tom,

že z ušetřených peněz se nakoupí pádla, rozhodl v
Rudné tamní školní parlament. Každá třída v něm
má svého zástupce. Odhlasovali jsme si, že koupí-
me pádla za patnáct tisíc,“ dodal. 
„Děti už přispívaly třeba na zvířata v zoologické
zahradě, jedné paní na nákup invalidního vozíku,
na pomoc lidem po povodních,“ vyjmenovala tříd-
ní učitelka Zdeňka Barvová. ZŠ Rudná se věnuje
charitě dlouhodobě. Za posledních deset let její
žáci a pedagogové podpořili záchranu historic-

kých památek, zvířata ze zoo ohrožená vyhynu-
tím, oběti tuzemských povodní, zahraničních vá-
lečných konfliktů a další. 
Počet pádel, která přivezly do Letů, přesně odpo-
vídá počtu obyvatel dětského domova. Ten si tak
nebude muset půjčovat tuto část sportovního náči-
ní na pravidelný letní vodácký výlet do Jižních
Čech.  „Z pádel mám radost, pojedeme s nimi na
Vltavu,“ svěřil se dvanáctiletý Milan Pošmurný z
dětského domova. 
„Sportovní náčiní je pro nás drahé. Díky daru žá-
ků z Rudné ušetříme, a to nám umožní investovat
peníze smysluplněji,“ uvedl Tomáš Řezníček, po-
věřený řízením DD Lety.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje…
* Rada města Řevnic  schválila stavbu devíti řa-
dových domů v ulici Čs. Armády vedoucí ke zdej-
šímu hřbitovu. (pš)
* Vyčistit tůně by chtěla řevnická radnice. Mělo
by jít o vyčištění na pozemcích města. Ostatním
spoluvlastníkům rozešle radnice dopisy s výzvou
ke spoluúčasti. (pš)
* Zápis do mateřské školy v Zadní Třebani se ko-
ná 26. března od 15 do 16.30 hodin. Rodiče při-
nesou rodný list dítěte. (lup)
* O aktivitách, přednáškách i cestách, které pod-
niknou v tomto roce, jednali hlásnotřebaňští čle-
nové Českého svazu zahrádkářů 15. 3. (šm)
* Domov pro seniory v Dobřichovicích nově na-
bízí pro dříve narozené pobytové odlehčovací
služby. Jedná se o přechodný pobyt pro seniory,
kteří mají sníženou soběstačnost kvůli věku, o něž
je jinak postaráno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě
odpočinek. Služba bude poskytována nejdéle po
dobu tří měsíců. Lékařská péče je zajišťována pou-
ze akutní, klient zůstává registrován u svého prak-
tického lékaře, léky a jiné pomůcky předepsané
lékařem musí mít s sebou. (pš)

Ve Všeradicích vzniká
Všeradova kamenná louka
Všeradice - Ve Všeradicích se buduje expozice
bloků hornin v přírodě s názvem Všeradova ka-
menná louka. V areálu budou postupně přibývají
bloky hornin, které byly pečlivě vybrány v okruhu
asi 15 km okolo Všeradic. Expozice je dosud ve
výstavbě a pokud se rozhodnete si vystavené bloky
hornin prohlédnout, dbejte prosím zvýšené opatr-
nosti. Povrch není upraven do konečného stavu a
některé bloky hornin jsou uloženy jen provizorně.
Kamenná louka by měla být hlavě místem estetic-
kého zážitku, příjemného posezení s pěkným vý-
hledem a místem, kde se návštěvník může dozvě-
dět informace o horninách, které budují dominan-
ty zdejšího kraje. Cílem navíc bylo nejen ukázat
horniny, ale vybrat bloky, které obsahují ještě ně-
co zajímavého navíc. Po stránce odporné přípra-
vu expozice podporuje Geologický ústav AV ČR,
většinu bloků hornin vybral RNDr. Karel Žák,
který je autorem projektu. Výstavba expozice je
zařazena mezi akce k Mezinárodnímu roku plane-
ty Země a je zahrnuta mezi lokality připravované-
ho Geoparku Barrandien.

Bohumil STIBAL, Všeradice

Obyvatelé Dětského domova v Letech s pádly od
školáků z Rudné. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Řevničtí nemusejí na úřad
do Prahy, mají CzechPOINT
Řevnice – Pro výpisy z katastru, obchodního,
živnostenského rejstříku či z rejstříku trestů
už nemusejí obyvatelé Řevnic do Prahy. Na
místní radnici nově funguje takzvaný Czech-
POINT. Stačí si o výpisy na místě zažádat a
zaplatit poplatek za první stranu výpisu 100,
za další započatou stránku 50 korun. Výpis z
evidence rejstříku trestů stojí padesátikorunu. 
Ve středočeském krajin už CzechPOINTY fungu-
jí na obecních a městských úřadech takřka dvou
stovek obcí. Podle seznamu ministerstva vnitra,
který je zveřejněn na jeho webových stránkách,
kromě Řevnic poskytují tyto služby také Čer-
nošice, Dobřichovice, Liteň, Mníšek pod Brdy či
Beroun. V Praze je možné výpisy získat na Kraj-
ském úřadu Středočeského kraje.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Ter-
minál, tedy Czech POINT je projektem, který by
měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan – veřejná správa. V současnosti musí občan
navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho pro-
blému. Czech POINT bude sloužit jako asistova-
né místo výkonu veřejné správy, umožňující ko-
munikaci se státem prostřednictvím jednoho mís-
ta tak, aby »obíhala data ne občan«. (pš)

Svoz odpadu je nyní dražší
v Dobřichovicích i Řevnicích
Dobřichovice, Řevnice – Pět set korun je maxi-
mální suma, již mohou radnice vybírat za svoz
odpadu. Právě tolik teď budou platit obyvate-
lé Dobřichovic. Zdražovalo se i v Řevnicích.
Na základě usnesení dobřichovického zastupitel-
stva byl poplatek za svoz odpadu zvýšen ze sou-
časných 480 na 500 korun. Podle radnice se po-
platek tři roky neměnil, kvůli rostoucím nákla-
dům na likvidaci odpadů, které městu účtuje svo-
zová firma, již peníze z poplatků nestačily na po-
krytí nákladů města na odpadové hospodářství.
Také v sousedních Řevnicích byl poplatek zvýšen
z původních 400 na 470 korun na osobu. Zdražení
způsobilo to, že město už nebude do rozpočtu zís-
kávat peníze z provozu skládky, jejíž fungování
má v polovině roku skončit. Svoz odpadu nyní
nově provádí  společnost Ekos, pod kterou byly
převedeny místní Technické služby. (pš)

Auta bourala v Letech i Mořině
Lety, Mořina - Zranění u dvou dopravních ne-
hod ošetřovali v uplynulém týdnu zdravotníci
řevnické záchranné služby. 
Jedna havárie se stala minulou středu v Letech,
druhá o dva dny později mezi Mořinou a Mořin-
kou. V Letech zřejmě nezvládl mladý muž řízení
v zatáčce křižovatky a auto doslova zapíchl do
příkopu. Utrpěl při tom jen drobné poranění hla-
vy. U Mořiny se srazila dvě osobní auta, pravdě-
podobně kvůli nesprávnému předjíždění náklad-
ního vozu. Dva ze tří zraněných byli odvezeni do
nemocnice. Příčiny nehod šetří policie.           (lup)

Hořela pánvička, řevničtí
hasiči vyhlásili poplach
Dobřichovice - Olej na pánvi se vznítil při sma-
žení v Dobřichovicích 8. března. Krátce po
druhé hodině odpolední někdo zavolal hasiče,
kteří vyrazili s plnou parádou do akce.
Hořet mělo ve druhém nadzemním podlaží domu
v ulici Ke křížku, ale při příjezdu hasičů už byla
pánvička uhašená. Hasiči ze stanice HZS v Řev-
nicích tedy alespoň odvětrali místnosti a zkontro-
lovalisporák. (vš) 
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Nastal čas zakopat válečnou sekeru
OBYVATELÉ ZADNÍ TŘEBANĚ SE VYJADŘUJÍ K POLEMICE OTIŠTĚNÉ V MINULÉM ČÍSLE NAŠICH NOVIN

I přes opakované vyhrožování o zrušení školních
výletů jsme se nakonec dočkali. Dne 11. 3. se celá
naše 8. třída liteňské školy vydala vlakem směr
Plzeň. Čekala nás prohlídka zdejšího pivovaru,
výstup do věže katedrály sv. Bartoloměje a návš-
těva městské radnice i památných domů na ná-
městí Republiky.
Do pivovaru jsme vcházeli krásnou bránou, která
pochází z roku 1892. Nejdříve jsme si prohlédli
návštěvnické centrum, v němž kluky nejvíce zau-
jala pivovarská motorka. Celým areálem plzeň-
ského pivovaru nás provázela příjemná průvodky-
ně, která nás krátkým dokumentem zasvětila do
historie pivovaru a vaření piva.
Kvůli veliké rozloze areálu jsme se na navštívená
místa přesouvali autobusem. Nejprve nás dovezl
ke stáčírně, která je veliká jako čtyři fotbalová
hřiště. Chvilku jsme se zaujetím pozorovali,  jak
se lahve připravují  k naplnění pivem a poté násle-

dovala prohlídka varen. Průvodkyně nám ukázala
staré i nové varny. Všechna pára z pánví se využí-
vá k vytopení budov v pivovaru. Následovala pro-
hlídka sklepních chodeb a pro paní učitelky
ochutnávka piva na konec. Areál plzeňského pivo-
varu se nám líbil a většinu z nás velice zaujal.
Po prohlídce pivovaru jsme se vydali na náměstí
Republiky. Zde jsme vystoupali do věže katedrály
sv. Bartoloměje, která měří 103metrů. Abychom
mohli shlédnout Plzeň z výšky, museli jsme vy-
stoupat 301 schodů. Náš výlet jsme ukončili pro-
hlídkou plzeňské radnice. 
Výlet se nám všem moc líbil, dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí a informací o Plzni i okolí.
Byli bychom rádi, kdyby se podobné výlety opa-
kovaly častěji. Dominika OLEJÁROVÁ, 

Andrea PROCHÁZKOVÁ,
Andrea PETŘÍKOVÁ, 

Magdalena HOŠKOVÁ, ZŠ Liteň  

V minulém vydání Našich novin byla otištěna po-
lemika ohledně Masopustu v Zadní Třebani, spo-
jená s neúčastí starosty na této události. Ano, i já
si myslím, že dobrý panovník by měl se svým li-
dem trpět i se radovat. Nikdo z nás ho však k tomu
nemůže nutit. Argumenty Miloslava Frýdla jsou v
mnohém logické, tak jako argumenty starosty
Schneidera, který byl patrně přesvědčen, že návš-
těva v Německu, má pro naši obec význam. Je v

pořádku, když člověk nahlas vyjádří svůj názor,
byť se pro většinu lidí  může zdát nepopulární.
Nemohu však souhlasit s formulací Věry Schnei-

derové »jeho Masopust« (míněno masopust M.
Frýdla). Tato lidová tradice je nás všech a je straš-
ně fajn, že u nás takto funguje. Naprosto objektiv-
ně a bez jakýchkoliv osobních sympatií nutno uz-
nat, že Miloslav Frýdl je pro naší vesnici obrov-
ským přínosem. Málokdo je schopen takových ak-
tivit, do nichž vkládá sám sebe. A nyní s osobní-
mi sympatiemi prohlašuji  veřejně, že i když jsem
si vědoma, že je člověk jako každý jiný s nedo-
statky,  je to člověk s neuvěřitelným potenciálem
a upřímnou snahou udělat pro druhé něco, co je
potěší, co jim udělá radost. Samozřejmě, že na to
není sám, lidí, kteří přichystali masopustní veselí,
jakož i další akce, je daleko více a jim všem patří
poděkování. 
Domnívám se, že nastal čas k zakopání válečných
seker, nechat konflikty z minulosti v čase minu-
lém, pokusit se spolupracovat. Pro nikoho není
dobré, pokud vázne komunikace a podpora, po-
kud lidé nejsou schopni připustit vlastní chybu,
není dobré, když špatnými rozhodnutími trpí oby-
čejní lidé, když zanikají  kvalitní slavnosti (např.
benátská noc na Ostrově), není správné, když kul-
tura a tradice navazující na zvyklosti předků ne-
mají podporu, není v pořádku, když se dospělí li-
dé nejsou schopni domluvit.  Je podle mě v pořád-
ku, pokud říkáme i nelichotivou pravdu druhému
do očí, je to přátelštější gesto, než  pokrytecké při-
kyvování a pomlouvání za zády. Jen tak jsme si
schopni uvědomit chybu - konečně všichni jsme
omylní a známka velikosti člověka i jeho pokory
vůči druhým je pravdu přijmout a nebrat ji ve
špatném. Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

VÍTĚZOVÉ. Eva Poustecká se svými psíky - vítězi
letošní soutěže o nejoriginálnější masopustní
maškaru zvířete. Foto NN M. FRÝDL

Liteňští školáci vyrazili do pivovaru
DĚTI PÍŠÍ: PODOBNÉ VÝLETY BY SE MĚLY OPAKOVAT ČASTĚJI…

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme. Mi-
nule jsme ji opustili ve chvíli, kdy
se s přáteli vydala na obhlídku Pa-
namského průplavu. (NN)
Koukáme jen zpoza plotu, a i to nám
stačí k pochopení, jak neuvěřitelná
událost bylo vybudování této stavby.
Ročně se zde přepraví asi 190 milio-
nů tun zboží, poplatky za proplutí
představují asi 470 milionů dolarů,
přičemž denní kapacita je zhruba 50
lodí. Už jsme na odchodu, když uvi-
díme  hustý dým a v něm se ztrácejí-
cích několik ponorek. Fotíme, jako
diví, než si nás všimne hlídka a mu-
síme pod jejím »nátlakem« fotky vy-
mazat a foťáky uklidit. Jsme svědky
jakési tajemné mise.
Zbytek dne trávíme příjemně, po-

chůzkami po starém městě, nakupo-
váním ve velkoobchodech s levným
oblečením a připravujíce se na poně-
kud netradiční a komplikovanou ces-
tu do Kolumbie.
Pro nebezpečí, hrozící  v Darienské
džungli, se rozhodujeme pro alterna-
tivní cestu z Panamy do Kolumbie a
následujíce rad přítele Dairona odlé-
táme malým letadélkem z Panama
city do Puerta Obaldías, kde v malé
vesničce uprostřed džungle měníme
dopravní prostředek a pokračujeme
dál loďkou. Hraniční čáru, v podobě
antény tyčící se na jednom ze skali-
sek, míjíme po pár desítkách minut
plavby a v kolumbijském Capurgana
jsme za dvě hodiny... Nezůstáváme
tu dlouho a hned druhý den odjíždí-
me do Triganá, kde se poprvé setká-
váme s vojáky, hlídajícími pobřeží.
Daniela ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

V Panamském průplavu jsme byli svědky tajemné mise
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 11)

Připravuje se sběr odpadu
Tak, jako každý rok v tomto období, připravujeme
mobilní sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Tentokrát  se bude konat 17. května od
8.00 do 11.00 před obecním úřadem. Je možné
donést  lednice, obaly od barev, ředidel, vyjeté
oleje, zářivky, autobaterie, pneumatiky – bez dis-
ků, elektrické spotřebiče a podobně. Z velkoobje-
mového odpadu to jsou podlahové krytiny, křesla,
matrace atd. Prosím, abyste nevozili  kovový šrot
– ten se nebude odebírat!
Na červen se připravuje humanitární pomoc or-
ganizová Diakonií Broumov. Již nyní si můžete
chystat letní i zimní oblečení, přikrývky, polštáře,
nepoškozenou obuv, batohy, tašky, lůžkoviny, pro-
stěradla... Nežádoucí jsou lyžařské boty a oděvy
z umělých vláken. Vše musí být čisté v krabicích
nebo pytlích;  vybírat budeme od  května  do 13.6.
Informace pro obyvatele ulice K Vatinám  - ve st-
ředu 26. března bude v době od 7.30 do 10.00
vypnut elektrický proud. Přeji hodně sluníčka!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Pan starosta odjet neměl…!
Sleduji od začátku polemiku zadnotřebaňského
starosty Lubomíra Schneidera a jeho ženy Věry s
Miloslavem Frýdlem, která se týká letošního ma-
sopustu. Musím konstatovat, že souhlasím s pa-
nem Frýdlem. 
Podle mého názoru pan Frýdl starostu Schneidera
ve svém článku nijak nenapadl, jen se pozastavil
nad tím, že se pan starosta neúčastnil masopustu
ve »své« obci a odjel na masopust do Německa,
což by jako hlavní představitel obce udělat neměl.
Svou neúčastí dal totiž lidem najevo, že ho dění v
obci, a masopust konkrétně, příliš nezajímá. Ne-
uvědomil si, jak budou jeho čin vnímat lidé ve vsi.
Já jako »obyčejný« občan jsem si pomyslela totéž,
co pan Frýdl - že si pan starosta neváží nadšení a
práce všech, kteří se na masopustu podíleli. Pokud
se mýlím, dává pan starosta svůj zájem o obec na-
jevo opravdu zvláštním způsobem. Miloslav Frýdl
si výčitky nezaslouží. Už mnoho let dělá pro obec
a její propagaci hodně, ať už se jedná o vydávání
Našich novin, kapelu Třehusk, masopusty či jiné
akce. Děkuju! Lucie PALIČKOVÁ, Zadní Třebaň

V Panamském průplavu.    Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ
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Na zámku budou slavit s kuřetem
SOUČÁSTÍ VELIKONOČNÍ VESELICE V MNÍŠKU POD BRDY JE TRADIČNÍ SBÍRKA POMOZTE DĚTEM

Březen je časem velikonočních svát-
ků. Velikonoce vždy byly oslavou
jarního slunovratu, zániku zimy, pro-
bouzením přírody a víry v obnovení
sil i zdraví člověka. V minulosti vz-
nikaly spory o datu Velikonoc. Od 6.
století se slaví v neděli po prvním
jarním úplňku.
K Velikonocím začínajícím Zeleným
čtvrtkem (už před tím si ovšem křes-
ťané připomínají Květnou neděli) ne-
odmyslitelně patří mazanec a berá-
nek. Mazanec, nebo také bochánek,
je jedním z nejstarších tradičních jí-
del jarních svátků. O mazancích píše
ve 14. století Tomáš Štítný ze Štítné-
ho, později i Jan Hus a mistr Roky-
cana. Často se o nich zpívá ve veli-
konočních písních, koledách i říkan-
kách. Ještě v 18. století bývaly plně-
ny tvarohem.
Mezi prastarými velikonočními po-
krmy nesměl nikdy chybět ani berá-
nek. V 16. století je poddaní odvádě-
li jako dar vrchnosti a posílali si je i

přátelé k Velikonocům jako pozor-
nost. Beránek se prý kdysi o Veliko-
nocích pekl téměř v každé rodině,
neboť v Čechách se hodně chovaly
ovce a jehňátko tedy nebylo zjara
vzácností. Když chov ovcí zanikl,
dopřávali si tuto pochoutku už jen
sedláci. Ostatní skutečného beránka
všelijak nahrazovali, většinou peči-
vem v podobě ležící ovečky. Dnešní
beránek z kynutého nebo třeného
těsta se liší v krajích tvarem, veli-
kostí i zdobením. V mnohých měst-
ských rodinách ještě v první polovi-
ně 20. století muselo být na veliko-
nočním stole kůzlátko s prvním jar-
ním salátem.

Beránek trůnil v okně
Na jih a jihozápad Prahy, hlavně v
okolí Dobříše, Příbrami a níže, pano-
val zvyk pokládat nazdobeného be-
ránka po dobu Velikonoc do průčel-
ního okna či do oken domu na ulici.
K němu byl položen truhlík nebo

miska se zeleným osením, v němž
nechyběla čokoládová kuřátka, ko-
houtci, vejce či zajíčci. Vedle pom-
lázky s pentlemi pletené z čerstvého
proutí byla malovaná vejce, kočičky
či jehnědy. Okna se takto leckde
zdobila už na Zelený čtvrtek. Dříve
bývala v létě při vnější stěně domu
okna jednoduchá - vnitřních oken se
používalo jen v zimě. Okna byla
pevná - v zimním období se jimi ne-
větralo. Před zimou hospodář mezi
okny prostor vysypal asi do čtvrtiny
pilinami, na které položil zelený
mech, jež se zdobil podle ročních
období. Na pozim jablíčky ze zah-
rádky, později na něj děti stavěly
zvířátka z kaštanů a žaludů, do při-
pravené punčochy sem naděloval
svatý Mikuláš. O Vánocích kraloval
mezi okny betlém, o Velikonocích
právě beránek, svícny a obrázky. Po-
čátkem 19. století tvořily výzdobu
oken hlavně svíčky v ozdobených
svícnech a mezi nimi zdobený berá-

nek s červenou korouhvičkou posa-
zený na zeleném trávníku nebo na
mechu. Lumír KOTHERA, Kladno

Mníšek pod Brdy – Na mníšeckém
zámku bude o Velikonoční neděli
23. března živo. Připraven je bo-
hatý sváteční program. 

Velikonoční veselice s Kuřetem se v
Mníšku letos koná již posedmé. Sou-
částí akce je sbírka pro Kuře - Po-
mozte dětem. 
Dospělí návštěvníci se mohou těšit
na Velikonoční řemeslný jarmark,
caparty pobaví pohádka O Koblíž-
kovi i šermířské souboje černošické
skupiny Alotrium. Chybět nebudou
tradiční Pašijové hry v podání komu-
nity Magdaléna, po celý den bude k
dobré náladě vyhrávat skupina Ne-
šlapeto. Děti, které přijdou na po-
hádku, dostanou sladký přídavek –
marcipánové Velikonoční kuřátko,
které pro ně upekla mníšecká Pe-
kárna a cukrárna. 
Program začíná v neděli 23. března
od 9.00 hodin a končí v 17.00 hodin.
Do sbírky Pomozte dětem, jež pořá-
dá nadace NROS společně s Českou
televizí přispívá zámek Mníšek svý-
mi akcemi již čtyři roky a za tu dobu
bylo vybráno více než 31 tisíc korun.
Přijďte se bavit a zároveň pomáhat,
to je smyslem těchto akcí.

Jana DIGRINOVÁNa nádvoří zámku vystoupí také šermíři.   Foto Jana DIGRINOVÁ

K Velikonocím neodmyslitelně patří beránek
V ČECHÁCH SE KDYSI HOJNĚ CHOVALY OVCE - JEHŇÁTKO SE O SVÁTCÍCH PEKLO V KAŽDÉ RODINĚ

Slova jedné staré písně praví: Masopust přestane,
růženec nastane… Oznamuje nám tím, že nastává
předvelikonoční čas, kdy se máme před příchodem
jara duševně i fyzicky očistit, abychom tak v čisto-
tě mysli i těla  měli možnost účastnit se svátků ve-
likonočních. Pro mnoho generací před námi nej-
důležitějších křesťanských svátků. V dnešní době
je to svátek především pro majitele čokoládoven a
supermarketů, kde můžete k výzdobě příbytků za-
koupit nejrůznější  nesmysly. Chybí  už jen blika-
jící zajíci v nadživotní velikosti, kteří třímají v
packách koše plné světelkujících kraslic.
Jakoby se v chvatu  doby vytratilo tajemství a pra-
vý význam těchto starých svátků, jejichž  symbo-
lem je vzkříšení - tedy věčný život. Velikonoce za-
čínají popeleční středou (nezapomeň, že prach jsi
a v prach se obrátíš). Následuje šest postních ne-
děl, z nichž každá nese ve jménu i program. Podle
žalmických textů to jsou latinské názvy: Invocavit
- vzývejte, nemlčte už a zvednětě hlasy. Reminis-
cerere- rozpomeň se člověče zapomnětlivý na od-
kazy předků. Oculi - pohleď uvidíš tajemství ve

svém srdci. Laetare - raduj se, život má projít i po-
pelem a bránou k radosti. Iudica - suď, tedy už
máš sílu vidět sám sebe. A konečně šestá Palma-
rum - květná. 
Letošní svátky velikonoční přicházejí téměř ve
stejný čas jako první jarní den, vzkříšení tedy mů-
žeme chápat jako nový začátek  všeho  kolem nás
i v nás samotných. Jak pravil unitářský pastor Jan
Schwarz: Jediné, co dnes jistě víme, je poznání, že
se dotýkáme tajemství, jdeme na svou Golgotu,
kde váháme přijmout kříž, a nakonec nastavíme
srdce hrotu smrti v naději čisté jako sluneční úsvit
nad ránem. Tak nechť se tato jarní naděje neroz-
plyne u tevizních seriálů, při nákupech ve značko-
vých obchodech, u plné sklenice či lednice. Po-
kusme se zachytit  dávné odkazy předků, nemlčet,
když je potřeba promluvit, radovat se, rozpoznat
tajemství vlastního srdce, najít sílu vidět sami se-
be takové. jací jsme, neboť prach jsme a v prach
se navrátíme a jediné vlastnictví na tomto světě je
čas, který nám byl vyměřen.

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Pokusme se zachytit dávné odkazy předků…!
HELENA PELIKÁNOVÁ: NECHŤ SE SVÁTKY NEROZPLYNOU U TELEVIZNÍCH SERIÁLŮ ČI PŘI NÁKUPECH

Na hrad vyrazí »pára«
Křivoklát - Parním expresem se
mohou cestující vydat oslavit Veli-
konoce na hrad Křivoklát. 
Tradiční výlet parním vlakem s
rychlíkovou lokomotivou Albatros
se koná  22., 23. a 24. března. V tyto
dny parní expres vyjíždí z nádraží
Praha Braník v 9.24, z Berouna pak
v 10.51. Před půl dvanáctou dorazí
na Křivoklát, kde je připraven řeme-
slnický jarmark. „Budou tu řezbáři,
hrnčíři, košíkáři, perníkáři, kováři,
malérečky kraslic,“ uvedl Petr Pav-
lík, dozorčí stanice Praha-Bráník. V
prostorách hradu bude připraven
kulturní program – kramářské písně,
divadlo, dobové tance a ukázka stří-
hání oveček. Zpět se parní vlak vydá
z Křivoklátu v 15.31. (pš) 

Dobřichovičtí uvedou
dva sváteční koncerty
Dobřichovice, Praha - Dva sváteč-
ní koncerty připravil pro období
Velikonoc dobřichovický soubor
Ludus Musicu. Oba uvede v Čes-
kém muzeu hudby v Praze.
Na Velký pátek 21. března Dobři-
chovičtí od 18.00 přednesou Zpěvy
Velkého pátku. Zazní skladby rene-
sančních a barokních autorů J. D.
Zelenky, J. J. Božana, T. L. da Vit-
toria,  G. P. Martiniho, Michny z Ot-
radovic a V. V. Hausmanna. 
Na neděli 23. 3. opět od 18.00 uchy-
stal Ludus musicus Slavnost Veliko-
nočního hodu. Na programu jsou
sbory A. Dvořáka V přírodě a Mše D
dur – Lužanská. Sóla přednesou M.
Jirglová,  K. Jalovcová, V. Doležal a
J. Sulženko.      (mif)

Velikonoční koledníci v ulicích.       Foto ARCHIV
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Foto ŠPLÍCHAL
Digitální minilab v Řevnicích
Foto rychle a kvalitně v akčních cenách!

- fotografie z CD, flash, paměťových karet, kinofilmů
- fotografie 9x13 cm od 1,80 Kč

- archivace negativů na CD
- foto z fota

- archivace z paměť. karet na CD
- zvětšeniny do formátu 24x30 cm

- indexprinty
- výřezy, rámečky atd.

- fotokalendáře A4 s Vaším fotem 65 Kč

Fotografujeme 
- na průkazy - na počkání

- svatby - foto doručíme na hostinu zdarma
- reportáže, skupiny, výročí atd.

Fotografie zpracováváme výhradně na KODAK materiály. 
Akce NOVÝ FILM ZDARMA pokračuje.

Nově otevřeno i v sobotu 9.30 - 11.30.

Prodej fotopřístrojů, alb, rámečků, baterií...
Nyní dárek pro Vás: Kalendář s Vaším fotem zdarma

Na adrese: FOTO Šplíchal,
Lesní 247 Řevnice, tel.: 257721557, 603784521

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Na výpomoc na zahradě hledám 
silného muže, na výpomoc v domácnosti
spolehlivou ženu, nejlépe mladé manžele 
z okolí Zadní Třebaně. Odměna dle dohody. 

Zn. pravidelnost

Eventuální nabídky zašlete na adresu: 
kmarel@t-online.de, případně volejte 

v pátek 21. 3. na telefon 00420-32331739

Malování, lakování, 
montáž silikonového těsnění

Václav  Ř E H Á K
Zadní Třebaň

Tel.: 604 488 625

MUZEUM v Berouně přijme
historika – kurátora 

sbírkových předmětů.
Informace na 

www.muzeum-beroun.cz

FRANCES
výroba a tisk

dopisních obálek

www.frances.cz

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 

potravin a průmyslového zboží. Nákup
na splátky, příjem platebních karet.

Nyní jsme pro vás zřídili další 
prodejní plochu.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Ostrovan »dotahuje« čtyři přestupy
FOTBALISTŮM SKONČILA ZIMNÍ PŘESTÁVKA, STARTUJÍ JARNÍ MISTROVSKÉ BOJE

Zadní Třebaň - Fotbalisté A-muž-
stva zadnotřebaňského Ostrovanu
mají za sebou kvalitní zimní pří-
pravu. Sehráli během ní několik
utkání na umělé trávě v pražském
Podolí. 
Ostrovan je po podzimu v polovině
tabulky okresního přeboru. S jakým
umístěním by byli třebanští borci
spokojeni po posledním jarním kole?
„Rádi bychom skončili v první polo-
vině tabulky a jaro odehráli bez se-
stupových starostí,“ řekl hrající tre-
nér Tomáš Sýkora. Jak dále uvedl,
kádr nikdo neopustil, naopak v jed-
nání jsou čtyři přestupy. Protože ale
ještě v době uzávěrky nebylo vše do-
taženo do konce, o potvrzení posil se
dozvíte v příštím čísle NN. 
S jasným cílem jde do jarních bojů
třebaňská záloha. Ta totiž přezimo-
vala na sestupových příčkách, a tak
ji nečeká nic jiného než boj o zá-
chranu ve III. třídě okresní soutěže.

Výsledky přípravných zápasů:
OZT - Jeneč 1:5
Branka: Palička 
OZT – Podolí B 3:5
Branky: Palička, Krejča, Bacílek

OZT  - Ostrá 2:2
Branky: Bacílek z penalty, Kozák

Jiří PETŘÍŠ

FK Lety
I. B třída krajské soutěže

30. 3. 15.00 Lety - Vonoklasy 
5. 4. 16.30 Rožmitál - Lety 

13. 4. 16.30 Lety - Petrovice 
20. 4. 17.00 Lety - Dobříš B 
27. 4. 17.00 N. Ves - Lety 

4. 5. 17.00 Lety - Nečín 
10. 5. 17.00 Jílové - Lety 
18. 5. 17.00 Lety - Týnec 
24. 5. 10.30 Hostomice - Lety 

1. 6. 17.00 Lety - Loděnice 
8. 6. 17.00 Štěchovice - Lety 

15. 6. 17.00 Lety - Žebrák 
21. 6. 17.00 Mníšek - Lety  

Ostrovan Zadní Třebaň A
Okresní přebor Beroun

30. 3. 15.00 FC Fr. Trubín - OZT 
5. 4. 16.30 OZT - SK D. Újezd 

12. 4. 16.30 Stašov - OZT 
19. 4. 17.00 OZT - Sj. Osek 
26. 4. 17.00 Praskolesy - OZT 

3. 5. 17.00 SK Nižbor - OZT 
10. 5. 17.00 OZT - U. Cerhovice 
17. 5. 17.00 SK Tlustice - OZT 
24. 5. 17.00 OZT - SKP Beroun 
31. 5. 14.00 SK Hořovice B - OZT 

7. 6. 14.30 OZT - FK Komárov 
14. 6. 14.30 FK St. Hýskov - OZT 
21. 6. 17.00 OZT - H. Neumětely 

SK Karlštejn A
III. třída okresní soutěže

29. 3. 15.00 Karlštejn - S. Svatá 
5. 4. 16.30 Karlštejn - D. Všeradice 

13. 4. 16.30 Lužce - Karlštejn 
19. 4. 17.00 Karlštejn - Chlumec 
26. 4. 10.15 Vižina - Karlštejn 
3. 5. 17.00 Karlštejn - N. Jáchymov 

11. 5. 10.15 Cembrit B - Karlštejn 
17. 5. 17.00 Karlštejn - SK Chyňava 
25. 5. 17.00 Loděnice B - Karlštejn 
31. 5. 17.00 Karlštejn - OZT B 
8. 6. 14.00 SK Nižbor B - Karlštejn 

14. 6. 14.30 Karlštejn - Hudlice 
21. 6. 17.00 SK Tetín - Karlštejn

FC Liteň
IV. třída okresní soutěže

29. 3. 15.00 FC Liteň – Mořinka
5. 4. 10.15 VČS Tmaň – FC Liteň 

12. 4. 16.30 FC Liteň – Zdejcina
20. 4. 17.00 SK Tetín B - FC Liteň
26. 4. 17.00 FC Liteň – Srbsko

4. 5. 17.00 Svatá - FC Liteň
17. 5. 17.00 B. Mořina - FC Liteň
31. 5. 17.00 V. Újezd - FC Liteň

7. 6. 14.30 FC Liteň – Chrustenice
14. 6. 14.30 FC Liteň – Všeradice B
22. 6. 17.00 Chyňava B - FC Liteň

Lety - Kynologická sezona klepe na
dveře. Jak se na ni chystají členové
letovského Kynologického klubu?
Od podzimu stále přibývají nová ště-
ňata, kterým se každou neděli věnu-
jeme. Ve výcvikových lekcích se
schází 40 až 70 psů od psích mimin
po dospělé. Osvědčilo se rozdělení
pejsků na tři skupiny. Do první chodí

opravdu jen malá štěňata maximálně
do 6-7 měsíců, ve druhé skupině
jsou štěňata dospívající do roku věku
a v poslední skupině máme dospělé
psy. Štěňata si mohou ve výcviko-
vých hodinách hodně hrát na volno,
což u dospělých přichází v úvahu jen
výjimečně. Dospělí psi cvičí posluš-
nost ve skupinách upoutaní na vodít-

kách.  Lekce pro štěňata budou pok-
račovat až do prázdnin, na jaře se ale
budou muset dělit o neděle se spor-
tovními akcemi. První z nich budou
zkoušky z výkonu 6. dubna. Druhé
letošní zkoušky z výkonu se usku-
teční 20. dubna. Další sportovní akcí
bude 1. 5. tradiční Závod o putovní
pohár k příležitosti 920. výročí obce
Lety. Alena VANŽUROVÁ

Rozpisy mistrovských utkání fotbalistů našeho kraje

Sezona letovským kynologům už začala. Foto Alena VANŽUROVÁ
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Řevničtí borci začali
výhrou v Hořovicích
Řevnice - Fotbalisté Řevnic, ve-
doucí tým 1. A třídy krajské sou-
těže, už má za sebou první jarní
mistrák. Dokázali v něm zvítězit
na hřišti Hořovic.
Hořovice - Řevnice A 1:3
Branky: Bezpalec, Kalivoda, Tůma
Hned v prvním zápase jara potvrdi-
ly Řevnice úlohu favorita 1. A třídy
krajské soutěže usilujícího o postup.
Příští zápasy: 22. 3. 15.00 Řevnice -
Zdice, 29. 3. 15.00 Měchenice - Řevnice

Těsně před začátkem mistrovského
jara Řevničtí ukončili své působení
v turnaji na umělé trávě v pražských
Štěrboholích. V semifinále zdolali
Vlašim B 4:2. V boji o celkové ví-
tězství v turnaji však i přes drtivý
tlak ve druhém poločase podlehli
Unionu 2:3. (Mák)

Na »cvičáku« trénuje až sedmdesát psů
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ CHYSTAJÍ NĚKOLIK ZKOUŠEK I ZÁVOD O PUTOVNÍ POHÁR

Stolní tenisté změří
síly v sokolovně
Liteň – Potřetí se o velikonočním
víkendu uskuteční v Litni ping-
pongový turnaj. Koná se v sobotu
22. 3.v tamní sokolovně od 10.00. 
„Turnaj je určen pro omezený počet
šestnácti hráčů. Nejsou kategorie
ženy muži, ale jen jedna společná,“
uvedl organizátor Jan Nosek s tím,
že proto je dobré se v předstihu při-
hlásit. Buď na telefonu 605 171 811
a nebo půl hodiny před zahájením
turnaje na místě. Startovné je 50 ko-
run. (pš)

PŘÍPRAVA SKONČILA. Fotbalisté Zadní Třebaně při jednom z posledních
tréninků před zahájením jarní mistrovské sezony.  Foto NN L. PALIČKOVÁ


