
Čechomor »očaroval« Třebaň
DVOUHODINOVÝ KONCERT ZNÁMÉ KAPELY SOKOLOVNU ROZEZPÍVAL I ROZTANCOVAL

Vnuk napadl babičku,
pohádali se kvůli jídlu
Poberouní - U mnoha případů na-
padení zasahovali v uplynulých 14
dnech řevničtí záchranáři. 
„Takových výjezdů jsme měli tento-
krát hodně, hlavně v rodinách,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. 
Rozepře s vážnými následky se ode-
hrála v Dobřichovicích, kde se vnuk
pohádal s babičkou, údajně kvůli
obědu. Mládenec v afektu do babič-
ky strčil, ta upadla a zlomila si krček
stehenní kosti. Záchranka ji odvezla
na chirurgii do pražské nemocnice na
Karlově náměstí. (lup) 

Hlásná Třebaň - Proslulé hity i mé-
ně známé písně skupiny Čechomor
zazněly o Velikonoční neděli během
koncertu v Hlásné Třebani. V zapl-
něné sokolovně si příchozí s kape-
lou zazpívali a někteří i zatančili. 
Ačkoliv první zprávy hovořily pouze
o třech členech souboru, kteří měli v
Hlásné Třebani vystupovat, nakonec

hrál Čechomor v plné sestavě. Dvou-
hodinový koncert neměl chybu. Již
od prvních tónů bylo vidět a slyšet,
že si chlapi z kapely hraní užívají.
František Černý s kytarou a Karel
Holas s houslemi se doplňovali při
zpěvu, typický zvuk hudby Čecho-
moru dotvářeli violoncellista Michal
Pavlík, Radek Pobořil s akordeonem

i flétnou a bubeník Roman Lomtad-
ze. Pár písní doprovodil Pavlík také
hrou na české dudy. 
Nadšené publikum zpívalo nejzná-
mější hity společně s muzikanty.
Písně Hej, bystrá voda, Včelín či
Šimbolice posluchače řádně rozhý-
baly, zvláště ty stojící, naopak v po-
malejším tempu se odvíjely třeba pís-
ničky Rehradice nebo Mezi horami.
Proslulý song Proměny zřejmě kvůli
neúčasti zpěvačky Lenky Dusilové
nezazněl. 
Většina lidí odcházela z koncertu
spokojená. „Hráli úžasně,“ pochvalo-
vala si mladá žena před sokolovnou.
Stejný pocit měli snad i muzikanti.
„Byl to pro nás nádherný zážitek,“
svěřil se houslista Karel Holas. 

Lucie PALIČKOVÁ

1. dubna 2008 - 7 (465) 6 Kč

Velikonoce: Do ulic vyrazili koledníci

HODY HODY DOPROVODY... Malí i velcí koledníci vyrazili o velikonočním
pondělí na pomlázku. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

ČECHOMOR. Skvělý zážitek představoval koncert kapely Čechomor v Hlásné Třebani.        Foto NN L. PALIČKOVÁ

Mezi Prahou a Berounem jezdí více vlaků
Řevnice – Více vlaků jezdí o víkendech na železniční trati mezi Prahou a
Berounem. Od uplynulé soboty přibylo šest pravidelných spojů. 
„Zlepší se tak dostupnost Řevnic, Dobřichovic i obcí mezi Berounem a Plzní,
které jsou v oblasti hojně navštěvované turisty a chataři,“ sdělil ČTK mluvčí
Českých drah Ondřej Kubala. Dopoledne pojede o víkendech další spoj z
Prahy do Řevnic a zpět a začnou jezdit také přímé vlaky po trase Praha - Be-
roun - Hořovice - Plzeň. „Reagujeme tím na zvýšený zájem o cesty do rekre-
ačních oblastí v okolí Berounky,“ uvedla ředitelka odboru ČD Luďka Hnu-
líková. Víkendové vlaky budou jezdit až do 2. listopadu. (pš)

Golfová elita zřejmě
změří síly v Karlštejně
Karlštejn – Do Česka přijedou po
dvanáctileté pauze hvězdy světo-
vého golfu. K vidění budou zřejmě
i na hřišti nad Karlštejnem. 
V britském Wentworthu bylo roz-
hodnuto, že jeden z turnajů seriálu
PGA European Tour se v roce 2009
uskuteční v Česku. „Turnaj se u nás
bude hrát určitě, je jen otázkou, na
kterém hřišti u Prahy to bude,“ řekl
ČTK president České golfové fede-
race Milan Veselý. Elita profesionál-
ních hráčů se tak představí buď na
Karlštejně, nebo na Konopišti. (pš)   

»Hvězdy« pod komínem

A dalších 12 stran informací z našeho kraje
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Zadní Třebaň - Narození dcerky
Emy oslavila začátkem března ro-
dina Sodomkova ze Zadní Třeba-
ně. Na tom by nebylo nic divného,
v současnosti zde přibývá zhruba
osm dětí za rok. Malá Ema se však
narodila přímo ve vsi, doma pod
kopcem Voškovem. 
Podobná událost se v Zadní Třebani
nepřihodila už téměř třicet devět let.
Mnozí místní obyvatelé si na žádný
domácí porod nevzpomínají.
„Přímo v této obci se naposledy na-
rodil Josef Viták v dubnu 1969,“ sdě-
lila Našim novinám karlštejnská
matrikářka Eva Cubrová. 
Vitákovi už ovšem v Třebani nebyd-
lí. Jak se Našim novinám podařilo

zjistit, ani paní Vitáková tehdy nemě-
la v plánu rodit doma. Jenže - sanitka
nestihla dorazit včas, takže do porod-
nice už vezla maminku i čerstvě na-
rozeného synka. 
Naopak rodiče Emy, kteří už mají
dva kluky, si porod doma předem
pečlivě naplánovali.
„Byl to naprosto pohodový a přiroze-
ný zážitek. Obavy jsem neměla ani
trochu,“ řekla teď už trojnásobná ma-
minka Šárka Sodomková. S pomocí
porodní asistentky tak přišla tříkilová
holčička na svět přímo ve vsi. Poprvé
po skoro čtyřech desítkách let!
Oběma holkám přejeme do života
hodně zdraví a optimismu. 

Lucie PALIČKOVÁ

Ema Sodomková přišla na svět pod Voškovem
PŘÍMO V ZADNÍ TŘEBANI SE MIMINKO NARODILO NAPOSLEDY PŘED DEVĚTATŘICETI LETY

»Stoprocentní« Zadnotřebaňanka Ema Sodomková.  Foto NN L. PALIČKOVÁ

Hlásná Třebaň - Skupina Čecho-
mor potěšila svým koncertem na
Velikonoční neděli všechny pří-
chozí v hlásnotřebaňské sokolov-
ně. Zpěvák a houslista Karel Holas
poskytl Našim novinám po kon-
certě krátký rozhovor. 
Pane Holasi, koncert byl skvělý,
děkujeme. Jak se vám hrálo? 
Nádherně se nám hrálo, byla tady
výborná atmosféra. 
V místní sokolovně je určitě menší
prostor, než na jaký jste teď s ka-
pelou zvyklí?
To ano, ale my jsme takhle začínali,
takže nám to samozřejmě nevadilo. 
Ani to, že s vámi lidi zpívali? 
Ale vůbec ne. To je přece skvělé,
když lidi naši hudbu znají a přidají
se. Co si muzikanti můžou víc přát?
Ty písničky děláme pro lidi, tak ať si
je klidně zpívají. 
Ve velkých halách je to stejné? 
Tam se taky zpívá, i když lidi jsou
tam dál od nás. Tady jsme na ně
viděli, bylo to bližší. 
Čím to, že jste hráli zrovna v Hlásné
Třebani? 
Mám tady chatu, takže to tu znám. U
Berounky se mi líbí. 

Lucie PALIČKOVÁ

Postřižiny: Zahrají si ochotníci i profesionálové

U Berounky se mi líbí! říká Karel Holas
HOUSLISTA ČECHOMORU POSKYTL PO KONCERTU V HLÁSNÉ TŘEBANI ROZHOVOR NAŠIM NOVINÁM

PŘED OBJEKTIVEM. Muzikál
Noc na Karlštejně svedl před
dvěma roky poprvé na jedno je-
viště řevnické ochotníky i několik
profesionálních herců, kteří jsou
doma v poberounském, resp.
podbrdském kraji. Protože spo-
lupráce dopadla nad očekávání
dobře a zalíbila se  oběma skupi-
nám, zrodil se další podobný
projekt. Původní muzikál Postři-
žiny bude sice na nádvořích
zámků Dobřichovice a Svinaře k
vidění až ve druhé polovině čer-
vence, první propagační foto-
grafie části souboru však pod
komínem svinařského zámku i  v
halounské hospodě U Zrzavého
Paviána vznikly už na konci
března. Na snímku zleva Jan Ro-
sák, Pavla Švédová, Petr Říha,
Alena Říhová, Petr Bendl, Jan
Kuna, Pavel Vítek, Václav Nav-
rátil a Jan Tarant. (mif)
Foto Michaela FEUREISLOVÁ

HOUSLISTA. Houslista kapely Čechomor Karel Holas. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Děti šermovaly i tančily, sníh nevadil
NA NÁDVOŘÍ MNÍŠECKÉHO ZÁMKU SE KONALA VELIKONOČNÍ VESELICE S KUŘETEM

Mníšek pod Brdy – Velikonoční
veselice s kuřetem, která se na
zámku v Mníšku pod Brdy konala
v neděli 23. března, přilákala re-
kordní počet návštěvníků. 
Nejvíce lákaly šermířské souboje,
při nichž si přišly na své hlavně děti.
Šermovaly se šermíři z Alotria jako
praví rekové a neodradila je ani krát-
ká, zato vydatná sněhová přeháňka.
Velký zájem byl i o pohádku O Kob-
lížkovi, kterou sehrála OÁZA.
„Pohádku jsme zahráli dvakrát a děti
dostaly ještě dárek - sladké marcipá-
nové kuřátko,“ uvedla jedna z po-
hádkových postav. Nechyběl veselý i
poučný příběh O slepci a kulhavém,
na motivy Pašijových her, který při-
pomněl, že Velikonoce jsou křesťan-
ské svátky. K dobré pohodě celý den
vyhrávala kapela Nešlapeto.  S dětmi
si nakonec zatancovalo a zazpívalo i
Kuře, maskot sbírky Pomozte dětem.
Rozdováděné Kuře celý den žadoni-
lo o příspěvek do celostátní sbírky a
nakonec díky darům návštěvníků na
konto sbírky přibylo přes 11 000 Kč.
Zámeckou expozici během veliko-
nočního víkendu vidělo 500 návštěv-
níků. Na Velikonoční Pondělí byl zá-
mek otevřen letos poprvé a dorazili i
koledníci. Jana DIGRINOVÁ VELIKONOČNÍ SOUBOJ. V Mníšku zkřížili zbraně šermíři ze skupiny Alotrium. Foto Jana DIGRINOVÁ

Svátky velikonoční jsou za námi,
přesto bych se s vámi ráda podělila
o jeden velikonoční zážitek z řady
NEVŠEDNÍCH. Mnoho z nás se čas-
to ocitá v situacích, kdy něco hledá.
Nemyslím klíče od bytu či legitku na
tramvaj. Ale to něco, co je tak těžko
definovatelné, to něco, co mu v živo-
tě chybí a bez čehož se necítíme
šťastní. Proč je dnes na takovém vze-
stupu lékařská pomoc v oboru psy-
chologie, psychoterapie, psychiat-
rie...? Naši předchůdci měli život
jasnější: Modli se a pracuj. Hlavu
nastavenou k nebi, ale nohy pevně
na zemi, v případě potíží zašli za
panem farářem, či ke zpovědi. 
Dne 22.března na Bílou sobotu se
konala večerní mše - slavnost světla.
Velikonoční vigilie, jejíž součástí je
svěcení ohně. Před vchodem do kos-
tela se od posvěceného ohně  zapálí

velikonoční svíce, která  se vnese do
setmělého chrámu Páně a lidé si je-
den od druhého zapalují svíce, které
drží v rukách. Poselstvím této slav-
nosti je poznání, že on je světlo- syn
člověka Ježíš Nazaretský. A jeho
světlo, které nám zde zanechal, se
předává dál, tím, že v něj uvěříme.
Vzkříšení, či chcete-li zmrtvýchvstá-
ní je šancí pro každého z nás, neboť
mnoho lidí prožije značnou část ži-
vota v divném spánku, z něhož jsou
vytrženi jen chvilkami štěstí či ne-
štěstí. Uvěříme-li, dostáváme do ru-
kou mapu, kterou nám Ježíš Kristus
zanechal svým životem. Najdeme-li
odvahu se po této cestě vydat, dojde-
me k poznání, že víru je třeba žít a
uskutečňovat. Se svící zapálenou od
posvěceného ohně bílé sobotní noci
kráčet životem na cestě k naplnění.

Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Škaredá středa byla v liteňské mateřince krásná
RODIČE, DĚTI I ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZKOUŠELI BARVENÍ KRASLIC RŮZNÝMI TECHNIKAMI

S přáním krásných Velikonoc si na
redakci Našich novin vzpomnělo
několik čtenářů. Hana Lukešová z
Litně nám poslala fotografii své bez-
mála dvouroční dcery Zuzany s
následujícím popiskem: „Tak letos
jsou to pravděpodobně první veliko-
noční svátky, kdy babiččin vlastno-
ručně vyrobený beránek nepřežil ani
pár minut po naaranžování - stačila
chvilka nepozornosti a Zuzanka ho
připravila o ouška, hlavičku..., pak jí
zbrzdila mašlička, protože ta nešla
rozkousat...“   
Od Jitky Švecové z Hlásné Třebaně
jsme zase dostali tuto říkanku:
Hodně dnů plných sluníčka,radosti,
úsměvů, štěstíčka i zdravíčka.
Vejce pěkné malované, též mazance

vypékané, řehtačky a mrskanice, štamprličku slivovice, tak se svátky jara
slaví, ať jsme veselí a zdraví.
Oběma děkujeme, stejně jako Marii Kloubkové z Prahy, Evě Poustecké ze
Zadní Třebaně i všem ostatním »přejícím« čtenářům. (mif)

Do liteňské školky chodí děti, ale
občas u malých stolků můžete vidět
poněkud přerostlé postavy, jak se kr-
čí na nízkých židličkách a malují, le-
pí,vyrábějí a zdobí. Je milou tradicí,
že se takhle scházejí před Vánocemi
a Velikonocemi rodiče, děti i zaměst-
nanci naší mateřské školy, aby si
něco pěkného vyrobili a mohli svá-
tečně vyzdobit své domovy. Letos
jsme se sešli na škaredou středu.
Velký obdiv patří všem a já bych vy-
zdvihla především paní kuchařku,
která  před tím s dětmi vyrábí jedno-
hubky, peče s nimi  jidáše a mimo to
ještě připraví něco sladkého ke kávě,
kterou pak obětavě zásobuje všechny
účastníky.
Letos se sešlo hodně rodičů, všichni
si vyzkoušeli barvení kraslic různý-

mi technikami. U každého stolečku
byla připravena nějaká zajímavá a na
výtvarné schopnosti nenáročná mož-
nost zdobení. Jeden z velmi zajíma-
vých a přitom efektních způsobů by-
lo malování zmizíkem na pouchy
obarvené v inkoustu. Voňavé krasli-
ce vznikaly zase u stanoviště, kde se
malovalo lepidlem a v miskách s
různým kořením se pak potřené
plošky obalovaly.
Někteří hosté využili příležitosti a
vytvořili si ze zelených větviček bu-
xusu a břečtanu velikonoční aranž-
má. Materiálu bylo k dispozici dost,
a tak si nakonec každý domů odnášel
něco pěkného.
Prožili jsme pěkný den  a těšíme se,
že se taková setkání stanou tradicí.

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Naši předchůdci měli život 
jasnější: Modli se a pracuj!

Vážení čtenáři, děkujeme za přání!

V liteňské školce malí i velcí barvili kraslice.   Foto Jaroslava HRÁCHOVÁ
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Kencl: Chtěl bych jezdit s hasiči!
ŘEVNICKÝ FOTOGRAF USPĚL V PRESTIŽNÍCH PROJEKTECH JEDEN DEN ČR A PRAHA FOTOGRAFICKÁ

Řevnice – V projektu Jeden den
České republiky, jejímž patronem
je exprezident Václav Havel, se ob-
jevily dvě fotografie Řevničana Ja-
kuba Kencla. Pár dní nato získal
první cenu v soutěži Praha foto-
grafická.
Projekt  Jeden den České republiky,
který navázal na zahraniční tradici,
obeslalo snímky 135 profesionálních
i amatérských fotografů. Ze 7 000
fotek vybrala porota dvě stě výstav-
ních, mezi nimi má dvě Jakub Kencl.
„Šel jsem do toho s tím, že jsou dob-
ré. A jsou,“ směje se poloprofesio-
nální fotograf, který pracuje v rekla-
mě. Dvě fota Řevnic se s putovní vý-
stavou podívají do Brna, Plzně, Kar-

lových Varů i do zahraničí.
Jakub Kencl, který fotí od dětství,
nyní pracuje s digitálním canonem.
„Fotím hodně, obesílám soutěže, ale
jako profesi…? Ne, to bych dělat ne-

chtěl. To bych musel, a já chci mít
focení dál jako koníčka! I když bez
foťáku se  prakticky nehnu,“ přizná
čerstvý držitel první ceny ze soutěže
Praha fotografická. „Prahu fotím

rád, zákoutí, lidi i situace,“ doplňuje.
Výstava Praha fotografická, kde řev-
nický fotograf uspěl v kategorii Kro-
nika hlavního města sérií snímků 1.
máj v pohybu,  je  k vidění v Ambitu
kláštera Panny Marie Sněžné.
Na co se chystá »sběratel cen« teď?
„Na focení,“ odpovídá s nadsázkou
Kencl. „Ne, vážně, začínám se víc
zajímat o focení noční oblohy, což se
musím pořádně naučit. Ale to nezna-
mená, že pouštím k vodě jiná téma-
ta. Baví mě akční reportážní focení,
třeba by bylo fajn jezdit s řevnický-
mi hasiči k případům. Stejně mne ale
těší prolézat Brdy a fotit si je třeba v
ranní mlze, nafotit si masopust ve
Třebani nebo zachytit snažení ochot-
níků.         Michaela ŠMERGLOVÁ

Řevnický fotograf Jakub Kencl. Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
5. 4. 18.00 POSLEDNÍ LEGIE
12. 4. 18.00 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

KINO ŘEVNICE
4. 4. - 5. 4. 19.30 (So 16.00 a 19.30)
divadelní hra TEN, KDO UTŘE NOS
11. 4. 20.00 SVATBA NA BITEVNÍM
POLI
12. 4. 16.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
12. 4. 20.00 O ŽIVOT

KINO MÍR BEROUN
31. 3. - 2. 4. 17.30 NEJKRÁSNĚJŠÍ
HÁDANKA
31. 3. - 2. 4. 20.00 VÁCLAV
3. 4. - 6. 4. 17.30 (So+Ne 20.00) O
RODIČÍCH A DĚTECH
3. 4. - 6. 4. 20.00 (So+Ne 17.30) 3:10
VLAK DO YUMY
7. 4. - 10. 4. 17.30 (So 15.30) ASTERIX
A OLYMPIJSKÉ HRY
7. 4. 20.00 POKÁNÍ
7. 4. - 16. 4. 17.30 (8.-10. 20.00, 11.
17.30 a 20.00, 12. 15.30 a 18.30, 13.-14.
18.30) 10 000 PŘ.N.L.
10. 4. 15.30 P. S. MILUJI TĚ

CLUB KINO ČERNOŠICE
3. 4. 20.00 SVATBA NA BITEVNÍM
POLI
8. 4. 20.00 VETŘELCI VERSUS PRE-
DÁTOR 2
10. 4. 17.00 a 20.00 OBČAN HAVEL
13. 4. 16.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 

KINO RADOTÍN
4. 4. 17.00 a 19.30 ASTERIX  A
OLYMPIJSKÉ  HRY
6. 4. 15.00  PSÍ KAMARÁDI 
5. – 6. 4. 17.00 a 19. 30 SVATBA NA
BITEVNÍM  POLI 
11. 4. 17.00 a 19.30 LOVCI POKLADŮ

Na jarmarku vystoupí
šumaři, kejklíři i šermíři 
Dobřichovice - Historický jar-
mark kumštu a řemesel se koná v
sobotu 5. dubna v areálu dobři-
chovického zámku.
Od 9.30 bude otevřeno dobové tržiš-
tě, malí i velcí se mohou těšit na
bohatý program. „Předvedeno bude
nespočet řemesel a kumštýřů, vys-
toupí potulní šumaři, kejklíři i šer-
míři,“ uvedl pořadatel Tomáš Ko-
pačka. „Návštěvníkům bude nabíd-
nuto přebohaté občerstvení v dobové
krčmě i netradiční pochutiny peče-
né, uzené i smažené, pivo i medovi-
na,“ dodal. (mif)

Eliška se stěhuje, Blanka chystá přehlídku
Všem, kdo rádi navštěvovali Galerii Královny Elišky v Karlštejně, se tímto
na vědomost dává, že zmíněný kulturní stánek přesídlil do Loretánské ulice
čp.13, na pražské Hradčany. Majitelka a oděvní návrhářka v jedné osobě
Blanka Hovorková-Maříková se však úplně neloučí. Na 17. 4. od 20.00 pro
milovníky krásných hávů chystá ve spoluprácí s Modrým domečkem na ná-
městí v Řevnicích modní přehlídku. Přehlídka s podtitulem Šaty pro každého
se ponese, jak jsme již u Hovorkové zvyklí, v přirozeném duchu. Modely se
vyznačují především nositelností a materiály, které jakoby utkala sama pří-
roda. Krajka, len a hedvábí budou zdobit modelky z řad zaměstnanců a přá-
tel denního stacionáře Náruč a sociální firmy Modrý domeček. Oděvy urče-
né pro jarní a letní období si zájemkyně budou moci ihned po přehlídce
vyzkoušet či zakoupit.       Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Tipy NN
* Výstavu Sladká šedesátá léta mů-
žete v berounském Muzeu Českého
krasu navštívit do 2. 4. K vidění jsou
předměty těchto let: nábytek, knihy,
hračky, oděvy...                             (mif)
* Šípkovou Růženku - představení
Divadla Teátr Víti Marčíka je k vidě-
ní 3. 4. od 17.00 v sále České pojiš-
ťovny v Berouně. (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.             (mif)
* Skupina Velvet Evolution kon-
certuje 4. 4. od 20.30 v Club kině
Černošice.  Vstupné 90 Kč. (mif)
* Koncert folkové skupiny Jablkoň
se uskuteční 5. 4. od 20.00 ve Für-
stově sále v Dobřichovicích. (pš)
* 7. ples folklorního souboru Klíček
a ZŠ Řevnice se koná 5. 4. od 19.00
ve Společenském domě v Zadní Tře-
bani. Hraje Velký orchestr Václava
Zelinky, vstupné 200 Kč.            (mif)
* Kapelu -123 minut si v pořadu
Unplugged Tour můžete poslech-
nout 5. 4. v černošickém Club kině.
Začátek 20.30, vstup 150 Kč. (mif)
* Představení Čert a Káča uvádí
Divadlo Duha 10. 4. od 17.00 v sále
České pojišťovny v Berouně. (mif)
* DJ Bunda + DJ Vóďa hrají 11. 4.
od 20.00 v Club kině Černošice. Vs-
tupné 50 Kč. (mif)
* Námořnický večer se koná 11. 4.
od 20.00 v penzionu U barona Práši-
la v Ořechu.  Můžete ochutnávat, co
moře přineslo, míchané nápoje, pos-
louchat příběhy námořníků a zazpí-
vat si námořní písničky.           (mif)
* Olah Szabolcs Quartet, maďarská
kapela hrající jazz, se představí 12.
dubne od 20.30 v černošickém Club
kině. Vstupné 120 Kč. (mif)

Náruč otevírá Večerní kavárnu Modrý domeček
Řevnice - Občanské sdružení Náruč zve všechny do Večerní kavárny
Modrý domeček. Kavárna se koná každý dubnový čtvrtek v Modrém
domečku na řevnickém náměstí Jiřího z Poděbrad.   
Jako první můžete 3. 4. od 20.00  navštívit večerní sezení s názvem Když se
řekne zdravá výživa... O výživě, svých vědeckých poznatcích i praktickém
využití bude přednášet Roman Uhrin, bývalý šéfkuchař a autor řady knih o
zdraví. Týden nato, 10. 4. od 20.00 přijde na řadu druhá část povídání s filo-
sofem a historikem Vladislavem Dudákem na téma Život, smrt a nesmrtel-
nost v zrcadle věků. V rámci večera se uskuteční vernisáž výstavy fotogra-
fií Jiřího Milfaita. Dámy si přijdou na své 17. 4., kdy se koná módní pře-
hlídka nazvaná Šaty pro každého - viz níže. (lup)

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, 
vystoupí 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

Zadní Třebaň odj. 13.05 
Běleč příj. 13.15 - odj. 13.16 
Liteň 13.22  -  13.32 
Skuhrov 13.37  -  13.38 
Nesvačily13.42  -  13.43 
Všeradice 13.46  -  14.01 
Vižina 14.05  -  14.06 
Osov 14.11  -  14.12 
Hostomice 14.18  -14.20 
Radouš 14.24  - 14.25 
Neumětely 14.28  -  14.29 
Lochovice příj. 14.36

Lochovice odj. 15.25 
Neumětely příj. 15.37 - 15.38 
Radouš 15.41  -  15.42 
Hostomice 15.46  -  15.48 
Osov 15.53  -  15.54 
Vižina 15.58  -  15.59 
Všeradice 16.02  -  16.03 
Nesvačily 16.06  -  16.07 
Skuhrov 16.11 -  16.12 
Liteň 16.17  -  16.27 
Běleč 16.32  -  16.33 
Zadní Třebaň příj. 16.40

Jízdní řád parního vlaku:



Osov - Nedělní mši svatou v osovském
kostele Narození sv. Jana Křtitele sloužil
dne 16. března světící biskup pražský
Václav Malý. 
"Před jeho návštěvou jsme kostel na Květnou
neděli vyzdobili. V době Velikonoc mají jed-
notlivé slavnostní dny svou ceremonii," pop-
sala Marie Plecitá z Osova. A dodala,
žeVáclav Malý si osovský kostel přál navštívit
již dlouho.
“V úvodu slavnosti posvětil ratolesti 
a následovala mše sv.," dodala Marie Plecitá. 
Slavnostní mši sv. navštívilo téměř sto lidí 
a po jejím ukončení se světící biskup pražský

s každým osobně rozloučil. Po bohoslužbě se
uskutečnilo přátelské posezení v osovské
restauraci U Kostela. Václav Malý odpovídal
na otázky přítomných a mimo jiné vyprávěl i o
svých cestách po vzdálených zemích, jejich
kultuře a jednotlivých církvích v dané
lokalitě.                                  Radka KOČOVÁ

Mši sloužil Václav Malý
SVĚTÍCÍ BISKUP PRAžSKÝ VYPRÁVĚL O SVÝCH CESTÁCH
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Sál Europajzlu ve
Vi�inì praskal ve švech
Vižina - Velikonoční svátky ve Vižině byly
dost neobvyklé. Několik let se u nás na
Velikonoce  pořádá tradiční pochod na
Skálu, ale tentokrát to bylo jinak.
O Bílé sobotě měli na Vižině všichni napilno.
Dopoledne se na hřišti s umělou trávou  hrál
fotbalový turnaj, v klubovně se vybírala 
a připravovala tombola na karneval.
Na odpoledne se těšily děti, na večer ti
odrostlejší. Vše vypuklo v půl třetí. Na sále
Europajzlu bylo vše připraveno na kočičí bál. 
Téměř čtyři desítky  dětí v maskách a jejich
doprovod vítaly tři kočky, které s dětmi tanco-
valy a připravovaly soutěže. 
Hrálo se o speciální ceny - kočičí jazýčky. Do
soutěží byli zapojeni i rodiče a na závěr si
všichni mohli koupit dětskou tombolu. Večer
patřil dospělákům. Na sál dorazilo 24 nejroz-
manitějších masek, které bavily ostatní. 
S napětím bylo očekáváno odmaskování 
a vyhlášení nejlepší masky. Pro vítěze byl
připraven dort. Vyhrála dvojice maminka a
miminko v podání A. Eliáškové a Jany Fialové.
Jana FIALOVÁ  

Honu na Velikonočního zajíčka se ve Skřipli
zúčastnily dvě desítky koní a jezdců. Zvítězila
jezdkyně Adéla Hrdličková s koněm Twigy.
Foto: Martin HLINKA        

Na vykradení auta
staèilo lupièi pìt minut
Osov - V pondělí 21. března byl v Osově
před budovou pošty vyloupen dodávkový
vůz České pošty. 
"Během pěti minut, v době od 8.55 do 9 hodin
poškodil neznámý pachatel skleněnou výplň
okna a z vozu odcizil mobilní telefon," uved-
la Veronika Benediktová s tím, že celková
škoda byla vyčíslena na 9300 korun.     (rak)

Dìti vyprodaly jarmark,
ve støedu pak soutì�ily
Osov - V úterý 18. března připravili osovští
žáci tradiční Velikonoční jarmark. Už ve 
13 hodin přicházeli první zájemci. 
Hned u vchodu je přivítaly hostesky z páté
třídy a nabízely jim občerstvení. Výtečnou
vaječnou pomazánku vyrobili páťáci a
čtvrťáci a chuťovky sami nazdobili.
Jarmarku však předcházely jarní dílny. Žáci
vyráběli přání, jarní závěsy, velikonoční
zápichy, aranžovali jarní misky a květináče.
Zdobili perníčky, hodovačky, beránky,
vizovické pečivo i velikonoční věnečky. Žáci ze
všech tříd byli rozděleni do sedmi skupin,
které vedl jeden z páťáků. Smyslem bylo, aby
se děti učily vzájemně si pomáhat.
Na naše výrobky se přišlo podívat spousta
zájemců. Skvělí prodavači i prodavačky
nabízeli své zboží tak, že za hodinu už některé
výrobky zcela vyprodali. Výtěžek pět tisíc
korun bude použit pro potřeby dětí.
Škaredá středa byla ve znamení dne se
zajícem. Zajíc nás provázel celý den výukou.
Plnili jsem jeho úkoly a nakonec se nám
schoval do parku. Vytyčenou trasu z vajíček
pomáhali připravovat bývalí žáci naší školy,
kteří se na nás přišli podívat. Na trase děti
plnily úkoly a na konec na ně čekal čokolá-
dový zajíček a diplom. Zábavné učení
připravovali nejen učitelé, ale i děti. Páťáci
pro svou paní učitelku poschováváli dárky po
třídě. Nakonec všichni všechno našli a osladili
si tak zamračený den.     Soňa KOCMANOVÁ

Ve Skøipli se soutì�ilo 
o Velikonoèního zajíèka
Skřipel - O velikonoční neděli se ve Sport
klubu Luke Skřipel uskutečnil hon na
Velikonočního zajíčka. 
Koně a jezdci si zasoutěžili při parkurovém
skákání i v hodu podkovou. Na soutěži se 
z koní prezentovali poníci, teplokrevníci 
i chladnokrevníci. Pro vítěze byl připraven
živý zajíc. 
Toho získala jezdkyně Adéla Hrdličková 
s koněm Twigy ze Stáje Hrabák Tlustice. Na
závěr si pak u ohně  všichni mohli opéct
špekáčky.                                            (rak)

Zlodìj odcizil televizor,
navigaci i peníze
Velký Chlumec - Majiteli zaparkovaného
auta ve Velkém Chlumci způsobil zloděj
škodu dosahující 30 tisíc korun. 
"V pondělí 21. března v době do 5 do 12
hodin zatím nezjištěný pachatel vypáčil před-
ní okno u zaparkovaného automobilu značky
Wolksvagen Passat ve Velkém Chlumci.
Uvnitř vozidla demontoval a odcizil LCD
televizor, navigaci a finanční hotovost ve výši
dva tisíce korun. Škoda odcizením byla
vyčíslena na 21 tisíc korun. Škoda dalších 7
tisíc vznikla majiteli automobilu  poškozením
vozidla," uvedla tisková mluvčí Okresního
ředitelství Policie ČR v Berouně Veronika
Benediktová.                                      (rak)

Dìti ozdobily radnici
velikonoèní bøízkou
Hostomice - V sobotu 22. března se 
v Hostomicích konaly 2. Velikonoční
hrátky. Vzhledem k nepříznivému počasí
se přesunuly do sálu Hotelu u Frajerů.
Děti skákaly v pytlích, na míčích, házely
míčky na zajíce, lovily udicí vajíčka, točily
obručí, porážely kuželky, skákaly přes švi-
hadlo.
Za splněné úkoly čekala všechny sladká
odměna. Stejné disciplíny si mohli vyzkoušet
i dospělí. Děti mezitím vybarvovaly, stříhaly
a lepily kuřátka, vajíčka nebo zajíčky, které
si pak odnesly domů.
Součástí zábavného odpoledne bylo i vy-
hlášení výsledků soutěže O nejhezčí kraslici.
Porota ocenila ozdobená vajíčka a jejich
autory odměnila čokoládovou kraslicí.
Nejvíce se snažily děti z mateřské školky, 
a proto dostaly dvě stolní hry. Na závěr
odpoledne byla ozdobena budova radnice
velikonoční břízkou. E. NÁDVORNÍKOVÁ

Na hostomických velikonočních hrátkách
čekala na děti za splněné úkoly sladká
odměna..       FOTO: Eva NÁDVORNÍKOVÁ
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Maminky z Náruče zdobily cukroví
ŘEDITELKA DENNÍHO STACIONÁŘE: MOC DĚKUJI ZA PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ ČAS!

V neděli 23. března se konal v  sokolovně v Hlás-
né Třebani koncert hudební společnosti Čecho-
mor. Spousta z nás  do poslední chvíle nevěřícně
čekala, jestli se opravdu jedná o TEN Čechomor.
Dočkali jsme se - za cenu vstupenky jsme dostali
notnou dávku ryzí radosti zpostředkované muzi-
kou i zpěvem této známé kapely. Nutno podotk-
nout, že čechomorští pánové (kromě toho, že je na
ně pěkný pohled) zpívali a hráli až na dřeň. V je-
jich muzice je začarováno Harry Potterovské pře-
nášedlo, které má tu moc vytvořit bránu času a
prostoru. Na vlnách tónů jejich muziky se tak mů-
žete vrátit do časů našich babiček a dědů, do doby
kdy stoly byly z poctivého dřeva (žádný formal-
dehyd), pracovalo se na poli a život byl asi tvrdý
oproti dnešku, ale skutečný. Vše si člověk prožil
na vlastní kůži, ne jako dnes, kdy nám většinu vje-

mů propůjčuje televize a svým způsobem  žijeme
ve virtuální realitě. Při poslechu Čechomoru jste
měli možnost navštívit staročeskou hospodu pl-
nou života tance a veselí, zaplakat nad smrtí, ne-
štastnou láskou, nevěrným galánem, sdílet  šťast-
nou lásku i si představit, jaké že je to ta sousedo-
vic Věra vlastně  měla. 
V jeden okamžik vám bylo teskno a v další jste
překypovali štěstím, až se člověku nechtělo vrátit
zpět do naší skutečnosti. Každopádně, kdo nedo-
razil, o mnohé přišel (i když možná zase stihl ně-
jaký ten krváček na Nově). My, kdož jsem byli,
doufáme, že to nebylo v Hlásné Třebani naposle-
dy, a těšíme se na další výlety za zvuků hudebních
nástrojů a krásných hlasů, které umí rozdávat
radost a naplnit štěstím. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Od října loňského roku se jednou měsíčně setká-
vám v kavárně Modrého domečku v Řevnicích
s maminkami našich klientů z Denního stacionáře

Náruč. Původní myšlenka, proč se sejít, byla cel-
kem prostá. Jednoduše být spolu, lépe se poznat,
popovídat si a na chvíli se nad dobrou kávou vy-
manit z běžných starostí, o kterých ví naše ma-
minky víc než dost.
Kvůli zpestření a taky proto, že komunikace je
snazší , když se u ní i něco užitečného dělá, přišla
jsem s nápadem tvůrčích večerů. K mému milému
překvapení se tento nápad ujal a osvědčil.  Navíc
se k nám vždy přidalo pár šikovných přátel. Spo-

lečně jsme zdobili vánoční i velikonoční cukroví,
perníčky, vyráběli různé dekorace a ozdoby. Naše
výrobky se objevily na vánočních i velikonočních
trzích, mohli jsme jimi obdarovat naše přátele či
sponzory. Chtěla bych tímto všem, a hlavně
maminkám, za příjemně strávený čas, moc podě-
kovat. Markéta URIÁNKOVÁ,

ředitelka stacionáře NÁRUČ, Dobřichovice

KDYŽ MAMINKY ZDOBÍ. Maminky klientů z denního stacionáře Náruč při zdobení svátečního cuk-
roví. Foto ARCHIV

Čechomorští pánové hráli až na dřeň
KDO NEDORAZIL DO HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ SOKOLOVNY, O MNOHÉ PŘIŠEL

V loňském roce se dočkalo přestav-
by a velikého zkrášlení také řevnické
nádraží. Je to místo, pro nás starou-
sedlíky, zvláště památné, spojené s
hezkými i smutnými vzpomínkami.
Jezdím z něj s nežádoucí přestávkou
již sedmdesát let. V září a v říjnu
1938 odtud odjížděli muži s černými
kufříky, aby splnili svoji povinnost
při obraně země a my studentíci,
stejně jako oni, jezdili do Prahy na
stupátkách. A to se pak ve změněné
formě táhlo celou válku. 
Ale měli jsme tam přecejen jakési
zázemí. Na nádraží fungovaly dvě
čekárny. Jedna menší, (nyní je tam

úschovna kol), vybavená polstrova-
ným nábytkem a patřící cestujícím,
kteří tehdy cestovali lepší třídou.
Druhá, ta větší, hned vedle, měla up-
rostřed veliký stůl se židlemi, kolem
stěn se táhla řada dřevěných lavic s
opěradlem do zdi. Asi čtyři metry té
lavice tam, myslím, existují dodnes.
Podlaha byla dřevěná, napouštěná
naftou či olejem. Uprostřed po pravé
straně stála mohutná železná kamna,
ve kterých se sice ve válce netopilo,
ale později ano. Tato čekárna slouži-
la svému účelu, tuším, do roku 1975.
V tom roce tam snaživý výpravčí za-
řídil jakousi dílnu pro výrobu želez-

ničních modelů. Bylo to velmi hez-
ké. Za krátkou dobu se toho mládež
nabažila a od té doby Řevnice tuto
čekárnu nemají. Později tam stál
pingpongový stůl, ale hrát jsem tam
nikdy nikoho neviděl. Nyní je tam
jakési skladiště. U dveří láhve na vo-
du, vlevo  gauč. Na pravé straně je
však plynový kotel, který vytápí ús-
chovnu kol, chodbu k pokladně, vel-
kou bývalou čekárnu a možná i něco
jiného, co není vidět. Velká, nyní te-
dy téměř prázdná, často prosluněná a
vzdušná místnost, tak po léta neslou-
ží svému účelu. Naštěstí poslední zi-
my byly mírné a lidé tedy přešlapá-

vali na nástupišti nebo na chodbičce
k pokladně bez velkého nadávání. A
konečně, vlaky jezdí většinou na čas
a není nutné dlouho čekat. Když ov-
šem někdy spadne trolej či co, tak
mají smůlu. Přitom by stačilo obe-
zdít kotel, aby k němu nemohli van-
dalové a čekárna tak hezká, by se
opět skvěla ve své plné kráse, jako se
skví jinak celé vylepšené nádraží.
V Řevnicích kdysi bydleli vlivní že-
lezniční šéfové. Věřím, že je tomu
tak i teď, že čtou Naše noviny, všim-
nou si mého skromného povídání a
uvedou ve skutek to, co nádraží chy-
bí.        František ŠEDIVÝ, Řevnice

Z čekárny snaživý výpravčí udělal jakousi dílnu…
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ: VŠIMNOU SI VLIVNÍ ŽELEZNIČNÍ ŠÉFOVÉ MÉHO SKROMNÉHO POVÍDÁNÍ?

Věnujte nám vysavač či šicí 
stroj! prosí sdružení Mořiňák
Od poloviny ledna letošního roku provozuje míst-
ní Občanské sdružení Mořiňák Dětský dům. V
jeho prostorách se konají kroužky a klubové čin-
nosti pro děti i dospělé (např. dětský taneční
kroužek či muzicírování, říkanky a povídání pro
malé děti, pro dospělé angličtina, aerobik a jóga,
klub ručních  prací nebo klub seniorů...). Dále se
připravují  jednorázové akce jako třeba. divadél-
ko pro děti, beseda o historii Mořiny nad dobo-
vými fotografiemi, bleší trh kuriozit, pěší výlet
pro rodiče a děti z Mořiny do Bubovic apod. 
Provoz dětského domu (vytápění a osvětlení) vel-
koryse hradí obecní úřad. Návštěvníci Dětského
domu platí do společné kasičky poplatek 5 Kč za
osobu a týden na úklid, úklidové prostředky a ob-
čerstvení, které zajišťuje sdružení Mořiňák.
Pokud máte možnost a chuť podpořit dobrou věc,
prosíme, zamyslete se, zda doma nenajdete něco
z následujícího seznamu. Váš dar pomůže zkvalit-
nit vybavení Dětského domu a vylepší provoz
kurzů. Uvítáme, darujete-li Dětskému domu:
- funkční vysavač,
- nástěnku,
- poštovní schránku na dveře,
- CD přehrávač s mikrofonem a možností nahrá-
vat na kazetu,
- klip-rámy formátu A3 na vystavení fotografií
- funkční kufříkový šicí stroj a žehlicí prkno do
Klubu ručních prací,
- různé hudební a rytmické nástroje pro dětské
muzicírování, 
- papíry, čtvrtky a pastelky, nůžky, výtvarné potře-
by pro děti... Zorka VORÁČKOVÁ,

Občanské sdružení Mořiňák, Mořina Silnice ze Třebaně do Řevnic
bude opravena záplatováním
Vážení spoluobčané a čtenáři NN, tak jsme se ko-
nečně dočkali - Správa a údržba komunikací
(SÚK) opravila  silnici  v Třebaňské ulici – u nově
vybudovaného chodníku. Nyní by se tedy neměly
tvořit louže podél chodníku  a jízda po silnici bude
určitě příjemnější. Bohužel to je vše, co je SÚK v
současné době schopna dle sdělení cestmistra p.
Kytky opravit. Důvodem je nedostatek peněz. Ne-
vím,  jak je to možné, když letošní zima byla mírná
a jen na posypu se musely ušetřit miliony. Slíbená
celoplošná oprava silnice od Třebaně na Řevnice
se tedy také nebude konat – zůstanou u tradiční
opravy – záplatováním. Kdy se však uskuteční, mi
nedokázal říci. Přesto vznesu dotaz u technického
náměstka SÚK Kladno L.Poupětové.
Ve čtvrtek 20. března se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Chtěl bych poděkovat za
účast jedinému  přítomnému občanu ze Zadní Tře-
baně – paní Jahelkové. Přeji všem hezké jaro!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Do Brd opět začne jezdit cyklobus
Z DOBŘICHOVICKÉHO NÁDRAŽÍ SE S KOLEM MŮŽETE SVÉZT DO ČERNOLIC ČI NA MNÍŠEK

Dobřichovice – Příští sobotu začne znovu jezdit
na Brdy cyklobus. Už šestou sezonu bude vozit
cyklisty od dobřichovického nádraží na Černo-
lice, Mníšek a Kytín. 
„Linka navazuje na vlak od Prahy v Dobřicho-
vicích a pomáhá vyvézt cyklisty až k brdským

hřebenům. Z Dobřichovic jede autobus v 8.26,
10.26, 11.56, 13.56 a 15.56. Linka bude v provo-
zu o sobotách, nedělích a svátcích do 5. října. Její
provoz je zajištěn upraveným autobusem pro pře-
pravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech.
Cyklobus je výhodný zejména pro rodiny s dětmi
a sváteční cyklisty, kterým se nechce zdolávat ná-
ročně stoupání od údolí Vltavy a Berounky. 
„Hlavním důvodem pro vznik této linky bylo
právě zpřístupnění nejvýše položených a nejza-

chovalejších lesů v okolí Prahy i pro méně zdatné
cyklisty,“ vysvětlil Tomáš Prousek z Ropidu. Na
lince cyklobusu platí Tarif PID a cena přepravy
jízdního kola je 26 Kč bez ohledu na vzdálenost.
Při využití přestupu  v Dobřichovicích z vlaku na
cyklobus je jízdné za přepravu kola v cyklobusu
sníženo na 13 Kč. Při tom je nutno prokázat se
řidiči cyklobusu platným dokladem ČD o přepra-
vě jízdního kola jako spoluzavazadla ve vlaku.

Pavla ŠVÉDOVÁ

MEZI LOUŽEMI. Projet Třebaňskou ulici v Řev-
nicích po deštích bývá komplikované. Kvůli kata-
strofálnímu stavu povrchu totiž zůstává na silnici
jedna velká louže. Řidiči tak riskují, neboť často
musí jezdit v protisměru. „Silnici spravuje kraj,“
řekl před časem starosta města Miroslav Cvan-
ciger. Doplnil, že s opravou se nemůže začít, do-
kud zde nebude vybudována kanalizaci. A právě
Třebaňská ulice by měla být první z míst, kde
hodlá město s jejím vybudováním pokračovat. Na
výstavbu kanalizace chce získat dotaci z minister-
stva životního prostředí. (pš) 

Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Oslavy Josefa přidělávají
starosti záchranářům
Poberouní - Oslavy svátku Josefa, který připa-
dá na 19. března, každý rok přidělávají staros-
ti řevnickým záchranářům. I letos měli lékaři
práci s opilými lidmi a rvačkami.  
V Dobřichovicích se popral v podnapilém stavu
muž středního věku, utrpěl při tom úraz hlavy a
obličeje. Protože odmítal převoz do nemocnice a
napadal posádku, zavolali záchranáři policii. Za
její asistence a v poutech pak muž odjížděl k oše-
tření do nemocnice v Praze. (lup)

Z našeho kraje…
* Volby se uplynulou sobotu konaly v obci Karlík
a dalších sedmi místech republiky. Volební míst-
nosti byly otevřeny v sobotu od 7 do 22  také v
obci Vonoklasy u Prahy. Výsledky zveřejní Český
statistický úřad na internetové stránce
www.volby.cz. (pš)
* Prostor kolem potoka na okraji Svinař je v
současné době upravován. V místě zvaném u
Křížku dal svinařský obecní úřad vykácet náleto-
vé stromy a keře, které překážely v korytu potoka.
Nyní zbývá jen odvézt nařezané dřevo k dalšímu
využití. Výpusť pod silnicí na tomtéž místě, jež
spadá do kompetence silničářů, ani po více než
třech měsících vyčištěná není. (lup)

Zraněného chodce musel
transportovat vrtulník
Dobřichovice - Na začátku obce Dobřichovice
předminulé úterý srazila dodávka chodce. Ten
musel být odvezen do nemocnice vrtulníkem. 
Mladý muž přecházel vozovku mimo vyznačený
přechod v době, kdy tudy projížděl dodávkový
vůz. Dodávka nestihla zastavit a do muže narazi-
la. Přivolaný lékař řevnické záchranné služby
měl podezření na úraz páteře a zlomeninu pánve,
proto byl na místo zásahu povolán vrtulník letec-
ké záchranné služby. Helikoptéra pacienta pře-
vezla do nemocnice v pražském Motole.      (lup) 

Řevnice – Dvě dražší osobní
auta byla ukradena v Řevni-
cích. Zloději na místě nezane-
chali žádné střepy či stopy po
odtažení. Škodu napáchali lu-
piči i řidičům v Černošicích.
Škodu Octavia v barvě šedá me-
talíza zaparkoval jedenatřiceti-
letý Řevničan před svým do-
mem v ulici Opletalova 8. 3. ve-
čer. Ráno už auto na svém místě
nestálo. Firmě z Prahy, která
svému zaměstnanci auto půjčila,

vznikla škoda 230 tisíc korun.
Béžové Audi A4 Avant se ztrati-
lo tutéž noc v řevnické ulici Sá-
decká. Firma z Prahy, jejíž za-
městnanec má v Řevnicích pře-
chodné bydliště, byla poškozena
o 473 000 Kč. Policisté se ptali
obyvatel okolních domů, ale ni-
kdo v inkriminované době mezi
21.30 a 9.00 nic neslyšel.
Škodu 13 500 Kč způsobil praž-
skému motoristovi nezjištěný
zloděj 9. 3. při vloupání do auta

odstaveného v Černošicích. Ro-
zbil okno a odcizil pánský oblek
i sněhové řetězy. Stříbrné BMW
stálo na odlehlém místě u vodár-
ny, zlodějů si nikdo nevšiml. 
Vykraden byl také  Renault Me-
gane patřící mladé ženě z Che-
bu, jež byla na návštěvu u tety v
Černošicích. Zloděj rozbil okno
u spolujezdce a odcizil kabelku,
v níž byla peněženka, doklady a
mobil. Řidička má škodu 17 000
korun. Vilém ŠEDIVÝ

Pobodanému muži doktoři
už pomoci nedokázali
Beroun - Raněný muž ležící v bezvědomí na
veřejném prostranství v Berouně byl nahlášen
středočeským záchranářům.
„Rychlá  lékařská posádka dorazila na místo a zji-
stila, že muž má bodnou ránu v oblasti krku a že
mu již bohužel nemohou pomoci,“ uvedla mluvčí
středočeské záchranky Nina Šeblová. Případ
vyšetřují kriminalisté jako vraždu.                   (mif)

Dle paragrafu…
ZLODĚJI U DĚDY MRÁZE. Do rekreačního
zařízení v chatové osadě U Dědy Mráze v Litni-
Bělči se vloupal neznámý lupič. Vnikl do sklepa
chatky, kde ovšem nic nesebral a odešel. Majiteli
vznikla škody jen rozbitím dveří a zámku.      (šm)
MAJITEL SPAL, LUPIČ ŘÁDIL! Do rodinné-
ho domu v Srbsku se po půlnoci 7. 3. vloupal ne-
známý zloděj. Pronikl do sklepa, který není spo-
jen s obytnou budovou, takže zde v klidu loupil,
aniž by ho majitel, který o patro výše spal, slyšel.
Ze sklepa zmizel vysokotlaký čistič a sekačka.
Vše za 16 000 korun. (šm)
VÝLET BEZ DOKLADŮ. V půjčené Škodě Fa-
vorit se vydal osmnáctiletý mladík 16. března v
odpoledních hodinách na cestu z Hostomic do
Osova, kde ho zastavila při běžné kontrole poli-
cejní hlídka. Při ní prasklo, že »pan řidič« nemá
vůbec ještě vůdčí list. V jeho věku už se ovšem
jedná o trestní čin. (šm) 
DRÁHY ZCHUDLY O DVACET TISÍC. Liti-
nová výkolejka - zařízení na přesměrování  vlaku
na vedlejší  kolej - zmizela ze stanice ČD v Oso-
vě. Stalo se tak mezi 20. 2. a 19. 3., kdy to zaměst-
nanci ČD zjistili. Jsou tak »chudší« o 20 000 ko-
run, a bez šance odstavovat vlaky. (šm) 
PRODEJCI VE PŘI. Dva prodejci v Karlštejně
se do sebe pustili 9. března po deváté ráno. Jeden
z nich se obrátil na policii. „Jeden venku údajně
griloval a druhý si na lince 158 stěžoval, že popí-
lek a vůně mu poškozují jeho zboží. Pak přišel s
tím, že načichlé zboží je neprodejné a představu-
je škodu ve výši 10 000 korun,“ uvedla Hedvika
Kaslová, tisková mluvčí karlštejnských ochránců
zákona. (šm)
HOUBA ŘÁDÍ V MOKROPSÍCH. Dvacetitisí-
covou škodu způsobil neznámý vandal, když na
třech místech postříkal fasádu mokropeského pe-
kařství. Sprejer nastříkal dvakrát z ulice Dr. Jan-
ského a dvakrát na fasádu ve dvoře nápis Houba a
pod něj ještě namaloval stříbrné klikiháky. K van-
dalskému činu mělo dojít na přelomu února a
března. (vš)

Zloději v Řevnicích ukradli dvě auta 
V ČERNOŠICÍCH PRO ZMĚNU DAREBÁCI DVA VOZY VYKRADLI

Žena si při pádu s koně
zlomila nohu a utrpěla šok
Zadní Třebaň - Na traumacentru pražské
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
skončila třicetiletá žena, která spadla s koně na
samotě mezi Zadní Třebaní a Svinařemi.
„Žena byla po pádu při vědomí, ale utrpěla frak-
turu dolní končetiny a prodělala posttraumatický
šok,“ sdělila mluvčí Územního střediska záchran-
né služby Středočeského kraje Tereza Janečková.
Podle zasahující posádky žena zřejmě neutrpěla
žádné další závažnější poranění. „Po ošetření a
zahájení léčby jsme pacientku transportovali do
pražské nemocnice,“ dodala Janečková.         (mif)
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Jestlipak se ten Karel Král ukáže…?
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ LETOŠNÍ PREMIÉRU - FEYDEAUOVU FRAŠKU TEN, KDO UTŘE NOS

Berounsko – Většina středočeských památek
zahájila uplynulý víkend sezonu. Ke hradu
Karlštejn a zámku v Mníšku pod Brdy, které
byly zpřístupněny už zkraje března respektive
února, přibyly i další památky v okolí: zámek
Hořovice, hrad Točník a Žebrák. Všechny na
letošek připravily několik akcí.
Karlštejn, který si letos připomíná 660 let od své-
ho založení, sází na osvědčené akce - druhý roč-
ník Královského průvodu a vyhlášené vinobraní.
Uplynulou neděli se na Karlštejně konala mše
svatá k 651. výročí založení Karlštejnské kapitu-
ly. Na 26. dubna je připravena na nádvoří Jarní
ochutnávka gastronomických specialit, která potr-
vá od 9 do16 hodin. Poslední květnovou neděli
vystoupí na hradě folklorní soubory.
Akcemi ožije i hrad Točník, který na 24. až 27.
duben chystá akci Mamuti na Točníku. K vidění

budou pravěké dílny, řemesla, kuchyně, obydlí,
pro děti jsou nachystány soutěže. Od 13. do 18.
května se zde koná stejně jako loni akce nazvaná
Hrad zvířat. „Tato akce je určena zejména dětem,
které mají rády zvířata a chtějí je poznat zblízka,
dotýkat se jich a něco se o nich dozvědět. Zvířata
najdete na několika stanovištích přímo na hradě.
Můžete je krmit, hladit a pochovat, nebo o ně i
pečovat,“ řekl kastelán Petr Zemánek.  
Pohádkový bude letos zámek v Hořovicích, a to
17. a 18. května, na kdy jsou připraveny pohádko-
vé prohlídky. Ve sklepení budou k vidění dvě nové
výstavy - Tajemné bytosti brdských lesů a Zakleté
princezny. Od dubna je k vidění i výstava gramo-
fonů ze soukromých sbírek. Novou prohlídkovou
trasu zpřístupní v červnu zámek v Mníšku pod Br-
dy. Památka se otevírá postupně po rozsáhlé re-
konstrukci. Pavla ŠVÉDOVÁ

Přistavte židle, je narváno! I takové
starosti měl režisér Petr Říha před 2.
reprízou frašky Georgese Feydeaua
Ten, kdo utře nos, kterou nastudova-
li řevničtí ochotníci. 
Vyzývavý plakát přilákal zvědavé
diváky, jestli se ten Karel Král op-
ravdu »ukáže«. Lechtivá komedie
plná manželských zápletek se rozje-
la na plné obrátky. Propocená košile
Jana Seidela dokazovala, že zálety
jsou i fyzicky náročné a zachovat si
chladnou hlavu není vůbec jednodu-
ché. Tím spíš, když je záletnice pro-
fesionální …herečka Renata 
Rychlá. A že je rychlá, o tom jsme se

přesvědčili i v zákulisí, kde ji střeži-
la chlupatá ženská - travestita Jirka
Šaroun. Nejen on si vyzkoušel, jaké
je nosit přes trenýrky sukni. Vašek
Navrátil sice porušil tradici skotské-
ho kroje a pod sukní byl zahalen, ale
vždyť je z »Marseille«. Po výskoku
by první řady hlediště prořídly, a
uznejte sami, to by byla škoda. Ještě
se začne odhalovat Hedvika Hájková
s Monikou Vaňkovou. A kdo více, to
musíte posoudit sami. Můžete klidně
nahlas, protože Coco v podání Aleny
Říhové vás stejně neuslyší. Snad jen,
když jí vše Pinchard Říha přetlumo-
čí - je totiž hluchá jako poleno. Zrak

má ale Coco výborný, protože od-
vážný výstup Petra Koblížka a De-
nisy Solničkové sleduje, až se jí brý-
le rosí. 
Aby se to takříkajíc nezvrtlo, na to
dohlíží komisárek »dva v jednom«
(Petr Kaplan a Václav Kratochvíl).
Zvládnou náruživého Jirku Cicvárka
i zkušenou Terezu Červenou, což
není jednoduché, když jim posluhuje
Josef Sádovský s okřídlenou větou v
zákulisí: „Kde mám sako?“ To jen
proto, že nemá svého JEANA Kunu
ani pokojskou Dášu Vávrovou. 
Chcete-li vědět, jak vše dopadne,
přijďte se podívat do divadla v Kině

Řevnice v pátek 4. 4. od 19.30 nebo
v sobotu 5. 4. od 16.00 a 19.30. Jaké
herecké improvizace uvidíte, nevím,
ale určitě se budete skvěle bavit.
Monika VAŇKOVÁ, Zadní Třebaň

Ve Feydeauově frašce si s řevnickými
ochotníky zahrají i Naše noviny.

Foto Monika VAŇKOVÁ

Památky zahájily turistickou sezonu
NOVINKY SI PŘIPRAVILY KARLŠTEJN, HOŘOVICE, TOČNÍK I MNÍŠEK

Společenský dům Zadní Třebaň
zve všechny na

1. narozeninovou 
párty

v pátek 11. dubna 2008 od 19.00
hodin, vstupné dobrovolné
k tanci a poslechu zahrají

Nezmaři

Velikonoční sbírka pro děti ze stacionáře
DOBŘICHOVIČTÍ ŠKOLÁCI ZA OSM SET KORUN NAKOUPILI BARVY I MODELOVACÍ HMOTU

Koruna vyjde na osm set tisíc
Karlštejn – Kopii císařské koruny, která bude
vystavena v kapli svatého Kříže na Karlštejně
a jednou v roce bude v průvodu na hrad při-
vezena z Prahy, zhotoví umělecký šperkař Jiří
Urban. Ten dříve pracoval pro britskou králo-
vnu či papeže. Pořízení koruny vyjde Středo-
český krajský úřad na 800 000 korun.
Podle hejtmana Petra Bendla kopie koruny, která
bude trvale umístěna na Karlštějně, zvýší atrakti-
vitu hradu a potažmo i celých středních Čech,
které se v současnosti potýkají s odlivem turistů.
Karel IV. na Karlštejně uchovával korunovační
klenoty Svaté říše římské a každoročně po Veli-
konocích je nechával coby svátostiny v Praze
ukazovat věřícím. Krátce nato je vezl zpět na
hrad. Letos se druhý ročník průvodu v dobových
kostýmech uskuteční 6. a 7. 6.. Zatím bude na
hrad převážena jen divadelní atrapa. Výroba nové
totiž potrvá asi rok. „Musím předjednat mnoho
firem, sklářů, odborníků,“ uvedl Urban. (pš)

Před časem u nás byla na besedě paní ředitelka dobři-
chovického stacionáře. Napadlo nás, že bychom dětem
mohli udělat radost nějakými výtvarnými potřebami, tak
jsme vyhlásili na 2. stupni sbírku. Od žáků a učitelů jsme
vybrali skoro 800 Kč a nakoupili prstové barvy, tempe-
ry, modelovací hmotu a drobné dárky. Vše jsme předali
osobně ve středu 19. března. Všem vám děkujeme!

Žáci 9.A a 9.B ZŠ Dobřichovice

Postřehy ze stacionáře
Ve stacionáři se mi moc líbilo. Přišlo mi to jako v něja-
ké rodině, a také se mezi sebou mají rádi. Když jsme s
nima zpívali, bylo to velice hezké a fakt bylo příjemné je
sledovat, jak je to baví. Z našich dárků měli ohromnou
radost a určitě si jich moc vážili.    Denisa VICHEROVÁ

Ve stacionáři jsem se cítila dobře a byla jsem ráda, že se
dětem dárky líbí. Byl to hezký pocit, když z nich měly
radost. Jinak na mě velmi zapůsobilo prostředí, jak tam
jsou prostě všichni spolu.          Šárka HARTMANNOVÁ

Bylo to, jako bychom vstoupili do jiného světa, do světa,
kde vše plyne pomaleji, kde neexistují pře, kde si všichni
vycházejí vstříc. Avšak kdybychom chtěli do tohohle
světa, museli bychom odevzdat daň, zřeknout se reálné-
ho světa, což mnozí z nás nedokáží.      Eliška PULCOVÁ

Bylo to velmi radostné, vidět ty děti, jaké dělají pokroky
a učí se. Bylo hezké, jak se k sobě chovají. Jen tak se
chytnou za ruce, dají si pusu - dokážou rozdávat více
lásky než »normální« lidi. Aneta VAŇHOVÁ
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Taneční rej si vychutnali malí i velcí
NA DĚTSKÉM KARNEVALU V HLÁSNÉ TŘEBANI ŘÁDILA SNĚHURKA, NINJA, KRÁL, ČARODĚJNICE I TYGŘI

Výstava nazvaná Sladká léta šedesá-
tá a Motocykl, dopravní prostředek
šedesátých let je do 2. dubna k vidě-
ní v Muzeu Českého krasu v Berou-
ně. V polovině března se tam vypra-
vili také prvňáci a druháci ze zadnot-
řebaňské málotřídky. 
My, učitelky, jsme si zavzpomínaly u
vitrín plných předmětů z let šedesá-
tých a zároveň si uvědomily, jak čas
běží. Děti si se zaujetím prohlížely
fotoaparáty zn. Ljubitěl a Flexaret či
kameru Admiru s promítačkou, které
byly našimi prvními spojenci a po-
mocníky, divily se žehličkám a vy-
soušečům vlasů. My jsme jim nadše-
ně říkaly, co ještě máme doma a co
bylo naší nejolíbenější hračkou - ko-

cour s tahacím hřbetem. Jaké byly
skleničky na vaječný koňak, který
nám jen o velikonocích maminky
dovolovaly vylizovat, a co teprve pí-
skací hrnec na mléko! 
Některé z předmětů děti poznávaly,
ty nacházejí dodnes u babiček. Šaty
a boty se podobají samozřejmě těm
nejmodernějším a nejdražším kous-
kům z šatníků celebrit dnes, neboť
vše se vrací, jen v jistých obměnách.
Klukům se samozřejmě nejvíce líbi-
ly motocykly zn. JAWA. Na jednom
z těchto kousků mě můj tatínek vozil
do školy. Výstavu lze jen vřele dopo-
ručit. Zadnotřebaňské děti ji spojily i
s návštěvou velikonoční výstavy,
kterou připravila pedagogická škola

ze Svatého Jana pod Skalou, a zúča-
stnily se doprovodného programu
pro školy. Pracovaly s kukuřičným
šustím a výrobky si odnesly.
Na konci února byly děti ze zadno-
třebaňské málotřídky zavzpomínat
na učitele Petra Musila. Prohlédly si
jeho krásné fotografie a ukázky z
drátenické tvorby, zhlédly záznamy
pořadů České televize, které byly
natočeny s učitelem - dráteníkem. To
vše v krásném prostředí Modrého
domečku v Řevnicích. 
Děti v Řevnicích také nakupovaly
zeleninu s ovocem na další den, kdy
v rámci výuky o správné výživě a
zdravém životním stylu měly připra-
vovat zeleninový i ovocný salát. A
povedlo se! Ochutnali i rodiče, kte-
rým saláty děti nesly domů. 
„Koupili jsme si zeleninu a ovoce.
Dali jsme je ve škole do lednice a
druhý den jsme už vyráběli. Vše
jsme dobře umyli, očistili v příprav-
ně a pečlivě nakrájeli do misek. Nej-
více mi chutnala paprika,“ napsala
do slohové práce Anička Sokolová z
2. třídy. Barunka Pišnová prozradila
na učitelku, že si polila katedru oc-

tem a olejem. Přiznala i to, že výro-
ba salátu dala hodně práce.
„Kupoval jsem jahody a pracoval v
ovocné skupině,“ napsal prvňák Ja-
kub Mojžíš. Druhák Daniel Sedláček
se při práci bavil. „Strouhal jsem ja-
blka, krájel mandarinky, kiwi a po-
meranče. Byla to ohromná legrace,“
napsal do slohu. 
V matematice jsme sestavovali ceník
a porovnávali ceny ovoce a zeleniny.
Zjistilo se, že ovocný salát stál asi o
30 Kč více než zeleninový. Děti také
zjistily, jak vybírat potraviny, čeho si
mají všímat a jak vše správně usk-
ladňovat, připravovat a konzumovat. 
O týden později se škola vypravila
do Národní galerie v Praze na výu-
kový program Barevné čarování.
Lektorky jsou zde vstřícné a dobře
přichystané. Děti směly barvy samy
míchat a vyrábět kombinace, svítit
přes barevné fólie a sledovat, co vidí
a co se děje s barvami. Prohlédly si
malovaný obraz ledového hradu a
pracovaly s ním. Také si vyrobily z
odstřižků barevných fólií své hrady
do »diáčkových« rámečků. 
Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Z.Třebaň

V sobotu 15. března se konal v soko-
lovně v Hlásné Třebani dětský maš-
karní karneval. Spolek místních žen,
které si říkají Holky v rozpuku, se
také účastnil - prodávaly jsme dětem 
nejrozmanitější cukrovinky, pitíčka a
taky výborné domácí koláčky. 
Účast byla opravdu hojná. Děti se
účastnily několika soutěží a i dospě-
lí si užívali tanečního  reje dosytosti. 
Nakonec byla velkolepá promenáda
masek, kde jste mohli vidět Sněhur-
ku, ninju, krále, čarodějnice, gejšu a
mnoho dalších zajímavých masek. 
Vyhlášení těch nejzdařilejších bylo
opravdu těžké, neboť to všem dětem
náramně slušelo. 
O hudbu se postaral Michal Náprav-
ník, karneval uváděly Lenka Snop-
ková a Ivana Lagová, kterým právem
patří poděkování, neboť  se postaraly
o báječné odpoledne a dětem uděla-
ly obrovskou radost. 
Rozesmáté dětské oči, to je pro ně
jistě ta nejlepší odměna. 

Jitka ŠVECOVÁ,
Holky v rozpuku, Hlásná Třebaň MALÉ ŠELMY. Na hlásnotřebaňském dětském kanevalu si užívali také dva malí tygříci.    Foto NN L. PALIČKOVÁ

Školáci se na výstavě vrátili do šedesátých let
ZADNOTŘEBAŇSKÁ VÝPRAVA SI PROHLÉDLA FOTOAPARÁTY LJUBITĚL A FLEXARET I MOTORKY JAWA

Večer s Notičkami jsem si vážně užil…
V polovině března jsem na pozvání své přítelkyně navštívil velice povedený
ples ve Společenském domě v Zadní Třebani. A dobře jsem udělal. Jedlo se,
pilo, hodovalo, děvčata si mohla s chutnými pokrmy nohy uběhat a pípy
jistojistě zatoužily po širších trubicích, lidé zvesela tančili, muzika vyhráva-
la... Tak, muzika. Vlastně kvůli ní tohle všechno píšu. Kde se vzal, tu se vzal,
objevil se na podiu v plném lesku dětský hudební a taneční soubor Notičky.
Ti malí - i ti trošku větší - muzikantští šikulové, kteří si během vystoupení ješ-
tě na jeviště pozvali své starší přátele absolventy a společně si hudebně za-
vzpomínali na jejich působení v souboru, mi udělali velikánskou radost. To
díky nim jsem si tento příjemný večer, přehoupnuvší se do brzkého rána, váž-
ně užil. Byl jsem potěšen, když jsem před sebou zočil soubor v krojích, kte-
rak zvesela rozbaluje kupu starých českých lidových písní a přehrává je s jis-
totou, na děti až překvapivou. Nikde žádná  přehnaná tréma, stud byl ten tam
a radost se rozlévala po sále. V jeden okamžik jsem dokonce něco do ouška
sděloval své známé, když tu pojednou... Znáte ten pocit, kdy vám štěstím a
příjemnem až naskočí husí kůže, slyším jednu z dívek rozehrávat na housle
tichou píseň  se skoro keltským motivem, pak se pomalounku v harmonii při-
dávají basa a zbytek souboru a ta balada, kterou hráli, mi pak ještě dlouho
zněla v uších. Tedy - podařilo se jim připravit nám všem přítomným hezký
zážitek. Já za něj Notičkám moc a moc děkuju!         Roman STANĚK, Praha

PIŠKVORKÁŘI. V úterý 18. března se konal přebor 3. a 4. třídy liteňské
školy v piškvorkách. S nápadem přišla paní učitelka Tereza Boudová. Hráli
jsme nejprve v rámci třídy a z každé třídy pak postoupili tři nejlepší do mezi-
třídních bojů.Ve finále hrál každý s každým a každý měl tři hry. Na prvním
místě se umístil Jan Havelka (3.tř.),   2. místo obsadil Filip Nožina a 3. místo
vybojoval Honza Klimt (3.tř.). Všechny nás to bavilo a rádi bychom další
podobný turnaj uspořádali znovu. Pár dnů před piškvorkami vyrazili žáci 3.
4. a 5. třídy liteňské školy s učitelkami do kina IMAX na film Perla oceánu.
V kině 3D při promítání nasadíte brýle a hned se octnete uprostřed filmu.
Navštívili jsme také věž na Žižkově, která patří Českým radiokomunikacím,
ale slouží také jako rozhledna. Výhled byl krásný, viděli jsme i horu Říp.
Jan HAVELKA, 3. třída ZŠ Liteň  Foto D. KARLOVÁ

Liteňské děti změřily síly v piškvorkách
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Do Kolumbie bychom se rádi vrátili!
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 12)

Rok a čtvrt strávila putováním po zemích La-
tinské Ameriky Daniela Rohlíčková z Řevnic.
Její reportáže z cest postupně otiskujeme. Mi-
nule jsme ji opustili ve chvíli, kdy překročila
hranici mezi Panamou a Kolumbií.              (NN)
Nutno podotknouti, že ačkoli se o Kolumbii a
guerillach  vypravují odstrašující příběhy, my byli
této zkušenosti uštědřeni a celý náš skoro dvou-
měsíční pobyt byl šťastný a radostný. Kolumbie se
stala určitě naší favoritní zemí, kterou bychom rá-
di znovu navštívili. Je tak rozmanitá, kulturně bo-
hatá a příjemná, že by se dalo psát hodiny, než
bych vystihla zážitky, které nás potkaly. Snad jen
ve stručnosti bych ráda zmínila pár míst, které
stojí opravdu za návštěvu...
Cartagena – přenádherné město, plné španělské
architektury, s bohatou historií, založené roku
1533. Ve své době byla nejdůležitějším karibským
přístavem, z něhož vyplouvaly lodě s náklady zla-
ta. Kvůli útokům pirátů byl obehnán hradbami.
Procházíme se historickým centrem, objevujeme
vilku Gabriela García Márqueze, vychutnáváme
levné a dobré jídlo a hlavně zažijeme jednu z nej-
větších bouří na naší cestě, která pomalu vyplaví
hotel, v němž zůstáváme…

Po návštěvě Cartageny je nám už jasné, že původ-
ní třítýdenní plán není možné splnit, a tak se roz-
hodujeme si tuto zemi užít naplno. Nespěcháme a
absolvujeme jeden z našich největších zážitků:
Výlet do Ztraceného města, bájného, uprostřed
džungle skrytého, La Ciudad perdida.
Na pětidenní štreku se připravujeme v pobřežním
městě Santa Marta, kde se ještě den potápíme, než
spolu s dalšími šesti turisty vyrazíme na cestu. La
Ciudad perdida je asi  1600 let staré město kultu-
ry Tyrona, jež bylo objeveno až ve 20. století. Za-
tím jsou odkryta jen 4% staveb, což je asi 120
kamenných kruhů. Je to neuvěřitelně rozsáhlá plo-
cha v nadmořské výšce 3000 metrů, proto není
možné toto místo navštívit jinak, než s průvod-
cem. Rozepisovat každý den našeho dobrodružné-
ho putování není možné, proto jen napíšu, jak ces-
ta vypadá. Šplhá se do kopců, brodí se řekami, spí
se v hamakách, myje v potocích, brání se neod-
bytnému a agresivnímu hmyzu, prochází se kolem
indiánských vesnic, navštěvuje se továrna na ko-
kain a v neposlední řadě odolává tropickému po-
časí, vedru idešti. Tři dny tam a dva dny zpět...
Návrat do civilizace je na jednu stranu příjemný,
ale nakonec se všichni shodujeme, že poněkud

smutný. Loučíme se s ostatními a jedeme o kus
dál, do Medellínu, krásné a chladné Bogoty, oplý-
vající pěknými muzei. Po několika týdnech dora-
zíme do Cali, kde už na nás netrpělivě čeká přítel-
kyně Andrea s rodinou. U ní zůstáváme cca týden,
necháváme se opečovávat, navštěvujeme El par-
que del café a trávíme příjemné chvíle plné odpo-
činku v horkém  a vlhkém podnebí. Díky Andy a
celé její rodině ještě před odjezdem do Ekvádoru
prozkoumáme hraniční město Pasto a pokračuje-
me mrazivým vysokohorským putováním další ty-
picky indiánskou zemí Jižní Ameriky...    

Daniela ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

V Kolumbii se řevnická cestovatelka potkala s in-
diány. Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ

Probouzí se příroda, probuďte i vy, sebe samu. Je čas rozkvést
do pravé ženské krásy. Se službami SALONU KLÁRA – ŘEVNICE to
zvládne každá!  Krok za krokem se dozvíte, jak vyjít jaru vstříc a
být neodolatelně půvabná… Přijďte, my s tím rádi pomůžeme.

KROK PRVNÍ: Osvěžení po zimě 
Chladné počasí a převažující smutné šero se nám podepsalo nega-
tivně na duši, ale i na tváři. Co dělat? Okamžitě rozjasnit úsměv a
hlavně probudit a omladit pokožku. Jak?  

* První se nabízí fotoelektroporéza. Přístrojová metoda nenásilně
a bezbolestně - dík působení vlnových délek - otevře buněčnou
membránu a do pokožky vám vpraví látky, jako kolagen, elastin, vita-
miny…, které ji aktivují. Hned po první aplikaci tvář omládne, zpevní
se a postupně v ní ubývá vrásek. Není to jen kouzlo určené tváři!
Takto lze proměnit celé tělo a eliminovat celulitidu, strije, jizvičky,
kožní trable… a co je pro ženy důležité: rozpustit tuk nahromaděný v
problémových tělesných partiích a tvarovat postavu! Ošetření je i bá-
ječný půlhodinový relax. Ležíte, odpočíváte, necháte po sobě přejíž-
dět měkkými elektrodami a jen si mládnete. Opakování kůry výsled-
ky utuží, zvýrazní, a vy se  pravidelně hýčkáte… Ideální počet apli-
kací? Šest až deset.
(Těhotné musí na kůru počkat po porodu. Stejně se zásah nedopo-
ručuje těm, co mají problémy se srdcem.)

* Jaro bez mezoterapie by nebylo to pravé. Nevěříte? Tímto postu-
pem se omladí jak tvář, tak dekolt i krk. Mírně invazivní metoda spo-
čívá v tom, že se mikroinjekcemi aplikují speciální látky do střední
části kůže, kde aktivují regenerační pochody. Po terapii se sice pro-

ces stárnutí nezastaví trvale, ale dočasně ano! Užívané látky mohou
navíc omezit padání vlasů a zlepšit hojení ran.

* Ani mikrodermabraze by neměla ujít z jara pozornosti! Metoda
šetrného peelingu, kdy se pokožka zbaví starých odumřelých buněk
má za následek hladší a svěží kůži. A navíc dopomůže i ke sjedno-
cení barevného tónu pleti po zimě. Mikrodermabraze zjemní póry a
„gumuje" pigmentové skvrnky. Takto ošetřená kůže (zásah trvá cca
3/4  hodiny) pak i lépe přijímá kosmetické léčebné přípravky, a je sk-
věle připravena na sluneční paprsky. Onen naznačený zákrok je cíle-
ný nejen na obličej, krk, dekolt, ale i na lokty či kolena.

* Minout bez povšimnutí mirkogalvanickou ionizaci? Nepřichází
v úvahu! Tato metoda ošetří dehydrovanou pokožku, která v zimě
mírně ztratila i svou vitalitu. Program užívající galvanický proud je
šetrný a působí pozitivně nejen na kůži, ale na celý nervový systém.
Úžasné je už to, že třeba v mžiku zmizí kruhy pod očima i další
únava!
V Salonu  Klára se lze informovat i o možném ošetření (a depilaci)
laserovou metodou… Žádná z těchto metod nebolí, jediné co může-
te cítit, je příjemné mravenčení.

* Nastartuje své tělo také masážemi. Než se vrhnete na venkovní
sporty nebo zahrádky, je dobré si dát masáž sportovní a rekondiční.
Pro ještě větší pohodu se nabízí ta měkkou technikou, relaxační
nebo Thajská. A kdo nezná Shiatsu? Jděte na to! Pomocí palců,
prstů a dlaní, ale i kolen, loktů nebo chodidel vám masérka obnoví
energetickou rovnováhu těla.

Klára se na vás těší!

(Ošetření samotné i další informace o něm vám rády zajistí naše
odbornice: Salon Klára ŘEVNICE Náměstí Jiřího z Poděbrad,
tel: 257721889)

Jarně úžasná s Klárou!



Strana 11, REKLAMA Naše noviny 7/08 

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 

4. - 6. dubna na telefon 00420-732331739

Malování, lakování, 
montáž silikonového těsnění

Václav  Ř E H Á K
Zadní Třebaň

Tel.: 604 488 625

LETNÍ RELAX A SPORT
U KRAKONOŠE

CO: Aktivně-relaxační týden v Krkonoších
KDY: 7. 6.  -  14. 6. 2008

KDE: Pec pod Sněžkou - Bouda Máma
(www.boudamama.cz)

PROČ: 2x denně cvičení + aquaerobic
PLUS: Služby salonu Klára (nejsou v ceně) 

(www.salon-klara.webgarden.cz )
ZA KOLIK: 5 200 Kč (ubytování, 

polopenze + 2 hodiny cvičení denně 
+ masáž, bazén, sauna a whirlpool)

S KÝM: Zve Jarka Vyletová a Salon Klára  -
náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice, 

tel: 257721889
JAK udělat, abyste u toho byla: Rychle

zavolejte a přihlašte se. Těšíme se na Vás!

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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Béčko Ostrovanu dostalo »sedmičku«
FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO KRAJE NAPLNO ROZEHRÁLI JARNÍ MISTROVSKÉ BOJE

Poberouní - Ostrý jarní start mají
za sebou fotbalisté našeho kraje.
B-tým Ostrovanu si hned přivezl
debakl z Nového Jáchymova.

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Řevnice – Zdice A 2:0
Bezpalec a Kalivoda
Lídr skupiny A I. A třídy krajské
soutěže ani ve druhém jarním utkání
nezaváhal. Už ve 12. minutě byl stav
2:0 pro domácí a zdálo se, že hosté
odjedou s pěkným přídělem. Nako-
nec se ale skóre nezměnilo.     (Mák)
Měchenice - Řevnice 1:5
Branky: Bezpalec 2, Karda, Kali-
voda, Plánička
Na hřišti posledního týmu tabulky
neměl lídr z Řevnic větší problémy.
Už v poločase byl stav 0:3.      (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Horoměřice 2:1
Branky: Škvor, vlastní

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Vonoklasy 2:0
Branky: Zdanovec, Janouš
Hosté vstoupili aktivně do utkání a
prvních 10 minut měli mírnou převa-
hu. Domácí se postupně vymanili z
tlaku a postupně zahodili několik
šancí. Jediný gól dal po dlouhém

autu Nádra Zdanovec. Po změně
stran byla za ruku hostujícího obrán-
ce nařízena penalta. Domácí Soukup
ji ale lajdácky zahodil. V 85. minutě
po závaru před brankou hostů rozho-
dl střídající Janouš.     Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Trubín - OZT A 3:3
Branky: Bacílek 2, Osoba
Ostrovan třikrát vedl, přesto byl na-
konec s bodem spokojen. V závěru
se totiž hosté dostali pod tlak domá-
cích. Vyrovnávácí branka, která urči-
la konečný výsledek, padla tři minu-
ty před koncem. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Jáchymov – OZT B 7:1
Branka: Moravec

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn – Svatá 4:1
Branky: Lopušan 2, Fanta, Horčic

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Liteň – Mořinka 4:0
Branky: Berka, Eliášek 2, Šindler
O výsledku rozhodly dva fauly v po-
kutovém území na domácího Eliáš-
ka. Ten obě penalty s přehledem pro-
měnil. (oj)

Ostrovan Zadní Třebaň B
III. třída okresní soutěže

6. 4. 16.30 OZT B - SK Cembrit B 
12. 4. 16.30 SK Chyňava - OZT B 
20. 4. 17.00 OZT B - Loděnice B 
26. 4. 17.00 Dur. Všeradice - OZT B 

4. 5. 14.00 SK Nižbor B - OZT B 
11. 5. 17.00 OZT B - Hudlice 
17. 5. 17.00 SK Tetín - OZT B 
25. 5. 17.00 OZT B - S. Svatá 
31. 5. 17.00 Karlštejn - OZT B 

8. 6. 14.30 OZT B - Lužce 
15. 6. 14.30 Chlumec - OZT B 
22. 6. 17.00 OZT B - Vižina 

SK Řevnice B
IV. třída okresní soutěže

6. 4. 16.30 Mníšek B - Řevnice B 
13. 4. 16.30 Řevnice B - Hvozdnice 
20. 4. 17.00 Dobřichovice - Řevnice 
27. 4. 17.00 Řevnice B - Měchenice  

4. 5. 17.00 Řevnice B- Černošice B 
11. 5. 17.00 Vonoklasy - Řevnice B 
18. 5. 17.00 Řevnice B - Čisovice B 
25. 5. 17.00 Kazín B - Řevnice B 

1. 6. 17.00 Řevnice B- Davle B 
8. 6. 17.00 Všenory B - Řevnice B 

15. 6. 17.00 Řevnice B- Kytín 
22. 6. 17.00 Klínec - Řevnice B

SK Osov
IV. třída okresní soutěže

6.  4.  16.30 Osov – Neumětely B
13.  4.  16.30 Cerhovice – Osov
20.  4.  17.00  Osov – Broumy B
27.  4.  10.15  Stašov B – Osov

4.  5.  17.00  Osov - Chodouň
11.  5.  14.00  SK Rpety B - Osov
18.  5.  17.00  Osov – Felbabka
25.  5.  17.00  Praskolesy B – Osov
1.  6.  17.00    SK Tlustice B – Osov
8.  6.  14.30  Osov – PodluhyB

14.  6.  14.30   Lochovice – Osov
22.  6.  17.30   Chaloupky – Osov 

Podbrdsko - Jedenačtyřicátý roč-
ník dálkového pochodu Brdská
stezka se koná v sobotu 5. dubna.
Letošní pochod má motto Brdskou

stezkou na rozhlednu na Studeném
vrchu. Připraveny jsou trasy dlouhé
od 7 do 50 kilometrů. Kratší trasy (7,
12, 13 km) jsou vhodné pro rodiče s

dětmi, mládež a začínající turisty.
Startuje se z jídelny Kovohutí Mníšek
pod Brdy od 6.00 do 13.00. Jedním z
občerstvovacích míst a zároveň prů-
chozím bodem je rozhledna na Stude-
ném vrchu nad Malým Chlumcem.
Po prezentaci zde účastníci obdrží di-
plom i upomínku a budou moci roz-
hlednu navštívit.      Martin NĚMEC

Rozpisy mistrovských utkání fotbalistů 

Třídenní soustředění nejmenších řevnických házenkářů se konalo poslední
březnový víkend na hřišti v Tyršově stromořadí. Na závěr Špunti dostali sty-
lové pamětní »medaile« ve tvaru špuntů. Foto NN M. FRÝDL
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Brdští turisté pošlapou na rozhlednu

Liteň začala skvěle
Liteň, Karlštejn – Stejně jako
konec podzimní části druhé nej-
vyšší fotbalové soutěže žen se ani
zahájení druhé poloviny sezony
neobešlo bez komplikací. Vinou
špatného terénu muselo být první
kolo úplně zrušeno. 
Týmy si tak svou jarní premiéru od-
byly s týdenním zpožděním, posled-
ní březnový víkend. Výborný začá-
tek si pochvaloval liteňský trenér
Jaroslav Kumšta. „Soupeře jsme ne-
pustili do větší šance, hra byla v naší
režii. Jedinou vadou na kráse byl sil-
ný vítr, který hru komplikoval,“ řekl
Kumšta, jehož tým nasázel Dubicím
šest branek. Méně spokojený byl
kouč Karlštejna Jan Vytásek. V sou-
boji čtvrtého a pátého týmu tabulky
vyšel Karlštejn  naprázdno.          (oj)

II. liga žen
Karlštejn – Uhlířské Janovice
Zrušeno pro nezpůsobilý terén

Viktoria Plzeň B – Karlštejn 2:0

Liteň – Dubice 6:0
Branky: Kaplanová 2, Vestfálová
2, Smíšková, Kohoutová

ZAČALI VÝHROU. Domácím vítězstvím 2:0 nad Vonoklasy zahájili letovští
fotbalisté jarní část mistrovské soutěže.                            Foto NN M. FRÝDL


