
Půjde letos Královský průvod?
RYCHTÁŘI POBEROUNSKÝCH OBCÍ JEJ PODPORUJÍ, HEJTMAN RATH JE PROTI

Zloději drahám ukradli koleje
Karlštejn - Téměř devatenáct tun vyřazených kolej-
nic v délce 2 až 5 metrů, které měly České dráhy
připraveny do šrotu, jim z úložiště u karlštejnské
železniční stanice ukradli neznámí zloději. 
Někteří lidé si všimli, že k zastávce ČD Karlštejn
přijíždí nákladní auto s »rukou«, a postupně odsud
odváží kolejnice. Protože se tak dělo za bílého dne,
nikoho nenapadlo, že jde o zloděje. A nenapadlo to
ani zaměstnance drah, jimž tak vznikla škoda ve
výši 52 364 Kč.  (šm)

Poberouní - Zda v červnu potřetí projde naším
krajem Královský průvod s Karlem IV., není
stále jasné. Starostové obcí na trase průvodu
jsou jednoznačně pro, krajský úřad v čele s
hejtmanem Davidem Rathem ale akci nechce.

Rychtáři poberounských obcí se zhruba před měsí-
cem na schůzce s někdejším hejtmanem Petrem
Bendlem shodli, že akci podporují. Současný hejt-
man David Rath na ni ale odmítá uvolnit peníze.
Nově navíc prohlásil, že ani kopii říšské koruny,
kterou nechalo bývalé vedení kraje pro průvod vy-
robit, nechce uložit na hradě Karlštejně.
„Před měsícem jsme se sešli se všemi starosty v
Letech. Byl tam i Petr Bendl, v té době byl těsně
před jmenováním ministrem. Shodli jsme se, že na
doprovodné akce v obcích si peníze seženeme sa-
mi,“ uvedl první muž Karlštejna Miroslav Ureš s
tím, že v Karlštejně by uspořádali akci podobnou
vinobraní. Začala by u vinice a vrcholila na ná-
městí pod hradem i na nádvoří. V Dobřichovicích
má vrcholit první část průvodu. „Rádi bychom
opět uspořádali muzikál Noc na Karlštejně. Je fajn,
když se všichni starostové neformálně sejdou a
lidé se pobaví,“ řekl starosta Dobřichovic Michael
Pánek. (Dokončení na straně 7) Pavla ŠVÉDOVÁ

10. března 2009 - 5 (489) 7 Kč

Ochotníci hráli v »koupelně«

Hru Růžový šampaňský uváděl v minulých dnech
Divadelní soubor Řevnice. Děj díla o životě tří
žen, jejich problémech a snech, se odehrává v
koupelně. Režie se ujala  Alice Čermáková (vle-
vo), jež si spolu s Monikou Vaňkovou (vpravo) a
Terezou Červenou zahrála jednu ze tří ženských
rolí. Sezonu zahájila i Dobřichovická divadelní
společnost. (lup) (Viz strana 4) Foto Petr VANĚK

KONVALINKOVÁ VE TŘEBANI. Oslavy masopustu v Zadní Třebni si užívala také známá herečka Naďa
Konvalinková. Původně ale přijela pracovně - se svým kolegou Patrikem Rozehnalem tu natáčela roz-
hlasový pořad Pochoutky. (Viz strany 2 a 3) Foto Petr JINDRA, ČRo Region

Berounka zahrozila, ale záplav se dosud lidé bát nemuseli
Hlásná Třebaň, Lety – Berounka sice před víkendem zahrozila, žádné škody v našem kraji ale
nenapáchala. Lidé přesto ostražitě zvednutou hladinu sledovali.
„Zatím je klid, záplavy nehrozí,“ hlásil v pátek 6. 3., kdy byl na Brounce vyhlášen stav pohotovosti, Bo-
humil Nekut z Povodí Vltavy. Obyvatelé obcí ležících u řeky situaci bedlivě sledují. „Už v pondělí jsme
začali lidem rozesílat textové zprávy, že byl na Berounce vyhlášen stav bdělosti. Pak dostávali další in-
formace,“ uvedla tajemnice radnice v Hlásné Třebani Ilona Gartová. „Všechny uklidňuji, že řeka je v
korytě, nikde se nevylila. Ohroženy nebyly ani chaty,“ dodala s tím, že v pohotovosti byli dobrovolní
hasiči. „Pokud by bylo třeba, svolali bychom povodňovou komisi,“ dodala Gartová. Podobná situace
byla i v Letech, kde se v roce 2002 ocitla pod vodou víc než polovina domů. „Zatím se nic neděje, je
klid,“ řekl starosta obce Jiří Hudeček. (pš) 

Obyvatelé Dobřichovic našli
stovky mrtvých netopýrů
Dobřichovice – Přes tři sta netopýrů nepřežilo
zacházení dělníků, kteří zateplovali panelový
dům v Dobřichovicích. Informace přinesl za-
čátkem března Pražský deník.
V pondělí 23. února bylo v Dobřichovicích nale-
zeno místními lidmi několik kbelíků plných neto-
pýrů. Přivolaní odborníci zjistili, že šlo o více než
630 jedinců netopýrů rezavých. Zvířata podle čle-
nů České společnosti pro ochranu netopýrů pochá-
zela z panelového domu, který je právě zateplo-
ván. Štěrbiny a atikové prostory v panelových do-
mech jsou u nás jedinými známými zimními úkry-
ty uvedeného druhu netopýra. „Živá zvířata, pro-
míchaná s již uhynulými, byla na sobě navršena
bez možnosti úniku a téměř bez přístupu vzduchu
několik hodin, než místní obyvatelé přivolali po-
moc,“ píše se v listě. (Dokonení na straně 7) (pš)

Na karnevalech

řádili m
alí i v

elcí

a další informace z našeho kraje



Naše noviny 5/09 MASOPUST, Strana 2

Zadní Třebaň - Na sto padesát lidí
v maskách, několik desítek účin-
kujících, diváků hodně přes tisíc.
Tak by se dal ve stručnosti charak-
terizovat jubilejní XX. Poberoun-
ský masopust, který se konal před-
poslední únorovou sobotu v Zadní
Třebani (viz NN 4/09).
Tradiční lidová veselice ovšem vz-
budila také obrovský zájem médií.
Už týdny dopředu o ní referovaly
hned čtyři stanice Českého rozhlasu
– Regina, Region, Praha a Radio-
žurnál, Country rádio i Radio Bla-

ník, články o ní se objevily v tiště-
ných i elektronických zpravodajích
nejen všech okolních obcí, ale opa-
kovaně také v Mladé frontě Dnes,
Berounském deníku, Našem regio-

nu, Středočeských listech či ČTK.
Všechna jmenovaná média pak také
přinesla podrobné referáty o dění na
zadnotřebaňské návsi. Český rozhlas
přímo v centru oslav natáčel dokon-
ce dva pořady – Pochoutky s Naďou
Konvalinkovou a Patrikem Rozehna-
lem i Receptář s Eduardem Hrube-
šem. Zpravodaje či fotoreortéry pří-
mo na místě měly Mladá fronta
Dnes, Folklorní sdružení České re-
publiky či Blesk. Ten, stejně jako
další bulvární tiskoviny – Aha a Šíp

– následně zveřejnil také zprávu o
hříběti, které v čase masopustních
oslav srazil na přejezdu u zadnotře-
baňského mlýna vlak. 

Miloslav FRÝDL

Masopustní dění natáčel Český rozhlas
JUBILEJNÍ DVACÁTÝ ROČNÍK TRADIČNÍ LIDOVÉ VESELICE VZBUDIL OBROVSKÝ ZÁJEM MÉDIÍ

Děkujeme všem pomocníkům!
Naše noviny srdečně a upřímně děkují všem, kteří jim jakkoliv pomohli

se zajištěním jubilejního XX. Poberounského masopustu. Díky 
souborům Klíček, Notičky i Proměny, řevnickým ochotníkům i kejklíři

Petru Theimrovi za nasazení, s nímž účinkovali na zadnotřebaňské
návsi. Díky trhovcům ve stáncích s preclíky, perníky, trdly, jitrnicemi,

klobásami, šperky, keramikou, kořením i vším ostatním, kteří svou 
přítomností pomohli dotvořit skvělou atmosféru. Díky zástupcům 

pětadvaceti obcí, institucí či spolků, kteří vyslali své reprezentanty 
na historicky první setkání Masopustů. Díky oběma »záštitcům« akce -
Josefu Masopustovi i Janu Schwippelovi. Díky, Janě Červené, Tomáši
Nolčovi, Petrovi Přívorovi, manželům Jahelkovým, Heleně Pelikánové,

Stanislavě Frýdlové, Holkám v rozpuku, provozovateli »kulturáku«,
Kateřině Schwippelové i všem dalším za účinnou pomoc s přípravami
slavnosti. Díky všem, kteří věnovali cokoliv do masopustní tomboly.

Díky více než stovce lidí, kteří se neváhali »ztrapnit« a navlékli se do
některé ze skvělých masek či vyrobili některé z originálních masopust-

ních vozidel. Díky zadnotřebaňským hospodyňkám i hospodářům
(pohostinných domů bylo letos pětadvacet!), kteří před masopustním
průvodem nikam neujeli ani se neschovali, ale pohostili ho úžasnými
koblihami, plackami, koláčky, chlebíčky, jednohubkami, obloženými

chleby, klobásami, kořalkami i čímkoliv jiným. Zkrátka - díky vám všem, 
kteří jste »do toho« šli s námi! Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Dvacet pět delegací
Jubilejní dvacátý masopust v novo-

dobé historii se v sobotu slavil 
v Zadní Třebani. Kromě tradičního
dopoledního programu a průvodu
vsí zorganizovali jeho pořadatelé
také setkání výprav z jiných obcí,
kde pořádají masopust. Na zadno-
třebaňské návsi se sešlo celkem 25

delegací… Dorazily ze Svinař,
Srbska, Hlásné Třebaně nebo Letů,

svého starostu Jiřího Bessera 
vyslalo do Třebaně město Beroun.
Delší cestu pak podnikly maskova-
né postavy z Máslovic, Bratřínova,
Mokropes nebo Roztok u Křivoklátu

a také z Pražské Malé Strany.
Svého zástupce měl rovněž Senát
nebo místní i liteňská základní

škola… (Berounský deník 23. 2.)

Oslav se zúčastnilo
více než tisíc lidí…
Třináct stovek lidí, sto dvacet masek,
jeden rekord a jedna smutná nehoda,
takový byl účet jubilejního dvacáté-
ho ročníku masopustu v Zadní
Třebani na Berounsku.
Slavnost začala v sobotu ráno kolem
desáté vesele. Místní hasiči přichy-
stali výtečné zabijačkové pochoutky,
točilo se kolo štěstí, prodávaly per-
níky, trdla. Vyhrávala domácí kapela
Třehusk, po ní vystoupil kejklíř Petr
Theimer. Kromě návštěvníků přibý-
valy před polednem i maškary.
Sněhurky se sešly dvě, čtrnáct trpas-
líků, byli tu 3 čuníci i výprava vnad-
ných zdravotních setřiček nazývají-
cích se Rathovo třicetikorunové ko-
mando.   (Mladá fronta Dnes 24. 2.)

Úspěch sklidil demonstrační vůz i čivavy…
Mezi lidmi chodilo nebývalé množství masek a také jezdilo pár masopust-
ních vozidel. Z nich porota vybírala ty nejlepší a nejnápaditější. „Letos je
to těžké, masek je tu opravdu hodně a všechny jsou hezké,“ říkal kejklíř
Petr Theimer, který po poradě s porotou vyhlásil vítěze. Stala se jím sku-
pinka Sněhurky a sedmi trpaslíků. Z vozidel se porotě nejvíc líbila viking-

ská loď, kterou vyrobil Jakub Kadeřábek z Řevnic. Úspěch sklidil též
demonstrační vůz a žebřiňák s partou malých čivav…   (Náš region 26. 2.)

STUDIO PÁTEK Radotín
a Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

vám nabízejí profesionálně zpracované DVD

XX. POBEROUNSKÝ

MASOPUST
Zadní Třebaň 21. 2. 2009

Masopustní fraška, vystoupení souborů, sraz Masopustů, dění
na návsi, průvod maškar… 60 minut, cena 75 Kč

Objednávky: 257 720 847

HLAVA NA HLAVĚ. K hnutí nebylo na zadnotřebaňské návsi při dopoledním
masopustním programu. Foto Bohumil KŘEČEK, Blesk

NEZBEDNÝ PEPÍČEK. Jedna z ori-
ginálních masek - zlobivý Pepíček v
podání Josefa Jahelky. 

Foto Bohumil KŘEČEK, Blesk
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Konvalinková: Byla jsem nadšená!
ZNÁMÁ HEREČKA NA MASOPUSTU V ZADNÍ TŘEBANI NATÁČELA ROZHLASOVÝ POŘAD POCHOUTKY
Zadní Třebaň - Jednou z »hvězd«
Poberounského masopustu, který
se konal v Zadní Třebani, byla
známá herečka Naďa KONVA-
LINKOVÁ. S kolegou Patrikem
Rozehnalem tu natáčela rozhlaso-
vý pořad Pochoutky.
Jak se vám líbilo na masopustu v
Zadní Třebani?
Byl jsem doslova nadšená a šťastná z
toho, že lidé takhle dodržují tradice.
Je to příležitost, aby se semkla nejen
rodina, ale i sousedé a celá vesnice.
Všichni to v Zadní Třebani vzali
vážně a na atmosféře to bylo znát.
Veselá nálada, barevné masky a plno
milých lidí, to všechno se mně mísí
v paměti.
Zažila jste už někdy oslavu masopu-
stu, nebo to byla premiéra?
Pro mě to opravdu byla premiéra. Ja-
ko pražské dítě jsem se na takové
oslavy nedostala. Na vesnici jsem si-
ce jezdila za babičkou, ale jen o
prázdninách, a to masopusty nejsou.
Za tu možnost, navštívit masopust v
Zadní Třebani a ještě ho zprostřed-
kovat pro posluchače Českého roz-
hlasu Region, jsem šťastná a vděčná.
Ochutnala jste některou z maso-
pustních dobrot? A pokud ano,
pochutnala jste si?
S Patrikem Rozehnalem jsme vlast-
ně ochutnali skoro všechno. Začali
jsme tím, že jsme navštívili paní
Frydrichovou u ní doma, když sma-

žila masopustní koblihy. Nakoukli
jsme jí pod ruce a ochutnali hned ně-
kolik kousků. Bylo těžké se odtrh-
nout. Pak jsme se přesunuli do hos-
pody a na náves, kde byli všichni vs-
třícní a pohostinní. Dali jsme si tla-
čenku, jitnice, prdelačku, ovar s vej-
mrdou, preclíky, perníčky, smažené
brambory a další dobroty. 
Kterou z masopustních laskomin
byste doporučila čtenářům Našich
novin?
Je těžké z takových pochoutek vybí-
rat, ale snad by to vyhrál prejt se ze-
lím a bramborovou kaší.
Máte nějaký vlastní recept na něja-
kou masopustní, a nebo klidně i ne-
masopustní lahůdku?
Asi bych doporučila recept od kole-
gy kuchaře Radka Kulihy z Kladna,
s nímž vaříme v Pikniku s kuchařem
na Českém rozhlase Region. Naučil
nás skvělý prejt v zelném listu.

Potřebujete necelých půl kila pro-
rostlého bůčku bez kosti, půlku bílé
veky, majoránku, bobkový list, celý
pepř, nové koření, sůl, mletý pepř,
mleté nové koření, zázvor, tři vařené
brambory a čtyři spařené zelné listy. 
Bůček dáme vařit spolu s bobkovým
listem, celým pepřem, novým koře-
ním a solí. Mezi tím si oloupeme ve-
ku, aby nám zůstala jen bílá střídka,
kterou namočíme do vlažné vody.
Vařené maso jemně umeleme a při-
dáme do něj vymačkanou změklou
veku a trochu vývaru. Prejt ochutíme
solí, pepřem, majoránkou, mletým
novým kořením a zázvorem.
Vařené brambory nakrájíme na malé
kostičky a smícháme s prejtem. Ná-
sledně rozdělíme do spařených zel-
ných listů, které zabalíme a pečeme
v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi
20 minut. Podáváme se studeným
kysaným zelím.     Miloslav FRÝDL

VÝTEČNÉ! Naďa Konvalinková s rozhlasovým kolegou Patrikem Rozehnalem ochutnávají koblihy, které v jejich pří-
tomnosti usmažila Zadnotřebaňanka Alena Frydrichová. Foto Petr JINDRA, ČRo Region

Pochoutky můžete
slyšet každou sobotu

Jídlo není jen nutnost, je to také
zábava. Tuto zásadu ctí ve svém

pořadu Naďa Konvalinková a
Patrik Rozehnal, kteří se svými
hosty vaří v přímém přenosu.

Během toho si ale stihnou také
povídat, a tak při přípravě různých

specialit můžete nahlédnout pod
pokličku známým osobnostem.

Pořad Pochoutky můžete slyšet kaž-
dou sobotu a neděli od 11 hodin na

vlnách Českého rozhlasu Region.
Pro Berounsko frekvence 88,4 FM,

pro Příbramsko 100,0 FM.
Rozsáhlý audio a foto archiv, včet-

ně snímků ze zadnotřebaňského
masopustu, najdete na www.roz-

hlas.cz/pochoutky.

Kam oko dohlédlo, všude caparti…
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ SOKOLOVÉ USPOŘÁDALI V MÍSTNÍ TĚLOCVIČNĚ DĚTSKÝ KARNEVAL 
Sokol Hlásná Třebaň uspořádal  21.
února v místní sokolovně dětský kar-
neval. Malí i větší účastníci zde
mohli změřit síly a předvést svoji
zručnost v nejrůznějších soutěžích.
Byly rovněž vyhlášeny nejhezčí mas-
ky ve třech kategoriích. Kam jen oko
dohlédlo se batolili nebo řádili ca-
parti, a to je vlastně jeden z hlavních
důvodů, pro které se podobné akce
pořádají.  
Skupina místních žen, která si říká
Holky v rozpuku, se rovněž zúčastni-
la a pomohla s prodejem koláčků,
které - jak bylo vidět - všem moc
chutnaly. Rovněž byly přichystány
bohaté odměny - sladkosti všeho
druhu - za každou soutěž. Nechyběla
dobrá nálada a všichni si dětský kar-
neval příjemně užili. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
NEJHEZČÍ MASKY. Dekorování nejhezčích masek na sokolském dětském
karnevalu v Hlásné Třebani..      Foto Jitka ŠVECOVÁ

Dívka se zachránila
v poslední vteřině
Zadnotřebaňský masopust byl letos
opravdu mimořádný. Několik set ná-
vštěvníků zcela zaplnilo náves, aby
zhlédlo pravý masopust plný masek,
nespoutaného veselí, krámků, maso-
pustních scén, muziky - prostě všeho,
co k tomuto dni neodmyslitelně pat-
ří. Jen jedna věc se stát neměla...
Krátce před polednem se za želez-
ničním přejezdem objevilo několik
děvčat vedoucích kobylku s asi čtyř-
měsíčním hříbětem. Nápad to nebyl
zrovna dobrý: Hříbě do masopustní-
ho mumraje! Kobyla již téměř pře-
šla, když se hříbě začalo vzpínat, vy-
hazovat a dál nechtělo. Brzy se uká-
zalo, že dál nemůže, že mu kopýtka
uvázla mezi kolejemi a panelem pře-
jezdu a nemůže je vytáhnout. Za-
tímco kobylku převedly zpět za pře-
jezd, začal zápas s časem. Situace se
stala kritickou, když zazněly zvuky
padajících závor. A už se objevil v
zatáčce od Řevnic vlak. Dvě stě, tři
sta metrů. Zastaví? Několik mladých
lidí se rozeběhlo proti vlaku a žá-
dalo zastavení.
Z masopustního shluku vyběhla mla-
dá žena a snažila se hříběti pomoci.
To se uklidnilo, jakoby pochopilo její
úsilí a možná i oběť. Vlak se nezadr-
žitelně blížil. Rozhodovaly již jen
vteřiny. Koník stál nepohnutě a jeho
pohled plný odevzdání jakoby jí dě-
koval. Poslední vteřina. Lokomotiva
byla již na okraji přejezdu, když dív-
ka teprve uskočila. Zachránila se.
Asi po sto metrech vlak zastavil a je-
ho vozy zakryly následky tragédie.
Odpoledne byly vidět na pravé stra-
ně kolejiště dvě veliké krvavé skvrny.
Mně zůstal snad navždy v paměti po-
slední pohled nešťastného mláděte a
statečnost obětavé dívky vedená lás-
kou k živým tvorům.

František ŠEDIVÝ, Řevnice



Naše noviny 5/09 KULTURA, Strana 4   

V »Pyžamu« exceloval Jan Seidel
DIVÁCI V ŘEVNICÍCH I DOBŘICHOVICÍCH TLESKALI SKVĚLÝM HERECKÝM VÝKONŮM OCHOTNÍKŮ

Řevnice – Mohutný potlesk sklidi-
li protagonisté divadelní komedie
Pyžamo pro šest slavného fran-
couzského autora Marca Camolet-
tiho, která měla uplynulý pátek
premiéru v řevnickém kině. 
Již víkend předtím uvedla Dobři-
chovická divadelní společnost veřej-
nou generálku této hry v Diagnostic-
kém ústavu v Dobřichovicích, kde
měla rovněž úspěch. 
Nutno říct, že diváci tleskali právem.
Herci předvedli výkony téměř profe-
sionální, za které se opravdu nemusí

stydět. Zkušený ochotník Jan Seidel
v roli pána domu Bernarda byl vý-
borný jako vždycky, ostatně tento
druh rolí mu sedí dokonale. Jeho
manželka Jacqueline neboli Mariana
Vašáková ho skvěle doplňovala. Jiří
Šafránek jako Bernardův přítel Ro-
bert hrál přesvědčivě, málokdo by
hádal, že tato složitá roli s velkým
množstvím textu byla jeho první na
divadelních prknech. Obdivuhodné

výkony podali také Jana Kroupová v
roli milenky Brigitte, Eva Koppová
jako služebná a Miloslav Pešek coby
její manžel. Herecké výkony navíc
vynikly v krásných kulisách a úžas-
ných kostýmech; na scéně se objevil
dokonce pravý norkový kožich.  
Zkrátka bylo se opravdu na co dívat.
Hra plná prekérních situací a neče-
kaných rozuzlení ani chvilku nenu-
dila, byla svěží a vtipná. Celému tý-

mu pod vedením režisérky Lenky
Loubalové patří veliký dík za hezký
zážitek. Lucie PALIČKOVÁ

DÁMY V »PYŽAMU«. Představitelky dámských rolí v divadelní komedii Py-
žamo pro šest. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
14. 3. 18.00 CESTA NA MĚSÍC 3D
21. 3. 18.00 JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL
A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM

KINO ŘEVNICE
11. 3. 20.00 film VICKY CRISTINA
BARCELONA
13. 3. 20.00 KATYŇ
14. 3. 16.00 LOVECKÁ SEZÓNA 2
14. 3. 20.00 SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
18. 3. 20.00 HLÍDAČ Č. 47 (VERZE
1937) zdarma
20. 3. 20.00 HLÍDAČ Č.47 (VERZE 08)
21. 3. 16.00 MADAGASKAR 2: ÚTĚK
DO AFRIKY
21. 3. 20.00 JUNO

KINO MÍR BEROUN
9. 3. - 11. 3. 17.30 a 20.15 (Po 20.00, Út
17.30) VÝMĚNA
10. 3. 20.15 REKVIEM ZA SEN
12. 3. - 16. 3. 18.30 (Pá+Po 20.00) CHE
GUEVARA - REVOLUCE
13. 3. - 14. 3. 17.30 (So 15.30) POHÁD-
KY NA DOBROU NOC
16. 3. - 22. 3. 20.00 (Po 17.00, Út 17.30,
St 18.30) PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
17. 3. 20.30 PSYCHO
19. 3. - 20. 3. 17.30 BABIČKA
21. - 22. 3. 17.30. RŮŽOVÝ PANTER 2
23. 3. - 26. 3. 18.30 (Út 17.30) PO
PŘEČTENÍ SPALTE
24. 3. 20.00 ANTÉNA

CLUB KINO ČERNOŠICE
10. 3. 20.00 SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
15. 3. 16.00 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
17. 3. 20.00 AUSTRÁLIE

KINO RADOTÍN
13. 3. 17.00 a 19.30 VY NÁM TAKY,
ŠÉFE!
14. 3. 17.00 a 19.30 KAUZA LITVINĚNKO
15. 3. 15.00 KRTKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ V
15. 3. 17.00 a 19.30 OCAS JEŠTĚRKY
20. 3. 17.00 a 19.30 KDOPAK BY SE
VLKA BÁL
21. 3. 17.00 a 19.30 DENÍK 
NYMFOMANKY
22. 3. 15.00 RÉZI, BROK A OSTATNÍ 
22. 3. 17.00 A 19.30 ŽENY

Kosmopolita bude
přednášet o Toskánsku
Beseda s dataprojekcí na téma Itá-
lie - jižní Toskánsko se uskuteční v
kavárně řevnického Modrého do-
mečku  24. března od 19.30 hodin.  
Přednášet bude kosmopolitní umělec
a spisovatel pan Jan Kříž, jenž žil
více než pět let v oblasti Marema,
která je typická močály a bažinami.
Dříve byl tento kraj pouze pro otrlé,
nyní však nabízí příjemný oddych od
ruchu známějších toskánských míst
jako je Florencie a Pisa. Přijďte si
zavzpomínat na slunnou dovolenou,
nebo naopak načerpat nové nápady,
kam letos vyrazit. Vstupné 60 Kč. 

Šárka HAŠKOVÁ, Řevnice

Caparty rozesmějí dva vrabčáci-popletové
Odbor kultury Města Černošice vás srdečně zve do místního Clubu Kino na
pohádku v podání Divadelního soubor Hračka. Pořad, který se koná 22.
března od 16.00, je sestaven z oblíbených pohádek O šípkové Růžence, O
Červené Karkulce, O perníkové chaloupce, Prasátka a zlý vlk.
Krásné barevné loutky výtvarníka Oldřicha Rédy umocňují divadelní záži-
tek. Veselé a zajímavé představení je srozumitelné i těm nejmenším, je vhod-
ný pro děti od 3 do 12 let. V pohádkách není nic, co by caparty děsilo - i
Ježibaba s vlkem působí komicky. O smích se převážně starají dva vrabčá-
ci–popletové. Herci nejsou pouze vypravěči příběhů, ale mění se i v proti-
hráče loutkových hrdinů. Vstupné 70 Kč.          Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Tipy NN
* Tvůrčí dílnu alikvótního zpěvu ur-
čenou lidem s hudebním sluchem i
bez něj pořádá 11. 3. od 9.30 Klub
Betlém v Lochovicích. (mif)
* Přednášku Petra Vladyky Co se
skrývá za komunikací můžete vy-
slechnout 11. 3. od 18.30 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstupné 50 Kč.   (mif)
* Pohádku Zakletá princezna sehra-
je 12. 3. od 9.00 a 10.30 v sále České
pojišťovny Beroun Divadlo Studna.
Tentýž soubor pak stejný den na stej-
ném místě od 17.00 uvede hru pro
malé i velké Kocour v botách. (mif)
* Big band Milana Svobody bude
koncertovat 12. 3. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 120 Kč. (pb)
* Buttulovo smyčcové trio, interpre-
tující skladby všech stylových obdo-
bí, zahraje 13. 3. od 19.00 ve Fürsto-
vě sále v Dobřichovicích.             (vlc)
* Irskou noc se skupinou Jauvajs
můžete prožít 14. 3. od 20.30 v čer-
nošickém Clubu Kino. Speciální na-
bídka irské whiskey, irského jídla i
piva. Vstupné 90 Kč. (mif)
* Ples Salonu Klára se koná 14. 3. v
řevnickém Lidovém domě.            (pš)
* Moravské pašije v podání Teátru
Víti Marčíka můžete zhlédnout 17. 3.
od 19.30 v sále České pojišťovny Be-
roun. (mif)
* Autorskou pohádku o probouzení
jara Jak se budí země uvede 19. 3. od
17.00 v sále České pojišťovny Beroun
Divadlo Cirkus Žebřík.                 (mif)
*  Koncert skupiny PKS s dobřicho-
vickým rodákem, reportérem a spiso-
vatelem Josefem Klímou se uskuteč-
ní 20. 3. od 20.00 v dobřichovickém
Fürstově sále. Vstupné 100 Kč. (vlc)
* Ukrajinská kapela Propala Gra-
mota zahraje 20. 3. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 100 Kč. (mif)
* VI. Maškarní ples Náruče na téma
Český a světový komiks se koná 21.
3. od 19.00 v řevnickém Zámečku. 

Šárka HAŠKOVÁ
* Osmý Rorejsí reprezentační ples
pořádá 21. 3. od 20.09 v restauraci
Sokolovna v Mníšku pod Brdy spo-
lek Rorejs. Hraje kapela Experiment,
vstupné 130 a 90 Kč. Filip HÁJEK
* Koncert skupin Legal Bengal,
Broken Brain a False Hope se koná
21. 3. od 20.30 v černošickém Clubu
Kino. Vstupné 90 Kč. (mif)
* Výstava Jak se žije ve Středočes-
kém kraji potrvá do 27. 3. v Muzeu
Českého krasu Beroun.                (mif)
* Výstava fotografií Martina Bouzka
je do konce března k vidění v Místní
knihovně Radotín.                         (mif)

Trampská diva zazpívá v černošickém Clubu
Černošice - Známá »trampská diva« Jitka Vrbová zazpívá v Černoši-
cích. V místním Clubu kino si její nezaměnitelný drsný hlas můžete vy-
chutnat v pátek 13. března od 20.30 hodin.
„Jitka Vrbová patří mezi zpěvačky, které nemají v pozadí promotion, lesk
bulváru a média. Prostě »jen« nádherně zpívá,“ láká na koncert dramaturg
černošického Clubu Kino Michal Strejček. Chraplavý, temný hlas Jitky Vr-
bové se podobá hlasu jiné legendy - Evy Olmerové, přitom ale má svůj oso-
bitý charakter. A samozřejmě také i repertoár. „Přijďte se přesvědčit sami a
můžete se těšit i na muzikanty černošickému publiku dobře známé z kape-
ly Crazy Boys of Prague, kteří se skrývají za jménem doprovodné kapely
Hot Jazz Praha,“ dovává Strejček.  Vstupné na koncert činí 120 Kč.       (mif)

Beroun - Písničkáři Slávek Janou-
šek a Luboš Vondrák budou čtvrt
století od vítězství na legendárním
festivalu Porta opět koncertovat
spolu. Zahrají 19. března od 19.30
v berounské kavárně Jiná káva.
Folkař Slávek Janoušek koncertuje
od poloviny 80. let. Je autorem řady
výrazných písní, které se objevily na
jeho autorských albech Kdo to zavi-

nil, Odkud jdeš a kam či Imaginární
hospoda. Od roku 1987 spolupracuje
se svými neméně proslulými kolegy
Jaroslavem Samsonem Lenkem a
Vlastou Redlem. 
„Přijďte si zavzpomínat, jak před pě-
tadvaceti lety zaplněná berounská Pl-
zeňka zpívala Užívejte světa, blíží se
kometa...!“ zve organizátor koncertu
Miloš Kebrle.          Miloslav FRÝDL

Na plese Klíčku hraje
Velký taneční orchestr
Řevnice – Svůj osmý ples pořáda-
jí folklorní soubor Klíček a řev-
nická základní škola. Konat se bu-
de 21. března od 19.00 v Lidovém
domě v Řevnicích. 
Jako tradičně bude vyhrávat Velký
taneční orchestr Václava Zelinky, o
předtančení se postarají členové
Klíčku a skupina Dvorana Country
Dancers. Nebude chybět tombola,
koláčková volenka či losování vstu-
penek. (lup)

Janoušek připomene Portu
V BEROUNĚ VYSTOUPÍ LEGENDÁRNÍ PÍSNIČKÁŘSKÉ DUO



Nejlepší recitátoři? Kristýna a Matěj
ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OSOVĚ VYROBILI V BEROUNĚ PRASO-PESO-KONĚ
Březen je považován za měsíc knihy.
V osovské škole si pravidelně ve tří-
dách o knihách povídáme, navštěvu-
jeme knihovnu a společně si z knížek
čteme. Tentokrát jsme vybrali knihy s
básničkami pro recitaci.
Každoročně také pořádáme recitační
soutěž. V každé třídě se konají třídní
kola, ze kterých postoupí malí recitá-
toři do kola školního. Nejinak tomu

bylo i letos. Ve školním kole vystou-
pilo 19 soutěžících ve dvou kategori-
ích. Jejich výkon pak hodnotili všich-
ni. Každý měl možnost dát svůj hlas
jednomu recitátorovi v dané katego-
rii. V 1. kategorii zvítězila Kristýnka
Hůlová (23 b.) a Markétka Koubíko-
vá (19 b.). Ve 2. kategorii triumfovali
Matěj Rejsek (23 b.) a Zuzka Kut-
manová (15 b.) 

Vítězové budou reprezentovat naši
školu v okresním kole, jež se koná v
Lochovicích. Blahopřejeme všem
zúčastněným!

Výstava výrobků z odpadů
Školáci z osovské základní školy se
také již delší dobu věnují ekologické
výchově a pravidelně třídí odpad. Ve
škole pracují tzv. ekoslužby, jež dbají
na správné třídění odpadu. Páťáci se
zapojili do ekologické soutěže.
Využili jsme tedy i možnost zúčast-
nit se akce Muzea v Berouně, které
nabízelo pracovní dílny s náměty na
výrobu věcí s využitím odpadu.
Třeťáci společně s páťáky tedy mohli
využít své znalosti a vyzkoušet si
tvořivost při výrobě. Společnými si-
lami jsme vyrobili tzv. praso-peso-
koně, hráli si s barvou a prohlédli si
výstavu výrobků z odpadů.

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

5/2009

Karneval si ve Vižině užili dospělí i děti

V sobotu 28. 2. se konal na Vižině sportovní karneval. Sešlo se na něm re-
kordních 140 lidí, z toho 35 masek. Všichni se těšili z bohaté tomboly. V ne-
děli 1. března pak měly karneval děti. Na palubě sálu je přivítali tři námoř-
níci na námořnickém bále. Děti soutěžily v mnoha soutěžích, vyhrávaly ce-
ny a užívaly si při tanci. Nakonec byla i dětská tombola a všichni unaveni
po náročném víkendu odcházeli domů. Jana FIALOVÁ, Vižina

Osovští školáci
zachránili šest dětí 
V akci Kup panenku, zachráníš dítě,
kde žáci osovské základní školy vy-
ráběli a následně uspořádali sbírku
na nákup panenek pro UNICEF, bylo
vybráno 3600 korun. Může tak být
zachráněno šest dětí z rozvojových
zemí. Děkujeme všem dětem, rodi-
čům i učitelům za příspěvek!

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Labutí tanec předvedli Osovští chlapi na Dnu osovských žen. Foto Radka KOČOVÁ
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DOŽ: Osovští chlapi
ukázali Labutí tanec
Tradiční oslava Dne osovských žen
opět zaplnila sál místní sokolovny.
Ženy a dívky přivítali pořadatelé,
kterými byli i letos zástupci obecní-
ho úřadu a dobrovolných hasičů z
Osova. Hned u vchodu obdržela
každá zástupkyně něžného pohlaví
květinu a dárek od dětí ze základní
školy. Pořadateli byli tentokrát vý-
hradně muži, kteří oslavenkyním na-
bídli občerstvení. Pak už následoval
bohatý program.
Ženám zahrály osovské hudební sku-
piny Šporny a Garážový klub, bás-
ničkami a hrou na flétny potěšili klu-
ci i holky z místní základní a mateř-
ské školy. Největší potlesk sklidila
fraška O zlaté rybce a vystoupení ta-
neční skupiny OCH. Osovští chlapi
zatančili Labutí tanec. „Na ně nikdo
nemá, moc jsme se nasmály,“ oceni-
la netradiční kus návštěvnice Eva
Slancová. Oslava svátku žen začala
v odpoledních hodinách, při hudbě
místních kapel slavili všichni až do
večera. Radka KOČOVÁ, Osov

Aktuality ze Všeradic
* Zastupitelstvo obce Všeradice
sděluje občanům, že veřejné zasedá-
ní obecního zastupitelstva se bude
konat 20. března od 19.00 v místním
hostinci Na Růžku. (bos)
* Zastupitelstvo obce Všeradice ve
spolupráci se základní organizací
Českého zahrádkářského svazu ve
Všeradicích vyhlašuje další ročník
soutěže O nejhezčí zahrádku. Infor-
mace a přihlášky na všeradickém
obecním úřadu. (bos)
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Ekologickou dílnu v berounském
Muzeu Českého krasu navštívili ško-
láci ze zadnotřebaňské málotřídky.
Byli nadmíru spokojení - tvořili totiž
sami, a to se jim vždycky moc líbí.

Přednášku, kterou vedl lektor Patrik
Pařízek, poslouchali se zájmem. By-
la o vývoji výtvarného umění, od ob-
razu věrného předloze přes fotografii
až k tvorbě typu koláží a asambláží. 
A právě to si mohly děti vyzkoušet.
Vyráběly tedy asambláže z připrave-

ného odpadového materiálu, jako
jsou krabice od džusů a mléka, pet
lahve, kousky dřeva, dřevotřísky,
zátky, víčka a kelímky, na připrave-
nou plochu velikosti papírového tác-
ku nebo krabice od pizzy. A že vzni-
kala díla! Dan Sedláček prý stvořil

vysílač, jeho prarodiče bydlí nedale-
ko vysílače na Ještědu, kam se Dan
vždy moc těší, a to jej inspirovalo.
Lucie Kudláčková vytvořila loď a dí-
lo Jakuba Votíka mělo připomínat
trosky ohořelé chaty, kterou viděl
někde v okolí. U mnoha chlapců se
projevily konstruktérské sklony; je-
jich díla byla opravdu krásná a zají-
mavá. Všechno si z muzea přiveze-
me a vystavíme v budově školy s oz-
načením autora i s názvem či drob-
ným příběhem. 
Dětem se v muzeu opět líbilo a už
teď se těší na další akci související se
svátky jara.  Monika MAZÚROVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Dan stvořil vysílač, Lucie zase loď
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI VYRÁBĚLI UMĚLECKÁ DÍLA Z KRABIC OD DŽUSŮ, ZÁTEK I PET LAHVÍ

Čištění potoka pokračuje
Příprava výstavby vodovodu a kana-
lizace (V+K) pokračuje. Přesto, že
jedna majitelka  pozemků - a je to
poslední problém na trase - stále
mění rozhodnutí (od smlouvy o věc-
ném břemeni, přes prodej pozemku a
jeho cenu za m2), mělo by dojít  ten-
to týden k dohodě, snad konečné.
Minulý týden se konalo jednání za
přítomnosti projektantů, starosty
Svinař, J. Nádvorníka a mne o dal-
ším postupu, aby výstavba ve Svina-
řích a Třebani navazovala a byla
etapově provozuschopná. Vím, že se
všichni nemůžeme dočkat - budeme
mít konečně kvalitní pitnou vodu a
odpadnou starosti s vývozem žumpy,
zejména když je v řevnické čistírně
omezen příjem z okolí. Je to ovšem
akce, kterou nelze srovnat s plynofi-
kací a vyžaduje kvalitní přípravu.
Současně se »oprašuje« V+K v loka-
litě U Dubu, neboť výstavba kanali-
zace v Řevnicích směrem na Třebaň
začíná být realizovatelná.
Práce na potoce pokračují čištěním
koryta asi 50 metrů od mostu na
Řevnice k ústí potoka.  Jsou  zde sice
náletové dřeviny, ale k jejich odstra-
nění musí být vydáno rozhodnutí Od-
borem životního prostředí MěÚ Be-
roun. To dosud vydáno nebylo.
Na přelomu března a dubna bychom
se měli dozvědět, zda obdržíme dota-
ci z ministerstva školství na výstavbu
sportovního areálu. Připomínám ta-
ké úhradu poplatků za psa.

Lubomír SCHNEIDER, 
starosta Zadní Třebaně

Tělocvična se změnila
v koncertní síň
V liteňské škole se konal koncert žá-
ků učitelky Martiny Dvořákové. Akce
se koná každý rok, vystoupení našich
žáků bývá hojně navštěvováno, a tak
jsme už podruhé koncert uspořádali
v tělocvičně. 
Mezi žebřinami, brankami a basket-
balovými koši se malým umělcům
dařilo. Vystoupily děti ze všech tříd,
ba dokonce i z mateřské školky nám
přišla zahrát budoucí prvňačka Eliš-
ka Exnerová. Někteří žáci hráli na
flétny, Anička Doušová na klarinet,
slyšeli jsme i klávesy a kytary.
Vystoupení byla nejen sólová. Před-
stavily se i soubory mladších a star-
ších žáků s několika pěknými sklad-
bami. Instrumentální vystoupení by-
la zpestřena sborovým zpěvem. 
Skladby doprovázela paní učitelka
na klávesy. Milou tradicí se stalo ta-
ké vystoupení samotné učitelky, zaz-
pívala a zahrála na kytaru.
Koncert se vydařil, všem se líbil. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

UMĚNÍ Z ODPADKŮ. Karolína Petříšová v ekologické dílně berounského
Muzea Českého krasu. Foto Božena MUSILOVÁ

Černošické duo nadchlo polské publikum 
V říjnu minulého roku se v rámci podpisu partnerské smlouvy s městem Oleš-
nice konal v Černošicích koncert Dua In Corpore. Ohlasy byly obrovské a po-
zvání dua do Polska na sebe nenechalo dlouho čekat. Vystoupení černošic-
kých umělců s podtitulem Hudba nás spojuje se uskutečnilo 19. února v
Knížecím zámku v Olešnici. Hudební večery se tu se konají pravidelně pod
záštitou starosty Zbigniewa Potyrala, který je osobně uvádí a svou přítom-
ností jim dodává na důstojnosti. Atmosféra tradičně zaplněného Rytířského
sálu neunikla zájmu místních médií včetně regionální televize. Reakce diváků
na vystoupení Dua In Corpore, jež hraje ve složení Lukáš Kuta (housle),
Anežka Misauerová (klavír), byly plné nadšení. Pavel BLAŽENÍN, Černošice
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Bude se letos konat Královský průvod?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Podle mluvčího ministerstva dopra-
vy a někdejšího mluvčího kraje Mar-
tina Kupky by letos průvod měl jít v
sobotu a v neděli 6. a 7. června. „Dí-
ky tomu by se mohla do akce více
zapojit Praha. V tom termínu sice
jsou volby do Evropského parlamen-
tu, ale nemyslíme si, že by to akci
narušilo,“ řekl Kupka.
Pořadatelská agentura nyní jedná s
krajem o případné spolupráci. „Vz-
hledem k tomu, že jednání s krajem
nejsou uzavřená, nemohu na sto pro-
cent říci, zda průvod bude. O peně-
zích jednáme s pražským magistrá-
tem, Prahou 1 i sponzory,“ řekl jeden
z organizátorů Marek Vocel. Odha-
duje, že jasno bude do dvou týdnů.
Domnívá se ale, že pokud průvod
vyjede, bude v menším měřítku. 
Hejtman David Rath Královský prů-
vod nepodporuje. „Jsem proti tomu,
aby se konal. Dát 12 milionů za dva
dny jsou vyhozené peníze,“ řekl.
Jeho předchůdce ale o konání průvo-
du uzavřel smlouvu. A obdobný pro-
blém teď vzniká i kvůli kopii koruny.
Ta měla být podle původních plánů
trvale vystavena na Karlštejně a jed-
nou do roka přepravována právě při
Královském průvodu. Rath ji ale
chce vystavit v turistickém infocent-

ru v pražské Husově ulici. „Karlštejn
je památka, která je turisty extrémně
navštěvovaná, a já si nemyslím, že

by bylo nutné ji více propagovat,“
uvedl hejtman. S tím nesouhlasí kas-
telán hradu Jaromír Kubů. „Návštěv-

níci tak nebudou moci vidět pohro-
madě svatováclavskou a říšskou ko-
runu,“ uvedl Kubů.  
S památkáři Středočeský kraj vede-
ný Petrem Bendlem uzavřel  smlou-
vu o smlouvě budoucí, podle níž je
kraj povinen do května 2009 darovat
kopii koruny na hrad Karlštejn.
„Kraj s námi nevede jednání o úpra-
vě smlouvy. Proto počítáme s tím, že
kopie říšské císařské koruny se stane
součástí expozice na Karlštejně,“
potvrdil jeden z pracovníku NPÚ,
který si ale nepřál zveřejnit své
jméno. Pavla ŠVÉDOVÁ

PŘELEPOVALI KONKURENCI. Poněkud nedůstojně zahájil letošní sezonu
divadelní soubor řevnických ochotníků. Nemám na mysli provedení hry Rů-
žový šampaňský v řevnickém kině, ale to, co mu předcházelo. Plakáty zvou-
cí k návštěvě představení Dobřichovické divadelní společnosti 27. 2. byly
přelepeny plakáty Divadelního souboru Řevnice, který měl hrát ve stejném
termínu. Že tak ke své propagaci přistupují pořadatelé z diskotéky Lážovice,
asi překvapením není a cosi to o této »kulturní« nabídce vypovídá. Ale že se
takto buransky začnou chovat i řevničtí ochotníci, mě šokovalo. Snímek byl
pořízen v Letech u mostu 24. 2. dopoledne. Text a foto NN V. ŠEDIVÝNehoda zablokovala

silnici do Prahy
Černošice - Srážka dvou aut mezi
Dobřichovicemi a Černošicemi za-
blokovala minulý čtvrtek před po-
lednem dopravu na této frekvento-
vané silnici. 
Řevnická záchranka převezla z místa
nehody mladého muže a ženu do ne-
mocnice v Motole. „Jednalo se o st-
ředně těžká zranění - tržnou ránu
hlavy a tržně zhmožděnou ránu no-
hy. Oba měli zhmožděnou krční pá-
teř,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulí-
ček. Příčinu nehody, u níž zasahova-
li i řevničtí hasiči, šetří policie. (lup)

Z našeho kraje...
*  Radní v Řevnicích zvažují, že by
autobusy nově zastavovaly u mísntí-
ho hřbitova. Na posledním zasedání
radní města se rozhodli nechat zpra-
covat kalkulaci na zřízení autobuso-
vé zastávky u hřbitova. Současně
radní chtějí předložit záměr stavební
komisi k vyjádření. (pš)
* Hlásnotřebaňští hasiči pořádají
14. 3. sběr železného šrotu. Zájemci
uloží staré železo na přehledném
místě u silnice a hasiči je naloží. Vý-
těžek z akce půjde na opravu stříkač-
ky i na sportování zdejších dětí. (šm)
* Zápis dětí do mateřské školy v
Zadní Třebani se koná 18. 3. od
15.15 do 16.30 v místní školce. K
zápisu rodiče přinesou rodný list dí-
těte. Alena FRYDRICHOVÁ
* Podle tajemnice řevnického úřadu
se v Řevnicích a okolí zvýšila krimi-
nalita. Protože navíc byla zrušena
řevnická Městská policie, bude po-
dle ní nutné zajistit intenzivnější
spolupráci se státní policií. Rada
města projedná s velitelem obvodní-
ho oddělení Policie ČR Řevnice uza-
vření dohody o spolupráci. (pš)
* Někdejší řevnický starosta Jan
Kadlec se vzdal postu zastupitele
města. Vystřídá ho Petr Knýbel. (pš)

Na místo pak přijeli členové Českého svazu och-
ránců přírody z organizace Nyctalus. Podle jejich
zjištění dělníci, kteří dům zateplovali, objevili za
starým polystyrénovým obložením zimující neto-
pýry. Naházeli je tedy do třech kbelíků, část do-
konce do igelitové tašky, přikryli kusem eternitu a
odložili stranou. Výsledek? „Ze 630 netopýrů by-
lo zachráněno jen 328. Ti byli přemístěni do ná-
hradního zimoviště a na jaře budou vypuštěni zpět
do přírody. 

Česká společnost pro ochranu netopýrů se hodlá
případem dále zabývat. „Z uvedených skutečností
je zřejmé, že byly porušeny podmínky zákona o
ochraně přírody a krajiny i ustanovení vyhlášky o
druzích živočichů a rostlin vyžadujících přísnou
ochranu. Zároveň došlo k zjevnému porušení zá-
kona na ochranu zvířat proti týrání. Vzhledem k
precedenčnímu charakteru a rozsahu případu ČE-
SON žádá o jeho důsledné vyšetření a předání pa-
chatele k odpovídajícímu postihu. Bylo podáno

oznámení na ČIŽP a policii ČR,“ uvedli na svých
webových stránkách členové svazu. „Stavební fir-
my jsou povinny respektovat jednoduchá opatření
zabraňující podobným případům. Zateplovací úp-
ravy jsou navíc z části kryty ze zdrojů Fondu na
ochranu životního prostředí a důsledné respekto-
vání norem ochrany přírody, včetně šetrného za-
cházení s chráněnými živočichy, by tedy mělo být
namístě,“ uvedla Anna Zieglerová z SOS netopý-
ří linky. Pavla ŠVÉDOVÁ

Sebevraha od činu
odradila psycholožka
Mořina - Šťastný konec měl pokus
o sebevraždu, ke které se schylo-
valo 24. února v lomu za Mořinou. 
Nešťastník se nechal taxikem dovézt
k Velké Americe, překonal zábranu
a zastavil se u horního okraje lomu.
Taxikář zavolal na tísňovou linku a k
lomu přijela policie i s vyjednava-
čem, záchranka i čtyřčlenné družst-
vo hasičů-lezců z Řevnic. Později se
k nim přidala psycholožka profesio-
nálních hasičů z Kladna, která nako-
nec sehrála klíčovou úlohu. Povedlo
se jí totiž muže přesvědčit, aby od
činu upustil. Poté ho odvezla zá-
chranná služba. (vš) 

Obyvatelé Dobřichovic našli stovky mrtvých netopýrů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Návštěvníci ochutnávali, Řevničtí je hlídali
Řevnice, Praha – Dvoudenní akce Ochutnejte Evropu se konala minu-
lý týden na Václavském náměstí v Praze. Po zdravotnické stránce ji
zajišťovala záchranná služba z Řevnic. 
„Ošetřili jsme několik drobných tržných ran způsobených pádem na dlažbě
a také jeden epileptický záchvat,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Během
akce se v dolní části náměstí ochutnávaly tradiční potraviny ze zemí Evrop-
ské unie. Na dvou pódiích se konaly koncerty, zahrál třeba Čechomor, Gip-
sy.cz nebo Iva Frühlingová. Summitu se účastnilo na 650 představitelů
evropských měst a regionů. (lup)

Vybrané peníze budou
odeslány do Říma
Poberouní - Víkendové bohosluž-
by 22. února byly  ve znamení
sbírky »Svatopetrský haléř«. Vý-
těžek bude, tak jako každý rok,
odeslán papeži, aby mohl jménem
církve přispívat ke zmírnění ná-
sledků neštěstí či živelných katast-
rof a pomáhat lidem v nouzi. 
Tento zvyk přispívat vznikl v 8. sto-
letí v Anglii a jasný řád dostal v roce
1871. Sbírka se koná každoročně,
ale statistiky o tom kolik se kde vy-
bralo k dispozici nejsou. Faráři ne-
chtějí o sbírkách a hlavně o množství
vybraných peněz mluvit. Podle nich
je to pobídka pro zloděje. (JoK)

Karlštejn po zimě přivítal první návštěvníky
Karlštejn – Poslední únorovou sobotu otevřel po zimní pauze své brány
hrad Karlštejn. Za sobotu a neděli si první návštěvní okruh s historic-
kými interiéry Císařského paláce a Mariánské věže prohlédlo 603 lidí.
„Nečekal jsem, že jich přijde tolik,“ uvedl kastelán hradu Jaromír Kubů s
tím, že v sobotu bylo prohlídek 14, v neděli o pět více. Menší sobotní zájem
kastelán přičítá tomu, že byl poslední únorový den. „Veřejnost má zafixová-
no, že hrad je otevřen až od 1. března,“ dodal. 
První návštěvnický okruh bude otevřen denně mimo pondělí do 15. 11. Na
začátku června k němu přibude druhý okruh s nejcennějšími hradními pro-
story, včetně kaple sv. Kříže. Zájemci o druhý prohlídkový okruh, který bude
otevřen do 1. listopadu, si ale musí návštěvu dopředu rezervovat.               (pš)

Mladé lidi »kosily« epileptické záchvaty
Poberouní - Poslední dobou zasahovala řevnická záchranná služba čas-
těji než obvykle u epileptických záchvatů mladých lidí do 25 let. 
„Většinou se jednalo o první záchvaty, takže jsme pacienty odváželi do praž-
ského Motola, mladší než 18 let na dětské oddělení, starší na neurologii,“
uvedl šéf záchranky Bořek Bulíček. Podle něj bývají příčiny různé, potvrdí
je právě až neurologické vyšetření. Na dětském oddělení v Motole skončila
i sedmnáctiletá dívka z Dobřichovic, jež měla záchvat minulý čtvrtek.   (lup)
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Krásná nová kola
za ceny ještě krásnější

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. 

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Podbrdsko - Už bezmála dva roky vás sezna-
mujeme s »trampskou latinou«, moudrostmi i
dovednostmi skautů a táborníků. Další pokra-
čování volného seriálu je tentokrát věnováno
batikování. (NN)

Podle naučného slovníku je batikování ruční bar-
vířská technika, užívaná pro barvení zejména hed-
vábných a bavlněných tkanin. Princip barvení spo-
čívá v pokrytí nebarvených částí voskem nebo v
jejich pevném převazování, což umožňuje i několi-
kanásobné barvení. Po barvení se vosk nebo zavá-
zání odstraní. Techniku batikování používají děti v
nejrůznějších výtvarných kroužcích především k
barvení triček. 
Na jednom z tradičních letních táborů se skautky
rozhodly, že všechna děvčata v družině budou mít
trička obarvená stejnou barvou a naopak jednotlivé
družiny, že je budou mít odlišné. I ty nejmladší a
nejmenší tábornice bravurně zvládly tuto barvíř-
skou techniku v opravdu polních podmínkách, kde
běžně používají dokonce i přírodní barviva. 
Technologii batikování nám popsala jedna ze svět-
lušek, čili nejmenších skautek, takto: „To se vezme
látka (nebo tričko) které se postupně ovazuje pro-
vázkem všude tam, kde chceme nechat původní
barvu. Nebo se udělá uzel na rukávu a může se dě-
lat i různá skládaná batika. Tričko se  potom  různě
barví buď koupenou barvou nebo také přírodními
barvivy, které nám poskytuje sama matka příroda.
Tak to prý kdysi v prériích dělali američtí indiáni.

Hrozně pěkná barva je z borůvek – ta je taková
jemně světle fialovounká, úplně jiná je z ostružin
nebo malin. Z listí ořešáku je to zase barva světle
hnědá.“                       Vladimír ROGL, Stehelčeves

Největší radost školákům
v udělal medvěd Tom…

V polovině. února si dvanáct žáků liteňské zá-
kladní školy udělalo výlet do pražské zoologické
zahrady. Měli jsme sice zrovna jarní prázdniny,
ale rozhodnutí nelitujeme.
Jako doprovod s námi jely paní učitelky E. Malá
a J. Klímová. Vstupenky jsme dostali od ZOO ja-
ko odměnu za sponzorování papouška mnišího,
na kterého jsme se moc těšili.
Největší radost nám ale udělal nový přírůstek –
lední medvěd Tom.
Výlet se vydařil i přes nepřízeň počasí. Byla pěk-
ná zima, ale nám ani některým zvířátkům to ne-
vadilo. Už se těšíme, až budeme moci ZOO navš-
tívit znovu. Tereza HÁJKOVÁ, 9. třída ZŠ Liteň

Skautky ve vlastnoručně batikovaných tričkách. Foto ARCHIV

Batikovat umějí i nejmenší tábornice
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 32)

S MEDVĚDEM. Veronika Hájková a medvěd
Tom v pražské ZOO.      Foto Tereza HÁJKOVÁ
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Fotbalové jaro odstartují Řevničtí
ZATÍM ÚSPĚŠNÝ NOVÁČEK KRAJSKÉHO PŘEBORU SPŘÁDÁ PLÁNY O POSTUPU DO VYŠŠÍ SOUTĚŽE

Řevnice - Již tento víkend začnou
jarní boje ve fotbalovém krajském
přeboru. Nováček ze Řevnic v nich
určitě nebude hrát druhé housle.
Vždyť je po podzimu na skvělém
čtvrtém místě s pětibodovou ztrá-
tou na první Libiš.
Smělé hlasy z řevnického tábora ho-
voří o postupu. Jak odvážné jsou, se
ukáže již brzy. Podle výsledků ze
zimní přípravy by optimismus mohl
být na místě. Řevničtí borci se letos

opět zúčastnili turnaje na umělé trá-
vě v pražských Štěrboholích. Ve sku-
pině obsadili druhé místo, v semifi-
nále si poradili s Unionem Žižkov a
až ve finále podlehli Motorletu 1:2.
V přípravných zápasech zdolali na-
příklad divizní Admiru 2:1 nebo tře-
tiligový Vyšehrad 1:0. 
Zimní přestávka také bývá ve zna-
mení změn v kádru a  u toho řevnic-
kého tomu nebylo jinak. Jelikož se
golman Zuska nemůže kvůli pracov-
ním povinnostem dostatečně věnovat
tréninku, přichází do branky Jungr z
Motorletu. Ze stejného klubu je další
novou tváří Šourek. Z Hořovic přišel

Štěch , z Radotína Folout a z Dobříše
Šimonovský. Na Vyšehrad se naopak
vrátil Bouška. Jiří PETŘÍŠ

Kdy a kde hrají Řevnice A
14. 3. 14.30    Řevnice - Úvaly       
21. 3. 10.15.   Libiš - Řevnice        
28. 3. 15.00    Řevnice - Velvary
4. 4.   16.30    N. Strašecí - Řevnice   
11. 4. 16.30    Řevnice - Semice    
18. 4. 17.00    Zápy - Řevnice        
25. 4. 17.00    Řevnice - Dobrovice    
3. 5.   17.00    Vlašim - Řevnice     
9. 5.   17.00    Řevnice - Litol         
16. 5. 17.00    Řevnice - Benátky  
23. 5.  17.00   Beroun - Řevnice    

30. 5.  17.00   Řevnice - S. Boleslav  
6. 6.    17.00   Sp. Příbram - Řevnice  
13. 6.  17.00   Řevnice - Nymburk 
20. 6.  17.00   Černolice - Řevnice

Zimní halový turnaj v národní háze-
né mladších žáků se konal uplynulý
víkend v Řevnicích. 
Ve čtvrtek na tréninku jsme se dozvě-
děli, kdo všechno je nemocen. Situa-

ce nebyla vůbec uspokojivá. Marek
Huml musel dříve odjet z hor a nao-
pak o den později odjížděli na prázd-
niny oba Vojtové, Šnajberk a Kraus.
Znatelně chyběli marodi bratři Jan-

dusové a Petr Holý. K novým hrá-
čům, kteří toho moc neodehráli, při-
byl úplný začátečník Adam Sudek.
Bylo jasné, že na medaile pomýšlet
nemůžeme. První a zahajovací zápas
proti Západočechům z Vřeskovic na-
značil, na co budeme mít - prohráli
jsme jednoznačně 4:16. Všechny
branky zaznamenal Vojta Kraus.
Další utkání na nás vyběhli Severo-
moraváci ze Studénky a  převálcova-
li nás obdobným výsledkem 4:17.
Vojtovi pomohl jednou brankou Filip
Edl. Východočeši z Krčína nám ne-
dovolili ani branku - 0:16
Nejlepší celek Draken Brno nás
»zničil« 2:16. O naše úspěchy se po-
starali Filip Edl a Dan Sedláček.
Do posledního zápasu se Severo-
čechy z Mostu jsme šli s odhodláním,

že už konečně vyhrajeme. První po-
ločas se nám vydařil a vedli jsme
3:2. Po poločase jsme zvýšili vedení
na 6:3, jenže soupeř výsledek otočil,
takže nám zůstal »černý Petr«. 
Kdo všechno si zahrál? Lukáš Mar-
tin, Vojta Šnajberk, Jakub Mojžíš,
Adam Saudek, Dan Sedláček (1), Fi-
lip Edl (4), Marek Huml a Vojta
Kraus (12). S výkonem oslabeného
družstva byli trenéři spokojeni. Spo-
kojenost projevili i ostatní aktéři tur-
naje - ředitel, rozhodčí i trenéři sou-
peřů. Na předání cen si udělal čas
starosta města Miroslav Cvanciger.
Na závěr připomínám víkend 14. a
15. 3., kdy máte možnost vidět v Řev-
nicích českou házenou v podání nej-
lepších družstev České republiky.

Petr HOLÝ, Řevnice

Po třech vítězstvích nad týmem Brna
B postoupili volejbalisté Dobřicho-
vic do semifinále play-off 1. ligy. Na
domácí palubovce se 27. a 28. 2. ut-
kali s celkem Starého Města. V úvo-
du prvního setu pátečního utkání by-
ly síly celků vyrovnané, ale jeho zá-
věr patřil domácím. Další set byl pl-
ně v režii hráčů Dobřichovic. Dařilo
se jim v útoku na síti i při podání.
Hostující hráči zlepšili svůj výkon až
ve třetím setu, přesto na rozjeté do-
mácí nestačili a podlehli ve vyrovna-
né koncovce nejtěsnějším rozdílem. 
Dobřichovičtí za vydatné podpory
120 freneticky povzbuzujících fa-
noušků vyhráli za 70 minut 3:0. 
Ve druhém utkání domácí zvítězili
přes ne příliš kvalitní výkon 3:1. I
když zápas nenabídl příliš volejbalo-

vé krásy, byl velmi napínavý. Domá-
cí jakoby zapomněli formu z přede-
šlého dne v kabině a trápili se.
Trenér Sejk na to reagoval častým
střídáním - do hry se dostali téměř
všichni borci. Jeho snaha sice neve-
dla ke zkvalitnění hry, ale nakonec
domácí přeci jen zvítězili a vedou na
zápasy 2:0. Série pokračuje ve Sta-
rém Městě.     Martina KÁLALOVÁ,

Jiří REIF, Dobřichovice
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Turisté budou vítat
jaro na rozhledně
Brdy – První jarní akce na roz-
hledně Studený vrch nad Malým
Chlumcem se koná 21. března. 
„Jedná se o vítání jara z ochozu roz-
hledny, které pořádá Sdružení za
ekologický rozvoj krajiny a Turisté
severních svahů Brd,“ uvedl jeden z
organizátorů Martin Němec. Rozh-
ledna bude otevřena od 10 do 17.00.
„K dispozici bude občerstvení a in-
formace o chystaných akcích part-
nerských spolků z regionu Karlš-
tejnsko a Dobříšsko,“ dodal Němec
s tím, že zájemci o hromadný výstup
na Studený vrch mají sraz v Malém
Chlumci u kapličky v 10.30 hodin.
V sobotu 14. 3., se se zimou rozlou-
čí i turisté ze Zdic. Již XIV. ročník
turistického pochodu bude zakon-
čen v bývalém lomu na Koukolově
Hoře. Pro účastníky jsou připraveny
soutěže, občerstvení a hudba. Pre-
zentace je průběžně od 10.00.     (pš)

Liteňští školáci změřili síly v šachu

Malým házenkářům doma zůstal »černý Petr«

Tým IQ Ouvey obhájil
triumf v Bandy cupu
Řevnice – Dvanáctý ročník turna-
je v pozemním hokeji Bandy cup,
který se od začátku roku hraje v
Řevnicích, zná vítěze. Stal se jím
opět tým IQ Ouvey, který obhájil
loňské prvenství. Je tak prvním
týmem v historii turnaje, který
dokázal trofej obhájit. 
Hráči vítězného týmu ve finále po-
razili stejně jako loni tým Bája Pic.
Třetí skončili Kojoti, kteří měli vyš-
ší ambice. Jejich hráči obsadili špici
kanadského bodování. Čtvrtá příčka
patří týmu Samotáři. „Pátý byl Cit-
rus Team, šesté skončily Svijany,
poslední pak Boston,“ uvedl jeden z
organizátorů František Zavadil. 
Do letošního ročníku se přihlásilo
osm týmů, loni jen pět. Pivo Boys
ale do závěrečného play off nedošel:
„Ze soutěže odstoupili, měli prob-
lém se dát dohromady,“ řekl hráč
týmu IQ Ouvey Michal Sklenář. 
Mezi jednotlivci si cenu vysloužil v
kategorii nejlepší střelec a vítěz ka-
nadského bodování Vít Němeček.
Anketu o nejlepšího hráče vyhrál Ji-
ří Tlášek z celku Bája Pic. Cenu pro
nejlepšího brankáře obhájil Roman
Wrobel z Citrus Teamu. Loni však
hájil barvy jiného mužstva.          (pš)

Volejbalisté dvakrát zdolali Staré Město

Ve středu 25. února se uskutečnil 1. ročník přeboru liteňské základní školy
v šachu. Přihlásit se mohl kterýkoliv žák navštěvující ZŠ F. J. Řezáče  v Lit-
ni. Startovalo 28 žáků, kteří se utkali švýcarským systémem na 7 kol. Mezi
dívkami zvítězila Tereza Hájková před Anežkou Krutskou a Veronikou Háj-
kovou. V kategorii mladších žáků se nejvíce dařilo Janu Havelkovi, za ním
byli Michal Kozák a Jiří Havelka. Kategorie starších žáků skončila vítěz-
stvím Jana Doubravy, druhý byl Jakub Malý, třetí Jakub Sotl. Vítězové dos-
tali diplom, drobnou cenou byli odměněni všichni účastníci turnaje. Orga-
nizátorem turnaje je učitel liteňské školy Martin Šinágl, který vede šacho-
vý kroužek a zpopularizoval královskou hru tak, že i o přestávkách žáci
hrají šachy. Poděkování patří Janu Paukertovi z Řevnic, jenž se ujal role
rozhodčího.               Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň, Foto Martin ŠINÁGL

Turnaj ve stolním tenise
Turnaj dospělých ve stolním tenise
nazvaný PINGPONG Open 2009 se
koná 14. 3. v zadnotřebaňském Spo-
lečenské domě. Po dvouhrách žen i
mužů budou následovat čtyřhry.
Prezence v 9.30. 
Jaroslava ZAVADILOVÁ, Z. Třebaň


