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Řevnice - Již osmý ples pořádal
uplynulou sobotu řevnický folk-
lorní soubor Klíček společně se
Základní školou Řevnice. V míst-
ním Lidovém domě se tančilo a
hrálo ještě hodinu po půlnoci. 
Ples byl zahájen krátce po sedmé
hodině večerní, hned poté se na par-
ketu předvedl Klíček s prvním před-
tančením Cirkus. Diváci tleskali
klaunům, silákovi i bílým koním –
lipicánům, o půlhodinu později pak
také dvěma tanečkům na hudbu Pet-
ra Skoumala Pět myšů a Sandály.
Ještě než většina dětí odjela domů,
dostala vedoucí Klíčku Ludmila
Chroustová od svých svěřenců kyti-
ci, děti si zase pochutnaly na slad-
kých dortech od maminky Kopecké.
Během večera, který uváděl Miloš
Chroust, vystoupil soubor Dvorana
Country Dancers s mexickými tanci,
prodávala se tombola, hrál Velký ta-
neční orchestr Václava Zelinky. O
půlnoci pak byli vylosováni ze vstu-
penek tři výherci. Ples Klíčku je v
Řevnicích zavedený a má vysokou
úroveň. Bylo tomu tak i letos, k dob-
rému pocitu přispěla krásná výzdoba
od výtvarnice Dagmar Renertová.
„Chodili za mnou lidé, kteří byli na-
dšení. Líbila se jim muzika, výzdoba
i předtančení dětí,“ řekla Ludmila
Chroustová.      Lucie PALIČKOVÁ

Na plese Klíčku účinkoval Cirkus
LUDMILA CHROUSTOVÁ: „CHODILI ZA MNOU NADŠENÍ LIDÉ - LÍBILA SE JIM MUZIKA, VÝZDOBA I PŘEDTANČENÍ…“

Letovský děcák hledal
už potřetí Superstar
„Ty jsi jako já a já jsem jako Ty...“
znělo z pódia i z hlediště. Uplynulá
sobota totiž po roce zase patřila dě-
tem ze středočeských dětských domo-
vů. Dětský domov Lety pro ně již po-
třetí pořádal soutěž pěveckých talen-
tů Děcák hledá Superstar. 
Sjela se velká konkurence a děti zpí-
valy jako o život! Nakonec svou su-
perstar opravdu našly a díky podpo-
ře několika firem si všichni finalisté
odvezli kromě dojmů ze skvělé atmo-
sféry i příjemné ceny. A pak už si
všichni účinkující mohli společně s
diváky v hledišti zazpívat, že Ty jsi
jako já a já jsem jako Ty a že jsme
všichni z téhle planety. 
I letošní ročník ozdobila úctyhodná
novinka: z velké části si ho totiž do-
kázaly uspořádat samy děti. Podaly
žádost o podporu k Nadaci rozvoje
občanské společnosti. S žádostí us-
pěly a už mají za sebou několik akcí.
Už ale připravují žádost novou a
když všechno dobře dopadne, budou
vás moci pozvat na ples! 
Blanka STROUHALOVÁ, DD Lety

Město prověří stromy
Řevnice – V jakém stavu jsou
stromy ve městě, bude prověřovat
radnice v Řevnicích. Chce zjistit,
zda některým nehrozí zlomení. 
Město nechá podle MfD spočítat a
prohlédnout všechny stromy. Studii,
která zmapuje stromy v parcích, na
ulicích i v Lesním divadle, má rad-
nice mít hotovou do konce dubna.
„Chceme vědět, v jakém stavu stro-
my jsou, zda nejsou některé nemoc-
né a nehrozí, že by se začaly lámat a
padat,“ řekl starost města Miroslav
Cvanciger. Pokud by se ukázalo, že
některé stromy jsou přestárlé, radni-
ce je připravena je vykácet. Ty by
pak nahradily nové dřeviny.        (pš)

Zadní Třebaň – Epidemie střevní
virózy postihla na začátku března
zadnotřebaňskou málotřídku. Z
toho důvodu dostaly všechny děti
ředitelské volno, preventivně byla
uzavřena také mateřská škola. 
Infekce začala ve škole řádit 2. břez-
na, dva dny poté onemocněla i jedna
z učitelek a další tři děti. Postupně
ulehlo jedno až dvě děti denně. 
„To se ještě dalo zvládat. Kalamita
nastala 12. března, kdy se udělalo ve
škole zle čtyřem dětem najednou, z-
vracely, měly průjem, kvůli témuž
nepřišly do školy další tři děti. Ve
škole i školce bylo jen 46 procent žá-
ků,“ uvedla ředitelka školy Božena
Musilová. Podle ní k epidemii při-
spělo i to, že některé děti se vracely
do školy příliš brzy a šířily tak infek-
ci dále, a znovu i mezi ty, které už ji
měly. 
Škola se proto dohodla se zřizovate-
lem, tedy obcí, a krajskou i beroun-
skou hygienickou stanicí o uzavření
školy, preventivně byla zavřena i

mateřská škola, kde chyběly dvě tře-
tiny dětí, i když ne všechny kvůli
střevní viróze. „Využili jsme tři dny
ředitelského volna kolem víkendu,
aby se všichni doléčili,“ dodala Mu-
silová. Nyní se na přechodnou dobu
používá častěji dezinfekce a dbá na
řádné mytí rukou. Minulý týden po
pětidenních »prázdninách« se situa-
ce zlepšila, školáci se postupně vra-
cejí. „Volno nám určitě pomohlo. Od
minulé středy nepřibyl žádný nový
případ. Doufám, že teď už budou
děti zdravé,“ uzavřela Musilová. 

Lucie PALIČKOVÁ

Epidemie zavřela školu
DO MÁLOTŘÍDKY PŘIŠLA MÉNĚ NEŽ POLOVINA DĚTÍ

Od 1. dubna 2009 začne Měst-
ský úřad Beroun vydávat cestov-
ní pasy se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat obsahují-
cím dva biometrické údaje - sní-
mek obličeje a otisky prstů. Z to-
hoto důvodu bude v období od
25. března do 31. března praco-
viště cestovních dokladů odpo-
jeno od systému centrální výro-
by e-pasů s biometrickými prvky.
V této době proto nebude možné
podávat žádosti o vydání e-pa-
su, provádět kontroly e-pasu po
doručení a předávat e-pasy. 

Žádost o vydání stávajícího typu
cestovního pasu, tj. se strojově
čitelnými údaji a jedním biome-
trickým prvkem - snímkem obli-
čeje lze podat nejpozději v úterý
24. 3. S tímto dokladem lze ces-
tovat do všech států světa včetně
bezvízových cest do USA. V ob-
dobí od 25. března do 31. břez-
na pak bude možné požádat jen
o vydání cestovního pasu bez st-
rojově čitelných údajů a bez no-
siče dat s biometrickými údaji
nebo o provedení změn a dopl-
nění údajů ve všech typech ces-

tovních dokladů. Cestovní do-
klad bez strojově čitelných úda-
jů a bez nosiče dat s biometric-
kými údaji má však platnost jen
6 měsíců a není přijímán všemi
státy světa. Poplatek za jeho vy-
dání je pro žadatele starší 15 let
1500 Kč a pro žadatele ve věku
od narození do 15 let 1000 Kč.
Při výrobě takovéhoto pasu si
žadatel musí vyplnit předepsa-
nou písemnou žádost a dodat 2
fotografie včetně příslušných
osobních dokladů.

Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Tanečníci z Klíčku se chystají na své plesové vystoupení nazvané Cirkus. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Nové pasy začnou vydávat 1. dubna

Liteňští školáci vyhrávali místním seniorům
Děti z liteňské základní školy stejně jako vloni navštívily tradiční setkání
liteňských seniorů, které se pravidelně koná první úterý v měsíci.
K Mezinárodnímu dni žen si malí flétnisté připravili několik písniček. Pod
vedením paní učitelky Martiny Dvořákové nacvičili vystoupení, za něž byli
odměněni zmrzlinovým pohárem. Hráli dva prvňáci – Aleš Trna a Honzík
Troníček, druhou třídu zastupoval Jiří Havelka a Kristýna Klimentová. Tře-
ťáky reprezentoval Václav Řezáč, nejstarším muzikantem byl Jan Havelka ze
čtvrté třídy. Programem provázela Míša Bednářová, žákyně 8. třídy.     

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň 

Beroun bojuje o čestný titul
Historické město roku 2008
Beroun se spolu s Jilemnicí a Šternberkem probo-
joval do finále soutěže o titul Historické město
roku 2008. Beroun se soutěže o nejlepší Program
regenerace městských památkových rezervací a
památkových zón letos účastní již popáté, nikdy se
však nedostal tak daleko. „Po patnácti letech usi-
lovné práce na opravě městské památkové zóny by
pro nás bylo získání titulu tou nejkrásnější odmě-
nou. Z rozpočtu města jsme na obnovu historické-
ho jádra za tu dobu vynaložili 380 milionů,“
uvedla městská architektka Dana Vilhelmová. 
Slavnostní vyhlášení a udělení titulu Historické
město roku se koná 16. 4. ve Španělském sále
Pražského hradu.    Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun
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Máje »ozdobí« symfonický orchestr!
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL SE KONÁ PODESÁTÉ A V REKORDNÍCH ŠESTI OBCÍCH KRAJE
Poberouní – Rekordních šest obcí
našeho kraje letos projevilo zájem,
aby se u nich konal poberounský
folklorní festival Staročeské máje.
Ten letos slaví „kulaté“ jubileum - 
uskuteční se už podesáté!
Černošice-Mokropsy. Hlásná Tře-
baň. Mníšek pod Brdy. Lety. Vše-
radice. Karlštejn. V těchto šesti ob-
cích se bude konat desátý ročník po-
berounského folklorního festivalu
Staročeské máje. Naše noviny, které
se tradičně starají o dramaturgii a
propagaci akce, připravily program
na všechny květnové soboty s výjim-
kou té první. Příznivci folkloru se
mohou těšit na dvě desítky souborů z
Čech i Moravy, na cimbálové i du-
dácké kapely. 
Ale pozor nejen příznivci krojova-
ných družin a lidového umění si při-
jdou na své. V rámci festivalu, nad
nímž již několikátý rok po sobě pře-
vzal záštitu senátor Jiří Oberfalzer,
vystoupí dechovky i kapely hrající
country, trampskou, staropražskou či
dixielandovou muziku. A třešnička
na dortu? Poprvé v historii festivalu
na něm zahraje kompletní symfonic-
ký orchestr!
Chybět samozřejmě nebudou ani
další tradiční součásti programu –
pobožnosti, stylové jarmarky, průvo-
dy krojovaných účastníků, ceremo-
niály žádání o právo, tančení besedy
či kácení májky.
Poberounský folklorní festival Sta-
ročeské máje patří spolu s Tuchlo-

vickou poutí a Mělnickým vrkočem
k největším folklorním festivalům ve
Středočeském kraji. Oproti jiným

akcím tohoto druhu se máje nekona-
jí v jednom termínu na jednom mís-
tě, ale vždy v průběhu prakticky ce-

lého května v několika obcích dolní-
ho Poberouní, resp. Podbrdska.

Miloslav FRÝDL

SLOVÁCI NA MÁJÍCH. Ani letos na Staročeských májích nebudou chybět Slováci. Zatímco loni se v Mníšku před-
stavili Šarvanci (na snímku), letos v Letech a ve Všeradicích vystoupí soubor Jánošíček.              Foto NN M. FRÝDL

Černošice-Mokropsy
Sobota 9. 5. od 14.00

Folklorní soubory Vonička, Kyčera,
Proměny, Pramínek, Kovářovan,

řecká hudba Akropolis, staropraž-
ská kapela Třehusk; průvod krojo-
vaných účastníků, stylový jarmark,

kácení májky…

Hlásná Třebaň
Sobota 9. 5. od 16.00

Folklorní soubory Vonička,
Proměny, cimbálovka Kyčera, sta-
ropražská kapela Třehusk, dětské

tanečky, česká beseda, Holky v roz-

puku; průvod krojovaných účastní-
ků, ceremoniál žádání o právo, sty-

lový jarmark, dražba a kácení
májky, posezení při cimbálu

Mníšek pod Brdy
Sobota 16. 5. od 10.00

Folklorní soubory Kamýček,
Proměny, Písečan, Klíček, Hájíček,
Mikeš, Notičky, dudácká muzika,

kolínský komorní symfoňák
KOKOSY, staropražská kapela

Třehusk, dětské tanečky; pobožnost,
průvod krojovaných účastníků,

ceremoniál žádání o právo, jarmark

Lety
Sobota 23. 5. od 10.00

Folklorní soubory Jánošíček,
Krkonošský horal, Proměny, dětské

tanečky, dechovky Skalanka,
Týnečanka, Greenhorns, Taxmeni,

Vlak na Dobříš, Brass band; průvod
krojovaných účastníků, ceremoniál

žádání o právo, stylový jarmark,
dražba a kácení májky

Všeradice
Sobota 23. 5. od 12.30

Folklorní soubory Jánošíček,
Krkonošský horal, Notičky, 

cimbálová muzika, dětské tanečky,
česká beseda, dechovky

Šumavanka, Skalanka, staropražská
kapela Třehusk, průvod 

krojovaných účastníků, průvod
obcí, ceremoniál žádání o právo,

posezení pod májí

Karlštejn
Sobota 30. 5. od 12.00
Folklorní soubory Vonička,

Kamýček, Notičky, cimbálovka
Kyčera, stylový jarmark, průvod

krojovaných účastníků, ceremoniál
žádání o právo

Rodiče nestihli dojet do porodnice
ŠIMON KAHÁNEK SE S POMOCÍ TATÍNKA NARODIL V AUTĚ CESTOU K PORODU

Zadní Třebaň, Osovec – Mohl se narodit v porodnici ve
Vrchlabí, kde měli jeho rodiče objednaný pokoj od sobo-
ty 14. března. Místo toho přišel na svět o tři dny dříve v
Osovci, právě cestou do porodnice. Teď už je Šimon Ka-
hánek se svou maminkou v klidu doma v Zadní Třebani. 
Všechno se odehrálo velmi rychle, v autě cestou z Třeba-
ně do Hořovic. „Deset minut před půlnocí nám volal
muž, který vezl manželku do porodnice. Tam už ale rodi-
če dojet nestihli,“ sdělila tisková mluvčí záchranné služ-
by Středočeského kraje Tereza Janečková. Na místo byla
okamžitě vyslána sanitka, ale chlapeček se s pomocí ta-
tínka narodil dřív, než záchranka přijela. Lékař poté
zkontroloval zdravotní stav matky i miminka, ošetřil je a
převezl na porodnické oddělení do Hořovic.  
„Zpětně jsem ráda, že to byl rychlý porod. Ale v ten mo-
ment, když jsem seděla s novorozencem v náručí mezi
poli a čekala na sanitku, to byly hrozné nervy,“ přiznala
maminka Alena Kahánková. Naštěstí nenastaly žádné
komplikace, a tak mohl putovat Šimon z porodnice brzy
domů, kde už na něj netrpělivě čekali dva starší souro-
zenci Kuba a Barborka. 
Přejeme děťátku i jeho mamince hodně zdraví a štěstí do
života! Lucie PALIČKOVÁ NAROZENÝ V POLÍCH. Šimon Kahánek.  Foto ARCHIV

Hvězdy budou
tančit pro Náruč
Dne  18. dubna pořádáme od 20.00
v hale BIOS Sport centra v Dobři-
chovicích Benefiční taneční show
HVĚZDY TANČÍ PRO NÁRUČ.
Předvedou se na ní mimo jiné vítě-
zové Star Dance III  Jan Onder a
Dana Batulková. Zúčastní se i seni-
orští mistři ČR ve standardních tan-
cích, juniorští vicemistři ČR v tan-
cích latinskoamerických i standard-
ních, trojnásobní vítězové Taneční
ligy a reprezentanti ČR ve standard-
ních tancích. Kromě párů budete
moci sledovat i taneční formace. Ve-
čerem plným zářivě barevných rób a
překrásné hudby bude provázet he-
rečka Valérie Zawadská. Výtěžek z
akce, který Nadace Divoké husy zd-
vojnásobí, půjde na podporu klientů
občanského sdružení Náruč. Vstu-
penky již jsou v tuto dobu v před-
prodeji. Více informací na www.os-
naruc.cz. Šárka HAŠKOVÁ, 
občanské sdružení Náruč, Řevnice

Program X. ročníku folklorního festivalu Staročeské máje
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Na Jarních trzích se budou péct jidáše
V AREÁLU DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU BUDOU K MÁNÍ KRASLICE, POMLÁZKY I VELIKONOČNÍ DEKORACE

Kulturní centrum Dobřichovice pořá-
dá třetí Jarní trhy aneb Velikonoční
inspirace. Konají se v sobotu 4. dubna
od 11 do 17 hodin v areálu dobřicho-
vického zámku.
Na příjemnou atmosféru se můžeme
těšit ze strany Skautů a Náruče, kteří
připravují tradiční pečení placek, be-

ránků a také rukodělné dílničky. Dále
uvidíte malování i drátování kraslic a
nebude chybět pouliční divadlo Trakař
s pohádkou O třech kůzlátkách.
Na trhu si budete moci zakoupit kras-
lice, květiny a spoustu dalších veliko-
nočních dekorací, pomlázku si můžete
u Skautů sami uplést. Mezi stánkaři
bude také nadace Člověk v tísni s ne-
všedním zbožím, takže budeme rádi,
když je přijdete podpořit zakoupením

nějakého výrobku nebo si alespoň vez-
mete nějaký z jejich prospektů s infor-
macemi o nadaci. 
Řevnická Náruč zahájí na Velikonoč-
ních trzích v Dobřichovicích prodej
velikonočních věnců a přáníček, jež
děti ze stacionáře vyrobily za pomoci
terapeutů. V přízemních prostorách
zámku bude dětem k dispozici výtvar-
ná dílna k výrobě velikonočních  deko-
rací. Vaše děti se budou moci sami

zapojit i do oblíbeného pečení  jidášů.
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Šárka HAŠKOVÁ, Řevnice

HUTKA V ČERNOŠICÍCH. Písničkářská legenda Jaroslav Hutka zahraje
27. března od 20.30 hodin v černošickém Clubu Kino. Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
28. 3. 18.00 PEKLO S PRINCEZNOU
4. 4. 18.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH

KINO ŘEVNICE
25. 3. 20.00 PO PŘEČTENÍ SPALTE
27. 3. 20.00 VALČÍK S BAŠÍREM
28. 3. 16.00 PEKLO S PRINCEZNOU
28. 3. 20.00 AUSTRÁLIE
1. 4. 20.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH
3. 4. 20.00 KARAMAZOVI
4. 4. 16.00 PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
4. 4. 20.00 VALKÝRA
8. 4. 20.00 SESTRA

KINO MÍR BEROUN
23. 3. - 26. 3. 18.30 (Út 17.30) PO
PŘEČTENÍ SPALTE
24. 3. 20.00 ANTÉNA
27. 3. - 30. 3. 18.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
28. 3. 15.30 S KRTKEM DO POHÁDKY 
31. 3. - 2. 4. 18.30 (Út 17.30) NOUZO-
VÝ VÝCHOD
31. 3. 20.00 FÍGLE
3. 4. - 4. 4. 18.30 VÝMĚNA
4. - 5. 4. 15.30 PEKLO S PRINCEZNOU
5. 4. - 6. 4. 17.30 a 20.00 LÍBÁŠ JAKO
BŮH
6. 4. 13.45 POTKAN 007 A UFO
7. 4. 17.30 MAMMA MIA
7. 4. 20.00 OCAS JEŠTĚRKY
8. 4. - 9. 4. 18.30 AUSTRÁLIE

CLUB KINO ČERNOŠICE
24. 3. 20.00 OCAS JEŠTĚRKY
29. 3. 16.00 LOVECKÁ SEZÓNA 2
31. 3. 20.00 PARANOID PARK
5. 4. 16.00 PEKLO S PRINCEZNOU
7. 4. 20.00 DENÍK NYMFOMANKY 

KINO RADOTÍN
27. 3. 17.00 a 19.30 PEKLO S PRIN-
CEZNOU
28. 3. 17.00 a 19.30 VEŘEJNÝ
NEPŘÍTEL Č. 1
29. 3. 15.00 ČERT A KÁČA
29. 3. 17.00 a 19.30 FÍGLE
3. 4. 17.00 a 19.30 ZAMILOVANÁ
ZVÍŘATA
4. 4. 17.00 a 19.30 JAK SE ZBAVIT
PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM 
5. 4. 15.00 PŘÍBĚHY CVRČKA
ŠTĚŇÁTKA
5. 4. 17.00 a 19.30 TOKIO!

Cestovatel představí
Hedvábnou stezku
Dobřichovice - Cestovatelská be-
seda Lukáše Synka nazvaná Čí-
nou po Hedvábné stezce se koná v
sobotu 28. března od 19.00 ve Für-
stově sále v Dobřichovicích.
„Celý měsíc nám trval přejezd oh-
romné pouště Taklamakan ležící v
západočínské provincii Sin-ťiang čili
v Ujgursku. Tuto opomíjenou mus-
limskou zemi spolknutou Čínou
obývají převážně Ujguři, turkický
národ s velmi zachovalými tradicemi
a stylem života,“ vysvětluje Lukáš
Synek. Ten na své přednášce vzpo-
mene i na zážitky z oáz, představí
dávné buddhistické jeskyně, monu-
mentální duny či ruiny měst z dob
Hedvábné stezky. „Podívali jsme se i
k pamírské sedmitisícovce Muztag
Ata, k nejzápadnějšímu konci Velké
čínské zdi a do tibetského kláštera
Labrang. Nakonec jsme dorazili do
Si-anu, kde Hedvábná stezka kdysi
začínala,“ dodává. (mif)

Tipy NN
* Beseda na téma Itálie – jižní Tos-
kánsko se uskuteční 24. 3. od 19.30 v
Modrém domečku na řevnickém ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Hostem bu-
de Jan Kříž, jenž žil v této oblasti ví-
ce než 5 let. Vstupné 60 Kč.        (lup)
* Vernisáž výstavy obrazů, objektů a
asambláží berounského výtvarníka
Patrika Pařízka se uskuteční 26. 3. od
17.00 v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Výstava potrvá do 3. 5.      (mif)
* Jarní liteňské mámemí se koná
28. 3. od 13.00 v restauraci Ve stínu
lípy Liteň. Na programu je soutěž o
nejlepší mazanec a nejhezčí kraslici,
výtvarná dílna a výstava dekorací,
truhlíků i květinových vazeb. (mif)
* Hudební ples pořádá dětská lidová
muzika Notičky 28. 3. od 19.00 ve
Společenském domě Zadní Třebaň.
Hrají Notičky a Karavel, vstupné
150/80 Kč. (mif)
* Miroslav Paleček a kapela Kapič-
ky společně zahrají 28.3. od 19.30 v
karlštejnské restauraci U Janů. Vs-
tupné 100 Kč. (mif)
* Koncert kapely Jolly Joker se koná
28. 3. od 20.30 v Clubu Kino  Černo-
šice. Vstupné 90 Kč. (mif)
* Čarování kolem malování. Ve
Fürstově sále  v Dobřichovicích 29.
3. od 15.00 hraje, vypráví, maluje a
čaruje Miloš Nesvadba  s Janem Su-
sou. Vstupné 50. (vlc)
* Výstava fotografií Martina Bouzka
je do konce března k vidění v Místní
knihovně Radotín.                         (mif)
* Velikonoční dílny se konají 1., 6. a
8. 4. od 13.00 do 17. 00 v klubu Bet-
lém Lochovice. Na programu je  bar-
vení kraslic i pletení z proutí a z pedi-
gu. (mif)
*  Písničkářské trio Žalman - Jíšová
- Hlaváč zahraje 2. 4. - od 20.00 v
sále České pojišťovny Beroun. (mif)
* Dj. Bunda + Vóďa zahrají na taneč-
ní párty 3. 4. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 50 Kč.          (mif)
* Galakoncert radotínského Gymná-
zia se uskuteční 8. 4. od 19.00 v čer-
nošickém Clubu Kino. Vystoupí roc-
ková skupina Klika a pěvecký sbor
Columbella.          Pavel BLAŽENÍN
* Slavnostní mše svatá se uskuteční
12. 4. od 15.30 v liteňském kostele.
Liturgii bude převážně doprovázet
hudba G. F. Händela.   V. KLIMENT

Mníšečtí pošlou peníze do tibetské Dharamsaly
Okolo dvaceti zájemců se zúčastnilo přednášky ve stacionáři Domova s
pečovatelskou službou Mníšek pod Brdy, kterou ve spolupráci s institucí
Buddhismus Diamantové Cesty připravilo mníšecké kulturní středisko.
Při šálku jasmínového čaje jim o kořenech tibetského buddhismu a o  pohle-
du tohoto velmi tolerantního náboženství na základní životní otázky vyprá-
věl cestující učitel BDC Jan Matuška.
V závěru večera měl každý možnost položit lektorovi otázku a zúčastnit se
krátké ukázkové meditace.  Dobrovolné vstupné bude, jak je již tradicí při
mníšeckých »tibetských večerech«, poukázáno na konto Veřejná sbírka Ti-
bet, tentokrát na Tibetské vzdělávací centrum pro děti a mládež v Dharam-
sale. Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Výstavu Od Popeleční středy k Veliko-
nočnímu pondělí můžete až do 15.
dubna zhlédnout v Muzeu Českého
krasu Beroun. Výstava přiblíží tradič-
ní i křesťanské zvyky tzv. pašijového
(svatého) týdne a pokrmy typické pro
dobu Velikonoc. Z lidových symbolů
Velikonoc a vítání jara v expozici na-
jdete Moranu vynášenou na Smrtnou
neděli, Líto či Jidáše.
Pro většinu Čechů  zůstávají Velikono-
ce původními pohanskými svátky jara
a plodnosti, které ctili už staří Slované
a Germáni. Jsou oslavou jarní rovno-
dennosti, zániku zimy a radostným ví-
táním příchodu jara, které zemi pro-
bouzí k životu a připravuje pole na zú-
rodnění. V křesťanské tradici jsou Veli-
konoce slavností spojenou se vzkříše-

ním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.
Jsou nejstarším a nejvýznamnějším
svátkem všech křesťanských církví.
Název Velikonoce je odvozen od Veliké
noci, kdy ukřižovaný Ježíš vstal z mrt-
vých. Datum Velikonoc není přesně
určeno –  podle tradice připadají na
neděli po prvním jarním úplňku. Mají
být vyvrcholením čtyřicetidenního
půstu, následujícího po bujarých ma-
sopustních oslavách. Postní doba za-
číná Popeleční středou a vrcholí o šest
neděl později na Boží hod velikonoč-
ní. Během tohoto období se zejména
na venkově provozují i rozličné další
obřady a obyčeje spojené s příchodem
jara, třeba otvírání studánek. 

David PALIVEC, 
Muzeum Českého krasu Beroun

Lucie Šarounová bude
vyprávět o Dalmácii
Řevnice - Beseda s videoprodukcí
na téma Chorvatsko - Krásy st-
řední Dalmácie očima Lucie Ša-
rounové se koná 7. 4. od 17.00 v
Modrém domečku na řevnickém
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
„Můžete se těšit na příjemné poví-
dání a tipy na letní dovolenou,“
uvedla jedna z organizátorek Šárka
Hašková. V Galerii Modrého do-
mečku se téhož dne od 19.30 koná
vernisáž výstavy Tomáše Paula.
Uvidíte koláže z animací a výtvarné
návrhy z tvorby večerníčků Čaroděj-
né pohádky. „V kavárně domečku
budou zase k vidění fotografie Petra
Zavadila z Řevnic a okolí,“ dodala
Hašková. (mif) 

V Berouně ukazují Moranu
VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE ZVYKY VELIKONOČNÍHO OBDOBÍ



Zahrádkáři hodnotili svoji práci
VÝROČNÍ SCHŮZE SE ZÚČASTNILY TŘI ČTVRTINY ČLENŮ ORGANIZACE
Výroční členskou schůzi pořádala základní
organizace Českého zahrádkářského svazu ve
Všeradicích.
Jako každoročně byla účast členů veliká, celkově
se zúčastnilo 74% členů z šestašedesáti. Předseda
základní organizace Ing. Václav Šebek zahájil jed-
nání schůze a přednesl zprávu o činnosti za uply-
nulý rok. Poté následovaly další příspěvky jednot-
livých členů výboru. Výroční schůze schválila plán

činnosti, plán hospodaření na rok 2009 a nový vý-
bor základní organizace ve složení: Ing. Šebek,
Ing. Heviánek, p. Dupač, pí Ječná, pí Kmínková, pí
Koryntová, Ing. Sedláček. V diskusi vystoupil sta-
rosta obce, který poděkoval za velice dobrou práci
při zvelebování a úklidu obce. Přítomné seznámil s
plánem rozvoje zeleně v obci a jejím okolí. 
Základní organizace ČSZ se i letos bude podílet na
zajišťování soutěže o nejhezčí zahrádku ve Všera-
dicích. Můžeme se těšit i na rady vztahující se k
péči o zahrádky, kterými budou členové organiza-
ce přispívat doVšeradova kurýra.
Závěr schůze se nesl v přátelském duchu; jeho sou-
částí bylo poděkování členkám za jejich činnost a
přání k MDŽ. Je třeba rozšiřovat řady členů u or-
ganizací, kde si dokáží najít čas jak na práci a zve-
lebování okolí, tak na přátelské posezení a podě-
kování svým členům za jejich práci. (bos)

6/2009

Tip na výlet: Křivoklát
slavnostně zahájí sezonu

ODEMKNOU HRAD I ŘEKU. Symbolické ode-
mykání hradu Křivoklátu po zimní sezoně se
uskuteční v sobotu 28. března od 10.30 hodin.
Nedlouho před tím, v 10.15 bude u jezu v Roz-
tokách u Křivoklátu symbolicky odemčena Be-
rounka. Součástí akce je cyklovyjížďka z Rakov-
níka do Roztok, vernisáž výstavy fotografa Jana
Šroubka na hradě a představení nových propagač-
ních materiálů regionu. (mif) Foto ARCHIV

Ukradl radiátory i nářadí
Všeradice - Do novostavby ve Všeradicích se
mezi  4. 3. a 7. 3. vloupal neznámý zloděj.
„Neznámý pachatel prostřihl oplocení pozemku,
otvorem nad vstupními dveřmi novostavby vnikl
dovnitř a odcizil veškeré radiátory a nářadí,“ uved-
la berounská policejní mluvčí Marcela Pučelíková.
Zloděj způsobil škodu 88 tisíc korun. (pš)

Nástup jarního počasí
už se nedá odvrátit

Vážení spoluob-
čané, jaro poma-
lu a jistě klepe
na dveře. Posled-
ní výkřiky zimní-
ho období nás si-
ce nejspíš ještě
lehce poškádlí,
ale nástup jarní-
ho počasí se ne-

dá odvrátit. Dost již bylo zimy a
mrazu, přijde jaro, slavíci se vrátili
do svých hnízdišť. Zahoďme tedy sp-
lín ze zimního počasí a pojďme se
radovat z přicházejícího jara.
Stejně, tak jako nás začne hřát jarní
slunce, vyvstanou před námi starosti
s první údržbou našich zahrádek a
okolí našich domků. Chci požádat
všechny občany, aby při plánování
postupu prací na svých zahrádkách
nezapomněli na to, že i prostor před
brankou do domu by si zasloužil po-
ctivou jarní přípravu. Pozůstatky po-
sypových materiálů, odpadky v trávě
prosím ukliďte stejně jako svoji za-
hrádku, vždyť je to vizitka nás všech,
jak máme svoji obec upravenou. 
Za vaši práci vám všem již předem
upřímně děkuji.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

VÍTÁNÍ JARA. Jaro přivítaly stovky turistů na roz-
hledně nad Malých Chlumcem. První jarní akce se
na rozhledně Studený vrch konala 21. března a díky
nádhernému počasí se vydařila. „Vítání jara z
ochozu rozhledny pořádalo Sdružení za ekologický
rozvoj krajiny a Turisté severních svahů Brd,“
uvedl jeden z organizátorů Martin Němec s tím, že
k dostání byly buřty i pivo. Rozhledna byla otevře-
na od 10 do 17 hodin.             Foto Martin NĚMEC
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Policie na diskotéce: Dvanáct
mladistvých popíjelo alkohol
Lážovice - Na diskotéku v Lážovicích se zaměři-
li berounští policisté. Ve spolupráci s beroun-
skými hasiči a s pracovníky Živnostenského
úřadu tam uskutečnili akci zaměřenou na dodr-
žování zákazu podávání alkoholických nápojů
osobám mladším osmnácti let. 
Hasiči kontrolovali únikové cesty, jejich průchod-
nost a značení. Na místě kontroly nechyběli ani
pracovníci Odboru sociální péče o dítě.
Na diskotéce se nacházelo 135 lidí, 80 z nich bylo
mladistvých. „Dvanáct mladistvých osob bylo pod
vlivem alkoholu. Byly převezeny na Obvodní od-
dělení policie v Berouně, kde byly vyslechnuty a
předány rodičům,“ uvedla berounská policejní
mluvčí Marcela Pučelíková. Obsluze, která jim al-
kohol podala, hrozí sankce až 5000 Kč.  „Pokud by
se prokázalo, že jim tato osoba podává alkoholické
nápoje soustavně nebo ve větší míře, pak by šlo o
trestný čin. Za to pachateli hrozí trest odnětí svo-
body až na rok,“ doplnila Pučelíková. (pš)

Vyražte na výstavy do Lysé!
vyzývají všeradičtí zahrádkáři
Český zahrádkářský svaz, základní organizace
Všeradice vás zve na specializované výstavy,
jež se konají na Výstavišti v Lysé nad Labem:
16. - 19. 4.Narcis - 8. výstava narcisů, jarních
cibulovin
24. - 30. 5.Natura viva - mezinárodní výstava ry-
bářství, zahrádkářství
9. - 12. 7. Květy - 13. celostátní výstava květin a
zahradnické trhy
8. - 11. 10. Zemědělec, Náš chov - 31. výstava ze-
leně, výpěstků, hospodářských zvířat
30. 10. -  1.11. Exotika
20. - 22. 11. Kola, Rychlá kola - závodní automo-
bily, motocykly
4. – 20. 12. Polabské vánoční trhy (bos)
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V liteňské škole se konalo školní ko-
lo zeměpisné olympiády. Zúčastnili
se ho žáci 2. stupně. 
Vítězové kategorií postoupili do ok-
resního kola, které se konalo ve stře-
du 18. března v Berouně. Naši školu
reprezentovali tři žáci: Alex Haber-
land (6. třída), Dominik Dobročka
(7. třída) a Jakub Malý (9. třída).
Všichni předvedli dobré výkony,
Dominik skončil ve své kategorii
sedmý, Jakub se umístil na třetím
místě a Alex nás bude reprezentovat
v  krajském kole, protože se umístil
na druhém – postupovém místě.
Přestože máme oproti větším školám
nevýhodu, protože v každém roční-
ku máme jen jednu třídu, a navíc
jsou naše třídy početně slabé, naši
žáci na okresních soutěžích získáva-
jí dobrá umístění. Tradičně se nám
daří na matematických soutěžích, v

recitaci i v oborových olympiádách.
Samozřejmě je to tím, že máme
chytré, snaživé a nadané děti. Ale
velkou zásluhu na tom podle mě má
i atmosféra naší školy. Dětem dává-
me šanci a je na nich, jak ji využijí.
Když vidíme, že někdo projevuje na-
dání, nebojíme se ho poslat do kate-
gorií vyšších, aby si vyzkoušel své
schopnosti v těžší konkurenci. Letos
tak například vyhrál okresní mate-
matickou olympiádu pro žáky 5. tří-

dy jeden náš čtvrťák. Učitelé prvního
stupně se snaží zapojit děti do růz-
ných soutěží, a tak se často mimo
vyučování dětem věnují a připravují
je. Na druhém stupni se zúčastňuje-
me většiny předmětových olympiád.
a také  se snažíme žáky motivovat a
rozvíjet. Učitelé i děti musí věnovat
svůj volný čas, jsem ale přesvědče-
na, že se nám to vyplácí. Z úspěchu
máme radost a z neúspěchu smutní
nejsme. Ctíme olympijské heslo -

není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se. Ale radost z vítězství samozřejmě
máme velkou.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Na olympiádě uspěli Alex s Jakubem
LITEŇSKÝ ŠESŤÁK ZMĚŘÍ SVÉ SÍLY S NEJLEPŠÍMI ZEMĚPISCI STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Recitátoři hájili barvy
školy v Lochovicích
Recitační soutěž patří v liteňské ško-
le k těm, které mají dlouhou tradici. 
Vítězové školního kola postupují do
okresního klání a ani tam si nevede-
me špatně. Každý rok máme několik
dobrých umístění a jsme tomu rádi.
Proto jsme se na letošní ročník tro-
chu těšili a také se zároveň obávali, 
protože naše očekávání jsou vysoká.
Musím říct, že se dětem dařilo.
Všichni ze sebe vydali maximum,
snažili se o dobrý přednes, někteří se
pokusili recitaci i doplnit pohybem.
Programem provázely dvě žákyně 9.
třídy Andrea a Kája, do poroty vedle
pedagogů zasedla i deváťačka Domi-
nika. Porotě předsedala učitelka Jar-
mila Frajerová.
Naši nejlepší recitátoři odjeli týden
po školním kole reprezentovat do Lo-
chovic, kde se konalo okresní kolo. 
V nejmladší kategorii nás zastupova-
la dvě děvčata – Anežka Krutská a
Běla Mourečková. Z páté třídy byli
dva  - Vendulka Škvorová a Filip No-
žina. Pravidelně se soutěže zúčast-
ňuje Míša Bednářová z 8. třídy
Všem se dařilo a zaslouží si pochva-
lu. Děkujeme jim za dobrou repre-
zentaci naší školy. A jak to dopadlo?
Míša Bednářová se umístila na tře-
tím místě a Filip Nožina obsadil dru-
hé místo s možností postupu po kraj-
ského kola.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Mořiňák zve na výstavu
rukodělných výrobků
Klub ručních prací na Mořině a
Občanské sdružení Mořiňák srdeč-
ně zvou všechny zájemce na předve-
likonoční prodejní výstavu rukoděl-
ných výrobků. Bude se konat v so-
botu 28. března od 14 do 18 hodin v
Dětském domě na Mořině. 
Máte-li doma například vlastnoruč-
ně háčkované dečky, patchworkové
výrobky, gobelíny, pletené oděvy,
výšivky, korálkové šperky, dřevořez-
by, malované obrazy či jiné deko-
rační a užitkové předměty vlastní
výroby, vystavte je s námi. Budete-li
mít zájem, pokusíme se vaše výrob-
ky také prodat, uděláte radost sobě
i ostatním!     Zorka VORÁČKOVÁ,

Klub ručních prací Mořina 

Po dlouhé a leckdy velmi mrazivé zimě přišel ko-
nečně první jarní den. Jaro je asi nejhezčím obdo-
bím celého roku, všechno se jakoby rodí nanovo,
přichází nová tráva, nové květy, nové šance, rodí
se spousta mláďátek… Když je ve vzduchu cítit ja-
ro, je to jakoby nám po dlouhém spánku sama
matka Země poslala vzdušné políbení. Jaro, a s
ním spojené jarní svátky, jsou dobou znovuzrození
a oslavou samotné podstaty života. 
V tom všem radostném počínání ale zapomínáme
na odvrácenou tvář tohoto znovuzrození a tím je
smrt. Aby se něco nového mohlo narodit, něco ji-
ného musí odejít - zemřít. V naší kultuře jsme ne-
byli vedeni k tomu, že smrt je jakýmsi  přirozeným
procesem života, nejsme na ni od začátku připra-
vování, a proto ji nejsme schopni jednoduše při-
jmout. To mi nedávno řekl můj táta a měsíc na to
zemřel. 

Kdy nám Kronos začal odpočítávat poslední oka-
mžiky nebytí? A odkdy poslední chvíli života a
první vteřiny smrti? Zrnko za zrnkem potichu pro-
padá do labyrintu našeho podvědomí, ztrácí se v
hustém lese, v zákrutech cest Kokořínských údolí
a skal. A vítr je roznáší po holých hřebenech kop-
ců Českého středohoří. Jako bychom někde zapo-
mněli dopsat kapitolu v knize, kterou  protéká sku-
tečná řeka, a po ní plynou obrazy, které nelze za-
pomenout, a postavy, které nás v životě provázejí.
I proto cítíme bolest, když někoho ztrácíme, jsme
navyklí oslavovat narození, ale smrti se celý život
bojíme, pak s ní bojujeme a nakonec ji odmítáme
přijmout. 
Moje osobní setkání se smrtí mě poučilo o několi-
ka velikých pravdách, které tento svět nosí od po-
čátku věku. Na tomto světě si nemůžeme dát nic
jiného než lásku a čas, a nikdo by při odchodu z

tohoto světa neměl být sám. Nakonec i ta fyzická
smrt ve vás může otevřít spirituální průchod k jiné
formě života. Změní se  jen obal, ale obsah zůsta-
ne  stejný. 
Smrt se tím  pro nás  stává  velkou učitelkou, ne-
milosrdnou ale spravedlivou, já bych také chtěla
ještě o chvilku vrátit čas. Ještě si toho mého  sta-
rýho tátu trošku užít, něco mu povědět a ještě ho
obejmout. Ale pamatujte: ŽIVOT NENÍ PŘEHRÁ-
VAČ A NEMÁ ZPĚTNÝ CHOD!
Právě přichází jaro, období, které by nenastalo,
kdyby zima nezemřela. Život a smrt - jedno bez
druhého nelze. Záleží jen na nás, jak vyplníme čas
mezi oběma břehy, kolik toho uděláme pro druhé,
a jak si postavíme svoje priority, abychom v hodi-
ně smrti naší odcházeli  v lásce, srovnaní se svě-
tem i se sebou. Do království nebeského. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Úspěšní účastníci zeměpisné olympiády - Alex Haberland (vpravo) a Jakub Malý. Foto Martin ŠINÁGL

Život není přehravač, nemá zpětný chod!
PRÁVĚ PŘICHÁZÍ JARO, OBDOBÍ, KTERÉ BY NENASTALO, KDYBY ZIMA NEZEMŘELA…

Přispějte do sbírky hraček! prosí Broučci
S nastávajícim jarním obdobím se mateřský spolek Broučci ze Zadní Třebaně
rozhodl  opět oživit svojí dnes již několikaletou činnost. 
V úspěšných akcích , které již jsou tradiční, hodláme nadále pokračovat a
uvítáme každou pomocnou ruku, jakož i  každou osvícenou hlavu plnou nápa-
dů, která by se ráda zapojila a přispěla svojí »troškou do mlýna«. Rádi by-
chom touto cestou požádali o přispění do sbírky materiální pomoci dětskému
domovu v Nechanicích u Hradce Králové. Ve zmíněném domově potřebují ob-
lečení a hračky pro svoje děti ve věku od tří do devatenácti let. Kdo by se chtěl
přidat, může kontaktovat mě nebo Lucku Paličkovou na tel. č.: 724371727,
723078003. Sbírka se bude konat do poloviny dubna 2009. Děkujeme!

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
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Chaos na nádraží způsobil požár 
LIDÉ CESTUJÍCÍ Z DOLNÍHO POBEROUNÍ NA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ V PRAZE MĚLI SMŮLU, DOJELI JEN NA SMÍCHOV
Poberouní – Zpoždění a chaos.
Tak to minulý týden ve středu ve-
čer a ve čtvrtek ráno vypadalo na
pražském smíchovském nádraží. 
Lidé cestující z dolního Poberouní
dál na Hlavní nádraží měli smůlu –

vlaky končily na Smíchově. Na vině
byl středeční požár kabelů, který
přerušil provoz mezi Hlavním nádra-
žím a Smíchovem. 
Zabezpečovací a telefonní kabely
hořely asi od 16 hodin v blízkosti
ulice Na Slupi, kde vede pod želez-
nicí podchod. Požár nebyl velký, po-
škodil necelý metr kabelů. I to ale
stačilo, aby přerušil provoz na trati
spojující pražské Hlavní a Smí-
chovské nádraží. Podle mluvčího
Českých drah Petra Šťáhlavského na
Smíchově končily a začínaly všech-
ny osobní vlaky i rychlíky ve směru
na Beroun a Plzeň už ve středu ve-
čer. „Cestujícím jsme doporučovali
využít z centra Prahy na Smíchov
městskou dopravu,“ uvedl mluvčí
ČD. Nejhůře na tom byli ti, kteří
chtěli na Hlavním nádraží přestoupit
do dalších spojů. Městskou hromad-
nou dopravou se totiž tak rychle na
nová výchozí nádraží nedostali.

Jízdenky na náhradní dopravu zdar-
ma vydávaly pokladny v pražských
stanicích Hlavní nádraží, Smíchov,
Holešovice a Vysočany. 
„Šla jsem na vlak do Berouna, ale
místo z Hlavního jel ze Smíchov-
ského nádraží. Můj vlak mi ujel a
pravděpodobně i spoj v Berouně,“
řekla jedna z cestujících. 
Komplikace pokračovaly i ve čtvrtek
ráno. „Jel jsem do Prahy po sedmé
hodině a měli jsme asi dvacet minut
zpoždění. Vlak skončil opět na Smí-
chově. Ten byl tou dobou doslova
nacpaný pantografy,“ popsal Ondřej
Nováček z Kladna. Železničáři ná-
sledky požáru kabelů odstranili až ve
čtvrtek večer.    
Policie nevyloučila, že požár někdo
založil úmyslně. O cizí vině byli pře-
svědčeni i zaměstnanci drah a Sp-
rávy železniční dopravní cesty Pavel
Halla. „Policisté ve spolupráci s vy-
šetřovatelem drážních hasičů vyšet-

řují případ pro možné cizí zavinění,“
řekla mluvčí pražských policistů Jo-
lana Číhová.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Třebaňský kemp
otevře už v dubnu
Zadní Třebaň – Už druhý dubno-
vý víkend se letos otevře kemp v
Zadní Třebani na Ostrově.
„Zahajujeme před Velikonocemi,
přesně 10. 4.,“ uvedl spolumajitel
kempu Martin Gabriel. Ten se neo-
bává toho, že by kvůli krizi přijelo
méně hostů. „Bude záležet na poča-
sí. Už teď máme nahlášeno asi osm
hostů,“ míní Gabriel. Podle něj je
výhodou to, že ceny se v kempu ne-
zvyšovaly. „Není se čeho bát. Červe-
nec a první týden v srpnu už máme
obsazený,“ řekl. Zahájeny budou
také pravidelné hudební večery v
restauraci na Ostrově. (pš)

Z našeho kraje...
* Přednáška profesora Oskara
Andryska na téma Rakovina a jiné
zhoubné nádory se koná 25. 3. od
18.00 v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Černošicích-Vráži. Přednáška
bude zakončena diskusí.            (pab)
* Valná hromada Národní házené
Řevnice se koná v pátek 27. 3. od
18.00 ve velké klubovně na házené.
Po skončení na ní od 19.30 na stej-
ném místě naváže valná hromada
DTJ Řevnice.  František ZAVADIL
* Výroční schůze Českého zahrád-
kářského svazu v Hlásné Třebani se
uskuteční 28. 3. od  9.30 v České ho-
spodě Na růžku. Součástí setkání bu-
de beseda s ing. Bielmaczem o ovoc-
ných a okrasných stromech.       (šm)
* Tibetskou vlajku vyvěsila 10. 3.
Městská část Praha 16 na hlavní bu-
dově radnice v Radotíně. Stejně jako
v uplynulých letech se tak symbolic-
ky připojila k celosvětové kampani
na podporu tibetského lidu o osamo-
statnění. Jana ČERNÁ

Řevnice - Trestní řízení za výtržnictví a poško-
zování cizí věci čeká na šestadvacetiletého
muže z chatové osady v Letech, který 12. břez-
na v opilosti způsobil škodu 27 500 Kč a zaúto-
čil na zaměstnance Českých drah.
Opilec v době mezi 21.30 a 22.00 rozbil dvě okna
budovy policie v Řevnicích, čímž způsobil škodu
8000 Kč Krajskému ředitelství Policie ČR. Na uli-
ci před policejní služebnou ukopl zpětné vyhříva-
né a elektricky ovládané zpětné zrcátko, ulomil

anténu a promáčkl zadní dveře  VW Golf, čímž
způsobil třiadvacetiletému policistovi ze Všenor
škodu 18 tisíc korun. Následně odešel na nádraží
ČD, kde kopal do košů a laviček, pětapadesátile-
tého výpravčího úderem udeřil pěstí do hlavy a
vyrazil skleněnou tabulku dveří dopravní kancelá-
ře. Opravu dveří České dráhy odhadují na 1500
korun. Policisté, kteří přijeli na nádraží, museli
proti provinilci použít donucovací prostředky a
odvezli ho na protialkoholní stanici. 

Druhý den se po vystřízlivění ke všemu přiznal,
své nadměrné popíjení odůvodnil tíživou osobní
situací a omluvil se. Za výtržnictví může být od-
souzen až na dva roky vězení nebo pokutou, za
poškozování cizí věci může být potrestán odnětím
svobody až na jeden rok, zákazem činnosti, nebo
k peněžitému trestu. Protože je řádně zaměstnán a
nebyl dosud trestán, předpokládá se, že mu bude
uložen pouze podmíněný trest nebo pokuta.  

Vilém ŠEDIVÝ

Dívka vzala střep a
řezala si ruce i břicho
Řevnice - U případu sebepoškozo-
vání zasahovali na Josefa řevničtí
záchranáři v jedné obci nedaleko
Řevnic. Čtrnáctiletá dívčina si zde
sama pořezala tělo. 
„Dívka byla pořezaná střepem na
rukou, nohou i břiše. Již v minulosti
se třeba pálila na rukou svíčkou,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.
Dívka nedokázala uvést příčinu své-
ho činu ani rodičům, ani lékaři. S
matkou byla převezena k ošetření na
dětské oddělení nemocnice v Mo-
tole. (lup)

Opilec dal pěstí výpravčímu a poničil policistovi auto
NEURVALEC SE DRUHÝ DEN PO VYSTŘÍZLIVĚNÍ OMLUVIL - PRÝ BYL V TÍŽIVÉ OSOBNÍ SITUACI

Za každý pokácený strom vysadí kraj dva jiné
Střední Čechy - Za každý strom pokácený letos u silnice druhé či třetí
třídy vysadí Středočeský kraj dva nové. Tam, kde by to bylo pro dopra-
vu nebezpečné, budou vysázeny keře. 
Podle náměstka hejtmana pro dopravu Robina Povšíka roste podél středo-
českých silnic asi 355.000 stromů. Vykáceno jich letos bude na 900 - těch,
které jsou nemocné, poškozené nebo ohrožují bezpečnost na silnicích. „Do
konce roku tedy vysadíme 1800 nových stromů,“ dodal náměstek.
Peníze na výsadbu nové zeleně chce kraj získat z 1,5 miliardy korun, která
je v letošním roce vyčleněna na údržbu silnic. „Náklady budou částečně hra-
zeny také z vnitřních úspor podniků Správa a údržba silnic,“ uvedl hejtman
David Rath. Ten chce, aby se na nebezpečných místech vysazovaly místo
stromů keře. „Keře neznamenají pevnou překážku. Když do nich náhodou
vjede auto, neznamená to pro posádku ohrožení,“ uzavřel hejtman.        (mif)

Zloděj v Lidovém domě
vykradl automaty
Řevnice - Šestitisícovou škodu za
sebou zanechal zloděj, který se 6.
března před půlnocí vloupal do
výherních automatů v řevnickém
Lidovém domě.
Darebák v době mezi 23.30 a 23.55
ve volně přístupné herně rozlomil
vstupní dvířka dvou automatů a u
třetího se alespoň o vloupání poku-
sil. Ukradl dohromady tři tisíce ko-
run - na další tři  tisíce bylo vyčísle-
no poškození automatů. Policie pří-
pad dále vyšetřuje. (vš)

Pátek třináctého měli záchranáři napilno
Poberouní - Pátek třináctého byl pro řevnickou záchrannou službu již
od rána ve znamení výjezdů k různým úrazům. 
Dopoledne zasahovala posádka asi sto metrů od svého stanoviště v Řev-
nicích, v nepřehledné zatáčce na hlavní silnici. Zde asi devatenáctiletá dív-
čina přecházela vozovku a nevšimla si projíždějícího auta. Řidič naštěstí
stihl zabrzdit a dívka odskočila. Neutrpěla přitom žádné zranění. „Lékař ji
zkontroloval, a protože odmítla převoz do nemocnice, ponechali jsme ji na
místě,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Míru zavinění šetří policie.
Týž den vyjížděla záchranka do Dobřichovic ke staršímu muži, který upadl
a zlomil si stehenní kost v krčku. „Dále jsme zasahovali u dvou dušností a
jednoho infarktu,“ doplnil Bulíček. (lup) 

Radnice živnostníkům sníží některé poplatky
Řevnice - Způsoby, jak ulevit živnostníkům v době ekonomické krize, hle-
dají některé radnice v dolním Poberouní a Brdech. 
Například řevnický úřad se rozhodl od dubna snížit podnikatelům některé
poplatky. Na radě byl předložen návrh změny vyhlášky o místních poplatcích
s tím, že v době krize je třeba podporovat rozvoj podnikání. Podle tajemnice
Renaty Plachtové se jedná například o poplatky za umístění reklamy či  za
zábory. „Cena za zábor se loni výrazně zvyšovala. Nyní jsme se rozhodli kvůli
krizi sumu snížit,“ řekla Plachtová. Méně zaplatí i ti obchodníci, kteří vysta-
vují zboží před prodejnou. „Loni za umístění zařízení sloužícího k prodeji
platili 2000 Kč, nyní to bude 700,“ řekla Plachtová. Ze 2000 na 1500 radnice
snížila poplatek za umístění reklamního zařízení. Levnější je i vyhrazení par-
kovacího místa ze 150 na 100 Kč měsíčně. Snížení cen bude platit od dubna
do konce roku.       (pš)

Řídil s 3,31 promile!
Dobřichovice - Velice nejisté nas-
tupování řidiče do vozu Škoda 120
upoutalo pozornost hlídky Měst-
ské policie Černošice, když 13. 3.
projížděla Dobřichovicemi.
Strážníci chtěli vůz zastavit, ten však
nereagoval, železniční přejezd u
dobřichovického mostu přejel na
červený signál a zastavil až v ulici K
tenisu. Po otevření dveří řidič z auta
téměř vypadl, ale s dechovou nebo
krevní zkouškou na alkohol nesou-
hlasil. Kontrolu alkoholu odmítl i
hlídce Policie ČR. Policisté muže
odvezli na protialkoholní záchytnou
stanici na Bulovku. Tam pětačtyřice-
tiletému muži z Dobřichovic namě-
řili 3,31 promile alkoholu. (vš)

Vlak musel zastavit,
hořela lokomotiva
Dobřichovice - Menší dobrodruž-
ství prožili 12. března cestující v
rychlíku z Klatov do Prahy. Vlak
mimořádně zastavil v Dobřichovi-
cích, strojvedoucí v 8.40 ohlásil
požár na lokomotivě a byli přivo-
lání hasiči.
Kvůli zavřenému přejezdu v Řevni-
cích přijela nejdřív jednotka dobro-
volných hasičů z Dobřichovic s cis-
ternou, teprve poté dorazil Hasičský
záchranný sbor ze stanice Řevnice s
další cisternou a sněhovým hasicím
přívěsem. Hasiči v dýchací technice
společnými silami uhasili doutnající
elektroinstalaci a odvětrali strojov-
nu. Nikdo se během události nezra-
nil ani nenadýchal, škoda byla mini-
mální. Po příjezdu hasičů Českých
drah odjely místní jednotky na své
základny. (vš) 
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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.

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

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 patří indiánskému lakrosu.               (NN)

Na řadě skautských táborů jsem se setkal se zají-
mavou míčovou hrou, jejíž původ sahá do severní
Ameriky, kde tuto hru hráli již před několika sty le-
ty indiáni z oblasti Velkých jezer. Hru tam nazýva-
li »bagattaway«, což v překladu znamená »malý
bratr války«.  Až francouzští misionáři ji pojmeno-
vali »lacrosse«, protože jim hůl nebo pálka použí-
vaná při hře  připomínala tvarem biskupskou berlu.  
Hra byla pro indiány natolik vážnou záležitostí, že
s její pomocí  řešili spory mezi kmeny, posvěcova-
li léky a byla dokonce i součástí náboženských
obřadů. Indiáni považovali tuto hru za dar samot-
ného Manitoua,  proto si také této hry náležitě váži-
li a cenili. Příprava na hru trvala několik měsíců a
byla spojena s mnoha rituály.
Zajímavá byla ovšem  i pravidla lakrosu. Indiánská
»družstva« mohla mít třeba i  víc než stovku hráčů
a branky soupeřů byly od sebe vzdáleny i několik
kilometrů. Branku tvořila tyč, jindy strom, skála
nebo dokonce osoba - medicinman. A jelikož se
taková brána  během hry mohla pohybovat, značně
to  »vstřelení gólu«  komplikovalo. 
Samozřejmě, že tato hra se z Ameriky dostala i  k
nám a horlivými propagátory lakrosu se u nás stali
skauti. Určitých změn doznala i pravidla: Na hřiš-
ti, které není přesně vymezeno ani ohraničeno, jsou
50 metrů od sebe vzdáleny brány velikosti
180x180 cm. Mezi nimi je půlící čára, která je
mezníkem mezi stranami týmů. Jiná omezení hřiš-
tě nejsou. Každé soupeřící družstvo má pět hráčů a
brankáře.  Základním a vlastně jediným vybavením
hráče je lakroska -  hůl dlouhá cca 50 cm, která má
na konci vypletenou hlavu připomínající kapsu. V

této kapse pak hráč  nosí či »kvedlá«, nahrává a
chytá míček velikosti tenisáku. Účelem hry je vs-
třelit do soupeřovy brány hájené brankářem co nej-
více gólů. Hrací doba je převážně 2x25 minut.
Postupem času se z původního indiánského lakro-

su vyvinulo několik variant této hry jako je »muž-
ský lakros«, »ženský lakros« a také vyloženě tu-
zemská varianta s názvem »český lakros«, který se
u nás hraje od poloviny osmdesátých let. 

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Skaut v tradičním indiánském sportovním úboru při lakrosu. Foto ARCHIV

Indiánský lakros zdomácněl i v Česku
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 33)

Dobřichovičtí volejbalisté
se probojovali do finále ligy
Volejbal v Dobřichovicích opět nezklamal! V se-
mifinále play-off 1.ligy porazili Dobřichovičtí
Staré Město na zápasy 3:1. Ve čtvrtém utkání zví-
tězili na hřišti soupeře 3:0 a zajistili si postup do
finále, jehož vítěz bude hrát o postup do extraligy. 
Na hřišti exceloval nahrávač Jakub Koloušek s
Jirkou Vokálem a jako tradičně Jarda Čermák. 
Druhý finalista, celek EGE České Budějovice do
Dobřichovic 20. března  přijel posílen hráči z ext-
raligy. Víc než sto třicet diváků vidělo volejbal na
vysoké úrovni z řadou dramatických zvratů. První
set vyhráli domácí především díky kvalitnímu
bloku a podání rozdílem deseti bodů - 25: 17. 
Diváci v zaplněné domácí hale očekávali podob-
ný průběh i v dalších sestech, ale  nestalo se tak.
Utkání se proměnilo ve velké drama a v přetaho-
vanou o každý míč. Domácím se  přestalo dařit a
druhý set prohráli. V třetím setu se síly vyrovnaly
- domácí vedli o několika bodů, hosté je vždy do-
táhli. Koncovka však naštěstí patřila domácím. Ve
čtvrtém setu domácí borci chytili druhý dech a za
vydatného povzbuzováni fanoušků jej vyhráli  a s
ním i celé utkání 3:1.
Také v sobotu 21. března viděla zcela naplněná
dobřichovická hala kvalitní a dramatický zápas.
Síly obou celků byly vyrovnané - bohužel v kon-
covkách všech setů byli úspěšnější hosté. Zápas
trvající 80 minut vyhráli 3:0, čímž srovnali stav
finálových bojů na 1:1. Finále bude pokračovat
27. a 28. 3. v Českých Budějovicích. V případě ,že
stav na utkání bude 2:2, odehrají oba celky páté
utkání 3. dubna v hale Sokola Dobřichovice.

Martina KÁLALOVÁ, Ladislav SEJK, 
Jiří REIF, Dobřichovice
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Řevnice: Dvě vítězství, první místo!
NOVÁČEK KRAJSKÉHO PŘEBORU DO JARNÍ SEZONY VSTOUPIL IMPOZANTNĚ - NEZAVÁHAL DOMA ANI VENKU
Řevnice - Skvěle rozehráli jarní
mistrovskou sezonu fotbalisté Řev-
nic. Výhry v úvodních dvou kolech
je katapultovaly do čela krajského
přeboru. (mif)
Řevnice A - Úvaly 3:0,
Góly: Bošanský, Turek, Bezpalec  
První jarní domácí mistrovský zápas
sehráli řevničtí borci nikoliv na hřiš-
ti Za vodou, ale na umělé trávě v

pražských Štěrboholích. Slovo do-
mácí je třeba brát s rezervou - pod-
statně blíž to na místo utkání měly
Úvaly. Přestože se jednalo o souboj
čtvrtého mužstva s předposledním,
ze začátku zápasu to tak vůbec nevy-
padalo. Naopak hráči Úval favorito-
vi zle zatápěli, což dokazuje nastře-
lené břevno v prvních sekundách ut-
kání. Naštěstí se Řevnice z počáteč-

ní pasivity oklepaly a hru vyrovnaly.
A nejen to, dokázaly se zásluhou
Bošanského a Turka dostat do dvou-
brankového vedení. Hosté zbraně
nesložili a byli více než vyrovnaným
soupeřem. Definitivně rozhodla až
proměněná penalta Bezpalce čtvrt
hodiny před koncem. (Mák)

Libiš - Řevnice 0:1

Branka: Bezpalec
Hosté rozhodli o svém vítězství osm
minut před koncem. Díky výhře se
dostali do čela tabulky krajského
přeboru. Hrálo se v bouřivé atmosfé-
ře před 250 diváky.        Jiří PETŘÍŠ

Kdy a kde hrají Řevnice příště
28. 3. 15.00    Řevnice - Velvary
4. 4.   16.30    N. Strašecí - Řevnice   

Zadní Třebaň –  Letošní 9. ročník
turnaje PING-PONG OPEN 2009,
který pořádají zadnotřebaňští tu-
risté pod taktovkou Jaroslavy Za-
vadilové, se těšil většímu zájmu
profi-hráčů a hlavně hráček.
O to je cennější bronz, který v zápa-
sech šestnácti žen uhájila pro domá-
cí právě Jarka Zavadilová. Zlato si
odvezla Zdeňka Hrabětová z Prahy a
stříbro putovalo s Marcelou Kriso-
vou do Letů. 
Mezi muži si nejlépe vedl Václav
Hrabě, který napodobil svou choť, st-
říbrný byl Jiří Skřivánek z Ořechu a
třetí příčka patřila Petru Laubemu z
Prahy. 
Ve čtyřhře žen si zlato vybojovala

opět Zdeňka Hrabětová s dcerou
Zdeňkou Van der Zwan, ve čtyřhře
mužů kralovala dvojka Skřivánek-
Krasničan. Boje dvaapadesáti hráčů
z Prahy, Řevnic, Letů, Oseka, Čer-
nošic, Haloun, Nučic, Libčic, Srb-
ska, Litně, Karlštejna a Zadní Třeba-
ně končily smíšenými čtyřhrami.

Michaela ŠMERGLOVÁ

Výsledky - ženy:
1. Zdeňka Hrabětová - Praha
2. Marcela Krisová - Lety
3. Jaroslava Zavadilová - Z. Třebaň

Muži:
1. Václav Hrabě - Praha
2. Jiří Skřivánek - Ořech
3. Petr Laube - Praha

Čtyřhra ženy:
1. Z. Hrabětová & Z. Van der Zwan
2. M. Krisová & J. Zavadilová 
3. V. Váchová & E.Řezníčková

Čtyřhra muži:
1. J. Skřivánek & J. Krasničan

2. J. Merta & J. Bauer
3. Vl. Vácha st. a Vl. Vácha ml.

Smíšená čtyřhra:
1. Z. Hrabětová & V. Hrabě
2. J. Zavadilová & J. Čermák
3. K. Lišková & J. Liška  

Zadní Třebaň, Lety, Řevnice -  Za-
tímco řevnické áčko má za sebou v
krajském přeboru již dvě utkání,
nižší soutěže se rozeběhnou až
nadcházející víkend. 
A-tým zadnotřebaňského Ostrovanu
do jarních bojů okresního přeboru
vstupuje ze solidního čtvrtého místa
s šestibodovou ztrátou na vedoucí
Trubín. Na úvod se doma utká se
sousedem v tabulce Osekem, takže
jde o důležitý zápas. Pokud chce Os-
trovan dále okupovat přední příčky
tabulky, nesmí na domácím hřišti zt-
rácet body. Pozitivem jistě je fakt, že
tým nikdo neopustil, a tak by mohl
pomýšlet o vylepšení postavení. 

Třebaňské a řevnické zálohy hrají
nejnižší soutěž a vzhledem k jejich
pozicím v tabulce se dá předpoklá-
dat, že do přímých bojů o postup do
třetí třídy s největší pravděpodob-
ností nezasáhnou.
Tým FK Lety hrající krajskou I. B
třídu ladil formu na zimním turnaji v
Radotíně. „Hlavně jsme se snažili
zkonsolidovat kádr,“ uvedl vedoucí
týmu Jiří Kárník. Pro jarní část mist-
rovských bojů získal několik posil -
z SC Radotín se vrátil Jan Krato-
chvíl, na hostování ze Slavoje Řev-
nice přicházejí Karel Zuska a Tomáš
Jůna. Naopak kariéru ukončil Martin
Moni. Jiří PETŘÍŠ, (mif)

Vítězové v kategorii Smíšená čtyřhra. Foto Michaela ŠMERGLOVÁ
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Uzávěrka čísla 22. března 2009.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek 
na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, u nádraží ČD,

obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací
stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací
stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice 
Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží; M. Chlumec:
Obchod. E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Finále poháru se konalo v Řevnicích

Ředitelka turnaje vybojovala hned tři medaile

Rozpis zápasů Zadní Třebaně a Řevnic B
Ostrovan Zadní Třebaň

28. 3. 15.00 OZT A - Osek          
5. 4. 16.30 D. Újezd - OZT A
11. 4. 16.30 OZT A - FC Fr. Trubín          ¨
19. 4. 17.00 Loděnice B - OZT A 
25. 4. 17.00 OZT A - Zdice B       
2. 5. 17.00   Stašov – OZT A       
9. 5. 17.00   OZT A - Nižbor        
16. 5. 17.00 Praskolesy – OZT A 
23. 5. 17.00 OZT A - SKP Beroun           
31. 5. 10.15 ČL-U Beroun B – OZT A
6. 6. 17.00   OZT A -Tlustice       
13. 6. 17.00 Cerhovice - OZT A     
20.6. 17.00 OZT A -  Neumětely

Ostrovan Zadní TřebaňB
29. 3. 15.00  OZT B - Vysoký Újezd  
5. 4. 16.30   Zdejcina -  OZT B 
12. 4. 16.30  OZT B -  Mořinka 
18. 4. 17.00 Mořina -  OZT B 

26. 4. 17.00 OZT B - Všeradice B 
3. 5. 10.15  Stašov B -  OZT B
10. 5. 17.00 OZT B -  Chyňava 
17. 5. 17.00 Svatá B -  OZT B 
24. 5. 17.00 OZT B - Liteň
31. 5. 17.00 Chrustenice -  OZT B 
7. 6.   17.00 OZT B -Tetín B 

Slavoj Řevnice B
29. 3. 15.00 Řevnice B - Jinočany C 
5. 4.   16.30 Všenory B -  Řevnice B
12. 4.  16.30 Řevnice - B Třebotov 
19. 4.  17.00 Vonoklasy B -  Řevnice B 
26. 4.  17.00 Řevnice B -  Kytín 
3. 5.    17.00 Čisovice B -  Řevnice B 
10. 5.  17.00 Řevnice B -  Kazín B 
17. 5.  17.00 Klinec - Řevnice B 
24. 5.  17.00 Řevnice -  B Choteč B 
31.5.  17.00 Řevnice B -  Černošice B 
7. 6.    17.00 Dobřichovice B -  Řevnice B 

Startují i nižší soutěže

Se ctí se nám podařilo uspořádat dva finálové turnaje 35. ročník Českého
poháru v národní házené. Je potěšitelné ,že se u nás všem zúčastněným
líbilo a náš nový areál si pochvalovali. A jak to dopadlo? Mezi muži se z
vítězství radoval celek TJ DIOSS Nýřany, druzí byli TJ Plzeň Újezd a třetí
1. NH BRNO. Nejlepší brankářem byl vyhlášen Josef Průcha z Nýřan, nej-
lepším obráncem Jan Musil z Brna a nejlepším útočníkem Ladislav Beneda
z Plzně. Nejvíce branek nastřílel brněnský Jan Horák.
Ženský turnaj vyhrálo družstvo TJ Přeštice před TJ Sokol Rokytnice a SK
Chomutov NH. Nejlepší hráčky: brankářka Helena Klinerová, obránkyně
Lenka Mrnková a útočnice Jitka Živná - všechny z Přeštic. Nejvíce branek
vsítila Jaroslava Čihařová z Chomutova.    Text a foto Petr HOLÝ, Řevnice


