
Policisté chytli »milionové« lupiče
ZLODĚJI, KTEŘÍ VYKRADLI DESÍTKY NOVOSTAVEB V OKOLÍ ŘEVNIC, JSOU VE VAZBĚ

Chtěl zaplatit, dostal
dveřmi ránu do hlavy
Lety – Kuriózním způsobem přišel
předminulou sobotu k úrazu muž na
čerpací stanici v Letech. Při průcho-
du k pokladně ho uhodily dveře
jedoucí dodávky. 
Majitel dodávky dveře špatně zavřel
a ve chvíli, kdy odjížděl od pumpy, se
tyto otevřely a praštily právě pro-
cházejícího zákazníka. 
„Muž měl otřes mozku a pohmoždě-
nou krční páteř, takže jsme ho odvez-
li do jedné z pražských nemocnic,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. (lup)

Poberouní – Výrazný úspěch zaznamenali v minulých
dnech policisté - chytili zloděje, kteří mají na svědomí
vloupání do desítek novostaveb v okolí Řevnic a Mníš-
ku pod Brdy. 
Podle kriminalistů z oddělení Praha - západ jde o rozsáh-

lý případ vloupání do desítek rodinných domů, z nichž
pachatelé odcizili věci v hodnotě téměř dvou milionů ko-
run. Výtečníci kradli zejména v okolí Hostivic, Mníšku
pod Brdy, Libčic nad Vltavou a Řevnic.  
„Do objektů vnikali většinou přes dveře vedoucí na tera-
su a loupili převážně v nočních hodinách. V některých
případech se do domu vraceli i třikrát, čtyřikrát za den.
Pak si dali den pauzu a přijeli znovu,“ popsala mluvčí
policie Praha-západ Štěpánka Zatloukalová s tím, že v
pětadvaceti případech už kriminalisté sdělili mužům ob-
vinění. Toto číslo však není zdaleka konečné. 
„Trojice odnášela z nedostavěných domů vše, co se dá
prodat. Elektrospotřebiče, vestavěné sporáky, celé ku-
chyňské linky, plynové kotle, radiátory. Většina kradené-
ho zboží skončila v bazarech nebo u dalších osob,“ dopl-
nila Zatloukalová. Tak rozsáhlý případ kriminalisté Prahy
– západ podle ní za poslední období nevyšetřovali. V sou-
časné době jsou všichni tři pachatelé ve vazbě a hrozí jim
odnětí svobody až do výše osmi let. Dva z nich mají bo-
hatý trestní rejstřík - mají v něm již čtrnáct záznamů.

Pavla ŠVÉDOVÁ

21. dubna 2009 - 8 (492) 7 Kč

Spanilá jízda mopedistů

V OČÍCH SMRT, NA TACHOMETRU ČTYŘICET! Ve-
likonoční vyjížďku ze Svinař do Berouna a zpět podnik-
ly v sobotu 11. dubna čtyři desítky majitelů malých mo-
tocyklů - Stadionů. V berounském Muzeu Českého krasu
si prohlédli výstavu motorek. (Viz strana 2)

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ

Měňany ekologického »Oskara«
nezískaly, putuje do Barmy
Měňany – Ekologický Oskar, o kterého usilovaly
Měňany se svou obecní kotelnou na biomasu, do Po-
berouní nepoputuje. V prestižní ekologické soutěži
Energy Globe Award ji předběhl projekt z Barmy.
Přesto je to pro malou vísku s necelými třemi sty oby-
vateli velký úspěch - z původních osmi set projektů se
totiž dostala s obecní kotelnou na biomasu až do nej-
užší patnáctky. Místostarosta obce i starostka se tak
mohli minulý týden zúčastnit  slavnostního ceremoniá-
lu v Praze. „Byl jsem hodně napjatý. Bylo to krásné.
Když se promítaly filmy o jednotlivých projektech a
přišla na řadu naše obec, byl jsem dojatý,“ přiznal mí-
stostarosta Josef Douša. (Dokončení na straně 7) (pš)

Jednoho mrtvého muže našli 
v Berounce, druhého v lese
Mokropsy, Stožec - Mrvolu čtyřicetiletého mu-
že vytahovali hasiči z Berounky u Jedličkových
lázní v Mokropsích 1. dubna odpoledne.
Trojice profesionálů z Řevnic nešťastníka vytáhla
bez použití loďky - tělo se nacházelo jen metr od
břehu. Poté zemřelého muže ohledal lékař. Jestli
se jednalo o ztrátu rovnováhy v opilosti, nebo mu
do vody někdo pomohl, snad ukáže pitva. 
Další mrtvolu našel 14. dubna cyklista projíždějí-
cí brdskými lesy mezi Stožcem a Vižinou. Lékař
konstatoval smrt na následky úrazu po pádu z ko-
la. Totožnost muže zjišťuje policie. (vš, mif)

ABY BYLY ZDRAVÉ! Na pomlázku o
Velikonočním pondělí se vydaly děti
v celém Poberouní i na Podbrdsku.
Nezbytnému »ozdravnému« výprasku
od koledníků se nevyhnuly ani sestry
Sokolovy ze Zadní Třebaně. 

Foto Romana SOKOLOVÁ

V tůni jsou stovky mrtvých ryb! slyšeli hasiči z telefonu
Dobřichovice - K hromadnému úhynu ryb vyjížděli řevničtí hasiči 6. dubna večer k tůni
nad jezem. Telefonát, který krajské operační středisko přijalo ve 20:38, hovořil o stovkách
uhynulých ryb, které leží v ohromném rybníku nad dobřichovickým kempem, přičemž
voda je prý zabarvena do světle-zelena. 
Hasiči na místo vyjeli s technickým vozem a člunem, tůň o velikosti 20 x 150 metrů začali pro-
hledávat pomocí osvětlovacího agregátu a ručních svítilen, ale spolu s policií našli jen sedm ryb
bříškem nahoru. Funkcionář Rybářského svazu označil stav za normální a 7 mrtvých ryb za
běžný počet jedinců, kteří v tomto rybníčku nepřežijí zimu. (vš)

Hvězdy tančilypro Náruča další informace z našeho kraje
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O velikonoční sobotě  jsme se sešli
na návsi u kapličky v Hlásné Tře-
bani, abychom  si společně poslechli
první zvonění našeho nového, před
nedávnem instalovaného zvonu.
Nejdříve promluvil starosta obce
Vnislav Konvalinka o historii kaplič-

ky a poté, přesně v 18.00 hodin se
zvon poprvé rozezněl. Byl to velmi
krásný okamžik a středem obce se
nesly opravdu nádherné tóny. 
Jsem moc ráda, že se tato akce poda-
řila. Sedmnáct kilogramů těžký, tři-
cet centimetrů vysoký a dvacet devět
centimetrů široký bronzový zvon na-
instalovala firma z Olomouce a z ka-
pličky bude znít každý den v 18.00
hodin a v sobotu a v neděli též v pra-
vé poledne. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat
Haně Neslerové, která firmu sehna-
la, vše potřebné zařizovala a dotáhla
do zdárného konce. A též Haně Vr-
bové, jejímž prostřednictvím jsme
získali sponzorskou částku 20.000
Kč. Jsem velmi potěšena, že jsem se
dočkala obnovení tradice zvonění.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Z kapličky se poprvé nesl hlas zvonu
V HLASNÉ TŘEBANI OBNOVILI ZVONĚNÍ - SLYŠET JE MŮŽETE DENNĚ OD 18 HODIN, O VÍKENDECH I V POLEDNE

Mopedisté si vydali
na velikonoční jízdu
V sobotu 11. dubna se do Svinař
sjely čtyři desítky ctitelů malých
motorových strojů - Stadionů, aby
uskutečnily velikonoční spanilou
jízdu. Krátce po obědě mopedisté
vyrazili směr Beroun. Na náměstí
byla naplánovaná zastávka a pro-
hlídka výstavy motorek v místním
muzeu. Zpáteční cesta vedla přes
Srbsko. Bylo bezva se dívat na mla-
ďochy i starochy, s jakým elánem
startují a jezdí na těch svých prska-
jících miláčcích. V očích hrůza a na
tachometru 40 -50  km/hod. Ale to
nadšení a krásně udržované mašin-
ky opravdu stojí za to! Až na jedno-
ho smolaře, nebudu ho jmenovat, do
cíle dorazili všichni a všichni do-
hromady také strávili prima odpo-
ledne. Přeji hodně kilometrů bez ne-
hod a ať jim ten elán vydrží! 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Držte nám palce!
prosí třebaňští školáci
Čtvrťáci ze zadnotřebaňské málotříd-
ky se intenzivně připravují na pátek
24. dubna, kdy se v Berouně koná
oblastní kolo dopravní soutěže mla-
dých cyklistů. Tu každoročně vyhla-
šují ministerstva dopravy a školství.
Děti ze třetí třídy se pojedou podívat
také, aby si napřesrok věděly rady. 
První pomoc trénovaly děti pod ve-
dením Lenky Snopkové. Nejdřív zv-
ládly teorii, na sobě si pak všechno
prakticky vyzkoušely. Omotávaly se
dlahy, zkoušela se stabilizovaná po-
loha a podobně. Jízdu zručnosti děti
měly připravenou od paní školnice
Cafourkové a zvládly ji také dobře.
Pan školitel nám bohužel nedorazil,
ale děti si dokončily testíky se znač-
kami, předpisy i křižovatkami. 
Podaří se nám v pátek na soutěži us-
pět? I když se neumístíme, je důleži-
té si vše takto vyzkoušet i ujasnit, po-
rovnat se s ostatními, něčemu se i
přiučit, a to zvláště před prázdnina-
mi a dny volna. Všichni víme, jak to
bohužel často vypadá na silnicích a v
běžném dopravním provozu. Tak nám
držte palce!    Monika MAZÚROVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Před loňskými Velikonoce-
mi se poprvé proměnila lí-
pa tisíciletí v Srbsku (na-
zvali jsme ji tak proto, že
jsme jí sázeli 1. 1. 2000 a
do jejích kořenů zakopali
poklady pro příští genera-
ce) ve Frňákovník. Jak se
to stalo? Skupina mladých
srbeckých žen společně
malovala velikonoční kra-
slice na výzdobu svých do-
movů. Malovaly, povídaly,
popíjely vínečko, zpívaly a
okolo půlnoci měly vyro-
beno téměř 60 kraslic. A
tak je napadlo, že ozdobí
lípu na návsi u lávky. Ráno
jsme všichni žasli, jak se
tento obyčejný strom pro-
měnil v originální symbol
Velikonoc. K úžasu všech,

malovaná vejce nezmizela
ani první noc, ani za týden,
a tak zdobila srbeckou ná-
ves po celou dobu veliko-
nočních svátků. 
Povzbuzeny příjemným po-
citem, nemalým úspěchem
a radostí z práce se mladé
paní daly do práce i letos.
Každá kraslice nese ruko-
pis své malířky, inspiraci
prý berou v přírodě a v
přírodopisných seriálech.
Jediné, na co si umělkyně
stěžovaly, jsou nekvalitní
čínské voskovky. I přesto
se opět naše lípa vyzdobila
a v noci z 3. na 4. dubna se
z ní stal velikonoční Srbec-
ký Frňákovník. 

Svatava BISKUPOVÁ,
Srbsko

V Srbsku přes noc vyrostl Frňákovník
MÍSTNÍ ŽENY O VELIKONOCÍCH UŽ PODRUHÉ OZDOBILY »LÍPU TISÍCILETÍ«

Zkraje dubna jsem se zúčastnil v Tiraně konferen-
ce pořádané mezinárodní asociací sdružení býva-
lých politických vězňů států Východní Evropy -
Inter Asso. Tedy žádný pobyt u moře, ale rozšíře-
ní poznatků o době, kterou jsem sám velmi inten-
zivně prožíval. 
Naše zkušenosti s komunismem jsou však nesrov-
natelné s Albánci. Ještě v roce 1996 tam byl po-
praven zastřelením člověk za poslech zahraniční-
ho rozhlasu. Když jsem přede dvěma lety hovořil
v Praze s albánským zástupcem, dověděl jsem se
od něj, že strávil 41 (čtyřicet jedna!!!) let ve věze-
ní a táborech. A takových v Albánii byly stovky,
včetně žen. Řádění komunistů zde začalo mno-
hem dříve - ještě před válkou. Za války se krutost
zvyšovala a vrcholila v letech poválečných, ze-
jména tvrdými zásahy titovského komunisnu. Fo-

tografie vystavené v muzeu na hlavním náměstí
Tirany otřesou každým návštěvníkem. Jejich pro-
hlídkou jsme vlastně zahájili konferenci. Hlavní-
ho jednání se za přítomnosti televizních kamer
zúčastnilo 55 lidí. 
Vraťme se však do Tirany dnešní. Pro nás, Stře-
doevropany, je městem zvláštním. Prolínají se tu
vlivy východní kultury, Říma, západní Evropy s
vlastním životem tamního obyvatelstva. Jak žít, si
musí každý vybrat sám. Město, vklíněné mezi
horská pásma, nese - stejně jako celá země - stopy
minulé éry. Ulice lemují domy sídlištního typu,
postavené za komunismu. Jen velmi zřídka pro-
zradí architektura domu, že pochází z doby dávno
minulé. Co se za touto stěnou skrývá, odkryjete,
když se vám podaří podívat dál do dvorků. Malé,
staré rozpadající se přístřešky spíše než domečky

s všelijakými střechami uprostřed harampádí s ve-
dle stojícím autem. I tady bydlí lidé. Typický po-
hled se vám naskytne z nejvyšších pater hotelu
přímo na tyto dvorky tak umně skryté. Tam zřej-
mě žili a dosud žijí ti, kteří nepatřili mezi sympa-
tizanty velké strany. Na ulicích vás překvapí velké
množství aut, převážně značky Mercedes Benz.
Tedy vozů v pořizovací ceně tak jednoho milionu
korun. Prý je sem, ojeté, donedávna dodávali Švé-
dové. Je jich tam tak 80%. Vedle nich BMV, tedy
opět vysoká cena, několik Audi a VW. Fabii jsem
neviděl žádnou. Přechody na ulicích nejsou zna-
čené, lidé se proplétají, jak se dá. Dopravních zna-
ček je poskrovnu a přesto jsem neviděl jedinou
havárii. Řidiči jezdí pomalu a ohleduplně, více
troubí a nenadávají si. Přísně respektují odbočo-
vání vlevo. (Dokončení příště)   František ŠEDIVÝ

Před kapličkou promluvil starosta Hlásné Třebaně.    Foto Jitka ŠVECOVÁ

V albánské Tiraně jezdí samé mercedesy…
SPOLUPRACOVNÍK NN FRANTIŠEK ŠEDIVÝ SE VYPRAVIL DO JEDNÉ Z NEJCHUDŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ

Srbecký Frňákovník. Foto Svatava BISKUPOVÁ
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Klíček se předvedl na »Staromáku«
MALÍ ŘEVNIČTÍ TANEČNÍCI SE TAKÉ ZÚČASTNILI SOUTĚŽE FOLKLORNÍCH SOUBORŮ Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Řevnice, Praha – Dětský folklorní
soubor Klíček z Řevnic se během
dubna představil dvakrát v Praze.
První dubnovou sobotu se účastnil
soutěže folklorních souborů z Pra-
hy a středních Čech, minulý čtvr-
tek zase tancoval na Staroměst-
ském náměstí. 
I když Klíček na taneční soutěži ne-
postoupil do celostátního kola, jeho
vedoucí Ludmila Chroustová byla s
výkony dětí spokojená. 
„Na poslední chvíli skolila několik
starších dětí chřipka, ti ostatní byli
naštěstí schopni za nemocné sólisty
zastoupit. Byla to pro ně dobrá zku-
šenost,“ řekla Chroustová, jejíž svě-
řenci předvedli pásmo Ta kulhavá
kobyla. Na soutěži panovala přátel-
ská atmosféra, porota ocenila, že děti
z Klíčku byly spontánní, rytmické,
hrály si a bylo vidět, že je tancování
baví. 
„Porotě se líbilo i oblečení dětí. Po-
dle ní tanečníci zvládli skvěle tak

dlouhé a nároční pásmo, které navíc
bavilo diváky,“ doplnila Chroustová.
Postup na celostátní přehlídku si vy-
bojovaly zkušené soubory Kytice a
Jarošáček.
Na pražském Staroměstském náměs-
tí viděli diváci nejen Kulhavou koby-
lu a známé Královničky, ale také

zcela nové tance. Kluci otloukali píš-
ťalky a hráli si na vojáky, přípravka
včetně nejmenších dětí zatancovala
písně Vlaštovičky a Prší prší. Děti z
Klíčku si vysloužily za veselé jarní
tancování obrovský potlesk přihlíže-
jících návštěvníků velikonočních
trhů. Lucie PALIČKOVÁ

NA STAROMÁKU.  Děti z Klíčku na Staroměstském náměstí v Praze před-
vedly několik známých i zcela nových tanců.       Foto Romana SOKOLOVÁ

Černošice-Mokropsy, náměstí
Sobota 9. 5. od 14.00

Folklorní soubory Vonička, Kyčera,
Proměny, Pramínek, Benešáček,

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

kácení májky…

Hlásná Třebaň, náves
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, náměstí
Sobota 16. 5. od 10.00

Folklorní soubory Kamýček,
Proměny, Písečan, Klíček, Hájíček,

Mikeš, Kytice, Notičky, dudácká
muzika, kolínský komorní symfo-
ňák KOKOSY, staropražská kapela

Třehusk, dětské tanečky; pobožnost,
průvod krojovaných účastníků,

ceremoniál žádání o právo, jarmark

Lety, náves
Sobota 23. 5. od 10.00

Folklorní soubory Jánošíček,

Krkonošský horal, Proměny, dětské
tanečky, dechovky Jihočeská

Vlachovka, Týnečanka, Greenhorns,
Taxmeni, Vlak na Dobříš, Brass

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

lový jarmark, kácení májky

Všeradice, u hospody
Sobota 23. 5. od 12.30

Folklorní soubory Jánošíček,
Krkonošský horal, Notičky, 

cimbálová muzika, dětské tanečky,
česká beseda, dechovka, Skalanka,
staropražská kapela Třehusk, prů-

vod krojovaných účastníků, průvod
obcí, ceremoniál žádání o právo,

kácení máje, taneční zábava

Karlštejn
Sobota 30. 5. od 13.00

Folklorní soubory Vonička, Klíček,
Kamýček, Notičky, Proměny, Duha,
cimbálovka Kyčera, dudácká muzi-
ka, Holky v rozpuku, stylový jar-

mark, průvod krojovaných účastní-
ků, ceremoniál žádání o právo,

kácení máje… (mif)
KÁCENÍ MÁJKY. Také letos bude součástí folklorního festivalu symbolické
kácení májek. Tak jako loni v Mokropsích.     Foto NN M. FRÝDL

NÁMOŘNÍCI Z PROMĚN. Řevnická taneční skupina Proměny na Veliko-
nočních trzích na pražském Staroměstském náměstí.  Foto Libor CHVOJKA

Cizinci si na Proměnách vyžádali přídavek
V neděli 12. dubna měly taneční skupina Velké i Malé Proměny z Řevnic
nabitý program – čekalo je první společné vystoupení na Staroměstském ná-
městí v Praze. Byl krásný slunečný den a na »Staromáku« panovala veliko-
noční nálada. Malé Proměny předvedly Pražanům a turistům Mažoretky,
Ptáčka a také country tance. Sklidily velký úspěch. Potom vystoupily Velké
Proměny s Pepíky námořníky a rovněž country tanci. Obecenstvo bylo nad-
šené, zejména cizinci, všem se pásmo líbilo a vyžádalo si dokonce přídavek.
Vedoucí Iva Zrostlíková měla z úspěchu svých svěřenců velikou radost,
všechny pochválila a společně s »babičkou roztleskávačkou«  dětem rozdala
sladkou pomlázku. Děti a rodiče pak odjížděli spokojeně domů. 

Věra HRUBÁ, Řevnice

Městský úřad Černošice, Městský úřad Mníšek pod Brdy, Úřad městyse Karlštejn, Obecní úřad
Hlásná Třebaň, Obecní úřad Lety, Obecní úřad Všeradice a Naše noviny vás zvou na X. ročník

poberounského folklorního festivalu STAROČESKÉ MÁJE
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Slečny se vrhaly do náruče diváků
V DOBŘICHOVICKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU MĚLA PREMIÉRU DIVADELNÍ HRA ANDĚL S ĎÁBLEM V TĚLE
Dobřichovice – Náročný víkend ma-
jí za sebou protagonisté divadelní
hry Anděl s ďáblem v těle, která mě-
la premiéru uplynulý pátek v dobři-
chovickém Dětském diagnostickém
ústavu. 
Lechtivou komedii se zpěvy, odehrá-
vající se za první republiky v luxu-
sním šantánu, uvedla Dobřichovická
divadelní společnost. Během tří vy-
prodaných představení se diváci bavi-
li. I když je stále co zlepšovat, režisér
Petr Říha mohl být spokojen. „Bylo to
dobrý. Všem moc děkuju, hercům,
osvětlovačům i kapele,“ říkal při osla-
vách po premiéře. Kapela pod vede-

ním Alexandra Skutila hrála opravdu
skvěle. Lehce oděné dívky na jevišti to
neměly jednoduché, kromě mluvení
zpívaly a tančily, což ocenili hlavně
přítomní pánové, jimž se slečny vrha-
ly do náruče. Samozřejmě jen v rámci
scénáře. Hra plná erotiky, hudby, svě-
tel i náročných převleků se povedla,

sem tam zapomenutá replika či drobná
změna textu je u ochotnického divadla
jistě odpustitelná. 
Na premiéru dorazil také známý herec
a moderátor Jan Rosák s manželkou.
„Bavil jsem se, smál jsem se a určitě
to nebylo jen z kamarádství,“ řekl po
představení. Další reprízy této hry

můžete vidět 24. dubna od 19.30 a  25.
dubna od 16 i 19.30 hodin v kině v
Řevnicích. Lucie PALIČKOVÁ

V sobotu 18. dubna byla dobřichovická Bios hala plná k prasknutí. Na 500
návštěvníků zavítalo na show Hvězdy tančí pro Náruč. Večerní róby oblékli
dámy, pánové i malé děti, které nadšeně očekávali hvězdy z televize Jana
Ondera a Danu Batulkovou - vítěze III. řady Star Dance. Asi 70 účinkujících
bez nároku na honorář předvedlo na 20 tanečních vystoupení - waltz,
rumbu, pasodoble, quickstep... Náruč obdržela z rukou starosty Řevnic šek
na 12.000 Kč od Nadačního fondu Letorosty, dorazil i senátor Jiří Oberfal-
zer. Sponzorem večera byl ale v podstatě každý, kdo si zakoupil vstupenku.
Výtěžek, který Nadace Divoké Husy zdvojnásobí, půjde na podporu klientů
o. s. Náruč. Programem provázela Valerie Zawadská s tanečním mistrem
Martinem Trojanem. Asi každý v sále byl dojat při vystoupení 3 tanečníků na
vozíku - Dancing friends. Emotivní byl celý večer. Věřím, že si při předává-
ní květin tanečníkům klienty Náruče si každý uvědomil, co je v životě nejdů-
ležitější. Šárka HAŠKOVÁ, Náruč, Řevnice, foto Tomáš BRABEC

Kina v okolí
KINO LITEŇ
25. 4. 18.00 AUSTRÁLIE
2. 5. 18.00 BOLT - PES PRO KAŽDÝ
PŘÍPAD                          

KINO ŘEVNICE
24. 4. - 25. 4. 19.30 (So 16.00 a 19.30)
ANDĚL S ĎÁBLEM V TĚLE - divadlo
29. 4. 20.00 MILK
1. 5. 20.00  ČESKÁ RAPUBLIKA
2. 5. 16.00  POHÁDKY NA DOBROU
NOC 
2. 5. 20.00  HLÍDAČ  Č. 47

KINO MÍR BEROUN
20. 4. - 23. 4. 17.30 (St 20.00, Čt 18.30)
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
20. 4. 20.00, 22. 4. 17.30 LÍBÁŠ JAKO
BŮH
21. 4. 20.00 CINKA PANNA
23. 4. 15.30 NESTYDA
24. 4. - 27. 4. 17.30 a 20.00 (Po 15.30,
18.00 a 20.30) MILIONÁŘ Z CHATRČE
25. 4. - 26. 4. 15.30 CRAZY GANG A
ZÁHADA STŘÍBRNÉHO DOLU
28. 4.- 29. 4. 17.30 (St 18.30) KURÝR 3
28. 4. 20.00 JEŽÍŠ JE NORMÁLNÍ
30. 4. - 1. 5. 17.30 (Pá 15.30) MON-
STRA VS. VETŘELCI
30. 4. - 3. 5. 18.30 (Čt 20.00, Ne 17.00)
STRÁŽCI - WATCHMEN
3. 5. - 4. 5. 20.00 (Po 17.30) LÍBÁŠ
JAKO BŮH
4. 5. - 6. 5. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
SEDM ŽIVOTŮ
5. 5. 20.00 DUEL FROST / NIXON

CLUB KINO ČERNOŠICE
21. 4. 20.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH 
28. 4. 20.00 VÝMĚNA 

KINO RADOTÍN
24. 4. 17.00 a 19.30 MEZI ZDMI
25. 4. 17.00 a 19.30 DEN, KDY SE
ZASTAVILA ZEMĚ
26. 4. 15.00 DOBRODRUŽSTVÍ NA
PASECE
26. 4. 17.00 a 19.30 CHE GUEVARA -
REVOLUCE

Na Majálesu budou
k vidění vozy hasičů
Řevnice - Řevničtí hasiči vás zvou
na tradiční Majáles, který se bude
konat 1. května na náměstí Jiřího
z Poděbrad v Řevnicích. 
Malí i velcí zájemci si budou moci
od 9 do 14.00 prohlédnout techniku,
kterou záchranné sbory používají.
Hasiči předvedou šest vozidel, pro-
hlédnout si budete moci hasičský že-
břík z Dobřichovic a středočeský
Hasičský záchranný sbor zapůjčí
čtyři vozy ze stanice Řevnice, které
budou připravena k výjezdu přímo z
náměstí. O zábavu se postará hudeb-
ní skupina Sdružení volných tónů,
vstupné bude dobrovolné. Ve stán-
cích si budete moci pořídit teplé uze-
niny, alkohol či lahůdky, čokoládu s
dalšími sladkostmi a přijet má i per-
níkář. (vš)

Velikonoční veselice byla veselá a hravá
Velikonoční veselice na mníšeckém zámku byla veselá a hravá. Děti běhaly
za maskotem kuřete, které nabádalo návštěvníky, aby přispěli do celostátní
sbírky Pomozte dětem. „Přispívalo se hodně. Byli i tací, co hodili tísícovku,“
uvedla radní Alena Štamberková, která měla sbírku na starost. Na akci při-
jelo hodně řemeslníků, a tak bylo na co se dívat i co kupovat. Děti zaujalo
malování na sklo, ražba mincí a samozřejmě dobroty ve všech možných
podobách. Příběh o Ježíši Kristu připomněl všem, proč Velikonoce slavíme.
Ve výtvarném ateliéru si děti vytvářely malované slepičky, beránky i vajíčka.
Šermířská škola s mušketýry v odpoledních hodinách přinesla atraktivní zá-
bavu opět především pro děti. Jana DIGRINOVÁ, Mníšek pod Brdy

Tipy NN
* Beseda o architektuře s předním
českým architektem Josefem Plesko-
tem se koná se 21. 4. od 19.00 v
Modrém domečku v Řevnicích. Vs-
tupné je 60 korun. (lup)
* Kulturní podvečer pro seniory se
uskuteční 23. 4. od 16.00 v Clubu Ki-
no Černošice. K tanci a poslechu hra-
je multiinstrumentalista Radek No-
vák. Michal STREJČEK
* Kapely Medvěd 009 a Klika zahra-
jí 24. 4. od 20.00 v černošickém Clu-
bu Kino. Vstupné 120 Kč.           (mif)
* Sraz kolomotorů hostí 25. 4. od
14.00 Club Kino Černošice. Od
20.30 zahraje kapela B. LUES. (mif)
* Koncert skupiny Rangers Band se
koná 25. 4. v Lidovém domě  Řevni-
ce od 19.00. Vstup 150 Kč. (pš)
* Cestovatelskou besedu Lucie
Kovaříkové a Michaela Jona Na hli-
níkovém oři divokým západem – na
kole národními parky jihozápadu
USA můžete absolvovat 26. 4. od
19.00 ve Fürstově sále v Dobřicho-
vicích. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Představení Zkrocení zlé ženy se-
hraje 26. 4. od 19.00 v černošickém
Clubu Kino pražské Divadlo na ba-
terky. Vstupné 100 Kč.                 (mis)
* Velký oheň pořádá klub Betlém
Lochovice 30. 4. od 18.00 do 22.00.
Na programu jsou soutěže, hry, pe-
čení trdelníků i buřtů, zpívání při ky-
taře. (mif)
* Valpuržinu afterpárty se sletem
čarodějnic, soutěží o nejrychlejší
koště, hudebním rejem, kouzly a čá-
rami můžete prožít 30. 4. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.               (mis)
* Májové setkání s básní Karla
Hynka Máchy Máj se koná 1. 5. od
18.00 v dobřichovickém zámku. Re-
cituje herec Jiří Schwarz. Hudbou
19. století doprovodí soubor Ludus
musicus a jeho hosté. (vlc)
* Křest a autogramiáda knihy vzpo-
mínek Karla Patáka nazvané Pihoun
od Slavoše  se uskuteční 2. 5. od
10.00 v atriu berounské radnice. (jis)
* Jarní hrnčířské a řemeslné trhy se
konají 2. 5. od 8.00 do 18:00 a 3. 5.
od 9.00 do 17.00 na hlavním náměs-
tí v Berouně.    Jitka SOUKUPOVÁ

Štěpán a Matěj Rakovi zahrají na vernisáži
Beroun - Zkamenělé poklady berounského muzea je název výstavy,
jejíž vernisáž je naplánována v berounském Muzeu Českého krasu na
21. dubna od 17 hodin. 
Vernisáž obohatí vystoupením kytaristé Štěpán Rak a jeho syn Jan-Matěj.
„Výstava seznámí s unikátními ukázkami svědků dob dávno minulých –
obyvatel prvohorních moří, kteří na území berounského regionu žili před
stovkami milionů let a dochovali se v podobě zkamenělin,“ řekl David Pa-
livec z muzea. „Návštěvníkům expozice se nabízí jedinečná příležitost na-
hlédnout na dno pravěkých moří,“ dodal. Výstava potrvá do 13. září. (pš)

Dobřichovice - Tradiční Historický
jarmark kumštu a řemesel se koná
v areálu dobřichovického zámku
25. dubna od 10 hodin. 
Podle Tomáše Kopačky ze sdružení
Nevers, které akci pořádá, je připra-
ven celodenní program a mnoho růz-
ných řemeslníků i kumštýřů. 
„K ochutnání bude mnoho druhů spe-
cialit sladkých i slaných, které bude

možno spláchnout lahodnými nápoji
všeho druhu,“ uvedl Kopačka s tím,
že v programu se představí pořádají-
cí sdružení  se svými aktivitami, kte-
rými jsou historický šerm, gregorián-
ský chorál a břišní tance. „Dále vy-
stoupí divadlo Emillion, Páni z Týn-
ce, Svobodní páni z Nymburka, Duo
Elthin, Cantio Antiqua a další,“ dodal
Kopačka. (mif) 

Na počest Porty 
vysadí 2 000 stromků
Zasaď strom, ať máš kyslík na zpívá-
ní! S tímto mottem se loni poprvé se-
šli dobrovolníci, aby v rámci Čes-
kého národního finále Porty vysadili
lipovou alej v Řevnicích. Na letošek
je připravena obdobná akce se smě-
lým cílem - zalesnění řevnické pase-
ky 2 000 stromky!
Dobrovolníci, kteří se na projektu
chtějí podílet, mají sraz v sobotu 25.
dubna v 9.30 před branou řevnické-
ho Lesního divadla. „Po práci nás
čeká odpočinek, v Řevnicích může-
me přespat - spacák a karimatka je
však nutná, přístřeší a sprchu dodá-
me my. Dobrovolníci nechť se hlásí
na klub@porta-festival.cz nebo na
čísle 608 550 847. Všechny sazeče
Porta odmění permanentní vstupen-
kou na řevnické finále,“ řekla před-
sedkyně sdružení Porta Anna Royto-
vá.           Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Zámek hostí jarmark kumštu
VYSTOUPÍ ŠERMÍŘI, ZPĚVÁCI I BŘIŠNÍ TANEČNICE



Děti zkoušely střílet na Rumcajse
VE VIŽINĚ SE KONAL VELIKONOČNÍ POCHOD SPOJENÝ S HLEDÁNÍM POKLADU
Na Velký pátek se otvírají všechny
poklady, a proto se na Vižině děti se
svými rodiči  a prarodiči vydaly na
tradiční velikonoční pochod. 
Krásné slunečné počasí přilákalo pět
desítek účastníků. Pochod byl určen
především dětem. Cesta byla vyzna-

čena barevnými fáborky, po trase by-
ly ukryty obálky s úkoly a čokoládová
vajíčka. Děti se naučily básničku,
malovaly na silnici velikou kraslici,
hledaly kocoura v botách a házely
šiškami do stromu. V cíli si všichni
upekli buřy, aby se posilnili na hledá-

ní pokladu a střelbu z pušky. Poklad
byl ukryt v truhle pod kořeny stromu
a našla ho Zuzanka Fialová. Truhla
byla plná čokoládových vajíček, bon-
bonů a velikonočních zajíčků. Děti se
o poklad rozdělily a mohly si vyzkou-
šet střelbu na Rumcajse. Akce se vy-
dařila a všichni se příjemně unaveni
z vonícího lesa vraceli domů barvit
vajíčka. Jana FIALOVÁ, Vižina

8/2009

Čermák kreslil Bratrstvo Kočičí pracky

V rámci projektu Noc s knihou dorazil do osovké školy Marko Čermák, ilus-
trátor knihy J. Foglara Rychlé šípy a také dlouholetý člen skupiny Green-
horns (Zelenáči), spolu s Janem Vyčítalem a Michalem Tučným. Přinesl
nám ukázat návrh jedné z kapitol a vysvětlil, jak taková ilustrace vzniká.
Zodpověděl všechny otázky, které si pro něj děti připravily. Na památku nám
věnoval jednu z knih, kterou ilustroval a nakreslil obrázek Bratrstva Kočičí
pracky, který bude zdobit vstupní halu školy. Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Všeradice - Všeradičtí fotbalisté
zatím »válčí« se střídavými úspě-
chy. První mužstvo mužů vyprovo-
dilo Zaječov 5:0 a drží se na hor-
ních příčkách tabulky. Naopak do-
rost se pohybuje nad pásmem ses-
tupu. V dolní polovině tabulky
čtvrté třídy je i béčko.

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Osek B - Všeradice 2:1 (1:0) 
Branka: Mackovič 
Všeradice - Zaječov 5:0 (3:0) 
Branky: Jakoubek, Linhart, Macko-
vič, Černý, Červenka 
Běštín - Všeradice 1:1(0:1) 
Branka: Červenka 
Hostům nebyly uznány dva regulérní
góly, domácí vyrovnali v samém zá-
věru z přísně nařízené penalty. 
Všeradice - Hostomice B 2:1(1:0) 

Branky: Linhart, vlastní 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - Chrustenice 4:2 (1:2) 
Branky: Stegmüller, Suchý, Lenkvík,
Fousek 
V. Újezd - Všeradice B 2:3 (2:1) 
Branky: Jakoubek Pavel 2, Dufek 
Svatá B - Všeradice B 5:2 
Branky: Stegmüller, vlastní 

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Teplýšovice - Všeradice 4:1 (2:1) 
Branky: Černý 
Všeradice - Týnec nad Sázavou 4:0
Góly: Bělecký 2, Silbernágl, Němeček
Jílové - Všeradice 1:1 (0:1) 
Branky: Černý 
Všeradice: Nový Knín 2:1 (0:0) 
Branky: Černý, Bělecký 

Přijďte pálit čarodějnice!
zve starosta Všeradic
Čas neúprosně běží a duben se chýlí k závěru.
Všichni usilovně  pracujete na jarní údržbě svých
zahrádek a okolí svých domů. Jistě je třeba využít
přízně počasí a udělat co nejvíce práce. Přesto,
zastavme se na chvíli a s jarním sluníčkem zkusme
při chvilce nicnedělání zrekapitulovat dosavadní
činnost a zamysleme se nad svojí budoucností.
Říkáte si, proč právě v tomto období mám rekapi-
tulovat svoji práci? Snad právě proto, že jarní
slunce a probouzející se příroda nám všem dodá-
vá sílu a chuť do dalšího života, a to je ta nejlepší
doba pro pozitivní přístup k novým úkolům a vý-
zvám, které nás v budoucnu  očekávají.
Srdečně všechny zveme na pálení čarodějnic, kte-
ré se koná 30. 4. od 17.00 v prostoru Na žabce. 
V příštím čísle přineseme informace k soutěži O
nejhezčí zahrádku, která se bude konat v červnu.   
Prosím, užívejte si jarního sluníčka v radosti,  po-
hodě a hlavně v dobré náladě. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Na velikonoční pochodu ve Vižině si děti také zastřílely. Foto Jana FIALOVÁ
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Dva neuznané góly v Běštíně
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ

Zastupitelstvo: Omlouváme se
Zastupitelstvo obce Všeradice se omlouvá obča-
nům za současný stav v oblasti likvidace domov-
ních fekálií. Tento stav je dočasný a na jeho dal-
ším řešení se intenzivně pracuje. Prosíme občany,
aby k vyvážení jímek prozatím využívali například
tyto společnosti:Jan Nový – 602 361 800, Auto-
doprava Buchar Jiří , Řevnice – 257 721 528, VaK
Beroun - 311 623 445. (bos)

Zloděj ukradl mobil,
tiskárnu i dřevěný erb
Drahlovice - Dřevěný erb se seke-
rami, starý mobil, inkoustovou tis-
kárnu Canon a jiné věci ukradl
neznámý zloděj, který mezi 22.
březnem a 3. dubnem vnikl nási-
lím do chaty v Drahlovicích. 
Lupič napřed vypáčil vrata na poze-
mek, poté verandové dveře objektu,
a pak už ty hlavní do chaty, kde způ-
sobil škodu za 2 800 korun. Policie
po darebákovi pátrá. (šm)
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Dotace na hřiště nebude!
Město Řevnice připravuje stavbu kanalizace v
ulici Třebaňské, která je potřeba k budování vo-
dovodu a kanalizace pro třebaňskou lokalitu U
Dubu. »Oprášili« jsme spolupráci s projektovou
firmou PIK Vítek a pokračujeme v přípravách na
vybudování vodovodu a kanalizace v tomto místě.
Nejprve se musí obnovit územní rozhodnutí, ne-
chat vypracovat projekt atd. V současné době ne-
dokáži sdělit, kdy bude hotovo. Další aktuální ak-
cí je sbírka pro Diakonii Broumov. Podrobné in-
formace jsou vyvěšeny na sekadlech a ve skříňce
OÚ Zadní Třebaň. Konec sbírky je 29. května.
Na 16. května od 8.00 do 11.00 před OÚ Zadní
Třebaň připravujeme sběr nebezpečného a velko-
objemového odpadu. Prosím všechny, aby nepo-
třebné věci vhodné k této akci si ponechali doma
a neodkládali je již nyní ke kontejnerům. Na obec
mohou přivézt jen nepotřebná elektrozařízení
(televize, vysavače, varné konvice, monitory, po-
čítače, rádia, videa, holící strojky atd.) 
S politováním musím oznámit, že jsme nezískali
dotaci na výstavbu sportovního areálu ani z Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy. O dal-
ším postupu rozhodne zastupitelstvo obce.
Jménem SDH Zadní Třebaň a Obecního úřadu
vás zvu na tradiční Staročeské máje, které se bu-
dou konat 30. května od 8.00  před OÚ. Rozsah
programu bude obdobný jako v uplynulých letech.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Pas v Berouně nedostanete
Od 1. do 10. května budou centralizovány infor-
mační systémy správních agend a registry silnič-
ních vozidel v celém Česku. Na berounském pra-
covišti dopravních a správních evidencí v budově
Policie ČR (Tyršova ulice) nebude v této době
možné provádět žádné zápisy do systémů eviden-
ce obyvatel, občanských i cestovních průkazů a
registru aut, nabírat žádosti, vydávat pasy ani
připsat dítě do pasu. Po dobu odstávky bude mož-
né pouze přijímat žádosti o občanské průkazy na
papírových formulářích. Registr řidičů bude v
provozu. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun
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Firmy mohou dostat peníze na kurzy
NOVÝ PROJEKT VZDĚLÁVEJTE SE MÁ ZABRÁNIT PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ V SOUVISLOSTI S KRIZÍ

Poberouní - Firmy na Berounsku i
v okrese Praha-západ, které se
chtějí vyhnout propouštění, mají
šanci získat peníze na vzdělání
svých zaměstnanců. 
Nový projekt Vzdělávejte se je za-
měřen na zaměstnavatele, kteří v dů-
sledku finanční krize museli nebo
budou muset omezit výrobu. „Pro
firmy máme asi dva miliony korun,
řekla Stanislava Strnadová, vedoucí
oddělení trhu práce pro Prahu-západ.
„V současné době  již víme o něko-
lika zaměstnavatelích, kteří budou u
úřadu práce podávat žádosti o přís-
pěvek na úhradu nákladů účasti za-
městnanců ve zmiňovaném projek-
tu,“ potvrdila Strnadová s tím, že zá-
jem je nejvíce o vzdělávání speciál-
ního technického zaměření, ale i o
všeobecné vzdělávání, které by moh-

lo pomoci zaměstnancům v uplatně-
ní na trhu práce. Firmy mohou žádat
i peníze na jazykové kurzy, kurzy
sváření atd. 
Co musí firmy udělat, pokud o pení-
ze na vzdělání usilují? Předně nav-
štívit úřad práce. Ten si firma nevy-
bírá podle sídla, ale podle místa, kde
se nachází provozovna. Zaměstna-
vatelé vyplní žádost, v níž uvedou
důvody, proč se do projektu chtějí
zapojit. Chybět nesmí seznam zamě-
stnanců účastnících se kurzu, název
kurzu a vybraná instituce, jež bude
školení zajišťovat. Součástí je i kal-
kulace nákladů či potvrzení o bezd-
lužnosti. „Cena školení nesmí pře-

sáhnout cenu v daném regionu obvy-
klou. Peníze firma nedostane dopře-
du. Po skončení školení vyúčtuje ná-
klady a my peníze poskytneme,“ do-
plnil Zdeněk Bělohlávek z beroun-
ského úřadu práce. 
Firmy v okrese Praha-západ i Be-
roun se snaží vyhnout propouštění i
takzvanou částečnou zaměstnaností.
To znamená, že po dohodě s úřadem
práce, který musí o změně informo-
vat, jsou zaměstnanci doma se 60 %
platu. V okrese Beroun o částečnou
zaměstnanost zatím požádalo 15 fi-
rem. V okrese Praha-západ je situace
příznivější. „V roce 2009 podali ná-
vrh o částečnou nezaměstnanost

čtyři zaměstnavatelé. V současné
době je v jednání návrh, který by se
týkal 77 zaměstnanců,“ uvedla Str-
nadová. Pavla ŠVÉDOVÁ

BINEC U ŠKOLY. Takovýto pohled se naskytl všem kolemjdoucím u školy v
Zadní Třebani na Velikonoční pondělí. Kolem kontejnerů se povalovaly ne-
jen plasty, krabice a veškerý směsný odpad, ale také kabely, pytle s ořeza-
nými větvemi nebo dokonce stará lednice. Je smutné, že ani sváteční den ne-
přiměl majitele odpadků, aby své vyřazené věci odvezli na skládku nebo ho-
dili do popelnice. Text a foto Lucie PALIČKOVÁ

Dobřichovický park je
uzavřen, upravuje se
Dobřichovice - V Dobřichovicích
se začalo s úpravami parku. V
Řevnicích zase dál pokračují prá-
ce na obnově Palackého náměstí.
Na revitalizaci dobřichovického par-
ku získala tamní radnice peníze z ev-
ropských fondů. Město již vybralo
firmu, která práce za 16 milionů pro-
vede. „Část tvoří práce na obnově a
revitalizaci zeleně a část na vytvoře-
ní mlatových či dlážděných povrchů
parkových cestiček,“ uvedl v dobři-
chovickém informačním listě staros-
ta města Michael Pánek. Park je nyní
pro veřejnost uzavřen. Po dokončení
prací bude vybaven lavičkami, od-
padkovými koši, veřejným osvětle-
ním, bude v něm obnoveno pódium
v místech, kde se dodnes nacházejí
zbytky pódia starého. „V parku ne-
bude chybět malé dětské hřiště a ně-
kolik dalších architektonických prv-
ků,“ doplnil Pánek s tím, že rekon-
strukce by měla skončit v září. (pš)

Z našeho kraje...
*  Pálení čarodějnic pořádají 30. 4.
u dolního jezu v Hlásné Třebani mí-
stní hasiči. Od 18.00 je připraven
program pro děti, v 19.30 bude zapá-
lena hranice. (mif)
* Už jen několik dní mají obyvate-
lé Řevnic na zaplacení poplatku za
odpad. Splatný je do 1. května. Po-
platek činí 500 korun a platí se jed-
norázově. (pš)
* Do konce května mohou Řevničtí
uhradit poplatky za psa: 200 Kč za 1
psa a za každého dalšího 300 Kč.
Vlastník psa, který pobírá důchod a
je to jeho jediný příjem, má slevu:
100 korun za psa a za každého další-
ho 150 korun. (pš)
* Otevírací hodiny na sběrném
dvoře v řevnické ulici V Zátiší jsou
od poloviny dubna: úterý od 15 do
18 hodin a v neděli  od 8.30 do 11.30
hodin. (pš)
* Sběr nebezpečného odpadu se
bude konat  9. 5. od 9  do 12.00 na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v
Řevnicích. Budou se odebírat barvy,
ředidla, pneumatiky, oleje, lepidla či
pryskyřice, asbest, kabely, použité
akumulátory, asfaltové směsi a kyse-
liny. Televize ani monitory či lednič-
ky se brát nebudou, ty je možné prů-
běžně odevzdat ve sběrném dvoře v
ulici V Zátiší. (pš)
* Dvě auta vykradl neznámý pober-
ta z 27. 3. na 28. 3. v Litni, kde par-
kovala před domem svých majitelů.
První obětí byl VW Passat, do něhož
se bez zjevného poškození zloděj
dostal, poničil centrální zamykání a
odcizil částku 250 Kč. U Škody Oc-
tavia vypáčil přední levé dveře, ale
nic nevzal. Škoda na vozech způso-
bená poničením je 20 000 Kč.    (šm)
* K údajnému požáru rychlíku
vyjížděli řevničtí hasiči 5. 4. na nád-
raží do Dobřichovic. Na osobním
voze společnosti Deutsche Bahn Re-
gio Bayern sálaly vysoké teploty z
brzdového systému, nikde však nic
nehořelo. Hasiči vůz prohlédli a
když zjistili, že závada na brzdovém
systému nemůže nic zapálit, předali
místo hasičům Českých drah.      (vš)
* Řidič černé Škody Fabia si 2. 4. v
6.55 u čerpací stanice v Letech napl-
nil nádrž i kanistry benzinem za
2.031 Kč a bez placení odejel. Ka-
mery registrační značku vozidla ne-
zachytily.  (ad)

Fakt, že nevyhráli, Doušu nemrzí. I
když si nebudou moci užít výhru –
deset tisíc euro. „Myslím, že ti, co
vyhráli, peníze potřebují mnohem
víc než my,“ komentoval Douša
fakt, že v kategorii Oheň, do které
byly Meňany nominovány, si prven-
ství odnesl projekt zásobování cent-
ra uprchlíků a nemocnice solární
energií v Barmě. Považuje za úspěch

už jen loňské vítězství v národním
kole. „Nikdo z nás nečekal, že ho
vyhrajeme a budeme reprezentovat
Českou republiku. Měli jsme tu ra-
kouskou televizi, která film o kotel-
ně natáčela. Museli jsme sehnat pře-
kladatele,“ řekl místostarosta. V Mě-
ňanech spalují dřevěnou štěpku déle
než  rok. Na kotelnu je napojeno 70
domácností.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Sanitka si zahrála ve

francouzském filmu
Řevnice, Praha – V novém francouz-
ském filmu, který se v současné době
točí v Praze, si »zahrál« také sanit-
ní vůz řevnické záchranné služby.
„Natáčení se konalo před vchodem
České televize. Jeden z herců měl
potíže se srdcem, tak ho naše sanit-
ka odvážela,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček. 
Kromě toho asistuje lékařská posád-
ka z Řevnic na dostihovém závodišti
ve Velké Chuchli. „Jsme tam prak-
ticky každou sobotu a neděli, při
dostizích i klusáckých závodech,“
dodal Bulíček. (lup)

Měňany »Oskara« nezískaly…
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Třebaňské sdružení ODS zatím nekončí
Zadní Třebaň – Místní sdružení ODS v Zadní Třebani zatím rozpouště-
no nebude, třebaže o tom jeho předsedkyně Kateřina Schwippelová
uvažovala. 
Schwippelová to oznámila minulý týden na oblastním sněmu občanských
demokratů v Berouně, kde se také vzdala možnosti obhajovat post šéfa be-
rounské ODS. Místní sdružení ODS v Zadní Třebani, jehož bývalý člen Jan
Schwippel ve sněmovně pomohl svrhnout vládu Mirka Topolánka, tak zatím
pokračuje v činnosti. Z jejich prohlášení ale vyplynulo, že pokud by se ODS
vzdálila principům, na nichž byla založena, zvážili by členové této základní
organizace své další setrvání ve straně. Místo Zadnotřebaňanky Schwip-
pelové, která svůj post neobhajovala, nyní berounskou ODS povede senátor
Jiří Oberfalzer. (pš) 

Škodovku parkující
u nádraží ukradl zloděj
Karlštejn – Škodu Oktávie ukradl
neznámý zloděj od karlštejnského
nádraží 10. 4. mezi 10. a 16. 00. 
V uzamčeném voze měl majitel
osobní věci. Celková škoda je takřka
200 tisíc korun. 
O dva dny dříve si zloděj odnesl věci
i z auta zaparkovaného u obecního
úřadu Mořina. Zde to měl ale zloděj
mnohem snazší, majitel totiž vůz
neuzamkl. Toho zloděj v době mezi
12.45 a 14.00 využil a odnesl ze zad-
ního sedadla ledvinku s osobními
doklady, hotovostí ve výši 900 korun
a platební kartou. (pš)

Záchranáři ošetřovali zahrádkáře i motorkáře
Poberouní – Během velikonočních svátků měli řevničtí záchranáři na-
pilno. Ošetřovali zraněné motocyklisty i zahrádkáře, v mnoha přípa-
dech zasahovali také u úrazů ve spojitosti s alkoholem. 
Jeden z případů se stal v Halounech na silnici vedoucí k místní hospodě. Zde
havaroval mladý muž na motorce, který zřejmě před jízdou pil alkohol. Po
nehodě zůstal ležet v bezvědomí nedaleko svého stroje. „S otřesem mozku
jsme ho převáželi na ošetření do nemocnice,“ řekl šéf záchranky Bořek Bu-
líček. Policie na místě hledala dalšího muže, který jel nejspíš jako spolujez-
dec, ale z místa nehody odešel. (lup)

V Letech hořel les
Lety, Řevnice - Požár na ploše 10 x
10 metrů likvidovali hasiči v Le-
tech pod lesem 9. dubna večer.
Ačkoli se nedaleko nacházel majitel,
volání na tísňovou linku přišlo z
opačného břehu řeky - od hostů res-
taurace na fotbalovém hřišti. K po-
žáru vyjeli profesionálové z Řevnic i
Sbor dobrovolných hasičů Lety. Vše
se odehrávalo na soukromém po-
zemku, kde hořela louka, kompost a
jeden strom. Ten byl ohněm natolik
poničen, že ho letovští hasiči raději
porazili. (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.

Řevnice, Opletalova 39
tel.: 257 720 835, mobil:736 144 902

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Od začátku letošního roku už letov-
ští kynologové absolvovali několik
akcí. V únoru jsme měli výroční
členskou schůzi, na které byla vy-
hodnocena psovodská liga za loňský

rok. Byla předána ocenění za úspě-
chy v chovu, výstavách i ve výkonu
– tedy za úspěchy na závodech a za
úspěšně složené zkoušky z výkonu. 
Koncem února jsme pořádali semi-
nář o sportovní kynologii, tentokrát
o disciplíně obrany. Semináře se zú-
častnilo přes dvacet zájemců z celé
republiky. Na tuto akci navazoval
další seminář, tentokrát o disciplíně
pachové práce – sportovní stopy,
který se konal koncem března, také
za hojné účasti zájemců.
Nevlídno rychle vystřídalo jarní po-
časí s velmi sympatickými, téměř
letními teplotami. Druhý dubnový
víkend jsme pořádali první letošní
sportovní akci - zkoušky z výkonu
podle Zkušebního řádu Kynologické
jednoty Brno. Zkoušek se zúčastnilo
18 z dvaceti přihlášených psovodů,
sedmnáct z nich bylo úspěšných.
A co nás čeká v nejbližší době? Nej-
prve to bude tradiční prvomájový zá-
vod ve čtyřech kategoriích a pak po
čtrnácti dnech ještě dvoje zkoušky z
výkonu. Závod se koná v pátek 1.
května na cvičáku a diváci jsou sr-
dečně zváni.
Kromě závodu a zkoušek se konají
každou neděli populární kurzy pro
štěňátka, takže na cvičáku je vlastně
skoro pořád živo. A abych nezapo-
mněla - jedno dopoledne na konci
dubna předvedeme dětem z letovské
mateřské školy, co všechno naši pej-
sci umí, jak jsou poslušní, i to, že sp-
rávně vychovaný a ovladatelný pes
nepředstavuje pro okolí nebezpečí.
Naopak, dovede být prima společní-
kem a kamarádem do nepohody.

Alena VANŽUROVÁ, 
Kynologický klub Lety

Pro prodejnu instalatérských
potřeb v Řevnicích přijmeme

prodavače-ku
na stálý pracovní poměr. Základní znalost

sortimentu vítána, nástup možný ihned

Info na tel.: 777 266 238

Kynologové chystají prvomájový závod
POPULÁRNÍ KURZY PRO ŠTĚNÁTKA SE NA LETOVSKÉM »CVIČÁKU« KONAJÍ KAŽDOU NEDĚLI

Cyklisté vzpomenou
J. Kusého a A. Mikše
Cyklististického Memoriálu Josefa
Kusého a Arnošta Mikše se můžete
zúčastnit 25. dubna. Na padesát ki-
lometrů dlouho trasu s cílem v Bělči
u Litně budou účastníci vyjíždět me-
zi 9.45 a 11.00 od pomníčku A. Mik-
še poblíž Požárů u Křivoklátu.
Za startovné 40 Kč cyklisté obdrží
itinerář, malé občerstvení v cíli a di-
plom. Jede se za každého počasí a
za plného provozu! Proto je pod-
mínkou účasti cyklistická přilba a
účastníci musí dodržovat pravidla
silničního provozu! Stravování bě-
hem jízdy si každý zajišťuje sám. Po-
řadatelé nabízejí možnost přespání
po akci ve vlastním spacáku. Kola je
možné přepravit zvláštním vagonem
ve vlaku č. 7725 - z Berouna odjezd
v 8.21 směr Rakovník, výstupní sta-
nice Městečko u Křivoklátu.
Memoriál je vzpomínkou na 30. du-
ben 1942, kdy v lese u Požárů zahy-
nul výsadkář Arnošt Mikš a násled-
ně byl popraven jeho spolupracov-
ník Josef Kusý ze Bělče u Litně. Vo-
jenská akce byla součástí plánu,
který vyvrcholil atentátem na říš-
ského protektora R. Heydricha.
Další informace na tel.: 607966899
a 604895292, respektive mailech
capr@quick.cz a teplo.nosek@at-
las.cz. Miloš NOSEK, Liteň

Na třebaňském Ostrově změří síly vodáci
Druhý letošní závod Českého Poháru pevných lodí DOLNÍ POBEROUNÍ se
pojede 2. a 3. května. V sobotu 2. 5. je na programu sjezd. Odstartuje v 10.00
od jezu v Berouně a na 5,9 km bude zpestřen střelbou u hřiště v Srbsku. Žáci
mají cíl v Karlštejně pod mostem, dospělí na zadnotřebaňském Ostrově. Zde,
v okolí autokempu, se také v neděli 3. 5. od 8.30 pojedou discipliny slalom
a sprint. Na sobotní odpoledne je po ukončení závodu připraven zábavný
program - slalom na nafukovacích kajacích. Přijďte podpořit závodníky,
zafandit a pobavit se na tradiční akci. Libor KVASNIČKA, Neptun Řevnice 

Soustředění vyvrcholilo mistrovským zápasem
Od pátku 17. do neděle 19. 4. se konalo soustředění nejmenších házenkářů -
»špuntů« na hřišti v Řevnicích. Zúčastnilo se ho mnoho nových tváří a tři
trenérky. Počasí si nevybrali zrovna ideální, ale na závěrečné utkání už bylo
skvěle. V neděli toto soustředění končilo zápasem DTJ proti NH, které se
uskutečnilo jako předzápas 2. ligy  mužů.
NH Řevnice – DTJ Řevnice 5:2 (3:0) 
Branky: Holý 3, Filip Edl a Marek Huml po 1 - Markéta Humlová 2
2. liga NH Řevnice – Šroubárna Žatec 17:15 ( 10: 10)
Kvalitní vyrovnané utkání druhé ligy zvrátili naši borci ve svůj prospěch až
v samotném závěru. Petr HOLÝ, Řevnice

TRHEJ! Ukázka výcviku psů. Foto Alena VANŽUROVÁ
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Řevnice poprvé na jaře prohrály
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH 
SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Řevnice A - Semice 2:1
Branky: Chrobák, Štěch
Domácím se vůbec nevydařila první
půle - prohrávali po ní 0:1. Posílení
ofenzivy se však po změně stran vy-
platilo. Nejprve Řevničtí vyrovnali a
šest minut před koncem rozhodli o
svém dalším vítězství.              (Mák)
Zápy - Řevnice A 2:0
První jarní porážka lídra krajského
přeboru. Řevnicím se opět nepovedl
první poločas, a přestože se druhou
půli zlepšily, bojovní domácí si tři
body nenechali vzít. I přes prohru
jsou Řevnice v čele soutěže.    (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Všenory B - Řevnice B 0-0
Řevnice B - Třebotov 1:3
Branka: Maštalíř

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Žebrák 2:2 (1:0)
Branky: Kalivoda 2
Ani třetí jarní utkání nepřineslo do-
mácím tak potřebné tři body. Lety
prohospodařily dvoubrankové vede-
ní!  V 36. minutě po přihrávce Jůny
skóroval Kalivoda. Hosté se snažili
srovnat skóre, ale naopak domácí,
zvýšili vedení v 64. minutě po doráž-
ce Kalivody. Hosté o minutu později
po již tradiční chybě v obraně domá-
cích snížili na rozdíl gólu. V 81. mi-
nutě po protiútoku Žebrák skóre sro-
vnal. O tři minuty později mohl jít
do vedení, ale Zuska hlavičku z pěti
metrů vyrazil.              Jiří KÁRNÍK
Podlesí - FK Lety 3:1 (1:0) 
Branka: Kalivoda
Ztracené tři body ve vyrovnaném ut-
kání. Domácí šli kuriozně do vedení
v 31. minutě, kdy odkop od hostující
branky zasáhl domácího útočníka do

zad a od nich se dokutálel do branky.
V druhém poločasu po centru Jab-
lonského vyrovnal Kalivoda. Hosté
získali převahu, ale domácí v 72. mi-
nutě šli do vedení po další hrubce v
obraně hostí. V 84. minutě domácí z
brejku do otevřené hostující obrany
pečetili vítazství.         Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
D. Újezd – OZT A 1:0
V absolutně vyrovnaném utkání se
štěstí přiklonilo na stranu domácích,
kteří se trefili už v prvním poločase.
OZT nastřelil jen tyč. (Mák)
OZT A – Trubín 3:1
Branky: Jambor 2, Pazdera
Domácí nastupovali s vědomím, že
na jaře jsou bez bodu a že další ztrá-
ta by je mohla přiblížit k sestupovým

vodám. První poločas byl vyrovna-
ný, o čemž svědčí i skóre 1:1. Hned
v úvodu druhého dějství se trefil
Pazdera a OZT mířil za třemi body.
Hosté se ovšem nevzdávali a gólman
Hrdlička musel několikrát předvést
svůj um. Deset minut před koncem
udělal hostující brankář při výkopu
chybu, k odraženému míči se dostal
Jambor, který neměl problém trefit
opuštěnou branku a bylo rozhodnu-
to. Podzimní lídr okresního přeboru
odjel z Ostrova s prázdnou.     (Mák)
Loděnice B - OZT A 2:0
Obě branky Třebaňští dostali z poku-
tových kopů. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Zdejcina – OZT B 0:2
Branky: Krušina 2
Překvapení kola. Domácí měli sice
navrch, ale selhali v koncovce. Na-
opak Ostrovan byl produktivní a prv-
ní jarní body byly na světě.      (Mák)
OZT B – Mořinka 5:1
Góly: Cieciura 2, Krušina 2, Palička
Utkání mělo jednoznačný průběh.
Domácí si trochu zkomplikovali ces-
tu za třemi body v závěru prvního
poločasu, když dovolili hostům sní-
žit na 1:2. Ve druhé půli opět zabrali
a o vítězi nebylo pochyb.          (Mák)
Mořina - OZT B 3:1
Branka: Krušina

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dolní Břežany - Dobřichovice 2:4
Góly: Kuneš, Větrovec, Chaloupka
a Debnár

Hosté zpočátku domácí tým podce-
nili a hráli spíše na krásu. Mnohdy
místo střely do odkryté branky radě-
ji volili další přihrávku… Břežany
dokonale využily znalosti terénu
svého svažitého i nerovného hřiště a
ujaly se vedení. Hosté do poločasu
vyrovnali. Hned po přestávce daly
Břežany další gól na 2:1. To konečně
hosty vyburcovalo a začali hrát napl-
no. Zasypali branku soupeře střelami
a během chvíle třemi brankami vý-
voj utkání otočili. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn - Nový Jáchymov 3:5 
Branky: Beneš, Maleček, Tomášek 
Nižbor B - Karlštejn 2:1 
Branka: Beneš 

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Svatá B - Liteň 3:4 
Branky: Eliášek 2, Los, Velim
Liteň - Chrustenice 2:3 
Branky: Eliášek (pk), Plavec 

II. liga žen
Liteň - Mořina 10:0 
Branky: Vestfálová 3, Mázlová 2,
Smíšková, Kohoutová, Handlová,
Ježková, Kaplanová 
Mladá Boleslav - Liteň 2:1 
Branka: Kohoutová 

Jarní fotbalové boje už jsou v plném proudu.                    Foto NN M. FRÝDL
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Letovan Hudeček oblékl národní dres

Kdy hrají příště
Slavoj Řevnice A

25. 4. 17.00 Řevnice - Dobrovice        
3. 5.   17.00 Vlašim - Řevnice

Slavoj Řevnice B
26. 4. 17.00 Řevnice B -  Kytín 

3. 5. 17.00 Čisovice B -  Řevnice B

FK LETY
25. 4. 17.00 FK Lety - FK Mníšek p.B.
2. 5. 17.00 FK Komárov - FK Lety

Ostrovan Zadní Třebaň
25. 4. 17.00 OZT A - Zdice B    
2. 5. 17.00   Stašov – OZT A

Ostrovan Zadní TřebaňB
26. 4. 17.00 OZT B - Všeradice B 

3. 5. 10.15  Stašov B -  OZT B

FC Karlštejn
25. 4. 17.00 Karlštejn – Cembrit Beroun

3. 5. 10.15 Chodouň – Karlštejn

FC Liteň
25. 4. 17.00 Vysoký Újezd – Liteň 

2. 5. 17.00 Liteň – Mořinka 

FC Karlštejn - II. liga žen
2. 5. 14.30 Liberec – Karlštejn 
9. 5. 10.30 Karlštejn – Trutnov 

FC Liteň - II. liga žen
2. 5. 14.00 Liteň – Stará Lysá
9. 5. 15.00 Varnsdorf – Liteň 

Národní dres oblékl na 1. závodě světového poháru v cyklistickém cross-
country MTB Letovan Jiří Hudeček. Jarní tréninky si Hudeček zpestřil
během soustředění na Kanárských ostrovech a šestitýdenním pobytem ve
Španělsku. Španělské soustředění zakončil 8. 3. závodem crosscountry
MTB v Banyoles, kde se umístil na 29. místě v kategorii Elite Men. Jeho
česká kolegyně Veronika Jarošová (na fotografii s Jirkou) porazila ostatní
juniorky a stala se vítězkou závodu ve své kategorii. O sedm dní později
startoval Hudeček na závodě C1 Alanya Kýzýlalan International Moun-
tain Bike Tournament v Turecku, kde se umístil na 12. místě mezi světovou
špičkou. Svůj první závod letošního světového poháru v crosscountry hor-
ských kol odjel Hudeček 11. dubna v Pietermaritzburgu v Jihoafrické
republice. Letovan v dresu české reprezentace závod bohužel nedokončil z
technických důvodů - svlékla se mu zadní galuska. Pro Jirku Hudečka je
kolo denním chlebem. Díky sponzorům z řad okolních podnikatelů a díky
dárcům může Jirka denně trénovat a reprezentovat obec Lety na českých,
evropských i světových závodech.         Text a foto Ludmila HŮLOVÁ, Lety


