
Aféru s pozemky vyšetřuje policie
PODLE MF DNES SE V ČERNOŠICÍCH PODIVNÝM ZPŮSOBEM SPEKULOVALO S PARCELAMI Cyklistovi už lékař

nepomohl, byl mrtvý
Mořina, Poberouní –  Cyklistu bez
známek života objevili náhodní
svědci na silnici u lomu Amerika
poblíž Mořiny.
„Přestože svědci zahájili laickou re-
suscitaci a naše posádka pak pokra-
čovala v oživování, lékař konstatoval
zhruba po třiceti minutách smrt,“
uvedl šéf řevnických záchranářů
Bořek Bulíček. Případ vyšetřuje po-
licie, příčinu smrti objasní až pitva.
Záchranná služba vyjíždí poslední
dobou ke zraněným cyklistům a
motorkářům stále častěji. Předminu-
lou sobotu se u obce Lety k srazila
motorka s autem. „Zraněného moto-
cyklistu jsme převezli na chirurgii
do pražské nemocnice v Motole,“
řekl Bulíček. (lup)

Černošice – Aféra o spekulativním skupování pozem-
ků představiteli města hýbe Černošicemi. Případu, v
němž hlavní roli hrají starosta Rádl, místostarosta
Jirout a radní Přibík, už se ujala policie. 
„Případem se zabýváme, ale kvůli novému zákonu o zve-
řejňování informací nemůžeme nic dalšího sdělit. Ověřu-
jeme, zda nebyly zneužity informace a zda nedošlo k
trestnému činu,“ potvrdila mluvčí policie pro Prahu-ven-
kov Štěpánka Zatloukalová. 

Podle MF DNES jsou zástupci Černošic podezřelí, že
přes nastrčenou firmu chtěli skupovat v obci pozemky,
měnit územní plány a pozemky zhodnocovat. Jirout s
Přibíkem měli nakoupit 25 tisíc metrů čtverečních po-
zemků za nízké ceny. „Některé se posléze v územním
plánu změnily na stavební parcely. Tím cena pozemků
několikanásobně vzrostla a politici na tom mohli vydělat
desítky miliónů korun,“ napsala Mladá Fronta DNES.
Starosta Aleš Rádl, který je současně poslancem za ODS,
měl pomáhat se získáváním dotací na přivedení inženýr-
ských sítí k pozemkům svých kolegů z vedení obce. 
Všichni tři spekulace s pozemky odmítli. „Iniciátorem
reportáží je má bývalá přítelkyně Lucie Moni. Tato osoba
je obviněná z trestného činu vydírání, kterého se dopusti-
la tím, že na mně po našem rozchodu požadovala milion
korun. Poté, co jí nevyšlo vydírání, přistoupila k útokům,
které mě mají zdiskreditovat jako veřejného činitele,“ na-
psal Michal Jirout. Hájí se tím, že předmětné pozemky
nakoupil před vstupem do komunální politiky. 
„Vyšetřování je vhodný způsob jak vyjasnit mediální
konstrukce,“ prohlásil starosta Rádl.     Pavla ŠVÉDOVÁ

5. května 2009 - 9 (493) 7 Kč

Čarodějnické oslavy

Ve znamení čarodějnic a čarodějníků byl poslední dub-
nový večer. Tradiční pálení ohňů bylo leckde v Poberou-
ní či na Podbrdsku spojeno s dalším stylovým progra-
mem. (Viz strana 7) Foto NN Josef KOZÁK

Auto ukradli v Řevnicích, 
policisté je našli v Šumperku
Řevnice - Štěstí, které potká jen málokoho z obdob-
ně postižených, měla starší obyvatelka Řevnic. Au-
to, které jí kdosi ukradl, policisté našli na druhém
konci republiky, v moravském Šumperku!
Šedesátiletá žena z horní části Řevnic svou Škodu
Favorit zaparkovala 19. 4. večer v ulici Sochorova.
Druhý den ráno si všimla, že její modrozelený vůz není
na svém místě. Krádež auta oznámila policii, která je
zařadila do celostátního pátrání. Po dvou dnech byl fa-
vorit nalezen v Šumperku s rozlomenou spínací skříň-
kou. Tamní policisté při prohlídce automobilu našli
množství stop, které by mohly vyšetřovatele dovést k
pachateli. Automobil byl už vrácen majitelce. (rš)

Poberouní hostí jednu
z největších folklorních akcí
Poberouní - Staročeské máje, jeden z největších
folklorních festivalů v celých středních Če-
chách, začne v sobotu 9. května v Mokropsích
a Hlásné Třebani.
Následující čtyři květnové soboty se v šesti pobe-
rounských a podbrdských obcích - kromě Mok-
ropes a Hlásné Třebaně ještě v Mníšku, Letech,
Všeradicích a Karlštejně - představí tři desítky
folklorních souborů a dalších kapel hrajících de-
chovku, dixieland, country či staropražskou muzi-
ku. Zahraje i symfonický orchestr! Připraven je
bohatý doprovodný program. (Viz strana 2) (mif)

MAJÁLES. Tradiční hasičský majá-
les se první květnový den konal v
Řevnicích. Užily si především děti -
kromě jiného si mohly prohlédnout (a
zčásti i vyzkoušet) záchranářskou
techniku. Foto NN M. FRÝDL

Rozšíří-li se prasečí chřipka, úřad omezí kulturu i sport
Černošice – Vývoj epidemie prasečí chřipky, která se šíří Evropou, sledují i pracovníci
pověřené obce Černošice, pod kterou spadají vesnice a města na dolním toku Berounky.
Starosta města Aleš Rádl informoval, že pokud se nákaza rozšíří na území Česka, budou na celém
území černošického správního obvodu zavedena mimořádná opatření. Radnice je v kontaktu s
krajským úřadem i orgány krizového řízení. „V případě výskytu prasečí chřipky na území České
republiky budou omezena veřejná shromáždění, například kulturní, sportovní a politické akce,
cestování hromadnými prostředky, výuka ve školách a podobně,“ uvedl Rádl, který lidem dopo-
ručuje, aby sledovali informace průběžně zveřejňované ministerstvem zdravotnictví. (pš)

Koruna dorazilana Karlštejn12 stran informací z našeho kraje
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Průvod měl namále, ale bude i letos!
CÍSAŘE KARLA IV. SI ZNOVU ZAHRAJE VLADIMÍR ČECH, ELIŠKOU POMOŘANSKOU OPĚT BUDE DEBORA ŠTOLBOVÁ

Poberouní - Půjde letos Královský
průvod z Prahy na Karlštejn? Na
tuhle otázku neznal dlouhé měsíce
odpovědět vůbec nikdo. Stopro-
centně jasno je vlastně jen pár dní:
Ano, průvod v čele s Otcem vlasti
Poberouním projde i tentokrát!
„Královský průvod převážející císař-
ské korunovační klenoty se z Prahy
na Karlštejn vydá 6. - 7. června,“
uvedl Jan Polouček z pořádající
agentury. „Vyrazit spolu s císařem,
jeho manželkou Eliškou, jezdci na
koních i dvořany v povozech můžete
také vy.  A nebo si udělat výlet do
některé z obcí na trase průvodu, kde
bude připraven stylový program.“ 
Dvakrát pořádal průvod Středočeský
kraj. Letos se ale pořadatelství vzdal
a organizátorského žezla se chopilo
sdružení obcí Region Karlštejnsko.
„Průvodu se naše obce s nadšením
účastní od jeho počátku. Proto jsme
ve chvíli, kdy o něj kraj ztratil zá-
jem, vzali organizaci akce do svých
rukou. Chceme zachovat tradici, jež
spojuje lidi v celém kraji,“ řekl před-
seda Karlštejnska Jiří Hudeček.
Královský průvod vyrazí z Pražské-
ho hradu v sobotu 6. 6. dopoledne.
Před katedrálou svatého Víta císař-
ský pár, ztvárněný i dotřetice Vladi-

mírem Čechem a Deborou Štolbo-
vou, pozdraví kardinál Miloslav Vlk
či některý z jeho pobočníků. 
Nerudovou ulicí průvod poputuje na
Kampu, kde bude na jeho počest při-
praven uvítací program. Průvod pak
bude pokračovat přes Radotín a
Černošice do Dobřichovic, kde pro-
gram prvního dne završí na nádvoří
zdejšího zámku představení muziká-
lu Noc na Karlštejně. V neděli 7.
června pak jezdci i pěšáci budou po-
kračovat přes Lety, Řevnice a Hlás-
nou Třebaň ke Karlštejnu. 
„Ve všech obcích a městech, kterými
bude Královský průvod projíždět,
bude připraveno uvítání s progra-
mem,“ doplnil Polouček s tím, že na
samotném hradě císařskou equipu se

vzácným nákladem přivítá kastelán
hradu. Miloslav FRÝDL

Také letos vyjede císař Karel IV. v doprovodu dvořanů a rytířů na Karlštejn. Foto NN M. FRÝDL

Kudy půjde průvod
Sobota 6. června 2009 

Pražský hrad
Kampa 
Radotín
Černošice
Dobřichovice

Neděle 7. června 2009
Dobřichovice
Lety
Řevnice
Hlásná Třebaň
Karlštejn - náměstí
Karlštejn - hrad

Také letos bude součástí programu
Královského průvodu muzikál Noc
na Karlštejně. Soubor složený z
ochotníků i profesionálů, kteří jsou
doma v kraji kolem dolní Berounky,
představení nastudoval v roce 2006.
Od té doby je uvádí každé léto.
V původní inscenaci si s řevnickými
ochotníky opět zahrají »hvězdy«, -
Peška Pavel Vítek, vévodu bavorské-
ho Jan Rosák a císaře Karla IV., stej-
ně jako v samotném průvodu, Vla-
dimír Čech. Ve Sboru manu slože-
ném ze starostů několika poberoun-
ských obcí bude i tentokrát zpívat

bývalý středočeský hejtman (a sou-
časný ministr dopravy) Petr Bendl či
senátor Jiří Oberfalzer.
Další hlavní role obstarají místní
ochotníci – císařovnu hraje Monika
Vaňková, Alenu Pavla Švédová,
purkrabího Karel Král, krále cyper-
ského Roman Tichý, arcibiskupa Ar-
nošta z Pardubic Petr Říha a Ofku
jeho žena Alena. Muzikál, v němž
nechybí ani koně či koza a znějí pís-
ně známé ze stejnojmenného filmu,
se bude hrát v pátek 5. a v sobotu 6.
června od 20.30 na nádvoří dobři-
chovického zámku. (mif)

Kopie císařské koruny dorazila na Karlštejn
NÁVŠTĚVNÍCI HRADU NAD BEROUNKOU JI BUDOU MOCI  OBDIVOVAT MINIMÁLNĚ DO SRPNA

Karlštejn – Replika císařské koru-
ny už je na hradě Karlštejně. Up-
lynulé pondělí ji tam dovezl její
autor, umělecký šperkař Jiří Ur-
ban. V kapli svatého Kříže ji pře-
dal kastelánovi Jaromíru Kubů a
hejtmanovi Davidu Rathovi.
„Do těchto posvátných míst se koru-
na, byť jde jen o její repliku, vrací po
více než 650 letech,“ uvedl Kubů.
Slavnostní ceremoniál měl začít v
půl páté. Na nádvoří tou dobou po-
stávalo několik televizních štábů, no-
vináři, fotografové i nervózní kaste-
lán Kubů. David Rath s dvěma syny
ale na hrad dorazil s takřka třičtvrtě-
hodinovým zpožděním. Všichni pak
zamířili do kaple svatého Kříže.
Zatímco předchůdce Davida Ratha,
Petr Bendl hodlal kopii koruny vys-
tavovat právě na Karlštejně, Rath má
jiné představy. Její výrobu, která stá-
la 800 000 Kč, kritizoval a označil ji
za mrhání penězi. „Velmi bych váhal
takovou investici udělat, ale když už
je udělána, cítím jako povinnost ji
maximálně využít ve prospěch střed-
ních Čech,“ prohlásil Rath, jenž se

rozhodl korunu střídavě vystavovat
na Karlštejně a v pražské Husově
ulici, kde vznikne expozice Středo-
věkých středních Čech.  
Jisté je, že až do srpna bude replika
středověkého šperku na Karlštejně k
vidění ve druhém prohlídkovém ok-
ruhu, hned vedle kopie svatováclav-
ské koruny.  Výjimkou bude 23. kvě-
ten, kdy bude převezena do Kutné
Hory na den otevřených dveří zdejší
Jezuitské koleje. „Doufáme, že tento
magnet vytáhne zahraniční turisty
právě třeba na Karlštejn, Křivoklát,
do Kutné Hory, a že je navnadíme na
to, co krásného máme ve středních
Čechách,“ pochvaloval si Rath. 
Starosta městyse Karlštejn Miroslav
Ureš se akce nezúčastnil. „Vůbec
jsem o tom nevěděl,“ přiznal.
Třebaže kopie byla vyráběna hlavně
pro to, aby byla použita v Králov-
ském průvodu, kraj ji pro tento účel
nejspíš nezapůjčí. Současné vedení
hejtmanství totiž nechce v tradici
velkolepého průvodů pokračovat.
Dál tedy bude používána divadelní a-
trapa klenotu.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Hejtman David Rath se svými dvěma syny a kastelán Karlštejna Jaromír
Kubů obdivují kopii císařské koruny.        Foto Michaela FEUEREISLOVÁ

Dobřichovice opět uvidí »noc«
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Památky otevřou třinácté komnaty
HISTORICKÉ OBJEKTY MIMOŘÁDNĚ ZPŘÍSTUPNÍ PROSTORY, KAM JE BĚŽNĚ TURISTŮM VSTUP ZAPOVĚZEN
Střední Čechy - Podívat se na místa,
kam je obvykle návštěvníkům hra-
dů a zámků vstup zapovězen, mo-
hou návštěvníci díky novému pro-
jektu 13. komnaty. 
„Lidé budou moci vidět práci restau-
rátorů, historické krovy, sklepy či věže
se starými hodinovými stroji,“ potvr-
dil náměstek ředitele Národního pa-
mátkového ústavu Petr Svoboda. 
V rámci akce otvírání 13. komnat na
zámku Hořovice můžete v květnu nav-
štívit speciální trasu Zámkem od skle-
pa po půdu a dost možná ještě výš.
Navštívíte přízemí východní věže, po
romantické zastávce ve sklepení vy-
běhnete na půdu, kde si prohlédnete
původní střešní konstrukci a z altánu
nad střechou hlavní budovy se vám

naskytne pohled do parku z míst, kam
noha návštěvníka v posledních deseti-
letích nezavítala. Termíny prohlídek
jsou 16., 23. a 30. května vždy v 10, a
14.00. Podmínkou je předchozí rezer-
vace, či on-line zakoupená vstupenka.
Hrad Karlštejn zavede návštěvníky do
podkroví Císařského paláce. Prohlíd-

ka podkroví, kde budou instalovány
modely zachycující středověkou po-
dobu interiérů Císařského paláce, se
pro všechny květnové víkendy stane
součástí I. prohlídkové trasy. 
Zámek Mníšek pod Brdy připravil vý-
jimečnou prohlídku bytu správce pan-
ství s romantickou koupelnou, která je

zdobená dekorativní malbou. Uvidíte i
litinová schodiště a prostory bývalého
archivu ministerstva vnitra. Návštěvu
13. komnaty zámku v Mníšku můžete
absolvovat 9. a 10. 5, prohlídky zač-
nou v 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30 a 15.30.           Pavla ŠVÉDOVÁ

LECHTIVÝ ANDĚL. Lechtivá komedie Anděl s ďáblem v těle se hrála před-
minulý víkend v řevnickém kině. Při dvou vyprodaných večerních představe-
ních diváci tleskali a smáli se, souznění s herci na jevišti bylo dokonalé.
(lup) Foto Jan SEIDEL st. 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
9. 5. 18.00 PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI 
16. 5. 18.00 MONSTRA VS. VETŘELCI

KINO ŘEVNICE
6. 5. 20.00 UPÍR NOSFERATU      
8. 5. 20.00 DENÍK NYMFOMANKY
9. 5. 16.00 KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI
STARÉ PRAHY
9. 5. 20.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH 
13. 5. 20.00 PARANOID PARK           
15. 5. 20.00 POCHYBY     
16. 5. 16.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL?
16. 5. 20.00 NOUZOVÝ VÝCHOD

KINO MÍR BEROUN
4. 5. - 6. 5. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
SEDM ŽIVOTŮ
5. 5. 20.00 DUEL FROST / NIXON
7. 5. - 10. 5. 18.30 MARLEY A JÁ
9. 5. 15.30 - BOLT - PES PRO
KAŽDÝ PŘÍPAD
11. 5. 13.45 CRAZY GANG A ZÁHA-
DA STŘÍBRNÉHO DOLU
11. 5. - 15. 5. 18.30 (Út+Pá 17.30) SEX
DRIVE
12. 5. 20.00 POCHYBY
14. 5. 15.30 REMBRANDTOVA
NOČNÍ HLÍDKA
15. 5. - 18. 5. 20.00 NORMAL
16. - 17. 5. 15.30 LOVECKÁ SEZÓNA 2
16. 5. - 18. 5. 17.30 AŽ TAK MOC TĚ
NEŽERE

CLUB KINO ČERNOŠICE
5. 5. 20.00 MARLEY A JÁ
17. 5. 16.00 BOLT - PES PRO KAŽDÝ
PŘÍPAD

KINO RADOTÍN
8. - 10. 5. 17.00 a 19.30 LÍBÁŠ JAKO
BŮH
10. 5. 15.00 Z DEVATERA POHÁDEK
15. 5. 17.00 a 19.30 RŮŽOVÝ PANTER 2
16. 17.00 a 19.30 VALKÝRA
17. 17.00 a 19.30 VÉVODKYNĚ
17. 5. 15.00 KRTEK VE SNU

Čtvrtý ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz
Černošice se uskuteční od 13. do 17. května. Celý tento
květnový týden bude v Clubu Kino Černošice, na černo-
šických ulicích, v místních restauracích i v černošickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie znít jazzová hudba.
Oblíbeným diváckým zpestřením festivalu jsou koncerty
koncipované jako Open Air (pouliční produkce). Netra-
diční atmosféra je oceňována zvláště těmi diváky, kteří
mimo koncertní zážitek spojený s gastronomickou vsuv-
kou hledají setkání s přáteli, nebo jenom prostou pohodu
»všedního« večera.
Festivalový víkend od 15. 5. do 16. 5. bude v Clubu Kino
patřit interpretům, kteří se řadí mezi naprostou špičku.

Účast potvrdily nejen tuzemské hvězdy formátu Jana Spá-
leného & ASPM, ale i zahraniční interpreti. Vrcholem
festivalu může být pro každého někdo jiný, ale nechat si
ujít třeba famózní Yvonne Sanchez, by bylo pro milovní-
ky jazzu skutečným hříchem. Ten by šlo snad odčinit až v
samotném závěru festivalového týdne v neděli 17. 5. v
černošickém kostele, kde v čistě akustické verzi vystoupí
dívčí vokální skupina Yellow Sisters.
Český rozhlas pořídí z festivalových koncertů nahrávku,
která je určena k odvysílání na stanici Vltava v pravidel-
ném večerním pásmu jazzové hudby. Vstupenky na jed-
notlivé koncerty bude možno pořídit před koncertem v
den jeho konání. Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Tipy NN
* Májovou zábavu můžete navštívit
9. 5. od 20.00 ve svinařském hostinci
U lípy. Hrajete skupina Vepřové ho-
dy. (mif)
* Hokejová taneční párty se koná 9.
5. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Hrají DJ. Bunda a DJ. Vóďa. Vstupné
50 Kč. (mif)
* Pins _n_ Needles a R. Hlavatý se
skupinou zahrají 15. 5. od 20.00 v pi-
vovaru Berounský medvěd.

Miloš KEBRDLE
* Radotínská radost - festival ama-
térských divadel se koná 16. 5. od
14.00 v kulturním středisku Koruna v
Radotíně. Miloslava ČERNÁ
* Cestovatelská beseda s promítá-
ním Martina Mykisky Po zamrzlé ře-
ce do nitra Himaláje se uskuteční 16.
5. od 19.00 ve Fürstově sále v Dobři-
chovicích. Vstupné 50 Kč.            (vlc) 
* Hru Ivana Krause Poker bez esa
sehraje 17. 5. od 19.00 v dobřicho-
vickém Fürstově sále divadelní spo-
lečnost Křoví z Mníšku. Vstupné 80
Kč.                 Vlaďka CVRČKOVÁ
* Výstava Zkamenělé poklady be-
rounského muzea je v berounském
Muzeu Českého krasu přístupná do
13. 9. Výstava seznámí s unikátními
ukázkami obyvatel prvohorních mo-
ří, kteří na území berounského regio-
nu žili před stovkami milionů let a
dochovali se v podobě zkamenělin. 

David PALIVEC 

Řevničtí divadelníci 
slavili první máj prací
Řevnice - V »rolích« pracantů se
první májový den objevili v Lesním
divadle řevničtí ochotníci. To ovšem
nemělo nic společné s byvší stranic-
kou disciplínou, ale s odzimováním
přírodní scény. Brigádníci netřímali
v rukou mávátka, ale hrábě a další
nářadí. 
„Hrabali jsme listí, odklízeli větve,
papíry, nedopalky a instalovali dře-
věné lavice,“ řekla principálka Ali-
ce Čermáková. „Prostě se scéna,
hlediště, ale i zákulisí a technické
zázemí připravovalo na nadcházejí-
cí letní sezonu,“ dodala. Zda si di-
vadelníci na prvního »střihli« jen
tak pro radost něco z K. H. Máchy,
to známo není.  (šm)

Ve čtvrtek 23. dubna se v obřadní síni
řevnického hřbitova rozloučili místní
občané s Milošem Drašnarem, mu-
žem, který dovedl život zasvětit přá-
telství, rodině i službě své zemi. 
Jako královéhradecký rodák trávil
dětství v Dobrušce a v Opočně. Zde
nasával ryzí češství, jež utvářelo jeho
vnitřní život, vztahy k veřejnému i
soukromému dění. Odmala byl v So-
kole. Svůj sen cvičit na sletě si splnil
až v roce 1948. Pak jeho sokolská ak-
tivita v důsledku politických změn uti-
chá. Nemůže však vydržet beze spor-
tu, proto se obrací k tenisu. V té době
řevnický tenis zaznamenává největší
rozkvět. Vedle starých borců zde vy-
růstá hvězda světového jména Marti-
na Navrátilová. Miloš patří k těm,

kteří vytvářejí prostředí pro její růst.
Ale život běží dál i po jiných kolejích.
Dva jeho synové s manželkou Evou
představují spokojené rodinné pro-
středí a tvoří zázemí k jeho profesní-
mu růstu. Jako čtyřicetiletý získává
technické vysokoškolské vzdělání.
Přehoupnou se léta nesvobody, při-
chází rok 1989. Miloš se pouští do
obrody Sokola, a to nejen v Řevni-
cích, ale i na úrovni Jungmannovy
župy a v ústředí. Bez jeho práce by
Sokol v Řevnicích vůbec nevznikl. Po-
sléze se zde stává na řadu let staro-
stou jednoty. Díky jeho zásahům do-
sáhla vypořádání majetku. V roce
1994 cvičí po tolika temných letech
země i Sokola s několika řevnickými
členy na prvním sletě. Leč dožívá se i

velkého zklamání. Potýká se se zby-
tečně vytvářenými překážkami, což
zhoršuje jeho zdravotní stav. Když se
koná letos v únoru  valná hromada,
vystoupí na obranu všeho, co se týká
existence Sokola v Řevnicích. Zákeř-
ná choroba se však tvrdě prosazuje a
tak znovu uléhá. Zápas s ní je však již
nad jeho síly. Umírá ve věku 78 let.
Říká se, že muž má splodit syna, po-
stavit dům a zasadit strom. Tento úkol
bezezbytku splnil a tím, co bylo navíc,
obdaroval svoji zemi i své přátele a
zapsal se trvale do jejich vzpomínek.
Odešel člověk, po němž zůstává citel-
ná mezera. Vstupuje do brány věč-
nosti provázen nejen zármutkem bliž-
ních a přátel, ale i díky za vše, co vy-
konal.    František ŠEDIVÝ, Řevnice

Na vernisáž do Dobřichovic přijede Saudková
Dobřichovice - Vernisáž  putovní výstavy vítězných fotografií 4. ročníku
Olympus FotoAkademie se uskuteční 6. května od 18 hodin velkém sále
dobřichovického zámku. Zúčastní se jí autoři vítězných fotografií i
předsedkyně hodnotící komise Sára Saudková.
„Olympus FotoAkademie je nejrozsáhlejší vzdělávací projekt v digitální
fotografii pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol,“
uvedla Vlaďka Cvrčková  z Kulturního centra města Dobřichovic s tím, že
součástí putovní výstavy byly Dobřichovice už loni. Vítězné snímky budou
v prostorách velkého sálu a zámecké chodby vystaveny do 20.června. (mif)

Zemřel řevnický Sokol Miloš Drašnar

Jazz bude znít v kině, na ulicích i v kostele
V ČERNOŠICÍCH SE USKUTEČNÍ ČTVRTÝ ROČNÍK JAZZOVÉHO FESTIVALU



Nejhezčí zahrádku vybere komise
ZASTUPITELSTVO OBCE VYHLÁSILO DRUHÝ ROČNÍK ZAHRÁDKÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Všeradice - Druhý ročník soutěže o
nejhezčí zahrádku ve vsi vyhlásilo
obecní zastupitelstvo Všeradic. 

(NN)
Zastupitelstvo obce se spolu s výbo-
rem základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Všeradice roz-

hodlo pokračovat ve zlepšování vzh-
ledu naší obce. Chceme systematicky
vytvářet podmínky pro to, abychom
byli spokojeni s prostředím, ve kte-
rém žijeme, aby toto prostředí bylo
na úrovni rychle se rozvíjejícího spo-
lečenského života v obci.
Prvním a často rozhodujícím doj-
mem, který na člověka procházející-
ho obcí zapůsobí, je vzhled domu a
jeho okolí. Proto vyhlašujeme druhý
ročník soutěže o nejhezčí zahrádku.
Loňský první ročník, do kterého se
vás přihlásilo 27, ukázal, že započa-
tý směr je správný. Věříme, že v letoš-
ním roce bude účast minimálně stej-
ná. I tentokrát čekají na tři nejlepší
finanční odměny za jejich poctivou
práci, kterou své zahrádce věnují.
Pravidla účasti v soutěži:
1. Hodnocení se provádí v červnu.
2. Hodnotí se:
- okrasné zahrádky a předzahrádky,
- architektura zahrádky,
- estetický vzhled,
- poměr květin a stálé zeleně,
- stupeň udržování zahrádky.
3. Do soutěže je možno zařadit pouze
zahrádky, jejichž majitelé, po projed-
nání s vedoucím komise s tím vyslovi-
li souhlas.
4. Komise vyhlašuje termín, ve kte-
rém bude hodnocení zahrádek prove-
deno sdělením na vývěsních tabulích
obecního úřadu nebo jiným vhodným
způsobem, a to nejméně 14 dnů před
jeho uskutečněním.

5. Podklady pro konečné vyhodnoce-
ní získává komise při osobní návštěvě
objektů přihlášených do soutěže.
6. Je-li to možné a vhodné, pořizuje
komise fotodokumentaci hodnoce-
ných objektů jako podklad pro možné
posouzení případných sporů a pro
dokumentaci výsledků soutěže.
Vážení spoluobčané, vaše účast v
soutěži je samozřejmě dobrovolná.
Pokud se rozhodnete pro účast, vy-
plňte přihlášku a do 29. 5. ji odevz-
dejte na obecní úřad, nebo v prodej-
ně Jednoty ve Všeradicích. Mnoho
úspěchů v soutěži přeje zastupitelstvo
obce a výbor ZO zahrádkářů.

Bohumil STIBAL, starosta obce
Václav ŠEBEK, předseda ZO ČZS

9/2009

Výlet do středověku

Žáci 5. ročníku osovské základní
školy probírali život ve středověku.
Učivo prolínalo ostatní předměty a
při výtvarné výchově děti dělaly ko-
láž rytíře z plíšků a alobalu. Rytíř-
skou zbroj a obrázky rytířů nám za-
půjčil platnéř Vondrák z Vižiny. 
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Všeradice - Fotbalistům A-muž-
stva Všeradic se po dlouhé době
podařilo přivézt body ze hřiště
soupeře - dokonce dvakrát. Dařilo
se i béčku, které vyhrálo počtvrté v
řadě a přesunulo se do horní polo-
viny tabulky své soutěže.  

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Milín - Všeradice 2:1 (1:1) 
Branka: Bělecký 

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže

Podluhy - Všeradice 0:1 (0:1) 
Branka: Bouček 
Vižina - Všeradice 0:2 (0:2) 
Branky: Bouček, Kulhavý 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - Mořinka 7:1 (2:0) 
Branky: Bouček 3, Stegmüller, Mac-
kovič, Vitner, Gálik 
Zadní Třebáň - Všeradice 0:3 (0:1) 
Branky: Stegmüller, Gálik, Dufek 

Žáci - Okresní přebor Beroun
Všeradice - Nižbor 0:0 (0:0)

Pohodové májové dny!
Vážení spoluobčané! Přišel máj,
jaro je v plném proudu, užíváme
si slunečních paprsků a pohodo-
vých dnů. Stejně jako loni při-
pravilo zastupitelstvo obce se
základní organizací ČZS pro ob-
čany Všeradic soutěž o nejhezčí
zahrádku. Věřím, že se vás při-

hlásí minimálně stejné množství jako minule.
Zastupitelstvo se nedalo zlákat jarním sluníčkem k
slastnému lenošení. Vnitřní úpravy budovy bývalé
školy jsou před dokončením, v květnu bude opra-
vena i natřena fasáda a pomalu se přiblíží otevře-
ní muzea. Dále intenzivně řešíme způsob likvidace
fekálií v obci a jsem přesvědčen, že brzy se nám
tento úkol podaří vyřešit. Podali jsme žádost na
KÚ o dotaci na zateplení MŠ a její rozšíření o dal-
ší místa; o této dotaci bude rozhodnuto v červnu.
Připomínám, že 15. 5. se uskuteční sběr nebezpeč-
ného odpadu v obci a že se 23. 5. budou konat Sta-
ročeské máje. Přeji pohodové májové dny!

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

VATRA. Všeradická  čarodějnická hranice. Pálení čarodějnic se
zúčastnilo asi 30 dětí a 20 dospělých.     Foto Bohumil STIBAL
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Áčko dvakrát »vykradlo« domácí
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ

V autě zemřeli dva mladíci
Lochovice - Katastrofou skončil výlet dvou
mladíků v rychlém autě. Oba zemřeli poté, co
řidič nezvládl řízení a narazil do stromu.
Tragédie se stala 25. dubna v noci. „V 1.20 byli
záchranáři voláni k autu mimo vozovku mezi   Lo-
chovicemi a Hořovicemi. Na místě nalezli dva
mrtvé muže ve věku dvacet tři let,“ uvedla mluvčí
středočeské záchranky Tereza Janečková.       (mif)

Do Všeradic přijedou
umělci z celého světa
Na přelomu června a července se do
Všeradic již počtvrté sjedou malíři a
sochaři z různých částí světa, aby
zde deset dní vytvářeli svá díla. Ten-
tokrát přijali pozvání umělci kromě
České republiky, rovněž ze Sloven-
ska, Německa, Švýcarska, Ukrajiny,
Mongolska a Kanady. 
Letošní setkání se uskuteční od 24.
června do 4. července. Jako ateliéry
tvůrcům poslouží prostory zámku,
rodiště spisovatelky M. D. Rettigové.
Toto kouzelné místo jim jistě bude in-
spirací k vytvoření zajímavých děl,
jejichž prostřednictvím se okolní svět
dozví i o části české historie. 
Vernisáž obrazů a soch, které budou
během výtvarného plenéru vytvoře-
ny, budou představeny na vernisáži,
jež se uskuteční 3. července v restau-
raci Na Růžku. Jako každý rok jsou
na vernisáž pozváni i zástupci amba-
sád jednotlivých zúčastněných států.
Přijměte pozvání také. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice
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V sobotu 25. 4. se za nádherného po-
časí konal 1. ročník festivalu rocko-
vých kapel MořinkaFEST, okořeně-
ný pečením berana. Jak už z názvu
vyplývá, na Mořince. 
Mezi zkušenými kapelami, jako jsou
Baba Jaga, Woodenshoes, Two Heart
Pub Band a HSM, si zde prvně za-
hrála i řevnická kapela Černá Mam-
ba ve složení Míša Macourková –
kytara, zpěv, Anča Ledvinková – bicí
a Jenda Paukert – baskytara. Celkem
zahráli 10 písniček, z toho 4 z vlast-
ní tvorby. A že se všem Mamba líbi-
la, o tom nebylo pochyb. Diváci si
vytleskali přídavek. Všichni se moc
těšíme na další koncerty a organizá-

torům MořinkaFESTU děkujeme za
krásně prožité odpoledne. 

Hana MACOURKOVÁ, Řevnice

Černá Mamba má za sebou premiéru
NOVÁ ŘEVNICKÁ ROCKOVÁ SKUPINA ZAHRÁLA NA PRVNÍM ROČNÍKU MOŘINKAFESTU

V Radotíně otevřeli
nové dopravní hřiště
Nové dětské dopravní hřiště bylo na
konci dubna otevřeno v Radotíně. Z
částky 1,5 milionu korun vynalože-
né na výstavbu, tvořily dotace Hlav-
ního města Prahy asi 90 %. 
Hřiště se nachází v areálu školy v
Loučanské ulici a určené je nejen
pro vzdělávání dětí v dopravní vý-
chově, ale i pro širokou veřejnost.
Nabízí simulovanou jízdu v provozu
přes světelnou křižovatku, světelný
železniční přejezd, kruhový objezd
či jednosměrnou komunikaci. Poblíž
dopravního hřiště jsou k dispozici i
hřiště další - na pétanque, plážový
volejbal, fotbal či atletiku.

Jana HEJROVÁ, Radotín

Třebaňským školákům
se na soutěži líbilo
Čtvrťáci ze zadnotřebaňské málotříd-
ky se předminulý pátek zúčastnili do-
pravní soutěže v Berouně, pořádané
ministerstvem dopravy. Přestože byli
na soutěži poprvé, dařilo se jim. Na-
konec se umístili šestí z devíti ve své
kategorii mladších žáků a šestí z je-
denácti v celkovém hodnocení všech
zúčastněných škol. 
Na soutěži se dětem moc líbilo. Bo-
jovný duch, nadšení, příprava na
soutěž i samotné výkony - to vše bylo
prima zpestření našeho společného
soužití ve škole. Michal Hunder byl
vynikající ve zdravovědě, odpovídal
jako zkušený záchranář na otázku, co
by dělal s kamarádem, který spadl z
kola a je v bezvědomí. Byl pochvále-
ný i za výbornou jízdu na dopravním
hřišti, jel rozvážně a správně. Pavlík
Karpíšek byl zase statečný a trpělivý,
na svou postavu měl velká kola, pře-
sto vše zvládl na výbornou. Deniska
Schýbalová byla z družstva nejúspěš-
nější v jízdě zručnosti. A ta byla hod-
ně těžká! Na soutěži se neztratili ani
třeťáci, když pomáhali na stanovišti
jízd zručnosti s překážkami. Už se
těší na svou účast příští školní rok.
Musím všechny děti moc pochválit!

Monika MAZÚROVÁ, 
ZŠ Zadní Třebaň

Na základě programu společnosti
Člověk v tísni Jeden svět na školách
jsem se se svým týmem rozhodla pro
projekt s názvem Liliovník tulipáno-
květý. Cílem bylo seznámit veřejnost
s neobvykle se vyskytujícím  vzácným
stromem, o jehož existenci neměli
někteří místní občané ani potuchy.
Náš projekt se uskutečnil v Litni. Za
místní základní školou jsme si totiž
povšimli onoho vzácného stromu, o
kterém jsme si vyhledali další infor-
mace na internetu. Liliovník tulipá-
nokvětý je listnatý opadavý strom
dorůstající výšky až čtyřiceti metrů.
Jeho velké květy barevně nevynikají,
jsou zelenožluté s oranžovým prouž-
kem naspodu plátků, tvarem a veli-

kostí připomínající tulipán. 
Nejprve jsme objednali v truhlárně
dřevěnou tabulku, kterou jsme nala-
kovali. Z internetových informací
jsme sestavili popisku, nechali zala-
minovat a připevnili. U stromu jsme
umístili informační ceduli s popisem
stromu a vše zdokumentovali. Celý
projekt předáme výše zmíněnému
programu.
Práce na projektu nás moc bavila a
jsme rádi, že jsme mohli udělat něja-
kou dobrou věc pro naše okolí. Dou-
fáme, že lidé procházející kolem st-
romu na hřbitov, se na chvilku zasta-
ví, přečtou si informace o liliovníku
a zahledí se do koruny vzácného st-
romu.     Klára DVOŘÁKOVÁ, Liteň

Liteňští představili svým sousedům vzácný strom

Albánie se vlastně teprve probouzí. Vzdělání tam
bylo velmi omezené, téměř nikdo neumí cizí řeči.
Představitelé jejich sdružení politických vězňů
vystupují vždy jen s tlumočnicemi. Není divu - st-
rávili ve věznicích více než čtyřicet let.
Jako líbeznému pohlazení nasloucháte hlasu mue-
zina zvoucího své souvěrce k ranním modlitbám.
Mešity v menších městech bývají výstavné. Mina-
rety svítí do dáli a zvou muslimy k bohoslužbám.
Nechybí však ani křesťanské kostely.
Největším archeologickým parkem Albánie je
Apollonia, pocházející z doby octaviánské. Za-
chovalý amfiteatr připomíná řecký Epidauros. A
to Albánci dosud odkryli stěží deset procent pro-
storu. Země se tedy probouzí ve všech směrech.
Lidé si však dovedou vážit i vymožeností, řekl
bych, politických. Ve dnech našeho pobytu byla
Albánie přijata do NATO. Oslavy byly opravdu

spontánní. Albánci vnímají toto rozhodnutí jako
skutečnost přinášející pocit bezpečí, jako konec
století trvajících útrap. Hlavní náměstí zaplnily
desetitisíce lidí, dávajících najevo svoji radost. Na
třech obrazovkách se střídaly historické výjevy s
postavami moderních zpěváků a hudebníků. Svě-
telný rámec večera vytvořil opravdu slavnostní
ohňostroj. Nemohl jsem si vzpomenout, že by ta-
kové oslavy byly u nás po vstupu do NATO. My
jsme se jich toho večera mohli zúčastnit až na zá-
věr, neboť jsme byli pozváni k předsedovi vlády,
který pro nás uspořádal recepci. 
Během nedělní cesty do Apollonie jsme se mohli
seznámit se systémem, který vybudovali komu-
nisté k odražení útoku »imperialistických nepřá-
tel«. Celá krajina podél pobřeží je poseta malými
železobetonovými bunkry. Mají tvar kulové výse-
če, jejíž průměr je asi dva metry a výška 80 cm.

Každý má střílnu otočenou k předpokládanému
nepříteli. Bunkry, kterých prý bylo osmdesát tisíc,
jsou zasazeny do země, »obránci« v nich mohli
jen ležet. Postaveny byly i bunkry velké, přibližně
stejného tvaru o průměru asi 4 metrů a výšky ne-
celých 180 cm. To vše nyní slouží jako ukázka tu-
ristům a jako připomínka časů, které se již nikdy
nesmí vrátit. 
V pondělí se s námi zvedlo letadlo nad hřebeny
hor pokryté sněhem. Zakroužilo nad mořskou zá-
tokou a zamířilo na sever. Pod námi opět hory. Tu-
dy asi ustupovaly stovky našich vojáků, kteří se
přidali v roce 1914 k obráncům Bělehradu. Po
jeho pádu je čekal ústup přes hory do Albánie, na
kterém číhala smrt hladem, žízní i nemocemi.
Hrstka, která přežila, se stala základem Čsl. legií
v Itálii. Jsme tedy s Albánií přece jen historicky
spjati. František ŠEDIVÝ, Řevnice

ČERNÁ MAMBA. Dívčí část řevnické skupiny Černá Mamba při svém prv-
ním vystoupení na MořinkaFESTU. Foto Hana MACOURKOVÁ

Hlas muezzina zní jako líbezné pohlazení...
SPOLUPRACOVNÍK NN FRANTIŠEK ŠEDIVÝ SE VYPRAVIL DO JEDNÉ Z NEJCHUDŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ - 2)

Tabulka, kterou vyrobili Liteňští. Foto Klára DVOŘÁKOVÁ



Strana 7, ZPRÁVY Naše noviny 9/09

V kraji zaplály velké čarodějné ohně
ZÁCHRANÁŘI MĚLI LETOS PRÁCE MÉNĚ, NEŽ JINDY, V OSOVĚ NA »VELKOU HROMADU« NAKONEC NEDOŠLO
Řevnice, Osov, Poberouní – Den
oslav pálení čarodějnic proběhl v
Poberouní oproti jiným rokům
celkem v klidu. Posádka řevnické
záchranky vyjížděla jen k několi-
ka úrazům. 
„Ty byly způsobené hlavně v důsled-
ku požití alkoholu,“ uvedl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček. Podle něj
zasahovali jeho lidé na fotbalovém
hřišti na Mořině, kde upadl mladý
muž, zřejmě pod vlivem alkoholu.
Po pádu měl velkou tržnou ránu na
hlavě a otřes mozku, takže byl pře-
vezen do nemocnice v Motole.
Oslava Čarodějnic na kopci Vrážka
nad Řevnicemi se i přes mírnou ne-
přízeň počasí vydařila. I když někte-
ré lidi od výstupu na kopec občasný
déšť odradil, bylo kolem ohně živo.
Byli tu místní, lidé z okolních obcí a
dorazily třeba i páry z jižních Čech.
Parta nadšenců opět postavila pře-

krásnou vatru, jejíž vrchol zdobila
čarodějnice. Oheň byl zapálen přes-
ně v devět hodin. Čarodějnice, kte-
rou vyrobila Karolínka Eliášová s
kamarádkou, ale plamenům odoláva-
la. „Umí kouzlit, přivolala si i déšť,“
komentoval její výdrž Tomáš Svobo-
da. První plamen ji »lízl« až po pěta-
dvacet minutách. Na kopci nechybě-
lo ani občerstvení, o něž se postaral
pojízdný hostinec od Jelínků. 
Velká hromada klestu čekala posled-
ní dubnový den na zapálení nad
Osovcem. Několik minut po šesté
vyrazil průvod malých čarodějnic a
čarodějníků od osovského hřiště a na

rozdíl od minulých let, kdy obcí
»prolétali« za doprovodu bubnů,
letos se »kradli« k místu exekuce po-
tichu. Kolem půl sedmé jich dorazi-
lo třiadvacet a začalo se soutěžit. Na
programu byl  tradiční hod koštětem
na dálku, slalom v letu na koštěti,
soutěž o nejhezčí doma vyrobené
koště a vyhlášení Miss čarodějnice-
čarodějník. Vítězové si odnesli slad-
kosti pro mlsné čarodějnické jazýč-
ky, ostatní bonbóny a všichni se pak
vrhli s erárními buřtíky k malému
ohni. Na ten velký ale nedošlo. Míst-
ní hasiči nemohli přijet, a tak hroma-
da čeká stále na svůj čas. Komu

velký oheň chyběl, zajel si do ved-
lejší Vižiny.      Lucie PALIČKOVÁ,

Pavla ŠVÉDOVÁ, Josef KOZÁK

POJEDE HISTORICKÝ MOTORÁK. V návaznosti na loňský výletní vlak,
který projel Českým krasem, se letos 14. 6. koná jízda výletního vlaku Křivo-
klátsko. Pojede se z Prahy přes Kladno, Řevničov, Rakovník, Křivoklát, Niž-
bor a Beroun zpět do Prahy, cestujícím bude po celou vyhlídkovou jízdu
sloužit vlakový bufet. Nejen železniční nadšenci si přijdou na své díky proje-
tí vleček do šamotky v Lužné a do vápenky Čertovy schody v Českém krasu.
Bližší informace, ceník jízdenek a přehled volných míst ve vlaku najdete na
stránkách www.vyletnivlak.cz. Tomáš KRAUS, foto  ARCHIV

Z cesty na řevnické
úřady zmizí bariéry
Řevnice – Bez zdolání jediného
schodu se už brzy lidé dostanou na
podatelnu, matriku či stavební
úřad řevnické radnice. Nyní se do-
končují úpravy přízemí úřadu,
kam byly kanceláře přestěhovány.
„Záměrem bylo lepší zpřístupnění
služeb městského úřadu. Počítám, že
kanceláře začnou fungovat během
května,“ řekl starosta města Miro-
slav Cvanciger s tím, že vybrány by-
ly ty nejnavštěvovanější agendy -
matrika,  pokladna a hospodářský
odbor. Zmizel také schod u zadního
vchodu do dvora. Hlavní budovu s
tou, kde nyní sídlí stavební úřad spo-
jil nový bezbariérový chodník.
Prostory, které se uvolní v patře, rad-
nice využije zejména jako archiv. Na
akci město získalo dvoumilionovou
dotaci od ministerstva financí. (pš)

Z našeho kraje...
* Setkání u pomníku na řevnickém
náměstí Jiřího z Poděbrad, kde si lidé
připomenou výročí konce 2. světové
války, se koná 7. 5. od 17.00. (mif)
* Nultý ročník svatebního minivele-
trhu se uskuteční 9. 5. od 11.00 v
dobřichovickém zámku. Uvidíte
ukázky svatebních šatů, snubních
prstýnků, svatební tabule s ochutnáv-
kou aj. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Přednáška Dárcovství kostní
dřeně a krve PhDr. Věry Reichlové z
hematoonkologické kliniky v Moto-
le se koná 13. 5. od 10.00 v Klubu
Betlém Lochovice. (mif)
* U-rampa, která je nyní v řevnické
Školní ulici, se postěhuje. Umístěna
má být na starém hřišti za vodou. „Je
to proto, že v okolí vznikal velký ne-
pořádek,“ vysvětlil řevnický starosta
Miroslav Cvanciger. Podle něj je
možné, že by vedle U-rampy vznik-
lo i posezení pro mládež. (pš)
* Sloupek zamezující vjezdu kolem
Zámečku k poště, spořitelně a res-
tauraci Galerie nechala vybudovat
řevnická radnice. Zábrana u Zámeč-
ku byla totiž opakovaně poškozena a
vozidla jezdila i po přilehlém trávní-
ku. Rada města uložila MěÚ, aby
apeloval na provozovatele zařízení,
aby zakázali jejich zásobovatelům
používat chodník jako příjezdovou
cestu. (pš)
* Dvě autobusové zastávky by mo-
hly v budoucnu přibýt v Řevnicích.
Potvrdil to starosta města Miroslav
Cvanciger. „Jedna zastávka by moh-
la vzniknout u hřbitova, další na kři-
žovatce ulic ČS armády a 5. května,“
doplnil Cvanciger. (pš)
* Třináctiletý chlapec spadl z terasy
na chatě u své babičky poblíž Černo-
šic. Způsobil si otřes mozku a poh-
moždění krční páteře. „Naše posádka
ho po zajištění krčním límcem pře-
vezla na chirurgii do motolské ne-
mocnice v Praze,“ řekl šéf řevnické
záchranky Bořek Bulíček.            (lup)
* Rybářský přístřešek na ostrůvku
mezi Lety a Řevnicemi hořel 23. 4.
Žhář ho zapálil kolem 9.00 večer, ha-
sičům se ho zachránit nepodařilo.
Komu přístřešek překážel, policisté
nezjistili. (vš)

Střední Čechy - Středočeský kraj
vyzval lidi, aby mu hlásili, které
silnice jsou ve špatném stavu.
Hejtmanství chce přednostně op-
ravit ty cesty, které obyvatelé vní-
mají jako nejhorší. 
Lidé na internetových stránkách kra-
je najdou formulář, do nějž mají za-
nést informace o stavu silnice. Spolu
s ním mají  hejtmanství zaslat i foto-

grafii dokumentující poškození sil-
nice a kontaktní údaje, na něž chtějí
zaslat odpověď. 
Cesty ve Středočeského kraji patří k
nejvytíženějším v Česku a jejich
stav je žalostný. Devastují je zejmé-
na přetížené kamiony a další náklad-
ní auta, která se po zavedení mýtné-
ho přesunula z dálnic na silnice niž-
ších tříd. Miloslav FRÝDL

Včelař přišel o úly
Liteň - Tři nástavné úly s poměrně
silnými včelstvy ukradl neznámý zlo-
děj liteňskému včelaři. Darebák pře-
konal visací zámek domku s úly. 
„Podle provedení a výběru včelstev
šlo o člověka, který o včelaření něco
ví,“ sdělil velitel karlštejnských po-
licistů Petr Procházka. Majitel úlů
má vyčíslitelnou ztrátu 7 500 Kč, ale
další nevyčíslitelnou, protože silné
včelstvo je nejen »piplačka«, ale i
citový koníček. (šm) 

Kraj žádá: Hlaste špatné cesty!
HEJTMANSTVÍ SLIBUJE, ŽE OPRAVÍ NEJHORŠÍ SILNICE

Řevnice spustily nové webové stránky
Řevnice – Nové webové stránky spustila radnice v Řevnicích. Mají ne-
jen novou grafickou podobu, ale i některé nové služby.
Starosta města Miroslav Cvanciger věří, že na web nyní pro informace zaví-
tá více lidí. Stránky jsou přehlednější, v levé části jsou rozděleny do tří hlav-
ních okruhů na město, samosprávu a úřad. Nechybí e-podatelna či on-line
přenosy ze zasedání. Nová je kolonka Zeptejte se nás, díky níž se můžete
zeptat na cokoliv týkající se města Řevnice. Kromě fotogalerie je tu i virtu-
ální procházka po některých objektech, jako je Zámeček nebo obřadní síň.
Návštěvníci najdou turistický servis, informace o ubytování a stravování i
kulturní přehled. Jedním z nedostatků jsou kontakty. Jsou zde sice uvedeny
kromě pevných linek i služební mobilní telefony, ale chybí jména. (pš)

Hasiči vyjížděli k ohni
do Bělče i do Třebaně
Běleč - O 15 balíků lisované slámy
přišel 20. dubna soukromý země-
dělec z Bělče - balíky začaly hořet
na přívěsu za traktorem.
Přívěs se nacházel na poli přibližně
200 metrů od Bělče směrem ke gol-
fovému hřišti. Na místo se sjeli ha-
siči z Řevnic i Karlštejna. Balíky
sražené k sobě bylo nutné rozdělit,
aby bylo hašení účinné. Majitel pro-
to přijel s nakladačem, slámu z vozí-
ku rozebral a roztahal po poli. Požár
vznikl od zablokovaného kola.
Balíky slámy za 15 000 korun země-
dělec pravděpodobně zaorá. 
Tentýž den večer vyjížděli řevničtí
profesionální hasiči i k požáru trávy
o rozloze 10 x 20 metrů nad Zadní
Třebaní. Oheň byl po půl hodině
uhašen pomocí jediné cisterny. (vš)

Ulice už mají jména, úřad čeká na připomínky
Hlásná Třebaň – Názvy ulic pro Hlásnou Třebaň a Rovina už jsou hoto-
vé, místní mají už jen měsíc na poslední připomínky. 
„Máme už všechny názvy, ale bereme ještě v potaz případné změny. Třeba
jméno ulice Pod hřbitovem se lidem zdálo moc smutné, takže se bude jme-
novat Na paloučku. Proti názvu ulice Řepná se zase ohradila tamní obyva-
telka Jitka Švecová z obavy, že se jí začne říkat podle místa bydliště » řepá-
ku«,“ uvedl místostarosta obce Miloš Palek. Jasná je už ulice Karlštejnská,
Rovinská nebo Mořinská, ty jsou dány hlavním cílovým »tahem«. „Záměrně
jsme upustili od jmen osob, i když máme slavné občany. Spíš jsme vychá-
zeli ze zažitých a léta užívaných názvů,“ doplnil Palek s tím, že prostor od
hospody Na Růžku, přes centrum až k lávce ponese jméno U kapličky.   (šm)

Vodovod na Rovinech
je před dokončením
Hlásná Třebaň – Projekt vodovo-
du vedeného z Letů do celé osady
Rovina je před dokončením.
„Do finále se už dostává i povolova-
cí řízení,“ řekl Miloš Palek, místo-
starosta Hlásné Třebaně, pod níž
Rovina spadají. Na vodovod získala
obec 3 750 000 Kč díky poslanci Ja-
nu Schwippelovi při tzv. »dělení
medvěda«. „Uvidíme, na jaké vodo-
vodní pokrytí Rovin tyto finance z
rozpočtu budou stačit. Bude se pro-
stě stavět, dokud bude za co,“ dodal
Palek s tím, že radnice má snahu, co
nejdříve začít také  výstavbu kanali-
zace v Hlásné Třebani. „V první fázi
se bude jednat hlavně o čistírnu
odpadních vod,“ uzavřel.            (šm) 
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Maďarsko? Skvělá, ale krátká dovolená
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU SI UŽÍVALY V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH I VE VINNÉM SKLÍPKU

Hlásnotřebaňské neformální sdruže-
ní Holky v rozpuku se na konci dub-
na vydalo do Maďarska. 
První zastávkou byl hrad Červený
Kameň na Slovensku. Unikátní ob-
jekt, založený roku 1240 královnou
Kunhutou, byl v roce 1970 vyhlášen
národní kulturní památkou. 
Večer jsme dorazily do Sarváru, kde
jsme se ubytovaly. Druhý den dopo-
ledne jsme strávily v krásných ter-
málních lázních. Odpoledne jsme
absolvovaly prohlídku renesančního
zámku ze 16. století. 
Třetí den dopoledne opět odpočinek
v lázních a pak odjezd do městečka
Sümegu, kde jsme si prohlédly hra-
niční pevnost, chránící zemi před
mongolskými a tureckými nájezdy.
Večer jsme strávily ve vinném sklíp-
ku s terasou, nabízející nádherné pa-
norama hradu i města v podhradí. 
Zájezd byl vydařený, ubytování, st-
rava, víno, pivo i sem tam nějaká ta
kořalička neměly chybu. Bezva strá-
vená dovolená, i když velice krátká!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

HOLKY V LÁZNÍCH. Hlásnotřebaňská výprava v maďarských termálních
lázních. Foto ARCHIV

PROJEKT AFRIKA. Celoškolní projekt Afrika si užily děti ze základní školy
v Řevnicích. Viděly film o Africe, Afričané jim přednášeli a hráli na bubny.
To si děti mohly i zkusit, navíc se dozvěděly, jaká je v Africe škola a jaké sta-
rosti mají tamní obyvatelé. Všechny třídy měly nacvičený svůj program,
některé tančily, jiné zpívaly nebo kreslily na toto téma. Krásné zpestření při-
pravila paní Klimentová, když děti nalíčila, její kolegyně pak holčičkám
česala copánky. (lup)  Foto Ludmila CHROUSTOVÁ

Vyrazili Zemi na pomoc!

V Litni se každoročně připravujeme
na Velikonoce na několika frontách.
Ve škole už dlouho před svátky začí-
náme tvořit. Inspirováni jarem malu-
jeme, modelujeme, kreslíme, barví-
me kraslice a zdobíme třídy.
V liteňské školce se stalo milou tra-
dicí setkání rodičů, dětí a zaměst-
nanců, které je organizováno jako
tvůrčí dílna. I my, kteří s četnějším
potomstvem využíváme služeb míst-
ní mateřinky už několik let za sebou,
se nikdy nenudíme, protože pokaždé
nás čeká něco nového. 
Nejvíce aktivit připraví učitelky, kte-
ré se nespoléhají  na náš výtvarný ta-
lent a při vymýšlení technik se snaží
zvolit takové, jimiž dosáhneme us-
pokojivého výsledku. Občas se za-
pojí rodiče, a tak se my i naše děti
můžeme seznámit s netradičními
technikami a materiály. Před několi-
ka lety nás učila Martina Eberlaino-
vá plést z proutí zvonky, letos zase

velký úspěch sklidila maminka Ni-
kolky Malinové s keramikou.
My, co chodíme pravidelně, víme, že
na nás myslí i paní kuchařka, která
připravuje s dětmi občerstvení. Letos
upekly jidáše, připravily jednohubky
a ke kávě i čaji nabízely moučníky.
Aktivity obou liteňských škol - ma-
teřské i základní se potkaly na Jar-
ním liteňském mámení, akci organi-
zované Střediskem volného času Do-
meček Hořovice v sále liteňského
hostince. Pestrý program byl věno-
ván i výrobkům dětí. Soutěž o nej-
krásnější či nejoriginálnější kraslici
měla velký úspěch a někteří naši žáci
si odnesli pěkné ceny a diplomy.
Posledním velikonočním zastavením
byla návštěva prodejní výstavy v mí-
stní knihovně, kde se představili se
svými výrobky klienti Ústavu sociál-
ní péče v Suchomastech. Akci nav-
štívili mimo žáků obou škol i další li-
dé.         Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Liteňské děti soutěžily s originálními kraslicemi
V MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE SE NA TVŮRČÍ DÍLNĚ SETKALI RODIČE, DĚTI I ZAMĚSTNANCI

NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICE. Vítězové soutěže o nejkrásnější velikonoční
kraslici, kterou vyhlásil Domeček Hořovice. Foto Hana HAVELKOVÁ

Celá liteňská škola oslavila Den Ze-
mě, každá třída měla program. Žáci
1. třídy se rozhodli, že pojmou tento
den jako skutečnou narozeninovou
oslavu. Nejdříve společně přemýšle-
li, co by Zemi popřáli. Vymysleli to-
ho spoustu, třeba hodně nových stro-
mů, aby se jí lépe dýchalo. 
K narozeninám patří také gratulace,
a tak i Země dostala od všech prvňá-
ků nakreslená a napsaná přání. Ty
jsou teď k vidění na chodbě v příze-
mí školy. Na závěr dne se děti učily
třídit odpad, prošly se Litní a ukazo-
valy si, jak jsou rozdělené kontejne-
ry na tříděný odpad. Vycházku zavr-
šily za poštou, kde je sběrné místo
pro papír a tam daly papírový odpad
ze školy.
Žáci 2. a 3. třídy vyrazili Zemi na
pomoc - sbírali po Litni a okolí od-
padky. To byste nevěřili, co všechno

se dá najít. O bizarní kousky typu
kus koberce nebyla nouze. A tak se
igelitové tašky všech brigádníků utě-
šeně plnily. Na závěr vysbírali i okolí
autobusových zastávek v Litni. A
když prohlásili: „Ty lidi ale hulí!“
museli jsme se my dospělí (byť neku-
řáci) za nás stydět. Protože se cho-
váme nezodpovědně, většinu nepo-
řádku svádíme na děti či mládež, a
přitom to není tak úplně pravda.
Haldy plastových lahví, které se po-
valují kolem sběrných kontejnerů
před obchodem, většina nedopalků
cigaret u zastávek i ten zmíněný ko-
berec - to všechno padá na naše hla-
vy. Možná bychom se nad sebou mo-
hli zamyslet, nesvalovat všechny ne-
pořádky na  nevychované děti a mlá-
dež a něco začít dělat. Příklady táh-
nou. Doufám.     

Hana HAVELKOVÁ, Liteň
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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.

Město Mníšek pod Brdy
vyhlašuje konkurzní řízení 

na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace 

Mateřská škola 
Nová 499,

252 10 Mníšek pod Brdy.

Termín podání přihlášek: do 1.6.
2009 včetně, na adresu Město

Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56,
252 10 Mníšek pod Brdy.

Podrobné informace na:
www.mnisek.cz 

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

Lety u Dobřichovic
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Kontejnerů na odpad přibude
Od května budou opět doplněny  pro letní období
počty kontejnerů po vsi. Znovu apeluji na sluš-
nost, ohleduplnost a úsudek producentů odpadu.
Ve zkratce – plastové lahve lisovat, kartonové
obaly rozložit a do komunálního odpadu ukládat
pouze tento odpad z domácnosti. Stanoviště ne-
jsou určena pro likvidaci pozůstalosti, vyklízení
objektů po koupi, odpad od živnostníků a podob-
ně. Pro informaci ještě uvedu, že sklo se vyváží na
objednávku, papír v pondělí, kom. odpad ve stře-
du a plasty v pátek. Máme přiobjednané kontej-
nery na zřízení dalšího stanoviště v ulici Lipové a
k posílení ostatních stanovišť. Děkuji, že se bude-
te k těmto stanovištím chovat, jako byste je měli
před svým bydlištěm.
Z důvodů množících se dotazů ohledně vývozu fe-
kálií – pro omezený provoz řevnické čistírny od-
padních vod je možné se obrátit i na pana Lise z
Litně, tel: 603 439 480, 604 581 082, který vozí
do Černošic, Dobřichovic a Suchomast – cena
smluvní při objednání.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozval ve čtvrtek
7. května v 18.00  k pietnímu aktu –  položení věn-
ce k pomníku padlých ve 2. světové válce.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Černošičtí si připomenou
výročí konce světové války
Ve čtvrtek 7. května v 15.00 si obyvatelé Černošic
u pomníku padlých před místním kostelem připo-
menou hrůzy 2. světové války a uctí její oběti. Po
skončení pietního aktu, kterého se zúčastní i čle-
nové protifašistického odboje, budou položeny
věnce také k pomníku v Mokropsech.
Dva dny předtím, v úterý 5. května od 19.00, se v
rámci oslav osvobození Československa od na-
cistické diktatury koná v sále  Základní umělecké
školy Černošice komorní koncert. Účinkují Bar-
bora Krištofová-Sejáková (klavír) a Tomáš  Stra-
šil (violoncello). Zazní díla Marina  Maraise, An-
tonína   Dvořáka, Klementa Slavického, Johanne-
sa Brahmse a Bohuslava  Martinů.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice
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Ostudný debakl: Třebaň prohrála 0:15!
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH 
SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Řevnice - Dobrovice 2:1
Branky: Pecháček, Bezpalec z pen.
Hosté, ještě loni hrající divizi, ne-
prodali na hřišti lídra svoji kůži laci-
no. Domácí šli brzy do vedení záslu-
hou přesné hlavičky Pecháčka. Hrál
se oboustranně útočný fotbal, v
němž se několikrát vyznamenali gól-
mani. Řevnice do půle zvýšily na 2:0
díky Bezpalcově penaltě a zdálo se
rozhodnuto. Ve 2. poločase ale dobře
hrající hosté snížili a domácí o body
perně bojovali až do konce.     (Mák)
Vlašim B - Řevnice A 1:0
Hosté neměli daleko k bodu, ale se
střelbou byli na štíru. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Kytín 6:2
Branky: Šaroun 2, Maštalíř, Svi-
ták, Tlášek, Wrobel 
Řevnická záloha si s chutí zastřílela. 

(Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Mníšek 1:0 (0:0) 
Branka: Jablonský
Derby se vším všudy plné nasazení i
emocí. Domácí s hrozbou sestupu,
hosté s šancí na boj o špici. Hra se
přelévala od jednoho pokutového
území k druhému, obrany pracovaly

spolehlivě, chyběly šance před obě-
ma brankami. Když už se zdálo, že
utkání skončí remízou, fauloval v 81.
minutě Kalivodu hostující obránce a
penaltu proměnil Jablonský. Hosté
bojovali, ale příliš šancí si nevypra-
covali.   Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Slavoj Řevnice 0:2 (0:1)
Pohárové derby se neslo v duchu ko-
rektnosti. Hosté aspirující na postup
do divize byli fotbalovější, domácí
se snažili dohnat handicap bojovnos-
tí a disciplinou.        Jiří KÁRNÍK
Komárov - FK Lety 2:3 (1:0)
Branky: Koudela, Jůna, Jablonský
Domácí smířeni se sestupem začali
vlažně a Lety se jim přizpůsobily. Ve
44. minutě se Komárov ujal vedení.
Hosté po poločasové bouřce v kabi-
ně přišli na hřiště jako vyměnění a
obrátili vývoj utkání.  Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A - Zdice B 1:1
Branka: Palička

Zbytečně ztracené body. Už ve třetí
minutě si Palička srazil míč do vlast-
ní sítě. Po celý zbytek zápasu měli
domácí převahu, ale vyrovnání se
dočkali až v závěru, kdy Palička od-
činil »vlastence«. (Mák)
Stašov A - OZT A 1:1
Branka: Palička
Na hřiště druhého týmu tabulky ne-
jel absencemi poznamenaný OZT s
velkými ambicemi. Se dvěma doro-
stenci v sestavě však statečně bojo-
val a dokonce se ujal vedení. To dr-
želi třebaňští borci až do 85. minu-
těy. Přesto je bod úspěchem. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
OZT B  - Všeradice B 0:3
Co je to platné, že se hrála víceméně
vyrovnaná partie, když domácí ne-
byli schopni proměnit ani ty nejvylo-
ženější šance a hosté byli naopak té-
měř stoprocentně produktivní. Vývoj
utkání ovlivnila sporná penalta, po
které šly Všeradice do vedení již v
první minutě. (Mák)
Stašov B - OZT B 15:0
Ostrovan hrál jen v sedmi, a tak není
divu, že utrpěl takový debakl.

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Všenorský SK - Dobřichovice 0:3
Branky: Větrovec, Kuneš, Elsner
O záchranu hrající předposlední

Všenory daly do nervózního zápasu
všechny síly, ale v brance hostů fa-
mózně čaroval Michal Socha. Vlaž-
ně hrajícím Dobřichovicím stačil k
vítězství podprůměrný výkon. (oma)
Dobřichovice - Čísovice 3:2
Branky: Debnár 2, Chaloupka
Po tomto zápase mají Dobřichovice
v čele soutěže už čtrnáctibodový ná-
skok. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn - Cembrit Beroun 1:2 
Branka: Fanta 
Chodouň - Karlštejn 0:1 
Branka: Fanta 

FC SRBSKO
III. třída okresní soutěže
Hýskov - Srbsko 2:1   
Srbsko - Nový Jáchymov  1 : 4

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Vysoký Újezd - Liteň 4:3 
Branky: Los 3 
Liteň - Mořinka 3:2 
Góly: Herink, Berka, Eliášek (pk) 

II. liga žen
Mořina - Karlštejn 1:3 
Branky: Prunerová, Chladová,
Flachsová 
Liberec - Karlštejn 3:0 
Liteň - Stará Lysá 0:5

Řevničtí »národní« házenkáři zahá-
jili mistrovské soutěže oblastního
přeboru. Na naše hřiště přijela druž-
stva z Modřan. 
První zápas obstarali starší žáci:
NH Řevnice – Modřany 22:6 (14:5)
Góly: Štech a Veselý po 8, Jelínek 5
Naši útočníci si s chutí zahráli proti
slabšímu soupeři. 

NH Řevnice – Modřany 13:13 (7:5)
Branky: Holý 8, Edl 5
Mladší žáci se brzy ujali vedení, kte-
ré si udržovali téměř až do konce. Po
několika chybách v závěru zápasu
ale byli rádi, že uhráli nerozhodný
výsledek. Chyběli někteří hráči -
Huml, Kraus, Sedláček a hlavně Lu-
káš Martin v brance.

NH Řevnice – Modřany 17:16 (8:8)
Branky: Hartmann 9, Veselý T. a
Jandus po 3, Veselý M. 2
Hlavní utkání dne. Modřany si přije-
ly pro  body, dlouho vedly, ale v zá-
věru vše ztratily.
DTJ Řevnice – Modřany 1:6 (1:3)
Branka: Matoušková
Zde také chyběly holky, které už ně-
co umí - jediná branka nic neřešila.

O týden později jelo přes 40 házen-
kářů za svými mistrovskými zápasy
do Podlázek. Muži s aspirantem na
ligu drželi krok jen do stavu 4:4.
NH Řevnice – Podlázky 9:19 (10:5)
Branky: Jandus 6, Veselý M. 2, Holý
V obraně  si zahráli dvě rodinné dvo-
jice - táta se synem Štechové a Hru-
bí.  V útoku již delší dobu hrají  To-
máš Veselý a syn Michal. 
DTJ Řevnice –Podlázky 11:10 (3:5)
Branky: Humlová 5, Mandlíková 3,
Smrčková L. 2, Lacigová 1 

Utkání plné zvratů děvčata vyhrála. 
NH Řevnice B – Podlázky B  10:11 
Branky: Jandus 7, Veselý M. 2, Ve-
selý T.
Druhé utkání mužů silně pokazil
domácí rozhodčí.
NH Řevnice – Podlázky 8:2 (3:2)
Branky: Holý 6, Edl, Petřík.
NH Řevnice –Podlázky 19:9 (10:5)
Góly: Štech 13, Veselý 3, Jelínek 3
NH Řevnice – Podlázky 9:15 (5:7)
Únava dolehla na mladší žáčky na-
tolik, že v dalším utkání  již zvítězit
nedokázali.

2. LIGA
Zápas s Bakovem byl pěkný, pod naší
taktovkou. Druhý poločas však zkla-
mal očekávání. 
NH Řevnice – Bakov 14:15 (8:5)
Branky: Knýbel a Zavadil po 5,
Hartmann 3, Smetana
Nezvěstice - Řevnice 27:20 (14:13)

Petr HOLÝ, Řevnice 
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Řevničí »Špunti« si odbyli soustředění

Začaly mistráky oblastního přeboru házenkářů
DRUHOLIGOVÍ ŘEVNIČTÍ BORCI PROHRÁLI DOMA S BAKOVEM I VENKU S NEZVĚSTICEMI

Karol Dobiaš v Letech
Ukázkový trénink s mužstvem doro-
stu FK Lety předvede 15. 5. fotbalo-
vý internacionál, mnohonásobný re-
prezentant Československa Karol
Dobiaš. Začátek na místním hřišti
od 18.00, vstupné 10 Kč.        (mif)

Předposlední dubnový víkend bylo na hřišti národní házené v Řevnicích
pěkně živo. Nejmladší házenkáři »Špunti« tu měli své každoroční soustře-
dění. Již v pátek odpoledne se jich tu - se spacáky a karimatkami - sešlo
dvacet osm! Přivítaly je jejich tři trenérky - Zuzka Veselá, Štěpka Janduso-
vá a Marcela Smrčková. Velkou oporou jim byl Tomáš Veselý, který dochá-
zel na všechny tréninky. Během soustředění, které trvalo až do neděle, se
děti opět něčemu přiučily, zkamarádily se, přivítaly nové členy a stihly i
menší výlet - na oběd do Haloun. Tečkou za »náročným« víkendem byl zá-
pas DTJ - NH. Odměnou všem byla již tradiční medaile v podobě špuntu
od šampaňského. Děti se loučily unavené, ale s úsměvem. Všem trenérům
patří velký dík nás rodičů. Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň


