
V Mokropsích hořel pantograf
CESTOVAT VLAKEM NA TRATI Z BEROUNA JE ČÍM DÁL TÍM VĚTŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ

V tomto čísle Našich novin:
* Děti malovaly nohama - strana 2
* Hrady otevírají brány - strana 3
* Řevnice porazily Bohemians 
- strana 12

Kočka uvízla na lípě,
zachraňovali ji hasiči
Řevnice - Do třicetimetrové výšky
šplhali za zbloudilou kočkou řevnič-
tí hasiči u bývalých uhelných skladů
4. března. Podle ženy volající na tís-
ňovou linku se kočka nacházela na
lípě v úrovni druhého patra, po pří-
jezdu lezecké skupiny hasičů se však
zvíře pohybovalo ve výšce nad 25
metrů. Jeden muž ze čtyřčlenné jed-
notky HZS vylezl do bezpečné výšky
pomocí žebříků a potom pokračoval
až k černé kočce metodou postupo-
vého jištění v lezecké výstroji. Zvíře
uložil do vaku, snesl je na zem a pře-
dal ženě z nedalekého domu, která
se jí ujala a dala jí najíst. Hasiči v
ulici Pod lipami strávili přes dvě a
půl hodiny. (vš)

Poberouní – Hned několik černých dní prožívali ces-
tující na železniční trati z Prahy do Berouna. Ve stře-
du 10. 3. dopoledne tu vlaky nejezdily kvůli stržené
troleji, v podvečer kvůli požáru vlaku. V pátek 6. 3.
zase nabíraly vlaky zpoždění kvůli výpadku proudu.
Dojet do cíle na trati mezi Prahou a Berounem nemusí být
vždy samozřejmé. Cestující se o tom v uplynulých deseti
dnech přesvědčili hned třikrát. Naposledy 10. března
vpodvečer, kdy na nádraží v Mokropsích hořely dva va-

gony pantografu. Čtyři desítky cestujících z nich stačily
vystoupit, nikdo se nezranil. Na místě v dýchacích pří-
strojích zasahovali řevničtí a pražští hasiči i dobrovolníci
z Černošic. „Ošetřili jsme jednoho z hasičů s nevolností,“
řekl majitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Požár po-
dle mluvčí Českých drah Kateřiny Šubové vznikl pravdě-
podobně od topení. Zatímco příměstské vlaky stály a na-
hradily je autobusy, rychlík byl přesměrován přes Rudnou
u Prahy. Škoda bude přes milion korun.
Ve stejný den musely autobusy nahradit vlaky i dopoled-
ne - u Velké Chuchle strhl před devátou hodinou vlak tro-
lej. V poledne byla zprovozněna jedna kolej. Mezitím
mezi Smíchovem a Radotínem jezdili cestující v autobu-
sech, vlaky z Radotína nabíraly zpoždění. „Vraceli jsme
se se školou z bruslení a v Černošicích museli půl hodiny
čekat,“ řekla školačka z Řevnic Alžběta Váňová. Spadlé
troleje zastavily vlaky na této trati i 14. 2. V pátek 6. 3.
stály vlaky kvůli výpadku elektřiny. U nefungujících že-
lezničních přejezdů se tvořily kolony aut. „Průvodčí nás
nechtěl z trčícího vlaku pustit ven, ale nakonec jsme ho
přesvědčili,“ řekla jedna z cestujících. Pavla ŠVÉDOVÁ

16. března 2010 - 5 (515) Cena výtisku 7 Kč

V Karlštejně degustovali víno

ODBORNÍCI OCHUTNÁVALI. Odborná degustace
šesti desítek vzorků méně známých, krajově šlechtěných
vín se v polovině března konala v Karlštejně. Stejné od-
růdy budou moci zájemci ochutnat 3. dubna v tamní
restauraci U Janů. (Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

Opilý řidič řádil v centru
Řevnic, ohrožoval i školáky
Řevnice – Divokou a nebezpečnou jízdu před-
vedl předminulý pátek v centru Řevnic opilý ři-
dič ze Zadní Třebaně. Sedmapadesátiletý muž
se se svým Land Roverem proháněl přímo před
Zámečkem, kde v tu dobu postávalo několik
školáků. Naštěstí nikdo z nich nebyl zraněn. 
Někteří obyvatelé Řevnic se ale podivují: Není to
poprvé, co tento muž řídil opilý. Jak je možné, že
mu to pořád prochází? (Dokončení na straně 7) (pš) HASIČI MEZI KRAMI. Záchranu to-

noucího na stále ještě zamrzlém ra-
menu Vltavy v Praze nacvičovala
před několika dny zásahová jednotka
hasičů ze Všeradic. (Viz strana 5)

Foto Bohumil STIBAL

Nad Řevnicemi možná vyroste sluneční elektrárna
Řevnice – O možnosti vybudovat na někdejší skládce nad Řevnicemi malou sluneční elekt-
rárnu uvažuje společnost Ekos, jejímž stoprocentním vlastníkem je město Řevnice. 
Radní města souhlasí s umístěním zařízení fotovoltaické výrobny v areálu společnosti Ekos za pod-
mínky, že z toho pro firmu Ekos nevyplynou žádné náklady.  „Je to ve stádiu plánu, zjišťujeme po-
drobnosti,“ uvedl starosta Řevnic Miroslav Cvanciger. Podle něj by panely byly na tělese skládky.
Ekos by výrobnu sám neprovozoval, jen by pronajal pozemky. Podle Cvancigera je to jediný způ-
sob, jak tyto pozemky smysluplně využít. „Plocha, kterou nelze obdělávat, by byla využita a vydě-
lávala by peníze,“ dodal. Fotovoltaickou elektrárnu chtěla soukromá firma vybudovat i v Letech.
Tamní zastupitelstvo to ale neodsouhlasilo. (pš)

Tenisová legenda Navrátilová
přijela navštívit rodné město
Řevnice – Necelý týden strávila v Řevnicích
místní rodačka Martina Navrátilová, nejslav-
nější tenistka všech dob. Přiletěla ze zámoří za
svou sestrou Janou a kamarádkami.
„Chtěla jsem si trochu odpočinout a také se připra-
vit na pár exhibicí, které mám před sebou,“ řekla
třiapadesátiletá bývalá tenistka v rozhovoru, který
otiskl deník MF DNES.
Navrátilová se dnes věnuje komentování tenisu v
televizi Tennis Chanel a v rámci jedné americké or-
ganizace připravuje kondiční cvičení pro lidi starší
50 let. Denně sportuje, i když nedávno musela tro-
chu vysadit z tempa. Při hokeji, který hraje odma-
lička pro zábavu, spadla na ruku tak smolně, že si
ji zlomila. (Dokončení na straně 12) (lup)

Vyprávěl o olympiádě

Novinář nadchl školáky
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XI. POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL

STAROČESKÉ MÁJE
Tři desítky folklorních souborů * čeští krajané z rumunské obce Gerník * dudáci 

* cimbálovky * dechovky * dixieland * country * trampské i staropražské kapely...
Pobožnosti * jarmarky * průvody * ceremoniál žádání o právo * beseda * tancovačky...

8. května: Mokropsy, Hlásná Třebaň; 15. května: Mníšek p/B
22. května: Lety, Všeradice; 29. května: Karlštejn

Doslova smrští otázek zahrnuli ško-
láci ještě unaveného, ale šťastného
reportéra MF Dnes Jana Paličku,
který se nedávno vrátil ze zimní
olympiády ve Vancouveru. 
O sport se zajímá, sám rád sportuje
a je vidět, že jej baví sport sledovat i
o něm psát. Rozhovor s oblíbeným
sportovcem Krausem, na který se tě-
šil, si splnil, i když skikrosař letos
nevyhrál. „Měl bych být jako novi-
nář nestranný,“ odpovídal pan Pa-
lička dětem na dotaz, komu nejvíc
fandil. Cítil se na olympiádě velice
dobře, bezpečně, zdála se mu jako
jedna z nejlépe připravených. Nejv-
íce jej zaujala hala na lední hokej,
vyzdvihl také vynikající chování fa-
noušků, kteří se umí bavit, zpívají a
rozhodně jsou daleko slušnější než u
nás! 
Děti se dozvěděly jméno maskota,
prohlédly si novinářskou průkazku,
bez které by se člověk nedostal na

místa, kde měl pracovat, vyzkoušely
si čepici, kterou měli všichni členové
naší výpravy. O závodu Martiny Sá-
blíkové řekl: „Byli jsme všichni ner-
vózní, když startovala Martina, ne-
boť je proslulá svými pomalými star-
ty, byla dvacátá, pak náhle šestnáctá
a najednou měla ruce šťastně nad
hlavou a poskakovala. To už jsme vě-
děli, že vyhrála.“ Dozvěděli jsme se,
že se dala stihnout sledovat přímo
přibližně dvě až tři utkání či závody
za jeden den. Pak honem poslat zp-
rávu či napsat nějaký ten článek přes
novinářský server, trochu se prospat,
asi tak hodinu nebo dvě a další den
znovu. „Bylo to opravdu skvělé a
stálo to za to!“ okomentoval své zá-
žitky z her před dětmi zadnotřebaň-
ský novinář Jan Palička. Jsme moc
rádi, že si na nás udělal čas a o vše
své nadšení se s námi podělil! Dě-
kujeme. Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Výsledky dětské výtvarné soutěže Jiné světy byly
9. března vyhlášeny v Řevnicích. Téma soutěže
pořádané místní základní uměleckou školou ve
spolupráci s občanským sdružením Náruč vychá-
zelo z bezprostředního prožitku dětí coby handi-
capovaných umělců. Výzva „Zkus namalovat ob-
rázek naslepo, levou rukou, nohama nebo ústy a
uvidíš, co krásného dokážeš! děti zaujala. Hravou
a radostnou formou si žáci mohli uvědomit limity,
jež handicap přináší a zároveň ocenit vlastní mož-
nosti, jež mnohdy považují za samozřejmé. 
„Při malování slona mě brzy začaly bolet prsty na
noze,“ řekl Ondřej Bazík ze ZŠ Řevnice. „ A tak
mě kamarádka vystřídala a slona nohou domalo-
vala,“ dodal. „ Bylo to těžké, ale zajímavé mít bar-
vy na bosé noze a snažit se malovat,“ potvrzuje je-
ho spolužačka Jitka Pěnkavová. Za společně vy-
tvořený obraz  Slon získali první cenu v jedné ze
čtyř kategorií soutěže.
Pod vedením pedagogů tvořili žáci ve školách v
Řevnicích, Letech, Černošicích, Dobřichovicích,
Zadní Třebani a Karlštejně. Společnou práci Jarní
variace namalovaly i děti v denním stacionáři.
„Jsme rádi, že se letošní druhý ročník výtvarné
soutěže rozšířil o další školy a již připravujeme
zajímavé téma na příští rok,“ uvedla při předávání
cen v Modrém domečku ředitelka OS Náruč Zu-
zana Dudáková. Odborná komise čelila nelehké-
mu úkolu, když měla z tolika prací a mnoha tech-
nik vybrat ty nejlepší. Nějakou tu sladkost dostali
všichni, kteří přišli na vyhlášení cen. A bylo vás
opravdu mnoho! Expozici všech prací v prosto-
rách domečku můžete zhlédnout do 10. května.

Kategorie předškolního věku:
1. Vávra Josef František - Stádo zeber  (MŠ Lety)
2. Zubek Ondřej  - Tři zlaté vlasy Děda Vševěda (MŠ Lety)

3. Slavická Eva - Krajina v Černošicích (ZUŠ Černošice)
I. kategorie: 
1. Jirava Michael - Květina (ZUŠ Černošice)
2. Machová Eliška - Mlok (ZŠ Zadní Třebaň)
3. Chlebounová Julie - Klaun (Hatě)
II. kategorie :
1. Pěnkavová Jitka a Bazík Ondřej - Slon (ZŠ Řevnice)
2. Poulová Marta - Krajina - (ZUŠ Černošice)
3. Pluhařová Alžběta - Brambořík (ZUŠ Černošice)

III. kategorie : 
1. Dominik Seifert - Beatles (ZŠ Řevnice)
2. Muzikantová Lucie - Krajina zalitá sluncem (ZUŠ Černošice)
3. Adámková Michaela - Mozart (ZŠ Řenice)
Ocenění skupinových prací získala  MŠ Řevnice za dílo
Veselá zeď a Denní stacionář v Dobřichovicích za práci
Jarní variace, kterou vytvořily děti Vojta Bosák, Michal
Felčák, Jura Menšík, Petr Melichar a Jakub Šilhavý. 

Šárka HAŠKOVÁ, Náruč, Řevnice

Jiné světy: Děti malovaly nohama
V ŘEVNICKÉM MODRÉM DOMEČKU BYLY VYHLÁŠENY VÝSLEDKY NEOBVYKLÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Novinář vyprávěl třebaňským školákům o olympiádě
REPORTÉR MLADÉ FRONTY DNES, ZADNOTŘEBAŇAN JAN PALIČKA, SE PODĚLIL S DĚTMI O ZÁŽITKY Z VANCOUVERU

Jan Palička vypráví dětem o olympiádě. Foto Monika MAZÚROVÁ

Ceny vítězům soutěže předával starosta Řevnic Miroslav Cvanciger.                Foto Šárka HAŠKOVÁ
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Poberouní – Poslední březnový ví-
kend se otevřou brány většiny st-
ředočeských památek. Jaro budou
vítat na Točníku, slavnostní zahá-
jení hlavní sezony plánují na 27.
března od 11.00 na Křivoklátě.
Ještě bohatší program hrad chystá na
první dubnový víkend. Od 3. do 5.
dubna se totiž uskuteční Knížecí ve-
likonoce na Křivoklátě. Otevřen bu-
de velikonoční jarmark, lidé se mo-
hou těšit na koncerty, mše i divadlo.
Na Křivoklátsko z Prahy vyrazí spe-
ciální parní vlak.
Na Vítání jara zve v neděli 28. břez-
na hrad Točník. Konat se bude pod
heslem Den vytvořený dětmi a jejich
rodiči pro děti a jejich rodiče. Na
návštěvníky od 10 do 15 hodin čeka-
jí hry, soutěže, poznávání a netradič-
ní dílny, pletení pomlázek, zdobení
vajec. „Děti si tu týden před Veliko-
nocemi vyrobí a ozdobí vlastní veli-
konoční dort, oseníčko pro maminku
na stůl, nebo velikonoční vajíčka.
Zatančí si, ochutnají zdravé a domá-
cí velikonoční dobroty,“ uvedla Ha-
na Zemánková z hradu Točník. Vítá-
ním jara začne letošní seriál akcí
Hrad Točník patří dětem. „Děti se
seznámí každý měsíc se svátky i tra-
dicemi netradičními kvízy, hádanka-
mi, bojovkami. Budou si ale hlavně
hrát a tvořit,“ dodala další organizá-

torka Milena Krčálová.
Na Karlštejně se v neděli 28. března

uskuteční mše svatá k 653. výročí
založení karlštejnské kapituly. V
kostele Panny Marie se koná od 14
hodin.
Také na letošní rok připravili středo-
čeští památkáři novinku. Po úspěš-
ném loňském projektu Oživlé pa-
mátky letos návštěvníkům nabídnou
projekt s názvem Živá legenda. Bude
představovat historické objekty skr-
ze poutavé a pravdivé příběhy, které
se zde odehrály. „Cílem projektu je
ukázat památky ne jako muzea, kde
se návštěvník dozví množství histo-
rických dat, ale jako místa, kde žili
zajímaví lidé, kteří měli své osudy,
místa, kde se v průběhu historie ode-
hrávaly často dramatické lidské osu-
dy, které mnohdy ovlivnily i chod
dějin,“ řekl Petr Svoboda z NPÚ.
Přes internetové stránky Živé legen-
dy www.zivalegenda.cz se návštěv-
ník seznámí s postavou a jejím pří-
během, a to zábavnou formou pro-
střednictvím hry. „Na Karlštejně to
samozřejmě bude postava Karla
IV.,“ řekl zdejší kastelán Jaromír
Kubů. Pavla ŠVÉDOVÁ

Karlštejn – Každá obec nebo měs-
tečko má náves či náměstí. Ne vž-
dy jsou ozdobou, někdy spíš nao-
pak. Nechali jsme se inspirovat
Všeradicemi, jejichž starosta ne-
dávno prohlásil, že zdejší náves je
nejhorší v okolí, a rozhodli jsme se
představit návsi a náměstí v našem
kraji. Zároveň vyhlašujeme soutěž
o nejkrásnější/nejošklivější náves
či náměstí v našem kraji. Své ná-
měty nám můžet posílat i vy. Nej-
originálnější nominace oceníme.
Začneme náměstím v Karlštejně. Jak
se vám líbí? Budeme rádi, když nám
pošlete své názory. 
Karlštejn má dlouhou historii, zná-
mou především díky hradu. Tento
městys je rozdělený řekou, na pra-
vém břehu Berounky stála dříve ves
Poučník, na levém pak Budňany, v
roce 1952 byly spojeny a pojmeno-
vány Karlštejn. 
Náměstí bylo tedy původně návsí v
Budňanech. „Za mého dětství se tu
pinkaly kuličky. Bývala to prašná
náves kolem sochy svatého Šebestiá-
na,“ řekl karlštejnský starosta Miro-
slav Ureš. Vedle sochy stojí už asi

200 let lípa. Socha je dílem barokní-
ho umělce Matyáše Brauna, barokní
je i fara z 18. století, v níž je nyní
Muzeum betlémů. Dříve bývala na
návsi studna a stojan, kam lidé cho-
dili pro vodu. Místo bylo upraveno v

roce 1994, kdy byly kolem lípy po-
loženy dlažební kostky. Dnes je tady
často rušno, konají se tu třeba máje,
Karlštejnský advent, zastavuje tu
královský průvod Karla IV. i průvod
při vinobraní.   Lucie PALIČKOVÁ

Hrady: sezona začne na konci března
BOHATÝ PROGRAM ČEKÁ NÁVŠTĚVNÍKY TOČNÍKU I KŘIVOKLÁTU, KARLŠTEJN CHYSTÁ MŠI SVATOU

Beroun, Dobřichovice – Velikonoč-
ní trhy můžete před svátky navští-
vit v Berouně i Dobřichovicích.
Velikonoční trhy se na Husově ná-
městí v Berouně konají od 31. břez-
na do 4. dubna. K dostání bude veli-
konoční sortiment od pomlázek, přes
kraslice až po nejrozmanitější deko-
race. Náměstí budou krášlit ozdobe-
né břízky. Trhovci budou své zboží
nabízet ve středu od 8 do 17 hodin,
ve čtvrtek a v pátek od 9 do 17 a v
sobotu od 8 do 14 hodin.
Přímo na berounském centrálním ná-
městí v Muzeu Českého krasu může-
te také v těchto dnech navštívit vý-
stavu nazvanou Jak se zdobí krasli-
ce? V síni Konírna budou k vidění f-

otografie a obrázky připomínající
základní zdobení kraslic. Uvidíte na-
příklad vykládání slámou, batiková-
ní, vyškrabávání, zdobení síťovinou
a další. „Součástí výstavy budou prá-
ce dětí ze základních škol, jež se zú-
častnily soutěže o nejzajímavější vý-
tvarné dílo s velikonoční a jarní té-
matikou,“ řekl David Palivec, vedo-
ucí návštěvnického provozu muzea. 
Jarní trhy se uskuteční také v Dob-
řichovicích, a to v sobotu 27. března
od 11 do 17 hodin v areálu dobřicho-
vického zámku. Pořádají je tamní
skauti, sdružení Náruč a nadace Člo-
věk v tísni. Na programu je pečení ji-
dášků i placek, otevřeny zde budou
rozličné rukodělné dílny. Návštěvní-
ci si budou moci uplést pomlázky,
namalovat či odrátovat kraslice. Ve
14 hodin se představí divadlo pro dě-
ti Kocourkov.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Skauti budou plést pomlázky
JARNÍ TRHY SE KONAJÍ V DOBŘICHOVICÍCH I BEROUNĚ

Která náves či náměstí je nejhezčí?
NN VYHLAŠUJÍ NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT I VY

Zahrádkáři vás naučí,
jak se stříhají stromy
Řevnice – Podívat se, jak se správ-
ně stříhají stromy, budete moci
koncem března v Řevnicích. Tam-
ní zahrádkáři totiž chystají tra-
diční ukázku řezu ovocných stro-
mů i odbornou přednášku.
Ukázku řezu ovocných stromů pořá-
dá občanské sdružení Zahrádkáři
Řevnice v sobotu 27. března. „Sraz
zájemců je v devět hodin u kašny na
náměstí v Řevnicích,“ uvedla Marie
Váňová. Současně zahrádkáři zvou
na výroční členskou schůzi, která se
uskuteční o den později, 28. března
v Modrém domečku. Součástí schů-
ze je i odborná přednáška. Přítomní
si zde budou mít rovněž možnost za-
platit účastnický poplatek na zájezd,
který zahrádkáři pořádají tentokrát
na zámek Libochovice, se zastávkou
v Lázních Mšené a v muzeu másla v
Máslovicích. „Zaplatit zájezd je
možné také ve zdravotnických po-
třebách v Řevnicích, a to do naplně-
ní autobusu,“ doplnila Váňová.   (pš)

Katolíci zvou na velikonoční bohoslužby
Řevnice - Pro letošní velikonoční svátky připravila řevnická římskoka-
tolická duchovní správa ve svých osmi kostelích 21 bohoslužeb. Přijít
mohou nejenom katolíci, pozvání platí i pro čtenáře, kteří by si chtěli
připomenout velikonoční biblické texty.
Zelený čtvrtek letos připadl na 1. duben a nabízí účast na mších ve Všeno-
rech i Dobřichovicích od 17.00, v Řevnicích a Všeradicích od 18.30. Velko-
páteční bohoslužby se budou konat 2. 4. od 17.00 v Karlštejně i Všenorech,
od 18.30 v Řevnicích i v Osově. Obřadů Bílé soboty se můžete zúčastnit ve
20 hodin ve Všeradicích nebo ve 20.30 v Řevnicích. Slavnost Zmrtvých-
vstání Páně se uskuteční 4. 4. ve všech kostelích - od 8.00 ve Všenorech, od
9.00 ve Všeradicích i Mořině, od 9.30 v Řevnicích, od 10.30 v Osově, od
11.00 v Dobřichovicích, od 15.30 v Litni a od 16.00 v Karlštejně. Veliko-
noční pondělí 5. dubna nabízí mše již jen ve Všenorech a Řevnicích od 9.30
a v Osově od 10.00.  (vš)

KARLŠTEJN. Náměstí pod hradem Karlštejnem. Foto NN L. PALIČKOVÁ

MALÍ OBCHODNÍCI. Na jarních
trzích v Dobřichovicích budou své
výrobky nabízet děti.  Foto ARCHIV
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Ochotníci zvou na první premiéru
KOMEDII JÁ JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE MŮŽETE VIDĚT V DOBŘICHOVICÍCH I ŘEVNICÍCH

Dobřichovice – Máte–li rádi hu-
mor, nenechte si ujít premiéru di-
vadelní komedie Já jsem otec
Bemle a já matka Žemle. Bude
uvedena v pátek 26. března od 20
hodin v tělocvičně Dětského dia-
gnostického ústavu  Dobřichovice. 
Soubor Dobřichovické divadelní
společnosti (DDS), který hru nastu-
doval, se nyní schází několikrát týd-
ně na zkouškách, písně trénuje také s
živou kapelou pod vedením Alexan-
dra Skutila. V hlavních rolích se
představí jako manželé Alena a Petr
Říhovi a jako jejich pubertální děti
Pavla Švédová s Martinem Mikulí-
kem, rodinu Čihákových zahrají Lu-
cie Kukulová, Jiří Oberfalzer a Jana
Kroupová.  Nebudou chybět krásné
dívky v podání Hedviky Hájkové,
Kristýny Kolářové a Simony Řezá-
čové, ministr pošt Petr Bendl a poš-
tovní úředník Jan Petráň z divadla

Semafor. Dalších rolí se zhostí Dag-
mar Vávrová, Jan Tarant, Petr Kap-
lan, Lucie Paličková či Josef Sádov-

ský. S dobřichovickými ochotníky si
v této hře zahraje také Jiří Štědroň ze
Semaforu. 

Dvě reprízy se konají v Dobřichovi-
cích ještě v sobotu 27. 3., a to v 16 a
20 hodin, první dubnový víkend se
můžete přijít podívat do řevnického
kina.  Lucie PALIČKOVÁ

Řevničtí na letošní léto chystají samé komedie
Řevnice – Letošní divadelní sezona řevnických ochotníků bude plná smí-
chu, alespoň to slibují připravované hry. 
„Letos se v režiích našich členů »dopustíme« jen komedií, tak snad bude léto
nejen slunné, ale i patřičně veselé,“ řekla NN principálka divadla Alice Čer-
máková. Řevničtí ochotníci zahajují sezonu 2. července komedií Carla Gol-
doniho Poprask na laguně. „Tu si vybrali sami mladí, a myslím, že dobře,“
řekl Ivo Tmachyna, který se ujal režie projektu divadelního Studia ZUŠ. Pod
taktovkou ostříleného režiséra detektivních žánrů Miloslava Šmejkala se do-
stane na prkna Lesního divadla komedie Čtyři vraždy stačí drahoušku (27. 7),
a hned jak oschne »krev« na jevišti, nastoupí na něj 6. 8. s autorskou hrou
Michaely Šmerglové její Štvanci krásy a mládí… (aneb Češi of plastik a rádi!)
Ani tento rok nebude v amfiteátru chybět Slunovrat, Řev Řevnic, Lesní slav-
nosti divadla apod. (šm)

Klíček pořádá IX. ples 
i vynášení Mořeny
Řevnice – Svůj devátý ples chystá
folklorní soubor Klíček z Řevnic.
Všechny zájemce zve v sobotu 20.
března od 19 hodin do řevnického
Lidového domu. 
Jako každý rok bude hrát k tanci Vel-
ký taneční orchestr Václava Zelinky,
o předtančení se postarají děti z Klíč-
ku a Dvorana Country Dancers. Ne-
bude chybět tombola a losování vstu-
penek, které si ještě můžete rezervo-
vat na čísle 604 702 569. 
Hned další den, na Smrtnou neděli
21. března, bude Klíček vynášet Mo-
řenu. Průvod v čele s figurínou Moře-
ny vyjde ve 14 hodin od 1. stupně ZŠ
v Řevnicích, vydá se směrem k Be-
rounce za zpěvu písniček a pak hodí
Mořenu do řeky. Všichni jste srdečně
zváni! (lup)

SEZONU ZAHÁJILI KŘOVÍM. Divadlo v Kině Řevnice zahájilo šňůru diva-
delních představení. První březnovou neděli mnohokrát rozesmála  zaplně-
né hlediště Kina mníšecká divadelní společnost Křoví. Skvělé představení I.
Krause Víkend odstartovalo sérii divadelních představení pro děti i dospělé
pořádaných řevnickými Sokoly. Poslední březnovou neděli uvidíme, kterak
byla zmařena poslední česká křížová výprava. Divadlo Tyrš Lány zde uvede
výpravnou historickou komediální fresku z konce 16. století. Divadelní před-
stavení pro celou rodinu Strašidelný les (na snímku) v režii Romana Havelky
můžete zhlédnout v Kině Řevnice 28. března od 15.00 hodin. 

Monika VAŇKOVÁ, Zadní Třebaň, foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 3. 18.00 KAWASAKIHO RŮŽE
27. 3. 18.00 PRINCEZNA A ŽABÁK

KINO ŘEVNICE
17. 3. 20.00 KAWASAKIHO RŮŽE
19. 3. 20.00 LOVE AND DANCE
20. 3. 15.30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
20. 3. 17.30 LOVE AND DANCE
20. 3. 20.00 BÍLÁ STUHA
24.3. 20.00 LÍTÁM V TOM     
26. 3. 20.00 BRATŘI   
27. 3. 15.30 ARTHUR A MALTAZARDO-
VA POMSTA
27. 3. 17.30 MORGANOVI
27. 3. 20.00 BRATŘI
28. 3. 15.00 STRAŠIDELNÝ LES (dětské
divadélko)

KINO MÍR BEROUN
V březnu kino nehraje - rekonstrukce. 

CLUB KINO ČERNOŠICE
16. 3. 20.00 SAMEC
23. 3. 20.00 KATKA
30. 3. 20.00 IMAGINARIUM DR.
PARNASSE

KINO RADOTÍN
19. .3. 17.00 a 19.30 PRINCEZNA A
ŽABÁK
20. 3. 17.00 a 19.30 TWILIGHT
SÁGA: NOVÝ  MĚSÍC
21.  3. 15.00 PSÍ  KAMARÁDI
21. 17.00 a 19.30 STÍNU  NEUTEČEŠ
26. 3. 19.00 BŘEZOVÝ  HÁJ
27. 17.00 a 19.30 KAWASAKIHO RŮŽE
28.  3. 15.00 KRTEK  FILMOVÁ
HVĚZDA  
28. 17.00 a 19.30 LUISE – MICHEL

V koncertním sále Základní umělec-
ké školy v Černošicích se v pátek 26.
března od 19.00 uskuteční jarní kon-
cert nazvaný Ti nejlepší z české
hudby baroka a klasicismu. Koncert
bude věnován skladbám F. I. Bibera,
K. Stamice, J. K. Vaňhala, J. J. Ryby
a áriím z oper W. A. Mozarta, jež za-
zní v podání dua Viola D_Amore (Ji-
ří Šimáček – housle, Karel Prokop –
klavír) a sólistky Evy Děkanové.
Název jarního koncertu nese příslib
hudby »těch nejlepších skladatelů« z
období, kdy Čechy byly nazývány
konzervatoří Evropy a platilo okříd-

lené rčení Co Čech to muzikant. Sa-
mi posluchači tohoto koncertu jistě
uslyší, že právě česká hudba těchto
období byla opravdu světovou hu-
dební perlou. Vycházela z nejčistší
duše národa, který byl v letech po
třicetileté válce těžce zkoušen a té-
měř připraven o svojí národní iden-
titu. V české hudbě baroka i klasicis-
mu je proto možno slyšet nejenom
popisy a touhy mnoha životních
krás, ale i sílu a odhodlání v naději
na plnohodnotný život. Vstupné 100
Kč, děti a senioři 50 Kč.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Poutníci oslavili v Černošicích čtyřicátiny
Koncert k 40. výročí založení známé kapely Poutníci se konal 4. března v
Clubu Kino Černošice. Na akci nemohly chybět ani hlásnotřebaňské Holky
v rozpuku. Na koncertu zazněly jednak novinky, známé písně z oblasti ame-
rické country ale hlavně hity Poutníků, jako například Panenka, Pojďme se
napít a mnoho dalších. Byl to velmi hezký zážitek. Hoši hráli o sto šest a
nádherně i zpívali. Mě nejvíce zaujal Peter Mečiar, který nejenže válí na
banjo a dobro, ale ke všemu se celý večer usmíval a dělal veselé posunky.
Bylo vidět, že ho tahle muzika moc baví a na nás přenesl svoji energii, takže
jsme se celý večer náramně bavily. Poutníci, hodně úspěchů a ještě jednou
čtyřicet! Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Po Křoví přijede do Řevnic zahrát Tyrš

Škola hostí jarní koncert
ZAZNÍ SKLADBY STAMICE, VAŇHALA, RYBY I MOZARTA

Tipy NN
* D. Suchařípa, M. Dolinová, R.
Štolpa a další se představí v divadel-
ní komedii Nežárli!, kterou můžete
vidět 16.3. od 19.30 v sále České po-
jišťovny Beroun.       Miloš KEBRLE
* Beseda se spoluautorem unikátní
publikace Tajemství rostlin Viktorem
Sýkorou se koná 17. 3. od 18.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun. Autor
nás seznámí se speciální fotografic-
kou technikou, která umožňuje za-
chytit semena, květy, listy i plody ro-
stlin z nového pohledu. Knižní novin-
ka byla  v únoru vyhlášena v českém
rozhlasu Knihou měsíce.             (dap)
*  Vladimír Merta koncertuje 18. 3.
od 19.30 v kavárně Jiná Káva Be-
roun. Miloš KEBRLE
* Kapela Pozitivní přínos zahraje19.
3. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 50 Kč. (mis)
* Kapela Botafogo, jejíž hlavní po-
stavou je herec Jan Jiráň, koncertuje
20. 3. od 19.00 ve Fürstově sále  Do-
břichovice. (vlc)
* Ples ZŠ Všenory se koná 20. 3. od
20.00 v černošickém Clubu Kino.
Vstup 150 Kč.   Michal STREJČEK
* Skautskou akademii můžete navš-
tívit 21. 3. od 15.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstup dobrovolný. (mis)
* Pavel Bobek a Malinaband s hos-
tem Robertem Křesťanem vystoupí
24. 3. od 19.30 v sále České pojišťov-
ny Beroun. Koncert bude spojený s
křtem CD. Miloš KEBRLE
* Benefiční koncert pro občanské
sdružení Náruč pořádá Regionální or-
ganizace TOP 09 26. 3. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino. Vystoupí
Michal Pavlíček, Monika Načeva a
Lenka Vychodilová. Vstup  (pouze na
stání) 150 Kč.    Michal STREJČEK
* Cestovatelskou besedu Karla Wol-
fa Cestu snů do Antarktidy můžete
navštívit 27. 3. od 19.00 ve Fürstově
sále Dobřichovice. Wolf podnikl
plavbu historickou trojstěžňovou pla-
chetnicí z Ohňové země podél břehů
Antarktidy až do Jižní Afriky.      (vlc)
* Kapela Dyk je to jedno zahraje 27.
3. od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Vstup 90 Kč. Michal STREJČEK
* Mňam – pohádky pro děti v podá-
ní divadla Kuba uvádí 28. 3. od 15.00
Fürstův sál Dobřichovice. Představe-
ní je koncipováno jako »vaření« na
jevišti a vtipné povídání o celoden-
ním jídelníčku, o zdravé a nezdravé
stravě. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Smolíček, kůzlátka a Budulínek.
Pohádka pro děti je k vidění 28. 3. od
16.00 v černošickém Clubu Kino.
Vstup 70 Kč.     Michal STREJČEK
* Jak se zdobí kraslice? Výstava na
toto téma potrvá ve výstavní síni Ko-
nírna Muzea Českého krasu Beroun
do 5. 4. Součástí výstavy budou i prá-
ce školáků ze soutěže o nejzajímavěj-
ší výtvarné dílo s velikonoční témati-
kou.     David PALIVEC  
* Výstava Průkopníci podnikání na
Berounsku aneb Nahlédnutí do pod-
nikatelského světa 19. a 1. poloviny
20. století je v Muzeu Českého krasu
Beroun k vidění do 6. 6.              (dap)



Hasiči trénovali v zamrzlé Vltavě
VŠERADICKÁ ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA NACVIČOVALA ZÁCHRANU TONOUCÍHO

Zásahová jednotka všeradických hasičů absolvo-
vala 6. 3. náročný výcvik záchrany tonoucího na
ledě. Akce se konala na řece Vltavě, v blízkosti
pražského Střeleckého ostrova.
Že se nejedná o nic jednoduchého, měli budoucí
zachránci možnost poznat již během pátečního
čtyřhodinového školení, které se uskutečnilo na
OÚ Všeradice. Ostrá akce vypukla den nato. 
Je sobota, 7.30 ráno, vše nasvědčuje tomu, že vý-
cvik nebude žádná selanka. Teplota – 4°C a vytr-

valé sněžení nikoho z nás nenechalo na pochy-
bách, že koupání v zamrzlé Vltavě bude opravdu
příjemné. Po příjezdu na místo výcviku jsou kou-
pajícím se členům zapůjčeny suché obleky a nám,
kteří zajišťujeme záchranu z pevného ledu, zách-
ranné vesty. Po zhruba hodinové instruktáži spoje-
né s výcvikem na pevném ledě, se plavci vydávají
okusit zrádnost vltavského ledu uprostřed zátoky.
Každý z nich má možnost zažít si pocit ztráty pev-
ného podloží a propadnutí se do chladné vody.
Když je prolomen dost velký otvor, plný ledové
tříště a plujících úlomků ledu, rozhodují instrukto-
ři o zahájení výcviku. Během dopoledne jsme se-
známeni se způsoby přiblížení k tonoucímu, se
způsoby jištění a zachycení koupajícího se brusla-
ře. Jsou probírány a procvičovány možnosti, jak se
za pomoci záchranné techniky i jednoduchých po-
můcek dostat z ledové vody. Po prvotních obavách
z ledové vody se mužstvo raději přesouvá do vodní
tříště, než by zajišťovalo kolegy z pevného ledu.
Výcvik je ukončen v 11.30, vracíme se na základ-
nu. Všichni jsme s výcvikem spokojeni, obzvláště
Jakub Kácha, který má ještě zájem prověřit nově
nabyté zkušenosti na místním koupališti, což je
zbytkem mužstva jednomyslně zamítnuto. 
Budu rád, pokud nikdo z nás tento výcvik nebude
nucen použít v praxi, ale pokud by kdykoli pomo-
hl komukoli k záchraně při ohrožení jeho zdraví,
má obrovskou cenu.   Bohumil STIBAL

Volím pravici, o populisty nestojím
Když jsem v minulém čísle předpovídal lehký závan jara,
předběhl jsem čas. Počasí uplynulých dnů nemělo s ja-
rem nic společného, naopak připomínalo nástup zimy.
Věřím, že nyní již jaro přijde a s ním i teplo a radost
alespoň z počasí. Neboť vždy, když sleduji zprávy a před-
volební sliby politiků, padá na mě vztek z toho, co nám
vládne za naše daně, z toho, kam dovedli republiku, a
kam ji chtějí dovést populistickými a prázdnými gesty.
Patolízalství levicových stran, které bezbřehou podporou
neoprávněných a neopodstatněných požadavků pohrob-
ků ROH, dnešních odborových svazů, bude jenom proto,
aby získaly volební hlasy, prohlubovat rozpočtový deficit
země. Posledně jsem napsal, že s odtávajícím sněhem
leze na povrch špína. Dodávám, s blížícím se termínem
voleb leze špína i na politiky. Jediným řešením by bylo
vyházet současnou garnituru od koryt a přivést jinou.
Bohužel nikde tu jinou nevidím. O to hůře se mi půjde k
volební urně - nemám osobnost, kterou bych chtěl zvolit.
Musím však volit pravici, pokud nechci, aby náš stát
vinou populismu zbankrotoval.
Zanechám chmurných, bohužel však oprávněných úvah
a raději vás pozvu na veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná 26. 3. od 19.00 v hostinci Na růžku.
Autor projektu vody a kanalizace Všeradic ing. Václav
Ureš zodpoví případné dotazy ohledně rozvodů či napo-
jení objektů.             Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Všeradičtí mladí hasiči při výcviku na zamrzlé
Vltavě. Foto Bohumil STIBAL

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 5/10

Všeradičtí vyjeli do Litomyšle,
za Rettigovou a zástěrkami
Litomyšl – Delegace ze Všeradic, rodiště autorky
světoznámé Domácí kuchařky M. D. Rettigové,
navštívila uplynulý pátek Litomyšl. Tedy místo,
kde Magdalena Dobromila strávila většinu svého
života a kde také zemřela.
„Jeli jsme tam na pozvání Sboru paní a dívek, kte-
rý ve Všeradicích vystupoval při inauguraci poš-
tovní známky,“ řekl všeradický starosta Bohumil
Stibal. Do Litomyšle se s ním vypravilo pět oby-
vatel Všeradic a kapela Třehusk. V litomyšlském
Smetanově domě totiž sbor pořádal k patnáctému
výročí založení Salon M. D. Rettigové spojený se
Zástěrkovým bálem. Hostů ze Všeradic se ujal
přímo starosta Litomyšle Michal Kortyš. Mnozí
návštěvníci si hned všimli nebývalé podoby obou
prvních mužů. 
Právě se starostou Kortyšem během večera jeho
všeradický kolega hovořil o možné spolupráci
obou míst. Mimo jiné i na přípravě nové knihy o
Rettigové. „Byla by to kniha z míst, kde se Dob-
romila narodila a zemřela,“ uvedl Stival.
Během slavnostního večera vystoupil Sbor paní a
dívek pod vedením Hany Vanišové a mužský pě-
vecký sbor. Byla vyhlášena majitelka nejkrásnější
zástěrky. Po přestávce pódium opanovala pobe-
rounská hudební skupina. Během jejího hraní se v
nádherném secesním sále i tančilo. (pš)

Dne 6. března se konala výroční členská schůze
všeradických zahrádkářů. Jako každoročně byla
účast veliká - přišlo 62% ze 72členů. Předseda zá-
kladní organizace Ing. Václav Šebek přednesl zprá-
vu o činnosti za uplynulý rok. Následovaly přís-
pěvky dalších členů výboru. Výroční schůze sch-
válila plán činnosti, plán hospodaření na rok 2010
a doplnění výboru organizace o dva nové členy: Ji-
řího Špalka a Marii Rejskovou.
V diskusi vystoupil starosta obce B. Stibal, který
poděkoval za velice dobrou práci při zvelebování a
úklidu obce, pořádání I. ročníku výstavy ovoce a

zeleniny v obci a kulturní program, který pro členy
i příznivce organizace zajišťuje. Starosta Podbrd
K. Šťastný popřál všem mnoho úspěchů a zdaru do
další práce a  slíbil poskytnutí finančního příspěv-
ku na činnost ČSZ z rozpočtu obce Podbrdy.  Zá-
věr schůze se nesl v přátelském duchu, jehož sou-
částí bylo poděkování členkám za jejich činnost a
zároveň přání k MDŽ.
Je třeba rozšiřovat řady členů takovýchto organi-
zací, kde si dokáží najít čas jak na práci a zvelebo-
vání svého okolí i na přátelské posezení a poděko-
vání členům za jejich práci. (sov)

V sobotu 13. 3. se ve Vižině konal  karneval pro dě-
ti ve stylu country. Sešlo se mnoho masek, tančilo
se a soutěžilo. Děti závodily na koni, sbíraly zlato,
naučily se country tanec Zuzana. Rodiče se zapo-
jovali s ratolestmi do soutěží a odpoledne si všich-
ni užili. Dospěláci si zařádili ještě večer. Sešlo se
přes 30 masek, jedna byla originálnější než dru-
há. V tombole bylo přes sto cen. K dobré náladě
hrálo oblíbené duo Sortiment. Po desáté hodině
přišlo vyhlášení masek. Nejvíc hlasů získal  kraso-
bruslařský pár manželů Fialových. Soudek piva v
půlnoční tombole vyhrál Václav Hušner, vrtačku
majitel hospody a první cenu, selátko, Josef Koc-
man.  Jana FIALOVÁ,Vižina, foto Kamil HRZAL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2010 (44)

Zahrádkáři schůzovali, přišlo jich hodně
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Kam oko dohlédlo, jitrnice, koláče…
L. SUCHÁ: „ŘEVNICE JSOU KRÁSNÉ MĚSTO, ALE JE NA NĚM VIDĚT ROZDÍL MEZI »VYŠŠÍ« A «NIŽŠÍ« VRSTVOU.“
Dopis o řevnickém masopustu doputoval na
adresu Našich novin od Lucie Tiché z Prahy
(redakce má k dispozici celou adresu). Protože
moc dobře víme, jak je těžké připravit jakou-
koliv akci a všech činorodých lidí si vážíme,
poskytli jsme nestandardně v předstihu dopis k
vyjádření občanskému sdružení Náruč, které
masopust v Řevnicích pořádalo.                    (NN)

Každý rok jezdíme za známými do Zadní Třebaně
na vyhlášený, pravý, český, lidový masopust a kaž-
dý rok jsme z něj nadšeni. Tento rok jsme byli po-
zváni i na řevnický masopust organizovaný Sta-
cionářem Náruč. Kam oko dohlédlo všude jitrni-
ce, tlačenka, polívka, guláš, koláče. Nechybělo
ani pivo, káva a zřejmě prává domácí meruňkovi-
ce. Přesto, že jsou Řevnice krásné město, je na
něm vidět rozdíl mezi »vyšší« a »nižší« vrstvou.
Ona »nižší« vrstva se mezi sebou bavila s jitrnicí
v jedné ruce a panáčkem meruňky v druhé. Zdálo
se to být uvolněné a jak to říci - krásné, prosté?! 
Avšak, to se jenom zdálo, protože v galerii a na

balkonku Modrého domečku seděla ona. Vyšší
vrstva složená z p. O. Hejmy a zřejmě jeho přátel.
Tak zvané V.I.P. Naprosto upřímně nevím, co si o
tom mám myslet. Působilo to na nás snobsky a ne-
jsem jediná, kdo si to myslí. Aparatura byla nepři-
pravená, pivo nebylo dobré, po jitrnicích bylo po-
lovině lidí blbě. A aby toho nebylo málo, ještě na
vás zeshora shlíží »řevnická šlechta«. Nevím, jest-
li tohle je v Řevnicích běžné, ale s masopustem ve
Třebani se to srovnat nedá.  Lucie TICHÁ, Praha

Odpověď pořadatelů
Občanské sdružení Náruč se k tak nesmyslným a
hloupým pomluvám vyjadřovat nebude. 

Zuzana DUDÁKOVÁ, o. s. Náruč, Řevnice

Na několik měsíců se do německého Bonnu vy-
pravila obyvatelka Litně Jitka CHOCOVÁ. Po-
střehy a zážitky z nového působiště nabídla Na-
šim novinám. Dnešní díl je o závislosti Němců
na kávě.      (NN)
Nedlouho po svém nástupu v Deutsche Telekom
jsem se zajímala, jak je to s vodou na pití. Dostalo
se mi ujištění, že ji zavážejí do kuchyněk vždy v
pondělí dopoledne. Už ve středu (Ordnung muss
sein, ale někdy taky ne...) jsem ke své radosti v
kuchyňce skutečně objevila basy s minerálkou ve
skleněných lahvích, což je tady skoro standard (s
petkou jsem se v DT setkala málokdy). Protože
ale erární voda zatím vždy došla nejpozději druhý
den po dodání, řeším pitný režim raději »po vlast-
ní linii«. (Ať žijí čaje!) Jinak než s vodou je to ale

s kávou, kterou firma asi vyhodnotila jako strate-
gicky důležitější, což byla po mé zkušenosti sp-
rávná úvaha. Němci jsou prostě kávová nátura.
Pro ilustraci: V úterý se na Kaffeeautomatu obje-
vila cedulka s nápisem KAPUTT, SERVIS OB-
JEDNÁN. Odkráčela jsem tedy s prázdným hrn-
kem zklamaně zpátky do své kanceláře a pomys-
lela si, že by to možná do mého návratu z Prahy
další týden mohli spravit. Moje naděje stoupla
ještě poté, co jsem v kuchyňce vyslechla povzde-
chy kolegyň, jaká že to mrzutost, že není káva z
automatu… A hle, nestačila jsem se divit, když si
už ve středu ráno přinesla šéfová na ranní schůz-
ku voňavý šálek cappucina s čepicí našlehaného
mléka. Hádáte správně, automat byl »v richtiku«
za jediný den! Už si tedy zas můžeme pochutná-

vat na latte macchiato, café latté, cappucinu, pres-
su, Milchkaffee… Vše je zdarma, respektive za 5
litrů mléka, které podle stanoveného rozpisu člo-
věk přinese, když na něj přijde řada. To je asi tak
dvakrát do roka. Mléko totiž na rozdíl od kávy
zaměstnavatel nehradí.   Jitka CHOCOVÁ, Bonn

V současné době jsou dopisem
informováni majitelé nemovi-
tostí o návštěvě pracovníků  pro-
jektové kanceláře Ingas, kteří
zjišťují optimální napojení jejich
objektu na  vodovod a kanaliza-
ci.  Akce se koná o víkendech a
je vždy osloveno 10-15 majitelů.
Při této návštěvě je tedy zjištěno
optimální napojení, které se za-
maluje do projektu na připojení.

Takto se začala zpracovávat
1.Etapa a postupuje se od Svi-
nař, ulicí K Vatinám a následně
po pravé straně Svinařského po-
toka. Tato akce je obdobou ply-
nových přípojek. Jakmile bude-
me znát finanční náklady na vo-
dovod a kanalizaci, bude uspo-
řádáno setkání majitelů nemovi-
tostí, pracovníků projekční fir-
my Ingas a zastupitelů. Zde bu-

de možno získat doplňující in-
formace týkající se způsobu čer-
pání odpadů z objektů, výše při-
pojovacího příspěvku i dalšího
společného postupu a součin-
nosti majitelů nemovitostí. Až
poleví noční mrazy, začneme uk-
lízet posyp na cestách a chodní-
cích. Nyní je posyp mnohde při-
mrzlý. Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaně

Až poleví noční mrazy, začneme uklízet posyp

Firma Alutherm CZ s.r.o., Mníšek pod Brdy hledá 

dělníky do výroby pro směnný provoz
Informace na tel. č.: 318 403 668 – p. Tomšovský

Němci jsou kávová nátura, káva je strategický nápoj
»ZAHRANIČNÍ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 12)

ROCKER NA MASOPUSTU. Známý muzikant a obyvatel Řevnic Ondřej Hejma při zahájení řevnické-
ho masopustu. Foto Petra HUMLOVÁ

Ples je vyprodaný! hlásí Notičky
V pořadí již devátý Hudební ples pořádá dětská
lidová muzika Notičky 20. března od 19. hodin ve
Společenském domě v Zadní Třebani. Přípravy na
něj jsou v plném proudu.
Vyhlášený ples zahájí překvapení v podání všech
členů souboru, tedy téměř šedesáti dětí a mladých
lidí. K tanci i poslechu budou hrát nejen Notičky
a taneční orchestr Karavel pod vedením Pavla
Marka. Chybět nebude dámská volenka, tradičně
bohatá tombola či noční překvapení. O sváteční
výzdobu se jako každým rokem postará občanské
sdružení Náruč pod vedením Zuzky Dudákové.
„Ples je každý rok téměř vyprodáný a nejinak to-
mu bude letos,“ říká spokojeně vedoucí Notiček
Lenka Kolářová.   Pavla PETROVÁ, Notičky, Leč

Berounský starosta si pozval
honorárního konzula v Kanadě
Ve čtvrtek 11. března navštívil Beroun honorární
konzul ČR v Kanadě Jerry Jelinek. Na pozvání
starosty Jiřího Bessera přijel mimo jiné jednat o
spolupráci Kanaďanů při výstavbě protipovodňo-
vé ochrany města. Ta by se v Berouně měla začít
budovat letos. „Chtěli bychom při protipovodňo-
vé ochraně využít ochranných vaků, které Kana-
ďané nabízejí. Proto se setkání zúčastnil i prezi-
dent České protipovodňové asociace Jan Papež,
aby tento námět posoudil,“ uvedl Besser. 
Schůzky se zúčastnil i zástupce Obchodní komory
Kanady v ČR a majitel tetínské společnosti John-
ny Servis Mathew Duras, prezident Hospodářské
komory ČR Petr Kužel i majitel nižborské sklárny
Jiří Rückl. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun
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Opilý řidič řádil v centru Řevnic…
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Incident se podle svědků odehrál ná-
sledovně: Řidič terénního vozu jel
po Mníšecké ulici na Mníšek. Ne-
zvládl řízení a vůz strhl přes obrub-
ník a křoví, projel kolem cedule se
smutečním oznámením. Pokračoval
kolem Zámečku, který poškodil, ke
kašně. Před Zámečkem trefil lampu,
kde ztratil nárazník. Otočil se kolem
Zámečku a jel po trávníku dolů zpět
na hlavní silnici, kde vyrazil další
dva až tři obrubníky. Nakonec se za-
stavil o chodník naproti cykloprodej-
ně pana Štorka.  
„Při objíždění školy narazil do jejího
boku, který odřel po celé délce. Dále
poškodil parapety na stěně budovy,“
uvedla mluvčí policie Štěpánka Za-
tloukalová. Muž je podle ní podezře-
lý ze spáchání trestného činu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky. Poli-
cisté mu při první dechové zkoušce
naměřili 2,03 promile alkoholu. „Při
opakované zkoušce byla hodnota
ještě vyšší - 2,07 promile,“ doplnila

Zatloukalová. Muž byl převezen na
policejní služebnu, vyslechnut a pro-
puštěn. Na místě zasahovali i řevnič-
tí hasiči, kteří provedli protipožární
opatření, posypali uniklý olej sor-
bentem a silnici uklidili. 
Jen zázrakem se při této divoké jízdě

nikomu nic nestalo. „U Zámečku by-
ly děti, které prý musely před autem
utíkat,“ uvedl starosta města Miro-
slav Cvanciger. Právě městu způso-
bil řidič největší škody. „Škody na
Zámečku jsme vyčíslili na 65 000
Kč,“ řekl Cvanciger. Podle něj vede-

ní města uvažovalo o tom, že na řidi-
če podá trestní oznámení. „Mluvil
jsem s vedením policie, kteří již udá-
lost vedou jako trestný čin,“ dodal. 
Pachatelem je řidič ze Zadní Třeba-
ně, který pod vlivem neřídil poprvé.
Už loni v prosinci způsobil vážnou
nehodu v Pražské ulici v Řevnicích
pod bývalou poštou. „Tam narazil do
stromu, který musel být později
pokácen. I tehdy mu policisté namě-
řili více než dvě promile alkoholu,“
uvedla Zatloukalová. Za to mu měl
být odebrán řidičský průkaz. Zda se
tak stalo, ale mluvčí nevěděla. Ani
případ z loňského prosince nebyl do-
sud uzavřen. „Není to proto, že by z
naší strany nebyla vůle. Musely se
řešit znalecké posudky a důkazy,“
řekla Zatloukalová s tím, že v autě
tehdy policie zajistila i nelegálně
drženou zbraň. Podle ní za to hrozí
muži až dva roky vězení. Za jízdu
pod vlivem alkoholu tři měsíce až tři
roky vězení.  Pavla ŠVÉDOVÁ, (vš)

Z našeho kraje
* Prakticky každý den ošetřují řev-
ničtí záchranáři úraz spojený se seká-
ním či řezáním dřeva. Mladý muž u
Mořinky se řízl motorovou pilou do
kolene a musel být převezen na chi-
rurgickou ambulanci. Podle šéfa řev-
nické záchranky Bořka Bulíčka si li-
dé způsobují zranění nejen motoro-
vou pilou, ale také sekerou nebo při
práci na cirkulárce. (lup)
* K havárii auta u Hostomic vyjíž-
děli záchranáři. Lehce zraněnou jed-
našedesátiletou spolujezdkyni po
ošetření převezli na chirurgickou
ambulanci. Zaklíněný čtyřiašedesá-
tiletý řidič podlehl těžkým zraněním
na místě, lékař po příjezdu konstato-
val jeho úmrtí. (tej)
* Desetimetrový suchý strom od-
straňovali hasiči ze silnice ve Vráž-
ském kopci u Dobřichovic 6. 3. Vy-
vrácený kmen hasiči stáhli ze skály
dolů a hodili za svodidlo.             (vš)
* Desetimetrový pás kamení zasta-
vil provoz mezi Hlásnou Třebaní a
Karlštejnem. V místě, kde je skála
kvůli problémům se stabilitou obed-
něná, se utrhla část svahu a sesypala
se na vozovku. Karlštejnští policisté
s řevnickými hasiči silnici vyčistili
pomocí lopat a košťat. (vš)

Znalci hodnotili víno
Karlštejn – Šestapadesát vzorků
vín zhodnotila odborná komise při
degustaci v karlštejnské vinařské
stanici. Zahájila tak Akademickou
soutěžní výstavu O pohár Karla IV.
„Soutěž je zaměřena na méně známé
odrůdy, které byly zapsány do Státní
odrůdové knihy převážně v posled-
ních deseti letech, a o staré krajové
odrůdy,“ uvedl vedoucí Výzkumné
stanice vinařské v Karlštejně Richard
Kolek. Všechna hodnocená vína bu-
dou moci zájemci ochutnat 3. dubna
od 10.30 hodin v restauraci U Janů v
Karlštejně. (mif)

Řevnice – Hned několik stromů bylo pokáceno
v minulých dnech v Řevnicích. Zmizely jírovce
a kaštany před nákupním střediskem v Mní-
šecké ulici i hlohy ve Školní ulici. Některým
obyvatelům města se to nezamlouvá.

„Chodila jsem Školní ulicí každý den. Ty stromy
nebyly špatné, ještě loni krásně kvetly a mnoho li-
dí třeba z penzionu se tady procházelo. Je to straš-
ná škoda. Moc mě to mrzí,“ postěžovala si NN
obyvatelka Řevnic Helena Freundová.
Podle starosty Řevnic Miroslava Cvancigera ale
stromy posoudil odborník a na základě jeho roz-
hodnutí je pak pracovníci společnosti Ekos poká-
celi. „Ekos ve spolupráci s Leonou Havlovou, jež
zpracovávala projekt na obnovu zeleně ve městě,
zhodnotil stav stromů. Zjistili, že stromy jsou na
konci životnosti,“ uvedl Cvanciger. Havlová to
potvrzuje. „Stromy v Mníšecké byly napadené
klíněnkou jírovcovou. Nebyly v havarijním stavu,
ale jejich sadovnická kvalita byla nízká s klesající
úrovní,“ řekla Havlová. Podle ní budou na jaře
všechny stromy nahrazeny novými. V Mníšecké
ulici se budou sázet lípy. „Ty, které tam byly vysa-
zeny v rámci festivalu Porta, přesadíme do par-
ku,“ řekl Cvanciger. Město na projekt zeleně zís-
kalo dotaci 400 tisíc korun.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnická radnice si hodlá
vzít úvěr, dvacet milionů
Řevnice  - Úvěr ve výši dvacet milionů korun si
chce vzít město Řevnice. Peníze potřebuje na
dostavbu kanalizace i odkoupení pozemků od
Českých drah před místním nádražím. 
Za pozemky dráhy chtějí 1,8 milionu korun. Rad-
nice má v plánu tady rozšířit parkovací místa a
současně spojit přednádražní prostor s Palackého
náměstím i pro auta. Další peníze z úvěru by byly
použity na  vyrovnání nesplacených faktur spo-
lečnosti Eurovia a odkoupení pozemku od pana
Dvořáka na Malém náměstí. (pš)

Osovským ženám přály čínské tanečnice
Osov – Stejně jako v letech předešlých, uspořádaly osovské organizace
v čele s obecním úřaden 6. 3. oslavu pro místní ženy zvanou již tradičně
DOŽ aneb Den Osovských Žen. 
„Rozdalo se 120 chlebíčků a dortíků,“ řekl k účasti starosta Zdeněk Veverka.
„Dávali jsem všem ženám a dětem. Odhaduji kolem 90 žen a zbytek děti.
Odpoledne ještě navštívíme starší obyvatelky Osova, které nemohly přijít.“
Na ženy čekala kromě dobrot kytička a káva i víno k přípitku. Program zahá-
jila Alena Packová s dětskou skupinou Muzikantík, poté přišla na řadu reprí-
za masopustní frašky o vdavekchtivé Dorce. První část odpoledne zakončila
taneční skupina OCh (Osovští Chlapi), jež se předvedla jako čínské tanečni-
ce. Druhé části slavnostního setkání se ujaly místní kapely. Nejdříve zahráli
muzikanti Garážového klubu několik autorských písniček, navázala country
skupina Šporny a večer vyvrcholil s rokery skupiny Braboux. (Jok)

Stromy padly, lidem se to nelíbí
LEONA HAVLOVÁ: VŠECHNY POKÁCENÉ STROMY BUDOU NAHRAZENY JINÝMI

KONEC ŠÍLENÉ JÍZDY. Takto dopadl vůz, který po šílené jízdě centrem Řev-
nic ohrožoval i školáky. Foto Václav ZDRÁHAL

O vodovod se má starat Ekos
Řevnice – Nejen údržbu silnic, osvětlení, zele-
ně a svoz odpadu má v Řevnicích obstarávat
společnost Ekos. Vedení města chce, aby se sta-
rala i o vodovod a kanalizaci. 
Radní doporučili řevnickým zastupitelům, kteří
se sešli 15. 3., aby schválili rozšíření podnikatel-
ské činnosti Ekosu o provozování vodovodů a ka-
nalizací i úpravu a rozvod vody. Radní také vy-
zvali vedení Ekosu, aby předložil rozpis příjmů a
výdajů s výhledem alespoň na tři roky.  
Proč Řevnice vypověděly smlouvu dosavadnímu
provozovateli VHS Benešov? „I proto, že když
kanalizaci a vodovod spravuje město či společ-
nost stoprocentně vlastněná městem, což Ekos je,
jsou příznivější podmínky pro získání dotace z
Fondu životního prostředí,“ řekl starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger. To podle něj znamená, že na
dokončení kanalizace  bude moci město získat ví-
ce peněz. Navíc prý Ekos sníží náklady na provoz
vodovodu a kanalizace. „Máme spočítáno, že by
to mohlo být až půl milionu korun ročně,“ uvedl
první muž města s tím, že pro obyvatele by se ne-
mělo výměnou provozovatele změnit nic. (pš) 

Zima je příliš dlouhá,
sebevrahů přibývá 
Dobřichovice – Zima už je nejspíš
moc dlouhá a svítí málo slunce.
Zřejmě i proto dochází poslední
dobou v Poberouní často k poku-
sům o sebevraždu. 
„Minulý pátek jsme ošetřovali mla-
dého muže v Dobřichovicích, který
si podřezal žíly na ruce,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Podle něj vyjížděli minulý týden zá-
chranáři k různým pokusům o sebe-
vraždu nejméně čtyřikrát.          (lup)

Černá série záchranky: Tři nabourané sanitky
Řevnice, Praha – Tři nabourané sanitky během jednoho týdne, to se řev-
nické záchranné službě nestává často. 
„Nejdřív nám nějaké auto urazilo zrcátko u sanitky, když jsme resuscitovali
pacienta v Mníšku pod Brdy,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Tam byla
krátce po poledni přivolána posádka s lékařem k bezvědomí staršího muže.
Zatímco se záchranáři snažili muže oživit, projíždějící vůz urazil sanitce část
zpětného zrcátka. „Naše auto bylo zpola na chodníku, takže na projetí zbylo
dost místa. Zavolali jsme policii, která případ vyšetřuje,“ dodal Bulíček.
Další nehodu způsobil řidič na náměstí v Řevnicích, který před sanitkou
najednou prudce zabrzdil s autem, takže do něj řidič sanitky narazil a poško-
dil si přední část vozu. „K tomu všemu do nás narazilo zezadu další auto na
jedné pražské křižovatce,“ postěžoval si Bulíček.  (lup) 
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Smáli jsme se ještě cestou domů...
V KARLŠTEJNĚ KONCERTOVALI POPULÁRNÍ PÍSNIČKÁŘI MIROSLAV PALEČEK A IVO JAHELKA

V sobotu 27. února se v karlštejnské restauraci U
Janů konal konal prima dvojkoncert známých pís-
ničkářů Palečka a Jahelky. Akci sponzorovalo
Karlštejnské  kulturní sdružení.
Nejprve vystoupil Mirek Paleček, který nám zaz-
píval nejen své senzační písničky, ale i písně pana
Wericha, J. Ježka a dalších. Nádhera, nikdo ani
nedutal, sálem se jen neslo slabé pobrukování
známých  melodií. Nadšení v sále bylo veliké,  ta-
ké tomu nasvědčoval obrovský aplaus, který si Pa-
leček právem zasloužil.
Po krátké přestávce vystoupil Ivo Jahelka, zpíva-
jící právník. Slyšeli jsme starší i nové  zhudebně-
né soudničky, perličky včetně  příhod ze soudních
síní. Všichni řvali smíchy. S jeho krédem, že hu-

mor a smích jsou kořením života, a že se každý
rád zasměje neštěstí druhých, se samosebou
všichni ztotožnili. Vystoupení obou pánů fakt stá-

lo za to, prostě to nemělo chybu. Ještě cestou
domů jsme se smáli. Děkujeme.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Za peníze z burzy se bude
stavět dětské hřiště
Na sobotu 27. března se chystá v letovském rodin-
ném centru Leťánek burza dětského oblečení a
potřeb. Polovinu výtěžku z akce věnuje Leťánek na
výstavbu dětského hřiště v Řevnicích.
Burza se bude konat v sále U Kafků v Letech od
9.00 do 12.00 hodin a bude se týkat dětského ob-
lečení na jaro a léto do velikosti 146, hraček i ji-
ného dětského vybavení. 
Příjem zboží je naplánován na úterý 23. 3. i čtvr-
tek 25. 3. dopoledne a v pátek 26. 3. odpoledne od
14.00 v sále U Kafků. Vybíraný poplatek je mini-
málně 5 Kč (dle ceny zboží) za kus přijatý do
burzy. Neprodané zboží se bude vydávat v úterý
30. 3. dopoledne. Pravidla prodeje naleznete na
www.letanek.cz.           Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Již tuto neděli přijde první jarní
den. Rodinné centrum Fabiánek
přichystalo pro všechny, kteří se

již jarních dnů nemohou dočkat,
Vítání jara. Děti i dospělé rádi
přivítáme 21. 3. v 15 hodin u ře-
ky Berounky pod dobřichovickým
zámkem. Nedělní odpoledne vě-
nujeme tvoření a tradičním jar-
ním hrám. Takovou hrou je třeba
cvrnkání kuliček, proto zalovte
ve skříni a pytlík kuliček si přine-
ste s sebou. Také si připomeneme
tradiční český obyčej – vynášení
Moreny, symbolu zimy a smrti.
Podle tradice má být loutka Mo-
reny odevzdána jednomu ze čtyř
živlů, tedy utopena ve vodě, spá-

lena, zakopána do země nebo
shozena ze skály. Přijďte Fabián-
kovi pomoct, aby se s Morenou
pěkně vypořádal!
Do kalendáře si už můžete zapsat
termíny naši dubnových akcí:
12. 4. od 18.00 – logopedická
přednáška Magdaleny Vosmiko-
vé, budova ZUŠ Dobřichovice
24. 4. – Den Země s Fabiánkem,
Dobřichovice
Více informací najdete na
www.rcfabianek.estranky.cz

Libuše STUPAVSKÁ, 
RC Fabiánek, Dobřichovice

Bubák vyprávěl 
o cestě do království
Už sedmý Večer pro Tibet se konal v
Mníšku pod Brdy. Měl příjemnou,
intimní atmosféru – ve zšeřelém sál-
ku Divadélka K provoněném  tyčin-
kami a při jasmínovém čaji se o zá-
žitky z cesty do království Lo Mus-
tang podělil Oldřich (Olan) Bubák.
Původní profesí strojní inženýr je
nyní tlumočníkem, fotografem, vy-
davatelem i profesionálním horským
průvodcem, členem Královské himá-
lajské trekkingové společnosti.
Toho, že vážil cestu z Pardubic pro
hrstku posluchačů, nelitoval. Při
projekci nádherných fotografií vyp-
rávěl a na dotazy spokojených úča-
stníků besedy odpovídal přes dvě
hodiny. Dobrovolné vstupné vybra-
né na akci bude zasláno na konto
Veřejné sbírky Tibet. Dík patří Anto-
nínu Nechybovi, který zdarma pos-
kytl sál i technické zázemí.
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/Brdy

Senioři slavili MDŽ
Ve středu 10. 3. se konala v do-
mově pro seniory v Dobřicho-
vicích oslava MDŽ. Klientky
dostaly primulku a téměř všech-
ny se pak sešly v jídelně. U  po-
hoštění, které si samy připravi-
ly, si s chutí zazpívaly, zatančily
a prožily příjemné odpoledne.
M. KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Okupaci Tibetu si připomněli v Mníšku i Radotíně
VYVĚŠOVÁNÍ VLAJKY SE ZÚČASTNIL MUŽ, KTERÝ SE OSOBNĚ STARAL O JEHO SVATOST DALAJLAMU

Stejně jako v minulých letech, byla i
letos 10. 3. v Radotíně vyvěšena ti-
betská vlajka. Na budově úřadu
městské části ji rozvinul starosta Ka-
rel Hanzlík spolu s radními.
Tibetské vlajky se každoročně vyvě-
šují v den výročí potlačení protičín-
ského povstání v Tibetu, při kterém
zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů.
Letos od této události, po níž tibetský
duchovní a světský vůdce dalajlama
odešel z okupované země do exilu,
uplynulo už 51 let. V únoru to zase
bylo dvacet let, kdy dalajlama na
pozvání Václava Havla poprvé nav-
štívil Prahu. S jednou z nejuznáva-
nějších osobností současného světa
se tehdy seznámil radotínský rodák
Jiří Männchen. Pracoval v hotelu
Jalta a byl vyčleněný pro dalajlamův
osobní servis. „Po celou dobu jeho
pobytu v Praze jsem neopouštěl ho-
tel, spal jsem o patro níž,“ uvedl
muž, který se letos také zúčastnil
vyvěšování tibetské vlajky v Radotí-
ně.     Kateřina DRMLOVÁ, Radotín

SEŠEL SE S DALAJLAMOU. Radotínský rodák Jiří Männchen při svém set-
kání s tibetským dalajlamou v roce 1990. Foto ARCHIV

Dobřichovičtí u řeky přivítají jaro
RODINNÉ CENTRUM FABIÁNEK CHYSTÁ VYNÁŠENÍ SYMBOLU ZIMY

PALEČEK A JAHELKA. Známí písničkáři Miroslav Paleček (vlevo) a Ivo Jahelka při svém vystoupení
v Karlštejně. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Holky za den zvládly vycházku,
koncert i hasičský ples 
Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku usoudily, že už
je zimy dost, a v sobotu 27. února vyrazily na prv-
ní letošní výlet - s chuchelskými turisty do Pro-
kopského údolí. Zvolily jsme pro začátek kratší
trasu z Velké Chuchle do Slivence, Holyně a Pro-
kopským údolím do Hlubočep, celkem 12 km. Den
byl jako vymalovaný, pěkně se nám šlapalo. Bo-
hužel různé povinnosti nám nedovolily větší úča-
st, takže čest našeho spolku hájily jen čtyři z nás.
Po návratu vlakem ze Smíchova nás čekal večer
plný kultury - napřed koncet M. Palečka a I. Ja-
helky v Karlštejně. Den jsme zakončily návštěvou
plesu hasičů v Hlásné Třebani. Na jeden den toho
bylo dost. Zdena JINDROVÁ, Hlásná Třebaň
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Hledáme brigádníka! 

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. 

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz



Strana 11, SOUTĚŽ, OD ČTENÁŘŮ, ZIMA Naše noviny 5/10 

V minulém čísle Našich novin jsme otiskli prv-
ní část vzpomínek Řevničana Františka Šedi-
vého na nejkrutější zimy minulého století.
Skončili jsme v roce 1939. (NN)

Podobná byla i další zima. Mrazy nebyly tak silné,
sněhu bylo do 30 cm, ovšem ochod ledu byl stejně
katastrofální. Kry se nakupily opět u mokropeské-
ho mostu. Situaci řešilo tehdy již existující vládní
vojsko odstřelem. Díky jeho zásahu led odplul
postupně, aniž zanechal škody. Zima 1941/42 byla
bez velikých mrazů. Zato sněhu napadlo postupně
téměř půl metru, ale zase odtál, a tak začátkem
března bylo bez povodně po zimě. Pak následova-
lo několik zim celkem mírných až do roku 1946.
Bylo po válce a mládež se rozjížděla na hory. Kon-
cem února teplé deště zdvihly hladiny řek a Be-
rounka opět ukázala, co dovede. V neděli o čtvrté
ráno se daly ledy do pohybu a voda se vylila ze
břehů. Stejná katastrofa jako v letech válečných. 
Dál až do roku 1952 jsme si zde lyží příliš neužili.
Bruslilo se většinou na umělém kluzišti na tenise,
nebo na sokolském cvičišti. Tahle zima a jiné se
však přecejen vymkly z normálu. To vím ovšem už
jen zprostředkovaně - až do roku 1964 jsem byl v
komunistickém lágru. Za zmíňku stojí rok 1956,

kdy jsme na šachtě naměřili tři dny za sebou -33
stupňů. Sněhu napadlo na padesát centimetrů. Po-
slední nadílka se konala první jarní den 21. břez-
na - připadlo přes 30 cm. Během několika dní ale
sníh roztál a povodně se nekonaly. 
V roce 1967 napadlo po Vánocích tolik sněhu, že
mladí lidé se po obci pohybovali na lyžích. Aut
jezdilo mnohem méně a silnice byly sjízné pro
saně. Zasněžený byl i rok 1969, zejména konec zi-
my. Stejně tomu bylo i rok příští. Další zimy příliš
nevybočovaly ze snesitelného normálu. Málokdy
byly Vánoce na ledě. Kdo chtěl v neděli na běžky,
musel vyjet na Hřebeny. Řeka několikrát zamrzla,
ale led roztál a beze škod odešel. Teplota téměř
neklesla pod -15 stupňů. 
Ukázkově bílé Vánoce byly v roce 1992. Po nich
sníh roztál a vše bylo normální. Tak jsme pomalu
odvykali tomu, že může v zimě i mrznout a padat
sníh. Až ta letošní nás přesvědčuje, že má stále svá
práva. Takové množství sněhu nám od války nena-
dělila. Dosud sice mrzne snesitelně, ale jak to bu-
de dál a jaký bude konec, nevíme. A tak se zatím
radujme z toho, co je a přemýšlejme, kam odklidí-
me příště sníh, napadne-li nějaký a přejme všem
lidem poblíž řeky, aby se na ně nerozhněvala a
nevylila se z břehů.    František ŠEDIVÝ, Řevnice

Ledy na Berounce rozhánělo vládní vojsko
DRUHÁ ČÁST VZPOMÍNEK ŘEVNIČANA FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO NA NEJKRUTĚJŠÍ ZIMY DVACÁTÉHO STOLETÍ

Poberouní – Přesně třicet fotogra-
fií letošní zimy doputovalo na ad-
resu NN od soutěživých čtenářů. 
Škála snímků byla široká. Od zim-
ních krajin a dětských radovánek až
po zajímavé momentky a aranžova-
né scény. Nakonce jsme s porotou v
teple a klidu anonymně vybrali ná-
sledující fotografie. Třetí místo  pat-
ří paní Boženě Musilové za její noč-
ní snímek zasněžené lavičky v Dob-
řichovicích, druhé místo momentce
Zuzany Martínkové za bažanta u kr-
mítka. Vítězkou se stala Petra Hum-
lová za snímek nazvaný jednoduše
Křoví. Autoři vítězných snímků se
mohou těšit na dárkové tašky od re-
dakce s tričkem, cédéčkem, hrneč-
kem a dalšími dárky.  
Všechny fotografie si můžete pro-
hlédnout na fotogalerii Našich no-
vin. Přesná adresa je
http://www.nasenoviny.net/indexfo-
to.php?akce=217. Všem, kteří se do
soutěže zapojili, děkujeme za účast.

Josef KOZÁK

Čtenářskou soutěž vyhrálo Křoví
PRVNÍ MÍSTO PATŘÍ PETŘE HUMLOVÉ, DRUHÁ SKONČILA ZUZANA MARTÍNKOVÁ, TŘETÍ BOŽENA MUSILOVÁ

KŘOVÍ. Vítězný snímek zimní fotografické soutěže Našich novin. Foto Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

ZASNĚŽENÁ LAVIČKA. Třetí místo...        
Foto Božena MUSILOVÁ, Dobřichovice

LEDY NA BEROUNCE. Na článek F. Šedivého z
minulého čísla NN reagovala pí Rohlíčková z
Řevnic a zapůjčila snímky zachycující ledy na Be-
rounce v zimě 1939/40. Foto ARCHIV

BAŽANT U KRMÍTKA. Fotka, které patří druhá příčka. Foto Zuzana MARTÍNKOVÁ, Zadní Třebaň
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První mistrák: »Klokani« - Řevnice 0:2
FOTBALISTŮM SKONČILA ZIMNÍ PŘESTÁVKA, DOBŘICHOVICE HRAJÍ O POSTUP, TŘEBAŇ O ZÁCHRANU

Řevnice, Poberouní -  Skvělý úvod
jara! Fotbalisté Řevnic v prvním
mistráku porazily B-tým Bohe-
mians 1905 na jejich hřišti 2:0.
Bohemians 1905 B - Řevnice A 0:2
Branky: Bošanský, Rejka
Na umělé trávě v Šeberově byly
Řevnice celý zápas lepší a zaslouže-
ně zvítězily. V prvním poločase se
prosadil kanonýr Bošanský, po změ-
ně pečetila výhru jarní posila Rejka. 
Povzbudivým impulsem před jarní-
mi boji v divizní skupině A bylo pro
řevnické fotbalisty vítězství v zim-
ním turnaji v pražských Šterboho-
lích. Ve finále vyhráli 4:2 na penalty
nad Hořovickem, s nímž bojují i v
divizi. Zápas se pro Řevnické nevy-
víjel dobře - první gól dostali ve dva-
cáté vteřině a ve dvacáté minutě už
to bylo 0:2. V úvodu druhé půle při-
šlo snížení a těsně před koncem se
podařilo vyrovnat. Štěstěna penalto-
vé loterie se pak usmála na Řevnice. 
Diviznímu nováčkovi patřila po pod-
zimu desátá příčka, což není špatné,

ale bodový náskok před sestupovými
pozicemi nebyl nijak výrazný. Po-
kud se ovšem řevničtí borci vyvarují
větší herní krize, neměly by být oba-
vy ze sestupu nijak dramatické.
Klidný střed tabulky je reálný. A
možná, že i něco víc - už proto, že se

mužstvo posílilo o čtyři nadějné
mladé hráče. Do zálohy přišel ze slá-
vistického dorostu Rejka a Kunc z
Dukly B. Obranu mají vyztužit Ze-
lenka ze Strakonic a Plechatý z Juni-
oru Praha. Řevnice vsadily na mládí
- žádné z posil není ani dvacet let.

Velké starosti se záchranou v okre-
sním přeboru budou mít fotbalisté
áčka Zadní Třebaně. Po podzimu jim
patří třináctá, předposlední příčka a
vyhlídky na zlepšení nejsou pří-
znivé. Úzký kádr, častá zranění a ně-
kdy bohužel i nezájem nastoupit, je
příčinou nelichotivého stavu týmu.
Navíc jej opouští jeho opora a jeden
z nejlepších střelců Cieciura, který
zkusí štěstí v pražské soutěži. 
Dobřichovičtí fotbalisté v zimě se-
hráli dost přípravných zápasů s kva-
litními soupeři. Porazili Union Straš-
nice 3:2, Vonoklasy 3:2, Kostelec
3:0 a ČL Union Beroun 5:1. Podleh-
ly Řevnicím 1:4 (1:1) a Brandýsu
n/L 1: 3 (0:1).  Tým většinou podával
solidní výkony. Do soutěže vstupuje-
me s pokorou - ani desetibodový ná-
skok, který na čele zatím máme, ne-
zaručuje automaticky postup. Hned
v úvodu nás čeká jeden z nejtěžších
soupeřů – FK Lety. Hraje se v nedě-
li 28. 3. od 15.00 v Dobřichovicích.
Jiří PETŘÍŠ, Miloslav OMÁČKA

Celostátní zimní turnaje v národní házené se ko-
naly 13. a 14. března v Řevnicích. V sobotu se hrál
turnaj mladších žáků. Našim klukům se však příliš
nedařilo - ani jeden zápas nedokázali vyhrát. Hra
nebyla až tak katastrofální, jen se nedaří střelba.
Nedokážeme proměňovat ani ty největší šance. Se
všemi soupeři se dalo hrát, utkání jsme prohráli
nekoncentrovaností, zbrklostí a nerozhodností v
rozhodujících momentech. Přesto jsme se dočkali
jednoho dílčího úspěchu - nejlepším hráčem v ob-
raně byl vyhodnocen Vojta Šnajberk. 
NH Řevnice – Baník Most NH 2:5 
Branky: Petřík, Huml.
NH Řevnice – SK Studénka 4:9  
Branky: Petřík 2, Edl 2
NH Řevnice – Újezd 2:3 
Branky: Petřík, Edl
NH Řevnice – Sokol Krčín 2:7  
Branky: Petřík, Edl 
NH Řevnice – Modřany 3:5 
Branky:Edl 3

NH Řevnice – Draken Brno 2:7 
Branky: Edl, Huml
Vítězství si odvezli hráči Sokola Krčín, druhá byla
Studénka, třetí Brno. Naši skončili šestí.
V neděli turnaj starších žáků vypadal téměř stej-
ně. Hra útočníků byla o poznání lepší, obraně se
nedařilo, o brankáři nemluvě. Většinu utkání jsme
prohráli až v závěrech zápasů.
NH Řevnice – TJ Šroubárna Žatec 7:8
Branky: Štech 5,  Veselý 2
NH Řevnice –  TJ Stará Ves  n/O.  10:12  
Branky: Jelínek 5, Štech 4, Veselý
NH Řevnice – TJ Všenice 9:12 
Branky: Veselý 6, Štech 3

NH Řevnice – TJ Lázně Bělohrad 9:10 
Branky: Veselý 4, Štech 3, Jelínek 2
NH Řevnice – Sokol Bakov n/J. 9:8   
Branky: Štech 8, Jelínek
NH Řevnice – Draken Brno 6:10
Branky: Veselý 5, Edl
Skončili stejně jako mladší, na šestém místě, s tím
rozdílem, že dokázali jednoho soupeře porazit.
Zvítězili hráči Staré Vsi n/O, druhé bylo Brno, tře-
tí Lázně Bělohrad. Petr HOLÝ, Řevnice

Navrátilová přijela navštívit... 
(Dokončení ze strany 1)                      
Naštěstí šlo o pravačku, což je v jejím případě lepší
varianta, tenisovou raketu totiž drží v levé ruce.
„Jezdila jsem tedy alespoň hodně na rotopedu,
abych neochabla. Tenis poslední dobou hraju má-
lo, celá jsem nějaká zpomalená, musím se do toho
znovu dostat,“ říkala během tréninků s řevnickou
tenisovou nadějí, devatenáctiletým Janem Hůrkou.
Na kurtech za Lidovým domem se sešli třikrát.
„Vyrostl tady krásný areál. Dobrý povrch, příjem-
né osvětlení, prostě všechno,“ řekla hráčka, jejíž
jméno nese tenisový oddíl LTC Řevnice. Hůrka a
další talentovaní tenisté však v současnosti hrají za
sousední Sportclub. „LTC má letní kurty, tady u Li-
ďáku je zázemí pro zimu. Byla bych ráda, kdyby to
mohlo fungovat propojeně,“ vyslovila Martina Na-
vrátilová své přání. (lup)

V sokolovně se tancuje hip
hop, break dance i disco

Hra špatná není, ale zahazujeme i velké šance!
V ŘEVNICÍCH SE O UPLYNULÉM VÍKENDU KONALY DVA  CELOSTÁTNÍ TURNAJE V NÁRODNÍ HÁZENÉ

Rozpis mistrovských utkání Řevnic
SK ŘEVNICE A - Divize A

Řevnice -  Doubravka 20. 3. 15:00 
Benešov -  Řevnice  28. 3. 15:00 
Řevnice -  Strakonice 3. 4. 16:30 
Malše Roudné -  Řevnice 10. 4. 16:30
Řevnice -  Hořovicko 17. 4. 17:00 
Třeboň -  Řevnice 25. 4. 10:30  
Řevnice -  Tachov 1. 5. 17:00 
Kunice -  Řevnice  8. 5. 17:00 
Tábor -  Řevnice 15. 5. 10:30 
Řevnice -  Příbram B 22. 5. 17:00 
Meteor Praha -  Řevnice 30. 5. 10:15
Řevnice -  Votice 5. 6. 17:00 
Dukla Praha B -  Řevnice 12. 6. 10:15
Řevnice -  Domažlice 19. 6. 17:00

ŘEVNICE B - Okresní IV. třída 
Černošice B - Řevnice 28. 3. 15:00 
Čisovice B - Řevnice 4. 4. 16:30 
Kazín B -  Řevnice 18. 4. 17:00 
Řevnice - Třebotov 25. 4. 17:00 
Všenory B -  Řevnice 2. 5. 17:00  
Řevnice  - Klinec  9. 5. 17:00 
Štěchovice C  - Řevnice 15. 5. 14:00
Řevnice - Kosoř 23. 5. 17:00 
Choteč B - Řevnice 30. 5. 17:00 
Řevnice -  Vonoklasy B 6. 6. 17:00 
Lety C -  Řevnice 13. 6. 17:00  
Řevnice -  Kytín 20. 6. 17:00
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Z řevnické sokolovny se v úterky a středy ozývá
Street dance. Každý týden se parkety tělocvičny
promění v taneční parket pro moderní druhy
tance - disco, hip hop, break dance, free style...
Taneční studio Fantasy Praha a Dancing
Crackers se v Řevnicích zabydlely, aby našly no-
vé talenty, nebo prostě jen nabídly zájemcům
další zájmový kroužek. 

Text a foto Monika VAŇKOVÁ, Zadní Třebaň

Řevnický Jenda Štech (na zemi) překonává obranu Bělohradu, přihlíží Jelínek.               Foto Petr HOLÝ


