
Mateřinky budou odmítat děti
KAPACITY ŠKOLEK ZDALEKA NESTAČÍ, ŠANCI MAJÍ JEN NĚKTEŘÍ Z UCHAZEČŮ
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Cyklobus na Brdy 
vyráží o Velikonocích
Dobřichovice – Na Brdy bude od
velikonočního víkendu opět jezdit
cyklobus. 
Zvláštní linka se speciálně uprave-
ným autobusem vyráží na Brdy již
osmým rokem. Cyklobus Pražské
integrované dopravy je v provozu v
nepracovní dny od 3. 4. do 3. 10. na
trase Dobřichovice-nádraží, Černo-
lice, Řitka, Mníšek pod Brdy a
Kytín. Spoje linky navazují v Dob-
řichovicích na vlaky linky S7 z Pra-
hy do Berouna nově z obou směrů. 
(Dokončení na straně 2) (pš)

Poberouní – Zápisy se tento týden konají ve většině
mateřských škol v regionu. Ředitelky školek se vesměs
shodují: Přesný počet dětí, které přijmeme, ještě ne-
známe, hodně capartů ale budeme muset odmítat.
Ve čtvrtek 1. dubna se budou předškoláci zapisovat v
Řevnicích i Letech. Třebaže nová letovská mateřská škola

má násobně vyšší kapacitu, ani zvýšený počet míst nesta-
čí. „Určitě se nedostanou všichni. Proto jsme si také dali
podmínku, kterou je trvalý pobyt rodičů v obci,“ řekl sta-
rosta Letů Jiří Hudeček. Kolik dětí školka letos přijme,
není podle její ředitelky Marie Cvancigerové jisté. „Má-
me jednadvacet prvňáčků, hodně z nich asi pět nebo šest
jich bude mít odklad. Počítám, že budeme moci přijmout
tak patnáct šestnáct dětí,“ uvedla Cvancigerová.
„Moudřejší zatím nebyli ani v sousedních Řevnicích.
„Byť si beru čísla z matriky, kolik bude odkladů, přesně
nevíme. Určitě ale budeme moci přijmout méně dětí než
loni,“ řekla ředitelka řevnické mateřinky Hana Kvasnič-
ková. Jasno bude mít až po 8. dubnu, kdy se od 15 do 18
hodin koná náhradní termín zápisu.
Zápis se 30. března uskutečnil v Dobřichovicích. Tam se
mají šanci dostat letos výhradně místní děti. „Změna je v
tom, že v první řadě bereme děti rodičů, z nichž tu oba
mají trvalé bydliště. S velikou pravděpodobností se sem
děti odjinud nedostanou,“ řekl dobřichovický starosta
Michael Pánek. Podle něj je to reakce na způsob přeroz-
dělení daní. (Dokončení na straně 7)         Pavla ŠVÉDOVÁ

31. března 2010 - 6 (516) Cena výtisku 7 Kč

Sešla se s princem Charlesem

Vynikajícího ocenění se dostalo obyvatelce Zadní
Třebaně, pětaosmdesátileté Margitě Rytířové. Jako jedi-
ná Češka byla 20. 3. pozvána k setkání s princem Char-
lesem u příležitosti jeho návštěvy České republiky. „By-
la jsem mu představena v kryptě pražského kostela Cy-
rila a Metoděje, kde se po atentátu na Heydricha skrý-
vali čeští parašutisté,“ řekla Třebaňanka, která za války
sloužila u britského letectva. Krásně jsme si s Charle-
sem popovídali,“ dodala.      Text a foto NN M. FRÝDL

Karambol pod Dračí skálou:
Ukrajinec skončil v potoce
Karlštejn, Řevnice – Osobní vůz Fiat Ulysse se
středočeskou registrační značkou spadl do po-
toka u karlštejnské Dračí skály 18. března v
noci. Vytáhnout ho musel hasičský jeřáb.
Hasiči dostali nejdříve zprávu o havarovaném
osobním autě s jednou osobou uvnitř, ve 23.09 se
na místo vydal technický vůz a jeřáb z Řevnic.
Když hasiči ve 23.28 přijeli, řidič byl již v péči zá-
chranné služby, na místě byla i policie. Proč se
Ukrajinci středních let povedlo sjet s vozidlem
patřícím jeho krajanovi až do koryta potoka, se lze
jen dohadovat. Na vině mohl být i alkohol. Hasiči
zabezpečili havarovaný fiat proti úniku provoz-
ních kapalin, postavili ho na silnici k naložení na
vozidlo odtahové služby a v 0.19 jejich asistence
na místě skončila. (vš)

PŘIJEL CIRKUS. Cirkus Kellner za-
vítal do dolního Poberouní. V úterý a
ve středu se cirkusáci z Prahy před-
stavili na řevnickém Malém náměstí.
„Jsme tu po čtyřech letech,“ řekl
principál Alan Kellner. S sebou při-
vezl pětadvacet zvířat - lamy, poníky,
hady či krokodýly, s nimiž předvádí
speciální show. V sobotu a v neděli
Kellner vystupuje od 14.00 v Mníšku
pod Brdy, pak pokračuje do Hořovic.  

Text a foto NN P. ŠVÉDOVÁ

V Berouně bude k vidění největší leporelo na světě
Beroun - V současnosti největší leporelo na světě bude k vidění ve Výstavní síni Konírna
Muzea Českého krasu v Berouně. Do této podoby je koncipována výstava Dějiny udatného
českého národa, která bude vernisáží zahájena 7. dubna od 17.00.
Expozice vychází ze stejnojmenné knihy Lucie Seifertové, která se dostala mezi bestsellery a zís-
kala mnoho ocenění, například cenu Magnesia litera za nejlepší dětskou knihu roku 2003. Od letoš-
ního ledna běží v České televizi na motivy knihy stejnojmenný animovaný seriál. Expozice, jakož-
to kniha – krajina v nadživotní velikosti, umožní návštěvníkům procházet českými dějinami od pra-
věku po současnost a prožívat s kreslenými figurkami jejich radosti i strasti.  Autorka již s lepore-
lem navštívila veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, Bologni, Lucembursku atd.    David PALIVEC

Chtěl se zabít, ale povedlo
se mu to až napodruhé
Dobřichovice – V jedné z dobřichovických ga-
ráží byl před pár dny nalezen mrtvý muž st-
ředního věku. Lékař řevnické záchranné služ-
by mohl již jenom konstatovat smrt oběšením. 
Vzhledem k tomu, že si muž před několika týdny
podřezal žíly, jedná se pravděpodobně znovu o se-
bevradžu. Důvody a přesnou příčinu smrti vyšet-
řují policisté. (lup)

Vyjedou staré mašinky

Svezte se historickým motorákem
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Rozsah provozu je stejný jako v
předchozích letech, tedy pět spojů
každý nepracovní den. Autobusy
odjíždějí v 8.25, 10.25, 12.25, 14.25
a 16.25. Odjezdy z Kytína jsou v
9.35, 11.35, 13.35 a 15.35.
Nástupní zastávka Dobřichovice-
nádraží pro linku cyklobusu je umís-
těna na parkovišti vedle nádražní bu-
dovy. Cestující by si tak měli dát při
nástupu pozor, protože cyklobus ne-
zastavuje v zastávce linky 448 umís-
těné před nádražím.
V cyklobusu platí tarif Pražské inte-
grované dopravy.  Za přepravu jízd-
ního kola se ve speciální brdské lin-
ce platí 26 korun bez ohledu na vz-
dálenost. Pokud cestující předloží
platný doklad Českých drah o pře-
pravě jízdního kola ve vlaku do Dob-
řichovic, za kolo v buse zaplatíte jen
13 korun.
Starosta Dobřichovic Michael Pánek
už před časem cyklobus uvítal. „Ne-
říkám, že je u cyklobusu tlačenice.

Ale na druhou stranu je fajn, že kdo
se chce svézt, tak se většinou vejde.
Určitě nejsme zklamaní,“ sdělil Pá-

nek. Podle přepravce záleží nejvíc na
počasí. Někdy přepraví 26 až 30 kol.
Vzhledem k tomu, že cyklobusy míří

na Brdy pětkrát za den, na jednu lin-
ku připadá přibližně pět až šest kol.
Autobus je ovšem speciálně upraven
pro přepravu až pětadvaceti kol. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

O víkendu 3. a 4. dubna bude po zimní přestávce
otevřeno muzeum Výtopna Zdice. Vedle několika
novinek v expozici jsou na tento víkend napláno-
vány zvláštní jízdy historických motoráčků. Před
Výtopnou Zdice se v dopoledních hodinách oba
dva dny představí legendy českých železnic - mo-
torové vozy M 262.0 přezdívané Kredenc. Tyto
motoráky právě před 60 lety zahajovaly ve Výtop-
ně Zdice motorový provoz a nahradily na několi-
ka tratích parní lokomotivy. 
Pro zájemce o svezení dnes legendárními moto-
ráčky vyrobenými mezi lety 1949 až 1960 v cel-
kovém počtu 238 kusů můžeme nabídnout něko-
lik zvláštních vlaků. V sobotu 3. 4. vyjede ze Zdic
směr Březnice Herold expres. Pro předem přihlá-
šené zájemce (omezený počet-nutná rezervace na
tel: 777 209 818) je po příjezdu do města dobrého
piva Březnice zajištěna exkurze v místním pivova-
ru Herold. 
V neděli 4. 4. zase můžete strávit odpoledne pří-
jemným výletem historickým motoráčkem, který
pojede po trase podbrské lokálky Zdice - Lochovi-
ce - Liteň - Zadní Třebaň - Karlštejn a zpět.
Přímo ve Výtopně Zdice bude na paprscích zdejší
točny vystaveno několik historických motoráků.
Po prohlídce expozice je možné se svést historic-
kým autobusem do centra města Zdic, kde je k vi-
dění výstava plastikových modelů dopravních
prostředků Zdická padesátka. Stařičký autobus
vás pak okružní jízdou se zastavením ve vojen-
ském muzeu odveze zpět do Výtopny Zdice. Po
výletu do Březnice se ještě od 19.00 koná večerní
setkání a posezení u dobrého piva Herold ve Vý-

topně Zdice. Zde bude také celý víkend připrave-
no občerstvení, prodej upomínkových předmětů a
další doprovodný program. Podrobné nformace na
www.saxi.cz.        Radim ŘÍHA, Výtopna Zdice

Motoráčky budou »brázdit« Podbrdsko
HISTORICKÉ MAŠINKY O VÍKENDU ZE ZDIC ZAMÍŘÍ DO KARLŠTEJNA, BŘEZNICE I PRAHY

Cyklobus na Brdy poprvé vyrazí o Velikonocích
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak o víkendu pojedou speciální historické vlaky

Zadnotřebaňský kemp 
startuje novou sezonu
Zadní Třebaň - Kemp na Ostrově
otevírá na Velikonoce své brány.
„Od neděle před svátky se bude opět
na Ostrově žít a hrát,“  řekl Martin
Gabriel, spolumajitel kempu. Do
Valpuržiny noci tu bude vždy otev-
řeno o víkendech, pak už celý týden.
„Na Velikonoce začně fungovat tep-
lá kuchyně a zajištěna bude i hudeb-
ní zábava,“ dodal s tím, že zájem o
letní dovolenou na zadnotřebaň-
ském Ostrově mezi rekreanty stoupá
- letošní červenec je již vyprodaný.
„Dost se k nám vracejí stálí klienti,“
uvedl Gabriel. (šm)

Expres Výtopna Zdice 3. 4.
Praha hl. n. 8:24 
Praha Smíchov 8:32 
Praha Radotín 8:39 
Karlštejn 8:51 
Beroun 9:10 
Králův Dvůr 9:13 
Králův Dvůr-Popovice 9:15 
Zdice 9:20 

Herold Expres 3. 4.
Zdice 12:10 
Lochovice 12:43 
Rejkovice 12:48 
Jince 12:54 
Bratkovice 13:09 
Příbram 13:20 

Milín 13:32 
Tochovice 13:49 
Březnice 13:55    zpět   16:35 
Tochovice 16:50 
Milín 17:06 
Příbram 17:15 
Bratkovice 17:21 
Jince 17:36 
Lochovice 17:50 
Zdice  18:00 

Podbrdský motoráček 4. 4. 
Zdice 12:10 
Libomyšl 12:15 
Lochovice 12:36 
Neumětely 12:45 
Radouš 12:49 

Hostomice pod Brdy 12:58 
Osov 13:03 
Vižina 13:08 
Všeradice 13:11 
Nesvačily 13:15 
Skuhrov pod Brdy 13:19 
Liteň 13:28 
Běleč 13:31 
Zadní Třebaň 13:39 
Karlštejn 13:44    zpět    15:33 
Zadní Třebaň 15:49 
Běleč 15:55 
Liteň 16:02 
Skuhrov pod Brdy 16:07 
Nesvačily 16:12 
Všeradice 16:15 
Vižina 16:19 

Osov  16:25 
Hostomice pod Brdy 16:33 
Radouš 16:38 
Neumětely 16:42 
Lochovice 16:59 
Libomyšl 17:04 
Zdice  17:10 

Expres Výtopna Zdice 4. 4.
Zdice 17:20 
Králův Dvůr-Popovice 17:24 
Králův Dvůr 17:26 
Beroun 17:34 
Karlštejn 17:44 
Praha Radotín 18:15 
Praha Smíchov 18:26 
Praha hl. n. 18:50 

Cyklobus vyjíždí od dobřichovického nádraží.         Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

JEDE KREDENC. Historickým motoráčkem se
můžete svézt o Velikonocích. Foto ARCHIV
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Řevnice – Řevnické zastupitelstvo
schválilo udělení čestného občan-
ství Františku Šedivému a in me-
moriam fotografovi Ladislavu Si-
tenskému. Stalo se tak na posled-
ním veřejném zasedání v polovině
března. Všech třináct přítomných
zastupitelů pro tento návrh zvedlo
ruku.
Návrh na udělení čestného občanství
města Řevnic Františku Šedivému a
in memoriam fotografovi Ladislavu
Sitenskému předložila Letopisecká
komise. Počet čestných občanů měs-
ta se tak zvýšil na devět. Jsou mezi
nimi například i T. G. Masaryk,
Martina Navrátilová, Ignát Herr-
mann či Antonín Hřebík.
„Jsem velmi rád, vážím si toho. Ale
jsem současně i trochu v rozpacích,
stát se čestným občanem stejně jako
třeba Masaryk,“ reagoval František
Šedivý, který loni převzal z rukou
presidenta Václava Klause Řád To-
máše Garriqua Masaryka II. třídy za
zásluhy o rozvoj demokracie a lidská
práva. Šedivému by mělo být občan-
ství slavnostně uděleno v předvečer
oslav konce 2. světové války, tedy 7.
května. „Alespoň se mě ptali, zda se
mi toto datum hodí,“ řekl Šedivý.
Ten je od 31. května 2008 také čest-
ným občanem Zadní Třebaně. Cenu
Našich novin určenou těm, kteří se
nezištně zasluhují o povznesení dol-

ního Poberouní či Podbrdska , obdr-
žel dokonce už v roce 2001. „Mys-
lím, že v Řevnicích jsou další lidé,
kteří by si čestné občanství zaslouži-
li. Mám na mysli například lékaře
Daniela Prchlíka. Navrhoval jsem,
aby po něm byla v Řevnicích pojme-
nována ulice,“ řekl Šedivý. 

František Šedivý byl po roce 1948
zapojen do ilegálního hnutí, odsou-
zen na čtrnáct let vězení, z nichž si
dvanáct odseděl v komunistických
lágrech. Pracuje pro Konfederaci po-
litických vězňů, je předsedou Klubu
dr. Milady Horákové a členem mezi-
národního PEN klubu.  

Ladislav Sitenský byl významný fo-
tograf. Proslavil se jako příslušník
čs. zahraniční armády ve Francii a v
Anglii během II. světové války, kdy
zachytil na unikátních snímcích čin-
nost našich vojáků, zvláště letců na
západní frontě. Fotografovat začal
právě v Řevnicích. Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice – 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. Náměty nám můžet po-
sílat i vy. Nejoriginálnější nomina-
ce oceníme.

Dnes se v našem seriálu podíváme
do Řevnic. Zdejší náměstí ve tvaru
trojúhelníku je největší v širokém
okolí; je to jediné velké náměstí me-
zi Prahou a Berounem. 
Řevnice bývaly významným městem
už v minulosti, nasvědčuje tomu prá-
vě i rozlehlé náměstí Jiřího z Podě-
brad. První písemná zmínka o Řev-
nicích pochází ze 13. století jako o
městě královském. Osada nebo ves
tu však stála mnohem dříve, některé
nálezy pocházejí ze starší doby ka-

menné. Na náměstí se provozovaly
trhy už v roce 1304, velký rozkvět
města nastal v 18. století, kdy tu mí-

stní obyvatelé mohli provozovat tý-
denní a navíc ještě třikrát do roka
výroční trhy. Trhy se tu ostatně ko-

naly i během 19. století a také v ob-
dobí 1. republiky ve století dvacá-
tém. V posledních letech byla tato
tradice obnovena v podobě červno-
vých trhů košíkářských.
Dominantou náměstí je kašna, která
stojí zhruba uprostřed. Postavil ji na
začátku 20. století významný řevnic-
ký občan, architekt Eduard Sochor.
Stojí zde dodnes, i když po revoluci
v roce 1989 akademický sochař Petr
Váňa navrhl novou kašnu. Ta skonči-
la v parčíku u Zámečku. Na zúže-
ném konci náměstí stojí pomník pad-
lým ve 2. světové válce. Na ploše ná-
městí je také mnoho stromů a keřů.
Je to pozůstatek sadu, který tu vzni-
kl díky Okrašlovacímu spolku na
konci 19. století. 
Kolem náměstí leží nejstarší řevnic-
ká zástavba, najdeme tu nově opra-
vené domy s nízkými popisnými čís-
ly. Bývala tu škola, smíšené zboží i
hostinec, dnes je tu městský úřad,
restaurace, kavárna Modrý domeček
nebo několik malých obchodů a fi-
rem. Lucie PALIČKOVÁ

T. G. Masaryk, Navrátilová… Šedivý
ŘEVNIČTÍ ZASTUPITELÉ ROZHODLI O UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ F. ŠEDIVÉMU A L. SITENSKÉMU

V Zadní Třebani vzniklo občanské sdružení SAL-
TO (Sdružení Aktivních Lidí Třebaně a Okolí). Je-
ho cílem je rozvoj občanské společnosti a ochrana
životního prostředí. Jaké konkrétní činnosti se zde
skrývají? 
Začínáme jednoduše tím, že svou aktivitu a um vě-
nujeme v Třebani i ostatním, zejména dětem. Ini-
ciátorka sdružení, Blanka Hovorková-Maříková,
jezdí o víkendech s třebaňskými dětmi na divadel-
ní představení do Prahy. Se Šárkou Sodomkovou
stála u zrodu zvelebení školní jídelny, kde nyní
chystá velikonoční dílnu malování kraslic. Na Ště-

pána jsme na třebaňskou náves svolali všechny,
kteří si chtěli zahrát a zazpívat koledy. Své zkuše-
nosti s výukou angličtiny pomocí dramatických
aktivit by rád v příštím školním roce zúročil v tře-
baňské škole František Chlaň. Během roku plánu-
je v rámci anglického kroužku nacvičit s dětmi
kromě jiného i krátkou divadelní hru. 
Co se týče ochrany životního prostředí, statut ob-
čanského sdružení zaručuje větší váhu při správ-
ních řízeních a petičních akcích. Nedávno jsme na
kraji Třebaně a Řevnic sbírali podpisy proti sil-
ničnímu obchvatu, jenž se podle původního kraj-

ského územního plánu měl stát dominantou vrchu
Vrážka a vést nad střechami chat v těsné blízkosti
rodinných domů. Občanské sdružení SALTO bylo
založeno i proto, aby v obdobných případech
úřady měly partnera, jehož hlasem se musí vážně
zabývat.
Pokud byste měli vlastní nápad, jak aktivně při-
spět k rozvoji Třebaně a okolí, obraťte se prosím
na Blanku Hovorkovou-Maříkovou. Kontakt:
BlankaHovorkova@email.cz, tel. 603 958 123.
Uvítáme další podněty, spolupráci i podporu.

František CHLAŇ, SALTO o.s.,Zadní Třebaň

Chceme svou aktivitu a um věnovat i ostatním…
V ZADNÍ TŘEBANÍ BYLO ZALOŽENO NOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ S NÁZVEM SALTO

Která náves či náměstí v našem kraji je nejhezčí?
NN VYHLAŠUJÍ NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY

ŘEVNICE. Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.        Foto NN L. PALIČKOVÁ

NA HRADĚ. Loni v říjnu převzal F. Šedivý z rukou presidenta Klause státní Řád T. G. Masaryka.  Reprofoto ARCHIV
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Petráň-Kofroň rozesmál publikum
V DOBŘICHOVICÍCH MĚLA PREMIÉRU DIVADELNÍ KOMEDIE JÁ JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE 

Dobřichovice – Nic se nezkazilo,
naopak. Premiéra i dvě reprízy
komedie Já jsem otec Bemle a já
matka Žemle se minulý víkend vy-
dařily. A podle potlesků lze soudit,
že se hra líbila i divákům. 
„Musím říct, že to bylo dobré, i když
samozřejmě pořád je co zlepšovat,“
řekl po premiéře režisér Petr Říha.
Divadelní hru Jiřího Suchého nastu-
dovali členové Dobřichovické diva-
delní společnosti (DDS) spolu s ně-
kolika význačnými hosty: Jiřím Ště-
droněm a Janem Petráněm ze Sema-
foru, senátorem Jiřím Oberfalzerem
a bývalým hejtmanem Petrem Bend-
lem. Všichni čtyři (ale nejen oni) di-
váky bavili. Štědroň s Bendlem se
vystřídali v roli ministra pošt, který
zaujal i svým zvláštním smíchem,
Petráň jako poštmistr Kofroň publi-
kum hodně rozesmál, ačkoliv byl na

scéně snad pět minut a ještě k tomu
se hodlal oběsit. Oberfalzer jako
podnikatel Čihák se skvěle doplňo-
val s Lucií Kukulovou v roli jeho
temperamentní španělské ženy, je-
jich divoká píseň diváky rozehřála. 
Také ostatní herecké výkony stojí za
pozornost. Jako vždy nezklamali

manželé Alena a Petr Říhovi v rolích
Bemleho a jeho ženy Žemle, jejich
pubertální děti dokonale ztvárnili
Pavla Švédová a Martin Mikulík, tři-
náctiletou puberťačku si zahrála i Ja-
na Kroupová. Nechyběly veselé
dívky v podání Hedviky Hájkové,
Kristýny Kolářové, Simony Řezáčo-

vé a Dagmar Vávrové, v menších ro-
lích se představili Jan Tarant a Petr
Kaplan. Vše doplňovala živá kapela
pod vedením Alexandra Skutila. 
Další reprízy se hrají v řevnickém ki-
ně 2. a 3. 4. od 20.00 a 4. 4. v 16 a
20.00, 10. 4. a 23. 5. sehrají ochotní-
ci tuto komedii také v pražském di-
vadle Semafor. Lucie PALIČKOVÁ

Martinová zazpívá Až
na vrcholky hor atd.
Černošice - Věra Martinová zazpí-
vá v černošickém Clubu Kino. Vý-
těžek z koncertu získá Farní chari-
ta Neratovice, která v Černošicích
poskytuje pečovatelskou i zdravot-
ní službu pro seniory a zajišťuje
provoz denního stacionáře.
„Věra Martinová vydává v roce 2010
novou desku. K této příležitosti vzni-
kl koncertní program, jehož základ
tvoří právě písničky z nového CD,“
uvedl Michal Strejček z Clubu Kino
s tím, že diváci v Clubu Kino nebu-
dou ošizeni ani o největší hity Marti-
nové, jako jsou Až na vrcholky hor,
Zázračný housle či Malý dům.
Na koncertním turné zpěvačku dop-
rovodí britský písničkář a kytarista
Jamie Marshall, který se autorsky
podílí na nové desce Martinové.
Výtěžek koncertu, který v Clubu Ki-
no 9. dubna začíná ve 20.30, bude
věnován na provoz pečovatelské a
zdravotní služby pro seniory i provoz
denního stacionáře v Černošicích.
Vstupné je 190 Kč. (mif)

ŘEVNIČTÍ NA HRADĚ. V závěru března měl folklorní taneční soubor Klí-
ček z Řevnic nabitý program. V sobotu 21. 3. pořádal tradiční ples, který ja-
ko každý rok přilákal hodně návštěvníků. O předtančení se postaraly děti z
Klíčku, které předvedly zbrusu nové tance Vlčí máky, Princezna botiček a
Modlitba za vodu, a také skupina Dvorana Country Dancers, k tanci hrál
Velký taneční orchestr Václava Zelinky. Minulou neděli Klíček vyrazil na
hrad Točník (viz foto). V následujících čtrnácti dnech vystoupí děti ještě v
pražské Botanické zahradě a na Staroměstském náměstí s velikonočním pro-
gramem. (lup) Foto Romana SOKOLOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
3. 4. 18.00 MORGANOVI
10. 4. 18.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE

KINO ŘEVNICE
2.-4. 4. 20.00 (Ne 16.00 a 20.00) JÁ JSEM
OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE
7. 4. 20.00 ČERNEJ DYNAMIT
9. 4. - 10. 4. 20.00 (So 17.30) DOKTOR
OD JEZERA HROCHŮ
10. 4. 15.30 PLANETA 51
10. 4. 20.00 KAWASAKIHO RŮŽE
11. 4. 15.00 VELIKONOČNÍ POHÁDKA
14. 4. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ 

KINO MÍR BEROUN
Kino nehraje - rekonstrukce. 

CLUB KINO ČERNOŠICE
6. 4. 20.00 DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
11. 4. 16.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
13. 4. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ

KINO RADOTÍN
2. 4. 16.00 a 19.00 AVATAR
3. 4. 17.00 a 19.30 NA SV. VALENTÝNA
4. 4. 15.00 DÁŠENKA
4. 4. 17.00 a 19.30 NEBE, PEKLO...
ZEM
9. 4. 17.00 a 19.30 ARTUR A MALTA-
ZAROVA POMSTA
10. 4. 17.00 a 19.30 NĚJAK SE TO
KOMPLIKUJE
11. 4. 15.00 DOMA JE DOMA
11. 4. 17.00 a 19.30 PAMĚTNICE

Jiří Oberfalzer si zahrál podnikatele Vissariona Čiháka. Foto Petr KAPLAN 

Společenský dům Zadní Třebaň vás zve na

OSLAVU 3. NAROZENIN
která se koná 2. dubna od 20.00 hodin

Hrají NEZMAŘI Praha
Grilování (žebra, kolena, kuřata), dobré pivo,

po půlnoci disco z juboxu...

Na všechny se těší kolektiv Společenského domu!

V Clubu budou znít
moravské písničky
Jedinečný koncert předních českých
umělců s názvem Moravská lidová
poezie v písních se uskuteční 11. dub-
na od 18.00 v Clubu Kino Černošice.
Sbírka moravských lidových písní, v
původní úpravě Leoše Janáčka pro
zpěv a klavír, zazní v tomto projektu v
citlivých úpravách pro zpěv a loutnu.
Ojedinělá instrumentace usiluje o
autentický přístup ke krásné lidové
poezii a současně zachovává charak-
ter hudby Leoše Janáčka. Pořad při-
pravili a účinkují Pavla Fendrichová
– zpěv a Jindřich Macek – loutna. Vs-
tupné 100 Kč, děti a důchodci polo-
vic.      Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Děti z Klíčku tančily na plese i na Točníku

Tipy NN
* Taneční párty se koná 2. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.  Hud-
bu ve stylu Electro radio dance mix
budou pouštět DJ Tommy a DJ Bo-
oty. Vstupné 50 Kč. (mis)
* Kapely Legal Bengal a Deliqent
hrají 3. 4. od 20.30 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 90 Kč.       (mis)
* Tvořivá velikonoční dílna se
uskuteční 4. 4. od od 15 do 17.00 v
Sále u Kafků Lety. (bt)
* Koncert kytaristy, zpěváka Zdeňka
Bíny a basisty Jana Urbance můžete
navštívit  4. 4. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 90 Kč. (mis)
* Skupiny Klika a Zavětrem zahrají
5. 4. od 20.30 v černošickém Clubu
Kino. Vstupné 70 Kč. (mis)
* Jak se zdobí kraslice? Výstava na
toto téma potrvá v Muzeu Českého
krasu Beroun do 5. 4. Součástí výsta-
vy jsou práce školáků ze soutěže o
nejzajímavější výtvarné dílo s veliko-
noční tématikou.     David PALIVEC
* Přednášku ředitele Hvězdárny v
Rokycanech Karla Halíře Jak daleko
dohlédneme dalekohledem do vesmí-
ru můžete absolovovat 6. 4. od 19.00
v Muzeu Českého krasu Beroun. Po
skončení přednášky vás čeká pozoro-
vání oblohy z Plzeňské brány daleko-
hledy. David PALIVEC
*Finské kapely One Hidden Frame a
Part Time Killer spolu s českou sku-
pinou False Hope zahrají 8. 4. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 90 Kč. (mis)
* Koncert kapel Zima + Lus 3 se us-
kuteční 10. 4. od 20.30 v černošic-
kém Clubu Kino. Vstup 90 Kč.  (mis)
* Velikonoční pohádku zahraje dě-
tem od tří do deseti let 11. 4. od 15.00
v řevnickém kině Divadélko Roma-
neto. Monika VAŇKOVÁ
* Dětské práce z výtvarné soutěže
Jiné světy jsou do 10. 5. k vidění v
Modrém domečku Řevnice.        (šah)
* 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)



Všeradičtí běželi Pražský půlmaratón
ČTYŘČLENNÉ DRUŽSTVO SE V PRESTIŽNÍM ZÁVODU UMÍSTILO V PRVNÍ DVACÍTCE

Rozhledna opět otevřena

Rozhledna na Studeném vrchu 
bude otevřena  

   3.4. sobota  a  4.4. neděle 
(VELIKONOCE)

 17.4. sobota a 18.4. neděle 
 (BRDSKÁ STEZKA)

od 10.00 do 17.00 hodin
Na místě bude pro Vás připraveno 

drobné občerstvení. 
Do batohu si na cestu přibalte 

trochu dobré nálady. 
Těšíme  se na Vaši návštěvu.

Všeradice - Tak jako pravidelně i tentokrát Vám přináší-
me čerstvé informace o činnosti naší jednotky. Dne 13. 
3.2010 se jednotka zúčastnila pravidelného výcviku na 
HZS Beroun. 
V rámci vlastní přípravy proběhl dne 21. 3. 2010 výcvik 
v prostorách všeradického zámku a následně v areálu čtyřkol-
kové dráhy. V rámci zkvalitňování výcviku byla dohodnuta 
spolupráce s p. Jiřím Sákem, který jako bývalý profesionální 
hasič bude zajišťovat metodickou a odbornou podporu naše-
mu výcviku. Současně navazujeme úzkou spolupráci 
s jednotkou SDH Králův Dvůr a budeme se pravidelně 
účastnit společných výcviků. V nadcházejících dnech posílí 

naši zásahovou techniku vozidlo CAS 32 TATRA 148, 
doufáme, že nebude nutné toto vozidlo využít pro ostrý zá-
sah a bude využíváno pouze k cvičným účelům.
Naše družstvo ve složení: Červený, Kácha, Biskup a Norek 
se dne 27. 3. 2010 zúčastnilo Pražského půlmaratonu. S vý-
sledkem jsme spokojeni, neboť z 66 týmů obsadilo naše 
družstvo krásné 18 místo, za což jim patří poděkování. 
O další činnosti Vás budeme informovat v dalším čísle.

Bohumil STIBAL

Maminky a děti pletly slepičky, pak se věnovaly květové terapii 
V úterý 23.3.   se již poněkolikáté  konalo v mateřské škole v Osově tvořivé odpoledne pro maminky a 
děti spojené se zajímavou besedou. Tentokrát maminky  i některé děti pletly z pedigu slepičku na Ve-
likonoce a zároveň vyslechly přednášku o Bachově květové terapii od Markéty Tomanové. Některé 
maminky s ní pak konzultovaly jednotlivé problémy, některé si bylinkové esence zakoupily, jiné si ne-
chaly namíchat kapky na míru. Bylo to velmi příjemné odpoledne, velké díky patří paní učitelkám Jit-
ce Karmazínové a Dagmar Pešicové.                                                                                                   (jf)

Prioritou je voda a kanalizace 
Dne 26. března letošního roku proběhlo veřejné za-
sedání zastupitelstva obce. Zasedání se zúčastnilo 
62 občanů. Příjemným překvapením je i vyšší 
účast mladých občanů na tomto zasedání, což svěd-
čí o jejich zvýšeném zájmu o dění v obci. 
Zasedání se řídilo schváleným programem. Byla 
přednesena zpráva o činnosti zastupitelstva za 
uplynulé čtvrtletí roku 2010. Zastupitelstvo schváli-
lo závěrečný účet za rok 2009, dále Řád ohlašovny 
požárů a vyhlášku číslo 01/2010 – „Požární řád 
obce“.
Zastupitelstvo konstatovalo, že i nadále prioritou 
číslo jedna zůstává zajištění prostředků a následné 
vybudování rozvodů vody a kanalizace. Z toho dů-
vodu byl na jednání přítomen i zpracovatel celé 
projektové dokumentace – Ing. Václav Ureš, který 
zodpověděl veškeré dotazy občanů týkající se 
plánované akce. Zahájení celé akce je podmíněno 
schválením naší žádosti o dotaci, termín jednání 
ministerské komise je stanoven na 27. 4. 2010, po 
tomto datu bude jasné, zda v letošním roce zahájí-
me stavbu.
V závěru zasedání poděkoval starosta jménem za-
stupitelstva p. Miroslavě Suché a ČZS za velice 
dobrou spolupráci s obecním zastupitelstvem, dále 
poděkoval hasičům za jejich dosavadní práci a 
všem popřál mnoho úspěchů do další práce.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Bronzová maska vižinského karnevalu 
s názvem Nebe, peklo, ráj = manželé 
Tonda a Monika Jirkovských s kama-
rádkou Martou. "Anděl byl z barokní 
doby, kulaťoučký a samý faldík," řekla 
jedna z účastnic karnevalu. 

Foto ARCHIV 

Ženy v Podbrdech slavily svátek
Podbrdy - V neděli 7. 3. slavily v místním pohostinství 
podbrdské ženy svůj svátek. Sešlo se jich kolem 50. 
Hlavní organizátorka paní Mecová všechny přivítala úvodní 
řečí. Sváteční slovo pronesl starosta obce pan Karel Šťastný 
a starosta hasičů pan Josef Ševčík. Všechny ženy jako dárek 
dostaly od OÚ květinu. Malí hasiči přednesli básničky a roz-
dali dárečky, které sami vytvořili. Hasiči se také podíleli na 
občerstvení. V příjemné atmosféře se sešly ženy všech vě-
kových kategorií, které zde strávily příjemné odpoledne.

Vendula VÍTKOVÁ, Podbrdy

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí                     6/2010 (45)

Naše noviny 6/10Strana 5, VŠERADŮV KURÝR

Starostové vypadají jako bratři 

Litomyšl – Zatímco v Litomyšli žije přes deset tisíc obyva-
tel, ve Všeradicích jen čtyři stovky. Přesto mají obě místa 
něco společného – postavu autorky světoznámé Domácí 
kuchařky M. D. Rettigové. Ve Všeradicích se narodila, 
v Litomyšli prožila největší část svého života a právě tam 
také zemřela. A ještě jedna věc obě obce spojuje – ná-
padná podoba obou starostů.
Vyplulo to najevo při nedávné návštěvě všeradické delega-
ce na oslavě Sboru paní a dívek. Tam spolu u stolu seděl 
všeradický rychtář Bohumil Stibal a jeho kolega z Lito-
myšle Michal Kortyš. Jakoby si z oka vypadli: Oba mají 
podobný účes, tedy v popředí méně vlasů, knírky a jsou 
přibližně stejně staří. „Vypadají jako bratři,“ tvrdil 
kapelník Třehusku Miloslav Frýdl.       (pš) Foto ARCHIV

Do muzea se nastěhovali ještěři
Všeradice - Desítku prehistorických ještěrů můžete nyní 
vidět v Muzeu pravěku ve Všeradicích. Vystaveny jsou v 
podkroví. 
"Vyrobili je manželé Zedníkovi, kteří v Příbrami mají lout-
kové divadlo Zvoneček. Je to jejich koníček," uvedl starosta 
Všeradic Bohumil Stibal s tím, že loutkoherci je muzeu sa-
mi nabídli. Vyrobeny jsou z drátěného roštu a kašírovaného 
papíru. K vidění tu jsou jak ještěři, obrovská vážka tak i 
loutky, se kterými Zedníkovi hrají. Mezi nimi převládají 
princezny, jsou tu ovšem i Mikuláš, princ a další pohádkové 
bytosti. 
Muzeum má otevřeno každý den. V týdnu od 7 do 13, ve 
středu od 9 do 17. O víkendu od 10 do 16 hodin.              (pš)

Zveme Vás na

Školní taneční zábavu 

17. dubna v Osově, 
od 19.30 hodin

Hraje skupina Braboux 

a Garážový klub

Bohatá tombola, předtančení 

Vstup 70 Kč.
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Vancouver. Kolikrát v minulých týdnech v souvis-
losti s olympiádou toto jméno zaznívalo, kolikrát
tam zalétaly tužby nejen fanoušků, ale i nás všech,
kteří jsme přáli těm našim, aby zvítězili a vlastně
se dočkali ocenění své píle, dřiny a odříkání. Toto
jméno však zaznívalo v našich dějinách již jednou
a, řekl bych, přinejmenším stejně slavně. Když se
po první světové válce vraceli naši legionáři po le-
gendární a pro ně vítězné sibiřské anabázi domů,
byl to právě Vancouver, který je přijímal ve svo-
bodném světě. A nebylo to přijetí ledajaké. Všich-
ni na něj vzpomínali celý život, často se slzami v

očích. Poslední tudy projížděli v roce 1921, tedy
téměř tři roky po tom, kdy válka v Evropě skonči-
la. Po vylodění vždy následovala vojenská pře-
hlídka a po ní vítězný pochod městem. Ten byl
bouřlivý. Pověst těchto vojáků se nesla celým svě-
tem. Do pochodu jim hrála česká dechovka, pro
Kanaďany dost neobvyklá. 
Ti, kteří se vraceli mezi posledními, přiváželi jako
dar prezidentu Masarykovi ochočené medvědy.
Byli s nimi tak spřáteleni, že medvědi tahali vozí-
ky s bubny. A tak se obyvatelům tohoto města na-
skytla neobyčejná podívaná, když mezi legionáři-

muzikanty kráčeli medvědi a vůbec jim nevadilo,
že za nimi někdo tluče do obrovského bubnu. Ne-
věděli, že muž vedoucí toho velkého, povoláním
kovář, je jeho kamarád, který se o něho stará od
doby, kdy jim ho stará žena na trhu prodala ještě s
jedním v košíku zcela vyhublého. Spolu s kucha-
řem pluku jim pak po celou dobu bojů i čekání po-
skytovali péči i ochranu. Přátelství tedy na život a
na smrt. Horší bylo rozloučení. Medvědi pak žili
v hradním příkopu Pražského hradu. Když se v ro-
ce 1947 konal poslední legionářský sjezd, šli se na
ně legionáři podívat. Medvědí starci je poznali, a
tak oba muži, tehdy téměř šedesátiletí, přelezli
ochranný plot a vydali se za nimi dolů. Medvědi
vydávali žalostné zvuky, snad plakali. Dnes už ni-
kdo neví, zda víc oni, či dva odvážní a tvrdí chla-
pi, když se s nimi loučili, tentokrát už naposledy.
To už ale Vancouver neví a pomalu už nikdo z nás.

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Vozíky s bubny vojákům táhli medvědi
KANADSKÝ VANCOUVER DOBŘE ZNALI ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI VRACEJÍCÍ SE DOMŮ ZE SIBIŘSKÉ ANABÁZE 

Na několik měsíců se do ně-
meckého města Bonnu vypra-
vila obyvatelka Litně Jitka
CHOCOVÁ. Své postřehy a
zážitky z nového působiště na-
bídla Našim novinám. Dnešní
díl je o počasí.   (NN)

Po několika měsících můžu říct,
že v Bonnu je velmi podobné po-
časí jako u nás, jen asi o den
dřív – jaké překvapení! V čem je
ale rozdíl, to jsou deště. Začnou
často zničehonic, jen taková
přeháňka, deštík, že při pohledu
z okna musíte na chvíli zaostřit,
abyste se utvrdili, že vás nekla-
me zrak. Nejdřív si myslíte, že se
to co nevidět přežene – od toho
je to přeháňka, že..? Ale to je
hluboký omyl! Jednu sobotu
jsem odkládala procházku,
abych nezmokla, a nakonec če-

kala až do večera. Pršelo totiž s
docela kratičkými přestávkami
DURCH! Prostě celý den.
Teď už jsem tedy poučená a
útulno svého bytečku opouštím
déšť nedéšť, jen samozřejmě vy-
bavená parapletem. Bez ohledu
na nálady počasí vyrážejí i míst-
ní – jak by ne, když tu žijí od na-
rození! Takže i onu zmiňovanou
sobotu, když byla na nebi šedá
deka a člověk by si myslel, že
jsou všichni doma, praskalo
centrum Bonnu ve švech. Jediný
rozdíl oproti slunečným dnům
byl v tom, že jste při vstupu do
obchodu nebo restaurace odlo-
žili svůj mokrý deštník do při-
praveného stojanu a pak si ho
při odchodu zase vyzvedli. A po-
važte - on tam opravdu i po té
hodině byl!

Jitka CHOCOVÁ, Bonn

Nemusí pršet, stačí, když mží…
»ZAHRANIČNÍ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 12)

I rodiče Jitky Chocové se na vy-
cházku po Bonnu vyzbrojili de-
štníkem.  Foto Jitka CHOCOVÁ
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Město pozemky prodá, jiné koupí
ŘEVNICKÁ RADNICE SE CHYSTÁ OBCHODOVAT S ČESKOU POŠTOU I ČESKÝMI DRAHAMI

Řevnice – Město Řevnice koupí od
Českých drah pozemky u zdejšího
nádraží. Naopak prodají pozemek
u pošty. Rozhodlo o tom řevnické
zastupitelstvo.
Zastupitelé jednomyslně odsouhlasi-
li záměr prodat pozemek u místní
pošty. Jedná se o zastavěnou plochu
a nádvoří o výměře 1081 metrů čtve-
rečních. Pozemek prodají České
poště. Za jeden metr čtverečný má
město získat 1 500 korun. Díky pro-
deji by tak mělo město do kasy zís-
kat 1,6 milionu korun.
Ještě o dvě stě tisíc více bude ale
město potřebovat na koupi pozemků
u nádraží, o kterém zastupitelé také
na posledním veřejném zasedání jed-
nali. České dráhy totiž za pozemek o
rozloze přes 8000 m2., o který mají
Řevnice zájem, chtějí 1,8 milionu
korun. Uvedená cena vychází z ceny
obvyklé stanovené soudním znal-
cem. „Vzhledem k velikosti pozem-
ku je cena velice příznivá. Jednal

jsem s náměstkem Český drah a dal-
ší vůle pro snížení ceny ze strany ČD

již není,“ sdělil na jednání starosta
města Miroslav Cvanciger. Přiznal,

že město v současné době potřebné
peníze nemá. 
„Je však třeba udělit souhlas k náku-
pu a město bude jednat o získání
úvěru. Rada města se problémem ně-
kolikrát zabývala, je třeba tyto po-
zemky koupit a pak rozhodnout, co
dál,“ řekl Cvanciger. Zastupitelé na-
konec odkup schválili, jen jeden ze
třinácti přítomných se zdržel hlaso-
vání. Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 1. dubna od
18.00 ve Společenském domě. (lup)
* Tradiční Sokolská akademie se
uskuteční 10. 4. od 15.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstup volný. (mis)
* Desátý ročník turnaje ve stolním
tenisu PING-PONG Open 2010 se
koná 17.4. od 9.30 ve Společenském
domě Zadní Třebaň. (jaz)
* Burzu dětských potřeb uspořáda-
lo 27. 3. v letovském sále u Kafků
Rodinné centrum Leťánek ve spolu-
práci se Sdružením dětské hřiště Řev-
nice. Polovina výtěžku z burzy, což
činí 2500 Kč, byla věnována dětské-
mu hřišti v Řevnicích. Děkujeme
všem organizátorům i těm, kteří se
burzy účastnili! (bt)
* Týden Karlštejnska se konal od
19. do 28. 3. v Infocentru na Staro-
městském náměstí v Praze. Region
Karlštejnsko zde představil hlavně
zážitkovou turistiku a tipy na krátké
výlety i zajímavé akce pro turisty,
školní výpravy, skupiny apod.    (mif)
* Přes půl milionu korun rozdělil
úřad Prahy-Radotína na granty v ob-
lasti volnočasových aktivit, sportu a
kultury. Grant nebyl schválen u 14
žádostí, ve 41 případech byl naopak
doporučen.      Kateřina DRMLOVÁ

Dle paragrafu
PŘEVRÁCENÝ BAGR. Záchranná
služba vyjížděla 19. 3. večer k úra-
zu ve Velkolomu Čertovy schody u
Tmaně. V lomu se převrátil bagr a
muž sedící uvnitř se zranil - utrpěl
úraz v obličeji a zlomeninu dolní
končetiny. Po ošetření záchranáři
zraněného převezli do nemocnice v
Motole. Na místě zasahovali také
policisté. Tereza JANEČKOVÁ
HOŘELY KONTEJNERY. Dva
plastové kontejnery na tříděný odpad
hořely za řevnickým nákupním stře-
diskem 19. 3. večer. Ve 22.00 někdo
zavolal hasiče, ve 22.12 byly kontej-
nery uhašeny. Při požáru vznikla
společnosti Ekos škoda 12 000 Kč,
majetek za 40 tisíc hasiči zachránili
před zničením. Příčinou požáru byla
nedbalost neznámé osoby.            (vš)
* CHYTILI ZLODĚJE. Do dvou
chat v Černošicích se vloupal čtyřia-
dvacetiletý muž z Prahy. Jeho cíl se
nacházel v osadě Jedličkovy Lázně,
kde poškodil přední i zadní vchodo-
vé dveře u chaty, rozbil okno a ná-
sledně odcizil potraviny. Poté vnikl
na pozemek další chaty, kde nic ne-
odcizil, ale na poškození způsobil
škodu 5.000 Kč. Policisté 20. 3.
Pražanovi sdělili podezření ze spá-
chání trestného činu krádeže, poru-
šování domovní svobody a poškozo-
vání cizí věci. (vš)

Černošice – K pacientům s cévní mozkovou
příhodou vyjíždí v posledních dnech častěji,
než dříve,  řevnická záchranná služba.
„V uplynulých čtrnácti dnech jsme zasahovali

prakticky denně u někoho s mozkovou příhodou,“
potvrdil šéf záchranky Bořek Bulíček. Někteří
lidé jsou podle něj v bezvědomí, někteří při vědo-
mí, ale ochrnuti. Všichni končí na neurologických
odděleních pražských nemocnic. 
Dva takové případy se staly nedávno v Černo-
šicích. Při procházce u Berounky se náhle udělalo
nevolno jedné ze starších žen, které musela druhá
žena přivolat záchrannou službu z Řevnic. Pa-
cientka byla neprodleně převezena do pražské ne-
mocnice v Motole. 
V pondělí 29. března vyjížděla sanitka opět do
Černošic. Cévní mozkovou příhodu utrpěla starší
pacientka, která se nacházela v podkrovní míst-
nosti jednoho z domů na velmi nepřístupném
místě. S její bezpečnou dopravou do sanitky tak
museli pomoci profesionální hasiči z Řevnic. 

Lucie PALIČKOVÁ

Televizní soutěž TV Prima
Robin Hooda hlídají Řevničtí
Řevnice, Praha – Řevničtí zdravotníci zajišťu-
jí všechny přímé přenosy nové soutěže TV Pri-
ma, která má název Robin Hood. 
Hned při prvním přímém přenosu minulou nedě-
li se zranila moderátorka Martina Kociánová. Bě-
hem přenosu sklouzla na schodech a poranila si
kotník. I s bolestí dokázala pořad dokončit, tepr-
ve poté ji sanitka odvezla do nemocnice v Motole
na rentgen. Dostala ortézu a taky berle, příští pří-
mé přenosy bude ale moderovat dál. (lup)

Ukradený peugeot zloději nepotřebovali, shořel
Všenory, Řevnice – Zcela zničen byl osobní vůz peugeot, který zloději
zapálili na staré vojenské cestě u Všenor 16. března kolem osmé hodiny
večerní.
Hasiči sice požár uhasili, ale auto se jim už zachránit nepodařilo. Policisté
zjistili, že vůz byl majitelce odcizen - naposledy ho viděla předchozí den ko-
lem desáté hodiny dopoledne v místě bydliště. Škoda se odhaduje na 200.00
korun. (vš)

Mozkové příhody? Prakticky denně
ZÁCHRANCE VÝRAZNĚ PŘIBYLO PACIENTŮ S CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU

POKUSY NA POČEST VODY. Světovým dnem vody je 22. březen. Třeťáci z
osovské školy prováděli ten den řadu pokusů a výpočtů, aby si uvědomili, že
se s vodou dost často plýtvá, a jak  je pro nás důležitá. 

Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Mateřinky budou odmítat...
(Dokončení ze strany 1)
„To, co mohou rodiče pro děti udělat, je přihlásit
se u nás trvale,“ nabádá Pánek. Malou šanci na
úspěch u zápisu mají třeba rodiče dětí z Karlíka,
kde školka chybí. „I když s Karlíkem máme dob-
ré vztahy, museli jsme na tato pravidla přistou-
pit,“ řekl Pánek s tím, že lidé kvůli přijímání děti
z Karlíka do dobřichovické školky psali petice.
Zápis už se konal v karlštejnské mateřince. Vede-
ní muselo odmítnout osmnáct dětí. Radnice se ale
snaží vše vyřešit přestavbou. „Když bylo málo
dětí, část školky jsme přeměnili na dětskou ordi-
naci. Teď se to budeme snažit vše předělat nazpá-
tek,“ uvedl karlštejnský starosta Miroslav Ureš.
Novou ordinaci již radnice vybudovala. Nyní dělá
projekt na rozšíření školky. „Přes prázdniny by-
chom chtěli práce stihnout tak, abychom v září
otevřeli novou třídu pro osmnáct dětí,“ řekl Ureš.
Problém je podle něj jediný: aby učebna splnila
přísné hygienické podmínky.  (pš)

Broučci připravují
dobročinný bazar
Zadní Třebaň - Dobročinný bazar
oblečení a hraček se koná v neděli
18. dubna od 14 hodin v zadnotře-
baňském Společenském domě.
Pořádá ho místní mateřské centrum
Broučci. Součástí odpoledne bude
pohádka O tureckém rybáři v podání
divadla Basta Fidli, taneční hrátky a
papírové hrátky, které připraví Tere-
za Chlaňová a Blanka Hovorková-
Maříková z nově založeného občan-
ského sdružení SALTO. (lup)

Manévry byly zbytečné, hořelo, ale jen málo
Černošice,Řevnice – Jen s malou škodou skončil požár dřevěné budovy
Jedličkových Lázní v Mokropsích 13. března dopoledne. Areál restau-
race zachránilo od zkázy včasné zpozorování požáru.
Když hasiči dostali v 9.13 zprávu o kouři v restauraci, vyslali na místo dvě
cisterny Hasičského záchranného sboru ze Řevnic se šesti muži a velkou cis-
ternu s velitelským vozem Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy s jedenác-
ti zasahujícími. Po příjezdu hasiči odpojili elektřinu a v dýchací technice
zahájili průzkum v místnostech. Nakonec našli doutnající místo poblíž sa-
lonku na dveřní zárubni, přes kterou byl natažen elektrický kabel. Protože
požár vyžadoval jen drobné polití a velké množství vody z cisterny by zby-
tečně způsobilo další škodu, tak na uhašení dveřního rámu použili ruční
džberovou stříkačku. Potom hasiči odvětrali objekt přetlakovou ventilací a
místo předali vyšetřovatelům. Příčinou požáru bylo proudové přepětí pro-
dlužovacího kabelu od olejového ventilátoru. Události přihlížela také měst-
ská policie a Policie ČR. (vš)
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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
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V divadle mluvili Páté přes deváté
SE ZADNOTŘEBAŇSKÝMI ŠKOLÁKY SE NA VÝLET DO PRAHY VYDAL I JEJICH MASKOT, ŽABKA PETŮNIE
Ve středu 17. března se žáci základní
školy Zadní Třebaň vydali do Prahy,
kde zhlédli v Divadle Bez zábradlí
dětskou revue M. Červeňáka a Z. Žá-
kové Páté přes deváté. Představení
bylo pásmem inscenovaných písni-
ček, říkanek, vtipů, hádanek, jazyko-
lamů i tanečků. Děti kromě jiného
viděly blešku tančit rock_n_roll, na-
strojeného pudlíka který pak vyhrál
Velkou cenu a jak houbičky samy
naskákaly do pánvičky. Kočičí ma-
minka zazpívala ukolébavku a lvíča-
ta, která měla zálusk na prasátko,
přelstil had. Všichni mladí diváci se
do představení aktivně zapojili zpě-
vem, smíchem, tleskali do rytmu
chytlavých melodií, odpovídali na
otázky herců a M. Kozáková se
dokonce předvedla na pódiu jako
žonglérka. 
Spolu s dětmi se za kulturou vydala
také žabka Petůnie, maskot druháků
a třeťáků, která si zatrsala bleší
rock_n_roll, ten se nejvíce líbil i dě-
tem, a tak ho herci předvedli ještě
jednou na úplném konci představení. 
Jelikož všechny děti byly z inscena-
ce úplně unešené, bylo jim do školy
zakoupeno CD s písničkami, jež za-
zněly v divadle. Na CD zpívají vedle
učinkujících z divadla také Ivana
Chýlková, Karel Heřmánek a Dana
Morávková. Součástí cédečka jsou i

omalovánky a zpěvník s notami.
Takže až půjdete okolo zadnotřebaň-
ské školičky, není vyloučeno, že se z
ní budou linout tóny písní o kryse,
mouše či kamínku v botě, které po-
chází z dětského divadelního před-
stavení Páté přes deváté. 
Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň

Fabiánek chystá přednášku
i malování na trička
Rodinné centrum Fabiánek v Dobřichovicích při-
pravuje na duben několik zajímavých akcí jak pro
děti, tak pro jejich rodiče. 
V pondělí 12. dubna se bude od 18 hodin v budo-
vě ZUŠ konat přednáška logopedky Mgr. Magda-
leny Vosmikové na téma Dětská řeč. Vosmiková
poučí zájemce o vývoji řeči dětí v předškolním vě-
ku, poradí, jak u dětí rozvíjet řeč nebo kdy navští-
vit logopeda. Dostatek času bude věnován dota-
zům a diskuzi. Vstupné činí 30 Kč.
Ve čtvrtek 15. dubna v 9.30 přivítáme v herně RC
Fabiánek milovníky zvířátek. Čtvrteční dopoledne
totiž věnujeme zvířátkům a hlavně jejich mláďát-
kům, také si nějaké zvířátko namalujeme na triko.
Chcete-li se akce s názvem Malujeme na trička se
zvířátky zúčastnit, napište nám do 13. 4. na rcfa-
bianek@seznam.cz. Do herny si pak na malování
přineste nejlépe světlé bavlněné tričko.
V sobotu 24. dubna můžete s Fabiánkem oslavit
Den Země. Pro celé rodiny bude připravena zá-
bavně-naučná stezka po Dobřichovicích. O Dnu
Země a o připravované stezce vám prozradíme
více v příštím čísle. Určitě si ale udělejte čas na
rodinnou vycházku, při které se jistě dobře poba-
víte a také se dozvíte spoustu nového o přírodě
nejen v Dobřichovicích. Přejeme veselé Velikono-
ce a těšíme se na vaši návštěvu.
Libuše STUPAVSKÁ, Fabiánek, Dobřichovice

Výroční členská schůze mysliveckého
sdružení Řevnice se konala 27. břez-
na v myslivecké klubovně. Přítomen
byl i starosta města Miroslav Cvanci-
ger a jeho zástupce Václav Zdráhal.
Po zahájení předsedou sdružení Mi-
roslavem Hejlkem pohovořil krátce
starosta města, své zprávy přednesli
myslivecký hospodář Ondřej Lánský,
finanční hospodář Zdeněk Mařík,
pracovní referent Richard Zdrůbek a
předseda revizní komise Antonín
Slánský ml. Pracovní část zakončil

předseda sdružení. Shrnul nejdůleži-
tější poznatky z referátů funkcionářů i
krátké diskuze. Zdůraznil, že letošní
pracovní povinnosti byly plněny v
zimních měsících za mimořádně ob-
tížných podmínek. Z této zkušenosti
vyplynula nutnost řady opatření pro
následující období. Zarážející byl po-
znatek z loňského chovu bažantů, do
jejichž volier se poslední noc před
honem vloupali neznámí vandalové,
rozbili pletivo oplocení a vpustili do-
vnitř psi. Ti po nějaké době roztrhali

uštvané bažanty a nechali je ležet na
místě. Pohled do volier byl úděsný.
Uniklo jen několik kohoutů. Přesto
bude sdružení v umělém odchovu dál
pokračovat. Je nutno doplnit stav této
drobné zvěře. Plán odlovu ostatní
zvěře byl splněn. U jelení bylo po do-
hodě s okresními orgány myslivosti
přikročeno ke zvýšení povoleného od-
lovu. V letošní sezoně se myslivci za-
měří na užší spolupráci se školou  jak
v Řevnicích, tak v Zadní Třebani. Os-
věta mezi mládeží je nutná, neboť

přetechnizovaná doba odvádí mládež
od sepětí s přírodou a uvolňuje sklo-
ny k vandalství ve všech formách.
Schůze měla mimořádně slavnostní
ráz. Zahájilo ji »halali« odtroubené
otcem a synem Slánských, kteří se po-
starali o její společenskou úroveň až
do konce. Připravili skvělé slavnostní
pohoštění a zajistili důstojný průběh
po všech stránkách. A takovou idylu
si představujeme udržet dlouhá léta
ve všech mysliveckých sdruženích.

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Majitelé psů: Uklízejte
po svých miláčcích!
Zdravím spoluobčany a čtenáře NN!
Dovolte, abych připomenul akci
Sbírka nepotřebného ošacení pro
Diakonii Broumov, která končí v pá-
tek 9. dubna. Podrobnější informace
na  www.zadnitreban.cz  a na infor-
mačních tabulích.
Sběr nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu se uskuteční v sobotu
5. června v době od 8.00 do 11.00
hodin před obecním úřadem. Pod-
robnější informace najdete včas rov-
něž  na www stránkách obce a info
tabulích.
Na žádost OÚ, spoluobčanů a dětí
prosím všechny majitele psů, aby po
svých psech uklízeli exkrementy a
tím nezadávali důvod ke konfliktům,
které se díky nesoudným majitelům
psů množí. Děkuji za pochopení.

Lubomír SCHNEIDER, 
starosta Zadní Třebaně

Mníšek pod Brdy vás zve na jubilejní 10. ročník

PĚVECKÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ve třech kategoriích od 5 do 18 let

BRDSKÝ KOS 2010
Soutěž se uskuteční v prostorách Divadélka K v Mníšku pod Brdy

v sobotu 17. dubna v odpoledních hodinách.
Předsedkyní poroty bude ZORA JANDOVÁ.

Propozice soutěže, přihláškový formulář a další  informace získáte
na www.mnisek.cz nebo brdskykos@mnisek.cz

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2010. Pro soutěžící jsou 
připraveny zajímavé ceny - digitální fotoaparát, přehrávač MP3…

Soutěž se koná pod záštitou Ing. Petra Digrina, Ph.D., starosty města

Do volier se vloupali zloději, bažanty roztrhali psi
ŘEVNIČTÍ MYSLIVCI BILANCOVALI SVOU PRÁCI NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI

V ROLI ŽONGLÉRKY. M. Kozáková se na pódiu pražského Divadla Bez zá-
bradlí představila jako žonglérka. Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ
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V derby Dobřichovice »smázly« Lety
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní -  Zatímco divizní fot-
balisté Řevnic mají za sebou už tři
jarní mistráky, poslední březnový
víkend rozehrály své soutěže i cel-
ky hrající nižší soutěže. V derby
Dobřichovice rozstřílely Lety.

SK ŘEVNICE A - divize A
Benešov - Řevnice A 2:0
První jarní porážka Řevnic. Mini-
málně na bod hosté měli, ale po bez-
brankovém poločase svými chybami
nabídli domácím vítězství.      (Mák)

Řevnice A – Doubravka 3:2
Góly: Hrubý, Chrobák, Bezpalec
Dramatický zápas plný zvratů se
odehrál na umělé trávě ve Štěrbo-
holích. (Příští domácí zápas již Řev-
ničtí odehrají na svém hřišti). Mírná
převaha z úvodu nepřinesla domá-
cím gólový efekt, naopak po půlho-
dině hry se po zaváhání golmana
prosadili hosté. V poslední minutě
ovšem kopali za ruku v pokutovém
území domácí penaltu, a tu se štěs-
tím nadvakrát proměnil Hrubý. Prak-

ticky vzápětí se řítil na branku Bo-
šanský, ale mířil vedle. Po změně st-
ran se hlavou prosadil Chrobák a
zdálo se, že Řevnice směřují v poho-
dě za třemi body. Další nedůslednost
v obraně však dovolila hostím srov-
nat. Naštěstí se v 72. minutě po dlou-
hém autovém vhazovaní opět hlavou
trefil Bezpalec. (Mák)

SK ŘEVNICE B - IV. třída
Černošice B – Řevnice B 1:1
Branka Řevnic: Krejsa

I další dva zápasy hraje béčko Řev-
nic venku - v Čisovicích a Kazíně.

FK LETY - krajská 1. B třída
Dobřichovice - FK Lety 5:1 (3:0)
Branka Letů: Kischer
Domácí šli za vítězstvím všemi pro-
středky a zaslouženě vyhráli. Do 17.
minuty bylo prakticky rozhodnuto,
tři hrubé chyby nejzkušenějších hrá-
čů hostí domácí potrestali a zbytek
utkání se dohrával jen z povinnosti.
Domácí po přestávce zvýšili po další
hrubce v obraně hostí na 4:0. Za
Lety snížil Kischer, konečnou podo-
bu výsledku dal vlastní gól Letů. Ty
ještě v 82. minutě neproměnili pe-
naltu. Letovští jsou po prvním jar-
ním mistráku na 6. místě tabulky,
které s přehledem dominují právě
Dobřichovice.              Jiří KÁRNÍK

OZTA - okresní přebor Beroun
OZT A - Cerhovice 2:2
Branky: Jambor M., Soukup
Domácí Ostrovan vydřel bod v 94.
minutě, když v síti skončila krásná
střela Soukupa. Mohl však být ještě
úspěšnější - to by však nesměl mít
smolný den Prušinovský, který spálil
dvě stoprocentní šance.            (Mák)

Třetí a poslední zimní turnaj v národní házené se
odehrál první jarní den v řevnické sportovní hale.
Tentokrát změřily síly starší žačky.  
Turnaj to byl velice kvalitní a v mnohém byl lepší,
než oba turnaje kluků. Naše hráčky herně zaostá-
valy, což se dá trochu omluvit  věkem. Zatímco
většina družstev přijela s hráčkami na hranici do-
rosteneckého věku, naše holky patří do kategorie
mladších. Stejně jako klukům se děvčatům příliš
nedařilo a ani jeden zápas nedokázaly vyhrát.
Výsledky Řevnic :       
DTJ Řevnice – KNHCH Litvínov 1:10 
Branka: Humlová
DTJ Řevnice – Sokol Svinov 0:10 
DTJ Řevnice –  TJ Příchovice 2:14 
Branky: Humlová 2  
DTJ Řevnice – Sokol Krčín 4:9  
Branky: Humlová 3, Mandlíková 1
DTJ Řevnice – Sokol Bakov n/J. 3:5 
Branky: Humlová 2, Mandlíková
DTJ Řevnice – TJ Sokol Opatovice n/L 4:15
Branky: Humlová 2, Dercová, Matoušková
Velmi kvalitní zápasy předvedla všechna družstva.
Nejvíce bodů a tím i vítězství v turnají získala děv-
čata z Příchovic. I na ně však přišla slabší chvil-
ka a vysoko prohrály s Litvínovem. Druhé místo si
odváží Sokol Krčín se ziskem 9 bodů. Sedm bodů
získaly hned tři celky - jejich pořadí určila mini
tabulka vzájemných zápasů: Svinov, Litvínov,
Opatovice. Na posledních místech skončily stře-
dočeské celky Sokol Bakov a DTJ Řevnice.

Zástupci oddílů určili i nejlepší hráčky na jednot-
livých postech. Nejlepší brankářkou se stala Mac-
ková ze Sokola Krčín, nejlepší obránkyní Hošťál-
ková z TJ Příchovice, útočnice Levorová ze stej-
ného klubu a nejvíce branek (36) nastřílela Kou-
delková z Krčína.
Teď už se všichni připravují na zahájení jarní
části. První zápasy, včetně druholigových, budou

odehrány 17. dubna. Před tím jsou ještě svátky ve-
likonoční s tradiční házenkářskou pomlázkou.

Petr HOLÝ, Řevnice

Dobřichovičtí volejbalisté bojují o postup do extraligy

Žačkám se nedařilo, prohrály všechny zápasy
V ŘEVNICÍCH SE USKUTEČNIL POSLEDNÍ Z TROJICE ZIMNÍCH HALOVÝCH TURNAJŮ V NÁRODNÍ HÁZENÉ

Rozpis mistrovských utkání Letů a Zadní Třebaně
FK LETY - krajská 1. B třída

Lety - Králův Dvůr B 4. 4. 16.30
Olympie Zdice - Lety 10. 4. 16.30
Lety - Spartak Žebrák 18. 4. 17.00
Mutějovice - Lety 25. 4. 17.00
Lety - Jesenice 2. 5. 17.00
Braškov - Lety 9. 5. 17.00
Lety - Doksy 16. 5. 17.00
Praskolesy - Lety 22. 5. 17.00
Senomaty - Lety 30. 5. 17.00
Lety - Ohnivec Městečko 6. 6. 17.00
Sparta Lužná - Lety 13. 6. 17.00
Lety - Kněževes 20. 6. 17.00

ZADNÍ TŘEBAŇ A - okr. přebor
D. Újezd -  OZT 4. 4. 16:30 
OZT -  Stašov 10. 4. 16:30 
ČL-U Beroun B -  OZT 18. 4. 10:00 
OZT  -  SK Tlustice 24. 4. 17:00 
H. Neumětely -  OZT  1. 5. 17:00 
OZT - Komárov  8. 5. 17:00 
SK Tetín -  OZT 15. 5. 17:00 
OZT -  SK Nižbor 22. 5. 17:00 
FC Fr. Trubín -  OZT 30. 5. 17:00 
OZT -  Olymp. Zdice B 5. 6. 17:00 
OZT -  Chlumec 12. 6. 17:00 
Sj. Osek – OZT 19. 6. 17:00 

ZADNÍ TŘEBAŇ B - IV. třída
OZT B  -  Všeradice B 11. 4. 16:30 
Stašov B  - OZT B 18. 4. 10:15 
OZT B  - Zdejcina 25. 4. 17:00 
SK Tetín B  - OZT B 2. 5. 17:00 
OZT B  - Mořinka 9. 5. 17:00 
Osov  - OZT B 15. 14:00 
OZT B  - Mořina 23. 5. 17:00 
SK Chyňava - OZT B 30. 5. 17:00 
FC Liteň  - OZT B 6. 6. 17:00 

Příští zápasy SK ŘEVNICE A
Řevnice A -  Strakonice 3. 4. 16:30 
Roudné -  Řevnice A 10. 4. 16:30 
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Dobřichovičtí volejbalisté se probojovali do finá-
le první celostátní ligy. Soupeřem jim je mužstvo
ČZU Praha. 
První klání se konalo 26. 3. v hale Sokola
Dobřichovice. Fanoušci a příznivci domácích
viděli pětisetové utkání, které po více než dvou
hodinách vyhrál o fous tým soupeře 3:2.
Obdobný průběh měl i sobotní zápas. Opět vy-
rovnaný, lítý boj, který v koncovce tentokrát vy-
hráli domácí borci 3.2. Stav na utkání tedy 1:1,
další dva zápasy se budou hrát příští týden v
Praze. Pokud i pak bude stav na utkání neroz-
hodný, uskuteční se páté utkání v Dobřichovi-
cích. Vítěz tohoto duelu si zahraje s posledním tý-

mem extraligy o účast v nejvyšší soutěži.
Boj o postup do finále rozhodně nebyl jednodu-
chý. První dvě utkání s Brnem Dobřichovičtí
doma prohráli. V Brně však podali bojovnější
výkon a vyhráli oba zápasy. Rozhodující klání se
hrálo 20. 3. opět v Dobřichovicích. Sportovní ha-
la naplněná diváky všech věkových kategorii vi-
děla klání vysoké úrovně.I když soupeř přijel po-
sílen o hráče z extraligy, na lepší a bojovnější do-
mácí borce neměl.Dořichovickým se dařilo jak
na síti, při blocích a smeči, tak při podání, které
několikrát proměnili v přímý bod.Utkání trvalo
75 minut a skončilo výsledkem 3:0 ve prospěch
domácích.   Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

V ÚTOKU. Útok proti obraně Krčína vede řevnická Kateřina Mandlíková, přihrávka na Markétu Hum-
lovou však nesměřovala            Foto Petr HOLÝ


