
Binec je všude. U silnic, v lese...
LIDÉ JSOU ROK OD ROKU BEZOHLEDNĚJŠÍ, ODPADKY VYHODÍ KDEKOLIV
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Velikonoce v Hlásné: 
pád z koně, uříznutý prst
Hlásná Třebaň – Během veliko-
nočních svátků zasahovala posád-
ka řevnické záchranky hned dva-
krát v Hlásné Třebani. 
Nejdříve ve zdejším jezdeckém stře-
disku, kde spadla mladá žena z koně
a poranila si páteř. Musela být pře-
vezena do pražské nemocnice v Mo-
tole k dalšímu ošetření. Druhý den
ošetřovali lékaři muže středního vě-
ku, který si při práci na cirkulárce
amputoval jeden prst na ruce a další
dva prsty si poranil. Stalo se tak
zřejmě kvůli chvilkové nepozornos-
ti. (Velikonoce viz strany 2 a 7) (lup) 

Poberouní – Odpadků v lesích, u řeky i kolem silnic v
dolním Poberouní po zimě výrazně přibylo. Shodují se
na tom starostové, ale i myslivci a rybáři, kteří každo-
ročně pořádají jarní úklidy.
„Je to katastrofa. Jen první den jsme sesbírali pět obrov-

ských pytlů,“ shrnuje Jaroslava Šimánková, jednatelka
místní organizace Českého rybářského svazu v Řev-
nicích. Členové organizace už mají za sebou tři brigád-
nické soboty, kdy uklízeli okolí řeky od Všenor až po
Zadní Třebaň. Přesto podle ní nebylo mezi odpadky nic,
co by ji překvapilo. „Už jsme zvyklí, protože je to každý
rok stejné. Plechovky, plasty, sklenice,“ vypočítává Ši-
mánková. Podle ní jsou lidé rok od roku méně pořádní a
ohleduplní „Je to i nedostatečnou výchovou ve školkách
a školách. Lidé to nemají v krvi,“ míní Šimánková.
Podle člena řevnického mysliveckého sdružení Františka
Šedivého může roli sehrát i fakt, že nad Řevnicemi byla
uzavřena skládka. „Situace je podle mě letos horší, než v
minulých letech. Takoví ti bordeláři vyvážejí do lesa
třeba matrace, dokonce i stavební materiál,“ říká Šedivý.
Myslivci uklízejí průběžně příkopy kolem silnice, v květ-
nu pak ještě pořádají velký jarní úklid. Nečekají ale nic
dobrého. „Loni jsme podél Babského potoka nacházeli
pneumatiky, staré lednice, sporák,“ uvedl.
(Dokončení na straně 7) Pavla ŠVÉDOVÁ

13. dubna 2010 - 7 (517) Cena výtisku 7 Kč

Dobřichovičtí hráli v Semaforu

Ochotníci z Dobřichovické divadelní společnosti (DDS)
hráli uplynulou sobotu v pražském Semaforu. Předsta-
vení s názvem Já jsem otec Bemle a já matka Žemle
mělo na prknech slavného divadla úspěch. Několikrát si
s ochotníky zahrál i Jiří Štědroň (na snímku jako minis-
tr pošt s Hedvikou Hájkovou v roli novinářky). DDS se
představí v Semaforu ještě 23. května. (lup) 
(Viz strana 4) Foto Jan PALIČKA

Cyklisté po zimě šlápli do pedálů,
záchranářům přibylo práce
Řevnice – Je to rok co rok stejné: Jak nastane na
jaře hezké počasí – přibývají úrazy cyklistů, hlavně
zlomeniny a rozbité hlavy. 
„Vážný úraz hlavy utrpěl osmnáctiletý muž na horském
kole v řevnickém parku. Způsobil si hlubokou tržnou
ránu a otřes mozku,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. Podle něj nemusela být zranění tak vážná,
kdyby mladík měl na hlavě přilbu. Musel být převezen
k ošetření do nemocnice v pražském Motole.          (lup) 

ZA VOLANTEM CHROUST. Stará
auta i vláčky si mohli o Velikonocích
prohlédnout a zčásti i vyzkoušet zá-
jemci ve Zdicích. Neodolal ani Řev-
ničan Miloš Chroust. (Viz strana 3)

Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Pozor na pálení trávy, hořelo v Dobřichovicích i ve Třebani
Dobřichovice, Zadní Třebaň - Pokud hodláte vypalovat uschlou trávu, důkladně si to roz-
myslete. Stačí, aby trochu zafoukalo a už je třeba volat hasiče.
K požáru suché trávy u lávky pro pěší v Dobřichovicích musely být vyslány hned dvě jednotky hasi-
čů. Na místě zasahovaly cisterny řevnických profesionálů i dobrovolného sboru z Dobřichovic. Po
hodinovém zásahu ještě záchranáři prolili trávu okolo, aby měli jistotu, že nic okolo nebude hořet.
Příčina požáru je zatím neznámá.
Požár stromu u trati mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi likvidovaly dokonce tři cisterny řevnických
hasičů, profesionálů i dobrovolníků. V porostu mezi plotem bývalého zahradnictví a mlýnskou stro-
uhou hořela vrba a dutý pařez. Hasiči se až ke stromu s cisternami nedostali, takže asi 500 metrů
nesli plovoucí čerpadlo s hadicemi a požár uhasili vodou z řeky. Původce ohně zůstal nezjištěn.  (vš)

Dobřichovice chtějí zpět své
pozemky, soud se vleče roky
Dobřichovice – Už několik let se vleče soudní
spor mezi Dobřichovicemi a Pozemkovým fon-
dem o pozemky, které historicky byly v majetku
obce Dobřichovice. Dobřichovičtí už několikrát
navrhovali vše vyřešit mimosoudně. Marně.
Spor se týká pozemků pod bývalým areálem JZD,
který byl postaven na počátku sedmdesátých let.
„A to na pozemcích, které jako majetek obce byly
zapsány v pozemkové knize od roku 1935,“ uvádí
někdejší starosta Dobřichovic Václav Kratochvíl.
Když v 90. letech družstvo končilo, likvidátor bu-
dovy prodal, pozemky ale zůstaly státu. „Kolem
roku 1998 jsme požádali katastrální úřad, aby na
základě zákona převedl pozemky zpět na Dobři-
chovice,“ řekl Kratochvíl. (Dokončení na str. 7) (pš)

Budou »hlásit« v BerouněZnámé hlasatelky uvedou svoji show
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Řevnice, Praha – V době veliko-
noční tančil folklorní soubor Klí-
ček dvakrát v Praze. Na Bílou so-
botu se předvedl v Botanické za-
hradě v Tróji, minulý čtvrtek pak
na Staroměstském náměstí.
Zvlášť výlet do Botanické zahrady si
děti z Klíčku užily – mezi vystoupe-
ními se podívaly do skleníku Fata
Morgana, kde se právě líhnou exo-
tičtí motýli. „Nejvíc tam bylo mod-
rých, někteří byli ještě v kuklách,“
vyprávěl nadšeně Vojta z přípravky.
„Jeden motýl si na mě dokonce
sedl,“ říkala další členka Klíčku.
Kromě rostlin a motýlů byla ve skle-
níku k vidění výstava z plastových
lahví, mezi opravdovými rostlinami
tak děti nacházely i umělé kytky a
nejrůznější zvířata. 
Klíček v Praze předvedl pásmo veli-
konočních a jarních tanců a písní, ti
nejmenší měli i pomlázky, řehtačky
a vajíčka. Diváky zaujala také píseň
od Hradišťanu Modlitba za vodu,
kterou zatančily dívky v bílém a s

modrými šátky v rukou. Teď už Klí-
ček pilně nacvičuje program na

květnový folklorní festival Staročes-
ké máje. Lucie PALIČKOVÁ

Spolek maminek Broučci ze Zadní Třebaně se
rozhodl již poněkolikáté uspořádat dobročinný
bazar. V místním Společenském domě se uskuteč-
ní 18. dubna od 14.00 a bude spojený s výtvarnou
dílnou Blanky Hovorkové–Maříkové i Terezy
Chlaňové. Pro děti je připraveno divadlo. 
Jako při prvním bazárku bychom chtěli výtěžek
věnovat záchranné stanici ježků ve Všeradicích.
Do prodeje, který bývá za symbolické ceny (max.
50 Kč/věc), přijímáme oblečení, hračky nebo
předměty dekoračního či užitkového charakteru.
(Pobavil mě kamarád, který chce zavolat, pokud
by někdo přinesl jakékoliv parohy. Druhý zase na-
bízel dvě staré kočky, z nichž jedna kouše...) Kdo
by chtěl své zboží prodat a peníze si ponechat,
může, ale bude si muset prodej sám zajistit. Coko-
liv byste ježkům chtěli věnovat, přijímáme v den
konání bazaru od 12.00 ve Společenském domě. 
Součástí akce bude výtvarná dílna Blanky Hovor-
kové–Maříkové a Terezy Chlaňové, ústředním

tématem budou hrátky s papírem. V 15.00 začne
pro děti představení loutkového divadla Basta Fid-
li, které zahraje pohádku O tureckém rybáři. Vs-
tupné na divadýlko je 30 Kč. Pro děti máme na-
chystaný čajový dýchánek s domácími koláčky a
jinými dobrůtkami i různé hry a taneční radován-

ky Lucie Von Dráčkové. Přijďte podpořit dobrou
věc, užít si divadlo, zatančit si, pohrát si s papírem
nebo se jen tak potkat s lidmi a užít pěkné odpo-
ledne.      Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
P. S.: Kdybyste někdo měl ty nepotřebné paro-
hy… eventuelně vyměníme za dvě kočky.   

Bazárek pomůže všeradickým ježkům
SOUČÁSTÍ DOBROČINNÉHO BAZARU BUDE VÝTVARNÁ DÍLNA, DĚTI SE MOHOU TĚŠIT NA LOUTKOVÉ DIVADLO

Klíček obdivoval exotické motýly
DĚTI Z ŘEVNICKÉHO FOLKLORNÍHO SOUBORU TANČILY V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Maminky soutěžily, která upeče nejlepší mazanec
V LITNI SE NA VELIKONOČNÍ SOBOTU KONAL DRUHÝ ROČNÍK JARNÍHO MÁMENÍ

Peníze z burzy dostane hřiště
Řevnice – Burzu dětského oblečení pořádá
občanské sdružení Dětské hřiště Řevnice. 
Prodej se bude konat 16. 4. a 17. 4., vždy od 9 do
11.00 v sále Lidového domu Řevnice. Výtěžek
bude věnován na výstavbu zdejšího dětského hřiš-
tě. Zboží se přijímá ve středu 14. 4. od 17 do
19.00 a ve čtvrtek 15. 4. od 9 do 11 a od 17 do
19.00, vhodné je oblečení do velikosti 146 na jaro
i léto, sportovní vybavení a hračky (kola, brusle,
kočárky…). Podle ceny zboží se bude vybírat mi-
nimálně 5 Kč/kus. Více informací o hřišti najdete
na www.detskehristerevnice.cz. (lup)

Moc hezky prožít velikonoční sobotu
se dalo na II. ročníku Jarního máme-
ní v liteňském sále Ve Stínu Lípy. Ak-
ci pořádal tým pracovníků Střediska
volného času Domeček Hořovice,
pracoviště Liteň, pod vedením Evy a
Evči Knopových. 
Výrobky dětí z okolních škol a mateř-
ských školek opět mile překvapily -
prostor dokázaly pozvednout i pro-
zářit. Slunečné počasí za okny a hez-
ká návštěvnost atmosféru svátků jen
podtrhly. Soutěžilo se o nejlépe oz-

dobené vajíčko, maminky mohly při-
nést do soutěže mazance a jiné peče-
né výrobky. Paní Suchánková z Hud-
lic neměla konkurenci – nezávislé
komisi chutnal velikonoční pletený
věnec loni a vyhrála i letos. Zvláštní
ocenění za instalaci nápaditých a
vkusných papírových a dřevěných
výrobků putovalo do MŠ Svinaře. A
opravdu zaslouženě! 
Ukázky lidových tradic posoudila
profesorka Pinková z FF UK, která
se léta zabývá výzkumem udržování

tradic a zvyklosloví. Nechyběly ani
tvůrčí dílničky. Malou dílničku jsme
připravili s dětmi ze ZŠ Zadní Tře-
baň. Zdobila se zde vajíčka voskovou
technikou a bylo předváděno i zdo-
bení lepenkou jako náhražkou slámy.
Ve třech korálkových dílnách si udě-
laly ženy pro radost i nějaký ten
šperk. Už se moc těšíme do Litně na
korálkový seminář, jenž se bude
konat ještě v dubnu. 
Děti z naší školy rovněž měly svá
vajíčka. Jedno - moc hezké kuřátko -

zdobily ve školní družině s paní uči-
telkou Tláskalovou. Vajíčko zdobené
látkou rovněž přispělo k ceně za
účast - děti získaly překrásnou ency-
klopedii o zvířatech. Už s ní v hodi-
nách čtení a prvouky pěkně pracuje-
me. Takže moc děkujeme a za rok
snad opět v Litni. 

Monika MAZÚROVÁ, 
ZŠ Zadní Třebaň

Třebaňští školáci 
už chystají dárečky
Děti ze zadnotřebaňské málotřídky
už intenzivně pracují na dárečkách
pro radost, které budou prodávat u
stánku poslední sobotu v květnu bě-
hem májových slavností v Zadní
Třebani. Kromě folklorního progra-
mu se lze obohatit u stánků o mnohá
překvapení. Na trhy jsem k nám po-
zvala i dámy s korálkovými dílnička-
mi. Bude se na co dívat a lze si i vy-
robit něco pro radost. Za motivaci a
pomoc při výrobě našich drobností
nám již řadu let pomáhají děvčata z
berounského Domu dětí a mládeže.
Dojíždějí také k nám do školy. Vy-
užíváme jejich rad i nápadů a hlav-
ně keramické dílny, kde se tvoří i
vypaluje. Děti sem jezdí moc rády, a
co je hlavní – pokud potom ve své
dráze studentů pokračují směrem do
Berouna, mají místo, o kterém ví,
které mohou dále navštěvovat a ně-
co i tvořit. Všichni víme, jak je právě
pro naše děti důležité taková místa
znát a umět najít dříve, než ta jiná,
méně vhodná. Myslím si, že v našem
kraji se toho pro děti a jejich vyžití
dělá hodně! Děkujeme a těšíme se
na vás! Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň
Klíček tančil v pražské Botanické zahradě. Foto NN L. PALIČKOVÁ

O TURECKÉM RYBÁŘI. Na bazárku se bude hrát i loutkové divadlo. Foto ARCHIV
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Poberouní, Zdice – Parní vlak i
historické motoráky křižovaly o
prvním dubnovém víkendu tratě v
dolním Poberouní. 

V sobotu a v neděli projížděl přes
Řevnice a Zadní Třebaň parní vlak z
Prahy na hrad Křivoklát. V čele jela
lokomotiva Albatros. „Byla to její
druhá jízda. Letos už jela do Lán,“
potvrdil jeden ze strojvůdců Václav
Dostál.
V sobotu zahajovalo sezonu i muze-
um Výtopna Zdice. Tam si daly pro
změnu sraz legendy našich železnic -
motorové vozy M 262.0 přezdívané
Kredenc. „Tyto motorové legendy
právě před šedesáti lety zahajovaly
ve zdejší výtopně motorový provoz a
nahradily tak na několika tratích par-
ní lokomotivy,“ uvedl jeden z orga-
nizátorů akce Radim Říha s tím, že
je to vůbec první podobný sraz ve
Zdicích. Navíc je podle něj stále vět-
ší problém takové vozy sehnat. „Pos-
tupně zcela mizí. Na dráze už jezdí
Kredence výjimečně, většina jich je
v soukromých rukách,“ řekl Říha a
vysvětlil, proč získaly motoráky ne-
tradiční přezdívku: „Každá lokomo-
tiva má v železniční hantýrce nějaký

název. Některá ho dostala kvůli nátě-
ru, jiná podle jízdních vlastností.

Kredenc je uvnitř dřevěný, takže ně-
komu možná připomínal větší alma-
ru,“ uvedl Říha.
Do výtopny zamířily v sobotu davy
lidí, převládali nadšenci železnic, ale
i rodiny s dětmi. Spouště fotoaparátů
se nezastavily. Byly tu vystaveny ne-
jen tři historické motorové vozy, ale
i nablýskaná nákladní a osobní auta.
Krátce před polednem nastoupilo
několik desítek lidí do jednoho z vo-
zů, ladně se otočili na točně a zamí-
řili na zdické nádraží. „Kdo má mís-
tenky sedí, kdo je nemá, bude muset
stát,“ vysvětloval lidem v zaplněném
voze Bohumil Augusta z Klubu že-
lezničních cestovatelů. Motoráček

pak za zvuků staropražských kupletů
o pivě, vlacích a při jihočeských li-
dovkách zamířil na jih. Konečná by-
la v Březnici. Cestující tu navštívili
zdejší pivovar. Rozdělili se na dvě
skupiny. Zatímco jedna procházela
pivovarem, druhá v praxi hodnotila
výsledky jeho práce. K tomu všemu
dál vyhrávala kapela Třehusk.
Zpátky do Zdic motoráček dorazil
krátce po šesté večer. Znovu se na
trať, tentokrát tu podbrdskou, vydal
v neděli kolem poledne. Projel Hos-
tomicemi, Zadní Třebaní do Karlš-
tejna a v podvečer zamířil zpět. Po-
slední jízdu absolvoval ze Zdic do
Prahy. Pavla ŠVÉDOVÁ

Lety – Každá obec nebo
městečko má náves či ná-
městí. Ne vždy jsou ozdo-
bou, někdy spíš naopak.
Nechali jsme se inspirovat
Všeradicemi, jejichž sta-
rosta prohlásil, že zdejší
náves je nejhorší v okolí, a
rozhodli jsme se představit
návsi a náměstí v našem
kraji. Zároveň vyhlašuje-
me soutěž o nejkrásněj-
ší/nejošklivější náves či ná-
městí. Náměty nám můžet
posílat i vy. Nejoriginálněj-
ší nominace oceníme.

Dnes se podíváme do Letů,
obce mezi Dobřichovicemi a
Řevnicemi. Inspiroval nás k
tomu mail od Petra Chrdleho
z Dobřichovic. „I když ne-
jsem poberounský rodák, by-
dlím v Dobřichovicích už
skoro 20 let a cítím se tady
doma. Často se po regionu
proháním nejen autem, ale i
na kole a pěšky, a tak si do-
volím říci, že ho dost dobře
znám. Samozřejmě ne všech-
ny vesničky, ale i tak je něko-
lik návsí, které považuji sku-
tečně za krásné. Mezi nimi
pro mne vyniká náves v Le-

tech,“ napsal P. Chrdle a po-
slal i několik fotek, k nimž
přidal úsměvnou historku:
„Nic jsem na nich neretušo-
val, jediné, co mi vadilo při
focení, byla popelnice před
obecním úřadem, kterou
jsem před zmáčknutím spou-
ště odstranil (a přitom se
trochu bál, jestli na mne, než
ji tam vrátím, někdo nevy-
běhne v domnění, že ji chci

ukrást).“ Tolik náš čtenář z
Dobřichovic, jemuž touto
cestou děkujeme. 
Náves v Letech je opravdu
malebná, je to klasická ven-
kovská náves, kde se zacho-
valy původní statky a dom-
ky, také díky tomu, že tady
za socialismu nebylo JZD.
Dominantou návsi je výklen-
ková kaplička se zvoničkou
z roku 1820. Zvon byl za 1.

světové války odevzdán a
roztaven na zbraně, v roce
1921 byl pak koupený nový.
Kaplička byla v roce 1991
opravena, slavnostně vysvě-
cena a teď je v ní umístěná
posvěcená soška sv. Anežky
České. Zezadu na kapličce
můžeme spatřit letovský
obecní znak.
„Náves byla zrekonstruova-
ná po dostavbě plynu, kana-

lizace a vodovodu v roce
2000, v té době se sem do
jednoho ze statků přesunul
obecní úřad,“ řekl letovský
starosta Jiří Hudeček. Na ná-
vsi jsou staré lípy, velká
travnatá plocha a také odpo-
čívadlo a mapa pro turisty i
cyklisty. V tomto krásném
místě se konají všechny le-
tovské kulturní akce. 

Lucie PALIČKOVÁ

Kredence přilákaly davy nadšenců
O VELIKONOCÍCH POBEROUNÍM A PODBRDSKEM JEZDILY HISTORICKÉ MOTORÁKY I PARNÍ VLAKY

Která náves či náměstí v našem kraji je nejhezčí?
NN VYHLÁSILY NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY - 3)

Další motoráček vyjede na konci dubna
Řevnice, Poberouní - Nestihli jste se o Velikonocích svézt historickým
motoráčkem? Nevadí, další šanci budete mít v sobotu 24. dubna.
Vlak sestavený z několika starých vozů vyjede v 7.22 z nádraží Praha-
Smíchov a přes Radotín, Černošice, Všenory a Dobřichovice (jinde stavět
nebude) dorazí v 8.04 do Řevnic. Na další pouť, tentokrát už za doprovodu
kapely Třehusk, se odtud vydá v 8.20 na Beroun a Zdice. Zde si zájemci bu-
dou moci prohlédnout exponáty Muzea silniční a železniční techniky. V
10.10 bude jízda ze Zdic pokračovat, tentokrát po trase podbrdské lokálky:
Lochovice - Všeradice - Liteň - Zadní Třebaň. Přes Karlštejn do Berouna
vlak přijede 11.48. Další jízda je odtud naplánována na 12.55, pojede se
směr Loděnice, Nučice, Mořina a zpět. Poslední spoj se z Berouna na Řev-
nice a Prahu vydá v 16.35. Informace: www.karlstejnskomas.cz  (mif)

LETY. Malebná, s citem a vkusem rekonstruovaná náves v Letech.        Foto Petr CHRDLE

SRAZ KREDENCŮ. Staré motoráky pžezdívané Kredenc při srazu ve Zdicích. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Štědroň nasával pozitivní vibrace
HERCI PRAŽSKÉHO DIVADLA SEMAFOR SI ZAHRÁLI S DOBŘICHOVICKÝMI OCHOTNÍKY

Dobřichovice, Řevnice – Známý
zpěvák a herec pražského divadla
Semafor Jiří Štědroň »nasával« od
ochotníků u Berounky pozitivní
vibrace a nadšení. Skvělou atmo-
sféru mezi dobřichovickými nad-
šenci si pochvaloval během uvede-
ní hry ze semaforské dílny Já jsem
otec Bemle a já matka Žemle, kte-
rá se během dvou uplynulých
víkendů hrála v Dobřichovicích i
Řevnicích. 
Hru nastudovala Dobřichovická di-
vadelní společnost v režii Petra Říhy.
Štědroň si ve hře zahrál ministra
pošt, další člen Semaforu Jan Petráň
ztvárnil poštmistra Kofroně. Oba
během přestávky poskytli krátký
rozhovor Našim novinám. 
Řekněte nám, jak se hra Semaforu
dostala do rukou ochotnického sou-
boru z Dobřichovic?
Jiří Štědroň: Já jsem viděl jedno
představení hry Ten, kdo utře nos od
G. Feydeaua a hrozně se mi to líbilo.
Režisér této hry Petr Říha se pak při-
šel podívat k nám do Semaforu na
Bemli. Slovo dalo slovo, a protože
pan Petráň bydlí v Dobřichovicích,
tak jsme se domluvili a nabídli hru
dobřichovickému souboru. 
Jan Petráň: Byl jsem na tom Feay-
deauovi v Lesním divadle. Řekl
jsem, že si s ochotníky rád zahraju.
Co vás překvapilo?
Jan Petráň: Že senátor může být tak
dobrý herec. A také mě překvapilo,
jak perfektně zpíváte, toho jsem se
trochu bál. 
Jaký máte pocit z hraní mezi ochot-
níky?
Jan Petráň: Je tady perfektní parta.
Jiří Štědroň: A pozitivní vibrace,
nadšení, které každý člověk moc
potřebuje. 
Jak moc se liší pojetí hry v Sema-
foru a tady?
Jiří Štědroň: U nás v Semaforu to

sice režíroval Jiří Suchý, ale hra vz-
nikla intuitivně, herci uměli to, co Ji-
ří Suchý chtěl. Není to taková ta hra,
co je v hlavním proudu Semaforu.

Vlastně to bylo představení dělané
pro Václava Koptu. Tady je to tradič-
nější, ale i to je správně. 
O Janu Petráňovi víme, že bydlí v

Dobřichovicích, ale jaký má vztah k
našemu regionu Jiří Štědroň? 
Jiří Štědroň: Jako klasický rekre-
ant. Pavla ŠVÉDOVÁ, 

Lucie PALIČKOVÁ

LEGENDY V AKCI. Tři legendární tváře České televize - Saskie Burešová,
Marie Tomsová a Milena Vostřáková - se v zábavném pořadu Hlasatelky v
akci představí 22. dubna od 19.30 hodin v sále České pojišťovny Beroun. 

Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
17. 4. 18.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
24. 4. 18.00 DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ

KINO ŘEVNICE
14. 4. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ 
16. 4. - 17. 4. 20.00 (So 20.00) IMAGINÁ-
RIUM DR. PARNASSE
17. 4. 15.30 ALVIN A CHIMPUNKOVÉ 2
17. 4. 17.30 VŠUDE DOBŘE PROČ BÝT
DOMA
21. 4. 20.00 NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
23. 4. - 24. 4. 20.00 3 SEZÓNY V PEKLE
24. 4. 15.30 VYFIČ!
24. 4. 17.30 VŠICHNI JSOU V POHODĚ
25. 4. 15.00 divadlo KTERAK HLOUPÁ
KÁČA K ROZUMU PŘIŠLA
28. 4. 20.00 POUTA

KINO MÍR BEROUN
Kino nehraje - rekonstrukce. 

CLUB KINO ČERNOŠICE
13. 4. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
18. 4. 16.00 PLANETA 51
20. 4. 20.00 AVATAR
25. 4. 16.00 PRODUCENTI
27. 4. 20.00 PROKLETÝ OSTROV

KINO RADOTÍN
16. 4. 17.00 a 19.30 KUNG GU KYBORK
17. 4. 17.00 a 19.30 VLKODLAK
18. 4. 15.00 KRTEK A WEEKEND
18. 4. 17.00 a 19.30 JAK SE VAŘÍ
DĚJINY
23. 4. 17.00 a 19.30 DEŠŤOVÁ VÍLA 
24. 4. 17.00 a 19.30 IMAGINÁRIUM
DR. PARNASSE
25. 4. 16.00 a 19.00 POUTA

O PŘESTÁVCE. Jiří Štědroň (vlevo) a Jan Petráň o přestávce představení Já
jsem otec Bemle a já matka Žemle. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Multikulturní projekt s názvem Mul-
ticultural Youth in the Cities se usku-
teční od 17. do 25. dubna v  Dobři-
chovicích. Organizuje jej nezisková
společnost se sídlem v České repub-
lice, která sdružuje mládež i dospělé,
se zájmem o zdravý životní styl a
osobnostní růst. Organizace sdružu-
je lidi, kteří se celoživotně věnují
rozvoji člověka, službě ostatním,
ochraně životního prostředí a všech
živých bytostí, iniciuje spolupráci a
vzájemné odevzdávání zkušeností a
idejí mezi sdruženími, neziskovými
organizacemi, institucemi. V součas-
né době organizuje projekty zaměře-
né na lidskou ekologii, kde uplatňu-

je filosofii integrace jednotlivce,
společnosti a životního prostředí. 
V rámci projektu  financovaného Ev-
ropskou komisí a Českou národní
agenturou Mládež se setkají mladí
lidé z osmi zemí  Evropské Unie. Za-
stoupeny budou Česko, Slovensko,
Polsko, Rakousko, Itálie, Španělsko,
Německo a Estonsko. Mládež přije-
de diskutovat a rozšířit si znalosti o
jiných kulturách. 
V rámci projektu bude zorganizová-
na výstava typických věcí a informa-
cí ze zúčastněných zemí. Prohléd-
nout si ji můžete 23. dubna od 14.00
v aule dobřichovické základní školy.
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Legendy budou »hlásit« v Berouně

Přijedou Italové i Estonci
DOBŘICHOVICE HOSTÍ MULTIKULTURNÍ PROJEKT

Tipy NN
* Koncert písničkáře Honzy Donal-
da Jíchy a jeho doprovodné kapely se
uskuteční 15. 4. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 80 Kč.    (mis)
* Besedy Petra Tomse o tradiční vý-
robě keramiky v Číně se můžete zú-
častnit 16. 4. od 19.00 ve Fürstově
sále v Dobřichovicích. Program před-
nášky, která bude doprovázena pro-
mítáním fotografií, se skládá ze tří
částí: Putování za hlínou, Čína a hlína
a Výstava keramiky. (vlc)
* Besedu s promítáním nazvanou
Rusko - Země plná překvapení pove-
de 16. 4. od 19:00 v sále České pojiš-
ťovny Beroun cestovatel-dobrodruh
Leoš Šimánek.      Miloš KEBRDLE
* První zahradní párty se u příleži-
tosti zahájení »Zahrádkové sezóny
2010« koná 16. 4. od 20.00 v černo-
šickém Clubu Kino. Hrají DJ Rasty a
DJ Syndrom, vstup 50 Kč.          (mis)
* Škola žen - příběhy z Dekameronu
uvádí divadelní spolek Gaudium 17.
4. od 18.00 v Kulturním středisku U
Koruny v Radotíně. (lup)
* Kytaristka Karolina Kamberská
koncertuje17. 4. od 20.30 v černošic-
kém Clubu Kino. Vstupné 120/100
korun. Michal STREJČEK
* Pohádku pro děti s maskami, lout-
kami a spoustou převleků Slon Bim-
bo v Tramtárii sehraje 18. 4. od 15.00
ve Fürstově sále Dobřichovice Liduš-
čino divadlo.   Vlaďka CVRČKOVÁ
* Velikonoční koncert ensemblu
Collegium ad libitum (D. Dery, A.
Krčálová,  R. Horký, J. Kylar - zpěv,
T. Pavelková - barokní hoboj & teor-
ba, J. Poul - violoncello, I. Kylarová
varhany) můžete absolvovat 18. 4. od
17.00 v zámku Svinaře. Vstupné dob-
rovolné. Tereza PAVELKOVÁ
* Besedy s vydavatelem a výtvarní-
kem Kameelem Machartem i spiso-
vatelem Otomarem Dvořákem nazva-
nou Berounské pověsti, historky a
klípky v kresbách K. Macharta se
můžete zúčastnit 21. 4. od 18.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun.  (dap)
* Kapely Nation a Proximity koncer-
tují 23. 4. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 90 Kč.          (mis)
* Rockový festival Mořinkafest se
koná 24. 4. od 14.00 v Mořince. (mis)
* Koncert orchestru žáků a přátel
ZUŠ V. Talicha Beroun a Kl. Lavické-
ho Radotín se uskuteční 24. 4. od
17.00 ve velkém sále zámku v Dobři-
chovicích. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Pohádku Kterak hloupá Káča k ro-
zumu přišla sehraje 25. 4. od 15.00 v
kině Řevnice pražské Divadlo Teta.

Monika VAŇKOVÁ
* Dětské práce z výtvarné soutěže
Jiné světy jsou do 10. 5. k vidění v
Modrém domečku Řevnice.        (šah)
* Největší leporelo na světě je k vi-
dění ve Výstavní síni Konírna Muzea
Českého krasu v Berouně. Do této
podoby je koncipována výstava Ději-
ny udatného českého národa, která je
instalována do 30. 5. (dap)
* 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)



Zbavme se mamánkovských manýrů a přitvrďme!
STAROSTA VŠERADIC: „PROČ MLÁDEŽ NIČÍ VŠECHNO, CO SE NÁM PODAŘÍ VYBUDOVAT?“

Čas utíká, máme již polovinu dubna,
práce na zahrádkách jsou v plném
proudu a každý se raduje ze sluneč-
ních paprsků i dobře vykonané práce.
O to smutnější je pohled na to, jak
někdo vaši práci ničí. V takových
chvílích ve mně vyvstává pocit o mar-
né snaze a neúctě k lidské práci -
vždyť komu překáží keramický koš na
odpad před budovou obce, že ho musí
rozbít a navíc ukrást venkovní popel-
ník. Proč mládež ničí vše, co se nám
podaří vybudovat, a přes ploty, které

zničí, leze do školky a na dětské hřiš-
tě? Jak zvrátit tento trend, který navíc
ještě nestále posiluje a stává se nor-
málním?
Když se snažím najít zárodek tohoto
vývoje, objevuji několik faktorů. Nej-
větší chyba bude především v nás, ro-
dičích, v rodinách. Neboť, co je úko-
lem rodiny? Základním a nejdůleži-
tějším úkolem je vychovávat. Tento
základní a nezvratný fakt nám zřejmě
naprosto uniká a neklademe na něj
takový důraz, jaký by byl třeba, byť je

tento náš úkol nezastupitelný. 
Škola a systém vzdělávání jsou dal-
ším v řadě, kdo plně neodvádí svoji
práci. Škola má především učit a spo-
lupracovat s rodiči při vytváření ide-
ntity mladého člověka. Co nám před-
vádí naše školství? Naprostou degra-
daci vzdělání. Vždyť maturitní vzdě-
lání z různých pseudooborů dnes do-
káže získat student, který by v před-
chozích letech měl velký problém zís-
kat výuční list.
Stát a státní politika jen doplňuje řa-
du negativních příkladů. Jak chcete
vychovávat někoho, který vidí chová-
ní našich vrcholných činitelů? Kdo
sleduje, jak bují korupce a politické
rovnostářství, ví, že kdo je u koryta,
nebude postižen. Když nebudu dělat,
tak se o mě stát postará a policie díky
omezeným pravomocem se mnou
mnoho nenadělá. 
Ve výše uvedených faktorech spatřuji
zárodek chování dnešní mládeže, ne-
úctu ke starším a práci druhých. Je
především na nás rodičích, abychom
se nad sebou zamysleli a začali rodi-

čovskou úlohu brát opět vážně a zod-
povědně. Bez našeho úsilí s našimi
dětmi nikdo nic neudělá. Zbavme se
mamánkovských manýrů a přitvrďme
na naše ratolesti. Přílišná volnost
bez povinností škodí a nevychovává. 
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Hasiči čistili požární nádrže
První dubnový den obdržela všeradická hasičská
jednotka nové zásahové vozidlo CAS 32 TATRA
148. Hned od počátku našlo auto využití. V rámci
technické pomoci jsme se 3. 4. zúčastnili čištění
požární nádrže v Podbrdech. Když jsme ukončili
akci, přesunula se jednotka k naší obecní požární
nádrži, kde měla vyčistit výpustní šachtu a zajistit
uvolnění výpustního ventilu, jako přípravu na plá-
nované čištění. Práce to nebyla jednoduchá, nej-
dříve bylo nutné odstranit 5 pytlů plastů a nepo-
řádku, ale ani poté se nám nepodařilo ventil obje-
vit. Bylo nutné povolat náš záložní zásahový stroj
PV3S, který si dokázal s nánosem odpadů poradit.
Poté bylo možno uvolnit ventil a zahájit odpouště-
ní. Závěr dne opět patřil úklidu komunálního od-
padu, kterým bylo poseto celé okolí nádrže.
Nedělní ráno nás přivítalo přijatelným počasím a
prázdnou nádrží, proto velitel rozhodl o tom, že
čištění se provede hned a nikoli plánovaný příští
víkend. K úklidu byla kromě lopat nasazena tech-
nika - traktor s vlekem a nakladač UNC, což nám
ušetřilo spoustu práce. Mládežníci Červený a Pe-
šek vyklidili vypouštěcí šachtu od odpadu a ná-
sledně se s lopatami zapojili do úklidu. K vyčiště-
ní bylo použito šest nádrží vody a celá akce byla v
15.00 hodin zdárně ukončena uzavřením výpustní-
ho ventilu. Přítok je dostatečný, napuštění nádrže
předpokládáme do 10 dnů. 
Děkuji všem členům, kteří se zúčastnili této akce,
a zároveň chci požádat všechny občany, aby se
chovali jako lidi a udržovali zde pořádek.

Bohumil STIBAL Jeden ze všeradických hasičů při čištění požární nádrže. Foto Bohumil STIBAL

Všeradův kurýr
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Ve Vižině se kdosi 
snažil vykolejit vlak
Vižina - Hodně nebezpečnou hru
začala zřejmě hrát omladina ve Vi-
žině. Opakovaně se zde našly na
kolejích překážky - patník, dřevo-
tříska, kameny a větve. 
„Naposledy se to stalo 2. dubna, a to
dvakrát po sobě. Naštěstí je to v mís-
tech, kde je trať přehledná a vlak je-
de pomalu, takže strojvedoucí stačil
zastavit a překážku odklidit,“ řekla
mluvčí karlštejnských policistů Hed-
vika Kaslová. Stejný případ se tu už
stal 23. 3. „Kdyby se někomu něco
stalo, aspiruje tento akt na trestný čin
obecního ohrožení. Proto místo sle-
dujeme,“ dodala mluvčí.              (šm)

Co se děje v podbrdském kraji...
*  Koncert studentů Pražské konzervatoře, dětí ZUŠ Praha a vystoupení dětí
tanečního kroužku Klubu Betlém se uskuteční v sále Obecního úřadu Locho-
vice 15. dubna od 16.00 hodin. (mif)
* Rekreační chatu v osadě U dědy Mráze v Litni vykradl neznámý zloděj
mezi 28. 3. a 4. 4. Svým násilným probitím se do objektu způsobil škodu za
6 000 Kč a pak si tu vzal jídlo za »pětikilo«. Hlavně instantní polévky! O den
později v též osadě policisté řešili další vloupání – do chaty hned vedle. I do
ní vlezl zloděj násilím, ale nic vhodného nenašel, tak ze vzteku rozbil ještě
jedno okno. Škoda je 3 900 Kč. (šm)

POCHODOVALI NA SKÁLU. Pětačtyřicet dětí i dospělých se zúčastnilo Po-
chodu na Skálu, který se ve Vižině konal v neděli 4. dubna. Cestou se plnily
zajíčkovy úkoly a na konci čekal děti sladký velikonoční poklad. Malí i velcí
si společně opekli buřty a spokojeni se vydali na zpáteční cestu. Počasí nám
přálo.  Text a foto Kamil HRZAL, Vižina

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2010 (46)
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Berounští zvou na procházku, střevem
DO CELONÁRODNÍ KAMPANĚ PROTI RAKOVINĚ TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU SE ZAPOJIL I NÁŠ REGION

Ohromná nafukovací maketa tlustého střeva má
hlavní roli v celonárodní kampani, která je cílená
na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Putovní projekt nazvaný Střevo tour 2010 postup-
ně navštěvuje vybraná města. Ve dnech 3. až 5.
května bude maketa umístěna i v Nemocnici Ho-
řovice a 6. a 7. května bude k vidění v Nemocnici
Beroun. 
„Pomocí kampaně Střevo tour se snažíme nabíd-
nout české veřejnosti důležité informace o jednom

z největších nádorových zabijáků. O rakovině
tlustého střeva a konečníku informujeme pomocí
obří makety tlustého střeva,“ říká Pavla Šlossero-
vá, hlavní organizátorka celonárodní kampaně a
ředitelka občanského sdružení Onkomaják. „Ma-
ketou o rozměrech 9 x 4 metry se dá procházet ja-
ko tunelem - lidé si mohou prohlédnout, jak vypa-

dá tlusté střevo uvnitř. Uvidí zdravou sliznici i
choroby, které tlusté střevo postihují. Nejzávaž-
nější je rakovina,“ dodává. 
Rakovina tlustého střeva a konečníku je v Česku
druhým nejčastějším nádorovým onemocněním.
Každý rok je zhoubný střevní nádor diagnostiko-
ván u téměř 8 000 obyvatel republiky. U českých
mužů je výskyt tohoto onemocnění dokonce v ce-
losvětovém měřítku nejvyšší.        Tomáš ŠEBEK,

nemocnice Hořovice

Město Černošice prodá 

NEMOVITÝ MAJETEK
- pozemky č. parc. 4271/53 o výměře 1401 m2, 4271/26 o výměře 260

m2 a 4271/54 o výměře 133 m2 v k. ú. Černošice. 
Pozemky se prodávají jako jeden celek. 

Bližší informace na: www.mestocernosice.cz, 
nebo tel: 251 081 525 - pí. Švehlová.

Termín podání nabídek je do 23. 4. 2010.

Plácáme se světem, který po hráčích žádá stále
náročnější pojetí. Vysokému nasazení se nemůže
vyhnout ani záliba z nejkomplikovanějších: klepá-
ní. Klevetnice musí vládnout ostrozra-
kem, postřehem, citem pro atmosféru,
výbornou pamětí, schopností orientace v
gordických situacích, intuicí, sluchem, ojediněle z
důvodů vlastní bezpečnosti i hbitýma nohama...
Denní výkonovou normu zvyšují další nutné do-
vednosti: bleskové obracení kabátu, mazání medu
okolo pusy, valení klínů do hlavy, otáčení se o 180
až 360 stupňů, hraní divadýlka. Neznám obdobně
vysilující dobrovolné konání, zájmovou zadarmo-
vou činnost s nároky vrcholové profese. Šiřitelka
drbů, mnohdy bez vyššího vzdělání, si musí pora-
dit i s výpočtem rovnice až o čtyřech neznámých v
různých variantách: dva známí a dvě neznámé -
čtyři neznámí - jedna známá a tři neznámí...
Kdysi si taková rozvědčice s košíkem vyšla na trh
a věděla, že cestou potká většinu svého živého ma-
teriálu. A teď? Vleče se s pojízdnou taškou z obr-
marketu a kolem profičí v auťáku, no ta s tím, co
si ji vzal před rokem, jejich dcera tak strašně šil-
há! Nebo že by to nebyli oni? Kdo to má v té rych-
losti postřehnout? Zlatá dobo kočárů a koní!

Metody intrikaření a pletich bude zapotřebí tech-
nicky pořádně oprášit. Majetné manažerky (muži
nejsou výjimkou) si koupí počítač, do něhož uloží

jméno klípkem ošetřeného, špetku před-
ností a hlavně slabůstky až po slabiny,
datum, obsah, sílu pomluvy. Lidí v  data-

bázi mozku přibývá, takže si  pamatujme, kterým
manželům jsme vloni vycvrlikali, co hrozného o
nich prohlašují sousedé.
Komputer jistě zvládne i časový harmonogram i
stejnoměrné dávkování zvěstí - podle zásadové zá-
sady - na každého jedenkrát dojde. Jak ovšem od-
borně roztrušovat, jestliže se pro domácí výzvěd-
nou centrálu financí nedostává? 
Využít dostupných možností, třeba se přihlásit do
kurzu splétání (naučíme se lépe rozpoznat, kdo se
jak nebo kde zapletl - a zároveň se nezaplést),
kvůli přehledu o životní úrovni obsadit strategický
post ve výkupech lahví. Přinejmenším si pořiďme
aspoň příruční kartotéku.
Na důkaz, že vylepšovat v tomto duchu se dá všu-
de, předkládám malou ukázku nového přístupu ke
klasice - skloňovacím otázkám. Upravil jsem čtvr-
tý pád na: vidí koho s kým - a sedmý na: kdo s
kým... Kamil KOVÁŘ, Ostrava-Klimkovice

Pálení odpadů škodí více, než
psí či koňské exkrementy!
Na článek starosty Zadní Třebaně Schneidera s
názvem Majitelé psů, uklízejte po svých miláč-
cích! (NN 6/2010), bych odpověděl asi takto: vy-
chovaný pes se na chodníku nevykadí (navíc v
Zadní Třebani převážně žádné chodníky nejsou).
Slušně vychovaný pes potřebuje pro svou potřebu
vyšší trávu a různě zarostlé předzahrádky, kterých
je po Třebani hodně. A když už se našemu psovi
něco takového přihodí, snažím se to odstranit. 
V naší ulici je taková »psí zóna«, kolem našeho
domu projdou denně desítky psů, a když se něco
objeví (nemusí to být ani exkrementy), tak to pro-
stě odklidím do odpadů. (Přesně tak to dělají ve
Vídni nebo v Mnichově, kde jsem to viděl na vlast-
ní oči, zapojují se tam i prodavačky.) A neběhám
s tím na obecní úřad za starostou! Nakonec – lej-
no na venkov patří!
Co mě mrzí daleko více, je, kolik lidí topí uhlím a
kdejakým odpadem, a přitom má zavedený plyn.
Velké pokuty na ně! To ničí zdraví nás, našich dětí
i pejsků víc, než nějaký exkrement, ať už psí, nebo
koňský. Josef MARTÍNEK, Zadní Třebaň

výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz

Jak kvalifikovaně špionažit?

PROCHÁZKA STŘEVEM. Obří maketu si budete moci projít v Berouně i Hořovicích.       Foto ARCHIV

Nejkrásnější čarodějnické
klobouky budou odměněny...
Sbor dobrovolných hasičů Zadní Třebaň zve děti
a jejich rodiče z blízkého i širokého okolí na Pá-
lení čarodějnic. Čarodějnické odpoledne plné her
a soutěží pro vás bude připraveno 30. 4. od 17.00
v areálu zadnotřebaňské hasičské zbrojnice. 
Děti budou mít možnost vyzkoušet si střelbu ze
vzduchovky, skoky v pytli, srážení kuželek hadi-
cí, zapichování koňského ocasu, běh s ping-pon-
govou pálkou a míčkem, hod bábovkou, rybolov
a mnoho dalších aktivit. Za každou splněnou dis-
ciplínu si děti vyslouží pestrobarevné skleněné
kamínky a kuličky. Za ně se budou v kouzelném
krámku nakupovat hračky, sladkosti, balónky,
školní potřeby a další ceny. Doma si tedy nezapo-
meňte měšce na kouzelné kamínky, které jste si
vyrobili loni! Již teď můžete začít s výrobou kou-
zelnických či čarodějnických klobouků, ty nej-
krásnější a nejnápaditější budou odměněny.
Ohodnoceny budou i nejkrásnější výtvory v ma-
lířské dílně. Po skončení soutěžního podvečera na
účastníky čeká posezení u táboráku a opékaní
buřtů. Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň

FEJETON
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Binec je všude. U silnic, v lese...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Stejnou zkušenost mají i starostové.
Někteří se shodují, že největší nepo-
řádek dělají ti, kteří rozebírají stará

auta. „Železo dají do sběrny, vše os-
tatní někde vyhodí,“ stěžuje si liteň-
ský starosta Karel Kliment. Letos už
takovou hromadu uklízeli u silnice
mezi Litní a Hodyní. 
„Nám se teď několikrát objevila oh-
romná hromada dílů z auta u kontej-
nerů v osadě Bílý kámen,“ řekl sta-

rosta Svinař Vladimír Roztočil. Čás-
tečně se podle něj zlepšila situace
podél silnice ze Řevnic na Mníšek
pod Brdy. „V tom určitě pomohla
nová svodidla. Například na odpočí-
vadle u odbočky k Babce je ale ne-
pořádek stále. Fascinuje mě, že tam
třeba najdeme i pytle se shrabaným

listím a trávou,“ sdělil Roztočil. Oh-
romná hromada smetí a odpadků leží
také u silnice z Korna na Tobolku, na
samé hranici Chráněné krajinné ob-
lasti Český kras. 
Zbavit les plastů a jiných odpadků se
rozhodli Turisté severních svahů Brd
- 24. dubna pořádají brigádu. Sraz
mají v 9.00 hodin u kapličky v Ma-
lém Chlumci. „Od majitele lesa Col-
loredo Mansfelda dostaneme přista-
věné nákladní auto. Pak projdeme
příkopy podél silnice na Hosto-
mice,“ řekl jeden z účastníků akce
Stanislav Ježdík. Každoročně prý
takto vyvezou kolem tří plných tat-
rovek odpadků. 
„Nacházíme spousty pneumatik, te-
levize, prostě vše, co se nedá nikde
udat,“ dodal. Úklid završí odpoled-
ním posezením na rozhledně na Stu-
deném vrchu.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Desítky koledníků vyrazily na pomlázku

Z našeho kraje
*  Bazárek dětského a dámského šat-
stva se koná na Obecním úřadu
Lochovice 14. 4. a 16. 4., vždy od
9.30 do 17.00. (mif)
* Výšlapu na brdský vrchol Plešivec
s archeologem se můžete zúčastnit
17. 4. Sraz je v 9.00 před Klubem
Betlém v Lochovicích, odjíždí se v
9.26 z místního nádraží. (mif)
* Kolomotosezónu 2010 zahájí nad-
šenci 24. 4. ve 13.00 před Clubem
Kino Černošice. Po tradiční spanilé
jízdě »Okolo komína« bude zlatou
korunkou dekorována  Miss kolomo-
to jaro 2010 a odměněno Gold kolo-
moto jaro 2010. Program uzavře od
19.00 Aftermotoparty v klubu.   (mis)
* V soutěži Muzikant Berounska vy-
psané Berounským deníkem obsadila
staropražská kapela Třehusk z 37  no-
minovaných skupin desáté místo, její
kapelník Miloslav Frýdl skončil mezi
11 zpěváky pátý. Koncem dubna se
Třehusk vydá do Holandska, kde bu-
de ve městě Rijswijk vyhrávat  sa-
motné královně. V květnu si kapelu
můžete poslechnout v našem kraji na
poberounském folklorním festivalu
Staročeské  máje. Petra HUMLOVÁ
* Osobní vůz havaroval předminulou
neděli na Strakonické ulici u Mníšku.
Oba účastníci nehody byli zraněni,
jeden byl ošetřen a ponechán na mís-
tě, žena byla s poraněným kolenem
odvezena do nemocnice. S posádkou
řevnické záchranky zasahovali na
místě také hasiči a policisté.        (lup)

Dle paragrafu
SMRT NA KOLEJÍCH. Záchranná
služba z Berouna 1. 4. vyjížděla k
chodkyni, kterou u podjezdu v Be-
rouně – Závodí srazil vlak. Lékař po
příjezdu konstatoval úmrtí ženy. Na
místě zasahovala také Policie ČR. 

Tereza JANEČKOVÁ
UKRADL CENTRÁLU. Elektro-
centrálu za 24 000 Kč  odcizil ne-
známý zloděj z 2. na 3. 4. v novo-
stavbě chaty v Bělči. V objektu udě-
lal škodu za dalších 20 000 Kč.  (šm) 
ZLODĚJI U AMERIKY. Na par-
kovišti u vyhlídky na lom Velká
Amerika zaparkovaly 30. 3. nezávis-
le na sobě dva vozy. Posádky se ko-
chaly přírodou, auta si vyhlédl zlo-
děj. Do černého VW Bora se nedo-
stal, takže se zaměřil na Opel Corsa.
Z něj ukradl doklady, hotovost, pla-
tební karty, sportovní oblečení i bo-
ty.  Majitel VW má škodu 10 000,
majitel opla 24 400 Kč.                (šm)
POZOR NA NAFTU! Policisté z
Berounska řeší případ nafty odsáté
přímo z nádrže. „Z nákladního vozu
Avie zaparkovaného u kostela v Mo-
řině odcizil zloděj 180 litrů motoro-
vé nafty,“ řekla NN mluvčí karl-
štejnských policistů Hedvika Kaslo-
vá. Škoda je 5 130 Kč. (šm)  

A tak se také kolem roku 2000 stalo. Noví majite-
lé budov chtěli od obce pozemky koupit. „Zastu-
pitelé odsouhlasili záměr prodeje. Jednání zadrh-
lo na ceně,“ vysvětluje Kratochvíl. Obec po maji-
telích chtěla 300 Kč za zastavěné plochy a 600 Kč
za volné plochy. „Nemohli jsme pozemky prodat
levněji, to bychom porušili zákon, který stanoví,
že obec prodává majetek za ceny v místě a čase
obvyklé,“ uvedl Kratochvíl. Majitelům se to zdálo
moc, obec v roce 2005 zažalovali o určení vlast-
nictví a do sporu vtáhli Pozemkový fond. Okresní
soud dal za pravdu obci, protistrana se ale odvola-
la. Krajský soud pak rozhodl podle Kratochvíla
plichtou. „V průběhu řízení bylo zjištěno, že ža-
lobci nejsou ve věci aktivně legitimováni, a že
legitimován je pouze Pozemkový fond ČR,“ uved-
la mluvčí Pozemkového fondu Lubomíra Černá.
A tak proti sobě zůstal stát fond a obec. „Něko-

likrát jsme je vyzývali, že se vyrovnáme mimo-
soudně. Nikdy na to nepřistoupili,“ tvrdí Krato-
chvíl. Postup Pozemkového fondu se Dobřicho-
vickým nelíbí hned z několika důvodů. „Fond ve-
de tento spor ve prospěch třetích osob za peníze
daňových poplatníků. Navíc si na to najali souk-
romou advokátní kancelář,“ stěžuje si Kratochvíl.
Nelíbí se mu ani to, že Pozemkový fond se o po-
zemky nestará a nevybírá nájem za jejich užívání.
Mluvčí Černá na dotaz, proč se fond s městem o
tyto pozemky soudí, uvedla: „Jsme povinni důs-
ledně využívat všechny právní prostředky při up-
latňování a hájení práv státu jako vlastníka při
ochraně jeho majetku a ochraně před neoprávně-
nými zásahy. Vstoupili jsme do řízení na straně
žalobce poté, co vyšlo najevo, že žalobou dotčené
pozemky by mohly být ve vlastnictví státu a sprá-
vě Pozemkového fondu.“ To, že se případu ujali

soukromí advokáti, nepopírá. „Je to kvůli značné-
mu rozsahu soudní agendy a s ohledem na složi-
tost této kauzy,“ řekla. Na kolik to fond vyjde, ale
neuvedla. Jak by fond v případě úspěchu se získa-
nými pozemky  naložil? „Pokud by bylo žalobě
vyhověno, budeme postupovat v souladu s platný-
mi právními předpisy,“ uvedla Černá. Podle vede-
ní obce by fond nejspíš majitelům budov prodal
pozemky mnohem levněji. Podle Kratochvíla už o
ně mají u fondu zažádáno.
Dobřichovičtí dál tvrdí, že mají zájem se s fondem
vyrovnat mimosoudně a nebo přistoupit na únoro-
vé rozhodnutí soudu. „Ještě to nemáme písemně,
ale soud měl rozhodnout, že volné pozemky jsou
naše a nezastavěné patří státu, s tím bychom sou-
hlasili,“ říká Kratochvíl. Podle něj zde obec počí-
tá s výstavbou. Vyrůst by tu mohlo více než deset
domů. Pavla ŠVÉDOVÁ

Na jarmarku děti vydělaly devět tisíc korun
Velikonoční jarmark školní družiny Základní školy v Osově se konal v úterý
30. března. Prodeji předcházely výtvarné dílny, na kterých vzniklo spoustu
krásných velikonočních dekorací, výrobků z pedigu, keramiky, proutí, jar-
ních květin a mnoho dalších maličkostí. Nejstarší žáci se stali prodavači a
učitelky nestačily u pokladny počítat - za odpoledne jsme vybrali okolo deví-
ti tisíc korun. Peníze budou použity ve prospěch dětí - na vybavení školní
družiny (hry, stavebnice) nebo na společný výlet. Velice děkuji všem učitel-
kám, dětem, které vyrobily s jejich pomocí pěkné dárky, a hlavně rodičům i
příznivcům školy, že si přišli udělat radost malým dárkem.
Ještě před jarmarkem jsme se vydali načerpat inspiraci do hornického skan-
zenu v Příbrami. Na místě nás pozdravem Zdař Bůh přivítalo několik řeme-
slníků a maléreček, kteří nám ukázali pletení pomlázky, zhotovení píšťalky,
pečení perníčků, výrobu jarních motivů z hoblin a vyrývanou techniku na
obarvených vajíčkách. Děti si mohly techniky vyzkoušet a výrobky odvézt do-
mů. Druhá skupinka navštívila objekt Ševčínského dolu a prohlédla si tech-
niku, se kterou horníci dříve pracovali. Za symbolickou 1 Kč jsme se mohli
svézt  vláčkem.  Hana JANDÍKOVÁ, vedoucí školní družiny, Osov

Dobřichovice chtějí zpět své pozemky, soud se vleče…
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

NA POMLÁZCE. Od časného rána vyrazili na velikonoční pondělí za po-
mlázkou koledníci v Zadní Třebaní. U domů zněly vskutku originální pís-
ně či říkadla, k některým hrály kytary, k jiným dokonce housle či mandolí-
na. Zástupce řevnických házenkářů Petr Holý do Třebaně dorazil vybaven
vozembouchem. Početnější skupina koledníků, v níž nechyběli tatínkové
(Hovorkovi,  Sodomkovi, Kahánkovi...) jezdila na kolech, aby stačila vy-
platit víc děvčat. K domu  pí Němcové (na snímku) přišlo hodovat na šede-
sát koledníků. Ti mladší měli radost z malovaného vajíčka, sladkosti, ti
větší neodmítli velikonoční nádivku či  kořalku. 

Text a foto Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Do postele invalidu
museli odnést hasiči
Černošice, Řevnice - Transport pa-
cientky v akutním stavu zajišťovali
řevničtí hasiči v Černošicích.
Osmdesátiletou ženu bylo nutné
snést ze druhého patra po úzkém
točitém schodišti. Na doporučení lé-
kaře hasiči nepoužili nosítka, ale od-
nesli ženu na křesle, ve kterém jí zá-
chranáři předtím ošetřili. 
Vysíleného tělesně postiženého mu-
že pomáhali naložit na vozík řevničtí
hasiči nad ránem 26. 3.  v Třebotově.
Šedesátiletý invalida byl po střevních
potížích vysílený a nemohl se sám
přemístit z WC mísy do invalidního
vozíku. Nepomohlo mu ani vybavení
místnosti WC madly pro handicapo-
vané osoby. Na vozík a následně i do
postele muži pomohli tři hasiči z
Řevnic, kteří přijeli na požádání pří-
buzných.   (vš)



Naše noviny 7/10 REKLAMA, Strana 8



Strana 9, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 7/10 

Koupání je radost, parkování taky!
»ZAHRANIČNÍ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 14)

Na několik měsíců se do německé-
ho města Bonnu vypravila obyva-
telka Litně Jitka CHOCOVÁ. Své
postřehy a zážitky z nového půso-
biště nabídla Našim novinám.
Dnešní, poslední díl jejího volného
seriálu je o koupání a také o »dis-
kriminaci« něžného pohlaví.  (NN)

Jestli si někdo v Bonnu doslova libu-
je, jsou to plavci. K dispozici mají
širokou škálu možností pro plavání.
Když pominu Rýn, kde je mimocho-
dem koupání kvůli lodím životu ne-
bezpečné (alespoň to hlásají cedule
po obou březích řeky), můžete si v
Bonnu zaplavat celkem v pěti kry-
tých bazénech, k nimž ovšem každé
léto přibude ještě pět koupališť. Pla-
vat se v nich dá každý všední den od
6.30 a o víkendu od 9.30 hodin do
osmi do večera. Když tedy dorazím
splavená z kanceláře bez klimatiza-
ce, není lepší řešení, než si dát pár
bazénů pod širým nebem v nedale-
kém Friesdorfu. 
Vstupné je pro všechny bazény i kou-
paliště stejně lidové: za jednorázový
vstup zaplatí dospělý 3 eura, po šesté
večerní jen 2 eura. A když si koupíte
permanentku, nejenže ušetříte, ale
můžete s ní pokaždé vyrazit jinam,
protože systém vstupného je pro
všechny bazény jednotný. 
Mimochodem, v Bonnu myslí na

všechno: pokud jste ostýchavá žena,
máte možnost vyrazit každý pátek
mezi desátou a třetí do bazénu Vikto-
riabad, kde je tou dobou vstup jen
pro něžné pohlaví. 
A nezapomínají tady pochopitelně
ani na příznivce plavání »na Adama
a Evu«, což v super korektním Ně-
mecku asi zase tolik nepřekvapuje.
Nudisti si přijdou na své v krytém
bazénu v Bad Godesbergu, kde je
každá první neděle v měsíci vyhraze-
na právě pro ně.

Ať žije diskriminace!
A když už jsem připomněla výhody
něžného pohlaví, zmíním se ještě na
úplný závěr o jednom překvapení,
které mne čekalo při nakupování.
Zvyklá z českých nákupních center,
která se trumfují velikostí podzem-
ních garáží a kde se hlavně několik
prvních hodin parkuje zdarma, jsem
byla dost překvapená, když mi po ho-
dině parkování v obchodním domě
vyjel účet na 1,80 eur. Roztrpčení se
ale rozplynulo hned poté, co jsem
uviděla parkovací místa přímo u vý-
jezdu, nad nimiž visel výmluvný ná-
pis P nur für Frauen / only for wo-
men. Hned jsem na jedno z nich zaje-
la, pohodlně došla k automatu a za-
platila parkovné, tentokrát už s ús-
měvem. Ať žije diskriminace!

Jitka CHOCOVÁ, Bonn

Obyvatelé Berouna a okolí mohou od dubna vidět u zásahů terénní osobní
vůz s lékařem v barvách záchranné služby. Do této doby v Berouně vyjíždě-
li záchranáři k zásahům dvěma klasickými sanitkami. Jedna byla s lékařem,
druhá bez lékaře. Lékař se nyní přesunul do osobního »teréňáku« a ve dvou
zbývajících velkých sanitách zůstanou »jen« záchranářské posádky. Be-
rounsko tak nyní má jednu posádku záchranné služby navíc. V květnu plá-
nujeme otevřít také nové výjezdové stanoviště ve Zdicích a tím i rozšířit síť
výjezdových stanovišť. 
Snahou záchranné služby je zřizováním tohoto typu výjezdových posádek
účelněji využívat lékaře v terénu. Tak zvaný rendez-vouz systém je flexibil-
nější a zlepšuje způsob přednemocniční neodkladné péče tím, že umožňuje
lépe kombinovat posádky na výjezdech. Navíc je posádka v osobním voze
na místě mnohem rychleji než velký sanitní vůz. Dispečerka na lince 155
vždy posoudí, zda je třeba na místo poslat lékaře nebo zda stačí pouze zásah
záchranářů. Pokud vyhodnotí tísňové volání tak, že je třeba lékařská péče,
pošle na místo oba vozy – tedy velkou sanitku a malý vůz s lékařem.
Narozdíl od běžného systému, kdy při cestě standardního sanitního vozu s
lékařskou posádkou do vzdálenějšího zdravotnického zařízení (např. do
Prahy) bývá lékař vytížen i dvě hodiny, než se vrátí zpět na základnu, lékař
s řidičem záchranářem ve vybaveném osobním voze rendez-vous bude v pří-
padě transportu pacienta spolupracovat se sanitním vozem se záchranář-
skou posádkou. Lékař stanoví diagnózu, ale už nemusí pacienta doprovázet
do nemocnice, pokud to nevyžaduje jeho zdravotní stav. Předá pacienta k
transportu záchranářské posádce a je připraven vyjet k dalšímu zásahu. 

Martin HOUDEK, ředitel záchranné služby Středočeského kraje

Ve čtvrtek 22. dubna si připomeneme
Den Země. Tento svátek má původ v
USA a historie jeho oslav sahá až do
roku 1970. V následujících letech se
oslavy svátku naší planety šířily i do
zahraničí a dnes tento nejrozšířeněj-
ší světský svátek slaví více jak mili-
arda lidí ve 175 státech světa.
Oslavy konané na různých místech a
pořádané různými institucemi a sd-
ruženími mají samozřejmě rozličný
charakter, jedno je však spojuje –
mají nám připomenout, že bychom
naši planetu měli co nejlépe poznat,
abychom ji byli schopni chránit a za-
chovat budoucím generacím v co
nejméně pozměněné podobě. 
Rodinné centrum Fabiánek oslaví
Den Země v sobotu 24. dubna. Pro
celé rodiny bude připravena zábav-
ně-naučná stezka po Dobřichovi-
cích. Start i cíl najdete na zahradě
ZUŠ, přijít můžete kdykoliv od 9 do
12 hodin (čím dříve dorazíte, tím ví-

ce času budete mít na jednotlivá sta-
noviště). Na startu dostanete plánek
se stanovišti, na kterých pak najdete
úkoly a otázky pro malé i větší. Na
všechna místa se snadno dostanete s
kočárkem, na tříkolce či na kole. Vy-
pravte se tedy na rodinnou vycházku,
při které se určitě dobře pobavíte a
také se dozvíte spoustu nového o pří-
rodě nejen v Dobřichovicích.
Připomínáme také Malování na trič-
ka se zvířátky, které se uskuteční 15.
dubna v 9.30 v herně RC Fabiánek.
Čtvrteční dopoledne věnujeme zví-
řátkům a hlavně jejich mláďátkům –
budeme si o nich povídat, zahrajeme
si s nimi hry a zazpíváme si o nich,
také si nějaké zvířátko namalujeme
na triko. Chcete-li se akce zúčastnit,
napište nám do 13. 4. na rcfabia-
nek@seznam.cz. Do herny si pak na
malování přineste nejlépe světlé ba-
vlněné tričko.  Libuše STUPAVSKÁ, 

RC Fabiánek, Dobřichovice

Záchranáři jezdí za pacienty »teréňákem«

Mníšek pod Brdy vás zve na jubilejní 10. ročník

PĚVECKÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

17. dubna odpoledne. Předsedkyní poroty bude ZORA JANDOVÁ.

Další  informace získáte na www.mnisek.cz nebo brdskykos@mnisek.cz

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

Fabiánek oslaví Den země
PRO RODINY BUDE PŘIPRAVENA NAUČNÁ STEZKA

POUZE PRO ŽENY. Pozitivní diskriminace na německý způsob, aneb řidič-
ky v Bonnu se parkovat bát nemusejí. Foto Jitka CHOCOVÁ
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Krásná nová kola! 

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
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Ostrovan zkolaboval v Újezdě - 0:7!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní -  Mistrovské fotbalové
jaro je v plném proudu. Zachra-
ňující se Třebaň hrající v deseti
utrpěla krutý debakl v Újezdě.

SK ŘEVNICE A - divize A
Řevnice - Strakonice 1:1
Branka: Karda
Domácím se nepovedla první půle,
hosté byli lepší a z penalty šli ve 36.
minutě do vedení. Změny v sestavě
po změně stran přinesly do hry Řev-
nic oživení a tlak, bohužel dlouho
bez gólového efektu. Nakonec se
prosadil Karda a řevničtí borci se na-
dechli k náporu. V tom jej však po-
slední čtvrthodinu téměř permanent-
ně brzdil rozhodčí, jehož výkon ze
závěru utkání lze označit přinejmen-
ším za hodně špatný. (Mák)
Roudné - Řevnice A 1:1
Branka: Šefrna
Řevničtí opět museli dotahovat nás-
kok soupeře. Dvacet minut před kon-
cem se to podařilo Šefrnovi.    (Mák)

SK ŘEVNICE B - IV. třída
Čisovice B - Řevnice B 2:3
Branky: Koštialik, Škvor, Krejsa
Kdo by tušil, že po bezbrankové půli
dojde k takové přestřelce? Úspěš-
nější v ní byli hosté, kteří tak získali
cenné vítězství na hřišti v tabulce
výše postaveného soupeře.      (Mák)

FK LETY - krajská 1. B třída
FK Lety - Králův Dvůr B 4:0
Branky: Jůna 3, Jablonský
Hosté přijeli jen se 2 hráči třetiligo-

vého áčka. Od prvních minut vychá-
zeli ze zabezpečené obrany a podni-
kali rychlé protiútoky. Domácí se je
snažili udolat nátlakovou hrou. Do
přestávky se hra přelévala od jedné
branky ke druhé bez gólového efek-
tu. V druhé půli domácí zatlačili hos-
ty do defenzívy a začali střílet góly.
V 57. minutě skóroval po rychlém
sólu Jůna, o minutu později přihrál
tentýž hráč Jablonskému před odkry-
tou branku a ten nezaváhal. V 65. a
74. minutě potvrdil Jůna hlad po gó-
lech. Jiří KÁRNÍK
Zdice - FK Lety 1:0  
Vyrovnané utkání, ve kterém hosté
byli lepší celý první poločas, domácí
hrající o záchranu opanovali hřiště
po přestávce. Hosté si vypracovali
do 35. minuty tři gólové šance, ale
ani jednu neproměnili. Zdice postup-
ně vyrovnaly hru, několika výborný-
mi zákroky se blýskl hostující bran-
kář Štěpán. V druhé půli domácí
»naklonili« hřiště a jejich snaha byla
korunována gólem v 76. minutě. Le-
ty zbytečně ztratily tři body. 

S. DOBŘICHOVICE - 1. B třída
SK Senomaty – Dobřichovice 1:3
Góly: vlastní, Kokštejn, Socha
Dobřichovice se ujaly vedení již v
první minutě, když si domácí stoper
srazil míč do vlastní branky. Přesto
se utkání nevyvíjelo jednoznačně.
Hrálo se na rozměklém a nerovném
povrchu, kde se nedalo kombinovat,
navíc domácí zvolili taktiku zastra-

šování. Likvidační fauly často bez
míče připomínaly hongkongské akč-
ní filmy.  Ve 44. minutě se prosadil
Kokštejn - 0:2. Po přestávce domácí
snížili, ale v dramatické koncovce v
91. minutě poslal Krajči přihrávku
do ulice, Socha ji na vápně převzal a
křižnou střelou pečetil na konečných
1:3 pro Dobřichovice.                (oma)

OZT A - okresní přebor Beroun
Doubravan Újezd A  - OZT A  7:0
Smutný pohled byl na desítku (ano,
ani jedenáct se jich nesešlo!) třebaň-
ských fotbalistů, kteří vzdorovali do-
mácímu favoritovi. Z různých důvo-
dů se omluvilo šest (!) hráčů základ-
ní sestavy, a tak vyhlídky na úspěch
byly zbytečné. Po dvaceti minutách
to bylo tři nula a nutno uznat, že do-
mácí dali pěkné branky. Ostrovan se
i ve značně improvizované sestavě
snažil hrát fotbal. Prušinovský se
sám v útoku statečně bil a v obraně
se dařilo Procházkovi, nicméně chy-
by vyplývající z vyčerpání nabízely
Újezdu gólové příležitosti.       (mák)
OZT A - Stašov 1:0
Branka: Prušinovský
Souboj předposledních domácích s
posledním Stašovem nepřinesl líbi-
vou podívanou. Hosté byli fotbalo-
vější, ale do šancí se nedostávali.
OZT využil jejich zaváhání v obraně
a díky sólu Prušinovského se v závě-
ru poločasu ujal vedení. Ve druhé pů-
li Stašov mocně útočil, ale buď mířil
nepřesně, nebo zasáhl gólman Hrd-

lička. Šťastné vítězství!             (Mák)

OZT B - IV. třída okres. soutěže
OZT B - Všeradice B 0:1

Durisol VŠERADICE - III. třída
Cembrit Beroun - Všeradice 1:3 
Branky: Linhart 2, Eliášek 
Všeradičtí po nepříliš vydařené zim-
ní přípravě vstoupili do soutěže na
hřišti Cembritu. Po vyrovnané půli
strhli vítězství na svou stranu. 
Všeradice - Tmaň 3:3 
Branky: Linhart, Kulhavý, Gálik 
Po několika neproměněných šancích
a řadě chyb se domácí museli spoko-
jit pouze s remízou.

Zahrát si můžete stolní
tenis i badminton
* Desátý ročník turnaje ve stolním
tenisu PING-PONG Open 2010 se
koná 17. 4. od 9.30 ve Společenském
domě Zadní Třebaň. Na závěr se ko-
ná posezení s hudbou!                   (jaz)
* První řevnický turnaj v badmin-
tonu se uskuteční na novém kurtu v
tělocvičně TJ Sokol (vedle Kina
Řevnice) 14. 4. od 19.00. Zúčastnit
se může každý, vybavení k dispozici,
sportovní obuv s sebou.              (mov)

Kdy a kde hrají příště
SK ŘEVNICE - Divize A

Řevnice A -  Hořovicko 17. 4. 17:00 
Třeboň -  Řevnice A 25. 4. 10:30  

FK LETY - Krajská I. B třída
Lety - Spartak Žebrák 18. 4. 17:00

Mutějovice - Lety 25. 4. 17:00

ZADNÍ TŘEBAŇ A - okr. přebor
ČL-U Beroun B -  OZT A 18. 4. 10:00 

OZT A  -  SK Tlustice 24. 4. 17:00 

ZADNÍ TŘEBAŇ B - IV. třída
Stašov B  - OZT B 18. 4. 10:15 
OZT B  - Zdejcina 25. 4. 17:00 

ŘEVNICE B - Okresní IV. třída 
Kazín B -  Řevnice B 18.4. 17:00 
Řevnice B - Třebotov 25. 4. 17:00 

Rozpis mistrovských utkání Dobřichovic a Litně
Sokol DOBŘICHOVICE - krajská 1. B třída

Lužná – Dobřichovice 18. 4. 17:00
Dobřichovice – Kněževes 25. 4. 17:00
Dobřichovice – Praskolesy 2. 5. 17:00
K. Dvůr B – Dobřichovice 9. 5. 17:00
Dobřichovice - Zdice 16. 5. 17:00
Žebrák – Dobřichovice 22. 5. 17:00
Dobřichovice – Mutějovice 30. 5. 17.00
Jesenice – Dobřichovice 5. 6. 17.00
Dobřichovice  - Braškov 13. 6. 17:00
Doksy – Dobřichovice 19. 6. 17:00

FC LITEŇ - IV. třída okresní soutěže
Durisol Všeradice B - FC Liteň 18. 4. 17:00
FC Liteň - Stašov B 25. 4. 17:00
E. Zdejcina - FC Liteň 2. 5. 17:00
FC Liteň - SK Tetín B 9. 5. 17:00
Mořinka - FC Liteň 15. 5. 17:00 (hřiště Lužce)
FC Liteň – Osov 23. 5. 17:00
B. Mořina - FC Liteň 29. 5. 17:00
FC Liteň - Ostrovan Zadní Třebaň B 6. 6. 17:00

Nejen házená - i jiné zájmy mají naši členové! Po-
kud někdo neví, že házenkáři mají pod svými kříd-
ly klub neslyšících, tak vězte, že tato skupina hlu-
choněmých je velkým přínosem našeho klubu. Je-

jich činnost je hodně rozmanitá - hrávali házenou
i národní házenou, nohejbal… Nejvíce však po-
mohou, když je třeba vzít za práci. U nás působí
již 35 let a 10 let se věnují  karetní hře JOKER.
Turnaje hrají po celé republice. V sobotu 27. 3. se
účastnili Ústeckého turnaje  v Ústí nad Labem. Z
přihlášených 44 jednotlivců člen našeho klubu
Karel Rejda vybojoval druhou příčku, mezi jede-
nácti družstvy se naši borci ve složení Miloš Taus-
che (president této skupiny lidí), Tomáš Saitl, Jo-
sef Lunáček a Láďa Postihač umístili na třetím
místě a přivezli pohár. Vítězem se stal Most, druhé
bylo Ústí n/L.
V sobotu 8. května budou podobnou akci pořádat
naši neslyšící v Lidovém domě. Turnaj v kartách
O podbrdský pohár pořádaný k desetiletému výro-
čí této skupiny začne v 9.00 hodin.
A ještě něco z uplynulé zimy. Proč dal Petr Holý
přednost lyžařským závodům před turnajem sta-
rých gard v národní házené? V neděli 28. března-
dokončil  vítězně devítidílný seriál sjezdařských
závodů v kategorii SENIOŘI, tj. závodníci přes
padesát do šedesáti let. A dále skončil na třetím
místě v Českém poháru této kategorie. Vítězem se
stal a nejvíc bodů získal Roman Dědeček, druhý
byl Adolf Lebeda. 
Junior Holý obsadil ve své kategorii žáků druhé.

místo v obřím slalomu ve středočeské oblasti.  
Petr HOLÝ, Řevnice
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Tisk Carex - Petr Přívora. 
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Řevničtí »karbaníci« přivezli bronzový pohár z Ústí
ŘEVNIČAN PETR HOLÝ ZAKONČIL VÍTĚZNĚ DEVÍTIDÍLNÝ SERIÁL SJEZDAŘSKÝCH ZÁVODŮ

NA TRATI. Řevničan Petr Holý na trati lyžařských
závodů seniorské kategorie.   Foto ARCHIV


