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Cena výtisku 7 Kč

Ukradl mi prsteny! obvinil
Zadnotřebaňan exekutora
Zadní Třebaň - Z krádeže prstenů za sto padesát tisíc korun obvinil majitel bytu v Zadní Třebani exekutora, jenž u něho úředně zasahoval.
Případ začala prošetřovat policie. „Zadnotřebaňan
u výslechu uvedl, že při exekuci pracovníky Exekutorského úřadu Přerov byly v jedné z místností
jeho příbytku odcizeny dva prsteny ze žlutého kovu za 150 000 Kč,“ uvedla pro i.dnes mluvčí berounské policie Lenka Uriánková.
Dle přerovských exekutorů prsteny neměly žádnou cenu a zabaveny nebyly. Exekuce se prý odehrála naprosto normálně, podle zákona a účastnili
se jí i policisté. „V žádném případě k odcizení jakýchkoliv věcí nedošlo. Událost máme zachycenu
na videu, jež poskytneme policii. Na základě obvinění podává náš úřad na dlužníky trestní oznámení pro křivé obvinění,“ uvedl mluvčí Exekutorského úřadu Přerov David Tala.
(pef)

Zloději šli pro věci, odnesli si 650 tisíc korun
Zadní Třebaň - Šest set padesát tisíc korun si odnesli zloději z domu v
Zadní Třebani, do kterého násilím vnikli 14. března.
Lupiči si vilu, jejíž třiašedesátiletý majitel byl v době krádeže v Praze, podle
dostupných informací v předstihu vytipovali. Ihned poté, co do ní vnikli, si
začali připravovat lup k odvozu. Nečekaně však narazili na finanční hotovost
ve výši 650 000 Kč, kterou si domácí pán údajně šetřil na auto. Darebáci tedy
nechali věci věcmi a prchli s penězi. Případ dále vyšetřují kriminalisté. (šm)

Pojď do auta! lákal muž školáka

KLÍČEK PLESAL. Ples folklorního
souboru Klíček se konal v Řevnicích.
(Viz str. 4) Foto NN L. PALIČKOVÁ

NEZNÁMÝ MLADÍK PRONÁSLEDOVAL V ŘEVNICÍCH CHLAPCE, KTERÝ ŠEL ZE ŠKOLY

Jirásková dostala klíč
od hradu Karlštejna

Řevnice - Pozor a ještě jednou pozor! varují policisté i ředitelé škol.
Řevnicemi se potloukal neznámý
mladík a snažil se vlákat k sobě do
auta místního školáka!
„Dne 17. března byl v Řevnicích žák
prvního stupně při cestě ze školy domů osloven neznámým mužem ve
věku asi 20 - 25 let,“ řekl velitel řevnických policistů Jiří Dlask s tím, že
mladík byl štíhlé postavy a jezdil stříbrným autem s pruhy na boku, které

připomínaly vlnovku, ale s hroty.
Měl potetované ruce a piercing na
obličeji. „Muž požadoval, aby chlapec nastoupil do vozu. Když odmítl,
pronásledoval jej až do míst, kde školák neznámému chytře sdělil, že má
otce na nedaleké zahradě a že jej zavolá. Na to mladík reagoval rychlým
odchodem a odjezdem z místa,“ sdělil Dlask. Dodal, že podobné dva případy se staly v Hostivicích.
Řevničtí policisté druhý den ráno o

události informovali ředitele škol v
Řevnicích, Dobřichovicch, Černošicích i Všenorech a požádali je, aby
vyrozuměli zaměstnance i žáky. Rodiče dopisem informovala také ředitelka zadnotřebaňské ZŠ Božena
Musilová (viz str. 9). „Pokud by někdo podobné jednání zjistil nebo byl
jeho svědkem, ať nás ihned informuje,“ vyzývá velitel řevnických policistů s tím, že na případu spolupracují s kriminálkou. Miloslav FRÝDL

Karlštejn - Kastelán Karlštejna Jaromír Kubů se zúčastnil v pražském
divadle U Hasičů pořadu Tobogán,
který přímým přenosem vysílal Český
rozhlas Dvojka. Hosté přáli herečce
Jiřině Jiráskové k 80. narozeninám.
Režisér Jiří Strach jí věnoval obraz,
Veronika Žilková koňak. Kubů jí předal poukaz na noc na hradě Karlštejně včetně klíče od něho.
(pef)

Nervozitu posilovaly zprávy o narůstajícím počtu mrtvých
ŘEVNIČAN JINDŘICH KOLÁŘ POSLAL NAŠIM NOVINÁM ZPRÁVU ZE ZEMĚTŘESENÍM DECIMOVANÉHO JAPONSKA
Řevnice, Japonsko - V době, kdy Japonsko pustošilo zemětřesení, v této
zemi pobýval člen České filharmonie, Řevničan Jindřich Kolář. Své
zážitky a dojmy zaznamenal pro
čtenáře NN. Článek nám poslal ještě z Japonska, nedlouho před svým
návratem do Čech.
(mif)
Česka filharmonie odjela 6. 3. na koncertní turné po Japonsku. O pět dnů
později přišlo velké zemětřesení, které
s následnou vlnou tsunami mělo pro
tuto zemi katastrofální následky.
Orchestr ČF v den zemětřesení jel na
jih do Fukuoky a na zpáteční cestě do
Tokia, kam se vrátil 28 hodin po tra-

JINDŘICH KOLÁŘ. Řevničan, člen
České filharmonie. Foto ARCHIV

gédii, odehrál koncert v Hiroshime.
Narůstající nervozitu v oblasti posilovaly zprávy o zvyšujícím se počtu mrtvých i unikající radiaci, špatně fungující hromadná doprava a výpadky elektřiny. K tomu byly výrazně znatelné a
stále se opakující dotřesy, jež padesátipatrový hotel, kde jsme bydleli, dokázaly pěkně rozhýbat. Přesto filharmonici odehráli ještě koncert ve známé Suntory Hall, po němž následoval
desetiminutový frenetický potlesk.
Situace byla stále vypjatější a začalo
se jednat o vyslání vládních letadel
pro orchestr i ostatní Čechy pobývající v Japonsku. Byly zrušeny koncerty v

Tokiu a v katastrofou postižené Sendai. V atmosféře rozporuplných informací a rostoucí nervozity orchestr odjel do Kanazawy, jež je od centra neštěstí přece jen dále. Nelepšící se situace a poplašné zprávy přiměly vedeni
ČF zrušit zbývající koncerty. Menší
část orchestru odletěla vládními speciály ve čtvrtek a zbývající členové čekali v Kanazawe na další letadlo.
Japonci jsou disciplinovaní a i když
katastrofu vnímají intenzivně, jsou
schopni stát dlouhé hodiny na vodu,
nebo na zpožděné metro či autobus v
klidu, bez emocí a s důvěrou v úřady.
(Dokončení na str. 9) Jindřich KOLÁŘ
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Pozor, přibývá krádeží! varuje policie
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ZASTUPITELÉ INTENZIVNĚ JEDNAJÍ O ZDROJÍCH VODY I SPLAŠKOVÉ KANALIZACI

Svůj sloupek musím, bohužel, začít
varováním Policie ČR před stále častějšími případy krádeží v Zadní Třebani. Žádáme proto občany i rekreanty, aby nebyli lhostejní a všímali si
cizích podezřelých osob pohybujících se v okolí jejich nemovitostí či
na sousedních pozemcích a tuto skutečnost nahlásili policii (např. Obvodnímu oddělení Karlštejn na tel.:
974 872 720). Děkujie.
Chci ujistit občany, že v souladu s
informací, která zazněla na veřejném
zasedání zastupitelstva obce 3. února, vyvíjí zastupitelstvo maximální
úsilí ve věci získání zdroje dostatečné kapacity vody i splaškové kanalizace. Intenzivně jednáme s okolními
obcemi, projektanty i specialisty na

masopustu a dětskému karnevalu.
Akce to byly opravdu povedené – od
počasí, přes hojnou účast masek, diváků i stánkařů až po pestrý program. Myslím, že všichni byli nadšeni a vše si užili. Za to patří obrovský
dík pořadatelům. Ještě jednou: Díky!
Stanislav »Ozzák« BALÍČEK,
starosta Zadní Třebaně

Kurz Alfa nabízí
debaty o křesťanství

Díky, pane Hupáku!

Tak jako probouzející se příroda nedokáže zamaskovat vše, co se po zimě povaluje kolem cest i silnic a jarní deštík nespláchne použitý posyp,
ani slova »chtělo by to«, či »mělo by
se« moc nezmůžou. Obecní úřad se
snaží vylepšovat vzhled obce a zajišťovat úklid veřejných prostranství.
Nelze však stihnout vše najednou.
Nechceme-li dýchat prach, pohoršovat se nad odpadky, psími exkrementy a uhýbat přerostlým větvím, chopme se náčiní a pojďme dát do pořádku nejen zahrádky, ale i to, co je
před plotem. Přispějme tím obci,
sousedům a hlavně sobě a vlastnímu
zdraví. Dopřejme si jarním úklidem
radost z čistého životního prostředí,
ovzduší a pohledu na pěkné okolí.
Uznání a poděkování patří těm, pro
něž je tato práce samozřejmostí. J.
Hupák, který - ač s tímto prostorem
nesousedí, ostříhal křoví zužující
křižovatku ulic Nové a Nad Nádražím i na pěšině k nádraží. Větve pak
ekologicky seštěpkoval. Věřím, že jeho činnost motivuje další! Pokud vyvstane problém s ostříhanými větvemi či shrabaným štěrkem, nahlaste
to obecnímu úřadu a zaměstnanci
vše odvezou.
Hana TUČKOVÁ,
obecní zastupitelka, Zadní Třebaň

OZZÁK. Starosta Zadní Třebaně Stanislav Balíček jako Ozzák na XXII. Poberounském masopustu.
Foto NN J. KOZÁK
získávání grantů a dotací o vyřešení veny a projednány na příštím veřejsituace v co nejkratším termínu a po- ném zasedání zastupitelstva.
depsání smluv, které budou předsta- Rád bych se vrátil k třebaňskému

Karel TV začne vysílat v pravé poledne
V INTERNETOVÉ TELEVIZI BUDOU K VIDĚNÍ VIDEA A AKTUALITY Z NAŠEHO REGIONU
V pravé poledne 5. dubna spustí v letovském sále u Kafků vysílání internetová televize Karlštejnska. Na počest největšího místního velikána
Karla IV. byla pojmenována KAREL
TV a budou v ní k vidění záběry z obcí Karlštejnska i nejbližšího okolí.
Budete si moci »naladit program«
podle svého uvážení: SPORT, HASIČI, ŠKOLA apod., prostě vše, co vás
v našem regionu zajímá!
Televize bude jiná, než znáte z běžného vysílání - nenajdete v ní moderátory, přímé přenosy, celovečerní

Babočka zve na ochutnávku
TŘEBAŇSKÉ RODINNÉ CENTRUM POŘÁDÁ NĚKOLIK AKCÍ
Hnd několik akcí připravilo na začátek dubna rodinné centrum Babočka
v Zadní Třebani. Hned 1. 4. se bude
od 10.00 konat »ochutnávková« lekce hudebních dílen vhodná pro rodiče s dětmi od jednoho měsíce do sedmi let. V sobotu 2. dubna vás mezi

V Araratu řeší, o čem
se mluví i nemluví

Diskusní a volnočasový klub Ararat
určený mladým lidem od 15 let výše
funguje v Černošicích. Zabýváme se
hledáním toho, na čem záleží, bavíme se o tom, co zažíváme, co řešíme,
o čem se mluví i nemluví, o bibli.
Diskuse se odehrává na základě seriálu ČT Exit316. Nejbližší promítané díly: 26. 3. Kluci a holky, 2. 4.
Smysl života. Součástí klubu, který
je v modlitebně Církve bratrské v
Černošicích-Vráži otevřen každou
sobotu od 17.00 do 19.00, jsou stolní hry, workshopy, ping-pong, filmy,
hosté... Kontakt: www.cb.cz/cernosice/ararat; mirekklimes@gmail.com.
Miroslav KLIMEŠ, Černošice

Kurz Alfa se koná každé pondělí od
28. 3. do 13. 6. v Dětském domě Mořina. Začínáme vždy v 9.45, končíme
v poledne. Jedná se o cyklus neformálních setkání s rozhovory o základech křesťanství, jež dávají možnost
zastavit se, přemýšlet, získat nové
přátele. Kurz je veden týmem spolupracovníků a je zdarma. Dobrovolným příspěvkem můžete přispět na
občerstvení. Na část programu bude
zajištěno hlídání dětí.
Kurzy Alfa, jež koordinuje Křesťanská misijní společnost, se konají ve
164 zemích; v Česku se uskutečnily
ve více než 50 městech a obcích. Informace na tel.: 774 625 502, či na
e-mailové adrese: alfa.revnice@seznam.cz
Jitka FOLEJTAROVÁ,
vedoucí kurzu Alfa, Lety

9.00 a 13.00 rádi přivítáme v nové
herně v Zadní Třebani Na návsi 4.
Souběžně se bude ve Společenském
domě od 9.00 do 10.00 konat ukázková lekce Cvičení pro děti 1,5 – 3
roky v doprovodu rodičů. Od 10.30
do 12.30 je připraven sportovní sedmiboj pro každého.
V pondělí 4. 4. od 15.00 a 16.00 se
uskuteční zdarma ukázkové lekce
certifikovaného programu GO KIDS
ENGLISH pro děti od 6 měsíců do
18 měsíců a od 18 měsíců do 3 let v
doprovodu rodičů. Dozvíte se, proč
je vhodné začínat s angličtinou dříve, než batolata začínají mluvit.
Pokračuje také program dle rozvrhu
na www.rodinnecentrumbabocka.cz.
V nabídce je hlídání dětí, výtvarný
kroužek, zmiňované hudební dílny a
kroužek angličtiny pro děti od 3 do 6
let. V případě zdravotních problémů
můžete využít služeb naší Rodinné
psychosomatické a Nutriční poradny. Na 14. 5. připravujeme semináře
Znakování pro batolata a Emoční inteligence. Hana FRYDRICHOVÁ,
Zadní Třebaň

filmy, estrády či seriály. Budete si v
ní moci prohlédnout postupně stále
větší množství videí a aktualit z tohoto regionu a také se můžete na jejím
»vysílání« podílet! Máte-li, nebo vytváříte-li svá videa, můžete je do televize poslat a zde je budou moci zh-

lédnout všichni! Včetně pozvánek na
vaše akce a včetně maskota televize
– královského šaška. Nalaďte si tedy
www.kareltv.cz na svém počítači a
napjatě očekávejte, co se v ní již 5.
dubna objeví! Vladimír GLASER,
Region Kalštejnsko, Ořech
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Na Staročeské máje se vrátí »Rumuni«
XII. ROČNÍK POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU SE BUDE KONAT V REKORDNÍCH SEDMI OBCÍCH
Poberouní - Sedm. Přesně tolik obcí našeho kraje bude v květnu hostit dvanáctý ročník poberounského folklorního festivalu Staročeské
máje. Jedna z největších akcí svého druhu v celém Středočeském
kraji kromě desítek souborů z celé
republiky i zahraničí nabídne několik novinek – třeba farmářské,
resp. sedlácké trhy nebo festivalové dny »zasvěcené« vínu a pivu.
Čtyři dudácké kapely. Tři cimbálovky. Dva soubory z Rumunska. Přes
dvě desítky dalších doslova z celé republiky. »Nováčci« z Vysočiny, Strakonic, Nového Strašecí či od Mladé Boleslavi. Několik špičkových
dechovek. Jarmarky, pobožnosti,
průvody, tancovačky. To vše a ještě
mnohem více nabídne od první do
poslední květnové neděle folklorní
festival Staročeské máje.
Festival se koná v těchto poberounských, resp. Podbrdských obcích:
Černošice-Mokropsy 1. května
Lety u Prahy 7. května
Hlásná Třebaň 14. května
Mníšek pod Brdy 14. května
Všeradice 21. května
Zadní Třebaň 28. května
Karlštejn 29. května
Každý z festivalových dnů má své
»taháky«. Hned zkraje, v Mokrop-

SVÁTEK FOLKLORU. V květnu si v Poberouní i na Podbrdsku přijdou na své ctitelé folkloru.
sích, například představí několik
vinařů své »tekuté zlato«. Program s
výjimkou vystoupení domácího Pra-

mínku bude celý věnován souborům
prezentujícím moravský a slovenský
folklor. Týden na to, v Letech, si za-

Kdo také vystoupí na poberounském folklorním festivalu
Černošice-Mokropsy, náměstí, 1. 5.
Třehusk, Vonička, cimbálovka Kyčera, Šarvanci + cimbálovka, Krušpánek, Pramínek
Lety, náves, 7. 5.
12 Plzeň, Nektarka, Chodovarka,
Třeboňská 12, dudácká muzika Duha, Škubánek, Proměny, Třehusk,
Cluaran, cimbálovka Medicinbal

Hlásná Třebaň, náves, 14. 5.
Notičky, Klíček, Třebaňáček, Proměny, Holky v rozpuku
Mníšek p/B, náměstí. 14. 5.
Elčovická dudácká muzika, Kominíček, Kolíček, Furiant, Třehusk, cimbálovka Medicinbal
Všeradice, u hospody, 21. 5.
Třehusk, Skalanka, krajanské soubo-

ry z rumunské obce Gerník, Lísteček
Zadní Třebaň, náves, 28. 5.
12 Plzeň, Prácheňský soubor, dudácká muzika, Klíček, Notičky, Caballos – kaskadéři na koních
Karlštejn, náměstí, 29. 5.
Domažlická dudácká muzika, Modřenec, Laskavec, Kamýček, Javorový kolíček, Třehusk

Foto NN M. FRÝDL

se přijdou na své pivaři a příznivci
dechovky – vystoupí tu hned několik
souborů tohoto žánru, jež mají v názvu pivo. Ten který mok také bude
na letovské návsi k ochutnání.
Mníšečtí se mohou těšit na vystoupení skvělé cimbálovky Medicinbal
z Velkých Pavlovic, do Všeradic už
podruhé dorazí dva krajanské soubory z rumunského Banátu, které loni
sklidily obrovské ovace. Hlásnotřebaňští chystají farmářské trhy, ve
Třebani Zadní se zase budou konat
trhy sedlácké. Maraton májových
(nejen) folklorních slavností vyvrcholí v neděli 29. května v podhradí
Karlštejna.
Miloslav FRÝDL

V Řevnicích se objevilo indiánské tee-pee, bude líp...
NA ŘEVNICKÉ OBJÍŽĎCE TŘI DNY V TÝDNU FUNGUJE NETRADIČNÍ DĚTSKÝ KLUB ZEMĚ
Už loni na podzim jsem si při cestě
vlakem všimla v řevnické objížďce
pozemku, na kterém stojí krásné, majestátní bílé tee-pee. Indiánský stan.
V jedné písni bratrů Nedvědů se zpívá:»…a dokonce i indiánský tee-pee
se tu objevilo, bude líp…« Srdce mi
poskočilo: Je to tu! Od té doby jsem
přemýšlela, kdo tam asi bydlí. Z vlaku jsem vyhlížela ztepilého indiána s
černými vlasy do pasu, kterak chvátá jako vítr na mustangovi...
Děti jsou na vzduchu
Nedávno jsem záhadě přišla na
kloub. V tomto řevnickém koutě sídlí
dětský klub Země. Jedná se o sdružení rodičů, dětí ve věku 3-7 let a jejich
průvodců, které funguje na základě
společné tvořivosti rodin. „Hlavní
ideou je vytvoření komunitního prostředí, kde se děti mohou po všech stránkách rozvíjet pod laskavým i
moudrým vedením dospělých,“ tvrdí
koordinátorky klubu Daniela Kořínková a Kateřina Kotková.
Většinu času tráví děti venku v přírodě na vzduchu, kde mají prostor pro
volnou hru a možnost vnímat proměny přírody i sebe sama. V rámci ročního cyklu se zde pořádají slavnosti
přechodů jednotlivých období: Díkůvzdání za úrodu, masopust, otvírání

studánek... Periodicky se tu pracuje s
elementy - Země, Vzduch, Oheň, Voda. Průvodci se snaží vnímat děti v
přítomném okamžiku a v různých situacích je podpořit v jejich tvořivosti. Inspirovat je příkladem, usměrňo-

vat jejich sociální schopnosti a dovednosti rozvíjející jemnou motoriku
i celkové vnímání a vědomí. Téměř
vždy je alespoň jedním z průvodců
muž, což je v dnešním českém školství vzácné a u dětí školkového věku

téměř neznámé. Průvodci vycházejí z
principů lesních školek, jak je známe
ze sousedních zemí, pracují s prvky
Waldorfské pedagogiky. Klub funguje tři dny v týdnu a jeho kapacita je
zcela zaplněná.

HRAJÍ SI VENKU. V řevnickém klubu Země tráví děti většinu času venku, v
přírodě.
Foto ARCHIV

Indián nepřijel
Krásného indiána (indiánku) tedy
nečekejte, ale významem a náplní je
toto místo opravdu vyjádřením slov
písně: Bude líp! Neboť jestli se mezi
námi najdou nadšenci, kteří pro své
děti vytvářejí takováto místa, znamená to obrovský posun v chápání všeho, co se kolem nás i v nás děje, všeho, co má smysl. Malé človíčky to v
našem odlištěném, spotřebitelském
světě vede zpět, do míst, odkud jsme
vzešli a na něž naši rodiče a možná i
prarodiče neměli čas. Místa, kde se
potkáte se svojí podstatou, objevujete moudrost lesa, rozumíte zvířatům,
cítíte se součástí vesmíru. Setkáte se
s pradávným učením, jež je absolutně jednoduché: Všichni jsme součástí všeho. Voda, vzduch, oheň i země to všechno je v nás, ke všemu přistupujme s úctou a s respektem! Pokud
budou mít naše děti možnost dotýkat
se těchto míst a vyrůstat s tímto učením, není čeho se bát. Bude líp...
Helena PELIKÁNOVÁ, Zad. Třebaň
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Ples Klíčku zahájili kluci s pochodněmi
DĚTSKÝ TANEČNÍ SOUBOR PŘEDVEDL NÁVŠTĚVNÍKŮM NÁMOŘNÍKY, PIRÁTY I ČARODĚJNICE
Řevnice – Jubilejní desátý ples pořádal uplynulou sobotu řevnický
folklorní soubor Klíček spolu se
Základní školou Řevnice. A stejně
jako předchozí bály se vydařil, v
místním Lidovém domě se tančilo
a hrálo ještě hodinu po půlnoci.
Tanečníci a tanečnice z Klíčku se
představili hned čtyřikrát – a bylo se
opravdu na co dívat. Půl hodiny po
zahájení vstoupili do sálu kluci s pochodněmi v ruce, nejmenší Martínek
s mečem, hned po nich všechna děvčata v bílém. Ti návštěvníky naladili
na romantickou notu hudbou Romance 16. léta. Zanedlouho poté se v
sále objevili pro změnu námořníci a
piráti, tanec inspirovaný skladbou
Barbarské pobřeží od skupiny Aso-

nance, stejná skupina doprovodila i
tanec Čarodějnice z Amesbury. A
jako překvapení přišla na závěr veselá písnička Mně se líbí Bob.
Všechny tance měly na plese premiéru, jinak bylo ale vše tradiční. U vstupu do sálu vítali tatínkové příchozí
šampaňským, k tanci hrál Velký ta-

neční orchestr Václava Zelinky, večerem provázel Miloš Chroust. Nechyběla bohatá tombola, v níž vyhrával každý, ani půlnoční losování
vstupenek. Děti poděkovaly kyticí
vedoucí Klíčku Ludmile Chroustové, menší kytičku dostala i vedoucí přípravky Marta Martinková a

Na vernisáž dorazí
honorární konzul

Dobřichovice - Výstavu fotografií
z Nepálu bude hostit dobřichovický zámek. Vernisáž zahájí 28. 3. v
16.30 nepálský honorární konzul
R. Shrestha.
Fotografie z nepálských hor přiveze
do Dobřichovic Česko-nepálská
společnost. Na návštěvníky vernisáže čeká nepálská hudba i ochutnávka typické nepálské kuchyně, kterou
připraví žáci všenorské školy. Kromě fotografií budou k vidění i výtvarné práce dětí ze Všenor a Dobřichovic související s Nepálem. Výstava potrvá do 8. dubna.
(pef)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

26. 3. 18.00 LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
2. 4. 18.00 NA VLÁSKU

KINO ŘEVNICE

23. 3. 20.00 POUTA
25. 3. 20.00 PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
26. 3. 16.00 GULIVEROVY CESTY
26. 3. 20.00 WOODY ALLEN:
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
30. 3. 20.00 CIZINEC
1. 4. - 2. 4. 20.00 NEVINNOST
2. 4. 16.00 HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI

KINO MÍR BEROUN

21. - 23. 3. 18.30 (Út 17.30) 127 HODIN
22. 3. 20.00 PUŠKVOREC
24. 3. - 27. 3. 17.30 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
24. 3. - 27. 3. 20.00 ODCHÁZENÍ
26. 3. - 27. 3. 15.30 AUTOPOHÁDKY
28. 3. - 30. 3. 17.30 VARIETÉ
28. 30. 3. 20.00 HON NA ČARODĚJNICE
29. 3. 20.00 BAARIA
31. 3. 15.30 DĚCKA JSOU V POHODĚ
31. 3. - 3. 4. 18.30 (So-Ne 17.30) SPRÁVCI OSUDU
2. 4. - 3. 4. 15.30 HOP
2. 4. - 7. 4. 18.30 (So-Ne 20.00, Út 17.30)
LONDÝNSKÝ GANGSTER
5. 4. 20.00 BIUTIFUL

CLUB KINO ČERNOŠICE

22. 3. 20.00 HLAVA, RUCE, SRDCE
27. 3. 16:00 LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
29. 3. 20.00 PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA

KINO RADOTÍN

25. 3. 19.00 VELKÁ LÁSKA
26. 3. 17.00 a 19.30 DOBRÉ SRDCE
27. 3. 15.00 CIRKUS HURVÍNEK
27. 3. 17.00 a 19.30 NA MAMUTA!
1. 4. 17.00 a 19.30 GULIVEROVY
CESTY
2. 4. 17.00 a 19.30 CIZINEC
3. 4. 15.00 DOBRODRUŽSTVÍ NA
PASECE I
3. 4. 16.00 a 19.00 NICKYHO RODINA

ČARODĚJNICE Z AMESBURY. Děti z Klíčku na svém plese zatančily na
hudbu skupiny Asonance.
Foto František CHLAŇ

Děti se sešly v pralese

DÍLA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE BUDOU VYSTAVENA DO 15. 5.
Na počátku všeho bylo slovo. A to
slovo bylo Prales. K tomuto slovu jeho autorka Ivana Junková ze ZUŠ v
Řevnicích vymyslela ještě spojení
Sejdeme se v pralese. A další dětská
výtvarná soutěž byla na světě.
Od 14. března do 15. května organizuje řevnická Galerie Modrý domeček dětskou výtvarnou výstavu s již
zmíněným mottem Sejdeme se v pralese. Téma soutěže je situováno do
pralesa českého i deštného, tropického. Podtitulem této akce je: Pojďte se
s námi zamyslet nad důležitostí takových lesů, a prozkoumat je. Žijí v
pralese lidé a chovají se k pralesu
pěkně? Znáte nějaký pralesní příběh? Musíme pralesy chránit? A co
to vlastně prales je ? Pro ty , kteří by
si na některé z otázek chtěli odpovědět, doporučuji unikátní filmový dokument Home, který otevírá nový pohled na globální environmentální
problémy, jež se nevyhýbají ani ČR.

Tento dokument bez příkras ukazuje
syrovou pravdu o stavu nerostného i
rostlinného bohatství (nyní možná
spíše už chudoby) na naší planetě.
Dětská soutěž je rozdělena do čtyř
věkových kategorií - vyhlášení vítězů spolu s vernisáží se uskutečnilo v
Galerii Modrého domečku 22. března. Měla jsem možnost nahlédnout
do galerie při instalování obrázků, a
musím přiznat, že mě jejich provedení velice zaujalo. Jsou opravdu velice pěkné - součástí expozice je také
několik řad bílých kachlí s reliéfy
zvířat, nevěřili byste, že je vyráběly
děti. Nedá vám to, abyste si je neprohlíželi znovu a znovu, žasnete nad jejich dokonalým provedením a do zad
se vám vkrádá nepříjemný pocit, kolik z těchto vymodelovaných zvířat
budou děti našich dětí znát už jen na
kachlíku nebo obrázku? A nezáleží
to taky trochu na vás?
Helena Pelikánová, Zadní Třebaň

Lucka Chroustová, která připravuje
kluky. Nyní čeká tanečníky příprava
na velikonoční vystoupení a na máje.
Lucie PALIČKOVÁ

Tipy NN
* Loutkovou pohádku pro děti od 3
let Kouzelný hrnec sehraje Divadlo
Harmonika 25. 3. od 17.00 v Zámečku Řevnice. Vstupné 50 Kč.
(pef)
* Kapely Contamination a Revelation zahrají 25. 3. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 90 Kč. (pab)
* Seminář irských tanců pro začátečníky můžete absolvovat 26. 3 od
13.45 v Klubu Betlém Lochovice.
Věci na převlečení s sebou.
(bak)
* Pohádku Královna Koloběžka 1.
od Jana Wericha uvede 26. 3. od
15.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín divadelní společnost
Křoví z Líšnice.
(pef)
* Zdický vokální smíšený sbor zapěje v berounské kapli Panny Marie
Bolestné 26. 3. od 17.00.
(pš)
* Hudební ples dětské muziky Notičky se koná 26. 3. od 19.00 ve
Společenském domě Zadní Třebaň.
Hrají Notičky a Karavel, bohatá tombola, losování hlavních cen.
(pef)
* Cestovatelskou besedu o Indonésii s promítáním pořádají 26. 3. od
20.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice
Květa a Jan Mojžíšovi.
(pef)
* Koncert skupin Metallica revival a
Black Hill hostí 26. 3. od 20.30 černošické Club Kino. Vstupné 90 korun.
Pavel BLAŽENÍN
* Mše svatá k 654. výročí založení
karlštejnské kapituly se uskuteční
27. 3. od 14.00 v kostele P. Marie
Karlštejn.
(pef)
* Hru Ivana Krause Víkend sehraje
27. 3. od 20.00 v Clubu Kino Černošice líšnická divadelní společnost
Křoví. Vstupné 100 korun.
(pab)
* Muzeum železniční a silniční historické techniky Výtopna Zdice bude letos poprvé otevřeno 2. a 3. 4.,
vždy od 10.00.
Radim ŘÍHA
* Pavel Žalman Lohonka, Šárka
Benetková, Antonín Hlaváč a Petr
Novotný vystoupí 4. 4. do 19.30 v
sále České pojišťovny Beroun. (mik)
* Výstava Z peřinky až k tabuli je v
Muzeu Českého krasu Beroun k vidění do 3. dubna.
David PALIVEC
* Výstava fotografií Vladimíra
Kasla a výtvarných prací klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice nazvaná Náš domov je v Muzeu Českého krasu Beroun k vidění do 24. 4.
(dap)

Ohroženi jsou spisovatelé, ale hlavně - čtenáři
LUDMILA VAŇKOVÁ: „PŘIPOJTE SE K PROTESTNÍ PODPISOVÉ AKCI!“
Příspěvek komentující chystané zvýšení DPH, které
bude v důsledku znamenat mimo jiné také zdražení
knih, redakci Našich novin poslala známá spisovatelka,
obyvatelka Řevnic Ludmila Vaňková.
(NN)
Milí čtenáři Našich novin a snad i moji a jiných mých kolegů spisovatelů! Jistě jste si povšimli, že se chystá neobvyklé zvýšení DPH a má se vztahovat i na knihy. Je to dost
strašná představa. Nebudu zde plýtvat moudrými slovy,
protože dávno přede mnou je vyslovili jiní. Chci vám zde
zpřístupnit text, který jsem dostala z Obce spisovatelů, a
zároveň požádat každého z vás, aby se připojil k protestní
podpisové akci. Dokud schválení neprošlo Parlamentem,
nic není ztraceno. Ke dni, kdy toto píšu (a je to den slavný
- výročí narození našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka), se jen na internetu sešlo už téměř 70.000 podpisů a

další každou chvíli přibývají. Podpisové archy, které přicházejí poštou, se teprve sečítají. Budou-li podpisů statisíce, snad si jich nakonec přece jen někdo všimne. Prosím,
připojte se i vy a získejte pro záchrannou akci i své přátele a známé. Formulář podpisového archu si spolu s dalšími
informacemi může každý stáhnout z internetu na adrese:
http://sckn.cz/index.php?p=vyzva#formular. Děkuji vám!
Ludmila VAŇKOVÁ, spisovatelka, Řevnice
P. S.: Spisovatelé jsou dnes ohrožený druh. Ale nepleťte se,
ohroženi jsou především čtenáři. Děti, které nebudou mít
učebnice. Už teď je o ně nouze, protože se nevyplatí je vydávat. A kupovat je? Školy na ně nemají. A pokud šetří domácnosti, pak především na knihách, protože k životu je
zdánlivě nepotřebujeme. Ale že zdání klame, to věděli už
naši předkové...
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Galerie chystá divadlo,
výstavu i povídání
Hned tři akce si pro návštěvníky na duben
připravila Zámecká galerie M. D. Rettigové
ve Všeradicích. Dobřichovická divadelní
společnost tu uvede 2. 4. od 18.00 potrhlou
hudební komedii Jiřího Suchého Já jsem
otec Bemle a já matka Žemle. Hra, kterou
režíroval představitel hlavní role Petr Říha,
je to náročná - předvede se zde velký počet
postav, několik prolínajících se zápletek,
obtížné pěvecké party... Vstupné 150 Kč.
Výstava obrazů akademické malířky Anny
Vančátové ve všeradické galerii začne 14. 4.
a potrvá do 29. 5. Obrazy dobříšské výtvarnice, která vystudovala Karlovu univerzitu
pod vedením profesora Cyrila Boudy a
Zdeňka Sýkory, se vyznačují svébytnou
kompozicí a barevnou kulturou, v nichž se
nejvýrazněji projevuje její tvůrčí povaha a
charakteristická hodnotová škála, jíž posuzuje svět, člověka i jeho úděl. Na výstavu se
můžete přijít podívat od úterý do pátku od 9
do 16 a v sobotu i v neděli od 10 do 17.00.
Den po vernisáži výstavy,15. dubna od
18.00, budou hosty Zámeckého večera moderovaného Petrem Jančaříkem známé herečky Květa Fialová a Naďa Konvalinková.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ. Hosty Petra Jančaříka ve všeradické galerii byli dietolog Vít Chaloupka a herec Jan
Čenský (zleva). Bavili se o zdravé výživě.
Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Herec+dietolog= skvělá kombinace pro dámy
VE VŠERADICKÉ ZÁMECKÉ GALERII DIVÁKY BAVILI JAN ČENSKÝ A VÍT CHALOUPKA
Herec Jan Čenský i známý dietolog a
propagátor zdravého životního stylu
Vít Chaloupka byli hosty dalšího Zámeckého večera ve všeradické galerii, který se konal 18. března.
Tentokrát se celý večer nesl v duchu
zdravé výživy. Ač by se zdálo, že vyprávění o dietě nemůže být veselé a
zábavné téma, oba protagonisté večera nás přesvědčili o opaku. Vít Chaloupka přítomným s humorem »před-

nášel« principy dělené stravy a zdravé výživy, Jan Čenský vtipně glosoval každý recept, což dodávalo večeru příjemně okořeněný nádech.
Jako každý Zámecký večer, i tentokrát se soutěžilo. A protože tématem
tohoto večera byla zdravá výživa,
soutěžilo se o nejlepší zeleninový salát. Jan Čenský posuzoval výtvory
spíš podle vzhledu a chuti, Vít Chaloupka »rozebral« každý salát z hle-

diska dietetického. Čenský na závěr
večera připravil pro všechny zapečenou zmrzlinu v bílkové krustě, kterou
posléze, k velkému překvapení všech
přítomných v absolutní tmě také oflamboval. Zámecký večer byl opravdu zdařilý - skvělou kombinaci charizmatického herce a odborníka na
dietu ocenily hlavně přítomné dámy.
Vzhledem k tomu, že večer měl velký úspěch, slíbil pan Chaloupka, že

uspořádá samostatnou přednášku o
zdravé výživě. Myslím, že se máme
na co těšit.
Příští Zámecký večer se bude konat
15. dubna - jeho hosty budou tentokrát známé herečky Květa Fialová a
Naďa Konvalinková. A protože Konvalinková oslaví v polovině dubna
narozeniny, budeme soutěžit o narozeninový dort pro oslavenkyni.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Porota recitační soutěže poslechla »hlas lidu«

BŘIŠNÍ TANEČNICE. Tradiční setkání osovských žen se
konalo 12. března v místní sokolovně. Obecní úřad s hasiči a sportovci připravil občerstvení, o program se postarali členové Divadla ze stodoly a dětský soubor Muzikantík. Že se program líbil, potvrdilo několik účastnic posezení:„Kramářské písnička o Dorce lačné slev zazněla už na
masopustu, ale poslechla jsem si ji ráda znovu. A čtení z
deníku blondýnky v podání Lukáše Vaňaty nemělo chybu.“
„Já ráda poslouchám děti z Muzikantíku, zpívají nádherně!“ - „Chlapi opět nezklamali. Jejich břišní tance byly
prostě k popukání...“ Večer pak patřil country písničkám
skupiny Šporny, bluegrassu pražského Abalonu a samozřejmě tanci. (JoK)
Foto Radka KOČOVÁ

Školní kolo recitační soutěže, do něhož postoupili nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd, se konalo v ZŠ Osov. Do poroty usedla z řad rodičů
a prarodičů Simona Veselá, Jitka Kubíčková a
Marie Hrubá. Jako první předvedli své umění
prvňáci, kteří se nemohou účastnit okresního
kola - proto byli mimo soutěž. Následovali recitátoři I. kategorie ze 2. a 3. třídy. Pak se všichni vžili do role porotců: měli jeden hlas, který
mohli tomu nejlepšímu připsat na bodovací tabulku. U dětí vyhrála Magda Routová a Tadeáš
Duchek. Odborné porotě se nejvíc líbila také
Magda, ale jako druhý Pavlík Reh. Proto nastal
tzv. duel. Chlapci znovu přednesli básně a na-

konec se i porota rozhodla pro Tadeáše. Ve II.
kategorii - mezi žáky 4. a 5. třídy - to bylo napínavé. Výkony byly vyrovnané, všichni finalisté
se svědomitě připravovali a výsledky hlasování
byly těsné. Nejvíc hlasů získal Marcel Kubíček,
druhá byla Tereza Ječná. U poroty zabodovat
také Marcel, ale její favoritkou byla Pavlína
Čabounová. Nakonec se porota přiklonila k
»hlasu lidu« a Terezu Ječnou, s výraznějším
projevem, poslala do okresního kola. Finalisté
byli odměněni diplomy, porotkyně dostaly malý
dárek. Všichni žáci obdrželi slevovou kartičku
do jednoho z řetězců rychlého občerstvení.
Text a foto Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov
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Málo platný: Nejlíp se jedlo u Hejlků!
LETOŠNÍ PRŮVOD MAŠKAR V ZADNÍ TŘEBANI POHOSTILO REKORDNÍCH TŘICET JEDNA DOMÁCNOSTÍ

Pozdrav Pánbůh lidičkové! Rok je za
námi a stejně tak i ten poberounskej
masopust v Zadní Třebani. Samozřejmě, že jsem se byl zase podívat, a
smutno je mi, že se nepsalo vůbec o
nejlepším občerstvení. O to víc, že
jsem byl v komisi, která ochutnávala
všechny ty dobroty a zapisovala body. No toť víte, nebyl jsem tam sám,
to by přece nebylo tentononc... spravedlivý, pomáhali mi Ivan Neslerů a
Miloš Chroustů a taky Ferda Brabenec s Beruškou.
Na remcání jsou chrousti kadeti
Bylo to trápení! Ivan bědoval, že už
nemůže ochutnávat, páč by puknul,
Chroust zase mrmlal, že škála bodů
od jedné do pěti je příliš malá, ale to
chrousti dělaj... Lítat pořádně neuměj, ale remcat to jo, na to sou kadeti. Ale nakonec jsme to dali dohromady a řeknu vám, byl to těžkej výběr... No stejně jako vloni. Průvod
pohostilo 31 domácností, podle pamětníků prej to byl rekord... Všechno
bylo dobrý - koblížky, masíčko, chlebíčky i jednohubky, ale málo platný:
Nejlíp se jedlo u Hejlků. „Ta uzená
polívka!“ básnil cestou Chroust. Co

naplat - lítat pořádně neumí, ale v
jídle se ten jeho sosák vyzná. Jen pohoštění u Malých na konci průvodu
mu udělalo vrásky na čele: „Když je
maximum pět bodů, tak tady dávám
patnáct!“ prohlásil. „Stejně jako u
Hejlků.“ Nakonec jsme se v porotě
shodli, že u Hejlků bylo o kousíček
lépe, ale opravdu jen o malý kousíček. Na třetím místě pak body mluvili jasně - bronzová medaile patří paní Frýdlové. Byl jsem se tam za týden
náhodou podívat, ale po tom kouzelném stolečku prostři se, s vynikajícím uzeným, sekanou, škvarkovými
plackami a ořechovými rohlíčky – a
to jsem toho ještě hodně vynechal –
nebylo ani vidu. Objevuje se prý jen
o masopustu. Tak to už se těším na
příště...
Jo, abych nezapomněl. Pro výherce
čekají v Našich novinách super ceny,
tak si je Hejlkovi, Malých a Frýdlovi
nezapomeňte vyzvednout!
Josef KOZÁK, krajánek, Leč

TĚCH DOBROT! Stůl před domem Hejlků v Zadní Třebani při masopustním
průvodu doslova »přetékal« všelijakými dobrotami.
Foto NN M. FRÝDL

Vyrobily jsme celý vláček...

Výsledky soutěž
masopustní foto e o nejzajímavější
příštím čísle. grafii zveřejníme v
dorazilo na tři Snímků nám zatím
cet, da
posílat do 27. bř lší ještě můžete
ezna. (NN)

HOLKY V ROZPUKU ZABODOVALY S ORIGINÁLNÍ MASKOU
První březnovou sobotu se v Zadní
Třebani konal tradiční, již XXII. Poberounský masopust. (Viz NN 5/11.)
Program na návsi začal v 10 hodin.
Představilo se několik souborů: Notičky, Proměny, Klíček, vyhrávala
staropražská kapela Třehusk...
Vzhledem k tomu, že letos měla být
poprvé udělena Cena Josefa Jahelky
nejoriginálnější masce, tak se na to
pěkně připravily i hlásnotřebaňské
Holky v rozpuku.. Vyrobily jsme si
celý vláček - šest vagonků i krásnou
mašinu - a za doprovodu výpravčí,
průvodčí a hlavně »koloťuka« jsme
jezdily po návsi a dělaly ten správný
kravál různými píšťalkami. Ohlas byl
úžasný, děti mávaly, zdravily mašinku a i dospělákům jsme se líbily. A

tak jsme snad po zásluze získaly druhé místo, což nás opravdu náramně
potěšilo. Však nám to taky dalo pěknou práci!
Byl krásný slunečný den, nálada jaksepatří uvolněná a radostná. Ještě
než se vydal průvod masek na svoji
výpravu obcí, zastavily jsme se u
Stáni Frýdlové, která nás pohostila.
Stůl plný koblih, chlebíčků, škvarkových placek, různých sladkostí a
hlavně - přípitek slivovičkou. Od nás
má Stáňa Frýdlová jedničku a díky
patří hlavně jí. Byla to povedená veselice a už teď se těšíme na příští
rok. A samozřejmě - usilovně přemýšlíme, čím zase překvapíme a hlavně
pobavíme. Obecenstvo i - sebe...
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

JEDE JEDE MAŠINKA. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku na XXII. Poberounském masopustu v Zadní Třebani.
Foto NN M. FRÝDL

U stropu visela jitrnice, z ní se sypaly bonbóny
OSLAVA MASOPUSTU SE LETOS POPRVÉ KONALA TAKÉ VE VESNIČCE MOŘINKA

Dětský klub Lumek a OÚ Mořinka se letos připojili k tradici poberounských Masopustů a uspořádali tuto tradiční oslavu 8. března také v Mořince.
Účast byla skvělá - však také program a následné
veselí stálo za to se připojit!
Masopustní průvod slavnostně s mečem v ruce zahájila starostka Mořinky Kateřina Smoterová. Za
ní si to štrádoval medvěd a k obecnému veselí vyváděl k tanci místní hospodyně, které se pochlubily pekařským uměním – mísy s koláčky, koblížky
a jinými sladkůstkami lákaly mlsouny k ochutnání. I děti z Lumku měly přichystané masopustní
pečivo, které pekly - dokonce i staročeský vrkoč!
Průvod dětí a dospělých v maskách doprovázeli
hudebně do kroku i do skoku čtyři členové dětské
lidové muziky Notičky. Také počasí bylo velmi
přívětivé, i když stále mrazivé. Průvod si to nakonec zamířil do hospůdky u Barchánků, kde se
masky kromě tance účastnily i cirkusu - proskakovaly hořící obručí, přijeli cvičení nazdobení koně a děti s nimi předváděly akrobatické cviky! A
na dovršení všeho se z velké jitrnice od stropu sypaly bonbóny!
Velké poděkování patří obecnímu úřadu v Letech
a zvláště knihovnici Petře Flasarové za zapůjčení
masopustních masek. Teď už se těšíme na další

společnou slavnost, při které v Dobřichovicích
přivítáme jaro, po vodě pošleme Moranu a zasejeme semínka.
Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Vítali nás alespoň přípitkem...

MAŠKARY. Smrťák a babka s nůčí na prvním masopustu v Mořince. Foto Barbora TESAŘOVÁ

II.ročník masopustního veselí v Hlásné Třebani
začal 19. března v hasičárně, kde pro nás místní
hasiči připravili ranní občerstvení. Pak se maškarní průvod v čele s kapelou Třehusk vydal obcí.
První zastávka byla u starosty obce, kde jsme si
pochutnali na výborných koblížkách a zahřáli slivovicí. Veselé zastavení bylo u Novákových, kde
dvě kukačky v okně (paní Novákova a paní Šedivá) podávaly jednohubky, nalévaly slivovičku a
naše oblíbené jablíčko. Všude nás vítali alespoň
přípitkem, což bylo dobré, neboť nebylo žádné
teplo, a tak to všem bodlo. Zakončení masopustního veselí bylo opět v hasičárně, kde na nás čekala pravá zabijačka, prdelačka, jitrnice, ovar. K
tomu opět vyhrával Třehusk, všichni se náramně
bavili, bylo veselo, nálada jaksepatří. Masek bylo
též požehnaně, nepřehlédnutelný byl Švejk a taky
mašinka, která jezdila, jak se jí hodilo, a divím se,
že nevykolejila. Tak přístě opět, snad v hojnějším
počtu!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Lípy u křížku padnou
Zastupitelstvo na základě konzultace a doporučení dendrologa ing. Láníka rozhodlo
o pokácení lip na křižovatce u křížku v Letech. Nejmladší lípa byla v minulosti dvakrát poškozena při autohavárii, další dvě
jsou nakažené dřevokaznou houbou klanolístkou obecnou. Ta způsobuje bílou hnilobu, která rychle proniká do běli dřeva, poškozuje a ucpává cévy stromu. Lípy budou
poraženy do konce března, což je zákonná
lhůta pro kácení stromů. Poražení a následné odstranění dřeva bude provedeno tak,
aby nebyl výrazně omezen provoz v Karlštejnské ulici. Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Duben patří maminkám

Duben i květen bude v rodinném centru
Leťánek věnován zdravotnímu cvičení, těhotným a maminkám po porodu pod vedením certifikované duly, laktační poradkyně
a lektorky zdravotního tělocviku Jitky Čejkové. Čeká nás také kurz vázání šátku pro
miminka i větší, batolecí rarášky.
V pondělí 4. 4. budeme od 18.45 v sále U
Kafků besedovat se spisovatelem Pavlem
Kosatíkem o jeho knize Manželky prezidentů – Deset žen z Hradu. Na 6. 4. je připraveno obtiskování ručiček a nožiček nejmenších dětí. Barbora TESAŘOVÁ, Lety

MALÝ ČERT. V maskách na letovský dětský karneval dorazily i ty nejmenší děti.

Foto NN M. FRÝDL

Dort si vybojoval cvrček s housličkami
NA DĚTSKÝ KARNEVAL DORAZILA SPOUSTA ZVÍŘAT, DELEGACE PRINCEZEN A ČARODĚJNIC, RYTÍŘI I KARKULKY
Dětský karneval, který se konal 13.
března v letovském sále U Kafků,
byl bohatý na množství nápaditých
masek dětí a dospělých, skvělou hudbu skupiny Třehusk i na tombolu a
doprovodné soutěže.

Čeká nás jarní úklid!

Rychle se blíží jaro a nás čeká úklid.
Po dlouhé tuhé zimě je spousta věcí
ve špatném stavu, hlavně cesty. Budeme se snažit upravit alespoň to

Starosta byl na dětském karnevale
za Shrecka. Foto NN M. FRÝDL
nejhorší. Budeme pracovat na údržbě veřejné zeleně, odklízení zimního
posypu a úklidu břehů řeky po lednové povodni. Je to hodně práce a zaměstnanci úřadu se budou snažit ji
vykonat v co nejkratším čase. Až začne růst tráva a bude se sekat, nebudeme vědět, co dřív. Hasičský bál a
dětský karneval se vydařil. Jen mě
mrzela malá účast na akci pro dospělé. Asi jsme zábavám v obci odvykli. Zato na karneval přišlo opravdu
hodně dětí a věřím, že se jim líbil.
Jiří HUDEČEK, starosta Letů

Dětský karneval je jednou z nejoblíbenějších akcí v roce. Ten letošní uspořádali místní hasiči s rodinným centrem Leťánek za podpory obce Lety.
Jako obvykle se vyhlašovaly nejkrásnější a nejnápaditější masky, což bylo, jako obvykle, velmi obtížné.
Letos se pořadatelé dohodli, že odmění všechny děti, které dorazily v
maskách. Protože pro některé z nich
to nemuselo být jednoduché navléknout se do něčeho, co »vymyslela
maminka«. Důvody, proč nebýt popáté Spiderman, se stávají objektivní
až tehdy, kdy se nožky synka do převleku viditelně nevejdou a kouká polovina lýtek. Stalo se mi totiž, že se
synek s dobrodružnou povahou pod
tíží argumentů svého oblíbeného, ale
již malého převleku vzdal a dobrovolně se nechal oblékat do masky ry-

tíře. Na tunice však bylo na jeho vkus
více třpytivých flitrů, které byly, těsně před nasazením rytířské helmice,
příčinou jeho nářku: „Ale já přece
nechci být břišní tanečnice!“
Zvířata ze všech kontinentů
Před pódiem se v době hodnocení
masek procházelo spousta zvířat téměř ze všech kontinentů – klokanice
s klokánkem, ježek, tygři a levharti,
drak, pejskové, kočičky, myšky a
žabka, ptáčkové i zástupci hmyzí říše
– cvrček s housličkami, který si odnesl dort za první místo, vosička a také Ferda mravenec. Kromě zvířátek
dorazily delegace princezen i čarodějnic, spidermani a cowboyové, rytíři a dvojice Karkulek, které byly k
nerozeznání jedna od druhé.
Moc pěkné bylo také divadelní vys-

toupení dětí z mateřské školy, které
proměnilo parket na chvíli v louku
plnou kvítků, moc děkujeme!
Kromě dětí bylo k vidění i neobvykle
mnoho masek dospěláků – letovský
starosta překvapil pořadatele v masce
Shreka, Třehusk dorazil v námořnickém a nezapomněli si doma ani loďku. Valchista Jiří Vitouš navíc přiletěl
v aeroplánu, za což byl dodatečně také porotou odměněn coby majitel
nejoriginálnější masky. Tatínkové se
oblékli za piráty či námořníky, přišla
i maminka v cowboyském a dva
klauni. Organizátorky z Leťánku vsadily na kouzelnické umění čarodějnic. Doufáme, že se naše čarování
vydařilo a pro všechny zúčastněné
bylo celé karnevalové odpoledne zábavné a veselé. Zkrátka prima karneval!
Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Letovští zastupitelé si snížili odměny
OBEC KE KONCI LOŇSKÉHO ROKU DLUŽILA PŘES OSM MILIONŮ KORUN
Od posledního našeho příspěvku uběhlo pouze čtrnáct dnů, přesto se od té
doby udály poměrně důležité novinky.
Bohužel, nejedná se o příliš radostné
zprávy. Již jsou totiž známy výsledky
inventarizace movitého i nemovitého
majetku obce. A výsledek příznivý není - závazky Letů k 31. 12. 2010 činí 8
141 173 Kč. Přestože bylo zřejmé, že
obec je zadlužena, tento výsledek nemile překvapil i nás. Je proto třeba v
hospodaření obce leccos změnit, přestat se zadlužováním a pokusit se maximálně možným způsobem závazky

umořovat. Jako první úkon v »oddlužování« bylo na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Lety, které se konalo 10. března, odhlasováno, že nebude v navržené podobě postavena
část chodníku podél komunikace
II/115. Důvodem byly jednak astronomické náklady (dle oslovených firem
cena chodníku podle navrženého projektu byla až pětinásobná oproti cenám běžným), jednak to, že by se obec
zavázala, že 30% z této nadsazené
celkové ceny (což by představovalo
asi 1.300.000 Kč) uhradí ze svého.

Že to myslíme s úspornými opatřeními
vážně, jsme jako zastupitelé chtěli deklarovat i na vlastním příkladu - snížili jsme odměny zastupitelů. Je jasné,
že to není ta nejpodstatnější a rozhodná položka v procesu finanční stabilizace, nicméně každá úspora je dobrá.
O dalších podstatných krocích v procesu »oddlužování« vás budeme průběžně informovat. Doufejme, že v
příštím článku nabídneme i radostnější novinky.
Jaroslava REZKOVÁ,
Eva MLÁDKOVÁ,
místostarostky obce Lety
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Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

výroba a tisk
dopisních
obálek
www.frances.cz
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Dráhy naplánovaly výluky! Už zase
CESTUJÍCÍ NA TRATI PRAHA - BEROUN ČEKAJÍ NA PŘELOMU BŘEZNA A DUBNA VELKÉ ZMĚNY
Poberouní - Cestující na železniční
trati Beroun-Praha čekají na konci března výluky. Výlukový jízdní
řád platí od 21. do 25. března, vždy od 8.45 do 15.15 hodin.
Vlaky Os 8822, 8826, 8828, 8830,
8834 a 8838 jedoucí z Prahy končí v
Radotíně, v úseku Radotín - Beroun
nejedou. Vlaky Os 8824, 9916 a
9918 jsou mimořádně prodlouženy
do Berouna. V opačném směru vlaky
Os 8825, 8829, 8831, 8833 a 8837
jedou pouze v úseku Radotín - Praha

Hrad shání průvodce

hl. n., v úseku Beroun Radotín jsou
odřeknuty. Vlak Os 8821 je zrušen v
celé trase Beroun - Praha hl. n. Os
8827, 9927, 9929 jedou mimořádně
ze stanice Beroun.
Rychlíky R 753, 755 a 355 nyní staví
ve stanici Zadní Třebaň, R 753 i ve
stanici Praha-Radotín. Na R 755 a
355 čeká v Zadní Třebani osobní
vlak do Lochovic.
Rychlíky R 1245,1248 a 1249 jedou
v úseku Praha-Smíchov - Beroun odklonem přes Rudnou u Prahy, vlak
ale na odklonové trase nezastavuje.
Dálší výluky se chystají na dny 28.

března až 1. dubna a 4. dubna.
Vlaky Os 9902, 9904, 9906, 9908,
9910, 9912, 9924, 9926, 9928, 9930,
9932, 9934, 9936, 9938, 9940, 9942,
9944 a 9946 budou vyjíždět ze Smíchova, v úseku Praha hl. n. - PrahaSmíchov nepojedou. V opačném
směru Os 9907, 9911, 9915, 9919 a
9923 budou zrušeny v celé trase, náhradou zastaví rychlíky R 821, 1241,
751, 1243 a 823 v Radotíně.
Vlaky Os 9901, 9905, 9909, 9913,
9917, 9921, 9931, 9933, 9935, 9937,
9939, 9941, 9943, 9945, 9947, 9949,
9951 a 9953 budou ukončeny na

Karlštejn - Zajímavou brigádu
nabízí hrad Karlštejn, který shání
průvodce.
„Výběrové řízení se konalo začátkem března. Zájem byl velký, vybírali jsme z 45 uchazečů,“ uvedl Michal Hrubý ze správy hradu s tím, že
výběrová komise posoudila jazykové vybavení, znalost české historie,
zvládnutí tzv. modelové situace a
celkové vystupování zájemců. „V
případě úspěšného zvládnutí přijímacího řízení čeká nové průvodce
proškolení,“ dodal Hrubý.
(pef)

Školku postaví, byť
by byla z »kontejneru«
Hlásná Třebaň - Do konce března
musí hlásnotřebaňští radní odeslat
na kraj dokumentaci se žádostí o
dotaci na mateřskou školu.
„Obracíme se na program ROP a
doufáme, že to vyjde,“ řekl starosta
Vnislav Konvalinka s tím, že odpověď mohou očekávat do září. „Pokud
by vše vyšlo, můžeme hned začít
stavět, protože bychom rádi uvedli
školku do provozu v září 2012,“ dodal. Pokud by dotace nebyla odsouhlasena, bude se snažit obec postavit
školku z tzv. »kontejneru«. „Okolní
školky jsou plné, a ačkoli nám umísťují děti, nelze na ně spoléhat. Potřebujeme prostor alespoň pro 50 dětí,
takže budeme hledat jiné - třeba dočasné - varianty, které by měly začít
fungovat už v září 2011,“ sdělil starosta Hlásné Třebaně.
(šm)

Nezastavujte se,
nenastupujte do auta!

Přetiskujeme text určený žákům
řevnické školy, který rodičům
zadnotřebaňských dětí rozeslala
ředitelka místní málotřídky Božena Musilová.
(NN)
V poslední době se v Řevnicích a
okolí pohybuje mladík, asi 20-ti letý,
má piercing v obočí a potetované
ruce. Jezdí ve stříbrném vozidle zn.
peugeot nebo renault, které má na
bocích lomené čáry v pěti řadách.
Zastavuje děti a láká je k sobě do
auta. Důrazně varujeme všechny
před tím, aby se s tímto mužem zastavovali nebo dokonce nastupovali k
němu do auta. Pokud byste někoho
podobného viděli, oznamte to neprodleně rodičům a kterémukoliv učiteli, popřípadě na místním oddělení
policie, nejlépe ale volejte číslo 158.
V případě, že vás muž zastaví, připojte se k nejbližšímu dospělému,
vejděte do obchodu nebo mu řekněte, že bydlíte právě v domě, před kterým se budete nacházet. Nebojte se
zazvonit a říci, co se děje.

SANITKA S INKUBÁTOREM. Novou sanitku, speciálně upravenou pro děti,
má nyní k dispozici řevnická záchranná služba. První pacientkou, kterou
vezla, byla 18. 3. devítiletá holčička z Karlíka. „S popálenou rukou od horkého čaje jsme ji převáželi do nemocnice na Vinohradech,“ sdělil šéf záchranky Bořek Bulíček. Vůz je přednostně vybaven pro přepravu a ošetření
dětských pacientů, je v něm inkubátor a veškeré přístrojové vybavení. K tomu je prostor pro pacienty vybaven samostatnou klimatizací, radiem s CD,
play-stationem i televizí. „Samozřejmě můžeme vybavení sanitního vozu použít i pro dospělé,“ dodal Bulíček.
Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Na vodovod nejsou peníze
ŘEVNICKÁ RADNICE PLÁNUJE ÚPRAVU PLOCHY U NÁDRAŽÍ
Řevnice - Smlouvu s Ministerstvem životního prostředí a Státním
fondem životního prostředí o dotaci na půjčku schválili řevničtí zastupitelé. Peníze budou využity na
dokončení kanalizace.
„Na kanalizaci se pracuje od 1. 11.
2010 - na dokončení má zhotovitel
dva roky. Úvěr byl podepsán ještě za
minulého starosty Miroslava Cvancigera a netýkal se jen kanalizace,“
sdělil starosta města Libor Kvasnička. Posledních 14 kilometrů kanalizace by mělo být hotovo do konce roku 2012.
Řevnická radnice také plánuje úpravu prostoru před nádražím, kde zoufale chybějí parkovací místa. „Minu-

lý týden komise, již jsme k »přednádraží« zřídili, dospěla k vizi, kterou ještě bude probírat s projektantem,“ uvedl starosta. Dodal, že radnice musí řešit řadu stížností občanů
týkajících se výpadků v dodávkách
vody. Především V Selci je vodovod
v katastrofálním stavu. „Přípojky
jsou staré, praskají. Na položení nového vodovodního řadu nemáme peníze,“ řekl Kvasnička a dodal, že
úřad chystá postupné opravy. „Plánujeme opravu v ulici Karla Čapka a
v ulici Pod Selcem, kde jsou nyní
největší problémy. Postupem času se
budou po malých dílech dělat opravy další,“ uzavřel starosta Řevnic.
Petra FRÝDLOVÁ

Nervozitu posilovaly zprávy...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
V centru Tokia v menších obchodech,
které mají otevřeno 24 hodin, byly vidět prázdné regály s trvanlivým jídlem nebo s bateriemi. Japonské úřady
i media pracují zodpovědně, spolehlivě a potlačují jakékoliv náznaky paniky. Mile mě překvapilo, že na hlavní webové stránce sociální sítě Facebook byly stále aktualizované informace o tom, v jakých oblastech Tokia
a kdy bude vypnut elektrický proud, či
jaká hromadná doprava jezdí s potížemi. Sami Japonci byli při vyhláše-

ném šetření energiemi a jiných činnostech souvisejících se situací velmi
iniciativní a spolupracovali s úřady.
Naproti tomu vyslání vládních letadel na pomoc Čechům do postižené
oblasti provázely rozporuplné a protichůdné informace ze strany úřadů i
médií. Tento zmatek potom způsobil
to, že ještě dnes, kde tento článek píšu, 64 členů ČF čeká na letadlo, přestože ve vládních speciálech zůstalo
volných 24 míst. Jindřich KOLÁŘ,
Kanazawa, Japonsko, 17. 3. 2011

Smíchově, v úseku Praha-Smíchov Praha hl.n. budou odřeknuty. Rychlíky a Ex vlaky 819, 757, 1249, 355,
759, 1251, 827, 761, 1253, 353 a
763 pojedou po objízdné trase mimo
stanici Praha-Smíchov, vlaky mimořádně zastaví v Radotíně.
Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

* Očkovat psy i kočky proti vzteklině se bude v Řevnicích za obchodním
domem 4. 4. od 17do 18 hodin. Cena
dávky je 80 Kč, kombinovaná vakcina stojí 200 Kč.
(pef)
* Sběrný dvůr Řevnice - pro občany
Řevnic zdarma - je v provozu: Po-Út
8.00-11.00, Čt-Pá 13.00-15.00, Ne 9.00-12.00. Odevzdat zde můžete komunální a objemný odpad za cenu
1750 Kč bez DPH/t, směsné stavební
a demoliční odpady za cenu 1950 Kč
bez DPH/t, pneumatiky za 4,30 Kč
bez DPH/kg.
(pef)
* Bankovky v nominální hodnotě 50
Kč končí k 31. březnu. Neplatné bankovky s portrétem Anežky České na
lícní straně bude možné měnit v pobočkách komerčních bank a České
národní banky od 1. 4. 2011 do 31. 3.
2012. Mince nominální hodnoty 50,Kč zůstávají v platnosti.
(pef)
* Zdobení velikonočních kraslic jezerní sitinou, voskem, drátkováním a
slámou budou předvádět 23. 3. od
9.00 do 15.00 v Muzeu Českého krasu Beroun členky klubu Lidové tvorby.
David PALIVEC
* Zvýhodněné jízdenky nabízejí dětem a učitelům České dráhy. Na výlet
se dá vyjet odkudkoli - do Prahy, Brna, Olomouce a Českého Krumlova
za cenu zpáteční jízdenky 80 Kč. Nabídku je možné využít do 15. května.
Využít je možné i slevu až 60% na
jízdném pro školní skupiny v doprovodu dvou dospělých.
(pef)
* Těžkého pacienta pomáhali 7. 3. v
Letech snést do sanitky čtyři řevničtí
hasiči.
Pavel VINTERA
* Ke dvěma požárům trávy a přírodního odpadu vyjížděli 15. a 16. 3. do
Černošic řevničtí profesionální hasiči. V obou případech jim asistovali
»dobráci« z SDH Mokropsy. (pav)

* V areálu řevnických kurtů »zaparkoval« mladý řidič 11. 3. své luxusní auto.
Foto NN M. FRÝDL

Po srážce aut odvezli
řidiče na operaci
Svinaře – Osobní a nákladní vůz
se srazily 8. března odpoledne u
Svinař. Řidiče osobního auta převezla řevnická záchranka do nemocnice v Hořovicích.
„Měl vážně poraněnou nohu a musel
na operaci,“ sdělil šéf záchranky
Bořek Bulíček. Kromě záchranky
zasahovali na místě i řevničtí hasiči.
„Posypali jsme uniklé provozní kapaliny sorbentem a odstranili auto
ze silnice,“ uvedl jeden z nich Pavel
Vintera.
(lup, mif)
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Haloví mistři republiky jsou z Řevnic
HÁZENKÁŘI OD BEROUNKY PORAZILI NA TURNAJI V LÁZNÍCH BĚLOHRAD VŠECHNY SOUPEŘE

Halové mistrovství republiky starších žáků vyhráli 12. března v Lázních Bělohrad řevničtí házenkáři.
Velice náročný turnaj jsme začali skvěle. V prvních dvou zápasech si naši s chutí zahráli a rozstříleli Vřeskovice 16:10 i Žatec 18:14. Ve třetím
zápase jsme narazili na ambiciózní
celek Staré Vsi nad Ondřejnicí. V
nervózním a tvrdém zápase jsme zásluhou naší kvalitní obrany zvítězili
9:6. V dalším utkání kluci poprvé
dokázali porazit Draken Brno v poměru 11:9 a poté v pěkném zápase
přehráli i domácí tým, za který hrál
nejlepší střelec a útočník turnaje,
12:9. Našim posledním soupeřem
byl Krčín. Šlo vlastně o finále turnaje, protože oba týmy vše vyhrály.
Naši hráči neponechali nic náhodě.
Obrana v čele s brankářem útočníky
soupeře k ničemu nepustila, útok si i
přes zranění M. Jelínka bez potíží pohlídal vítězství 8:5. Mohlo se slavit!
První místo bylo ještě zvýrazněno
oceněním pro jednotlivce. Adam Bíl
se stal nejlepším brankářem, Michal
Jelínek (21 branek) druhým nejlepším útočníkem, Jan Štech (29 branek) druhým nejlepším střelcem a
Petr Veselý (24 branek) třetím nejlepším střelcem halového mistrovství republiky.
Zuzana VESELÁ, Řevnice

»Staří« pánové si to
rozdali mezi sebou

MISTŘI. Řevničtí házenkáři, kteří se v Lázních Bělohrad stali halovými mistry republiky. Zleva stojí Mach, Štech, Jelínek, Veselý, Holý a Kraus, klečí
Martin, Derco a Petříš, úplně dole Bíl.
Foto ARCHIV

Dlouho připravovaný turnaj starých
gard »národních« házenkářů v hale
za Lidovým domem v Řevnicích se
nevydařil! Soupeři neměli čas přijet,
a tak pohár zůstal doma!
V sobotu 12. března se sešlo 14 řevnických hráčů! Sedm starších přes
padesát let: Rudolf Zuska, obránci
Jirka Zrostlík, Josef Dlouhý a tři
útočníci - Bohouš Kos, Petr Holý a
Petr Svoboda. Mladších přes čtyřicet let bylo šest: Milan Zelený, obránci Tomáš Smrčka, Jirka Hertl a
útočníci Roman Tichý, Tomáš Ledvina, Petr Jandus. K tomu ještě rozhodčí Ctirad Leinweber, který nakonec musel do dresu. Píšťalku proto
půjčil Marcele Smrčkové.
Řevnice st. – Řevnice ml. 9:11
Všichni útočníci se zapsali třemi
brankami. Rozdílový stav zařídil
Ledvina, který se trefil 5x. Bojovné
utkání, které dokázalo pobavit hrstku diváků, která se do haly dostavila. Horší to bylo druhý den, kdy se
účastníkům nechtělo ani chodit. Hrdinou byl Tomáš Smrčka, který se jako jediný zúčastnil plánovaného turnaje neregistrovaných tenistů. (Viz
níže.)
Petr HOLÝ, Řevnice

Mladá řevnická tenistka prožila vítězný víkend
DANIELA ŠVÉDOVÁ NA CELOSTÁTNÍM TURNAJI V MOKROPSÍCH VYHRÁLA DVOUHRU I ČTYŘHRU
Řevnice - Hned dva poháry si odvezla třináctiletá řevnická tenistka Daniela Švédová z celostátního turnaje, který se konal na kurtech v
Mokropsích. Vyhrála soutěž dvouher a spolu s
Anetou Lutovskou ze Sezimova Ústí i čtyřhry.
Nadějná hráčka Sportclubu Řevnice dominovala
útočným stylem hry a hladce nad všemi vítězila,
například v semifinále nad sparťankou Karolínou

Hořejší 6:1, 6:0. Turnaj trval tři dny a přihlásilo se
do něj 19 hráček, převážně ze středních Čech a
Prahy, ale přijely například i ze Žďáru nad Sázavou či Hrádku nad Nisou. „Dobře mi běhaly no-

»Levák« Mottl ve finále turnaje
elévů nestačil na Svitáka
Osm hráčů se zúčastnilo sedmého turnaje tenisových elévů, který se konal v neděli 13. března.
Dvě skupiny určily pořadí pro vyřazovacího »pavouka«. Do finále se probojoval Michal Sviták a
Michal Mottl. Sviták pak Mottla, který ovšem hrál
levou rukou, udolal 6:4 a 7:5 O třetí místo si zahráli bratři Kelblerové - Tomáš byl lepší Davida.
Útěchu vyhrál Tomáš Smrčka, který porazil juniora Holého.
Petr HOLÝ, Řevnice

PO BOJI. Daniela Švédová (vlevo) po finálovém
vítězství nad Terezou Tocháčkovou (vpravo).
Foto Milan ZAHRADNÍK

hy a hodně bodů jsem udělala ze svého podání.
Mám velkou radost - vyhrála jsem první turnaj
mezi staršími žákyněmi,“ řekla mladá tenistka, jež
do této věkové kategorie přešla v zimě. Právě výborný servis jí pomohl ve finále proti nasazené
turnajové jedničce Tereze Tocháčkové z Břevnova. Za stavu 5:4 a 15:30 se jí povedlo udělat tři
body přímo z podání, a tím vyhrála úvodní set 6:4.
Ve druhém už dominovala - 6:0.
Jan ŠVÉD
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Lety i Zadní Třebaň hrají o záchranu
POSLEDNÍ BŘEZNOVÝ VÍKEND ZAČÍNÁ VĚTŠINĚ FOTBALOVÝCH MUŽSTEV MISTROVSKÁ SEZONA
Poberouní - Zatímco fotbalisté
Dobřichovic už mají za sebou dva
jarní mistráky, ostatní týmy našeho
kraje své soutěže rozehrají poslední březnový víkend. Jak se na ostrý
start do sezony připravily?
FK Lety A, krajská 1. B třída
Podzim letovského áčka nebyl úspěšný. Tým oslabily odchody Lukáše Rady, Jana Nádra a Jiřího Kischera. Na-

Dobřichovice začaly
skvěle, výhrou 4:1

Dobřichovice - Dobřichovičtí fotbalisté vstoupili do jarních bojů v
krajské 1. A třídě úspěšně: porazili ambiciozní tým SK Slaný.
Dobřichovice - SK Slaný 4 : 1
Góly: Karda 2, Kalivoda, Krajči
Hosté vůbec nepůsobili odevzdaným
dojmem, jak se může zdát, naopak.
O každý metr hrací plochy se vedla
neúprosná bitva. V 8. minutě napřáhl
zpoza velkého vápna Karda a nádhernou křižnou střelou otevřel skóre.
Další šanci zmařil výborným zákrokem hostující gólman. Hostům nebyla uznána branka dosažená z ofsajdu.
Ve 30. minutě bylo po nedorozumění
v obraně Dobřichovic vyrovnáno. O
chvíli později vrátil domácím vedení
opět Karda, jenž se trefil z trestného
kopu. V 72. minutě zvyšoval na 3:1
zkušený střelec Kalivoda a v 79.
minutě přidal pojistku kapitán Krajči. V závěru mohli hosté výsledek
zkorigovat, míč však odkrytou svatyni domácích těsně minul.
(oma)
Další zápasy Dobřichovic: 27. 3.
15.00 Dobřichovice – Nelahozeves
3. 4. 16.30 Doksy - Dobřichovice

DŘINA NA HORÁCH. Na nadcházející jarní boje se letovští fotbalisté připravovali na zimním soustředění v Jizerských horách.
Foto ARCHIV
víc podzimní část prakticky vynechal lo o zachování příslušnosti v nejvyšší
Adam Jablonský. Stávající 10. příčka okresní soutěži jako o zázraku, těžko
není to, co jsme od mužstva čekali. říct, jak by se podobný krok dal chaBěhem zimní přestávky byl A-tým, rakterizovat letos. Tým přezimoval na
který na jaře čeká tuhý boj o záchra- posledním místě s pouhými sedmi
nu, posílen o Radu navrátivšího se z body na kontě. Předposlední Tetín má
Meteoru VIII a Jakuba Bezděka z SC sice jen o bod více, ale již další tým –
Radotín. Celek se připravoval na zim- Zdice – o šest. A protože je sestupem
ním turnaji Aritmy ve Vokovicích.
ohroženo několik týmů z Berounska
působících v I. B třídách, je pravděFK Lety B, III. třída
podobné, že do třetí třídy zamíří z
Podzim se béčku výjimečně povedl a okresního přeboru více, než dvě mužbyl díky pravidelné hráčské podpoře stva. Ostrovan má za sebou zimní příhráčů A-týmu i dorostu příjemným pravu, kterou kapitán, vyhlášený srdpřekvapením soutěže. Přezimoval na cař Jan Palička nehodnotí rozhodně
7. příčce s rekordními 20 body.
příznivě: „Špatný přístup a špatné výsledky v přípravných zápasech. Jako
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
Ostrovan Zadní Třebaň vstupuje do
jarních bojů okresního přeboru bohužel se stejným cílem jako loni – zachFK LETY - krajská I. B třída
ránit se. Pokud se minulý rok hovoři-

Volejbalisté jsou třetí

Ve Starém Městě se dobřichovickým
volejbalistům nedařilo. Obě utkání
prohráli, a tak se rozhodující, pátý
zápas o účast ve finále 1. ligy konal
12. 3. v Dobřichovicích. Lítý boj sváděly týmy o každý bod, štěstěna přála
tu jedné, tu druhé straně. Diváci viděli kvalitní klání. Bohužel se domácím v druhé půlce přestalo dařit Staré Město po 140 minutách vyhrálo 3:2 na sety. V boji o třetí místo porazily Dobřichovice 19. 3. Matfys
Praha 3:0. Martina KÁLALOVÁ,
Dobřichovice

Rozpisy fotbalistů okolních obcí

Zlato putovalo do Sedlčan
V ČERNOŠICÍCH SE HRÁL TURNAJ BRATŘÍ KOBRANOVOVÝCH
Černošice - V neděli 20. 3. se na
zimním stadionu v Černošicích
konal šestý ročník turnaje bratří
Kobranovových. Zúčastnili se ho
hráči 1. tříd HC Benešov, HC Klatovy, HC Sršni Sedlčany a samozřejmě SK Černošice.
Naši malí hokejisté se po bojovném
výkonu umístili na 2. místě. Vítězem
se stali hokejisté ze Sedlčan, třetí byly Klatovy, čtvrtý Benešov. V jeho
dresu hráli i nejmenší hokejisté, kteří
ještě ani nechodí do školy. Součástí
turnaje byl den otevřených dveří na
černošickém stadionu, což přispělo k
výborné hokejové atmosféře.
Děkujeme dětem za předvedené výkony a sportovní chování, divákům

by si mnozí z nás neuvědomovali, že
hrajeme o přežití v okresním přeboru!“ Před prvním mistrovským zápasem to nejsou právě optimistická slova, ale možná se v ostré zkoušce ukáže, že má tým sílu se o zázrak porvat.
ŘEVNICE, III. třída
Po loňském »velkém třesku«, kdy
řevnický fotbal opustil divizi a jediné
mužstvo dospělých zamířilo o hodně
pater níž, až do III. třídy okresní soutěže, možná optimisté očekávali, že
tým bude bojovat o postup do okresního přeboru. Několik prvních zápasů
na podzim jim dalo za pravdu, ale to
bohužel netrvalo dlouho. Nevyrovnané výkony poslaly řevnické borce až
do druhé poloviny tabulky, na osmé
místo. Na sestup to zatím nevypadá,
ale pomýšlet na vyšší příčky asi také
nejde. Zdá se, že Řevnice prožijí klidné jaro. Jiří KÁRNÍK, Jiří PETŘÍŠ

za příjemnou atmosféru a sponzorům za podporu.
Bratři Kobranovovi jsou asi nejslavnější hráči v dějinách černošického
hokeje. Vladimír v dresu Československa vybojoval stříbrnou olympijskou medaili v roce 1948 ve Sv. Mořici, o rok později se ve Stockholmu
stal mistrem světa. Nyní žije ve Švýcarsku. Starší Alexandr začínal v
Černošicích, později hrál za ligovou
Tatru Smíchov. Dosud žije v Černošicích. I ve svých 86 letech pomáhal
připravovat fotografie z historie místního hokeje, v paměti mu zůstala
všechna jména bývalých spoluhráčů
i místa, kde sváděli hokejové boje.
Helena KUBATOVÁ, Lety

STŘÍBRNÍ. Hokejisté Černošic obsadili na turnaji hraném 20. března na jejich ledě druhou příčku.
Foto Helena KUBATOVÁ

Hořovicko B – FK Lety 27. 3., 15:00
FK Lety – Zdice 2. 4., 16:30
Všenory – FK Lety 10. 4., 16:30
FK Lety – Praskolesy 16. 4., 17:00
Březnice – FK Lety 23. 4., 17:00
FK Lety – Hostomice 30. 4., 17:00
Dobříš – FK Lety 7. 5., 17:00
FK Lety – Tochovice 14. 5., 17:00
Cerhovice – FK Lety 22. 5., 17:00
Mníšek – FK Lety 29. 5., 17:00
FK Lety – Žebrák 4. 6., 17:00
Vonoklasy – FK Lety 12. 6.11, 17:00
FK Lety – Podlesí 18. 6.11, 17:00

ZADNÍ TŘEBAŇ - okresní přebor

Český lev B - OZT 27. 3., 10:15
OZT -FC Freyburg Trubín 2. 4., 16.30
Nový Jáchymov - OZT 10. 4., 16:30
OZT - FK Komárov 16. 4., 17:00
SK Tlustice - OZT 23. 4., 17:00
OZT - Neumětely 30. 4., 17:00
Chlumec - OZT 8. 5., 17:00
Stejstav Hýskov - OZT 14. 5., 17:00
OZT - Doubravan Újezd 21.5., 17:00
SK Tetín - OZT 28. 5., 17:00
OZT - Drozdov 4. 6., 17:00
Slavoj Osek - OZT 11. 6., 17:00
OZT - Olympie Zdice B 18. 6., 17:00

ŘEVNICE - III. třída okr. soutěže

Řevnice - V. Přílepy 26. 3., 15:00
Tuchoměřice B - Řevnice 3. 4., 16:30
Řevnice - Zbuzany 9. 4., 16:30
Dobříč - Řevnice 16. 4., 17:00
Řevnice - Lety B 23. 4., 17:00
Kosoř - Řevnice 30. 4., 17:00
Řevnice - Statenice 7. 5., 17:00
Hostivice B - Řevnice 15. 5., 17:00
Řevnice - Č. Újezd 21. 5., 17:00
Dobrovíz - Řevnice 28. 5., 17:00
Řevnice - Kazín 4. 6., 17:00
Řevnice - Středokluky 11. 6., 17:00
Holubice - Řevnice 18. 6., 17:00

KARLŠTEJN - III. třída

Karlštejn - Chyňava 26. 3., 1500
Srbsko - Karlštejn 3. 4., 16.30
Karlštejn - Loděnice B 9. 4., 16.30
FK Svatá - Karlštejn 17. 4., 17.00
Vysoký Újezd - Karlštejn 23. 4., 17.00
Lužce - Karlštejn 1. 5., 14.00
Karlštejn - Cembrit 7. 5., 17.00
Nižbor - Karlštejn 14. 5., 17.00
Karlštejn - Všeradice 21. 5., 17.00
Karlštejn - VČS Tmaň 28. 5., 17.00
Karlštejn - Hudlice 4. 6., 17.00
Vižina - Karlštejn 11. 6., 14.00
Karlštejn - Liteň 18. 6., 17.00

Naše noviny - dvacátý druhý ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází
každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
M. Kloubková - čestná členka; L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046),
J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz,
257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Uzávěrka čísla 20. 3. 2011.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň: Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod
Selcem, u Zámečku, na náměstí, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;
Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;
Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, stánek na nádraží, Infocentrum;
Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží;
Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Malý Chlumec: Obchod; Osov: Květinářství.
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net
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VOLNÉ BYTY - NOVÝ BYTOVÝ DŮM V OBCI KARLÍK
Cena: 42 000 Kč/m2, Parkování: v areálu za cenu 50 000 Kč/stání.
Zahrádky k přízemním bytům: 1 000 Kč/m2
(bude upraveno, oploceno a zatravněno)
Standardy vybavení bytu:
- zařízená koupelna - italské dlažby a obklady
- kuchyňská linka včetně spotřebičů - do 30 000 Kč
- dveře vnitřní: obložkové zárubně a dveře zn. SAPELLI
- bezpečnostní vchodové dveře
Podlahy: (výběr dle vzorníku)
- koupelna, WC - zn. GEBERIT
- balkon - dlažby a obklady - 300 Kč/m2*
- obývací pokoj – plovoucí podlaha s pokládkou - 500 Kč/m2*
Sanita, baterie - dle vizualizace koupelen
Elektro - topný žebřík, vypínače ABB – typ TANGO
Topení - centrální s radiátorem v obou obytných místnostech s odečtovými kalorimetry
Přípojka na studenou vodu s odečtovým vodoměrem
Přípojka TUV s odečtovým vodoměrem
Přípojka elektro 3x16A s vlastním elektroměrem a samostatným jištěním

Okna zn. OKNOPLASTIK
certifikáty ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005
Systém: SIGMA pětikomorový profilový systém s dvojitým těsněním
a zaoblenými konturami křídla a stavební hloubkou76 mm
Barva: vnitřní - bílá, venkovní - zlatý dub 49158
Křídlo: standardní křídlo
Výplň: izolační dvousklo Ug 1,1 (4-16-4 Float-PTN+)
Kování: otevíravě sklopné
Dole: podkladový profil 30mm
Klika: bílá s logem (Tokyo 4.pol.)
Ventilace: spárové větrání - mikroventilace

VOLNÉ BYTY - PŘÍZEMÍ:
1+kk - 36,1 m2 - 1 516 200 Kč
1+kk - 42,2 - 1 772 400 Kč
Garsonka - 23,8 m2 - 999 800 Kč
1+1 - 42 m2 - 1 764 000 Kč
VOLNÉ BYTY - 1. PATRO:
1+kk - 42,1 m2 - 1 684 200 Kč
2+1 - 50,2 m2 - 2 108 400 Kč
VOLNÉ BYTY - 2. PATRO:
2+1 - 50,2 m2 - 2 108 400 Kč
PRODÁVÁ MAJITEL OBJEKTU PETR DVOŘÁK: 602 373 839, 724 036 677

