
Řevnice, Poberouní - Chceme,
abyste věděli. Tak nějak by se dala
shrnout strategie »otevřených«
radnic poberounských obcí. Snaží
se v předstihu seznamovat obyva-
tele se závažnými změnami, které
se v jejich okolí chystají.
Jak bude vypadat železniční trať a
nový řevnický podjezd? Jak by se
měl rozvíjet areál bývalé Eurovie?
Zatímco v Řevnicích se v následují-
cích týdnech chystá představení pro-
jektu optimalizace trati i studie pro-
tipovodňových opatření bývalé Eu-
rovie, radnice v Letech na jaro při-
pravuje debaty na téma doprava a ži-
votní prostředí. V Černošicích se za-

se konala prezentace územní studie
veřejných prostranství.
V Řevnicích mají s veřejnými deba-
tami, prezentacemi projektů i setká-
ními dobré zkušenosti. A tak se rad-
nice stejným způsobem rozhodla
představit i další zásadní projekty.
Ve čtvrtek 25. 4. od 18.00 budou zá-
stupci Správy železniční a dopravní
cesty (SŽDC) seznamovat občany s
chystanou »optimalizací« trati v ka-
tastru Řevnic. „Největší změna na-
stane v křížení krajské silnice s drá-
hou. Tato křižovatka je navržena ja-
ko mimoúrovňová - je řešena silnič-
ním podjezdem,“ řekl starosta města
Tomáš Smrčka. (Dokončení na str. 13)

Ujela od nehody, strážníci ji našli na chodníku
Černošice - Tři promile. Přesně tolik naměřili černošičtí strážníci řidičce,
které se podařilo 31. března »trefit« v Radotínské ulici protijedoucí auto.
Nejdřív si ji ale museli najít - hříšnice z místa karambolu ujela. „Dostali
jsme oznámení od řidičky, která byla svědkem nehody,“ uvedl ředitel Měst-
ské policie Černošice Otmar Klimsza. „Vůz značky Ford naboural audi a z
místa nehody ujel do ulice Sadová,“ dodal s tím, že v této ulici strážnící na-
šli poškozeného forda a vedle něj na chodníku sedící ženu. „Přiznala, že ne-
hodu způsobila,“ potvrdil Klimsza. „Potože jsme jí v dechu naměřili 3 pro-
mile alkoholu, zavolali jsem státní policisty z Řevnic a případ jim předali,“
uzavřel ředitel strážníků.                                                                                     (mif)

Řevnice, Zadní Třebaň - Pětkrát
během posledního březnového ví-
kendu vyjížděli řevničtí záchraná-
ři do sousední Zadní Třebaně.
Cestu jim komplikuje úplná uzá-
věra silnice mezi oběma sídly.
K muži středního věku v bezvědomí
byli záchranáři přivoláni 30. 3. ráno.
„Po prvotním ohledáním lékař zjis-

til, že muž je pravděpodobně mrtvý
již delší dobu, a tak se případu ujala
Policie ČR,“ uvedl ředitel záchranky
Bořek Bulíček. Dodal, že muže v
karavanu u lávky do Hlásné Třebaně
našel jeho kamarád: „Během vyšet-
řování zkolaboval, takže jsme ho
vezli do berounské nemocnice,“ do-
dal. (Dokončení na straně 13)         (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Školu evakuovali hasiči - strana 2
* Bunkr slaví páté výročí - strana 7

Hlásná Třebaň - První půlrok sta-
rostování Hlásné Třebani má za
sebou nejmladší rychtář v dolním
Poberouní, třiatřicetiletý Tomáš
SNOPEK. Je to adrenalin, každý
den, konstatuje lakonicky.
Znáš nějakého starostu mladšího,
než jsi ty?
Osobně neznám. Vím ale, že mladší
starostové existují a že jich je cel-
kem dost, leckdy i ve velkých měs-
tech. Myslím si, že věk není překáž-
kou. Samozřejmě, že zkušenosti
jsou velice důležité, proto jsem se
snažil obklopit lidmi, co je mají a
pomáhají mi.

Co tě přimělo ucházet se o tuto
funkci? V minulém období jsi, ne-
pletu-li se, ani nebyl členem obec-
ního zastupitelstva…
V zastupitelstvu obce jsem byl mezi
roky 2010 a 2014, pak jsem si dal
pauzu. Loni  bývalý starosta Hlásné
Třebaně Vnislav Konvalinka ozná-
mil, že již nechce ve funkci pokra-
čovat. Nabyl jsem pocitu, že bych
mohl být pro naši obec přínosem, a
tak podpořen rodinou i svými přáte-
li jsem se rozhodl kandidovat.
Měl jsi nějaké výhrady k práci mi-
nulého zastupitelstva? 
(Dokončení na straně 3)

UKLÍZELI SVĚT. Do dobrovolnické
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
se první dubnový víkend zapojilo i
mnoho obcí v našem kraji. V Zadní
Třebani se uklízelo už v pátek 5. 4.
(Viz str. 13) Foto Petra FRÝDLOVÁ

Muž »v bezvědomí« byl mrtvý několik dní

Tomáš Snopek.          Foto ARCHIV

Místo závor podjezd,
rekonstrukce nádraží
SŽDC PŘEDSTAVÍ CHYSTANOU OPTIMALIZACI TRATI

8. dubna 2019 - 7 (747) Cena výtisku 7 Kč

Šelmy z centra městysezmizí! Kdy? To se neví

Být starostou? Adrenalin! Ale už si zvykám...

Chata shořela, hasiči
strhávali obvodové zdi
Řevnice - Tři hodiny »krotilo« ně-
kolik hasičských sborů 4. dubna po
půlnoci požár chaty v Mořince. Ško-
da je bezmála půl milionu.
„Když jsme dorazili na místo, byla
chata v plamenech,“ potvrdil profe-
sionální hasič Pavel Vintera. Spolu s
jeho řevnickými kolegy u ohně za-
sahovali také dobrovolníci z Letů a
Dobřichovic. „Z důvodu dohašová-
ní a bezpečnosti bylo nutné strhnout
části obvodových zdí,“ sdělil Vin-
tera. „Po likvidaci požáru byla na
místě ponechána jednotka SDH Le-
ty na dohlídku,“ dodal s tím, že pří-
činy požáru se vyšetřují, předběžná
škoda byla vyčíslena na 450 000 Kč.
O pár dnů dřív řevničtí hasiči vyjíž-
děli k doutnající podlaze chaty v
Mokropsech. Příčinou požáru dře-
věné podlahy v kuchyni byl žhavý
materiál, který vypadl z kamen.
Škoda je 50 000 Kč. (mif)
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Nocovali s Andersenem, zažili evakuaci
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI BESEDOVALI SE SPISOVATELKOU A HLEDALI HASTRMANŮV POKLAD

Vzácná a slavná návštěva zavítala
do ZŠ a MŠ Zadní Třebaň 27. 3. Na

vlastní oči jsme mohli vidět slavné-
ho Matýska - loutku proslavenou v

show Československo má talent -,
již zejména mladší generace s obli-
bou sleduje na »youtubu«. S ním
přijela i loutka papouška – Lady
Gaga. Břichomluvec Zdeněk Polách
předvedl legrací nabitou, nápaditou,
moderní podívanou, jež zanechala v
dětech i dospělých hluboký dojem.
Aby těch vystoupení nebylo málo,
zavítalo 4. 4. do třebaňské školičky
Divadlo Pod Kloboukem se svojí hr-
dinkou, slepicí Evelínou. Tentokrát
děti ze školky a mladší školáky Eve-
línka i její slepičí kámoška seznámi-
ly s velikonočními tradicemi, a to tě-
mi nejen českými. Malí diváci po-
mocí rekvizit, písniček, básniček, ta-
nečků, vtipných skečů a obrázků po-
znali velikonoční obyčeje v ČR, na
Slovensku, ve Francii či v sever-
ských a dalších evropských zemích.

Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň

První dubnový týden prožili žáci
zadnotřebaňské málotřídky s knihou
ve všech možných podobách. Poví-
dali si o ilustrátorech, spisovatelích,
žánrech i nakladalstvích. Školáci si
mohli přinést do školy svou oblíbe-
nou knihu, se kterou měli možnost
seznámit spolužáky. Navštívili míst-
ní knihovnu i knihovnu a knihkupec-
tví v Dobřichovicích. Po příjemné
vycházce a vydatném obědě pokra-
čoval bohatý program s autorkou
Pavlou Soletkou Krátkou a výtvarni-
cí Marií Snášelovou Štorkovou. Tato
éterická autorská dvojice dokázala
vytvořit neskutečně klidnou a pří-
jemnou atmosféru, která okouzlila
děti i dospělé. Souběžně s besedou
se uskutečnila interaktivní prezenta-
ce v souladu s letošním ústředním té-
matem andersenské noci, tj. 70. vý-
ročí založení nakladatelství Albatros. 
Nevšedním zážitkem byla pro děti
cvičná evakuace, za jejíž perfektní
zorganizování děkujeme SDH Liteň
a SDH Zadní Třebaň. Zakouřená bu-
dova školky, stříkání z hadice a pro-
hlídka hasičské techniky děti napro-
sto fascinovaly. V rámci taktického
cvičení požárníci ze zakouřené bu-
dovy vyvedli s pomocí dýchacího

přístroje 2 osoby. Figurantkám - uči-
telce Lucii Tauchenové a Emičce
Macourkové - děkujeme za jejich
odvahu. Po večeři si heterogenní
skupiny vyzkoušely projektové vyu-
čování na téma Ondřej Sekora a jeho
literární hrdinové. Následovala ve-
černí bojovka na školní zahradě za

hastrmanovým pokladem. Po pohád-
ce na dobrou noc všichni spinkali až
do rána. 
Děkujeme maminkám, které donesly
drobné občerstvení. Pátek byl věno-
ván výtvarným velikonočním a lite-
rárně dramatickým dílnám. Celý tý-
den jsme si opravdu užili a už se

těšíme na další společné zážitky.
Tereza MACOURKOVÁ, 
Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, 

MŠ a ZŠ Zadní Třebaň

Za dětmi dorazil Matýsek, Lady Gaga i slepice

TÝDEN S KNIHOU. První dubnový týden byl pro zadnotřebaňské školáky ve
znamení knihy ve všech možných podobách.    Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Požehnané Velikonoce
Jako korálky na šňůrku se skládají
dny, týdny a měsíce. Najednou zjis-
tíme, že máme za sebou pomalu tře-
tinu dalšího roku. Opět nastává ten
zázrak nového zrození, příroda se
probouzí, je tady jaro, rodí se nový
život ve všech jeho podobách.
Máme před sebou Velikonoce – pro
někoho křesťanské svátky z mrtvých
vstání Krista, pro někoho krásné
svátky jara a probouzející se příro-
dy, pro dalšího jen den volna navíc.
Ale není to nakonec jedno? Nevím,
jen si myslím, že život je tak veliký
zázrak ve všech svých podobách, že
stojí za to jej nejen žít, ale i každý
den oslavovat. Co vlastně potřebu-
jeme ke spokojenému životu? Mám
zato, že hodně málo – zdraví, mít
rodinu, přátele, práci, mít kde byd-
let, mít co jíst, … a každý si dodáme
to své – sny touhy, přání. A je úplně
jedno, jestli někomu udělá radost
výlet k moři, jasné a svěží ranní pa-
prsky slunce hladící zem, grilování
na terase, procházka ke studánce v
lese, posezení s rodinou u sváteční-
ho stolu, nedělní bohoslužba, sklen-
ka s dávným přítelem, bábovička z
písku, co se povedla dítěti, nový po-
hled do sbírky, zpěv ptáků na zahra-
dě, pár slov se sousedem v ulici, sk-
lenka vína se sousedkou nebo tra-
diční páteční oběd s tátou. Je toho
tolik, co pohladí křehkou duši člově-
ka. Vzpomínám na slova své mamin-
ky (dej jí Pán Bůh lehkou zem): Člo-
věk má být spokojený a radovat se z
toho, co má, a ne být smutný z toho,
co nemá. Jak moudrá slova. A jak
naplní duši mírem, pokojem a poko-
rou k životu...
Dovoluji si popřát požehnané Veli-
konoce, svátky oslavující vzkříšení
Ježíše Krista i nový život. Nechť
jsou pro každého naplněny prostým
lidským štěstím a radostí. Otevřené
srdce ať je plné lásky i úsměvů, duše
naplněná mírem, pokojem i hlubo-
kou pokorou k zázraku života.

Petr TučEK, Ejpovice

Jiří Geissler se blíží do cíle svého pěšího putování kolem republiky

SLEPICE VE ŠKOLE. Slepice Evelína se svojí kámoškou mezi dětmi v zad-
notřebaňské málotřídce. Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Tyto řádky vznikají ve čtvrtek 4. dubna odpoled-
ne speciálně pro čtenáře Našich novin. Sedím na
zahrádce pensionu Všeruby ve stejnojmenném
městečku pár set metrů od hranice s Bavorskem.
Je krásné slunečné a teplé počasí, které mě letos
zatím provází po většinu dní, takže pochoduji zp-
ravidla v tričku s krátkým rukávem. Rád bych byl
optimistickým prognostikem s prohlášením, že
pokud se nestane nic mimořádného, měl bych
koncem příštího týdne dorazit na nádraží v Che-
bu. Tedy tam, odkud jsem 20. 3. 2015 vyrazil
směrem doprava a po směru hodinových ručiček
se pustil do prvních kilometrů. Těch mám dnes na
kontě 2.025,3 když dvoutisícová hranice praskla
včera na stoupající lesní cestě od vodní nádrže
Nýrsko. Do cíle jich tak už chybí »jen« zhruba
160, terénem snad už nepříliš náročným. Abych
dodržel harmonogram, musel jsem upravit denní
dávky, které jsem snížil na úseky kolem 20 km. Z
poutníka jsem se stal spíše tulákem, který cestou
lelkuje, posedává a povaluje se po mezích a užívá
hřejivého slunka. Jen tu a tam si vzpomenu na ty
urputnější úseky, kdy jsem musel bojovat se sně-

hem v Krušných horách či Krkonoších, nepřízní
počasí, nebo hroznými sestupy a strmými výstu-
py beskydskými. 
V době pondělního vydání tohoto čísla bych měl
být v Rozvadově, nějakých 87 km od cíle. Můj
původní plán, sestávající z dílčích úseků turistic-
kých cest byl stanoven na 2.049 km. Ukazuje se,
že zejména díky nutným úpravám spojeným se
zajištěním ubytování, či letošním změnám při po-
hybu po Šumavě, kdy řada cest byla uzavřených,
nakonec budu muset ušlapat něco kolem 2.200
km, tedy žádné dramatické navýšení. Přesto mo-
hu prohlásit, že budu rád, až to vše budu mít za
sebou. S vlastní zábavy jsem si díky zveřejňová-
ní popisů jednotlivých etap na facebooku a v mí-
stních plátcích vytvořil na sebe bič a skoro povin-
nost vše zdárně dokončit. Mého příkladu v této
podobě není třeba následovat, úplně stačí, pokud
se zvednete z křesla a dáte si tu a tam 15-20 km v
okolních Brdech. Uvidíte, jak sami budete přek-
vapeni, jaké krásné věci se za humny dají vidět a
jak příjemné pocity budete mít po návratu. Kdo
nezkusí, neuvěří.   Jiří GISSLER, Dobřichovice

V LUKÁCH. Dobřichovičan na cestě mezi Šu-
mavou a Českým lesem.     Foto Jiří GEISSLER
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Je to adrenalin! Ale už si zvykám...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Říkal sis před volbami něco v du-
chu: „ …budu kandidovat a ukážu
jim, jak se to má dělat...“?
To rozhodně ne! Práce předchozího
zastupitelstva a především pana
Konvalinky si velice vážím. Udělali
pro naši obec mnoho. Rád bych na
jejich úsilí navázal, dokončil rozpra-
cované projekty a nasměroval vývoj
naší obce na dalších deset let.
V »křesle« starosty už jsi skoro půl-
rok. Jaký byl, pokud se starostování
týče? Co jsi vnímal nejintenzivněji,
co pro tebe představovalo největší
»adrenalin«?
Byly to náročné měsíce. Přeci jenom
člověk přišel do nového prostředí,
kde se musí naučit spoustu nových
věcí. Už si ale pomalu zvykám. Ad-
renalin? Adrenalin je každý den.  
Liší se realita hodně od tvých před-
volebních představ o fungování
obecního úřadu? 
Upřímně - ani moc ne. I díky tomu,
že jsem dobrovolným hasičem v naší
obci a velmi často jsem komuniko-
val se zastupitelstvem i starostou,
měl jsem celkem dobrý obrázek o
tom, jak úřad funguje. Samozřejmě
stojíme před mnoha problémy, nejví-
ce personálními.
Jsi starostou uvolněným – co jsi
dělal dosud? Musel ses dlouho roz-
mýšlet, zda opustit svou dosavadní
práci a stát se starostou »na plný
úvazek«?
Byl jsem přípravářem a obchodním
zástupcem jedné z největších kame-
nických firem v Čechách. Podíleli
jsme se na velkých stavebních za-
kázkách nejen v naší republice. Vz-
hledem k náročnosti jsem plánoval
zaměstnání opustit bez ohledu na to,
zda se stanu starostou či ne.
Nelituješ svého rozhodnutí?
Zatím ne.  
S čím v »křesle« starosty nejvíc bo-
juješ, s čím strávíš nejvíc času?
Asi s organizací samotného chodu
úřadu. Snažíme se nastavit procesy a
fungování úřadu tak, aby to bylo co
nejvíce efektivní a co nejméně časo-

vě náročné. Snažíme se také zlepšit
komunikaci s našimi občany.
Co tě jako starostu nejvíc štve a z
čeho máš naopak největší radost?
Nejvíce mě štve byrokratická zátěž.
Člověk se musí zabývat spoustou
statistik a tabulek, u kterých si často
nejsem jist jejich efektivností. Vel-
kou radost mám z aktivity našich za-
stupitelů. Musím říci, že se funkcí

ujali velmi odpovědně a jejich akti-
vita je skvělá.
Doslova před pár dny byly zveřejně-
ny výsledky dotazníkového šetření
týkajícího se spokojenosti obyvatel
a chatařů. Hlásná Třebaň z několi-
ka set odpovědí vyšla jako celkem
příjemné místo k životu. Vnímáš to
taky tak? Nebo – jak »čteš« výsled-
ky výzkumu ty?

Vnímám to stejně. I když máme
mnoho výzev a oblastí, na kterých
bychom měli začít intenzivně praco-
vat, myslím, že obyvatelé jsou s
Hlásnou Třebaní vcelku spokojeni.
Připravily ti výsledky dotazníkové-
ho šetření nějaké větší překvapení –
ať příjemné, nebo nepříjemné -, ne-
bo jsi je v této podobě plus minus
očekával?
Především mě překvapil počet ode-
vzdaných dotazníků. Číslo 382 vypl-
něných kusů asi nikdo z nás nečekal.
Dá se to přirovnat k účasti občanů u
voleb. Co se týče výsledků, asi jsem
předpokládal, jaké budou největší
problémy, které budou obyvatelé či
chataři zmiňovat. Velmi příjemně
mě pak překvapila ochota občanů
zapojit se do dění v obci.
Jaké nejpozitivnější zjištění pro tebe
z výzkumu vyplývá? A co je naopak
»špatná zpráva«?
Vyloženě špatná zpráva pro mě z
dotazníku nevyplynula. Co se týče
pozitiva, tak to už jsem zmiňoval,
byl jsem potěšen zájmem občanů o
dění v obci a ochotou se do veřejné-
ho dění zapojit.
Jak teď s výsledky šetření naložíte,
jak moc s nimi budete pracovat?
Výsledky jsou důležitým podkladem
pro tvorbu strategického plánu, který
bude vyjadřovat naší společenskou
dohodu na tom, jakou chceme mít
obec v budoucnosti a jak vytyčených
cílů dosáhnout. Máme vytvořenu
pracovní skupinu, skládající se ze
zastupitelů a zástupců všech činných
spolků v obci, kteří na nové strategii
pracují a výsledky dotazníků k tomu
budou využity.
Co tebou vedený úřad čeká v nej-
bližší době a co všechno bys chtěl
stihnout za příští čtyři roky, které tě
jako starostu čekají?
Je toho mnoho. Za nejdůležitější po-
važuji dobudování vodovodních a
kanalizačních řadů a samozřejmě
přípravu stavby nové lávky.
Máš nějaký vzkaz, nějaké poselství
pro obyvatele »své« obce?
Složitá otázka. Asi aby nebyli lho-
stejní ke svému okolí, kde žijí, ke
svým spoluobčanům. Pokud se kaž-
dý bude alespoň trochu zajímat o ve-
řejné dění a své nejbližší okolí, bude
naše obec vzkvétat a bude se nám
zde dobře žít.         Miloslav FRÝDL

Ing. Tomáš SNOPEK

- třiatřicetiletý starosta Hlásné
Třebaně
- absolvent berounského gymná-
zia a stavební fakulty ČVUT
- ženatý, s manželkou Martinou
otec dvouletého syna Štěpána
- největším koníčkem je práce pro
dobrovolné hasiče - od roku 2007
je velitelem SDH Hlásná Třebaň
- životní krédo: Hlavně se z niče-
ho neposadit na zadek...         (mif)

Nejen soutěž o nejnápaditější ale-
gorický vůz a školní ples »vylepši-
ly« program letošního XXX. Pobe-
rounského masopustu v Zadní Tře-
bani. Na počest jubilejního roční-
ku této vyhlášené akce jsme roz-
hodli vydat »památeční« masopu-
stní pohledy. Pokud jste si je nesti-
hli pořídit přímo na masopustu,
jsou stále k dostání či objednání v
redakci Našich novin (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň). Po-
hledy si můžete schovat  na památ-
ku, nebo nám je můžete do 31. 12.
2019 poslat zpět na adresu NN. Z
čím originálnějšího místa nám
pohled doručíte, tím lépe. Tři
»nejexotičtější« destinace, resp.
ty, kteří nám odtud pozdrav poš-
lou, odměníme mikinou, turistic-
kým batohem a souborem cesto-
pisných knih.                              (mif)

S POTOMKEM. Tomáš Snopek se synem Štěpánem.                 Foto ARCHIV

Pošlete nám masopustní pohled, máme pro vás mikinu či batoh
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Tanečníci se vydali za Harry Potterem
V ŘEVNICÍCH SE KONAL DEVATENÁCTÝ PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY A TANEČNÍHO SOUBORU KLÍČEK

Poslední březnovou sobotu se v
Lidovém domě Řevnice konal již
XIX. Ples základní školy a tanečního
souboru Klíček.
Ples zahájil ředitel školy Tomáš Řez-
níček předáním květin a poděková-
ním organizátorkám. Parket se zapl-
nil již během prvních skladeb. Me-
lodie světových orchestrů v rytmu
společenských tanců se střídaly s
muzikou kapely Třehusk, která hrá-
la především polky a valčíky. Tak si
přišli na své milovníci společenské-
ho tance i tanců lidových. 
Klíček připravil pásmo několika
tanců z prostředí Harryho Pottera a

návštěvníky provedl celým příbě-
hem. Na začátku malé děti zatančily
Sovy, které se klubou z vajíček a
prefekti je učí létat. Při rozřazování
nových žáků Moudrým kloboukem
do kolejí přišli také profesoři. Návš-
těvníci mohli sledovat výuku kouz-
lení, létání na koštěti i famfrpálový
zápas. V dalším programu se objevi-
li Hagridovi Pavouci, návštěva stat-
ných mužů s tyčemi z Kruvalu i pů-
vabných modře oděných dívek se
stuhou z Krásnohůlek. Na závěr děti
z Klíčku zatančily strhující rej Pána
Zla s mozkomory a jejich zničení
kouzly i čistotou myšlenek studentů. 

Všechna čísla uváděli ředitel brada-
vické školy Albus Brumbál a prof.
Snape. Zástupkyně ředitele, Minerva
Mc Gonagallová, připravila pro zá-
jemce kvíz o Zaklínadlech. Hosté
ocenili dějové propojení všech tanců
v jeden příběh i kostýmy. 
Večer nabídl »klasický« program, v
němž má své místo tanec dle taneč-
ního pořádku, který oceňují zejména
absolventi tanečních kurzů pro dos-
pělé. Ti náš ples rádi navštěvují prá-
vě kvůli možnosti zatančit si v hojné
míře čaču, rumbu, jive, waltz, slow-
fox, tango a další společenské tance.
Program se střídal v rychlém sledu.

Nechyběla tombola, koláčová dám-
ská volenka ani půlnoční losování. 
Ples si užili rodiče i děti. Bez nadše-
né pomoci týmu rodičů by nemohl
být tak krásný a jedinečný. Vždy nás
potěší, že ještě několik dnů po plese
se ozývají spokojení návštěvníci s dí-
ky a připomínkou, že se těší na příš-
tí rok.    Ludmila ChROUSTOVÁ,

Klíček, Řevnice

Řevnice - V Řevnicích natočila vo-
kální skupina Skety před lety prv-
ní demonahrávku a pořídila první
promo snímky. Teď se sem vrací s
koncertem. V místním kině vys-
toupí 14. dubna od 18.00.
Vstupenku na soubor, který účinko-
val i v Austrálii či na Tchaj-wanu a
na podzim se blýskl v taneční soutě-
ži StarDance, v předprodeji pořídíte
za 230/300 Kč, na místě zaplatíte o
30 korun více.

Název Skety vychází z anglického
slova scat, které označuje zpěv jaz-
zových instrumentálních sól na ne-
smyslné slabiky a zároveň je prý tak
trochu odkazem na vokální dám-
skou skupinu Brécy. Na kontě mají
mnoho ocenění - vyhráli první místo
v jazzové kategorii na mezinárod-
ním festivalu v Grazu, jejich debuto-
vé CD bylo v roce 2015 nominová-
no na mezinárodní žánrové ceny
CARA. Pavla NOVÁČKOVÁ

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
10. 4. 20.00 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
11. 4. 19.00 JEDEN SVĚT
12. i 20. 4. 17.30 (So 18.00) ŽENY V BĚHU
12. 4. 20.00 SKLENĚNÝ POKOJ
13. 4. 13.45 VELKÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ ČTYŘLÍSTKU
13. a 18. 4. 15.00 (Čt 17.30) SHAZAM!
13. a 17. 4. 17.30 (St 20.00) TRABAN-
TEM TAM A ZASE ZPÁTKY
13. i 19. 4. 20.00 (Pá 18.00) TERORISTKA
18. 4. 15.30 MRŇKOUSKOVÉ 2
18. 4. 20.00 MY
19. 4. 15.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
19. 4. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
20. 4. 14.00 HLEDÁ SE YETTI
20. 4. 16.00 VELKÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ ČTYŘLÍSTKU
20. 4. 20.00 ZELENÁ KNIHA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
9. 4. a 18. 4. 17.30 (Čt 15.30) BOHEMI-
AN RHAPSODY
10. 4. a 16. 4. 20.00 (Út 17.30) SKLE-
NĚNÝ POKOJ
9. 4. 20.00 ZELENÁ KNIHA
10. 4., 13. 4. a 19. 4. 17.30 SHAZAM
11. 4. 15.30 LÉTO S GENTLEMANEM
11. 4., 13. 4., 17. 4., 22. 4. 20.00 (Čt
18.30, St 17.30) TRABANTEM TAM A
ZASE ZPÁTKY
12. 4., 17. 4. a 21. 4. 17.30 (St 20.00, Ne
18.30) TERORISTKA
12. 4. a 18. 4. 20.00 (Čt 18.30) CAPTA-
IN MARVEL (Čt 3D)
13. 4. a 22. 4. 15.30 (Po 17.30) JAK VY-
CVIČIT DRAKA 3 (So 3D)
14. 4. a 21. 4. 15.30 KOUZELNÝ PARK
14. i 20. 4. 18.30 (So 17.30) ŽENY V BĚHU
15., 19. i 23. 4. 17.30 (Pá 20.00) HELLBOY
15. i 20. 4. 20.00 HŘBITOV ZVÍŘÁTEK
16. 4. 20.00 VĚRNÍ NEVĚRNÍ
20. 4. 15.30 VELKÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ ČTYŘLÍSTKU

KINO RADOTÍN
9. 4. 17.30 TRABANTEM DO POSLED-
NÍHO DECHU
9. 4. 20.00 ODNIKUD
10. 4. 17.30 MONETOVY LEKNÍNY -
MAGIE VODY A SVĚTLA
10. 4. a 23. 4. 20.00 (Út 17.30) ARCTIC:
LEDOVÉ PEKLO
11. 4., 16. 4. a 20. 4. 17.30 (So 20.00)
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
11. 4. a 13. 4. 20.00 HELLBOY
12. 4. 17.30 VELKÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ ČTYŘLÍSTKU
12. 4. 20.00 FAVORITKA
13. 4. 15.30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
13. 4. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
14. 4. 16.00 LABUTÍ JEZERO - balet
16. 4. 20.00 ZJEVENÍ
17. 4. 10.00 LÉTO S GENTLEMANEM
17. 4. 17.30 ZRANĚNÁ SRDCE
17. 4. 20.00 BLACKKKLANSMAN
18. 4. 17.30 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ:
VOLÁNÍ OCEÁNU
18. 4. 20.00 TERORISTKA
19. 4. 17.30 HLEDÁ SE YETTI

NA PLESE. Jedno z předtančení na plese Klíčku.           Foto NN M. FRÝDL

Tipy NN
* Skupina Poutníci hrající blue-
grass a country koncertuje 12. 4. od
19.30 ve Fürstově sále Dobřichovi-
ce. Vstupné 150/100 Kč. (ak)
* Kapely Secret of Darkness a False
Hope zahrají 12. 4. od 20.00 v Clu-
bu Kino Černošice. (vš)
* Pražskou oblastní přehlídku
amatérského divadla pro děti hostí
od 12. do 14. 4. Kulturní středisko U
Koruny Radotín. (dar)
* Velikonoční trhy s malým far-
mářským trhem a programem pro
děti se konají 13. 4. od 10.00 v are-
álu zámku Dobřichovice. Od 13:00
sehraje divadlo Kukadlo J. Polcara
Velikonoční radovánky od 16.00 vy-
stoupí dětský pěvecký sbor Tutte Le
Notte. Andrea KUDRNOVÁ
* Komici Jiří Jakima a Tigran Ho-
vakimyan rozeberou ve Stand Up
Comedy 13. 4. vztah mužů a žen.
Pořad v Kulturáku Liteň začíná od
19.00, vstupné 190 Kč.                (zzl)
* Předvelikonoční koncert Foerst-
rova komorního pěveckého sdružení
s varhanním doprovodem Jaroslava
Šarouna  se koná 14. 4. od 16.30 v
kapli sv. Judy Tadeáše Dobřichovi-
ce. Vstupné dobrovolné.              (ak)
* Přednášku Lubomíra Procházky
Lidové stavitelství, sídla a bydlení
můžete navštívit 14. 4. od 18.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun. (vlk)
* Foerstrovo komorní pěvecké
sdružení vystoupí 14. 4. od 19.00 v
Modlitebně Církve bratrské Černo-
šice. Na programu jsou pašijové
zpěvy J. S. Bacha a Surovíkova Pa-
ter noster. Vstupné 200 Kč.         (pb)
* Výstava Stavební vývoj Dobři-
chovic, III. etapa je v dobřichovic-
kém zámku k vidění do 15. 4.     (ak)
* Koncert britského jazzového sa-
xofonisty Toma Smitha hostí 17. 4.
od 20.00 Club Kino Černošice. (vš)
* Spisovatel a nakladatel Jiří Pade-
vět bude besedovat 18. 4. od 18.00 v
Modrém domečku Řevnice. Vs-
tupné dobrovolné.    Kamil ČERNÝ
* The Beatles revival a Karel Ka-
hovec vystoupí 23. 4. od 20.00 v sá-
le České pojišťovny Beroun.   (mik)
* Vyprávění Alexandry Alvarové,
autorky knihy Průmysl lži, o pozadí
bolševické, nacistické i dnešní poli-
tické propagandy a manipulace or-
ganizuje 24. 4. od 19.00 v Clubu Ki-
no Černošice místní Občanská aka-
demie. (vš)
* Obrazy Richarda Augustina mů-
žete v dobřichovické Galerie Bím
vidět do 30. dubna. (ak)
* Výstava Dobrodružství cyklistiky
- éra vysokého kola v Čechách je v
Muzeu Českého krasu Beroun insta-
lována do 5. 5.        (vlk)
* Výstavní sezona byla 7. 4. zaháje-
na v barokním areálu Skalka nad
Mníškem pod Brdy. V kostelíku
jsou k vidění obrazy Věry Mačkové,
v klášteře kreativní výstava Vanessy
Sari a Terezy Čeledové.               (sm)

Poberounský festival Staročeské máje
NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKA FOLKLORU VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Skety se vracejí do řevnického kina

BEROUN, náměstí J. Barranda
sobota 4. května od 9.00
* Lintava * Verpán * Mateník
* Vrbina * Proměny * Dudák
Petr Frei * 12 Plzeň * Třehusk...
VINAŘICE, náves
sobota 4. května od 17.00
* Od 12.30 průvod obcí * Lin-
tava * Mateník * 12 Plzeň...
SVINAŘE, areál Sokola
sobota 11. května od 14.00
* Od 13.00 průvod obcí * Tro-
sečníci * Notičky * MŠ Svi-
naře * Flétny Svinaře...
MOKROPSY, Masopustní nám.
neděle 12. května od 14.00
* Sejkorky * Moták * Bene-
šáček * Praštěnka * Pramínek...
PRAHA, Hergetova cihelna 
úterý 14. května od 14.00
* Muzikanti a ostrostřelci z
Hallstattu (Rak.) * Hřebečský
taneční soubor * Proměny...

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves
sobota 18. května od 13.00
* Cimbálová muzika M. Horsáka
* Melodika * Netolička * No-
tičky * Proměny * Třebasbor...
LETY, náves
sobota 25. května od 12.00
* Jarošáček * Notičky * Klíček
* Proměny * Netolička...
VŠERADICE, u hospody
sobota 25. května od 12.15
* Od 13.40 průvod obcí * Mod-
řenec * TS Betty * Domažli-
čanka * Bonbon * Třehusk...
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves
sobota 25. května od 14.00
*  Verpán * Rokytka * Jaro-
šáček * Proměny...
KARLŠTEJN, náměstí
neděle 26. května od 12.00
* Krušnohorská dudácká muzi-
ka * Vonička * Praštěnka...
Další info na maje.nasenoviny.net
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Všeradův kurýr

V sobotu 23. března se více než tři
desítky obyvatel Všeradic, včetně
žen a dětí, pod vedením místních ha-
sičů pustili do čištění zrekonstruova-
né požární nádrže a zútulnění jejího
okolí. To se nekonalo již čtyři roky,
proto tu bylo práce více než dost.
Po 7. hodině ranní se členové místní-
ho sboru dobrovolných hasičů sešli v
»hasičárně«, aby nachystali techniku
a vybavení. Před 8.00 již byli v plné
síle přítomni v částečně vypuštěné
nádrži a s lopatami a košťaty se dali
do práce. Postupně se k nim přidáva-
li další Všeraďáci rozličného věku,
takže prázdná část koupaliště byla

uklizená oproti dřívějším létům v re-
kordním čase. Zatímco hasiči třemi
proudy splachovali zbytky nečistot z
povrchu i stran požární nádrže, na-
stal pro ostatní vhodný čas na odmě-
nu v podobě buřtů dozlatova opeče-
ných na ohni, který mezitím další z
hasičů rozdělali na břehu nádrže. Ni-
kdo nepohrdl ani minerálkou či pi-
večkem na zahnání žízně.  
Všichni si užívali nádherné, sluneč-
né a na březen neobvykle teplé poča-
sí i společně strávené chvíle se sou-
sedy a kamarády, kterých je v sou-
časné hektické a přemodernizované
době stále méně. Nikomu ani neva-
dilo, že voda z nádrže se vypouštěla
pomaleji, než se na základě zkuše-
ností očekávalo. To bylo nejspíš způ-
sobeno odtokovou trubkou slabšího
průměru, která se ucpávala odlome-

nými kousky betonu, klacíky a lis-
tím. Ačkoliv jsme společnými silami
z koupáku vyvozili nespočet koleček
nepořádku, nepodařilo se ho vypustit
úplně. Když pak odešli ostatní na
oběd, dali se příslušníci všeradické-
ho SDH do boje s odpadovou šach-
tou a zejména odpadovou mřížkou,
kterou se ne a ne podařit otevřít - při
rekonstrukci nádrže byla zřejmě při-
pevněna silikonem k betonovému
dnu. Nepomáhala síla vody z proud-
nic, nářadí, čerpadla ani chlapské
svaly. Boj hasiči před 16.00 vzdali.
Nehodlali se však s porážkou od
»kanálu« smířit a nechtěli nechat
»svou« nádrž vyčištěnou jen z 90%,
proto se pustili v neděli ráno opět do
práce, a to i přes méně vlídné poča-
sí. Až do oběda se trpělivě a s vypě-
tím sil prali se znečištěním v odtoko-

vém systému a nefunkční odpado-
vou mřížkou až konečně díky techni-
ce a heveru kolem poledne zvítězili!
Nádrž sloužící jako zásobárna vody
pro případ požáru, ale také jako oblí-
bené koupaliště, byla absolutně a de-
finitivně čistá, což byla pro celý náš
sbor adekvátní satisfakce za dvě pra-
sklé hadice, zlomenou proudnici,
poškozené plovoucí i kalové čerpad-
lo, od sluníčka spálené uši a krky i
namožené a bolavé končetiny.
Velké díky všem zúčastněným oby-
vatelům Všeradice, včetně starosty a
dalších členů zastupitelstva, za po-
moc. Je pěkné vidět, že lidé ještě do-
kážou táhnout za jeden provaz a spo-
lečnými silami udělat něco, z čeho
budou mít prospěch všichni.    

Ivana NÁJemNíKOVÁ,
SDH Všeradice 

Hasiči se s porážkou od »kanálu« nesmířili
DVĚ PRASKLÉ HADICE, ZLOMENÁ PROUDNICE, POŠKOZENÁ ČERPADLA... ALE NÁDRŽ JE VYČIŠTĚNÁ!

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2019 (276)

ČISTILI NÁDRŽ. Všeradičtí hasiči při čištění místního koupaliště. Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Děti vystaví svůj obraz
Celonárodní Čtení Bible se uskuteč-
ní 18. 4. - Na Zelený čtvrtek - od 15
hodin před Kulturním domem ve
Tmani. Budeme číst i zpívat, plést
pomlázky a vyrábět dekorace na Ve-
likonoce.  Také bude vystaven velký
obraz Poslední večeře. Dílo dětí z
Dětského centra Světlušky má velký
úspěch a jeho prostřednictvím si při-
pomínáme pravý význam křesťan-
ského svátku. Víme, čemu vděčíme
za dni volna? Jsou Velikonoce osla-
vou nákupu v supermarketech...? 
Obraz bude dále k vidění:
18. dubna od 10.00 před Husovým
domem CČSH v Rudné u Prahy, kde
bude od 10.00 Bohoslužba slova a
poté Čtení Bible
18. dubna od 15.00 před Kulturním
domem ve Tmani
18. dubna od 18.00 při Bohoslužbě
Církve československé husitské v
Husově sboru Řevnicích
21. dubna od 17.00 při Bohoslužbě
CČSH ve Sboru Jiřího z Poděbrad
ve Tmani Jana KOuLOVÁ, Tmaň

Návrhy na úpravu plácku
jsou vystaveny v galerii
Milí Všeraďáci! Minulý týden se uskutečnila
architektonická soutěž na úpravu plácku/ná-
městíčka u všeradické pošty. Jedná se o kom-
plexní úpravu náměstí, včetně zeleně, dětské-
ho hřiště a místa pro setkávání. Ti, kteří mají
zájem, mohou si všechny návrhy prohlédnout
v galerii zámku, v její běžné otevírací době. 
Od 1. dubna do 31. května organizujeme fo-
tosoutěž na téma Všeradice známé i nezná-
mé. Jestliže vás baví focení a máte nebo po-
řídíte nějakou pěknou fotografii Všeradic, ať
už známých, či neznámých, neváhejte se do
soutěže přihlásit.
Dále bych chtěl upozornit na seminář ohled-
ně kotlíkových dotací, který se uskuteční 24.
dubna od 18 hodin na sále hospody Na Růž-
ku. Na semináři budou vysvětleny podmínky
pro podávání žádostí o přidělení kotlíkové
dotace a na co všechno se dotace vztahují.
Kotlíkové dotace budou vyhlášeny začátkem
června 2019.  
Děkuji obyvatelům Všeradic za pomoc při
akcích čištění koupaliště a Ukliďme Všeradi-
ce!              Martin KUNC, starosta Všeradic

Ve finále smetli Felbabku a zlatý pohár zůstal doma!
Uplynulé dva víkendy byly ve Vše-
radicích ve znamení fotbalu. Ve
Dvoře Všerad se konal 6. ročník
Špagetového turnaje pod taktovkou
Michala Vitnera. V sobotu ráno na
zmrzlou umělku vyběhly ročníky
2006. Hrálo se 3+1. Po jedné výhře
a dvou remízách nás čekal zápas o
postup do finále. Utkání s FK Ko-
márov bylo napínavé až do konce.
Po akci brankáře Honzy Matějčka,
který od vlastní brány prokličkoval
celým hřištěm a vstřelil gól, si kluci
výhrou 1:0 zajistili postup do boje o
nejvyšší příčku. V porazili Felbab-
ku 4:0 a odnesli si zlatý pohár. 
V sobotu odpoledne se představila
naše mladší přípravka. „Turnaj nám
nevyšel výsledkově, ale herně to by-
lo dobré. Měli jsme těžkou skupinu

se dvěma finalisty – od Lochovic
jsme dostali 0:4 a od Rakovníka 0:6,
ale bojovali jsme. Se Žižkovem jsme
prohráli po výborném výkonu 1:3.
Ve vyřazovací části jsme proti Bohu-
tínu srovnali z 0:2 na 2:2 a vyhráli
na penalty. V boji o umístění jsme
opět po dobrém výkonu prohráli s
Viktorkou Žižkov 0:2. Skončili jsme
tedy šestí z osmi. Pro nás ale pěkný
turnaj, byla tam bojovnost i dobré
individuální výkony. Výborně chytal
i řídil spoluhráče gólman Ondra
Svoboda, vepředu bojoval a přidal 2
góly Tomík Jančík, Lucka Rychlí-
ková nevynechala jediný souboj. Ale
také ostatní podali velmi dobré vý-
kony,“ uvedl trenér Stanislav Šebek
ml.  (Dokončení na straně 14)        (box)

Foto Lucie BOXANOVÁ
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Karlštejn - Stěhování z karlštejn-
ské pěší zóny chystá zdejší Zoodo-
mek. Podrobnosti ale jeho provo-
zovatel Pavel Jindra prozradit ne-
chce. „Návštěvníci se včas dozví,
kdy a kam mohou přijít na pro-
hlídku,“ odpověděl na dotaz NN.
Začátkem března zabil na Vsetínsku
nelegálně chovaný lev svého čtyřia-
třicetiletého majitele. Z šelem žijí-
cích uprostřed městyse mají strach i
někteří obyvatelé Karlštejna. 
„Určité obavy sousedů a obyvatel
městyse jako osoba zodpovědná za
tento chov samozřejmě akceptuji,“
připouští Jindra a dodává: „Není
moji prioritou v této lokalitě koho-
koli děsit či dokonce ohrožovat.“
V Zoodomku na pěší zóně cestou k

hradu je k vidění hmyz, hadi, ptáci i
savci. Největší pozornost přitahují
tříletá puma a šestnáctiměsíční lvíče.
Nejen turistů.
„Rozhodnutím Městského úřadu Be-
roun mají provozovatelé Zoodomku
zákaz používat stavbu k účelu, k ja-
kému je používán,“ uvedl místosta-
rosta Karlštejna Janis Sidovský s
tím, že dům je kolaudací určen k by-
dlení osob, nikoliv hadů, opic a še-
lem. „Navíc v objektu bydlí i lvice,
která patří do druhu zvířat vyžadují-
cí zvláštní péči - ani k jejímu chovu
nemá provozovatel příslušná povo-
lení, což sám potvrdil. Osobně jsem
v Zoodomku byl v říjnu, myslel jsem,
že by byla možná nějaká spolupráce
s městysem, ale při zjištění, že zde

dochází k porušování zákonů, to
samozřejmě není možné,“ doplnil.
Pro Pavla Jindru je však zákaz vyda-
ný berounskou radnicí pouhou, jeho
slovy, »A 4řkou«. „Na základě pod-
nětu Městyse Karlštejn bylo Měst-
ským úřadem v Berouně vydáno
Rozhodnutí o Zákazu užívání stav-
by,“ připouští, ale… „Tento zákaz je
adresován mě jako soukromé osobě,
a to jako pronajímateli i provozova-
teli Zoodomku. Nemovitost však
pronajímá a Zoodomek provozuje
Obecně prospěšná společnost Le-
murs & Birds park o. p. s. Navíc bylo
proti tomuto rozhodnutí 11. 2. 2019
podáno odvolání, ke kterému se do
dnešního dne nikdo nevyjádřil,“ tvr-
dí Jindra. (Dokončení na straně 9)

Chystáme řadu akcí!
Milí spoluobčané! Karlštejn ožívá
novou sezónou, během které se v
městysi i na hradě uskuteční řada
kulturních a sportovních akcí.
Kromě tradičních Čarodějnic (30.
dubna) a Májů (26. května) se může-
te těšit i na 2. ročník závodu Běhej
lesy Karlštejn (18. května), jehož tra-
sa vede až do lomu Velká Amerika v
sousední Mořině. Na začátku června
se k nám vrátí jak Královský průvod,
(2. června), tak tříkolky i motorky z
Čech a Evropy (8. karlštejnský sraz
trikes & moto, 7.- 9. června). Léto na
hradě bude patřit sérii představení
Noc na Karlštejně a koncertu 4 Te-
norů. Gotický skvost bude od podzi-
mu v rekonstrukci, což ale nezname-
ná, že se uzavře veřejnosti. V Rytíř-
ském sále městys ve spolupráci s
hradem Karlštejn plánuje speciální
večer. (Dokončení na straně 9)

Děti přišly ve žluté, žlutá
byla svačina i oběd...
Sluníčkový den jsem na konci března uspo-
řádali v karlštejnské školce. Oslavili jsme
tak příchod jara, na které jsme se všichni
moc těšili. Děti měly za úkol přijít do škol-
ky oblečeny do něčeho žlutého. Po příchodu
do třídy dostaly sluníčkové medaile a žlutou
rolničku, kterou jsme připevnili na bundy a
na vycházce jsme pak vesele cinkali. Vše se
ten den točilo okolo žluté barvy - hry, kres-
lení, jídlo i sázení cibulek, ze kterých našim
malým zahradníkům doma vykvetou žluté
narcisky. Jídlo nám ten den kuchařky také
připravily stylové - vaječnou pomazánku,
kterou si děti samy mazaly na chléb. K obě-
du jsme měli zapečené brambory a žluté
menu zakončil vanilkový tvaroh k odpoled-
ní svačině. Slavnostně jsme si prostřeli stoly
a nechyběl ani moučník v podobě žluté bá-
bovky od učitelky a nádherná kytice žlutých
tulipánů, kterou přinesl Maxík s Majdou.
Den byl krásně žlutý a veselý. Těšíme se na
další jarní dny i nové zážitky v naší školce.

Marcela HašlErOVÁ, Mš Karlštejn

Karlštejnský bunkr
slaví páté výročí
Museum lehkého opevnění Karlš-
tejn vstupuje letoškem do páté sezó-
ny provozu. Samotný bunkr tu ov-
šem je už 80 let! Expozice muzea
ukazuje exteriér a zejména interiér
pevnůstky co možná nejpřesněji v
takové podobě, v jaké byla připra-
vena na podzim roku 1938 při všeo-
becné mobilizaci před nadcházející
světovou válkou.
Připomíná nám vypjatou dobu, kdy
byl náš národ neobyčejně semknutý
a zároveň všemožně podrývaný a
oslabovaný. Ukazuje technickou
zdatnost tehdejších inženýrů, stava-
řů (i v kontextu celé obranné linie
kolem Prahy či opevnění v rámci
celé tehdejší republiky) a dokumen-
tuje na tehdejší dobu vyspělou vo-
jenskou taktiku. (Dokončení na str. 8)

Čtyřicet dětí z Karlštejna a okolí
cestovalo za vědou do Plzně. Spo-
lečně jsme bádali v Techmanii, nav-
štívili sportovní areál, zastavili se
ve vodním světě. Děti si vyzkoušely
práci televizního komentátora, který
má na starosti počasí, a samozřejmě
nechyběla ani návštěva potápějící se
lodě. Svět vědy děti  moc baví, svou
oblast zájmu si tu našel každý. 
Další společné zážitky nás čekají na
prvomájovém výletu pro rodiče, dě-
ti, seniory, prostě pro všechny, kteří
mají chuť se někam společně podí-
vat. Ve středu 1. 5. vyrazíme do
Centra řemesel a bylinných zahrad
Botanicus. Spoustu starobylých ře-
mesel si budeme moci i vyzkoušet.
Přihlášky do 24. 4. na 725 482 037
a eknopova@domecekhorovice.cz. 

Eva KNOPOVÁ, Krupná

Do Plzně jeli za vědou, v Botanicu zkusí řemesla

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     4/2019 (89)                

SÁZELI KYTKY. Děti z karlštejnské školky při sázení narcisek. Foto Marcela HAŠLEROVÁ

Šelmy z centra městyse zmizí
KDY A KAM SE ZOODOMEK ODSTĚHUJE, JEHO PROVOZOVATEL PROZRADIT NECHCE

Karlštejnský zpravodaj

V PLZNI. Výprava dětí z Karlštejna a okolí před Techmania Science Cen-
ter v Plzni. Foto ARCHIV
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Karlštejnský bunkr slaví páté výročí
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Nabízíme: dvousměnný provoz, víkend jednou za 14 dní, nástupní mzda 20 000 Kč.
Očekáváme: pracovitost, spolehlivost, praxe v prodeji potravin vítána, ale není nutná.

Nástup IHNED.

Kontakt - vedoucí prodejny p. Angermayer, tel.: 739 544 527

Pro naši prodejnu potravin v Řevnicích
přijmeme prodavače/čku na HPP

Svou významnou roli pro jeho sou-
časnost má i Městys Karlštejn, který
pomohl s jeho obnovou i se zakom-
ponováním do infrastruktury obce.
Bunkr se tak změnil na jednu z mí-
stních dominant a míří k němu sku-
piny turistů či zájmových spolků.
Zastavili se tu třeba i nadšenci s his-
torickými vojenskými vozidly či čle-
nové klubu Velorexů. Bunkr byl na
podzim také jednou ze zastávek prů-
vodu pořádaného obcí ke stému vý-
ročí založení republiky. 
V muzeu od jeho otevření přibyly
mnohé exponáty, které dotvářejí je-
ho autenticitu - leckde i v detailech
pro znalce, jako jsou třeba nýty na
helmách. K lehkému kulometu byla
například dodána originální lafeta
(soustava pro uchycení a míření) na-
místo jednoduché, provizorní lafeta-

ce. Návštěvníkům je umožněno vy-
zkoušet si originální výstroj nebo se
třeba rozhlédnout po okolí z obou
periskopů a zároveň si při tom udělat
i vlastní fotografie.
V současnosti hledáme nadšence k
doplnění svého týmu, tak pokud vás
či vaše blízké taková činnost zajímá,
neváhejte se nám ozvat. Doufáme,
že pátá sezona bude úspěšná a že bu-
dou návštěvníci odcházet spokojeni i
poučeni.
Aktuální otevírací doba:
Květen - červen (a již také v dubnu o
Velikonocích): So, Ne a o svátcích
10 - 18.00 hod.
Červenec - srpen: každý den kromě
pondělí 10 – 18 hod.,
Září - říjen: So, Ne a o svátcích 10 -
18 hod. Jan ČerViNkA,

MLOk karlštejn

INSTALATÉRSTVÍ
a BARVY-LAKY

HŘEBÍK
Čs. Armády 97, Řevnice

Tel.: 777 558 345; 257 316 416
Prodej: všech druhů barev, instalatérského zboží, 

vodovodních baterií zn. Novaservis, kanalizačních šachet,
čerpadel, pilových řetězů zn. Oregon, vrutů 

a silikonů zn. Fischer int., nářadí Knipex 

Nabídka služeb: Míchání všech druhů barev a lazur
Primalex a Johnstone´s - VŠE NA POČKÁNÍ; Broušení

pil. řetězů a kotoučů, kuchyňských nožů 
a nožů do sekaček; výroba klíčů; výměna propan-butano-
vých a propanových lahví; NOVĚ - STROJNÍ ČIŠTĚNÍ

ODPADŮ i KANALIZACÍ, zámečnické práce

Topoly padly, nahradí je olše, jilmy a duby

BUNKR KARLŠTEJN
SHÁNÍ POSILU!

Museum lehkého opevnění přijme průvodce/pomocníka 
pro tuto sezonu i déle ke spolupráci podle případné dohody.

Vhodné i pro studenty.
Vhodné pro místní i »přespolní« - pomůžeme popř. 

s ubytováním. Proškolíme, zaučíme a také slušně zaplatíme.

Kontakt: 602 222 300, sktmel@seznam.cz

Ve velkém se v minulých dnech kácely vzrostlé stromy na levém břehu řeky
Berounky mezi Karlštejnem a Srbskem. „Povodí Vltavy kvůli padajícím ko-
runám stromů rozhodlo o celoplošném odstranění Kanadských topolů,“
uvedl místostarosta Karlštejna Josef Čvančara s tím, že stromy byly vysá-
zeny v 60. letech minulého století a jsou až na výjimky na pokraji život-
nosti. „Některé stromy jsou napadeny houbami a při silnějším větru se
koruny lámou. Dalším důvodem odstranění je vyjádření správy CHKO
Český kras, že tento druh dřeviny sem nepatří. Bude proto nahrazen olše-
mi, jilmy a duby,“ uzavřel Čvančara. Text a foto NN M FRÝDL

U BUNKRU. Zájemci o prohlídku Musea lehkého opevnění u centrálního
parkoviště v Karlštejně.  Foto Jan ČERVINKA
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»Hraná« U Mlsné huby: Po jitrnicích se jen zaprášilo...
Po delší odmlce jsme se opět sešli v naší milé, i
když malé,  karlštejnské hospůdce U Mlsné huby.
Tentokráte nás mile překvapil houslista Třehusku
Ivan Nesler, který poprvé s námi usedl za stolem
a spustil nejen naše oblíbené písničky, ale zahrál
si i na basu, kterou mu její majitel Standa velmi
rád propůjčil. 
Dorazilo sedm výborných muzikantů: basa, hous-
le, kytary, ukulele, banjo  a - jedna zvláštnost.  Jir-
ka Chyba přinesl takový neobvyklý nástroj,  ná-
zev nevím, ale zahajoval s tím hranou a také ozna-
moval  přestávky. Když na to troubil, vypadalo to,
že bečí beran. Byla u toho docela legrace.  Všichni
jsme si to chtěli vyzkoušet. Musím přiznat, že
mně to moc nešlo, vypadalo to, že bečí ne beran
ale ovce, nebo možná i - koza! Péťa s Petrem

Boudníkovi nás zase hezky pohostili, vždycky na
stůl dají nějaké mlsky  a starají se o nás, abychom
měli stále co pít. A Luboš dokonce přinesl jitrnič-
ky! Po těch se ovšem jen zapášilo - krásná práce!
Byl to nádherný večer, končili jsme hodně po půl-
noci. Je to opravdu fajn, scházíme se takto skoro
každý pátek. Bezva lidi, bezva muzika, no prostě
paráda nejen pro mne, ale pro každého, kdo si při-
jde buď zahrát a zazpívat, nebo jen poslechnout.
dobrou muziku. 
Příští hraná se bude konat 12. dubna - tentokrát
ovšem ne v Karlštejně, ale v Černošicích, Na Kři-
žárně. Domlouvá basista Standa. Už se moc těším
a vy se těšte též - všechny vás srdečně zvu. Ať žije
muzika, ta dobrá zvlášť!             Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Na jaře by člověk v karlštejnském
Muzeu betlémů očekával klid připo-
mínající medvědí zimní spánek. Ale
není tomu tak. 
Každoročně připravujeme nová veli-
konoční témata pro Hravé dílničky,
kde si skupiny i individuální zájemci
mohou vyzkoušet moderní techniky
aplikované na velikonoční tradice.

Novinkou jsou naše dva jarní vzdělá-
vací programy pro školy a školky.
První program pod názvem Včelí
hrátky je zaměřený na poznávání ži-
vota včel. Díky našemu prosklenému
úlu mohou děti nahlédnout přímo do
centra dění v úle, aniž by byly ohro-
ženy včelím bodnutím. Děti pracují
se včelařským nářadím, vyzkouší si

včelařský oblek a formou her a sou-
těží se dozvídají vše o tom, čím jsou
nám včely prospěšné a co se my, lidé,
můžeme od včel naučit. Na závěr dě-
ti ochutnávají med.

Příběhy vyprávěné hradem
Druhý vzdělávací program nazvaný
Příběhy, které vypráví hrad seznamu-
je děti se životem lidí na hradě i v
podhradí v době zakládání hradu
Karlštejna. Jedná se o »bojovku« pl-
nou všetečných otázek, hledání his-
torických souvislostí i fyzické práce
při »stavbě« hradu. Děti při tomto
programu musí doslova prošmejdit
celý areál muzea i blízké okolí, aby
splnily všechny úkoly, které jsou pro
ně připraveny. Závěrečné dobývání
hradu je spojeno se sladkými odmě-
nami pro všechny zúčastněné.
U obou programů máme varianty pro

různé věkové skupiny. Uspořádáme
je kdykoli i mimo otevírací dobu mu-
zea, ale je třeba se na ně předem ob-
jednat. romana TrEŠLOVÁ,

Muzeum betlémů Karlštejn

V muzeu si hrají se včelami, stavějí hrad
MUZEUM BETLÉMŮ LÁKÁ NA TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY I NOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

A obdobné je to podle něj i s nelegálním chovem
lvice: „V médiích se v souvislosti s naším lvíče-
tem Eliškou mluví o nelegálním chovu a zamít-
nutí žádosti k povolení chovu Druhů vyžadujících
zvláštní péči. V návaznosti na zamítnutí první žá-
dosti následovala v létě žádost nová, kterou dosud
nikdo nevyřídil.“ Navíc podle něj šelmy neobýva-
jí rodinný dům, nýbrž »zabezpečené ubikace na
zahradě«. 
Přestože je provozovatel Zoodomku přesvědčen,
že je právo na jeho straně, rozhodl se z Karlštejna
odejít. „Ne z důvodu nezákonnosti či nelegálnos-
ti naší práce a činnosti, ale hlavně pro to, že se
chceme věnovat cílům naší společnosti v oboru
edukativní a environmentální činnosti zaměřené

především na děti a mladou generaci,“ prohlašuje
s tím, že se nehodlá účastnit »inkvizičního honu
na čarodějnice, který se tu začal vyvíjet.« Kdy
Zoodomek z karlštejnské pěší zóny zmizí, však
prozradit nechce: „Datum stěhování zatím nevím.
Je zapotřebí vybudovat zázemí a ubikace pro zví-
řecí obyvatele a doladit legislativní žáležitosti.
Bude to ale, jak doufám, ještě v tomto roce.“
Podobně drží v tajnosti i to, kam se hodlá přestě-
hovat: „Místo, kde vznikne nové zařízení, nepro-
zradím - z důvodu jeho klidného vybudování. Bo-
hužel jsou lidé, kteří se snaží neustále škodit. Naši
návštěvníci se včas dozví, kdy a kam mohou při-
jít na prohlídku,“ uzavírá ředitel Lemurs & Birds
park o. p. s Pavel Jindra.             Miloslav frýDL

Pavel Jindra (vpravo) při zahajování provozu
Zoodomku na podzim 2016.             Foto ARCHIv

Chystáme řadu akcí!
(Dokončení ze strany 7)
Večer na hradě bude věnovaný 30.
výročí Sametové revoluce.
Své brány už 15. dubna otevře Auto-
kemp Karlštejn, který kromě pohodl-
ných chatek nově nabízí také ubyto-
vání ve čtyřech karavanech s vybave-
nou kuchyní a stanovou předsíní.
Život v naší obci zkrásní i nová kvě-
tinová výzdoba včetně rozkvetlých
kaskád, které umístíme u centrálního
parkoviště. Krásné jaro za úřad měs-
tyse přeje                Janis SIdovSký, 

místostarosta karlštejna

Šelmy z centra Karlštejna zmizí. Kdy? To se neví
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

»Hraná« U Mlsné huby. Foto ARCHIv

MALÍ VČELAŘI. Děti při Včelích hrátkách, které pro školy a školky přira-
vuje karlštejnské Muzeum betlémů. Foto Romana TRešLová

Na karlštejnských vinicích v těchto dnech vyvazujeme tažňě - jednoleté
plodné výhony zanechané po řezu se ohýbají do podvodorovné polohy a
vyvazují k vodícím drátům. Řez révy jsme dokončili začátkem března, ná-
sledně budeme stříkat příkmenné pásy herbicidy proti plevelům. Zima byla
pro révu příznivá, teploty neklesaly pod -15 stupňů, takže k poškození
mrazy nedošlo. Vlhčí zima rovněž pomohla částečně vyrovnat vláhový
deficit v půdě, i když vody je stále nedostatek. Nezbývá než doufat, že nás
letos nepotrápí pozdní jarní mrazíky, jako tomu bylo v roce 2017. Také při-
pravujeme pozemek pro novou výsadbu na trati Plešivec - koncem dubna
zde budou vysazeny klony Svatovavřineckého a Modrého portugalu. Vína
ročníku 2018 jsou téměř hotová a nyní již pomocí mobilní stáčecí linky (na
snímku) i nalahvovaná. Kromě tradiční nabídky se zákazníci mohou těšit
na novinky - Chardonnay či Hibernal. Foto Jarmila kozová

zdeněk Beneš, výzkumná stanice vinařská karlštejn

Přijela mobilní stáčecí linka, vinaři plnili lahve 
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Osovský PROVAS

Uběhlo už šestnáct let od chvíle, kdy
jsme v Osově naposledy slavili svá-
tek žen pod jeho původním názvem
MDŽ. Namísto toho jsme mu začali
říkat DOŽ, což je zkratka pro Den
osovských žen, a tak je tomu dodnes.
Letos se konal 9. března, po dvou
letech opět v prostorách tělocvičny
zdejší základní školy. 
V 16.00, kdy akce začínala, bylo již
plno nejen u stolů, ale prakticky všu-
de, s výjimkou nevelkého prostoru
určeného k výstupům účinkujících.
Některé návštěvnice se dokonce do
místnosti ani nevešly, takže je na
místě úvaha, jak situaci řešit příště -
když ani nájemce restaurace není
přístupný rozumné dohodě. 
Ženy byly u vchodu tradičně přivítá-

ny karafiátem. Prvním bodem pro-
gramu bylo vystoupení malých ma-
žoretek – Hvězdiček, členek Sokola
Beroun. Učitelky Pešicová a Nád-
vorníková následně uvedly roztomi-
lá vystoupení dětí z MŠ Osov a poté
přišly na řadu švadlenky sdružené v
kroužku šití Domečku Hořovice, jež
během krátké módní přehlídky před-
stavily vlastnoručně ušité modely.
Jejich vedoucí a zároveň moderátor-
ka Eva Knopová vyjádřila radost ze
spolupráce s naší obcí, která se dle ní
věnuje rozvoji dětí v nejrůznějších
oblastech zcela nadstandardně.  Ná-
sledovalo propracované vystoupení
dětské taneční skupiny vedené Zuz-
kou Fialovou a stejně pěkné tanečky
malých Berušek, s nimiž vystoupení

secvičila Jana Fialová. Tyto děti jsou
od loňského září účastníky kroužků
konajících se ve staré škole rovněž
pod záštitou Domečku Hořovice.
Petruška Packová a Sofinka Bale,
talentované malé zpěvačky, pěkně
zapěly za doprovodu kláves Aleny
Packové. Velké nadání opět prokázal
Viktor Packa bezchybnou hrou na
trubku. Lucinka Kafková uzavřela
dětská vystoupení dvěma písničkami
zahranými na klávesy. Členové Di-
vadla ze stodoly zopakovali maso-
pustní frašku. Následovala krátká
pauza a očekávání tradičního bodu
programu, tedy skupiny mužů jmé-
nem OCH (Osovští chlapi), kteří i
tentokrát vyvolávali od okamžiku,
kdy se objevili, srdečný smích. Ten-

tokrát pod názvem Special Home
Electronic předvedli roboty uzpůso-
bené pomoci v domácnosti ve všech
oblastech a vždy, kdy je třeba. Jejich
číslo sklidilo velký úspěch. Záhy do
místnosti napochodovali muži s ob-
čerstvením a hudební skupina Uvidí-
me, která akci doprovázela, začala
hrát k poslechu a také k tanci. Toho
přítomní rádi využili a nefalšované
veselí pokračovalo do pozdních ve-
černích hodin. Akci vtipně a pohoto-
vě komentoval Josef Kozák. 
Za náročnou organizaci patří velké
díky Obecnímu úřadu Osov, spolku
KOS, místním hasičům a samozřej-
mě všem, kteří se podíleli na secvi-
čování a přípravě programu!

marie PLEcITá, osov

Chlapi předvedli ženám speciální roboty
DOŽ - DEN OSOVSKÝCH ŽEN: KARAFIÁTY, OBČERSTVENÍ, MUZIKA, BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM...

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  4/2019 (166)

Použité věci můžete
nosit na obecní úřad
Sbírku použitého ošacení pro Dia-
konii Broumov vyhlásil OÚ Osov.
Jedná se o letní i zimní oblečení,
lůžkoviny, ručníky, záclony, domácí
potřeby (nádobí, skleničky), při-
krývky, deky, nepoškozenou obuv,
nepoškozené hračky, menší elektro-
spotřebiče (i nefunkční), knihy a ča-
sopisy. Nemohou vzít ledničky, tele-
vize, počítače, matrace, koberce, ná-
bytek, jízdní kola a dětské kočárky.
Věci můžete odevzdávat na obec-
ním úřadě PO - ST od 8.00 do 17.00,
ÚT a ČT od 8.00 do 15.00, nebo po
telefonické domluvě na tel.: 311 584
256. Sbírka bude ukončena 18. 4.
Věci, prosím, balte do igelitových
pytlů či krabic. Děkujeme! (map)

Osovské aktuality
* Zápis do 1. ročníku ZŠ Osov pro příští školní
rok 2019/2020 se konal 8. dubna. 

Soňa Kocmanová
* výlet do Prahy pořádá 13. 4. obec Osov. Se
zkušenou průvodkyní navštívíme kostel Svatého
Mikuláše a Panny Marie Vítězné, kde je vystave-
no Pražské Jezulátko, prohlédneme si Malou St-
ranu, Kampu i Karlův most, zajištěn bude společ-
ný oběd. Odjezd autobusu od obecního úřadu je v
9.45, návrat kolem 17.00. V ceně 350 Kč/osoba je
zahrnuta doprava, průvodkyně i oběd.          (map)
* Kondiční a relaxační cvičení (nejen) pro seni-
ory se bude poprvé konat ve staré osovské škole
26. 4.  od 18.30 do 19.30. Na sebe vezměte poho-
dlný cvičební úbor, s sebou podložku na cvičení,
malý ručník a pití. Těší se na vás cvičitelka Jana
Červená.  marie PLEcITá
* Sběr papíru se bude konat 29. 4. - 6. 5. (do
9.00). Balíky s papírem odevzdávejte svázané a
zvážené do kontejneru, který bude přistaven u zá-
kladní školy v Osově.                  marie PLEcITá
* Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční 30. 4.
Shromáždíme se u obchodu v Osově a  poputuje-
me nad Osovec k připravené hranici. Čekají vás
soutěže pro děti, opékání buřtů a příjemná zába-
va. Hodinu zahájení upřesníme. (map)
* Elektroodpad se v Osově vybírá každou nedě-
li od 10 do 12.00 u hasičské zbrojnice. Jiné ter-
míny po domluvě v čp. 47 (Chvojkovi).       (map)

SPECIAL HOME ELECTRONIC. Osovští chlapi na Dnu osovských žen představili roboty uzpůsobené
jakýmkoliv činnostem v domácnosti. Foto Marie PLECITÁ

Osovští šikulové založili firmu a dali se do práce
Osovští čtvrťáci se zapojili do pro-
jektu České spořitelny Abeceda pe-

něz, jehož cílem je zvýšení finanční
gramotnosti. Děti se naučí interak-
tivní a hravou cestou zažít svět pod-
nikání. Zahájení projektu předcháze-
la exkurze v berounské pobočce
České spořitelny. 
Čtvrťáci si založili minifirmu Osov-
ští šikulové a začali společně vyrá-
bět předměty s jarní a velikonoční
tematikou. Třída se jim už plní vý-
robky, které pod jejich šikovnýma
rukama postupně vznikají. Na pro-
jekt dohlíží manažerka Mgr. Řežáb-
ková, která se na děti přijela podívat
s ředitelkou berounské pobočky.
Zkontrolovala účetní knihu i výrob-
ky a děti pochválila.
Na závěr projektu budou své výrob-

ky nabízet na jarmarku, který se us-
kuteční ve čtvrtek 11. dubna v po-
bočce spořitelny v Berouně od 14.30
do 16.30 hodin. Všichni jsou srdeč-
ně zváni.

Nejlepší jeli do Lochovic
Počátkem března se konalo školní
kolo recitační soutěže. Předcházela
mu třídní kola, ze kterých vzešli nej-
lepší recitátoři. Chlapci a děvčata
přednesli své básně před ostatními
spolužáky, kteří přidělovali hlasy
soutěžícím. V každé kategorii si děti
vybraly tři nejlepší, kteří  reprezen-
tovali osovskou školu v okresním
kole v Lochovicích.          Text a foto

Soňa Kocmanová, ZŠ osov
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Muž »v bezvědomí« byl mrtvý několik dní
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kromě tragického případu zasaho-
vali řevničtí záchranáři poslední
březnový víkend v Zadní Třebani
ještě čtyřikrát: u staršího muže, který
po pádu utrpěl poranění obličeje i
nohy, u cévní mozkové příhody star-
ší ženy, vysokých teplot malého
chlapečka a úrazu kotníku ženy st-
ředního věku. Všichni pacienti byli
převezeni do nemocnice k dalšímu
ošetření. 
„V současné době nám cestu k paci-
entům do Zadní Třebaně, Litně, Běl-
če a dalších obcí komplikuje uzavír-
ka silnice mezi Řevnicemi a právě
Zadní Třebaní,“ postěžoval si ředitel
záchranky Bořek Bulíček. Stavbaři
prý sice sanitkám umožňují průjezd

uzavřeným úsekem a ráno i odpoled-
ne telefonicky informují dispečink
záchranářů o tom, co se na stavbě
právě děje, ale... „Do rozkopané uza-
vřené silnice vjíždí navzdory zákazu
vjezdu soukromá auta a významně
omezují nebo i zastaví průjezd sanit-
ního vozu oblastí již tak přetížené
stavebními stroji,“ konstatoval Bulí-
ček „Jsou to většinou obyvatelé sou-
sedních obcí - místní, kteří bydlí v
této exponované oblasti, parkují své

vozy na silnici před uzavírkou a
domů docházejí pěšky,“ dodal. 
Policie dodržování zákazu vjezdu
kontroluje namátkově. „Policisté z
obvodního oddělení Řevnice, tak i z
dopravního inspektorátu se věnují v
rámci hlídkové služby i kontrole do-
držování zákazu vjezdu do uzavřené
silnice mezi Zadní Třebaní a Řevni-
cemi,“ uvedl mluvčí krajského ředi-
telství Policie Středočeského kraje
Zdeněk Chalupa. „Pokud zjistí, že

některý řidič porušil zákon o silnič-
ním provozu, budou to s ním řešit
podle příslušného zákona,“ upřesnil.

Miloslav FrÝDl

Noční hlídky zakázané projíždění nezaznamenaly
Dle mých informací během pracovní doby od Zadní Třebaně do Řevnic a
naopak nikdo z důvodu přítomnosti pracovních strojů neprojede. V případě
potřeby průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému máme kon-
takt na stavbyvedoucího, který zařídí okamžité odstavení strojů.
Co se týče noční doby, zatím jsme tu měli v době uzávěry tři noční hlídky,
které úsek namátkově zkontrolovaly. Žádné nepovolené projíždění tímto
úsekem nezaznamenaly.
Během pracovní doby si zatím opravdu nemohu dovolit postavit do tohoto
úseku strážníka na celý den. Pokud se však poznatky o průjezdech budou
opakovat, budu tuto situaci tímto způsobem řešit. Jiří DLask,

vrchní strážník, Městská policie Řevnice

V pátek 5. dubna jsme se sešli v po-
zdním odpoledni, abychom ani my,
v Zadní Třebani, nezůstali pozadu a
připojili se k dobrovolnické akci -
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Měli
jsme v plánu vyčistit prostor kolem
řeky, směr nádraží. Početná skupina
maminek s dětmi si vzala na starost
centrum obce, kolem lokálky. 
Úklidu se zúčastnilo na třicet dobro-

volníků včetně dětí, nasbírali jsme
patnáct pytlů odpadu. Nacházeli
jsme spoustu věcí - kromě papírů a
igelitů také třeba záchodové prkén-
ko, oblečení, nebo boty... 
V části kolem řeky je cesta, kterou
využívají pejskaři k venčení svých
miláčků, a většinou po nich neuklízí.
Snažili jsme se je na to upozornit
vlastnoručně vyrobenými cedulemi.

V nejbližších dnech tu bude umístěn
stojan s pytlíky na psí exkrementy.
Doufáme, že se tím čistota této části
obce zlepší. Závěrem došlo i na malé
občerstvení v nádražní hospůdce,
kde jsme akci zhodnotili. Děkuji
všem, kteří se účastní pravidelně, i
těm, kteří letos přišli poprvé. Tak za-
se za rok! Petra FrÝDloVÁ, 

zastupitelka Zadní třebaně

Odstraňte své vraky!

Lidový dům v Řevnicích patřil první
dubnovou sobotu dětské lidové mu-
zice Notičky. Konal se zde další z
jejích plesů. K tanci a poslechu hrá-
ly jak samy děti, tak osvědčená sku-
pina Ideal Band.
Návštěvníky plesu večerem prová-
zel otec hned dvou členů dětské mu-
ziky, Jan Flemr. Hosté mohli podpo-
řit Notičky nákupem lístků do bazár-
ku, využít dámské volenky a zhléd-
nout hned dvě překvapení. První se
neslo v duchu pohádky Karlík a to-
várna na čokoládu, to druhé bylo op-
ravdovým vrcholem večera - návš-
těvníkům plesu přišla zahrát  skupi-
na Queen píseň Bohemian Rhapso-
dy. Freddie Mercury i všichni ostat-
ní byli opravdu věrohodní a - skvělí!

Publikum odměnilo obě překvapení
dlouhotrvajícím potleskem.
Notičky se rozloučily s kontrabasist-
kou Luckou Flemrovou, s jejím bra-
trem Jonášem zase oslavily osmnác-
té narozeniny. Půlnoční losování
hlavních cen bylo napínavé - návš-
těvníci si odnášeli např. pytle cibule,
vstupenky na muzikál, sušičky ovo-
ce, předplatné NN či ceny od pivo-
varu Bobr ze Zadní Třebaně. Ples se
vydařil a hosté se domů rozcházeli
až k ránu. Notičky děkují sponzo-
rům, dárcům i rodičům za pomoc.
My, rodiče, zase vedoucím Notiček
Lence Kolářové, Pavlínce Petrové a
Marušce Brennerové za skvělé ve-
dení souboru.   Petra FrÝDloVÁ,

Zadní třebaň

Místo závor podjezd...
(Dokončení ze strany 1)
„Se stavbou podjezdu jsou pochopi-
telně spojeny rozličné změny sou-
časné situace, které budou na setká-
ní prezentovány,“ popsal starosta
Řevnic Tomáš Smrčka. Nový pod-
jezd v ulici Pražská má nahradit stá-
vající přejezd a současně umožnit
odbočení k areálu bývalé Eurovie.
Tam by měla vést i nová cesta mezi
tratí a řekou od lávky. Prezentovány
budou také návrhy protihlukových
opatření, rekonstrukce nádražní bu-
dovy a úpravy všech nástupišť s
bezbariérovým přístupem. Na jaře
se občané budou moci seznámit i s
výsledky studie protipovodňových
opatření pro areál bývalé Eurovie.
Tu si město nechalo zpracovat a ho-
tova by měla být do 10. května. Poté
se má uskutečnit participační jedná-
ní k budoucímu využití této oblasti.
V Letech začali s veřejnými debata-
mi o rozvoji obce poté, co radnice
získala výsledky dotazníkového šet-
ření mezi občany. Na počátku roku
se ho zúčastnilo 24% obyvatel star-
ších 15 let. Již se uskutečnily debaty
o územním plánu, zeleni a veřejném
prostranství. Ještě do prázdnin se má
uskutečnit diskuse o dopravě v obci
a životním prostředím včetně prob-
lematiky odpadů a hospodaření s
vodou.           Pavla NoVÁČKoVÁ

Vyrazí za Francouzi
Cestu do partnerské obce Villeu
Loyes Mollon ve Francii podniknou
od 6. do 9. června obyvatelé Dobři-
chovic. Autobus vyrazí 6. 6. ráno,
pozdě odpoledne budeme přivítáni
ve Villieu Loyes Mollonu. Na pátek,
sobotu a neděli pro nás naši přátelé,
jako vždy, připravují krásný pro-
gram. Na zpáteční cestu domů se
autobus vydá v neděli 9. 6. večer,
aby přijel do Dobřichovic v pondělí
v časných ranních hodinách. 

Václav KratocHVíl,
Dobřichovice

Na plese měli »queeny« i s Freddiem

Obec Zadní Třebaň žádá výzvou na
úřední desce provozovatele o odkli-
zení jejich vraků: Volkswagen Golf,
SPZ 6A8 06 - 38, stříbrné barvy,
odstavený v ulici U Mlýna a Fiat
Punto, SPZ 2SC 05- 28 nechaný za
mostem na Ostrově vpravo. Pokud
nebudou vraky odstraněny, nechá
je obecní úřad odvézt na náklady
provozovatele vraku.       Text a foto
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Třicet dobrovolníků nasbíralo patnáct pytlů odpadu

Z našeho kraje 
* Železniční přejezd v Bělči je od
8. do 23. 4. uzavřen. Zastávka pro
autobusy, které v současné době na-
hrazují vlaky na opravované trati Z.
Třebaň - Lochovice, byla přesunuta
z nádraží ke křižovatce ulic Karlš-
tejnská a Květnové revoluce.    (sml)
* Hromadné očkování psů a koček
proti vzteklině se bude konat 9. 4.
od 18 do 18.45 u Obecního úřadu  v
Letech. Cena jedné dávky je 100, u
kombinované vakciny 250 Kč.   (bt)
* Jarní burzu můžete navštívit 13.
4. od 8 do 13.00 v ZŠ Dobřichovice.
Prodat či koupit lze dětské oblečení,
boty, sportovní vybavení, kočárky,
kola, hračky, knihy... Další informa-
ce na 602 774 371. (jach)
* Garage Sale – prodej nepotřeb-
ných věcí z domu se uskuteční 13. 4.
od 10 do 15.00 v Řevnicích. Infor-
mace o akci  a  přihlášení na: 775
349 331 nebo e-mailu Wildmanno-
va.R@seznam.cz.                          (rw)
* Začátek uzavírky silnice prochá-
zející Svinařemi se z původně ohlá-
šeného 1. 4. posunul na 15. 4. V obci
se bude opravovat most, objíždka až
do 30. 9. povede přes Hodyni. Další
informace včetně mapy objízdných
tras na www.svinare.cz.             (box)
* Den otevřených dveří pořádá MŠ
Svinaře 16. 4. od 9 do 10.30. Po te-
lefonické domluvě lze dohodnout i
jiný termín návštěvy MŠ. (box)
* Vítání občánků organizuje 20. 4.
obec Lety. Rodiče nově narozených
dětí, kteří se chtějí zúčastnit, se mo-
hou hlásit na obecním úřadu.       (bt)
* Větve na pálení mohou až do 30.
4. vozit k Berounce pod srub obyva-
telé Letů. Klíče od závory jsou bě-
hem týdne k zapůjčení na obecním
úřadu, o sobotách je závora otevřena
od 10 do 12.00.                                (bt)
* Na pomoc záchranné službě s pa-
cientem vyjeli řevničtí profesionální
hasiči 25. 3. do Korna. Muže se zd-
ravotními obtížemi snesli pomocí
vyprošťovací vany z prvního patra
rodinného domu a nepřístupným te-
rénem k vozu záchranky. (pav)

NA PLESE. Členky dětské lidové muziky Notičky »juchají« na hudebním ple-
se v Řevnicích. Foto NN M. FRÝDL
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Sňozík »čaroval«, vyrazil tři penalty!
JAK SI V UPLYNUÝCH ČTRNÁCTI  DNECH VEDLI FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Letovští dokázali do-
ma zdolat na pokutové kopy lídra
tabulky, v dalším zápase na domá-
cím hřiští však podlehli Chlumci.
První jarní mistrák odehráli fot-
balisté Řevnic.   (mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Rožmitál 1:1 (PK 3:1)
Branka: Jarolím
Utkání s vedoucím týmem tabulky
nabídlo pohledný kombinační fotbal.
Hosté se ujali vedení poté, co jejich
útočník využil nepřesnou zpětnou
přihrávku Dominika Kischera k sólu
a sám před vybíhajícím gólmanem
nezaváhal. Minutu nato trefil Jaro-
lím z přímého kopu břevno! Další
dvě gólovky vyrazil výborně  chyta-
jící Sňozík. V 60. minutě bylo vy-
rovnáno: míč vyvezl z vlastní polo-
viny Baubín, našel Jarolíma a jeho
dělovka z 20 metrů skončila v síti -

1:1. Hosté měli dvě velké šance me-
zi 69. a 70. minutou. O chvíli pozdě-
ji nečekaně vystřelil Chalupa z 25
metrů a míč skončil těsně vedle
branky překvapeného gólmana. O
druhý bod pro Lety se kromě střelců
pokutových kopů zasloužil hlavně
vynikající Sňozík, který tři penalty
vyrazil! Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Chlumec 1:2 (0:1) 
Branka: Čermák
Hosté proslulí svým důrazem, zdržo-
váním hry a nesportovním chováním
opět slavili úspěch. Vedení se ujali
už ve 3. minutě, kdy domácí obrana
pozdě reagovala na dlouhý pas a
útočník Chlumce své sólo proměnil
ve vedoucí branku. Poté se hosté za-
táhli a houževnatě bránili vedení. Po
skončení prvního poločasu jim byl
vyloučen Ciprián za udeření hlavou
a prudké strčení do protihráče. I po
změně stran hosté urputně bránili, ke
zdržování hry používali všechny
možné prostředky často se uchylují-
cí ke zdržování a k nesportovnímu
chování. Domácí si s tím nevěděli
rady. V 86. minutě byl odpískán po-
kutový kop za držení a hosté odsko-
čili na dvougólové vedení. V 90. mi-
nutě snížil po centru Dominika Kis-
chera hlavou Čermák. (jik)

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Dobříč - Dobřichovice 3:1
Branka: Zamrazil
Domácí, kteří sestoupili z krajské I.
B třídy, by se tam prý chtěli vrátit...
Po vyrovnané první půlhodině hry se
ujali vedení gólem z vymyšlené pe-
nalty. (Stoper odkopl míč do zámezí,
načež ho doběhl útočník a opřel se
do něj!) Hosté byli ve zbytku polo-
času nebezpečnější a ve 43. minutě
vyrovnali na 1:1. Po pěkné střele z
dálky se balón odrazil od obránce,
přímo před Zamrazila, který nezavá-
hal a z »voleje« gólmana propálil.
Zlomový okamžik přišel v 55. minu-
tě. Hostující obrana trochu zaspala,
nechala na hranici pokutového úze-
mí domácí útočníky vklidu hrát a -
vsítit druhou branku! Dobřichovičtí
znovu zvýšili aktivitu, jenže domácí
často faulovali, »takticky« kousko-
vali hru a předstírali zranění. Ofen-
zivní snaha se hostům tentokrát ne-
vyplatila: z protiútoku do otevřené
obrany dostali v 71. minutě třetí
gól...  Miloslav OMÁČKA
Dobřichovice - Štěchovice B 3:1
Branky: Šlapák 2, Mistoler
Po vítězství nad posledním týmem
tabulky patří Dobřichovickým v ta-
bulce sedmá příčka. (mif)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Stašov - Karlštejn 2:0.
Karlštejn v oslabené sestavě neode-
hrál špatné utkání. Bojoval, místy
soupeře přehrával, ale zradila ho sla-
bá koncovka.           Michal ŠAMAN
Karlštejn - Nový Jáchymov 2:2
Branky: Gráz, Zajíc
Karlštejnští protrhli čtyřzápasový
gólový půst a hned z toho byl zisk
prvního jarního bodu. Hosté, přesto-
že byli lepším týmem, zachraňovali
remízu až v závěru zápasu.        (miš)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Mořina 0:1
Hosté sice byli favority, ale na hřišti
to tak vůbec nevypadalo. Ostrovan
může mrzet řada nevyužitých šancí.
Pak stačila v 63. minutě jedna chyba,
špatně zahraný ofsajd systém, a tři
body se stěhovaly na Mořinu. (Mák)
Zaječov - OZT 5:0
Ostrovan nejel do Zaječova, na hřiš-
ti lídra tabulky, s velkými ambicemi.
Nastoupil bez několika členů základ-
ní sestavy, navíc několik hráčů nedo-
končilo zápas kvůli zranění.    (Mák)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Zaječov 1:2
Branka: Černý (z penalty)
Všechny branky padly do poločasu -
hosté se dostali do dvoubrankového
vedení, domácí snižovali z pokuto-
vého kopu. (mif)

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Drahelčice 0:1
Domácí inkasovali rozhodující gól 9
minut před koncem. (Mák)

Ve finále smetli...
(Dokončení ze strany 5)
Vítězi se stali borci FK Lochovice.
V neděli ráno přišla řada na starší
přípravku, tedy ročník 2008 a mlad-
ší. Jak je již naším zvykem, první
zápas jsme prospali a prohráli s Krá-
lovým Dvorem 1:2. Ani postupem
času se naše výkony nezlepšily, chy-
běl zájem o hru, elán, bojovnost... V
šesti zápasech jsme dokázali vstřelit
pouze 2 góly a bez zisku bodu skon-
čili na posledním místě. Kategorii
starších přípravek vyhrál Králův
Dvůr, druhá skončila FK Admira
Praha, třetí FK Komárov.
Odpoledne patřilo nejmenším fotba-
lovým nadějím, tedy ročníku 2012.
Hrálo se na dvou malých hřištích a
bez výsledků. Oceňovalo se nasaze-
ní i jakákoliv fotbalová parádička. 
Špagetový turnaj pokračoval další
neděli, kdy umění ukázali holky i
kluci ročníku 2012-2013, a to hned z
24 týmů! „Celkem se, tentokrát už
dvouvíkendového, Špagetového tur-
naje zúčastnilo 59 týmů, tedy více
než 500 hráčů. Jsem rád, že zájem o
turnaj neustále roste. Děkuji hráčům
i trenérům, ale hlavně Zámeckému
dvoru a obci Všeradice za pomoc a
podporu,“ uzavírá Michal Vitner. 
Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

V sobotu 6. 4. žáci řevnických »ná-
rodních« házenkářů na domácícm
hřišti ve skupině vyhráli nad Mod-
řany 10:2, ale prohráli se Starou Hu-
tí 6:9 i Svinovem 1:12. V neděli je v
Modřanech čekal boj o 5 .- 8. místo.

Nejprve porazili Březno 17:1, pak s
námahou znovu Modřany 6:4. V po-
sledním zápase vedli nad Čakovice-
mi 10:5, ale střelci ztratili mušku a

soupeř dokázal šňůrou sedmi branek
otočit zápas - 10:12. Z osmi účast-
níků jsme nakonec skončili šestí.
František ZAVADIL, NH Řevnice
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Házenkářští žáci skončili šestí z osmi

Sport po okolí
* Běžecký závod Dobřichovická
míle určený všem věkovým katego-
riím se koná 13. 4. od 14.00 v parku
města Dobřichovic. Přihlásit se mů-
žete prostřednictvím webových strá-
nek ZŠ Dobřichovice do půlnoci z
12. na 13. dubna.  (ak)
* Velikonoční turnaj v hokejbalu
se uskuteční o velikonoční neděli
21. 4. od 10.00 na hřišti Sokola Svi-
naře. (box)

V březnu se všenorské aerobičky zúčastnily dvou závodů jednotlivců. V
Pražském Aerobic Cupu si nejlépe vedly Nella Rindová (1. místo), Valerie
Hlušičková (2.) a Renata Feglarová (3.). Na Jarním aerobiku v Odolena
Vodě pak Anežka Zikmundová (1. místo) a Tereza Boudníková (3.). Nechy-
běly ani slzičky štěstí při přebírání vítězných pohárů. V nejbližší době če-
kají závodní týmy AC Olympia hned tři soutěže: Žij pohybem v Praze,
Dvorská Jednička ve Dvoře Králové nad Labem a Miniteams 2019 v Odo-
lena Vodě. Text a foto Katka ČeRnÁ, AC Olympia Všenory

Z jarních závodů přivezly několik medailí

Řevničtí házenkářští žáci na turnaji v Modřanech.     Foto Petra FRÝDLOVÁ

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
13. 4. 16:30 FK Lety - Olympie Zdice
20. 4. 17:00 FK Lety - Králův Dvůr B

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
13. 4. 16:30 Dobrovíz - Dobřichovice
20. 4. 17:00 Dobřichovice - Čisovice

KARLŠTEJN, okresní přebor
13. 4. 16:30 Žebrák - Karlštejn
20. 4. 17:00 Karlštejn - Březová

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
13. 4. 16:30 OZT - Svatá
20. 4. 17:00 Újezd - OZT

VŠERADICE, III. třída
13. 4. 16:30 Všeradice - Újezd
20. 4. 17:00 Podluhy - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
14. 4. 16:30 Roztoky B - Řevnice 
21. 4. 17:00 Řevnice - Hostivice B  


