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Žáci z Černošic řešili:  
Kam s ním?
Třída 3. D z černošické základní školy navštívila 
před Velikonocemi poučný a zajímavý ekolo-
gický program v Toulcově dvoře v Praze-Hos-
tivaři. Příjemná a trpělivá paní lektorka s žáky 
debatovala o třídění odpadu a také o tom, jak 
velký a negativní dopad mají smetiště na život-
ní prostředí. Děti školou povinné se dozvěděly, 
co způsobuje těžba ropy a co vše se překvapi-
vě může vyrobit z řádně tříděného odpadu.
Nabitý program byl proložen řadou aktivit. 
Zúčastnění tvořili plakát a reklamní spot, spo-
lečně třídili odpad či po hmatu určovali různé 
materiály. Do barevných popelnic pak roztřídili 
i odpadky, které zbyly ze svačiny, a poznávali 
původ zajímavého kusu předmětu. Na závěr si 
dokonce vyrobili vlastní ruční papír. (av)

Středočeský kraj plánuje opravu 
nádraží především v Nymburce, 
Rakovníku a v Mladé Boleslavi. 
Nezapomíná na další úseky včetně 
našeho regionu. „Chceme také re-
alizovat projekt takzvané Všejanské 
spojky, který by výrazně pomohl 
zvýšit význam železniční dopravy 
na Milovicku. Právě stav železniční 
trati z Lysé nad Labem na Mladou 
Boleslav je velmi špatný. Chceme, 
aby se SŽDC v nejbližší době 
zaměřila na komplexní rekonstrukci 
této důležité trati. Ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou usiluje-

me také o co nejrychlejší zahájení 
prací na modernizaci trati Pra-
ha–Kladno s odbočkou na Letiště 
Václava Havla. A chceme také 
pokračovat v modernizaci koridoro-
vých tratí, obzvláště se pak zaměřit 
na strategický úsek Praha–Be-
roun,“ sdělil hejtman Miloš Petera.
Mezi velké cíle SŽDC patří také 
zvýšení bezpečnosti na železnič-
ních přejezdech.
České dráhy se budou oriento-
vat především na modernizaci 
vozového parku či nasazování 
nových vozidel. „Máme také zájem 

opravit nádraží. Ať už z vlastních 
prostředků, nebo poté, co se 
uskuteční plánovaný prodej této 

části majetku Českých drah,“ 
vysvětlil na schůzce zástupce ČD 
Zbyněk Savara.

Kraj chce pokračovat v modernizaci trati z Prahy do Berouna
Představitelé kraje, Správy železniční dopravní 
cesty (SŽDC) a Českých drah (ČD) chtějí 
zkvalitnit železniční dopravu ve středních 
Čechách tak, aby se stala atraktivnější pro 
veřejnost.

 Radek Havlíček

Jaro je tu!
Máme po Velikonocích, a jak napovídá růžová 
scenerie nejen před dobřichovickou poštou, 
jaro je tady. Detail květů můžete obdivovat 
i na naší titulní straně.

Motorkáři vyjeli na silnice, 
nehody se množí

Začalo jaro a své stroje vytáhli z garáží i mo-
torkáři. Jsou proto opět účastníky dopravních 
nehod.
Ve čtvrtek 31. března odpoledne se v Dobři-
chovicích srazila motorka s osobním vozem. 
Oba řidiči skončili v rukou lékařů. Ti ošetřili řidi-
če motorky, který měl poraněnou ruku a nohu, 
a poté ho odvezli do pražské nemocnice. 
Řidička automobilu byla v šoku a po prvotní 
kontrole také zamířila k dalšímu lékařskému 
vyšetření.
Jiný motorkář se v neděli 3. dubna srazil 
s cyklistou mezi Rovinou a Hlásnou Třebaní. 
Řidič silnějšího stroje zranění neutrpěl, ale 
cyklista měl poraněnou hlavu a ruku. Po ošet-
ření na místě ho zdravotníci transportovali 
do traumacentra motolské nemocnice. V obou 
případech zasahovaly posádky Trans Hospital 
Plus. Příčiny vyšetřují policisté.

Záchranářský kurz v Karlíku
Kurz první pomoci s názvem Učte se od pro-
fesionálů proběhne i v Karlíku. Obecní úřad 
ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou 
službou Středočeského kraje (ZZS SčK) ho po-
řádá ve středu 20. dubna od 18 hodin v místní 
knihovně. Zájemci se naučí, jak pomoci při 
infarktu, těžkém úrazu či zástavě srdce, jak 
zastavit krvácení a další činnosti, které se mo-
hou hodit komukoli z nás. K nácviku poslouží 
cvičný model. Každý z absolventů dostane 
certifikát ZZS SčK.

Vonoklasy nabízejí 
bezpečnostní desatero  
pro seniory
Ve spolupráci s projektem Antišmejdi vytvo-
řila obec Vonoklasy deset bodů, jež by měly 
pomoci seniorům při jednání se společnostmi 
provozujícími tzv. prodejní akce, tedy s podom-
-ními prodejci a s dalšími obchodníky podob-
ného typu. Mezi tyto zásady patří například 
nikdy si nepouštět cizí osobu do bytu, nikomu 
nedávat peníze, nenosit u sebe větší obnos 
peněz, neuzavírat žádnou smlouvu či nebát se 
obrátit i s maličkostí na osoby, které mohou 
pomoci. Celé desatero zveřejnila na svých 
stránkách www.Vonoklasy.cz, zájemci si ho 
mohou také vyzvednout na místním obecním 
úřadu v zalaminované formě.

 Archiv školy

Pohádkový les skončí 
v Mořince
První květnovou neděli ve 13 hodin odstartuje 
trasa Pohádkového lesa z Letů na Mořinku. 
Cestou čeká zejména na malé účastníky 
mnoho pohádkových postav, které jim zadají 
různé úkoly. Cíl zpestří jarmark a netradiční 
představení.  Petra Stehlíková

 Trans Hospital
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Organizátoři 
doporučují 
obout holínky 
a vzít s sebou 
hrábě, dětem 
vhodné lopatky či 
„chňapáky“ na od-
padky. Pomůže i vozík. 
Pytle a pracovní rukavice všichni 
dostanou. Za pěkného počasí 
zamíří účastníci po akci k ohništi 
u řeky a opečou si buřty.
V minulých letech Dobřichovičtí 
uklízeli v rámci akce Ukliďme 
svět, kterou pořádal Český svaz 
ochránců přírody. Letos se tato 
kampaň spojila s jinou úklidovou 

akcí a vznikla jedna velká aktivita 
s názvem Ukliďme svět, ukliď-
me Česko! Datum si zvolili sami 
Dobřichovičtí v nedávné online 
anketě. Většina obcí a měst se 
do úklidu pustí o týden později, 
v sobotu 16. dubna.
V tomto termínu se uklízí napří-
klad od 9 hodin nádraží, zastávky 

a okolí lokální trati Zadní Tře-
ban – Lochovice. Ve stej-

ný čas se dobrovolníci 
sejdou i na návsi 
v Letech a zaměří se 
na nedaleké břehy 
Berounky a okolí 
hlavních komuni-
kací. O dvě hodiny 

později se začnou 
sbírat odpadky kolem 

hradu Karlštejn.
Poprvé se koná i úklid Řevnic 

a okolí, který organizuje město 
Řevnice spolu s místním spolkem 
Kalamář a Annou Schlindenbuch. 
Již v pátek 15. dubna vyjdou 
do ulic všichni žáci místní základní 
školy a děti ze školky Pikolín, 
v sobotu se do čištění zapojí řev-
nické spolky a občané. Z náměstí 
Jiřího z Poděbrad se v 9 hodin 

vydají na vytipovaná místa, mezi 
něž patří oblast v okolí hřbitova, 
V Tůních, část břehu Beroun-
ky pod železniční tratí směrem 
od lávky na Třebaň a chatová ob-
last za vodou směrem na Rovinu.
Pozadu nezůstává ani Mníšek 
pod Brdy, který chce udržet krásu 
Skalky, významného krajinného 
a historického prvku, a dobrovol-
níky zve 16. dubna od 9 hodin 
právě na toto místo. Na stejný 
den i čas je vypsána akce poblíž 

přírodního parku Radotínský – 
Chuchelský háj.
Na své okolí myslí také ve Všeno-
rech. Odpad z okolí školy, přilehlé-
ho lesíka, místního břehu Beroun-
ky, kolem trati a pod železničním 
mostem se pokusí odstranit 
v sobotu 22. dubna od 10 hodin. 
Sraz je u budov 1. a 2. stupně 
všenorské základní školy.
Všechny obce zapojené do celo-
republikové akce najdete  
na www.uklidmecesko.cz.

České dráhy (ČD) znovu otevřely 
cyklopůjčovny s více než 80 koly, 
mimo jiné ve stanicích Praha-Smí-
chov, Kolín, Kutná Hora město, Lysá 
nad Labem, Poděbrady, Nymburk 
hl. n. a Neratovice. Výhodou je, 
že výletník se nemusí vždy vracet 
na místo svého startu. V osobních 
a spěšných vlacích pak kolo bez-
platně přepraví na tratích: 171 a 173 
Praha-Smíchov – Beroun, 011 Praha 
– Kolín, 014 Kolín – Ledečko, 060 
Poříčany – Nymburk, 061 Nymburk 
hl. n. – Rožďalovice, 070 Praha hl. 
n. – Loukov u Mnichova Hradiště, 
071 Nymburk hl. n. – Mladá Boleslav 
hl. n., 072 Lysá nad Labem – Mělník, 
230 Kolín – Čáslav, 231 Kolín – Pra-
ha, 232 Lysá nad Labem – Milovice, 
235 Kutná Hora hl. n. – Zruč nad 
Sázavou. Kola ČD je možné bezplat-
ně uschovat ve stanicích Beroun, 
Čáslav, Český Brod, Karlštejn, Kutná 
Hora hl. n., Libice nad Cidlinou, Měl-
ník a Velký Osek.

Uklízí se v Dobřichovicích, Řevnicích i na dalších místech
Jarní úklid 
Dobřichovic proběhne 
již v sobotu  
9. dubna. Dobrovolníci 
se sejdou v 10 hodin 
u lávky u pneuservisu 
nebo u dětského 
hřiště v ulici 
Na Vyhlídce.

 Archiv

Beroun chce stadion zpět, provozovateli vypověděl smlouvu
Na základě právní analýzy vyzvali městští radní 
v Berouně společnost Dynatel k vrácení objek-
tu místního zimního stadionu do konce března 
a také pro závažné porušení sjednaných 
podmínek odstoupili od uzavřené smlouvy 
o výpůjčce. Současně město zastavilo měsíční 
splácení dotace na provoz stadionu, které 
činilo 2,5 milionu korun ročně.

Zimní stadion byl od 9. do 20. března 
uzavřen kvůli odpojení elektrického proudu. 
Od pondělí 21. března je provoz stadionu pro 
veřejnost opět obnoven. Město se o přerušení 
provozu stadionu dozvědělo z médií a ihned 
podniklo kroky k dočasnému obnovení do-
dávky elektrického proudu z důvodu nebez-
pečí úniku čpavku.

„Domníváme se, že město je jako vlast-
ník schopno zajistit lepší provoz i údržbu 
objektu stadionu. Nejen za tímto účelem 
chceme vytvořit sportovní příspěvkovou 
organizaci, pod kterou by od nového roku 
kromě stadionu spadala městská sportovi-
ště, hřiště i kemp,“ řekl berounský starosta 
Ivan Kůs.

Do Srbska za ptačím zpěvem
V neděli 24. dubna se koná ornitologická 
exkurze s názvem Vítání ptačího zpěvu. Sraz je 
v 9 hodin ráno u železniční zastávky v Srbsku. 
Trasa pak povede do lomu Alkazar a zpět. 
S sebou je třeba nejen oblečení přizpůsobené 
počasí, dobré boty a velká svačina, ale také 
dalekohled. Vycházku pořádá Agentura ochra-
ny přírody a krajiny ČR Regionální pracoviště 
střední Čechy, Správa CHKO Český kras 
a Česká společnost ornitologická. Akcí prove-
de zoolog Jaroslav Veselý. Podrobnější dotazy 
lze psát na e-mail jaroslav.vesely@nature.cz 
nebo volat na 728 878 352.

Kombinujte cyklovýlety s železnicí

 Archiv ČD
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KRÁTCE

POHÁDKOVÝ LES A KARNEVAL 
PRO DĚTI, PRO RODIČE 
PSYCHOTERAPIE
Také v tomto roce Leťánek uzavírá karne-
valovou sezonu, tentokrát  v neděli   
10. dubna od 16:00 v pivotelu MMX. 
Těšíme se na malé i velké masky.
Tradici letos neporušíme, ani co se týče 
Pohádkového lesa. Prvomájový vý-
let do světa fantazie můžete se svými 
ratolestmi zažít mezi 13:00 a 15:00 jako 
obvykle v údolí Pod Čabrákem, kousek 
od Letů u Dobřichovic. Tentokrát bude-
me pátrat po ztracených vlasech děda 
Vševěda. Pokud s námi půjdete poprvé 
a nechcete zabloudit ještě před startem, 
nastudujte si trasu lesem na Mořinku 
na www.letanek.cz nebo na www.face-
book.com/letanek.  Unavené nožky sveze 
zpátky kyvadlová doprava.
A ještě něco pro dospělé:  Naše pozvání 
opět přijala dětská psycholožka a psycho-
terapeutka Ilona Špaňhelová. Tentokrát je 
připravená individuálně konzultovat vaše 
dotazy ohledně výchovy a vývoje vašich 
dětí, a to v úterý 12. dubna a 26. dubna. 
Konkrétní čas své hodinové konzultace si 
rezervujte na www.letanek.cz.
Vaší pozornosti by neměl uniknout ani 
zážitkový seminář AGRESE ANO, NÁSILÍ 
NE, určený pro rodiče a učitele v letovské 
knihovně ve čtvrtek 5. května od 18:00.

LÉKÁRNA A ORDINACE V LETECH
Jistě jste si všimli výstavby nové budovy 
v úrovni zahradnictví u letovské Billy. Poté, 
co bude ke konci roku otevřena, najdete 
v přízemí přístavby lékárnu, textil, knihku-
pectví  ap., v patře je plocha určená pro 
ordinace či konferenční místnosti.

Velikonoce na přestupný rok v Letech. 

V rámci projektu je plánována výstavba nových 
chodníků a úprav sjezdů. Návrhy nijak neza-
sahují do pozemní komunikace s výjimkou vý-
stavby autobusových zastávek. Šířka chodníku 
je navržena v proměnlivé podobě s ohledem 
na místní podmínky. V Karlštejnské je šířka 
na pravé straně komunikace (směr Karlštejn) 
1,75 m, na levé straně 2,50 m, od okružní 
křižovatky směrem k průmyslovému areálu je 
chodník o šířce 2,25 m. Na spojnici ulic Pod 
Viničkou a Na Pěšince je navržen chodník 
o šířce 2,00 m. V okolí autobusových zastá-
vek v Pražské ulici má chodník šířku 2,30 m. 
Chodník v Pražské směrem na Prahu bude mít 
šířku 1,50 – 1,80 m.
Šířka chodníků na všech posuzovaných 
místech vyhovuje minimální šířce komunikace 
pro chodce včetně sjezdů, která je dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. 1,50 m, respektive 0,90 m. 
Chodníky mají jednostranný příčný sklon 2 % 
a jsou odvodněny do přilehlých uličních vpustí 
nebo přilehlé zeleně. Výškově chodník kopíruje 
stávající silnice.
Vjezdy do rodinných domů jsou navrženy 
v proměnlivé šířce v závislosti na místních 
podmínkách. Výška obrubníku je v místě sjez-
dů snížena na 5 cm. Snížený obrubník bude 
opatřen varovným pásem.
V Karlštejnské jsou nově navrženy dvě autobu-
sové zastávky. Zastávka směrem na Karlštejn 
je plánována v zálivu, v opačném směru pak 
v jízdním pruhu.

V Pražské ulici jsou rekonstruovány dvě auto-
busové zastávky. Obě jsou vystavěny v zálivu.
V rámci projektu bude též navrženo nové 
osvětlení komunikací a hlavně přechodů pro 
chodce. K současnému přechodu v Karl-
štejnské ulici, který bude osazen světelnou 
signalizací, přibydou čtyři přechody pro chodce 
v Pražské ulici: dva u kruhového objezdu a dva 
v úrovni autobusových zastávek u ulice Na Pě-
šince. Tento přechod bude mít také chodecký 
semafor.
Intenzita dopravy se na silnici II/116 dle celo-
státního sčítání dopravy v roce 2010 pohybo-
vala okolo 1 511 vozů/24 h. Na silnici II/115 se 
intenzita z téhož sčítání pohybovala okolo  
7 tis. vozů/24 h. Intenzita dopravy za posled-
ních šest let opět vzrostla, odhadem na  
9 tis. aut denně na II/115 a na II/116 zhruba 
na dvojnásobek.
V současnosti nejsou na většině posuzovaných 
míst komunikace pro chodce řešeny nebo 
jejich současný stav neodpovídá požadavkům 
bezbariérového užívání staveb definovaných 
ve vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.
V dané lokalitě bylo ve zkoumaném období 
01/2010 – 12/2015 evidováno devatenáct 
dopravních nehod, pět z nich je vedených jako 
nehoda s následky na životě a zdraví. Nejčas-
tějšími druhy kalamit byly srážka s jedoucím 
vozidlem a srážka s pevnou překážkou. (bt)

Připravované chodníky v Letech
V současné době finišují přípravy projektové dokumentace 
a žádosti o dotaci řešící výstavbu nových komunikací 
pro chodce v obci Lety. Konkrétně se jedná o chodníky 
v Karlštejnské ulici, v Pražské ulici u autobusových zastávek 
a v Pražské ulici od okružní křižovatky silnic II/115 a II/116 
směrem na Dobřichovice.
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Výše popsaný příběh není 
neobvyklý. Zloději si občas 
k vykradení nemovitosti vybe-

rou dobu, kdy jsou majitelé doma. 
Například loni v létě vnikl neznámý 
pachatel brzy ráno do domu v Be-
rouně. Jeho obyvatelé se nacházeli 
uvnitř. Majitelka slyšela divné zvuky, 
prošla bytem a pak si všimla nezná-
mého muže, jak odchází přes zahra-
du pryč. Hned zavolala policii, která 
zloděje rychle dopadla a našla u něj 
odcizenou šperkovnici s klenoty.
„Občas řešíme i takový případ. 
Proto je dobré mít na noc úplně 
zavřená okna a balkonové dveře, 
abychom zloději co nejvíc ztížili 
cestu do domu, a dále nechat 
klíč v zámku a otočit ho tak, aby 
šel zámek co nejhůř vypáčit,“ říká 
tisková mluvčí Policie ČR v Berou-
ně Marcela Pučelíková. Ani to však 
nemusí pachatele odradit.
Nemovitost by měla být zajištěná 
i jinak. Vyplatí se kvalitnější zámky, 
u rekreačních objektů také  mříže, 
dále lze na dům namontovat 
fotopasti a kamery, které pořídí 
záznam, ideální jsou alarmy, jež 
se rozeznějí při narušení objektu, 
a navíc pošlou majiteli SMS zprávu 
na mobilní telefon. Výhodu mají 
lidé se psem – i malý pes štěká při 
jakémkoli pohybu, a tak upozorní 
majitele, že se něco děje.

Zloděj může navštívit i vás, 
neusnadňujte mu práci
Představte si, že 
spíte ve své posteli, 
když vás najednou 
vzbudí neobvyklé 
zvuky, které 
znamenají jediné: 
ve vašem domově 
je zloděj. Co teď? 
Ať už vás napadne 
cokoli, nejlepší je 
zůstat pod peřinou 
a nedat najevo, 
že jste vzhůru. 
A po odchodu 
nezvaného 
návštěvníka zavolat 
policii.
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Zloděj může navštívit i vás, 
neusnadňujte mu práci

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ŘEVNICE   HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Nabízíme:
• Perspektivní povolání v mladém kolektivu
• Možnost kariérního růstu • 6 týdnů dovolené
• Zaměstnanecké benefity • Směnný provoz
• Nástupní plat 16 960 Kč, po ukončení zákl. 
odborné přípravy v trvání jednoho roku 
23 860 Kč • Možnost ubytování

Pomáhat a chránit

Požadavky:
• Státní občanství ČR • Věk min. 18 let • Bezúhonnost
• Ukončené úplné středoškolské vzdělání
• Zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost

Bližší informace:

tel.: 725 475 490
e-mail: pvz.tisk@pcr.cz

inzerce

Drzost zlodějů  
nezná mezí
Někteří zloději se nerozpakují 
a přítomnost majitele jim nevadí. 
Co bychom v takovém případě 
měli udělat? „To je problematické, 
záleží na pachateli, takže je těžké 
radit. Ale asi bych doporučila dě-
lat, že nic neslyšíme, a pak zavolat 
policii, po odchodu pachatele se 
zkusit podívat, jak vypadal, jakým 
autem odjel…,“ dodává Marcela 
Pučelíková.
Když naopak k nemovitosti při-
cházíme a máme pocit, že tam byl 
někdo cizí, pak je lepší nevstupo-
vat dovnitř, zavolat policii a vyčkat 
v bezpečné vzdálenosti. Proč? 
Jednak by uvnitř ještě mohl být 
pachatel a nevíme, jak zareaguje, 
až nás uvidí. Nebo bychom mohli 
zničit důležité stopy, které tam 
zloděj zanechal. Policie na místě 
zajišťuje např. vlasy, chlupy, ciga-
rety, daktyloskopické a pachové 
stopy, otisky obuvi, krev či sliny. 
Ke zloději může policisty navést 
také psovod se psem.

Krádeže 
v nemovitostech 
klesají

Může se zdát, že krádeží v nemo-
vitostech je čím dál tím víc. Opak 
je pravdou, ze statistik vyplývá, 
že jich poměrně značně ubývá. 
V roce 2014 došlo například 
v okrese Beroun k 232 případům 
vloupání do domů, bytů a rekre-
ačních objektů, v roce 2015 jen 
ke 146 případům. 
Přesto jsou zloději stále aktivní. 
V zimě se nejvíc zaměřují na re-

kreační objekty, protože vědí, že je 
chataři opouštějí, a tak mají volné 
pole působnosti. „Všem doporuču-
jeme, aby se snažili vzbudit dojem, 
že svou chatu, chalupu navštěvují. 
Dobré je požádat sousedy, kteří 
v místě přes zimu zůstávají, aby 
kontrolovali i ostatní chaty,“ radí 
dále Marcela Pučelíková.
Podobné je to s byty a domy 
v době dovolených. V takovém 
případě se rozhodně nevyplatí 
dávat jakékoli informace o od-
jezdu na sociální sítě, naopak je 
lepší domluvit se se sousedem, 
aby vybíral schránku nebo byt 
kontroloval. Nemovitost nesmí 
budit dojem opuštěnosti – tomu 
pomůže i časový spínač, který 
v různou dobu rozsvítí například 
lampičku nebo zapne televizi.

Okrádání seniorů
Velice známé jsou i případy, kdy 
zloději pod jakoukoli záminkou 
okradou lidi doma téměř před jejich 
očima, vydávajíce se za pracovníky 
nejrůznějších firem či pojišťoven 

nebo za podomní prodejce. Na za-
čátku března se pokusila dvojice 
neznámých lidí okrást 85letou paní 
v Berouně, když jí tvrdila, že jde 
odečíst stav vodoměru. Paní se 
chování ženy nezdálo v pořádku 
a nepřistoupila na to, aby ukázala, 
kde má peníze. Dvojice poté utekla 
a hledá ji policie.
Ne vždy ale případy dopadnou tak 
dobře, hlavně starší lidé často věří 
mile vypadajícím osobám, které 
je pak oberou o peníze. Proto se 
vyplatí nikdy nikoho nepouštět 
do svého domu. Ve většině měst 
a obcí je zakázán podomní prodej, 
takže pokud se podvodníci vydá-
vají za podomní prodejce, můžete 
je rovnou vykázat s tím, že se 
dopouštějí protiprávního jednání.
Tvrdí-li příchozí, že je pracovník fir-
my, která provádí odečty, je možné 
zavolat na nejbližší úřad a ověřit 
si, zda v daný den odečty energií 
probíhají, nebo kontaktovat do-
davatele. Každý pracovník by měl 
mít průkaz, a pokud je opravdu 
z firmy, měl by dát lidem čas si tuto 
skutečnost telefonicky ověřit. u

PŘÍPADY 
Z NEDÁVNÉ 
DOBY
• Během loňských Vánoc 
se neznámý pachatel 
vloupal na zahradu rodin-
ného domu v Hýskově. 
Zničil několik keřů a stro-
mů, plastový kontejner 
na kompost a zahradní 
altán, který se mu naštěstí 
nepodařilo zapálit. Způ-
sobil škodu přes 30 tisíc 
korun.

• Téměř 60 policejních 
záznamů má na svědomí 
31letý muž, který loni 
páchal trestnou činnost 
v širokém okolí. Například 
v Srbsku ukradl z domu 
šperky, peníze a jízdní 
kolo, v Popovicích šperky, 
osušky a černé boty, 
v Karlově Huti pak šperky 
a sportovní tašku. Kromě 
toho se již dříve dopustil 
loupežného přepadení, 
takže mu nyní hrozí až 
desetiletý trest odnětí 
svobody.

• Známý je také zloděj, 
který vnikl do rodinného 
domu v Mezouni, z něhož 
ukradl tablet, notebook 
a alkohol, vše za více než 
30 tisíc korun. Pětadvace-
tiletý mladík je nyní stíhán 
na svobodě a hrozí mu tři 
roky vězení.
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Miniškolka a jesličky 
● Kapacita 10 dětí ● Věk 1,5 až 3 roky  

● Kvalifikovaný personál ● 1 teta na 4 děti
● Připravujeme děti na docházku do MŠ  

● Úzká spolupráce s MŠ HLÁSEK
● Integrace dětí se specifickými potřebami  

● 2 minuty od vlakového nádraží
Hlásit se můžete kdykoli během roku. Budeme se na váš těšit.

jeslehlasek@seznam.cz, tel.: 777 568 562

Dobré sousedské 
vztahy
Pokud máte ochotné sousedy, 
jsou leckdy lepší než drahý alarm. 
Udržujte s nimi dobré vztahy, 
a když odjíždíte, požádejte je, aby 
nemovitost během vaší nepřítom-
nosti kontrolovali. Domluvte se 
na pravidelném vybírání poštovní 
schránky.

Informace 
na sociálních sítích
Vyvarujte se zveřejňování informací 
o odjezdu z domova na vašem 
profilu. Zloději toho mohou využít.

Elektrospínač může 
odradit
Instalujte na dobu vaší nepří-
tomnosti elektrospínač, s jehož 
pomocí se občas rozsvítí světlo 
nebo se zapne televize. Zloděj 

tak získá pocit, že v domě či bytě 
někdo je. V některých případech 
pachatele odradí i viditelná kame-
ra nebo alarm. Mnohdy postačí 
jejich makety.

Cenné věci a finance 
patří do banky
Velkou finanční hotovost, šperky, 
cenné sbírky známek a podobné 
věci nenechávejte nikdy doma 
v šuplíku. Vložte je na účet 
či do bezpečnostní schránky 
v bance. Máte-li doma cenné 
předměty, které nemůžete převézt 
do úschovy, pořiďte si alespoň 

jejich fotografie. U drahých spotře-
bičů uschovejte doklady o koupi. 
Dobře schovejte i klíčky od auta.

Zavřete okna i dveře, 
vytáhněte rolety
Před odjezdem (nejen na dovo-
lenou) pečlivě zamkněte dveře 
a zavřete okna. Okna zabezpečte 
bezpečnostní fólií a dveře opatřete 
kvalitním bezpečnostním zám-
kem. Nenechávejte stažené rolety, 
žaluzie nebo závěsy.

Zdroj: 
Marcela Pučelíková, PČR Beroun

Jana Dětská,
PČR Praha venkov – západ

Foto: icponline.it

Několik rad pro snížení rizika 
vloupání do nemovitosti

Tento víkend 
nejsme doma...

Od září 2015 
nová budova 
školky
• akreditace MŠMT
• rodilí mluvčí
• pestré aktivity
• individuální přístup
• již 7 let v Černošicích
• příjemné prostředí rodinné vilky
• nová třída pro malé děti do 3 let

Adresa: Boženy Němcové 1415, Černošice 
www.kindergarten.cz, www.skolkacernosice.cz
e-mail: cernosice@kindergarten.cz, tel. 774 444 144

KONTAKT: Tel.: +420 720 225 201
Bez objednání, bez doporučení, bez čekání!

Bývalý provozovatel MUDr. Jiří Mádle

OD 4. LEDNA 2016
OBNOVENÍ PROVOZU
ORL AMBULANCE
v Řevnicích – Herrmannova 1030

MODERNÍ VYBAVENÍ | ZKUŠENÍ A VLÍDNÍ LÉKAŘI 
ZAMĚŘENÍ NA DĚTSKOU PROBLEMATIKU
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M O N T Á Ž E - S E R V I S - R E V I Z E 

OBERMAN ALARMS
elektronická zabezpečovací zařízení, kamerové systémy

telekomunikační technika, radiostanice, automatizace,
GSM ovládání, strukturovaná kabeláž, společné a individuální 
antény včetně LAN po STA, domácí telefony a videotelefony, 

regulace vytápění, ETATHERM, ADEX, JABLOTRON, 
elektroinstalace, UPS, centrální vysavače HUSKY, 
záruční a pozáruční servis elektrokotlů Protherm 

a jejich uvádění do provozu, revize EZS a elektro včetně prostředí 
s nebezpečím výbuchu výbušnin

Pavel Oberman • Čs. armády 229/29, Řevnice • tel.: 257 721 457, mobil: 603 410 571

info@oberman.eu • pavel.oberman@seznam.cz

www.oberman.cz, www.oberman.eu

Množí se v poslední době krá-
deže v domech, bytech a cha-
tách, nebo je jich průměrně 
stejný počet?
Nejsem si vědom, že by v součas-
né době docházelo ke zvýšené 
trestné činnosti na úseku krádeží 
vloupáním do rodinných domů. 
Pohybujeme se mezi lidmi, mluvím 
s řadovými policisty a nejsou 
žádné relevantní podklady pro 
myšlenku nárůstu kriminality.

To je určitě dobře. Dá se říct, 
ve kterém období bývá nejvíc 
vykradených nemovitostí?
Z minulosti mohu potvrdit, že vždy 

v době dovole-
ných a před kon-
cem a na konci roku.

Můžete nám poradit, jak nej-
lépe zabezpečit dům, aby to 
měli zloději co nejtěžší?
Zkvalitnit zabezpečení uzamknutí 
vstupních dveří tzv. třístranným 
zámkem, kdy se závory zámku 
zasunou i do zárubní dveří v horní 
i dolní části, pořídit si trezor 
a do oken vsadit mříže. Ale dům 
v podstatě nelze lépe zabezpečit, 
pokud zloděj chce, vždy se do něj 
dostane. Objekt by musel být 
zalitý v betonu.

Když už se stane, že zjistím 
přítomnost zloděje, co mám 
udělat – schovat se a dělat, 
že tam nejsem, použít zbraň, 
začít křičet...?

Nic neriskovat a co nejrychleji 
dům opustit, zavolat na 158 
a policii poskytnout všechny 
zjištěné informace. Nikdy si 
nehrajte na hrdiny.

Někteří zloději jsou tak drzí, 
že vykradou domácnost v noci, 
přestože tam její majitelé spí. 
Dá se proti tomu nějak bránit?
Ano. Znám z minulosti mnoho 
takových případů. Dokonce i ten, 
kdy pachatel na majitele bytu šlápl, 
když chtěl z bytu vylézt oknem. 
Mám jedinou radu: před spánkem 
zkontrolovat uzamčení vstupních 
dveří a neotvírat okna. Bohužel 
zloděje zamčené dveře a zavře-
ná okna neodradí. Fígl je v tom, 
že zloděj ví, že majitel je doma, 
a může tak kontrolovat jeho pohyb. 
Nestane se, že jej překvapí časným 
příchodem z práce nebo z divadla.

Stává se, že lidé si zloděje 
sami pustí domů, hlavně ti 
starší, protože dotyčný se 
představí například jako pra-
covník ČEZ. Dá se na nějaké 
telefonní lince ověřit, jestli je 
příchozí opravdu zaměstnanec 
konkrétní firmy?
V tomto případě se všichni pra-
covníci různých společností musí 
identifikovat průkazem zaměst-
nance. Pokud mají lidé podezření, 
ať neprodleně volají Policii ČR 
nebo městskou policii, která již ví, 
co má dělat. Důchodcům bych to 
doporučil vždy.

Řešili jste poslední dobou ně-
jaký konkrétní případ vykrade-
ní nemovitosti v našem kraji?
Já jako velitel městské policie ni-
koli a ani nikdy nebudu ze zákona 
kompetentní. Mohu však potvrdit, 
že ani státní policie po nás nepo-
žadovala žádnou asistenci v této 
oblasti.

Téma připravila:
Lucie Hochmalová

Pokud máte jakýkoli problém, ať už při 
dopravní nehodě, nenadálých situacích či při 
vloupání do vašeho domu, je to policie, kterou 
na místo přivoláte. O tom, jak nejlépe 
zabezpečit svůj dům a co dělat při 
vloupání, nám řekl velitel Městské 
policie v Řevnicích Jiří Dlask.

Nikdy si nehrajte na hrdiny,  
radí policista Jiří Dlask
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Jaká byla předválečná léta?
Už tehdy byl ve škole na různé děti 
různý metr. Za písemku, kterou 
děti ode mě opsaly, jsem já dosta-
la čtyřku a ostatní dvojku. Mluvili 
o mně často jako o „židovce“.

Jak tehdy žila vaše rodina?
Měli jsme velký byt a služebnou 
kuchařku. Tatínek měl velkoob-
chod s kovovým zbožím. Chodila 
jsem v Karlíně do reálky, žili jsme 
spokojeně.

Kdy došlo ke zvratu?
Když začaly perzekuce Židů, dosta-
la se naše rodina na černou listinu. 
Chtěli jsme za hranice. Ale všechno 
šlo rychle, a když přišel k moci Hit-
ler, bylo pozdě. Proto rodiče poslali 
pryč alespoň děti. Tehdy mi bylo 
14 let a mojí sestře 11. Odjížděly 
jsme 31. května. Původně s tím, že 
jedeme za strýcem.

Co si z cesty pamatujete?
Jely jsme vlakem, kde brečelo 
dítě, o všechny se tam starala 

osmnáctiletá dívka. Měly jsme 
cedulku. Přijely jsme na nádraží, 
kde čekal strýc. Že jsme cestovaly 
ve Wintonově vlaku, jsem se do-
zvěděla až v 90. letech. Také jsme 
zjistily, že jsme nebyly napsané 
na jeho seznamu, a tak nevíme, čí 
zásluhou jsme se do vlaku dostaly. 
Pozdější setkání s Nicholasem 
Wintonem bylo velmi silné.

Jaký byl život v Anglii?
Nejdřív jsme byly asi čtrnáct dní 
u strýce, potom jsme šly do cizí 
rodiny, respektive ke staré slečně, 
miss Lunden. Domlouvaly jsme se 
rukama nohama, ale po půl roce 
jsme byly schopné i mluvit. Chvíli 
jsem chodila do školy, abych se 
naučila jazyk, a pak jsem nastou-
pila do práce. Sestra studovala 
střední školu.

Miss Lunden si vás vzala obě?
Ano, a bylo to obdivuhodné. Byla 
zdravotní sestrou v 1. světové 
válce a žila sama. Když jsme přišly, 
neměly jsme peníze. Z domo-

va jsme byly zvyklé, že máme 
všechno, a najednou jsme neměly 
nic a nemohly si koupit ani bon-
bon. Miss Lunden vymyslela trik 
s panenkou. Lidé hádali její jméno, 
a když neuhodli, museli mi dát 
peníze. Později jsem se živila ple-
tením. Pletla jsem dobře a rychle.

Kde jste pracovala?
Přišla jsem do rodiny, jak by se 
dnes řeklo, jako au pair. Sestra 
měla výhodu, že dodělala kvartu 
v Čechách, učila se dobře a všim-
la si jí ředitelka soukromé školy, 
která jí poskytla stipendium. Já 
jsem se, když mi bylo sedmnáct 
a půl roku, přihlásila do armády.

Co vás k tomu vedlo?
Chtěla jsem něco dělat pro Čes-
koslovensko, abych mu pomohla 
a uspíšila konec války. A setkala 
se s rodinou.

Měla jste o rodině nějaké 
zprávy?
Asi do 42. roku mi chodily dopisy, 
pak jsem nevěděla nic. Jednou 
jsme doma poslouchali rádio 
a hráli československou hymnu. 
Rozbrečela jsem se. Od té doby 
nechtěli, abych rádio poslouchala.

To musel být silný zážitek, 
pamatujete si ještě nějaký?

Později, když jsem pracovala 
na letišti, měla jsem rande s letcem 
a on nepřišel. Dozvěděla jsem se, 
že s ním spadlo letadlo a zabil se.

Zažívala jste i něco 
veselejšího?
Jednou přijela do Anglie americká 
loď, a když zjistili, že mají černé pa-

Medailonek 
Margity 
Rytířové
• Jedno z 669 
československých 
židovských dětí, které 
sir Nicholas Winton před 
začátkem druhé světové 
války zachránil před 
jistou smrtí v nacistických 
táborech. 

• Narodila se roku 1924 jako 
Schneiderová.

• V Anglii pracovala jako 
elektrikářka u letectva, 
dosáhla hodnosti 
podplukovník letectva 
(WAAF).

• Dostala řadu vyznamenání, 
například Čestný odznak 
britského ministra pro 
veterány za služby v RAF-
-WAAF, Československou 
vojenskou medaili za zásluhy 
I. stupně. Je čestnou 
občankou Zadní Třebaně.

• Má dceru Věru.

Margita Rytířová (91) je jedním z posledních 
žijících Wintonových dětí. Za války pracovala 
mimo jiné ve vojsku. Během svého života 
zvládla hned několik náročných období. Nyní 
poklidně žije v Zadní Třebani.

„Udělejme vše, aby už 
nebyla válka.“

Margita Rytířová, jedno z dětí zachráněných sirem Nicholasem Wintonem. Sir Nicholas Winton, Praha hlavní nádraží.
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inzerce

PALIVOVÉ
DŘEVO

PRODÁM
KAMERUNSKÉ

OVCE

(stáří 1,5 roku), beránka 
(10 měsíců) a jehňátko 
(14 dnů). Celá rodinka 

za 4000 Kč nebo jednotlivě.

Volejte 603 40 20 40.

CYCLESTAR s.r.o. RADOTÍN
SERVIS VŠECH TYPŮ KOL A ELEKTROKOL 
S MOTOREM BOSCH, SHIMANO, IMPULSE
 FOCUS
 KALKHOFF
 AUTHOR
 SUPERIOR
 LEADER FOX
 ELEKTROKOLA
 TŘÍKOLKY
 MOTORIZACE

Praha 5 – Radotín, (Staré) Sídliště 1082, poblíž zdravotního střediska, konečná bus 244

www.elektrokolo.cz tel.: 602 856 404

Elektrická tříkolka

Kalkhoff Integrale E-bike Forenza Leader Fox

sažéry, kluky ze Slovenska, zavolali 
mě, abych šla překládat. Kromě 
toho, že jsem musela vyšplhat 
po lanovém žebříku na loď, i když 
se bojím výšek, jsem od Američanů 
dostala spoustu věcí, například čo-
koládu, žvýkačky nebo punčochy. 
Holky na letišti mi záviděly a chtěly, 
abych je  na loď dostala.

Co přesně jste dělala 
po nástupu do armády?
Chtěla jsem k balonové obraně, 
tam mě ale nevzali. Proto jsem 
si udělala elektrikářský kurz 
a kontrolovala na letadlech elek-
tromotory a rozvody. Pracovala 
jsem na zkušebním letišti, kde se 
učili piloti. Ale chtěla jsem k české 
jednotce, což se mi podařilo až 
ke konci války.

Jak jste konec války prožívala?
Bylo to velké! Všichni slavili. Říkala 
jsem, že slavit nemůžu, protože 
u nás ještě válka je. Další den už 
mi řekli, že můžu oslavovat taky. 
Namíchali mi něco, po čem mi 
bylo tři dny špatně. Obecně ne 
moc dobře snáším alkohol.

Mířila jste hned domů?
Chtěla jsem, ale demobilizovali mě 
až v listopadu. Přijela jsem domů, 
na nádraží mě nikdo nečekal. Ka-

marádka, které jsem psala, musela 
být v práci, a tak jsem šla do naše-
ho původního bytu, kde bydleli cizí 
lidé. Pak ke kamarádce, kde byla 
její maminka. Zůstala jsem u nich 
čtrnáct dní. V Červeném kříži mi 
řekli, co se stalo s rodinou – že se 
vůbec nikdo nezachránil. Teprve 
po nějaké době jsem zjistila, že 

mám tetu, bydlela jsem tedy u ní. 
Když se sestra vrátila z Anglie, žily 
jsme tam obě. Měly jsme jednu 
postel. Kde skončili konkrétní 
členové rodiny, jsme se dozvěděli 
asi až před pěti lety.

Kde jste po návratu pracovala?
Nejdřív jsem navigovala piloty. Pak 

ale ženy na věži zakázali. Na letišti 
jsem se potkala s manželem, byl 
meteorolog. Když přišli k moci ko-
munisti, museli jsme z letiště pryč 
a manžela nutili donášet. Odmítl, 
nechtěli ho pustit do zaměstnání 
a měl na výběr mezi stavebnic-
tvím, doly nebo výrobou. S prací 
to pak bylo bídné.

Jak jste ji vyřešila?
Začala jsem šít zástěry a trenýrky. 
Pak jsem se dostala k elektrood-
bytu, kde se mi líbilo, ale nakonec 
jsem kvůli nadstavu byla propuště-
na s tím, že ostatní práci potřebují 
a mě může živit manžel. Ten ale 
v té době pracoval na stavbě. Ses-
tra mi začala dohazovat korektury. 
Měla tu výhodu, že dokončila 
střední školu a zakotvila v podniku 
zahraničního obchodu, kde uplat-
nila angličtinu. V roce 1962 jsem 
začala pracovat na poště, kde 
jsem nebyla spokojená, a v roce 
1968 v nakladatelství, tam jsem 
byla až do důchodu. Nyní už žiji 
poklidný život s rodinou.

Jak nahlížíte na válečné 
období?
Válka je strašná. Lidé by měli dělat 
všechno pro to, aby nebyla.

Zpracovala: Lucie Hejbalová
 Miloslava Lněničková

Margita Rytířová s dcerou Věrou.
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Na Mořince se natáčí seriál 
Drazí sousedé

Diváky čeká napínavý příběh 
o životě tří vnoučat na vesnici, 
kde musí rok žít, aby se ne-
rozplynulo milionové dědictví 
od dědečka. Seriál je plný 
humoru, životních zvratů i lásky 
a přátelství. Hlavními hrdiny jsou 
vnoučata Tomáš (Petr Buchta), 
Filip (Štěpán Benoni) a lékařka 

Kateřina (Lenka Zahradnická), 
jejich dědeček Alois (Jan Tříska) 
i strážce parku Honza (Tomáš 
Novotný). Natáčení bude na Mo-
řince probíhat až do konce čer-
vence. „Je velmi příjemné vidět 
na televizních obrazovkách mně 
tak známá místa,“ řekla starostka 
Mořinky Kateřina Smoterová.

Premiérový díl seriálu uvedla 
TV Nova 14. března, další díly 

pokračují každé pondělí a středu 
ve 20:20 hodin.

Filmaři už pár týdnů natáčejí v obci Mořinka 
televizní seriál Drazí sousedé. Mořinka v něm 
představuje filmovou vesničku Vlkov, v níž 
bydlí například dědeček Alois, ztvárněný 
Janem Třískou, nebo lékařka Kateřina v podání 
Lenky Zahradnické.

 Zdroj: FB obce

Již třetí ročník Květinkového plesu se koná  
15. dubna od 20 hodin v letovském sále U Kaf-
ků. Během večera bude hrát osvědčená kapela 
The Blue Moon a na návštěvníky čeká opravdu 
zajímavý program. Už ve 20:15 hodin při zahá-
jení předvedou svou taneční sestavu cvičenky 
aerobiku z Olympia Wellness Všenory, nebude 
chybět bohatá zahradnická a květinová tombo-
la a občerstvení. Vstupenky můžete zakoupit 
v předprodeji na Obecním úřadě v Letech.

Město Mníšek pod Brdy a barokní areál Skalka 
zvou všechny zájemce o umění na výstavu ob-
razů Moniky Černé s názvem Cesta ženy (olej, 
akvarel, pastel). Expozice je k vidění v kostelíku 
sv. Maří Magdaleny v barokním areálu Skalka 
nad Mníškem pod Brdy.
Otevřeno je od úterý do pátku od 13 do  
17 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích 
od 10 do 17 hodin, a to až do 29. května. 
Vstupné je dobrovolné a bude věnováno 
na obnovu areálu.

Děti, vypravte se do Club Kina na pohádku! 
Město Černošice vás zve v neděli 10. dubna 
od 16 hodin na představení Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký podle Karla Jaromíra Erbena.
Pohádka je zpracovaná klasickou formou. 
Loutky marionety hrají, zpívají a předvádějí 
kousky, které umějí: Dlouhý se opravdu vytahu-
je, Široký nafukuje a Bystrozraký vše prohléd-
ne. To se děje na klasickém kukátkovém jevišti 
i mimo ně. Napínavé okamžiky střídá odlehčení 
a nakonec samozřejmě všechno dobře dopad-
ne. Režie se ujala Miroslava Šulcová, výprava 
je dílem Františka Valeny, hudbu napsal Zde-
něk Sedláček. Hraje divadlo ŠUS. (pb)

Knihovna Mořinka pořádá nej-
různější kulturní besedy, před-
nášky a zajímavé pořady. Dne 
4. března tu například herečka 
Renata Rychlá přečetla velmi 
zábavný příběh z knihy Jirkova 
zázračná medicína od autora 
Roalda Dahla. Děti byly tak 

nadšené, že neustále vyža-
dovaly přídavek. Paní Renatě 
velmi děkujeme za neopakova-
telný přednes a dětem za jejich 
krásně namalované obrázky 
k vyprávěnému příběhu.
Další akcí bude beseda s dět-
skou spisovatelkou Danielou 

Krolupperovou 20. dubna 
od 17 hodin. Autorka píše 
knihy nejrůznějších žánrů pro 
děti všech věkových kategorií: 
Zmizelá škola, O modrém 
světě, Zločin na Starém Městě 
pražském. Kouzelná aktovka 
je její nejnovější dílo. (ks)

Beseda a čtení v knihovně

Děti pobaví pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Přijďte si zatančit 
na Květinkový ples

Výstava s názvem Cesta ženy
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Město Černošice pořádá 
ve čtvrtek 14. dubna od 20 hodin 
ve zdejším Club Kině koncert sku-
piny Poutníci. Poutníci hrají letos 
už čtyřicátou šestou sezonu a jsou 
známí svým osobitým přístupem 
k písním ve stylu bluegrassu 
a country a také vlastními sklad-
bami, které přesáhly rámec těchto 
stylů. Dá se říct, že některé z nich 
u nás již zlidověly.
Skupinou prošlo za její dlouhou 
historii mnoho předních českých 
hráčů na bluegrassové nástroje. 
Za všechny jmenujme Roberta 
Křesťana, zpěváka a skladatele, 
a Luboše Malinu či Petra Bran-
dejse, jedny z nejlepších českých 
bendžistů.  
Více informací o skupině Poutníci 
můžete najít na stránkách www.
poutnici.cz Vstupenky zakoupí-
te v předprodeji v minimarketu 
na černošickém nádraží za 150 
korun, na místě pak budou o 30 
korun dražší. (pb)

Poutníci slaví čtyřicátou šestou sezonu

 Dáša Borovská

Na letošní první geologickou vycházku zve průvodce Filip Stehlík: Mů-
žeme na ni vyrazit v neděli 17. dubna. Zavede nás do zajímavé oblasti 
mezi brdskými Hřebeny a údolím Berounky, do mělkého údolí Stříbr-
ného potoka. Na cestě z Litně do Zadní Třebaně se nám pod nohama 
budou střídat prvohorní vulkanity a sedimenty, uloženiny třetihorních 
i čtvrtohorních řek, a protože je v této oblasti daleký rozhled, vysvětlíme 
si geomorfologický vývoj okolní podbrdské krajiny. Také vzpomeneme 
na ikony české geologie – Otomara Nováka a Ivo Chlupáče.
Setkáme se v 9:45 hodin na železniční stanici v Litni. Trasa je dlouhá 
okolo 7 kilometrů a vede nenáročným terénem. 

Festival rockových kapel s názvem Mo-
řinka Fest už je v této obci tradicí. Letos 
se koná v sobotu 23. dubna od 14 hodin 
na návsi před hostincem U Barchánků. 
Během odpoledne a večera vystoupí Baba 
Jaga, Black Bull, Brnk a Frnk, Ejakulát, 
Fenomen, Fotr a kolektiv, HSM a Square. 
Návsí projedou také účastníci akce Kola 
a motory Club Kina Černošice. Samozřej-
mě se bude čepovat pivo a péct beran. 
Akci pořádá obec Mořinka ve spolupráci 
se sponzory. Vstupné je dobrovolné.

Průsvitné kasičky s logem Lesního 
divadla a fotografií jeviště budou 
během této sezony pomáhat vybírat 
finance na opravu přírodního amfite-
átru. Uvidíte je na každé letošní akci 
v lese, přispět můžete libovolnou 
částkou.
Od dubna je jedna kasička na MěÚ 
v Řevnicích, druhá v Kině Řevnice 
a třetí je putovní.

Právě ta se až do konce května 
bude objevovat u místních podnika-
telů, aby tím přispěli. Město zveřejní 
na svých stránkách seznam i s část-
kou, kterou díky svým zákazníkům 
získali. Kasičku nejdřív najdete 
v prodejně chovatelských potřeb 
Chovatelská archa na náměstí 
v Řevnicích, poté v salonu Klemen-
týna a v knihkupectví LeAmos.

Hudební Mořinka Fest

Keltská hudba bude znít 
v sobotu 9. dubna v kapli  
sv. Judy Tadeáše v dobři-
chovickém zámku. Od  
18 hodin zahraje na irskou 
harfu S. Barry a na flétny  
A. Kudrnová, rozená Hrubá.

Koncert 
keltské hudby

Blíží se jarní geologická vycházka

Kasičky pomohou vybrat peníze na opravu divadla

Folklorní soubor Klíček a Základní 
škola Řevnice pořádají 9. dubna 
od 19:30 hodin v Lidovém domě 
v Řevnicích XV. ples. K tanci zahraje 
VPO a hosté. O předtančení a ta-
neční překvapení se postará Klíček. 
Rezervace jsou možné na telefonu 
604 702 569.

Na plese zatančí Klíček
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Nabídka klimatizací 
INvertorová
úsporNá 
techNologIe

Nabízíme veškerou škálu klimatizací a tepelných čerpadel od různých
výrobců. Pro Vaše InDIVIDuální Přání nás KontaKtujte!

ServisChlazení

Děkujeme za případny�  zájem.

www.servis-chlazeni.eutel.: +420 723 619 139

Instalace 
* s vedením potrubí do 3 m a instalace

zařízení v dostupné výšce do 3 m.
5 990 Kč* 

včetně DPH

Montáž

   chlazení             topení               rozměry (mm)       Brutto (v Kč)      -15 % (v Kč) 
          (kW)                (kW)                             (vxšxh)                   s DPH                s DPH
             2,5                   2,4            283 x 770 x 216                 19 990              16 992
                                                        550 x 658 x 275
             3,3                   2,8                                                            21 490              18 267

   chlazení             topení               rozměry (mm)       Brutto (v Kč)      -15 % (v Kč) 
          (kW)                (kW)                             (vxšxh)                   s DPH                s DPH
             2,5                   3,2            275 x 790 x 205                 23 990              20 392
                                                        530 x 660 x 240
             3,3                   3,6                                                            26 490              22 517

—//—

—//—

Vyrobeno v ČR

po-pá 8-18 / čt 8-20 / 
so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

•kola horská
•trekingová
•silniční •dětská
•elektrokola
•koloběžky

KVALITNÍ 
SERVIS

perfektní
předprodejní
příprava kol

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

ČTVRTKY

do 20:00

CHCEŠ JET
CHCEŠ JET
CHCEŠ JET
CHCEŠ JET
CHCEŠ JET
CHCEŠ JET

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

JAKO MOTORKA? 

KUP SI KOLO
KUP SI KOLO
KUP SI KOLO

OD ŠTORKA!
OD ŠTORKA!
OD ŠTORKA!

Baby Club OTTOMÁNEK s. r. o., Černošice

Tel.: 257 710 101 • E-mail: babyclubottomanek.cz

OD DUBNA NOVĚ OTEVŘENO!

WELLNESS
S BAZÉNEM

Dobřichovice, ul. Anežky České 1118/13

Přijímáme přihlášky na plavecké kurzy pro děti 
od 6 měsíců do 12 let • Aqua aerobik pro náctileté 
Aqua aerobik pro dospělé • Volné hodiny plavání 
pro veřejnost • Objednejte si saunu nebo masáže

bazén 12 x 5,5 m   •  vířivka   •  sauna   •  masáže

SKVĚLÉ MÍSTO PRO VAŠE TĚLO I DUŠI!

 www.ottomanek.cz

Přijmeme do HPP

KUCHAŘE
A PRODAVAČKY
do nové provozovny v Dobřichovicích.

) 603 41 22 26

777 659 546  www.drevo-dolezal.cz

Karlštejnská 44, Roblín

Po-So 8-17
nebo po telefonické domluvě

PALIVOVÉ
KRBOVÉ

STAVEBNÍ
TRUHLÁŘSKÉ

...metry, naštípaná polínka nebo
VÁLCOVÉ BRIKETY až k vám domů!

...trámy, fošny, prkna, latě 
z vlastní pily
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Již na začátku března se Dobři-
chovice dozvěděly, kdo bude 
jejich finálovým soupeřem. Stal 
se jím rezervní tým Brna, který 
až v posledním možném zápase 
zvrátil na svou stranu semifinálo-
vou sérii s Nymburkem.
Ve finálové sérii měli Dobřicho-
vičtí jako první výhodu domácí 
palubovky. Jakožto zkušení 
borci toho náležitě využili. Během 
prvního hracího dne, v pátek 
11. března, před zraky několika 
desítek fanoušků vybojovali výhru 

3:1. Hned následující den se týmy 
utkaly znovu a opět se opakovala 
hra, v níž domácí nad soupeřem 
naprosto dominovali a zvítězili 3:0.
V dalším týdnu se celek Dobřicho-
vic vydal do Brna. Po únavné cestě 
a v roli hostů se mužům příliš neda-
řilo. Brno po výsledcích 3:2 a 3:0 
dokázalo srovnat stav série na 2:2.
Rozhodující, páté utkání se hrálo 
opět na palubovce dobřichovic-
kého Sokola. Brňané neponechali 
nic náhodě a tým posílili hned 
o několik hráčů A týmu. Tento 

krok se ukázal jako klíčový a ex-
traligovými zkušenostmi nabitý 
celek z Brna nedal Dobřichovicím 
šanci a zvítězil 3:1.

Dobřichovičtí volejbalisté jsou 
spokojeni s celou letošní sezonou. 
Druhé místo v 1. lize mužů to jen 
potvrzuje. (dr)

Volejbalisté z Dobřichovic berou stříbro
Dobřichovické mužstvo dominovalo ve finálových 
kláních na domácí palubovce. Na hřišti soupeře 
se mu ale nedařilo, a tak letošní sezonu skončilo 
jako druhé. Přesto jde o velký úspěch.

„Liga se skládala ze šesti turnajů 
a s každým z nich zájem rostl. 
Na poslední přišlo 36 tenistů a te-
nistek, hrálo se od rána a končilo 
až po osmé večer,“ popsal trenér 
Sportclubu Michal Mottl. Hala 
řevnického Liďáku byla plná, děti 
bojovaly na kurtu a rodiče fandili.
V pěti kategoriích zvítězili Natálie 
Langhammerová, Adam Klepetko, 
Emilie Mládková, Barnabáš Sed-
láček-David a Čeněk Šupáček, 
který slavil hned pět turnajových 
vítězství. Spokojeni ale odcházeli 
i jejich soupeři, všichni dostali 
dětské časopisy a knihy, jako tře-
ba Báječný svět zvířat, Star Wars 
nebo publikace o fotbalistech 
Messim a Ronaldovi.

Úspěšný 1. ročník Zimní ligy 
přiměl Sportclub k uspořádání 
jeho letní verze. Kromě dětí je 
určena dospělým a zahrát si může 
každý, kdo projeví zájem a přihlá-
sí se na info@sportclubrevnice.
cz. Oproti zimě se systém liší, 
nejde o jednorázové turnaje, ale 
o dlouhodobou soutěž ve formě 
žebříčku.
„Na začátku sezony ho sestavíme 
tak, aby zhruba odpovídal výkon-
nosti jednotlivců. Pak se budou 
hráči navzájem vyzývat k zápa-
sům, vítězům započítáme body 
a poskočí v pořadí,“ dodal trenér 
Mottl. Vyhrát tedy může kdokoli. 
Třeba i ten, kdo začne Letní ligu 
jako poslední v žebříčku. (šv)

Žáci po celou sezonu podávali 
výborné výkony, přičemž ze všech 
31 zápasů zaváhali pouze třikrát – 
se Spartou, s Kobrou a Kolínem. 
Především díky vydařenému startu 
na počátku letošního roku, kdy 
od 23. ledna neprohráli a zůstali 
neporaženi devět zápasů v řadě, 
se stále drželi mezi třemi nejlepšími 
týmy. Ještě dvě kola před koncem 
sezony ztráceli bod na vedoucí 

Spartu a měli náskok pouhé tři body 
před třetí Kobrou Praha. Výrazný 
krok při cestě za vítězstvím udělali 
15. března, když porazili Zbraslav 
6:3. Rozhodující duel čekal hokejisty 
v sobotu 19. března. V posledním 
ligovém zápase sezony se v přímém 
boji o prvenství utkali s pražskou 
Spartou. Černošický tým předvedl 
bojovný výkon a po vítězství 5:2 
kraluje krajské lize mladších žáků. (dr)

Oddíl Pétanque Radotín (OPÉRA) 
pořádá v neděli 17. dubna od 10 
hodin turnaj v pétanque. Akce se 
uskuteční na boulodromu v areálu 
plážového volejbalu RSK v ulici 
K Lázním.
Turnaj je vypsán pro tříčlenné 
týmy v libovolném složení, které 

se utkají v první části tzv. švýcar-
ským systémem a ve finálové části 
ve čtyřčlenných skupinách o vý-
sledné umístění. V průběhu turnaje 
proběhne ochutnávka tradičních 
nápojů. Za startovné zaplatíte 60 
korun, senioři a děti hradí 30 ko-
run, členové OPÉRA hrají zdarma. 

 Jaroslav Čermák

Nejlepší mladí tenisté 
převzali ceny
Historicky první poháry rozdával Sportclub 
Řevnice vítězům Zimní tenisové ligy. Soutěž pro 
mladé tenisty od 5 do 15 let předčila očekávání.

Čeněk Šupáček (uprostřed), vítěz mezi začínajícími babytenisty, měl ze všech 
účastníků nejlepší bilanci, vyhrál 5 turnajů. Po jeho boku jsou další medailisté 
Agáta Hüblová a Tadeáš Vávra.  Archiv Sportclubu 

Mladší žáci jsou první v kraji
Černošický hokej zažívá jednu z nejvydařenějších 
sezon. Po obrovském úspěchu elitního 
mužského týmu, který skončil druhý, dokázali 
další body přidat i mladší žáci. V posledním kole 
rozhodli o vítězství v krajské lize.

 Archiv týmu

Jarní zelené koule jsou opět tu!
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www.hobbycentrum.cz / e-mail: stanek@jost.cz 
Praha 5 - Radotín, K cementárně 21 | Tel. 257 911 102 | Po-Pá 8:00-18:30, So 8:00-16:00 
Příbram II, Sevastopolské nám. 330 | Tel. 775 558 500 | Po-Pá 8:00-17:30, So 8:00-12:00

STUDNAŘSTVÍSTUDNAŘSTVÍ
Mníšek p. Brdy
tel.: 603 433 624
www.studnycechy.cz

čerpadla • montáže • čištění • opravy • fi ltrace • rozbory

výkopy • základy • terénní úpravy • demolice 
bagry • minibagry • nakladače • sklápěče • kontejnery až 12t 

jímky • septiky • vodoměry • vsakovačky
revizní šachty • přípojky • hutnění

ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE

Kuchyňské linky
Vestavěné skříně

Restaurátorské práce
Dřevěná schodiště

Interiérové dveře 

Kontakt:
Pod zastávkou 729, Běleč-Liteň

) 721 125 109 
info@truhlarstvi-martinek.cz

www.truhlarstvi-martinek.cz
facebook.com/truhlarmartinek

Mgr. RADKA GEFFERTOVÁ

Tel.: 603 21 89 92
e-mail: info@fyzioterapie-rg.cz

28. Října 1160, Řevnice
www.fyzioterapie-rg.cz
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í

Přijmeme
kadeřnici

na živnostenský list.

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5
252 30 Řevnice

mobil: +420 731 479 745
e-mail: salon@klementyna.cz

www.klementyna.cz

KOMINÍK
KAMNÁŘ

REVIZE
PRODEJ
OPRAVY

MT 721 345 346 VOLÁME ZPĚT
www.kominik-kamnar.cz

Zlatnictví Zmatlíkovi
Slunečná 1326, 252 28 Černošice (autobusová zastávka Vráž – u tranformátoru)

Nabízíme kompletní sortiment ze žlutého a bílého zlata
• velký výběr snubních prstenů, dětských náušnic
• prsteny a náušnice se všemi druhy kamenů
• řetízky, madonky, náramky atd.
• opravy, čištění, zlacení, rhodiování, výkup zlata
• precizní ruční výroba na zakázku

tel.: 251 641 208 | mobil: 736 710 244
info@zlatnictviaz.cz

www.zlatnictviaz.cz

Otevírací doba
Po: zavřeno | Út: 14-18
St: 9-11 / 14-18
Čt, Pá: 14-18 | So: 9-11.30



www.idobnet.cz  17  

DOBNETTIP

Rozhledna 
Děd připomíná 
hradní věž
Existují určitě známější 
rozhledny, než je Děd, a možná 
z nich je i lepší výhled. Tato 
rozhledna nad Berounem má  
ale také svoje kouzlo – vypadá 
totiž jako stará hradní věž. 
Navíc se k ní dostaneme 
příjemnou procházkou.

Když jsme vyrazili na výlet na Děd, 
nečekala jsem nic zvláštního. Slyšela 
jsem, že z rozhledny není skoro nic 

vidět, protože je zastrčená v lesích. To je 
pravda, shora jsme dohlédli jen z jedné 
strany směrem na křivoklátské lesy, vše 
ostatní převyšují stromy. Přesto mě Děd 
mile překvapil.
Auto jsme zaparkovali v nedaleké obci 
Zdejcina, asi dva kilometry od rozhledny. 
Pak jsme se vydali pěšky nejdřív po zele-
né, na kterou navazovala modrá turistická 
stezka. Do kopce se šlo jen mírně a pěknou 
cestou, takže se sem pohodlně dostanete 
i s kočárky a malými dětmi nebo s koly. Po-
kud nemáte auto, nejbližší vlaková stanice 
je v Berouně. Z tamního Husova náměstí 
vede k rozhledně modrá turistická stezka.

První rozhledna Klubu 
českých turistů
Cihlová rozhledna, připomínající věž starého 
hradu, leží na kopci Děd, který měří 492 
metrů. Věž se tyčí do 12 metrů, takže když 
vylezeme nahoru, jsme ve výšce 504 metrů. 
Byla postavená během čtyř měsíců v roce 
1893 a zajímavé je, že jde první rozhlednu, 
kterou na našem území nechal postavit 
berounský odbor Klubu českých turistů. 
V době jejího vzniku nejspíš nebyly okolo 
žádné vysoké stromy.
Na stavbu rozhledny tehdy použili bílé cihly 
z blízkého Králova Dvora, údajně se jich 
spotřebovalo dvacet pět tisíc. Dnes už 
z bílé barvy moc nezbylo, cihly jsou spíš 
šedivé, ale možná právě ten „starý“ kabát 
rozhledně tolik sluší. Venkovních 23 schodů 
je také cihlových, zbylých 33 vnitřních pak 
z litiny, celkem tedy zdoláme 56 schodů. 
Když po nich vystoupáme až nahoru, 
ocitneme se na vyhlídkovém ochozu 
s cimbuřím.
A pak už se můžeme jen kochat okolní 
krajinou. !  Lucie Hochmalová

Užitečné
informace:
Rozhledna je volně  
přístupná po celý rok.Vstupné se neplatí.
Nedaleko se nachází malé  ohniště, takže si s sebou nezapomeňte vzít buřty.

Jak se k ní  
dostanete?
Po modré turistické stezce z Berouna z Husova náměstí  (cca 5 kilometrů).
Po zelené ze Zdejciny, pak pokračuje modrá turistická  stezka (cca 2 kilometry).

www.idobnet.cz  17  
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Zápis a nábor žáků již probíhají 
formou zaslání písemné žádosti – 
předběžné přihlášky, kterou si mo-
hou rodiče žáků stáhnout na strán-
kách www.bambinarium.cz.
K oficiálnímu zápisu, který proběh-
ne na konci května, budou na zá-
kladě údajů uvedených v žádosti 
rodiče jako zákonní zástupci spolu 
s dětmi pozváni a proběhne osobní 
pohovor s vedením ZŠ a třídní 
učitelkou. Vzhledem k modernímu 
obsahu výuky a individuálnímu 
přístupu si základní škola Bambi-
nárium vybere do 1. třídy maxi-
málně 17 žáků, které 5 let povede 
jeden třídní učitel cíleně k přestupu 
na víceletá gymnázia. Tento rok 
bude otevřena pouze 1. třída, 
postupně třídy další. Základní 
škola je již registrovaná a zapsaná 
v rejstříku škol a školských zařízení 
ČR. Hlavní osnova vzdělávání 
proto vychází z předepsaného 
dokumentu Ministerstva školství 
a tělovýchovy ČR, a to z Rámco-
vého vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. Kromě tohoto 
základního dokumentu, který pře-
depisuje počet vyučovacích hodin, 
rozsah a obsah učiva, očekávané 
výstupy atd., bude vzdělávání v zá-
kladní škole Bambinárium využívat 
i netradiční, moderní formy výuky. 
Například matematika se bude 
opírat o Hejného metodu, která učí 
žáky chápat matematické úkony 
od praktického a prožitého k abs-

traktnímu a symbolickému a ne 
naopak, jak tomu bylo a na někte-
rých školách i doposud je. Pokud 
bych tuto metodu měla popsat 
jednou větou, tak bych uvedla: 
Žáci k matematické rovnici dojdou 
logickým uvažováním a nikoli, že 
jim bude rovnice daná na začátku 
k „nabiflování“. Matematika je věda 
logická a tak tomu bude i ve výuce. 
Od logického myšlení a uvažování 
jednotlivce, potažmo celé skupiny, 
se dojde k obecným pravidlům 
a matematickým poučkám. Český 
jazyk mimo jiné nabídne žákům 
více zábavy s tvary českých hlásek, 
obrázkovou nebo živou abecedou, 
která vychází z pedagogiky Marie 
Montessori. Psát budeme na vše, 
co bude možné a co nám dnešní 
moderní doba nabízí. Psaním 
budeme více motivovat dětskou 
představivost a fantazii. Žáci budou 
v hodinách českého jazyka zpra-
covávat společné projekty od těch 
jednoduchých až po složité, ne-
vědomky přitom využívajíce český 
jazyk, výtvarnou výchovu, logiku 
i další předměty. Z nich samotných 
bude vycházet potřeba dalšího 
a dalšího vědění. Čtení budeme 
praktikovat metodou po slabikách 
z toho důvodu, že nejvíce navazuje 
a je přirozeným pokračováním způ-
sobu mluvení děti od batolecího 
období. Rytmika, říkanky, tleskání, 
které se používá ve vzdělávání 
v mateřských školách, nám udávají 

směr ve výuce českého jazyka 
a je zbytečné to dětem ve škole 
měnit. Přírodověda a vlastivěda se 
budou z větší části vyučovat přímo 
v přírodě a v terénu, nikoli v lavici, 
např. i návštěvami muzeí a výstav. 
Od konkrétního, hmatatelného, 
živého k abstraktnímu, obrázko-
vému. Od prožitku k poznání, zdá 
se to tak jednoduché. Ale opak je 
pravdou. Všechny uvedené netra-
diční metody vzdělávání můžeme 
praktikovat pouze při dodržení tří 
základních podmínek: menšího 
počtu žáků ve třídě, kvalitního 
učitele a dostatku času na prožit-
kové učení. Počet žáků je právě 
z tohoto důvodu omezený na 17. 
Kvalita učitele je zaručena tím, že 
učitelka, která povede žáky v 1. tří-
dě, je již vyzkoušená a osvědčená. 
Pracovala a doposud pracuje v MŠ 
Bambinárium jako učitelka nultého 
ročníku – přípravky šestiletých dětí 
pro ZŠ. A více času pro metodu 
prožitku? To je pouze otázka orga-
nizace a pojetí učiva formou, která 
bude pro naše žáčky přívětivá 
a zároveň neodolatelně zajímavá 
a přitažlivá.
Cizí jazyky jsou dnes již sou-
částí našeho života. Programy 
na satelitních televizních stanicích, 
cizí knihy a časopisy, mezinárodní 
internet, dovolené v zahraničí, 
možnost studií a práce mimo naši 
republiku, to vše a mnoho jiného 
vyžaduje znalost jazyků. V mateř-
ské škole Bambinárium a i jiných 
školkách je již samozřejmou 
součástí výuky anglický jazyk pro 
dětičky od 3 let. Na klasických ZŠ 
začínají angličtinu učit od 3. roč-
níku. My nebudeme čekat. 
Hned od 1. třídy bude angličtina 
v rozvrhu hodin. To, co budou žáci 

probírat v češtině, matematice, 
vlastivědě a dalších předmětech, 
si pak postupně osvojí i v jazyce 
anglickém. Kvalitní výsledek zaručí 
osvědčený lektor – rodilý mluvčí. 
To už máme vyzkoušené.
Další novinkou v naší škole budou 
svačiny, které děti budou dostávat 
zdarma. Jako maminka tří školou 
povinných dětí vím, že každodenní 
ranní vstávání a mazání svačin 
pro tři moje dětičky je rituál, který 
nepatří zrovna k oblíbeným, tím 
spíše, když zapomenu nakoupit 
čerstvé produkty anebo když mi 
dojde fantazie. A tak to necháme 
na odbornících. O pestrost a zdra-
ví svačinek se postará společnost 
Bionea, s. r. o., která spolupracuje 
s Bambináriem již 3 roky.
Možná ještě na závěr zmínka 
o družině. Provozní dobu družiny 
si budou moci první rok existence 
školy stanovit rodiče prvňáčků. 
Nabízí se hned otázka: A co ná-
plň, program ve družině? Budou si 
děti dělat úkoly? 
Odpověď na tuto a další podob-
né otázky naleznete postupně 
na našich stránkách. V průběhu 
měsíce dubna budeme přidávat 
další nové informace k provozu 
školy, seznamovat vás s učite-
li, rozvrhem atd. V květnu pro 
vás připravujeme kromě výše 
zmíněného oficiálního zápisu 
i den otevřených dveří. Sledujte 
naše stránky www.bambinarium.
cz a nepřemýšlejte dlouho, míst 
je málo. Pokud chcete pro svoje 
dítě zaručeně kvalitní vzdělávání, 
soukromá základní škola Bambi-
nárium je tu pro vás.

Ing. Dagmar Hrabová
ředitelka MŠ Bambinárium 

Řevnice

Bambinárium
otevírá 
základní školu
Soukromá mateřská škola Bambinárium v Řevnicích, která 
provozuje již 10 let předškolní vzdělávání, rozšíří své služby 
a v září 2016 otevře 1. třídu základní školy. 

.czwww.
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Takhle nějak většinou zní policejní hláše-
ní o spáchání trestného činu. Policisté 
obvykle bezdůvodně neuvádějí podrob-
nosti, jednak by mohli znesnadnit sami 
sobě další vyšetřování, jednak by mohli 
všem, kdo oznámení čtou, způsobit 
brániční kýlu. Jako mně, když mě klient 
přivolal na stavbu svého rodinného 
domu – zloději si neodnesli ani zlato, 
ani peníze, dokonce ani volně položený 
stavební materiál, nýbrž odcizili mobilní 
záchod neboli kadibudku. Nevím, jak 
akutní musely být jejich potíže, když tak 
nutně potřebovali tento domeček se 
srdíčkem v plastové podobě. Tím spíš, 
že kadibudka byla ve stavu těsně před 
vyprázdněním, a tak musela být velmi 
těžká. A skutečně měla srdíčko ve dve-
řích, klient jej tam vyřezal na Silvestra 
ve stavu mírného opojení. 
Krádež to ale je, jde o jednání v rozporu 
se zákonem, jímž si pachatel přisvojí cizí 
věc tím, že se jí zmocní (rozuměj odnese 

si ji). V každém případě jde o jednání 
protiprávní, nedosáhne-li škoda výše 
5 000 Kč, jedná se o přestupek, pokud 
tuto částku škoda překročí, zloděj se při 
krádeži dopustí násilí buď na majetku 
(vloupání), nebo na osobě (oloupení, 
např. stržení řetízku, kabelky) či krade-li 
tam, kde je vyhlášena evakuace, jde 
o čin trestný. Trestem za krádež podle 
trestního zákoníku může být zákaz 
činnosti, propadnutí věci a zejména trest 
odnětí svobody v základní sazbě až 
na dvě léta, v nejhorší variantě až na de-
set let (to v případě opravdu závažných 
následků nebo se záměrem napomoci 
trestné činnosti páchané proti státu). 
Historicky si protiřečí dvě přísloví, po ce-
lou historii platilo „Kdo krade, do pekla 
se hrabe“ a „Krást se nevyplácí“ (bodejť, 
ve středověku se krádež trestala utětím 
ruky nebo rovnou oprátkou), v období 
před rokem 1989 platilo hnusné pravidlo 
„Kdo nekrade, okrádá svou rodinu“ (tato 

historická etapa ostatně proslula mimo 
jiné svou neúctou k soukromému vlast-
nictví a lidským právům jako takovým). 
Nevím, čím se řídili v daném případě milí 
páni zloději, ale jak už to bývá, usvědčili 
se sami. Týden po krádeži oznámila 
Policii ČR firma, která tyto mobilní 
záchodky obstarává a také vyváží jejich 
obsah, že ji kontaktovali dva pánové 
přibližně o třicet kilometrů dál se žádostí 
o vyvezení voňavého obsahu. K údivu 
pracovníků této společnosti se ve dve-
řích záchodku skvělo ono vyřezané sr-
díčko. Záměna byla vyloučena. Protože 
celková škoda činila několik desítek tisíc 
a protože jeden z pánů zlodějů již byl 
takzvaně v podmínce, skončilo to tres-
tem odnětí svobody na 4 měsíce. Krást 
se opravdu nevyplácí. I když šlo o pří-
pad úsměvný, fakt je, že by se nemělo 
vyplácet krást a Policie ČR rozhodně 
nespoléhá na takové náhody. 
V případě krádeží je však neobjasněnost 
těchto trestných činů vysoká (cca 50 % 
z evidovaných, ale týká se spíš těch 
drobných případů – krádeží v zahra-
dách, odcizení kol, kapesních krádeží, 
méně už krádeží v nemovitostech 
a ve stavbách). V dnešní moderní době 
protkané kamerami, odposlouchávacími 
a nahrávacími zařízeními je pro zloděje 
nebezpečné spoléhat se na to, že nebu-
de dopaden a potrestán. Ale samotná 

hrozba trestu jej od krádeže neodradí. 
Předně by se pro takový způsob obživy 
neměl ani rozhodovat, což je spíš věc 
výchovy a sociálního prostředí, z něhož 
vzešel, a pokud se již rozhodne krást, je 
na majiteli, aby si svůj majetek patřičně 
zabezpečil a pokusil se tak zloděje odra-
dit. Nikoli ovšem ohrozit, ani při ochraně 
majetku by neměla být použita taková 
opatření, která jsou nainstalována proto, 
aby zloději ublížila, jako nástražná zaří-
zení, nabité kuše nebo lukostříly apod. 
Nikdy totiž nevíte, co se může stát (věřte 
mi, opravdu nikdy) a kdo vezme u vás 
doma za kliku. Nemusí jít o zloděje. Ale 
i kdyby o něj šlo – hodnota lidského 
zdraví a hodnota majetku nejsou dvě 
srovnatelné veličiny, a pokud si budete 
počínat tak, abyste někomu (bez ohledu 
na to, že sám jedná protiprávně) vědo-
mě ublížili, pak nejste o nic lepší než on. 
Ano, je možné, že „bez toho“ svůj 
majetek neochráníte, existuje však ještě 
jedna možnost, jak se chránit před 
majetkovou újmou způsobenou krádeží. 
Jmenuje se pojištění.

Mgr. Petra Vrábliková 
advokát
Karlštejnská 518
252 29 Lety
www.vrablikova.cz

Ukradené srdíčko
„Policisté přijali ve čtvrtek ráno oznámení o provedeném 
vloupání do rodinného domu nedaleko obce S. Po příjezdu 
na místo zjistili, že dosud neznámý pachatel v noční době, ze 
středy na čtvrtek, vnikl dovnitř, kde vše prohledal a poté odcizil 
finanční hotovost, šperky ze žlutého kovu a hospodářská 
zvířata v počtu 2 ks. Majiteli tak způsobil škodu ve výši 14 000 
korun. Policisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání 
přečinu krádeže a porušování domovní svobody.“

DĚTSKÝ KLUB VONOKLÁSEK  
se sídlem ve Vonoklasech zve na zápis pro školní 
rok 2016/2017 spojený se dnem otevřených dveří. 
Budeme se na Vás těšit 12. května 2016 od 16 hod. 
Již pátým rokem se věnujeme dětem od 3 do 6 let.
Součástí našeho vzdělávacího programu, který vychází  
z RVP pro mateřské školy je mimo jiné:

• rozvoj tvůrčích dovedností v keramické a výtvarné dílně
• hra na zobcovou flétnu
•logopedická prevence
• tematické projekty 
• hrajeme autorská divadelní představení
• vyrážíme do nádherné přírody v okolí Vonoklas
• pořádáme celodenní výlety 
• jezdíme na letní tábor
• příprava předškolních dětí na vstup do školy

Více informací najdete na našich webových stránkách 
www.vonoklasek.cz, facebooku nebo nás kontaktujte 
na tel. 605 630 712, 605 243 998, 723 233 781.

Vonoklásek, Na Návsi 4, 252 28 Vonoklasy
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FARMÁŘSKÉ VÝROBKY 
PŘÍMO U VÁS V ULICIMléko 

seznam 

z farmy

Kompletní přehled výrobků na www.mlekozfarmy.cz, info na tel.: 739 086 372

• Čerstvé selské mléko
• Radoňáček – tvarohový mls
• Jonáška – syrovátkový nápoj
• Jonáš – jogurotvý nápoj
• Selský jogurt
• Selský tvaroh
• Selský kefír
• Selské podmáslí
• Selský sýr, Balkánský sýr
• Jarní sýr – sýr s bylinkami
  a další

V našem sortimentu najdete celý 
sortiment hovězího masa od 
prvotřídního steakového masa 
(květová špička, roštěná, vysoký 
roštěnec), přes maso na guláš 
(kližka, hovězí zadní) až k masu 
třeba na omáčky (plec, falešná 
svíčková) a mnohé další...

Řevnice  nám. Krále Jířího z P.  16:30–16:40
Lety  Na návsi   16:50–16:55
Dobřichovice  sídliště „za pumpou“  16:55–17:05
 Palackého   17:10–17:20
Černošice – Vráž  Vrážská – Tesco  17:25–17:40
 Slunečná   17:45–17:50
Černošice   Topolská x Kyjevská  17:50–18:00
Mokropsy

• Hovězí klobásy, • Hovězí párky • Hovězí buřty

MLÉČNÉ VÝROBKY HOVĚZÍ UZENINY A MASO 
V BIO KVALITĚ

MED
•  lesní  

a květový

OLEJ
EXTRA 
PANENSKÝ 
• řepkový 
• slunečnicový

zastávek VEJCE 
Z VOLIÉROVÉHO 
CHOVU

MOŠT 
• jablko–višeň 
• jablečný
• jablko–hruška 
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Vladimír Holan:
Smutný pán za oknem
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Významný český básník 
a překladatel Vladimír Holan, 
od roku 1968 národní umě-

lec, vytvořil rozsáhlé básnické dílo. 
Koncem šedesátých let 20. století 
se objevil mezi kandidáty na Nobe-
lovu cenu za literaturu. A pro svou 
dceru Kačenku psal dětské knihy.
Nechceme hodnotit jeho úžasné 
dílo, ale hlavně připomenout pár 
střípků z jeho pobytů ve Všeno-
rech.
V době, kdy Vladimír Holan 
jezdil za rodinou do Všenor, žil 
již uzavřeným způsobem života 
a věnoval se především tvorbě. 
Své básně opisoval na ruční papír 
a prodával, v té době totiž nemohl 
publikovat. Víme, že měl rád ne-
daleké Černolické skály, které se 
objevují i v jeho díle.
V Magazínu Mladé fronty Dnes 
vyšel 23. prosince 1998 článek 
Josefa Mlejnka s názvem Bude 
nebe měkké, nebo tvrdé? Přítel 
Holana Stanislav Zedníček v něm 
popisuje vztah k Holanově matce:
„… Bylo jí asi čtyřiaosmdesát let, 
když zemřela. Dostala chřipku 
a horečky a nevydržela to. Pro mě 
byla jako moje druhá matka. Býval 
na ni úžasný pohled, když s námi 
sedávala a dívala se už jakoby 
do jiného světa – v posledních 
letech už téměř neviděla. Byla velmi 
vzdělaná a pomáhala Vladimírovi 
například překládat Rilkeho, protože 
uměla dobře německy. Velice ráda 
čítávala ruské realisty – Dostojev-
ského, Tolstého, Někrasova. Měla 
ve Všenorech malý dům, kam jsme 
ji s Vladimírem jezdili navštěvovat. 
Jinak jsme také zajížděli do Dobři-
chovic. Vladimír ovšem nikdy neříkal 
Dobřichovice, ale Do-břicha-více. 
Do břicha toho ale tehdy moc ne-
bylo, protože o jídlo byla nouze...“
V roce 2000 se ve všenorské 
knihovně uskutečnila nezapomenu-
telná přednáška dr. Vladimíra Justla, 
věnovaná Vladimíru Holanovi, na níž 
si účastníci připomněli i další básní-
ky. Dr. Justl přednesl báseň Podzim 
ve Všenorech. Pouštěly se také 
nahrávky recitace Vladimíra Holana. 
Vyprávění trvalo několik hodin 
a účastníci vzpomínají: „Vůbec nám 
to nepřišlo, tak to bylo zajímavé.“

Škoda, že toho nevíme o pobytu 
básníka ve Všenorech víc. Máme 
ale ještě zajímavou vzpomínku 

Yvone Maršálové: „V roce 1948 
sestra Vladimíra Holana Růžena 
koupila malý domek ve Všeno-

rech, v Černolické ulici č. 348. 
Zde žila spolu s matkou, Marií 
Holanovou, rozenou Zavázalovou 
(1876–1960). Dům měl tři míst-
nosti. Zahrada, která ho obklo-
povala, byla porostlá mohutnými 
jehličnatými stromy. Na zahradě 
byl stín, slunce tam proniklo zříd-
ka. Sem jezdíval Vladimír Holan 
s manželkou Věrou na letní byt.

V roce 1949 se manželům 
narodila dcera Kateřina. S vý-
chovou dítěte pomáhala sestra 

Věry Holanové, Liduška Pilařová. 
Kačenka, které Vladimír Holan 
říkal Kaťabáček, trpěla Downo-
vou chorobou. Paní Holanová 
nebyla od sňatku na přání man-
žela zaměstnaná. Holan často 
do Všenor jezdil za svou matkou, 
buď sám, když žena trávila léto 
s dcerkou v Holoubkově u Roky-
can, nebo s manželkou a dcerou. 
Na všenorské nádraží jim chodili 
naproti jejich sousedé Horá-
kovi, kteří jim pomáhali odvézt 
na vozíčku veškerá zavazadla. 
Dům byl od nádraží daleko, navíc 
v kopci. Manželé Holanovi potom 
došli domů zadem, lesem, aby 
nebyli spatřeni. A opravdu viděn 
byl Vladimír Holan málokdy. Ven 
nechodil, ani sednout si na za-
hradu, jak to dělala jeho stará 
matka. Měl rád šero, tmu, pod-
zim, ticho. Jeho pokoj měl stále 
zatažené záclony, v noci se zde 
do ranních hodin svítilo. Básník 
v noci pracoval. Měl rád bílé víno, 
které si ředil vodou, a americké 
cigarety. Kupovali mu je sousedé 
Horákovi. Starali se i o ostatní 
nákup. S úklidem vypomáha-
la paní Věchtíková. Do rodiny 
docházela jednou týdně, starala 
se jak o úklid, tak i o prádlo. 
To byli jedni z mála lidí, kteří se 
s Vladimírem Holanem mohli 
ve Všenorech setkat. Sám básník 
neměl potřebu nikam vycházet 
a já si na něj pamatuji jako na ta-
jemnou smutnou tvář za oknem, 
s uhrančivýma očima. Kačenka, 
Kaťabáček, s Liduškou se k nám 
často chodily houpat na houpač-
ce nebo přišly jen tak. Stará paní 
Holanová sedávala na zahradě, 
o synovi Vladimírovi mluvila s vel-
kou úctou a o své snaše mluvila 
hezky – jako o Věrušce.
V roce 1955 Vladimír Holan 
v kruhu své rodiny a přátel 
ve Všenorech oslavil své padesáté 
narozeniny. V roce 1964 rodina 
prodala dům manželům Saka-
řovým a Holanovi již do Všenor 
nejezdili.
O tom, že v našem sousedství žil 
světově uznávaný básník, jsem se 
dozvěděla, až když jsem chodila 
do jedenáctileté střední školy 
v Radotíně, kde jsme se o básní-
kovi Holanovi učili, četli a rozebírali 
jeho těžké básně. Nyní to už nebyl 
tajemný smutný pán za oknem, 
ale někdo, kdo se nesmazatelně 
zapsal do naší i světové literatury.“
 Připravila Alena Sahánková

Po přiblížení života všenorského rodáka 
Georgije Efrona, syna známé ruské básnířky 
Mariny Cvetajevové, vzpomeňme Vladimíra 
Holana, od jehož narození loni uplynulo 110 let.

Dům ve Všenorech, kam Vladimír Holan jezdíval. Zdroj: Archiv knihovny

Vlevo nahoře: Reliéf Vladimíra Holana od všenorského ilustrátora a sochaře 
Jana Mageta, který je rovněž autorem reliéfu Mariny Cvetajevové. Obě díla 
zdobí prostory všenorské knihovny.

Kniha Stanislava Zedníčka Směju se a sténám  
obsahuje báseň Všenory věnovanou Vladimíru Holanovi.

Citujeme:
„Krůpěje ťukají do kamenných tabulek, které tu kopec,  

přetížen významy, z útrob vychrlil.
Kapky se tříští jak křišťálové noty, které roztrh dynamit  

čiré hudby uvnitř, zatímco duří zeleň.
Vilky spí, sní o svých slavných časech a rytí spáčů v peřinkách  

je už nebudí, jen občas dětský dech, když do svých taktů vloží pomlku.“
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DOBNETVOLNÝ ČAS   •   Soutěž o ceny 

Výherní křížovka s tajenkou

PRO CHYTRÉ HLAVY SOUTĚŽ O PERMANENTKU
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SOUTĚŽ O PERMANENTKU Věděli jste, že: (pokračování v tajence)

Vyluštěnou tajenku i výsledek kvízu zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo na adresu 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 25. dubna 2016.  
Cenu získají luštitelé se správnou tajenkou a zároveň správným výsledkem kvízu.

Cena pro vylosovaného luštitele se správnou tajenkou a správným řešením 
kvízu: permanentka na 10 hodin do herny a dětského hradu v Jojo Gymu 
Cenu věnuje: jojogym.cz

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli také svoji plnou poštovní 
adresu. Děkujeme. Připravil Pavel Tichna

u BALONKY
Oslavenec má 20 jednobarevných balonků: žluté, zelené, modré a červené. Sedmnáct 
z nich není zelených, pět je červených a dvanáct není žlutých. Kolik má modrých?

Výsledek kvízu z minulého čísla: Dohoní ho za 10 minut.
Tajenka z minulého čísla: Těší se na vás odborný tým.

Vylosovaní luštitelé křížovky se správným řešením kvízu z březnového čísla:
Zuzana Měchurová, Králův Dvůr – Počaply | Naděžda Netíková, Podbrdy
Petr Sklenka, Řevnice | Vladimír Vlasák, Karlík | Milan Říha, Řevnice

Obdrží zahradní nůžky Profi HECHT 421.

Nové sportovní centrum
v Dobřichovicích

gymnastická
tělocvična

dětská
herna 

s hradem

taneční sál
kavárna

www.jojogym.cz
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na náměstí v ŘEVNICÍCH
PO–PÁ 8.30–17.00
SO 8.30–11.30
Tel: +420 603 822 760
info@knihyrevnice.cz
www.knihyrevnice.cz

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 48
252 30  Řevnice

KNIHKUPECTVÍ

22.–23. 4.
slevu 15% 
na všechny 

knihy

Získejte
ke knize 
dárek
Během tohoto týdne získají 
zákazníci k nákupu dárek CD 
s autorským čtením 
předních českých 
spisovatelů.

Získejte18.–23. dubna
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Hledáme do svého týmu TECHNIKA
Hlavní náplní práce je instalace internetových připojení u zákazníků, servis těchto přípojek a návrhy a realizace infrastruktury (WiFi routery, switche, nastavení PC a dalších 
zařízení). Dále výstavba a servis přístupových bodů DOBNET. Požadujeme kultivované vystupování a komunikativnost vzhledem ke každodennímu styku se zákazníky.

Práce na HPP v regionu působnosti DOBNET, z.s.

Požadované dovednosti: • základní znalosti PC sítě (nastavení a změna IP adresy, určení rozsahu sítě, orientace v terminologii) • ŘP skupiny B
• základní znalosti různých OS (Windows, OSX, Android…) pro nastavení zákaznických zařízení
• manuální zručnost (práce ve výškách, tahání kabeláže, montování stožárů a konzolí…)

Životopisy prosím zasílejte e-mailem, případně doručte do kanceláře.

kancelar@dobnet.cz 277 001 111Palackého 27, Dobřichovice

Výhodou je vyhláška 50 a případná praxe s instalací 

a správou WiFi přípojek a optických a metalických sítí.

Slavnosti
Morany

Lety, u srubu U Kocoura

9. dubna 2016
od 11:00 hod.

PROGRAM
11:00 až 13:00 PŘEDSTAVENÍ MORAN ZÚČASTNĚNÝCH OBCÍ

13:00 Přivítání návštěvníků, ZAČÁTEK SLAVNOSTI MORANY

13:10 až 13:45 Staropražské písničky JINDŘICHA FRITSCHE a jeho kolegů

13:45 až 14:00 MIREK STANČÍK a jeho světový rekord ve hře na chromatiku

14:00 až 14:30 Dětská lidová muzika NOTIČKY

14:30 až 15:00 Harmonikář TOMÁŠ DUSPIVA

15:00 Ukončení programu

15:00 až 15:15 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ soutěže o nejkrásnější Moranu

15:30 Zapálení a vhození Moran do řeky

V případě vhodného počasí vzlet balonů + ukázka (upoutaný balon).

17:00 Zahájení veselice Vítáme jaro v pivovaru MMX (sleva na pivo, kapela Smails)

Konec? Až nás to přestane bavit, nebo dojde pivo...

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI 

I DOSPĚLÉ V PODÁNÍ

Srdečně zvou
Balonklub Karlštejn 
DOBNET, z.s.
a obec Lety

DOBNET.tv hledá posily do svého týmu!
Baví vás natáčet? Nebo máte chuť připravovat příspěvky z pozice redaktora?
Hledáme nadšence, které baví regionální témata a umí to s kamerou nebo před ní. Nabízíme možnost získat zkušenosti, podílet 
se na zpracování lokálního zpravodajství a možnost účastnit se zajímavých akcí. Jedná se o fi nančne nehonorovanou práci.
Pokud máte chuť jít s námi do toho, ozvěte se nám na lucie.hejbalova@dobnet.cz.
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