
Po mnoha letech se konal masopust v Hlásné Tře-
bani. Panáka medvědovi v podání Jany Gartové a
šaškovi, jehož představoval hlásnotřebaňský sta-
rosta Vnislav Konvalinka, nalila i Romana Házo-
vá. (Viz strany 3 a 5) Foto NN J. KOZÁK

Na koncertě pro Asii
se vybralo dvacet tisíc
Řevnice – Přes dvacet tisíc korun se podařilo
získat na benefičním koncertě pro Asii, který
se konal první únorový pátek v Řevnicích.
Podle Miroslava Cvancigera, starosty Řevnic, kte-
ré byly jedním z organizátorů benefice, byl  řev-
nický Lidový dům, jehož provozovatel poskytl
zdarma sál, plný návštěvníků.
„Všechny vstupenky se prodaly,“ doplnil Cvanci-
ger. Na koncertě, kde zahrály bez nároku na hono-
rář kapely Deliqent, Lety mimo, Orkus a Ondřej
Hejma, se podařilo shromáždit 22 740 Kč. „Přes
společnost Člověk v tísni budou poslány na vý-
chodní pobřeží Srí Lanky,“ dodal starosta. (pš) 

Policie zachránila mladíka,
který si podřezal žíly

Dobřichovice – Mladíka zachránili 5. února v
Dobřichovicích před jistou smrtí policisté. 

Na pražskou tísňovou linku volala v noci dívka,
jež se rozešla s přítelem a dostávala od něj
nešťastné esemesky. Teď jí napsal, že právě

chystá sebevraždu. Policie na místo vyslala nej-
bližší hlídku. Muži zákona prohledali byt a ve

vaně našli šestadvacetiletého mladíka s podřeza-
nými žílami. Ty mu zaškrtili. Zraněný byl pře-
vezen na ošetření do Prahy; po uzdravení má
být přemístěn do psychiatrické léčebny. (vš) 

Berounka znovu zahrozila!
UPLYNULOU NEDĚLI BYL VYHLÁŠEN PRVNÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Na Vráži nad Černošicemi
vyroste malé náměstí

Černošice – Malé náměstí s provozovnami a
na padesát bytů vyrůstá v Černošicích na
Vráži. Prvních šestnáct domů má být zko-

laudováno již na jaře.
Dva vilové domy se staví na Vráži. Podle

Michaela Pánka, majitele firmy, která domy
buduje, má již deset bytů majitele.

„Zkolaudovány by měly být v dubnu,“ uvedl
Pánek. Vedle, na prostranství vymezeném uli-

cemi Táborská, Mokropeská a Vrážská, má
vyrůst malé náměstí. 

„V současné době jednáme o vzhledu budov,“
řekl Pánek. V jejich přízemí se počítá s provo-
zovnami, v patrech budou kanceláře a dalších

pětatřicet bytů. Chybět nebude ani 
samoobsluha. (pš)

Mladý muž, který uklouzl 
na ledu, se bude léčit rok 
Zadní Třebaň - Dvanáct měsíců. Tak dlouho se
bude léčit mladík, který 2. února velmi ne-
šťastně uklouzl po zmrazku na chodníku u
domu v Zadní Třebani. 
„Těžká a komplikovaná zlomenina bérce si vyžá-
dala rychlý převoz do nemocnice na Karlově ná-
městí, kde lékaři mladíka ihned operovali,“ řekl
NN šéf řevnických záchranářů Bořek Bulíček.
Rekonvalescence mladého pacienta se protáhne.
„Léčení odhaduji na rok,“ dodal Bulíček.      (šm)

Poberouní – První stupeň povodňové aktivity
byl po oteplení a deštích vyhlášen uplynulou
neděli na dolním toku Berounky. Starosty obcí
ale nijak neznepokojil.
O uplynulém víkendu Berounka znovu zahrozila -
po vydatných deštích a oblevě se minulou neděli
výrazně zvýšila její hladina. Musel být vyhlášen
první stupeň povodňové aktivity – bdělost.

Hladina se začala zvedat již v sobotu, ovšem až v
neděli v devět ráno přesáhla 260 centimetrů, což
je hranice pro vyhlášení prvního stupně povodňo-
vé aktivity. Vody i dále přibývalo: Zatímco 13. 2.
v deset hodin ráno naměřili vodohospodáři v Be-
rouně 267 cm, v podvečer už to bylo 291 cm. V
tu samou dobu se průtok zvýšil na 248 m3/s; ještě
v sobotu se přitom pohyboval kolem 60 m3/s.    
„Pokaždé, když teď začne pršet, jsou lidé, kteří
mají chaty u řeky, nervózní,“ přiznal jeden z
majitelů zadnotřebaňského kempu Na Ostrově
Martin Gabriel. Třebaže nebyl přímo na »místě
činu«, informace měl. „Volali mi známí ze Třeba-
ně, že voda sice stoupá, ale není to nic vážného,“
řekl. Uklidnila ho i předpověď meteorologů, že se
výrazně ochladí. „Nervózní nejsem,“ dodal.
V klidu byl i místostarosta letů Josef Cmíral:
„Nic se zatím neděje,“ reagoval na zvýšení hladi-
ny. První muž Karlštejna Miroslav Ureš se v ne-
děli ráno vydal k řece, aby zjistil stav. „Projížděl
jsem kolem a vypadalo to klidně. Navíc má mrz-
nout, takže by to neměl být problém,“ dodal Ureš.
Po ničivých záplavách v roce 2002 musela být
stržena letovská mateřinka. Její následovnice do-
sud nestojí. Na výstavbu totiž stále chybí peníze.
Dva a půl roku už tak letovské děti docházejí do
Řevnic, kde školka využívá prostory v budově
školy. Podle řevnického starosty Miroslava Cvan-
cigera Letovským letos v červnu skončí výjimka
hygieniků na využití provizorních tříd, stejně tak
i smlouva o pronájmu prostor se ZŠ Řevnice.
Mateřinka se tak v září postěhuje zpět do Letů.
„Jednáme s místním občanem o pronájmu jeho
domu v Prostřední ulici,“ řekl letovský starosta
Jiří Hudeček. Pavla ŠVÉDOVÁ

15. února 2005 - 3 (386) 6 Kč

Na plese ODS v řevnickém sále U Kučinů 5.
února vystoupil i zpěvák Václav Neckář. „Za-
zpíval asi pět písniček,“ řekl starosta Řevnic
a člen krajského zastupitelstva za ODS Miro-
slav Cvanciger. Stranického bálu se zúčastni-
lo na osm desítek hostů. (pš) Foto ARCHIV

Dnes deset stran

Řevnice chtějí stavět novou školu

Těhotná řidička dostala smyk
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Řevnický farář se dostal až na hrad
JOSEF PECINOVSKÝ NYNÍ ZASTÁVÁ PRESTIŽNÍ POST KARLŠTEJNSKÉHO KANOVNÍKA

Karlštejn, Beroun – Někdejší řevnický farář
Josef Pecinovský se stal kanovníkem karlštejn-
ské kapituly.
Berounský farář a vikář Josef Pecinovský, který
před lety vedl farnost v Řevnicích, byl jmenován
sídelním kanovníkem sv. Jakuba Královské kole-
giální kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě
Karlštejně. Před koncem roku se na Karlštejně od-
bývala velká slavnost uvedení do úřadu, která je
významná nejen pro kněze, ale i celou farnost. 
„Bylo to 28. listopadu v den výročí smrti Karla
IV.,“ řekl NN Josef Pecinovský. Nejprve se pří-
tomní dozvěděli o historii a významu karlštejnské
kapituly, pak byl přečten jmenovací dekret praž-
ského arcibiskupa a nakonec nový kanovník složil
přísahu věrnosti biskupovi i kapitule a získal ka-
novnický oděv.
„Velice si vážím důvěry ze strany arcibiskupa. Je
to pro mě především úkol duchovní, není to jen
nějaká paráda,“ říká Pecinovský a dodává, že po-
sláním karlštejnské kapituly bylo vždy se modlit
za český národ. „Už od roku 1357, kdy Karel IV.
kapitulu ustanovil, až do současnosti je karlštejn-
ská kapitula jakousi zlatou nití všech kanovníků,“
míní někdejší řevnický farář.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Bývalý řevnický farář, nyní karlštejnský kanovník
Josef Pecinovský. Foto Alois VAŠKŮ

Černošičtí připravují vyhlídku
NOVÁ TURISTICKÁ ATRAKCE MÁ BÝT PLACENA Z PENĚZ EVROPSKÉ UNIE

Článek o chystané masivní zástavbě polí a luk
v okolí vesnice Halouny, v sousedství domu he-
rečky Jany Švandové (NN 25/04), vyvolal velký
zájem čtenářů. První rozhořčené reakce jsme
otiskli v minulém čísle Našich novin, další na-
bízíme nyní. Uvítáme i další vaše názory na
toto téma.           (NN)
Vážená redakce Našich novin,
reaguji na Váš příspěvek a reakce dvou občanů o
výstavbě v Halounech a Svinařích.
Osud tomu chtěl, že již déle než čtyři roky žijeme
v Halounech. Toto místo nás zasáhlo tak, že jsme
se rozhodli zde zůstat nastálo. Kouzlo tohoto mís-
ta pro nás samotné spočívá v jeho přírodní syro-
vosti a netknutosti moderní »kanabovskou« ar-
chitekturou. Poté, co jsme se dozvěděli, že je v mí-
stním územním plánu počítáno se zástavbou tako-
vého rozsahu, kdy se z přibližně 40 čísel domů po-
stupem doby stane téměř o 220 čísel více, byli
jsme upřímně zděšeni a pobouřeni. Tento náš stav

nadále trvá, jeho výsledkem jsou naše neustálé
diskuse na téma ničení a zastavování každého

volného místečka v krajině. Představa, že namís-
to pasoucích se srn vycházejících za potravou z

lesa, se budeme dívat na stavby jakéhosi satelit-
ního monstra, nás upřímně děsí.
Nedokážeme pochopit krátkozraká myšlení staro-
stů hovořících o rozvoji jimi spravovaných obcí.
Možná bude platit jimi prohlašovaná přímá úmě-
ra, více lidí rovná se více peněz do pokladny. Na
druhou stranu však může platit, že více lidí zna-
mená také více obecních výdajů, více starostov-
ských starostí a více občanských potřeb.
Co mohou starostové těchto obcí nově příchozím
nabídnout? Kromě parcel prodávaných realitními
kancelářemi snad již nic. Pokud nechceme, aby se
z těchto krásných zachovalých míst staly obyčej-
né noclehárny, nevratně záplatující okolní pole a
stráně, nebuďme k těmto projektům rozvoje lhos-
tejní. Uchovejme si ve jménu naší národní hymny
aspoň kousek toho, co je tak výstižně popsáno
slovy: „…a to je ta krásná země, země česká, do-
mov můj!…“ 
Petr VITNER, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Halouny

Černošice – Z vyhlídky do kraje dolní Beroun-
ky by se už zanedlouho mohli kochat výletníci
v Černošicích.
Řevnická radnice uvažuje o vybudování rozhled-
ny na vrcholu Babka, také Černošičtí mají v úmy-
slu vystavět ve svém katastru vyhlídku.
NN to potvrdil vedoucí Odboru kultury Městské-

ho úřadu Černošice Pavel Blaženín. Ten také s ná-
padem vybudovat vyhlídku přišel. 
„Bylo to na základě možnosti získat na podobné
projekty grant,“ uvedl. Dodal, že pokud by město
grant nezískalo,  o podobném projektu by nejspíš
neuvažovalo. „Vyhlídka by měla být financována
z grantu. Můžeme dostat až 90 % dotace z Evrop-
ské unie,“ řekl Blaženín. Upřesnil, že plošina by
se měla stavět na takzvané Staňkovce, což je ko-
pec nad železniční tratí mezi Černošicemi a Rado-
tínem. Zde už přirozené vyhlídkové místo existu-
je, ale je velmi nebezpečné a bez zábradlí. Podle
Blaženína by plánovaná vyhlídka měla být více
vysunutá, z převisu by návštěvníci měli mít větší
výhled i do stran. Samozřejmě by měla být ohra-
ničena a zabezpečena zábradlím.
Blaženín upřesnil, že by nemělo jít o žádnou věž,
ale pouze přirozenou vyhlídku. Její výška by měla
souhlasit s výškou kopce, neměla by nijak výraz-
ně zasahovat do panoramatu.  „Máme zato, že by
se výstavbou zatraktivnila celá lokalita, vzrostl tu-
ristický ruch. Vyhlídka by umožnila prosadit další
investice jako vyznačení turistické cesty od nád-
raží, úpravu této cesty,“ domnívá se Blaženín. Ra-
da města již projekt schválila.   Pavla ŠVÉDOVÁ

Babetista skončil zraněný
pod koly auta. Už podruhé

Dobřichovice - Muže jedoucího na malém
motocyklu Babeta srazil 9. února řidič, který
couval osobním vozem z parkoviště u dobři-

chovické prodejny LPG. 
„S drobnými poraněními jsme motoristu odvá-
želi do nemocnice v Praze,“ řekl Našim novi-
nám  k nehodě šéf řevnické záchranné služby

Bořek Bulíček. 
Na případu je pozoruhodné, že téhož motoristu

a na téže Babetě porazilo auto už před půl
rokem, tehdy na křižovatce v Letech. Důvod?

Řidič mu nedal přednost v jízdě. (šm)

Mladý Pražan řídil auto, 
i když to měl zakázáno
Dobřichovice – Při řízení Škody 1203 byl zkra-
je února v Dobřichovicích přistižen dvacetiletý
Pražan bez řidičského průkazu. 
Řidičské zkoušky sice před několika lety složil,
policisté ho však vloni přistihli v Praze za volan-
tem opilého, takže mu bylo řízení vozidel na 18
měsíců zakázáno. Protože porušil zákaz, je proti
němu nyní připravováno zkrácené trestní řízení za
maření výkonu úředního rozhodnutí. (vš) 

Nedokážu pochopit krátkozrakost starostů!
DALŠÍ ČTENÁŘI NAŠICH NOVIN PROTESTUJÍ PROTI MASIVNÍ VÝSTAVBĚ DOMŮ NA HALOUNECH

Halouny čeká osud Řitky
Nevratné změny v krajině již ke škodě

těch, kteří si to uvědomují, nastaly. Stačí
se podívat na webové stránky některých
realitních kanceláří. Začátek problému je
na počátku 90. let, kdy znalé skupiny sku-
povaly zemědělskou půdu od nevědomých
restituentů/nabyvatelů. Dílo zkázy je vždy
dovršeno potvrzením a schválením lokál-
ního územního plánu. Scénář je stejný na
Praze-východ, Praze-západ i jinde. Čeká
nás osud podobný řitkovské »moderní«

zástavbě… Petr VITNER, Halouny

Firma se omlouvá za to,
že neodvezla odpadky
Zdravím všechny spoluobčany a čtenáře NN.
Časté proměny počasí – kdy přes den bylo poměr-
ně teplo a led na komunikacích  trochu roztál, tak
přesto, že se sypalo, štěrk se  do ledu zamačkal a
přes noc v něm zamrzl - způsobily druhý den opě-
tovně těžkosti při užívání cest. Firma Rethmann –
Jeřala, která nám sváží komunální odpad, se om-
louvá, že z výše uvedených důvodů nemohla v ně-
kterých lokalitách odpadky odvézt. 
Dovoluji si připomenout, že veřejné zasedání zas-
tupitelstva obce Zadní Třebaň se uskuteční ve
čtvrtek  17. února od 18.00  ve Společenském do-
mě. Mějte se hezky         

Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaň
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Masopusti byli letos pochováni dva
BUJARÉ OSLAVY SE POPRVÉ KONALY SPOLEČNĚ NA OBOU BŘEZÍCH BEROUNKY

Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň -
Výjimečný byl letošní, už šestnác-
tý třebaňský masopust: Konal se
zároveň na obou březích Beroun-
ky. Také při něm byli pochováni
hned dva Masopusti.
„Nýčko drazí lidičkové, uvidíte fraš-
ku.“ Tak takhle jsem uváděl šestnác-
tý třebaňský masopust. Ale to bylo
až odpůldne. Předtím jsme od deváté
šlapali zmrzlou a ztichlou Hlásnou
Třebaní. Sešli jsme se tam s Třehus-
kem před kapličkou a nikde nikdo.
„Možná to odložili kvůli mrazu,“
vtipkovala prokřehlá Pavla Švédová.
Ale neodložili. Skoro ve stejném
okamžiku se v dálce vynořil medvěd
s medvědářem, smrtka, cikánka a ře-
zník. Z auta vystoupila čarodějnice,
ze vrat statku vyšel šašek, v civilu
místní starosta Vnislav Konvalinka.
A mohli jsme vyrazit. 
Poté se všichni přesunuli přes řeku
do Třebaně Zadní. Jarmark, kolo
štěstí, skoro 400 cen tomboly, která
se letos prodávala už dopoledne. Na-
proti u kapličky rozbalili stan, či spíš
vál, místní hasiči s jitrnicemi a ova-
rem. Objevily se i první masky a
před pomníkem zaparkoval pojízd-
nou slepičárnu Jan Zavadil, který se
stal, spolu se svými »slepicemi«,
Michaelou Šmerglovou a Jarkou Za-

vadilovu králem XVI. masopustu. 
Ale dřív, než dostal korunu a velký
dárkový koš, mohli se diváci podívat
na masopustní frašku řevnických
ochotníků o Honzovi, zlé selce a
Kačce. Zahrály a zatancovaly i děti z
řevnických souborů Klíček a Notič-
ky. Nakonec byli symbolicky pocho-
váni dva Masopusti - za každou Tře-
baň jeden. A pak už šel průvod. Od
domu k domu, od koblihy ke kobli-
ze, od kořalky ke kořalce. Unavené a
promrzlé maškary skončily večer ve
Společenském domě na posezení s
Třehuskem a zpívaly až do policejní
hodiny.               Josef KOZÁK, (mf)

POJÍZDNÁ SLEPIČÁRNA. Nejori-
ginálnější maskou letošního třebaň-
ského masopustu byla pojízdná sle-
pičárna. Vyrobili ji a »provozovali«
manželé Zavadilovi s Michaelou
Šmerglovou.      Foto NN M. FRÝDL

Šestnáctý třebaňský masopust máme
zdárně za sebou. Ani letos si ho ne-
nechaly ujít stovky lidí, počasí také
přálo. Zdálo by se tedy, že vše klap-
lo na výbornou. Ale… 
Když se redaktor MF Dnes zeptal
starosty Zadní Třebaně Lubomíra
Schneidra, zda je rád, že se podobné
tradice v Zadní Třebani udržují, od-
pověděl: „Kdo by nebyl rád? Vždy
se při nich užije spousta legrace a
vládne zde skvělá atmosféra. Pokud
mám čas, s radostí se navléknu do
masky a vyrazím do tradičního ma-
sopustního průvodu.“ 
Letos asi pan starosta čas neměl - v
průvodu chyběl. Nebyl ovšem sám.
Zadnotřebaňských masek bylo letos
na návsi opravdu poskrovnu - spočí-

tat by se daly na prstech jedné ruky.
A to doslova. V čele průvodu šlapal
medvěd s medvědářem »zapůjčený«
z Hlásné, policajta s Masopustem
pro změnu představovali Řevničtí.

Proč? Místní do průvodu jít odmítli.
Někteří odjeli třeba na hory, jiným
se prostě nechtělo. I program na ná-
vsi byl s výjimkou pár lidí (opět do-
slova) v režii přespolních. Čest Zad-
notřebaňanů tak hájili hasiči se sk-
vělou zabijačkou a hospodyňky, jež
pro procesí připravily slané po-
choutky, placky a koblihy. Ale i těch
ubylo. Zatímco v jiných letech kobli-
hová komise hodnotila přes dvacet

vzorků, letos jich bylo pouhých osm. 
Je to zvláštní: Na jedné straně do
Zadní Třebaně na masopust každo-
ročně míří stovky, ba tisíce lidí z
okolí, Prahy i dalších koutů Čech a
Moravy (!), letos přijela i Česká te-
levize, psaly o něm celostátní dení-
ky, vysílalo několik rádií… Na stra-
ně druhé stojí místní, kterých se do
dění, jež jim dělá reklamu široko da-
leko a na něž by měli být hrdí, zapo-
juje rok od roku méně. 
V čem jsou jiné Svinaře, kde se letos
do masopustních maškar navléklo
osmdesát zdejších obyvatel? Osob-
ně vidím problém jediný: Svinařáci
táhnou všichni za jeden provaz. To
se o Zadní Třebani říci rozhodně ne-
dá. Pavla ŠVÉDOVÁ

Taškařice na návsi natáčela Česká televize
„VESNIČKA ZADNÍ TŘEBAŇ JE ZVLÁŠTNÍM ÚKAZEM,“ PSALO SE V MLADÉ FRONTĚ DNES

Zadní Třebaň – Několik celostát-
ních deníků a rádií informovalo o
šestnáctém třebaňském masopus-
tu. Oslavy na návsi v Zadní Tře-
bani natáčela i Česká televize.
Hned tři články věnovala třebaňské-
mu masopustu den před oslavami
Mladá fronta Dnes. 
„Vesnička Zadní Třebaň je zvlášt-
ním úkazem. Díky skupince nadšen-
ců se zde konají akce, které mohou
Zadnotřebaňským závidět i obyva-
telé mnohem větších obcí. Naprosto
přirozeným a nenásilným způsobem
vracejí do života tradice, které již
pomalu vymřely,“ napsal Karel
Souček, který připravil také článek
s programem masopustního veselí.
Součástí tematické stránky k maso-
pustu byl i rozhovor se starostou
Lubomírem Schneidrem. Ten v něm
připustil, že obec Zadní Třebaň

Masopust podporuje pouze drob-
nostmi, jako je třeba prominutí po-
platků za prodejní stánky. 
Informace a pozvánky na třebaňský
masopust, který se letos prvně ko-
nal v obou Třebaních, otiskl napří-
klad Berounský deník či interneto-
vé stránky Středočeského kraje.
Spoty o akci odvysílala rádia Český
rozhlas 2 Praha, Region i Impuls.
Krátce po začátku frašky na zadnot-
řebaňskou náves dorazil také štáb
České televize. „Toč to všechno,“
velel režisér pořadu Jak na to, který
moderuje Jiřina Bohdalová.
Bujaré veselí na návsi a průvod za-
chytilo mnoho fotografů. Třeba Ja-
kub Kencl, jehož snímky jsou k vi-
dění na adrese www.fotokencl.com
či Vladimír Glaser (www.karlstejn-
sko.com). (Masopust viz i strana 5)

Pavla ŠVÉDOVÁ

Třebaňští do průvodu nešli, odjeli na hory

FRAŠKA NA NÁVSI. Masopustní hru na zadnotřebaňské návsi předvedli
řevničtí ochotníci. Foto NN M. FRÝDL

KOMENTÁŘ
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Muzikanti chystají IV. hudební bál
NEOBVYKLOU TANCOVAČKU PŘIPRAVUJE I NOVÝ NÁJEMCE TŘEBAŇSKÉHO SPOLEČENSKÉHO DOMU
Řevnice, Zadní Třebaň – Plesová sezona v těch-
to dnech vrcholí. Své taneční večery pořádají v
celém kraji nejrůznější spolky a sdružení. V pl-
ném proudu jsou přípravy na čtvrtý ples pobe-
rounských muzikantů.

Již počtvrté se bude druhou březnovou sobotu od-
bývat Hudební ples pořádaný dětskou lidovou
muzikou Notičky a poberounskou hudební skupi-
nou Třehusk. Hudební ples začne v netradičně
vyzdobeném řevnickém Lidovém domě 12. břez-
na od 19 hodin. Slavnostně zahájen bude o půl ho-
diny později společnou písní, kterou pro tuto pří-
ležitost skládá dvojice Miloslav Frýdl - Antonín
Pecha.
Na návštěvníky plesu čeká kromě klasických ta-
nečních rytmů vystoupení Malých i Velkých No-
tiček, staropražské písně v podání Třehusku i
několik překvapení. Vloni sklízelo velký úspěch

spartakiádní vystoupení Notiček i sbor Santa
Clausů Třehusku. Chybět nebude ani dámská vo-
lenka, bohatá tombola a o půlnoci losování hlavní
výhry. Návštěvníci, kteří mají vstup povolen jen
ve společenském oděvu, si mohou lístky na ples
zakoupit v předprodeji nebo si je rezervovat na
telefonním čísle 257 721 420 či 603 245 784. 
Netradiční zábava se chystá také v Zadní Třebani.
Po turistickém candrbále a masopustním posezení
ožije zadnotřebaňský Společenský dům v únoru
další tancovačkou - na 26. února ji připravil nový
provozovatel »kulturáku« Jan Vondraš. Na sále
začne tancovačka již v 19. 00. K tanci a poslechu
bude vyhrávat jihočeská skupina DR. Petom, jejíž
lídr se účastnil několika televizních pěveckých
soutěží. Vstupné je 40 Kč.
Další akci má v plánu nový nájemce uspořádat již
v březnu. „Chtěl bych, aby to byla taková skoro
jarní zábava. A mohla by se tak i jmenovat,“ uvedl
Vondraš.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Tipy NN
* Koncert skupiny Spirituál Kvintet se v sále
České pojišťovny Beroun koná 16. 2. od 20.00.
Vstupné 150 Kč. (pš)
* Pátý městský bál se koná 18. 2. v berounském
společenském domě Plzeňka od 20.00. (pš)
* Rockový koncert B.Lues začíná v černošickém
Club Kině 18. 2. ve 20.30. Vstupné 70 Kč. Zazní
písně: Ch. Rea, Rolling Stones, E. Claptona, U2
až po V. Mišíka. (pš)
* Netradiční Pyžamovou taneční párty můžete
navštívit 19. 2. od 20.00 v Club Kině Černošice.
Pro tancechtivé milovníky hudby 60. a 80.let bu-
de hrát Dj. El Bunda. (pš)
* Recitál Štěpána Raka S kytarou kolem světa
se koná 19. 2. od 19.00 v koncertním sálu ZUŠ
Černošice.  (pš) 
* Pavla Kapitánová a Jakub Zahradník vystoupí
s pořadem Život sám plný šansonů v sále řevnic-
kého Zámečku 20. února od 18.00. (pš)
* Dětský karneval se uskuteční 20. 2. od 14.00 v
karlštejnské restauraci U Janů. (mf)
* Pohádka podle Karla Jaromíra Erbena Tři zlaté
vlasy děda Vševěda bude k vidění 23. 2. od 10.00
v MěKS Černošice. (pš) 
* Zpěvák a kytarista Konstantin Ruchadze s ky-
taristou Lukášem Martínkem bude hrát 25. 2. od
20.30 v černošickém Club Kině. (pš)
* Komorní koncert se v koncertním sále ZUŠ
Černošice koná 25. 2. od 19.00. V programu jsou
skladby J. Brahmse, P. Hindemitha, R. Schuman-
na. Účinkují Ester Godovská klavír, Tamara Pola-
kovicová housle, Dominika Hosková violoncello
a Jana Douchová-Vavřínková viola. (pš)
* Školní ples pořádá ZŠ Černošice 26. 2. od
19.30 v černošickém Club Kině. K tanci a posle-
chu hraje Funny Dance Band. (pš)
* Dětský karneval se koná od 26. 2. od 13.00 do
17.00 v MěKS Černošice. Na děti čeká bohatá
tombola a soutěže. (pš)
* Dětský karneval se v řevnické tělocvičně koná
27. 2. od 14.00. Maškarám k tanci i poslechu bude
hrát Třehusk, chybět nebudou hry a soutěže. (pš)
* Pohádka O zlaté rybce bude k vidění 27. 2. od
14.00 v mníšeckém Divadélku K. (pš)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
19. 2. 18.00 KAMEŇÁK 
26. 2. 18.00 POLÁRNÍ EXPRES

KINO MÍR BEROUN
15. 2. a 17. 2. 17.30 ALEXANDER VELIKÝ
16. 2. a 18. 2. 18.30 ALEXANDER VELIKÝ
17. 2. 20.45 PŮLNOČNÍ KOVBOJ
18., 19, a 20. 2. 15.30 CESTA KOLEM SVĚTA ZA
80 DNÍ
21. 2. a 23. 2. 18.30 ŽRALOK V HLAVĚ
22. 2. 17.30 ŽRALOK V HLAVĚ
22. 2. 20.00 PLAYTIME
24., 25., 26., 27. 2. 18.30 ŽRALOK V HLAVĚ
26. a 27. 2. 15.30 SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
28. 2. 17.30 LOVCI POKLADU
28. 2. 20.00 ŽRALOK V HLAVĚ

KINO MNÍŠEK POD BRDY
819. 2. 18.00 a 20.00 SNOWBOARĎÁCI  
26. 2. 16.00 a 18.00 PŘÍBĚH ŽRALOKA  

KINO ČERNOŠICE
415. 2. 20.00 BRIDGET JONESOVÁ 
17. 2. 20.00 DVD: GEORGE HARRISON 
20. 2. 16.00 DOBA LEDOVÁ  
22. 2. 20.00 MILENCI A VRAZI  
24. 2. 20.00 DVD: B. B. KING-Live by Request  

KINO RADOTÍN
818. 2. 17.00 a 19.30 CELLULAR
19. 2. 17.00 a 19.30 HOREM PÁDEM
20. 2. 17.00 a 19.30 FAHRENHEIT 9/11
25. 2. 17.00 a 19.30 PROTIVNÝ SPOSTÝ HOLKY
26. 2. 17.00 a 19.30 WIMBLEDON
27. 2. 17.00 a 19.30 MOJE MATKA JE NA HOLKY 

Letovští pořádají poslední
masopust v Poberouní
Lety – Po Svinařích, Zadní Třebani, Mokrop-
sech se masopust chystají oslavit Letovští.
Maškary se na obchůzku po vsi vydají v sobo-
tu 19. února.
Letovský masopust začne jako poslední v pořadí
na dolní Berounce 19. února  tradičně na návsi ve
13.45. V masce přijde podpořit tradiční maškary
medvěda, medvědáře, vodníka a šaška rovněž sta-
rosta Jiří Hudeček, který se vloni neváhal převlé-
ci za statného vola. Maškary obejdou nejprve sta-
vení na návsi, kde tradičně sklízejí velký úspěch
slané i sladké dobroty u Hudečků a Váňů, pak bu-
dou pokračovat za hlavní silnici. Do kroku bude
průvodu vyhrávat poberounská hudební skupina
Třehusk. Večer se v obecním sále koná hasičský
ples. V neděli 20. 2. se uskuteční v hostinci U
Kafků dětský karneval. (pš)

Turisté rozdávali Ceny Pathálie
DORT VYHRÁL JAROSLAV BARTŮNĚK, ZAHRADNÍKA ROBERT NEUBAUER

Cestovatel bude vyprávět
o cestě do Afghánistánu
Dobřichovice – O Afghánistánu bude 25. úno-
ra hovořit cestovatel Martin Mykiska v dob-
řichovickém sále Dr. Fürsta.
Beseda s promítáním na téma Afghánistán, země
prachu a růží, se koná 25. 2. od 20 hodin v dob-
řichovickém sále Dr. Fürsta. 
„Afghánistán je něco naprosto odlišného od
všech ostatních zemí, které jsem dosud navštívil.
Je to ojedinělá země, svět sám pro sebe. Ačkoli
je svázaný pravidly islámu, nalezl jsem zde nej-
svobodomyslnější a nejhrdější lidi, jaké jsem
kdy na svých cestách poznal,“ říká autor besedy,
cestovatel Martina Mykiska, jenž o svých zážit-
cích píše do nejrůznějších časopisů. Podle orga-
nizátorky akce Martiny Hrdličkové bude Mykis-
ka popisovat například život obyčejných Afg-
hánců, kteří musejí ve své válkou zničené zemi
žít a pracovat. Vyprávění doplní ukázky afghán-
ské hudby a zvukové nahrávky.                        (pš)

Zadní Třebaň - Devátý Candrbál pořádali zad-
notřebaňští turisté. Letos se konal v duchu pře-
dávání cen Pathálie 2004 druho- až třetiřadým
umělcům. 
Stylu tancovačky odpovídala i výzdoba - sál se
doslova změnil v interiér Zlaté kapličky. 
„A hřebem večera je vstup do Předsíně slávy, kam
letos přichází… Oldřich Hájek,“ znělo z úst mo-
derátora v nejvypjatější chvíli akce. Třebaňan - a
trochu i Pražan architekt Oldřich Hájek získal od
Klubu českých turistů čestné uznání, členskou le-
gitimaci a mnoho dalších ocenění za přínos pěší
turistice i obci. Na zábavě se nejen oceňovalo -dě-
lala se legrace a také se dražilo. Dort ve stylu Pat-
hálie si odnesl do Letů Jaroslav Bartůněk, sochu
malého zahradníka do skalky vydražil domácí
Robert Neubauer. Na bále, kterého se zúčastnilo
dvěstě dvacet hostů, se pochopitelně hlavně tanči-
lo - hrála hořovická kapela Galaxie. 

„Třičtvrtě hodiny jsem šla domů, tak mě bolely
nohy od tance,“ přiznala den poté druhá moderá-
torka večera a turistka Jarka Zavadilová. 

Michaela ŠMERGLOVÁ

Řevnická spisovatelka
představila novou knihu 

Řevnice – Novou knihu Pán stříbrné růže
řevnické spisovatelky Ludmily Vaňkové

představilo nakladatelství veřejnosti.
Autorka románů z české historie a řevnická

ochotnická herečka Ludmila Vaňková podepi-
sovala uplynulý čtvrtek v Paláci knih Neoluxor
na pražském Václavském náměstí svoje nejno-
vější dílo Pán stříbrné růže. V románu popisuje

život Viléma z Landštejna, který patřil k
nejmocnějším českým pánům na začátku vlády

Lucemburků a stal se oporou Karla IV.
Vaňková, která svou knihu představila i v hlav-
ní zpravodajské relaci České televize Události
v kultuře, získávala podklady pro novou knihu
mimo jiné i přímo na hradě Landštejně. (pš)

Tradiční JARNÍ PLES 
pořádaný řevnickým Salonem Klára bude letos i oslavou 10. výročí existence salonu. 

Ples plný květin se koná 
v sobotu 5. března od 20.00 hodin v Lidovém domě v Řevnicích.

Během slavnostního večera se návštěvníkům představí s předtančením a výukou tance
skupina Dvorana Country Dancers. Uskuteční se také módní přehlídka spodního prádla

fy: Prádélko a galanterie Řevnice. Chybět nebude půlnoční překvapení!

K poslechu a tanci hraje pražská skupina Firmus.

(Placená inzerce)
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Hrad i podhradí už se těší na turisty
„RÁDI BYCHOM, KDYBY LETOS PŘIJELO PŘES TŘI STA TISÍC LIDÍ,“ ŘÍKÁ STAROSTA KARLŠTEJNA
Karlštejn – Na začátek nové turistické sezony
je připraven druhý nejnavštěvovanější hrad v
Česku - Karlštejn. Na nápor návštěvníků je
nachystána i obec v podhradí. První hosté jsou
očekáváni 1. března.
Hrad Karlštejn bude pro veřejnost opět zpřístup-
něn od 1. března. Otevřen bude denně kromě pon-
dělí od 9 do 15 hodin. Výjimečně budou moci
turisté navštívit hrad na pondělí Velikonoční, nao-
pak následující úterý 29. 3. budou brány světoz-
námé gotické památky zavřeny.
Na turisty se nepřipravují jen pracovníci hradu,
ale také obce. 
„Vše je hotovo. Parkoviště je připraveno, do Veli-
konoc zprovozníme i autokemp,“ říká starosta ob-
ce Miroslav Ureš. Podle něj mají již místní hos-
tinští první objednávky na obědy. „Jde hlavně o
italské zájezdy,“ dodává první muž Karlštejna. 
Pro turisty funguje u parkoviště Informační cent-
rum, je tu i mluvící panel. 
„Další věcí, která by mohla přilákat turisty, bude
šachovnicová socha Karla IV., kterou chceme v
rámci Karlštejnska na parkovišti postavit,“ dodal
Ureš. Ten věří, že na Karlštejn zavítá více turistů
než vloni. „To jich bylo 280 tisíc, byli bychom
rádi, kdyby to letos bylo přes 300 tisíc,“ říká Ureš
a dodává, že podle statistik nejvyšší návštěvnost
zaznamenal Karlštejn v roce 1986, kdy zde napo-
čítali 346 000 návštěvníků.        Pavla ŠVÉDOVÁ

HRAD JE PŘIPRAVEN. Na zahájení nové turistické sezony už je nachystán Karlštejn i jeho podhradí.
Brány světoznámé památky se otevřou první březnový den. Foto NN M. FRÝDL

V Řevnicích začali
stavět nový vodojem
Řevnice – Rušno je nyní v řevnic-
ké Sportovní ulici. Právě tudy totiž
jezdí náklaďáky k nově budované-
mu vodojemu.
V sousedství Červené louky v Řev-
nicích byly zahájeny zemní práce na
výstavbě nového vodojemu, který
zvýší kapacitu o 1000 kubíků.
„Očekáváme tam značný provoz ná-
klaďáků,“ připustil starosta města
Miroslav Cvanciger. Tatry budou od-
vážet část výkopku z vodojemu ke
staré hájovně. „Tam vznikne takzva-
ná mezideponie. Až se vodojem vy-
betonuje, část hlíny se bude vracet
na obsypání,“ uvedl starosta. 
Zemina je odvážena i na bývalou sk-
ládku u hřbitova, kde má vzniknout
bmx dráha. „Pozemkový fond i sprá-
va Lesů ČR nám odepsali, že budou
souhlasit s pronájmem pozemku
městu,“ dodal Cvanciger.              (pš)

Svinaře - Se svými nej-
bližšími příbuznými os-
lavil začátkem února de-
vadesáté narozeniny Jo-
sef KOZÁK ze Svinař. 
„Jsem nejstarší z Kozáků,
co kdy v našem rodě žili,“
chlubil se na rodinné seš-
losti oslavenec. Měl tím
na mysli své předky od
poloviny 17. století, o kte-
rých ví z rodokmenu. 
Josef Kozák má za sebou
pestrý život. Prožil mobi-
lizaci v roce 1938, obsaze-
ní republiky německými
vojsky, během války byl
nasazen v Říši, stavěl zá-
kopy v Polsku. Po únoro-
vém komunistickém pře-

vratu musel odejít do prů-
myslové výroby. Prodělal
i několik rodinných tragé-
dií, ale na život určitě ne-
zanevřel. 
„Z pekla mi vzkázali, že
jsem si ho prožil už tady
na zemi,“ říká s úsměvem.
„A v nebi prý není místo,
a tak musím ještě počkat,
co se mnou provedou.“ 
Do dalších let přejeme os-
lavenci hodně zdraví a ve-
selou mysl.
Na začátku roku v našem
kraji oslavily dokonce sté
narozeniny Marie Dvořáč-
ková z Haloun a Božena
Plánská z Dobřichovic.

Josef KOZÁK, (mf)

Hasiči se na masopustu proměnili v řezníky
NA ZADNOTŘEBAŇSKÉ NÁVSI SE PRODALO 320 JITRNIC, 150 JELIT A 110 LITRŮ POLÉVKY

Zadní Třebaň - Na oslavě masopustu, který se
v Zadní Třebani konal již pošestnácté v řadě,
i letos zavoněly zabijačkové pochoutky. Také
tentokrát je připravili místní hasiči.
Zařizování a přípravy probíhaly již několik týd-
nů předem - na akci se podílelo asi tucet lidí. 
„Času nám to pochopitelně zabralo mnoho, mně
osobně asi nejvíc,“ uvedl
velitel sboru Jiří Niko-
dým. „K prodeji bylo při-
praveno více zboží než v
loňském roce - 320 jitr-
nic, 150 jelit a 110 litrů
zabijačkové polévky. Ce-
ny byly příznivé,“ řekl
Nikodým. „Pohybovaly
se podle druhu výrobku
od 17 do 27 Kč.“
O co byl největší zájem? „Úplně o všechno. Při-
chystané zásoby vyšly akorát. Bývalo by se pro-
dalo i více, ale přesto pro příští rok nepočítáme s
větším množstvím masa,“ dodal Nikodým. 

Dále stánek U Hasičů nabízel svařené víno a
grog pro zahřátí. Podle velitele si nenechalo
zabijačkové hody ujít na 150 návštěvníků.
Výdělek akce bude použit na výcvik a činnost
hasičské mládeže. 
Zda se jitrnic a ovárku dočkáme i příští rok, zále-
ží prý na konstelaci hvězd. Doufejme, že bude

příznivá!
A co hasiči chystají dál?
„Letošní Zimní hry MH
se bohužel nekonají, pro-
tože by se zúčastnilo jen
málo družstev,“ řekl Ni-
kodým. V dubnu se mla-
dí vydají na soustředění
do Roztok u Křivoklátu,
následují máje a okrsko-
vá soutěž, kde se předve-

dou i děti, a nakonec v červnu ještě Zálužický
pohár vítězů. 
O hasičských akcích se budete dočítat v Našich
novinách.        Ivana ŠEVČÍKOVÁ 

Peklo jsem už prožil a v nebi není místo!
JOSEF KOZÁK ZE SVINAŘ SLAVIL S RODINOU DEVADESÁTÉ NAROZENINY

Velitel třebaňských hasičů Jiří Nikodým velel i
masopustní zabijačce.          Foto NN M. FRÝDL

Devadesátiletý Josef Kozák ze Svinař se svojí švagro-
vou Marií Kozákovou z Leče. Foto NN J. KOZÁK

Vše sežrali za osm vteřin! 
Asi nejdůkladněji se na XVI. zadnotřebaň-

ský masopust připravovala zdejší hospodyně
Stanislava Jindáčková. Pro průvod maškar
usmažila 92 koblih, 65 pletýnek a k tomu

ještě upekla 119 škvarkových placek. 
„Všechno bylo sežráno za osm vteřin!“

uvedla pro NN Jindáčková. (mf)
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Kulturní dům byl v obležení indiánů
NA DĚTSKÝ KARNEVAL PŘIJELA DO ZADNÍ TŘEBANĚ JEDNA RATOLEST DOKONCE AŽ Z OPAVY

Zadní Třebaň - Oslavy zadnotřebaňského Ma-
sopustu si užili i ti nejmenší. V neděli 6. února
se navlékli do nejrůznějších kostýmů  a vyrazi-
li na karneval, který pro ně jako tradičně v
místním Kulturním domě připravila redakce
Našich novin spolu s dalšími dobrovolníky. 
Již před čtrnáctou hodinou se do sálu začali sbíhat
berušky, vojáci, kouzelníci, vodníci i princezny.
Pár minut po druhé hodině odpolední zahájil Tře-
husk své vystoupení symbolicky písní Na tý strá-
ni nad Třebání a masky se na parketu pustily do
tanečních kreací.
Pro caparty bylo připraveno mnoho her a soutěží,
za které si odnášeli sladkosti, samolepky i ovoce.
Nechyběla ani tombola. Ta skrývala školní po-
můcky, oblečení i hračky. 
Po nekonečném rozhodování vynesla porota ver-
dikt a vyhlásila nejlepší masky letošního ročníku
karnevalu. Tentokráte si ceny, mimo jiného dorty,
korunky a diplomy, odnesli hned čtyři caparti ve
dvou kategoriích. Na stupních vítězů nebo těsně
pod nimi se umístily ratolesti místní i přespolní
(letos jedna dokonce až z Opavy). Zlaté medaile
však zůstaly ve Třebaních. Ve velké konkurenci
nakonec první místo mezi mladšími dětmi vybo-
jovala beruška v podání Elišky Kirovy. Mezi star-
šími byl nejlepší maskou vyhlášen Michal Mach v

roli kosa. Děti si užívaly svůj »ples« až do 17.00
hodin. Některým se však i tři hodiny zdály málo a

opouštěly brány Kulturního domu se slzami v
očích. Ivana ŠEVČÍKOVÁ

KDO DŘÍV? Dva z malých účastníků Dětského
karnevalu v Zadní Třebani soutěží, kdo dřív done-
se pingpongový míček na lžičce. Na jejich snaže-
ní dohlíží autorka článku.      Foto NN M. FRÝDL

Dětská lidová muzika
bude přibírat nové členy
Řevnice – Chtěli byste, aby se vaši ratolesti
věnovaly lidové muzice a vystupovaly v dět-
ském souboru? Máte šanci: Řevnická lidová

muzika Notičky bude přibírat nové členy.
Nové členy ve věku od čtyř do sedmi let bude
lidová muzika Notičky vybírat během talento-
vých zkoušek, které se konají 19. března od

10.00. Zájemci mohou v ten den přijít do sálu
řevnického Zámečku. Bližší informace lze zís-
kat na telefonním čísle 257 721 420 nebo 603

245 784. Vše o souboru najdete na adrese
www.noticky.cz. (pš)

Školka má dobré jméno, ale je malá a má málo sponzorů
RODIČE DĚTÍ ANONYMNĚ HODNOTILI ÚROVEŇ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBŘICHOVICÍCH

Řevnická škola zveřejňuje
prospěch a docházku dětí
Řevnice – Chcete znát prospěch svého dítěte,
nebo porovnat jeho absenci s ostatními žáky?
Řevnická základní škola tyto služby nabízí na
svých internetových stránkách.
Na webových stránkách www.zsrevnice.cz nově
přibyly seznamy žáků, v nichž jsou školáci seřa-
zeni podle prospěchu, absence, najdete tam také
soupis školáků, kteří v pololetí získali vysvědčení
s vyznamenáním. Proč se vedení školy rozhodlo
seznamy s prospěchem a absencí školáků zveřej-
nit? „Odkaz na prospěch umožní srovnání žáků v
rámci školy. Předpokládám, že to alespoň v ně-
kterých žácích vzbudí touhu být o něco lepší než
jejich spolužák či spolužačka. Totéž se týká ab-
sence,“ domnívá se ředitel Základní školy Řevni-
ce Zdeněk Košťál.
Na internetu tak snadno zjistí nejen děti, ale i ro-
diče, jak si potomek vede ve srovnání se spolužá-
ky. Například je zde na 80 školáků, vesměs z prv-
ního stupně, kteří mají průměr známek 1,00. Po-
rovnat je možné, i kolik zameškaných hodin ve
srovnání s ostatními má vaše ratolest. (pš)

Město plánuje postavit
areál za sto milionů
Řevnice – Řevničtí radní chtějí vybudovat no-
vou základní školu. Studie už je hotova. Nyní
chce město nechat zpracovat projekt.
Řevničtí radní se rozhodli nechat zpracovat pro-
jekt nového pavilonu školy. Stát má vedle budovy
ve Školní ulici. Počítá se s vybudováním deseti
učeben, zázemí, tělocvičny, jídelny a kuchyně. 
„Studie je hotová, nyní musí následovat projekt,
do kterého chceme zpracovat připomínky školy i
organizací, které by využívaly tělocvičnu,“ řekl
starosta města Miroslav Cvanciger.
Nový areál vyroste až za několik let. „Záležet bu-
de hlavně na tom, zda  získáme finanční podporu
ze státního rozpočtu,“ řekl první řevnický radní.
Jedná se přitom o sto milionů korun. 
Podaří-li se novou školu vybudovat, budou oba
stupně sídlit v jednom areálu. Jak bude využit
prázdný areál 1. stupně, radní ještě nevědí.      (pš)

Dobřichovice - Dobřichovická mateřská škola
má sice v dolním Poberouní dobré jméno, pe-
dagogové odbornou způsobilost, ale nedosta-
čuje kapacita, málo je i sponzorů. Vyplynulo to
z ankety, které se zúčastnili rodiče dětí navště-
vujících tamní mateřinku.

Formuláře, v nichž měli vyjádřit připomínky k
provozu dobřichovické školky, vyplňovali rodiče.
Výsledky ankety jsou k dispozici na internetu. Co
z ní vyplývá? Silnými stránkami školky jsou po-
dle rodičů například odborná způsobilost a stálost
pedagogického sboru, dobrá spolupráce s veřej-
ností i s odborníky, schopnost připravit děti na vs-
tup do ZŠ, vkusné a příjemné prostředí či výbor-
ná úroveň stravování. Naopak si rodiče stěžovali
na to, že se vedení školky nedaří sehnat  sponzo-
ry i přesto, že mnoho rodičů má ekonomicky silné
zázemí. Vadí jim i to, že školka nepřijímá všech-
ny uchazeče o místo. V loňském roce se hlásilo 42
dětí, přijato jich mohlo být ale jen 21. Školka v
Dobřichovicích by měla více využít svých výhod,
mezi které patří její poloha – venkovské prostředí
poblíž Prahy, a zviditelnit se více v nejrůznějších
soutěžích.
„Díky těmto dotazníkům se nám podařilo zjistit,
že jsou jisté mezery v informovanosti některých
rodičů,“ připustila ředitelka mateřinky Monika
Víšková, která má za to, že ankety tohoto typu
jsou jednou z možných zpětných vazeb. Vzhle-
dem k tomu, že jsou anonymní, dávají rodičům
možnost vyjádřit své názory a požadavky, námě-
ty i návrhy.  
Na základě výsledků ankety dojde podle ředitelky

k několika změnám v organizaci MŠ. „Rodiče s
nimi budou seznámeni na schůzce 28. února. Je to
například rozšíření nabídky odpoledních kroužků
pro děti, úpravy týkající se pitného režimu…,“
vypočetla Víšková. Podstatným krokem by mělo
být rozšíření kapacity školky: „V současné době
se řeší možnost využití domku školníka v objektu
školky případně pro další třídu,“ dodala ředitelka
dobřichovické mateřinky.          Pavla ŠVÉDOVÁDobřichovičtí chtějí

zvětšit svoji mateřinku
Dobřichovice – Zvýšit kapacitu v mateřské
škole má v plánu radnice v Dobřichovicích.
Na rozšíření dobřichovické mateřinky je podle
starosty obce Michaela Pánka vyčleněna v roz-

počtu obce částka 1,5 milionu korun. 
„Nyní se řeší, zda se bude jednat o přestavbu

nebo přístavbu,“ říká Pánek s tím, že v případě
úprav by byl na třídu přestavěn současný byt.
„Věříme, že se nám podaří kapacitu navýšit o

15 dětí. Pak by byla ta nejproblematičtější
nepřijetí dětí vyřešena,“ míní Pánek. Pokud by
vše probíhalo hladce, je možné, že se více dětí
do školky dostane již letos v září. „Nicméně

zatím s tím moc nepočítáme. Reálnější je termín
rozšíření na další školní rok,“ dodává první muž

Dobřichovic. (pš)

V Řevnicích otevřou
jen jednu první třídu

Řevnice – Jen jedna první třída možná bude
otevřena v září v řevnické základní škole.

Tuto možnost na internetových stránkách školy
připustil po zápisu do 1. tříd ředitel Zdeněk

Košťál. NN řekl, že k zápisu přišlo 34 předško-
láků, osm rodičů ale požádalo o odklad povinné

školní docházky. „Jeví se mi, že jen ve třech
případech byl odklad oprávněný,“ míní Košťál.
„S největší pravděpodobností bude v příštím
školním roce otevřena jen jedna první třída,“

dodal. Uvedl, že děti byly k zápisu připraveny
velmi dobře a bylo na nich vidět, že v MŠ s
nimi pracují soustavně a systematicky. (pš)
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Studenti vydali soupis slunečních hodin
UNIKÁTNÍ STROJE NAJDETE I V NAŠEM KRAJI: V DOBŘICHOVICÍCH, LITNI, OSOVĚ, VŠERADICÍCH...

Poberouní – Několik slunečních hodin zdobí
zámky a budovy v obcích dolního Poberouní a
Podbrdska. Zařazeny byly i na internetový se-
znam venkovských slunečních hodin.
Kulturní památky jsou ve většině zemích evido-
vány, totéž platí i o slunečních hodinách. Studenti
a profesoři z Přírodovědecké fakulty UK v Praha

se rozhodli shromáždit dokumentaci o venkov-
ních slunečních hodinách a zpracovat soupis slu-
nečních hodin. Napočítali 1202 exemplářů. Vz-
nikla rozsáhlá Evidence slunečních hodin v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku, která je zájem-
cům přístupná na internetových stránkách
http://astro.mff.cuni.cz. 
Mezi stovkami exponátů jsou i objekty v našem
kraji. Dvoje sluneční hodiny se nacházejí v Dob-
řichovicích, podívat se na ně můžete na zámku a
na škole. Dvoje mají i v Litni - na kostele sv. Pet-
ra a Pavla a na stěně zámku. V katalogu jsou za-
psány sluneční hodiny na kostele ve Všeradicích,
Osově, Tetíně i Svatém Janu pod Skalou.
Na síti najdete hodiny podle abecedního seznamu
či kraje, v němž  se nacházejí. Kromě fotografie
je uvedeno, v jakém jsou hodiny stavu, o jaký jde
typ, jaký je k hodinám přístup, a rok, kdy vznik-
ly. V lednu byla vydána v nakladatelství Acade-
mia kniha s názvem Sluneční hodiny na pevných

stanovištích - Čechy, Morava, Slezsko a Sloven-
sko, kde je přes 2 tisíce záznamů. „Sluneční hodi-
ny jsou pozoruhodné kulturní památky. Snoubí se
v nich matematika, geometrie, astronomie s umě-
ním, architekturou či řemeslem. Bývají krásnou
ozdobou budov a veřejných prostranství, připo-
mínkou spojení našeho života se Sluncem, jsou i
vynikající učební pomůckou,“ říká jeden z autorů
knihy Miloš Nosek z Hradce Králové.  
Provozovatelé stránek rovněž vyzývají: „Pokud
víte o existenci hodin, které v katalogu nejsou za-
hrnuty, nebo máte přesnější údaje o stávajících
hodinách, kontaktujte nás.“       Pavla ŠVÉDOVÁ

Protézy lupiče nezajímaly
Liteň - Do soukromé zubní ordinace v Litni se
druhý únorový den násilím dostal neznámý zloděj. 
„Prohlédl čekárnu i ordinaci, kde vylomil dvě zá-
suvky a ukradl z nich 200 Kč,“ řekl NN šéf karl-
štejnských policistů Petr Procházka. Další škoda -
3 000 Kč - vznikla poškozením  zařízení. Dentis-
tického vybavení si lupič nevšímal.                    (šm) Dobřichovický úřad dostal

miliony na parkoviště
Dobřichovice – Kompletní úpravy a rozšíření

parkoviště u nádraží v Dobřichovicích se
dočkají místní i přespolní řidiči.

Tři a půl milionu na úpravu nástupního místa na
cyklostezku u dobřichovického nádraží získala

tamní radnice z programu Phare. „Lidé sem při-
jedou autem s koly, zaparkují a cyklobusem

budou pokračovat na Brdy,“ říká starosta
Dobřichovic Michael Pánek. 

Parkoviště dostane asfaltový povrch, nové
osvětlení, přibude zeleň, jeho kapacita vzroste o

dalších 20 míst na více než sedm desítek. 
Kdy se rekonstrukci podaří odstartovat, Pánek
neví. „Chceme to stihnout letos. Nejdelší dobu

zaberou výběrová řízení, dokumentace.
Samotná výstavba by neměla trvat dlouho,“

míní Pánek. (pš)

Těhotná řidička dostala
smyk a vrazila do autobusu
Černošice - Těhotná žena bourala 7. února
mezi Černošicemi a Roblínem. Na zledovatělé
vozovce dostalo její auto  smyk a narazilo do
autobusu stojícího na zastávce. 
„Řidičku, která byla ve vysokém stádiu těhoten-
ství, jsme s drobnými poraněními - mimo jiné i
tržnou ránou hlavy - odvezli do nemocnice,“
uvedl řevnický záchranář Bořek Bulíček. Žádný z
cestujících v autobuse zraněn nebyl.                 (šm)

Odsouzení jsou pracovití,
pochvaluje si starosta

Karlštejn – S odsouzenci vykonávajícími
veřejně prospěšné práce má dobrou zkuše-

nost karlštejnská radnice.
Trest si v Karlštejně formou veřejně prospěš-

ných prací odbylo několik lidí. „Už několikátý
rok této možnosti využíváme a jsme spokoje-
ni,“ pochvaluje si starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. Dosud v obci pracovali čtyři odsouzení.

„Byli celkem slušní a pracovití,“ říká Ureš,
který se o možnosti zaměstnat pachatele leh-
čích trestných činů domluvil na soudě. „Tam

mi napíší jméno toho člověka, já si ho pozvu a
domluvíme se,“ uvádí Ureš, který uvítal, že

obec za pracovní sílu nemusí platit. „Je třeba
ale ty lidi kontrolovat. Proto pracují buď s naší
četou, nebo na jejich práci dohlíží obecní poli-

cie,“ dodává první muž Karlštejna s tím, že
»trestanci« zametají silnice, ořezávají stromy,

uklízejí. Na léto navíc získává karlštejnská
rychta další dva pomocníky z berounského

úřadu práce. (pš)

Objezd se nestaví, dělníci
právě mají zimní přestávku
Dobřichovice – Zimní přestávku mají v těchto
dnech dělníci pracující na výstavbě kruhového
objezdu v Dobřichovicích. NN to potvrdil sta-
rosta obce Michael Pánek.
Doplnil, že až nastane lepší počasí, pustí stavební
dozor firmu opět na stavbu. „Začne se chodníkem
na severní straně, po jeho zprovoznění bude do-
prava odkloněna na novou část objezdu. Pak zač-
nou budovat jižní část,“ vypočetl Pánek s tím, že
během poslední etapy bude pro vozy vedena ob-
jížďka po místních komunikacích.
Starosta uvedl, že radnice se musí na výstavbě,
kterou financuje Středočeský kraj, podle smlouvy
podílet částkou 2,5 milionu. „Jednáme s krajem o
snížení této sumy,“ dodal Pánek. (pš)

Lidé si zaplatí rekonstrukci ulice
POKUD OBYVATELÉ NEPŘISPĚJÍ, CESTA NOVÝ POVRCH NEDOSTANE

Nádraží se opravovat nebudou
ŘEVNICKÁ STANICE BY MOHLA BÝT MODERNIZOVÁNA V ROCE 2007

Řevnice – Zadní část Tyršovy ulice v Řevnicích
dostane možná nový povrch. Tedy pouze v pří-
padě, že se na tom budou finančně podílet i
místní obyvatelé.
Starosta Řevnic Miroslav Cvanciger byl pověřen
jednáním s obyvateli Tyršovy ulice. Má zjistit,
zda mají zájem darovat peníze na položení nové-
ho as-faltového povrchu.
„V Tyršově ulici budeme pokládat vodovodní vý-
tlak z nově rekonstruovaného vodního zdroje v
Kejné. Chceme přitom zjistit, zda by měli tamní
lidé zájem přispět na rekonstrukci dosud nezpev-
něné komunikace,“ vysvětlil Cvanciger. Dodal, že

Poberouní – Radotín a Dobřichovice – to jsou
dvě místa na železniční trati Praha - Beroun,
která se mohou pochlubit krásně opraveným
nádražím. Dočkají se i další obce? Mluvčí ČD
tvrdí, že letos nikoliv.
Vloni se dočkala oprav dvě nádraží u Berounky –
dobřichovické a radotínské. Proč právě tato dvě?
Železniční stanice Praha-Radotín v roce 1999 do-
stala novou střechu, vloni pokračovala rekonst-
rukce výměnou oken, opravou vnitřní elektroin-
stalace, haly, veřejných WC a celkovou fasádou.
„Na druhé etapě se podílela městská část sumou
250 000 Kč,“ uvedl mluvčí ČD Pavel Tesař. Dob-
řichovice sice na opravu nepřidaly, ale podle Te-
saře byl stav tamního nádraží  posouzen jako nej-
horší na této trati.
„Radnice na vlastní náklady zajistila úpravy před

první jednání se již uskutečnilo. Výsledek?
„Deset rodin řeklo, že by přispěly,“ uvedl první
muž Řevnic s tím, že obyvatelé ulice nebudou
platit 100% potřebné sumy. „Předpokládáme, že
asi polovinu nákladů zaplatí obec. Jakou částkou
by se podílely jednotlivé domácnosti, ještě neví-
me,“ doplnil. Nebylo by to poprvé, co by si Řev-
ničtí sami zaplatili opravu vozovky. Stejným způ-
sobem byla vyasfaltována i Máchova ulice. 
Cvanciger připouští, že pokud se systém ujme k
oboustranné spokojenosti, je možné, že podob-
ným způsobem město opraví i další silnice. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje
* Veřejné zasedání zastupitelstva, na němž bude
přijat rozpočet na rok 2005, se v Karlštejně koná
3. 3. od 18.00. „Místo ještě není definitivně urče-
no – v restauraci U Janů nebo U koruny,“ říká sta-
rosta Miroslav Ureš. Naopak hlavní bod progra-
mu je již znám: schválení rozpočtu na rok 2005.
„Měl by být ve výši 25 milionů,“ dodalUreš.  (pš)
* Velké finanční výdaje čekají letos karlštejn-
skou radnici. Chce dokončit kanalizaci, napojit na
ni autokemp, zavést vodovod do mateřinky, do-
končit úpravy v kempu. „Od dubna 2006 začneme
splácet dluhy,“ plánuje starosta Miroslav Ureš s
tím, že se jedná o 18 milionů. (pš)
* Výstavba kanalizace v Řevnicích pokračuje za
vodou i v Herrmannově a Čechově ulici. „Jakmile
to bude dokončeno, přijde na řadu Vraného, Ko-
menského a Nerudova,“ řekl starosta Miroslav
Cvanciger. Hlavní Komenského ulice se podle něj
bude kopat v dubnu. Objížďka bude vedena Her-
rmannovou ulicí do ulice Vraného. „Trvat by to
mělo asi měsíc,“ dodal starosta. (pš)
* Diskusní fórum zprovoznila koncem ledna na
svých webových stránkách dobřichovická radni-
ce. Lidé se ptají, zda je možné vyrazit z Dobři-
chovic na běžkách či jak bude pokračovat úprava
prostranství před nádražím. „Očekáváme, že si li-
dé budou na fóru vyměňovat názory. Pro dotazy je
určena spíše elektronická podatelna,“ upozorňuje
starosta obce Michael Pánek. (pš)
* Koženkovou tašku s doklady a platební kartou
si odnesl neznámý zloděj z auta zaparkovaného
na řevnickém náměstí Jiřího z Poděbrad 3. 2.
Řidič Fiatu Ducato z Prahy 5 zastavil u instalatér-
ských potřeb a šel do obchodu. Když se za pět
minut vrátil, bylo rozbito okno předních dveří a
chyběla taška. Škoda na odcizených věcech je
500, na poškození auta 3000 korun. (vš)  
* Elektrocentrála za 200 000 se 2. 2. ztratila ze
stavby vedle diagnostického ústavu v Dobřicho-
vicích. Je to letos již podruhé. Zloděj využil pře-
stávky na oběd, kdy na stavbě nikdo nebyl. Naf-
tová elektrocentrála nebyla vybavena podvozkem
- její odnesení muselo být komplikované. (vš) 
* Pět drátěných polí plotu od zahrady zadnotře-
baňské občanky v oblasti Pod chybou odnesl 7. 2.
dosud neidentifikovaný poberta. „Šlo o pět vyple-
tených rámů za 3000 Kč,“ uvedl pro NN šéf karl-
štejnských policistů Petr Procházka.                 (šm) 

nádražím,“ řekl Tesař. Tím ovšem opravy nádraží
končí. „S rekonstrukcemi výpravních budov na
trati Praha-Smíchov - Beroun se letos nepočítá,“
potvrdil Tesař s tím, že další opravy připadají v
úvahu až po realizaci staveb souvisejících s mo-
dernizací koridoru. Přípravné práce by podle Te-
saře měly začít ve 4. čtvrtletí roku 2006.  Až poté
by mělo být opraveno další nádraží – tentokrát
jsou na řadě Řevnice. 
Zda v úseku Praha – Beroun povede vysokorych-
lostní trať, není jasné. Podle starosty Řevnic Mi-
roslava Cvancigera České dráhy zvažují, že vlaky
odkloní nově budovaným tunelem. „Nyní budou
obě varianty porovnávat,“ řekl. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Šáteček vznikl v pankráckém vězení
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 19)

Poberouní - Trempíři, »čundráci«
jezdili k Berounce a na Podbrdsko
odjakživa. V Našich novinách se
můžete dočítat o nich, jejich zvy-
cích i výpravách. Dnes vám nabí-
zíme článek o tom, jak s trampy
zatočili komunisté.                     (NN)
Krátce po únoru 1948 se začaly  pl-
nit cely komunistických kriminálů i
nově budovaných koncentračních
táborů. Končili v nich politici a čle-
nové demokratických stran, inteli-
gence, vojáci zahraničních armád a
všichni ti, kteří nesouhlasili s nastu-
pujícím zločinným režimem. Záhy
se však v žalářích ocitly i desítky
skautských činovníků a také trempů,
protože svoboda, volnost a skutečná
láska k vlasti, kterou vyznávají, bývá
trnem v oku  každé totalitě.

První monstrproces
V roce 1949 bylo za údajnou podpo-
ru připravovaného povstání zatčeno
v Praze několik desítek skautů a us-
pořádán první monstrproces, na je-
hož konci bylo vyneseno mnoho
dlouholetých (i doživotních) trestů
odnětí svobody. Odsouzen byl i sta-
rosta Junáka Jiří Navrátil. V tomto
procesu padl také návrh na trest smr-
ti pro skautku Dagmar Skálovou,
který byl »zmírněn« na doživotí.
„Být to o rok později,“ říkávala po
letech sestra Skálová (skautským
jménem Rakša), „dopadla bych jako
Milada Horáková. To se už přestali
ostýchat úplně.“ Ze svého doživotí si
odseděla plných šestnáct let. 
Mnoho činovníků bylo odsouzeno v

dalších procesech – k těm největším
patřil na sklonku roku 1952  monstr-
proces s představiteli Junáka (tzv.
skupina Grimm – Fanderlík – Jandus
a spol.). S některými jsem hovořil v
době Pražského jara 68 a pak po sa-
metové revoluci, kdy  se v pokroči-
lém věku, s podlomeným zdravím,

ale nezlomeným duchem věnovali
obnově českého skautingu. 
Společným jmenovatelem těchto
muklů nebylo utrpení v nelidských
podmínkách komunistických lágrů,
kde se k nim bachaři chovali hůř než
k vrahům a kriminálním živlům, ale
soudržnost a kamarádství, které si
přinesli s sebou a jež jim pomáhaly
nejen přežít, ale dokonce se i vzdělá-
vat a bavit. Rozhodně nemínili udě-
lat radost trýznitelům, aby upadali
do letargie a nebo si dokonce sahali
na život. Za všechno mluví i zná-
mých sedm »n«, které si děvčata vy-
šívala na své muklovské kapesníčky.

Jen zasvěcení věděli, že znamenají –
„Nás Nemůže Nikdo Nikdy Něčím
Nikde Naštvat!“
Zní to podivně, ale i v lágrech upro-
střed vražedné práce fungovaly
skautské oddíly a trempské osady –
»zločinem« jejich členů byla touha
po svobodě a láska k rodné zemi.   A
stejně jako šáteček se 7 N - stala se
symbolem i písnička Šáteček, kterou
složil v cele pankrácké věznice
trempský bard Jindřich Hartl. Šířila
se po všech věznicích a koncentrá-
cích komunistického Českosloven-
ska bez ohledu na ostnaté dráty, kte-
ré je obklopovaly - protože volnost a
svobodu nikdo nikdy spoutat nemů-
že.  Vladimír ROGL

SKAUTI V LÁGRECH. V komunistických lágrech a koncentračních táborech
skončilo po únoru 1948 i mnoho skautů. Foto www.kino.tiscali.cz

Šáteček 
(Hudba i text: Jindřich Hartl)

Už se tvůj šáteček v dáli ztrácí,
smutek v duši mám. Já se pro tebe
v cele na Pankráci asi ustejskám.

A to proto jen, že jsem svoji zem
měl rád, na dlouho dělí nás ostna-
tý drát.

Chtěl jsem s tebou jíti od oltáře,
zdravé děti mít. Místo toho mu-
sím v potu tváře na bolšány dřít.

A to proto jen…

Nad Kladnem už bledne rudá záře
jak má naděje. Nepůjdu ale svě-
tem s puncem lháře – což podstat-
né je.

A to proto jen…

Není vhodné mít svůj vlastní
názor, jsou s tím potíže. A tím
pádem mě státní prokurátor
šoupnul za mříže.

A to proto jen rád…

Slevy krásných nových kol!

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na místo 

strážníka městské policie 
Požadavky:
1) zbrojní průkaz skupiny D
2) občan ČR, starší  21 let
3) bezúhonnost a spolehlivost dle zákona č. 553/1991 Sb.
4) tělesná a duševní způsobilost 
5) ŘP skupiny B
6) středoškolské vzdělání

Uchazeči se mohou hlásit na telefon 605 255 450 
nebo osobně na služebně MP Černošice, 

Kladenská 1151, Černošice. Vyřizuje p. Dušička.



Strana 9, HISTORIE, REKLAMA Naše noviny 3/05 

V únoru 1948 komunisté zosnovali puč!
VZPOMÍNKY JOSEFA LESÁKA, KTERÝ VEDL STUDENTY K PRESIDENTU BENEŠOVI

Již padesát sedm let uplyne na
konci února od komunistického
puče i počátku jednoho z nejsmut-
nějších období v historii českého
národa. Tehdejší  poslanec Ústavo-
dárného shromáždění ČSR Josef
LESÁK vedl v osudné dny průvod
studentů za presidentem Benešem.
Dramatické události popsal spolu-
pracovníkovi Našich novin. 
Lesák byl poslancem za národně so-
cialistickou stranu, jejíž funkcionáři
se stali prvními obětmi poúnorových
procesů i justičních vražd.  
„Často se mne ptají,“ říká Lesák,
„zda k převratu došlo ústavní ces-
tou, nebo zda to byl puč. A co já na
to? Byl to puč, samozřejmě!“

Politici váhali
Prahou duněly boty protiprávně us-
tavených Lidových milicí, komunis-
té vyvíjeli tlak na nemocného presi-
denta Beneše, ale politici demokra-
tických stran stále váhali. A tak se
rudému moru pokusili postavit stu-
denti. Dne  20. února svolává posla-
nec Lesák krajský výbor mladých
národních socialistů, který naléhavě
žádá presidenta, aby využil ústav-
ních práv a nepodlehl vydírání. O tři
dny později studenti pražských vy-
sokých škol  přicházejí na náměstí
Republiky manifestovat proti komu-
nistům. Vyráží průvod k Benešovi. 
„Stavím se do čela průvodu a vedu
šestistupy mládeže k Národnímu di-
vadlu a dál přes Karlův most vzhůru
Nerudovou ulicí k Hradu. Průvod se
rozrůstá o tisíce mladých lidí, kte-
rým není lhostejný osud republiky.
Když jsme došli na Hradčanské ná-
městí, z Hradu se vyhrnul oddíl po-
hotovostního pluku SNB. Před ozb-
rojené esenbáky, kteří se samopaly v
rukou přehradili náměstí,  předstou-
pil velitel a hulákal: 'Nařizuji vám,
abyste se okamžitě rozešli! Vaše de-
monstrace nebyla povolena a já

jsem  zmocněn ji rozehnat!'  Stejně
hlasitě mu odpovídám: 'Slíbil jsem,
že k presidentu republiky uvedu de-
legaci mládeže. Jako poslanec ná-
rodního shromáždění mám právo
navštívit presidenta, kdy a s kým to

uznám za
vhodné.“
Lesák vybírá
pětičlennou
delegaci a
jde do presi-
dentské kan-
celáře, kam
doléhá skan-
dování: 'Ať žije republika Beneše a
Masaryka!'
„President Beneš nám poděkoval a
řekl, že má situaci pevně v rukou a
bude jednat se všemi politickými st-
ranami. Slíbil, že v Československu

bude zachována demokracie v inten-
cích Masarykových a jeho. Byli jsme
nadšení a říkali si, že to bude dobré.
Vyšli jsme do mrazivé noci a vrátili
se na náměstí Republiky, kde jsem
informoval o slovech presidenta. Ne-
tušili jsme, že vše bude jinak!“  
O dva dny později míří na Hrad dru-
há demonstrace vysokoškoláků.  Za-
tímco první průvod po odchodu de-
legace »jen« rozehnali, zásah proti
druhé demonstraci byl daleko tvrdší.
Trasa průvodu byla přehrazena kor-
dony SNB.  Studenti jsou biti a zatý-
káni. Dlažba v Nerudovce se barví
krví. Delegace, která se dostala na
Hrad, se dovídá, že je dobojováno -
komunisté zvítězili.

Může za to Beneš?
„Zpočátku jsme se domnívali, že Be-
neš selhal, protože měl podle zákona
rozpustit vládu a vypsat nové volby.
To neudělal, ale dnes už je prokázá-
no z nahrávek, které tehdy byly poří-
zeny, že Beneš ustoupil vyhrožování
komunistů Gottwalda, Zápotockého
a Noska, že dělnické masy vystoupí

se zbraní v ruce. Beneš
se bál, že komunisté roz-
poutají občanskou vál-
ku, že nastane bratro-
vražedný boj a masakr.“
Vzápětí dopadla nená-
vistná  »pěst« na všech-
ny odpůrce komunistů.
Osudu neušel ani mladý
politik Lesák. Kriminál,
úmrtí tříměsíčního syn-
ka, který byl s rodiči za-
držen na hranicích,  vy-
hazov z pražského by-
tu… Nakonec zakotvil v
kladenských dolech, kde
pracoval už jako vězeň.
Po listopadu 1989  byl
kooptován jako poslanec
do ČNR. Rostoucí prefe-
rence Gottwaldových
pohrobků jej děsí:  
„Je smutné, že nebyl ni-
kdo schopen se postavit

proti komunistům. Se jménem Havla
bude spojena záchrana komunistické
strany před rozpuštěním. Je ostudou
našeho národa, že komunisté dál
mohou hlásat svou zvrácenou ideo-
logii.“                       Vladimír ROGL

Bývalý poslanec Josef Lesák. Na malém snímku je
zachycen v areálu pankrácké věznice - v místech,
kde stávala šibenice, na níž komunisté popravili i
Miladu Horákovou. Foto ARCHIV

Dobřichovická RK hledá zkušené realitní makléře
Tel. :  + 420 736 513 736

Consulting – Reality s.r.o.
* Profesionální zprostředkování prodeje nemovitostí
* Komplexní servis právního oddělení
* Zajištění stavebního spoření a hypoték
* Zajištění znaleckých posudků pro dědická řízení, 
převody nemovitostí, daňové účely, vklady do akcio-
vých společností, soudní spory, rozvody, bankovní účely 
a úvěry
* Organizační a ekonomické poradenství, zpracování
podnikatelských záměrů, úvěrových a finančních studií
a rozborů
* Zajištění komplexní inženýrské činnosti
* Zajištění podkladů a podmínek výběrových řízení dle
zákona č. 40/2004 Sb., jejich vedení a vyhodnocení

Mobil :  + 420 736 513 736             e-mail:  kaplan.petr@seznam.cz
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Hokejisty zaskočilo deštivé počasí
DALŠÍ KOLO ŘEVNICKÉHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI MUSELO BÝT ZRUŠENO

Řevnice – Kvůli deštivému počasí
a nezpůsobilému terénu se uply-
nulou sobotu nehrála další utkání
řevnického turnaje v pozemním
hokeji Bandy cup.
„Terén byl tak rozmáčený, že jsme
se shodli na přesunutí termínu hra-
ní,“ potvrdil NN Vladimír Strejček,
který se ujal organizace turnaje v po-
zemním hokeji. Letos se v Řevnicích
koná za účasti pěti týmů již poosmé.
Hráči souhlasili s tím, že odložené
zápasy budou sehrány o následují-
cích dvou sobotách.
„V sobotu 19. února proto další část
turnaje odstartuje už v 11 hodin,“
potvrdil Strejček. 
A jak se dosud týmům v bojích daří?
První únorovou sobotu mělo opět
nejvíc štěstí mužstvo IQ Ouvey, kte-

ré má na kontě čtyři remízy a žádnou
prohru. 
„Ani tentokrát nehrála Marná sna-
ha,“ doplnil Strejček s tím, že jeden
z jejích hráčů, kterých je málo, si na-
víc zlomil prst. Střelecky se vedlo
Michalu Svitákovi z týmu HC
Coyots, který v zápase proti Samo-
tářům nastřílel 8 branek!
Jak si turnaj oblíbili návštěvníci?

„Lidé se chodí sice dívat, ale je jich
méně než jindy. Hrajeme prvně za
vodou, navíc se hřiště dojednávalo
narychlo. Než si lidé zvyknou, bude
to chvíli trvat,“ míní Strejček a do-
dává, že fotbalisté souhlasili s použí-
váním hřiště i v následujícím roce. 

Aktuální výsledky
Boston – Samotáři 2:3

Samotáři – IQ Ouvey 3:3
HC Coyots – Samotáři 10:2  
IQ Ouvey – Boston 2:2
Boston – HC Coyots 3:6
HC Coyots – Samotáři 5:0

Pavla ŠVÉDOVÁ

Poslední den před oblevou ještě vyu-
žívali náruživí běžkaři k prohánění
»prkýnek«. Na Halounech některé
nezastavila ani silnice. 

Foto NN M. FRÝDL

Turisté půjdou přes Brdy
CHLUMEČTÍ ZVOU NA VÝLET DO KRKONOŠ

Brdy – Na dálkový pochod Zimní
brdský přechod a padesátka zvou
turisté z Čechie Karlín Praha.
Turisté severních svahů Brd zase
pořádají výpravu do Krkonoš.
„Pojďte s námi brdským hřebenem,“
vyzývá turista z Prahy Jaroslav Kec
a dodává, že již 39. ročník tradiční-
ho turistického a dálkového pocho-
du se koná v sobotu 19. února. V le-
tošním roce jsou připraveny nové
trasy ve východní části brdských

Hřebenů. Začíná se v Radotíně, kde
je sraz mezi  6.45 a 10.45. 
Vycházka na 15 km zavede nenároč-
né turisty přes Jíloviště do Zbraslavi
- Bání. Delší trasy povedou přes Mě-
chenice do Řitky (23 km) a přes roz-
cestí U šraňku buď zpátky na Jílo-
viště (35 km) nebo přes Řevnice a
Skalku také do Zbraslavi - Bání (50
kilometrů).
V loňském roce byl start všech tras
přímo v Zadní Třebani, cíl té nej-
kratší patnáctikilometrové túry při-
vedl účastníky přímo do vřavy tře-
baňského masopustu.
„Vzhledem k dobré dostupnosti star-
tu i cílů hromadnou dopravou věří-
me, že nabídka osloví hodně přátel
zimní turistiky. Kratší trasy jsou
vhodné i pro turistiku mládeže,“ lá-
ká Kec. 

Loučení v Krkonoších
Rozloučení se zimou pořádají Turis-
té severních svahů Brd, kteří jsou
doma v Malém Chlumci. Akce se
koná od 11. do 13. března v krko-
nošském Benecku.
„Program kromě večerních společ-
ných posezení nijak neorganizuje-
me. Je na rozhodnutí každého, jak s
časem na horách naloží,“ uvedl je-
den z turistů Stanislav Ježdík.
V okolí hotelu se nachází několik
upravených sjezdovek i kvalitně
upravené a dobře značené běžecké
tratě. „Cena je 500 za osobu a den s
polopenzí. Zájemci se mohou hlásit
u hlavního pořadatele Rosti Plachety
na telefonu 724 040 715,“ dodal Jež-
dík. Pavla ŠVÉDOVÁ,

Miloslav FRÝDL

Řevničtí volejbalisté
válí v poháru kadetů
Řevnice – Na třetím místě se v sou-
těži starších žáků drží volejbalisté
TJ Sokol Řevnice. 
Koncem loňského roku se konaly
kvalifikace Pražského přeboru star-
ších žáků a kadetů. V obou kategori-
ích se řevnické družstvo kvalifikova-
lo do 1. skupiny. V soutěži starších
žáků se držíme na třetím místě, v ka-
tegorii kadetů střídavě sestupujeme
do druhé skupiny a postupujeme
zpět do první, nyní jsme čtvrtí. Kro-
mě Pražského přeboru startuje 6 hrá-
čů spolu s hráči TJ Sokol Modřany v
Českém poháru kadetů. V kvalifika-
ci skončilo kombinované družstvo
na výborném druhém místě, po dvou
kolech se pohybuje kolem třetího
místa. Michaela ŠÁDKOVÁ

Výcvik se obešel
bez zlomenin

Řevnice – Na lyžařském výcviku
strávili uplynulý týden žáci řev-

nické základní školy.
Na Benecko se vydalo třiatřicet

žáků 6. až 9. tříd ZŠ Řevnice, aby
podnikli tradiční lyžařský výcvik.
„Děti byly rozděleny do tří druž-
stev. Jejich vedoucími byli učitelé
Kohoutek, Dacaj a já,“ popsal slo-
žení družstev jeden z lyžařských

instruktorů Petr Holý.
Třebaže třikrát museli vedoucí se

svými svěřenci do nemocnice,
nejednalo se o vážná zranění.

„Zlomeninu jsme neměli žádnou,“
pochvaloval si Holý. Také počasí a

sněhové podmínky školákům
přály. „Ve čtvrtek jsme uspořádali
závod ve slalomu,“ uvedl Holý s

tím, že v chlapcích si nejlépe vedl
Langer, mezi dívkami byla nejlep-

ší Veselá. (pš)

Přijďte na turnaj!
zvou »tenisté«

Zadní Třebaň - Na pátý ročník
turnaje ve stolním tenisu zvou

zadnotřebaňští turisté.
Turnaj nazvaný PINGPONG
OPEN se koná 5. března ve

Společenském domě v Zadní
Třebani. Utkají se v něm dospělé
ženy i muži. Po základních dvou-
hrách budou následovat čtyřhry
včetně nejoblíbenějších čtyřher
smíšených. Prezentace v 9.30.

Jaroslava ZAVADILOVÁ

Řevnice – Nový ročník národní há-
zené odstartovali řevničtí žáci tur-
najem na pražských Spojích.
Na turnaj do Prahy vyrazili reprezen-
tanti Řevnic v brance s Jelínkem, ob-
ranu zajišťovali Randák, Marval,
Štech, do útoku nastoupili Najman,
Veselý, Wrobel a Anděl, který se s 19
brankami stal nejlepším řevnickým
střelcem.
V konkurenci družstev Spoje Praha,
Podlázky a Modřany skončili řevnič-
tí borci bronzoví. 
Nejprve nastoupili proti favorizova-
ným Podlázkám. „I když kluci pro-

hráli 32:10, podali v tomto utkání
nejlepší výkon,“ říká trenér mladíků
Petr Holý. S Modřany od začátku zá-
pasu prohrávaly Řevnice o jedinou
branku, v závěru utkání Pražané ná-
skok o další branku zvýšili. „Herní
chuť si kluci spravili v posledním zá-
pase, kdy nastoupili proti domácím.
Ty porazili 22:6,“ říká Holý. 
V dubnu čekají národní házenkáře
jubilejní oslavy 100 let od založení
národní házené. „Při této příležitosti
pojede mužstvo starších pánů na tur-
naj starých gard do Chomutova,“ do-
plnil Holý.            Pavla ŠVÉDOVÁ

Házenkáři zahájili sezonu
CELEK STARŠÍCH PÁNŮ ČEKÁ TURNAJ V CHOMUTOVĚ
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Fotbalisté se pilně
připravují na jaro

Řevnice, Zadní Třebaň -
Příprava fotbalových týmů na

jarní  sezonu je v plném proudu. 
Řevničtí fotbalisté mají za sebou
další zápasy v turnaji na umělé

trávě ve Štěrboholích.  S pražským
Tempem prohráli 2:4, domácí

Štěrboholy porazili 4:2.
Královicím hrajícím pražský pře-

bor podlehli 1:5. 
Třebaňský Ostrovan v prvním pří-

pravném utkání prohrál 0:3 s
Chotčí, když neproměnil mnoho
šancí. V druhém zápase pak po

solidním výkonu podlehli třebaňští
borci na umělé trávě domácímu

Podolí 1:2. (Mák) 


