
HOKEJISTI. NA RYBNÍCE. Letošní zima je op-
ravdu dlouhá, vyznavači zimních sportů si při-
jdou na své. Na svinařském rybníku »V Nádynku«
se ještě v polovině března bruslilo a hrál se tu ho-
kej.  Foto NN M. FRÝDL

Fotbalistky Karlštejna
vyválčily ve Varech stříbro
Karlštejn, Karlovy Vary - Stříbrné medaile z
mezinárodního turnaje v Karlových Varech

přivezly fotbalistky Karlštejna.
Karlštejnské fotbalistky v hale Lokomotivy v

Karlových Varech - Tuhnicích vybojovaly mezi
deseti týmy, z nichž byla polovina ze sousední-
ho Německa, stříbrné medaile. Vítězem turnaje

se staly hráčky z německého Jösnitz. 
Poslední březnový víkend mají začít jarní mist-

rovské soutěže. Zatím však není jasné, zda
opravdu začnou. (Viz strana 12) (pš, mf)

Děti se rozloučily se zimou
Řevnice – Se zimou se uplynulou neděli rozlou-
čily děti z řevnického folklorního souboru Klí-
ček. Do Berounky vhodily Mořenu.
Před vynášením Mořeny se tanečníci z Klíčku a
další prckové zúčastnili dětského tanečního odpo-
ledne, během něhož Ludmila Chroustová v Lido-
vém domě učila lidové tance. „Poprvé v životě
jsem stála před mikrofonem a moderovala,“ svěři-
la se Veronika Marvanová. Ta pak s Lenkou Zrost-
líkovou v průvodu nesla symbol zimy – Mořenu s
červeným šátkem na hlavě. Všichni mířili k řece a
zpívali: „Neseme Mořenu, na krku červenou…“
U Berounky všichni zatančili a zazpívali. Pak po-
pošli doprostřed lávky a za hřmotného loučení
vhodili zamračenou postavu do řeky. (pš)

Epidemie zamkla školu
V LITNI MĚLI CHŘIPKOVÉ PRÁZDNINY, V ŘEVNICÍCH SLUČOVALI TŘÍDY

V kraji se už zase slaví
Mezinárodní den žen

Podbrdsko - Začátek března začíná být opět
ve znamení oslav dne žen. Slavil se hned v

několika podbrdských obcích.
V Osově se 5. března konal již třetí ročník

Dne osovských žen, ve Vižině ženy 8. 3. osla-
vou MDŽ zahajovaly provoz nové společenské

místnosti v restauraci Europajzl. Kolem 35
místních žen se při reprodukované hudbě bavi-
lo od půl šesté až do jedné hodiny následující-

ho dne. O den později oslavily ženy v
Podbrdech. Podle slov starosty Karla

Šťastného se jich ve společenské místnosti
obecního úřadu sešlo asi dvacet.  „MDŽ jsme
nikdy nepřestali slavit,“ pochlubil se všeradic-

ký starosta Jiří Špalek. „Takže jsme slavili i
letos.“ (Viz strana 8) (Jok)

Hlasiči přijeli zachránit
volavku, ta už byla mrtvá
Řevnice - O vyproštění volavky zamrzlé v ledu
byli požádáni řevničtí hasiči prostřednictvím
tísňové linky 4. března. Přijeli však už pozdě.
Pro ptáka se osudnou stala Berounka v Řevni-
cích pod křižovatkou chodníku Na stránce s uli-
cemi Třebaňská a Komenského. Byl zamrzlý asi
metr a půl od břehu a nehýbal se. Tři hasiči ose-
kali ze břehu led kolem volavky a vytáhli ji z vo-
dy. Mrtvé tělo bylo předáno zástupci Myslivecké-
ho sdružení Bořku Bulíčkovi. (vš)

Řevnice, Liteň, Dobřichovice – Liteňskou i řev-
nickou základní školu ochromila v minulých
dnech chřipková epidemie. V Litni dokonce
museli vyhlásit chřipkové prázdniny. V Řev-
nicích zase spojovali třídy.
První březnový týden propukla chřipka v řevnic-
ké základní škole. „Museli jsme dokonce spojit
první třídy,“ uvedl řevnický ředitel Zdeněk Koš-

ťál. Uplynulý týden se chřipka rozšířila i na druhý
stupeň. „Spojili jsme sedmé třídy a hodně nemoc-
ných je i v pátých a šestých třídách,“ potvrdil ře-
ditel. Dodal, že zatímco studenty choroba kosí ve
velkém, u kantorů nemocnost nepřevyšuje dlou-
hodobý průměr.
V liteňské škole si chřipka nevybírala - od polo-
viny února řádila mezi žáky i jejich učiteli. Na
konci února už byla polovina dětí nemocných, a
proto se ředitelka školy po konzultaci se zřizova-
telem ZŠ rozhodla vyhlásit na tři dny chřipkové
prázdniny. „Další týden odjely sedmé a osmá tří-
da na lyžařský výcvik. Ve zbývajících třídách ne-
mocnost přetrvala, už to ale nebylo tak hrozné,“
uvedla zástupkyně ředitelky liteňské školy Ema
Malá s tím, že podle odhadů vedení ZŠ by se už
vše mělo postupně vracet do normálu.
„Minulý týden jsme měli jarní prázdniny, doufá-
me, že po nich se počet nemocných výrazně sní-
ží,“ uzavřela Malá.
Naopak větší nárůst nemocných žáků nezazname-
nali v Dobřichovicích. „Nemocnost u žáků a uči-
telů není vyšší než je běžné,“ řekl ředitel Bohumil
Stejskal. 
Epidemie chřipky se vyhnula i zadnotřebaňské
málotřídce. „Zaznamenali jsme jen ojedinělé pří-
pady, vždy tak jeden dva žáci ze třídy byli nemoc-
ní,“ říká ředitelka třebaňské školy Božena Musi-
lová. Podle ní školáci epidemii v posledních le-
tech úspěšně vzdorují. „Před šesti sedmi lety byly
epidemie běžné i u nás - ve třídě zůstávali dva zd-
raví žáci. Změnu k lepšímu pozoruji od té doby,
co se ve škole začalo topit plynem. Musím to
rychle zaklepat, ale od té doby chřipky ustaly.“

Pavla ŠVÉDOVÁ, Miloslav FRÝDL

15. března 2005 - 5 (388) 6 Kč

Netradičně pojali řevnickou výstavu soch
Umprum - Dílna v sadech její organizátoři.
Jeden z exponátů – nahý ležící muž v nadži-
votní velikosti byl pomocí jeřábu usazen na
střeše Galerie No. 1. Výstava potrvá do 10. 4.
K vidění jsou návrhy objektů pro Havlíčkovy
sady. (pš) Foto Pavla ŠVÉDOVÁ

DNES DVANÁCT STRAN

* »Podbrdská« příloha PROVAS

* Marie Křivánková odešla na věčnost
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Zámek v Mníšku otevře své brány
NA VELIKONOČNÍ VESELICI BUDE VYHLÁŠEN VÍTĚZ SOUTĚŽE BRDSKÝ KOS

Mníšek pod Brdy – Jedinečnou příležitost pro-
hlédnout si jinak nepřístupný zámek v Mníšku
pod Brdy budou mít návštěvníci 27. března.
Koná se tu Velikonoční veselice.
V letošním roce se vůbec poprvé otevřou brány
mníšeckého zámku veřejnosti 27. 3. Od 9. hodiny
ranní začne na nádvoří a na mostě třetí Veli-

konoční veselice plná zábavy a programů pro děti,
otevřeny zde budou i řemeslné trhy. Celý den bu-
dou návštěvníky bavit potulní pěvci a herci. Od-
poledne v 16 hodin se uskuteční koncert vítězů
soutěže nazvané Brdský kos. Pro zájemce se od
18.00 konají noční prohlídky zámeckých prostor.
Vstupné pro dospělé je 50, zlevněné 35 Kč.  
Letos bude státní zámek v Mníšku pod Brdy otev-
řen ještě na dny evropského kulturního dědictví v
sobotu 10. 9. a v sobotu 10. 12. Hlavním důvo-
dem, který vedl správce zámku ke zrušení záměru
zpřístupnit areál pro běžný provoz od 3. července
2004, byla nejasná budoucnost předzámčí a s ním
související hlavní a jediné přístupové cesty k zám-
ku. Kastelán Petr Digrín pro MF Dnes uvedl, že
požaduje po radnici, aby zajistila opravu přístupo-
vé cesty. „Jde o bývalou historickou cestu a radni-

ce se zavázala se tímto bodem zabývat. V opač-
ném případě je ohroženo otevření zámku pro náv-
štěvníky.“ Pavla ŠVÉDOVÁ

LEDY POD MOSTEM. Obrovské množství ledu se nahromadilo pod karlštejnským mostem. Místní rad-
nice počítá s tím, že je možná bude muset rozrážet.    Foto NN M. FRÝDL

O Bulíčkovi natáčela televize
Řevnice - V dokumentárním seriálu o podnika-
telích, který připravuje Česká televize, bude
vystupovat také majitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. 
„Reportéři se při natáčení vyptávali na všechno.
Jak jsem začínal, proč zrovna v tomhle oboru, co
bylo těžké a co příjemné,“ prozradil Bulíček. Do-
dal, že díl, v němž bude vystupovat, televize na
programu ČT 2 nejpíš odvysílá 6. dubna večer.
„Když budu mít čas, podívám, se co z toho vznik-
lo,“ směje se podnikatel. (šm)

Hlad vyhnal srnku z lesa
až pod okna domku
Hlásná Třebaň – Pravděpodobně hlad donutil
unavenou srnku dojít až pod okna domku Hlás-
notřebaňana Petra Křížka.
O tom, že dlouhotrvající mráz a sněhová peřina
znesnadňují život zvířatům v lesích, kteří mají
problém se sháněním potravy, svědčí i návštěva
hladové srnky na zahradě Petra Křížka v Hlásné
Třebani. „Nejdříve jsem si všimnul nějakých stop
na zahradě. Večer, když jsme šli spát, zahlédli
jsme stíny z okna kuchyně. Byla to srnka,“ říká
Petr Křížek. Zvíře podle něj pravděpodobně ucíti-
lo spadaná jablka, které od léta ležela na hroma-
dě u potoka. „Sledovali jsme ji, jak je vyhrabává
z ledu.“ Křížkům se hladového tvora zželelo, a tak
mu pro další návštěvu přichystali štědřejší hody:
„Po kobyle jsme tu měli ještě nějaké seno, dal
jsem jí tam i starý chleba,“ říká Křížek. Jak dodá-
vá,  lesní zvěř bývá občas vidět v sousedství kra-
vína, na svém pozemku ji měl Petr Křížek ale po-
prvé v životě.              (pš)

Sezona nezačala dobře,
mladí Italové nic nekupují

Karlštejn – Sezona na Karlštejně nezačala
podle starosty obce Miroslava Ureše dle oče-

kávání podnikatelů. Mrazy totiž odrazují
návštěvníky od nákupů.

S prvním březnovým dnem odstartovala nová
sezona na jednom z nejnavštěvovanějších čes-
kých hradů – Karlštejně. „Mezi turisty převa-

žují mladí Italové,“ říká starosta Miroslav Ureš.
„Jezdí sem v rámci výuky a píší o tom semest-
rální práce,“ říká Ureš. Místní podnikatelé se
ale z tučných zisků zatím radovat nemohou.

„Jsou mrazy, mládežníci vyjdou na hrad a pak
bez zastávek míří zpátky,“ tvrdí Ureš s tím, že
příjmy soukromníků jsou zatím nižší než vloni.
Novinkou pro návštěvníky hradu je nově zre-

konstruovaná audienční síň, která sloužila jako
pracovna Karla IV. (pš)

Starosta Ureš má strach z povodní
„POKUD SE ZVEDNE HLADINA, PŘIVÁŽEME CHATY V KEMPU,“ ŘÍKÁ

Největší zima byla 
nad Berounkou 2. března
Řevnice – Stejně jako v celé České republice
i nad Berounkou byla 2. března naměřena

nejnižší teplota letošní zimy.
V mrazivé ráno na 2. 3. byla na šumavské

Horské Kvildě naměřena rekordní teplota letoš-
ní zimy:  - 31 stupňů Celsia. I na teploměru
meteorologické stanice na řevnické skládce

Ekos klesla rtuť v ten den za letošní zimu nejní-
že, k minus patnácti stupňům. Nejtepleji bylo v
únoru 13., kdy stanice zaznamenala + 10 stup-
ňů. Největší vítr foukal mezi 23. a 24. 2., kdy

jeho rychlost dosáhla 50 metrů za sekundu. (pš)

Poberouní, Podbrdsko - Zima stále nekončí.
Sníh a led přidělávají práci záchranářům i ha-
sičům.  V závějích sněhu u Neumětel skončila v
neděli 13. 3. první ranní lokálka jedoucí ze
Zadní Třebaně do Lochovic. Provoz se podaři-
lo obnovit až po několika hodinách. 

Karlštejn – Tajícího sněhu a následných po-
vodní se obává starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. Má strach, aby Berounka neponičila
obecní kemp.
Radnice v Karlštejně zamýšlela o nadcházejících
Velikonocích otevřít obecní kamp. Jak se zdá,
kvůli mrazům bude sezona nejspíš zahájena poz-
ději. „Děláme napojení na kanalizaci a vytápění

plynem, zavedení  ústředního topení. Teď nám ale
všechno zamrzlo. Mám strach, že do Velikonoc
nestihneme otevřít,“ řekl starosta Miroslav Ureš.
Potvrdil, že na radnici již přicházejí první žádosti
o ubytování z České republiky i ze zahraničí. 
Největší starosti ale nyní Urešovi přidělává otep-
lení a s ním související obleva. Obává se, aby se
řeka nevylila z koryta. 
„Nemůžeme teď nic udělat, pokud se hladina
zvedne, budeme muset přivázat chaty a čekat,“ ří-
ká. Počítá s tím, že by v případě nutnosti s hasiči
rozráželi ledy.     Pavla ŠVÉDOVÁ

„Poslední týden vzrostl počet zlomenin a naraže-
nin způsobených pády na kluzkém povrchu o pa-
desát procent. Zasahovali jsme v Řevnicích, Dob-
řichovicích i Všenorech,“ řekl NN majitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček. Zatím posledním
případem bylo ošetření staršího muže, jenž upadl
u svého domu v Dobřichovicích. „Pán uklouzl na
ledovce, upadl a hlavou se udeřil o obrubník. Byl
v bezvědomí, měl tržnou ránu na hlavě, proto
jsme ho odvezli k ošetření do nemocnice na Kar-
lově náměstí v Praze,“ řekl Bulíček. 
Co ohánět se mají i hasiči - každou chvíli je ně-
kdo volá, aby jej vytáhli ze závěje. Nákladní auto
pro převoz fekálií zapadlo do sněhu u čistírny od-
padních vod v Řevnicích 23. 2. Automobil p. Bu-
chala se na objížďce u Letovského mostu vyhýbal
protijedoucímu osobnímu vozu a sjel do závěje.
Pomohla mu z ní až tatra řevnických hasičů.
Kamion Scania uvízl den před tím na Strakonické
cestě u Mníšku pod Brdy. Soupravu vedenou řidi-
čem ruské národnosti hasiči rozpohybovali po-
mocí nákladního automobilu. Josef KOZÁK

Michaela ŠMERGLOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Delegace Karlštejnských
putovala do Německa
Karlštejn – Do německého městečka Mylau se
uplynulý víkend vydala delegace z Karlštejna.
V květnu zamíří Karlštejnští do spřátelené ob-
ce ve Francii.
Na první návštěvu německého Mylau odcestovala
čtyřčlenná delegace z Karlštejna v čele se staro-
stou obce Miroslavem Urešem 12. března. „Sešli
jsme se tam z představiteli německé obce, přijeli i
zástupci naší spřátelené obce v Itálii Monte Car-
lo,“ uvedl Ureš. Dodal, že brzy by se měl seznam
spřátelených obcí Karlštejn – Monte Carlo a Alt-
hen des Paluds rozšířit právě o německé městeč-
ko. Do Francie se dvanáct karlštejnských obyva-
tel chystá počátkem května. „Jedeme tam pode-
psat družební smlouvu,“ vysvětlil Ureš. Na pro-
gramu budou mít Karlštejnští i návštěvu Avigno-
nu či provensálského tržiště. „Budeme také po-
jmenovávat tamní areál her na Karlštejn,“ upřes-
nil náplň programu Ureš. Ten věří, že díky družbě
čtyř evropských měst budou moci radnice dosáh-
nout lépe na peníze z fondů EU.
„Ze získaných peněz bychom chtěli vybudovat
jakýsi pomník přátelství – kámen, na němž bude
mapa Evropy a naše obce,“ sdělil první muž
Karlštejna. (pš)

V závějích sněhu uvízla i lokálka
ŘEVNIČTÍ HASIČI TAHALI ZE ZÁVĚJE FEKÁLNÍ VŮZ I KAMION
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Hejma: Kdo se bojí, nesmí do lesa!
ZNOVUVZKŘÍŠENOU TELEVIZNÍ SOUTĚŽ CHCETE BÝT MILIONÁŘEM? BUDE UVÁDĚT ROCKER Z ŘEVNIC
Řevnice - Jedním z porotců první-
ho kola televizní soutěže Česko
hledá SuperStar byl známý rocker,
Řevničan Ondřej HEJMA. Dru-
hou sérii téhle show soudcovat od-
mítl - prý nemá rád, když se zmen-
šují honoráře. Nova ale na noviná-
ře a muzikanta od Berounky neza-
nevřela - před časem mu nabídla,
aby uváděl soutěž Chcete být mili-
onářem? Populárního »Milioná-
ře« v roli moderátora proslavil
Vladimír Čech, poté pohřbil Mar-
tin Preiss. Jak dopadne Hejma?
Před nedávnem jste odmítl nabídku
Novy moderovat druhou sérii Su-
perStar. Teď jste stejné stanici kýv-
nul na nabídku moderovat soutěž
Chcete být milionářem? Co vás k
tomu vedlo? 

Ty dva případy vůbec nejsou srovna-
telné, je to úplně jiná práce. V Super-
Star byl člověk výhradně za sebe,
jako muzikant, v Milionáři se musí
držet daných pravidel a zvyklostí. Je
to formát, ve kterém mohu spojovat
leccos z toho, co jsem v životě dělal.
Ať už je to novinářská práce s infor-
macemi, nebo moderování. 
Přemýšlel jste o tom, že by vás mohl
potkat osud vašich předchůdců mo-
derujících tuto soutěž - jeden byl
odvolán, druhý »se odvolal« sám? 
Úžasná otázka, taková milá... Říct se
ale na to nejspíš dá jedno jediné:
Kdo se bojí, nesmí do lesa!
Kamerové zkoušky už máte za se-
bou, chystáte se nějak speciálně na
moderování? 
Na pořad, který je založen na impro-

vizaci, je těžké se speciálně  připra-
vovat. Učím se pravidla a snažím se
poznat co nejvíc z toho, co dělali ko-
legové v minulosti jak u nás, tak v ji-
ných zemích. Rozdílů je spousta, ale
nakonec to bude stejně na mně. 
Kdy se začne »váš« Milionář obje-
vovat na obrazovce? Už natáčíte? 
Natáčet budeme na konci března a
pokud vím, tak první díl by se měl
vysílat na apríla, tedy 1. dubna. 

Miloslav FRÝDL

Nový moderátor televizní soutěže Chcete být milinářem? Řevničan Ondřej
Hejma Foto ARCHIV 

Se sněhem se letos vyřádily děti i dospělí

Děkujeme všem přátelům 
a známým, kteří se přišli 

rozloučit s naší milou 
maminkou, babičkou a 

prababičkou, paní 
Antonií EJSMANOVOU.
Děkujeme též za projevy 

účasti.
Za zarmoucenou rodinu 

dcera Jaroslava

Do Haloun jeďte hned...
DALŠÍ ČTENÁŘ PROTESTUJE PROTI NOVÝM DOMŮM

Článek o chystané masivní zástav-
bě polí a luk v okolí vesnice Ha-
louny, v sousedství domu herečky
Jany Švandové (NN 25/04), vyvo-
lal velký zájem čtenářů. Několik
dopisů už jsme otiskli, další reakce
stále přicházejí. Uvítáme i jiné va-
še názory na toto téma.             (NN)
Halouny jsou malá, ale čistá a upra-
vená obec obklopená ma-
lebnou venkovskou, téměř
horskou krajinou. Na je-
jím okraji pod souvislým lesním
hvozdem je skvělé místo s výhledem
na údolí Berounky a Český Kras.
Pokud jste milovníky klidu, přírody,
bude se vám tu určitě líbit. Je tu op-
ravdu krásně, radost pohledět a ur-
čitě ještě větší radost bydlet. Člově-
ku se odtud ani nechce vracet do po-
řádné civilizace, radši by zde, v pří-
rodě téměř panenské, zůstal nastálo.
Máte-li v kapse pár miliónů, není to
problém. Od čeho jsou realitní kan-
celáře, stavební firmy, osvícení tvůr-
ci územních plánů, kteří rozumí pot-
řebám občanů a dělají vše pro utěše-
ný rozvoj našich obcí? Stačí si vyb-
rat: je libo domek 3 + 1 nebo 5 + 1?
Zděný či montovaný? Se sedlovou

nebo valbovou střechou? Pozemky je
možno zastavět jen z jedné třetiny,
takže zbude víc prostoru pro zahrady
a výhledy do krajiny. Výstavba  bude
dokončena na jaře 2006. Neváhejte,
polovina domů už je prodaná.
A ti báječní noví sousedé! Bude to
alespoň 40 rodin, samí milovníci
přírody a klidu! Každé ráno si může-

te ve svých autech střih-
nout rallye Halouny –
Praha, v podvečer zas vy-

chutnávat ty úchvatné brdské vý-
hledy a přemýšlet, zda tam na druhé
straně, v té úžasné krajině, už se také
prodávají nádherné pozemky souse-
dící s lesním porostem, což dodává
místu jedinečný ráz moderního byd-
lení v souladu s přírodou. A jestli
tam pro další milovníky přírody, kte-
rými se to v Česku jen hemží, vyros-
te třeba krásná vilová čtvrť respektu-
jící charakter středočeské vesnice.
Pokud vedle vaší vsi ještě nic podob-
ného nestojí, zajímejte se o územní
plán, možná se s tím dá něco dělat.
Do Haloun se jeďte podívat hned. Za
pár měsíců už bude pozdě. 

Jiří BOLINA (s využitím infor
mací z www.sreality.cz a www.fineo.cz)

Záplavy sněhu, které přinesla letošní zima, leckomu zkomplikovaly život. Jiným ale zase udělaly radost a poskytly inspiraci. V Řevnicích se v minu-
lých dnech sochalo - ve Švabinského ulici vyrostl mohutný bílý pes, v Berounské zase sněhuláci. Foto Jindřich KOLÁŘ a NN V. ŠEDIVÝ

NÁZOR
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Lidé jako Marie Křivánková neumírají!
JEDNA Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH POSTAV KULTURNÍHO DĚNÍ V POBEROUNÍ ODEŠLA NA VĚČNOST

FIRMA FOTO ŠPLÍCHAL
expresní minilab v Řevnicích oznamuje

1) ROZŠÍŘENÍ FOTOSLUŽEB
foto z digitálních médií, foto z fota, APS, ČB foto, diapozitivy
foto na dárkové předměty, foto do 50x75 cm

2) AKCE DO 30. 4. 2005
- zakázky EXPRES do 6 hodin bez příplatku!
- zakázky EXPRES do 1 hodiny 9x13 - cena 5,90!

do 1 hodiny 10x15 - cena 7,90!

3) FOTO NA PRŮKAZY - DIGI

Naší prioritou je RYCHLOST A KVALITA!
Přesto držíme nejlevnější cenu vyvolání negativu - jen 39 Kč!
Akce FILM ZDARMA je tu pro Vás již 10 let a stále trvá!

Řevnice - Ve věku nedožitých jedenaosmdesáti let
zemřela v sobotu 12. března neúnavná organizá-
torka a skvělá ženská Marie Křivánková z Řev-
nic. Odešla tak jedna z nejvýraznějších postav
zdejšího kulturního dění, laureátka Ceny NN.
Marii Křivánkovou jsem poznala jako malá holka,
nejenže to byla moje sousedka v ulici, ale později
i moje »divadelní učitelka«. Zasvěcovala mě do
abecedy divadla, které jí uvízlo tak hluboko v srd-
ci. Byla pořád v jednom kole a jako lvice (ve zna-
mení Lva byla ostatně zrozená) se se vším doká-
zala porvat. Zářila na prknech znamenajících
svět, režírovala, napovídala, starala se o kostýmy,

psala do novin, připravovala masopusty, pořáda-
la posezení pro seniory, mikulášské nadílky, v So-
kole se ujala organizací dětských karnevalů... Na
tom posledním se elegantně pohybovala mezi
maskami ještě před pár dny! Nechyběla ani na le-
tošním mrazivém Masopustu v Zadní Třebani.
Leckterý teenager by jí mohl závidět její elán, píli
a radost ze života.
„Nebyla jsem krasavice, a tak jsem většinou hrála
starší babky,“ řekla mi jednou s upřímným smí-
chem Marie Křivánková. Nevadilo jí to. Prostě rá-
da rozdávala radost druhým. Musím se pousmát,
když si vzpomenu na její větu, kterou pronesla po
loňském uvedení hry Prozlobit se do pohádky (a

zase zpátky). „Hrála jsem už hodně rolí, ale že ta
poslední bude trpaslík, to jsem si nepomyslela.“
Marie Křivánková byla skvělá žena s velkým Ž. A
takoví lidé neumírají. Alespoň ne v myslích nás,
kteří jsme je měli rádi a vážili si jich. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Marie Křivánková na dětském karnevalu, který s
dalšími členy řevnického Sokola organizovala na
konci letošního února. Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
19. 3. 18.00 DANNYHO PARŤÁCI
26. 3. 18.00 KDYŽ SE SETMÍ

KINO MÍR BEROUN
15. 3. - 16. 3. Út 17.30, St 18.30 KDYŽ SE SETMÍ
15. 3. 20.00 OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ
17. 3. - 27. 3. 18.30, (22.+24. 17.30, 23.+25. 17.30 a
20.00, 26.-27. 20.00) PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ
22. 3. 20.00 KDO SE BOJÍ WIRGINIE WOLFOVÉ?
24. 3. 20.00 VERA DRAKE - ŽENA DVOU TVÁŘÍ
26. 3. 15.30 POHÁDKA O POPELCE
26. - 28. 3. 17.30 (Po 18.30) ZAHULÍME, UVIDÍME
29. 3. - 3. 4. 17.30 (St 18.30, Čt-Ne 17.30) BLADE:
TRINITY
29. 3. 20.00 CELINA A JULIE SI VYJELY NA LODI

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech:
SLAVÍCI V KLECI (ŠVÝCARSKO) - neza-
městnaný učitel hudby nastoupí jako odborný asi-
stent na školu s problémovými dětmi. Přísný ředi-
tel jen ztěží udržuje u dětí respekt a už nedoufá...
Nový učitel se o to pokusí též a je úspěšný, proto-
že má jiné metody.
RRRrrr! (FR) - v době kamenné se stane, že si
sousední kmeny závidí - jedni mají totiž receptu-
ru na čisté krásné vlasy a druzí ne. Kvůli receptu-
ře prvně zabije člověk člověka. V hlavní roli Gé-
rard a Jean Rochefot.   (šm)

Na nádvoří bude jarmark
Dobřichovice – V zámku, který si pronajala
dobřichovická radnice od křižovnického řádu,
se bude počátkem dubna konat velký historic-
ký jarmark.
Až do roku 2009 si dobřichovická radnice prona-
jala křižovnický zámek, kde má v úmyslu pořádat
kulturní akce v sálech, sklepení i chodbách.
Jednou z nich je historický jarmark, který se na
nádvoří uskuteční 9. 4. Pořadatelem je skupina
historického šermu Nevers a obecní úřad Dobři-
chovice. Kromě tržiště budou v areálu kejklíři,
návštěvníci si budou moci vyzkoušet zručnost ře-
meslníků, chybět nebude divadlo, šermířská vy-
stoupení, střelba z luku.  
„Ještě nemáme kalendář akcí na zámku. Jisté je,
že zde budou vinařské slavnosti a sochařské sym-
posium,“ řekl starosta obce Pánek. Část areálu
radnice dále pronajme soukromníkům. V hospo-
dářské části zámku by měla brzy začít fungovat
kavárna a vinotéka. Zastupitelstvo pronájem od-
souhlasilo s podmínkou, že obec nebude do areá-
lu investovat z vlastního rozpočtu.      (pš)

Tipy NN
* Koncert kapel Black Pearl, Mandrake, Wotan,
Strange Mind se koná 18. 3. od 19.30 v černošic-
kém Club Kině. (pš)
* Soubor Dubia Fortuna zahraje 18. 3. od 20.00
v dobřichovickém sále Dr. Fürsta.  Na repertoáru
má soubor středověkou světskou hudbu z hostin,
tržišť, veselic a jiných slavností. (pš)
* Věra Bílá a Kale zahrají 18. března od 20.00 ve
Společenském klubu v Loděnicích. (pš)
* Jarní výstavu začínajících i pokročilých absol-
ventů pořádá 19. 3. od 12 do 14.00 zadnotřebaň-
ská drátenická škola. Výstava je přístupná zdarma
(prosíme o přezutí), je možné zde získat i infor-
mace o chystaných kursech. Petr MUSIL
* Dětský karneval se koná 19. 3. od 14.00 v be-
rounské sokolovně. Na programu jsou soutěže,
tance, hry, vstupné dobrovolné. (pš)
* Ples podnikatelského milénia, jehož součástí je
i módní přehlídka,  se uskuteční 19. 3. od 20.00
ve Společenském domě Plzeňka v Berouně.    (pš)
* První městský ples se v Králově Dvoře bude
slavit 19. 3. od 20.00. Hraje Harmony Band.   (pš)
* Taneční párty 60. až 80. let můžete navštívit
19. 3. od 20.00 v Club Kině Černošice. (pš)
* Pohádku o kamnech můžete 19. 3. od 15.00
vidět v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích. (pš)   
* Písničkář Oldřich Janota vystoupí 20. března
od 18.00 v sále řevnického Zámečku. (pš)
* Koncert Support Lesbiens se ve Společenském
domě Plzeňka Beroun koná 24. 3. od 20.00. (pš)
* Flétnistu Jiřího Stivína můžete slyšet 25. 3. od
20.00 v Dobřichovicích. Recitál Sám se svým stí-
nem přednese v sále Dr. Fürsta. (pš)
* Koncert mezinárodní kapely hrající moderní
jazz a »fusion« Facing West Trio se koná 25. 3. od
20.30 v černošickém Club Kině. (pš)
* Kapela Bílá nemoc koncertuje 26. 3. od 20.30
v Černošicích. V tamním Club Kině zahraje fol-
krockové balady i bigbítové vypalovačky. (pš)
* Jarní pohádku mohou malí diváci vidět 27. 3.
od 14.00 v mníšeckém Divadélku K. (pš)
* Koncert kapely Divokej Bill se koná ve Spole-
čenském domě ve Zdicích 26. 3. od 20.00. (pš)
* Kapela Traband koncertuje 27. 3. od 21.00 v
Country clubu Beroun. (pš)
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Na karneval dorazil i malý pacient
ŘEVNICKÉ DĚTI UŽ SE NA SVÉ ZÁBAVĚ VYŘÁDILY, HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ TO TEPRVE ČEKÁ

Řevnice, Hlásná Třebaň – Skákání na trampo-
líně i jízdu na koni si mohly vyzkoušet masky
na tradičním karnevale, který předminulou
neděli uspořádali řevničtí sokolové. Hlásnotře-
baňské děti karneval teprve čeká.
Kvůli řádící chřipkové epidemii sice na karneval
do řevnické tělocvičny zavítalo poslední únoro-
vou neděli o něco méně masek, ovšem všechny
místní i ty přespolní se náležitě bavily. Indiánky,
čarodějnice, Červená Karkulka, robot i pacient s
nohou v sádře (opravdickou), kterého na sáňkách
dotáhla zdravotní sestřička. Po několika sklad-
bách kapely Třehusk, zatančily děti z folklorního
souboru Klíček, řada přišla i na baletní vystoupe-
ní žákyň Dagmar Renertové. A protože to byl kar-
neval sportovců, skákalo se na trampolíně a pro-
menáda masek se odehrála stylově na lavičkách.
Na konec mezi děti přišla i koza rohatá a kůň, kte-
rý zájemce povozil. Ještě před závěrečnou sklad-
bou Mašinka se prckové mohli radovat z cen v
dětské tombole. 
Dětský karneval pořádá Sokol Hlásná Třebaň 20.
března v místní tělocvičně. Odpoledne plné tance,
soutěží a sladkých výher začíná ve 14.00 hodin.

Pavla ŠVÉDOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ

MAROD NA SÁŇKÁCH. Jednou z masek řevnic-
kého dětského karnevalu byl malý pacient na sá-
ních. Jeho zranění i sádra však byly opravdické.

Foto NN M. FRÝDL

Poberouní, Praha – Hned několika velikonoč-
ních akcí se můžete zúčastnit koncem března.
Velikonoční trhy se konají 23. 3. v Berouně.
Černošičtí zase chystají velikonoční výstavu. V
Praze na Kampě ukřižují Ježíše Krista.
Prodej klasického velikonočního a zahrádkářské-
ho zboží, dárkových předmětů, dekorací i občer-
stvení bude ve stylových dřevěných stáncích na
tržišti u kašny v Berouně zahájen 23. března.
Velikonoční nabídka tu bude k dostání až do 28.
března. Jarní trhy doplní i kulturní vystoupení. Ve
čtvrtek a v pátek tu budou od 10 do 11 hodin
muzicírovat děti z mateřských škol. Ve Dvorečku
v sídle Institutu zájmového vzdělávání na Husově
náměstí se pak koná doprovodná velikonoční vý-
stava výtvarných prací dětí z berounských i okol-
ních mateřských škol.
Expozice nazvaná Velikonoce 2005 se od 26.
března bude konat i v černošickém Club Kině.
Keramiku, dárky a šperky si budete moci pro-

hlédnout až do 28. března vždy od 11 do 19.00. 
Velkolepý program bude k vidění v sobotu 26. a
v neděli 27. března od 10.00 na pražské Kampě.
Jeho vrcholem bude fragment světoznámých Pa-
šijových her v nastudování herců z Hořic na Šu-
mavě. Sedm desítek ochotníků ve vrcholné scéně
na čtyřmetrovém kříži ukřižuje Ježíše. V progra-
mu dále vystoupí několik šermířských skupin,
trubači a také dobřichovický soubor Ludus musi-
cus vedený Františkem Běhounkem. Ve stylových
stáncích si na Kampě budete moci zakoupit řeme-
slnické výrobky a velikonoční zboží.

V Řevnicích zahraje Pokondr revival
O velikonočním víkendu se také bude leckde tan-
covat. V sobotu 26. března pořádá zábavu od
20.00 hodin v Lidovém domě v Řevnicích TJ Sla-
voj Řevnice. Na tancovačce vystoupí Těžkej Po-
kondr revival. V bohatém programu se představí i
diskžokej, přítomní budou moci v KARAOKE

SHOW předvést svůj pěvecký talent. Bude také
připravena tombola se zajímavými výhrami. Vs-
tupné činí 100 Kč včetně místenky, předprodej v
Quelle a v Lidovém domě byl již zahájen. 
Velikonoční zábavu pořádá v neděli 27. 3. hlás-
notřebaňský obecní úřad. „Taneční hudba ve sty-
lu 60. až 80. let rozezvučí sál zdejší sokolovny v
osm večer. Chybět nebude ani soutěž o nejkrás-
nější kraslici. Bojovat o prvenství může každý,
kdo na zábavu přinese neotřele a invenčně ozdo-
benou kraslici. „Vítěz bude kraslicovou porotou
vyhlášen a obdarován hodinu před půlnocí,“ řekla
NN zastupitelka Jana Gartová. 
Ve stejný den můžete ve svinařském hostinci U
lípy navštívit Erotickou zábavu. Na tancovačce,
která začíná ve 20.00, hraje Čejka Band. Pořada-
telé, jimiž jsou členové svinařského Erotického
klubu, lákají na obsluhu nahoře bez. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ
Zdeněk KOŠŤÁL, Miloslav FRÝDL

Notičky dotočily desku a vyrážeji do Ameriky
NA ČTVRTÉM MUZIKANTSKÉM PLESE SE NÁVŠTĚVNÍCI DOČKALI NĚKOLIKA PŘEKVAPENÍ

Řevnice – Své v pořadí již čtvrté
cédečko dokončila řevnická lido-
vá muzika Notičky. Nyní se část
muziky chystá na cestu za oceán.
Desku s názvem Všechno je to boží
dárek natáčeli muzikanti ve Všeno-
rech, ve studiu Jiřího Stivína. 
„Pan Stivín byl moc milý, dokonce
si s námi poslední písničku Kdyby
byl Bavorov zaimprovizoval,“ řekla
vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
Nové CD mají muzikanti pokřtít 19.
června na velkém koncertě, který se
uskuteční v Lesním divadle. Kdo se
stane po Dagmar Peckové, Jiřím
Stivínovi a Třehusku dalším kmot-
rem, zatím není zcela jasné. 
Ještě před křtem ale muzikanty z
Poberouní čeká cesta za oceán, již
potřetí se totiž zúčastní mezinárod-
ního festivalu. „Tentokráte jedeme
do Tennessee, do Dollywoodu,“ up-

řesnila Kolářová s tím, že do USA
míří šestnáct dětí. 
Ještě před odjezdem do USA při-
chystaly Notičky s poberounskou
skupinou Třehusk IV. Hudební ples.
Na návštěvníky čekalo mnoho pře-
kvapení. O to první se postarala de-
chová sekce v čele s filharmoniky
Jindřichem Kolářem a Antonínem
Pechou, kteří bál odstartovali fanfá-
rou. Po ní následovala velkolepe
pojatá píseň obou těles, kterou letos
napsala »třehusková« dvojice Frýdl
– Martínek.
Pak se roztančil celý sál. Vyprázd-
nil se vždy jen na překvapení sou-
borů: Prvním byla večerníkovská
show Notiček, pak Televarieté Tře-
husku a na závěr kankán dam z No-
tiček. Na sále se muzikanti i jejich
fandové bavili takřka až do třetí ho-
diny ranní.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Na pražské Kampě ochotníci ukřižují Ježíše!
O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH  SE PO OKOLÍ KONÁ NĚKOLIK TRHŮ A TANEČNÍCH ZÁBAV

Muzikantský ples se konal uplynulou sobotu v Řevnicích. Týden před tím
chodily Notičky a Třehusk zvát po Řevnicích. Foto NN M. FRÝDL
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V pondělí se kdysi sekalo a ťukalo
O VELIKONOCÍCH SI KŘESŤANÉ PŘIPOMÍNAJÍ PODSTATU SVÉ VÍRY - UMUČENÍ A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTA

Popeleční středou končí masopust. Nastává šes-
titýdenní půst, doba pokání, odříkání a újmy v
jídle, pití a hlučné zábavě. Po něm přicházejí
Velikonoce.
Půst nebylo období jednotvárné, jak svědčí lidové
názvy šesti postních nedělí: Černá či Pučálka,
Pražná, Kýchavná, Družebná nebo Liščí, Smrtná a
Květná. Na Smrtnou neděli se ze vsí vynášela
smrt, Morana, Mořena, figurína na dřevěné tyči,
oblečená do starých hadrů a slámy. Mívala režnou
košili, náhrdelník z vaječných skořápek a obličej
pomalovaný barvou. Figurína symbolizovala zi-
mu, nepohodu, smrt. Za vsí se odstrojila a vhodi-
la do potoka, aby uplavala. Účastníci průvodu pak
uháněli do vsi v přesvědčení, že ten, kdo bude po-
slední, do roka zemře. Stejně se věřilo, že tento
osud potká někoho z domácnosti, z níž se nikdo
vynášení smrti nezúčastnil.

Smrtka pluje po vodě
Jako protiklad utopené smrti nesla děvčata do vsi
symbol života a plodnosti – léto, líto, letečko, má-
jíček – stálezelený stromek zdobený fábory, ptáč-
ky, vajíčky a figurkami ženy. S »letečkem« se za
zpěvu písní a koled konala obchůzka obcí. V 19.
století  ve středních Čechách chodily skupiny dětí
do stavení; v jedné ruce držely větvičky napučené
lísky nebo vrby, ověnčené pentlemi, v druhé ruce
měly uzlíček na dárky, a zpívaly: „Smrtka plyne
po vodě, nové léto k nám jede, a ty svatá Markéto,
dej nám pozor na žito, na to všechno obilí, co nám
Pánbůh nadělí.“
Poslední postní nedělí Květnou se otevírá myste-
riózní pašijový týden. Hlavním zvykem je svěcení
ratolestí jako připomínka slavného Kristova vjez-
du do Jeruzaléma. Světí se drobné svazky kočiček
nebo malé věnečky, ale v minulosti měly ratolesti
formy objemných vrstevnatých kytic nebo svazků
sahajících až do výše několika metrů. 
Škaredá, někdy sazometná středa, Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota, Hod boží velikonoční –
hlavní dny pašijového týdne se prožívaly důstojně
s obřady. Na Zelený čtvrtek se ve zvycích často ci-
tuje zrada Jidášova nebo se pojídá po něm pojme-

nované pečivo. Velký pátek, den přísného postu a
smutku nad smrtí Ježíšovou, je pro křesťany tak
významný, že se mu přisuzuje moc otevírání po-
kladů v zemi. V tento den byl rozšířen zvyk pře-
dení pašijových nití - kdo měl na šatech alespoň
několik stehů ušitých těmito nitěmi, byl chráněn
před uhranutím a zlými duchy. O Bílé sobotě se
při podvečerní slavnosti Vzkříšení vyzvedla z
»Božího hrobu« v kostele monstrance s nejsvětěj-
ší svátostí a nesla se v průvodu pod baldachýnem.
Na Boží hod velikonoční se světily velikonoční
pokrmy – beránek, mazanec, vejce, chleba i víno.
Nastalo velikonoční pondělí, čas obchůzek po do-
mech, veršovaných přání, polévání vodou a šlehá-
ní spletenými pruty. Čas pomlázek, šlehaček, mrs-

kaček, binovaček nebo dynovaček. Za ně se plati-
lo dárky a vejci, znakem přicházejícího jara. Va-
jíčko muselo být plné a omalované, nejvíce červe-
nou barvou, barvou života, barvou krásnou (odtud
název kraslice), ale nechyběla ani barva zelená,
symbol nového života, žlutá nebo hnědá (barva
Matky země). Dospělí i děti o velikonočním pon-
dělí hráli hry. Běžné bylo »sekání«, při kterém se
do vajíčka trefovalo drobnou mincí; pokud se
mince do špičky vajíčka zasekla, patřilo vejce há-
zejícímu. Oblíbené bylo pouštění vajíčka žlábkem
šindele na zem. „Ťukání“ probíhalo tak, že dva
hoši stojící proti sobě udeřili lehce do vajíčka.
Ten, čí špice se rozbila, prohrál a musel dát vajíč-
ko soupeři. Lumír KOTHERA

Na velikonční pomlázku se každoročně vydávají řevničtí házenkáři. Foto ARCHIV

Půst není trýznění, ale odmítnutí sobectví
„PŘEJI VÁM I SOBĚ TRPĚLIVOST S VLASTNÍ POUTÍ ŽIVOTA,“ PÍŠE ŘEVNICKÝ JÁHEN

Většina náboženství zná nějakou
formu postu, především půst jako
odepření si jídla. Půst je v jistém
smyslu vyjádřením kajícího po-
stoje věřícího člověka, je to úkon
mající za cíl prohloubit oddanost a
lásku věřícího k Bohu. Půst má člo-
věka disponovat pro vnímaní Boha
a jeho darů. V žádném případě ne-
jde o formu diety - konkrétní postní
praxe nemusí nutně souviset s ome-
zením příjmu potravy. Půst má i
společenský rozměr, je tedy zname-
ním a svědectvím života z víry.
Čtyřicetidenním postním obdobím
se připravujeme na slavení Veliko-
noc. Půst je příprava, forma pokor-
né odpovědi, jež má dát najevo mi-
lujícímu Bohu, že ho očekáváme, že
jsme ochotní obnovit k němu vztah.
A vztah znamená spolužití-spole-
čenství. Dáváme tím na srozumě-
nou, že jsme odhodláni snášet nad-
cházející obtíže putování životem.
Pro mě čas postu znamená čas oče-
kávání slavení vzpomínky smrti a
vzkříšení Ježíše Krista - Velikonoce.
Šest týdnů pravdivosti vůči sobě sa-
mému, čas kdy se usiluji zabývat
tím, co je pro můj vztah s Bohem
skutečně důležité. Učím se denně
rozlišovat pocity, které mi vyvstáva-
jí v srdci, když jsem se o něco »při-
pravil, něco si odepřel«. Tím si cvi-

čím schopnost rozlišit, jestli mi to,
co běžně dělám, slouží k lepšímu a
šťastnějšímu i svobodnějšímu živo-
tu. Postní čas je zrání k lidskosti a
duchovní dospívání. Zároveň je to i

doba nové snahy dát nějakou ob-
last života do pořádku, obrátit se a
hledat směr, cestu k vydařenému
lidskému životu.
Obrácení je touha vrátit se na sp-

rávnou cestu, dávat věci i sebe na
své místo, porozumět a poznat pra-
vou hodnotu věcí a skutečnosti, jež
mě denně obklopují. Poznat vlastní
hodnotu věcí mě osvobozuje od zá-

vislosti na skutečnostech, které uží-
vám, jen tak mohu zakusit opravdo-
vou radost, třeba z obyčejného
kousku chleba či sklenice vína.
Když se postíme, nechceme utíkat

ani se vysilovat; právě naopak na-
bíráme síly na nelehkou každoden-
ní pouť životem. Hájíme svou vnitř-
ní svobodu vůči všemu, co nás od-
vádí od služby a lásky vůči Bohu a
lidem. Půst je dobou střízlivosti a
nenáročnosti. Pomáhá, abych se
stal citlivějším z toho, že i já sám
jsem obdarován. 

Nelehká cesta pouští
Pro někoho znamená půst omezení
kouření a pití, pro druhého plnění
povinností, či větší ohled na potře-
by druhého. Půst nespočívá v trýz-
nění těla ale v odmítnutí každého
sobectví a nelásky a otrocké závis-
losti na čemkoliv. Nesnáze této po-
stní pouti slouží k tomu, aby připo-
mínaly, že spása a radost se nedo-
sáhne pasivitou, ale že má v sobě
něco dramatického a nesobeckého. 
Přeji vám i sobě trpělivost s vlastní
poutí života a odhodlání porozumět
této nelehké cestě pouští, na níž nás
čeká nejedno (ne)milé setkání se
sebou samými. Věřím, že se nepla-
hočím sám, ale kráčím s karavanou
přátel. Prožívám svobodu a radost
z toho, že putuji-žiji. Odhodlal jsem
se, protože důvěřuji Ježíši z Naza-
retu, jenž ukázal, jak se nechat vést
Boží láskou, a zakusit tak štěstí a
radost-spásu. Peter KOVÁČ, jáhen

S KARDINÁLEM. Autor článku, řevnický jáhen Peter Kováč, s primasem
českým Miloslaven kardinálem Vlkem. Foto ARCHIV



Podbrdsko – Velký zájem vzbudil člá-
nek o připravované výstavbě nových 
domů na Halounech (NN 25/2004). Jak 
jsou na tom „jejich“ obce jsme se zepta-
li starostů Podbrdska. (PROVAS) 
Rozšíření obce plánuje vižinská rychta. Podle 
vyjádření starosty Václava Císaře by chtěli 
zvýšit počet obyvatel z dnešních 216 na 500.   
„Obec žádné pozemky nemá,“ říká starosta.  
„Územní plán však vymezuje pozemky sou-
kromníků, na kterých lze stavět a to hlavně  
v horní části směrem na Podbrdy.“ 
V konceptu plánu je i návrh na zástavbu po-
zemků směrem k železniční zastávce a nahoru 
k pomníčku. Proti tomu jsou však památkáři, 
protože celá oblast se nachází v chráněné pa-

OSOVSKÝ LEDOPÁD.  Během zimních radová-
nek objevil Jakub Chvojka při „záchranářské 
akci“ svého kluzáku přímo uprostřed Osova 
nádherný a majestátný zamrzlý vodopád.         

Foto S. KOCMANNOVÁ  

ZIMNÍ OSOVSKÝ HRAD. Nejen nádherným 
zámkem a kostelem, ale i zimním hradem se 
může pochlubit Osov. Postavila ho ze sněhové 
nadílky parta místních nadšenců.          

                           Foto J. KOZÁK 

„Sněhuráda“ znamená  
sněhové radovánky  
Vižina – Letošní zima na sebe dala 
dlouho čekat a když konečně napadl 
sníh, využili toho na Vižině a na nově 
vybudovaném kopci u hřiště uspořádali 
v sobotu 29. ledna první ročník soutěží 
na sněhu nazvaný „Sněhuráda“.  
Po obědě na místo konání dorazilo přes dvacet 
závodníků s různými zimními dopravními 
prostředky – na bobech, saních, lyžích a do-
konce i na pytlích se senem. K vidění byly  
i staré lyže a ukázková jízda na nich, která 
mnohým připomínala film Krakonoš a lyžníci. 
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. První  
o nejdelší skluz vyhrál na lyžích Jakub Kareš. 
Druhá soutěž se jmenovala „Trpasličí slalom“. 
Byla na čas a zvítězila malá lyžařka Barunka 
Karešová.   
Pak následovala přestávka na občerstvení. 
Všichni se zahřáli teplým čajem, doplnili ener-
gii tatrankou a šli dál bojovat o prvenství. Tře-
tí disciplína nesla název „O největšího hrdi-
nu“, neboť trasa vedla přes skokanský můstek. 
Velkým překvapením bylo vítězství téměř nej-
mladší závodnice  Janičky Hůlové. Poslední a 
fyzicky nejnáročnější byl „Skicross“, který si 
vyzkoušeli i někteří dosud přihlížející dospělá-
ci, zahřívající se grogem. Nejlepší čas nakonec 
měla Růženka Šináglová. Pro všechny odváž-
livce byl k dispozici kůň se zapřáhnutými sa-
němi a okružní jízda na nich. Celé odpoledne 
se vydařilo, závodníci si vysloužili sladké od-
měny a užili si spoustu legrace.                     (jf) 
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Podbrdsko výstavbu nechystá 
„ZE SATELITU OBEC NIC NEMÁ,“ TÍKAJÍ STAROSTOVÉ OBCÍ  

mátkové oblasti Osovsko. 
S masivní výstavbou nových domů nepočítají 
v Osově. „Plyn se nepovedl,“ říká starosta Zde-
něk Veverka. „A tím se nepovedlo vlastně nic. 
Výstavba nových domů probíhá jen v obci.“  
Výstavbu a přestavby domů hlídá, stejně jako 
v okolních obcích, památkový úřad a ten má 
podle Veverky dosti náročné požadavky.  
„My jsem si nikdy pořádně neujasnili, co 
vlastně chceme a kam jdeme,“ pokračuje první 
osovský radní. „Zda zůstaneme  českou vesnicí 
nebo se staneme předměstím velkého města. 
Zatím platí ta první varianta.“ 
Podle Veverky je to na jednu stranu dobře, 
protože zůstává zachován ráz Osova, na dru-
hou stranu to není dobré, protože stagnující 
počet obyvatel se projevuje například ne-
dostatkem dětí do školy. 
V Lážovicích ponechávají iniciativu na sou-
kromých vlastnících pozemků. Stavět by se 
mohlo hlavně v oblasti Lážoviček a směrem 
k Osovu. „Odhadem by tam mohlo být asi ko-
lem 20 parcel,“ říká starosta Choc. „To kdyby 
se zastavělo, tak má obec rázem dvojnásobné 
množství obyvatel.“ 
„Máme územní plán jako jedna z prvních obcí 
v okolí,“ pokračuje podbrdský starosta Karel 
Šťastný. Podle něj se může stavět kolem obce, 
kde jsou inženýrské sítě. „Žádné satelitní měs-
tečko neplánujeme,“ dodává. „Ono to obci 
v zásadě nic nepřinese.“ 
O tom, že obec z masivní výstavby satelitních 
městeček nic nemá je přesvědčen i starosta 
Všeradic Jiří Špalek. 
„Podle našeho územního plánu by se mělo vy-
stavět 124 nových domů v horizontu 50 let. 
Ale to je plán. Skutečná výstavba začne nará-
žet na problémy s vodovodem a kanalizací.“  
Všeradičtí proto počítají s výstavbou 1 až 2 no-
vých domů ročně. „Výstavba by se měla sou-
středit hlavně do centra, kde jsou volné plo-
chy,“ dodává Špalek.                   Josef KOZÁK 

Sněhovou kalamitu si 
děti užívají na kopcích  
Osov – Současnou sněhovou nadílku 
osovské děti uvítaly s nadšením. Jak by 
také ne, když většina z nich se do školy 
ani nedostala. Nastala sněhová kalami-
ta nejen na silnicích, ale i ve škole. 
Ti, kteří se přece jen doklouzali, si to naopak 
ve škole pořádně užili. Místo učení se soutěži-
lo a hlavně řádilo na sněhu. Stavěla se opevně-
ní, sněhuláci a jiné sněhové stavby. 
Podle statistik už tolik sněhu nebylo téměř  
40 let. Snažíme se  ho proto pořádně užít. Sta-
víme, kloužeme se a bobujeme i na kopci zva-
ném „Sázka“ uprostřed Osova. Zde jsme obdi-
vovali krásný zamrzlý vodopád, či spíše ledo-
pád. U prodejny smíšeného zboží zase někteří 
tátové postavili super zimní hrad. Zimu si pro-
stě užívají nejen děti, ale i dospělí. O to více 
uvítali v uplynulém týdnu jarní prázdniny. 
Kromě zimních radovánek také vyrábíme. Při-
pravili jsme pro osovské ženy přáníčka a drob-
né dárečky na oslavu  „Dne osovských žen“  
v sobotu 5. března.     Soňa KOCMANNOVÁ 

Valná hromada SK Osov  
se koná  

26. bUezna 2005 v 18 hodin 

v restauraci „U hřiště“ 
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Vižinští hasiči hodnotili  
Vižina – Výroční valná hromada vižin-
ských hasičů se konala v sobotu 15. led-
na  v restauraci Europajzl.   
Sešlo se přes 40 členů a příznivců našeho sbo-
ru. V úvodu se ujal slova pan Rybák, byla 
uctěna památka zesnulých a následovalo pás-
mo básniček o zimě. Děti byly za své recitátor-
ské umění odměněny nejen potleskem, ale  
i zmrzlinovým pohárem.  
Pak byla přečtena výroční zpráva, z níž přiná-
šíme pár informací. V březnu se uskutečnil 
zájezd Na Vlachovku, v dubnu sběr železného 
šrotu, v květnu obecní úřad organizoval  
2. setkání rodáků a příznivců obce. Při této 
příležitosti měla před úřadem své čestné mís-
to ruční stříkačka, k nahlédnutí byla i zbrojni-
ce. O prázdninách hasiči  podnikli velmi pěk-
ný celodenní výlet na Safari do Dvora Králové 
nad Labem, který se setkal s velikým ohlasem.  
SDH finančně přispíval na akce organizované 
pro děti ve spolupráci s OÚ a sportovci. Po 
vyslechnutí výroční zprávy  se slova ujal po-
kladník, revizoři a následovala diskuse a ob-čerstvení.                                                            (jf) 

Sníh přikryl potravu lesní a polní zvěře. 
Pravidelně jí proto nosí něco na zub i člen 
mysliveckého sdružení Housina Petr Neu-
gebauer z Osovce.                   Foto J. KOZÁK  

Osovské oslavy dne žen zahájili „Skotové“ 
MÍSTNÍ MUŽI PĮIPRAVILI ŽENÁM TĮETÍ ROČNÍK NETRADIČNÍCH OSLAV MDŽ 

Osov – Již třetí rok pozval Obecní úřad 
Osov, hasiči a sportovci v sobotu  
5. března všechny místní obyvatelky na 
oslavu tradičního Dne osovských žen.  
Že jsme se (my ženy) opravdu na oslavy moc 
těšily, svědčil zaplněný sál sokolovny, kde nás 
od 15 hodin vítal starosta hasičů Josef Chvoj-
ka květinou a ručně vyrobenými dárky od žá-
ků místní základní školy. 
Už předem nám pořadatelé slibovali překva-
pení. A tak když pánové vtančili na sál ve skot-
ských převlecích, bylo všem oslavenkyním jas-
né, že se máme na co těšit. Po obdivuhodných 
tanečních kreacích jsme byly přesvědčeny   
i o tom, že pravý Skot pod sukní opravdu tan-
ga nenosí.  
Ještě jsme se nerozkoukaly z výkonu  
osovsko-skotské taneční skupiny a už nám by-
la nabídnuta káva, k ní dortík i víno. Další la-
hůdkou příjemně ubíhajícího odpoledne byly 
scénky z manželského života v podání Alexan-
dra Klimeše a Josefa Kozáka pod názvem  
„Proč muži chodí do hospody“. Smíchy jsme 
slzely a žasly, jak nás mají ti chlapi přečtené. 

Při vystoupení kapely Třehusk se mezi Osov-
skými našlo mnoho skvělých zpěvaček a pís-
ničky poberounské skupiny zlákaly i k tanci.  

Děkujeme všem účinkujícím mužského poko-
lení za příjemné chvíle a už se těšíme za rok 
nashledanou!                          Radka KOČOVÁ 

Brdy se zaplnily běžkaįi 
NA ÚZKÝCH TRASÁCH NENAJDETE ZNAČENÍ ANI OBČERSTVENÍ  

Osovští muži letos obsluhovali „své“ ženy v originálních skotských kostýmech. Na začátku 
nechyběl ani skutečný skotský tanec.                                                                    Foto L. KOZÁKOVÁ 
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Od 15. března 2005 je PROVAS součástí  
občasníku Naše noviny 

Brdy – Dojmy z toulek po Hřebenech 
nám zaslal Martin NEmec ze Sdružení 
pro ekologický rozvoj krajiny, jehož 
součástí jsou také Turisté severních 
svahů Brd – TSSB.  (PROVAS) 
Místní znalci tvrdí, že takhle pořádná zima tu 
už dlouho nebyla. A co dělat v zimě na Br-
dech? Vedle tradičních aktivit, jako je sezení u 
televize nebo v hospodě a nadávání na cokoliv, 
se přímo nabízelo vyrazit na běžky. My z TSSB 
jsme vyrazili v sobotu 26. 2. z Chlumce na 
Mníšek. Bylo nás šest, trasa byla: Stožec, ka-
sárna, Kytínská louka, Stříbrná Lhota, hosti-
nec „U Káji Maříka“, Skalka, Spálená hájovna, 
Stožec. Mimo okolí Mníšku a Lhoty byl všude 
na cestách sníh a nemuseli jsme tedy běžky 
sundavat. Nejvíc lidí jsme potkávali kolem Ky-
tínské louky, potom v okolí Skalky a nakonec 
okolo kasáren. 
Podmínky byly prostě stejné, jako kdybyste 
vyrazili na Šumavu nebo do Jizerek. Vlastně 
něco chybělo. Jednak upravené cesty a stopy. 
Z hor jste zvyklí, že cesty jsou širší a dá se na 
nich bez problémů míjet s protijezdci. A taky 
víte, kam jedete, protože bývá vytyčeno zimní 
značení. S tím souvisí znalosti, kam dál jet a 
odhady kolik se toho dá zvládnout za hodinu, 
za půl dne apod. při neupravených cestách. 
Dále chybí záchytná občerstvení na trase. Je-
diné občerstvení je na Brdech na Kytínské lou-
ce a pak na Skalce. Jinak nikde nic. 
Podmínky pro zimní turistiku na běžkách tu 
tedy nejsou zrovna nejlepší. Ani být nemo-
hou – všude říkají, že lesy tu nejsou pro rekre-
aci, ale kvůli těžbě dřeva. Prvotní je splnění 
ekonomických ukazatelů, nějací turisté nikoho 
nezajímají. Vždyť z nich taky nikdo nic nemá. 
Jo, na horách, tam udělají útratu v penzionu, 
ale tady? Na co by tu někdo stavěl penzion, 
proč se zabývat nějakou hospodou pro turisty! 

Ať si jezdí jinam a tady ať mají místní klid, že! 
Tím pádem se o podmínky pro turisty nikdo 
nezajímá. Ani kraj, ani obce.  
A další, komu turisté překážejí, jsou myslivci.  
„Zvěř potřebuje klid a ne aby se tu proháněla 
nějaká stáda čumilů a vejšlapků“, řekne skoro 
každý. „Ještě nám zvěř vyplaší a nebude zájem 
střelců, aby si zaplatili ránu.“ 
Takže pokud se nic nestane a zima bude tako-
vá, jaká má být, bude zase vše záviset na kaž-
dém jedinci. A místní mohou říci: „Jo, můžeš 
tady jezdit. Ale kde, to se nikde nedozvíš, sko-
ro nikde nic nekoupíš a cesty nebudou upra-
vené.“ Co s tím?                      Martin NDMEC 

(Pokračování příště) 

Poděkování za charitu 
V minulém čísle Provasu (2/2005) jsme 
psali o paní Kadeřábkové z Vižiny, která 
poslala na charitu své pletené výrobky a  

jejíž jméno zaznělo  i během  IV. adventní-
ho koncertu , který se konal 19. 12. 2004  

v kostele sv. Mikuláše v Praze.   
Paní Kadeřábková nám prozradila, že ob-
držela z televize balíček s tričkem ČT a do-
stala dopis až z Nového Města nad Metují, 
odkud jí  ředitelka pomocné školy NONA 

děkovala za dárečky, přála  mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti a společně se svými 
svěřenci zaslala i dárek pro potěšení. (jf) 
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Koridor? Proč ne, shodují se rychtáři
„PŘIBUDE PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZVÝŠÍ SE ZÁJEM INVESTORŮ,“ MÍNÍ STAROSTA LETŮ

Poberouní - Povede železniční koridor Praha –
Plzeň přes obce v dolním Poberouní? České
dráhy zatím nemají jasno. Jak to vidí starosto-
vé? Chtějí, aby jejich obcemi za tři metry vyso-
kými protihlukovými stěnami uháněly vlaky až
rychlostí 250 kilometrů v hodině?
Miroslav Cvanciger, starosta Řevnic: Koridor
by měl být kolem zástaveb ohraničen tři metry
vysokými stěnami, což je podle mě nepříznivý zá-

sah do krajiny. Vytvoří se tak ohromný tunel po
celé délce, z vlaku nebude nic vidět a ještě vznik-
ne jakási přehrada v krajině. Třeba z ulice Na st-
ránce by nebylo přes stěnu vidět na druhý břeh
řeky. Je to ale také velká investice, která by mohla
zlepšit podmínky ve městě, přinést rozvoj.
Miroslav Ureš, starosta Karlštejna: Já bych tu
koridor uvítal. Stejně tu pořád jezdí vlaky. V
Karlštejně mají Dráhy od CHKO povoleno vysta-
vět  protihlukovou stěnu. Myslím, že by nám to
vyhovovalo. Do Prahy by se člověk dostal za
chvíli, přitáhlo by to investory, stavitele rodin-

ných domků. Pomohlo by nám to a nebylo by to
proti ničemu. Ale, jak se zdá, asi tudy koridor
nepovede 
Jiří Hudeček, starosta Letů: Jsem pro, aby tudy
koridor vedl. Zvýšil by se počet pracovních příle-
žitostí i zájem investorů.
Michael Pánek, starosta Dobřichovic: Pokud
půjde jen o opravení současné trati, pak mi to ne-
vadí. Tedy v případě, že budou bezúrovňové pře-
jezdy, podchody. Neměla by to být extrémně fre-
kventovaná trať, vlaky by měly jezdit tak jako ny-
ní. Ale rychleji. Pavla ŠVÉDOVÁ

Výročku pořádají řevničtí
i třebaňští zahrádkáři 
Zadní Třebaň, Řevnice, Hlásná Třebaň - Vý-
roční schůze pořádají členové zahrádkářského
spolku hned ve třech poberounských obcích.
Výroční schůzi pořádají zadnotřebaňští zahrádká-
ři 19. 3. od 9.00 v místním Společenském domě.
V programu je přednáška ing. Heinrichové o pe-
largoniích. 
Řevničtí zahrádkáři se ke své »výročce« sejdou
den nato, v neděli 20. 3. od 14.00 ve zdejším
Lidovém domě. Místo plánované přednášky zná-
mého botanika Václava Větvičky na téma růže ale
budou hosty odpoledne řevničtí včelaři, kteří po-
hovoří na téma soužití člověka se včelami. „Vět-
vička se omluvil, neboť mu do termínu přišla dů-
ležitá akce na Karlově univerzitě,“ vysvětlil jeden
z organizátorů Josef Váňa s tím, že Větvička slíbil
dorazit jindy. 
Hlásnotřebaňští zahrádkáři svoji výroční schůzi
budou mít 26. března od 9.00 v České hospodě Na
růžku. Anna KASOVÁ, (pš, šm)

Dle paragrafu
ZLODĚJ ODNESL DÝKU. Neznámý poberta
se mezi 13. a 18. 2. vloudil do rekreačního domku
v Osovci. Odstranil visací zámek u stodoly, kte-
rou prošel, a když tu nic nenašel, pokračoval do
domu. Odtud odnesl alkohol, hodiny, dýku a jiné
věci. Jeho návštěva přišla majitele domu na 6 400
Kč. Podobným způsobem byl v přibližně stejném
termínu vyloupen rekreační objekt v Litni-Leči.
Odtud si však »návštěvník« neodnesl nic. (šm)
BOUDA SHOŘELA. Dřevěná bouda na nádraží
v Litni hořela 27. 2. večer. K jejímu uhašení se
sjela vozidla dobrovolných hasičů v Litni a profe-
sionálů z Řevnic. Po likvidaci ohně hasiči ještě
vyřezali podlahu a dohasili místo pod ní. (vš)
CHMATÁK PŘIŠEL PRO KABEL. Neznámý
poberta v noci ze 4. na 5. 3. ukradl z haly jedné z
firem na Holém Vrchu u Mořiny 60 metrů kabelu
k elektrobagru.  Škoda činí 48 000 korun.      (šm)
ODJEL NA KOLE. Horské kolo za 12.000 Kč se
ztratilo padesátileté ženě ze sklepa panelového
domu v dobřichovické ulici Za parkem. Pachatel
prošel neuzamčeným vchodem až do sklepa, pře-
střihl lankový zámek na kóji a vypáčil petlici. 
ZNIČIL ŽALUZIE. Do chaty ve Skřipli se vlou-
pal z 5. na 6. 3. neznámý zloděj. Zničil při tom
část vchodových dveří a plastové žaluzie. Majitel
objektu má škodu 4 000 Kč. (šm)

Muž řídil, i když nesměl,
teď ho čeká »rychlý« soud
Všenory - Ve zkráceném trestním řízení bude v
následujících dnech souzen Josef H. ze Všenor,
který byl 25. února odpoledne přistižen při ří-
zení Škody Pick-up.
Při policejní kontrole vyšlo najevo, že řidiči bylo
odborem dopravy Městského úřadu Černošice za-
kázáno řízení motorových vozidel na osm měsí-
ců. Pětapadesátiletého muže čeká soud za maření
výkonu úředního rozhodnutí. (vš) 

Bude pražský autobus jezdit 
na Rovina i o víkendech?
Hlásná Třebaň - Úmysl hlásnotřebaňské rad-
nice zahájit jízdy pražské autobusové linky č.
311 do osady Rovina i o víkendu je zatím stále
jen úmyslem. Zájem by však měly také další
obce, jimiž třistajedenáctka projíždí.
„Regionální organizátor pražské integrované do-
pravy se k tomu staví kladně. Dokonce by zajistil
výjimku, že by se o víkendech tímto autobusem
mohla v létě přepravovat kola. Chtějí ale, aby se
obec na financování linky podílela čátkou  52 000
korun,“ řekl starosta Hlásné Třebaně Vnislav
Konvalinka. Kraj na tento projekt odmítl přispět s
tím, že potřebuje finance investovat do posílení
dopravní obslužnost na Kolínsku a Kutnohorsku.
„Budeme s krajem dál jednat a uvidíme. Ropid by
tento projekt uvedl rád v život, třeba zkušebně jen
na toto léto, aby zjistil zájem cestujících. Do kon-
ce března má být jasno,“ dodal Konvalinka.   (šm)

Mimino spadlo mamince
z přebalovacího pultu
Shuhrov - Ani ne dvouměsíční klučina spadl 2.
března ve Skuhrově své matce z přebalovacího
pultu. 
„Mimino mělo velikou podlitinu na hlavě, proto
bylo s možným otřesem mozku odvezeno do ne-
mocnice. Jiná zranění zřejmě neutrpělo,“ řekl NN
majitel řevnické záchranné služby Bořek Bulíček.
Maminka se prý otočila ke staršímu synkovi a
pouhá minuta nepozornosti stačila k tomu, aby se
kojenec ošil a spadl.  (šm)

Rodiče se bojí o své potomky
OBJÍŽĎKA VEDE V DOBŘICHOVICÍCH KOLEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Řevnice – Podvodníci vydávající se za pracov-
níky rozvodných energetických závodů se ob-
jevili minulý týden v Řevnicích. Obezřetná že-
na, které přijeli vrátit přeplatek, ale ihned in-
formovala radnici a policii.
Koncem minulého týdne se v Řevnicích objevili
muži, kteří se vydávali za pracovníky rozvodných
energetických závodů. Z jedné ženy chtěli vylá-
kat peníze.
„K té paní přijelo tmavé velké zahraniční auto.
Muži jí řekli, že jsou zaměstnanci energetiky a
chtějí jí vrátit přeplatek. Protože měli velkou ban-
kovku, chtěli vrátit,“ popisuje případ Jiřina Sam-

cová z řevnické policejní stanice. Jde o klasický
postup falešných energetiků, kteří by tak zjistili,
kde má paní uložené peníze. Pak by odvedli po-
zornost majitelky a peníze ukradli. Řevnická oby-
vatelka ale byla obezřetná a mužům nic nedala.
Naopak o jejich návštěvě ihned informovala rad-
nici. „Ano někdo nám skutečně volal, že se k paní
Kosové chtěli vnutit lidé tvrdící, že jsou z ener-
getik,“ potvrdil tajemník radnice Miroslav Zíma.
Dodal, že vedení města se poradilo se strážníky
Policie ČR na dalším postupu. Pak nechal úřad
vyhlásit veřejným rozhlasem zprávu, že se po
Řevnicích potulují podvodníci a vyzval, aby lidé

byli ostražití. Na základě tohoto hlášení se řev-
nickému úřadu přihlásil další člověk z ulice ČS
Armády, ke kterému zavítal falešný kominík. 
„Měl údajně přijít na základě hlášení pojišťovny.
Jenže muž, ke kterému přišel, má zbouraný ko-
mín,“ řekl Zíma.
Podle Samcové jde v Řevnicích zatím o první pří-
klad pokusu podvodu. „V našem obvodě ale není
tento postup novinkou. Zaznamenali jsme již čty-
ři obdobné případy,“ dodala. Policie si měla od
muže vyžádat popis podezřelé osoby. Nyní má
kontrolovat, aby se ve městě znovu neobjevil. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovice – Během objížďky v Dobřichovi-
cích je veškerá doprava na Prahu vedena ko-
lem tamní základní školy. To se některým rodi-
čům nelíbí.
Kvůli výstavbě kruhového objezdu byla v Dobři-
chovicích vyznačena objížďka. Vede i kolem zák-
ladní školy a dál Fügnerovou ulicí zpět na hlavní. 
Starosta obce Michael Pánek sice připustil, že
některým rodičům se toto řešení nezamlouvá, vý-
razné stížnosti ale prý nebyly. „Objížďku po míst-
ních komunikacích jsme brali jako vstřícný krok
radnice. Nechtěli jsme, aby řidiči museli kvůli
výstavbě kruhové křižovatky jezdit třicet kilo-
metrů přes Mníšek,“ říká Pánek a dodává, že in-

Z našeho kraje
* Nejvyšší suma v rozpočtu Dobřichovic je urče-
na na výstavbu vodovodu. Z povodňové dotace
nahrazuje radnice zatopené  studny se znečiště-
nou vodou.  Součástí budování vodovodu je i vý-
stavba druhého vodojemu. Ten  stávající nestačil.
Vše by mělo být hotovo do konce roku 2005. (pš)
* Na veřejném zasedání OÚ Hlásná Třebaň, jež
se uskuteční 25. 3. od 19.00 v České hospodě Na
růžku, má  být přijat územní plán obce. „Je to je-
den ze dvou hlavních bodů jednání a doufám, že
bude územní plán již definitivně schválen,“ řekl
starosta obce Vnislav Konvalinka. Druhým bo-
dem jednání je obecní rozpočet na rok 2005.  (šm)
* Veřejné zasedání liteňského zastupitelstva se
koná 17. března od 19.00 na obecním úřadě.   (pš)
* Všechny, kdo mají zájem dozvědět se, co je no-
vého v pravidlech silničního provozu, jaké byly
schváleny změny, zve liteňská rychta na 25. břez-
na. Od 18.30 se v malém sále restaurace U Dvora
uskuteční školení pro řidiče – amatéry, které je
zdarma.  „Budeme na akci zvát lidi rozhlasem,
pověsíme plakáty. Věřím, že sál bude plný,“ říká
starosta obce Karel Kliment. (pš)
* Soutěž pro mateřeské školy o nejoriginálnější-
ho sněhuláka vyhlásil Institut vzdělávání v Be-
rouně. Zadnotřebaňské děti skončily druhé. 

Alena FRYDRICHOVÁ
* Zápis dětí do mateřské školy v Zadní Třebani
se koná ve středu 23. 3. od 15.15 do 16.30 v budo-
vě MŠ. Rodiče přinesou rodný list dítěte.

Alena FRYDRICHOVÁ

vestorem stavby je krajský úřad, který je povinen
vyznačit objížďku. „Tu policie povolila. My mů-
žeme jen zkontrolovat, zda je značení podle dopo-
ručení policie,“ míní starosta. Ředitel školy Bo-
humil Stejskal připouští, že je to problém, ale do-
sud si žádný rodič oficiálně nestěžoval. „Auta dle
mého jezdí v tomto úseku pomalu. Chybí zde ale
přechody,“ dodává Stejskal.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnicemi obcházejí falešní energetici a kominík
PODVODNÍCI PŘIJELI VRÁTIT PŘEPLATEK A CHTĚLI ROZMĚNIT VELKOU BANKOVKU
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Poberouní - Trempíři, »čundráci«
jezdili k Berounce a na Podbrdsko
odjakživa. V Našich novinách se
dočítáte o nich, jejich zvycích i vý-
pravách. Dnes vám nabízíme člá-
nek o Karlu Hašlerovi.             (NN)
O trampských písničkách, z nichž
mnohé vznikly v Údolí děsů u Srb-
ska, jsem už v Našich novinách psal.
Z ústního podání i literatury jsou
celkem známá jména autorů těchto
nestárnoucích songů. Už méně se ale
ví, že do zpěvníku trampských písní
se zapsal i král českých písničkářů
Karel Hašler, jehož 125. výročí na-
rozenin jsme vzpomenuli loni v

říjnu. V Letech se při této příležitos-
ti konal  benefiční koncert, na kte-
rém se vybralo dvacet tisíc korun.
Karel Hašler byl všestranným uměl-
cem a bylo celkem logické, že neo-
pomenul ani vzedmutou vlnu zájmu
o tramping v 30. letech 20. století.
Nehledě k tomu, že jeho písničky se
už tehdy u táboráků i na trampských
slezinách běžně zpívávaly. V roce
1933  Hašler jako režisér natočil
film Srdce za písničku,  do něhož
složil podle vlastních slov »tramp-
skou baladu« Proč si si. 
Přestože Karel Hašler nikdy netrem-
poval, oblíbil si tento hudební žánr a

na sklonku třicátých let byl členem
poroty několika soutěží trampských
písní, které pořádal ve velkém sále
Lucerny oblíbený časopis Ahoj na
neděli. Do této soutěže věnoval pro
vítěze i pohár, aby tak osvědčil svou
náklonnost trampským souborům a
trampským bardům. Lucerna měla
pro trampy nezaměnitelný půvab i
»Genius loci« - už v roce 1931 se tu
konal slavný  maškarní ples, pořáda-
ný trampskou osadou LONE STAR.
Ostatně, stejně tak jako se dnes u
táboráků zpívají písničky ze Sema-
foru, nejsou zde řídkým hostem ani
»Hašlerky«, přestože právě  ta jediná
trampská balada Proč si si, kterou
Hašler napsal, poněkud upadla v za-

pomnění. Stejný osud  potkal i více
než sedmdesát let starý film Srdce za
písničku, ze kterého se mi nepodaři-
lo najít fotografie ani ve filmových
encyklopediích.     Vladimír ROGL

Na benefičním koncertu na počest Karla Hašlera, který se loni v říjnu konal
v Letech, zahrálo i známé Šlapeto. Foto Petr PACKAN

Zaplaťte za psy, prosím!
LIDÉ SI STĚŽUJÍ, ŽE VYSÍLAČ RUŠÍ PŘÍJEM TELEVIZE

V

Vážení spoluobčané, toto roční ob-
dobí je pěkně tvrdohlavé  a neustále
nás obdarovává nízkými teplotami a
množstvím sněhu, na který nejsme
zvyklí. Dle předpovědi na další ob-
dobí to nebude o nic lepší. Naše pra-
covní četa se snaží, ale jsou úseky,
které ani s řetězy nevyjedou. Prosím
všechny, aby věnovali chodníku před
svým pozemkem pozornost a snažili
se jej udržovat ve schůdném stavu.
Vyplývá to i ze zákona, ale mnohem
důležitější je, že bychom si měli  na-
vzájem pomáhat.
V současné době je ve Středočeském
kraji organizována akce »Bezpečně
do školy«. V rámci této akce bude
vybudován přechod pro chodce od

domu pí Hořejší (čp. 1) k Jednotě.
Na přání několika spoluobčanů jsem
odeslal dopis  na Oskar Mobil s žá-
dostí o prověření bezchybného pro-
vozu nově vybudovaného vysílače.
Dle jejich sdělení totiž tento vysílač
od doby uvedení do provozu ruší te-
levizní signál zejména ČT 2 a Primy.
Požádal jsem je o písemnou odpo-
věď s výsledkem kontroly provozu.
Znovu připomínám, že do konce
února měli mít majitelé psa uhraze-
ný poplatek za psa. Prosím o urych-
lené zaplacení, ať nemusím začít vy-
měřovat sankce (navýšení poplatku
atd.). Mějte se moc hezky

Lubomír SCHNEIDER

starosta Zadní Třebaně 

Slevy krásných nových kol!

U táboráků se hrál i Hašler
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 21)
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Jsem ráda, že mohu lidem pomáhat!
KAROLINA MORAVCOVÁ Z ČERNOŠIC BYLA NA PRAŽSKÉM ŽOFÍNĚ VYHLÁŠENA SESTROU ROKU

Černošice - Na pražském Žofíně před pár dny
vyvrcholila celorepubliková soutěž o titul Se-
stra roku 2004. V prestižním klání měly zas-
toupení i Černošice. V kategorii nemocniční
péče zvítězila dlouholetá obyvatelka města
Karolina MORAVCOVÁ.
„Žofín? To je v sesterské obci veliká sláva. Je těž-
ké se tam dostat i jako divák,“ říká Moravcová.
„Setkání konané pod záštitou Vize 97 Dagmar
Havlové, ministerstva zdravotnictví a časopisu
Sestra získává každý rok na prestiži. Vedle Hav-
lové se pravidelně zúčastňuje několik ministrů. S
napětím se vždy očekává, zda přijde i Václav Ha-
vel. Když je to možné, chodí mezi nás rád.“
Každý rok se na Žofín probojují tři čtyřčlenné
skupinky finalistek. Soutěží v oborech ambulant-
ní, sociální a nemocniční péče. Každé ze skupin
předvedou herci scénky, při kterých imitují ošet-
ření pacienta a dělají přitom chyby. Úkolem sester
je sledovat jejich »práci« a pak během minuty
chyby zaznamenat. Některé jsou okaté, poznal by
je i laik, ale některé je schopna postřehnout jen
opravdu zkušená profesionální sestra. 
„Mně se to povedlo, ale s vítězstvím jsem vůbec
nepočítala,“ vypráví Moravcová. „Ve chvíli, kdy
vyhlásili mé jméno, jsem o sobě téměř nevěděla.
Slétli se na mě novináři a fotografové a hlavně
přišel můj milovaný a ve velké úctě chovaný Vác-
lav Havel, se kterým se známe od roku 1972. Mě-
la jsem totiž tu čest ošetřovat jeho tatínka.“

Dvaačtyřicet let u lůžka
Letos, 15. července, už to bude dvaačtyřicet let, co
Černošičanka pracuje u lůžka. „Tu práci mám rá-
da a mám vždy radost, když mohu někomu pomo-
ci,“ tvrdí. „Prošla jsem velmi těžkými odděleními,
ale ambulance mě moc nebavila, vždy mě těšilo
lůžko. Posledních patnáct let pracuji ve Všeo-
becné fakultní nemocnici na první interní klinice.
Jsem vrchní sestrou u profesora Klenera, kde se
léčí krevní choroby a dělají se transplantace kost-
ní dřeně. Na klinice pracují opravdové lékařské
špičky, od kterých se mám stále co učit.“
Jak Karolina Moravcová získávala zkušenosti ve
špitále, povolala ji i škola - léta už externě učí.
Učitelství by se ale úplně věnovat nechtěla, prý by
jí chyběl pacient, přímý dotek s lidmi.
„Na Žofíně se mě ptali, jak si vydobýt úspěch v
práci,“ vzpomíná. „Odpověď je jednoduchá. Píle,
píle a neustálé sebevzdělávání. Díky tomu, že
jsem v dobách minulých neváhala a učila se cizí
jazyky, vyhrála jsem v roce 1992 konkurs a šla
studovat do Německa management v ošetřovatel-

ství. Takto získaných vědomostí jsem pak bohatě-
využívala u nás.“
Znalost jazyků byla rozhodující i v době, kdy po
revoluci spoluzakládala Českou asociaci sester.
„Byly jsme tři a já jsem byla pověřena reprezen-
tovat asociaci v zahraničí,“ popisuje Moravcová.
„Moje první mise vedla na Jamajku, pak přišla
Amerika, Kanada, Jihoafrická republika, Zim-
babwe a zakrátko jsem procestovala téměř celý
svět. Přitom jsem však musela dobře »prodávat«
Českou republiku. Naše asociace byla už v roce
1994 ve Světové organizace sester. V roce 1996
jsem v Řecku převzala dekret od Evropské skupi-
ny sester a české sestry byly rázem i v Evropě. A
pak jsme se úplně otevřeli světu.“
Černošice má podle svých slov moc ráda, bydlí tu
od šestačtyřicátého roku. Řada starousedlíků ji

zná odmala. Každému ze svého okolí se snažila
pomoci. Mnozí byli na jejím pracovišti nebo je ve
fakultní nemocnici doporučila k vyšetření či k
operaci. 
Moderátora žofínské soutěže Jana Rosáka překva-
pilo, když se Moravcová přiznala, že trénuje mo-
zek studiem hebrejštiny. „A také to, že jsem více
než jedenáct let ošetřovala kardinála Tomáška. V
arcibiskupském paláci, kam jsem dojížděla, jsem
si v blízkosti tak skvělého člověka vždy »nabila
baterky« pro další žití.“     Stanislav JANOVSKÝ

Sestra roku Karolina Moravcová z Černošic s cennou trofejí. Foto Stanislav JANOVSKÝ

Černošické centrum slouží 
i lidem z okolních obcí
Černošice - Pomoc nejen starým lidem, ale i
těm, kdož o ně pečují, nabízí v Černošicích
nově otevřené Denní centrum pro seniory. Jde
o sociální zařízení, které nejen město samotné,
ale i široké okolí dosud postrádalo.
Centrum je určeno pro denní pobyt starších spo-
luobčanů, které má sice v péči jejich rodina, ale
nemůže se o ně starat po celý den. Poslouží však
i osaměle žijícím seniorům, kteří potřebují kon-
takt s ostatními lidmi a chtějí vyplnit volný čas. O
všechny se starají zkušené pracovnice z černošic-
ké pobočky Farní charity Neratovice, které bdí i
nad správnou hygienou a užíváním léků.
Nejde však jen o pobyt samotný. Samozřejmostí
je, vedle stravování v téměř domácím prostředí, i
nezbytné udržování duševní a tělesné svěžesti for-
mou kondičních cvičení a tréninků paměti. K
tomu slouží knihy, společenské hry i všechny sdě-
lovací prostředky. Třešinkou na dortu jsou pak
kadeřnické služby, pedikúra a také fyzikální tera-
pie. (js)
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Bandy cup vyhrál favorit IQ Ouvey
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍM HRÁČEM BYL VYHLÁŠEN MICHAL SKLENÁŘ, NEJLEPŠÍM JAN KOČÍ

Řevnice - Družstvo IQ Ouvey potvrdilo svou
letošní převahu a stalo se počtvrté vítězem řev-
nického turnaje pozemních hokejistů Bandy
Cup. Suverénně vyhrálo i závěrečné play-off.
Letošní závěrečný turnaj řevnického Bandy Cupu,
který se v areálu fotbalového hřiště konal 5. břez-
na, nepřinesl žádná překvapení. Bylo to hlavně dí-
ky neúčasti silného družstva Top Adrenalinu, kte-
rý chtěl letošní zimu přežít ve zdraví. IQ Ouvey v
semifinále porazilo loňského mistra Boston 5:2 a
3:0. Druhým finalistou se stal tým HC Coyotes,
který vyřadil Samotáře po vyrovnaných bojích
3:0 a 4:4. Samotáři následně uspěli proti týmu
Bostonu v boji o třetí místo. 
Finále bylo dlouho vyrovnané, ale nakonec se Ko-
joti museli pod tlakem disciplinovaně hrajících
»Íkváčů« sklonit. Hráči IQ plně ovládli i předává-
ní individuálních cen. Sošky a ceny od NN pře-
vzali za nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího
hráče Michal Sklenář, za nejlepšího hráče Jan Ko-
čí a nejlepšího brankáře František Zavadil. 

František ZAVADIL

Vítězem letošního ročníku Bandy Cupu se stal tým
IQ Ouvey. Foto Pavel JÍLEK

VÍTĚZOVÉ. Vítězové smíšné čtyřhry na třebaňském tunaji ve stolním tenise
Jitka Konečná a Jiří Merta. Foto Jan ZAVADIL

Zapotila jsem se! hlásila vítězka
V ZADNÍ TŘEBANI SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Zadní Třebaň - Drsné výměny se
na pátém turnaji PING-PONG
OPEN, který se konal 5. března v
zadnotřebaňském Společenském
domě, odehrávaly nejen mezi mu-
ži, ale i mezi ženami. 
„Zapotila jsem se, ale bylo to super,“
pochvalovala si Jitka Konečná, ví-
tězka kategorie žen. Nenápadná
blondýnka hraje za oddíl v Letech.
Stříbro v ženské kategorii vybojova-
la Pražačka Zdena Hrabětová starší,
na třetí příčce stanula domácí hráčka
a současně ředitelka turnaje Jaros-
lava Zavadilová. 

„Žen se tentokrát přihlásilo méně,
ale většinou už nešlo o ryzí amatér-
ky, z toho mám radost,“ řekla NN
Zavadilová s tím, že tradičními favo-
ritkami byly právě Jitka Konečná a
matka s dcerou Hrabětovy. „Rodina
Hrabětova jsou ping-pongáři tělem i
duší, hlavně z Václava vyzařuje na-
prostá pohoda a radost ze hry.“
Václav Hrabě vyhrál klání mužů a s
Janem Zavadilem i pánskou čtyřhřu.
Do turnaje, který začínal v deset do-
poledne a končil po sedmé večerní,
se přihlásilo 28 mužů a 12 žen. K
těm, co si nejvíc při hře spílají, pat-

řila Zdenka Hrabětová st. a Jiří Mer-
ta. „To je neuvěřitelný, jak Jiřík na-
dává,“ bylo slyšet z ochozů smějící
se kolegy. Akce, kterou pořádal
Klub českých turistů Zadní Třebaň,
se účastnili sportovci z Řevnic, Letů,
Černošic, Prahy a Kostelce nad Čer-
nými Lesy. „Úroveň turnajů roste a
roste i povědomí o něm, což je odpo-
věď na otázku, jestli jsem spokojená
s průběhem,“ dodala  ředitelka Zava-
dilová.      Michaela ŠMERGLOVÁ

Výsledky
Ženy: Jitka Konečná, Zdena Hra-
bětová st., Jaroslava Zavadilová
Muži: Václav Hrabě, Jiří Merta, Vla-
dimír Vácha
Smíšená čtyřhra: Merta - Konečná
Čtyřhra muži: Hrabě - Zavadil
Čtyřhra ženy: Zavadilová- Konečná

Na házenkáře v Plzni
medaile nezbyla
Řevnice, Plzeň - Silně obsazeného
turnaje v Plzni se 6. 3. zúčastnili
řevničtí »národní« házenkáři. 
Jeli bez obránce Kokeše a střelce
Knýbela, nastoupit také nemohl ani
jeden brankář. V brance se nám tedy
střídali dva brankáři nýřanští. 
V prvním utkání jsme porazili Vše-
nice 13:9. Ve druhém zápase jsme
drželi krok s mistrem z Nýřan do
stavu 8:9, pak nám vypadla střelba a
bylo rozhodnuto – 9:14. V utkání o
třetí místo s Přešticemi nám utekl
první poločas (5:10), ve 2. jsme
pouze korigovali na 16:18. Skončili
jsme čtvrtí za Přešticemi, Újezdem a
Nýřany.          František ZAVADIL

Volejbalisté Řevnic
vyválčili třetí místo
Řevnice –  Třetí kolo Pražského
přeboru starších žáků ve volej-

bale se hrálo koncem února.
Řevničtí odvedli dobrý výkon. 

Na začátku v pěkném utkání pora-
zili Prosek A 2:1. Pak  s nejsilněj-
ším družstvem soutěže Lužiny A
prohráli 0:2. Nedařilo se tvrdé

podání a tlak na soupeře byl malý.
Nejslabší družstvo skupiny Prosek
B přehráli 2:0 a s Kometou pro-

hráli 0:2. Ve skupině jsme skončili
na třetím místě a celkově jsme

také třetí. V soutěži nás čeká jen
jeden turnaj, ale ještě si můžeme
polepšit. Michaela ŠÁDKOVÁ  
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Poberouní - Poslední březnový ví-
kend by se měly rozeběhnout jarní
části fotbalových soutěží. Letošní
zima však drží své otěže nezvykle
dlouho, a tak není jisté zda fotba-
listé na trávníky vyběhnou. 
Fotbalové orgány čekají s definitiv-
ním rozhodnutím podle vývoje po-
časí. O tom, zda dojde k odložení
prvního kola, se zřejmě rozhodne po
20. březnu. V 1. A třídě by měly
Řevnice přivítat 26. 3. od 15.00 Mu-

tějovice, OZT A by měl hostit v 1. B
třídě Hradištko. 
Ŕevničtí hráči zakončili své učinko-
vání na zimním turnaji ve Štěrboho-
lích prohrou s Uhříněvsí 2:3 a obsa-
dili se 7 body šesté místo. Pro jarní
boje získaly Řevnice zatím dvě posi-
ly: přichází Brych z Libně a z Aust-
rálie se vrátil Pačes. V jednání je
ještě příchod jednoho hráče.
Žáci TJ Slavoj Řevnice se zkraje
března zúčastnili dobře obsazeného

halového turnaje v Jesenici. Z pěti
zápasů 4 x vyhráli, jednou remizo-
vali a odvezli si krásný pohár za prv-
ní místo. Nejlepším střelcem turnaje
byl Jiří Pitauer se 14 brankami.
Sestava: brankáři: K. Najman, O.
Maštalíř, obránci: J. Škarda, A. Lan-
ger, J. Aubrecht, M. Sklenář, P. Mar-
val, V. Vácha, M. Vincenc, útočníci:
J. a L. Pitauerové, M. Dolejš, R.
Wrobel, D. Tlášek a P. Pacák. 

Jiří PETŘÍŠ, Zdeněk KOŠŤÁL 

Fotbalové jaro možná začne později
O TOM, ZDA BUDOU ODLOŽENY MISTROVSKÉ ZÁPASY, SE TEPRVE ROZHODNE


