
VZHŮRU DO NOVÉHO ROKU! Řevničtí hasiči
první den roku 2006 vyrazili na tradiční pochod.
Namířeno měli jako každoročně na Halouny.
(Viz strana 10) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Hasiči zachránili psa, 
pod kterým se probořil led
Karlštejn – Psa, pod nímž se probořil led
na řece a bojoval o život, zachránili minu-

lý týden v Karlštejně hasiči a policisté.
Procházka se psem málem  pro obyvatele

Karlštejna skončila tragédií. Jeho čtyřnohý
společník vběhl na zamrzlou Berounku, kde
se pod ním prolomil led. „Svědek na místo

přivolal obecního policistu a ten pak hasiče,“
řekl starosta obce Miroslav Ureš. Hasičům
se pomocí žebříku a lan, jehož se pes chytil

zuby, podařilo zvíře vytáhnout. „Ve vodě
bojoval o život asi dvanáct minut,“ řekl Ureš
s tím, že majitel psa nechal jako výraz díku

zachráncům zahrát v rádiu. (pš)

Ve Skřipli se poprali dědové
Skřipel – Kuriozní případ řešili karlštejnští
policisté 4. ledna. Ve Skřipli se poprali dva dě-
dové, kteří spolu sdílí domácnost. 
Jednomu z bojovníků je pětašedesát, druhému do-
konce čtyřiasedmdesát. Přesto jejich souboj neby-
la žádná selanka  - na místo musela být přivolána
záchranka, která jednoho z bijců odvezla k ošetře-
ní. Důvod bitky? „Měli nějaké spory, nemohli se
shodnout, tak se do sebe pustili. Naštěstí nevlast-
ní žádné zbraně,“ řekl mluvčí karlštejnských poli-
cistů Pavel Zít. (mif)

Kalamita ochromila podhradí
TURISTÉ SE MUSELI PŘIDRŽOVAT PLOTŮ, ABY NEPADALI NA ZEM

Řevnice si pořídily film
Řevnice – Dokumentární film o městě

Řevnice dokončuje v těchto dnech režisér
Miroslav Lešovský z Dobřichovic.

Jak NN řekl starosta Řevnic Miroslav
Cvanciger, radnice si od Lešovského nechala
zpracovat asi dvacetiminutový dokument, na
jehož pořízení požádala o grant. Krajský úřad
na projekt »odklepl« pět tisíc korun. „Ve filmu
by měl být nejen popis města, ale i sestřihy z

akcí, které se u nás vloni konaly,“ uvedl
Cvanciger s tím, že Lešovský měl k dispozici i

videa místních spolků a souborů. Jak bude
dokument distribuován, není zatím jisté.  Hotov

má být během ledna. (pš)

Pornohvězda utekla z Prahy
za klidem do Hlásné Třebaně
Hlásná Třebaň - Zpěvačka a bývalá pornohereč-
ka Ester Ládová je nyní doma v Hlásné Třebani.
Jak informoval internetový server novinky.cz,
Ládová se před pár týdny odstěhovala z pražské
čtvrti Spořilov do pronajatého domečku v Hlásné
Třebani. Několik místních lidí si prý již k nové
sousedce přišlo pro podpis.
„Chtěla jsem být v klidu za městem, aby o mně
nikdo nevěděl. Karlštejnsko se mi vždycky moc lí-
bilo,“ uvedla Ládová, jíž se u Berounky zamlou-
vá nejen víska proslavená písní Ivana Mládka,
ale i okolní lesy a třebaňský jez. Naopak na chuť
nemůže přijít přítomnosti pavouků. „Jakmile ně-
jakého najdu, hned ho likviduju,“ přiznala. (pš)

Poberouní – Sněhová kalamita, která v minu-
lých dnech paralyzovala značnou část České
republiky, zcela ochromila i život v Karlštejně.
Ostatním obcím našeho kraje se vyhnula. 
Plné ruce práce s přívaly sněhu měli v minulých

dnech obyvatelé Karlštejna. V den, kdy nejvíce
sněžilo, se totiž porouchal sypač. Cesty v obci zů-
staly nesjízdné. Nejhorší byla situace na Zlaté
stezce. 
„Turisté se museli přidržovat plotů, aby nepada-
li,“ popisuje situaci na přelomu roku starosta ob-
ce Miroslav Ureš. Kvůli několika nehodám se
radnice rozhodla cestu ke hradu uzavřít, na křižo-
vatku u Muzea betlémů umístila přenosnou cedu-
li se zákazem vjezdu. „Lidé označení stejně nere-
spektovali. Nakonec ulici zcela zablokovalo velké
auto, které uvízlo napříč,“ kritizoval nesoudnost
řidičů Ureš. Ten se domnívá, že drť, kterou sprá-
va silnice v CHKO sype, není příliš platná. Karlš-
tejnští se proto rozhodli požádat o výjimku minis-
terstvo životního prostředí. „Rádi bychom už na-
přesrok používali na stezce ke hradu sůl. Silnice
je z kopce, podél vede potok, takže by nebyl pro-
blém ji na jaře od soli opláchnout. Rozředili by-
chom ji tak, že by to nemělo na Berounku vliv,“
míní Ureš. 
Radnice ostatních obcí v našem kraji zvládli boj
se sněhovou nadílkou bez větších potíží.
„Všechny silnice se nám podařilo udržovat. Ne-
vím o žádném problému, ani se mi nedonesla
žádná stížnost,“ řekl starosta Letů Jiří Hudeček.
Podobně na tom byli v Dobřichovicích. S výjim-
kou snad jediné ulice. „Tradičně máme problém
se sjízdností na Brunšově. Silnice jsou tam velmi
příkré a ne vždy se podaří s naší obecní technikou
vyjet,“ připouští starosta Michael Pánek.
Ani řevnický starosta Miroslav Cvanciger neví o
tom, že by sníh zkomplikoval život řidičům pro-
jíždějícím městem. Pavla ŠVÉDOVÁ, (mif)

10. ledna 2006 - 1 (409) 6 Kč

Otevřená byla na Nový rok rozhledna na Stu-
deném vrchu v Brdech. Vyšláply si sem desítky
lidí. (Viz strana 5) Foto Miloš NOSEK

V Našich novinách:* Liteňské děti vydávají své noviny* Lidé v Letech se otrávili houbami* Podbrdská příloha PROVAS
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Liteňské děti vydávají Školní noviny
Z OBOU STRAN POPSANÝ LIST A4 OBSAHUJE NOVINKY O ŠKOLE I AKTUALITY Z BLÍZKÉHO OKOLÍ

Město žádá kraj o dotace na opravy
ŘEVNIČTÍ CHTĚJÍ VYLEPŠOVAT ULICE I AREÁL LESNÍHO DIVADLA

Řevnice – Rozsáhlé rekonstrukce unikátního
Lesního divadla či nového povrchu Selecké uli-
ce se dočkají obyvatelé Řevnic, obdrží-li město
dotace, o které na tyto projekty požádalo.
Zatímco dotaci na opravu Masarykovy ulice ve-
doucí k bývalé cihelně již Řevnice čerpají, o pení-
ze na rekonstrukci další řevnické »tepny« vedou-
cí od hasičárny do části zvané Selec hodlá město
teprve požádat středočeský krajský úřad. Termín
odevzdání žádosti je do konce března. Selecká uli-
ce, která je po výstavbě kanalizace v děsivém sta-
vu, by tak měla po souběžné Komenského ulici
rovněž získat nový povrch i s vyústěním do boč-
ních ulic. 
„Náklady jsme vyčíslili asi na osm milionů,“ řekl

starosta města Miroslav Cvanciger s tím, že výbě-
rové řízení na akci radnice vypíše bez ohledu na
to, zda peníze získá. „Chceme být připravení. Po-
kud dotaci získáme, mohlo by se s pracemi začít
ještě letos,“ míní Cvanciger. 
Řevnická radnice má v úmyslu kompletně zre-
konstruovat také místní »Lesňák«. Žádost o dota-
ci na tento projekt již podala. „Chceme odkanali-
zovat areál, postavit nový plot i sklad kulis, upra-
vit šatny. Počítáme i s výstavbou parkoviště na
louce pod divadlem,“ uvedl Cvanciger s tím, že
náklady by měly dosáhnout pěti šesti milionů ko-
run. Verdikt, zda žádost o peníze uspěla, očekává
rychta zjara. Bude-li pozitivní, začne s úpravami v
lesním areálu ještě letos.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Liteň – Školní noviny se rozhodli vydávat žáci
v Litni. O jejich vzniku nám napsala žákyně 8.
třídy, členka redakce  Pavlína Mandová.    (NN)
Jak už asi všichni víte, ve vesničce Liteň stojí ško-
la, a doufejme, že ještě dlouho bude stát. Je to bu-
dova, která se nazývá Základní škola Františka
Řezáče v Litni. Jo, jo, už je to tak. A z poměrně
velkého počtu žáků vznikla parta pěti lidí, taková

malá »školní redakce«. Nápad třídního učitele 8.
třídy Martina Šinágla vydávat školní noviny se
vyvedl, a tak 13. listopadu vyšly naše první
ŠKOLNÍ NOVINY.
Tohle překvapení obsahuje novinky o škole, také
aktuality z blízkého okolí. Ani školní akce, jako je
příchod čertů, Vánoční akademie a mnoho dalších
zpestření pro žáky a občas i pro učitele, jsme ne-
mohli vynechat. První vydání, které bylo utajová-
no před ostatními žáky a také před hodně učiteli,
vyšlo s údivem ostatních, kteří nevěřili, co to roz-
nášíme po škole za kusy papíru, v poměrně krátké
době. Noviny obsahují jeden list A4 popsaný z

obou stran. Myslím si, že se noviny ostatním líbi-
ly. Nebo spíš v to doufám a také doufám, že budou
vycházet ještě dlouhou dobu a v pravidelný čas. 

Pavlína MANDOVÁ

Samostatně se náš region
v Brně prezentovat nebude

Poberouní – Představitelé regionu Dolní
Berounka se ani letos nezúčastní lednového
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu,

který se koná v Brně.
Našim novinám to potvrdil předseda regionu a
starosta Letů Jiří Hudeček. Přitom se organizá-

toři veletrhu GO a Region Tour 2006 chlubí his-
toricky největší obsazenou výstavní plochou a

nebývalým zájmem vystavovatelů. 
Proč tu nebudou mít svůj stánek obce od

Berounky? „Nezaznamenali jsme žádný zájem z
řad našich podnikatelů nebo majitelů hospod se
veletrhu zúčastnit,“ vysvětluje Hudeček. A tak
do moravské metropole poputují jen prospekty

regionu a jednotlivých obcí.
Veletrhu se naopak zúčastní stejně jako v minu-
lých letech Krajský úřad Středočeského kraje či
Městský úřad Beroun. Své materiály zde budou
mít také Naše noviny. Na brněnském výstavišti
jedna z největších středoevropských akcí svého

druhu potrvá od 12. do 15. ledna. (pš, mif)

Titulní strana liteňských Školních novin.  Repro NN P. ŠVÉDOVÁ

Nový Správní řád určitě 
přinese poporodní bolesti
Dobrý den! Ještě jednou přeji všem hodně zdraví,
štěstí, spokojenost a mnoho jak rodinných, tak i
pracovních úspěchů .
Nový rok 2006 nám úředníkům přinesl i nový Sp-
rávní řád, který obsahuje nové postupy při výko-
nu státní správy. Některé jsou, bohužel, ne zcela
jasné a zcela určitě přinesou »poporodní bolesti«.
Bude to boj, ale musíme se s tím nějak poprat.
Součástí tohoto zákona je i  nově zřízená  elektro-
nická podatelna a deska. V prvém případě bude
moci kdokoliv poslat na úřad svá přání, žádosti,
dotazy  e-mailem, v druhém případě si naopak bu-
de moci přečíst  všechny důležité dokumenty, které
obdrží  nebo vyhotoví (OZV, rozhodnutí, rozpočty,
oznámení atd.) úřad. Tím by měl být občan lépe
informován. V případě naší obce tento stav nasta-
ne od 13. ledna, kdy nám Triada, jejichž progra-
my využíváme, tento program spustí. Bohužel, od
listopadu neměli volný jiný termín. V příštích NN
se dozvíte  elektronické adresy a způsob přístupu. 
Mějte se všichni moc hezky,  zdraví vás        
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Zadní Třebaň - Vánoční prázdniny uběhly jako
voda v potůčku u školy. Článeček o nich hned
v prvním školním dnu nového roku Našim no-
vinám poslaly Lucka a Sabina Kudláčkovy. 
Z jejich textu vybíráme: 22.12. slavily děti ze
zadnotřebaňské málotřídky školního Ježíška. Ve
třetí a čtvrté třídě byly vybrány čtyři děti, které
rozdávaly svým kamarádům dárky. Každý něco
dostal. Paní učitelka Musilová měla velký černok-
něžnický pytel a v něm tři druhy dárků (úkolní-
ček, velkou gumu a patnácticentimetrové pravít-
ko). Každý si jednu věc vytáhl. 

Prvňáci a druháci nejdřív uhnětli těsto, z něj tva-
rovali perníčky a poprosili paní kuchařku, aby jim
je upekla. V lavoru měli tři plovoucí svíčky. Zkou-
šeli prastaré vánoční obyčeje a nakonec dva kluci
upletli malou vánočku. Také si rozdali dárečky od
kamarádů. 
28.12. konečně napadl sníh. Silvestra jsme všich-
ni oslavili dobře. 
Hodně štěstí čtenářům i redakci NN v novém roce
přeje zadnotřebaňská škola a školka. 

Lucie (7 let) Sabina (10 let) KUDLÁČKOVY 
Petr MUSIL

Školáci si tahali dárky z pytle
NOVOROČNÍ POZDRAV OD ŽÁKŮ ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY

Žáci pojedou do Pidivadla
Řevnice – Divadelní představení i lyžařský
výcvik absolvují v lednu žáci řevnické školy. 
Jaký školáky čeká v následujících dnech program,
se mohou zájemci dočíst na webových stránkách
školy, jež zkraje roku dostaly nový vzhled. Ve fo-
togalerii přibyly snímky jazykové laboratoře či
Vánoční akademie. V lednu budou mít školáci bo-
hatý program. Tento týden se čtvrťáci vypraví do
Národního muzea, páťáci se chystají do pražského
Pidivadla. Od 20. ledna žáci absolvují lyžařský
výcvik na Benecku. (pš)
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Muzikanti Třehusku troubili babičkám
O ŠTĚDRÉM VEČERU UŽ POSEDMNÁCTÉ V ŘADĚ VYRAZILI KOLEDOVAT PO ZADNÍ TŘEBANI

Zadní Třebaň, Dobřichovice – Na tradiční štěd-
rovečerní koledování se vydali po Zadní Třeba-
ni muzikanti poberounské kapely Třehusk. Ko-
ledy zahráli i o dva dny později obyvatelům
dobřichovického domova důchodců.
Sedmnácté štědrovečerní hraní zahájili členové
Třehusku po osmé večerní pod lípou. Trubka sice
tentokrát hrála jen jedna, zato díky teplému poča-
sí nechyběla basa ani kytara. Na tradiční obchůz-
ku se dostavil i valchista Jiří Vitouš, svůj plecho-
vý instrument však tentokrát vyměnil za lucernu.
Dorazili i předsedové fan klubu kapely manželé
Jahelkovi s dcerou. 
První štací bylo stavení někdejšího člena skupiny
Jaroslava Němečka, který na Štědrý den slaví na-
rozeniny. Koledníci mu náležitě popřáli a na jeho
zdraví si připili domácí kořalkou. Tou nepohrdl
ani zpravodaj České tiskové kanceláře, který o ak-
ci přijel napsat reportáž.
„Kolik tak za večer vypijete panáků?“ zajímal se
novinář. Jelikož k Berounce dorazil autem, ochut-

nal z nabízených patnácti druhů jen maličko. 
Muzikanti pak obcházeli domy svých kamarádů či
příznivců, leckde se posilnili chlebíčky, jednohub-
kami či cukrovím. Zatímco v jiných letech se trpě-
liví manželé Malých na konci vesnice dočkali vá-
nočních písní až dlouho po půlnoci, tentokrát byli
mile překvapeni už po dvaadvacáté hodině. 
„Tak brzy jsme vás opravdu nečekali,“ přiznala se
Miluška Malá.
Zato u Zavadilů už byli na návštěvu připraveni.
Paní domu dokonce usedla k piánu a pár koled si
s Třehuskem zahrála. Tradiční tečkou za štědrove-
černí pochůzkou byla zastávka u někdejšího staro-
sty obce a příznivce kapely Josefa Doubka.
O dva dny později, na Štěpána, se muzikanti sešli
znovu, tentokrát v dobřichovickém domově dů-
chodců, posilněni o basistu Miloše Chrousta a
trumpetistu Alexandra Skutila. 
„Už jsme se na vás těšili,“ uvítala šestici kolední-
ků Martina Kálalová, která má kulturní akce v do-
mově »na svědomí«. Jako první zatroubili muzi-

kanti světoznámou Tichou noc v přízemní hale.
Hlas trumpet přilákal první zvědavce. „Já mám
muziku moc rád,“ neskrýval radost Josef Kunt.
V jednotlivých patrech očekávali koledníky oby-
vatelé domu. Chodbami se linuly tóny písní Na-
rodil se Kristus pán, Dej bůh štěstí, Pásli ovce či
Veselé vánoční hody. Dojaté babičky zpívaly s
muzikanty, po každé písni je pak odměňovaly po-
tleskem. Spokojeně se v čele místnosti usmívala
elegantní dáma v bílé halence. Jen málokdo by
Boženě Vyšatové hádal čtyřiadevadesátku! „Už
jsem se vás nemohla dočkat. Jste moc milí. Hodně
zdravíčka,“ popřála muzikantům.
Za vánoční produkci si hudebníci odnesli tradiční
honorář - lahev punče. Na závěr z půdy zatroubili
do zasněženého údolí Berounky. „Jednou bych si
rád zahrál i z věže,“ pokývnul kapelník na ochoz
vily, který je návštěvníkům kvůli rozbitému scho-
dišti zapovězen. „Pokusím se sehnat klíče, ale bu-
de to na vlastní nebezpečí,“ loučila se s Třehus-
kem Martina Kálalová.             Pavla ŠVÉDOVÁ

Muzikanti Třehusku v dobřichovickém domově důchodců. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Hlásnotřebaňští koledovali
u stromečku na návsi
Hlásná Třebaň – Desítky lidí si den před Štědrým
večerem přišly zazpívat koledy na hlásnotřebaň-
skou náves. Rytmus letos udávala dechová sekce
kapely Třehusk.
V předvečer loňského Štědrého dne se na návsi v
Hlásné Třebani konalo tradiční zpívání koled.
Ještě před osmnáctou hodinou to ale vypadalo, že
kromě muzikantů mnoho zpěváků nedorazí. 
„Možná budeme zpívat sami,“ prorokoval basis-
ta Miloš Chroust, který si do promáčeného veče-
ra vybaloval instrument. Krátce po osmnácté ho-
dině už ale rozsvícený stromek u kapličky odolá-
val obležení místních, s notami v ruce dorazila i
početná skupina přespolních.
„Ještě čekáme na zbytek kapely a budeme moci
začít,“ ohlašoval zvučným hlasem radní Pavel
Kotík a dál rozdával instrukce. „Nejprve Třehusk
zatroubí jednu sloku, pak se bude zpívat.“
Promoklí pěvci v čele se starostou obce již ner-
vózně přešlapovali u stromku, když se ozval moc-
ný hlas trumpet. Tichá noc se ze střechy statku St-
říbrných nesla obzvláště hezky. To bylo překvape-
ní! Po úvodní »instrumentálce« se dal do zpěvu i
mohutný sbor. Dle seznamu jedna koleda násle-
dovala druhou. Ti zkušenější si ke stromku done-
sli i pitivo na zahřátí. Na závěr radní Kotík po-
přál všem krásné Vánoce i nový rok. „Věřím, že se
tady za rok zase všichni sejdeme,“ dodal. (pš)

Řevnice – V centru Prahy, na zám-
ku v Mníšku i v zadnotřebaňském
Společenském domě – všude tam v
samém závěru loňského roku vys-
tupovali tanečníci z řevnického
folklorního souboru Klíček.
Řevničtí tanečníci zahájili sváteční
maraton svých vystoupení v srdci
metropole, na Staroměstském ná-
městí 10. 12. Předvedli tance oslavu-
jící narození Ježíška, které byly do-
plněny koledami i živou muzikou, o
níž se bravurně postaral pražský sou-
bor Hájíček. „Přes nevlídné počasí a
prokřehlé ruce diváků, o tanečnících
a muzikantech nemluvě, byl úspěch
veliký a diváci byli spokojeni,“ po-
chvalovali si rodiče malých Řevnič-
anů, kteří se na své ratolesti jeli do
metropole podívat.
O den později se Klíček s Hájíčkem
představil na zámku v Mníšku pod
Brdy. Posledním vánočním vystou-
pením bylo tradiční posezení 17. 12.
v Zadní Třebani. Tam Klíček na pó-
diu vystřídaly děti z místní mateřin-
ky a školy.            Pavla ŠVÉDOVÁ

Děti z Klíčku tančily v Praze i na zámku
NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ VLÁDLA ZIMA, ALE DIVÁCI BYLI SPOKOJENI

Děti z řevnického souboru Klíček při jednom ze svých vystoupení v závěru
loňského roku. Foto Jakub KENCL

Lidé z Letů se otrávili
na Štědrý den houbami
Lety – Na loňský Štědrý večer nej-

spíš hodně dlouho nezapomene
rodina z Letů. Několik jejích
členů se otrávilo houbami.

Rodinka si na 24. 12. přichystala
ještě před kaprem tradiční vánoční
jídlo z hub – kubu. Než stačili roz-
balit dárky, udělalo se všem špat-

ně. Zavolali proto záchrannou
službu, jež jedlíky odvezla hned do
nemocnice. Tam jim lékaři vypum-

povali žaludky. Příčina otravy?
Buď byly mezi sušenými houbami i
jedovaté druhy, v úvahu přichází i
nedostatečná tepelná úprava, pří-
padně nepříznivá kombinace hou-
bového pokrmu s alkoholem. (pš)

Děkujeme za přání!
Přání k Vánocům a do nového roku
doputovalo na adresu Našich novin

od obecních úřadů většiny okol-
ních obcí, od folklorních souborů

Notičky a Klíček i od několika čte-
nářů. Všem moc děkujeme. Vše

dobré a ať se vám daří! (NN)
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Dobřichovičtí plánují Středověkou noc
NOVÁ ORGANIZÁTORKA KULTURNÍCH AKCÍ ANDREA HRUBÁ CHCE ZAVÉST I KŘESLO PRO HOSTA

Dobřichovice – Novou organizá-
torku kulturních akcí mají od
konce loňského roku Dobřichovi-
ce. „Kromě koncertů chci pořádat
Křeslo pro hosta a v létě na zámku
Středověkou noc,“ plánuje Andrea
Hrubá. Měsíčně by se měly konat
tři čtyři akce.
Hrubá pochází z Dobřichovic. Jak
tvrdí, do konkursu na místo kulturní-
ho referenta v Dobřichovicích, které
se uvolnilo po Martině Hrdličkové,
se přihlásila proto, že jí nebyl osud
zdejšího kulturního dění lhostejný.
Před deseti lety ukončila obchodní
akademii, předloni pak SOU umě-
lecko-řemeslné.  
Hrubá by ráda v obci pořádala diva-
delní představení a koncerty jako její
předchůdkyně, v plánu ovšem má i
několik novinek. „V létě bych chtěla
uspořádat na nádvoří zámku Středo-
věkou noc, kde by své dobové umění
předvedli šermíři, tanečnice, plivači

ohňů a hudebníci s nejrůznějšími
historickými nástroji,“ poodhaluje
náměty. Zámek by měl posloužit i
jako domovská scéna pro koncerty
folku a vážné hudby.
Novým pravidelným pořadem se má
stát Křeslo pro hosta. „Ten připravu-
ji spolu s  pražskou moderátorkou a
herečkou  Monikou Zaťkovou. Mezi
její nejčastější hosty patří spisovate-
lé a režiséři,“ uvedla. Na své by si

mělo na koncertech a tanečních pár-
ty přijít i mladší publikum. 
„Pokud se to dá zařadit do kultury,
od února uvažuji také o zavedení ta-
nečních hodin pro dospělé. Ozvalo
se mi několik lidí, kteří by měli zá-
jem o klasický tanec,“ vysvětluje
Hrubá, jež by v Dobřichovicích ráda
zavedla i pravidelnou kulturu pro
malé děti. Zapomenout nechce ani
na »domácí« umělce. „V Praze a

okolí je dost talentovaných ochotní-
ků a amatérských hudebních skupin,
které bych k nám ráda pozvala. Zá-
roveň ale musím uvažovat tak, aby
na ně někdo přišel. Tím nechci říci,
že mám zájem jen o zavedené bavi-
če,“ dodává.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Andrea Hrubá má velké plány. Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
14. 1. 18.00 ANDĚL PÁNĚ
21. 1. 18.00 WALLACE A GROMIT:
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
28. 1. 18.00 KLATBA BRATŘÍ GRIMMŮ

KINO MÍR BEROUN
10. 1. – 12. 1. 17.30 a 20.00 (Čt 17.30)
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
12. 1. 15.30 STOPAŘŮV PRŮVODCE
PO GALAXII
12. 1. – 18. 1. 17.00 a 20.30 (Čt 20.00,
Út 17.00, Po+St 18.30) KING KONG
14. 1. 15.30 BROUČKOVA RODINA
17. 1. 20.30 RESTART
19. 1. – 25. 1. 17.30 (St 18.30) LETO-
PISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNI-
CE A SKŘÍŇ
19. 1. – 23. 1. 20.00 V MOCI ĎÁBLA
21. 1. 15.30 KRTKOVA DOBRO-
DRUŽSTVÍ
24. 1. 20.00 DISTRIKT
26. 1. – 27 1., 29. 1. 18.30 ZNÁ JI
JAKO SVÝ BOTY
30. 1. – 31. 1. 17.30 a 20.00 (Út 17.30)
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
31. 1. 20.00 ŠÍLENÍ

KINO MNÍŠEK POD BRDY
14. 1. 18.00 a 20.00 DOBLBA (ČR)
21. 1. 18.00 a 20.00 NOČNÍ HLÍDKA 
28. 1. 16.00 a 18.00 ANDĚL PÁNĚ  

CLUB KINO ČERNOŠICE
10. 1. 20.00 JESKYNĚ  
15. 1. 16.00 WALLACE+GROMIT: PRO-
KLETÍ KRÁLÍKODLAKA  
17. 1. 20.00 ZEMĚ HOJNOSTI  
24. 1. 20.00 ZABIJI NIXONA   
31. 1. 20.00 LEGENDA O ZORROVI  

Do křesla usedne
Pavel Landovský
Dobřichovice – Kulturními pořa-
dy hned od počátku roku znovu
ožil dobřichovický sál dr. Fürsta.
Po divadelním představení se di-
váci mohou těšit na koncert i pre-
miéru nového pořadu.
Hru Homeostasa sehrál v sále 8.
ledna divadelní soubor Deset. „Jde
o příběh dvou žen s nápadně podob-
nými životy,“ uvedla organizátorka
kulturního dění Andrea Hrubá.
V pátek 13. 1. se sálem od 20 hodin
ponese irská a skotská hudba v
podání skupiny Irish Dew.
Nový pořad Křeslo pro hosta bude
mít premiéru v neděli 15. 1. od
19.00. Do křesla usedne herec Pavel
Landovský, s nímž bude rozmlouvat
herečka Monika Zaťková. (pš)

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech
RYCHLOVKA (USA) - americká
komedie o bláznivém týmu z restau-
race. Pohled do šíleného fast-foodu,
kde se mluví o sexu, frustracích, la-
komých hostech a »divným« jídle,
nabízí režisér Rob McKittrick.
DŮKAZ (USA) - podmanivý a dra-
matický příběh o křehkých vztazích.
V hlavní roli Gweneth Paltrow a An-
tony Hopkins. Ona - mladá žena, jíž
pronásleduje stín jejího otce. On -
geniální matemetik, jenž předal dce-
ři část své geniality i šílenství.   (šm)

Tipy NN
* Písně Beatles a Abby budou znít
13. 1. v černošickém Club Kině.
Velkolepá show doplněná velkoploš-
nou projekcí a choreografií začíná
od 16.00. Stejný den večer od 20.30
se v kině koná rockový mejdan, na
němž vystoupí skupiny Flattus, First
Choice a Preweet. (pš)
* Poslední leč řevnických myslivců
se koná 14. 1. od 20.00 v Lidovém
domě Řevnice. Hraje kapela Martina
Pešla, bohatá tombola. (mif) 
* Novoroční koncert se koná 14. 1.
od 20.00 v restauraci U Janů v
Karlštejně. Zahraje country kapela
Kapičky i bluegrassové skupiny
Short Fingers a Nová sekce. (mif)
* Bigbeatové písně bude 14. 1. od

20.30 hrát v Club Kině Černošice
skupina Pje Na Piff. (pš)
* Kociánovo kvarteto zahraje 17. 1.
od 19.00 v sále České pojišťovny
Beroun. (pš)
* V cyklu vyprávění a promítání
Všude dobře... budou 20. 1. od 20.00
Jakub Hrnčíř a Dáša Fleková hovořit
ve Společenském domě Loděnice o
Novém Zélandě. (pš)
* Skupina Katapult zahraje 21. 1.
od 21.00 ve Společenském domě
Zdice. (pš)
* Ples pořádá  21. 1.  od 20.00 Český
rybářský svaz Králův Dvůr ve Spo-
lečenském domě Plzeňka.            (pš)

Brány Karlštejna se zavřely
HRAD SI VLONI PROHLÉDLO MÉNĚ LIDÍ NEŽ V ROCE 2004
Karlštejn – Poslední návštěvníky
uvítal hrad Karlštejn uplynulou
neděli. Po zimní pauze bude zno-
vu otevřen až počátkem března.

Přes vánoční svátky je gotický sk-
vost nad Berounkou otevřen již ně-
kolik let. Správa hradu tak vychází
vstříc turistům, kteří jsou na svátky v
Praze a chtějí si prohlédnout i pa-
mátky v okolí. Od 9. 1. jsou ale brá-
ny opět zavřeny až do 1. 3. Během
této doby bude instalován nový pro-
gram prodeje a rezervace vstupenek. 
V nadcházející sezoně správa hradu
chystá rekonstrukci omítek. Jak
uvedl kastelán Jaromír Kubů, peníze
na opravy se podařilo získat z ko-
merčních akcí, jež se na hradě usku-
tečnily. Jedná se třeba o koncert Krá-
lovny popu či firemní párty.  
Vloni Karlštejn navštívilo přes
273.000 lidí, což je asi o 5000 méně
než předloni. Pavla ŠVÉDOVÁ

Letovští opraví kapli
Lety – Vysadit novou alej a opra-
vit kapličku má letos v plánu rad-
nice v Letech.
Desítky nových stromů mají lemo-
vat cestu kolem kravína spojující
Lety s Karlíkem. Letovská rychta
chce na výsadbu stromů získat do-
taci z programu obnovy venkova.
Ze stejného zdroje chtějí Letovští
peníze na opravu kapličky na návsi.
„Kaple potřebuje odizolovat, opra-
vit vnitřek a dát novou omítku,“
řekl starosta Jiří Hudeček. (pš)
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NOVÝ ROK U ROZHLEDNY. První den no-
vého roku vyrazily desítky příznivců pěší 
turistiky zasněženou krajinou k rozhledně 
na brdském Studeném vrchu mezi Chlum-
cem a Hostomicemi.             Foto M. NOSEK 

ZIMNÍ VYJÍŽĎKA. Novoroční sněhovou 
nadílku využívá každý po svém. Osovská 
děvčata Pavlína Kočová a Markéta Skle-
nářová si pravidelně vyjíždí s poníkem 
Mikešem.                          Foto  R. KOČOVÁ 

 ZÁMEČNICTVÍ HOŠŤÁLEK 
Jan Hošťálek, 267 25 OSOV 41,  

MUíže, vrata, ploty, zábradlí, bezpečnostní 
dveUe, svaUování oceli i litiny 

Tel: 606 390 949

mohli zahřát a usušit oděv u ohniště, kde 
byly k dostání i opékané klobásy. 
Výstup na vrchol Studeného vrchu do výšky 
660 metrů byl příjemným protažením po 
vánočním lenošení. Mnozí si na novoroční 
tažení zasněženými brdskými lesy vzali i své čtyřnohé společníky. A mnozí z nás se mohli 
u rozhledny se svými kamarády setkat.  
„Návštěvníky jsme dnes nepočítali, můžeme 
odhadovat jen podle prodaných klobás, kte-
rých se za dvě hodiny prodalo patnáct kilo-
gramů,“ prozradil jeden z organizátorů Jo-
sef Frajer. Rozhledna, která byla v roce 
1940 postavena jako měřící věž, bude i v 
letošním roce zpřístupněna veřejnosti. Tu-
risté severních svahů Brd přidávají ke své 
rozhledně další novinku. „V únoru zveme 
příznivce nejen turistiky, ale také dobré zá-
bavy na náš tradiční Candrbál,“ přidal k 
přání všeho nejlepšího do nového roku  
Josef Frajer.                       Radka KOČOVÁ 

Na provozu školy se bude 
podílet obecní úřad i rodiče 
Osov - S novým rokem vznikají na zá-
kladních školách tzv. rady škol.  
Rada školy bude šestičlenná, složená vždy 
ze dvou zástupců z řad rodičů, obecního 
úřadu i pracovníka školy. Zástupci rady se 
budou scházet podle potřeb školy a budou 
se podílet na posuzování, schvalování pro-
vozních záležitostí školských zařízení.   (rk)  

Jak bylo na rozhledně 
Celé letní prázdniny se starali Turis-
té severních svahů Brd o rozhlednu 
na Studeném. A co na to říkali ná-
vštěvníci? Přinášíme několik pří-
spěvků z návštěvní knihy.          (JoK) 

Krásný výhled, milí lidé. Přejeme mnoho 
úspěchů a nadšení do budování. Díky. 
Jezdíme sem již 20 let a konečně je roz-
hledna v pořádku a zpřístupněná veřej-
nosti, za což vám velký dík.   
Nevím jak nejlépe vyjádřit obdiv, úctu a 
poděkování těm, kteří se zasloužili o zpří-
stupnění tohoto pěkného a zajímavého 
místa. Proto jen dík. 
Je hezké, že jste upravili tenhle krásný 
kousek naší země.  

Karel a Růžena Kulhav, Birmingham, USA 

Děkujeme za zpřístupnění pěkné rozhled-
ny, která na Brdech chyběla. Přejeme 
mnoho návštěvníků a příznivců – turistů, 
kteří přispějí pro dobro věci. 
Byli jsme mile překvapeni. Je to tu moc 
hezké. Určitě se sem ještě někdy půjdeme 
podívat.                       Vaníčkovi, Hostomice  
Gratulujeme k otevření rozhledny a děku-
jeme za spolupráci.  

Lesníci Colloredo-Mansfeldů   

Brdy - Na Nový rok 2006 byla zpří-
stupněna rozhledna na Studeném vr-
chu. Turisté severních svahů Brd ote-
vřeli rozhlednu v první den letošního 
roku již od dopoledních hodin.  
Novoročním návštěvníkům rozhledny byl 
nabídnut rozhled do krajiny, příjemná se-
tkání,  teplé nápoje a opékané klobásy. 
I když povětrnostní podmínky nedopřály 
dalekého výhledu, pořadatelé návštěvníkům 
vše vynahradili svou pohostinností. V příze-
mí rozhledny byly k dostání nápoje a foto-
grafie rozhledny, před rozhlednou jsme se 

Rok uvítali na rozhledně 
VÝLETNÍCI ZAMÍTILI NA STUDENÝ VRCH V BRDECH 

Osovská škola bude mít 
tento týden nový kotel 
Osov – V osovské škole začali vymě-ňovat kotel ústředního vytápění.  
Akce je plánována na celý týden. 
„Výměna starého nefunkčního kotle je plá-
nována od pondělka do pátku,“ říká staros-
ta Zdeněk Veverka. Na tuto dobu má škola 
připravený náhradní program.   
„Zatím nám počasí přálo,“ pokračuje Vever-
ka. „Do teploty minus deset stupňů jsme 
dokázali školu vytopit nouzovými kotli, niž-
ší teploty by byly problém.“ 
Pro obec znamená výměna mimořádný vý-
daj z rozpočtu ve výši 400 tisíc.           (JoK) 

Podbrdská radnice zvala 
na zabíjačku u hospody 
Podbrdy – V duchu starých tradic, 
pravou českou zabíjačkou se vším, co 
k ní patří, ukončili 28. 12. starý rok  
v Podbrdech. 
„Začali jsme kolem sedmé ráno,“ říká první 
radní Karel Šťastný. „Sešlo se kolem 60 lidí, 
většinou místních. Na zabíjačku navazovalo 
večerní posezení, kam jsme pozvali 45 lidí, 
kteří se podíleli na stavbě nové hospody.“ 
Jak dále řekl Šťastný, obec má souhlas  
hygieniků, hasičů a čeká se na stavební 
úřad. Obec také hledá zájemce, který by 
hospodu provozoval. Vše by mělo být doře-
šeno do konce ledna.                              (JoK) 



Za výdElek z jarmarku budou nové branky 
 ŠKOLÁCI SI PROHLÉDLI BETLÉM A PAK TANČILI NA DISKOTÉCE 
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Vižina – Vánoční svátky a silvestr 
jsme si ve Vižině všichni dostatečně 
užívali. 
Dětem začaly prázdniny už ve čtvrtek 22.12. 
a v ten den se poprvé nadělovalo. Zastupite-
lé z obecního úřadu všem dětem do 15 let 
roznášeli ovocné balíčky. Další den byla  
v Europajzlu vánoční dětská diskotéka. Za-
tančit si přišly děti, rodiče i prarodiče. Ne-
chyběly ani soutěže, do nichž se zapojili 
úplně všichni. Nakonec si malí účastníci 
vybrali pod stromečkem čokoládu a na 

Osovští školáci na besídce zazpívali i koledy.                                                           Foto ARCHIV 
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Osov – Konec roku si děti ve škole po-řádně užily. Nejvíce práce měli všich-
ni asi s přípravou besídky a jarmar-
ku. Stálo to ale za to.  
Dětem se vystoupení povedlo a všichni skli-
dili veliký úspěch. Stejně úspěšný byl i jar-
mark. V anketě se rozhodlo, že výdělek bu-
de použit na nákup nových fotbalových bra-
nek na zahradu.  
Tímto bychom ještě jednou chtěli poděko-
vat všem dětem, ale i paním učitelkám za 
přípravu a realizaci. 
V předvánočním čase jsme měli možnost 
navštívit i místní kostel Narození Sv. Jana 
Křtitele, kde nám paní Plecitá ukázala bet-
lém a vyprávěla o historii kostela.  
Závěr roku patřil již tradičně karnevalu s 
diskotékou Káji Moravce. Předvedly se zde 
rozmanité masky. Nechyběla ani bohatá 
nadílka, spousta soutěží, tance a pohody. 

Soňa KOCMANOVÁ 

Fotbalisté zakončili rok sportovnE  
VE VIŽIND SE TANCOVALO, MLSALO A SÁŇKOVALO 

Močový měchýř je ve druhé polovině ledna 
nejvíce ohrožen po stránce psychické, pro-
to musí být především posilována jeho 
psychická stránka.  
Potíže se projevují často velmi nenápadně, 
především v menším i větším narušením 
psychiky, ztrátou nálady. V tomto období 
jsou zvýšenou měrou ovlivňovány naše 
klouby, proto je třeba střežit se před vlivy 
počasí, stejně v tomto období mohou trpět 
uši. Zánět močového měchýře většinou bý-
vá vyvolán prochlazením, proto co způso-
bil chlad, by teplo mělo napravit. Zde jsou 
zbytečné chemické léky, ale velmi účinné 
jsou prostředky alternativní medicíny. Po-
mohou reflexní masáže na chodidlech, jíst 
salát z celeru, pastiňáku nebo petržele, pít čaj z libečku, petržele, jehlice trnité nebo 
anděliky lékařské a sedací koupele 2x  
v týdnu 20 min s odvarem fenyklu nebo 
bazalky, ale teplota by neměla přesahovat  
38 stupňů.  
Zánět močového měchýře vyvolávají i mik-
roby (stafylokoky, streptokoky a někdy 
bakterie coli). Zánět se projevuje ostrými 
bolestmi, pícháním a pálením v močové 
trubici při močení. Moč je kalná a zanechá-

vá usazeniny. Výborným přírodním pro-
středkem zde je lichořeřišnice, kterou známe 
i jako ozdobnou pnoucí květinu, a velice zná-
má je i keřovitá rostlina, na jejíž plody, bílé 
kuličky, s oblibou šlapeme, protože praskají. 
Rostlina se obvykle označuje jako jedovatá, 
ale při zachování správného dávkování ne-
jsou žádné toxické účinky známé, naopak  
mám s ní dlouhodobé výborné výsledky. Pá-
melník, jak se tato rostlina správně jmenuje, 
má léčivé kořeny a plody, ale já doporučuji 
pro samopomoc pouze plody. Ty totiž ať  
v čerstvém nebo sušeném stavu mají vynika-
jící účinky na všechny potíže močového mě-
chýře, dokonce i při vážných onemocněních. 
Kuličky se užívají buď čerstvé nebo sušené, 
maximálně 1-3 kuličky denně, vždy po jídle. 
Berou se cca 5 týdnů. Doporučuji je nasušit 
do zásoby a před sušením vždy propíchnout, 
aby vyschly i uvnitř.   Miloslava HRZALOVÁ 

Poradna zdraví Provasu 

Novoroční ping-pongový 
turnaj sehráli ve Vižině 
Vižina – Novoroční ping-pongový tur-
naj uspořádali v sobotu 7. 1. na sále 
Europajzlu vižinští fotbalisté.  
„Sešlo se 12 hráčů a hráli jsme na dva stoly,“ říká jeden z organizátorů majitel Europajz-
lu Pavel Průcha. Průcha zároveň skončil na 
třetím místě zahajovacího ročníku, druhý 
byl Martin Kareš a vítězem se stal Jan Prů-
cha. Fotbalisté se chystají novoroční turnaj 
uspořádat i napřesrok a nevylučují další 
turnaje během roku.                              (JoK) 

Žákům začnou tréninky  
v tělocvičně místní školy 
Osov – Žákovské družstvo kopané 
vstoupí na jaře do své druhé fotbalo-
vé sezóny.  
Tréninky žáků začnou již od 21. ledna letoš-
ního roku a se svým trenérem Petrem Ko-čím se budou pravidelně scházet každou 
sobotu od 14 do 16 hodin v tělocvičně osov-
ské školy.                                                      (rk) 

Štědrý den se odpoledne několik dětí  sešlo 
v restauraci u zmrzlinového poháru. 
Po svátcích se začali scházet malí závodníci 
na sáňkovacím kopci. Tuto zimu byl koneč-
ně využit a někteří si zde zkoušeli i jízdu na 
zbrusu nových lyžích. Na silvestra se spor-
továním na sněhu nezůstali pozadu ani 
místní fotbalisté. Sešlo se jich 20 bez rozdí-
lu věku a starý rok zakončili sportovně.  
Věřme, že ten nový bude alespoň takový, 
jako ten předcházející nebo raději o něco 
lepší.                                       Jana FIALOVÁ 

JUBILEUM. V měsíci prosinci oslavila 
významné životní jubileum paní učitelka 
Ivana Chocholoušová. Vše nejlepší, pev-
né zdraví a spoustu životní i pracovní 
pohody jí přeje kolektiv pracovníků 
osovské školy.                         Foto ARCHIV 
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Na kruhovém objezdu bourá hodně aut
DOBŘICHOVICKÁ RADNICE SE JIŽ NĚKOLIK MĚSÍCŮ MARNĚ SNAŽÍ ZJEDNAT NÁPRAVU

Dobřichovice – Několik dopravních nehod, jež
se odehrály na kruhovém objezdu v Dobřicho-
vicích, přimělo tamní radnici jednat. Od sp-
rávce silnice žádá nápravu! Ovšem již několik
měsíců marně.
První »kruhák« v dolním Poberouní byl v Dobři-
chovicích zprovozněn na jaře loňského roku. „Od
té doby se tam stalo asi pět nebo šest nehod,“ vy-
počítává starosta obce Michael Pánek s tím, že se
naštěstí obešly bez vážnějšího zranění. Po bourač-

ce z loňského srpna se dobřichovická radnice ob-
rátila o pomoc na správce komunikace – společ-
nost Správa a údržba silnic Kladno. „Nejprve tele-
fonicky, později i písemně jsme posílali urgence,
aby křižovatku lépe označili,“ říká rychtář s tím,
že obec není vlastníkem objezdu a nemůže tak do
oprav zasahovat. Naposledy správu bombardovali
upomínkami v prosinci, kdy se staly tři další ne-
hody v rozmezí pouhých deseti dnů! „Slíbili nám,
že to zahrnou do svých plánů. Rozhodli jsme se
věc řešit ve dvou liniích. Posíláme urgence správ-
ci a současně chceme z vlastního rozpočtu zapla-
tit nějaké reflexní odrazky, jež upevníme na vnitř-
ní obrubníky okolo celého kruháku,“ říká  Pánek.
Podle něj mají nehody stejný průběh. Všechny se

staly jen ve směru ze Řevnic na Prahu. „Odtud je
křižovatka asi nejvíc v rovině, takže není dobře
vidět. Od Prahy je mírný kopeček,“ vysvětluje si
nehodovost Pánek. S instalací odrazek chce radni-
ce počkat na příznivější počasí. Pavla ŠVÉDOVÁ

Cyklostezky mají propojit
Dobřichovice s okolím
Dobřichovice – Náruživým cyklistům se při
jízdě Dobřichovicemi blýská na lepší časy.
Obec totiž chce vybudovat nové cyklostezky a
odpočívadla.
Na napojení cyklostezek v obci na systém v
celém dolním Poberouní chtějí Dobřichovičtí zís-
kat dotaci ve výši až osm milionů korun. 
„Pak by se dalo bezpečně mimo silnice projet z
od nás do Karlíka a dál na Karlštejn či směrem na
Všenory,“ vypočítává starosta Dobřichovic Mi-
chael Pánek, který počítá i s vybudováním odpo-
čívadel.                (pš)

Z našeho kraje
* Jak získat pole naproti karlštejnskému nádraží,
se bude zajímat tamní radnice. Pozemky jsou totiž
v územním plánu určeny pro bytovou výstavbu.
„Tento týden mám v plánu cestu do Prahy, abych
zjistil, jakým způsobem můžeme pozemky získat
do svého vlastnictví,“ uvedl starosta obce Miro-
slav Ureš. (pš)
* Zápis dětí do prvních tříd ZŠ se koná 17. 1. od
14.00 v Řevnicích, v budově prvního stupně školy
v Revoluční ulici. (pš)
* Řevničtí radní na svém lednovém zasedání
hovořili o iniciativě některých místních školáků,
kteří se chtějí věnovat úpravě a údržbě zeleně ve
městě. Podle představitelů města by žáci mohli
pomáhat v Havlíčkových sadech. (pš)
* Již odklepnutou mají Dobřichovice dotaci na
zlepšení dopravní obslužnosti centra obce. „Jedná
se zejména o dokoneční úprav v ulicích 5. května
a části Palackého kolem školy, kde by se měly sá-
zet stromy,“ řekl starosta obce M. Pánek.     (pš)

Ve Všenorech na silvestra hořelo
HASIČŮM V CESTĚ K ZÁSAHU BRÁNILA ZAPARKOVANÁ AUTA

Dobřichovičtí chtějí uklidit
pravý břeh řeky Berounky
Dobřichovice – Zaměřit se na úklid pravého
břehu Berounky chce v letošním roce radnice v
Dobřichovicích.
Na úpravu břehu získala obec dotaci 400 tisíc ko-
run z programu Obnova veřejné zeleně po povod-
ních . „Zatím byly prořezány a vykáceny některé
stromy. Po povodni na břehu zůstaly vysoké ná-
nosy, které bude třeba také odstranit,“ uvedl sta-
rosta Michael Pánek s tím, že zbylé nánosy štěr-
kopísku by měly být zatravněny. (pš)

Zloděje chytili policisté
Hlásná Třebaň – Dva zloděje, kteří se prome-
novali v hlásnotřebaňských garážích, chytili 4.
ledna karštejnští policité. K rychlému zásahu
je přivolali místní občané.
Dvojice zlodějů si v garážích zřejmě jen obhlíže-
la terén – nic totiž neukradla. „Nebo nenašli nic,
co by se jim hodilo,“ nabízí další variantu mluvčí
karlštejnských policitů Pavel Zít. Dva výtečníci
byli bezprostředně poté, co opustili cizí pozemek,
zadrženi muži zákona. „Telefonovali nám místní,
kterým se nezdálo, že se ve dvě ráno obcí pohy-
bují dvě podezřelá individua,“ doplňuje Zít. Ne-
zvaní hosté, v minulosti již trestaní, byli předáni
soudci. (mif)

Černošice, Řevnice – Dva podobné případy vy-
šetřují od Nového roku řevničtí policisté v Čer-
nošicích. O silvestrovské noci se z rodinných
domů ztratilo po pěti tisících korunách.
V prvním domě slavily silvestra dvě rodiny spo-
lečně, bytem šestadvacetileté ženy všichni pro-
cházeli na toaletu a v dobrém byly oslavy Nového
roku v tomto domě i ukončeny. Druhý den však
majitelka z Jasmínové ulice ohlásila ztrátu pěti ti-
síc korun, které měla uložené v baru. 
V době krádeže mezi 31. prosincem 10.00 a 1.
lednem 12.00 se v domě pohybovalo sedm lidí z
obou rodin. Že by se na krádeži podílel někdo ji-
ný, je nepravděpodobné, protože vrátka z ulice vr-

zají a zloděje by si tak domácí jistě všimli.
Staršímu muži v ulici Střední se na přelomu roku
nedostávalo peněz, tak si na silvestra půjčil pět
tisíc korun na nájem a podobné platby. Přinesl je
domů v ledvince, kterou nechal v kuchyni na sto-
le. Kolem 15.00 místnost zamkl a šel odhrabávat
sníh. Dveře na balkon nechal odemčené. Když se
za chvíli vrátil, balkonové křídlo bylo dokořán. V
místnosti byl však pořádek a z vybavení bytu nic
nechybělo, takže se pětašedesátiletý muž události
už dále nevěnoval. Teprve před půlnocí si uvědo-
mil, že chybí ledvinka s penězi a doklady. Ta se
našla posléze nedaleko domu, stopy ve sněhu však
vyšetřovatelům moc nepomohly.  Vilém ŠEDIVÝ

Všenory – Smůlu měli na silvestra majitelé ro-
dinného domu ve Všenorech u kostela. Večer
jim totiž shořela střecha nad hlavou.
Oheň zpozorovali sami obyvatelé domu, kteří v
17.20 zavolali hasiče. Na místo vyrazily cisterny
profesionálních záchranářů z Řevnic a dobrovolné
sbory z Jíloviště i Dobřichovic. Hasičské vozy se
však nemohly k domu dostat, protože na příjezdo-
vé cestě za kostelem parkovaly automobily. Hasi-
či museli vystoupit a vozy ručně odstrkovat do st-
rany. Druhý problém měly těžké cisterny s namr-
zajícím deštěm, který znesnadnil jejich jízdu na
stoupání u kostela. Když se hasiči k domu dosta-
li, střecha hořela v plném rozsahu. Jednotky oheň
hasily ze tří míst a navíc musely ochránit nádrž s
naftou u domu. 

Oheň se povedlo uhasit v 18.59, ale do 20.22 byla
hasičská auta nucena čekat na sypač, protože od-
jezd po namrzlé silnici byl už velmi nebezpečný.
Vyšetřovatel určil za pravděpodobnou příčinu po-
žáru závadu na elektroinstalaci, pod střechou ved-
ly zapojené prodlužovací kabely. Škoda byla
odhadnuta na 240 000 korun.       Vilém ŠEDIVÝ

Spousta běžkařů si poslední den roku 2005 udě-
lala výlet k halounské hospodě. Byl mezi nimi i
Řevničan Michal Kolka.        Foto NN M. FRÝDL

Dle paragrafu
JEZDIL BEZ ŘIDIČÁKU. Muže z Berounska,
kterému bylo zakázáno řízení aut, zadrželi 4. 1. v
Karlštejně místní policisté. „Dopouštěl se tím ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl mluvčí
policie Pavel Zít. „Prověřujeme podezření z trest-
ného činu,“ dodal s tím, že policisté muži zakáza-
li odjet. „Nesedl-li znovu za volant po našem od-
jezdu, to vyvrátit nemohu.“ (mif)
ZLODĚJI SE LÍBIL BATOH. Batoh s osobní-
mi věcmi a oblečením ukradl neznámý zloděj z
vozu Seat zaparkovaného u chaty mezi Mořinkou
a Rovinami 21. 12. Škoda přesáhla 14 000 Kč. Pa-
chatel vloupání rozbil okno zadních dveří a vytá-
hl batoh, v němž byly elastické kalhoty, triko, do-
klady, smlouvy, platební karty a 300 Kč. (vš) 
NÁVŠTĚVA V MARINGOTCE. Řetězová pila
byla odcizena z maringotky zaparkované u rekon-
struovaného domu v Černošicích v noci na 23. 12.
Škoda je 6 000 Kč. Zloděj rozbil okno maringot-
ky, jež sloužila firmě z Prahy jako skladiště i šatna
pro zaměstnance. Poté prolezl dovnitř, vše pro-
hledal, rozházel věci a vynesl sbíjecí kladivo,
brusku, čerpadlo, halogenové reflektory aj. Ráno
vše leželo pod maringotkou. Chyběla pouze tři ro-
ky stará pila. Jestli byl zloděj vyrušen, nebo unesl
jen jednu věc, se zatím neví.  (vš)

Parkoviště bude uzavřeno,
nejdřív zčásti, potom celé
Dobřichovice – Řidiče, kteří využívali parko-
viště u dobřichovického nádraží, čekají v ná-
sledujících měsících komplikace. Rekonstruk-
ce parkoviště si totiž vynutí částečnou a pozdě-
ji i úplnou uzavírku.
Parkoviště u nádraží Dobřichovice čeká rozsáhlá
rekonstrukce. V minulých dnech již byla stavba
předána firmě, která úpravy provede. Podle staro-
sty obce Michaela Pánka musí řidiči počítat s
omezením parkovacích míst. „Zpočátku bude v
provozu asi jen polovina míst,“ odhaduje Pánek.
Pravděpodobně od konce března bude ale parko-
viště uzavřeno zcela. „Dohodli jsme se, že úplná
uzavírka musí být na co nejkratší dobu,“ tvrdí Pá-
nek a dodává: „Vše ale záleží zejména na počasí.“
Stavební firma by měla o úplné uzavírce radnici
zpravit s dostatečným předstihem, informováni
by prostřednictvím lístků za stěrači měli být i ři-
diči. „Dokončení celé akce je plánováno na konec
května,“ dodal starosta. (pš)

V Černošicích se ztratily peníze
OKRADLI ŽENU ZNÁMÍ, KTEŘÍ PŘIŠLI SLAVIT SILVESTRA?
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Pírko je ocas, světla oči, barva krev...
NOVÝ »TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 3)
Podbrdsko - Na sklonku loňského
roku jsme v Našich novinách za-
hájili nový seriál, v němž vás sez-
namujeme s »trampskou latinou«.
Dnešní díl je věnován zvířatům a
svérázné myslivecké mluvě.    (NN)
V jednom ze svých předchozích po-
vídání jsem se zmínil o stopách zvě-
ře a zhotovování jejich odlitků. S
touto disciplínou poměrně úzce sou-
visí i znalost zvířat, která je na sněhu
či měkké oranici zanechala. 
Při vhodné konstelaci se vždy v od-
díle či partě vyskytne »badatel«, kte-
rý je ochoten kdykoliv  se o své zna-
losti rozdělit s ostatními. Nejenže
nosí s sebou všelijaké příručky a klí-
če pro poznávání zvěře a ptáků (to
nemluvím o botanikovi, jenž si na
výpravě sbírá rostliny do svého  her-
báře), ale dovede i spolehlivě určit
spatřeného tvora. 

Odborník Bohouš
K takovým lidem patřil svého času i
jistý Bohouš, jehož strýček byl haj-
ným nebo myslivcem. Od strýce foř-
ta se Bohouš naučil napodobovat
hlasy zvěře a  »odborně« je nazývat.
Od něj  jsme věděli, že srnec neme-
čí, ale supí, bažant koká a muflon
hvízdá. Nemohu ovšem vyloučit, že
mnohé současné adolescenty (soudě
podle mnohých odposlechnutých
hovorů ve vlaku) více než hlasy v
přírodě zajímají inteligentní disputa-
ce ztracených existencí ve vilách tzv.
reality show obou českých komerč-
ních televizí. 

Správný odborník se ovšem vyzná i
ve speciální myslivecké mluvě: sr-
stnatá zvěř nemá nohy, ale běhy.
Spárkatá zvěř (jeleni, srnci a daňci)
má běhy zakončeny spárky nebo pa-
spárky, ostatní zvěř má pak prsty a
drápky. Chodidla kočky, kuny, ve-
verky a podobných zvířátek se nazý-
vají tlapky, medvěd a jezevec ovšem

má tlapy. Pírko je přiléhavé pojme-
nování pro ocásek (všimněte si až se
k nám otočí zajíc zády), světla pro
oči, barva pro krev. Postřelená zvěř
tedy barví. Moči zvířat říkají mysliv-
ci rez. 
Ptáci nemají ani nohy, ani běhy, ale
stojáky a stojáčky. Ostré dravčí drá-
py se nazývají pařáty. Vodní ptactvo
má plováky nebo vesla. 
A na závěr něco trošku aktuálního:
uprostřed stupidních televizních rek-
lam na všechno možné byl kolem
Vánoc uváděn půvabný klip o tatín-
kovi s holčičkou, která se v lese
potká s divokým prasetem. Vtipné,
poučné, pravdivé.           (Pokračování) 

Vladimír ROGL

Slevy krásných nových kol! 

Čtenář NN poslal
redakci básničku

Poberouní - Báseň nadšené
turistky, členky turistického

oddílu TJ Praga Praha Květy
Ondrové věnovanou Berounce na
adresu redakce poslal náš spolu-
pracovník Vladimír Rogl. (NN)

Správný výběr: Berounka
Květa ONDROVÁ

Chci jenom někam blízko Prahy
a váhám, co si vybrat mám,
nu, vyřeším to bez námahy,
k Berounce se zas podívám.

Už sedím v obyčejném vláčku
i to je voda na můj mlejn,

teď ještě jednou za zatáčku:
„Pozor, už bude Karlštejn!“

Dál potom oba břehy řeky
lemuje spousta krásných skal

a mezi nimi kraluje si
nám dobře známý Alcazar.

Odtud, ať zvolím kteroukoliv stranu,
vždy povznesený pocit mám

a dojdu-li až ke svatému Janu,
k obrazu chybí už jen rám.

Je večer, vidím dráhu mléčnou,
o Berounce si nechám zdát.

Co bude příště? Nižbor, Zbečno,
a nebo si dám Křivoklát?

Jak správně vybrat teď už vím,
zvlášť když je kam a také s kým,

čím víc nás je, tím více víme,
lépe tak trasy stanovíme.

Když parta je a cestou les,
pak vyhlídka a pod ní teče řeka,

tak jisté je, že zítra stejně jako dnes
tam na nás hezká chvíle čeká!
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Na vřesovištích dosud žijí divocí koně
REPORTÁŽ SPOLUPRACOVNÍKA NAŠICH NOVIN FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO Z CESTY DO NĚMECKA - 8)

Masopust prvně v historii pojede parním vlakem
ORGANIZÁTOŘI ŽÁDAJÍ O POMOC - HISTORICKÁ SOUPRAVA STOJÍ ZÁVRATNÝCH STO TŘICET TISÍC 

Reportáž o cestě do Německa re-
dakci zaslal spolupracovník Na-
šich novin, bývalý zadnotřebaňský
kronikář František Šedivý.     (NN)

Na cestě z Brém projíždíme nejty-
pičtější krajinou německého severu:
Luneburskými vřesovišti. Rozprostí-
rají se jižně od Hamburku mezi řeka-
mi Labem a Allerem. Na kilometry
daleko rovina porostlá vřesem, ja-
lovcem, břízou či borovicí. Květy
náprstníku lemují cestu. Některá
místa jsou suchá, jinde naopak neú-
rodná bahnitá půda. Chovají se zde
ovce a hovězí dobytek. Také tu divo-
ce žijí koně jako kdesi na jihu Fran-
cie. Těží se kamenná a draselná sůl. 
Míříme do vřesoviště Egesdorf. Od-
tud podnikáme vyjížďku na voze ta-
ženém koňmi. K našemu velikému
překvapení je vozkou Polák, který
nám ochotně vypráví o této krajině i
o svém domově. Seznamuje nás se
svými valachy Kubou a Brankem.
Takto si v létě přivydělává a vítá slo-
vanské návštěvníky, s nimiž se doro-
zumí svojí mateřštinou. 

Odtud vyjíždíme do Wilsede, aby-
chom navštívili Muzeum vřesoviště.
Ještě nám zbývá nějaká chvíle a tu
věnujeme prohlídce zachovalého st-
ředověkého města Luneburgu. V
roce 951 zde byl při slovanské osadě

založen hrad a klášter. Nyní zde stojí
uprostřed starého města na podlouh-
lém náměstí Am Sande domy s go-
tickými, renesančními i barokními
průčelími. Náměstí vévodí pětilodní
gotický kostel sv. Jana. Radnice patří

k největším v Německu. Na okraji
města jsou solivary navazující na
lázeňský park s hotely a lázeňskými
domy. 

Lodě vplouvají do vany
Zbytek dne ujíždíme k Magdeburku,
městu na Labi, jež je mnohým z nás
známé z doby války i po ní. Nejdřív
bylo sídlem válečného průmyslu
(výroba letadel), později střediskem
bezpečnostních složek sovětské oku-
pační armády.
Řeka zde tvoří dvě ramena. Mezi
nimi se nachází citadela a přístav. Ve
městě býval rozvinutý strojní prů-
mysl, hlavně ve čtvrti Buckau
(Krupp) a Neue Neustadt (Junkers).
Severně od města byl postaven téměř
kilometrový dálniční most přes La-
be. Několik kilometrů nad ním je za-
řízení umožňující proplouvání lodí z
Labe do Středoněmeckého kanálu.
Je to jakási obrovská vana, do které
loď najede. Vana je pak i s lodí zdvi-
žena do výšky hladiny, na níž najíž-
dí. Celý proces trvá jen pár minut.
(Pokračování) František ŠEDIVÝ

Zadní Třebaň, Podbrdsko - Re-
dakce Našich novin připravuje,
stejně jako v minulých šestnácti
letech, tradiční oslavy konce maso-
pustu. Poprvé v historii se maso-
pust dostane na železnici. 
Zvláštní masopustní parní vlak vyje-
de 25. února 2006 z Prahy a v Zadní
Třebani odbočí na Lochovice, aby
symbolicky ukončil období hodová-
ní a zahájil půst. Ve vlaku nebudou
samozřejmě chybět tradiční maškary

- medvědář, medvěd, policajt a další.
Hlavní postavou však bude sám Ma-
sopust, který vlak doprovodí po celé
trase. Ve vybraných stanicích bude
jízda doplněna o vystoupení a maso-
pustní frašku. Vystoupí folklorní
soubory Notičky, Klíček a ochotníci
z Řevnic. O muziku se postará pobe-
rounská  hudební skupina Třehusk,
která svými písničkami cestující ob-
veselí. V jednání je účast vodníků z
Leče, Liteňské chasy, osovských

hasičů i Turistů severních svahů Brd. 
Stejně jako v loňském roce, i letos
zápasí organizátoři s cenou. Vlak vy-
praví  Klub železničních cestovatelů,
který Našim novinám »udělal« cenu.
I tak je ovšem potřeba závratných
132 000 Kč (loni to bylo 109 tisíc,
předloni 87 tisíc). Jedná se o částku,
kterou samozřejmě nemají NN k dis-
pozici. Jednají proto s jednotlivými
obcemi a potencionálními sponzory
na Podbrdsku a v Dolním Poberouní

o příspěvcích. Pokud byste chtěli
podpořit tuto výjimečnou  akci, ať už
finančně nebo jinak, dejte nám vědět
na adresu redakce (Naše noviny,
Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň)
nebo elektronickou poštou
(nase.noviny@zadnitreban.cz), pří-
padně přímo na telefon (Josef Kozák
724 429 104). Uvítáme kontakty na

další možné sponzory či nápady, jak
tuto akci obohatit programově.   

Pavla ŠVÉDOVÁ, Josef KOZÁK

V PŘÍSTAVU. Na severu Německa je několik přístavů, v nichž kotví velké lo-
dě.                Foto František ŠEDIVÝ
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Jediná žena vybojovala zlato i stříbro
V LETECH SE NA SKLONKU ROKU KONAL TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Lety – Ve vánočním turnaji ve stolním tenise,
který se tradičně hraje na Štěpána v Letech,
bodovali domácí hráči.
Již více než třicet let pořádají letovští sokolové
vánoční turnaj ve stolním tenise. Letos se ho 26.
prosince zúčastnilo 21 hráčů, barvy žen hájila je-
diná hráčka Jitka Ulihrachová z Černošic. Neved-
la si špatně. V soubojích hraných ve skupinách a
pak systémem KO vybojovala stříbrnou příčku.
Zlato zůstalo doma, odnesl si ho Jaroslav Bartů-
něk, stejně jako bronz, který patří Janu Květoňovi.

I ve čtyřhře se jediné dámě dařilo, s Kočím soutěž
vyhrála. Druhá byla dvojice Vodička – Bartůněk,
třetí Kovář – Květoň.
Na své si před Vánoci přišly i děti, pro které soko-
lové uspořádali Mikulášský turnaj. Zúčastnilo se

ho 23 hráčů z okolí. V kategorii mladší žáci bodo-
val domácí Václav Drbohlav, starší kategorii vy-
hrál Josef Čihák z Černošic.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Kadeti potrápili ligové juniory
Řevnice – Mezi svátky na sklonku loňského
roku řevnické volejbalové družstvo složené ze
starších žáků a kadetů změřilo síly s ligovými
juniory na turnaji ve Zruči nad Sázavou.
Přestože naši hráči vyhráli jen jedno utkání, roz-
hodně ostudu neudělali a některá juniorská druž-
stva i potrápili. 
V půli prosince družstvo starších žáků absolvova-
lo 3. kolo pražského přeboru. I když turnaj absol-
vovali v šesti, ve druhé skupině všechna utkání
vyhráli a postoupili zpět do první skupiny. Ak-
tuálně jsou na čtvrtém místě. Družstvo kadetů
nastoupilo také jen v šesti hráčích.  Hráči podali
dobrý výkon a s třemi výhrami skončili na třetím
místě a v průběžném pořadí jsou také třetí. 
Pro příští sezónu je třeba doplnit družstvo starších
žáků, a proto uvítáme chlapce ročníku nar. 91-93.
Zájemci se mohou přijít podívat na trénink nebo si
zatrénovat ve středu, pátek a neděli od 17.00 v
řevnické sokolovně nebo kontaktovat trenérku na
tel. č. 257 721 321. Michaela ŠÁDKOVÁ  

Výprava z Podbrdí vyrazila
na sjezdovky do Brixenu
Svinaře – Početná výprava třebaňsko-svinař-
ská trávila uplynulý víkend na sjezdovkách v
rakouském Brixenu.
Zatímco novinář a spisovatel Karel Havlíček Bo-
rovský v tyrolském Brixenu trpěl ve vyhnanství,
výprava čtyřiadvaceti lyžařů ze Zadní Třebaně a
Svinař tam putovala uplynulý pátek auty dobro-
volně na sjezdovky. „Jedeme celá parta, vesměs
kluci z fotbalu,“ řekl před odjezdem jeden z účast-
níků výpravy, starosta Svinař Vladimír Roztočil.
S jeho rodinou mířilo na lyže dalších osm Svina-
řáků, zbytek tvořili Zadnotřebaňští. „Za městem
je areál s úžasnými sjezdovkami,“ chválil Rozto-
čil s tím, že v Rakousku stráví čtyři dny.           (pš)

Poberouní – Přilákat turisty do
našeho kraje a současně lépe vy-
značit místní zajímavosti si klade
za cíl projekt regionu Karlštejn-
sko nazvaný TurInKa čili Turistic-
ká Infrastruktura Karlštejnska.
Karlštejnsko je region, který se roz-
kládá na jihozápad od Prahy a spa-
dají pod něj čtyři mikroregiony:

Jihozápad, Český kras – Pláně, Dol-
ní Berounka a Horymír. „Karlštejn-
sko sice oplývá mnoha historickými
i přírodními krásami, chybí zde ale
doprovodná turistická infrastruktu-
ra,“ vysvětluje manažer projektu
Vladimír Glaser s tím, že zde citelně
chybí značení místních zajímavostí,
orientační plány obcí, informační
střediska... Projekt počítá s vybudo-
váním lepšího značení v obcích.  Je-
ho součástí je i vytvoření šachovni-
cových figur, které by upozorňovaly
na místní rarity. Karlštejnsko na rea-
lizaci projektu požádalo o dotaci z
fondů EU. V případě úspěchu by se
například v Letech mohli kromě jed-
né sochy z černobílé šachovnice
dočkat i nových laviček či šipek oz-
načujících sokolovnu, hostinec a
další instituce či zajímavosti.
Karlštejn by měl získat na své parko-
viště sochu krále. V plánu má vybu-
dovat rovněž dřevěné posezení pro
turisty u Dubu sedmi bratří.
Dalším bodem projektu je označení
a úprava stávajících výhledů a roz-
hleden v regionu či vybudování no-
vých. Jedním z míst, které by se mě-

lo dočkat vyhlídky je i kopec Babka
nad Řevnicemi. „Tam by měla stát
dřevěná konstrukce vyhlídky, ke kte-
ré povede naučná stezka,“ říká sta-
rosta města Miroslav Cvanciger. V
rámci projektu počítá i s vybudová-
ním nových odpočívadel. 
Zatím není jisté, zda region dotace

obdrží, Cvanciger však věří, že uspě-
jí: „Vypadá, že to dopadne dobře,“
odhaduje Cvanciger s tím, že pokud
by peníze letos dostali, začnou se
značením trasy a výstavbou do kon-
ce roku. I starosta Karlštejna Ureš je
optimistický. „Je reálné, že peníze
dorazí,“ tvrdí.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Na vrchu Babka má vyrůst dřevěná vyhlídka
REGION KARLŠTEJNSKO ŽÁDÁ EVROPSKOU UNII O PENÍZE NA TURISTICKOU INFRASTRUKTURU

Turnaj ve stolním tenise se na sklonku loňského roku konal v Letech. Josef CMÍRAL
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Bandy cup startuje
Řevnice – Jen čtyři týmy budou
letos bojovat o vítězství v Bandy
cupu – turnaji v pozemním hoke-
ji, který se hraje v Řevnicích.
Zatímco před lety se turnaje účast-
nilo šest mužstev, loni jich hrálo
pět, letos se přihlásily dokonce jen
čtyři. „Je to škoda,“ říká jeden z
hráčů Jan Kočí, který se ujal i role
organizátora. Pravidelné účastníky,
družstva IQ Ouvey, který obhajuje
loňské prvenství, Samotáři a Boston
nově doplní tým Vyvolení. Hrát se
bude od 14. 1. každou sobotu od
12.00 na asfaltovém hřišti za vodou.
Play off připadne na poslední úno-
rový či první březnový víkend.  (pš)

Řevnice – Na tradiční novoroční výšlap se prv-
ní den roku 2006 vydali řevničtí dobrovolní ha-
siči se svými přáteli. Jako obvykle zamířili do
Haloun.
U hasičské zbrojnice se v neděli 1. 1. ve 13.00
scházeli účastníci pochodu jen velmi váhavě. 
„Zatím je nás málo. Kluci, co obvykle chodí,
dneska slouží. Ti další se připojí cestou,“ říkal na
vysvětlenou příchozím Jiří Melichar. S batůžkem
na zádech a vysokých botách vhodných do sněho-
vé kaše dorazila Jindřiška Zelendová.
„Přemlouvala jsem ještě sousedy, ale nechtěli jít,“
hlásila velitelům a současně všem přála krásný
nový rok.
Ještě než se asi patnáctka turistů vydala na trasu,

přišla se z akce omluvit dlouholetá účastnice Mir-
ka Vinterová. „Doteď jsem hlídala děti. Musím si
jít lehnout,“ omlouvala se.
Na trasu Pišťák – Halouny – hasičárna se nakonec
vypravilo dvacet nejvěrnějších. „Je to menší počet
než v jiných letech. Na vině je zčásti i nepříznivé
počasí,“ domnívá se Melichar. Hasiči a jejich
příznivci se cestou tradičně utábořili na Pišťáku,
kde se pekly buřty. „V jednu chvíli nás tam bylo
kolem padesátky. U ohně se totiž zastavovali i ná-
hodní turisté a běžkaři,“ prozradil Melichar. Cí-
lovou zastávkou byl jako vždy halounský hostinec
U Zrzavého paviána. Na hranice řevnického ka-
tastru se pochodníci znovu vrátili až po půl osmé
večer. Pavla ŠVÉDOVÁ

Hasiči pochodovali na Pišťák
TRADIČNÍHO NOVOROČNÍHO VÝŠLAPU SE ZÚČASTNILO DVACET LIDÍ


