
Seriál masopustních oslav letos odstartovali v Le-
tech. Teď jsou na řadě Svinaře, pak Zadní Třebaň
a Mokropsy. (Viz strana 4) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Chovanec, který zmizel
při bruslení, už je v ústavu
Dobřichovice, Karlštejn – Chovanec dobři-

chovického Diagnostického ústavu, který ujel
svému dozoru při bruslení po Berounce, už

je zpátky. Přivezli ho rodiče.
„Útěky dětí z výchovných ústavů nejsou ničím
neobvyklým,“ řekl NN mluvčí karlštejnských

policistů Pavel Zít. Jenže tenhle útěk neobvyklý
byl. Čtrnáctiletý kluk zmizel vychovateli při
bruslení. „Šest dětí s dozorem jelo 1. února 

z Dobřichovic po Berounce ke karlštejnskému
jezu. Tady sundali brusle a šli nad jez, aby

pokračovali dál. Než se přesunuli, jeden z nich
prostě odjel,“ popisuje Zít. 

(Dokončení na straně 7) (mif)

Na dvouletého chlapečka 
z Řevnic se zřítila skříň
Řevnice - Neuvěřitelná tragédie se šťastným
koncem se odehrála v Řevnicích. Na dvouleté-
ho chlapečka se zřítila skříň!
V pátek 10. února po poledni se na malé dítě v
jedné z řevnických domácností zhroutila skříň.  
„Hocha s otřesem mozku a bolestmi břicha jsme
po základním ošetření odvezli do dětské nemoc-
nice Motol,“ řekl NN šéf řevnických záchranářů
Bořek Bulíček. „Kupodivu dítě vyvázlo bez vět-
ších zranění,“ dodal. (šm)

U Berounky se ztrácejí auta!
ZA SEDM DNŮ NA PŘELOMU LEDNA A ÚNORA ZLODĚJI UKRADLI PĚT VOZŮ Parní vlak poveze maškary,

na návsi bude kejklíř
Zadní Třebaň, Podbrdsko - Jízdou parního
vlaku vyvrcholí v sobotu 25. února letošní,
už sedmnáctý masopust v Zadní Třebani. 
Masopust začne na návsi v 10.00. Zahraje a

zatancuje několik souborů, chybět nebude prů-
vod maškar s koňmi ani jarmark se zabijačkou.
Novinkou je vystoupení kejklíře Petra Theimra.

Parní vlak vyrazí dopoledne z Prahy,
cestující začne brát v Dobřichovicích. Ze Zadní
Třebaně vyjede ve 13.05 na Lochovice. Zde a

cestou zpět i v Osově zopakují maškary frašku.
Poté, co vlak dorazí zpět do Zadní Třebaně,

začne od 17.00 ve zdejším Společenském domě
posezení s hudbou. (Viz strana 3) (JoK, mif)

Na řece lidé řádili do půlnoci
Karlštejn – Neobvyklou atrakci si zkraje února
mohli dopřát obyvatelé Karlštejna. Místní nad-
šenec Milan Pelant tu pro ně zorganizoval noční
bruslení na Berounce.
Na letošní zimu budou vyznavači nejrůznějších
radovánek dlouho vzpomínat. Hlavně ti, co se rá-
di prohánějí na bruslích. Karlštejnští si první
únorový pátek dokonce mohli na ledě užívat i po
setmění. „Bruslilo se od šesti večer do půlnoci a
lidi byli nadšení,“ řekl starosta Karlštejna Miro-
slav Ureš s tím, že se zájemci sešli na řece nad
karlštejnským mostem. „Dost světla na led dopa-
dalo z mostu, další reflektor obstaral pan Pelant.“
Protožo akce vyvolala velký zájem obyvatel obce,
měla by se v pátek 24. února opakovat. „Samo-
zřejmě pokud bude led,“ dodal Ureš.               (mif)

Řevnice, Poberouní - Řidiči pozor: U Beroun-
ky se ve velkém začala ztrácet auta! Během
týdne jich bylo ukradeno pět!
Podle zástupce vedoucího oddělení Policie ČR v
Řevnicích Michala Kozáka začal v dolním Pobe-

rouní pracovat zloděj automobilů, který má zájem
o starší vozy. Zatímco dříve byla krádež automo-
bilu v okrese vzácností, během sedmi dnů na pře-
lomu ledna a února se jich v okolí ztratilo hned
pět. „Ukradené automobily zloděj nejspíš rozebí-
rá na opravy nebo jednotlivé části předává kom-
plicům jako náhradní díly,“ řekl Kozák. 
Terénní vůz Nissan Patrol osmatřicetiletého muže
z Karlíka byl odcizen na parkovišti u dobřicho-
vického nádraží 31. 1. Auto mělo poznávací znač-
ku AEZ 03 86, tažné zařízení a poškozený zadní
blatník i dveře u řidiče. Bylo vyrobeno v roce
1991 a jeho současná hodnota byla 100 000 Kč.
Další starší Nissan Patrol se ztratil z Opletalovy
ulice v Řevnicích hned 2. 2. Opatřen byl regist-
rační značkou 4S9 1995. Do Řevnic s ním vyjela
manželka majitele (*1965) ze Všenor. Škoda je i
tentokrát 100 000 korun.
Kromě dvou nissanů se zloději zmocnili v Čer-
nošicích bílé dodávky Iveco Daily, ze které řidič
vykládal přepravky s pečivem a nechal přitom
klíčky v zapalování, v Kosoři bílého VW Golf a v
Třebotově Škody Octavia, kterou řidič nechal při
zamykání vjezdových vrat nastartovanou na ulici. 
Se Škodou Octavia parkující v ulici Březová v
Dobřichovicích sice zloděj neodjel, zato ji na
konci ledna připravil o všechna čtyři kola. Za po-
moci heveru demontoval obě levá kola a následně
na levé straně vozidlo podložil cihlami. Poté od-
šrouboval i pravá kola. Vůz patřící leasingové
společnosti přišel také o obě espézetky. Hodnota
zimních pneumatik byla vyčíslena na 15 400 Kč,
další tři tisíce si vyžádá oprava brzdových kotou-
čů. Vilém ŠEDIVÝ, (mif)

14. února 2006 - 3 (411) 6 Kč

Tuhé mrazy panující na konci ledna ukryly tok
Berounky pod silný ledový příkrov. Bez pro-
blémů se dalo bruslit od černošického jezu
přes jez mokropeský až k ústí Všenorského
potoka. Text a foto Pavel BLAŽENÍN

Dnes dvanáct stran!

* Rosák se těší na ochotníky

* Proč do Řevnic jezdí »cizí« sanity?

* Podbrdská příloha Provas
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Zimní hasičské hry vyhráli domácí
MLADÍ HASIČI V ZADNÍ TŘEBANI ZMĚŘILI SÍLY VE ŠPLHU, UZLOVÉ ŠTAFETĚ, TOPOGRAFII I ZDRAVOVĚDĚ

Kácení a odvětvování stromů 
ve ztížených podmínkách pomocí horolezecké techniky

a jiné výškové práce
Martin Balcar, tel: 603326965

Zadní Třebaň – Zimní hry mladých hasičů se
konaly v zadnotřebaňském Kulturním domě. 
Sešlo se 9 starších družstev a jedno družstvo
mladších. Jen řevničtí hasiči, kteří slíbili účast,
nedorazili. Při slavnostním nástupu byla družstva
seznámena s pravidly soutěže. Pak už se děti s
nadšením pustily do boje. Soutěžilo se v disciplí-
nách uzlová štafeta, šplh na laně, shazování kuže-
lek hadicí, sálová štafeta, test odborností, šipky,
topografie a zdravověda. Každou disciplínou pro-
šla družstva ve dvou kolech. Zlaté pozice v obou
kategoriích obsadily domácí celky, těsně za nimi
skončil Karlštejn, na třetím místě se umístili mladí

hasiči ze Záluží. Všechna družstva si odnesla dár-
kové balíčky plné sladkostí. 
Stejný den se konala i výroční valná hromada tře-
baňského sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se
mnoho členů i hostů z okolních sborů, starosta ob-
ce a starosta okresního sdružení hasičů Beroun
Zdeněk Moutelík. Hodnotila se činnost za uply-
nulý rok a rozhodovalo se o činnosti na rok násle-
dující. Velitel sboru Jiří Nikodým vyslovil uznání
za obětavou práci starosty sboru Josefa Zemana,

kterému bylo nedávno v přibyslavském hasičském
muzeu uděleno nejvyšší spolkové vyznamenání
Zasloužilý hasič.  
Dále náš sbor připravuje tyto akce: 
25. 2. Masopustní zabijačku
22. 4. Oslavy 100. výročí založení SDH v Zadní
Třebani
30. 4. Čarodějnické soutěžní odpoledne
20. 5. Okresní kolo hasičské soutěže Plamen
27. 5. Staročeské Máje           Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Mladí hasiči v Zadní Třebani soutěžili mimo jiné ve šplhu. Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Hatě - Čas od času je možné v sobotním auto-
buse nebo v lokálce potkat osoby výrazně exo-
tického vzezření. Jsou to účastníci nepravidel-
ných víkendových kursů češtiny pro cizince,
jež se konají v nenápadném domečku v Hatích. 
Vzhledem k omezeným prostorám není účastníků
nikdy více než čtyři, a jelikož se celý víkend ne-
promluví jiným jazykem než česky, jejich pokrok
bývá velmi znatelný. Za dobu trvání kurzů už se tu
vystřídali lidé z Německa, Norska, USA, Argen-
tiny, Uruguaye, Chile i Japonska. Podle možností
se rádi vracejí.
Atmosféra při výuce totiž není jako v jazykové
škole. Jsme jako velká rodina. Každý přijede, kdy
chce, spát jde, kdy se mu zlíbí a vstává zrovna tak.
Jíme u jednoho stolu, hlavně tradiční česká jídla,
ale mají-li cizinci chuť, mohou u plotny kouzlit po
svém. Pracujeme samozřejmě i s tištěnými mate-
riály, probírá se gramatika, jazykové zvláštnosti,
hraje se a zpívá. 
V polovině prosince se konal zvláštní vánoční

kurs s dárky a koledami, ale samozřejmě bez půs-
tu, protože při učení cizímu jazyku pořádně vy-
hládne. U češtiny to platí dvojnásob, takže se na
stole objevila rybí polévka, čerstvý kapr, salát i
cukroví. Podobně v duchu tradic se nese kurs veli-
konoční. V létě zase přijela mladá norská mamin-
ka s dcerkou, a tak jsme vyrazili na výlet. Ještě v
lokálce jsme dočítali pověst o Horymírovi a v Ne-
umětelích pak sami slabikovali báseň na Šemíko-
vě hrobě. Pěší cesta zpátky vysílila nejen malič-
kou, ale i dospělé studenty, a tak se část lekce us-
kutečnila ve všeradickém hostinci.
Jindy se zase konají kursy pro Čechy – zatím to
byla angličtina a španělština, ale najdou-li se zá-
jemci, rádi se pustíme i do jiných jazyků. Zkuše-
nosti absolventů zahraničních škol a kursů totiž
říkají, že nejlépe se člověk naučí cizí jazyk, pokud

je jím nepřetržitě obklopen. Ne každý si ale může
dovolit za takovýmto obklopením vycestovat, a
prozatím to vypadá, že naše haťská imitace je do-
cela úspěšnou náhradou. 
Největší radostí učitele je, když se mu žáci vymk-
nou z rukou a začnou si povídat sami – Japonec a
Nor česky srovnávají poválečné situace svých ná-
rodů, anebo dvě české dámy anglicky diskutují o
tom, co které víc sluší. 
Tyto kursy mají už jistou tradici i drobný věhlas,
ale nečekejte, že jednou spatříte u hostomické sil-
nice billboard lákající do nové jazykové školy.
Máme-li zachovat sdílné rodinné ovzduší, nemů-
žeme expandovat, přistavovat a vytvářet z víken-
dových setkání klasický byznys. Jedině v malém
totiž můžeme zaručit, že u nás návštěvníkům bude
dobře. Jan JÍCHA

Norové v lokálce četli pověst o Horymírovi
V HATÍCH SE UŽ ČTYŘI ROKY KONAJÍ NETRADIČNÍ JAZYKOVÉ KURSY PRO CIZINCE I ČECHY

Nespalujte vše, co hoří!
Zdravím všechny čtenáře NN. Nejprve bych měl
prosbu – týká se vytápění. Přesto, že nám »prodě-
lečné« státní organizace s miliardovými zisky zvy-
šují náklady na vytápění, není nutné se vrátit do
systému spálím vše, co hoří. I když z pohledu fi-
nančních úspor je toto chování logické, přesto se
nesmí pálit vše. Prosím, aby »topiči« spalovali
opravdu pouze kvalitní uhlí a dřevo. Děkuji.
Opět se koná sběr nepotřebného dětského, dám-
ského a pánského oblečení včetně obuvi pro hu-
manitární organizaci Diakonie Broumov. Věci
uložte do pytle či krabice a označte, co balík obsa-
huje. Oblečení se vybírá v úřední dny  - středa do
18, pátek do 17.00 na OÚ. Sběr končí 3. 3. 2006. 
Připomínám poplatek za psa, který jsou majitelé
povinni zaplatit na OÚ do konce února 2006. 
Ještě bych se chtěl omluvit za chybné datum v Ka-
lendáři akcí na rok 2006 – Předvánoční posezení
se bude konat v sobotu 16. 12. od 15.00 v SD.
Mějte se hezky  a nezapomínejte na prevenci před
nastydnutím: silný grog či svařené víno s citronem.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje požární stanice Řevnice, Havlíčkova 174 
přijme

pracovnici na ekonomické oddělení
požadované vzdělání: ÚSO ekonomického směru

informace u velitele stanice na tel.: 257 720 454
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Rosák: Těším se na řevnické ochotníky
ZNÁMÝ MODERÁTOR SI Z VÝPRAVY DO PARAGUAYE, CHILE A BRAZÍLIE PŘIVEZL SPOUSTU ZÁŽITKŮ
Mníšek pod Brdy - Exotickou pouť
do Jižní Ameriky podnikl známý
moderátor Jan ROSÁK. Bezprost-
ředně po návratu poskytl rozhovor
Našim novinám.
S fotbalovým týmem Amfory, který
je složen ze známých tváří, jste se
zúčastnil hodně exotické pouti. O
jakou výpravu se jednalo?
Cesta pražské Amfory se uskutečnila
na oficiální pozvání z Paraguaye. Se-
hráli jsme tu charitativní utkání na
podporu Nadace manželky pana pre-
sidenta pro chudé děti. Kromě toho
jsme navštívili i Chile a Brazílii.
Pouť trvala relativně krátkou dobu -
14 dní. Bylo to trochu systémem: Je-
li úterý, musíme být v Asunciónu!
Kam všude jste se podívali a co
všechno jste zažili? 
Byla to samá velká exotika, kterou si
jinak člověk asi málokdy dopřeje a
kam se asi už nikdy nepodívám. Do
svého cestovatelského deníčku jsem
si mohl zapsat slavné vodopády Iqu-

asú, města jako Viňa del Mar nebo
Asunción. Patřím mezi milovníky
dobrého vína, takže jsem se těšil i na
chilské vinice, a ty mne opravdu ne-
zklamaly. Ochutnali jsme ovšem i

naprosté novinky, třeba vína z Para-
guaye a Brazílie. 
Byli z cestování všichni tak nadšení
jako vy?
Několika členům výpravy jihoame-
rické zážitky trochu zhořkly, protože
byli v chilském přístavu Valparaiso
přepadeni a okradeni. Skupina 5 vý-
rostků, kteří se »maskovali« jako
část  volební presidentské kampaně,
okradla Karla Gotta o nový fotoapa-
rát a Karla Vágnera o pár dolarů.
Vágner ovšem svou ztrátu v průběhu 
líčení zbytku výpravy vyhnal až na
několik set! 
Jaký nejexotičtější zážitek jste si
přivezl? 
Zážitkem, na který jsem se těšil a
který mě nezklamal, bylo setkání s
deštným pralesem. Nakoukl jsem do
něj na hranicích Paraguaye a Brazí-
lie, a to jen na pár metrů. Ovšem
představa, že bych v té neproniknu-

telné spleti rostlinstva zabloudil, ja-
ko třeba holčička ve filmu Zázraky
se dějí, mě rychle vyhnala ven!
A jaký suvenýr?
Nejcennějším suvenýrem je asi dres
paraguayského národního týmu, kte-
rý jsem získal po utkání výměnou za
svůj »amforácký«. Cennější o to, že
náš kapitán Petr Salava poprvé v dě-
jinách Amfory povolil výměnu dre-
sů, a to se slovy: Bůh ví, v čem bude-
me příště hrát!?
Těšil jste se už domů, nebo byste si
pobyt za oceánem prodloužil?
Já jsem typický rodinný typ. Nejsem
ochoten, jako třeba Petr Novotný,
prodlužovat si pobyt kvůli naději na
nový zážitek. Po 10 dnech se vždy
začnu spolubydlícího ptát, kolik dní
nám zbývá do návratu, v kolik nám
to letí a tak podobně. Jenže tentokrát
jsem nenašel pochopení - mým spo-
lubydlícím byl právě Petr Novotný... 

Chystáte v dohledné době nějakou
podobnou výpravu? 
V žádném případě! Od podobných
dálkových cest si musím dát pauzu.
Let do Santiaga de Chile trval i s me-
zipřistáními a čekáním v Paříži a
Buenos Aires skoro 24 hodin. To je
na mě moc! Spolu s několika dalšími
kolegy - zápecníky jsme Petru  Sala-
vovi navrhovali pro příště bližší cizi-
nu - třeba  Bratislavu nebo Vídeň. 
Po exotickém začátku roku jste zpět
v tuzemské realitě. Co všechno vás
letos čeká? 
Vrátili jsme se v neděli večer a já
hned v pondělí ráno vysílal v rádiu,
odpoledne točil tři pořady. Tak to bě-
ží od té doby bez přestávky! Co mě
letos čeká? Pilná práce v Riskuj a
rozhlasu, což je ovšem dobře. A kro-
mě toho se moc těším, že si v létě za-
hraju s řevnickými ochotníky Noc na
Karlštejně!             Miloslav FRÝDL

Amfora si během svého turné prohléla také slavný fotbalový stadion v brazilském Sao Paolu. Na malém snímku Jan
Rosák při tanci se spoře oděnou domorodkou v paraguayském klubu. .            Foto ARCHIV
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Největší dort vyhrála nejmenší maska
LETOVŠTÍ UŽ MASOPUST OSLAVILI, TEĎ SE NA REJ MAŠKAR A ZABIJAČKU CHYSTAJÍ VE SVINAŘÍCH

Lety, Svinaře – Jubilejní pátý roč-
ník letovského masopustu navští-
vil počátkem února rekordní počet
diváků. Další oslava masopustu se
koná 18. února ve Svinařích.
První únorovou sobotu si daly letov-
ské maškary sraz v místním hostinci.
Do kostýmu jeptišky se převlékal Jiří
Tesař, v kabátě ženicha tu pobíhal
jeho starší syn. Nechyběla bába s nů-
ší, třímetrový šašek, vodník a místní
rarita – huňatý vůl se zvoncem. Za-
tímco vloni si zvířecí masku oblékl
starosta obce, letos Jiří Hudeček pře-
nechal kostým Aleši Samkovi.

Bujaré veselí na návsi krátce před
druhou odstartovala poberounská
hudební skupina Třehusk několika
lidovkami. Následovala fraška o la-
komé selce a chytrém Honzovi. I
když hustě sněžilo, na návsi ji zhléd-
lo několik desítek diváků. „Je to nej-
víc lidí, co k nám kdy na masopust
přišlo,“ pochvaloval si Hudeček.
Ještě než se průvod vydal vsí, usku-
tečnila se soutěž o nejlepší dětskou
masku. Největší dort si mezi devíti
odvážlivci odnesla nejmenší účastni-

ce v kostýmu černokněžníka. A pak
už se jen hodovalo, zpívalo a leckde
i tančilo. Koštovaly se koblihy, uze-
né, škvarkové placky a samozřejmě i
kořalky. Před setměním se průvod
vrátil zpět na sál, kde veselí s muzi-
kou pokračovalo. 
Popáté se letos masopust bude slavit
také ve Svinařích. Oslava začne před
hostincem U Lípy 18. 2. v 11.00
vepřovými hody. Ve 13.30 se vydá
průvod na pochůzku vsí, do kroku
mu bude tradičně vyhrávat Třehusk.

I letos se uskuteční soutěž o nejchut-
nější koblížek. Vítěz bude vyhlášen
na večerní tancovačce, která v hos-
podě začne od 20.00. Hrát bude Bo-
beš a spol.            Pavla ŠVÉDOVÁ

VYHRÁL NEJMENŠÍ. Soutěž dětských masek na masopustu v Letech vyhrál
nejmenší účastník - černokněžník. Dostal největší dort.    Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
18. 2. 18.00 HARRY POTTER A
OHNIVÝ POHÁR
25. 2. 18.00 LETOPISY NARNIE:
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ

KINO MÍR BEROUN
14. 2. 17.30 FINTY DICKA A JANE
14. 2. 20.00 NA VÝCHOD OD RÁJE
15. 2. – 16. 2. 17.30 a 20.00 (Čt 17.30)
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
16. 2. 15.30 ŠTĚSTÍ
16. 2. 20.00 KŘIŽNÍK POTĚMKIN
17. 2. – 19. 2. 17.30 a 20.00 (Ne 17.30)
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
19. 2. – 21. 2. 20.00 (Po 18.30, Út
17.30) ELIZABETHTOWN
21. 2. 20.00 MASAJOVÉ – BOJOVNÍ-
CI DEŠTĚ
22. 2. – 23. 2. 18.30 (Čt 20.00) MLHA
23. 2. – 26. 2. 17.30 (So-Ne 15.30) FIM-
FÁRUM 2
24. 2. – 25. 2. 20.00 (So 18.30) JEŠTĚ
ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁ-
CAČKOU
26. 2. – 27. 2. 18.30 HRA S NEVĚROU
28. 2. – 1. 3. 17.30 (St 18.30) HELE
KÁMO, KDO TU VAŘÍ?
28. 2. 20.00 TO JE MÉ TĚLO

KINO MNÍŠEK POD BRDY
18. 2. 18.00 a 20.00 MRTVÁ NEVĚSTA
TIMA BURTONA  
25. 2. 18.00 a 20.00 ŠÍLENÍ  

CLUB KINO ČERNOŠICE
14. 2. 20.00 LÁSKA NA INZERÁT   
26. 2. 16.00 LETOPISY NARNIE
28. 2. 20.30 ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY 

Tipy NN
* Klavírní recitál Borise Krajného
se koná 14. 2. od 19.00 v sále České
pojišťovny Beroun. (pš)
* Besedy s psychologem Mirosla-
vem Plzákem Aby láska nebolela se
můžete zúčastnit 15. 2. od 18.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun. (pš)
* Rockový koncert kapely Loko-
motiva Planet se koná 17. 2. od
20.30 v Club Kině Černošice.      (pš)
* Nevidomý romský zpěvák, klaví-
rista a akordeonista Mário Bihári za-
hraje 17. 2. od 20.00 v dobřichovic-
kém Fürstově sále. Vstup 80 Kč. (pš)
* Městský bál s hostem, zpěvačkou
Leonou Machálkovou a velkým
swingovým orchestrem se v beroun-
ském Společenském domě Plzeňka
koná 17. 2. od 20.00. (pš) 
* Hasičský ples se v sále letovského
hostince U Kafků koná 18. 2. od
20.00 hodin. (pš)
* Výstava dětských výtvarných pra-
cí nazvaná Husa krávě šije frak je v
řevnickém Galerii No1 otevřena do
18. 2.     (pš)
* Rocková kapela Pod Černý vrch
zahraje 18. 2. od 20.30 v černošic-
kém kině, vstupné stojí 99 Kč.    (pš)
* Střevíčky štěstí pro Popelku je
název pohádky, kterou 19. 2. od
15.00 sehraje Docela velké divadlo v
dobřichovickém sále Dr. Fürsta. Vs-
tupné děti 40, dospělí 60 Kč. (pš)
* Knihu Láska je radost srdce bude
v berounském knihkupectví Kosmas
21. 2. od 14.00 podepisovat kreslíř a
básničkář Jan Volf. (vš)
* Koncert kapely B.LUES se koná
24. 2. od 20.30 v černošickém Club
Kině. Vstupné 80 Kč.                     (pš)
* Druhé kolo soutěžní přehlídky ka-
pel Šiba Music Chance 2006 startuje
25. 2. od 19.30 v černošickém bio-
grafu. Vstupné 60 Kč. (pš)
* Kapela Ponožky pana Semtam-
ťuka zahraje 25. 2. od 13.00 v pivo-
varu Berounský medvěd. (pš)

Přehlídku filmů zahájí
ministr s hejtmanem
Černošice - Festival filmů o och-
raně životního prostředí Ozvěny
Ekofilmu se koná 16. 2. v černo-
šickém ClubKině.
Přehlídku dokumentárních snímků
zahájí v 15.00 ministr životního
prostředí Libor Ambrozek, hejtman
Středočeského kraje Petr Bendl a
starostka Černošic Helena Langšád-
lová. „Jsem ráda, že filmy dorazily
k nám do Černošic. Jsme v krásné
krajině Českého krasu a údolí Be-
rounky, proto myslím, že tu mají
dokumenty o ochraně přírody svoje
místo,“ míní starostka. Během Oz-
věn, na něž je vstup volný, bude
promítnuto pět dokumentů.        (pš)

Zámecký pán založí nový park
SVINAŘSKOU REZIDENCI ČEKAJÍ DALŠÍ OPRAVY A ÚPRAVY
Svinaře – Novou střechu, okna i
podlahy dostala historická budova
zámku ve Svinařích. Další změny
bývalé panské sídlo čekají.
Mílovými kroky pokračuje rekon-
strukce zámku ve Svinařích, který
před několika lety koupil místní Jiří
Nosek. „Podařilo se dokončit opravu
střechy na historické budově, vymě-
něna byla podlaha ve 2. patře, od-
stranili jsme vnitřní omítky, opravili
staré zdivo a vystavěli nove příčky.
Hlavní budova má nová okna,“ vy-
počítává majitel zámku s tím, že op-
ravy provázejí někdy i komplikace.
„Největším problémem pro nás byla
špatná kvalita zdí. Po odkrytí omítek
se ukázaly statické chyby,“ říká No-
sek. Právě kvůli zajištění statiky byl
zpožděn harmonogram oprav, nutné
změny si vyžádaly i další investice, s
nimiž majitel původně nepočítal. 
Nosek ale tvrdí, že ho problémy ne-
odradily. „Po zkušenostech se sta-
vem budov už jsem realista. Raději

vše uděláme kvalitně, než abychom
se hnali za časem,“ míní.
Práce na zámku budou pokračovat.
Jiří Nosek má v plánu dokončit vni-
třní instalace vody, elektriky, topení,
omítnutí vnitřních zdí. Plné ruce
práce by měli mít i restauratéři, kteří
si »vezmou do parády« dvě místnos-
ti, v nichž byly při restaurátorském
průzkumu nalezeny významné ba-
rokní a klasicistní malby. „Na pod-
zim chci začít se založením nového
zámeckého parku,“ plánuje Nosek.  
Pokračovat chce rovněž v pořádání
akcí, které v areálu svého panství
odstartoval. Na první červnový ví-
kend chystá další ročník kovářského
fóra Svinařské řetězení. 
„Dohodli jsme se na sloučení Řetě-
zení s jinou akcí kovářského spole-
čenstva. Mělo by se proto objevit ví-
ce aktivních řemeslníků, plánovány
jsou semináře, výstavy a prezentace
kovářských ateliérů a škol,“ upřesnil
Jiří Nosek.            Pavla ŠVÉDOVÁ

Notičky se připravují
na cestu do Ameriky
Řevnice – Na mezinárodní hu-
dební festival v americkém státě
Tennessee se již počtvrté chystají
členové lidové muziky Notičky z
Řevnic. Před tím ještě vystoupí
na třebaňském Masopustu.
Na třebaňské návsi vystoupí Notič-
ky při Masopustu v sobotu 25. 2.
dopoledne. Hned v neděli 26. 2. se
uskuteční Houslový recitál primáš-
ky souboru Barbory Kolářové. V
sále řevnického Zámečku zahraje
od 18.00 hodin.
Ještě před odletem do amerického
zábavního parku Dollywood, kam
Notičky zamíří 28. 3., bude muzika
přijímat nové členy. Zájemci ve vě-
ku 4-8 let mohou přijít na talentové
zkoušky, které se konají 11. 3. od
13.30 v řevnickém Zámečku. Infor-
mace na telefonních číslech: 257
721 420 nebo  603 245 784.      (pš)



Vižinští sportovci zvou 
v sobotu na karneval   
Vižina - Dětský karneval pořádá  
v sobotu 18. února od 14 hodin  
TJ Vižina na sále Europajzlu.  
Od 20 hodin se koná  karneval pro dospě-
lé  Děti se mohou těšit na soutěže a  od-
měny, dospělí pak na hodnotnou tombo-
lu a živou hudbu.  Všichni jsou srdečně  
zváni.                                                           (jf) 
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ODPOČÍVAJÍCÍ BROUČCI. Odpočívadla   
v Osovci využila ke krátkému oddechu bE-
hem masopustním průvodu maškar dele-
gace broučků z Lážovic. Foto NN J. KOZÁK 

 ZÁMEČNICTVÍ HOŠŤÁLEK 
Jan Hošťálek, 267 25 OSOV 41,  

Mříže, vrata, ploty, zábradlí, bezpečnostní 
dveře, svařování oceli i litiny 

Tel: 606 390 949

ší jako dalmatin, čertík, mušketýr, tygřík, 
princezny a další pohádkové postavy. Ne-
chyběla početná delegace ze sousedních Lá-
žovic v maskách klasických postaviček Se-
korova Ferdy mravence. Jen Brouk Pytlík 
chyběl. 
Průvod asi 25 masek prošel Osovem i Osov-
cem, hospodyně nabízely své výtečné pokr-
my a páni domu něco dobrého k zapití. 
Skončilo se v restauraci U hřiště, kde se ko-
nalo slavnostní vyhlášení nejlepších maškar 
i koblih. Na první příčce se umístily jeptišky 
v podání Dany Sklenářové a Milušky Chvoj-
kové, na druhé místo dosáhli svými choboty 
sloni (Lída Kozáková a Zdena Procházková) 
a cena třetí připadla masce koníka (Laura 
Plicková). Ocenění za nejlepší koblihu zís-
kala Marie Vacurová a dalšími oceněnými 
kuchařkami byly paní Rejsková st. a Vlasta 
Veverková. Zvláštní cenu přiřkla porota ko-
lekci gulášů Markových.  
Masopustní posezení pak pokračovalo  
v hospůdce u kostela, kde do jedné hodiny 
po půlnoci hrála osovská country skupina, 
která se nazývá »Šporny« .    

       Radka KOČOVÁ, (JoK) 

Osov – Třetí tradiční osovský maso-
pust začal v sobotu 11. února za ideál-
ního únorového počasí a přilákal do-
mácí i přespolní, desítky maškar i 
těch, co si ponechali, jak tvrdili,   
své »masky celoroční«. 
Selka, sedlák, děvečka  s frejířem a Smrt, to 
byly hlavní postavy zdařilé masopustní fraš-
ky v podání Alexandra Klimeše, Josefa Ko-
záka, Veroniky a Pavlíny Kočové a Stanisla-
vy Markové. Děj frašky doplnily svým hu-
debním vystoupením také děti místní ma-
teřské školy.  
Pak začal masopustní průvod. V čele vedl 
medvědář medvěda a pak šlapali ti nejmen-

V průvodu šel Ferda mravenec 
NA ČTVRTÉM ROČNÍKU SE SEŠLO KOLEM 70 LIDÍ 

Zloděj upiloval zámek a  
odnesl alkohol a tabák 
Osov – Ve čtvrtek 2. února si zákaz-
níci osovské Jednoty odnášeli z ob-
chodu prázdné nákupní tašky.  
Neznámý pachatel se v noci z 1. na 2. 
února vloupal do prostor Jednoty v Osově 
a prodejna musela být z technických dů-
vodů po celý čtvrtek uzavřena. Zloděj upi-
loval visací zámek u vstupních dveří ob-
chodu a dveře vypáčil. Prohledal celou 
prodejnu a jeho hlavním cílem byl alko-
hol a tabákové výrobky. Předběžná výše 
škody byla odhadnuta na třicet tisíc ko-
run. Po inventuře na prodejním místě se 
však částka škody vyšplhala na čtyřicet 
tisíc za odcizené zboží.  
Aby bylo zamezeno dalšímu vloupání do 
objektu osovské prodejny, byly ihned na 
prosklenou výlohu a vstupní dveře nain-
stalovány bezpečnostní mříže.             (rk) 

Įidič VW Passatu nestihl  
na námraze zastavit 
Neumětely – K dopravní nehodě vli-
vem námrazy došlo v neděli 5. 2. mezi 
obcemi Neumětely a Bykoš. 
Rychlost nepřizpůsobil stavu vozovky 
jednatřicetiletý řidič automobilu VW Passat 
přijíždějící od Neumětel. Po hlavní silnici 
od Lážovic v té chvíli přijížděl automobil 
Alfa Romeo. Passat na namrzlé silnici nedo-
kázal zastavit a narazil do přední části Alfa 
Romeo. Při nárazu došlo k poškození obou 
vozidel a úniku chladící kapaliny. Škoda či-
ní 300 tisíc korun.                                  (JoK) 

Děti z mateįinky zdobily 
tįídu na páteční karneval  
Osov – Celý týden se osovská mateř-
ská škola připravovala na karneval, 
který se konal v pátek 10. února. 
Celý týden děti zdobily třídu, nacvičovaly 
písničky a básničky, s nimiž vystoupily  
v sobotu na osovském masopustu.  
V pátek ráno si děti přinesly masky, které 
jim zhotovili rodiče a po svačině se společně 
s učitelkami převlékly do svých kostýmů. 
Celé dopoledne pak společně tancovaly a 
soutěžily. Také je přišli navštívit kamarádi 
ze 4. třídy místní základní školy a společně 
si zahráli hru »Koštětová«. Karneval se 
všem moc líbil a dětem se nechtělo končit i 
když byl čas oběda.                                      (lk)   

Pěšky na masopust 
Tradiční pochod na svinařský masopust 

v sobotu 18. 2. 2006 
Start v 11.15 hodin  

od kapličky v Osovci 

KOULE NA SNDHU. I na zasnEženém 
osovském bulodromu pokračují každé 
nedElní dopoledne příznivci pétanque ve 
své zálibE. Sešli se i v nedEli po osovském 
masopustu.                    Foto NN J. KOZÁK 



Sportovní valné hromady 
Osov, Všeradice – Valná hromada SK 
Osov  se koná 25. 2. od 15.30 v restau-
raci U hřiště. 
Na valnou hromadu 18. 2. od 17 hodin zve  
i TJ Durisol Všeradice do hostince Na růž-
ku.Od 20 hodin následuje karneval.   (JoK)  

gumy k povrchu – sněhu) a tím potřebnou 
akcelerací. Proto musím i svůj motocykl 
vybavit speciálním obutím s kovovými 
hroty.  
Odrazovou rampu (cca 1000 kg) na tuto 
akci by měli dovézt až ze Španělska. Do-
skočiště bude postavené ze zmrzlého sněhu 
přesně podle parametrů již týden před akcí 
a několikrát denně se musí kropit vodou, 
aby se celé dokonale proledovalo a bylo tak 
dostatečně tvrdé (zmrzlé).  
Akce by se měla uskutečnit  25. 2., ale já 
tam odjíždím již 23. 2., abych doladil 
všechny věci okolo a také kvůli potřebné-
mu tréninku.                        David REJSEK 

Všeradice – Na Slovensko se koncem 
února chystá všeradický free-
stylový jezdec David Rejsek. O co 
tam půjde napsal ve svém přípsěvku 
pro Provas. (JoK) 
„Jedná se o doprovodnou show k největším 
snowboardovým závodům na Slovensku. 
Společnost »RED BULL«, která je největ-
ším sponzorem akce, mě kontaktovala, že 
by tam měli zájem i o mé free-style mo-
tocrossové vystoupení.  
Zajímavostí na této exhibici je hlavně to, že 
by se celá měla uskutečnit na sněhu, takže 
tam půjde i trochu víc o »hubu«. Na kluz-
kém sněhu je problém s adhezí (přilnavostí 

DEvčata se »propočítala« na čtvrté místo 
VE ŠKOLÁCH SKONČILO PRVNÍ POLOLETÍ, ZAPISUJÍ SE PRVŇÁČCI 
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Osov – Ve středu 31. ledna skončilo  
1. pololetí školního roku 2005/2006. 
Výsledky své práce si mohli všichni 
žáci přečíst na pololetním vysvědče-
ní. Odměnou všem byl uspořádaný 
zájezd do kina v Berouně na film »Jak 
se krotí krokodýli«.  
Žáci pátého ročníku se zúčastnili školního 
kola matematické olympiády. Úspěšní řeši-
telé postoupili do okresního kola, které se 
konalo 25.1. na 2. ZŠ v Berouně. Naši školu 
reprezentovali David Neugebauer, Jana Ko-
froňová  a Simona Šmídová. Děvčata se 
umístila na pěkném 4. místě. Tímto bych 
všem chtěla poděkovat za úspěšnou repre-
zentaci naší školy.   
V měsíci lednu a únoru probíhají na většině 
základních škol zápisy dětí do 1. ročníku. 
Také na naší škole se 27. 1. konal zápis . Pro 
školní rok 2006/2007 bylo zapsáno celkem 
15 prvňáčků. Domů si na památku odnesli 
pamětní listy a pestrobarevné medvídky, 
které pro ně vyrobily děti ze školní družiny.        

Soňa KOCMANOVÁ 

Terezka Ječná přijela k zápisu ze Všeradic.                                              Foto S. KOCMANOVÁ 
Předškoláci z mateřinky 
se učili hodinu s prvňáky 
Osov - Ve středu 25. 1. navštívily 
předškolní děti z MŠ Osov své kama-
rády v 1. třídě. 
Během vyučovací hodiny shlédly, jak se je-
jich starší kamarádi naučili číst, psát a počí-
tat a zapojily se i do výuky. Na tabuli psaly 
písmenka, která znají a ve školní lavici počí-
taly. Poděkování patří paní učitelce, která 
zapojila do výuky všechny své prvňáčky a 
dokázala zabavit i děti ze školky.             (lk) 

„Půjde o hubu,“ říká závodník 
DAVID REJSEK ODJÍŽDÍ SKÁKAT NA SNDHU  

V únoru jsou podle tradiční čínské medicí-
ny nejvíce zatíženy ledviny. Číňané je po-
važují za sídlo životní energie. Hlavní 
funkce ledvin je v tom,  že filtrují krev a těl-
ní tekutiny. Velká část odpadních produktů 
těla se vylučuje ledvinami, které pomáhají 
odstraňovat i jed z jater. Vysoká hladina 
jedu v těle způsobuje zátěž ledvin. Podle 
západní medicíny mohou vážné poruchy 
ledvin vést k zánětu močového měchýře,  
u žen i k zánětu vaječníků, u mužů dokonce 
způsobují problémy s prostatou. Když jsou 
ledviny oslabené a nemohou dostatečně čistit tělo od jedů, vápník a ostatní odpady 
se ukládají v ledvinách i jiných orgánech a 
tam mohou podle okolností přispět k arte-
rioskleróze, degeneraci buněk, tvorbě pís-
ku a ledvinových kamenů. Proto je třeba 
denně vypít více sklenic čisté vody.  
S funkcí ledvin je spojena i dobrá funkce 
srdce a nadledvinek, které zase ovlivňují 

oblast sexuality. Ledviny jsou zároveň orgá-
nem genetickým. To znamená, že tím více  
o ně musíme pečovat. 
Fyzické projevy slabosti ledvin: temné kruhy 
pod očima, prosáknutá víčka, váčky pod oči-
ma, akné, ekzémy, sípání a lapání po dechu, 
suchost dlaní, záněty v hrdle, horko v ústech, 
suchý jazyk, angíny, arytmie, bolesti srdce, 
chlad natahující se do kostí, únava, potřeba častého odpočívání, potíže v sexuální a hor-
monální oblasti, poruchy plodnosti, sklon  
k potratům,  opožděný růst, bolest kloubů, 
stehen, lýtek, kotníků, kolen na vnitřní stra-
ně, otoky kotníků, pálivé bolesti na chodi-
dlech, poruchy sluchu a rovnováhy, zvonění 
v uších, křehkost kostí, kazivost zubů, ochab-
lost dolních končetin, předčasná ztráta vla-
sů, náruživá touha po slaných jídlech, zvýše-
ný zejména spodní tlak. Pokud některý  
z těchto projevů máte, jedná se o energetic-
kou nerovnováhu ledvin a je třeba ledviny 
alespoň dvakrát v roce pročistit a hlavně po-
sílit kvalitním ledvinovým čajem a toto apli-
kovat po každé chřipce. Denně vypít 2 litry  
vody nejlépe bez bublinek a neslazené, část 
tekutin možno nahradit ovocnými neslaze-
nými čaji. V zimě v kuchyni hodně používat 
zázvor a skořici, protože zahřívají a podpo-
rují ledviny. Rada na závěr: kdo nechce pít 
bylinné čaje, mám k dispozici hotové bylinné 
přípravky, které testuji pro každého podle 
potřeby. Ne každá bylina je vhodná pro 
všechny.                         Miloslava HRZALOVÁ 

Poradna zdraví Provasu 

Rada školy poprvé 
Osov – První schůzku Rady Základní 
školy a Mateřské školy Osov svolala ředitelka školy Jarmila Hanousková 
na čtvrtek devátého února.  
Dostavilo se všech šest členů rady školy a 
hlavním programem bylo zvolení předsedy 
rady. Tím se stala zástupkyně učitelského 
sboru Ivana Chocholoušová a místopředse-
dou byl zvolen Petr Kočí. Dalším bodem byl 
jednací řád školy a náplní dalšího setkání 
bude seznámení s hospodařením za rok 
2005 a rozpočtem pro rok 2006.            (rk) 
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Ledy začínají tát, povodně prý nehrozí
V ŘEVNICÍCH PŘESTO SVOLALI POVODŇOVOU KOMISI, KARLŠTEJNSKÝ STAROSTA ZASE OSOBNĚ HLÍDKUJE
Poberouní – Třebaže tuhé mrazy, které na Be-
rounce vytvořily silné vrstvy ledu, rychle povo-
lily, starostové Řevnic, Letů ani Karlštejna se
záplav zatím neobávají.
„Velké vody se sice nebojím, ale preventivně jsem
svolal povodňovou komisi, abychom se poradili o
možných krocích v případě nebezpečí,“ řekl kon-
cem minulého týdne řevnický starosta Miroslav
Cvanciger, který si zamrzlou Berounku několikrát
projel na bruslích. V případě, že by se hladina
zvedla, doufá Cvanciger v pomoc nových protipo-
vodňových stěn na viaduktu a zpevněných hrází. 

Také jeho letovský kolega Jiří Hudeček je opti-
mista: „Myslím, že povodně nepřijdou. Kdyby se
hnuly ledy, máme připravenu techniku,“ řekl.
V Karlštejně nad mostem se obvykle na konci
zimy hromadí velké množství ledu.  „Letos je to v
klidu,“ tvrdí starosta obce pod hradem Miroslav
Ureš. „Ledy jsou zatím celistvé, a když bude jako
teď v posledních dnech přes den mírně nad nulou

a v noci těsně pod ní, vše odtaje pomaloučku, bez
komplikací.“
Na doby, kdy led v Karlštejně odstřelovali vojáci,
Ureš vzpomíná s úsměvem: „Lidi si vždycky mu-
seli přikrývat okna, ale k ničemu to podle mě ne-
bylo. Ledy stejně vždycky odešly samy.
Povodně podle starosty Karlštejna letos nehrozí.
„Maximálně se nám dostane trocha vody na par-
koviště a do kempu,“ tvrdí optimisticky. Hned ale
dodává: „Pro všechny případy ale Berounku hlí-
dáme – policajti přes den, já jezdím i večer. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, Miloslav FRÝDL

Řevnickým, již se nepřipojili
ke kanalizaci, hrozí pokuta
Řevnice – Ty, kdo měli možnost připojit se na
kanalizační řád, ale neučinili tak, může řev-
nická radnice pokutovat.
Podle řevnického starosty Miroslava Cvancigera
se z celkové počtu domácností, kde byla již vybu-
dována kanalizace, nepřipojilo přibližně 20 %.
„Máme šanci ty, kteří nevyužili možnosti se při-
pojit, pokutovat,“ uvedl starosta s tím, že rychta
bude postupovat případ od případu. „Chceme do-
sáhnout plné připojenosti. Kanalizace je pro nás
nejnákladnější investicí,“ dodal. (pš)

Chovanec je zpátky v ústavu
(Dokončení ze strany 1)

Vychovatel místo aby volal policii, vyrozuměl
nejprve dobřichovický Diagnostický ústav.

„Takže se vše zdrželo a kluk v pohodě, i když
neměl boty, odjel vlakem domů, do Berouna.

Kdyby volali rovnou nám, zřejmě bychom
uprchlíka chytili hned někde u karlštejnského

nádraží,“ řekl mluvčí policistů Pavel Zít.
Když si pro zběha muži zákona do Berouna při-

jeli, jeho sestra jej sice zapřela, ale slíbila, že
vyrozumí rodiče, a ti útěkáře vrátí. „To se také

4. února stalo,“ uzavřel mluvčí. (mif)

Kamera snímá údaje o počasí 
Karlštejn – Kameru monitorující dvacet čtyři
hodin počasí v Karlštejně a přenášející aktuál-
ní údaje na internet mají už několik dní insta-
lovanou na zdejším obecním úřadu.
„Kamera je namontovaná na okně obecního úřadu
a míří na hřbitov i hrad. Ve dne v noci ukazuje po-
časí a vlhkost, časem přibude směr i rychlost vět-
ru a srážky,“ řekl starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. Ten se hodlá osobně postarat o to, aby pře-
nášené údaje svědčily turistickému ruchu. „Chce-
me, aby do Karlštejna jezdilo co nejvíc lidí. V pří-
padě potřeby budu nad kamerou držet deštník a
na obrazovku přimaluju sluníčku. „V celém Čes-
ku bude pršet, jenom v Karlštejně bude hezky… “
Kameru zaplatilo sdružení regionů Karlštejnsko,
na jeho webové stránky www.karlstejnsko.com je
také obraz z ní přenášen. (mif)

Hasiče zaměstnávaly saze v komínech
V MINULÝCH DNECH HOŘELO V ČERNOŠICÍCH, VŠENORECH I NA MOŘINĚ

Po pěší cestě k řevnickému
nádraží mají jezdit auta
Řevnice – Obousměrná silnice by měla v bu-
doucnu vést z řevnického Palackého náměstí k
nádraží, kudy v současnosti mohou jen pěší.
Je to jeden z návrhů architektonické studie Řev-
nic, kterou schválili řevničtí zastupitelé koncem
ledna. „Nejpodstatnějších změn by mělo podle
návrhů ateliéru Josefa Pleskota doznat prostran-
ství před nádražím,“ řekl řevnický starosta Miro-
slav Cvanciger. Rekonstrukce by měla začít na
Palackého náměstí a v navazujících ulicích Be-
rounské a Opletalově. (pš)

Řevnice – Takřka sto nových rodinných domů
a 14 bytových domů by mohlo časem stát v ka-
tastru Řevnic. Aby ve městě nevyrostla »agre-
sivní nedomyšlená výstavba orientovaná pouze
na kvantitu« rozhodlo se vedení města zpraco-
vat architektonicko-urbanistický koncept.
Rekordní počet obyvatel Řevnic – asi pět desítek
– se koncem ledna zúčastnil veřejného zasedání
města. Důvod? Většina z nich přišla kvůli archi-
tektonicko-urbanistického konceptu lokalit Vráž-
ka a Pod Lesem. Jedná se o to, že na polích za
prodejnou Josefa Noska a pozemcích v sousedství
takzvaných »Chanových vil« nad tůněmi by moh-
ly v budoucnu stát desítky nových domů.
„V oblasti Pod Lesem se na ploše jedenácti hekta-
rů počítá s výstavbou asi 40 rodinných domů a asi
14 viladomů. Na Vrážce by mohl být asi stejný
počet domů,“ řekl starosta města Miroslav Cvan-

ciger. Připomněl, že v případě Vrážky sice nebyly
vyřešeny církevní restituce, přesto chce mít město
studii zpracovanou. „Abychom byli připraveni,“
uvedl starosta s tím, že rychta nestojí o to, aby se
ve městě opakovalo situace, jako v sousedních sa-
telitních Halounech či na Řitce . „Chceme, aby se
výstavba řešila jako celek koncepčně s uličními a
inženýrskými sítěmi,“ řekl Cvanciger. 
Zastupitelé architektonicko urbanistický koncept
lokalit Vrážka a Pod Lesem schválili.
Kdy by se mohlo na zmiňovaných plochách začít
stavět, není Cvanciger schopen odhadnout. V pří-
padě Vrážky totiž záleží na tom, jak dopadnou cír-
kevní restituce. Pozemky u tůní vlastní asi dvacít-
ka majitelů.  „Určitě jsou mezi nimi jak lidé, kteří
tu budou chtít sami stavět, tak i ti, kteří mají v
úmyslu pozemky prodat,“ dodal Cvanciger. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice – Třikrát museli v posledních dnech
vyjíždět profesionální hasiči z Řevnic kvůli
špatně vymeteným sazím v komínu. Usazené
nečistoty začaly nebezpečně hořet.
Nejvíce škody napáchal požár sazí v domě nad
černošickou poštou 5. února. Od rozžhaveného
komína chytily trámy, které držely mezistropí me-
zi 1. a 2. podlažím. Dvacítka hasičů uhasila komín
a strop, poté rozebrali konstrukci stropu. Vila byla
postavena ve 30. letech a v současné době byla
vytápěna elektricky. Její obyvatelé se však roz-
hodli přitopit si v krbu, k němu byl však připojen
nevyčištěný komín. Při ohni byl poškozen komín,
strop a dva nosné trámy. Škoda je odhadnuta na
200 000 korun, uchráněné hodnoty 5 milionů. 
Při návratu ze zásahu měli hasiči potíže s bezpeč-
ným sjetím kopce, protože ulice V Horce, kde se
postižený dům nacházel, je místy vedena ve vel-
kém klesání. Hasiči tedy požádali technické služ-
by, aby místní ulici posypaly.
Pouze prasklinou na komíně, která byla vyhodno-
cena na dvacetitisícovou škodu, skončil požár sazí
ve čtvrti Na Benátkách ve Všenorech stejný den o
hodinu později. Ke komínu byl před požárem při-
pojen kotel na tuhá paliva.  
Beze škody se obešel požár komína v bytovce u
školy na Mořině 29. 1. dopoledne. Ze řevnické zá-
kladny hasičů vyjely dvě cisterny, s dalším vozem
zasahoval dobrovolný sbor z Karlštejna. Jednotky
oheň likvidovaly štěrkem a vymetly komín. 

Požáru sazí v komíně se dá předejít jeho vyčiště-
ním před topnou sezonou.              Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
*  Mikroregion Dolní Berounka zvedl poplatky
za členství jednotlivých obcí. Například Hlásná
Třebaň bude platit 22 Kč za obyvatele. Tyto finan-
ce využívá mikroregion k administrativě, zajišťo-
vání grantů a bude z nich zřejmě dotovat zamě-
stance v Informačním centru v Karlštejně. (šm)
*  Nový soutěžní pořad TV Nova Clever mode-
rovaný hercem Milanem Šteindlerem, zajišťuje po
zdravotní stránce řevnická záchranka. „Osmého a
devátého února jsme asistovali při natáčení dal-
ších dílů pořadu v Praze. Zdravotnického zásahu
ale třeba nebylo,“ řekl NN majitel záchranky Bo-
řek Bulíček. (šm) 
* Chataři by rádi přihlašovali své psí miláčky
mimo Prahu, je to levnější. „Množí se případy,
kdy chataři, kteří se tu zdržují minimálně, by rádi
přihlásili své psy u nás, a platili tak nižší popla-
tek,“ říká NN Jana Gartová zastupitelka Hlásné
Třebaně. „V Praze se psi čipují, a poplatek je vý-
razně vyšší, než částka u nás. Pes ale musí být při-
hlášen v místě trvalého bydliště pána, takže toto
variování není ani možné,“ dodává Gartová s tím,
že výjimku lze provést u lidí starých či vážně ne-
mocných, kteří jsou v chatě trvale hlášeni.      (šm)
* Radní Hlásné Třebaně odsouhlasili plán kul-
turních akcí na rok 2006. „Za pomoci radnice se v
květnu uskuteční Staročeské máje, v srpnu bude
2. ročník Slavností trubačů, v říjnu pak Havelské
posvícení i akce pro seniory. V prosinci se sejdou
sousedé při Koledování u stromečku,“ uvedla pro
NN členka kuturní komise Jana Gartová.       (šm)
* Na řevnickém nádraží byl vlakem sražen a
zraněn pobíhající pes. Železničáři se obrátili na
městskou policii, která přivolala veterináře. Ten
zvíře utratil. Krátce nato přijala Městská policie
Řevnice oznámení o ohrožování zákazníků pro-
dejny v Komenského ulici rottwailerem. Stráž-
níci zjistili, že se jedná o psa, který utekl z hotelu
v Zadní Třebani, a věc dořešili pokutou. (vš)

Dejte nám peníze! píší lidé
hlásnotřebaňské rychtě

Hlásná Třebaň - Žádosti organizací i jednot-
livců o peněžní pomoc či příspěvek se kupí

na obecním úřadu v Hlásné Třebani.
„Podobných žádostí dochází stále víc. Letos je

posuzujeme o to pečlivěji, že jsme finančně
vyčerpáni,“ řekla NN zastupitelka Jana Gartová.
„Patnáct set korun na topení jsme dali důchod-

kyni v sociálně komplikované situaci. Paní
žádala znovu, ale teď už žádosti nevyhovíme,
stejně jako ochráncům přírody z Rakovnicka,“

uvedla Gartová s tím, že příspěvek z obecní
kasy půjde organizaci Zvonek v Králově Dvoře.
„Organizaci podporující léčbu onkologických

pacientů peníze zašleme,“ dodala. (šm)

V Řevnicích má vyrůst sto domů
NECHCEME DOPADNOUT JAKO V HALOUNECH ČI V ŘITCE! TVRDÍ STAROSTA

Vzkaz: Kupte si noviny za své!
Opakovaně nám někdo krade z poštovní schrán-
ky předplacený tisk. Mám již jisté podezření, a

proto posílám tomu nevychovanci varování: Já si
počkám, vyfotím Vás, a pak  Vám zaplatím rekla-
mu na titulní straně NN. Ještě máte chuť krást,

nebo si konečně koupíte noviny za své?
Hana TUČKOVÁ, Zadní Třebaň
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Při měření hloubky pozor na hlavy!
NOVÝ »TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 5)
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 tomu, jak se
po trampsku měří.                     (NN)

Změřit lze všechno – například po-
dle staré tábornické pranostiky přes-
ný počet knedlíků nám vyjde, náso-
bíme-li velikost hladu v metrech zry-
chlením kroků při pohledu na kuchy-
ni. Nevidí-li se navzájem dva tábor-
níci přes mísu, je knedlíků dost.  

Jak daleko je nádraží?
S tímto měřením však vždycky ne-
vystačíme a ani metr pokaždé nemu-
sí být po ruce. Jednou neumíme od-
hadnout, jak daleko je k nádraží, zda
250 metrů, nebo kilometr a zelenáči
se často stane, že místo 150 cm tyč-
ky ke stanu přitáhne z lesa bezmála
lodní stožár. Dříve nebo později se
tak propracujeme k poznání, že umět
odhadnout vzdálenosti a velikosti je
věc docela užitečná. 
Při odhadování si nejčastěji pomáhá-
me srovnáváním se známými rozmě-
ry kolem nás. Takových srovnáva-
cích měr si můžeme zaznamenat li-
bovolný počet podle vlastního pozo-
rování. 
Vzdálenost můžeme zjišťovat odha-
dem podle zřetelnosti pozorovaného
cíle  (obsah par a prachu v ovzduší
ovšem může tyto údaje pozměnit).
Na vzdálenost rozeznáváme:
- do 4000 – 5000 m vidíme komuni-

kace, rozeznáváme ještě domy
- do 2000 m osaměle stojící stromy
střední velikosti
- do 1500 m pohyby aut
- do 1000 m kmeny stromů
- do 500 m zřetelné lidské postavy,
dveře a okna v domě 
- do 200-250 m obrysy paží a nohou,

barvy, části oblečení, tašky na střeše
- do 70-100 m podrobnosti lidského
obličeje
Při počítání vzdálenosti bouřky, vyu-
žíváme rozdílné rychlosti zvuku a
světla. Zatím co světlo vidíme oka-
mžitě, zvuk k nám doletí ze vzdále-
nosti asi 333 metrů až za sekundu.
Začnu-li tedy počítat v okamžiku
spatření blesku, stačí po zaznění hro-
mu vydělit napočítané vteřiny třemi
a dostávám přibližnou vzdálenost
centra bouřky v kilometrech. 
Dalším (a poměrně dost přesným)
způsobem k odhadování vzdáleností
je krokování. Jdeme stále pravidel-
ným, stejně dlouhým krokem a počí-
táme dvojkroky. Průměrná délka
kroku dospělého člověka je 75 cm,
délka dvojkroku 1,5 m. Když k poč-
tu dvojkroků připočteme jejich polo-
viční počet, dostaneme vzdálenost v
metrech. Turisté si často počítání
kroků ulehčují malým přístrojkem
zvaným krokoměr.

Pozor na dutinu lebeční!
Chceme-li znát odhadem výšku stro-
mů, skal, věží  či jiných vysokých
předmětů, stačí »vylovit« ze zapad-
lých vědomostí  školní matematiky
poučku o podobnosti trojúhelníků a
úměře.  Stačí k tomu metrová tyčka
a musí také svítit slunce, abychom
mohli porovnat délku stínu vrženého
měřenou věží a délkou stínu od  po-
mocné  tyčky.  
Poměrně přesně se tak dá změřit i
hloubka studny nebo propasti. Počet
vteřin násobený sám sebou (neboli
povýšený na druhou) násobíme de-
seti (gravitace) a dělíme dvěma.  Ale
pozor: než vrhneme zjišťovací ká-
men dolů, musíme bezpečně zjistit,
zda místo očekávaného úderu kame-
ne o zem neuslyšíme křapnutí čísi le-
beční dutiny.         Vladimír ROGL

Kresba Jiří PETRÁČEK 

Slevy krásných nových kol! 
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Proč jezdí do Řevnic sanitky odjinud?
„NA PŘÍJEZD ZÁCHRANKY JSME ČEKALI PĚTAČTYŘICET MINUT,“ STĚŽUJE SI JINDŘIŠKA ZELENDOVÁ

V Řevnicích vyroste nový školní areál
NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ JÍDELNY BUDE POSTAVENA BUDOVA S TĚLOCVIČNOU
Řevnice – Jediný školní areál s jídelnou a těloc-
vičnou by měl napříště v Řevnicích stát v blíz-
kosti stávající budovy »měšťanky« ve Školní
ulici. Odsouhlasili to zdejší zastupitelé.
Kvůli nevyhovujícím objektům školy v Revoluční
ulici, špatnému stavu školní jídelny a odloučenos-
ti tříd od sokolovny se radní města rozhodli vybu-
dovat ve městě nový školní areál. O tom, zda půj-
de o »jednodušší a levnější variantu«, se rozhodo-
valo na posledním veřejném zasedání.

Jedenáct zastupitelů z přítomných třinácti nako-
nec dalo hlas skromnější variantě. 
„Diskuse nebyla nijak bouřlivá,“ sdělil NN sta-
rosta Miroslav Cvanciger. „Na místě současné jí-
delny by tedy měla být postavena nová budova s
tělocvičnou o rozměrech12x24 metru, která bude
propojena s hlavní budovou.“    Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice - V poslední době si údajně lidé z Řev-
nic stěžují na to, že v jejich městě zasahuje jiná
záchranka, než místní Trans Hospital. Tu při-
tom řevnická radnice dotuje. Nejsou to tedy
zbytečně vyhozené peníze?
„Na záchranku jsme čekali pětačtyřicet minut!
Potřebovali jsme ji pro starší tetu, které se uděla-
lo nevolno, upadla a rozbila si obličej,“ říká Jind-
řiška Zelendová z Řevnic. „Přijeli až z Mníšku, i
když máme v Řevnicích Trans Hospital. Nechápu
to,“ kroutí hlavou. Protože se pomoci nemohli
dočkat rychle, vyhledali zdejší lékařku Peškovou.
„Když k nám pak záchranka přijela, už ji nebylo
třeba,“ uzavírá příhodu, která naštěstí dopadla
dobře, Řevničanka. O pomoc volala na číslo 155. 
Obdobnou nepříjemnou zkušenost má i řevnická
lékárnice Rohlíčková. „Potřebovali jsme pomoc v
rodině. Přítel dcery volal na dispečink, protože
neměl číslo na zdejší Trans Hospital. Maminka,
která podle příznaků, co vnímal laik, měla infarkt.
Čekání trvalo nekonečné půl hodiny,“ dodává.
„Na otázku, proč nepřijeli rychle naši, už jsem od-
povídal mockrát,“ říká majitel Trans Hospital Bo-
řek Bulíček. „Centrální dispečink 155 sídlící v Je-
senici, který máme společný se státní záchrankou
a Samaritány, čas od času pošle na místo, jež je
nám blíž, vůz rychlé záchrany ze vzdálenějšího
stanoviště. Proč, když my jsme připraveni, ne-

vím,“ uvádí Bulíček a připomíná další případy z
loňského října. „Třináctého poslali do Haloun zá-
chranku z Berouna, ač naše vozy i lékař byli na
stanovišti. Devatenáctého se jelo k ošetření do
Dobřichovic ze Zbraslavi. Nejde v důsledku o nic
jiného, než o mrhání penězi pojišťoven, daňových
poplatníků,“ tvrdí majitel Trans Hospital s tím, že
si na toto počínání stěžoval u ředitele Krajské zá-
chranné služby. „Na stížnost neodpověděl. Proto
jsem se obrátil na středočeského hejtmana Petra

Bendla. Ten to nevzal v úvahu. Chci vše řešit dál,“
tvrdí šéf řevnické záchranky. 
„O tom slyším prvně. S podobnými stížnostmi
jsem se dosud nesetkal. A navíc, to, kam pojede
jaká záchranka, jichž v této oblasti působí více,
město nijak neovlivňuje,“ řekl NN starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger. „Je ovšem pravda, že od nás
Trans Hospital finanční příspěvek dostává.“ 
O vyjádření jsme požádali ředitele Středočeské
záchranné služby Roberta Zelenáka. Případy si
poznamenal a přislíbil odpověď, bohužel, do uzá-
věrky jsme ji nedostali. „K případům se vyjíždí
podle standardních předpisů,“ řekl jen do telefo-
nu.  Michaela ŠMERGLOVÁ

Záchranáři vezli muže
na chirurgii rovnou z ledu
Řevnice - Muže se zlomenou nohou odváželi
7. 2. přímo z Berounky řevničtí záchranáři.
Těsně po poledni se v úterý 7. února zranil v

Řevnicích na Berounce muž. „Pán z Řevnic měl
zlomenou nohu po pádu na ledě, takže jsme ho
vezli na chirurgii v Praze na Karlově,“ řekl NN

majítel záchranky Bořek Bulíček. 
„Chtěl bych před zmrazky i uklouzanými chod-
níky varovat, a vyzvat zvláště starší spoluobčany

k větší ostražitosti, protože přibylo vážnějších
úrazů, jejichž původcem je právě pád na ukluz-

kém povrchu,“ dodal. (šm)

K SANITCE NA SÁNÍCH. Muže, který si při brus-
lení na Berounce v Řevnicích zlomil nohu, odvá-
želi záchranáři přímo z ledu. K sanitě ho museli
dopravit na sáňkách. Foto Bořek BULÍČEK

Článek o snaze řevnických ochotníků vrátit do
místního kina divadelní představení nám po-
slala čtenářka z Dobřichovic. (NN)
Někteří z vás si jistě vzpomenou, že před mnoha
lety se hrálo divadlo i v řevnickém kině. Nebylo to
mockrát, protože tehdejší akustika sálu kladla vel-
ké nároky na hercovy hlasivky i divákovy uši, snad
ještě větší než v domovském Lesním divadle. A ta-
ké proto, že v kině se tehdy opravdu promítaly fil-
my a volných termínů nebylo mnoho. Vzhledem k
tomu, že kino je již delší dobu nevyužité, napadlo
Petra Říhu zkusit si zde zahrát opět divadlo. Ná-
pad se setkal s pochopením principálky i umělec-
ké  rady divadelního souboru. Také vedení Sokola
bylo ochotné a vstřícné, a tak si řevničtí ochotníci
nadělili hezký vánoční dárek: pronájem kina.

Zatím se neví, zda tento dárek nebyl spíš darem
danajským, ale všichni zúčastnění doufají, že vy-
naložené úsilí i prostředky nepřijdou vniveč. V ki-
ně se pilně zkouší, staví scéna, uklízí a připravuje
vše potřebné na první představení řevnického di-
vadelního jara. Bude jím hra G. Feydeaua Dám-
ský krejčí v režii Petra Říhy v hlavní roli s Karlem
Králem. Začíná se tedy radostně, fraškovitě a ve-
sele. Vloni jste mohli v Lesním divadle zhlédnout
frašku Brouk v hlavě od stejného autora na po-
dobné téma, tedy neúspěšné zálety nevěrných
manželů a manželek. Zasmát a pobavit se přijďte
17.-19. 3. a 24.-26. 3. do kina v Řevnicích. Místní
ochotníci již spřádají další plány na využití kina a
doufají, že s vaší pomocí vznikne nová tradice. Tě-
šíme se na vás.       Alena ŘÍHOVÁ, Dobřichovice 

Do kina se po letech vrací divadlo
V BŘEZNU SE ZDE BUDE HRÁT FRAŠKA G. FEYDEAUA DÁMSKÝ KREJČÍ

Liteňští druháci vyráběli
ptáky z toaletního papíru
Liteň – Článek doputoval na adresu redakce
od žákyň liteňské základní školy.                  (NN)
Od začátku února jsme vyráběli ptactvo. Dělali
jsme ho z ponožek a toaletního papíru, vaty a lý-
ka. Pak jsme je nabarvili fixaci na textil a vystřh-
li jim křídla z papíru. Paní učitelka jim křídla při-
šila. Pak jsme si vzali atlasy a našli si povídání o
ptáčcích a přepsali to na tvrdý papír. Měli jsme
tam dravce, exotického ptáčka, domácí i lesní
ptactvo a vodní ptáky.               T. ŠINDLEROVÁ

T. VOBOŘILOVÁ, 2. třída ZŠ Liteň
P.S.: Pak druháci sami vytvořili veliký plakát, kte-
rým pozvali ostatní spolužáky na výstavu ptactva
doprovázenou odborným výkladem.   Ema MALÁ

Jaké zkušenosti máte 
se záchrankou vy? Také jste museli

čekat? Napište nám o tom. (NN) 

Kemp se chystá na sezonu,
do chatek už můžete nyní
Karlštejn – Berounka je ještě zamrzlá, ale
karlštejnský kemp na břehu této řeky už se
chystá na novou sezonu. 
„Otevíráme 1. dubna, ale už v březnu se bude na-
vážet zařízení,“ řekl starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. Zdůraznil přitom, že kemp je zájemcům k
dispozici už nyní. „Máme tam ústřední topení,
temperujeme, voda je napuštěná, takže kdyby ně-
kdo chtěl do chatiček v únoru či březnu, může.“
Nabídka je ovšem určena především větším sku-
pinám. „Kdyby si tam chtěl někdo vyjet se sleč-
nou, to bychom asi neotevírali. Leda že by to byl
velký boháč,“ uvedl starosta. Podle něj příští zimu
už bude kemp v běžném provozu. „Klidně budete
moci přijet s karavanem třeba na svátky.“       (mif)
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Zadní Třebaň, USA - Dne 27. ledna zemřel ná-
hle ve věku 83 let ve Spojených státech americ-
kých dlouholetý zadnotřebaňský občan, žurna-
lista, spisovatel a básník Zdeněk F.  Šedivý. 
Zdeněk Šedivý pochází z rodiny železničáře, ital-
ského legionáře, který probouzel v myslích synů
pocit povinnosti ke své vlasti, služby, za kterou se
neplatí. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností
československého exilu. Z republiky odešel v
únorových dnech roku 1948. Na podzim 1947 se
mu podařilo vyvolat interpelaci v Národním shro-
máždění poté, kdy zjistil, jakým skandálním způ-
sobem zacházejí příslušníci StB a sovětští emisaři
s německými ženami, čekajícími na odsun. V té
době se rovněž utkal se sovětskými rozvědčíky ve
věci obvinění několika našich důstojníků ze špio-
náže ve prospěch západních mocností. 
Již 22. února 1948, tedy v samém začátku násil-
ného puče, byl tento smělý novinář povolán do
budovy StB a vyzván, aby se připojil. Neučiní-li
tak, bude zatčen a souzen. Rozhodl se odejít ze
země. Hned 27. února, krátce před pětadvacátými
narozeninami, opouští republiku v Ašském výběž-
ku, kam přichází po celonočním pochodu hřebeny

Krušných hor. Před polednem se již hlásí se svojí
ženou americkým úřadům v Selbu. Začíná nový
život, zatím v utečeneckých táborech. Přijímá pří-
ležitostné práce, až konečně zakotví v Lucembur-
ku, kde se ženou pracují v prachárně. Posílá odtud
drobné zprávy do pařížského rozhlasu a do BBC.
Když vzniká rozhlasová stanice Svobodná Evro-
pa, je jedním z prvních hlasatelů. Vysílalo se teh-
dy z pojízdného zařízení, které se pohybovalo ko-
lem našich západních hranic. V roce 1951 je zří-
zeno stálé české vysílání z Mnichova, odkud za-
znívá jeho burcující hlas až do roku 1956, kdy od-
jíždí do Spojených států a přechází do rozhlasové
stanice Hlas Ameriky. Netuší, že tam stráví téměř
třicet let. Píše a režíruje rozhlasové hry, udržuje
styky s krajany i osobnostmi amerického veřejné-
ho života. Ke konci se stává vedoucím českého
vysílání. Je zván na »snídani s presidentem«. 
V USA ho zastihuje rok 1968. V kritický den 21.
srpna pronáší povzbudivý projev k národu, v
němž vyjadřuje obdiv nad statečností našich lidí,
nad jejich nezlomnou vůlí se nevzdat, i naději, vy-
slovenou již J. A. Komenským: Vláda věcí Tvých
k Tobě se zase navrátí, ó lide český... Jeho novi-
nářský styl je ceněn pro věcnost a serióznost. Ke

konci 70. let je přeložen zpět do Mnichova jako
ředitel československého vysílání. Brzy se mu po-
daří vybudovat síť spolehlivých dopisovatelů a za-
jistit tak příjem důležitých informací.
Vítězné vyvrcholení zápasu o svobodu se odehra-
je na pražských ulicích. Na podzim 1990 se Zde-
něk Šedivý vrací domů. Jeho role je skončena. Do
Ameriky každoročně odjíždí za dcerou a vnouča-
ty. Doma dlouho nezahálí. Chápe se redigování
deníku Lidová Demokracie. V létě 1991 odjíždí
zpět do Spojených států, aby se podrobil těžké
operaci. Vše dobře skončí a před ním se otevírá
nová perspektiva. Věnuje se psaní, zejména z ob-
lasti literatury faktu, zachycující dobu komunis-
tického teroru. Velká operace, Jan Masaryk, Svět-
lana, Uranový gulag odkrývají hrůznost bolševic-
kého režimu, poměry ve věznicích a koncentrač-
ních táborech a nakonec i zákulisí tohoto dění.
Velkou a dlouho připravovanou práci Bory-Mí-
rov-Leopoldov však již nedokončí. Před námi leží
jeho sbírka básní Jen jednou se vrátit. Z ní zazní-
vá láska k vlasti, touha vrátit se do ní, do takové,
jakou si ji uchoval v paměti, svobodnou a krás-
nou. Zápasu o ni zasvětil život - ten, který se právě
skončil.    František ŠEDIVÝ

J A R N Í  P L E S
Salon Klára, zve všechny na tradiční - letos již 11. JARNÍ PLES, který se koná 

v sobotu 4. 3. 2006 v sále Lidového domu v Řevnicích.
Těšit se můžete nejen na příjemnou zábavu, ale také na předtančení v latinsko-americkém 

i standardním rytmu, na bohatou tombolu a půlnoční losování hlavní ceny.
V ceně vstupenky, kterou si lze objednat předem - je zahrnut Welcome drink a malé pohoštění.

Těší se na vás - nejen - Salon Klára!

Vstupenky
- objednávejte: na tel č.: 257721889 nebo 603 430 557

- kupujte: Salon Klára nám. Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice

Zdeněk (vpravo) a Franišek Šedivých na společném snímku z roku 2005. Na druhé fotografii stejná dvo-
jice v roce 1931, kdy bylo Zdeňkovi 8 let a Františkovi 4 roky.       Foto NN V. ŠEDIVÝ a ARCHIV

Šedivý snídal s americkým presidentem!
VE SPOJENÝCH STÁTECH ZEMŘEL BÝVALÝ ZADNOTŘEBAŇAN,  KTERÝ SE ODMÍTL PODVOLIT KOMUNISTŮM
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Obhájci titulu letos poprvé prohráli
ŘEVNIČTÍ POZEMNÍ HOKEJISTÉ ODEHRÁLI ZÁKLADNÍ ČÁST SVÉHO TURNAJE, TEĎ JE ČEKÁ FINÁLE
Řevnice – Základní hrací část letošního roční-
ku řevnického turnaje v pozemním hokeji Ban-
dy cup mají už týmy za sebou. Příští sobotu je
čeká závěrečné play off.
Devátý ročník turnaje Bandy cup spěje k závěru.
Uplynulou sobotu sehrály čtyři zúčastněné týmy
poslední zápasy základního kola. 
„Šlo v nich hlavně o přípravu na play off,“ řekl
František Zavadil, brankář dosud vedoucího týmu
IQ Ouvey. Favorizovaní obhájci titulu ovšem up-
lynulou sobotu poprvé ochutnali hořkost porážky!
Přesto se s jasným náskokem usadili v čele tabul-
ky, za nimi jsou Samotáři, Boston a Vyvolení. V
kanadském bodování se na prvních místech drží
Michal Sklenář  z IQ Ouvey, a »bostonská trojka«
Tlášek, Majer, Strejček. 
Play off se hraje v sobotu 18. 2. od 12 hodin na as-
faltovém hřišti za vodou. Po skončení přibližně v
15.30 budou slavnostně vyhlášeny výsledky a pře-
dány ceny. Pavla ŠVÉDOVÁ

Letům krystalizuje sestava
Lety - Letošní zimní příprava fotbalistů FK
Lety je podle jiného modelu, než jindy. Celé
zimní období hrajeme Vekra Cup na hřišti FK
SEMI Kačerov s umělým travnatým povrchem. 
Během turnaje sehrajeme 9 utkání s kvalitními
soupeři - všechny týmy až na dva hrají ve vyšších
soutěžích. Ve většině dosavadních zápasů podával
náš tým sympatické výkony. Dosud bylo sehráno:
FK Lety – Krč B 2:5 (1:2) 
Nusle – FK Lety 4:4 (1:2) 
FK Lety – Cholupice 1:6 (0:4) 
Kačerov – FK Lety 1:1 (0:0) 
FK Lety – Záryby 2:2 (0:0) 
Vyšehrad B – FK Lety 4:2 (3:1) 
FK Lety – Lochkov 2:2 (0:0) 
Zimní příprava bude po skončení turnaje pokračo-
vat dalšími přípravnými zápasy, z nichž vykrysta-
lizuje sestava týmu pro jarní mistráky. Kádr týmu
je již delší dobu konsolidovaný, očekávají se pří-
chody 2-3 hráčů pro jeho doplnění. Jiří KÁRNÍK

Dětské hřiště se odkládá,
lidé na anketu nereagovali
Hlásná Třebaň - Budování dětského hřiště v
Hlásné Třebani je odloženo na neurčito.
„Anketa, kterou vyvolala obec spolu s jednou z ob-
čanek Třebaně, nedopadla dobře,“ uvedla Jana
Gartová, členka kulturní komise. Na anketu, která
zjišťovala, kdo a jak by byl ochoten pomoci se
stavbou dětského hřiště, odpověděli dva lidé.
„Jeden člověk byl ochoten pomoci finančně, druhý
by i přidal sám ruku k dílu. Tento zájem lze však
celkově zhodnotit spíš jako nezájem,“ dodala člen-
ka zastupitelstva. 
Během tohoto roku bude oplocen pozemek patřící
k obecnímu úřadu - možná zde časem nějaké men-
ší hřiště pro děti přece jen vznikne.                    (šm)

Reportáž o cestě do Německa redakci zaslal
spolupracovník Našich novin, bývalý zadno-
třebaňský kronikář František Šedivý.         (NN)
Na poslední den si necháváme lahůdku: Wernige-
rode, perlu na úbočí Harcu. Máme dojem, že tady
se zastavil čas. Hned při okraji města stojí část
hradeb se dvěma baštami. Projíždíme ulice se za-
chovaným souborem hrázděné architektury od go-
tiky po současnost. Symbolem města je pozdně
gotická a renesanční radnice. Za ní nejstarší část
centra s hrázděnými domy. Z náměstí vede Široká
ulice s mnoha barokními a klasicistickými domy.
Město má dva kostely - sv. Jana s gotickými prvky
a barokní P. Marie. Zdá se, že jsme v jiném světě,
někde před dvěma sty roky či více. A to nás ještě
čeká Quedlinburg - další hrázděné království na
řece Bode. Kolem roku 800 byla na dnešním Zá-
meckém vrchu založena francká falc. Z osad pod

ní se ve 12. století vyvinulo město. Historické jád-
ro tvoří soubor hrázděných domů z 15. až 19. sto-
letí. Uchovaly se i části hradeb s věžemi a bašta-
mi. Na náměstí před radnicí stojí Rolandova so-
cha. Na cestě vedoucí k zámku je označeno místo,
kde císařské poselstvo oznamovalo korunování
Otty I. císařem Římskoněmecké říše. Při procház-
ce městem míjíme tři kostely, z nichž nejstarší je
románská bazilika sv. Serváce. Stojí na Zámec-
kém vrchu vedle renesančního zámku s barokními
interiéry. V trojlodní kryptě baziliky je zbytek pů-
vodního chrámu z desátého století.
Dojem z těchto měst je veliký. Tvoří tečku za ces-
tou po zemi našich sousedů, s nimiž jsme nežili
vždy v přátelství, ale s nimiž jsme v částech dějin
svázáni. Co nám z toho vyplyne v rodícím se ev-
ropském společenství, nám ukáže budoucnost.
(Konec) František ŠEDIVÝ

Ve Wernigerode se zastavil čas
REPORTÁŽ FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO Z CESTY DO NĚMECKA - 10)

Bandy cup spěje k závěru - 18. února se koná zá-
věrečné play off. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Zadní Třebaň - Sobotní podvečer 11. února si
skoro pět desítek obyvatel Zadní Třebaně zpří-
jemnilo posezením ve vinárně  kulturního do-
mu, kde se konala přednáška o Tibetu. 
Největší problémy byly s instalací promítacího
plátna, ale pak už šlo všechno jako po másle. 
Když se po šesté hodině zhaslo, všichni byli usa-
zeni na svých místech, mohla začít prezentace. Tu
si pro přítomné připravili manželé Mojžíšovi. Jan
Mojžíš se ujal funkce vypravěče jejich dobrodruž-
né cesty z Číny přes Tibet až do Káthmándú, man-
želka Květa jen napovídala. Zajímavostí bylo, že
celou tuto asi tisícikilometrovou cestu absolvova-

li se svými kamarády převážně na kolech. Vys-
lechli jsme si jejich zážitky z cesty na Mont Eve-
rest i z hotelů, kde byli ubytovaní. Víme, jak vypa-
dají tibetské chrámy, jak se pasou jaky i jak loudí
tamní děti. 
Přednáška trvala asi hodinu a půl a byla zajímavá,
srozumitelná a poutavá. Pak ještě manželé zodpo-
vídali dotazy posluchačů. 
Mnozí využili šance na zakoupení jejich cestopis-
ných knih o Tibetu, ale i Aljašce, kde byli dříve,
za zvýhodněnou cenu. Prezentace sklidila velký
úspěch diváků, tak doufejme, že takovýchto akcí
bude více. Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Manželé ujeli tisíc kilometrů na kole
V ZADNÍ TŘEBANI SE KONALA PŘEDNÁŠKA O CESTĚ Z ČÍNY DO KÁTHMÁNDÚ


