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Řevnice, Praha - Semifinálové olympijské
utkání českých hokejistů se Švédy sledovaly
24. 2. davy Pražanů na obří obrazovce na
Můstku. »Hlídali« je záchranáři z Řevnic.
„Během utkání jsme ošetřili dva lidi, kteří se
mírně zranili,“ řekl NN šéf záchranářů Bořek
Bulíček. „Po skončení hry se jeden Slovák pod
vlivem alkoholu vrhnul do vstupu metra, takže
jsme ho s otřesem mozku a zlomeninami
odvezli na chirurgii,“ dodal. Den nato Řevničtí
asistovali při vysílání utkání Česko-Rusko na
velkoplošné obrazovce instalované tentokrát na
Staroměstském náměstí, kde byla již služba
klidnější. „Pomáhali jsme pouze zajistit jednoho podnapilého,“ řekl Bulíček. (šm)

Ministr Jandák přijede
do Černošic na premiéru

Černošice – Ministr kultury Vítězslav Jandák,
herec Radoslav Brzobohatý a herečka Jaroslava Adamová budou hosty klubového večera,
který se 1. 3. koná v černošickém Club Kině.
Moderátorka Pavla Petráková Slancová přivítá
hosty v biografu ve 20.00, kdy bude zahájena premiéra dokumentárního filmu k 70. narozeninám
Mažňáka z Rychlých Šípů v podání Václava Sloupa. Během večera malíř Kristián Kodet předáva
»oskarová« ocenění za umělecké přečiny.
(pš)

Tající ledy vyděsily Poberouní

Parním vláčkem, který byl součástí programu už
XVII. zadnotřebaňského masopustu, se vezl i čert.
(Viz strana 3)
Foto Bohumil KŘEČEK

KARLŠTEJNSKÝ KEMP ZALILA VODA, OBCE SVOLÁVALY POVODŇOVÉ KOMISE

Dobřichovicím přibylo lidí,
hodlají se stát městem

Poberouní – Ledové kry hromadící se na Berounce u Karlštejna a v Černošicích vystrašily
v minulých dnech lidi žijící u řeky. Ve většině
obcí zasedaly povodňové komise.
Dvě velké bariéry vznikly na Berounce u Nižboru
a u Karlštejna, kry se hromadily i u Mokropes.
„Nejhorší pro nás byla situace v neděli 19. 2. odpoledne,“ řekl NN starosta Karlštejna Miroslav
Ureš s tím, že se v tu dobu začaly kry mezi tam-

NA KRÁCH. Pavel Blaženín z Černošic zlézá
kry, které se nahromadily na Berounce u Mokropes.
Foto pro NN Radek CIHLA

ním jezem a autokempem hromadit. Proto starosta svolal povodňovou komisi a místní hasiče.
„Voda zalila i část kempu, škody na majetku naštěstí nevznikly,“ oddechl si první muž Karlštejna. Zaplavené bylo zčásti i parkoviště. „V tu dobu
tam bylo dost aut, a tak hasiči objížděli Karlštejn
s hlášením, aby si šli lidé přeparkovat.“
Ureš pro jistotu povolal na »místo činu« i profesionální hasiče z Kladna. „Byl jsem ve spojení se
starosty Srbska i Hlásné Třebaně,“ řekl Ureš. V tu
dobu se řešilo, zda ledovou bariéru nebude nutné
odstřelit. „Zjistilo se ale, že by to pro obce pod
námi mohlo znamenat pohromu.“ Reálné nebezpečí pro svou obec si přijel obhlédnout též starosta Letů Jiří Hudeček. Ještě ten večer se sešel s
řevnickým kolegou. „Chtěli jsme být připravení, i
když jsem žádný problém nepředpokládal,“ uvedl
první muž Řevnic Miroslav Cvanciger.
Kvůli nahromaděnému ledu hrozilo nebezpečí také v Černošicích. Kry se tam 18. 2. nakupily u
Hladké skály, zaplavena byla městská pláž a cesta
pod ní. Povodňová komise uzavřela některé ulice
u řeky. Další den, kdy se Černošičtí dozvěděli o
problémech v Karlštejně, byla povolána do pohotovosti zásahová jednotka města. „Povodňo-vá
komise rozhodla o informování obyvatel v zá-plavovém pásmu řeky o nebezpečí a možné evakuaci,“ uvedl pracovník radnice Pavel Blaženín.
V uplynulých dnech se situace uklidnila, hladina
řeky klesla, navíc meteorologové předpovídají
mrazy. „Nové nebezpečí bude znamenat případné
další oteplení. Bude-li prudké, může řeka nadělat
škody,“ míní Ureš. S kolegy se však shoduje: Teď
nemůžeme dělat nic, jen čekat! Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovice – Dobřichovická radnice chce
ještě letos zažádat o změnu statutu obce na
město. Jediný bod, který Dobřichovickým ke
splnění kritérií chyběl, již byl splněn – počet
obyvatel přesáhl 3000.
O tom, že by dobřichovická radnice zažádala o
»povýšení« na město, již tamní zastupitelé jednali několikrát. Vloni rozhodli, že starosta
Michael Pánek má usilovat o získání statutu
města pro Dobřichovice. Protože obec překročila hranici počtu obyvatel stanovenou pro města,
nic už jí nebrání v cestě stát se vedle Řevnic a
Černošic dalším městem v dolním Poberouní.
„Máme 3025 obyvatel,“ upřesnil Pánek s tím,
že nyní musí zpracovat rozsáhlý elaborát, kterým se o povýšení žádá. „Chci to stihnout do
letošních komunálních voleb.“ Podle Pánka se
pro místní lidi nic zásadního nezmění. „Ničeho
se bát nemusejí, jde spíš o prestiž.“ (pš)

Řidič se vyhýbal srně, zničil
BMV a skončil v nemocnici

Řevnice - Srnce, která přebíhala cestu nad Řevnicemi směrem na Svinaře, se chtěl 21. února večer
vyhnout mladý řidič BMV. Dostal se do smyku a
naboural do nedaleké jabloně.
„Mladého muže jsme odvezli do nemocnice s podezřením na zlomenou ruku a otřes mozku,“ řekl
NN šéf řevnických záchranářů Bořek Bulíček.
„Řidič - na rozdíl od vozu a ovocného stromu dopadl ještě dobře,“ dodal.
(šm)
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»Formani« vyrazí z Haloun do Rokycan
HOSTINSKÝ VRBA A MIROSLAV DUDA ZE LHOTKY PODNIKNOU NEOBVYKLOU JÍZDU S KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM
Halouny, Lhotka - Formanskou jízdu z Haloun
do obce Veselá u Rokycan připravují Miroslav
Duda ze Lhotky a halounský hostinský Vrba.
„Povoz s plachtou, kobyla a hříbě, pes a my dva,“
odpovídá nadšeně na otázku, kdo pojede, lhotecký Mirek Duda. Oba aktéři se chystají vyjet v
první polovině července, jakmile skončí »sena«.
Cesta povede od halounské hospody podél lesa na
Lochovice. Zde také plánují poprvé přenocovat.
„Máme za Lochovicemi vyhlídnuté místo,“ prozrazuje Duda. „Uděláme si večeři v kotlíku, pivo
dostaneme od sponzorů, pro koně nasekáme trávu
- a něco pro psa také vezmeme.“
Celou cestu do obce Veselá, kde hospodaří syn
hostinského Vrby, a zpět chtějí oba novodobí for-

Středočeši mají vlastní
televizi, vysílá zprávy i tipy

Poberouní - Krajskou televizi si mohou naladit
obyvatelé středních Čech s pomocí kabelového
kanálu i na webových stránkách kraje.
Informace ze zasedání zastupitelstva i rady kraje
stejně jako kulturní tipy přináší středočeská televize. Poslechnout zprávy si můžete prostřednictvím webových stránek www.kr-stredocesky.cz, v
sekci Magazín, kde jsou shromážděny i archivní
zprávy. „Vysílat budeme na kanálu UPC Expres v
pondělí, středu, pátek a neděli v 9.00, 13.00 a
19.00, ostatní dny od 11.00, 17.00 a 23.00,“ uvedl
mluvčí krajského úřadu Martin Kupka s tím, že
obsah je aktualizován jednou týdně.
(pš)

V Řevnicích prasklo potrubí.
Nebylo poslední! hrozí rychtář
Řevnice – Bez vody byli několik dní obyvatelé řevnické Masarykovy ulice, kde prasklo
potrubí. Starosta města varuje: Problémů se
hned tak nezbavíme!
Vodovodní potrubí zkolabovalo předminulou
sobotu. „Voda netekla jak v Masarykově ulici,
tak i přilehlých částech,“ řekl k nehodě starosta
města Miroslav Cvanciger. Oprava poruchy
vodovodního řadu trvala až do úterka 21. 2. Do
té doby byli obyvatelé závislí na dodávkách
vody cisternou. „Na vině je počasí - mrazy, pak
velké oteplení,“ vysvětluje první muž města.
Ani v nadcházejících dnech nevidí situaci růžově. „Řady určitě ještě praskat budou, až se zase
změní počasí. Správce je proto neustále v pohotovosti,“ dodal. (pš)

S těmito koňmi podnikne hostinský Vrba (na kozlíku) dobrodružnou výpravu.
mani zvládnout během týdne. Zatím jízdu plánují
a shánějí sponzory. Na plachtě formanského vozu,
kterou začnou v nejbližších dnech vyrábět, nebude chybět symbol Našich novin, jejichž redaktor

Obyvatelům Letů se nelíbí jméno ulice
NĚKTEŘÍ LIDÉ ODMÍTAJÍ ŽÍT VE ŠKABRDLI, CHTĚJÍ NA VÝSLUNÍ
Lety – Novým ulicím, které vznikají na katastru obce Lety, chce tamní radnice dávat pouze
místní názvy. Některým obyvatelům se to ale
nelíbí.
Starosta Letů Jiří Hudeček informoval místní zastupitele, že obyvatelé z ulice Ve Škabrdli podali
žádost o přejmenování »jejich« ulice.
„Název jim nevyhovuje prý proto, že je to netypické jméno a nikdo neví, co znamená. Navrhli
názvy Na Výsluní anebo Jaroslava Haška,“ uvedl
Hudeček s tím, že zastupitelé se shodli, že bude
původní název zachován. „Je pravda, že není příliš jasné, co jméno znamená, ale objevuje se už ve
starých zápisech kronik,“ odůvodnil postoj radnice její první muž a současně uvedl, že se rychta
snaží právě o zachování starých místních názvů.
„V minulých letech vzniklo asi deset ulic, všech-

Dobřichovičtí bojují o Zlatý erb
SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY SE HODLAJÍ ZÚČASTNIT I ŘEVNICE
Poberouní – Štěstí v soutěži o nejlepší webové
stránky obce zkouší radnice v Dobřichovicích,
která již v roce 1999 cenu Zlatý erb vyhrála.
Řevničtí uvažují o účasti příští rok.
Hned ve třech kategoriích byla vyhlášena soutěž
Zlatý erb, která se koná letos již poosmé: kategorie nejlepší webové stránky města, obce a nejlep-

Foto NN J. KOZÁK

také část cesty s povozem pojede.
„Těším se jak malej kluk,“ končí Duda. „Už mám
všechno připravené. Hlavně, aby nám vyšlo počasí,“ dodává.
Josef KOZÁK

ší elektronická služba. Ze Středočeského kraje se
do klání přihlásilo 18 obcí a 14 měst. Z kraje kolem dolního toku Berounky je však v seznamu jediné jméno: Dobřichovice!
„Cílem této soutěže je podpořit modernizaci informačních služeb úřadů veřejné správy,“ uvedl
ve Středočeských listech náměstek hejtmana Vilém Žák. Dodal, že šanci uspět nemají pouze radnice, kterým se o stránky starají profesionálové.
„Přední příčky mohou obsadit i ty malé obce, kterým webové stránky zajišťují nadšení amatéři.“
To byl také případ Dobřichovic, které v roce 1999
soutěž vyhrály. „Tehdy bylo jen celostátní kolo, v
současnosti už se konají i krajská. V něm jsme loni skončili druzí,“ řekl NN dobřichovický starosta Michael Pánek. Štěstí zkouší rychta i letos.
Také Městský úřad Řevnice se chce do soutěže
přihlásit, ale až příští rok. „Máme teď sice nové stránky, ale některé detaily ještě dolaďujeme. Do
lednového termínu odevzdání přihlášek jsme neměli vše dokončeno, takže se přihlásíme za rok,“
říká starosta města Miroslav Cvanciger.
V krajském kole porota hodnotila, jak úřady prezentují povinné informace i dokumenty a zaměřila se i na doplňkové informace, přehlednost stránky a nápaditost. Celostátní kolo vypukne 3. března.
Pavla ŠVÉDOVÁ

DLE?
ŠKABR
ny vycházejí ze starých
e co je tě nám to!
ít
V
pojmenování: Na HvězNapiš
dárnách, Na Šiltovce...,“
řekl Hudeček. V záloze má úřad i jména již nežijících osobností, které byly spojeny s obcí. „Bývalý starosta Sokola Libor Švéd třeba navrhoval,
aby se některá ulice jmenovala po zakladateli
skautingu Benjaminu Svojsíkovi, který pocházel z
Letů,“ doplnil Hudeček.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Zima zkomplikovala odvoz
komunálního odpadu

Zima nám snad již pomalu odchází. Musím říci,
že nám pěkně komplikovala odvoz komunálního
odpadu. Časté změny teplot vytvářely na cestách
několikacentimetrové ledové povrchy. Tím se staly
nejen nesjízdné, ale i neschůdné. Doufám, že kontejnery s posypem rozmístěné po obci přispívaly k
vyřešení tohoto problému.
Minulý týden jsme obdrželi smlouvu od firmy, která nás kontaktovala ohledně rozmístění výstražných značek Pozor děti! po obci. Administrativní
proces tedy trval asi rok. Spolu se zástupcem firmy jsme vytipovali 3 místa, jež budou těmito značkami osazena - vchod do školy, školní hřiště a přechod u hasičárny. Náklady pro obec za 6 značek
činí 6 Kč. Věřím, že tento krok přispěje k bezpečnosti dětí. Řidiče prosím, aby vzali tyto značky na
vědomí a jezdili ohleduplně.
Mějte se hezky, společně s vámi se na jaro těší
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Masopustní vláček praskal ve švech
SEDMNÁCTÝ ZADNOTŘEBAŇSKÝ MASOPUST: STOVKY LIDÍ, SKVĚLÉ POČASÍ, FRAŠKA I PARNÍ VLAK

Zadní Třebaň, Podbrdsko - Sedmnáctý ročník
poberounského masopustu se konal uplynulou
sobotu v Zadní Třebani. Letos poprvé byl spojen s jízdou zvláštního parního vlaku.
Masopust začal po desáté hodině jarmarkem a
produkcí hudební skupiny Třehusk. Na prostranství před zadnotřebaňským Společenským domem
v tu chvíli bylo několik stovek návštěvníků; ochutnat mohli všechno možné od cukrové vaty, přes
grog až po laskominy zabíjačky, kterou již tradičně připravili místní hasiči.
Kolem čtvrt na jedenáct zahájili ochotníci a soubor Notičky masopustní frašku o lehkovážné Kačce, která byla pro třpytivé štěstí ochotna upsat
duši čertu. Ale nakonec přiletěl anděl, poradil a
Káča byla opět volná.
Pak vyrazil průvod maškar. Letos šlapal po zkrácené trase, neboť v jednu hodinu už čekal na účastníky masopustní parní vláček, aby se vydal na
první masopustní cestu Podbrdskem. Díky Frydrichovům, Jindáčkovům, Tučkovům a pí Frýdlové

Děti cestovaly kolem světa
a obdivovaly kouzla kejklíře

Zadní Třebaň - Na cestu kolem světa se mohli
vydat návštěvníci dětského karnevalu, který
uplynulou neděli tradičně zakončil v Zadní
Třebani oslavy masopustu.
Třebaže se termín masopustního karnevalu v
Zadní Třebani sešel na den i hodinu přesně s řevnickou »konkurencí« v režii tamních hasičů, praskal třebaňský Společenský dům ve švech. Kromě osmi desítek dospělých tu byla stovka dětských masek: šašků, ježibab, byly tu i roztleskávačky, kovbojové, lev, tygr, beruška, kočka... K
tanci a poslechu tradičně vyhrával staropražský i
moderně laděný Třehusk. Naopak poprvé se na
sále objevil kejklíř Petr Theimr. Kromě čísla na
chůdách nadchl prcky svými kouzly. Nechyběly
ani soutěže, v nichž se caparti vydali na rychlocestu kolem světa. Nejprve s kufry absolvovali
slalom, pak se mohli ohřát ve slunné Africe, to
když nosili ošatky na hlavách, atmosféru Číny
navodilo klání s dřevěnými hůlkami. Finále zpestřila soutěž o nejlepší masku. Pětičlenná porota
se při výběru pěkně zpotila. Nakonec ocenila devět maškar ve třech kategoriích, speciální taneční
cenu udělil kejklíř spolu s muzikanty Třehusku.
Velký dík všem, kteří Našim novinám při organizaci karnevalu pomohli.
(pš)

KOBLIHY CHUTNALY. Na výborných masopustních koblížcích si u Frydrichů pochutnávali také medvěd (Miroslav Stříbrný) a medvědář Josef Jahelka.
Foto Bohumil KŘEČEK
za skvělé dobroty, které připravili pro maškary
pochodující v průvodu. Odjezd vláčku odpískal
stylově oděný senátor Jiří Oberfalzer, který nad
letošním masopustem převzal záštitu. Asistoval
mu poslanec Jan Schwippel, jenž se vhledem k
datu (25. 2.) oblékl do uniformy Lidových milicí.
Počasí masopustu a jízdě více než přálo. Celý den
svítilo sluníčko, a tak není divu, že vlak praskal ve
švech. Ve vagonech nebylo k hnutí a kapela Třehusk vyhrávala skoro celou cestu do Lochovic na
otevřené plošině barového vozu. Celou trasu lemovali fotografové a zvědavci. Ve Všeradicích nastoupily místní maškary vedené loupežníkem,
místo medvěda si vedly opici. V Osově místo hasičů přivítaly vlak chlebem a solí selky z Lážovic.
V Lochovicích bylo nutno vysypat popel, doplnit
uhlí a dočerpat vodu. Tu ostatně lokomotiva doplňovala i jinde na trati, čehož se ochotně ujali hasiči z Litně. Těsně po páté dorazil vlak zpět do Zad-

ní Třebaně a masopust pak pokračoval posezením
ve Společenském domě, samozřejmě při písničkách poberounského Třehusku. Díky všem, kteří
přiložili ruku k dílu!
Josef KOZÁK

Parním vlakem jely i Japonky
Zadní Třebaň – Z celé republiky přijeli lidé do
Zadní Třebaně, aby tu uplynulou sobotu oslavili
masopust. Dvě dámy dorazily dokonce až ze
země vycházejícího slunce, z Japonska.
„Mam papírky, oranžový hezký, kde to psali,“
vysvětlovala mladá Japonka, jak se o veselici
dozvěděla. S videokamerou a fotoaparátem v
ruce usmívající se Japonky absolvovaly i cestu
narvaným parním vlakem. „Hezky tradice, moc
se nám líbí. U nás podobny není,“ lámanou
češtinou sdělovala žena, která se v Praze učí
česky. (pš)

Svinařský masopust byl ve znamení ptačí chřipky
V PRŮVODU POCHODOVALY ZASLOUŽILÉ PIONÝRKY I HEREČKY JANA ŠVANDOVÁ A ANDREA ČUNDERLÍKOVÁ
Svinaře – Ve znamení ptačí chřipky se nesla letošní pátá oslava masopustu ve Svinařích, která se konala 18. února. V maškarním průvodu totiž převažovali ptačí opeřenci. Není divu, že i letošní svinařský Král masopustu měl peří.
Masopust vypukl před svinařskou
hospodou U Lípy dopoledne, kdy se
tu prodávaly zabijačkové pochoutky.
Krátce po jedné se do šenku pomalu
začaly trousit maškary. Mezi prvními se na sál dostavil starosta obce
Vladimír Roztočil v masce čápa, také jeho paní pro letošek zvolila peří
– pro změnu slepičí. Byla tu i další
slípka, kachna, tučňák...
„Ptáků se letos opravdu sešlo hodně.
Asi to má nějakou souvislost s ptačí
chřipkou. Možná se brzy takhle volně ptáci nebudou moci pohybovat,“
prohodil ironicky Roztočil. V průvodu nechyběla ani další zvířata medvěd s medvědářem, slon. Dorazila i
výprava pionýrek, mávátka s holubicí míru ovšem brzy vyměnily za
štamprličky s kořalkou.
„Napočítal jsem na šest desítek ma-

Ve svinařském masopustním průvodu se zasloužilými pionýrkami pochodovaly i herečky Andrea Čunderlíková a Jana Švandová. Foto NN M. FRÝDL

sek. Je to méně než v minulých letech, ale zaplať pánbů za to,“ vypočítával Roztočil, který průvod v čele s
koňským povozem dirigoval.
„Letos začneme nad hospodou, protože tam se nikdy nedostaneme,“ zavelel Roztočil. Pak už se jen koštovaly koblihy, jednohubky, uzenky a
karbanátky, pilo a zpívalo za doprovodu poberounské kapely Třehusk.
Připít si s medvědem kořalkou přišly
i herečky Jana Švandová a Andrea
Čunderlíková.
Zpět na sál se maškary vrátily těsně
před setměním. Prckové si odnesli
ceny, stejně jako na večerní tancovačce dospělý Král masopustu –
kachna Mirka Kavalíra. Nejlepší
koblihy – ovšem plněné uzeným masem – podle poroty přichystala Jana
Hanková. „Dostala láhev griotky a
samozřejmě mouku,“ potvrdil starosta. Zatímco on na večerní tancovačce vydržel po náročné oslavě do
jedné, ostatní se bavili ještě o hodinu
déle. „Jsem rád, že nakonec všechno
vyšlo. I to počasí,“ pochvaloval si
Roztočil.
Pavla ŠVÉDOVÁ
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Karlštejnští nechtějí čekat ve frontě
NA PŘÍPRAVĚ VÝSTAVY O CÍSAŘI KARLU IV. SE PODÍLELO NĚKOLIK OBYVATEL DOLNÍHO POBEROUNÍ

Karlštejn – Obyvatelé Karlštejna
v čele se starostou obce Miroslavem Urešem hodlají podniknout
hromadnou výpravu na Pražský
hrad. Tam se koná jedinečná výstava Karel IV. - císař z Boží milosti, na jejíž přípravě se podílelo
mnoho lidí z našeho kraje.
Výstavu, kterou odborníci považují
za největší letošní počin v kultuře, si
Karlštejnští nechtějí nechat ujít.
„Máme v plánu se jet na Hrad podívat. Naše kulturní sdružení předpokládá, že podnikneme autobusový
zájezd,“ říká starosta obce pod hra-

dem Karlštejnem, ze kterého na výstavu českého gotického umění putovaly také dva obrazy od Mistra
Theodorika. Ty byly původně součástí výzdoby Kaple svatého Kříže.

Karlštejnští doufají, že se jim podaří
k expozici, na kterou se stojí dlouhé
fronty, proklouznout bez čekání.
„Sháníme kontakty, abychom nemuseli stát ve frontě,“ dodal Ureš.

Kardinál Vlk vyrazil
do Dobřichovic

Drátenická škola
usiluje o nový rekord

Zadní Třebaň - Zadnotřebaňská
drátenická škola se hodlá ucházet
o zápis do České knihy rekordů.
V zadnotřebaňské málotřídce se dospělí již šestým rokem mohou vzdělávat v zapomenutém drátenickém
řemesle. Otevřeny jsou lekce pro
začátečníky i pokročilé. Jak si vyrobit drátenické kraslice, se můžete
naučit 4. 3., kdy se zájemci budou
učit jednoduché i složité vzory.
V uplynulých pěti letech prošlo drátenickou školičkou 165 lidí, kteří získali osvědčení Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha. Celkový počet těch, kteří navštívili alespoň jednu lekci, překročil v lednu
hranici pět set. Proto se lektor Petr
Musil rozhodl ucházet se na červnovém festivalu rekordů a kuriozit v
Pelhřimově o zápis do České knihy
rekordů v oboru počtu vyškolených
dráteníků.
(pš)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

4. 3. 18.00 JESKYNĚ
11. 3. 18.00 JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

KINO MÍR BEROUN

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
2. 3. – 5. 3. 17.30 a 20.00 (So 20.00)
EXPERTI
4. 3. 13.00 HARRY POTTER A
VĚZEŇ Z AZKABANU
4. 3. 16.30 HARRY POTTER A
OHNIVÝ POHÁR
5. 3. 15.30 PANE, POJĎTE SI HRÁT
6. 3. 13.45 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
6. 3. – 7. 3. 18.30 (Út 17.30) OBCHODNÍK SE SMRTÍ
7. 3. 20.00 AŽ PŘIJDE KOCOUR
8. 3. 17.30 a 20.00 SUPER SIZE ME
9. 3. 20.00 MOTOCYKLISTICKÉ
DENÍKY
9. 3. – 18. 3. 17.30 a 20.00 (Čt 17.30;
11.,12.,13.,15. 15.30 a 17.30 a 20.00)
RAFŤÁCI

KINO MNÍŠEK POD BRDY

1. 3. 18.00 a 20.00 JESKYNĚ
4. 3. 18.00 a 20.00 KUNG-FU MELA
8. 3. 18.00 a 20.00 V MOCI ĎÁBLA
11. 3. 16.00 a 18.00 RYCHLÝ STRIPES

CLUB KINO ČERNOŠICE

5. 3. 16.00 ANDĚL PÁNĚ
7. 3. 20.00 ELIZABETHTOWN
12. 3. 16.00 HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

Unikátní výstava je pro obyvatele na
dolním toku Berounky výjimečná
ještě z jednoho důvodu. „Podílelo se
na ní několik lidí z našeho kraje.
Kromě sochaře Petra Váni z Karlíka,
to byli spolupracovníci z Hlásné
Třebaně, Řevnic i Mokropes,“ vypočetla komisařka výstavy Duňa Panenková, jež žije v Letech. Speciálně
pro Naše noviny slíbila uskutečnit
schůzku se všemi poberounskými
umělci, kteří mají či měli s výstavou
co do činění.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovice – Půl dne strávil v
Dobřichovicích na vizitaci tamní
farnosti pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk.
Vlka v obci přivítal starosta obce
Michael Pánek. Přítomen byl i řevnický farář Robert Hanačík, se kterým pak kardinál sloužil v kapli
dobřichovického zámku mši svatou. Miloslav Vlk pak odpovídal
na dotazy farníků. Po půlhodinové
diskusi následoval slavnostní oběd
v restauraci Zámecký had.
„S panem arcibiskupem jsme se
bavili mimo jiné o jeho plánované
cestě do Říma,“ řekl Pánek. (pš)
SOCHY INSTALOVAL VÁŇA. Na instalaci soch k výstavě o císaři Karlu IV. na
Pražském hradě dohlížel karlický sochař Petr Váňa.
Foto ARCHIV

Tipy NN

Soutěžili herci i exhibicionisti

* Školní ples můžete navštívit 4. 3.
od 19.30 v Club Kině Černošice.
Čeká vás předtančení, tombola a
hudba v podání Fanny dance bandu.
Cena vstupenky je 200 Kč.
(pš)
* Masopustní rej se koná 4. 3. v
Bratřínově. Masky na obchůzku vsí
za doprovodu kapely Třehusk vyrazí
ve 12.00 od místního hostince. (mif)
* Irský den svatého Patrika můžete
oslavit 10. 3. koncertem, který v
Club Kině Černošice začíná ve
20.30. Vystoupí skupiny Jauvajs a
Fiannan. K vidění budou také irské
tance a step.
(pš)
* V. ples pořádá 11. 3. od 19.30 řevnická škola se souborem Klíček v
Lidovém domě Řevnice. Hraje Velký taneční orchestr Václava Zelinky.
Na návštěvníky čeká tombola i předtančení dětského souboru a skupiny
Dvorana Country Dancers.
(pš)
* Den osovských žen se koná 11. 3.
v Osově. V sokolovně od 17.00 hraje
poberounská kapela Třehusk. (mif)
* Kapela Blues Messengers zahraje
bluesovou klasiku (R. Johnson, W.
Dixon, M. Waters, B. Guy, J. Winter,
J. Hendrix, Stevie Ray Vaughan) i
současnou podobu blues 11. 3. od
20.30 v černošickém Club Kině. Vstupné 70 Kč.
(pš)
* Třetí kolo soutěžní přehlídky kapel Šiba Music Chance 2006, které
bojují o postup do květnového finále, se koná 17. 3. v Club Kině Černošice. Od 19.30 hrají Brenda Volšová, Prowizorium a 3 Faces.
(pš)
* Mezinárodní kapela hrající moderní jazz se představí 18. 3. od
20.30 v Club Kině Černošice. (pš)

LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI ZMĚŘILI SÍLY V RECITACI BÁSNÍ
Liteň - Článek o recitační soutěži
redakci zaslal žákyně liteňské základní školy.
(NN)
Publikum tvořené žáčky z prvních
tříd zvedalo nad hlavu transparenty
s nápisy »Do toho!« nebo »Vyhraješ!«, kterými povzbuzovali své spolužáky při recitační soutěži, která se
konala v ZŠ Liteň. V očích soutěžících se mísilo vzrušení s nervozitou,
ale nakonec se dá říci, že všichni
přežili ve zdraví.
Žáci, kteří se rozhodli recitovat, byli
rozděleni do několika kategorií. Z
každé kategorie postupovali dva do

okresního kola. Několik statečných
se dokázalo natolik odvázat, že nám
předvedli nejenom skvělý recitační
výkon, ale i krásné herecké představení. Zvlášť mě zaujal jeden chlapeček, který se při svém projevu tak
úžasně chytal za srdce, že prostě
MUSEL postoupit. Soutěžící si na
pomoc přinesli i dekorace, například
obrázky, nebo maskoty v podobě plyšových zvířátek. Někoho zmohla nervozita, někdo byl naopak naprostý
exhibicionista. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne.
Pavla ROZTOČILOVÁ, ZŠ Liteň

V Sále bude hrát Merta
DOBŘICHOVIČTÍ SE MOHOU TĚŠIT I NA BUCHTY A LOUTKY

Dobřichovice – Lahůdku divadelní, hudební i cestopisnou si pro diváky připravila dobřichovická referentka kultury Andrea Hrubá.
První březnovou sobotu se v sále dr.
Fürsta představí hudebníci Vladimír
Merta a Jana Lewitová. Se skladbami Johna Dowlanda, anonymními
baladami i vlastní tvorbou inspirovanou renesancí vystoupí od 19.30.
V neděli 5. března se v areálu dobřichovického zámku bude hrát divadlo
– představení Tři malá prasátka sehrají Buchty a loutky od 15.00.
Více o expedici na koních, kterou
napříč Patagonií podnikl Daniel Há-

la z Klubu přátel jezdecké turistiky
na přelomu roku 2000 a 2001, můžete vyslechnout 18. 3. od 16.00. Ve
Fürstově sále se mimo jiné dozvíte o
mentalitě obyvatel Chile, o jejich
zvycích i kultuře týkající se koní.
Jaro přivítají divadélkem a koncertem Dobřichovičtí 21. března v místním parku. Setkají se zde děti z nadace Náruč, základní školy, dětského domova i diagnostického ústavu.
V rámci akce proběhne výběr oblečení, hraček a knih pro dětský domov a dražba dětských výtvarných
prací ve prospěch dětského domova.
Pavla ŠVÉDOVÁ
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Informační část mikroregionu Horymír
číslo 4 (51)
Ve Chlumci vyhrála baletka
Chlumec – Maškarní karneval pro děti pořádala 19. 2. obec Velký Chlumec
na sále obecního úřadu.
Sešlo se zde 30 masek, děti tančily a soutěžily. S nejlepší maskou byla vyhodnocena
Markétka Mandátová, která byla za baletku.
Nejlepšími tanečnicemi se staly Adrianka
Ticová a Šárka Kameníková.
(lk)

Sdružení Symbióza
pořádá úklid listí aleje
Osov – Občanské sdružení Symbióza
pořádá úklid spadaného listí
v osovské aleji, která je napadena klíněnkou jírovcovou.
Zatím jediným účinným bojem proti klíněnce je sběr spadaného listí a jeho likvidace. I když ani tento způsob není 100% účinný, sníží se tím velikost populace klíněnky
a stromy dostanou větší šanci s tímto parazitem bojovat.
Žádáme proto všechny, kterým není osud
osovské aleje lhostejný, aby nám dne
25.3.2006 od 9:00 přišli pomoci listí
zlikvidovat.
Vít MARŠÁLEK

Zrodil se další masopust
VŠERADICEMI POCHODOVALO KOLEM 30 MAŠKAR
Všeradice – Premiérový masopustní
průvod maškar se konal v sobotu
18. února ve Všeradicích pod záštitou
obecního úřadu a starosty Jiřího
Špalka.
„Obec to financovala a já zorganizovala,“
říká hlavní režisérka prvního průvodu Mirka Suchá, původem z Leče. „Byla jsem překvapena, kolik lidí přišlo a kolik bylo maškar. Dělala jsem to prvně a měla jsem trochu strach. Příští rok budu chytřejší.“
Podle nezávislých odhadů se sešlo kolem 30
maškar, malých i velkých, a dalších 60 divá-

ků v civilu. Chvilku po jedné hodině po poledni zahrála kapela »Švejk band« na návsi
před obecním úřadem úvodní písničku a
průvod vyrazil na cestu po obci. Maškary
poháněl dráb, první pomoc poskytovala
zdravotní sestřička a příslušník VB
»rozdával« pokuty projíždějícím řidičům.
Po půl páté průvod dorazil do restaurace Na
růžku, kde se krátce posedělo. Muzikanti
pak odjeli na večerní hraní do Rakovníka.
Večer se konala zábava, ale to už byla účast
slabší, protože hodně účastníků unavena
odešlo.
„Příště určitě zábavu dělat nebudeme, spíše
prodloužíme posezení,“ končí organizátorka
Mirka Suchá. „Všem se to líbilo, alespoň
jsem žádnou stížnost neslyšela.“
Některé z masek prvního všeradického masopustu měli možnost vidět i cestující
zvláštního masopustního vlaku v sobotu
25. února.
Josef KOZÁK

V Osově hodnotili fotbal
i celou činnost klubu

SN HOVÝ DOMEČEK. Letošní sn hová
nadílka přála i zvláštním stavbám. Na
osovském masopustu například předvedla Adélka Veselá, jak se bydlí ve sn hovém igl .
Foto NN J. KOZÁK

Osov – Na poslední únorovou sobotu
sezval Sportovní klub Osov své členy
i příznivce na výroční schůzi.
„Rok uteče jako voda a scházíme se opět,
abychom zhodnotili činnost našeho sportovního klubu.“ Těmito slovy zahájil předseda klubu Jan Hošťálek st. osovské sportovní setkání a pokračoval tím, že v uplynulém roce se sportovci věnovali i brigádní
činnosti, opravě střechy hlavní budovy a ve
spolupráci s nájemcem J. Budilem pořídili
nové kotle, vchodové dveře a část dlažby
v pohostinství. (Dokončeni na stran 6) (rk)

PR VOD MAŠKARÁK . První všeradický
pr vod masopustních maškar vedla kapela »Švejk band«.
Foto D. JEČNÝ

Soupeři roku: Osov a Vižina
V sobotu 11.2. všichni sportovci a
sportovní příznivci TJ Vižina přišli
zhodnotit na výroční hromadu výsledky své činnosti v roce 2005.
V loňském roce si TJ Vižina připomn la
10. výročí založení a nelehké začátky. Hostovalo se na hřišti ve Chlumci, po třech letech existence se postoupilo pod vedením
pana Mosera do 3. třídy, což bylo považováno za velký úsp ch. V roce 2000 se na
Vižin slavnostn otevřelo nové fotbalové
hřišt , a tak se mohlo hrát konečn
„doma“. Pak postupn začaly přicházel
neúsp chy a pád do 4. třídy. Uplynulou
sezonu na valné hromad zhodnotil současný trenér F. Stan k takto: „Naší prioritou by m lo být zúročení našich dobrých
výsledk z podzimní sezóny, kdy jsme na
prvním míst , a pokusit se toto umíst ní
udržet a zaútočit na postup. Velkým soupeřem budou Osováci, ale v řím, že se
nám to podaří“. Na valné hromad byli
představeni členové nového výboru a ti
seznámili přítomné se svými plány na rok
2006. Mluvilo se o hospodaření klubu a
diskutovalo se o fotbalu. (Jf)
Dne 24.3. 2006 od 8 do 15 hod. pořádá
Mateřská škola Osov den otevřených
dveří. Můžete podat žádost o přijetí do
MŠ. Rodiče k žádosti přinesou rodný list
dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny. (lk)

ZÁMEČNICTVÍ HOŠŤÁLEK
Jan Hošťálek, 267 25 OSOV 41,
Mříže, vrata, ploty, zábradlí, bezpečnostní
dveře, svařování oceli i litiny

Tel: 606 390 949
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Nejlepší maskou se stala »Laciná dívka«
NA DĚTSKÉM KARNEVALU DOSTALI ODMĚNY VŠICHNI, DOSPĚLÝCH MASEK PŘIŠLO 21
Vižina – Na Vižině by sobota 18. února mohla nést přívlastek karnevalová.
Hned ráno se sešlo několik sportovců
v hasičské zbrojnici, aby vybrali a nachystali tombolu na večerní karneval.
Celé dopoledně měli plné ruce práce.
Ve 14 hodin odpoledne se spousta dětí vypravila na sál místní restaurace v pestrých
kostýmech, aby si ho co nejlépe užila.
Všechny mile p ekvapil klaun v pestrobarevném obleku s červeným nosem v podání
paní Aleny Hrzalové, který celé odpoledne
děti provázel, motivoval k různým soutěžím a vyzýval k tanci. V úvodu se chtěl se
všemi maskami seznámit, a proto postupně
vyvolával všechna zví átka, klauny, princezny, Karkulky, indiány, piráty, rytí e, kuchae… a každý, o kom byla eč, se p išel ostatním p edstavit. Tancovalo a soutěžilo se až
do pozdního odpoledne. Celkem dorazilo na
40 masek, a protože by bylo velmi těžké vybrat tu nejlepší, dostávali odměny všichni,
kdo se karnevalu zúčastnili.
Večer se p išli bavit dospělí. Ani zde masky
nezůstaly pozadu. P išlo jich 21 a za nejlepší
byly vybrány Laciná dívka, Šílená kráva a
baletka. Ač masky rodu ženského, p edstaviteli byli pánové V. Štáral, P. Fiala a p es-

Vižina buduje vodovod a
dodělá sportovní areál
* Obecní zastupitelstvo obce Vižina se rozhodlo z ídit obecní vodovod. Zdroj vody
už je hotov a v současné době se p ipravuje projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení.
* OÚ Vižina bude nadále pokračovat
v budování sportovního areálu. V letošním roce plánuje výstavbu víceúčelového
h iště pro sportovní hry.
* Z rozpočtu byl poskytnut finanční p íspěvek nemocnici v Ho ovicích, pro nevidomé spoluobčany organizaci Zora a na
jízdu masopustního parního vlaku.
* V sále Europajzlu začaly pod vedením
zkušené cvičitelky dívky a ženy cvičit aerobic. Schází se v hojném počtu s velkým
nadšením, že mohou pro své tělo něco
prospěšného udělat.Toto místo využívají
ke sportování i muži, schází se zde a hrají
ping pong.
(jf)

polní mládenec. V tombole bylo p es 100
cen, a protože každý lístek vyhrával, odcházeli všichni spokojeni a vytancovaní kolem
čtvrté hodiny ranní. Poděkování pat í orga-

nizátorům, těm, kdo p ispěli do tomboly, a
obsluze Europajzlu. Neměla to jednoduché,
protože Češi hráli olympijský hokej a hospoda praskala ve švech. Jana FIALOVÁ

Maskám vižinského karnevalu dospělých kraloval Václav Štáral.

Foto ARCHIV

V Osově hodnotili fotbal i celou činnost klubu
(Dokončeni ze strany 5)

Pro údržbu sportovního za ízení využívá SK
Osov také finanční výpomoci od St edočeského kraje. V roce 2005 byla klubu poskytnuta dotace na opravu fotbalových branek.
Novinkou osovského klubu je mužstvo žáků
a podle trenéra Petra Kočího je jejich p ístup k tréninkům i zápasům velmi dobrý.
„Do mistrovských zápasů jsme nastupovali
v „A“ skupině okresního p eboru a v soutěži
odehrálo mužstvo 11 zápasů. V některých
utkáních jsme zaplatili nováčskou daň a
prohráli s vyšším rozdílem, nebo jen těsně
o jeden gól. Poda ilo se nám také dvakrát
vyhrát a to s mužstvy Mo ina a Hudlice,“
zhodnotil trenér Kočí snahu mladých fotbalistů a dodal, že v současné době probíhá
zimní p íprava v tělocvičně místní školy.

Zimní p ípravu začali i muži, kte í působí
ve 4. t ídě odd. A.
„Podzim jsme začali velmi dob e, po polovině soutěže jsme na 2. místě za klubem Vižina. Nejlepšími st elci jsou Aleš Bábíček s
osmi góly a Jan Hošťálek ml. se šesti góly,“
zhodnotil podzimní sezónu vedoucí mužstva Karel Procházka. „V zimní p ípravě se
mužstvo sešlo v hale na Tmani ve vysokém
počtu a mužstvo je posíleno o nového hráče
Jaroslava eho e ze Všeradic“.
Od začátku b ezna jsou opět plánována p átelská utkání mužů a to vždy v sobotu od
15 hodin. První zápas bude odehrán v Litomyšli 4. b ezna a další dvě utkání budou
hrána na h išti osovského klubu dne
11. b ezna s klubem Hostomic a 18. b ezna
s SK Chlumec.
Radka KOČOVÁ

Poradna zdraví Provasu

Všichni Josefové a Josefky, Pepíci i Pepinky, a samozřejmě
nejen oni, jsou zváni v sobotu 18. března 2006 v předvečer svátku svého patrona do útulného prostředí hospůdky u
kostela v Osově, aby se zde společně pobavili a poveselili.
K dobré náladě bude od 20 hodin hrát osovská country
skupina Šporny.
(jp)

V březnu je nejvíce ohroženým orgánem žlučník.
Potíže se projevují především
většími i menšími záněty žlučníku a žlučovodů, což v praxi
přináší zvýšené říhání, tlak
pod hrudní kostí, bolesti od
středu hrudníku až pod pravou lopatkou, záchvaty hněvu
a mechanické potíže jako jsou
například “tenisový loket“ nebo
bolest pravého kyčle.
Znakem měsíce března je
hněv, tudíž i žlučníku. Přestaň
se zlobit na ty druhé a pracuj
na sobě a svém žlučníku. Na
funkci žlučníku jsou závislé

i svaly
a
šlachy v těsné
“spolupráci“ s ledvinami, což
bývá zdrojem potíží při určení
příčiny nemocí.
Prevence je jednoduchá: omezte živočišný tuk, plnotučné
mléko, tučné
sýry, žloutky,
máslo, červené maso, ostrá a
tučná jídla. Máte-li po tučném
jídle bolesti v pravém podžebří, pijte 3x denně šálek čaje
obsahujícího
hořčiny, které
podporují odtok žluči, například z pampeliškového kořene,
řepíku, řebříčku, zeměžluče, pelyňku sporýše apod.
Miloslava HRZALOVÁ

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, R. Kočová.
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá, H. Veselá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz
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Řevničané chtějí zpomalovací prahy
„VYBUDUJEME JE V ULICÍCH, KUDY CHODÍ DĚTI DO ŠKOLY,“ SLIBUJE STAROSTA MIROSLAV CVANCIGER
Řevnice – Zpomalovací prahy žádají mnozí
obyvatelé Řevnic na frekventovaných ulicích.
Starosta města Miroslav Cvanciger však tvrdí:
„Prahy nejsou samospasitelné!“
O umístění zpomalovacích prahů se v Řevnicích
hovoří již několik let. Jejich zřízení navrhla v internetovém diskusním fóru města i jedna z řevnických rodaček: „I když máme uvítací billboard, že
v našem městě je rychlost 40km/h, tak zrovna v
místech školky a přechodu pro chodce u obchoďáku by bylo lepší umístit zpomalovací práh. Ten
alespoň donutí řidiče přibrzdit.“

Muž z Hatí přišel v Řevnicích
na nádraží o kufr s mobilem

Řevnice – O věci za 2300 korun přišel pětatřicetiletý muž z Hatí, když strávil noc na 11. 2. v
čekárně řevnického nádraží.
Muži ujel poslední večerní vlak do Prahy. Rozhodl se tedy počkat na ranní spoj. Sedl si na lavičku, diplomatku položil vedle sebe a před půlnocí usnul. Když se v šest hodin probudil, tašku
už nenašel. Byly v ní doklady, karta zdravotní
pojišťovny, platební karta Visa, mobilní telefon a
knížka. Za týden železničáři našli tašku v kolejišti, telefon a knížka v ní však chyběly.
(vš)

Policisté, jež zavolal všímavý
Liteňák, chytili u chat zloděje
Liteň – Díky všímavému občanovi byl koncem února dopaden v Litni zloděj, který má
na svědomí několik vloupání do chat.
To, že se v okolí chat spadajících do katastru
Litně pohybuje podezřelá osoba, oznámil liteňský občan na linku 158. Na místo dorazila policejní hlídka z Karlštejna a zadržela dvaatřicetiletého zloděje, který se vloupal do dvou rekreačních objektů. Z chatek, do nichž se dostal
oknem, si odnesl kuchyňské potřeby, oblečení a
potraviny. Způsobil škodu za 8.000 korun. (pš)

Nissan ukradený v Řevnicích
se našel zničený v Radotíně

Řevnice, Praha – Policistům se minulý týden
podařilo najít jedno z pěti osobních aut, která
se ztratila na přelomu ledna a února.
Nissan Patrol, který byl zcizen 2. 2. v řevnické
Opletalově ulici, byl nalezen odemčený deset dní
po odcizení v Praze-Radotíně. Chyběla mu přední maska, světla, kola, autorádio, dětská sedačka,
povinná výbava, potahy i obě značky. Také měl
poškrábáný pravý blatník, promáčknuté přední
dveře a rozbitou směrovku. Všechny dveře jsou
pomačkané a orýpané, takže se nedá ani poznat,
kudy se zloději dostali dovnitř. Náhrada ukradených věcí a dílů vyjde na 40 000, opravu poškozených částí majitel odhadl na dalších 40 000 Kč.
Policisté nevylučují, že vůz prošel rukama dvou
skupin pachatelů. Zloději nejdříve auto ukradli,
odmontovali z něj kola s dalšími díly a poté ho
odstavili. V dalších dnech se objevili vandalové,
jimiž mohly být i děti; vůz bez reflektorů a stojící na špalcích považovaly za vrak a dále devastovaly. Nissan patřil rodině ze Všenor.
(vš)

„Zpomalovací práh je jedna z možností, jak řešit
problém rychlých aut. Podle mě to ale není samospasitelné řešení,“ řekl starosta Řevnic Miroslav

Zahrádkáři budou radit, jak
prořezávat ovocné stromy
Řevnice – Řevničtí zahrádkáři se po zimě připravují na novou sezonu. Chystají výroční
schůzi, instruktáž řezu ovocných stromů i zájezd do botanické zahrady.
Nejen o tom, co je letos čeká, budou členové a
příznivci občanského sdružení Zahrádkáři Řevnice diskutovat na výroční schůzi, jež se koná 12. 3.
od 14.00 v místním Lidovém domě. Na programu
bude i přednáška Aleny Heinrichové o muškátech. Hned na následující víkend – sobotu 18. 3. –
zahrádkáři připravili pravidelnou akci – instruktáž řezu ovocných stromů. Sraz účastníků je v 9
hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
(pš)

Seniorům popřálo miminko
Dobřichovice - Masopustní veselice se 15. 2. počtvrté konala v dobřichovickém Domově důchodců. Senioři a masky si ve vyzdobené jídelně zazpívali a zatančili. Po obědě pak miminko, klaun,
dědoušek, bubák a výpravčí prošli domovem.
Obyvatelům popřáli hezký masopust, rozdali koblihy a ťukli si štamprličkou. Martina KÁLALOVÁ

Patnáctileté zloděje, již kradli
v Černošicích, prozradil mobil

Řevnice, Černošice – Řevnickým policistům
se podařilo zjistit, kdo stojí za opakovanými
krádežemi peněz v Černošicích.
Mladíkovi z Mělnicka ještě nebylo 15 let, druhým je patnáctiletý hoch z Prahy. Zloděje prozradilo mobilní číslo, z něhož poslali esemesky
staršímu muži z Černošic. Vylákali ho na železniční zastávku, kam měli přijet vlakem od Prahy
a vrátit mu peníze. Když nepřijeli, muž se vydal
domů. Tam zjistil, že byl mezitím vykraden.
Textové zprávy ho měly jen vylákat ven.
Okradený věděl, komu telefonní číslo odesilatele
patří a oznámil to policii. Rodina jednoho ze
zlodějů bydlela v Černošicích v podnájmu. (vš)

Liteňští školáci řádili na »lyžáku«
„DALA BYCH JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU,“ PÍŠE ŽÁKYNĚ PAVLA ROZTOČILOVÁ
Liteň – Lyžařský výcvik absolvovali žáci liteňské základní školy. Napsala nám o tom jedna z
jeho účastnic Pavla Roztočilová.
„Paráda - to bylo asi nejčastěji používané slovo na
našem lyžařském výcviku, kterého se zúčastnili
žáci sedmé a osmé třídy“ napsala NN liteňská
sedmačka Pavla Roztočilová. Na »lyžák« vyrazili liteňští školáci 11. února. „Před školou bylo narváno. Se svými ratolestmi se loučili rodiče, sourozenci,“ komentuje Roztočilová a dále píše: „Čekal
nás týden na horách. Horní Vltavice na Šumavě
nás uvítala hlubokými závějemi sněhu. Pokud
bych měla oznámkovat naši týdenní aktivitu, dala
bych jedničku s hvězdičkou. Dva první dny probí-

Dle paragrafu
OPILEC BOURAL U NISSANU. S podezřením na otřes mozku odvezla řevnická záchranka v
noci z 24. na 25. 2. mladého muže, který boural
před místní prodejnou vozů nissan. „Muž, který
byl zřejmě pod vlivem alkoholu, vjel do betonového sloupku. Ošetřili jsme ho a odvezli do nemocnice,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. (šm)
ÚTOK NA DOBNET. O prosklené dveře přišla
informační kancelář Dobnet v Palackého ulici v
Dobřichovicích 18. 2. v noci. Pachatel zřejmě nechtěl krást, ale jen ničit - nic nenasvědčuje tomu,
že by se chtěl dostat dovnitř. Dveřmi prohodil s
velkou razancí kámen, čímž vznikl otvor nejen ve
skle ale i v bezpečnostní fólii. Dále poškrábal výlohu a poškodil plastový kryt světelné reklamy.
Způsobil škodu 20 tisíc korun. Pravděpodobně se
jednalo o čin opilce nebo vandala.
(vš)

Známá pekárna v Karlštejně končí

VYHLÁŠENÝ PODNIK SE PO PATNÁCTI LETECH Z PODHRADÍ STĚHUJE DO ŘEVNIC
Karlštejn - Vyhlášená pekárna a posezení u
Pecků je zrušeno. „Ano, v Karlštejně jsme působení ukončili,“ řekl NN Jaroslav Pecka.
Pekárna pod hradem Karlštejnem fungovala patnáct let. „Byla tu moc příjemná práce se zákazníky, kteří se k nám i zdaleka vraceli. Bohužel, větší
část našeho působení se vlekly nepříjemnosti s
obecním úřadem. Teď, když nám shodou okolností vypršela nájemní smlouva, rozhodli jsme se v
Karlštejně dále už nepokračovat,“ dodal pekařský
mistr Pecka.
V současné době se pekárna stěhuje k Peckům do

Cvanciger. Dodal, že na silnicích, jež jsou ve správě kraje, se městu prahy nepodařilo prosadit.
„Určitě je chceme udělat tam, kde je to v naší
kompetenci. Zejména na ulicích, kudy chodí děti
do školy,“ řekl Cvanciger. „Už jsme si vytipovali
místa, kde by bylo třeba takto jízdu zpomalit,“
dodal s tím, že jde například o ulici Sádeckou.
Obdobný problém řešila před časem i dobřichovická radnice na hlavní Pražské silnici. Krajský
úřad, který silnici spravuje, však umístění prahů
zamítl. Proto se Dobřichovičtí rozhodli dopravu
zpomalit kruhovým objezdem. Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnic. „Škoda, tahle pekárna už ke koloritu
Karlštejna patřila. Příjemné posezení, milá obsluha a navíc to bylo něco jiného než sklo, trička...
prostě vesměs kýčovité suvenýry, které s hradem
mají málo společené,“ řekla Romana Házová z
Hlásné Třebaně. Podobně reagovali i další návštěvníci pekárny. „Kam budeme jezdit pro vánoční
pečivo? To byl pro nás vždycky rituál, v čase adventu si udělat chvíli klidu a vyrazit do Karlštejna
pro cukroví, pak s dětmi do muzea betlémů a k
hradu. Prostě skvělý vánoční výlet,“ dodal Pražan
Ota Klikar.
Michaela ŠMERGLOVÁ

haly jako trénink na dvou – pro někoho nemotorných – prknech. Na lyžích jsme sice jezdili a někteří dokonce jak draci, ale měli jsme i odpoledne,
kdy jsme si mohli vybrat, jak ho chceme strávit. V
úterý vyhrál snow-tubing – obrovské nafukovací
kruhy, které rychlostí blesku prosviští dráhou,
nám prostě učarovaly. Běžky byly velký otazník
pro ty, kteří na nich nikdy nestáli. Ti, kdo už běžkovat uměli, si to pochvalovali,“ popsala pobyt v
horách Pavla s tím, že se našli i ti, kteří zůstali
unavení v penzionu. „Pokud se chtěli »ulít« fyzické námaze, měli smůlu – šupajdili na procházku,“
prozrazuje žákyně. O program bylo postaráno i
večer: „Po večeři jsme mívali soutěže, přednášky,
diskotéky, saunu nebo také večerní lyžování.“
Nebyl by to »lyžák«, kdyby se nestal nějaký ten
průšvih. „Příčinou nebyl alkohol ani nic podobného, ale neopatrná jízda několika provinilců a
ohrožování sebe i okolí. Pánové to odnesli jen příklady z matematiky, odhrabováním sněhu a zákazem lyžovat. Poslední den pršelo, a tak jsme se
vypravili do Lenory na prohlídku sklárny a brusírny skla. Přišlo poslední ráno. Sbalit si a odjet
byly poslední úkoly dne. Všichni poletovali a hledali zatoulané věci. V autobuse už tolik elánu nebylo. A najednou jsme byli v »šedivé« Litni a
před ZŠ bylo zase narváno...“ Pavla ŠVÉDOVÁ

Darebáci vykradli dvanáct chat
v Hatích, dvě v Hlásné Třebani

Hatě, Hlásná Třebaň - Dvanáct vyloupených
chat v Hatích, dvě v Hlásné Třebani a jednu na
Rovinech vyšetřovali v uplynulých dnech karlštejnští policisté.
„Z chat v Hatích pobertové odnesli všechny věci,
které mají nějakou cenu a lze je zpeněžit, oblečení i jídlo,“ řekl NN mluvčí karlštejnských policistů Pavel Zít. Podle něj mají zřejmě krádeže na
svědomí stejní lidé. Škoda na každé chatě nepřesahovala výši 20 000 Kč.
Ve zmíněných termínech byly vyloupeny i dva
rekreační objekty v Hlásné Třebani. „V Třebani
jsme jednoho ze zlodějů přistihli přímo na místě
činu. Šlo o bezdomovce, který vyslechl policejní
podezření a poté byl propuštěn na svobodu,“ dodal Zít. Policisté varují, že právě zimní měsíce,
kdy majitelé do chat nedojíždějí a cesty k nim se
stávají i nepřístupné, jsou ideálním časem pro nezvané hosty.
(šm)
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Nejoblíbenější jména? Marie, Jana, Jan
U BEROUNKY A NA PODBRDSKU ŽIJE TAKÉ HODNĚ HAN, EV, ANN, ZDENĚK, JIŘÍCH A PETRŮ
Každý z nás se pyšní jménem, které mu do života přiřkli rodiče nebo
kmotři. Někdo je s ním spokojen,
jiný by ho rád vyměnil za jiné, malé procento lidí tuto anabázi změny skutečně vykoná.
Kde se současná rodná jména vzala?
Odborníci rozeznávají pět hlavních
období. První je ohraničeno začátkem 14. století. Z této doby se dochovala jména Sdeslav, a to ve tvaru
Zdeněk (Sdeněk) nebo Radomír ve
tvaru Radek. Jména se dělila na vyhrazená knížecí rodině (Boleslav,
Bořivoj), šlechtická (Budivoj, Mečislav) a ostatní pro poddané.
Daniel, Jan, Ondřej, Pavel...
Druhé období přichází s rozmachem
křesťanství a přináší jména starozákonní (Daniel) a apoštolská (Jan,
Ondřej, Pavel). České země jsou v té
době kolonizovány Němci. S nimi se
začíná šířit kult svatých, kteří zastupovali určité společenské vrstvy, řemesla nebo území. Svatý Václav je
patron českého království, svatý Hubert lovců a svatá Anna je ochránkyní matek. Kromě Václava jsou národními světci Vojtěch, Ludmila, nejrozšířenějšími jmény se stávají Jan,
Václav a Petr. V 16. století se k nim
přidává Jiří podle Jiřího z Poděbrad.
U žen se největší oblibě těší Anna,
Kateřina a Markéta.
Další rozmach ve vývoji jmen nastal
v 18. století, charakterizovaném zvýšením kultu Panny Marie a sv. Josefa. V našem - stejně jako třeba ve

patří do vedoucí desítky: Marie, Jana, Anna, Eva, Hana, Věra, Lenka,
Alena, Jaroslava, Ludmila. Mezi
muži bodují Jiří, Josef, Jan, Petr, Jaroslav, Pavel, Miroslav, František,
Martin, Zdeněk.
S celostátním pořadím korespondují
ženská jména v Poberouní a na Podbrdsku. I zde vede Marie s Janou, o
druhé místo se dělí Hana s Evou.
Třetí místo patří Anně a Zdeňce.
Rozšířenými jmény jsou zde i Veronika, Monika, Věra, Lenka, Jaroslava, Alena, Helena, Lucie, Kateřina.
Nejvíce mužů v regionu nosí jméno
Jan, na druhém místě jsou Jirkové,
následovaní Petry. O čtvrté místo se
dělí Václav a Josef, za nimi je Pavel,
pak Martin, Tomáš, Petr, Karel, Jaroslav a František.

Rodiče v Poberouní a na Podbrdsku dávají dětem většinou tradiční jména.
Ilustrační foto Petr MUSIL
španělském - kalendáři je víc Marií. spolupatronem království českého.
Jméno Josef se rozšířilo po nástupu V tomto období jsou kanonizováni
Josefa II. na rakouský trůn a po jeho noví světci a jejich jména propagoreformách. Sv. Josef byl dokonce vána (Karel Veliký, František Xaverský, Jan Nepomucký). U ženských
jmen stoupá obliba Barbory.
Přichází 19. století, charakterizované
jmény národními: Božena, Růžena,
Zdeňka, Vlasta, Jarmila a Milena. Z
mužských jmen pak Jaroslav, Ladislav, Miroslav a Vladimír.
Jaká jsou nejrozšířenější rodná jména nyní? Podle ministerstva vnitra

Slevy krásných nových kol!

Petr je skála, Eva matka
Každé ze jmen má původ. Jan pochází z němčiny a jeho původní význam byl Bohem daný, milostivý dar
Boží. Z německého Hans se k nám
dostala varianta Honza. Jméno Jiří je
původem řecké slovo označující zemědělce. Petr je řecká skála, či spíše
skálopevný a Josef značí hebrejské:
on (Bůh) přidá, rozhojní. Typickým
českým jménem je Václav - víceslavný a Jaroslav, slavící jaro. Pavel v latině znamená malý, skromný.
Vedoucí ženské jméno Marie má význam nejasný. Může to být hebrejské
biblické jméno značící milovaná bohem nebo egyptská varianta: paní,
kapka moře. Jana je ženskou variantou jména Jan. Anna pochází také z
hebrejštiny s významem milostná,
milostiplná. Stejně tak Eva, což v
hebrejštině znamená živá, životodárná, matka života. I Hana má původ v
hebrejštině: milostná, líbezná, něžná. Se jménem Anna mají stejný původ. Typicky slovanským jménem je
Věra, čili ta, co věří. Josef KOZÁK
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Kácení a odvětvování stromů
ve ztížených podmínkách pomocí horolezecké techniky

Výroba a tisk dopisních obálek.
www.frances.cz

a jiné výškové práce
Martin Balcar, tel: 603326965

JARNÍ PLES
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.: 257 721 889 nebo 603 430 557
- kupujte: Salon Klára nám. Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice
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U stolů triumfovali Konečná a Hrabě
V ZADNÍ TŘEBANI SE KONAL ŠESTÝ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE PING-PONG OPEN 2006
Zadní Třebaň - Šestý ročník turnaje Ping-Pong
Open pořádali 18. 2. zadnotřebaňští turisté.
Startovalo na něm 16 žen a 34 mužů.
Po zahájení jsme se rozlosovali do čtyřčlenných
skupin, ve kterých hrál každý s každým. Poté nasadili hráče do pavouka, ve kterém se hrálo na tři
vítězné sady. Po třinácté hodině jsme uzavřeli výsledky základní části turnaje, vyhlásili tři nejlepší
ženy i muže. Ti byli za zvuku fanfár dekorováni
medailemi, diplomy i věcnými dary.
Po slavnostním ukončení dvouher jsme rozehráli
zábavnější část turnaje: čtyřhry mužů (12 dvojic),
žen i čtyřhry smíšené. Na čtyřech pingpongových
stolech jsme sehráli celkem 25 zápasů.
Vyhlášení výsledků čtyřher se konalo ve večerních hodinách. Rozloučili jsme se zvoláním: Ať
žije Ping-Pong Open 2007!
Jak hodnotí turnaj samotní hráči?
Lenka Houžvičková: „Turnaj předčil mé očeká-

Na Pinp-Pong Open to bylo
jako na turínské olympiádě
Zadní Třebaň - Bylo to trochu jako na turínské
olympiádě. Alespoň podle toho coubertainovského
pravidla, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Pro mě bylo letošní Ping-Pong Open 2006 především precizně odvedená práce hlavní organizátorky
Jarky Zavadilové, pak atmosféra, kdy ti začínající
obdivují ty pokročilé a zkušené a také příjemné odpoledne s přáteli. Zároveň jsem ráda, že se z malinkého turnaje, jehož se zúčastňovalo pár lidí, stalo
za šest let uznávané klání, kam se sjíždí tenisté z dalekého i širokého okolí. A není to jen pro ty krásné
medaile se znakem pingpongových pálek, jež nechala ředitelka udělat speciálně pro tuto příležitost.
Je to hlavně pro tu domáckost, která se zde dokáže
vytvořit. Příští rok přijdu opět.
Lucie KIROVA

Nejúspěšnější mužští účastníci zadnotřebaňského turnaje ve stolním tenisu. Zleva J. Zavadil, V. Hrabě,
J. Květoň, J. Bartůněk a J. Bauer.
Foto Jaroslava ZAVADILOVÁ
vání. Účast byla velká, úroveň vysoká. Příjemná
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
atmosféra provázela účastníky celý den díky dobré Ženy: 1) Jitka Konečná (Černošice), 2) Zdeňka Hraběpráci organizátora turnaje. Děkuji za pozvání a tová (Praha), 3) Jaroslava Zavadilová (Zadní Třebaň)
Muži: 1) Václav Hrabě (Praha), 2) Jan Květoň (Lety),
držím palce všem, kdo se podíleli na přípravě.“
Jan Mojžíš: „V příjemné atmosféře strávený so- 3) Jaroslav Bartůněk (Lety)
botní den, dobrá organizace, pěkné ceny a mnoh- Čtyřhra žen: 1) Konečná+Zavadilová, 2) Hrabětová
3) Nádvorníková+Sládková
dy hezký stolní tenis. Příjemná zábava pro všech- +Houžvičková,
Čtyřhra mužů: 1) Bartůněk+Květoň, 2) Bauer+Kočí,
ny věkové kategorie. Třebaňským turistům patří 3) Hrabě+Zavadil
dík za uspořádání turnaje, za rok přijdeme zas! Čtyřhra smíšená: 1) Hrabětová+Hrabě, 2) ZavadiloJen musíme začít trénovat už na podzim, abychom vá+Bartůněk, 3-4) Konečná+Zavadil a Květoňová+Květoň
Jaroslava ZAVADILOVÁ
stačili na závodníky, kteří trénují celoročně.“

Bandy cup skončil překvapením: vyhráli Samotáři
NEJLEPŠÍM HRÁČEM BYL VYHLÁŠEN MICHAL SKLENÁŘ, NEJLEPŠÍM BRANKÁŘEM FRANTIŠEK ZAVADIL
Řevnice – Devátý ročník řevnického turnaje v pozemním hokeji Bandy cup přinesl nečekané překvapení – čtyřnásobný vítěz klání tým IQ
Ouvey neobhájil v závěrečném play
off loňské prvenství.
Bandy cup vyhrál tým Samotářů,
když ve finále porazil čtyřnásobného
mistra IQ Ouvey, který doplatil na
chaotické střídání a nedůsledné bránění. „V prvním finálovém zápase nás
opustila také střelba,“ postěžoval si
gólman František Zavadil. Samotáři si
náskok z prvního zápasu (4:1) dokázali udržet i přes porážku 2:3 ve druhém rozhodujícím zápase. Třetí skončili překvapivě Vyvolení, kteří doká-

zali v semifinále jednou porazit i favorizované IQ. V boji o bronz pak
rozdrtili tým Bostonu 8:3; druhý zápas kontrolovali výsledek na 2:3. Individuální ceny si stejně jako vloni
rozdělili hráči IQ. Michal Sklenář si
odnesl sošky pro nejlepšího hráče, střelce i vítěze kanadského bodování,
František Zavadil dostal miniaturu
brankáře, i když ve finále byl lepší jeho protějšek v bráně Samotářů Michal
Tázler.
František ZAVADIL, (pš)
Semifinále: IQ Ouvey - Vyvolení 1:2, 4:1
Samotáři – Boston 6:0, 6:2
Finále: IQ Ouvey – Samotáři 1:4, 3:2
Vyvolení – Boston 8:3, 2:3

Přes Brdy šli turisté i psi
ZIMNÍ PŘECHOD BRD SE KONAL JIŽ POČTYŘICÁTÉ
Podbrdsko - Již 40. ročník turistického a dálkového pochodu Zimní brdský přechod uspořádal 18.
února Klub českých turistů Čechie Karlín.
Jako tradičně i letos byly připraveny
čtyři nové trasy o délce 15, 25, 35 a
50 km. Všechny vycházely ze železniční stanice Všenory. Nejkratší trasa přímo vystoupala na brdské Hřebeny a přes Skalku vedla nejkratším
směrem do cíle. Delší trasy vedly
oklikou přes Jíloviště a Řitku zpět na
hřeben. Trasa 25 km odbočila do
Haloun, zatímco pětatřicetikilometrová trasa sledovala hřeben až na
Stožec, odkud sestoupila přes Knížecí studánky. Nejdelší trasa 52 km
pokračovala na Kuchyňku a přes
Dobříš do cíle. Ten byl pro všechny

společný - v kytínské restauraci
Country Nashville.
Pochodu se zúčastnilo 167 turistů a
asi 8 psů. Trasu 15 km ušlo 101 pochodníků, 24 jich šlo 25 km, 28 lidí
bylo na 35 km trase a 14 dálkoplazů
ušlo 52 km. S průběhem pochodu
byli vcelku spokojeni, jen v cíli komentovali obtížnost chůze po zledovatělých cestách. Dobrou oporou
jim byly turistické hole, jež se opět
stávají oblíbenou turistickou pomůckou, případně museli vyhledávat
zbytky sněhu, který tolik neklouzal.
I když letos již chyběla větší sněhová pokrývka, takže nešlo vyrazit na
běžkách, pochod se vydařil. Všichni
už se těší na 10. červen, kdy se bude
konat další pochod - Kudy uháněl
Šemík.
Jaroslav KEC

Z vítězství v Bandy cupu se letos radovali Samotáři.

Foto Pavel JÍLEK
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