
Oběť vichru: Na učitele spadl strom!
BÝVALÝ ŘEVNICKÝ KANTOR JE JEDNOU Z PĚTI OBĚTÍ ŘÁDĚNÍ NIČIVÉ VICHŘICE

Zloděj rozsekal bok
chaty a kradl a kradl
Karlík - Když to nešlo oknem a dveř-
mi, rozhodl se zloděj vtrhnout do
chaty zdí. Povedlo se.
„Darebák rozsekal bok chaty v Kar-
lickém údolí, aby se snáz dostal dov-
nitř,“ uvedla pro NN Hedvika Kaslo-
vá, mluvčí karlštejnských policistů.
Odtud pak »dřevorubec« odnesl te-
levizi, akumulační vrtačku, lis na lis-
tí a pilu... Majiteli zůstaly oči pro
pláč a škoda 34 800 korun.         (šm)

Řevnice – Pět obětí má na svědomí
ničivý vichr, který se koncem týd-
ne přehnal přes Česko. Jednou z
nich je i bývalý řevnický učitel a
přírodovědec Ladislav Horký.
Vyvrácené stromy, poškozené stře-
chy, stovky domácností bez elektric-
kého proudu, výluky na železnici.
Takové byly následky vichřice, která
ze čtvrtka na pátek zasáhla Českou
republiku. Nevyhnula se ani dolní-
mu Poberouní. V Řevnicích si orkán
nepřímo vyžádal i lidský život. Na
pětašedesátiletého Ladislava Horké-
ho spadl vyvrácený strom, který
chtěl v rokli pod hřbitovem rozřezat.
Tragédie se stala uplynulý pátek ko-
lem půl třetí odpoledne v místě zva-
ném Na Kalinovce. Podle svědků

chtěl Horký rozřezat strom, který v
rokli vichřice vyvrátila. To se mu
stalo osudným – kmen na něj spadl a
zabil ho. „Strom mu vážně poranil
hlavu a páteř, takže lékař mohl kon-
statovat už jen smrt,“ uvedl provozo-
vatel řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. Bulíček má za to, že k neštěstí
nemuselo dojít. „Nebylo nutné st-
rom ihned řezat, nikoho neohrožoval
ani nepřekážel v cestě. Navíc meteo-
rologové stále varovali před silným
větrem,“ míní Bulíček. 
K místu nehody během pár minut
dorazili kromě lékařů také policisté
a městští strážníci, kteří prostor uza-
vřeli. Poté dorazila i kriminálka. 

„Je to tragédie. Strašné,“ komento-
vali neštěstí sousedé, někteří přitom
pomáhali manželce učitele, jež ne-
hodu nahlásila. Zprávě nemohli uvě-
řit ani Horkého bývalí kolegové.
„Měla jsem ho moc ráda. I když byl
přísný, mezi dětmi byl oblíbený.
Uměl krásně vyprávět, pořádal pro
nás výlety,“ uvedla jedna z jeho ko-
legyň Ludmila Chroustová. 
Celkem si vichr v Česku vyžádal pět
obětí, tři z okresu Praha-západ.
Kromě řevnického učitele přírodopi-
su zahynuli i dva mladíci v obci Ves-
tec u Prahy, když na jejich auto spadl
topol a prorazil střechu. Oba na mís-
tě zemřeli.               Pavla ŠVÉDOVÁ

23. ledna 2007 - 2 (435) 6 Kč

Nejhezčí svatbu
měl Pavel Vítek

Registrované partnerství obyvatel
Karlštejna Pavla Vítka a Janise Si-
dovského uzavřené loni v létě je
podle diváků TV Prima nejhezčí
svatbou posledních let. (Viz str. 3)

Foto NN M. FRÝDL   

KATASTROFA,

kterou nikdo nepamatuje!

(viz strana 3)

Mladík, jenž osahával
ženy, ujde trestu

Mníšek pod Brdy – Mladíka,
který od prosince ve městě osa-
hával dívky i dospělé ženy, zadr-

žela v lednu městská policie v
Mníšku pod Brdy. Deviantovi je

pouhých třináct let.
„Napadal ženy zepředu i zezadu,

a osahával je na prsou i jiných mís-
tech těla. Vybíral si ženy od osm-
nácti do necelých čtyřiceti,“ uvedl
pro MfD mluvčí okresní policie
Praha-venkov Jaroslav Vokáč. 

Starosta Mníšku Petr Digrin při-
znal, že případ ve městě ženy

vystrašil. „Způsobil tu rozruch,“
řekl. „Měli jsme jeho popis, takže

jsme zpřísnili kontroly, ve městě se
pohybovali v civilu,“ uvedl měst-

ský strážník Martin Chlaň.
„Podezřelého jsme objevili u
Malého náměstí. Při zadržení

nekladl odpor,“ dodal.
Starosta Digrin si zásah strážníků
pochvaluje. „Takový úspěch nepa-

matujeme. Navíc jen několik dní na
to, zadrželi zloděje kovů,“ dodal

Digrin. Protože je chlapec nezleti-
lý, trest mu v podstatě nehrozí.

Policie případ odloží. (pš)

Svinařští začali chystat oslavy milénia vsi
Svinaře – Tisíc let od první zmínky oslaví v roce 2008 obyvatelé Svinař.
Oficiální přípravy na oslavy byly zahájeny uplynulý pátek.
I když do oslav milénia jejich obce zbývá více než rok, Svinařští se dali do
práce. Už vědí, že k jubileu vydají mapu i knihu, natočí film, že uspořádají
setkání rodáků, výstavu fotografií a dokumentů i velkou letní slavnost, jíž
celoroční akce na počest milénia vyvrcholí. „Konat se bude v den oslav an-
nenské pouti, na konci července. Součástí programu bude setkání u kaple,
turnaj fotbalistů, dětské odpoledne i večerní galaprogram spojený s koncer-
tem, divadlem z dějin Svinař a křtem CD Svinařskej zámek,“ řekl starosta
Svinař Vladimír Roztočil, jenž je v čele přípravného výboru. (mif)

NEBYLO MU POMOCI. Zaměstnanci pohřební služby odnášejí
tělo muže, na kterého v pátek odpoledne spadl v Řevnicích
strom. Foto NN M. FRÝDL   

Na třebaňský masopust se připravují i zvířata
Zadní Třebaň – Na soutěž o nejlepší masopustní masku zvířete, jež bu-
de součástí XVIII. Poberounského masopustu v Zadní Třebani, se již
intenzivně chystá několik psů.
Zadnotřebaňský masopust se koná v sobotu 17. února. Jeho součástí bude
program na návsi, zabijačka, průvod obcí, jízda parního vlaku i posezení s
muzikou. Letos prvně se bude volit nejoriginálnější maska zvířete. „Díky
blížící se veselici je v některých chovatelských stanicích rušno. V rovinském
psím domově Ze slunečného útesu se pilně berou míry a stříhají látky pro
pejsky. Většině ze  svých šesti šampionů chystá oblečky i chovatelská stani-
ce Z Třebaňského údolí,“ uvedla Helena Pelikánová, jež si vzala koordinaci
»zvířecí« masopustní soutěže na starost. (Masopust viz str. 4, 5 a 6) (mif)
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Brno, Poberouní - Mezinárodních
veletrhů cestovního ruchu GO a
REGIONTOUR, které se od 11. do
14. ledna konaly v Brně, se letos
zúčastnil rekordní počet vystavo-
vatelů: 1265 firem ze 34 zemí
představilo více než 70 turistic-
kých oblastí z českých i zahranič-
ních regionů. Středočeský kraj na
Výstavišti reprezentovala pobe-
rounská skupina Třehusk.

Soutěže pro děti i dospělé, množství
hudebních vystoupení, 3D kino, ře-
meslníky, degustace vín, ochutnávky
krajových specialit a k tomu tuny le-
táků, map i plakátů. To vše nabízeli
vystavovatelé s jediným cílem: Přilá-
kat k návštěvě právě do jejich regio-
nu. Středočeský kraj pojal svou pre-
zentaci jako plavbu po řece. Na par-
ník se nalodila malá i velká města,
jež prezentovala své památky, různé
společenské a kulturní akce i mož-
nosti sportovního vyžití. 
„Denně nabízíme muziku, ukázky
řemesel, vědomostní soutěž o St-
ředočeském kraji, malí i velcí si mo-
hou prohlédnout zajímavosti kraje z
rozhledny, děti si zajezdí na velké
koloběžce,“ řekl vedoucí odboru
kultury Jiří Skalický. 

V sobotu 13. 1. se na parník nalodila
poberounská kapela Třehusk, jež za-

hrála staropražské písničky i ukázky
ze slavného muzikálu Noc na Karlš-
tejně, jež loni v létě s obrovským ús-
pěchem sehráli ochotníci spolu s
profesionály na dobřichovickém a
mníšeckém zámku. 
Velký zájem u návštěvníků, kromě
třeba ukázek zdobení perníků či tře-
ba ochutnávek japonského suši, vy-
volala také pozvánka do královského
průvodu, jež je přichystán na 2. červ-
na. Slavnostní průvod císařského
dvora v čele s Karlem IV. a jeho cho-
tí císařovnou Eliškou se vydá z Praž-
ského hradu na Karlštejn, kam přive-
zou korunovační klenoty – symboly
Svaté říše římské. Cesta plná rytíř-
ských soubojů a ukázek původních
řemesel vyvrcholí velkolepým diva-
delním představením zmiňované No-
ci na Karlštejně na louce U křížku
nad hradem.        Jana DIGRINOVÁ

Dobřichovice – Scénu, kdy si Ale-
na Říhová, co by paní Ofka v mu-
zikálu Noc na Karlštejně kleká
před arcibiskupa a líbá mu prsten,
neměla ochotnice z Dobřichovic
ráda. Ctihodného Arnošta z Par-
dubic totiž hrál její choť Petr. Nyní
se oba znovu potkávají na scéně,
ve hře Pygmalion. Komedii, kde
navíc hlavní postavu ztvární jejich
dcera Hedvika, bude mít v řevnic-
kém kině premiéru 13. dubna.
V kolika představeních už si spolu
manželé Říhovi zahráli, nepočítají.
„Ale vzali jsme se taky díky divad-
lu,“ připouští Petr Říha, který začal
ochotničit už v šestnácti. Manželku
před více než třiceti lety očaroval co-
by představitel Krále Ubu. Na prkna
znamenající svět pak vstoupila i ona.
Když se narodila dcera Hedvika, na
zkoušky poctivě docházela s rodiči.
Ale víc než divadlo ji bavil zpěv.
„Teprve když před dvěma roky od-
řekla tátovi jedna kolegyně roli v ko-
medii Brouk v hlavě, vzala jsem to.
Nevěděla jsem vůbec do čeho jdu,“

připouští Hedvika. Od té doby už se
objevila ve třech komediálních ku-

sech. Teď nacvičuje hlavní roli v
Pygmalionu – prostořekou Lízu Do-

olittlovou. „Je to hezká role. Ale bo-
jím se té první polohy, kdy Líza mlu-
ví ještě sprostě a hrubě,“ přiznává
Hedvika. Petr Říha si v představení
zahraje jejího otce. Kromě toho di-
vadlo režíruje.
„Myslím, že jsem na dceru přísnější
než na jiné,“ přiznává otevřeně.
A jak jeho režijní připomínky bere
jeho manželka, která se představí ja-
ko Paní Higginsová? „Dost nerada
poslouchám. Nejde o to, že je to můj
manžel. Spíš než pod nátlakem mu-
sím k nějakému jeho vyjádření dojít
sama. Po čtrnácti dnech pak řeknu:
Zase měl pravdu,“ usmívá se Alena
Říhová. Tvrdí, že někteří sousedé je
považují za blázny, když několikrát
do týdne odjíždějí na zkoušky. Vše
divadlu podřizují, chod domácnosti i
dovolené.  
Loni si s ochotníky zahrála poprvé i
její sedmiletá vnučka Simona.
„Myslím, že se pohybuje spontánně,
možná, že by taky jednou mohla
hrát,“ prorokuje její babička. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

K Prášilovi jsou zváni
mořští vlci i kurtizány
Ořech –  První námořnický večer
pořádá v pátek 2. února  Klub za
Pecí, který je součástí pensionu U

Barona Prášila v Ořechu. Na
programu bude povídání o

mořích, lodích a mořeplavcích.
„Velevážení mořští vlci, korzáři,

piráti, rybáři, mořské panny, sirény,
přístavní kurtizány i vy ostatní…“
Tak začíná pozvánka na premiéro-

vý námořnický večer v Ořechu. Její
autor Vladimír Glaser ale návštěv-
níky láká především na zajímavý

program: „Kromě povídání o moře-
plavcích, především o Jamesi

Cookovi a jeho lodi Endeavour,
hosty čeká námořnické pití, mořské

občerstvení, přístavní muzika a
volba Miss Mořská Panna. Večer

začíná v 18.45, vstupné je pro pijá-
ky 80, pro abstinenty 40 Kč. (mif)

Brno tleskalo kupletům a muzikálu
STŘEDOČESKÝ KRAJ NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU REPREZENTOVALI MUZIKANTI OD BEROUNKY

Alexandr Skutil, Jiří Vitouš, Jiří Cicvárek a Pavla Švédová ve scénce z Noci
na Karlštejně, kterou předvedli v Brně. Foto Jana DIGRINOVÁ

Rodina, kde ochotničí všichni: Rodiče, dcera i vnučka
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: ALENA, HEDVIKA, SIMONA A PETR ŘÍHOVI

7. 7. 2007 se bude oddávat od rána do večera
Karlštejn – Sedmičky přinášejí štěstí. Alespoň si to myslí ti, kdo si na
»sedmičkovské« datum 7. 7. 2007 objednali termín svatby. V Karlštejně
již mají tento den plno.
Na nejvyhlášenějším českém hradě Karlštejně se bude poprvé v historii od-
dávat až do večera. A to 7. 7. 2007. Velký nápor je nejen proto, že v datu
jsou tři sedmičky - originální datum navíc připadlo na sobotu.
„Tento termín si lidé zamlouvali už loni v létě,“ uvedla matrikářka Eva Cub-
rová. Zájem byl obrovský. Není divu, že už loni na podzim bylo plno. A to
i přesto, že se radnice domluvila s kastelánem a svatebčanům nabídla popr-
vé i odpolední a podvečerní termíny.
„První svatba začne v devět, poslední v sedm večer. Za celý den oddáme
dvanáct párů,“ řekla Cubrová. Nejen oddávající, ale nejspíš i matrikářky se
proto budou muset ve svatebním maratonu vystřídat. „Naposledy si něco
takového pamatuji 9. 9. 1999,“ uvedla karlštejnská matrikářka.
Pomalu se začíná plnit i »náhradní« termín, rovněž magický 20. 7. 2007.
„Zatím evidujeme sedm svateb, ale myslím, že další ještě přibudou. Čer-
venec bude určitě náročný měsíc,“ doplnila Cubrová. (pš)

Dobřichovičtí ochotníci Alena a Petr Říhovi při zkoušce muzikálu Noc na
Karlštejně, který se hrál loni v létě. Foto Bohumil KŘEČEK
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Katastrofa, kterou nikdo nepamatuje
NIČIVÁ VICHŘICE LÁMALA STROMY, ODNÁŠELA STŘECHY I LAMPY, ZASTAVILA VLAKY I AUTA...

Poberouní – Nejtragičtější násled-
ky měla ničivá vichřice, která se
koncem minulého týdne přehnala
přes Česko, ve středu země. Hasiči
napočítali stovky vyvrácených st-
romů. Řevnice, Dobřichovice i dal-
ší obce byly ze čtvrtka na pátek
bez elektrického proudu. Kvůli
popadaným stromům musela být
navíc uzavřena silnice mezi Řevni-
cemi a Mníškem pod Brdy.
Hasiči ze Řevnic nepřetržitě zasaho-
vali v Řevnicích, Mníšku, Čisovi-
cích, na Mořině, na Řitce a v dalších
obcích. Zatímco likvidovali stromy
po okolí, vítr jim ve čtvrtek kolem
desáté hodiny večer poničil střechu
jejich hasičárny.
„Utrhlo se asi sedmdesát metrů čtve-
rečních,“ uvedl řevnický hasič Ma-
rek Stolinský. Prudký déšť pak hasi-
čům zaplavil ložnice. „Mezi výjezdy
jsme ložnice přestěhovali do těloc-
vičny,“ dodal Stolinský. 

Nezodpovědní lesáci 
V pohotovosti zde byli kromě profe-
sionálů i dobrovolní hasiči.
„První výjezd jsme měli ve čtvrtek
ve 14.45. Od té doby jsme se neza-
stavili, hlavně jsme pomáhali při lik-
vidaci popadaných stromů,“ řekl do-
brovolný hasič Miroslav Paur a při-
znal, že takovou katastrofu nepama-
tuje. V pátek hasiči střechu opravili
provizorně lepenkou a dál odstraňo-
vali popadané stromy. Kromě těch
zasahovali i u čtyř požárů.   
„Naštvalo nás, že lesáci pálili, i když
dopředu věděli, že větry přijdou. By-
lo to nezodpovědné,“ řekl Stolinský.
Nejvíce stromů padlo k zemi na sil-
nici spojující Mníšek a Řevnice. Ve
čtvrtek večer už hasiči nestíhali dře-
vo odstraňovat, a tak policisté silnici
uzavřeli. Jedno auto ale mezi stromy
uvízlo. „Řidič mířil do Řevnic, ale
narazil na strom. Zpátky už to taky
nešlo,“ sdělil Stolinský s tím, že uvě-
zněné auto se podařilo vyprostit. 

Řevnice v noci zůstaly bez proudu,
ještě v pátek dopoledne nešla elektri-
ka v oblasti Selce. „Na budově školy
vítr urval římsu. Největší škody jsou
ale na hasičárně,“ řekl starosta města
Miroslav Cvanciger. Radnice před
vichrem ve čtvrtek několikrát roz-
hlasem varovala obyvatele. 
Starosta Dobřichovic Michael Pánek
potvrdil, že škody v Dobřichovicích
nebudou po vichru vysoké. „Máme
nahlášeno asi osm popadaných stro-
mů a pět telefonních sloupů. Nikdo
nebyl zraněn,“ vypočetl Pánek. 
„Na tu pohromu jsme to celkem dob-
ře přečkali,“ říká starosta Litně Ka-
rel Kliment. I když místní hasiči lik-

vidovali popadané stromy celou noc
ze čtvrtka na pátek, škody na obec-
ním majetku nejsou. Obdobně rea-
govala i místostarostka Černošic
Helena Langšádlová.
Hlásná Třebaň a část Černošic ve
čtvrtek přestala svítit kolem 20.00.
Dodávka elektřiny byla obnovena po
druhé ranní. Místy byli lidé odříznu-
ti i od vody. „V obci mnoha lidem
padaly ze střechy tašky, někde spad-
la větev ze stromu, ale nic horšího se
díky bohu nestalo,“ řekla zaměst-
nankyně radnice Ilona Gartová.  
Vlaková trať mezi Berounem a Pra-
hou zůstala průjezdná, některé vlaky
ale měly zpoždění.  

Řádění vichřice se 18. ledna nevy-
hnulo ani Mníšku pod Brdy. Větru,
jež v nárazech dosahoval rychlosti
až 120 km/h, padly za oběť desítky
vyvrácených stromů a poničených
střech. Poškozeny byly střechy do-
mova důchodců, školy a školky. V
noci několikrát vyjížděli hasiči ke
spadlým stromům mezi Stříbrnou
Lhotou a Mníškem. Nejhůře dopadl
zámek. Silný vítr od rybníka poško-
dil krytinu střechy. „Náklady na
opravu odhadujeme na 80 tisíc,“ řekl
zaměstnanec zámku Miloš Dempír.

Pavla ŠVÉDOVÁ
Michaela ŠMERGLOVÁ

Jana DIGRINOVÁ

Městský policista hlídkuje na okraji rokle v Řevnicích, kde padající strom zabil zdejšího učitele na penzi Ladislava
Horkého. Foto NN M. FRÝDL

Karlštejn – Která celebrita se mů-
že chlubit tím, že měla nejoriginál-
nější, nejromantičtější a vůbec ze
všeho nejlepší svatbu? Obyvatel
Karlštejna, známý zpěvák Pavel
Vítek. Jeho červencový obřad s
přítelem a zároveň manažerem Ja-
nisem Sidovským vyhrál na celé
čáře přinejmenším u diváků tele-
vize Prima.
Která svatba byla v poslední době v
Česku nejlepší? Na tuto otázku měli
prostřednictvím SMS a internetu od-
povídat diváci TV Prima. Ankety se
zúčastnilo několik desítek tisíc lidí.
Více než polovina z hlasujících si
vybrala velký den Vítka a Sidovské-
ho. A to přesto, že o svatbu v pravém
slova smyslu nešlo – známé osob-
nosti showbyznysu jako homosexuá-
lové uzavřeli »pouze« registrované
partnerství. Zato jako jedni z prvních
v republice a s plnou parádou – obřa-
du, který se konal zkraje loňského
července, asistovaly desítky celebrit
Karlem Gottem počínaje přes Karla
Svobodu, Evu Pilarovou a Jitku Ze-
lenkovou až třeba po Josefa Vojtka
nebo Leonu Machálkovou. Nechyběl
ani tehdejší premiér Jiří Paroubek s

chotí. Stovkám svatebčanů na nád-
voří a později v restauraci Pod Dračí

Skalou vyhrávala poberounská hu-
dební skupina Třehusk.

Které další výjimečné veselky ne-
chali Vítek se Sidovským za sebou?
Například utajovanou svatbu Lucie
Bílé, exotický obřad středočeského
hejtmana Petra Bendla na ostrově
Mauricius či svatbu za pedofilii od-
souzeného sochaře Pavla Opočen-
ského s výrazně mladší Julií.
V pořadu ovšem nemohl chybět roz-
hlasový režisér Karel Weinlich, kte-
rý už se ženil desetkrát. Jeho nejdel-
ší manželství trvalo osmnáct let a
nejkratší čtrnáct dní. 
„Buďte věrní osmdesát let - to přece
nejde,“ svěřil se se svojí životní filo-
sofií muž, kterého proslavily origi-
nální režie rozhlasových pohádek.
A co vítězství v anketě Karlštejňané
říkali? „Rozhodně jsme nečekali, že
vyhrajeme. Díky všem, kteří nám
poslali hlas,“ řekl Janis Sidovský.
Nový magazín TV Prima, který mo-
deruje Mahulena Bočanová, vždy o
týden dopředu vyhlásí nominace a
diváci určují pořadí deseti reportáží -
a tím i vítěze. Volí formou sms nebo
na www.centrum.cz. Po prvním sva-
tebním dílu, na který se díval bezmá-
la milion diváků, následoval díl o po-
vedených dětech.  Miloslav FRÝDL

Nejlepší »svatbu« měli Vítek se Sidovským
PÁR Z KARLŠTEJNA ZA SEBOU NECHAL OBŘADY LUCIE BÍLÉ, EVY PILAROVÉ, PETRA BENDLA ČI JANA NEDVĚDA

UŽ JSOU SVOJI. Pavel Vítek a Janis Sidovský při uzavírání registrovaného
partnerství na hradě Karlštejně.                                      Foto NN M. FRÝDL
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Oáza vystaví věci z dob našich babiček
STARÉ ŽEHLIČKY, KABELKY, OBLEČENÍ, HRNCE, PORCELÁN, NOVINY AJ. MŮŽETE ORGANIZÁTORŮM PŮJČIT I VY

Mníšek pod Brdy – Máte doma
drobné nepotřebné předměty ze
starých časů a nechcete je vyho-
dit? Můžete je zapůjčit mníšecké-
mu občanskému sdružení OÁZA,
jež z takto získaných předmětů
hodlá uspořádat výstavu.
„Najdete-li doma při jarním úklidu
na svých půdách staré žehličky,
váhy, ramínka, hrnce, hrnky, dečky,
stolky, panenky pletené i háčkované,
dobové prádlo i oblečení, brýle,
kabelky, obrazy, přehozy, pohledy,
kočárky, porcelán, modlitební kníž-
ky, věšáky, dřeváky, staré hračky,
staré noviny, obálky se známkou,
gramofonové desky i dobové foto-
grafie, budeme rádi, když nám je
zapůjčíte,“  říká hlavní organizátorka
výstavy Jiřina Ptáčková.
OÁZA má v úmyslu uspořádat vý-

stavu věcí z dob našich babiček a
přitom zavzpomínat na časy již mi-
nulé, posedět s návštěvníky u šálku
dobrého čaje či kávy při poslechu
dobové reprodukované hudby.

„Výstavu uspořádáme v prostorách
Oázy na podporu její činnosti. Záro-
veň chceme vytvořit netradiční příle-
žitost k setkání nejen mníšeckých
občanů,“vysvětlila organizátorka ak-

ce. Věci můžete přinášet pí Kateřině
Typlové, předem zavolejte na tel. č.
728 244 846.      Jana DIGRINOVÁ

VYBRALI PŘES DVACET TISÍC. Tříkrálovou sbírku uspořádalo již počtvr-
té v Mníšku pod Brdy a Stříbrné Lhotě občanské sdružení Oáza. Čtyřčlenné
skupinky koledníků navštěvovaly domovy lidí, zpívaly tradiční koledu a psaly
na dveře křídou tříkrálové symboly. Odměnou jim byl dobrovolný příspěvek
od lidí dobré vůle. Vybralo se 20 534 Kč, které Arcidiecézní charita použije
na vybudování Azylového domu pro matky s dětmi v tísni a Týdenního staci-
onáře pro seniory v Praze 5. Všem koledníkům i vedoucím skupinek, patří
dík za obětování volného času a chuť udělat něco pro druhé. Dárcům pak za
otevřená srdce a příspěvky.        Eva NOVÁKOVÁ, foto Jana DIGRINOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
27. 1. 18.00 RO(C)K PODVRAŤÁKŮ

KINO MÍR BEROUN
22. a 23. 1. 17.30 ERAGON
22. a 23. 1. 20.00 DOBRÝ ROČNÍK24.
1. 17.30 a 20.00 ERAGON
25. 1. 18.15 ERAGON
25. 1. 15.30 ZTRACENÉ MĚSTO
25. 1. 20.30 a 26. 1. 17.30 BORAT
26. 1. 20.00 DÉJA VU
28. 1. 17.30 a 20.00 DÉJA VU
29. 1. 18.30 DÉJA VU
30. 1. 17.30, 31. 1. 17.30 a 20.00
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
30. 1. 20.00 DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE

KINO MNÍŠEK POD BRDY
27. 1. 19.00 WORLD TRADE CENTER
3. 2. ĎÁBEL NOSÍ PRADU 

CLUB KINO ČERNOŠICE
23. 1. 20.00 ĎÁBEL NOSÍ PRADU
30. 1. 20.00 CASINO ROYALE
4. 2. 16.00 SPLÁCHNUTEJ

V galerii se topí vodník
Řevnice - Soutěžní výstava výtvar-
ných prací na vodní téma se do 10.
2. koná v řevnické Galerii No1.
Najdete zde expozici sdružení Náruč
i mistrné výtvory dětí. Některá díla
jsou opatřena vtipnými názvy - Pulčí
škola, Topící se vodník či Bod mrazu
na Berounce. Kromě obrázků a kolá-
ží vás jistě zaujme komiks Rudy
Dyra. (help)

Tipy NN
* Koncert Petra Váši a kapely Ty sy-
čáci se uskuteční 26. ledna od 20.30
v černošickém Club Kině.            (pš)
* Na koncert folk jazzové skupiny
2+1 jste zváni 23. 1. od 20.00 do
Klubu Rybanaruby v Praze 2 Máne-
sova 87. Vstupné 101 Kč.           (jdi)
* Sokolský ples se koná 27. 1. od
20.00 v Club Kině Černošice. (pš)
* Ples základní školy Liteň se koná
27. 1. od 20.00 v liteňské restauraci
Ve stínu lípy. Hraje Karavel.        (pš)
* Přednáška Bali - Ostrov Démonů,
tanců a sopek se koná 30. 1. od
17.00 v berounském Muzeu České-
ho krasu. Přednáška  je doplňkem
stejnojmenné výstavy. Antonín Jan-
čařík seznámí posluchače se životem
ostrovanů a zajímavostmi, které tato
země nabízí pro turisty.                 (lei)
* Tradiční candrbál Turistů sever-
ních svahů Brd se uskuteční 3. 2. od
20.00 v Hostomicích U Frajerů. (pš)
* Únorová taneční párty s DJ Bun-
dou a Vóďou se koná v černošickém
Club Kině 3. 2. od 20.00.              (pš)
* Výstava fotografií Václava Lály
Kolotočení je přístupná do 15. února
v Galerii Čerťák v Tmani. (pš)
* Výstava Netopýři je přístupná do
25. 3. v berounském Muzeu České-
ho krasu. Výstava seznámí s metoda-
mi výzkumu netopýrů a na fotografi-
ích představí většinu druhů, které ži-
jí v České republice. (lei)

V Mníšku se bude
kouzlit s obrousky
Mníšek pod Brdy - Občanské sd-
ružení OÁZA zve ty, kdo rádi tvo-
ří, na výtvarnou dílnu - tentokrát
na téma Kouzlení s ubrousky. 
Dílna, v níž se seznámíte s techni-
kou découpage a krakelování, se
koná 3. 2. od 14.00 v kulturním st-
ředisku v Lipkách. Vstupné, jež činí
100 Kč, zahrnuje náklady na květi-
náč, ubrousky, krakelovací lak, bar-
vy a lepidla pro ubrouskovou tech-
niku. S sebou si vezměte pracovní
oblečení a ostré nůžky. Přihlásit se
lze formou SMS u pí Typlové na te-
lefonním čísle 728 244 846.       (jdi)

Malí i velcí uvidí Karkulku
V DOBŘICHOVICÍCH SE BUDE BESEDOVAT O JIŽNÍ AMERICE

V Letech zahraje Jagabab, v Bratřínově zastřelí medvěda
OSLAVY MASOPUSTU SE V NÁSLEDUJÍCÍCH TÝDNECH BUDOU KONAT V ŠESTI OBCÍCH NAŠEHO KRAJE

Dobřichovice – Pohádka a video-
projekce o Jižní Americe – to jsou
pořady, které čekají na návštěvní-
ky Dobřichovic v únoru.
Malé Divadélko Praha sehraje po-
hádku o Karkulce pro malé i velké  v
neděli 11. února od 15 hodin v budo-
vě Základní školy v Raisově ulici.
Začátek představení je v 15 hodin.
O týden později, 18. února od 17 ho-
din, je na programu Fürstova sálu
beseda a videoprojekce s názvem
Jižní Amerikou ani snadno, ani rych-
le. Do Santiaga de Chile se vypravi-

la skupina pěti cestovatelů 5. prosin-
ce loňského roku. Odtud absolvova-
li výlet lodí na ostrov tučňáků. 
„Další zastávkou byl Národní park
Tores del Paine a návštěva vulkanic-
kého údolí Baňos de Caulle,“ pro-
zradila část programu Andrea Hrubá
s tím, že skupině cestovatelů se na-
konec podařilo  stanout na vrcholu
kontinentu. 
„Především o pocitech z tohoto vý-
stupu je také film, který bude promí-
tat Jan Patočka ze Zadní Třebaně,“
dodala. Pavla ŠVÉDOVÁ

Poberouní, Podbrdsko – Hned několik oslav
masopustů se v příštích týdnech bude konat v
kraji kolem Berounky a pod Brdy. Nejdříve se
do slavení pustí Osovští, nejbohatší program
bude tradičně k vidění v Zadní Třebani.
První oslava masopustu v našem kraji se uskuteč-
ní v sobotu 27. ledna v Osově. Týden nato - 3.
února - oblečou maškary obyvatelé Letů. Program
začne na zdejší návsi tradičně ve 13.45 krátkou
masopustní fraškou. Po ní zahraje kapela Třehusk,
která také doprovodí krátký průvod masek vsí.
Zhruba po hodině - přibližně v 15.30 se všichni
opět vrátí na náves, kde bude program pokračovat
vystoupením pražské kapely Jagabab.
Druhou únorovou sobotu - 10. 2. - se masopust
bude slavit ve Svinařích. Několikahodinový prů-
vod maškar začne ve 14.00 před zdejší hospodou
U lípy. Do kroku bude vyhrávat Třehusk. Ještě
před tím si ovšem Svinařští jako každý rok na
návsi pochutnají na zabijačkových dobrotách.
V sobotu 17. února se masopusty konají hned dva

- v Mokropsích a Zadní Třebani. Program toho
zadnotřebaňského vyvrcholí jízdou parního vlaku
po podbrdské lokální trati - viz strana 6.
Seriál tradičních »fašankových« lidových veselic
uzavře 24. února masopust v Bratřínově. Také
letos jej podle místní tradice navštíví Krakonoš,
také letos bude jeho součástí střílení medvěda.

Miloslav FRÝDL

Nejroztodivnější maškary se také letos vydají do
masopustních průvodů.          Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde se po kraji
konají oslavy masopustu

27. ledna – Osov
3. února – Lety

10. února – Liteň
17. února – Zadní Třebaň

18. února – Zadní Třebaň, dětský karneval
17. února – Mokropsy
24. února - Bratřínov



Osov - Všem, kteří jakýmkoliv způsobem,
modlitbami, finančními dary či jinými dobrými
skutky přispěli k úhradě poměrné částky nutné
k získání státního příspěvku, v tomto případě
na nákladnou opravu šesti oken chrámové lodi
kostela v Osově, děkují organizátoři sbírky.
Sbírka už vynesla poměrně vysokou částku, na
konci roku to bylo 80.000 Kč, což není konečná
cifra, mezitím přibylo dalších několik tisíc od
obecních úřadů.
"Poděkování všem, kteří vyslyšeli prosbu 
o pomoc pro zachování architektonického 
a uměleckého skvostu našeho kraje. Tato pomoc je

zároveň i pozitivní odpovědí na tak častá ničení 
a vykrádání historických památek a současně je
i projevem přijetí duchovního a hmotného odkazu
našich předků  a jeho předání dalším generacím.
Děkujeme vám proto předem i za další pomoc,”
píší organizátoři sbírky Robert Hanačík a Václav
Frajer.                                  Marie PLECITÁ

Lidé nejen svému kostelu
SBÍRKA NA KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE UŽ VYNESLA VYSOKOU ČÁSTKU Ha s i č i  l i k v i d o v a l i  o h e ň  

i  n á s l e d k y  s i l n é h o  v ě t r u
Osov - Na začátku ledna museli 
osovští hasiči vyjíždět hned k několika zásahům.
Ve čtvrtek 11. ledna bylo třeba odklidit
polom lípy v blízkosti fary. Lípa neudržela
silný nápor větru. "Část stromu ležela 
v zahradě fary, část zůstala viset ze stromu. 
Z bezpečnostních důvodů jsme museli
odříznout nalomené části stromu," dodává 
k zásahu starosta místních hasičů Josef
Chvojka.
Ten samý den vyjel SDH Osov ještě 
k požáru mezi obcemi Skřipel a Neumětely.
"V devět hodin večer byl ohlášen požár 
skládky a na pomoc přijeli i hasiči 
z Hořovic,” upřesnil Josef Chvojka. 
O dva dny později došlo k dalšímu požáru.
"Ve čtyři hodiny ráno jsme vyjížděli k obci
Svinaře. Nad obcí vzplál okraj lesa 
a společně s hasiči z Litně a Řevnic jsme
oheň likvidovali dvě hodiny,” doplnil staros-
ta osovských hasičů.
Přesně o týden pozdějí nabral  vítr opět na
intenzitě. Silný vítr vyvrátil několik stromů
i přes silnici. Dobrovolní hasiči odklízeli
padlé kmeny z místních komunikací až do
nočních hodin.    Radka KOČOVÁ
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Zloděj nebo sběratel starých věcí?
Hostomice - V době od 1. do 2. ledna vnikl do
rodinného domku neznámý pachatel. Vypáčil
okno a  z domu odnesl sto let starý kufříkový psací
stroj, sošku, hodiny, hrnek a další věci v celkové
hodnotě přesahující 26.000 korun. 
Od 9. do 10. ledna byla vyloupena prodejna
smíšeného zboží. Pachatel násilím překonal mříž 
a dvoje dveře. Uvnitř prodejny vše prohledal 
a odnesl si finanční hotovost a zboží v hodnotě
převyšující 17.000 korun. Z obchodu zmizely také
osobní doklady a platební karta provozovatelky.
Celková škoda byla vyčíslena na téměř 
53.000 korun.                                                   (rk)

Zdražení odvozu komunálního odpadu
Osov - Cena popelnic se zvedá. Firma DOKAS
zdražila poplatky za odvoz popelnic na rok
2007. 
Důvodem je pro dodavatele zvýšení cen pohon-
ných hmot a úhrad za skládky. Ani místní OÚ se
tak neubránil úpravám. Sezónní svoz - 1x za týden
zima, 1x za 14 dní léto bude stát 1.890 Kč, 1x za 
14 dní zima - léto 1.390 Kč, 1x za měsíc po celý
rok 1.000 Kč. Občané Osova si většinou kupují
známku za celou sazbu, protože nejbližší skládka
je ve Stašově a musí i za ni platit. OÚ v Osově
objednává dvakrát ročně kontejner na odpad.
"Naší obci vyšla firma DOKAS vstříc ve výběru
vývozového dne. Jako jediné obci je den odvozu
odpadu stanoven na sobotu, která vyhovuje míst-
ním i chatařům,” vyjádřil se k situaci starosta
Osova Zdeňek Veverka.
V okolních vesnicích a obcích doplácí obecní
úřady na popelnice důchodcům, např. Lhotka
a Vižina.                        Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Návštìvníci  rozhledny
potìšili poøadatele
Velký Chlumec - Novoroční setkání u rozhledny na
Studeném Vrchu přineslo radost i pořadatelům.
“K rozhledně přišlo na Nový rok  několik set
návštěvníků. Rádi bychom všem poděkovali za udržení
pořádku, který kolem rozhledny zůstal až do ukončení
novoroční akce,” pochvaloval si průběh  dne pořadatel
Sláva Ježdík.                                                                    (rk)

Provas - Naše noviny 
pořádají

v sobotu 27. ledna 2007 
od 13:30 hodin

tradiční

OSOVSKÝ MASOPUST 
zahájení před restaurací "U hřiště" 

* masopustní fraška 

* průvod maškar obcí

* soutěž o nejlepší koblihu a pochutinu

* soutěž o nejlepší maškaru

Klip z Vižiny byl oceněn
v soutěži Neváhej a toč
Vižina - Ostravská televize pozvala do své
soutěže tvůrce klipu  z Vižiny.
“Před Vánocemi jsme dostali dopis, zda-li se
chceme  v lednu  zúčastnit natáčení televizní
soutěže Neváhej a toč,” prozradila soutěžící Jana
Fialová.
“Řekli jsme si, že se taková příležitost již nemusí
opakovat a ve středu 10. ledna jsme si udělali
výlet do Ostravy. K naší radosti vše dobře dopad-
lo. Získali jsme nejvíc hlasů. Vyhráli  jazykový
pobyt do Mnichova, tričko s logem soutěže a pos-
toupili do finále,” řekla soutěžící a dodala, že tento
díl se bude vysílat 11. března.                                (rk)

Ve čtvrtek 19. ledna museli osovstí hasiči zprů-
jezdnit silnici vedoucí kolem zámeckého parku.
FOTO Radka KOČOVÁ

Dobrovolní hasiči z Vižiny
se sejdou koncem ledna
Výroční valná hromada Sboru dobrovol-
ných hasičů Vižina se pro všechny členy 
a příznivce uskutečnív pátek 26. ledna od
18 hodin v Europajzlu. Občerstvení
zajištěno.                                       (jf)
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Šampáňo na hrách teklo proudem
V ZADNÍ TŘEBANI SOUTĚŽILI MLADÍ HASIČI - SHAZOVALI KUŽELKY HADICÍ, ŠPLHALI ČI VÁZALI UZLE
Zadní Třebaň - Zimní hry
mladých hasičů se konaly v
polovině ledna v Zadní
Třebani.
Jako již tradičně, i letos
SDH Zadní Třebaň uspořá-
dal soutěž pro mladé hasiče
z okolí. Do místního kultur-
ního domu se sjelo 13 druž-
stev, což je přes 60 dětí, z
celého berounského okresu.
Soutěžilo se ve dvou katego-
riích – mladší a starší žáci.
Děti změřily síly v mnoha
sportovních i vědomostních
disciplínách, např. shazování
kuželek hadicí, uzlová štafe-
ta, topografie, zdravověda,
šplh či práce s buzolou… 
Všichni se celé dopoledne
dobře bavili a na žádost dětí
i vedoucích po krátké pře-
stávce na svačinu se konalo
ještě druhé kolo. 
Hodinu po poledni se usku-
tečnilo slavnostní vyhlášení
výsledků a oceňování sou-
těžních družstev. Každý tým

si odnesl dárkový balíček pl-
ný dobrot a upomínkové
předměty místního sboru.
Rozdávaly se také diplomy a
dětské šampáňo teklo prou-
dem. Zvláštní ocenění obdr-
želi nejmenší a nejsnaživější
soutěžící. A kde že vyrůstají
ti nejnadanější budoucí hasi-
či? Přece ve Třebani! V obou
kategoriích zlatou pozici ob-
sadily domácí týmy. V kate-
gorii mladších druhé místo
získalo družstvo Tlustice a

třetí Tmaně. Mezi staršími
se za domácími umístili ha-
siči ze Záluží a z Drahlovic. 
Od 16.00 se na témže místě
konala Výroční valná hro-
mada zdejších hasičů, které
se zúčastnily čtyři desítky
členů a hostů z okolí. Byl
zhodnocen minulý rok, v
němž se sbor dožil stovky,
vytyčeny cíle na rok 2007 a
vyzdvihnuti aktivní členové.

Ivana ŠEVČÍKOVÁ,
Zadní Třebaň

V Zadní Třebani v polovině ledna změřili síli mladí hasiči z
berounského okresu. Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Zadní Třebaň spojí se Svinařemi vodovod a kanalizace
Zdravím spoluobčany a čtenáře NN! V minulých dnech se uskutečnilo jednání o budování
vodovodu a kanalizace pro Zadní Třebaň. Přítomni byli zástupci firmy Ingas, starosta Svinař
Vladimír Roztočil a za Třebaň Jiří Nádvorník a já. Byli jsme seznámeni s možnostmi prove-
dení kanalizačního i vodovodního řádu tak, jak jej vidí projektanti. Bylo předběžně stanove-
no místo vodovodního zásobníku s ohledem na výškové rozdíly naší obce při  zachování opti-
málního tlaku vody. Tímto místem by měl být  pozemek na Bílém Kameni, který je v soukro-
mém vlastnictví. O jeho odkoupení budeme s vlastníkem jednat. Kanalizace bude kombina-
cí gravitační a tlakové. Pro zákazníky, kteří budou pod úrovní  hlavního řádu a budou potře-
bovat čerpací stanici, je potěšující, že přípojky budou součástí žádosti o dotaci. Svinařskému
zastupitelstvu byla zaslána oficiální žádost Zadní Třebaně o zahrnutí naší obce do připra-
vované výstavby vodovodu a kanalizace ve Svinařích. Další jednání budou pokračovat, jak
bude situace vyžadovat. Mějte se hezky!      Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Alenkami v říši za zrcadlem jsme
vinou televize tak trochu všichni...
Dovoluji si reagovat na článek paní Marie Sadilové otiště-
ný v minulých Našich novinách o štědrovečerním troubení v
Mníšku pod Brdy. Doufám, že takových akcí, které se stara-
jí o pokračování kulturních tradic našich předků, jakož i o
tradice nově založené, bude přibývat, že si uvědomíme, jak
činí náš všední život bohatším, bohatším o reálné zážitky. Že
pomalu budeme vyměňovat zprostředkované vjemy, které
nám nabízí ta čertovská bedýnka s několika čudlíky za ty, co
jsme si sami prožili na vlastní kůži. 
Televize nám dodává  nonstop zdroj všeho, na co si jen vz-
pomeneme. Sedíme doma v křesle a ani nám nedochází, že
ten život, co právě probíhá na obrazovce, není náš a není
skutečný. Jsme tak trochu všichni Alenkami v říši za zrcad-
lem. Skutečnost, která není tak vyumělkovaná, nasvícená,
romantická či akční, nám mezitím uniká mezi prsty. A není
to jen skutečnost, je to i drahocenný čas, jediné naše oprav-
dické vlastnictví na tomto pozemském světě. Krabička s ži-
vými obrázky má v zásobě všechna témata, dozvíte se, co je
nového ve světě, reklamy vám poví co nakoupit, co používat,
bez čeho se neobejdete. Pokouší se za nás i myslet a  slabší
jedinci podléhají a nakupují, čistí , vaří a... atakdále.
Souběžně s televizním vysíláním pulzuje v očekávání oprav-
dický život a nenabízí málo, jen ho nechat vejít! 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
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Caparti se zapisují do prvních tříd
V ŘEVNICÍCH UŽ SE ZÁPIS KONAL, PŘEDŠKOLÁKY V OSTATNÍCH OBCÍCH ČEKÁ V PŘÍŠTÍCH DNECH
Poberouní – Předškoláci z Řevnic, Litně, Čer-
nošic, Dobřichovic i Zadní Třebaně se v těchto
dnech vydali či vydají poprvé do školy. Konají
se totiž zápisy do 1. tříd.
Jako první v regionu se budoucí prvňáčkové zapi-
sovali 17. ledna v řevnické základní škole. Dosta-
vilo se 29 dětí, dalších šest má přijít dodatečně.
„Pro příští školní rok opět počítáme s dvěma prv-
ním třídami,“ uvedl na webu školy ředitel Zdeněk
Košťál. „Pozorujeme, že dětí přibývá,“ dodal. A to
nejen v prvních, ale i pátých třídách. Do Řevnic
totiž dojíždějí žáci ze Zadní Třebaně či Karlštejna,
kde vyšší ročníky nejsou.  
O týden později – 25. ledna – se od 13 do 19.00
koná zápis v černošické základní škole. Kvůli vz-
růstajícímu počtu dětí zde budou mít podle ředite-
le Zdeňka Mouchy přednost děti s trvalým bydliš-
těm v Černošicích a  Vonoklasech.
Podobně chce postupovat i jeho kolega Bohumil
Stejskal z dobřichovické »základky«. Připouští,
že letos možná budou muset poprvé některé zá-
jemce ze vzdálenějších míst odmítnout. Předško-
láky tam budou zapisovat 6. i 7. 2. od 15 do 18.00.

Starší žáci pro ně přichystají pohádkový svět.
„Chceme, aby v obou prvních třídách bylo maxi-
málně pětadvacet dětí. Měl by to být rozumný po-
čet, aby se dalo v klidu učit a nebylo to pro děti
ani učitele náročné,“ říká Stejskal s tím, že nyní je
prvňáčků ve třídě kolem 27. 
Poslední lednový den se na budoucí prvňáčky při-
pravují v Litni. Děti, které přijdou, opět budou
moci procházet se staršími školáky pohádkovým
lesem, setkat se s obrem a dalšími bytostmi.   
„Zápis se koná od 13 do 17.00,“ uvedla zástupky-
ně ředitelky Ema Malá. Nyní je v první třídě 21

dětí. „Je těžké odhadnout, kolik jich bude od září.
Mnoho lidí se přistěhovalo, z loňska máme sedm
odkladů,“ uvedla Malá s tím, že do školy jezdí dě-
ti ze 14 obcí.
V zadnotřebaňské málotřídce se zápis dětí naroze-
ných od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001 uskuteční 1. 2.
od 13 do 15.00. 
V Karlštejně se zápis koná 13. 2. od 16 do 18.00.
Dorazit má šest až sedm prvňáčků z Karlštejna i
Hlásné Třebaně. 
K zápisu je potřeba rodný list dítěte a doklad o
jeho trvalém bydlišti.                Pavla ŠVÉDOVÁ

Jedno z řevnických dětí u zápisu do první třídy.                            Foto ZŠ Řevnice Miloš BARTŮNĚK

Zadní Třebaň - Pestrý program mají v lednu
děti v zadnotřebaňské málotřídce. Vedení školy
pro ně přichystalo hned několik akcí. 
Hned na začátku nového roku zhlédly děti v řev-
nickém kině vánoční představení školáků z Řev-
nic. Druhou lednovou středu se celá škola vydala
do Prahy. V divadle Minor hráli pro děti inscena-
ci na motivy známého románu z pravěku Lovci
mamutů. 
„Bylo to pěkné, vtipné,“ pochvalovala si třeťačka

Dája Břížďalová. „Líbilo se mi to. Pořád tam říka-
li - já mít oheň. Lidi byli převlečení také za ma-
muta,“ dodala čtvrťačka Verunka Jarošová. 
Kromě kultury mají školáci i sportovní vyžití, už
před Vánoci byli v rámci tělocviku dvakrát bruslit
na berounském stadionu, minulý čtvrtek si brusle-
ní zopakovali a jedna lekce je ještě čeká. 
„Všichni jsou moc šikovní, snaží se,“ řekla učitel-
ka Monika Mazúrová. „Od 22. února budeme
chodit do Berouna také plavat,“ doplnila. 
V současné době ochromuje třebaňskou školu
chřipka, v pátek bylo dokonce vyhlášeno mimo-
řádné ředitelské volno.         Lucie PALIČKOVÁ

Všenory – Sedmatřicetiletá vražedkyně Jitka
Plavcová, která v roce 2004 sprovodila ze světa
svoji sousedku ve Všenorech, si v minulých
dnech vyslechla rozsudek - ve vězení stráví
dvanáct a půl roku. 
Žalobce navrhoval trest v horní hranici trestní

sazby. Plavcová podle něj totiž vraždila zákeřně. 
Navíc jí hrozil ještě tvrdší trest, byla totiž pode-
zřelá z toho, že zabila i partnera sousedky, s nímž
měla dlouholetý milenecký poměr. „Důkazy však
nejsou dostačující, abychom i zde rozhodli o vi-
ně,“ podotkla předsedkyně soudu Eva Miláčková. 
V září 2004 byla k zavražděnému partnerskému
páru přivolána řevnická záchranka. Zavolala ji
právě pachatelka, která údajně jen náhodou jejich
těla objevila. „Muž měl rozbitou hlavu, jeho druž-
ka byla uškrcená,“ uvedl tehdy pro NN šéf záchra-
nářů Bořek Bulíček.  
Plavcová po celou dobu procesu neprojevila lítost,
v samém závěru líčení prohlásila, že je nevinná.
Původně se přitom k vraždě sousedky Součkové
přiznala. Zabila ji prý v afektu, když Součková ze
žárlivosti ubila kladivem svého přítele. Při rekon-
strukci tragických událostí ale Plavcová své při-
znání odvolala a tvrdila, že se smrtí ani jedné z
obětí nemá nic společného. 
Rozsudek není pravomocný, odvolala se Plavcová
i státní zástupce. Případ nyní posoudí vrchní soud.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Účastníci degustace zkoupili
všechna dovezená vína
Mníšek pod Brdy – Klub přátel dobrého vína
uspořádal v sobotu 13. ledna veřejnou degus-
taci moravských vín.
Vína rodinného vinařství Jedlička&Novák z Bo-
řetic ochutnávali návštěvníci degustace dlouho
do večera. Vzorky s výkladem představil asi 25
návštěvníkům jeden z vlastníků, Stanislav No-
vák, a lidé si měli možnost za zvýhodněnou cenu
vína nakoupit. „Degustace vín z Bořetic byla
ukázkou, jak může mladé progresivní vinařství s
pomocí moderní technologie docílit vysoké kva-
lity vín za přijatelnou cenu,“ řekl hlavní someliér
Klubu Josef Vítek. Všech deset předvedených
vzorků bylo přijato kladně. „V příjemném prost-
ředí pekárny U Jarolímků se všem líbilo tak, že
po skončení degustace se málokomu chtělo do-
mů. O úspěchu svědčí i fakt, že zájemci vykou-
pili všechna dovezená vína,“ dodal Vítek. Příští
degustace se chystána 10. 2, kdy vína předvede
Ludvík Maděřič z Moravského Žižkova.        (jdi)

Vražedkyně si odsedí dvanáct let
ŽENA ZE VŠENOR ZABILA SOUSEDKU, VRAŽDU SOUSEDA SOUD NEPROKÁZAL

Málotřídku ochromila chřipka
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI SE VYPRAVILI DO PRAŽSKÉHO DIVADLA

Parkoviště u nádraží je
plné, nové se stavět nebude
Dobřichovice – Chcete v pracovní den kolem
deváté nechat svoje auto na novém parkovišti
u dobřichovického nádraží? Nejspíš budete
mít smůlu. Obvykle už bývá plno.
Na osm desítek míst nabízí parkoviště, které loni
vybudovala dobřichovická radnice u zdejšího ná-
draží. Většinou je plně obsazené. „Čekali jsme, že
se kapacita brzy naplní. Ale je to nekonečný pří-
běh. Když parkoviště rozšíříme, za chvíli už zase
nebude stačit,“ říká starosta města Michael Pá-
nek. Radnice proto výstavbu další asfaltové plo-
chy nechystá. Parkoviště podle Pánka nevyužíva-
jí jen místní, ale i řidiči ze Všenor a Černolic. (pš)

Z našeho kraje
* Jarní kolo výběrového řízení na získání dota-
ce z Fondu životního prostředí vyhlásil krajský
úřad Středočeského kraje. Dotace je poskytována
na aktivity v ochraně a tvorbě životního prostředí.
Peníze jsou určeny na čistírny odpadních vod, ka-
nalizace, snižování emisí, kompostárny, likvidaci
škůdců či na ochranu památných stromů. Podrob-
nosti najdete na stránkách http://www.kr-stredo-
cesky.cz. (jdi)
* První schůzka nově založeného šachového klu-
bu se koná 6. 2. od 18.00 v budově školy v Mníš-
ku pod Brdy. Předpokládaný konec ve 21.00. (jdi)
* Vinařské závody v Karlštejně se staly terčem
útoku zloděje. Lapka vnikl násilím do budovy v
noci mezi 16. a 17. 1. Zničil postupně tři zámky a
prohledal pár pracoven, kde odcizil doklady, taš-
ku, kreditní karty a peníze. Na cestu si vzal i dvě
lahve karlštejnského bílého vína. (šm)
* Před restaurací U lípy ve Svinařích zaparkoval
6. 1. ve 20.00 muž z Hatí vůz a na hodinu se vz-
dálil. Do auta zatím vnikl kufrem a dveřmi u spo-
lujezdce poberta a odnesl nářadí, svářečku a nako-
nec ještě majiteli auta propíchnul pneumatiku.
Výsledek? Pro poškozeného minus 66 500.    (šm)
* Do chaty v Hlásné Třebani se vloupal neznámý
zloděj. Protože ho v chatě nic nezaujalo, zamířil
do garáže. „Tady stálo auto, z něhož byla vynda-
ná baterie, kterou lupič do vozu namontoval. Na-
ložil ještě elektrickou sekačku i další nářadí a od-
jel,“ řekla NN mluvčí karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová. Vůz Škoda 105 S bílé barvy s
SPZ ACM 62-34 je stále pohřešován.               (šm)
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Vzpomínka na »staré dobré rakušáky«
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 17)

Slevy krásných nových kol! 

Podbrdsko - Před časem jsme v
Našich novinách zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »tramp-
skou latinou«. Dnešní článek je
plátěných domovech, neboli sta-
nech a stanových dílcích.         (NN)

I když mnoho skalních trampů os-
tentativně dává přednost spaní pod
širákem, patřil stan nebo alespoň sta-
nový dílec odjaživa k základnímu
vybavení jak trampů tak i skautů.  
Nyní, kdy každá sportovní prodejna
nabízí desítky typů stanů v různých
velikostech, váze i ceně, je toto poví-
dání poněkud úsměvné, ale staří čun-
dráci i skauti, kteří zahajovali svou
»zelenou« kariéru krátce po válce
(tedy po té druhé, protože tu před-
chozí už nikdo žijící nepamatuje), ví,
jak úzkým profilem byly pro naši
činnost právě stany. 

Typické jehlany
Pro české skautské tábory i výpravy
bývaly v dobách první republiky ty-
pické jehlany, které se skládaly ze
dvou dílů (správně dílců) a daly se
postavit pro jednoduché přenocování
přímo na zem. Na táborech se pak
stavěly na dřevěnou podsadu.  Původ
těchto stanů bychom našli v bývalé
rakousko-uherské armádě - odtud i
jejich dlouho přežívající název »ra-
kušák«. Také první stany se mezi
skauty a trampy dostaly buď od bý-
valých vojáků nebo přímo z armád-
ních skladů, které se zbavovaly pře-
bytků. Přestože se ve 30. letech za-
čala šířit i tak zvaná »áčka« na obli-
bu jehlánků to nemělo vliv - jejich
přednosti byly nepřehlédnutelné. 
Už v předchozích řádcích jsem se

zmínil, že se stan skládal z dílců (ne-
boli půlek), a tím pádem byl i tran-
sport stanu a váha (každý dílec vážil
1 kg) rozdělen mezi jeho dva obyva-
tele naprosto demokraticky. Při jeho
stavbě se obě půlky spojily a posta-
vily jako jedno plátěné obydlí. Jeho
základna měřila 200 x 200 cm a stan
byl vysoký 150 cm. Tehdy patřila ke
skautské výbavě i hůl právě této dél-
ky, která se svým kovovým bodcem
zasunula do elipsovité »hondy« umí-

stěné v rohu stanového dílce a bylo
vystaráno. Stan bylo ale možné i za-
věsit na větev stromu a tím získat ví-
ce vnitřního prostoru. Stanový dílec
měl však i další mnohostranné vyu-

žití – od rychle zhotovené pláštěnky,
bylo možné z něho udělat jednodu-
chý spací pytel, přístřešek a případně
i provizorní nosítka.         
(Pokračování) Vladimír ROGL

Stanové dílce lze využít různým způsobem.   Kresba Jiří PETRÁČEK
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V Zadní Třebani žije šampion dalmatinů
PĚTILETÝ ABRY-ODI Z CARSKÉHO HÁJE ABSOLVOVAL DVACET VÝSTAV, DVANÁCT Z NICH VYHRÁL

Zadní Třebaň - Psí rasu dalmatin
zná snad každý člověk, dokonce i
děti díky pohádce 101dalmatinů.
Jednoho z nich, dalmatina Ozzy-
ho, můžete potkat na procházkách
v Zadní Třebani, kde tento psí
šampion žije se svými majiteli,
manžely Martínkovými. 
Černobílý Ozzy se správně jmenuje
Abry-Odi z Carského háje a je mu
pět let. To, že by mohl být výstavní
typ, se předpokládalo už při jeho
narození. Jeho otec Agir je Inter
champion, středoevropský vítěz a dr-
žitel mnoha různých titulů na výsta-
vách, matka Feiri-Fesh pochází z
Minska a je Mezinárodní vítězkou
Běloruska, Ruska a dalších výstav. 
Majitelé Ozzyho jezdí na výstavy
poměrně málo, což je škoda. 
„Vloni jsme byli na jediné klubové
výstavě v listopadu v Praze, v otev-

řené třídě Ozzy vyhrál,“ říká Josef
Martínek. Jiní majitelé dalmatinů se
účastní výstav prakticky každý tý-
den, často vyrážejí také do ciziny.
„I my dostali pozvánky, třeba do

Helsinek, Dortmundu, Vídně nebo
na Slovensko, ale je to časově i fi-
nančně náročné," dodává. Nejdál tak
byli ve Svitavách, kde Ozzy získal
první cenu. Celkem za čtyři roky
Martínkovi absolvovali dvacet výs-
tav převážně v blízkosti Prahy, z to-
ho jejich psí miláček dvanáctkrát
zvítězil.
„Nejhůř byl do třetího místa, někdy
nás ale taky poslali domů, protože
při kontrole zubů Ozzy zavrčel na
rozhodčího,“ objasňuje Martínek.
Zuby podle něj rozhodčí kontrolují,
protože nesmí žádný chybět, a pokud
pes zavrčí, může být diskvalifikován
bez umístění, i když už stojí na stup-
ních vítězů. 
Martínkovi zatím neplánují, teprve v
dalších týdnech se budou rozhodo-
vat, zda letos nějakou výstavu navš-
tíví. Lucie PALIČKOVÁ

Naše noviny a Videostudio Pátek vám nabízejí DVD i VHS

MASOPUSTNÍ VLÁČEK
Zadní Třebaň - Lochovice 25. 2. 2006
* masopustní fraška na návsi v Zadní Třebani * pochovávání Masopusta * dětská muzika

Notičky * jízda parního vlaku * program ve stanicích* poberounská hudební skupina
Třehusk… * 46 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

VŠUDYBYLKOU DO 20. A 30. LET PODBRDSKOU
LOKÁLNÍ TRATÍ

Parní vlak na trase Karlštejn- Z. Třebaň-Lochovice 17/9/05
* Cikánky a trampové v Zadní Třebani * Babička Mary v Litni * Vodníci v Leči 
* Hasiči v Osově * Třehusk… * 55 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů redakční rady Našich
novin (viz tiráž), na tel.: 257 720 847, 606 150 928 nebo na mailu nasenoviny.zadnitreban.cz

či frydl@dobnet.cz

Když jsem vloni na podzim psala o
extrémech počasí, nikoho z nás jistě
nenapadlo, jak se klimatická situace
bude dále vyvíjet. Že se na vánoce
místo sněhových závějí bude zelenat
tráva a kvést sedmikrásky, že 1. led-
na padne teplotní rekord a bude na-
měřeno 12 stupňů nad nulou, dešto-
vé srážky budou tak zoufale podprů-
měrné, že mnoho lidí nebude mít ve
studni vodu (možná nám konečně
dojde, že přírodní zdroje nejsou sa-
mozřejmost, ale dar kterého je zapo-
třebí si vážit). A navrch, politická si-
tuace bude tak ubohá, až ji nakonec
přestaneme sledovat. 
Renomovaná astroložka Zoša Kinko-
rová, jež se mimo své vlastní hvězd-
né rozbory opírá o studie Švýcarské-
ho astrologického odborného časo-

pisu Astrologie heute radí: Buďme
trpěliví! Od srpna 2006 byly planety
v kritickém postavení, hromadně na-
stávaly a nastávají celosvětově ne-
příznivé situace jak pro věci veřejné,
tak v osudech jednotlivců. Je třeba,
abychom to věděli. Sektoriálně bu-
dou uvedené planety v tomto vztahu
ještě v novém roce, je to však situace
dočasná - brzy se nám začne blýskat
na lepší časy a od června 2007 při-
jdou planety do příznivé konstelace. 
Nezoufejme tedy nad momentální
nepřízní osudu a snažme se odolávat
skepsi podporované šedým počasím
a televizními pořady plnými katast-
rofických scén a násilí. Bude líp!
pravily hvězdy. Do roku 2007 hodně
štěstí a klidné nebe přeje

Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Nezoufejte, bude líp! pravily hvězdy

Šampion mezi dalmatiny, pětiletý
Ozzy, neboli Abry-Odi z Carského
háje.          Foto Lucie PALIČKOVÁ
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Řevničtí rozehráli desátý Bandy cup
DO JUBILEJNÍHO ROČNÍKU TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI SE PŘIHLÁSILA ČTYŘI DRUŽSTVA

Řevnice – Devíti zápasy pokračo-
val uplynulou sobotu 10. ročník
Bandy cupu – turnaje v pozemním
hokeji. U řevnického fotbalového
hřiště se ho účastní čtyři družstva.
Čtyři týmy se jako loni přihlásily do
jubilejního ročníku turnaje: Samo-
táři, Boston, IQ Ouvey a Kojoti.
Na hřišti za vodou se poprvé hrálo
13. ledna, na programu bylo devět
zápasů. Stejně se jich hrálo i uplynu-
lou sobotu. „Měli jsme ale problém s
úklidem hřiště. Napadalo na něj od
silného větru spoustu větví a šišek,“
uvedl Michal Sklenář, hráč IQ Ou-
vey. Trojnásobný vítěz turnaje letos
nastoupil v nových žlutých dresech i
s logy sponzorů.  Sklenář má jasno,
kdo letos zvítězí: „Budeme to my,“
tvrdí. Dopomoci jim k tomu tradičně
má maskot – blonďatá Madonna.
V tmavomodrých dresech s bílým
nápisem bojují Samotáři. V souboji s
Kojoty jim ale štěstí moc nepřálo –
prohráli 1:3. I tak věří, že loňské pr-
venství obhájí.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Výsledky 13. ledna:
Kojoti – Samotáři 1:1
IQ Ouvey – Boston 3:1
Samotáři – Boston 4:2
IQuvey – Kojoti 1:5

Boston – Kojoti 4:2
Samotáři – IQ Ouvey 3:4
Kojoti – Samotáři 2:1
IQ OUvey – Boston 4:1
Samotáři – Boston 1:4
20. ledna:
IQ Ouvey – Kojoti 1:3

Boston – Kojoti 3:2
Samotáři – IQ Ouvey 3:4
Kojoti – Samotáři 3:1
IQ Ouvey – Boston 5:1

Samotáři – Boston 3:2
IQ Ouvey – Kojoti 1:1
Boston – Kojoti 1:4
Samotáři – IQ Ouvey 1:6

Osov – Na novoroční brigádě se 13. ledna sešli
členové výboru SK Osov. Bylo třeba pročistit a
vyměnit okapy i svody okolo budovy sokolovny,
vybetonovat propadlý ochoz a vyměnit eternit
na stříšce od sklepení.
Mladší žáci začínají už také trénovat na jarní sezo-
nu. V podzimní části soutěže loňského roku se umí-
stili na čtvrtém místě okresního přeboru a do dal-

ších zápasů budou nabírat síly v tělocvičně místní
školy. „Sraz žáků je každou sobotu od 14 hodin u
základní školy. Tělocvičnu školy k tréninkům vyu-
žijeme, dokud se nezlepší počasí. Potom se přemís-
tíme na fotbalové hřiště,“ řekl k přípravě žáků tre-
ner Petr Kočí.
Družstvo mužů vyráží za tréninkem do Hostomic i
do Tmaně. „Od února plánujeme pravidelnou tré-
ninkovou přípravu na hřišti klubu,“ přidal za oddíl
dospělých Karel Procházka.

Simona HOŠŤÁLKOVÁ, Radka KOČOVÁ

Jeden ze sobotních zápasů desátého ročníku řevnického turnaje Bandy cup. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Řevnickým házenkářům se v Plzni nedařilo
Plzeň, Řevnice – V oslabení jeli na čtvrtfinále Českého poháru do Plzně

hráči řevnické národní házené. Na západě Čech se jim v konkurenci
prvoligových mužstev moc nedařilo.

Kromě druholigových Řevnic a Čakovic bojovaly v Plzni o postup prvoligo-
vé Nýřany, Stupno a Příchovice. V prvním zápase proti Nýřanům se zpočát-
ku Řevnickým nevedlo špatně. „Nastoupili jsme v sedmi, náhradní brankář

Luboš Jelínek musel do obrany,“ uvedl jeden z hráčů František Zavadil. 
I když poločas skončil v celku vyrovnaně rozdílem jedné branky 10:9, druhý
poločas se už Středočechům nedařilo s Nýřanskými držet krok. „Došly nám
síly. Navíc Nýřany jsou týmem nejlepších hráčů Plzeňského kraje,“ uvedl
Zavadil s tím, že na konec Řevnice prohrály 16:22. Průběh zápasu proti

Stupnu byl obdobný, poločas vyrovnaný 9:8, v závěru jasně vedlo Stupno,
které zvítězilo 17:15. Jediné vítězství tak Řevnice zaznamenaly proti týmu

Příchovic. „I když jsme v poločase o jednu branku prohrávali, nakonec jsme
strhli vítězství na svoji stranu,“ řekl Zavadil. Výsledek: 18:17.

Poslední souboj Středočechů už tak radostný nebyl. Dvoubodový náskok z
poločasu Řevnice neudržely, Čakovice je v závěru přehrály.  

V útoku nastoupil František Zavadil (35 branek), Jan Hartmann (16) Pavel
Knýbel (13). V obraně hrál Ctirad Leinweber, Jakub Knajfl, Luboš Jelínek. V

bráně zaskakoval bakovský Václav Brzobohatý. (pš)

Fotbalisté opravovali sokolovnu
OSOVŠTÍ MUŽI I ŽÁCI UŽ ZAČALI S PŘÍPRAVOU NA NADCHÁZEJÍCÍ SEZONU

Hlásnotřebaňská tělocvična je mimo provoz
Hlásná Třebaň -  Velká rekonstrukce hlásnotřebaňské sokolovny začne
4. února. Až do 10. března bude tělocvična uzavřena. 
„V budově sokolovny, ale i v části, kde je restaurace se bude opravovat a
měnit elektroinstalce a bude se také měnit stávající osvětlení,“ řekla NN
činovnice Sokola Lenka Snopková. Během velké rekonstrukce bude také vy-
budováno zvýšené patro v nářaďovně, čímž vznikne malá klubovna pro spor-
tovce. „Tam by se měly v budoucnu odehrávat i sokolské schůze,“ dodala
Snopková s tím, že na závěr bude celý prostor vymalován. 
Vzhledem k rozsahu prací se předpokládá, že tělocvična bude bez náhrady
uzavřena až do 10. března. Cvičení dětí i žen a setkávání volejbalistů tak na
čas končí. „I ti, kdo si tělocvičnu od nás pronajímají, musejí na tento čas do
jiného azylu,“ dodala sokolka. Co se však neruší, je pronájem venkovního
hřiště s umělým povrchem u sokolovny. To je dál zájemcům k dispozici - teď
ovšem bez šatny a sociálního zázemí. Kontakt nutný na pronájem je k dis-
pozici na rychtě či na vývěsce před sokolovnou. Zájemkyně o udržení kon-
dice a formování těla mohou využít nabídky cvičebního programu pro ženy
v řevnickém sokole. Cvičí se v pondělí a čtvrtek. (šm) 

Osovští ve Zdicích neuspěli,
neprobojovali se do finále
Zdice – Třetí ročník turnaje v kopané na umě-
lém povrchu se konal v areálu TJ Loko Zdice.
Osovským borcům se na něm nedařilo.
Hrálo se ve dvou skupinách o šesti družstvech,
každý s každým. Do finálové skupiny postoupily
vždy první tři celky. 
Hráči SK Osov, kteří se turnaje zúčastnili v obou
skupinách, skončili na pátém a posledním, šestém
místě ve skupinách, takže do finále nepostoupili.
Celkovými vítězi se stali hráči TJ Úhonice, na
druhé příčce skončil TJ Běštín, třetí byla domácí
FK Olympie Zdice. Radka KOČOVÁ


