
Poberouní ochromily závěje sněhu
ŽIVOT LIDEM V UPLYNULÝCH DNECH KOMPLIKOVAL ORKÁN, SNĚŽENÍ I TÁNÍ

Maškary přivítal
uzdravený starosta
Lety – Krátký, ale vydařený! Ta-
kový byl letovský masopust, který
se konal uplynulou sobotu. 
Před druhou hodinou se na náves
kromě diváků začaly trousit i tradič-
ní masky: medvěd, vodník, jeptiška
a šašek. Masopustní veselici odstar-
toval starosta obce Jiří Hudeček,
který se po těžké havárii z loňského
prosince prvně ukázal na veřejnosti. 
„Cítím se dobře, i když se mi ještě
hůře mluví. Jsem ale rád, že tu můžu
být,“ pochvaloval si Hudeček. Pak
zahráli muzikanti Třehusku, po nich
místní zhlédli frašku v podání řev-
nických ochotníků o Káče, kterou si
málem odnesl čert. Průvod se letos
odbyl jen u čtyř stavení kolem návsi
a hasičárny. Koblih, masa, okurek i
kořalky i tak bylo všude dost. Tečku
za veselicí udělala kapela Jagabab.
Další oslavy masopustu se nyní ko-
nají 10. února ve Svinařích, 17. úno-
ra v Zadní Třebani a Mokropsích. 
(Viz strana 6) (pš, mif)

Na zámku opravují podlahu,
kterou sežrala dřevomorka
Mníšek pod Brdy – Podlahy galerie, přednáš-
kové místnosti a bistra v přízemí západního
křídla zámku Mníšku pod Brdy sežrala dřevo-
morka. Nyní se tyto prostory opravují.
Původní dřevěná podlaha v této části objektu byla
nahrazena novou. Vzlínající vlhkost způsobila, že
po zahájení provozu se v podlaze rozšířila dřevo-
morka tak masivně, že zničila celou podlahu a
prorůstala i do stěn a dveří. Na jaře budou napa-
dené podlahy odstraněny a nahrazeny novou, cih-
lovou podlahou. Využití místností se nezmění a
pokud vše půjde podle plánu, na Velikonoce si
zde návštěvníci prohlédnou výstavu.                 (jdi)

Dobřichovičtí vybrali sto
padesát tisíc na dětské hřiště
Dobřichovice – Kolem sto padesáti tisíc korun
se už podařilo vybrat Dobřichovickým ve sbír-
ce pořádané na výstavbu dětského hřiště. Po-
tvrdil to tajemník radnice Petr Hampl.
O výstavbě hřiště jednali také místní zastupitelé.
Město totiž přislíbilo přispět finanční částkou 50
tisíc v případě, že se ve sbírce podaří nashromáž-
dit přes 150 tisíc. Starosta dokonce navrhl tuto
částku zdvojnásobit. „Také chceme podat žádost
o dvoumilionový grant na stavbu,“ řekl Hampl.
Město se obrátilo na fond ČEZ, který podporuje
projekty takzvaných oranžových hřišť.
Zatím není jisté, kde by mohlo hřiště stát. V úva-
hu přichází park, zahrada ZUŠ, areál TJ, poze-
mek u školy a pozemek vedle lávky.                 (pš)

Poberouní - Orkán, sněhové závěje, znovu silný vítr a
také bláto po tání. To vše komplikovalo situaci v po-
berounských obcích v uplynulých čtrnácti dnech.
Úřady i lidé měli kvůli počasí plné ruce práce. 
Silný vítr ztěžoval situaci ve Svinařích hlavně ve dvou

okrajových ulicích od Hodyně, které místní velmi složi-
tě uvolňovali. „Tyto ulice jsme s pomocí pana Cihláře
během víkendu museli několikrát prohrnovat, aby byly
sjízdné,“ řekl svinařský starosta Vladimír Roztočil.
Stejná situace byla podle něj na Lhotce. 
Sněhové závěje přidělaly práci také obecnímu úřadu v
Zadní Třebani, kvůli sněhu se do velké části vsi nedosta-
la firma vyvážející komunální odpad. „Popeláři nedoká-
zali přejet ani most u hasičárny, takže svezli pouze nádo-
by kolem hlavních silnic,“ řekl starosta obce Lubomír
Schneider. Obec má na posyp silnic k dispozici multiká-
ru, její obsluha s ní však mnohdy nedokáže vyjet místní
kopce. „Kam se multikára dostane, prohrne a posype
cesty směsí štěrku a soli,“ dodal Schneider. 
Technické služby v Černošicích zvládaly kalamitu bez
problémů, při sněžení jezdily jejich vozy celý den. 
Sníh, který zasypal republiku, ovšem přidělal práci také
záchranářům. Předminulý pátek se řevničtí zdravotníci
těžko dostávali k pacientce do obce Roblín. Jejich sa-
nitka uvízla v závějích, další sanitka vyslaná ze Zbrasla-
vi dopadla stejně. „Zapadli i silničáři, kteří nám jeli na
pomoc, nakonec nás vytáhli hasiči s jiným autem silni-
čářů,“ popsal šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Vše
naštěstí dopadlo dobře, s téměř dvouhodinovým zpoždě-
ním odvážela sanitka pacientku do motolské nemocnice. 
Spousta sněhu napadla i na Šumavě, z čehož mají radost
lyžaři, ale už menší právě zdravotníci. Ze stanoviště ve
Frymburku teď Řevničtí vyjíždí častěji k úrazům na sjez-
dovkách. „Nejvážnější případ se týkal dvanáctileté dív-
ky, jež si při pádu na snowboardu vážně zlomila loket,“
dodal Bulíček. (Viz strana 2)     Lucie PALIČKOVÁ

6. února 2007 - 3 (436) 6 Kč

Sníh byl a už zase není!

Jen krátce se udržel sníh, který v našem kraji napadl
na konci ledna. Řevnické děti hned vytáhly sáně a
pekáče. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Ivan Mládek

ještě končit nechce

(viz strana 3)

Liteňská prvňačka Vendulka Jirkalo-
vá přebírá poslední lednový den vys-
vědčení. Doklad o tom, jak si vedli v
prvním pololetí, dostali i školáci v
dalších obcích Poberouní a Podbrd-
ska. (Viz str. 2) Foto Martin ŠINÁGL
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Zadní Třebaň, Řevnice, Dobřichovice - Téměř
150 tisíc dětí ve středočeském kraji dostalo po-
slední lednový den vysvědčení. V zadnotřebaň-
ské škole měli žáci ten den kromě vysvědčení
připravený také pestrý kulturní program. 
Největším zážitkem byl pro většinu třebaňských
dětí skoro půl metru velký orel skalní. „Přijel nám
ho ukázat sokolník Dobeš z Berouna, který půso-
bí i v Karlštejně. Byl tady už víckrát a vždycky
má jiného dravce,“ řekla učitelka Monika Mazú-
rová. Během povídání o dravcích děti kreslily a
některé stihly napsat i zápisky či dokonce pohád-
kový příběh. „My jsme si orla ani nemohli podr-
žet, byl hrozně těžký,“ bylo líto prvňačce Aničce.

Během dne zazněla ve škole také hudba. Vystou-
pení s kytarou a flétnou předvedla rodina Pezlo-
vých, varhanice Nikola Eckertová si s dětmi zaz-
pívala lidové písničky za doprovodu klavíru. 
A vysvědčení? Většina dětí byla spokojená. „Já
mám samé jedničky a ostatní taky,“ chlubila se
Anička Sokolová. Letos měli totiž všichni prvňáč-
ci jenom jedničky.   
Naopak v dobřichovické základní škole bylo de-
vět školáků, kteří v pololetí neprospěli. „Vysvěd-
čení dostalo 421 dětí z toho 54 prvňáčků a 42 de-
váťáků,“ vypočetl ředitel dobřichovické školy Bo-

humil Stejskal. Horší známku z chování mají čtyři
žáci, s vyznamenáním jich prospělo 264.
Pololetní ohodnocení si mohli ve čtvrtek prohléd-
nout i školáci z Řevnic. „Jeden z nich dostal troj-
ku z chování, dva měli dvojku. Tři žáci neprospě-
li, vyznamenání má 184 žáků,“ řekl ředitel školy
Zdeněk Košťál. První vysvědčení dostalo 42 prv-
ňáčků. V pátek měli školáci jednodenní pololetní
prázdniny. Ty jarní týdenní čekají na žáky z okre-
su Praha-západ od 26. února a potrvají do 4. břez-
na. Školákům na Berounsku už prázdniny začaly
5. února. Lucie PALIČKOVÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice, Přibyslav - Tanečníci z řevnického
souboru Klíček nenašli na soutěži ve folklor-
ním tanci přemožitele. Z Přibyslavi si přivezli
první cenu. 
Soutěže Sedmikvítek se řevničtí tanečníci a taneč-
nice zúčastnili od 19. do 21. ledna. „Do Přibyslavi
nás pozvali naši kamarádi z Kamýčku, kteří absol-
vovali již devátý ročník soutěže,“ uvedla vedoucí
Klíčku Ludmila Chroustová. Na Vysočinu se sjelo
dvanáct souborů z Čech, Moravy, své zástupce tu
mělo i Maďarsko. Pro účastníky soutěže byl mimo
jiné připraven i program s výukou maďarských
tanců, horáckých kol i diskotéka se soutěžemi.
Děti stihly také jízdu minibusem, prohlídku míst-
ních skláren i Hasičského muzea na zámku. 

Klíček na soutěži bravurně předvedl nejen lidové
tance, ale rovněž i speciální nesoutěžní číslo -
tanečky z muzikálu Pomáda.
„Přes pokročilou hodinu a únavu malých taneční-
ků, byl zájem ostatních souborů o naše vystoupe-
ní obrovský,“ pochvalovala si Chroustová.  Dopl-
nila, že velký obdiv sklízeli zejména tanečníci
Klíčku. „Náš soubor byl počtem kluků výjimečný.
Také v hodnocení poroty se ozvalo ocenění
zejména chlapeckých her a akrobatických prvků,“
uvedla. A výsledek? Řevničtí si z Přibyslavi při-
vezli trofej nejcennější: 1.místo.
„Taky spoustu zážitků s novými kamarády. A po-
znatek, že v tanci si lidé mohou rozumět i beze
slov,“ dodala Chroustová.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Malí malíři převzali ocenění
Řevnice, Zadní Třebaň - Ceny vítězům dětské
výtvarné soutěže Pulci malují řeku předal 1.
února v  řevnické Galerii No1 řevnický staros-
ta Miroslav Cvanciger. 
Vystavená díla byla velice zdařilá. Raritou bylo
několikanásobné ocenění nadaného zadnotřebaň-
ského školáka Rudy Dyra; odnesl si 4 ceny. Tři
ocenění včetně prvního místa za filmovou tvorbu,
neboť již druhým rokem pracuje v kroužku digi-
tálního animovaného filmu, který se koná právě v
řevnické galerii. A třetí místo ve výtvarné části za
vtipně akční komiks. Jak mladý výtvarník říká, u
kreslení komiksů se baví a nejraději maluje zví-
řata. Výtvatný talent se u něj projevil již ve třech
letech - jeho první kresbou byl drak. Animované
filmy mladých výtvarníků je možné v případě
zájmu promítnout v zadnotřebaňské škole.

Helena PELIKÁNOVÁ, Petr MUSIL

Ve školách se rozdávalo vysvědčení
DEVĚT DOBŘICHOVICKÝCH DĚTÍ NEPROSPĚLO, JEDEN MALÝ ŘEVNIČAN SI ODNESL TROJKU Z CHOVÁNÍ

Čtrnáct dětí se před pár dny přišlo zapsat do zadnotřebaňské školy. Do první třídy jich v září nastoupí
zřejmě dvanáct. Je to zatím nejvyšší počet žáků od založení školy. „Přicházejí velmi šikovné děti, těší-
me se na ně,“ vzkazují zdejší učitelé. Ze 4. třídy letos odejde 11 žáků. (lup)  Foto Petr MUSIL

Klíček si vytancoval prvenství
ŘEVNICKÝ DĚTSKÝ SOUBOR NENAŠEL NA SOUTĚŽI V PŘIBYSLAVI PŘEMOŽITELE

Mníšek pod Brdy – Od středy 24. ledna se celá
republika potýkala s přívaly sněhu. Problémy
nadělal sníh také v Mníšku pod Brdy a okolí.
„Věděli jsme, že sníh napadne a snažili jsme se
připravit. S firmou, jež dělá v Mníšku zimní údrž-
bu jsme se domluvili, že techniku posílí o jeden
traktor s radlicí. Ten však nakonec vyjel s velkým
zpožděním, protože měl defekt. Sníh padal velmi
rychle - za 24 hodin 56 cm. Byli jsme nuceni zav-
řít náměstí,“ řekl místostarosta Vlastimil Kožíšek.
„Přes problémy se podařilo udržet průjezd měs-
tem pro autobusovou dopravu po celý den. Dále
jsme se soustředili na přístup ke zdravotnímu stře-
disku, školám, školkám a domovu důchodců, což
se taky podařilo,“ uvedl pracovník dispečinku
Stanislav Jirota. 
„Zjistili jsme, že stanovený způsob údržby cest je
v situaci, kdy napadne rychle hodně sněhu nap-

rosto nevyhovující. Nejdříve vyjížděla technika
na hlavní tahy a až ve chvíli, kdy bylo prohrnuto
zde, začala vyjíždět na další cesty. Proto jsme se
dohodli s úklidovou firmou, že budou vyjíždět
všechny stroje najednou a úklid jsme posílili o
další techniku i pracovníky, jež odklízeli hromady
sněhu na náměstí a v okolí autobusových zastá-
vek,“ komentoval situaci starosta Petr Digrin. 
Problémy městu dělají úzké komunikace na síd-
lištích, kde parkují auta a úklidová technika zde
neprojede. Je třeba najít takové řešení, aby se v
těchto ulicích dalo parkovat a zároveň bylo možno
odklízet sníh. „Máme představu, že by na starém
sídlišti vznikly parkovací zálivy, čímž by se cesty
uvolnily pro průjezd techniky. Systém zimní údrž-
by v Mníšku, Rymaních a Stříbrné Lhotě budeme
dále řešit,“ dodal místostarosta.      

Jana DIGRINOVÁ

Nejlepší kamarád? Televize
Zadní Třebaň - S učitelem Petrem Musilem jsme
podnikli dobrodružnou výpravu do myslí třeťáků a
čtvrťáků ze zadnotřebaňské školy. Požádali jsme
je, aby nám napsali názor na televizi. Popravdě
řečeno, výsledek je na pováženou. Většina dětí
uvedla, že nejraději sledují kreslené pohádky, ale
také kriminální pořady jako Kobra 11, kriminálka
Las Vegas, Medikopter. Jeden chlapec uvedl tele-
vizi jako nejlepšího kamaráda, další napsal, že
ten, kdo vymyslel televizi, byl mistr. Kromě televi-
ze děti často sedí u počítačů a hrají hry. Ani jedno
dítě nenapsalo, že raději chodí ven či za kamará-
dy. Nedá se nic dělat, je jiná doba - naše děti ne-
prožijí to, co jsme prožili my. Tak jako my jsme ne-
zažili to, co naši rodiče. 
Nejpozoruhodnější práci na téma televize  napsa-
la Tonička Hošková z Bělče: Televizi vidím jednou
za čas, protože doma televizi nemáme. A když ji
vidím, tak u babičky. K babičce jezdím jednou za
dva týdny. A také si myslím že by se lidi měli zají-
mat o něco jiného než o televizi. Doma na počíta-
či moje sestra Johana někdy něco stáhne, ale op-
ravdu né moc často. Brzy si doma budeme moct
promítat filmy na zeď jako ve škole Haryho Pot-
tera a tak dál. Nevím co si přeji jestli aby televize
poskočila o kousek dál, nebo aby zkrachovala. A
také vám přeji hezký pořad, naschledanou.

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň Přívaly sněhu uzavřely náměstí
SOUČASNÝ ZPŮSOB ÚDRŽBY CEST JE NEVYHOVUJÍCÍ, TVRDÍ STAROSTA MNÍŠKU
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Mládek: Ještě se mi končit nechce!
MUZIKANT A BAVIČ Z DOBŘICHOVIC NA TURNÉ PO AMERICE TRIUMFOVAL PÍSNÍ HLÁSNÁ TŘEBÁŇ JE KRÁSNÁ

Jste muzikant a komediant, ale také
člověk, který se velmi zajímá o poli-
tiku. Na co budete v souvislosti s ne-
dávno skončeným rokem 2006 vz-
pomínat víc - na cestu do Ameriky,
kterou jste podnikl se svojí kapelou
Banjo Band? A nebo na »zpacka-
né« volby a nekonečné politické ta-
hanice, které po nich následovaly?
Určitě na Ameriku. Byl to můj nej-
náročnější a zároveň asi nejúspěšněj-
ší zájezd, ujeli jsme za sedm týdnů
25000 km a odehráli 30 koncertů.
Byla by to hezká tečka za mou pro-
fesionální činností, ale nějak se mi
končit ještě nechce. Komedianti
končit v nejlepším asi neumí. 
Po Americe jsem se o volby už ani
moc nezajímal, myslím si, že nám
není pomoci, vždycky to tady bude
plichta. Vždycky nejméně polovina
lidí bude mít od narození v palici za-
kódováno, že by se měl o ně starat
stát a že by se měla podporovat neús-
pěšnost a ne úspěšnost. Proto se v
předvolebním boji vždy budu snažit
pomoci těm stranám, které vidí vzor
v Americe a ne v Severní Koreji a
které jsou pro co nejmenší zasahová-
ní státu do života lidí. Čili pravici. 
K břehům Ameriky i od nich jste
plul  lodí. Jaká byla  cesta na palu-
bě Queen Mary II? A pojedete příš-
tě opět parníkem, nebo dáte  před-
nost rychlejšímu letadlu? 
Jestli se ještě někdy vydám do Ame-
riky, tak už jedině na Queen Mary II.
To není týdenní cesta lodí, ale týden-
ní pobyt na plovoucím Las Vegas.

Tam, kde jsou denně koncerty, muzi-
kály, taneční zábavy, aukce obrazů,
herny, turnaje v golfu, bazény, bary,
restaurace - tam vám ten týden uteče,
ani nevíte jak. 
Je pravda, že jste všechny koncerty
v Americe končili písní Hlásná Tře-
báň je krásná? Jak se líbila? 
Je to pravda, v Americe to byla naše
»šlusovka«, zpívala ji naše komička,
zpěvačka a tanečnice Libuna. Hlásná
Třebáň skoro na všech koncertech
doslova »rozvařila« publikum. 
V červenci 2007 se budou v Hlásné
Třebani konat již třetí Slavnosti tru-
bačů. Přijmete nabídku stát se před-
sedou poroty soutěže o nejlepšího

zpěváka právě písně Hlásná Třebáň
je krásná? A předvedete soutěžícím,
jak se »to« má správně dělat? 
Samozřejmě, když nebudu někde na
zájezdě - což je v červenci málo
pravděpodobné - rád se zúčastním a
přivedu s sebou i další členy našeho
Banjo Bandu. »Hlásnou« určitě za-
hrajeme. 
Jaká máte očekávání v souvislosti s
právě začínajícím rokem 2007?
Myslíte, co očekávám já osobně, ne-
bo co očekávám od státu? U sebe
očekávám reedici Zápisků šílenco-
vých, vydání nového humoristické-
ho románu Kalenda: Meron, vydání
CD Ohlasy písní trampských s triem

Guitariano Trappers, vydání CD mo-
nologů Libuny a dvojcédé s mými
povídkami Moje rodina, Úterý a
Láska-zrada. Macocha. 
Od státu neočekávám nic, spíš já stá-
tu a tím pádem sociálně potřebným
přispěji tím, že se budu snažit vydě-
lat co nejvíc peněz a zaplatím z nich
poctivě daně. 
Co byste do nového roku popřál po-
litikům a co obyvatelům dolního
Poberouní? 
Politikům, aby dělali politiku tak,
aby byli příští volby zase zvoleni. A
obyvatelům Poberouní zase dobré
politiky, za které by se nemuseli sty-
dět. Miloslav FRÝDL

UMĚLEC. Ivan Mládek je nejen muzikant, bavič a komediant, ale také spisovatel. Jako malíř se proslavil metodou
tzv. antiperspektivismu. Foto ARCHIV

Řevnice - Nové Centrum pro děti a
rodinu nazvané Bambinárium
funguje v Řevnicích. Zájemci o je-
ho služby ho najdou v ulici Čs. ar-
mády, hned vedle sídla hasičů. 
Myšlenka vytvořit Bambinárium se
zrodila před dvěma lety v hlavě Dag-
mar Hrabové a Kláry Koppové.
„Původně jsme chtěli centrum otev-
řít v Dobřichovicích, ale nevyšlo to.
Pak se naskytla možnost pronajmout
si prostory v Řevnicích v bývalé res-
tauraci Na Kovárně, tak jsme se do
toho pustili,“ říká programová ředi-
telka Hrabová. Velké sály byly loni v
létě upraveny a vymalovány, nyní
mají děti k dispozici hernu, místnost
pro tvoření a malování, šatnu, těloc-
vičnu, ložnici, jídelnu a velkou zah-
radu. „Na ní jsme zatím vybudovali
dopravní hřiště. Travnatou plochu
budeme upravovat na dětské hřiště se
skluzavkami,“ dodává Hrabová. 
Centrum je otevřeno každý všední
den od půl osmé ráno do půl šesté
odpoledne a nabízí několik služeb.
Hlídání dětí (hodinové pro děti už od
18 měsíců, dopolední či odpolední a
celodenní), kroužky pro děti a rodiče
s dětmi, jednou měsíčně divadélka i

pro veřejnost a možnost stravování.
Pokud to počasí dovolí, každý den se

chodí s dětmi ven. „Od pondělí až do
pátku je pro děti vytvářen pravidelný

program, například angličtina, malo-
vání, zpívání nebo tanec. Kromě to-
ho pořádáme různé akce, slavili jsme
třeba Halloween, 5. prosince jsme šli
po stopách Mikuláše a přišel k nám
samozřejmě Ježíšek,“ vyjmenovává
Hrabová.

Pojedou do Planetária
Od února bude Bambinárium společ-
ně pracovat na projektu nazvaném
ČAS. V jeho rámci plánují jeho pra-
covníci návštěvu pražského Plane-
tária nebo Orloje na Staroměstském
náměstí. „Připravujeme i tradiční
akce, čeká nás karneval v čase maso-
pustu, velikonoční dílna, návštěva
knihovny a mnoho dalších zajíma-
vostí,“ říká programová ředitelka. 
O děti se v centru starají dvě učitel-
ky, tři vychovatelky a jedna pomoc-
ná síla. Pro přijetí do Bambinária ne-
jsou žádná omezení, pouze věk nad
18 měsíců. „Děti, které k nám chtějí
přijít, musí mít od lékaře potvrzení o
svém zdravotním stavu,“ upozorňuje
Hrabová.     
Pro zájemce vydává Bambinárium
čtvrtletník Bambinews s informace-
mi o jeho dění. Lucie PALIČKOVÁ

Bambinárium? Centrum pro děti místo hospody
ŘEVNIČTÍ OSLAVILI MIKULÁŠE I JEŽÍŠKA, CHYSTAJÍ KARNEVAL, VELIKONOČNÍ DÍLNU I VÝLET DO PRAHY

Děti si hrají v prostorách řevnického Bambinária.                      Foto ARCHIV

Dobřichovice - Všichni ho znají. Všichni ho znají
jako muzikanta, svérázného malíře, komedianta i
baviče. A také jako zapřísáhlého příznivce ODS a
Václava Klause. Ivan MLÁDEK, obyvatel Dobři-
chovic, má rušný život. Koncertuje, maluje, píše

knihy. Vloni se vypravil na několikatýdenní turné
po USA, letos chystá vydání několika desek i
humoristického románu. A také účinkování 
na Slavnostech trubačů v Hlásné Třebani.
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Večírek bude barumový, ba i rumový
ČERNOŠICKÉ CLUB KINO CHYSTÁ KONCERTY, KŘEST CÉDÉČKA I MAŠKARNÍ TANCOVAČKU

Černošice - Několik akcí má při-
praveno na první polovinu února
černošické Club Kino. 
Následující víkend se konají dva
koncerty. V pátek 9. února vystoupí
skupina BLUE MOON, která hraje

rock'n'rollové písničky českých i za-
hraničních autorů. V sobotu 10. úno-
ra se zase můžete těšit na vynikající
skupinu-123 MIN se skvělým kyta-
ristou Zdeňkem Bínou. 
V pátek 16. února pořádá Club Kino
maškarní a taneční společenský Ba-
rumový, ba i rumový večírek. Cenou
za nejkrásnější masku bude bezplat-
né přezutí vozu. K tanci a poslechu
zahraje kapela Bufalo Bill. 
V Clubu Kino se také bude křtí, nové
CD zde 24. února představí kapela
Lokomotiva planet.  Skupina se pů-
vodní, česky zpívanou produkcí hlá-

sí  k inspiračním vzorům - britským
rockovým klasikům Black Sabbath,
Ozzy Osbournovi nebo americkým
Pride'n'-Glory. V Černošicích žije
leader kapely Vladimír Dvořák, jenž
prošel seskupeními Parament, Prece-
dens, R-Force nebo Merlin. Slyšet
ho můžeme i v akusticko-bigbeatové
dvojici Acoustic Noise Band s reper-
toárem světových rockových klasi-
ků. Lokomotiva planet představí no-
vého bubeníka Jana Martinka i bas-
kytaristu Zdeňka Soukupa a v kon-
certním setu s výraznými instrumen-
tálními a pěveckými výkony ukáže

»živou« podobu většiny písní z no-
vého CD.              Pavel BLAŽENÍN 

ŠERMÍŘI A ŠERMÍŘKY SLAVILI.
Šermířská elita se sešla v černošic-
kém Club Kině na večírku u příleži-
tosti ukončení šermířské sezony
2006, který pořádaly skupiny Alotri-
um, Burdýři a Reginleif. 
Na večírku se bavilo sto padesát šer-
mířů, tanečnic, herců, historiků a
dalších hostů z celé republiky včetně
delegace Středočeského kraje. Agen-
tura Alotrium připravila pro návš-
těvníky zajímavý program, který si
všichni skvěle užívali až do brzkých
ranních hodin. 

Text a foto Pavel BLAŽENÍN

Kina v okolí
KINO LITEŇ
10. 2. 18.00 V TOM DOMĚ STRAŠÍ
17. 2. 18.00 LOVECKÁ SEZÓNA

KINO MÍR BEROUN
5. 2. – 7. 2. 17.20 a 20.00 (Po 20.00, Út
17.30) OBSLUHOVAL JSEM ANG-
LICKÉHO KRÁLE
6. 2. 20.00 SVĚTLA SOUMRAKU
8. 2. – 11. 2. 18.30 (Čt 17.30) SAW 3
8. 2. 20.00 TSOTSI
12. 2. 13.45 HAPPY FEET
12. 2. – 14. 4. 18.30 (Út 17.30) PRAVI-
DLA LŽI
13. 2. 20.00 SHORTBUS
15. 2. 15.30 VOLVER
15. 2 – 18. 2. 17.30 (Ne 18.30) SMRTÍ-
CÍ NENÁVIST
15. 2. 20.00 PAT GARRET A BILLY
KID
16. – 17. 2. 20.00 PŘÍBĚH ZROZENÍ
17. 2. 15.30 KAMENNÁ TETKA
19. 2. – 21. 2. 17.30 a 20.15 (Po 18.30,
Út 17.30) DOKONALÝ TRIK

KINO MNÍŠEK POD BRDY
10. 2. POTOMCI LIDÍ 
17. 2. ERAGON 

CLUB KINO ČERNOŠICE
11. 2. 16.00 LOVECKÁ SEZONA
13. 2. 20.00 PRAVIDLA LŽI
20. 2. 20.00 PO HLAVĚ DO PRDELE

Tipy NN
* Soutěžní výstava výtvarných pra-
cí na vodní téma se do 10. 2. koná v
řevnické Galerii No1. (help)
* Masopustní tancovačka se usku-
teční 10. 2. od 20.00 ve svinařském
hostinci U lípy. Hraje kapela Vepřo-
vé hody. (mif)
* Večer s tancem pořádá dělnická
beseda Havlíček 10. února od 20.00
v řevnickém Lidovém domě. (pš) 
* Ples zahrádkářů se koná 10. úno-
ra ve Společenském klubu Loděnice.
Začátek je v 19 hodin.                    (pš) 
* Velká valentýnská diskoshow ne-
jen pro zamilované se koná 10. 2. ve
Společenském domě Plzeňka v Be-
rouně. Začátek 21.00.                    (pš) 
* Pohádku o Karkulce sehraje 11.
února od 15.00 v budově dobřicho-
vické Základní školy Malé Divadél-
ko Praha. (pš)
* Jan Matěj Rak zahraje na kytaru
písničky Jaroslava Ježka 11. 2. od
18.00 v řevnickém Zámečku.    (mif)
* Maškarní rej se koná 18. 2. od
14.00 v v Městském kulturním stře-
disku Mníšek pod Brdy. Bude se tan-
covat, hrát hry i soutěžit o nejhezčí
masku. Hrají Zálesáci.                  (jdi)
* Beseda a videoprojekce s názvem
Jižní Amerikou ani snadno, ani rych-
le je na programu Fürstova sálu v
Dobřichovicích 18. 2. od 17.00. (pš)
* Výstavu Bali - Ostrov démonů,
tanců a sopek můžete do  25. 3. vi-
dět v berounském Muzeu Českého
krasu. Dozvíte se, jak se obyvatelé
Bali oblékají, jak dodržují prastaré
náboženské tradice a věří na zlé a
dobré mocnosti. (lei)

V Mníšku natáčeli dva
díly televizní soutěže
Mníšek pod Brdy – Další pokra-
čování zábavné televizní soutěže
O korunu krále Karla se uplynu-
lou neděli i pondělí natáčelo na
zámku v Mníšku pod Brdy. 
Servác Engel, hraběnka Kastová,
stavitel Blecha či Jan Werich vás
provedou historií mníšeckého zám-
ku v pokračování soutěže o českých
dějinách. Štáb pod vedením režiséra
Antonína Vomáčky natáčel na zám-
ku dva díly, v nichž přiblíží život
Kastů a Engelů – život plný lásky k
ženám i Bohu, ale také plný bolesti
a smutku ze smrti. Natáčelo se ve
Velkém saloně, v Panském a Dám-
ském salonu i v Pracovně T. Kasta.
V postavě Jana Wericha na diváka
dýchá období první republiky.  (jdi)

Kencl vystavuje v Čerťáku
ŘEVNIČAN PŘEDSTAVÍ SNÍMKY Z NEJRŮZNĚJŠÍCH AKCÍ
Řevnice – Hudební, taneční a di-
vadelní představení nejen z dolní-
ho Poberouní zachytil na svých fo-
tografiích Řevničan Jakub Kencl.
Výstavu nazvanou Akce zahájí v
galerii Čerťák v Tmani 24. února.
„Jak dlouho fotím? To je těžká otáz-
ka, ale začátek by se dal datovat
dnem, kdy se nám narodilo první dí-
tě, tedy asi před dvanácti lety,“ řekl
Kencl, který  zpočátku nejraději fotil
nehybné nebo pomalu se pohybující
předměty. „Prostě to, kde je poměr-
ně dost času na přípravu. Ale již se
zvolna propracovávám i k námětům,
kde je třeba větší rychlosti fotografa
k zachycení děje,“ tvrdí. 
Právě reportážní akční snímky vy-
staví v tmaňské galerii. V hlavní čás-
ti budou k vidění fotografie z domá-
cích i světových automobilových
soutěží a sportovní fanoušci na mist-
rovství světa v hokeji. V další části
návštěvníci najdou fotografie z pódií
hudebních, tanečních či divadelních.
V poslední místnosti pak jako bonus
budou klidnější černobílé fotografie
života v Paříži. „Nepůjde o žádné
krajinky či umění, spíše život, pohyb
a  akce, jak napovídá již název výsta-
vy,“ řekl Kencl s tím, že  své zastou-
pení budou mít i fotografie z Pobe-
rouní. „Celá jedna sekce věnovaná
divadelním, tanečním a hudebním
podiím je přímo ze Řevnic,“ sdělil
fotograf. Poznat se tak zde budou

moci řevničtí ochotníci či návštěvní-
ci festivalu Cesty.
Na vernisáži 24. února od 10.00 za-
hraje bluegrassová skupina Nová
sekce. Výstava řevnického autora,
který loni získal první místo ve foto-
grafické soutěži Praha fotografická
v kategorii dokumentu, potrvá až do
19. dubna.            Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevničan Jakub Kencl bude své
snímky vystavovat v tmaňské galerii
Čerťák. Foto Jakub KENCL

Společenský dům
ZADNÍ TŘEBAŇ

vás zve na
MATĚJSKOU ZÁBAVU

s Travesti show 24. 2. od 20.00 hodin

Účinkují slečna Martina + hosté, hraje Dj. Labuťák
Vstupné 90 Kč. Rezervace a předprodej:

Společenský dům 739 598 771
Svinaře 737 706 049.



Sedm úkolů plnily děti u zápisu v osovské škole,
z geometrických tavrů zkoušel trpaslík 
i Honzíka Hošťálka.      FOTO S. HOSŤÁLKOVÁ

Osov - V Osově opět řádily masky. Dne 
27. ledna se konal masopustní průvod v Osově 
a Osovci. 
Sešlo se šedesát nadšenců, kteří si v mrazivém 
a zasněženém dni užili krásné odpoledne s průvo-
dem masek klauna, mexičanů, mušketýrů, makové
panenky a motýla Emanuela, skřeta, batmana, spi-
dermana a samozřejmě medvěda a medvědáře.
Občerstvení bylo nepřeberné množství. Tradiční
koblihy,  jednohubky, dortíky, chlebíčky a nechybě-
ly ani nápoje k zahřátí - čaj, grog i panáčky
slivovice se rozlévaly. 
Po průvodu jsme se přemístili do hospůdky 
U hřiště, kde se rozdávaly ceny. Placatka rumu,
mouka, olej a bonboniéry za nejlepší koblihu 

a masku masopustu. Za kobližky vyhrála Marie
Rejsková, druhé místo Marie Vacurová a třetí Irena
Kočová. 
Za masky se na prvním místě umístily Maková
panenka a motýl Emanuel v podání Blanky
Hošťálkové a Hany Veselé, druzí byli mexikáni
Martina a Dana Sklenářovy, Lenka Šmejkalová 
a Miluška Chvojková a třetí potápěč Marcela
Valkounová. 
Všichni si užili mnoho legrace a veselí, ochutnali
mnoho lahůdek a napřesrok si masopust rádi
zopakujeme.                     Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Osov provoněly koblihy
ROK S ROKEM SE SEŠEL A BYL TU OPĚT MASOPUSTNÍ REJ

Malí požárníci recitovali hasičům
Vižina - Poslední lednový pátek se členové
a příznivci Sboru dobrovolných hasičů
Vižina sešli na výroční valné hromadě 
v Europajzlu.
Zahájil ji starosta hasičů Josef Cajthaml 
a všechny srdečně přivítal. Pak s krátkým
kulturním programem vystoupily děti.
Přítomní byli seznámeni s výroční zprávou,
zprávou pokladníka o hospodaření a zprávou
revizorů. Do diskuse svým vystoupením
přispěl starosta Vižiny Václav Císař, který
přislíbil nákup nových uniforem.V závěru
bylo připraveno pohoštění a následovala
volná zábava.                          Jana FIALOVÁ
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Báseň z dílny Romany Karešové našim
hasičům, kterou děti na VVH přednášly:

M a l ý  p o ž á r n í k
Vojta Fiala: 

Já jsem ještě malý kluk,
mám rád míče, šíp i luk. 
Mám však jedno tajné přání, 
řídit volant naší Máni.

Pavel Průcha:
Na závodech zvýším formu,
pak obléknu uniformu.
Uniforma ta mi sluší, 
že je nová, každý tuší. 

Martin Průcha:
Hadice nám nové chybí, 
pan starosta ten to ví.
On nám jistě pěkné, nové
do zbrojnice nakoupí.

Barča Karešová:
I když jsem teď malá slečna, 
budu taky užitečná.  
Nebudu už uličnice, 
bude ze mě požárnice.

Všichni:   
Žádný oheň nemá šanci,
až budeme spolu v akci.

Ha s i è e  v  O s o v ì  è e k á
p r á c e  i  z á b a v a
Osov - V restauraci “U hřiště” se 20. ledna
na výroční členské schůzi svého hasičského
sboru sešli osovští hasiči. 
Po zhodnocení loňského roku, ve kterém se
přistavěla a zkolaudovala hasičská zbrojnice,
byl předložen i návrh akcí pro rok 2007. 
Tradicí je masopustní rej, pálení čarodějnic,
zajímavé hasičské soutěže a další události,
které hasiči zaštiťují. 
“Čeká nás nejen zábava, ale i práce. Za všech-
no jmenujme alespoň úklid koupaliště, 
kde mohou pomoci nejen dospělí, ale 
i děti,” připomenul starosta hasičů Josef
Chvojka. Hasiči už i v letošním roce prokáza-
li, že jsou mistři svého oboru, jelikož obětavě
odklízeli popadané stromy, o které jsme přišli
při lednové vichřici.             Jana REJZKOVÁ

K masopustní výpravě Osovem se poslední
lednovou sobotu přidali k ostatním maskám 
i mušketýři a lvíček.        FOTO R. KOČOVÁ

Z lomu u Vižiny ukradli dva
nákladní automobily Tatra
Vižina - V areálu lomu u obce Vižina řádil
23. ledna v ranních hodinách zatím
nezjištěný zloděj.
Pachatel zde odstranil visací zámek u závory
na příjezdové cestě  a z areálu odcizil dva ná-
kladní automobily Tatra 148. 
Obě vozidla byla modré barvy, bez regis-
tračních značek a na dveřích měla bílou nálep-
ku s nápisem v modré barvě. Jedno z vozidel
mělo na dveřích číslo "1" a druhé číslo "2".
Škoda byla poškozenou společností vyčíslena
na 300.000 korun.                                   (rk)

U zápisu vítala děti Sněhurka
Osov - V pátek 26. ledna uvítala budoucí
prvňáčky a jejich rodiče v ZŠ Osov u zápisu
do 1. ročníku Sněhurka.
Svoji připravenost děti předvedly na
stanovištích u sedmi trpaslíků. Děti zde
kreslily, recitovaly, navlékaly korálky, pozná-
valy barvy a tvary. Na vše dohlížely paní
učitelky a jako památku na zápis 
do první třídy si děti odnášely pamětní list
a keramický obrázek, který pro ně vyrobily
děti ze školní družiny.
Do prvního ročníku bylo zapsáno dvanáct
děvčat a pět chlapců.   E. NÁDVORNÍKOVÁ

ZŠ Osov - Aerobic
každé úterý a čtvrtek - od 17:00

cena 15 Kč / hod.

Čtvrtý tur ist ický candrbál
doprovodi la  skupina Šporny
Hostomice - Zaplěný sál restaurace 
U Frajerů se příjemně bavil na bále, který
již počtvrté pořádali Turisté severních svahů
Brd z Malého Chlumce.
Hudební skupina Šporny, která hraje skladby
ve stylu country, vytvořila příjemnou atmos-
féru v sále a dokázala přilákat na parket mnoho
tanečních párů.
“Náš bál navštívilo téměř sto příznivců,” uvedl
jeden z pořadatelů Sláva Ježdík.
Součástí candrbálu byla bohatá tombola, ve
které každý zakoupený “lupen” vahrával hod-
notnou cenu.                                          (rk)

Poprvé  do  ško ln ích  lav ic
usedly dět i  z  mateřské školy
Osov - Dne 23. ledna navštívily děti z mateřské
školy žáky z prvního ročníku ZŠ Osov.
Děti ze školky zde pobyly první vyučovací hodinu,
ve které shlédly, jak jejich kamarádi umí číst, psát
a počítat. Ředitelka školy Jarmila Hanousková
zapojila i děti ze školky. Jejich úkolem bylo poznat
číslice napsané na tabuli a říci slovo, ve kterém se
objevuje určitá hláska. 
Poděkování patří celému pedagogickému sboru,
jak pracují s dětmi, které tuto školu navštěvují. 
U prvňáčků  je vidět,  jak  jsou šikovní a dobře
zvládají povinnosti.                 L. KOCOUROVÁ
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Masopust: Zabijačka, fraška, parní vlak
TRADIČNÍ LIDOVOU VESELICI OBNOVILI V ŘEVNICÍCH, NEJVYTRVALĚJI JI ALE SLAVÍ ZADNOTŘEBAŇŠTÍ
Zadní Třebaň – Už poosm-
nácté se v Zadní Třebani
odbývá Masopust. Podru-
hé v historii bude doprová-
zený jízdou parního vlaku,
poprvé jej vylepší soutěž o
nejlepší masopustní maš-
karu zvířete. Jak vypadaly
oslavy v minulosti?
Starodávnou tradici Maso-
pustu oživili v našem kraji v
Řevnicích, kde se masopust-
ní fraška odbývala na ná-
městí již v roce 1989. Řev-
ničtí ochotníci Masopust
»vyvezli« i za  hranice svého
města – autobus s maškara-
mi vyrazil do Letů a do Zad-
ní Třebaně. Zatímco v Le-
tech se veselice uchytila až
mnohem později, ve Třebani
se od té doby Masopust slaví
nepřetržitě. Naopak v Řevni-
cích se udržel jen pár let.
V Zadní Třebani má slavnost
ustálenou podobu, kterou se
ovšem pořadatelé snaží rok
co rok doplňovat, vylepšo-
vat. Pokaždé se na návsi od-
bývá fraška, kterou s ochot-
níky v minulosti většinou se-
cvičovala nadšená ochotnice
Marie Křivánková. Diváci za
uplynulé roky zhlédli třeba
scénky o vdavekchtivé Káče

a princezně Dišperandě, o
záletné Saličce, přijel sem i
cirkus. Mnohdy se maškary
vyhřívaly na sluníčku, jindy
mrzlo až praštilo či hustě
chumelilo.

Postupně se zadnotřebaňský
Masopust v režii Našich no-
vin stal nejvyhlášenější osla-
vou svého druhu v kraji.
Každoročně o ní referuje
většina celostátních deníků,

mnoho rozhlasových stanic,
občas dorazí i televize. V bo-
hatém programu, který se
rozrostl o stylový jarmark,
průvod maškar s muzikou a
koňským spřežením, večerní

tancovačku a nedělní dětský
karneval, pravidelně účinku-
jí divadelníci ze Řevnic, od
druhé poloviny 90. let minu-
lého století i dětské soubory
Klíček a Notičky. Několikrát
vystoupil poberounský folk-
lorní soubor Praskavec, ani
jednou nechyběla poberoun-
ská hudební skupina Tře-
husk. Přibývaly i novinky:
soutěž o nejlepší koblihu,
zabijačka, volba Krále ma-
sopustu či klání družstev
okolních obcí na večerní tan-
covačce. Párkrát si prvenství
odnesli Řevničtí, v posled-
ních letech bodovali repre-
zentanti Svinař. 
Předloni se poprvé masopust
odbýval na obou březích
Berounky – v Hlásné i Zadní
Třebani, vloni ho zase pre-
miérově ozdobila jízda par-
ního vlaku na podbrdské lo-
kální trati. Protože se setkala
s obrovským zájmem divá-
ků, bude se opakovat i letos.
Přichystána je ale také no-
vinka - soutěž o nejlepší ma-
sopustní maškaru zvířete.
Tedy nashledanou 17. února
v Zadní Třebani na XVIII.
poberounském masopustu.

Pavla ŠVÉDOVÁ, (mif)

Trumpetista kapely Třehusk Alexandr Skutil si pod dohledem basisty Miloše Chrousta připí-
jí na zdar letovského masopustu, který se konal uplynulou sobotu.    Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na

XVIII. POBEROUNSKÝ MASOPUST
Zadní Třebaň, sobota 17. února 2007

10.00, náves:
- vystoupení dětských souborů KLÍČEK a NOTIČKY
- masopustní fraška, pochovávání Masopusta
- soutěž o nejhezčí masopustní  maškaru
- soutěž o nejhezčí masopustní maškaru zvířete
- zabijačka, kolo štěstí, tombola…

11.30 Průvod maškar obcí
- v čele pojede koňské spřežení, hraje kapela TŘEHUSK

13.00, nádraží ČD:
odjezd masopustního parního vlaku po trase Zadní Třebaň – Liteň – Osov – Hostomice - Lochovice a zpět

17.00, Společenský dům:
masopustní posezení s muzikou, hraje kapela TŘEHUSK

***

MASOPUSTNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
Společenský dům Zadní Třebaň, neděle 18. února 2007, 14.00 hodin

- kejklíř Petr Theimer, kapela Třehusk, volba nejhezčí masky, hry, soutěže, sladké odměny…

Masopust se koná pod záštitou a za finančního přispění poslance Jana Schwippela. 
Na akci přispěli: senátor Jiří Oberfalzer, Středočeský kraj a mikroregion Horymír. 

Spolupracovali: tiskárna Frances, tiskárna Petr Přívora, Berounský deník.

Odjezdy (příjezdy) masopustního vlaku 

13.00   Zadní Třebaň   (16.50) 
13.30(13.15)   Liteň   16.40(16.25) 

13.50   Všeradice   16.10 
14.00   Osov   15.55(15.50) 
14.10   Hostomice   15.20 

(14.35)   Lochovice   15.00 
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Dobřichovičtí si stěžují na poštu
MÁME MÁLO LIDÍ, ALE OD POLOVINY ÚNORA SE PROVOZ VRÁTÍ K NORMÁLU, SLIBUJE VEDENÍ PODNIKU
Dobřichovice – Dobřichovičtí obyvatelé jsou
nespokojení se zkrácenou otevírací dobou tam-
ní pošty. O problému dokonce jednali místní
zastupitelé. 
Dvanáct z patnácti zastupitelů Dobřichovic sou-
hlasilo, aby tajemník dobřichovické radnice jed-
nal se zástupci pošty  o řešení současné situace.
Co se lidem nelíbí?
„Pošta je otevřená jen od devíti do jedenácti, od-
poledne pak až od tří do šesti. Takže se tvoří dlou-
hé fronty a lidé si stěžují,“ uvedl tajemník radnice
Petr Hampl. „Nejhorší to je dopoledne, hned po
otevření. Fronty tam ale jsou pořád,“ uvedla pra-
covnice podatelny Jana Matějčková. Stejnou zku-
šenost má i zastupitel Petr Říha. „Po třetí hodině
člověk nemá šanci. Několikrát jsem tu frontu vz-
dal, jednou mi kvůli tomu propadly peníze,“ řekl.
Právě Říha kvůli problému navštívil vedení České
pošty v Praze. „Sdělili mi, že mají nedostatek pra-
covníků. Čekají, až se jim podaří vyučit nové po-
sily,“ uvedl Říha.

„Omezení provozu, které v Dobřichovicích trvá
asi půl roku, jsme neprobírali s radnicí, neboť
jsme počítali s tím, že jde o zkrácení krátkodobé,“
sdělil Gabriel Pleska z odboru komunikací České
pošty. „Bohužel se ukázalo, že dočasnost je rela-
tivní pojem,“ dodal s tím, že dva lidé si a otevíra-
cí dobu vedení Pošty stěžovali. Potvrdil, že důvo-
dem, proč pošta byla otevřena jen pět hodin den-

ně, je nedostatek doručovatelek, které musely na-
hradit v terénu právě pracovnice od přepážek.
V polovině února by se vše mělo vrátit k normá-
lu.  „Otevírací doba ve všední den by měla být od
8 do 11, odpoledne pak od 13 do 18. „Máme plný
stav, ovšem několik lidí je ve zkušební lhůtě. Přes-
to doufáme, že Dobřichovičtí budou spokojeni,“
dodal. Pavla ŠVÉDOVÁ

Plesová sezona je v plném proudu. Na konci ledna pořádali svůj Candrbál zadnotřebaňští turisté.
Foto Michaela ŠMERGLOVÁ

Řevnice, Brdy – Nejvíce poškozeny nedávnou
vichřicí byly lesy města Řevnice. I když správ-
ce lesů Vladimír Roztočil označil řádění silné-
ho větru za jednu z největších katastrof, nena-
páchal takové škody jako v jiných okresech.
Zatímco v okrese Příbram, který zasahuje do brd-
ských lesů v okolí Kytína, platí  zákaz vstupu do
lesa, Berounska ani okresu Praha-západ se naříze-
ní vlády netýká. Podle Roztočila nebyly škody v
řevnickém, dobřichovickém ani letovském lese
nijak vysoké. „Nejvíc stromů padlo v řevnickém
lese. Jedná se o 250 kubíků dřeva, což je asi 14 %
roční těžby,“ řekl Vladimír Roztočil. Letovští při-
šli o 20 kubíků, Dobřichovičtí o 15 kubíků dřeva.
„Tam byly škody menší hlavně proto, že lesy jsou
více smíšené,“ uvedl Roztočil.
Stromy jsou podle něj rozlámané, dřevo tak  ztra-
tilo hodnotu. „Není možné ho použít jako kvalitní
surovinu, nejcennější části jsou roztříštěné,“ řekl.

Zatímco zpracování bude proto náročnější, výnos-
nost bude nižší než při běžné těžbě. „Následky
budeme odstraňovat asi do pololetí,“ sdělil Roz-
točil. Nepočítá však s tím, že by kvůli tomu byly
práce komplikovanější. „Lidé to při návštěvě lesa
nepoznají,“ míní.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Černošice, Dobřichovice –  Firma, kterou vlast-
ní starosta Dobřichovic, staví v sousedních
Černošicích část stavby načerno. Takovou tis-
kovou zprávu rozeslala médiím černošická zas-
tupitelka Daniela Göttelová spolu s Tomášem
Kramárem z občanského sdružení Oživení. 

Vadí jim, že na čtyřpatrové budově, kterou staros-
ta Dobřichovic Pánek staví na Vráži řádně dle sta-
vebního povolení, vzniká nyní i páté patro. Na to
už podle nich Pánek povolení nemá. Göttelová
proto koncem roku dala podnět  k zastavení a od-
stranění černé stavby. 
„Nejde o kompletní páté patro, ale jen nadstavbu,
zaujímá asi 3 % stavby,“ tvrdí Pánek. Stavební
úřad zakázal Pánkovi pokračovat v pracech. Göt-
telová má však za to, že firma nařízení nerespek-
tuje a radnici je to jedno. Černošický občan Josef
Hausmann proto podal na vedoucího stavebního
úřadu Vladimíra Voldřicha trestní oznámení za
zneužití pravomoci veřejného činitele. „Stavební
úřad postupuje standardně. V ničem jsme nepo-
chybili,“ míní Voldřich. Také Pánek má za to, že
postupoval podle zákona. „Nadstavbu nám odsou-
hlasila rada,“ řekl s tím, že kontroverzní část bou-
rat nechce. „Není důvod. Budeme se snažit získat
dodatečné povolení,“ dodal.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Informace netajíme, brání
se starosta Hlásné Třebaně
Hlásná Třebaň - Vodovod a kanalizace, to je
nejaktuálnější, ale také nejdiskutovanější téma
v Hlásné Třebani. 
„Snažíme se získat veškeré informace a podklady
k dotaci na kanalizaci,“ řekl NN starosta Vnislav
Konvalinka. „Na veřejném zasedání jsme infor-
movali, v jaké fázi příprav jsme, a o přibližné
ceně,“ uvedl starosta. Dodal, že odmítá nařčení z
toho, že by zatajovali informace . „Říkáme vše, co
víme. Sami máme informací málo. Víme, že do-
kumentace může přijít na sto tisíc. Firma ovšem
nedá záruku, že vše zpracuje tak, aby z toho moh-
la vyjít žádost o dotaci,“ dodal Konvalinka.    (šm)

Dle paragrafu…
ODNESL VLOŽKU. Komínovou vložku z cha-
ty v obci Rovina si odnesl neznámý poberta. Do-
tyčný přelezl plot, vylezl na střechu chaty a z její-
ho komína vyndal čtyřmetrovou vložku v ceně
deset tisíc korun. „Není to ojedinělý případ,“ řek-
la mluvčí policistů v Karlštejně Hedvika Kaslová
s tím, že nerezové vložky nekončí ve sběrných su-
rovinách. (šm)
CHATAŘ PŘIŠEL O NAVIGACI. Majitel chaty
v Karlštejně, který tu nebyl od 13. do 19. 1., po
návratu zjistil, že mu kdosi víkendový dům »vybí-
lil« . „Zloděj vypáčil okno chaty a ukradl věci za
20.000,“ řekla mluvčí karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová. Zmizela navigace GPS, obraz,
kuchyňský robot, ručně tkaný koberec, zařízení na
úpravu vody v bazénu, nástěnné hodiny a další
vybavení. (šm)

Starosta Pánek prý staví načerno!
„NADSTAVBU NÁM ODSOUHLASILA RADA,“ OPONUJE PRVNÍ MUŽ DOBŘICHOVIC

Vichr nejvíc poničil řevnické lesy
LETOVSKÉ I DOBŘICHOVICKÉ REVÍRY BYLY POŠKOZENY VÝRAZNĚ MÉNĚ

Dělníka zachytil dopravník,
pomoci už mu nikdo nemohl
Mořina, Černošice - Kamenolom na Mořině se
stal svědkem tragické události. Minulý týden tu
zemřel jeden jeho pracovník. 
Třiatřicetiletého muže zachytil pásový dopravník.
Pomoci už mu nikdo nemohl, zemřel na místě. 
Štěstí měl naopak dělník v Černošicích, kerý spadl
při práci z prvního patra stavby. „S vážným poraně-
ním hlavy a pánve jsme ho vezli do nemocnice,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.      (lup)

V domě se zabydleli squateři,
majitelé to zjistili za půl roku
Běleč - Do rodinného domu v obci Liteň-Běleč,
který spoluvlastní více osob, jež sem však příliš
nejezdí, se zkraje srpna loňského roku nastěhova-
li nezvaní hosté. To ovšem majitelé nemovitosti
zjistili až 26. ledna 2007, když se sem jeden z nich
přijel podívat. 
„Osoby, které neoprávněně  užívaly dům - de fac-
to squateři - už byly vystěhovány, ale případ se sa-
mozřejmě šetří,“ řekla NN karlštejnská policistka
Hedvika Kaslová. (šm)

Z našeho kraje
* Bude skládka nad Řevnicemi rozšířena, nebo
uzavřena? O osudu skládky by se mělo rozhod-
nout v březnu na veřejném zasedání zastupitel-
stva. Vyplývá to z jednání rady města. Pro rozší-
ření skládky nejsou známy podmínky rodiny Čer-
vených, která vlastní sousední pozemky. Je však
ochotna jednat. (pš)
* První schůzka mníšeckého šachového klubu se
koná 6. 2. Sraz zájemců je před vchodem do ZŠ
Mníšek pod Brdy v 18 hodin. (jdi)
* Listí, větve a další kompostovatelný odpad, kte-
rý dosud mohli Řevničtí ukládat ve dvoře radnice,
budou muset od března vozit jinam. Sběrný dvůr
bio odpadu se stěhuje. Počínaje 4. 3. bude nutné
sběr spolu s elektroodpadem vozit do areálu Tech-
nické správy, který se nachází nedaleko hřbitova v
bývalé cihelně. Otevírací dny jsou v úterý od
15.00 do 18.00 a v neděli od  8.30 do 11.30. (pš)
* Druhá veřejná degustace pořádaná Klubem
přátel dobrého vína se koná 10. 2. od 19.00 v res-
tauraci U Káji Maříka v Mníšku pod Brdy. Ochut-
návat se budou vína moravského vinaře Ludvíka
Maděřiče. (jdi)
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Stany byly různé, od »jisker« po Floridu
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 18)

Slevy krásných nových kol! 

Podbrdsko - Před ča-
sem jsme zahájili seri-
ál, v němž vás sezna-
mujeme s »trampskou
latinou«. Dnes dokon-
čujeme článek o sta-
nech a stanových díl-
cích.         (NN)
Když gestapo v listopa-
du 1940 skauting roz-
pustilo a jeho předsta-
vitele pozavíralo, zaba-
vilo i veškerý majetek,
jehož podstatnou část
kromě kluboven tvořilo
vybavení pro táboření
včetně stanů. 

Podle toho také vypa-
daly tábory, jež se ko-
naly o prvních svobod-
ných prázdninách v létě
1945. Měli jsme všech-
na stanová plátna, která
se dala sehnat. Tenkrát
jsme se setkali s dalším
typem stanového dílce,
které měli ve výbavě
vojáci wehrmachtu. Na
rozdíl od klasického ra-
kušáka, který měl tvar
kosočtverce, měly tyto
dílce jimž se říkalo ital-
ské) tvar rovnoramen-
ného trojúhelníku a by-

ly zelené s maskovacím
vzorem. K postavení
stanu bylo zapotřebí
čtyř dílců; stan byl o
něco větší a pohodlně
se v něm vyspali čtyři
muži, vlčat ovšem pod-
statně víc. Nás v něm
spalo dokonce sedm. 
Postupně se začaly i u
nás vyrábět  stany k tá-
boření – byla to převáž-
ně »áčka« s podlážkou.
Byly nejrůznějších roz-
měrů – od malých »jis-
ker« přes větší »pioný-

ry« až k těžkým stanům
s předsíněmi jako byly
Riviery či Floridy. Ty
se ale pro pěší či vodní
turistiku moc nehodily.
Naštěstí se časem naše
armáda opět zbavovala
přebytečných stano-
vých dílců. Sice už ne-

byly kosočtvercové, ale
čtvercové, ovšem bá-
ječným  rakušákům se
aspoň trochu podobaly.
Bývaly k mání ve zná-
mém  pražském »kote-
xu« a dnes, kdy je sta-
nů výběr, se dostanou v
»army-shopech«. Jen ta

cena už lidová není. 
Protože mnohý tramp
vlastní poctivého raku-
šáka, jistě mi dá za-
pravdu, že těmto sta-
rým plátěným příbyt-
kům se současné super-
moderní nevyrovnají. 

Vladimír ROGL

Paní Svobodová, cítím s Vámi!
Minulý týden zemřel skladatel Karel Svoboda,
jeho smrt šokovala celý národ. Protože jsme
všichni znali jeho tvorbu, byl tak trochu známým
nás všech. Tak trochu známá nás všech je i jeho
žena Vendula Svobodová. Málokterá celebrita
toho udělala tolik pro cizí, jako ona. Přesto je
dobře, že nyní nevychází z domu - obávám se, že
by ji rozvášněný dav ovlivněný pisálky živícími se
lidským neštěstím a špínou nejhoršího kalibru
kamenoval. Ať již Karel Svoboda život ukončil z
jakéhokoliv důvodu, ať již jeho manželství bylo
jakékoliv, rozhodnutí bylo na něm. Měl právo
volby, a nikomu z Blesku, Aha či podobných plát-
ků nepřísluší to soudit. Lidská pamět je krátká a
přízeň vrtkavá. Vendula Svobodová si hon na
čarodějnici nezaslouží. Ať si o ní myslí lidé co
chtějí, neměli by zapomínat na to dobré, co ne-
zištně vykonala. Nepřála bych žádnému reporté-
rovi zlomek neštěstí, kterým byla v tomto životě
postižena. Vážená paní Svobodová, hluboce s Vá-
mi cítím a je mi strašné líto, že je mezi námi tolik
nevidoucích a neslyšících k lidskému neštěstí!

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Praktické rady, které by se mohly hodit při stavění stanů.   Kresba Jiří PETRÁČEK
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Děkujeme za všechno, pane učiteli!
BÝVALÍ ŽÁCI ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VZPOMÍNAJÍ NA TRAGICKY ZESNULÉHO LADISLAVA HORKÉHO

Na zprávu o tragickém úmrtí bý-
valého řevnického učitele Ladisla-
va Horkého, jehož den po ničivé
vichřici  zabil strom (viz NN 2/07),
reagovali jeho někdejší žáci. (NN)

...když začínala hodina příroďáku
nebo pracovní výchovy-pozemky,
bylo nám mnohým úzko. U katedry
se totiž zjevil tvrďák Horký, který
nešel daleko pro jadrné slovo a zvý-
šit hlas na náš ukecaný dav mu nedě-
lalo problém. Flákání neměl rád, vy-
mlouvače taky ne a nepáral se ani s
notorickými lháři. Prostě kruťas,
ale...  
Na druhé straně měl tenhle učitel po-
chopení pro opravdový problém a
ocenil dobrý vtip i jednání na rovinu.
Jeho smysl pro humor a jistou ironii
mnohý pochopil až časem, stejně ja-
ko to, že nás NĚCO naučil.
Pomineme zakládání kompostu (i to
se ale může ve stáří hodit!), myslíme

něco pro praktický život. Jako třeba
to, že není na škodu svoje problémy
řešit, ne je obcházet a házet na rodi-
če. Mnozí z nás často slyšeli od star-
ších sourozenců, kámošů nebo rodi-
čů, jak i je ve škole drsně honil - ale
říkali to s úsměvem, v pohodě a do-
dali nějaký jeho fajn kousek. Nikdy
nemluvili ve zlém a ve hněvu. 
Byl to prostě postrach se zlatým srd-
cem. Škoda, že už na nás nikdy
nezaburácí... 
Děkujeme za všechno, pane učiteli,
měli jsme Vás rádi!
Za bývalou 9. A z Řevnic
Lucie LÉBLOVÁ, Adam LANGR

Sára CHAJKINOVÁ

Zkraje ledna jste mnozí
viděli v televizi reportáž
Anděl smrti o zdravotní
sestře ze sušické porodni-
ce, jež v letech 1958-1960
usmrtila dle svého při-
znání u soudu 12 novoro-
zeňat. V této reportáži
jsem vystupovala i já.
V televizi jsem se ocitla
proto, že sestru Marii Fi-
káčkovou zatkli v nemoc-
nici právě v době, kdy se
zde narodil můj syn Kamil
Hrzal, tj. 27. 2. 1960.
Osobně jsem i ji znala, ale
nikterak blíže, abych moh-
la pochopit její zvrhlou
povahu. Jak jinak by moh-
la u soudu vypovídat toto:
„Dělala jsem to v době,
kdy jsem měla dostat men-
struaci a v jejím průběhu.
To mě rozčiloval pláč dětí

až k nepříčetnosti a vzbu-
zoval u mě úplnou nená-
vist k dětem. Já je bila do
hlavy a do prsíček. Děti
chvíli plakaly a pak přesta-
ly… Po stisknutí hlavičky
jsem cítila, jak se mi do ní
boří prsty a hlavička povo-
luje. Po krátkém rozrušení
jsem se uklidnila a dále
pokračovala v práci.“
Nyní s odstupem času, kdy
mě navštívil televizní štáb,
se mi znovu vybavila doba
mého  pobytu v porodnici
a hrozné pomyšlení na to,
že i já mohla přijít o syna.
Ptám se, proč si dívka s ta-
kovými psychickými pro-
blémy vybrala právě pos-
lání zdravotní sestry? 
Již 16 let se věnuji léčitel-
ství, nejprve v Sušici, nyní
ve Vižině, kam jsem se v

roce 2003 přestě-
hovala. Dovedu
si představit bo-
lest rodičů, kteří
přišli o dítě - sa-

ma  jsem pomohla k otě-
hotnění mnoha žen.
Miloslava HRZALOVÁ,

Vižina

Miloslava Hrzalová krátce
poté, co v sušické nemoc-
nici porodila syna Kamila.

Foto ARCHIV

Broučci do Ostravy
pošlou klubíčka
Po přečtení prosby domova důchod-
ců z Ostravy se mateřské sdružení
Broučci ze Zadní Třebaně rozhodlo
zaslat babičkám zbytky klubíček a
svetrovin, které je možné vypárat a
znovu použít. 
V tomto domově důchodců mají
štěstí v podobě sedmi dílen, kde  vy-
rábějí keramiku, pletou, háčkují,
vyšívají, pracují s papírem a dře-
vem. Jako jeden z mála domovů pro-
vozují canisterapii. Vyrábějí ob-
vazy pro malomocné a šijí panenky
pro Unicef. Spektrum jejich činností
je tak pěkné a velké, že by jim to
mohl nejeden člověk v produktivním
věku závidět. My jim to ale ze srdce
přejeme a chtěli bychom k této bo-
hulibé a radostné činnosti přispět.
Kdo by měl zájem se k naší akci při-
pojit, může přijít 12. 2. do dětského
koutku nad zadnotřebaňskou poš-
tou. Děkujeme Broučci

Helena PELIKÁNOVÁ
Zadní Třebaň

Zdravím spoluobčany a čtenáře NN!
Leden nám připomněl, jak vypadá
zima, a o rozruch na celém území ČR
bylo postaráno. Příval sněhu byl tak
vydatný, že opět vznikly komplikace
zejména ve výše položených lokali-
tách. To se projevilo v naší obci sku-
tečností, že nemohl být svezen komu-
nální odpad. Jezdit s velkým autem,
které má 40 tun, není jednoduché,  a
řidič má pochopitelné obavy, aby ne-
způsobil nějaké škody. Počasí zkrát-
ka prezentuje všechny své extrémy.
Minulý týden se uskutečnila na OÚ
schůzka z podnětu Krajského úřadu
Středočeského kraje, která se týkala
připravované generální opravy mos-
tu na Řevnice. Spolu s Atelierem pro-
jektování inženýrských staveb z Pra-
hy 4, který obdržel vypracování pro-
jektu, jsme si vyjasňovali možnosti
podoby a umístění nového mostu.
Nejdůležitější informace: celková ší-
ře mostu bude  9,5 metru – z toho 6,5

metru vozovka a na každé straně
1,25 m široký chodník, který bude na
straně k OÚ navazovat na chodník
okolo čp. 1. Na druhé straně pak ko-
lem parčíku a po asi 30 metrech bu-
de přechod s intenzivním veřejným
osvětlením (to bude muset hradit
obec). Současně bude zvětšena vzdá-
lenost pilířů na 9 metrů. Kabelové
sítě, které jsou nyní umístěny na kon-
strukci mostu, budou odkloněny k
ulici V Podskalí a na volném pro-
stranství před zahrádkami budou ve-
deny 1,5 m pod korytem potoka na
druhou stranu. Zatáčka z mostu smě-
rem do Třebaňské ulice bude na stra-
ně parčíku upravena zvětšením polo-
měru – nebude tedy tak ostrá. Ter-
mín realizace bude někdy v 2. polo-
vině roku 2008.
Majitelům psů připomínám uhrazení
poplatku na OÚ do konce února!

Lubomír SCHNEIDER,
starosta Zadní Třebaně

Most na Řevnice čeká oprava

MĚLI HO RÁDI. Bývalý řevnický
učitel Ladislav Horký při předávání
vysvědčení na konci 90. let minulého
století. Jeho někdejší žáci na něj vz-
pomínají v dobrém.

Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

O syna jsem v porodnici mohla přijít i já
ŽENA Z VIŽINY VZPOMÍNÁ NA ZDRAVOTNÍ SESTRU, JEŽ ZABILA DVANÁCT NOVOROZEŇAT
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Kojot se popral s hráčem Bostonu
DESÁTÉMU ROČNÍKU ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU ZATÍM KRALUJÍ BORCI MUŽSTVA IQ OUVEY

Řevnice – Desátý ročník turnaje v
pozemním hokeji Bandy cup po-
kračoval uplynulou sobotu dalšími
zápasy. Hráči mají za sebou šesté
kolo, část sedmého a také první
vážnější bitku.
„V jednom ze zápasů se na hřišti po-
pral Žižkovský z Kojotů s Mayerem
z Bostonu. Příčinou bylo seknutí

hokejkou. Dostávali jsme je od sebe
několik minut,“ řekl hráč František
Zavadil s tím, že naštěstí nebyl nikdo
vážně zraněn.
Pozici v čele tabulky si upevnil tým
IQ Ouvey díky pěti vítězstvím v řa-
dě. „I kdyby všechna zbývající utká-

ní prohráli, budou do play off vstu-
povat z prvního místa,“ řekl Zavadil.
Naopak se uplynulou sobotu nedaři-
lo druhým Kojotům a třetímu Bosto-
nu, kteří »urvali« po třech bodech.
Samotáři si díky dvěma výhrám udr-
želi možnost poprat se o druhé

místo. „Příští sobotu se dohrává sed-
mé i osmé kolo, play off bude 17. 2,“
dodal Zavadil.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Brdy – Jako na Václaváku to před-
minulý víkend vypadalo na brd-
ských Hřebenech. Sněhová nadílka
sem přilákala stovky běžkařů.
„V sobotu to tu bylo snad horší než v
létě,“ tvrdil majitel hostince, který se
nachází nad Kytínskými loukami.
První nedočkavci vyjeli na lyže už ve
čtvrtek, také v pátek se na kopcích
nad Všenory, Řevnicemi a Halouny
běžkovalo. V sobotu se rozhodly na
běžky vydat davy lidí. 
„Šel jsem kolem Berounky do Řevnic
a vůbec nebylo nutné běžky sundávat.
Podél silnic byl všude sníh,“ řekl Petr
Křížek z Hlásné Třebaně. 
O tom, kolik lidí je v lesích, svědčily
desítky aut na parkovišti poblíž ska-

leckého barokního areálu. Parkoviště
praskalo ve švech, auta stála i podél
silnice směřující na Řevnice. 
Plno bylo také v hostinci nad Kytín-
skými loukami. „Polévka už došla,
matesy tam mám poslední čtyři,“ hlá-
sil v neděli po poledni hostinský.
Zamířil sem i starosta Svinař Vladi-
mír Roztočil, který se v hostinci sešel
s  Bohoušem Čiperou z Korna. 
„Stopa už nebyla moc dobrá. Klouza-
lo to, sníh byl mokrý,“ uvedl Rozto-
čil. Podle něj bylo v lesích ale méně
lyžařů než jindy. „Možná se na tom
podepsal i fakt, že ke Kytínu zasahu-
je okres Příbram, kde kvůli větrné ka-
lamitě a polomům platil zákaz vstupu
do lesa,“ uvedl.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Vižinští trefovali sněhuláka
NA UMĚLÉM KOPCI SE KONAL II. ROČNÍK SNĚHURÁDY

Boje řevnického Bandy cupu jsou v plném proudu.   Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Mníšečtí připravují
rekonstrukci hřiště
Mníšek pod Brdy – Mníšečtí obča-
né mají možnost ovlivnit, jak bude
vypadat hřiště na Novém sídlišti u
školy. Radnice chystá radikální
rekonstrukci území.
Nyní jsou v těchto místech tři trav-
naté plochy. Dětské hřiště je často
rozbité a musí se stále opravovat. Je
zde neupravený prostor, kde děti
hrají míčové hry; třetí plocha je vyu-
žívána pro jízdu na kole. 
„Rádi bychom prostor vyřešili kom-
plexně a ne jej stále provizorně op-
ravovali. Předkládáme občanům dva
pracovní návrhy, jak by prostor »ná-
městíčka« mohl vypadat. Oba řeší
rekonstrukci dětského hřiště i vznik
kvalitního hřiště pro míčové hry, jež
se může v zimě proměnit v kluziš-
tě,“ říká starosta města Petr Digrin.
Obě varianty řeší ozelenění keři a st-
romy tak, aby poskytovaly stín a
maminky viděly z oken na děti. „Nic
není rozhodnuto, čekáme na názory
těch, kteří zde bydlí. První varianta
víc respektuje současný stav, druhá
nabízí vznik toboganové skluzaky,“
dodal starosta.   Jana DIGRINOVÁ

Běžkaři vyrazili na Hřebeny
PŘÍVALY SNĚHU VYLÁKALY NA BRDY STOVKY SPORTOVCŮ

Vižina -  Vižinští se rozhodli využít
první sněhové nadílky. V neděli 28.
ledna uspořádali na uměle vytvo-
řeném kopci II. ročník Sněhurády.
Zúčastnily se jí dvě desítky míst-
ních i přespolních dětí. 
V úvodu všechny závodníky přivítal
starosta obce Václav Císař.
„Věříme, že sněhová nadílka vydrží
co nejdéle a kopec bude dostatečně
využit celou zimu,“ řekl.  
Fanoušci následně vyfasovali trou-
bítka, aby vytvořili atmosféru jako
na opravdových závodech. 
Soutěžilo se ve třech disciplínách: v

jízdě na bobech, saních a lyžích. O
to, kdo nejdál dojede, nejrychleji
projede trať a kdo trefí koulí sněhu-
láka. Po splnění všech  disciplín by-
lo v kabinách sportovců připraveno
občerstvení – čaj i sušenka a pro do-
spěláky grog na zahřátí. Pak násle-
dovalo vyhlášení výsledků na stup-
ních vítězů. Pokud by se soutěžilo o
největší karambol, určitě by vyhrál
Pavlík Fousek s tatínkem v jízdě na
saních. Protože se však ve Vižině dr-
ží hesla, že není nutné vyhrát, ale zú-
častnit se, dostali drobné odměny
všichni.                  Jana FIALOVÁ

Malí letovští fotbalisté skončili na turnaji druzí
Lety - Druzí skončili na halovém turnaji malí fotbalisté Letů. Michal
Janich byl navíc vyhlášen nejlepším brankářem akce. 
Letovská přípravka ročník 1997 absolvovala 28. ledna první halový turnaj.
Zúčastnila se ho tato družstva: Motorlet, Český lev Beroun, Podolí, Třebíč,
Radotín, Meteor, Přední Kopanina a Lety. Prvenství si odvezl Meteor Praha,
druhé místo obsadily Lety, třetí skončil Český lev Beroun. Trenér Limport
označil za nejhezčí zápas Lety - Český lev Beroun, který skončil 3:2. Kdo
za Lety střílel branky? Poslední D. (1 gól), Janouš (4), Kischer M. (4),
Mitterwald (1), Kischer D. (2). Jaroslav HOLÝ

Lety hrají v Radotíně
Lety – Fotbalový A-tým FK Lety
se v rámci zimní přípravy účastní
turnaje SC Radotín na umělém
povrchu třetí generace. 
FK Lety - ČL Beroun 4:3 (2:1) 
Branky: Šůra 2, Čermák, Kischer
FK Nová Ves p. Pl. - FK Lety 2:3
(2:2) Branky: Šůra, Žižka, Šindelář
FK Lety - Motorlet B 0:4 (0:2)
AFK Slivenec - FK Lety 4:2 (2:0)
Branky: Kučera (z pen.), Šturma
Lety - SJ Zbraslav 2:3 (2:1)
Branky Samuel, Gregor               (jik)

SNĚHURÁDA. Vižinští využili sněhové nadílky a uspořádali na uměle vytvoře-
nék kopci soutěž nazvanou Sněhuráda. Foto Kamil HRZAL


