
Rvačku školáků prošetřila komise
ŘEVNICKÁ RADNICE CHCE VĚDĚT, ZDA JE PŘERAŽENÝ ZUB JEN DŮSLEDKEM KLUKOVINY

Zloděj kradl benzín
a naftu z nádrží aut
Rovina - Zdražování pohonných
hmot zřejmě přestalo bavit nezná-
mého zloděje. V obci Rovina »vy-
cucl« pohonné hmoty z nádrží ně-
kolika aut.
Darebák v noci z 12. na 13. ledna se
pokusil násilím otevřít nádrže tří au-
tomobilů značky Škoda zaparkova-
ných před rodinnými domy. Ve dvou
případech uspěl, v jednom byl zámek
pevnější než zlodějův um. Každo-
pádně si poberta odnesl 20 litrů nafty
a 15 litrů benzínu. (šm)

Řevnice – Komisi, která měla pro-
šetřit okolnosti úrazu jednoho z žá-
ků řevnické školy, koncem roku us-
tavila radnice v Řevnicích. 
O rvačce žáků informovala média i
policejní mluvčí oddělení Praha-ven-
kov. Co se loni v listopadu stalo?

„Incident se odehrál před vyučová-
ním při cestě do školy. Žákovi byl
přeražen zub,“ napsal tehdy ředitel
ZŠ Zdeněk Košťál. 
Policejní mluvčí informovala média,
že napadený žák navštívil oddělení
policie, kde ho ošetřila záchranka.

Podle řevnického starosty Miroslava
Cvancigera měla tříčlenná komise
složená ze zástupců města i rady
školy zjistit, zda se »ve škole neode-
hrává něco nezdravého«. 
„Jsme zřizovatelé školy a chceme vě-
dět, jestli to byla klukovina, nebo zda
jde o trvalejší jev,“ uvedl Cvanciger.
Doplnil, že město zatím žádnou stíž-
nost, že by se ve škole vyskytovala
šikana, neobdrželo. Starosta doplnil,
že komise již zprávu předložila.
„Budeme se jí zabývat na radě,“ sdě-
lil a dodal, že při předběžném pročí-
tání nezaregistroval ve zprávě závaž-
ná zjištění. „Ale nechci zatím dělat
žádné závěry,“ řekl. O vyjádření jsme
požádali i vedení řevnické školy. To
ale do uzávěrky tohoto čísla NN ne-
odpovědělo.           Pavla ŠVÉDOVÁ

22. ledna 2008 - 2 (460) 6 Kč

Masopust začal, vlády se ujaly maškary

STAROSTKU VYSTŘÍDAL BRDONOŠ. Oslava masopustu se uplynulou so-
botu konala v Bratřínově. Místní starostka na den předala vládu v obci maš-
karám v čele s Brdonošem (vpravo), »příbuznému« Krakonoše. Masopust
teď bude slavit několik obcí po okolí. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Lékaři přišli o peníze i o razítko
Karlštejn - Do zdravotního střediska v Karlštejně se v
noci z 9. na 10. ledna násilím vloupal neznámý lapka.
Ukradl peníze i razítka lékařů.
„Vnikl do oridnace zubního i praktického lékaře. V obou
prohledal skříňky a šuplíky, a  v obou uspěl. Lékaři zde
měli hotovost v hodnotě 4 400 korun,“ řekla NN Hedvika
Kaslová, tisková mluvčí karlštejnských policistů. Kromě
peněz a několika balení medikamentů si ovšem zloděj vzal
také razítka. „Jedno byla datumovka, druhé bohužel osob-
ní razítko doktorky Pišvejcové,“ sdělila mluvčí a dodala:
„Není vyloučeno, že by mohl zloděj razítka zneužít, a tím
lékařce přivodit  nepříjemnosti.“ (šm)

Lety a Dobřichovice dluží
Řevnicím přes milion korun
Řevnice – Přes milion korun dluží městu Řevni-
ce společně sousední Lety a Dobřichovice. 
„Náš dluh vůči Řevnicím je kolem 283 tisíc ko-
run,“ potvrdil starosta Dobřichovic Michael Pá-
nek. Podle něj se jedná o podíl sumy, kterou Dob-
řichovice dluží za úpravu prameniště u Berounky.
„Vše v letošním roce zaplatíme,“ řekl Pánek.
Takřka o půl milionu víc – přesně 754 648,50 ko-
run – dluží Řevnickým Lety. Na tolik se vyšplhaly
neinvestiční náklady za letovské děti, které navště-
vují řevnickou školu. „Lety slíbily, že dluh uhradí
v momentě, až se jim podaří prodat byty, které vz-
nikají v areálu mateřské školy,“ sdělil řevnický sta-
rosta Miroslav Cvanciger.  (pš)

POSTŘIŽINY V BRNĚ. Součástí ofi-
ciální prezentace Středočeského kra-
je na veletrhu Regiontour v Brně by-
la také pozvánka na muzikál Postři-
žiny, který se v létě bude hrát v Dob-
řichovicích a ve Svinařích. 
(Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Zima škodí psychice: v Řevnicích se poprali
bratři, v Dobřichovicích zase manželé
Poberouní - Zřejmě kvůli zimnímu počasí a nedostatku slunce se mnozí
lidé potýkají s psychickými problémy. Řevnická záchranka v poslední
době vyjíždí k většímu množství napadení a rvaček. 
„V uplynulém týdnu jsme byli u osmi takových případů,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček. Jedná se o konflikty známých i cizích lidí. Minulý čtvrtek se
například pohádali dva bratři v Řevnicích, po potyčce skončil jeden z nich se
zlomenou rukou. V Dobřichovicích se dokonce poprali manželé.             (lup)

Bandy cup zahájil

(viz strana 10)
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Zadní Třebaň, Poberouní – Už po-
devatenácté v novodobé historii
vyrazí 2. února masopustní maš-
kary na obchůzku Zadní Třebaní.
Průvodu bude předcházet bohatý
program na zdejší návsi. K osla-
vám masopustu se rok od roku
připojuje více obcí – letos na roz-
kurážené a do nejrůznějších ma-
sek navlečené postavy můžete v
našem okolí narazit v Mokrop-
sích, Letech, Svinařích, Všeradicí-
ch, Osově či Berouně.
Zadnotřebaňský masopust je vyhlá-
šený nejen v nejbližším okolí této
obce. Koná se nepřetržitě od roku
1990 a vždy jej provází bohatý pro-
gram na návsi. Letos začne v 10.00
zabijačkou, kterou už několik let při-
pravují zdejší hasiči. K tradičním
účastníkům oslav patří soubory Tře-
husk či Notičky, které samozřejmě
nebudou chybět ani tentokrát. Stejně
jako řevničtí ochotníci se svojí roz-
pustilou fraškou. Premiéru si ovšem
letos u třebaňské kapličky odbyde
taneční soubor Proměny. I když –
úplným nováčkem na masopustu ta-
ké není, jeho členové zde v minulos-

ti několikrát účinkovali s řevnickým
folklorním souborem Klíček.
Z maškar, které na náves dorazí, bu-
de také letos porotci vybrána ta nej-
originálnější. Její majitel z rukou
předsedy hodnotící komise, poslance
Jana Schwippela převezme dárkový
koš v ceně 1.500 korun. Nevadí-li
vám tedy udělat si občas ze sebe leg-
raci a navíc rádi soutěžíte, vymysle-
te pořádný převlek a přijďte 2. února
kolem 11.00 na zadnotřebaňskou ná-
ves. Vzít s sebou můžete i nějakého
toho zvířecího přítele – po loňském
úspěchu se letos bude v rámci maso-
pustu podruhé odbývat soutěž o nej-
originálnější převlek zvířete.
Po vyhlášení nejhezších masek a po-
té, co řevničtí divadelníci symbolic-
ky pochovají Masopusta, vyrazí vsí
maškarní průvod. Samozřejmě v
něm nebude chybět koňské spřežení
Jany Červené, muzikanti Třehusku,
ale hlavně ústřední masopustní po-

stavy – medvěd s medvědářem, Půst,
čert, Smrtka či Policajt. Hospodyňky
se snad nenechají zahanbit a připraví
chutné masoustní pohoštění. Autor-
ka (či autor) toho nejlepšího či nej-
nápaditějšího se může těšit na zají-
mavou cenu. Vzhledem k tomu, že
letos po několika letech nebudou
maškary pospíchat k masopustnímu
parnímu vlaku, nemusejí se Třebaň-
ští obávat, že by k nim třeba průvod
nedorazil. Dostane se na každého,
kdo před maškarami nepřibouchne
svá vrátka.
Oslavy masopustu pro tento den uza-
vře posezení s hudbou ve Společen-
ském domě. Začne hned, jak utrmá-
cené maškary uzavřou svoji pochůz-
ku obcí, tedy kolem 18.00. Definitiv-
ní tečku za zadnotřebaňským maso-
pustem však jako pokaždé udělá v
neděli 3. února dětský karneval, kte-
rý se bude konat od 14.00 ve Spole-
čenském domě. Pro caparty bude

kromě tradiční soutěže o nejlepší
masku připravena i spousta her, tom-
bola či vystoupení oblíbeného kejk-
líře Petra Theimra. Hrát bude Tře-
husk. Miloslav FRÝDL

Chystejte pohoštění, je tu masopust!
NA ZADNOTŘEBAŇSKÉ NÁVSI BUDOU O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ MAŠKARU SOUTĚŽIT LIDÉ I ZVÍŘATA - ZVÁNI JSTE TAKÉ VY

Zadní Třebaň - Masopust podle tradice začíná
na Tři krále a končí Popeleční středou. V té do-
bě se vždy odehrávaly ty nejbujnější veselice a
radovánky. Vraťme se do Zadní Třebaně v po-
lovině 19. století, kam až sahá naše historická
pamět v ústním podání našich otců i dědů.
Vesničané nedávno zbavení roboty se učili užívat
svobody. Radovali se ze všeho, co dobrého jim ži-
vot přinášel. Po práci sedali na lavičkách před
chaloupkami, krytými v té době ještě došky, vy-
právěli si dobrodružné historky a zážitky. Navrch
mívali vojenští vysloužilci a krajánci, kteří viděli
kus světa, zažili mnohá dobrodružství. Ve Třebani
se sedávalo kolem kapličky na velikých kame-
nech, které tam byly od nepaměti. V zimě se náves
vyprázdnila a život se přesunul do obydlí. Mládež
se začala pomalu připravovat na zimní radovánky.
Advent sice ještě nedovoloval jejich rozvinutí, ale
po Vánocích jim již nic nepřekáželo. A bylo z če-
ho se radovat! Masopust byl dobou zabijaček,
které byly v rodinách vždy malou slavností a ko-
naly se snad v každém stavení. Za dlouhých veče-
rů, kdy za okny blikalo slabé světlo petrolejových
lamp, se dralo peří, opravovalo nářadí, ale také
hrálo a zpívalo. Mladí vymýšleli v čem půjdou za
maškary a jak celý maškarní rej ten rok provedou.

Chlapci rádi chodili za husary. Vyráběli si dřevě-
né šavle, píky a karabiny, ale i koně. Takový kůň
byla vlastně na dřevě nebo tvrdém papíru namalo-
vaná koňská hlava, připevněná na tyči. Hlava byla
»okšírovaná« starými postroji a husar na takovém
koni pyšně cválal. Nebylo ani těžké jít za čerta
nebo za medvěda. K tomu byl potřeba starý odře-
ný kožich a těch v té době bylo na vesnici ještě
dost. A tak mládež vymýšlela a vyráběla.  Nechy-
běl v té době ani donedávna obávaný dráb, který
měl někdy roli zesměšňující, jindy představoval
zvůli avšak v komické formě. 
Hůře na tom byla děvčata. Jejich nápady nebyly
tak smělé. Vždyť na vesnici byla každá vystavena
přísné kritice. Chudé dívky šly někdy za žebračky.
K tomu byl třeba jen starý pytel, do kterého pro-
řízly tři díry. Dvěma potom prostrčily ruce, oděné
do starých hadrů a třetí prosoukaly rozcuchanou
hlavu. Bohatší dívky šly za princezny či za andě-
ly. Oblíbené byly cikánky a čarodějnice, zahalené
do černých šátků a poletující na koštěti. Složitější
to bylo se škraboškami. Někteří dovedli svůj obli-
čej změnit k nepoznání pouhým uhlem, jiní se
skrývali za papírovými nestvůrnými výjevy, před
kterými děti utíkaly a babky se křižovaly. 
(Dokončení příště) František ŠEDIVÝ

Kluci chodívali za husary, děvčata za čarodějnice…
JAK MASOPUST KDYSI SLAVÍVALI NAŠI PŘEDCI? BUJAŘE A SE VŠÍ PARÁDOU!

Policajt, medvěd a čert v čele loňského masopustního průvodu v Zadní Třebani. Foto Bohumil KŘEČEK

Kde se ještě slaví
Oslavy masopustu se budou odbý-
vat také v dalších obcích pobe-
rounského a podbrdského kraje:
26. ledna SVINAŘE
- 11.00 zabijačka na návsi, 13.30
průvod maškar vsí, 20.00 tancovač-
ka v místní hospodě, hraje BAS
26. ledna OSOV
2. února MOKROPSY
2. února BEROUN
9. února SLIVENEC
9. února ROZTOKY u Křivoklátu
16. února LETY
- 13.45 zahájení na návsi, průvod vsí
16. února VŠERADICE

Třebaňský masopust
Zadní Třebaň, sobota 2. února
Program na návsi:
10.00 – Zabijačka, hraje staropraž-
ská kapela TŘEHUSK
11.00 – Masopustní fraška, pocho-
vávání Masopusta, vystoupení sou-
borů NOTIČKY, PROMĚNY, sou-
těž o nejlepší masopustní maškaru
lidskou i zvířecí, tombola, kolo
štěstí…
12.30 – Průvod maškar vsí, soutěž o
nejlepší masopustní pohoštění, hra-
je TŘEHUSK
18.00 – Posezení s hudbou ve Spo-
lečenském domě

DĚTSKÝ KARNEVAL
Společenský dům, neděle 3. 2.
14.00 - kejklíř Petr Theimer, Tře-
husk, soutěž o nejlepší masku, hry,
dětská tombola…

Soutěže zvířecích maškar naši předci o masopus-
tu nepořádali. Ale bavit se uměli jaksepatří.

Foto Bohumil KŘEČEK
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Hejtman zval na průvod a do divadla
POBEROUNÍ I PODBRDSKO SE VÝRAZNĚ PŘEDSTAVILY NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU V BRNĚ

Brno, Poberouní, Mníšek - Výraz-
ně a hned několikerým způsobem
se náš kraj prezentoval na veletr-
hu Regiontour 2008, který se v po-
lovině ledna konal v Brně. Návš-
těvníkům, kterých během čtyř dnů
přišlo několik desítek tisíc, se zde
dostalo pozvání k návštěvě Karlš-
tejnska, Mníšku pod Brdy či muzi-
kálu Postřižiny.
Regiontour spolu se sesterským Go,
který se koná na stejném místě ve
stejném termínu, je největším veletr-
hem cestovního ruchu ve střední Ev-
ropě. Každoročně se jej zkraje roku
účastní několik stovek vystavovatelů
z Česka, Slovenska a dalších zemí.
Návštěvníci, odborníci i laici, na br-
něnském Výstavištěi pokaždé nalez-
nou komplexní nabídku destinací
pro nadcházející rok.
Letos se v Brně výrazněji než v
předchozích letech prezentoval i náš
kraj. Své letáčky, brožurky či mapy v
samostatných stáncích nabízelo sd-
ružení mikroregionů Karlštejnsko,
Mníšek pod Brdy či Beroun. Ve stře-
dočeské expozici, mimochodem nej-
větší ze všech vystavovatelů, vyhrá-
vala v sobotu a v neděli poberounská
hudební skupina Třehusk, návštěvní-
ci si odtud spolu s jinými materiály
odnesli i několik stovek výtisků Na-
šich novin.
S naším regionem jsou také spojeny
dva projekty, které oficiální středo-
česká delegace v Brně prezentovala
jako dva největší letošní taháky v
celém kraji - Královský průvod z

Prahy na Karlštejn a muzikál Post-
řižiny. „Turistům, tuzemských i zah-
raničním, toho Středočeský kraj

může nabídnout mnoho,“ uvedl při
zahájení veletrhu hejtman Petr
Bendl. „Z letošních akcí bych určitě
chtěl pozvat  na dvě - Královský prů-
vod z Prahy na Karlštejn, který půjde
ve dnech 6. a 7. června, a na muzikál
Postřižiny, který se bude hrát na kon-
ci července v Dobřichovicích i ve
Svinařích a na konci srpna v Nym-
burce.“ Hejtman si v Postřižinách ta-
ké zahraje - bude alternovat v roli
pana Koloničného, jednoho ze členů
správní rady pivovaru. Postřižinskou
prezentaci v Brně podpořil i stařičký
náklaďáček, který pro tuto příležitost
zapůjčil Řevničan Tomáš Svoboda.

Mníšecká premiéra
Právě o informace týkající se Krá-
lovského průvodu i Postřižin byl po-
dle personálu středočeské expozice
velký zájem. „Stejně jako o novou
sadu tematických propagačních ma-

teriálů či  o první číslo časopisu Ka-
leidoskop,“ uvedla Zuzana Janetzká.
Historicky poprvé se brněnského ve-
letrhu Regiontour účastnilo město
Mníšek pod Brdy, které vystavovalo
v rámci Středočeského kraje. 
„Spolupráce s krajským úřadem je
výborná,“ pochvaloval si starosta
Mníšku Petr Digrin. „Je dobře, že
kraj dává obcím i městům prostor k
prezentaci. Největší přínos vidím v
tom, že mají šanci i regiony, které
nejsou moc propagovány, ale záro-
veň mají velký potenciál.“ 
Město na veletrh připravilo materiá-
ly v jednotném grafickém stylu, pre-
zentovalo Mníšek jako místo v krás-
né přírodě, kde je radost sportovat a
stojí zato si tu prohlédnout přitažlivé
památky – barokní areál Skalka,
nově opravený zámek či kostel na
náměstí. Jana DIGRINOVÁ,

Miloslav FRÝDL

Město Mníšek pod Brdy se na veletrhu Regiontour letos prezentovalo poprvé. Foto Jana DIGRINOVÁ

Po mnoha letech absence systémového přístupu k
rozvoji, vytváření pozitivního image a propagace
Karlštejnska jako přírodní, společenské, kulturní,
turistické a ekonomické entity se začalo blýskat na
lepší časy. Této práce se,  jako svého základního
poslání, hodlá zhostit nově založená a registrova-
ná Místní akční skupina (MAS) Karlštejnsko, o. s.
Pro oblast Karlštejnska se stala rozvojovou agen-
turou, při respektování trvale udržitelného rozvo-
je a zachování venkovského rázu krajiny. Výjimeč-
ná je skutečnost, že se do její činnosti a práce,
partnerství či spojenectví může zapojit každý ob-
čan či subjekt z Karlštejnska nebo každý, kdo má
ke Karlštejnsku  pozitivní a přátelský vztah. 
MAS Karlštejnsko je otevřenou, nestátní, nezisko-
vou organizací, přístupnou široké veřejnosti,
novým členům  a  partnerům. Ve smyslu, platných
předpisů, legislativy ČR a EU, byla pro MAS
Karlštejnsko zvolena forma podle zákona č.
83/1990 Sb., tedy občanské sdružení, proto, aby
obdobně jako jinde v ČR, mohlo vzniknout spole-

čenství, v němž mohou společně působit občané,
podnikající fyzické i právnické osoby, neziskové a
zájmové organizace, stejně tak obce, jejich svazky
i případné organizační složky zahraničních osob
nebo státu. Nebyla zvolena forma obecně pro-
spěšné společnosti, protože její zákonná úprava
neumožňuje rozvoj a v právním rámci ČR zanikne.
Vznik MAS Karlštejnsko, o. s., je logickým vyústě-
ním dlouholetého projektu Karlštejnsko - Ideální
krajina, který mnozí znáte. V regionu Karlštejnsko
je datován již od roku 1992 a jedním z jeho prv-
ních výstupů byl vznik golfového hřiště v Karlš-
tejně. Tím zatím posledním je Technicko ekono-
mická studie projektu Klastr cestovního ruchu
Amerika, která je rozvojovým dokumentem území,
v gesci Středočeského kraje.
Projekt Klastr cestovního ruchu Amerika je vyjí-
mečný a ojedinělý v rámci celé ČR, stejně tak s
ním související projekt vybudování Destinačního
managementu turistické oblasti Karlštejnsko, tj.
především v územní působnosti mikroregionů Ji-

hozápad, Český kras - Pláně, Dolní Berounka,
Horymír a Klonk.
MAS Karlštejnsko má připraveno asi 22 projektů,
zaměřených na rozvojové aktivity pro marketing,
produkty, služby a investice v oblasti cestovního
ruchu, dopravy, rozvoje služeb, v programu rozvo-
je a obnovy venkova, vzdělávání mládeže, seniorů
i občanů z rizikových věkových skupin.
To, jak se bude dařit všechny projekty realizovat,
bude záviset na nás všech. Tady na všech, kdo se s
činností MAS Karlštejnsko a jeho projekty v bu-
doucnu setkají. Chcete se práce a činnosti MAS
Karlštejnsko také aktivně zúčastnit? Jako jeho
členové, spolupracovníci nebo partneři? Dveře
máte otevřené.
Svůj zájem můžete směřovat jakoukoli formou (i
prostřednictvím redakce Našich novin), nejlépe
však písemně na mailovou adresu maskarlstejn-
sko@gmail.com nebo  MAS Karlštejnsko, o.s.,
Všeradice 100, 262 26 Všeradice. Buďte vítáni!

Radomír HANAČÍK, Loděnice-Jánská

Střední Čechy - Desátý ročník sou-
těž o nejlepší webové stránky a
elektronické služby měst i obcí
České republiky Zlatý erb 2008
vypsalo stejnojmenné sdružení.
Zúčastnit se může každá radnice -
uzávěrka přihlášek je 30. ledna.
Soutěží se v kategoriích: nejlepší
webové stránky města, nejlepší we-
bové stránky obce a  nejlepší elek-
tronická služba 
Vyhlašovat se však budou i zvláštní
ceny - za bezbariérový přístup, za
nejlepší turistickou prezentaci či ce-
ny veřejnosti. 

Ve Zlatém erbu soutěží města a obce
se svými oficiálními webovými st-
ránkami a elektronickými službami.
Zúčastnit se může také veřejnost -
uživatelé městských a obecních  st-
ránek. Mohou poslat svůj hlas pro
cenu veřejnosti třeba své obci. Poky-
ny naleznete na elekronických strán-
kách soutěže (zlatyerb.obce.cz). 
Hlasovat mohou všichni uživatelé
internetu, kteří disponují platnou e-
mailovou schránkou, na niž bude po-
slána ověřovací zpráva. Hlasy je
možné posílat až do března 2008.

Miloslav FRÝDL

Kdo získá Zlatý erb 2008?
OBCE I MĚSTA MOHOU SOUTĚŽIT S WEBOVÝMI STRÁNKAMI

Karlštejnsko hodlá propagovat a rozvíjet náš region
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZAHÁJÍ V LETOŠNÍM ROCE NĚKOLIK DESÍTEK ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
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Tři králové dostávali panáky a maso
KOLEDNICKÁ OBCHŮZKA VE SVINAŘÍCH TRVALA BEZMÁLA ČTYŘI HODINY

Svinaře - Tři králové chodili v ne-
děli 6. ledna 2008 koledovat po
Svinařích (viz NN 1/08). Letos to
bylo již počtvrté. 
Obcí procházely v mrazivém podve-
čeru dokonce dvě party králů. „První
rok jsme koledovali jen ve třech, ale
vůbec se to nedalo zvládnout. Od té
doby chodí dvě skupiny,“ řekl Mar-
tin Hrubý. Jedna z part má na starost
oblast kolem bytovek a zámku, dru-
há domy v obci směrem na Hatě. 
Stejně jako vloni se královská mise
vydařila, lidé na příchod králů čeka-
li již od setmění. Začínalo se u byto-
vek po páté hodině, končilo až ko-
lem půl deváté. Hned na první zas-
távce v bytovce dostali králové paná-
ka a maso, nejdřív ovšem zazpívali a
popřáli vše dobré v novém roce. Kří-
dou pak přepsali na dveřích loňskou
sedmičku v letopočtu. A tak to pok-
račovalo i jinde. 
„Všude nás vítali a hostili, nabízeli
jídlo i panáky,“ upřesnil jeden z krá-
lů Petr Procházka. Ve tmě a na nále-
dí se nechodilo snadno, nakonec ale
i přes několik pádů všichni došli
domů v pořádku. 
„Ještě předtím jsme v hospodě do-
jedli všechno, co nám lidi dali. Salá-
my, klobásy i další dobroty,“ dodal
Procházka.        Lucie PALIČKOVÁ VESELÍ KOLEDNÍCI. Svinařští Tři králové při obchůzce obcí. Foto NN L. PALIČKOVÁ

V KINĚ ZAZPÍVÁ ČÁP.  Berounský trubadůr Vladimír Čáp koncertuje u pří-
ležitosti čtyřiceti let svého písničkářského působení 24. ledna od 20.30 v čer-
nošickém Club kinu. Písně Čáp začal psát ve druhé polovině 60. let inspiro-
ván středověkými písněmi a renesanční poezií. V roce 1968 vyhrál celostát-
ní soutěž o nejlepšího amatérského zpěváka roku. Zúčastňoval se prvních
folkových přehlídek, na kterých účinkovali všichni přední představitelé žán-
ru (K. Kryl, Vl. Třešňák, bratři Mikoláškové a další). Na rozdíl od nich však
Čápovy písně směřovaly do časů minulých. Čápovy písně jsou emotivními
šansony s prvky sebereflexe. Vstupné 80 Kč.                                (pb, mif)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 1. 18.00 POSLEDNÍ PLAVKY
2. 2. 18.00 PAN VČELKA

KINO ŘEVNICE
Kino do března nepromítá z důvodu vel-
kých nákladů na zimní provoz.

KINO MÍR BEROUN
21. 1. - 23. 1. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
POSLEDNÍ LEGIE
22. 1. 20.00 HAIRSPRAY
24. - 25. 1. 18.30 CHYŤTE DOKTORA
25. 1. a 27. 1. 15.30 KOUZELNÁ
ROMANCE
27. 1. - 4. 2. 17.30 (St-Pá 20.00) CHYŤ-
TE DOKTORA
28. 1. 20.00, 30. 1. 17.30 P.S. MILUJI TĚ
29. 1. 20.00 PLANETA TEROR
31. 1. 15.30 HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
31. 1. - 3. 2. 17.30 (So+Ne 20.00)
ACROSS THE UNIVERSE
4. 2. - 6. 2. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
KAUSA CIA
5. 2. 20.30 TY, KTERÝ ŽIJEŠ

CLUB KINO ČERNOŠICE
22. 1. 20.00 KOŘENÍ ŽIVOTA 
29. 1. 20.00 HRDINOVÉ A ZBABĚLCI 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
Kino v současnosti nepromítá.

Ruch nyní Řevničané
dostávají zdarma
Řevnice – Městský časopis Řevnic
Ruch už si zdejší obyvatelé neku-
pují - od začátku roku jej dostáva-
jí zdarma do svých schránek.
Řevnice se tak přiřadily k Dobři-
chovicím, Mníšku pod Brdy či Čer-
nošicím, kde tato praxe již několik
let funguje. 
„Nevycházeli jsme ale z jejich zku-
šenosti. Spíš jsme chtěli, aby byli
naši občané o dění lépe informová-
ni,“ komentoval změnu starosta
města Miroslav Cvanciger. Lidé by
měli měsíčník dostávat zdarma do
schránek vždy na počátku měsíce. 
„Náklady se sice zvýší, ale bude to
zanedbatelné,“ řekl Cvanciger.    (pš)

Tipy NN
* Taneční párty můžete navštívit
25. 1. v Club kině v Černošicích.
Muziku pouštějí dj. Bunda a dj. Vó-
ďa. Vstupné 50 Kč. (mif)
* Bretaňská kapela Bran hrající
keltskou i irskou lidovou hudbu kon-
certuje 26. 1. od 20.00 ve Fürstově
sále v Dobřichovicích.                (mif)
* Sbor Columbela, Prague Honora-
ce a radotínská skupina zahrají na
Mega koncertu 26. 1. od 20.30 v čer-
nošickém Club kině.                    (mif)
*  Smíšený sbor ZUŠ vystoupí 30.
1. od 17.00 v řevnickém Zámečku.
Pod vedením M. Klimtové zazní pís-
ně dvojice Svěrák - Uhlíř.           (lup)
* Vánoce pro malé i velké. Výstava
s tímto názvem z díla obyvatelky
Černošic, malířky a ilustrátorky Ma-
rie Fischerové Kvěchové je k vidění
do 30. 1. v galerii CRUX v Brandýse
nad Labem. (mif)
* Bluegrassová kapela Cop zahraje
31. 1. od 20.00 v hospodě U Kropá-
čů v Berouně. Vstup 150 Kč. (mif)
* Plzeňská kapela Tleskač zahraje
2. 2. od 20.00 v sále České pojišťov-
ny v Berouně. (mif)
* Příroda živá-neživá - výstava fo-
tografií P. Čápa s tímto názvem začí-
ná v Informačním a vzdělávacím st-
ředisku Budy v Křivoklátě 2. 2. Ote-
vřeno je út - pá 8.00 - 14.45.       (šm)
* Výstava Pruhovaná krása – Ka-
nafas od historie po současnou tvor-
bu Evy Jandíkové bude ve Středo-
českém muzeu v Roztokách u Prahy
slavnostně zahájena 7. 2. od 17.00.
Výstava potrvá do 30. března. (mif)
* Snímky Českého krasu vystavují
M. Majer, J. Mottl a Z. Špaček od 9.
2. do 16. 3. v Ekocentru Kavyl ve
Svatém Janu pod Skalou. Otevřeno
je od úterý do soboty. (mif)
* Koncert PKS – skupiny starých
rockerů hrajících vlastní repertoár,
který vychází z nejslavnější éry roc-
ku, můžete navštívit 9. 2. od 20.00 v
dobřichovickém Fürstově sále. (mif)

Zámek v Mníšku chystá obnovu parku
Mníšek pod Brdy – Projekt na obnovu zámeckého parku v Mníšku pod
Brdy představila v polovině ledna architektka Kantová pracovníkům
Národně památkového ústavu středních Čech .
Projekt se líbil a v brzké době se začne připravovat výběrové řízení na firmu,
která park zrekonstruuje. Obnova parku je finančně náročná a proto se roz-
hodlo, že se odehraje ve dvou až třech etapách. Začne se v polovině roku
horní částí parku proti jižní straně zámku. Jedná se o část nejblíže k náměs-
tí. Budou vybudovány nové pískové cesty, park bude osázen stromy a keři,
vzniknou nové záhonky s květinami. Největším lákadlem v této části budou
dvě fontány. Centrální uprostřed parku bude nasvícená a vznikne podle
dochovaných zbytků a vzpomínek pamětníků. Třetí fontána bude spíše malé
jezírko, z kterého bude vytékat voda do potůčku, jenž se změní ve vodopád.
Po dokončení všech parkových úprav bude možné celý zámek obcházet do-
kola. V letošním roce otevře zámek Mníšek bránu návštěvníkům již první
víkend v únoru a bude otevřeno od 10.00 do 16.00 hodin. (jdi



Osov - V sobotu 12. ledna se konala výroční
schůze Sboru dobrovolných hasičů Osov.
Osovská restaurace U hřiště byla zaplněna do
posledního místa. Přítomní povstáním uctili
památku zesnulých členů.
SDH Osov se může pochlubit rozsáhlou činností
zahrnující nejen aktivity spojené s ochranou spolu-
občanů před živelnými pohromami, nýbrž 
i spoluúčastí na většině společenských akcí pořá-
daných v obci. "Sbor se zúčastnil okrskové soutěže
v Podbrdech a následně okresní soutěže požárního
sportu v Hořovicích. Vedle toho přijal
i pozvání na soutěže v Bykoši, Podbrdech 

a Tmani. Před koncem školního roku hasiči
předvedli hasičskou techniku dětem ze školky a ze
školy," uvedla Hana Veselá ve zprávě o činnosti. 
V září se konaly oslavy 105. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Osov.
Zásahová jednotka uskutečnila v minulém roce
patnáct  výjezdů  k požárům. Jednalo se o požáry
lesního porostu a skládek. V Lážovicích hořelo
pohostinství, nejnáročnější byla účast při likvidaci
ohně v rodinném domku v Malém Chlumci. 
Hasiči nezapomínají ani na návštěvy s bla-
hopřáním při významných výročích   svých členů. 
Osovský sbor se v listopadu zapojil do soutěžě
Českého rozhlasu Region, nazvané Dobráci roku.
V hasičské zbrojnici  se uskutečnilo setkání
osovských hasičů s rozhlasovými reportéry. Jako
dárek na památku dostali hasiči trička s logem
Český rozhlas Region. V dalším týdnu bylo vše
rozhlasem odvysíláno. MarePLECITÁ 

Sbor hasičů hodnotil rok
PŘI VÝROČNÍ SCHŮZI ZAPLNILI ČLENOVÉ I HOSTÉ RESTAURACI U HŘIŠTĚ V OSOVĚ Obec Lá�ovice usiluje

o dotaci na osvìtlení
Lážovice - Celkem 330 tisíc korun mohou
získat Lážovice na renovaci veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova odeslala obec koncem
loňského roku.
O tom, zda bude Lážovicím dotace poskytnu-
ta, bude rozhodnuto v březnu. "Je třeba
vyměnit všechna světelná tělesa ve všech
obcích, které pod Lážovice spadají. Jedná se
o Nové Dvory a Lážovičky," upřesnil staros-
ta Lážovic s tím, že v některých lokalitách
bude třeba vyměnit i vedení a spínací
zařízení. "Obce budou vybaveny úspornější-
mi lampami se snazší obsluhou i servisem.
Stávající světla jsou zrezlá, jejich obsluha je
náročná a není bezpečná," líčí Budil 
a dodává, že tato úprava bude součástí rekon-
strukce elektrifikace z Lážovic do Lážoviček,
kterou zajistí energetické závody. Kvůli
zesílení se bude stavět nový transformátor. 
Renovace osvětlení není jedinou akcí, kterou
pro letošní rok Lážovičtí chystají. "Chceme
opravit cestu k Lážovičkám a hráze rybníků
nad obcí Lážovice a v Nových Dvorech.
Přípravné práce na projektech zastavila
skutečnost, že rybníky jsou stále v majetku
neexistujícího národního výboru. Když vše
dobře dopadne, o dotace bude možné žádat až
v podzimním kole," konstatuje Budil.   (rak)

Naše noviny 2/2007

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 2 (100)

Zápis dìtí do 1. roèníku 
 Základní školy Osov 

se koná v pátek 25. ledna 2008
od 13 hod. do 15.30 hod. 
K zápisu si rodiče přinesou 

občanský průkaz a rodný list dítěte.

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, Marie Plecitá, S. Hošťálková. Rediguje: R. Kočová.
Spolupráce: Mirka Plecitá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz

Dìti se vypravily do
druhohor a pouštì Gobi
Osov - V pondělí 14. ledna se děti z osovské
školy vydaly do kina IMAX v Praze. 
Žáci zde měli možnost vidět film Dinosauři 
v trojrozměrném obrazu. Film byl vědeckou
expedicí do druhohor a do pouště Gobi.
Některé děti si představovaly film bojovnější 
s více hranými scénami s dinosaury. Pro ně-
které děti bylo promítání filmu naopak naučné
a zajímavé.                        Hana JANDÍKOVÁ

Spolek PRO VÁS, SDH a OÚ Osov 
pořádají

v sobotu 26. ledna 2008 
od 14 hodin

OSOVSKÝ MASOPUST 
*  zahájení před restaurací "U hřiště" 

* průvod maškar obcí

* soutěž o nejlepší koblihu a pochutinu

* soutěž o nejlepší maškaru

V sobotu 12. ledna zhodnotili osovští hasiči práci
zásahové jednotky i účast na osovských kulturních
akcích v loňském roce.         FOTO Marie PLECITÁ

Sbor hasièù z Vi�iny se
sejde koncem ledna
Vižina - Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Vižina se
uskuteční 25. ledna od 18 hod. v restau-
raci Europajzl.
Přítomní budou ve výroční a finanční
zprávě seznámeni nejen s činností sboru
za uplynulý rok, ale vyslechnou i plány
pro rok 2008. 
Všichni jsou srdečně zváni. Nebude chy-
bět hudba a pohoštění.                  (hoš)

Na úpravách Lážovic se podílejí místní 
i chalupáři.                       FOTO Radka KOČOVÁ

Osovští �áci vyhráli cenu 
v ekologické soutì�i
Osov - Žáci osovské základní školy se
umístili v ekologické soutěži ve třídění
odpadu. 
Osovská škola patří mezi deset vybraných škol
Středočeského kraje, které získaly zajímavou
odměnu.                                              (hoš)

Pøestávku vyu�il klub 
k renovaci kabin i okolí
Osov - V sobotu 12. a 19. ledna se konala
celodenní brigáda na hřišti v Osově. 
Zimní fotbalovou přestávku využil Sportovní
klub Osov k rekonstrukci kabin. 
Dvanáct brigádníků vyřezalo a pálilo větve 
v okolí hřiště. Vystěhovali staré a použité
vybavení kabin a začali vykonávat zednické
práce na opadaných zdech. Brigády budou
pokračovat i nadále. "Do začátku fotbalové
sezony v březnu bude vše dokončeno," řekl
Jan Hošťálek ml.                                  (hoš)
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Výborně vyplněnými pracovními
listy ukončily děti z 1. a 2. ročníku
zadnotřebaňské málotřídky svou ná-
vštěvu výstavy Josefa Lady. 
Výstava je pořádaná v Obecním do-
mě v Praze k dvojímu výročí Josefa
Lady. Mistr by oslavil 120 let od
svého narození a 50 let od úmrtí. Bez
jeho kreseb si snad nedovedeme vá-
noční čas už ani představit. 
Děti měly možnost zhlédnout celou
škálu žánrů z mistrovy tvorby a po-
rovnat jeho ranou tvorbu s vyzrálou
tvorbou pozdějšího věku. Poznaly
karikaturu, ilustraci, návrhy na diva-
delní kulisy, plakát i jeho knižní
tvorbu. 
Do soutěže vyhlášené na téma »La-
dovská zima« si děti s sebou přivez-
ly i svá díla. Vítěze vyhlásí a ceny
předá vnuk samotného malíře Josef
Lada mladší dne 5. února. Zdalipak
uspějeme? 
Dětem se vydařila další ze vzděláva-
cích akcí a na další už se moc těší. V
pátek jsme pro změnu sportovali, v
rámci tělesné výchovy jsme byli bru-
slit na zimním stadionu v Berouně. 

Monika MAZÚROVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň

Školáci si prohlédli dílo Josefa Lady
VÝPRAVA DĚTÍ ZE ZADNÍ TŘEBANĚ VYRAZILA DO PRAŽSKÉHO OBECNÍHO DOMU

Diagnostický ústav v Dobřichovicích vstupuje do
nového roku grantovým projektem, který dětem
pomáhá zkrátit dobu ústavní výchovy
Projekt Návrat domů nese podtitul Dítě v ústavní
výchově a jeho cesta zpět do rodiny. Diagnostický
ústav jej uskutečňuje společně s Dětským domo-
vem Lety. Smyslem je urychlit odchody dětí ze
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výcho-
vy do rodin. Obě zařízení projekt úspěšně ověřo-
vala již v minulém roce, a několik dětí se tak vrá-
tilo domů nebo našlo novou rodinu. Pro rok 2008
získal projekt finanční podporu Nadace Terezy
Maxové, a proto jej bude možné realizovat v šir-
ším měřítku než loni.

Vztahy se rozvolňují
Český právní řád se soustřeďuje na ochranu dítěte
před patologickou situací v rodině (alkoholismus,
gambling, domácí násilí atd.), tedy na dobu před
nařízením ústavní výchovy, ale potřebami dítěte
žijícího v ústavu se už tak intenzivně nezabývá. To
způsobuje časovou prodlevu, během níž se vztahy

mezi dítětem a jeho blízkými příliš rozvolňují, do-
chází ke ztrátě motivace rodiny něco měnit a sni-
žuje se také schopnost dítěte adaptovat se znovu
na život v rodině. 
„Podaří-li se podat návrh na zrušení ústavní vý-
chovy do jednoho roku od jejího nařízení, může-
me mluvit o minimalizaci následků pobytu dítěte
v ústavu. Čím menší dítě je, tím destruktivněji na
něj ztráta naděje na návrat domů působí,“ uvedla
autorka projektu Lenka Průšová. 
Proto se projekt zaměřuje na udržení nebo obno-
vení vztahů dítěte a rodiny ihned od nařízení ús-
tavní výchovy. Tým složený z odborníků obou za-
řízení se snaží poskytnout rodině takovou podpo-
ru, aby byla schopna odstranit důvody, které vedly
k nařízení ústavní výchovy jejich dítěte, a to se
mohlo opět vrátit domů. Poté rodinu ještě několik
měsíců novou situací podle potřeby doprovází.
„Pokud však rodiče nemohou nebo nechtějí změ-
nit podmínky, které vedly k nařízení ústavní vý-
chovy, přistupujeme k zařazení dítěte do systému
náhradní rodinné péče,“ dodává Průšová. Dítěti se

tak rychleji, než je v ČR obvyklé, otevírá naděje
na život v náhradní rodině.
Projekt se nyní rozbíhá, autoři však očekávají, že
letos nashromáždí dostatek dat, aby se jim podaři-
lo zpracovat metodiku práce s dětmi v ústavní vý-
chově a jejich rodinami, kterou budou moci apli-
kovat i další dětské domovy v ČR.

Blanka STROUHALOVÁ, 
Diagnostický ústav Dobřichovice 

V dobřichovickém ústavu zkoušejí Návrat domů
SMYSLEM NOVÉHO PROJEKTU JE URYCHLIT ODCHODY DĚTÍ Z ÚSTAVŮ ZPĚT DO RODIN

Pozor na omyly v pojištění nemovitosti!
NEMILÉHO PŘEKVAPENÍ SE MŮŽETE DOČKAT, I KDYŽ SVĚDOMITĚ PLATÍTE POJISTNÉ

Zadnotřebaňští školáci na výstavě věnované Josefu Ladovi. Foto Hana TLÁSKALOVÁ

Stránky očekávají milionáře,
vyhrát cenu můžete i vy

Poberouní - Kulatému milionu se blíží
počet návštěvníků webových stránek
Našich novin (www.nasenoviny.net). 
Letos v únoru to bude přesně sedm let,

kdy se na internetu začaly objevovat člán-
ky nezávislého poberounského občasníku.
Miliontého návštěvníka webové stránky

Našich novin přivítají co nevidět.
Redakční rada NN se tuto událost samo-

zřejmě chystá náležitě oslavit. 
Protože však není technicky proveditelné
»odchytit« skutečného čtenáře s pořado-

vým číslem milion, sáhli jsme po oblíbené
soutěži. Na stránkách www.nasenoviny.net
se v pravý okamžik objeví soutěžní otázky
a ze správných odpovědí, zaslaných elek-
tronickou (!!!) poštou, vylosujeme několik

šťastlivců, kteří obdrží hodnotné ceny.
Sledujte web Našich novin. (JoK)

Setkávám se často s případy
starších pojistných smluv s ne-
bezpečným podpojištěním.
Všeobecnými pojistnými pod-
mínkami unifikovanými pro
všechny pojišťovny zákonem je
dáno, že pojistitel má právo sní-
žit pojistné plnění v poměru
reálné hodnoty pojistěné nemo-
vitosti oproti smlouvou stanove-
né pojistné částce. Pojištěný měl
podle ustanovení oznámit pojiš-
ťovně změnu pojistné hodnoty,
jestliže došlo k jejímu navýšení
alespoň o deset procent.
V 80. letech jsem projektoval ro-
dinný dům běžného rozsahu s
rozpočtovou cenou 340 tisíc ko-
run. Tento dům oceněný podle
aktuální cenové vyhlášky minis-
terstva financí má »vyhláško-
vou« cenu 4,7 milionu korun (i s

kalkulací opotřebení). Když vez-
mu v úvahu relace cen jen za po-
sledních 30 let, činí běžné navý-
šení asi třináctinásobek. A to
neberu v úvahu časté přístavby,
nástavby a rekonstrukce, které

posouvají cenu nemovitosti o
další desítky procent. 
Vznikne-li pojištěnému škoda -
pojistná událost, může jej pře-
kvapit výrazné snížení plnění
pojišťovny při likvidaci této ško-
dy odpovídající právě podpojiš-
tění nemovitosti. Vichřice vám
například poškodí střechu. Má-
te-li pojištění na tzv. nové ceny,
prima, pojišťovna vám zaplatí
stotisícovou fakturu za opravu,

přestože střecha již měla svá lé-
ta. Pokud ale likvidátor zjistí, že
smluvní pojistná hodnota je za-
psána ve výši 300 tisíc korun a
skutečná současná hodnota vaší
nemovitosti je 3,5 milionu ko-

run, sníží vám úhradu škody v
tomto poměru. Pojistník řadu let
svědomitě platí roční pojistné s
přesvědčením, že má nemovitost
bezpečně zajištěnou. Překvape-
ní pak může být velmi nemilé!
A to nemusí jít o velké rozdíly v
pojistném! Trh nabízí mnoho
pojišťoven, z nichž je snadné vy-
brat tu, jež vám seriózně zabez-
pečí majetek za rozumné pojist-
né.     Vladimír MOUČEK, Lety

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli do kostela sv. Petra a Pavla naposledy
rozloučit s naším tatínkem panem Josefem
POLÁČKEM z Litně. Zvláště děkujeme

pateru Bulínovi a zpěvákům. 
Děkujeme i za květinové dary a slova útěchy. 

Rodina POLÁČKOVA, Liteň

ČTENÁŘI RADÍ ČTENÁŘŮM
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Caparti se zapisují do prvních tříd
V ŘEVNICÍCH UŽ SE ZÁPIS NOVÝCH ŠKOLÁKŮ KONAL, V LITNI JEJ CHYSTAJÍ NA 6. ÚNORA

Řevnice, Poberouní – Zápisy předškoláků do
prvních tříd odstartovaly v polovině ledna v
dolním Poberouní. Přes čtyři desítky dětí se
zúčastnily zápisu v řevnické Základní škole.  

„Přišlo přesně 42 dětí. Kromě capartů z Řevnice
také z okolních obcí Lety, Zadní Třebaň, Rovina,
Svinaře, Halouny a Hatě,“ vypočetla Stanislava
Niklová, zástupkyně ředitele. Zápis byl motivován
čtyřmi ročními obdobími, s kterými byly spjaty i
jednotlivé úkoly. Niklová doplnila, že některým
dětem byl doporučen odklad školní docházky. Ná-
hradní termín zápisu se koná 13. února. 
V úterý  22. 1. k zápisu jdou děti z Dobřichovic.

Koná se v budově prvního stupně od 14 do 18.00.
Děti si budou moci zkrátit čekání v aule, kde pro
ně budou připraveny omalovánky i hračky. Ná-
hradní termín je vypsán na 7. 2. od 14 do 15.00.
Až v únoru zápis pořádá i liteňská škola. „Koná se
6. 2. od 13.00. Děti opět budou procházet  pohád-
kovou cestou, pomáhat jim budou žáci osmých a
devátých tříd,“ uvedla zástupkyně ředitelky Ema
Malá. Budoucí prvňáčci rovněž navštíví počítačo-
vou učebnu. Všichni rodiče s sebou musí mít u zá-
pisu nejen občanský průkaz, ale i rodný list dítěte.
Rodiče, kteří  pro své dítě chtějí odklad školní do-
cházky, musí také vyplnit žádost o přijetí i dotaz-
ník pro nového žáka, ale ještě navíc žádost o udě-
lení odkladu. Pavla ŠVÉDOVÁ

Opilá Řevničanka ukopla 
zrcátko na policejním autě
Řevnice – Z trestných činů poškozování cizí
věci a výtržnictví byla obviněna dvacetiletá že-
na, která 9. ledna na policejním automobilu
způsobila škodu deset tisíc korun.
Kolem 23.00, kdy se policejní hlídka vrátila z vý-
jezdu na služebnu u řevnického nádraží, nastal na
ulici povyk. Když vyhlédli z okna, viděli kříčící
mladou ženu (*1987), jak kope do jejich auta.
Než stihli vyběhnout, žena na terénním voze Kia
ukopla pravé zpětné zrcátko a levé nohou ohnula.
V krvi jí bylo naměřeno 1,92 promile alkoholu a
na noc byla eskortována do policejní cely. 
Druhý den byla vyslechnuta a poté propuštěna.
Policistům sdělila, že večer vypila pět piv a tři te-
quilly, poté se pohádala s přítelem a dál si nic ne-
pamatuje. Případ byl postoupen na okresní státní
zastupitelství.
Měsíc před tímto incidentem měla stejná žena
opět před řevnickou služebnou Policie ČR po-
dobný výstup, tehdy útočila na policejní fabii.
Auto sice nepoškodila, ale chovala se velmi agre-
sivně, takže jí policisté odvezli na záchytku. Pro-
tože tehdy případ skončil beze škody, řešil jej
městský úřad Řevnice jako přestupek. (vš) 

Dle paragrafu…
VZAL SI KOLO A  ŠEL. Dámské jízdní kolo za
15.000 Kč snadno získal neznámý zloděj od domu
v Letech. Darebák mezi 15. a 16. 1. vnikl zadní
brankou na pozemek v ulici Na Šiltovce, pod pří-
střeškem u domu přestřihl lanko na bicyklu a s ko-
lem pak odešel přední brankou. Zlodějovu cestu
policistům popsala sama majitelka (*1946), pro-
tože lupič nechal na zemi mokré šlápoty.          (vš) 
ZLODĚJ ODNESL TV. Pár dnů nebyl majitel
domu v Zadní Třebani na trvalé adrese a už měl
nezvanou návštěvu. Mezi 21. 12. a 1. 1. zloděj
překonal dveře i zámky a odnesl CD, TV, ovlada-
če na techniku, potahy na křesla... Škoda je 47
tisíc korun. (šm)
VÝBUŠNÝ LUP. Bomby na propan-butan odci-
zil z bezpečnostních klecí v areálu Uhelných skla-
dů v Litni neznámý pachatel. Šest lahví desetilit-
rových a jedna dvoulitrová zmizela mezi 31.12
2007 a 2. 1. 2008. (šm)

Žena se tři dny po operaci
obou kolen vydala do lesa
Mořinka - V lesíku u Mořinky se stala minulý tý-
den zvláštní příhoda. Starší žena zaslechla z lesa
volání o pomoc, a tak zavolala linku 112. 
Lékaři, policisté i hasiči pak v terénu našli mla-
dou ženu, která se do těchto míst vydala tři dny
po operaci obou kolen. Ještě nedoléčené nohy zá-
těž nevydržely a žena upadla.
„Měla pohmožděnou ruku a potlučený obličej. Ve
speciální vaně jsme ji donesli k sanitce a odvezli
do pražské nemocnice na Karlově náměstí,“ řekl
šéf řevnické záchranky Trans Hospital Bořek
Bulíček. 
Případ, i to, proč byla žena tak brzy po operaci v
lese, vyšetřuje policie.  (lup) 

Turistický Candrbál se uplynulou sobotu konal v
Zadní Třebani. Na půlnoc turisté připravili vtip-
nou hru o Dušanu Novákovi. Zahrály si v ní i ženy
a auto. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řevnice, Dobřichovice – S niž-
ším rozpočtem než v jiných le-
tech budou letos hospodařit
Řevnice. Podobně jsou na tom
i Dobřichovice.
Příjmy Řevnic jsou naplánovány
ve výši 33 448 000, výdaje 34
524 000. Podle starosty města
Miroslava Cvancigera není v
rozpočtu zatím zahrnuta částka
na výraznější investici. „Máme
rozpočtovou rezervu na spolufi-
nancování při případných dota-
cích. Žádat je budeme zejména

na dostavbu kanalizační sítě a
rekonstrukci vodovodní sítě,“
uvedl Cvanciger. Počátkem to-
hoto týdne má rada zvažovat,
zda Řevnice budou žádat dotaci
na přístavbu mateřské školy.
„Kapacita je 65 míst a dětí při-
bývá,“ řekl Cvanciger s tím, že
město uvažuje o půdní vestavbě.
Dotaci by případně radnice žá-
dala z regionálního operačního
programu. 
Nižší rozpočet než v minulých
letech mají pro rok 2008 také

Dobřichovice. Pohybovat by se
měl kolem 50 milionů. NN to
potvrdil starosta města Michael
Pánek. „Návrh rozpočtu je při-
praven. Schvalovat ho má zastu-
pitelstvo 22. 1. od 19.00 hodin
ve Fürstově sále,“sdělil dobři-
chovický starosta. I letos se bu-
de město snažit získat dotace z
evropských fondů a minister-
stev. „Rádi bychom získali dota-
ce například na pokračování vý-
stavby cyklostezek a chodníků,“
uvedl. Pavla ŠVÉDOVÁ

Svoz odpadu v Řevnicích
podraží o sedmdesát korun
Řevnice – I když řevnické Technichnické služ-
by  byly převedeny pod společnost Ekos, která
bude nově zajišťovat v řevnicích svoz odpadu,
pro občany se nic podstatného měnit nebude.
Tedy kromě poplatku, který byl zvýšen ze 400
korun na 470 korun. 
„Firma, která dosud svoz ve městě zajišťovala,
skončí v únoru,“ uvedl starosta města Miroslav
Cvanciger. Problémy se svozem ovšem pocítily
řevničtí obyvatelé už minulý týden. Mnohým zů-
staly plné popelnice stát před domem i několik
dní. „Nijak to s ukončením svozu nesouviselo,
firma měla porouchaný vůz,“ řekl Cvanciger s
tím, že do pátku byly všechny popelnice vyveze-
ny. Od března má tyto služby zajišťovat Ekos. Nic
bližšího o zajišťování svozu Cvanciger nechtěl
prozradit - prý se jedná o obchodní tajemství. 
Sběr biologického odpadu a elektrospotřebičů bu-
de Ekos od 15. 1. do 30. 3. provádět pouze v ne-
děli od 8.30 do 11.30 hodin. (pš)

Řevnický »Liďák« je zavřený, 
čeká se na nového nájemce 
Řevnice – Restaurace a hotel Lidový dům v
Řevnicích, který dosud provozoval Miroslav
Kratochvíl, je od začátku týdne uzavřena. Ny-
ní Liďák čeká na nového nájemce.
„Lidový dům jsem provozoval sedmnáct let,“
uvedl Kratochvíl. Proč se rozhodl Liďák opustit,
nechtěl komentovat. „V neděli jsme měli napo-
sledy otevřeno, co bude dál, nevím,“ dodal. 
Uzavření Lidového domu kromě štamgastů nepo-
těšilo ani pořadatele kulturních akcí a tanečních
zábav, kteří využívali tamní sál.  V nadcházejících
měsících se zde mělo uskutečnit několik plesů.
„Ples máme 15. 3. a termín v Liďáku zamluvený
od loňského června,“ uvedla vedoucí muziky No-
tičky Lenka Kolářová. „Doslechla jsem se, že by
měl Lidový dům skončit, a tak jsem si zajistila i
termín ve Společenském domě v Zadní Třebani,“
sdělila. Dodala, že ji o uzavření Lidového domu a
zrušení termínu nikdo oficiálně neinformoval.
„Ples tu měly mít už jen Notičky a Klíček. Paní
Kolářové jsem to předběžně říkal a paní Chrous-
tové z Klíčku to sdělím,“ řekl Kratochvíl. (pš)

Města mají v rozpočtu méně peněz
ŘEVNICE PROTO ZATÍM NEPLÁNUJÍ ŽÁDNOU VÝRAZNĚJŠÍ INVESTICI

Led na chodnících = zlomené
ruce i nohy, rozbité hlavy
Poberouní - Časté výjezdy kvůli pádům zazna-
menala v uplynulých dnech řevnická záchran-
ka. Lidé se zranili po uklouznutí na náledí. 
„Ošetřovali jsme toho docela dost, nejčastěji tržné
rány na hlavě a zlomené končetiny,“ upřesnil šéf
záchranky Bořek Bulíček. Vážný úraz si způsobi-
la například šestaosmdesátiletá paní na Mořině,
když na zahradě uklouzla na chodníčku. Se zlo-
meninou krčku nohy byla převezena do motolské
nemocnice v Praze. (lup) 

Dobřichovice už nechtějí
vlastní městské strážníky
Dobřichovice – Dobřichovice již nemají stráž-
níky. Ke konci loňského roku ve městě skončil
poslední člen městské policie a radnice se roz-
hodla nové strážníky neshánět. 
„Neuvažujeme o tom, že bychom v budoucnu
městskou policii provozovali,“ uvedl starosta
města Michael Pánek. Dodal, že radnice uvažuje
o uzavření smlouvy se sousedními Černošicemi
nebo Mníškem pod Brdy.  Znamená to, že měst-
ská policie v Černošicích či v Mníšku bude vyko-
návat služby i v Dobřichovicích. Zatím není jasné,
odkud budou strážníci do Dobřichovic dojíždět.
„Jsme v konečné fázi jednání, s oběma městy
jsme předběžně dohodnuti, obě mají zájem. Ko-
nečné slovo bude mít zastupitelstvo,“ řekl Pánek.
Má za to, že pro Dobřichovice bude tento systém
lepší. „Obě policie mají více lidí, takže když ně-
kdo onemocní, nebude problém ho nahradit,“ sdě-
lil Pánek. Předpokládá, že spolupráce by mohla
začít fungovat v březnu či dubnu. „Do té doby u
nás obecní policie nemůže  zasahovat, proto by se
lidé měli obracet na policii státní. (pš)
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Liteňské děti přemohly zlou vílu Elvíru
ŠKOLÁCI PŘI VÁNOČNÍ AKADEMII PŘEDSTAVILI PŘÍBĚH Z JEŽÍŠKOVY DÍLNY

Každý konec roku je v liteňské základní škole
spojen s vánoční akademií. Letos jako tradičně se
režie ujali žáci 9. třídy. A myslím si, že nepřehá-
ním, když řeknu, že patřila k nejlepším. 
Tentokrát deváťáci přišli s příběhem z Ježíškovy
dílny. Obě autorky, Pavla Roztočilová a Monika
Maříková, rozehrály na malém prostoru příběh vá-
nočních skřítků, kteří pracují na tom, aby všechny
děti dostaly dárky, jež si přejí. V tom jim chce za-
bránit zlá víla Elvíra. Že se jí to nepovedlo a Vá-
noce byly zachráněny, na tom měli zásluhu všich-
ni, kdo vystupovali, snažili se a tleskali.
Vtipné a svižné dialogy napsaly autorky moderá-
torům přímo na tělo, proto všichni působili přiro-
zeně a nenuceně. Někteří si svých pár minut slávy
vyloženě užívali, kdo ví, třeba nám roste nějaký
talent a jednou budeme nostalgicky vzpomínat na

jeho (její ) začátky právě na vánoční akademii.
V jednotlivých vstupech se představili žáci všech
tříd, školní družiny i jednotlivci se svými progra-
my. Zazněly vánoční písně a koledy, básničky, po-
těšila nás taneční vystoupení. Děti ze souboru
Liteňáček pod vedením M. Dvořákové a P. Krut-
ského zahrály na flétny i kytary, zazpívaly koledy.
Byly výborné! Velký ohlas mělo například vys-
toupení orientálních tanečnic. Ale bylo by nespra-
vedlivé někoho jmenovat a na jiného zapomenout.
Všichni jsme dojatí, když vidíme naše děti na je-
višti. Ale i tak musím »objektivně« zhodnotit, že
všichni byli skvělí.
Některé děti jsou vybavené do života větší mírou
sebevědomí, nemají problém vystoupit před lid-
mi, umí se prezentovat. Jiné zase nejsou tak jisté
samy sebou a neumí mnohdy ukázat, co v nich je.

Stydí se, jsou uzavřené a trochu se i bojí. Občas je
to vidět také na jevišti. Protože je dobrým zvykem
přitáhnout k vystupování i ty bázlivější, obzvlášť v
nižších ročnících, má takové účinkování i další
význam. Vzpomeňme si sami, my dospělí, koli-
krát jsme se ocitli v situaci, kdy jsme měli vystou-
pit na veřejnosti. Pokud vynechám ty s vrozeným
hereckým talentem, je to pro většinu z nás poně-
kud nepříjemná a stresující záležitost. Naučit se
nebát, potlačit trému, věřit si, to je do jejich bu-
doucího života k nezaplacení.A odměna ve formě
uznání, potlesku a pochvaly je krásný bonus, na
který děti rády vzpomínají dlouho po akademii.
Jsme rádi, že se vánoční akademie naší školy
dostala do povědomí rodičů a celé veřejnosti, je
hojně navštěvována a děkujeme za kladné ohlasy.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

LITEŇŠTÍ POD HRADEM. S programem, který předvedly na vánoční akademii, se liteňské děti před-
stavily také v rámci Karlštejnského adventu.                           Foto NN M. FRÝDL

Srážka s Marsem se
nekoná, zatmění ano
Zklamání zažívají v současnosti
amatérští i profesionální astronomo-
vé, srážka neznámé planetky s Mar-
sem se nekoná. Podle nejnovějších
výpočtů mine vesmírný host rudého
souputnika o 4000 km. 
Planetku objevili američtí hvězdáři
koncem listopadu 2007 a první výpo-
čty ukazovaly na možný střet s naším
planetárním sousedem. Koncem roku
činila pravděpodobnost srážky 4%,
což je ve vesmíru pravděpodobnost
více než velká. Planetka by dopadla
poblíž martického rovníku a způsobi-
la výbuch srovnatelný s dopadem
tunguzského meteoritu na Zemi v ro-
ce 1908. Zůstal by po ní kráter jako
je ten v Arizoně měřící přes kilometr
v průměru a 170 metrů hluboký. Ta-
kový zásah do kůry planety by byl
velkou příležitostí pro sondy operují-
cí na povrchu červeného Marsu. 
Pozorovatelům oblohy nezbývá, než
srážku oželet a těšit se třeba na úplné
zatmění Měsíce ve čtvrtek 21. 2. Zá-
jemci si budou muset přivstat, proto-
že začátek je »naplánován« na 4.00
ráno. Je to poslední úplné zatmění v
tomto období. Na další si musíme
počkat do roku 2011.   Josef KOZÁK

Další várka fejetonů doputovala
od našeho spolupracovníka z
Klimkovic u Ostravy. Postupně
vám je budeme nabízet.            (NN)
Neholduji hazardním zábavám. Ne-
zapinkal bych si ani čáru o mince.
Démonu vášnivého hráčství jsem se
neupsal asi proto, že se mi hluboce
do duše vpravil vpich faktu - členové
rodiny ve sportce nikdy nic nevy-
sportkovali. 
Nebrečím, nestěžuji si, pouze trochu
sebelítostně konstatuji. Smolaři na-
šeho formátu si ve věcné loterii mo-
hou koupit půlku losů s jistotou, že
vyhrají ty zbylé. 
Minulou neděli si přátelé za pět tom-
bolových lístků odnášeli z plesu do
domácího pelíš...pelechu krmítko
pro králíky, kazetu luxusních mýdel,
50 kilogramů zrní a sadu skleniček
na víno. A to poslední poukázku mi-
nula trefa o chloupek. Svých devět
kuponů bych nejradši rozžvýkal...
Kamarád Honza zase vždy sázenku
označí, zaplatí... a vyhodí do koše.
Proč onen obřad podstupuje? Při
křížkování obdélníčků s čísly nemají-
cích si činit čáku na úspěch, prý pro-
žívá sportkovou euforii, která opad-
ne po odevzdání tiketu na poště sleč-

ně za přepážkou.
Za léta pechu se ne-
dalo nevysondovat, že štěstí čili kupa
bankovek se obrací zády k potřeb-
ným, kdežto k zazobaným rozmaři-
lým břichem. Komu by se nevybavil
případ, kdy majitel jednoho či dvou
aut obdržel (jaksi zákonitě) vůz
další.
Moje teorie vychází právě z pocho-
pení této zákonitosti. 
Beru nenápadnou brožurku s vyříz-
nutými listy a vyndávám vkladní
knížku. Po otevření se začervenala
jako vysokoškolák při první výplatě.

Málo naplat, musím tě odhalit: rov-
ných..., spíš křivých dvě stě korun. 
Otcovsky konejším zprávu o celoži-
votních neúsporách - holka zlatá,
holka rudá, neboj se, něco uděláme!
Konám závěrečný test: vyplňuji
sloupce a v duchu se usmívám bod-
rému muži, který mně na poště radil,
abych zaškrtával jen čísla vyhrávají-
cí. Kde byste, osobo bodrá, tušila, že
si pouze ověřuji, zda se dá na smůlu
spolehnout! 
Během losování jsem se podobal au-

tomatické pračce při ždímání.
Skvělé - v šesti sloupcích
uhádnuta tři numera!

Nadešel okamžik útoku na nej-
vyšší sportkový skalp. V seznamu se
skví známí s peněžními přísliby,
očima hladím formulář na rychlou
finanční výpomoc. Jenda na dvůr
postaví forda, Láďa škodovku. Maje-
tek se zakulatí na půl melounu. 
Žádné omračující bohatství, ale om-
ráčit štěstěnu v herním ústředí by
mohlo. Metoda přesto vlastní slabi-
nu. (Sám čert mi nakukal, abych s
trikem vyrukoval mezi čtenáře.)  Ne-
dá se praktikovat masově. Každý by
chtěl sázet...a kdo půjčit?!               

Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Jak omráčit štěstěnu v herním ústředí…

Neplatičům hrozí exekuce!
Vážení  spoluobčané a čtenáři NN, zdravím vás v
roce 2008 a přeji vše nej! Začal nový rok a pro na-
ši práci období hlášení, statistik, přehledů a zhod-
nocování roku 2007 pro »nadřízené« úřady. 
Začátkem  měsíce prosinec byla na OÚ provedena
dílčí kontrola hospodaření obce pracovníky Od-
boru kontroly  krajského úřadu Středočeského
kraje. Vše jsme měli v pořádku, pouze nám zjistili
scházející doklad o informaci pro naši příspěvko-
vou organizaci (ZŠ a MŠ) týkající se  přidělených
finančních prostředků a určení hospodářského
výsledku v roce 2007. Tento nedostatek jsme od-
stranili hned 12. 12. 2007. I když  příspěvková or-
ganizace věděla s jakými finančními prostředky od
obce pro rok 2007 může počítat - nebylo jim to
sděleno písemně.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro rok 2008 zů-
stane výše poplatku za komunální odpad ve stejné
výši jako v roce 2007 – tedy 475 Kč za osobu či
objekt. 
V současné době obec zahájila kroky  vůči dlužní-
kům poplatku za komunální odpad. Upozorňuji, že
částka se může změnit z několika set korun na ně-
kolik tisíc – v případě exekuce. Veškeré úkony s
tím spojené je nutné uhradit a v tomto případě je
plátcem výhradně dlužník. Není dobré tedy tuto
skutečnost podceňovat.
Pro majitele pejsků mám informaci, že mohou za-
čít platit poplatek za psa, který je splatný do konce
února – 1 pes 60 Kč, každý další 90 Kč. 
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

FEJETON
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Foto ŠPLÍCHAL
Digitální minilab v Řevnicích
Foto rychle a kvalitně v akčních cenách!
- fotografie z CD, flash, paměťových karet, kinofilmů

- fotografie 9x13 cm od 1,80 Kč
- archivace negativů na CD

- foto z fota
- archivace z paměť. karet na CD
- zvětšeniny do formátu 24x30 cm

- indexprinty
- výřezy, rámečky atd.

- fotokalendáře A4 s Vaším fotem 65 Kč

Fotografujeme 
- na průkazy - na počkání

- svatby - foto doručíme na hostinu zdarma
- reportáže, skupiny, výročí atd.

Fotografie zpracováváme výhradně na KODAK materiály. 
Akce NOVÝ FILM ZDARMA pokračuje.

Nově otevřeno i v sobotu 9.30 - 11.30.

Prodej fotopřístrojů, alb, rámečků, baterií...
Nyní dárek pro Vás: Kalendář s Vaším fotem zdarma

Na adrese: FOTO Šplíchal,
Lesní 247 Řevnice, tel.: 257721557, 603784521

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který nastudovali

amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na desce jsou
skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Hoja hoj...

Zpívají P. Vítek, P. Švédová, J. Rosák, R. Tichý, Š. Rak, K. Král, A.
Skutil, J. Cicvárek, S. Hauerlandová, M. Kus a sbor. Cena 200 Kč

DVD se záznamem premiéry na nádvoří dobřichovického zámku 4. 8.
2006. Délka 112 minut, cena 250 Kč.

DVD se záznamem představení hraného 2. 6. 2007 v Karlštejně 
- na louce u mostu. Délka 106 minut, cena 250 Kč.

CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů redakční rady
Našich novin (viz tiráž), na tel.: 257 720 847, 724 135 824 

nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

DŮVĚŘUJTE HASIČŮM!
Hasičská vzájemná pojišťovna
nejlépe ochrání váš
DŮM * CHATU * DOMÁCNOST
před všemi risiky - za nejnižší
pojistné

Obchodní místo: 
LETY, Karlštejnská 217, 

tel.: 257 741 350

FRANCES
výroba a tisk

dopisních obálek

www.frances.cz

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 
potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem 
platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Nicaragua je chudá, ale krásná země
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 7)

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme. Ny-
ní jsme společně doputovali z Hon-
durasu do Nicaragui.                 (NN)

Nicaragua je jednou z nejchudších
zemí Střední Ameriky. Přesto v ní i
přes nesnáze s cestováním spojené
zažíváme obklopeni čistou přírodou
snad nejkrásnější okamžiky. Tolik
zajímavostí nabízí tato tradicemi

ještě stále prodchnutá země, ve které
se pomalu nejí nic jiného, než fazo-
le, rýže a torillas (kukuřičné placky).
Snad ještě vejci, kuřaty a rybami se
obyvatelé sem tam obšťastní, ale vět-
šinou jsou jimi obdařeni turisté, ti se
tu mají nejlépe.
Nikaragua je také jednou z nejvíce
zalesněných zemí Střední Ameriky, s
nepřeberným množstvím rostlinných
a živočišných druhů. Zároveň je nej-
řidčeji osídlená a monogamie je zde
něco tak absurdního, jako placení
alimentů na děti. To mužská část po-
pulace neřeší.   
Hranice s Hondurasem přecházíme
pěšky v Los Manos. Dvě milé Fran-
couzky nám tu nabízejí odvoz svým
starým Wolksvagenem combi zakou-
peným ve Státech. Prožíváme spo-
lečně spoustu příjemných dní a díky
jejich bravurné španělštině se poma-
lu integrujeme do nikaragujské spo-
lečnosti a přiučujeme se dalším frá-
zím. Máme to štěstí projet celé paci-
fické pobřeží, včetně týdenní zastáv-
ky na sopečných ostrovech Islas de
Ometepe. Sestávají ze dvou vulkánů
tyčících se uprostřed jezera Lago de
Nicaragua, kde jako v jediném na
světě žijí sladkovodní žraloci.
Přes všechny krásné zážitky, jež tato
země slibuje, se musím zastavit u
Islas del maíz, nedotčených ostrovů
v Karibském moři, kde nalézáme ráj
na zemi i v duši. Tak, jak je cesta
sem strastiplná, natolik veškeré trá-

pení a čekání vynahradí radost a har-
monie ze soužití s neposkvrněnou
přírodou. Naše rozhodnutí vydat se
tímto směrem je poněkud spontánní,
jelikož následujeme rad sympatické-
ho Američana, přestože jsme toto
místo původně neměli v plánu.   
Grande del maíz, Velký kukuřičný
ostrov a Pequena del maíz, Malý ku-
kuřičný ostrov, byly kdysi útočištěm
pirátů. Velký dnes slouží jako vyhle-
dávaná destinace pro turisty. 

Daniela ROHLÍČKOVÁ

O Bandy cup bojuje
nový tým - Bája pic
Řevnice – O jeden tým více než lo-
ni se účastní jedenáctého ročníku
turnaje v pozemním hokeji Bandy
cup, který se hraje v Řevnicích.
Zápasy odstartovaly předminulou
sobotu. „K loňským čtyřem týmům
se přidal ještě jeden tým z mladších
hráčů, kteří si říkají Bája Pic,“ řekl
brankář týmů IQ Ouvey František
Zavadil. Nyní se hraje základní část
turnaje, a to každou sobotu od 12.00
za restaurací u fotbalového hřiště za
vodou. „Hrajeme systémem každý s
každým až do 9. února,“ uvedl Za-
vadil. Závěrečné play off je na pro-
gramu 16. února. „Zatím není žádný
favorit, utkání jsou vyrovnaná,“ sdě-
lil. Loňské prvenství obhajují Ko-
joti, druzí skončili Samotáři.       (pš)

Naše noviny - devatenáctý ročník nezávislého poberounského občasní-
ku. Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čest-

ný předseda in memoriam, M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@centrum.cz, 606150928), R. Kočová

(kocova.radka@seznam.cz), L. Paličková (lulap@centrum.cz), J. Malý
(721343021), V. Šedivý (vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J.

Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 724429104), rediguje M. Frýdl
(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). 
Jazyková lektorka E. Malá, tisk Offsetpress Praha 4 - Modřany. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Uzávěrka čísla 20. ledna 2008.

Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek 
na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, u nádraží ČD,

obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací
stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací
stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice 
Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží; M. Chlumec:
Obchod. E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Druhý ročník Silvestrovského závodu na osmiproudé autodráze se posled-
ní den loňského roku konal v Litni. Putovní pohár si odvezl Jiří z Karlík,
který tak napodobil svoji manželku Sandru, jež vyhrála loni. Blahopřeje-
me! Trochu nás ale mrzí, že pohár nezůstal v držení domácího, liteňského
klubu - ještě dvě finálové jízdy před koncem drželi naši závodníci druhou
a třetí příčku. Nakonec z toho bylo druhé místo pro R. Dvořáka a páté pro
M. Kalfeřta. Náš klub letos pořádá dva velké závody. Poslední víkend v
březnu Mistrovství republiky vozů Naskar a Old timer a 19. dubna Mistrov-
ství žáků Středočeského kraje. Kroma toho pořádáme i jízdy pro veřejnost
- své umění na osmiproudé autodráze si může vyzkoušet každý příchozí.
Auto i ovladač mu půjčíme. Jaroslav KALFEŘT, Liteň

»Autíčkáři« závodili v Litni

LTC Řevnice přijme
SPRÁVCE TENISOVÝCH KURTŮ 
A PROVOZOVATELE KANTÝNY.
Sezonní práce od dubna do října.
Informace na tlf.: 606602659. 

Isla de Ometepe - sopka na jezeře Lago de Nicaragua, kde jako v jediném na světě žijí sladkovodní žraloci. Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ


