
Řevnická škola má nové vedení
CVANCIGER: VŠE CO RADA CHTĚLA SDĚLIT, SDĚLILA. VÍC DO TOHO NIKOMU NIC NENÍ!

Měl tři promile a řídil
Řevnice – Přes tři promile alkoho-
lu naměřili řevničtí policisté míst-
nímu obyvateli (*1955), který se
snažil 30. 1. s vozem své manželky
dojet z Řevnic do Dobřichovic. 
Policisté muže s bílým renaultem za-
drželi v ulici Kejnská. Podrobil se
dechové zkoušce, při které mu bylo
naměřeno 3,35 promile. Následný
odběr moči potvrdil 2,71 promile.
Druhý den, když vystřízlivěl, mu po-
licisté sdělili podezření z trestného
činu podle §201 Ohrožení pod vli-
vem návykové látky a odebrali mu ři-
dičský průkaz.  (vš)

Řevnice – Základní škola v Řevni-
cích má nové prozatímní vedení.
Poté, co radní odvolali dosavadní-
ho »řídícího« Zdeňka Košťála (viz
NN 3/08), byla zastupující ředitel-
kou jmenována jedna ze zdejších
kantorek Štěpánka Rajchlová. 
Jméno nového ředitele by mohlo být

známo koncem května. NN to sdělil
starosta města Miroslav Cvanciger. 
Podle tiskové zprávy, kterou vydala
rada města, by měla Rajchlová stabi-
lizovat situaci ve škole a zajistit, aby
škola řádně plnila vzdělávací funkce
do doby jmenování nového ředitele.
V zápise ze zasedání rady ze dne 30.

ledna, kde radní s okamžitou platnos-
tí o sesazení Košťála rozhodli, jako
důvod jeho odvolání uvádí »opako-
vané závažné porušování právních
povinností vyplývajících z vykonáva-
né funkce«. O co konkrétně šlo, ale
odmítl starosta města Miroslav Cvan-
ciger sdělit. „Vše, co rada chtěla sdě-
lit, uvedla v tiskovém prohlášení. Je
tam vše, co si myslíme, že je podstat-
né, aby veřejnost věděla. Víc do toho
nikomu nic není,“ řekl Cvanciger.  
V textu radní kromě uvedených poru-
šení povinností ředitele, jež odhalily
kontroly provedené zřizovatelem, tj.
městem, píší, že posledním impul-
sem vedoucím k odvolání bylo »po-
rušení povinností v souvislosti s úra-
zy žáků, ke kterým došlo na sklonku
minulého roku«.   (Dokončení na str. 6)

19. února 2008 - 4 (462) 6 Kč

Lety, Všeradice: Poslední masopusty v kraji

PO TERMÍNU. I když masopustní čas skončil Popeleční středou 6. února,
Letovští (na snímku) i Všeradičtí si oslavu »fašaňku« naplánovali na sobo-
tu 16. února. (Viz strana 8) Foto NN M. FRÝDL

Finále Porty bude v »lesňáku«
Řevnice – Národní finále festivalu Porta se letos poprvé
uskuteční v Řevnicích. Folkové zpěváky i kapely přivítá
místní Lesní divadlo.
Po pětiletém působení Porty v Jihlavě se pořadatelé roz-
hodli změnit místo konání národního finále. Podle místop-
ředsedy organizačního štábu Josefa Vejlupka se uskuteční v
řevnickém Lesním divadle od 27. do 29. června. „Areál se
organizátorům líbil a mají chuť festival tady pořádat stabil-
ně,“ potvrdil řevnický starosta Miroslav Cvanciger. „Pro
Řevnice to bude hezká akce. Je to dobrá propagace našeho
města v republikovém pohledu,“ řekl. (pš)

Mladík na kolejích rozpažil 
ruce a čekal až jej smete vlak
Zadní Třebaň – Skoncovat se životem se rozho-
dl mladík, který 10. února večer vstoupil na že-
lezniční přejezd v Zadní Třebani. S roztažený-
ma rukama stál v cestě vlaku mířícímu z Be-
rouna do Prahy. Po nárazu byl na místě mrtev.
„U nehody jsme zasahovali, ale lékař mohl konsta-
tovat jen smrt,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. Podle šetření se zřejmě jednalo o mladé-
ho muže kolem třicítky, identifikovat jej však ne-
šlo, neboť to ostatky neumožňovaly a navíc u sebe
neměl doklady. Policisté čekají na výsledky testů
DNA. Muž si podle svědků vlaku v místech u že-
lezničního přejezdu vedoucího z návsi k hotelu pro
psy stoupl s roztaženýma rukama proti vlaku
jedoucímu do Prahy. S největší pravděpodobností
tedy chtěl spáchat sebevraždu. (pš, lup, šm)

TŘEBAŃAN VOLIL KLAUSE. Jed-
ním z těch, kteří v minulých dnech
volili nového presidenta, byl také
obyvatel Zadní Třebaně, poslanec
Jan Schwippel. Své zážitky z volby na
Pražském hradě popsal pro Naše no-
viny. (Viz strana 3) Foto ARCHIV

Policisté chytili lotra, který řádil na radnici
Karlík, Řevnice – Třiatřicetiletého zloděje, který se v sobotu 2. února
nad ránem pokoušel vykrást obecní úřad v Karlíku, chytili přímo při či-
nu policisté ze Řevnic.
„Po vypáčení mříží se zloděj dostal na úřad a z kanceláře vzal 200 Kč,“ sdě-
lila mluvčí policie Jana Žďárská. Poškozením objektu obci způsobil škodu 10
tisíc. „Pachatel byl policisty, kteří si při hlídce všimli poničených dveří rad-
nice, zadržen a následně obviněn z trestných činů krádež a poškozování cizí
věci,“ dodala Žďárská. Lapka z vesnice Horka u Kutné Hory chtěl původně
vykrást i restauraci u dobřichovického nádraží, ale to už nestihl.         (pš, vš)

Medaile z olympiády(viz strana 2)
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První sobotu v únoru se konal v
Mníšku pod Brdy maškarní rej, který
předznamenal, že končí masopust.
Pro děti jej připravily společnost Oá-

za, farnost a terapeutická komunita
Magdaléna.
Sál Kulturního střediska v Lipkách
byl plný pohádkových postaviček,
převážně předškolního věku. Prů-
vodkyně pořadu Muchomůrka dbala
na to, aby se děti dobře bavily. Růz-
né úkoly a hry spolu s ní dětem před-
kládaly čarodějnice, které přiletěly z
Magdalény. Maňásková pohádka by-
la o Perníkové chaloupce a všechny
děti si pochutnávaly na krásně na-
zdobených perníčcích. Zálesáci se
starali o hudbu i světelné efekty, ro-
diče si mezi sebou popovídali a po-
radovali se nad šikovnými ratolest-
mi. A jak hodnotí maškarní rej hlav-
ní organizátorka Muchomůrka?
„Děkuji obyvatelům černého lesa za
pomoc a malým i velkým maskám
vzkazuji: Byli jste skvělí!“ řekla ře-
ditelka Oázy Jiřina Ptáčková. 
Marie SADILOVÁ, Mníšek p. Brdy

Dětské maškary se sešly v hlubokém lese
MNÍŠEČTÍ CAPARTI DLOUHO NEZAPOMENOU NA ČARODĚJNICI, PRINCEZNU ČI MUCHOMŮRKU

Caparti na dětském karnevalu v Mníšku pod Brdy. FotoARCHIV

Řevnice, Rožnov pod Radhoštěm -
Čtyři řevničtí školáci reprezento-
vali Středočeský kraj na hrách III.
Zimní olympiády dětí a mládeže v
Rožnově pod Radhoštěm. Eliška a
Matěj Kenclovi vybojovali bronz v
tanci, Anežka Mixová a Jan Sklen-
ka skončili sedmí ve zpěvu. 
„Museli jsme připravit dva tance.
Valašskou Trnku jako tanec z oblasti
pořádání Her a pak jeden regionální.
Vybrali jsme Kalamajku,“ řekla
Ludmila Chroustová, která pár na
soutěž připravovala. Zároveň pos-
kytla taneční přípravu Tereze a Petru
Špačkovým z pražského souboru
Modřenec, kteří na Hrách získali st-
říbro. S umístěním svých svěřenců
mohla být tedy spokojená.
„Tanec Matěje s Eliškou byl porotou
oceněn jako technicky nejnáročnější.
Rovněž jsme získali pochvalu za sty-
lově čisté provedení valašského tan-
ce,“ dodala Chroustová. 
Účastníci Her si z Rožnova odvezli

mnoho pěkných zážitků. Během za-

hájení se předvedli krasobruslaři, ná-
sledoval koncert bubnů a ohňová
show. Jednotlivé kraje vyjížděly s
vlajkou na plochu pod vedením bý-
valých úspěšných olympioniků, na-
příklad Jiřím Raškou nebo Danou
Zátopkovou. Po slibu závodníků a
také trenérů byl zapálen olympijský
oheň. 
Každý večer se pak všichni závodní-
ci scházeli na náměstí v Rožnově,
kde Štěpán Škorpil vyhlašoval vítěze
při hodinových ceremoniálech.
„Mezi závodníky procházel maskot
olympiády - Ovečka, který děti ob-
veseloval i povzbuzoval. V úterý
jsme zažili diskotéku pod širým
nebem a poslední večer nás čekal
ohňostroj,“ doplnila Chroustová. Ve
chvílích volna se školáci z Řevnic
vypravili na výlet na Pustevny a k
soše Radegasta, kde dováděli v závě-
jích sněhu. Navštívili také bazén s
tobogánem, saunu nebo hokejový
zápas Středočeský versus Plzeňský
kraj.                 Lucie PALIČKOVÁ

Budoucí školáci se zapisovali do první třídy

Tanečníci přivezli bronz z olympiády
ČTYŘI ŘEVNIČTÍ ŠKOLÁCI ÚSPĚŠNĚ REPREZENTOVALI STŘEDOČESKÝ KRAJ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

KRESLILA I KAROLÍNA. Zápis do první třídy se předminulý pátek konal v
zadnotřebaňské málotřídce. Přišlo k němu 15 dětí. Stejně jako ostatní mu-
sela i Karolínka Petříšová (na snímku) ukázat třeba to, že pozná barvy, umí
počítat nebo nakreslit postavu. Ředitelce Boženě Musilové zazpívala také
písničku. (lup) Foto Lucie PALIČKOVÁ

PRCKY VÍTAL KRÁL. Dvacet čtyři dětí přišlo 6. 2. k zápisu do 1. třídy ško-
ly v Litni. Na budoucí prvňáčky čekaly učitelky, žáci z vyšších ročníků i pan
král, který jim vystavil i pohádkové vysvědčení. Caparti si v doprovodu de-
váťáků prohlédli školu, navštívili počítačovou učebnu i tělocvičnu. Na
snímku budoucí prvňák Béďa Exner.         Text a foto Hana HAVELKOVÁ

Nejhezčí maska
dostane krásný dort
Řevnice – Karneval pro malé i
velké se poslední únorovou neděli
koná v sále řevnické restaurace
Lucerna, dříve u Kučinů. 
Karnevalové veselí plné her a soutě-
ží vypukne 24. února ve 14 hodin.
Na programu je kromě soutěže o
nejhezčí masku, her a tanců i vys-
toupení nedávno vzniklé taneční
skupiny Proměny. 
„Na vítěze soutěže o nejhezčí mas-
ku čeká  překrásný dort,“ řekla jed-
na z organizátorek karnevalu a člen-
ka skupiny Proměny Lenka Zrostlí-
ková. (pš)

ŘEVNIČTÍ S MASKOTEM. Řevnická výprava s maskotem her III. Zimní
olympiády dětí a mládeže v Rožnově pod Radhoštěm. Foto ARCHIV
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Presidentská volba byla v posled-
ních dvou týdnech předmětem zvýše-
ného zájmu médií. Jako účastník a
volitel bych se s vámi rád podělil o
to, jak jsem ji viděl já.
V sále jsme měli pevný zasedací po-
řádek. Během dlouhých jednání a
přestávek jsme přecházeli ze sálu do
prostorů, které měl každý politický
klub vyhrazené. Snažil jsem se ovšem
maximálně vydržet na svém místě v
sále, zejména kvůli zdvořilosti k řeč-
níkům, byť mě to při některých vys-
toupeních stálo nemálo přemáhání.
Seděl jsem v první řadě takřka upro-
střed, takže poměrně na ráně.
V prostorách klubu jsme měli k dis-
pozici kávu, nápoje a občas i chle-
bíčky. Porad a domluv bylo málo, vy-
jednávání obstarávalo většinou ve-
dení klubu. Často jsme se dívali na
komentáře z Hradu v České televizi,
ale někdy i na něco jiného (třeba na
tenis ČR-Belgie během prvních dvou
dnů volby). 
Dvakrát k nám zavítal pan president
– poprvé po první neúspěšné volbě,
kdy proběhla krátká porada. Podru-
hé už po úspěšném zvolení, kdy byla
atmosféra mnohem příjemnější, ba
radostná.
Dostával jsem také spoustu sms, vět-
šinou povzbuzujících anebo žádají-
cích o odhad výsledku a nějaké záku-

lisní informace. Občas mi někdo na-
psal, abych volil Jana Švejnara. Na
klubu se také četly noviny a probíra-
ly vyhlídky a aktuální situace a fámy. 
V předsálí Španělského sálu nepřetr-
žitě postávalo mnoho novinářů, vět-
šinou odchytávajících »velké ryby«
nebo lovících střípky, tipy a zákulis-
ní drby. I mě párkrát požádali o roz-
hovor; v druhý den první volby jsem
například správně odhadl, že (toho
dne) nebude zvolen nikdo. 
Na schodech u Matyášovy brány by-
la improvizovaná kuřárna a i tam
jsem se občas pustil do debaty s no-
vináři či diplomaty. Bylo tu i nemálo
zahraničních štábů a novináři podá-
vali zprávy do mobilních telefonů,
nebo je rozesílali přes internet.
Atmosféra obou volebních víkendů
se výrazně lišila. První dva dny byly
mnohem nervóznější, nesly se ve
znamení testování protivníka a od-
hadování vlastních šancí. K řečnic-
kému pultíku se odvážili jenom »šé-
fové« a také někteří notoričtí exhibi-
cionisté, proto byl dojem spíše roz-
pačitý. Ne že by v Parlamentu nebyli
schopní a inteligentní lidé – ale k
téhle šarádě se neměli chuť přidávat.
Nejúnavnější byl druhý den jednání
v první volbě, který vyšel na sobotu.
Skoro celou dobu se nesl ve znamení
nekonečných přestávek, které po

mnoha hodinách unavovaly už úplně
všechny. Zato poslední třetí den byl
nad očekávání plynulý, důstojnější,

zdálo se, že mnozí (včetně předseda-
jícího Vlčka) se poučili a svou roli
zvládli mnohem lépe.
A nejsilnější dojmy? Dá se říct, že to
byly dva extrémy. Určitě nejpůsobi-
vější byla chvíle po zvolení Václava
Klause, kdy mezi jeho voliteli za-
vládlo nefalšované nadšení. Také do-
jetí se slzami mezi paními poslanky-
němi a senátorkami, mnohá objetí,
sportovní pozdravy a potřásání ru-
kou. Na druhém konci pomyslné šká-
ly určitě zůstanou vzájemná osočo-
vání, taktizování, působení lobbistů
a výhrůžky. Přestože vysvědčení, kte-
ré tak nejen naše politická scéna, ale
celá společnost dostala, není bez po-
skvrnky, dosvědčuje i jeden nepo-
chybný fakt: že si všichni byli vědo-
mi, o jak mnoho jde a nikdo se ne-
chtěl předem vzdát.
Šrámy určitě zůstanou ve stranách i
v lidech, ale osobně mám z výsledku
radost a ani škody nepovažuji za ne-
napravitelné, zejména proto, že se již
volba neprodlužovala. Václav Klaus
byl zvolen i mým hlasem a věřím, že
v něm máme presidenta moudrého a
důstojného. Teď už nezbývá, než aby
se staronový president, ale i všichni
zákonodárci soustředili na to hlavní
– na práci ve prospěch občanů Čes-
ké republiky.        Jan SCHWIPPEL,

poslanec PS PČR, Zadní Třebaň

Jak jsme nadvakrát (z)volili presidenta
ČLEN POSLANECKÉ SNĚMOVNY JAN SCHWIPPEL KOMENTUJE PRO NN VOLBU HLAVY STÁTU

Mníšečtí policisté »přestříleli« Rusy, Poláky i Lotyše
STRÁŽNÍCI Z MĚSTA POD SKALKOU  VYBOJOVALI ŠESTÉ MÍSTO NA MEZINÁRODNÍ STŘELECKÉ SOUTĚŽI V POZNANI

18.22: Došly chlebíčky
Ukázka z deníku, který si posla-
nec Jan Schwippel vedl během
volby presidenta republiky:

Pátek, 8. února 2008
9.15 Odjíždím tramvají na Hrad.
9.37 Přicházím na klub ODS. Pije-
me kávu a povídáme.
10.00 Odchod do Španělského sálu.
11.00 Konec vystoupení kandidátů.
Začíná rozprava.
11.45 Gajdůškové ani Bursíkovi ani
netleskám, na Filipa odcházím.
12.25 Senátor Novotný obviňuje
Klause, že »přispívá k alarmujícímu
rozvoji dětského kouření« (!).
12.36 V. Klaus brblá při projevu
Jiřího Paroubka a po něm odchází.
12.58 Konečně oběd! Dávám si ve-
getariánské menu a platím 100 Kč.
16.08 Po více než hodinové debatě
o proceduře je vyhlášena přestávka.
17.37 Hlasování o společném hla-
sování: Senát 56:17, Sněmovna
96:77 (nesouhlasila). 
18.08 Odpovídám na několik sms,
že situace stále není úplně jasná.
18.19 Přestávka je prodloužena.
18.22 Došly chlebíčky…

Mníšek pod Brdy - U polské Poz-
naně se koncem ledna konala me-
zinárodní střelecká soutěž, které
se účastnil i velitel Městské policie
z Mníšku pod Brdy Milan Kotouč
a jeho kolega Pavel Velebil. Jejich
čtyřčlenné družstvo vybojovalo v
silné konkurenci 6. místo.
„Rozhodli jsme se hrozně rychle,“
uvedl Milan Kotouč. „Družstvo jsme
sestavili během týdne. Nemohli jsme
si do Polska vzít ani vlastní zbraně,
na které jsme zvyklí, protože v té
krátké době nebylo možné vyřídit
mezinárodní zbrojní průkazy.“  
České družstvo střílelo ze starých
vypůjčených zbraní, přesto mezi tý-
my, jež se účastnily soutěže poprvé,
zvítězilo. „Podařilo se nám udělat z

našeho týmu dobrou partu, a to při-
neslo úspěch. Poděkování posílám
Martinu Hřebcovi z Mokropes a
Martinovi Krňanskému z Týnce nad
Sázavou. Nechali jsme za sebou do-
mácí družstva, ale také aktivní rezer-
vy ruského SPECNAZu, což je spe-
ciální armádní jednotka, v níž byli
veteráni ze skutečných bojů. Porazili
jsme také Lotyše, kteří přijeli v hoj-
ném počtu. Oběma týmům jsme to
nejdřív natřeli, ale pak jsme se spřá-
telili,“ řekl Kotouč. Úspěch policisty
»nakopnul« - chystají se na další
soutěže do Německa, Lotyšska a
Švýcarska, jež se konají letos. Příští
rok se chlapi předvedou na domácí
půdě a věří, že získají nějaké medai-
le. Jana DIGRINOVÁ

PŘI VOLBĚ. Presidentští kandidáti Václav Klaus a Jan Švejnar při volbě hlavy státu. Na malém snímku blahopřeje
Jan Schwippel staronovému presidentovi ke zvolení.    Foto ARCHIV

Mníšečtí policisté na střelecké soutěži v Polsku. Foto ARCHIV
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Malí muzikanti dojali posluchače 
V LITEŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE SE KONAL KONCERT ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE UČÍ NA DECHOVÉ NÁSTROJE

Liteň - Koncert žáků, kteří pod ve-
dením učitelky Dvořákové hrají na
dechové nástroje, se konal na kon-
ci ledna v liteňské škole.
Menší  děti většinou »preludují« na
zobcové flétny, ti zkušenější se snaží
ovládnout i náročnější z dechových
nástrojů, například klarinet nebo
příčnou flétnu.
Zazněly skladby se zimní tematikou.
Jednoduché písničky těch nejmen-
ších muzikantů hosty dojaly a dobré
výkony předvedli žáci jak ve svých
sólových výstupech, tak i v kvartetu,
respektive triu. Jako tradičně vystou-
pila i učitelka, která pro změnu za-
hrála na kytaru a zazpívala. Všechny

pochválila a povzbudila i ředitelka
Horká, pravidelný host všech přehrá-
vek na naší škole.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

MALÁ UMĚLKYNĚ. Žákyně 1. třídy Běla Mourečková při koncertě v liteň-
ské škole. Foto Zdeněk MOUREČEK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
23. 2. 18.00 CHYŤTE DOKTORA

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

KINO MÍR BEROUN
18. 2. a 20. 2. 13.45 SIMPSONOVI VE
FILMU
19. 2. - 20. 2. 17.30 (St 20.00) NA
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
19. 2. 20.00 NENÁPADNÝ PŮVAB
BURŽOAZIE a ANDALUSKÝ PES
20. 2. - 21. 2. 17.30 (Čt 18.30) JÁ
LEGENDA
21. 2. 15.30 VRATNÉ LAHVE
22. 2. - 29. 2. 17.30 a 20.00 (22. 2. a 28.
2. 18.30, 25. 2. a 27. 2. 20.00, 26. 2.
17.30) SVATBA NA BITEVNÍM POLI
25. 2. - 27. 2. 17.30 (Út 15.30) ASTE-
RIX A OLYMPIJSKÉ HRY 26. 2.
20.00 FK TŘETÍ MUŽ
27. 2. 13.45 SIMPSONOVI VE FILMU

CLUB KINO ČERNOŠICE
19. 2. 20.00 POSLEDNÍ PLAVKY
26. 2. 20.00 CHYŤTE DOKTORA 

KINO RADOTÍN
22. 2. 17.00 a 19.30 ALVIN A
CHIPMUNKOVÉ 
23. 2. 17.00 a 19.30 SÍLA SRDCE 
24. 2. 15.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE 
24. 2. 17.00 a 19.30 SAW 4 
29. 2. 17.00 a 19. 30 KOUZELNÁ
ROMANCE 

Na Karlštejně bude znít Vodnářský zvon
Karlštejn - Ojedinělý koncert se bude konat první březnový den na hradě
Karlštejně. Tomáš Pfeiffer zde rozezní Vodnářský zvon.
„Posluchači se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, které nejen re-
zonují s naší duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo,“ uvedla organizátor-
ka akce Hana Pospíchalová. „Zajímavostí je i to, že součástí hudebního nás-
troje je vodní hladina, která během hry vytváří rezonanční obrazce a ve for-
tissimu dochází až k její levitaci do výše řady centimetrů. Hudební zážitek je
tak doplněn i silným zážitkem vizuálním,“ dodala. 
Koncert nazvaný Společná věc 2008 v Rytířské síni hradu začíná od 18.30
hodin. (mif)

Tipy NN
* Experimentální taneční vystou-
pení nazvané Taneční desetiminu-
tovka s Annou Vinterovou se koná
21. 2. od 20.00 v Club kině Černo-
šice. (mif)
* Skupina Źalman a spol. zahraje
21. 2. od 20.00 ve Fürstově sále v
Dobřichovicích. (mif)
* Přednáška Geoturistika a Bar-
randien Michaela Pondělíčka se ko-
ná 21. 2. 2008 od 17. 00 v Muzeu
Českého krasu v Berouně. Přednáš-
ka, na níž bude prezentována mapa
Centrální části Barrandienu jako
možného geoparku,  se bude zabývat
geologickým, kulturním a přírodním
dědictvím, ekoturistikou a jejím vý-
vojem v Evropě. (mif)
* Multidivadelní představení Han-
da Gote můžete zhlédnout 22. 2. od
20.00 v černošickém Club kině.  Če-
ká vás industriální pohybová instala-
ce pro tanečnici Veroniku Švábovou
a  technologie. Po představení hraje
skupina B4. Vstupné 100 Kč.    (mif)
* Osmý Městský bál se koná 22. 2.

v Berouně na Plzeňce. Od 20.00 se
budou na pódiu střídat kapely Elvis
Presley Revival Band a Studio B,
před půlnocí zazpívá Pavel Vítek.
Zatančí členové Tanečního centra
R.A.K. Vstupné 180 korun.       (mif)
* Vesnická taneční párty s DJ.
Bundou a DJ. Vóďou  se uskuteční v
Club kině Černošice 23. 2. od 20.00.
Vstupné 50 Kč. (mif)
* Vernisáž výstavy Sladká šedesátá
léta se v berounském Muzeu České-
ho krasu uskuteční 27. 2. 2008 od
17. 00. Výstava, na níž budou předs-
taveny běžné předměty těchto let
(nábytek, knihy, hračky, oděvy...),
potrvá do 2. 4. (mif)
* Kapela -123 minut zahraje 28. 2.
od 20.00 v pivovaru Berounský
medvěd v Berouně. (mif)
* Soutěžní přehlídka mladých ka-
pel Šiba music chance se koná 29. 2.
v černošickém Club kině. Od 20.30
zahrají kapely Underside, Raskata a
Ty vole. Vstupné 90 Kč.              (mif)
* Vladimír Mišík & Radim Hladík
budou koncertovat 6. 3. od 20.00 v
berounském pivovaru Berounský
medvěd. (mif)
* Obrazy řevnické malířky Zdeňky
Kotěrové jsou do 7. 3. vystaveny v
Kulturním středisku v Radotíně. (mif)
* Den osovských žen hostí 8. 3. res-
tauraci U hřiště v Osově. Od 17.00
bude vyhrávat Třehusk, příslušnice
něžného phlaví budou tradičně obs-
luhovat osovští muži. (mif)
* Berounka. Výstava fotografií  –
Vladimíra Douska, na nichž je za-
chycena řeka a krajina podél jejích
břehů, je do 14. 3. k vidění v beroun-
ském Muzeu Českého krasu. (mif)
* Beseda na téma Cesta do Bur-
gundska se zastávkou ve Schwarz-
waldu se koná 14. 3. od 20.00 v Pen-
zionu U barona Prášila v Ořechu.
Součástí programu je ochutnávka
vína, sýrů a paštik. (mif)
* Snímky Českého krasu vystavují
M. Majer, J. Mottl a Z. Špaček do
16. 3. v Ekocentru Kavyl ve Svatém
Janu pod Skalou. Otevřeno je od úte-
rý do soboty. (mif)

Dílo Petra Musila je vystaveno v Řevnicích
Řevnice - Vzpomínka na Petra Musila. Tak se jmenuje výstava, která je
k vidění v nových prostorách Modrého domečku v Řevnicích. 
Výstava zahrnuje fotografie a drátenické výrobky nedávno tragicky zesnulé-
ho Petra Musila z Dobřichovic. Její téma není jednotné, jedná se o průřez
oblíbených námětů. „Petr svůj nejmilovanější záběr vyfotografoval v 18 le-
tech v Tatrách a celý život se ho snažil překonat. Byl přesvědčen, že se mu
to nepodařilo, ale sami můžete vidět, že to není tak jisté,“ sdělila manželka
Božena Musilová. Podle ní jsou v galerii hlavně ty fotografie, jež autor po-
važoval za zdařilé. Na vernisáži výstavy to mohli posoudit všichni přítomní.
Během zahájení bylo v galerii plno, k příjemné atmosféře přispělo hudební
Fabiánovo Trio ze Všenor, slovo řevnického starosty Miroslava Cvancigera
i čtená vzpomínka na Musila. Výstava trvá do konce února.          (lup)

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na jízdu

Čarodějnického parního vlaku
po trati lokální dráhy Zadní Třebaň - Liteň - Osov - Lochovice a zpět

* soutěž o nejhezčí
kostým čarodějnice
nebo čarodějníka 
* hry a soutěže 

pro děti
* čarodějnické 

omalovánky
* jízdu doprovází
kapela Třehusk

* jízdenky ve vlaku
* delší zastávky 
ve Všeradicích 
a v Lochovicích

sobota 26. dubna



Lážovice - Odbor technický a dopravní
Městského úřadu Hořovice stanovil
začátkem listopadu přechodnou úpravu sil-
ničního provozu v Lážovicích. 
V místě propadající se hráze, která se nachází
v těsné blízkosti silnice, měla být umístěna
příčná uzávěra zábranou a minimálně tři výs-
tražná světla. Řidiči zde však narazí na
betonové vodící stěny, na které v lepším pří-
padě upozorňuje dopravní značka upravující
směr jízdy. Dopravní značení však často
neodolá povětrnostním podmínkám a
betonová zeď, která zužuje vozovku na jeden
jízdní pruh, se stává neviditelnou. „Situace je
neúnosná, myslím, že si z nás někdo dělá
legraci,“ řekl starosta Lážovic Jiří Budil s tím,
že značení dávají do původního umístění
nejen lidé z obce, ale i návštěvníci místních
diskoték.
Hráz rybníka v Lážovicích se propadá už
několik let. Středočeský kraj nabídl
Lážovicím padesátiprocentní podporu na
úpravu hráze. Obec tak může od kraje získat
1,204 milionů korun. „Není shoda v názoru,
kdo by měl opravit nosnou hráz rybníka. My
tomu říkáme nosná hráz a správa silnic
označuje místo jako hráz rybníka a trvá na
tom, aby místo opravila obec. Pro účely obce

by oprava hráze byla jednoduchá, ale nezajis-
tila by úpravu podloží komunikace. Zajistit
potřebný stav podloží vozovky jsou pro obec
nepředstavitelné finanční náklady,“ líčí Jiří
Budil, podle kterého rekonstrukci silnice musí
vyřešit Středočeský kraj, který je jejím
majitelem.
Podle Středočeského kraje měla být do konce
minulého roku vypracovaná studie, ve které
by tým odborníků určil, kdo je za opravu
hráze opravdu zodpovědný. To se však dosud
nestalo. „Posouzení hráze Správou a údržbou
silnic Kladno bude provedeno do konce břez-
na,“ sdělil mluvčí Středočeského kraje Martin
Kupka. Podle něj došlo ke zpoždění posouzení
hráze kvůli tomu, že se pracovníkům správy a
údržby silnic nepodařilo včas zajistit firmu,
která odborný posudek vypracuje.  „Správa a
údržba silnic zajistí i úpravu dopravního
značení zúžené vozovky v Lážovicích,“
dodává mluvčí Středočeského kraje. 

Radka KOČOVÁ

Opravu musí vyřešit Kraj
POSOUZENÍ HRÁZE BUDE PROVEDENO DO KONCE BŘEZNA
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Taneèníci vydr�eli do rána
Vižina - V sobotu 9. února se přišlo na zábavu
místních hasičů pobavit více než 50 lidí. 
V tombole bylo celkem 90 cen, z toho 15 dortů. 
K tanci a poslechu hrála skupina Ideál. Bujaré
veselí provázelo celý večer a nejnáruživější
tanečníci vydrželi do časných ranních hodin.    (jf)

Na karnevalu bylo vidìt
princezny a zvíøátka
Osov - Ve středu 6.2. se děti z mateřské
školy zúčastnily karnevalu v základní
škole. 
Všem dětem zabezpečovali masky rodiče,
byli mezi námi piráti, spidermani, neodmys-
litelně samozřejmě také spousta princezen a
dalších pohádkových postav a zvířátek. Všem
se nám karneval moc líbil. Děti si zatancovaly
i zasoutěžily.                                           (sk)

Kdo má zájem o nový 
sport - severskou chùzi
Vižina - Máte zájem o  severskou chůzi
zvanou “Nordic walking”?
Úvodní lekce pod vedením instruktorky Evy
Maličové se uskuteční na Vižině dne 23. února
od 14 hod. na vižinském hřišti. Tento sport
zapojuje 90% svalů v těle, šetří klouby a
kolena. 
O “Nordic walking” se hovoří jako o novém
zdravém sportu. Přijďte ho vyzkoušet.     (jf)

Policisté vyprávìli dìtem
o neposlušné Janièce
Hostomice - Děti v Mateřské škole v Hosto-
micích si 31. ledna povídaly o bezpečí s policisty
z berounského policejního ředitelství.
Policisté si s dětmi povídali o bezpečném chování
při přecházení vozovky a v kontaktu s cizími
lidmi. Děti pozorně poslouchaly příběh z Ajaxova
kufříku o malé neposlušné Janičce, která sama
bez svolení maminky odešla z dětského hřiště a
vypravila se přes rušnou silnici do cukrárny. Děti
se dozvěděly také o činnosti policie a mohly si
prohlédnout policejní výzbroj a služební vozidlo.
Jako odměnu za svoji šikovnost dostaly děti oma-
lovánky.                Veronika BENEDIKTOVÁ

POZDRAV SLUNCI. Poslední lednový
den se v mateřské škole Osov uskutečni-
lo další odpoledne hraní rodičů s dětmi.
Zacvičili jsme si pozdrav slunci a pak
jsme si na památku vyrobili obrázky na
sklo, tématem bylo opět sluníčko. Věřím,
že rodiče s dětmi strávili ve školce pří-
jemné odpoledne. 

Text a foto Soňa KOCMANOVÁ 

HŘIŠTĚ PROKOUKLO. Zarostlý a dlouho
neudržovaný prostor kolem osovského
hřiště upravili těžkou technikou v neděli 
3. února Luboš Vaňata s Pavlem
Procházkou.     Foto Simona HOŠŤÁLKOVÁ  

V recitaèní soutì�i bylo 
slyšet »báseò na míru«
Osov - Předminulý týden proběhlo v osovské
škole 1. kolo recitační soutěže. Každý žák si měl
připravit soutěžní báseň. Báseň na ,,míru¨
složila žákovi 3. třídy Romana Karešová.

Kuba Kareš je můj brácha
lumpárny on jenom  páchá,
učení ho nebaví
radši venku dovádí.

Na češtinu je moc líný,
máma z toho doma šílí.

Není hloupý na matiku,
ale sází na taktiku,
učí se jen na písemku
radši bude lítat venku.

Ale když se blíží testy
není už čas na protesty,
shání polštář do gatí,
protože až přijde domů
tak ho táta vyplatí.

Zaznamenala Jana FIALOVÁ

Nenechavec vnikl do baru
Hostomice - Zatím nezjištěný nenechavec vnikl
v noci z 27. na 28. ledna do baru. 
Zde odcizil trezor s finanční hotovostí, vypáčil
několik výherních automatů, odcizil dva LCD tele-
vizory a způsobil škodu také na zařízení baru.
Vyčíslená škoda převýšila 400 000 korun.     (vb)
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Dne 4. 2. vydala Rada města Řevnice
tiskové prohlášení, které se týká
změn v Základní škole v Řevnicích.
Z této zprávy bohužel nepřímo vy-
plývá, že celý učitelský sbor jakož i
výuka nestojí za nic (velmi jemně ře-
čeno). Jako dočasný zástupce byla
jmenována Mgr. Rajchlová, která má
za úkol stabilizovat situaci ve škole.
Upřímně řečeno, nikdo jí tento úkol
určitě nezávidí, problémy  se táhly
roky a nikdo s nimi nic nedělal (i
když se o nich bezesporu vědělo).
Jako člověk, který s touto školou při-
šel do styku, musím na obhajobu ně-
kterých učitelů pravdivě prohlásit, že
podle mého názoru tomu tak není. A
připadá mi velice nefér soudit celek a
ne jednotlivce.
Neštastným rozhodnutím byl bývalý
ředitel převelen jako třídní učitel do
9. A, pro mne naprosto nelogicky a
nesmyslně. Dne 11. 2. se konala v ZŠ

Řevnice schůzka rodičů s vedenim
školy, kde bylo vneseno jasno do
problému. Všichni zúčastnění záro-
veň požádali o vrácení pana učitele
Trojana, který byl třídním v 9. A., dě-
ti si ho váží a mají ho rády. 
Podobně se domnívám, že je v učitel-
ském sboru školy mnoho dalších,

kteří si označení tiskové zprávy na-
prosto nezaslouží, své povolání be-
rou jako poslání a dětem se věnují s
plným nasazením.
Ostatně všechno se vrací, o čemž se
můžete sami přesvědčit v dopise,
který napsaly děti z 9. třídy. Snažme
se v těch malých lidech vidět víc, než

nám ukazují. Oni poznají, když se
jim děje nespravedlnost, a oceňme
jejich schopnost za něco bojovat, ně-
čemu čelit a za někoho se postavit,
tak, jako se učitel Trojan mnohokrát
postavil za ně. 
Dne 12. 2 bylo dětem sděleno, že i
přes prosby rodičů zůstává jejich
třídním učitelem Zdeněk Košťál. Svět
je plný paradoxů, učitel, kterého mají
rády děti,  s láskou na něj vzpomína-
jí ti, co již vyšli ze základní školy, i
rodiče jsou s ním spokojeni, je shle-
dán jako nevhodný. Mám takový ne-
blahý pocit, že vedení ZŠ Řevnice s
Jessicou Fletcherovou přišli učiteli
Trojanovi na perníkovou chaloupku
ukrytou  uprostřed lesů, kam láká ne-
bohé studentíky na cukrátka, nebo je
možná zlým mimozemštanem, který
má za úkol zničit celou naši planetu a
začal zrovna  v řevnické škole.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Je učitel Trojan zlým mimozemšťanem…?
HELENA PELIKÁNOVÁ: NEŠŤASTNÝM ROZHODNUTÍM BYL BÝVALÝ ŘEDITEL PŘEVELEN JAKO TŘÍDNÍ DO 9. A

Na odvolání ředitele řevnické ško-
ly Zdeňka Košťála z funkce (viz
NN 3/08) reagovalo několik čtená-
řů Našich novin. Jejich příspěvky
dnes přetiskujeme. (NN)
Zamýšlím se nad článkem vydaným v
minulém čísle Našich novin Ředitel
řevnické školy byl odvolán z funkce. 
Píše se zde, že rodiče nejsou spoko-
jeni s vedením školy, a proto přihla-
šují své děti do jiných škol (pí Léblo-
vá - dceru do Mokropes). To je ten
pravý důvod k odvolání ředitele,
když doposud nebylo škole a jejímu
řediteli, pokud vím, nic vytýkáno? 
Chtěla bych zdůraznit, že toto je jen
můj názor, o který se s Vámi chci po-
dělit: Řevnickou ZŠ navštěvuje můj
druhý syn (první již ZŠ ukončil). Za
těch několik let nemohu říci, že bych
ke škole měla nějaké výhrady. Za ře-
ditele Košťála nastoupili  noví učite-
lé na první i na druhý stupeň. Někte-
ří z nich se věnují dětem i nad rámec
svých povinností. Za zmínku zajisté
stojí např. sportovní aktivity, které
jsou tradicí naší školy. Žáci se  zúča-
stňují soutěží, jak mezitřídních  tak
meziškolních v rámci celého okresu.
Mezi další patří každoroční turnaj v
házené a také mezi žáky oblíbený fot-
bal. Domnívám se, že je dobře, když

jsou žáci školou podporováni, neboť
dosahují mnohdy velmi dobrých výs-
ledků. Dále škola podporuje a rozví-
jí široký rozhled žáků prací s počíta-
či,návštěvou divadel, výstav i jiných
kulturních pořadů. Žáci se zúčastňu-

jí vědomostních soutěží rovněž s
dobrými výsledky. Dále si myslím, že
se učitelé dostatečně věnují žákům i
formou doučování. 
Proto stále přemýšlím, co bych vede-
ní školy ředitelem Košťálem jako ro-

dič mohla vytknout. Opravdu mě nic
konkrétního nenapadá. To, že se děti
mezi sebou poperou, snad není nic
neobvyklého. Vždyť rvačky školáků,
zkusme si všichni vzpomenout, byly
na školách i za nás. Vlastně jen s tím
rozdílem, že za nás to neřešila poli-
cie, město apod. To snad není vina
školy, že si kluci vyřizují mezi sebou
nějaké účty. 
Slyšela jsem názor,  že žáci z řevnic-
ké ZŠ odcházejí na střední školy mé-
ně připraveni, než žáci z jiných škol.
Moje zkušenost je taková, že všechny
základní školy jsou na stejné úrovni.
Mohu srovnat postavení mého starší-
ho syna na střední škole v Praze, kde
jiní studenti přišli z různých ZŠ praž-
ských i mimopražských. V připrave-
nosti, s jakou přišli do prvního roč-
níku, byli všichni na stejné úrovni. 
Budu se snažit uvěřit tomu, že roz-
hodnutí zastupitelstva ohledně změn
na naší škole povede k »lepšímu«.
Proto se ptám, proč  toto náhlé roz-
hodnutí změny ředitele ZŠ v polole-
tí? Proč to nešlo provést na začátku
školního roku? Pololetní změna roz-
vrhu hodin ve  třídách, změna vyuču-
jících... to vše se dotýká žáků! Ale
ovšem, děti jsou hodně přizbůsobivé! 

Renáta NAJMANOVÁ, Řevnice

Proč byl ředitel odvolán tak náhle?
ČTENÁŘI NAŠICH NOVIN PÍŠÍ SVÉ NÁZORY NA AKTUÁLNÍ SITUACI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŘEVNICE

Řevnická základní škola má nové vedení
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vraťte nám třídního! prosí řevničtí deváťáci
Kdo by rád chodil do školy? Zvlášť když víme, že hodiny, co prosedíme tam,
bychom mohli strávit někde jinde. Ale i tak se na naší škole našel jeden člo-
věk... Člověk, který se zajímal o nás a naše názory, který s námi jezdil rád
na výlety. Byl to náš třídní a učitel na český jazyk, pan učitel Trojan. Hodiny
s ním nás bavily a my se na ně těšili. Ale vzali nám ho! A tak se ptáme: Ne-
myslíte, že je hloupost změnit třídního učitele, zvlášť v pololetí 9. třídy?!
Každý dospělý, kterého známe, rád vzpomíná na svojí základku. My na ní
chceme také vzpomínat v dobrém. Ale tahle změna k tomu nepřispěje. A tak
i přes to, že nás mohou čekat slibované 5 z češtiny či 2 z chování, i tak sem
toto píšeme a prosíme o to, aby nám byl náš bývalý, ale i tak pořád nejbliž-
ší učitel navrácen. Kristína PELIKÁNOVÁ, Michaela BENDLOVÁ

Kryštof CHVOJKA, Růžena WILDMANNOVÁ a další z 9. A ZŠ Řevnice

O jednom z incidentů psaly i Naše
noviny v listopadu. Tehdy mluvčí St-
ředočeské záchranné služby Nina
Šeblová informovala, že záchranáři
ošetřili po rvačce desetiletého školá-
ka, který s otřesem mozku a vyraže-
nými zuby skončil na policejní stani-
ci. Incident byl následně ve škole vy-
šetřen, byla kvůli němu vytvořena i
speciální komise.
V souvislosti s odvoláním ředitele
došlo ve škole k personálním změ-
nám. Zdeněk Košťál se stal třídním
učitelem 9. ročníku. To se ale žákům
nelíbí. Deváťáci dokonce sepsali pe-
tici, v níž žádají navrácení třídního
Trojana. I přes to, že se změna neza-
mlouvá ani některým rodičům, zůs-
tává novým třídním Zdeněk Košťál.
„Je to věc vedení školy, kterou ne-

mohu ani nechci ovlivňovat,“ ko-
mentoval změny starosta Cvanciger. 
Někteří rodiče s odvoláním Zdeňka
Košťála nesouhlasí. „Nemohu říci,
že bych ke škole měla nějaké výhra-
dy,“ napsala Renáta Najmanová.
Starosta Miroslav Cvanciger potvr-
dil, že radnice žádné oficiální stíž-
nosti na školu neobdržela. 
Radnice již na místo ředitele vypsala
konkurz. Uchazeči se mohou hlásit
do uzávěrky 31. 3. ve 14.00. „Proces
výběrového řízení může trvat dva
měsíce. Do konce května by mohl
být nový ředitel vybrán,“ potvrdil
Cvanciger s tím, že v komisi, která o
něm rozhodne, bude zástupce školy,
města, krajského úřadu. „Bude mini-
málně pětičlenná,“ dodal.
Zastupující ředitelka Štěpánka Raj-

chlová zatím neví, zda se konkurzu
zúčastní. Události ve škole jsou po-
dle jejího názoru nyní příliš rozvíře-
né, a tak se nechce k situaci vyjadřo-

vat. Teď je podle ní důležité udržet
školu v chodu a uspět v dohodova-
cím řízení o rozpočtu na rok 2008. 
Pavla ŠVÉDOVÁ, Lucie PALIČKOVÁ

Tiskové prohlášení, které tisk nedostal
Tiskové prohlášení. Tak řevničtí radní nazvali text, v němž veřejnost oficiál-
ně informují o odvolání ředitele řevnické základní školy a tento krok vysvět-
lují. Ve světě médií jsou tisková prohlášení běžná, denně jich do redakcí při-
cházejí desítky. To řevnické je ovšem specifické – žádná redakce, s výjimkou
časopisu Ruch, který ale vydává město, ho totiž neobdržela. „Vše, co přijde
na dispečink z okresu Praha-západ, hned dostávám na mail. Žádné takové
prohlášení jsme neobdrželi,“ uvedl redaktor ČTK Roman Jireš. Tiskové pro-
hlášení nedoputovalo ani do pražské redakce MF Dnes. „Ani my nemáme
prohlášení k dispozici,“ potvrdila šéfredaktorka Berounského deníku Petra
Šimková. Naše redakce požádala o komentář k odvolání ředitele před dvěma
týdny místostarostu Václava Zdráhala. Zdráhal pouze potvrdil, že byl Košťál
odvolán. Více odmítl sdělit s odvoláním na to, že bude vydáno tiskové pro-
hlášení. Ani naše redakce ale prohlášení neobdržela. (pš)

Řevnická škola přišla o ředitele. Ne všem se to líbí.  Ilustrační foto ARCHIV
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Město opraví cestu k mateřské škole
ŘEVNICKÁ RADNICE SE TAKÉ CHYSTÁ NA REKONSTRUKCI ZNIČENÉ TŘEBAŇSKÉ ULICE

Řevnice – Pro rodiče, kteří vozí své děti do řev-
nické mateřské školy autem, je to dobrá zprá-
va: město opraví silnice, které k budově vedou. 
„Ulice Veselého a Karla Mündla dostane nový po-
vrch,“ řekl starosta města Miroslav Cvanciger s

tím, že práce by letos na jaře měla provést společ-
nost SSŽ.
Město se také připravuje na  dobudování kanaliza-
ce, v letošním roce chce žádat o dotace. 
„Obrátíme se na ministerstvo životního prostředí.
Jestli začneme s pracemi ještě letos, ale zatím není
jasné, nejspíš tedy až v roce 2009,“ uvedl Cvan-
ciger. Podle něj by se výstavba kanalizace v první

etapě měla týkat ulice Třebaňské, aby ji následně
mohl správce – krajský úřad – zcela opravit. Na
povrch Třebaňské si totiž lidé dlouhodobě stěžují.
Někteří upozorňují na to, že zde řidiči kvůli vel-
kým dírám jezdí v protisměru. Stejně jako při
předchozích etapách budou lidé platit příspěvek
na přípojku deset tisíc korun. „Kdo včas přípojku
zkolauduje, dostane polovinu částky zpět,“ dodal
Cvanciger. Pavla ŠVÉDOVÁ

Skládka nad Řevnicemi bude
uzavřena do poloviny roku
Řevnice – Nejpozději v polovině letošního ro-
ku by měla být nadobro uzavřena skládka
Ekos nad Řevnicemi. NN o tom informoval
starosta města Miroslav Cvanciger. 
„Pro Ekos jsme hledali novou náplň práce, aby
mohl dál vydělávat a vyrovnat tak závazky, které
zůstaly,“ řekl Cvanciger. Proto bude Ekos od
března zajišťovat po firmě Remondis svoz odpa-
du, ve správě má nově i veřejné osvětlení. „Ekos
převzal agendu technických služeb. Do budoucna
předpokládáme rozšíření nabídky služeb, to zna-
mená i pro další obce,“ uvedl Cvanciger. Doplnil,
že při svozu odpadu se pro občany nic nezmění.
Svoz bude prováděn ve stejný den. O nákupu
vlastního popelářského auta, ale město neuvažu-
je. „Tuto službu budeme provádět ve spolupráce s
Technickými službami Beroun,“ sdělil Cvanci-
ger. (pš)

Z našeho kraje…
* Novou vlajku města Řevnice, kterou vytvořila
Dagmar Renertová, předvedl starosta Miroslav
Cvanciger radním. Podle zápisu z rady, která se
konala 6. února,  bude vlajka oficiálně představe-
na a vysvěcena při příležitosti vysvěcení rekon-
struované sochy sv. Jana Nepomuckého. (pš)
* Radní Řevnic doporučili zastupitelům města
schválit žádost místní lidové muziky Notičky o
příspěvek na její plánované vystoupení na festiva-
lu v USA. Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit převod třiceti tisíc korun z rozpočtové re-
zervy do kapitoly Ostatní zájmová činnost. (pš) 
* Zbavit se zdarma nebezpečného odpadu mo-
hou lidé v Dobřichovicích 8. 3. Kontejner bude
přistaven od 9  do 10.00 u nádraží, poté hodinu
před městským úřadem a od 11 do 12  před budo-
vou mateřské školy.  Nebezpečným odpadem jsou
staré barvy, ředidla, staré štětce, hadry od barev,
oleje, filtry z aut, autobaterie, prostředky na och-
ranu rostlin, fotochemikálie, zářivky a výbojky,
staré televizory nebo jejich obrazovky.              (pš)
* Městský plavecký areál v Berouně navštívilo
za necelých deset měsíců provozu 150 000 lidí.
Jubilejní sto padesáti tisící návštěvník, respektive
návštěvnice Petra Šamanová z Berouna si přišla
zaplavat 22. 1. Od provozovatele areálu, společ-
nosti Vodní svět Beroun obdržela poukaz na půl-
roční bezplatný vstup v hodnotě 12 600 Kč. (mif)
* Rada městské části Praha 16-Radotín schvá-
lila pravidla pro udělení grantů v oblasti volnoča-
sových aktivit, sportu a kultury pro rok 2008.
Grantovým projektem chce radnice podpořit vol-
nočasové aktivity organizací či fyzických osob,
které pracují na území Radotína.     Jana ČERNÁ
* Dcera Johanka se 15. 2. ráno narodila bývalé
hlásnotřebaňské zastupitelce a aktivistce Sokola.
Janě Gartová. „Má 3, 85 kilo a měří jednapade-
sát centimetrů. A obě jsou zdravé,“ potvrdila NN
Ilona Gartová, nadšená babička a tajemnice
obecního úřadu. (šm)

Patnáctiletý kluk si hrál 
se psy, ti jej pokousali
Řevnice - Na psy určitě nebude vzpomínat v
dobrém patnáctiletý kluk, který trávil víkend
na chatě v Řevnicích. Minulou sobotu ho zde
jeden ze psů pokousal. 
Chlapec si hrál s pejsky a v jednu chvíli mezi ně
sáhnul pro balón. Teď má vážně poraněnou ruku.
„Ruka byla dost potrhaná, určitě tam bude mít
hodně stehů,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. (lup)

Zastupitelstvo obce Všeradice
se snaží neustále zlepšovat udr-
žování pořádku v obci. 
Na podzim loňského roku, bylo v
katastru obce osazeno 12 kera-
mických odpadkových košů a
dalších 12 je připraveno k osa-
zení. Bylo vybudováno nové kry-
té sběrné místo na shromažďo-
vání plastových lahví na horní
návsi. Tento krok se osvědčil,
nejsou poškozovány sběrné pyt-

le a jejich obsah rozptylován po
okolí. Už letos bylo toto sběrné
místo doplněno kontejnerem na
sběr papíru. V plánu je vybudo-
vání stejného sběrného místa i
u hostince Na Růžku. 
Došlo sice k markantnímu zlep-
šení, ale nemůžeme být se sou-
častným stavem a přístupem ob-
čanů spokojeni. Je zarážející, že
kontejner na odpad z místního
hřbitova lidé dokáží zaplnit se-

dačkami z vozu, dostatečnou zá-
sobou použitých plen či popelem
z domácích sporáků. Najdou se i
tací, kteří ráno cestou do práce
odloží do koše u autobusové za-
stávky  slupky z brambor. 
Jsem přesvědčen, že si lidé po-
stupně budou uvědomovat, že
hyzdí obec sami sobě a že neu-
klizená obec je vizitkou nás
všech.    Bohumil STIBAL, 

starosta Všeradic

Peníze na odstranění havárie
poskytne Černošicím »kraj«
Černošice – Finanční pomoc na odstranění ná-
sledků havarijního znečistění podzemních vod
dostanou od krajského úřadu Černošice. 
Krajští radní schválili, že do Černošic poputuje
36 430,66 Kč z havarijního fondu pro ochranu
jakosti vod Středočeského kraje. Černošice tím
uhradí náklady vynaložené na odstranění násled-
ků havarijního znečistění podzemních vod na po-
zemku v katastrálním území Mníšek pod Brdy. 
„Zdroj ani původce havárie se nepodařilo vypát-
rat, proto město Černošice požádalo kraj o úhra-
du nákladů potřebných na provedení sanačního
zásahu z havarijního fondu pro ochranu jakosti
vod Středočeského kraje,“ uvedl Vilém Žák, ná-
městek hejtmana pro životní  prostředí. (pš)

V Řevnicích možná budou
hlídkovat strážníci z Mníšku
Řevnice – Za jakých podmínek by mohli v
Řevnicích fungovat strážníci Městské policie
Černošice nebo Mníšek pod Brdy, zjišťuje nyní
řevnický starosta.
„Neznamená to, že naši městskou policii zrušíme.
Dostal jsem jen za úkol poptat se na možnosti.
Jde hlavně o ekonomičnost provozu policie,“ řekl
starosta města Miroslav Cvanciger. Doplnil, že
nyní má městská policie jen jednoho strážníka.
„Těžko může vše stihnout,“ řekl. Obecní policii
koncem roku 2007 zrušily Dobřichovice. (pš)

Dle paragrafu…
GARÁŽ ODOLALA. Mezi 27. 1. a 3. 2. se po-
kusil neznámý zloděj vniknout do garáže u chaty
v Hlásné Třebani. Přelezl plot a pokoušel se roz-
bít luxferovou výplň okna u garáže - tady ale
narazil. Dobyvatel rozmlátil tři luxfery a pak, buď
vyrušen či znechucen, odešel. Každopádně po
něm zbyla škoda 10 000 korun. (šm)
ODNESL BAJONET. Chatu v obci Hatě vykra-
dl mezi 19. 1. a 1. 2. zloděj. Po vylomení okenice
a rozbití okna do objektu vnikl a odnesl vrtačku,
vojenský bajonet a knihy v hodnotě 6 400 Kč.
Škoda na chatě je 3 000 Kč. Přibližně ve stejné
době v Hatích kdosi vnikl do stodoly a ukradl ne-
pojízdný motocykl zn. Babeta 210 v hodnotě asi
pět tisíc korun. (šm)
* OPILEC VE FORMANU. S 0,66 promile al-
koholu v krvi a soudním zákazem řídit auta byl 7.
2. ráno v Litni policií zastaven za volantem vozu
Škody Forman muž (roč.1969) cizí státní přísluš-
nosti. Policisté zjistili, že cizinec s trvalým byd-
lištěm v Česku řídil pod vlivem alkoholu a navíc
měl šoférování soudně zakázáno.                     (šm)

Lidé hyzdí vesnici sami sobě
STAROSTA VŠERADIC: JE ZARÁŽEJÍCÍ, ČÍM JE PLNĚN KONTEJNER U HŘBITOVA

Neznámý zloděj vykradl
dobřichovickou »lidušku«
Dobřichovice – Lup za šest tisíc a desetinásob-
nou škodu způsobil Městskému úřadu Dobři-
chovice dosud prchající zloděj, který se v noci
na 1. 2. vloupal do základní umělecké školy.
Pachatel vloupání v době mezi 19.00 a 9.30 vy-
kopl vchodové dveře Základní umělecké školy v
ulici Lomená, potom páčením nezjištěným před-
mětem poškodil šestery vnitřní dveře a z jedné
místnosti odcizil LCD monitor za 6 600 korun.
Poničením dveří způsobil majiteli škodu dalších
60 000 Kč. (vš)

Multikára nabourala přímo
před hasičskou zbrojnicí
Řevnice - Hned dvě dopravní nehody se staly
během krátké doby v Řevnicích. Jedna 5. úno-
ra přímo před hasičskou zbrojnicí, druhá o tý-
den později u hřbitova. 
V prvním případě havarovala multikára, jejíž řidič
nezvládl řízení a narazil do sloupu s výstražným
semaforem používaným hasiči při výjezdu. Vůz se
přitom převrátil na bok, sloup je po nárazu zniče-
ný. Řidič utrpěl zlomeninu klíční kosti a drobná
poranění v obličeji, záchranná služba ho po ošet-
ření převezla na chirurgii pražské nemocnice na
Karlově náměstí. „Kuriózní na tom je, že hasiči
neměli výjezd, ale výběh,“ řekl šéf záchranky Bo-
řek Bulíček. 
Při nehodě u hřbitova se střetly dva osobní vozy.
S lehčími zraněními byli převezeni do nemocnice
řidič a spolujezdec z druhého vozu. Příčiny nehod
vyšetřuje policie. (lup)

Sklep dostanou ochotníci, 
smlouva je před podpisem
Řevnice – Před podpisem je smlouva o proná-
jmu sklepení řevnického Zámečku. To na dobu
deseti let získají místní ochotníci, kteří zde
chtějí vytvořit novou klubovou scénu.
„Rada už smlouvu projednala, teď už se jen musí
podepsat,“ řekl starosta města Miroslav Cvanci-
ger. Podle něj je smlouva na deset let, ochotníci
platí symbolické nájemné, ale hradí si veškeré
služby, elektřinu a úpravy. „Práce ve sklepě pok-
račují. Bude nutné udělat dlažbu, opravit schody,
nainstalovat osvětlení. Počítám, že by hotovo mo-
hlo být do měsíce,“ řekla principálka souboru Ali-
ce Čermáková. Do sklepa se podle ní přesune i
fundus ochotníků. Místnost, kterou dosud využí-
vali, bude využívat místní lidová škola umění.
„Počítáme, že se ve sklepení budou konat klubo-
vá představení, zkoušky i naše schůze. K dispozi-
ci tu bude i bar,“ dodala Čermáková. (pš)
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Na pozvání přátel ze Steinerothu se
zúčastnila malá skupinka Třebaňáků
(Hanka i Vítek Tučkovi a já) němec-
kého masopustu. Samozřejmě jsme
si vezli masky, abychom »zapadli«.
Po přivítání a občerstvení u starosty
Fringse jsme se převlékli do masek a
jeli do regionální obce pozdravit Hej-
tmana. Zde se scházeli zástupci okol-
ních obcí – vždy to byla princezna s

princem, kteří byli pro rok 2008 zvo-
leni. Pozdravili jsme se s Hejtmanem
a na památku obdrželi pamětní pla-
kety. Zde jsme rovněž chvíli posedě-
li a připili si. Poté jsme odjeli k prin-
cezně domů. Postupně přicházela
mužská část našich přátel - ženy se
již od časného odpoledne radovaly v
obecním domě. Muži mohou přijít až
po 20. hodině. Poté jsme se odebrali
do OD, kde byla zábava v plném
proudu. Ženy se bavily scénkami, jež
samy nacvičily a k tomu jim hrál mu-
zikant na klávesy. V pátek jsme se
probudili do zimy a 10 cm sněhu. Z
toho důvodu jsme zrušili návštěvu
Kolína nad Rýnem. Projeli jsme ně-
kolik sousedních vesnic a prohlédli si
výzdobu i atmosféru Masopustu. Pá-

tek proběhl klidně přátelským pose-
zením v několika rodinách.
Ráno po pozdější snídani jsme jeli do
asi 10 km vzdálené obce, kde bydlí
maminka paní starostové. Po přivítá-
ní jsme se odebrali na »hlavní« silni-
ci obce, kde byl ve 14.00 zahájen re-
gionální průvod čítající 63 alegoric-
kých vozů s asi tisícovkou masek.
Každý něco představoval a jejich
posádky nabízely kalíšky s kořalkou
nebo pivo. Rovněž rozhazovali mezi
přihlížející bonbony, čokolády,hrač-
ky, lízátka... Největší radost z toho
měly děti, z nichž některé nasbíraly i
dvě igelitové tašky. Večer jsme šli
opět v maskách do OD na masopust-
ní program. Program byl zahájen
českou písní »Kapitán«, kterou si

Steinerothští oblíbili a naučili se ji
zpívat. Byl jsem požádán o  zpěv a
doprovod na kytaru a starosta Frings
měl strach, zda to zvládneme, když
jsme skoro žádný alegorický vůz s
jejich občerstvením neodmítli. Vše
dobře dopadlo a sklidili jsme bouřli-
vý potlesk. Následovaly další scénky
v podání Steinerothských. Opět uká-
zali, jak se bezvadně dokáží bavit a
některé scénky jsou námětem pro
realizaci ve Třebani. Tentokrát jsme
šli domů se starostou ve 3 ráno pěšky
po neposypané a zledovatělé cestě.
Nikomu se nic nestalo a 700 metrů
jsme urazili za slabou hodinku. V ne-
děli po opět pozdější snídani jsme
vyrazili domů.
Vyřizuji pozdravy Třebaňákům a již
se připravují na květen, kdy by nás
měli okolo 22.5. zase navštívit. 
Bylo to skvělé, přátelské a zase jsme
poznali něco nového z jejich života a
tradic. Lubomír SCHNEIDER, 

starosta Zadní Třebaně

V průvodu jely desítky alegorických vozů
STAROSTA ZADNÍ TŘEBANĚ ODCESTOVAL OSLAVOVAT MASOPUST DO NĚMECKÉHO STEINEROTHU

Lety, Všeradice – Počasí jako na
objednávku provázelo masopust v
Letech, který se tam konal uply-
nulou sobotu. Ten letošní ale byl o
poznání skromnější než loňské
ročníky. 
Na návsi se maškary sešly krátce
před druhou hodinou, byli tu i taneč-
níci ze skupiny Proměny a muzikan-
ti z poberounského Třehusku. Spo-
lečně nejprve předvedli několik sta-
ropražských kupletů  o tom, co se
stalo, když bylo ve Vršovicích posví-
cení a u Vonásků rvačka. Následo-
vala krátká fraška o Kačeně, kterou
si chtěl do pekla odnést čert. Pak se
průvod v čele s volem, za kterého se
odvážně převlékl starosta Jiří Hude-
ček, obešel stavení kolem návsi. U
Váňů i Hudečků si účastníci pochut-
návali na koblihách, mase i kořalce,
chválu pěly maškary i na bramboro-
vé placky a škvarkové rohlíčky u
Flasarů. Na návsi se pak hrálo až do
čtvrté odpolední. „Počasí bylo super.
Příští rok asi větší část masopustu
přeneseme na náves,“ sdělil starosta
Jiří Hudeček. 

Ve Všeradicích potřetí
Stejný den oslavili svůj třetí maso-
pust také Všeradičtí. Nálada byla vý-
borná, průvodu se zúčastnilo 52 dět-
ských i dospělých masek. Na cestu
obcí zahráli Apači z Pavlače.
Nejlepší maskou byl vyhlášen Tem-
plářský rytíř. Průvod se vydařil,  me-
dovina i víno tekly proudem.

Nakonec se účastníci odebrali do
hostince Na růžku, kde zábava pok-
račovala ještě do půlnoci. 
„Je nutné poděkovat hlavní organi-
zátorce akce Miroslavě Suché, která
je »duchem« této akce,“ řekl staros-

ta Všeradic Bohumil Stibal. „Tako-
vých lidí bychom do obce potřebo-
vali více, vždyť jedině díky nim mo-
hou ožívat staré zvyky a tradice, fun-
govat spolky a zájmové organizace.
Děkuji také p. Linhartovi z Hatí za
dopravu koní a Janě Červené z Řev-

nic za zapůjčení vozu a koňského sp-
řežení. Obec Všeradice bude tyto ak-
tivity podporovat i v dalších letech a
tím napomáhat ke stmelování obyva-
tel a uchování tradic pro naše děti,“
dodal. Pavla ŠVÉDOVÁ

Miloslav FRÝDL   

Starosta Letů si oblékl masku vola
NEJLEPŠÍ MAŠKAROU OPOŽDĚNÉHO MASOPUSTU VE VŠERADICÍCH BYL VYHLÁŠEN TEMPLÁŘSKÝ RYTÍŘ

Lubomír Schneider a manželé Tučkovi (zleva) na masopustu v německém
Steinerothu. Foto ARCHIV

Ve Třebani také
máme masopust…
Těší nás, že se starosta Zadní Třeba-
ně na masopustu v německém Stei-
nerothu dobře bavil, že si dokonce
do zahraničí naváhal vzít i převlek.
Oslav masopustu ve »své« obci, mi-
mochodem největších a nejvyhláše-
nějších široko daleko, se totiž obvy-
kle neúčastní, natož aby si oblékl
masku či - jak se sluší a patří - vítal
průvod maškar u svého domu. Je v
tomto směru naprostou výjimkou. V
ostatních obcích, kde se »fašaňk«
slaví – v Letech, Svinařích, Všeradi-
cích, Bratřínově, Roztokách… -
jsou právě starostové tahouny ma-
sopustního dění. Iniciují či organi-
zují program, pochodují (samozřej-
mě v masce) v čele masopustních
průvodů, nejbohatší pohoštění bývá
u jejich domů. O něčem takovém si
v Zadní Třebani můžeme nechat tak
nanejvýš zdát. Nezbývá tedy než
doufat, že se pan starosta – jak píše
– v Německu  opravdu inspiroval a
napřesrok, až budeme slavit jubilej-
ní, dvacátý masopust se jej také ak-
tivně zúčastní. Už se těšíme! 

Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Třebaňský »fašaňk«
bude v televizi 23. 2.
Nejen stovky diváků sledovaly pro-
gram letošního, už devatenáctého
masopustu v Zadní Třebani. Několik
hodin uprostřed fašaňkového dění
strávil také štáb České televize. Na-
táčel rej maškar na návsi, vystoupe-
ní souborů, frašku i část průvodu ob-
cí. Podle sdělení dramaturgyně ost-
ravského studia ČT Marty Růžič-
ková bude Česká televize reportáž
ze třebaňského masopustu vysílat v
sobotu 23. února po půl desáté do-
poledne na programu ČT 2.       (mif) 

Bohaté pohoštění u letovského sta-
rosty Hudečka chutnalo malým i vel-
kým.  Foto NN M. FRÝDL

Masopust zkraje února oslavili také obyvatelé Černošic. Maškary na Ma-
sopustním náměstí předvedly vtipný program.    Foto Martina ŘEHOŘOVÁ
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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

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

LTC Řevnice přijme

SPRÁVCE TENISOVÝCH KURTŮ 
A PROVOZOVATELE KANTÝNY.
Sezonní práce od dubna do října.

Informace na tlf.: 606602659

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 

potravin a průmyslového zboží. Nákup
na splátky, příjem platebních karet.

Nyní jsme pro vás otevřeli další 
prodejní plochu.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Řevničtí Špunti přivezli první pohár
HÁZENKÁŘSKÁ DRUŽSTVA ŽÁKŮ DO DALŠÍCH BOJŮ POHÁRU ČESKÉ REPUBLIKY NEPOSTOUPILA

Řevnice, Dobříš - Dne 9. února se
mladší i starší žáci řevnických há-
zenkářů v Dobříši zúčastnili obla-
stního kola Zimního halového po-
háru ČR. 
Do soutěže se přihlásily jen tři oddí-
ly v obou kategoriích - Bakov, Spoje
Praha a Řevnice. Turnaj se hrál
dvoukolově s hrací dobou 2x15 mi-
nut. Bohužel, v žákovské kategorii
máme v současné době jen tři oprav-
du kvalitní útočníky, a to ještě mlad-
ší žáky (Jelínek Michal, Štech Jan a
Veselý Petr). Tito tři musejí zvlád-
nout i zápasy starších žáků. V tomto
turnaji by to znamenalo, že by ode-
hráli čtyři hodiny hry. Z tohoto dů-
vodu a vzhledem k absenci někte-
rých hráčů jsme byli nuceni sáhnou
do našich nejmladších, do Špuntů. Z
nich jsme angažovali Filipa Edla,
Marka Humla, Dana Sedláčka, Pavla
Janduse a Lukáše Janduse.
Naše sestavy tedy vypadaly takto:
Starší žáci: Dudek Oldřich – Pro-
cházka Martin – Král Tomáš, Štech
Jakub, Král Karel, Derco Martin –
Štech Jan, Jelínek Michal, Veselý
Petr, Holý Petr.
Mladší žáci: Jelínek Michal – Derco
Martin – Huml Marek, Jandus Pavel,
Jandus Lukáš, Sedláček Dan  – Vese-
lý Petr, Štech Jan, Holý Petr, Edl
Filip.
Starších žáci obsadili druhé místo za
Bakovem, mladší skončili třetí. Sice

jsme tedy nepostoupili, ale všichni
hráči se snažili podat co nejlepší vý-

kony. Tomáš Král hraje v obraně s
velkým přehledem, je tvrdý,ale nezá-
ludný, v útoku neúnavně válí Petr
Veselý. Michala Jelínka nešetrným
zákrokem při střelbě zranil obránce
hned při prvním zápase. Pro nás to
bylo velmi citelné oslabení, ale tur-
naj i přes bolesti dohrál. 
Závěrem mi dovolte pochválit naše
benjamínky, Špunty. Když si uvědo-
míme, že jsou o čtyři a více roků
mladší než valná většina jejich sou-
peřů, a v těchto letech je to fyzicky
opravdu hodně znát, tak nezbývá než
před nimi smeknout. Během zápasů
mladších žáků byli neustále na hřišti

dva až tři a stali se miláčky přítom-
ných. Herní nedostatky nahrazovali
bojovností, statečností a odvahou.
Pochvalu zaslouží i zkušenější há-
zenkáři za krásný přístup ke
Špuntům. Během turnaje jsem nesly-
šel vůči prckům žádné výtky. Na-
opak snažili se jejich menší vzrůst a
herní nedostatky vlastní bojovností
nahradit. Tomáš VESELÝ

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme. Mi-
nule jsme společně vyrazili směr
Kostarika.                (NN)
Kostarika, neboli Costa Rica, aneb
»Bohaté pobřeží«, jak tuto zemi poj-
menoval mořeplavec Kryštof Ko-
lumbus, když uviděl na pobřeží sto-
jící domorodce se zlatými šperky ko-
lem krku. K jeho smůle však tato ze-
mě přírodním bohatstvím neoplývá,
za to vulkánů a čisté přírody je tu k
objevování spousta.
Naší první návštěvou je obdařen Par-
que nacional Rincon de la vieja, jež
nabízí několik tras skrz prales, až k
vodopádům a stařičké sopce. Tady
začíná naše pouť celkem rozvinutou
zemí, kde po několika měsících mů-
žeme použít angličtinu a nakoupit v
plně vybavených supermarketech.
Vzpomínám si, jakou radost jsme
měli z koupených uzených vepřo-
vých kousků masa na místním tržiš-
ti. Po dlouhé době vzpomínka na do-
mov, jenom ty knedlíky a sladko-
kyselé zelí chybí...
Kostarikou projíždíme v klidu a cel-

kem rychle. Několik dnů trávíme na
plážích plných turistů, prožíváme
vzrušující chvíle během canopy tour,
aneb létání na lanech mezi stromy ve
výšce až 100 metrů, až se konečně
přesuneme do La Fortuny, pokochat
se přes 1600 metrů vysokou aktivní
sopkou Arenalem. Prší a viditelnost
je mizerná, ale vyčkáváme, odpočí-
váme v pronajatém pokojíku, až se
konečně počasí umoudří.
Arenal poprvé explodoval v roce
1968, kdy zabil několik desítek ne-
připravených obyvatel. Každý den je
vidět stoupající dým a v noci rudě
září vyvěrající láva. Nedbáme špat-
ného počasí a jako jedni z mála vyrá-
žíme do národního parku, kde se
procházíme pralesem, lávovým po-
lem a džunglí, abychom za dunivého
zvuku a hluku z padajících kamenů
zažili na vlastní kůži adrenalin, stojí-
ce před takovým velikánem. Hukot z
útrob sopky připomíná zvuk letadla
tak působivě, že prvních pár okamži-
ků vzhlížíme k nebi, očekávajíce
boeingový nálet. 
La Fortuna je pěkné místo, ale přesto
pokračujeme do San José, kde na nás
čeká kostarický přítel Rafael, v jehož

bytě týden bydlíme a odkud podni-
káme několik výletů na vulkán Poás
a Irazú. Zážitků je přehršel a než se
vydáme překročit hranice s Pana-
mou, užíváme si pohled na karety
zelené, obrovské želví kolosy, které
se v noci vydávají klást vejce na bře-
hu Tortugera, malého rybářského
městečka v Karibiku. Jsme svědky

zahrabávání budoucích potomků, je
to krásný zážitek, stejně jako panen-
ské místo blízko Queposu, Park Ma-
nuel Antonio. Ten stojí díky překrás-
ným plážím určitě za návštěvu.
Na nás však čeká Panama a poslední
Středoamerická země, kde oslavíme
narozeniny Martina.

Daniela ROHLÍČKOVÁ

Sport po okolí…
Zadní Třebaň. Osmý ročník turnaje
ve stolním tenisu nazvaný Ping-pong
Open 2008 pořádají zadnotřebaňští
turisté. Turnaj, ve kterém se utkají
dospělé ženy i muži, se koná 23. 2. v
zadnotřebaňském Společenské do-
mě. Prezence je v 9.30, samotné boje
začnou o půl hodiny později.     (mif)
Liteň. Závody na autodráze v kate-
gorii NK se konají 23. 2. v Litni. Os-
miproudá autodráha se nachází v
areálu liteňského kina.                (mif)
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Oslabené házenkářky skončily v Praze třetí
Řevnice, Praha - Zimní halový přebor mladších žákyň v národní házené se
uskutečnil 2. února v Praze. Kromě Řevnic se ho zúčastnila družstva Března
a Čakovic
Naše děvčata hrála dobře, snažila se, co to šlo. Protože družstva byla jen tři,
»vyhráli« jsme svůj první pohár za třetí místo! Bohužel v tomto termínu
několik děvčat onemocnělo chřipkou, nebo odjelo na hory, takže jsme byli
oslabeni o 3 útočnice (v útoku zaskočila Lucka Smrčková a dokonce dala i
3 góly, tak už tam asi zůstane) a 5 obránkyň.
Sestava Szitaiová, M.Vinterová, Matoušková, Nováková, K. Smrčková,  L.
Smrčková,  Humlová,  Mandlíková vybojovala tyto výsledky:  Řevnice -
Březno 10:22 a Řevnice - Čakovice 7:17.      Zuzana VESELÁ

Hukot z útrob sopky připomínal zvuk boeingu
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 9)

Příprava na jaro začala
Zadní Třebaň - Příprava na fotba-
lové jaro začala. Ostrovan Zadní
Třebaň, po podzimu sedmý tým
okresního přeboru, se kromě tré-
ninků v dobřichovické hale schází
k přátelským zápasům na umělé
trávě v pražském Podolí. A vede si
zatím solidně.
Nad podobně kvalitními soupeři v
úvodních třech zápasech dvakrát vy-
hrál. „Jsem potěšený, že kluci chodí
a snaží se. Zatím je z čeho vybírat,
snad to tedy v dubnu bude vypadat
lépe než v minulých sezonách, kdy
jsme sestavu lepili jak se dalo,“ řekl
hrající trenér Tomáš Sýkora. 
OZT - Černošice 3:3 
Branky OZT: Kozák 2, Prušinovský 
OZT - Dobřejovice 2:1 
Branky OZT: Ciecura, Prušinovský
OZT - Statenice 3:0 
Branky: Krejča 2, Osoba             (lup)

Malí házenkáři s pohárem z dobříšského turnaje.        Foto Tomáš VESELÝ


