
Panelák evakuovali,
hrozil výbuch plynu
Dobřichovice – Podez-
ření z trestného činu
obecného ohrožení z
nedbalosti vyšetřují
policisté. Kvůli velké-
mu úniku plynu mu-
seli být evakuováni
obyvatelé jednoho z
dobřichovických pa-
nelových domů.
Velkému úniku plynu,
který vyděsil obyvatele
dobřichovické ulice 5.
května 26. 2., se nejspíš
dalo předejít.
Incident s plynem vzni-
kl krátce po 10.00, kdy
bagrista stavební firmy
z Prahy hloubil na za-
hradě panelového domu
u lávky výkop. I když
jiný dělník bagr navá-

děl, lžíce stroje nad-
zvedla trubku z umělé
hmoty. Ta praskla a
zemní plyn začal unikat
do okolí. Bagrista vy-
pnul stroj a odběhl udá-
lost nahlásit. 
Na místě zasahovali do-
brovolní hasiči z Dobři-
chovic, profesionálové
z Řevnic, policisté a
plynaři z Berouna. Ha-
siči změřili koncentraci
výbušných látek a kvůli
vysokým hodnotám na-
řídili evakuaci bytové-
ho domu. Deset lidí z
paneláku muselo přes
hodinu čekat venku,
než plynaři trubku pře-
pažili a uniklý plyn se
rozplynul. Montéři pak

trubku definitivně opra-
vili a přípojku spojující
městský řad s kotelnou
paneláku opět zprovoz-
nili. Policie nyní zkou-
má, zda za nehodu mů-
že nešikovný bagrista
nebo stavbyvedoucí,
který má dát pokyny k
hloubení až po prostu-
dování plánů inženýr-
ských sítí. Znalci budou
také zjišťovat, zda byla
přípojka umístěna ve
správné hloubce a zda
byla na plánech řádně
zakreslena.
Loni se stala v Dobři-
chovicích podobná
událost. Hasiči tehdy
nechali evakuovat celou
ulici.    Vilém ŠEDIVÝ
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Mohutný vichr v Poberouní kácel stromy

DÁL SE NEJEDE. Vichr, který se o víkendu přehnal nad Českou republikou,
napáchal mnoho škod i v našem kraji. U hřiště poblíž zadnotřebaňské školy
například spadl moutný smrk. Provoz mezi Lety a Mořinou přerušil starý
strom, který vítr shodil přímo na silnici. Foto ARCHIV

Ženu srazilo auto,
lékař už jí nepomohl
Lety - Tragická dopravní nehoda
se stala předminulý pátek na hlav-
ní silnici v Letech. Starší žena z
Černošic zemřela poté, co ji zde
srazilo auto. 
Žena pravděpodobně šla od super-
marketu směrem k čerpací stanici. Ve
tmě ji nejspíš přehlédl řidič osobního
vozu a narazil do ní. Ve stejnou dobu
jel kolem náhodou lékař, který ihned
začal s resuscitací. „Až do našeho
příjezdu se paní pokoušel zachránit,
my jsme pak pokračovali, ale její
zranění byla neslučitelná se živo-
tem,“ řekl šéf řevnické záchranky
Bořek Bulíček. (lup)

Kdo nakreslí nejhezčí
bosorku, získá cenu
Zadní Třebaň - Čarodějnický par-
ní vlak pojede na lokální trati ze
Zadní Třebaně do Lochovic v so-
botu 26. dubna. Naše noviny v
souvislosti s jízdou vlaku vyhlašu-
jí výtvarnou soutěž pro všechny
děti a třeba i dospělé. 
Zájemci mohou poslat obrázky kre-
slené jakoukoliv metodou na téma
čarodějnice, ježibaby, bosorky či
černokněžníci do redakce Našich
novin, případně je předat během
programu před jízdou parního vlaku
členům rady Našich novin. Nejši-
kovnější malíři dostanou samozřej-
mě odměnu. (Viz strana 4) (lup)

NÁMOŘNÍCI V ŘEVNICÍCH. Dětský karneval uspořádala poslední únorovou
sobotu místní taneční skupina Proměny. Samotní tanečníci se představili ve
zbrusu nových námořnických oblecích. (Viz str. 2)     Foto NN L. PALIČKOVÁ

Záchranáři asistovali Žilkové i Táborskému
Řevnice, Praha - Herečky Veroniku Žilkovou, Elišku Balzerovou a herce
Miroslava Táborského viděli při práci zdravotníci řevnické záchranné
služby. V uplynulých dvou týdnech asistovali při několika natáčeních. 
Česká televize točila seriál Škola na výsluní s Miroslavem Táborským. „V
seriálu jsme zasahovali při požáru továrny,“ doplnil šéf záchranky Bořek Bu-
líček. Tři příběhy o ženách pak natáčela televize Nova, v ní Řevničtí zachra-
ňovali kamarádky Žilkovou a Balzerovou. „Další natáčení pro Clever tuto
sobotu však bylo kvůli větru zrušeno,“ dodal Bulíček. (lup) 

Třebaňan na Nově(viz strana 7)
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Týden na lyžařském kursu v Krko-
noších strávili liteňští školáci.
Po příjezdu do Špindlerova Mlýna
jsme byli poněkud zaskočeni nedo-
statkem sněhu. Ale poté, co jsme
překonali několik desítek výškových
metrů, pěšky samozřejmě, a došli až
na Medvědí boudu, čekalo nás pří-
jemné překvapení - sněhu tam bylo
spousta. Pro nás, kteří jsme zažili
sněžení snad jen těch pár dnů o Vá-
nocích, to byl zážitek.
Lyžování na sjezdovkách i na běž-
kách, koulování a sněhové bitvy, sta-
vění iglú, vyzkoušeli jsme si všech-
no. Dokonce nám vojáci, kteří na
vedlejší chatě absolvovali zimní cvi-
čení, zahrabali učitele Šinágla do
improvizované sněhové laviny. Do-
padlo to dobře, záhy ho zase vyhra-
bali, a tak jsme se v plném počtu vrá-
tili do Litně.

Předposlední únorový den se v liteň-
ské škole konala recitační soutěž. Při
vstupu do třídy nás čekalo velké a
milé překvapení. Třída byla plná žá-
ků, kteří si přišli odrecitovat nauče-
nou báseň. Školní kolo soutěže trva-
lo asi hodinu, během níž se předsta-
vilo 27 soutěžících v pěti kategori-
ích. K poslechu byly básně veselé, s
vtipným textem i ty smutné, při kte-
rých jsme se cítili dojati. Někteří žá-
ci byli tak pilní, že si připravili drob-
nou hereckou kreaci. 
Na organizaci se podílely žákyně 9.
třídy, které svou práci odvedly velmi
dobře. Některé se zúčastnily uvádě-
ní, psaní a předávání diplomů, roz-
dělování cen, jiné zase fotografování
a zasedání v porotě, která se skláda-
la ze čtyř členů. Role hlavního porot-
ce se jako každoročně ujala paní uči-
telka Frajerová.
Na prvňáčcích se hned poznala tré-
ma i herecký talent, na ostřílenějších
hráčích z vyšších tříd už tolik nervo-
zity znát nebylo. Jedna žákyně si ob-
starala nádherný kostým pirátky, kte-
rý efektně doplňoval téma básně.
Z každé kategorie postoupí žáci umí-
stění na prvních dvou místech do ok-
resního kola, které se koná v Locho-
vicích 12. března. Držme jim palce,
ať nám přivezou nějakou tu odměnu!

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ LiteňLDN – Kdo ví, co znamenají tato tři
písmena? Je to léčebna dlouhodobě
nemocných, kam se může dostat kaž-
dý, kdo si něco zlomí, poraní. Větši-
nou se jedná o starší lidi. Takový
úraz v koupelně či uklouznutí na za-
hradě často pro staršího člověka
znamená zlomeninu krčku, dlouho-
dobé upoutání na lůžko a rehabilita-
ci. Z člověka, který je jeden den čilý,
se může řízením osudu stát »ležák« –
ležící pacient, který se neposadí, ne-
postaví a je odkázán na pomoc dru-
hých. Nemocnice překládají pacien-
ty, kteří vyžadují dlouhodobou reha-
bilitaci, do léčeben dlouhodobě ne-
mocných k doléčení. Léčebny zamě-
stnávají odborné pracovníky, kteří
pomáhají tyto pacienty vracet do ži-
vota, rehabilitace je rozdělena do
několika částí: Cvičení pacienta s

rehabilitačním pracovníkem na lůž-
ku a společné cvičení více pacientů.
Cvičí se při hudbě, jež pomáhá k
udržení rytmu a někdy pomůže pře-
konat i bolest. Později se pacient učí
chodit na chodítkách, hůlkách, fran-
couzských berlích.
Práce rehabilitačního pracovníka je
obtížná. Jejich ochotu a obětavost
obdivuji. Stejně tak i muže – ošetřo-
vatele, kteří přispějí sestřičkám si-
lou. Dříve byla v Třebotově nemoc-
nice, dnes je zde soukromá léčebna
pro dlouhodobě nemocné i rehabili-
tační péči. Strávila jsem zde po úra-
zu skoro tři měsíce, s péčí jsem byla
velmi spokojená. Tímto chci poděko-
vat pracovníkům LDN Třebotov za
péči, ochotu a snahu pomáhat vracet
zdraví těm, kteří to potřebují. Děku-
ji!  Jaroslava MICHKOVÁ, Řevnice

Učitele Šinágla »pohřbili« vojáci v lavině
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SI UŽÍVALI SNĚHU NA LYŽAŘSKÉM KURSU V KRKONOŠÍCH A RECITOVALI BÁSNĚ

Do minulého čísla Našich novin jsem napsala člá-
nek o výměně třídního učitele v 9. třídě ZŠ v Řev-
nicích. Před pár dny jsem jela vlakem a zaslechla
jsem rozhovor několika lidí, kteří hodnotili situaci
ve zmíněné základní škole. Musím říct, že mi vstá-
valy vlasy hrůzou na hlavě, jaké zaručené infor-
mace se za těch pár dní stačily vytvořit. I když in-
formace není vhodný výraz - spíše pomluvy o kon-
krétních lidech. Bohužel, nahrává tomu fakt, že ni-
kdo, ani rada města, která ředitele odvolala, neu-
dala konkrétní důvody. Toto zamlžování je živná
půda pro představování si čehokoliv o komkoliv, a
není zde žádný prostor pro jakoukoliv obhajobu.
Stačí naznačit a každý si představí to, co sám bude
chtít, vyvracejte to potom někomu... V právním
státě, v demokratické společnosti, by měl každý
mít právo na spravedlivý soud. To znamená jasné
a konkétní obvinění. Polopravda,  která vychází z
nekonkrétního naznačení nějakého provinění, o
kterém se ještě ke všemu nikdo nechce bavit ani je
vysvětlit,  může člověku ublížit daleko víc než rána
pěstí do žaludku. Jelikož se mě dost lidí ptalo, co
že to tedy ten učitel Ladislav Trojan doopravdy
provedl, zeptala jsem se ho na jeho názor. 
Trojan: Musím konstatovat, že pana řídícího

Košťála si doopravdy velice vážím, takových šéfů
jsem moc nepoznal. Neříkám, že jsem s ním vždy
souhlasil, ale vždy byl přístupný  výměně názorů
a dokázal přiznat, že se mýlil. Co se týká jeho od-
volání, dá se říct, že mě ani tak nepřekvapilo, jako
jeho částečně uvedené důvody a načasování. Jeho
odvolání kromě dalších dopadů mělo dopad i na
mou osobu. Paní ředitelka rozhodla, jak rozhodla,
a já to respektuji. I jí si vážím pro její inteligenci,
umění jednat s lidmi, i jako matky. Mně uvedené
důvody, proč mi bylo odebráno třídnictví v 9. tří-
dě, jsem pochopil tak z poloviny. Tyto z části uve-
dené důvody, které byly podány i rodičům a žá-
kům, mohou podle mě, bohužel, poskytovat širo-
ký prostor pro lidovou tvořivost... 
Sama za sebe jsem dostala vysvětlení, že učitel
Trojan vede líbivou politiku vůči dětem, že byly
problémy ohledně peněz na chystaný výlet, a dál,
že se to nebude rozebírat. Vše spíše v náznacích. 
Trojan: Peníze na výlet, které se vybíraly, se tím-
to způsobem vybíraly pokaždé a nikdy s tím pro-
blémy nebyly. Každoročně se také výlet uskuteč-
nil, tak jak bylo dohodnuto k všeobecné spokoje-
nosti žáků i rodičů. Co se týká líbivé politiky vůči
dětem, já vidím v dětech spíše  partnery, kamará-

dy a snažím se je nezklamat. Nevyžaduji od nich
odpovědi celou větou, ale snažím se je vždy vy-
slechnout a pokud to jde  pomoci. Věřte, že mám
velkou radost, když mě bývalí deváťáci od roku
2003 zdraví a povídají, jak  jim to jde, nebo nejde.
Vyučovat a vychovávat má podle mě smysl až
tehdy, když má dítě zájem, a ten zájem je nutno
probudit. S tím  úzce souvisí i poznání individua-
lity a schopností každého žáka a vhodné přizpů-
sobení dané látky. Mám dojem, že dobrý kantor
by měl být především tím probouzečem zájmu dí-
těte, měl by umět zaujmout. Silně pochybuji, že
zájem o přírodu se dá získat vycpaným jezevcem,
a zájem o češtinu tím, že se budu v hodinách roz-
plývat nadšením nad jasnými rozdíly v přísloveč-
ném určení příčiny a účelu. 
Učitel Trojan je možná nestandartním pedago-
gem,  pro někoho naprosto neschopným výběrčím
peněz na školní výlety či  líbivým politikem. Pro
mě a předpokládám, že i pro další rodiče, kteří
chtěli, aby  naše děti vedl dál,  a především pro
děti je ale člověkem , který jim stál za to, aby se za
něj praly. To je podle mě to nejlepší hodnocení
třídního učitele. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Každý by měl mít právo na spravedlivý soud
ČTENÁŘKA NAŠICH NOVIN SE VYDALA ZA ODVOLANÝM TŘÍDNÍM UČITELEM ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Čtenářka: Děkuji za pomoc!

Děti fandí spolužákům při recitační soutěži. Foto Hana HAVELKOVÁ

Přijďte si zatančit,
zvou sokolové děti
Hlásná Třebaň - Karneval pro
malé a ještě menší pořádají 15.
března hlásnotřebaňští sokolové. 
Všechny masky jsou vítány. Žádné
speciální téma veselice nemá, ale
určitě je třeba, aby si děti přinesly
dobrou náladu,“ řekla Lenka Snop-
ková, organizátorka karnevalu. Pro
účastníky reje budou připraveny
soutěže a sladké ceny i speciální ob-
čerstvení. „Děti, ale třeba i dospělí
si zatančí a hlavně se pobaví,“ do-
dala Snopková s tím, že karneval v
hlásnotřebaňské Sokolovně začíná
ve 14.00 hodin. (šm)

Porotě se líbil motýl,
vosičky i brouček
Řevnice - Veselý dětský karneval
se konal předminulou neděli v
restauraci Lucerna v Řevnicích.
Pořádala ho místní taneční skupi-
na Proměny. 
Celý maškarní program se tak od-
býval v tanečním a hravém duchu.
„Báli jsme se, že přijde málo dětí,
ale nakonec je jich tu hodně,“ ko-
mentovala davy příchozích vedoucí
Proměn Ivana Zrostlíková. Nejen
ona, ale též babička Věra Hrubá, ta-
nečníci ze skupiny i jejich rodiče
připravili pro děti zábavné soutěže a
hry, mezi nimiž s dětmi neúnavně
poskakovali na zaplněném parketu.
Během odpoledne předvedly Pro-
měny několik tanců, premiérově v
námořnických oblecích. Jako na
každém správném karnevalu došlo i
tady na vyhlašování nejlepších ma-
sek. Porotě se nejvíce líbily vosič-
ky, motýl Emanuel, brouček, kostli-
vec, soptíci a klauni, kteří dostali
domácí dorty. „Všichni jste ale
krásní, tak si pojďte taky pro něco
dobrého,“ odměnila Ivana Zrostlí-
ková i ostatní děti.                       (lup)
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Karlštejn hlásí: Sezona zahájena!
SVĚTOZNÁMÝ STŘEDOVĚKÝ HRAD LETOS OSLAVÍ ŠESTISTÉ ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Karlštejn – První březnovou sobotu se po zim-
ní pauze opět otevřely brány hradu Karlštejn.
Na novinky si ale budou muset návštěvníci poč-
kat až do června, kdy bude zpřístupněn i druhý
vyhlídkový okruh. Skutečná »bomba« pak če-
ká na návštěvníky příští rok. To by měla být na
hradě vystavena kopie říšské koruny, kterou
nechá za přibližně 800 tisíc korun vyrobit kraj-
ský úřad.
„Hrad jsme otevřeli v sobotu 1. března přesně v
devět hodin,“ řekl kastelán hradu Jaromír Kubů s
tím, že na ten den byl připraven i první koncert. V
době, kdy byl hrad zavřen, se podle něj uskuteč-
nila rekonstrukce kanceláří správy hradu a opravy
svatební síně. „Tam jsme nechali opravit ulomené
rohy stěn, nově jsme vymalovali, a to v barvě, kte-
rá koresponduje s diamantovým stropem,“ vyjme-
noval kastelán. Vše podle něj bylo načasováno
přesně tak, aby se 29. února mohla na hradě konat
první letošní svatba. „Svatebčané si ji vybrali kvů-
li přestupnému roku,“ řekl Kubů.
První prohlídkový okruh bude na hradě otevřen ve
stejném rozsahu jako loni. Nezmění se ani ceny
vstupného. Změny čekají na návštěvníky na dru-
hém okruhu, který ale bude otevřen až 1. června.
Ten zahrnuje i kapli svatého Kříže a je třeba si na
něj dopředu rezervovat vstupenku. „Součástí je
také prohlídka strážnice, která sice byla otevřena i
loni, letos ale bude nově  vybavena kulturním mo-
biliářem. Máme o tom dohodu s Národním muze-
em, které zapůjčí různé zbraně,“ řekl purkrabí,
který odhaduje, že v prvních měsících na hrad za-
míří především skupiny italských studentů.
Správa památky chystá na letošní rok i několik ak-
cí a koncertů. „Letos hrad oslaví 660. výročí zalo-
žení. Rád bych k tomuto výročí na hradě uspořá-

dal koncert kytaristy Štěpána Raka,“ sdělil Kubů.
Na hradě – stejně jako v předchozích letech –
chystá jeden ze svých koncertů i producent a míst-
ní občan Janis Sidovský.

Na hradě se budou počátkem června odbývat také
části programu Královského průvodu. Právě pro
ten chce Středočeský krajský úřad nechat vytvořit
věrohodnou kopii říšské koruny. Ta by byla v rám-
ci průvodu každý rok přivezena do kaple svatého
Kříže a tam vystavena. „Uskutečnilo se výběrové
řízení, kterého se zúčastnili tři zájemci. Vyhrála
nejnižší nabídka za 800 tisíc korun,“ potvrdil
mluvčí krajského úřadu Martin Kupka.  O výběru
rozhodovala komise zástupců krajského a Národ-
ního památkového úřadu. Hlavními kritérii byla
nejen cena, která se pohybovala od 800 tisíc do
1,5 milionu korun, ale i garantovaná kvalita díla.
Originál koruny je nyní ve Vídni. A právě tam si
ho budou muset vítězové řízení jet nafotit a zdo-
kumentovat. Letos tak ještě císař Karel IV., které-
ho loni představoval herec Vladimír Čech, v prů-
vodu poveze divadelní atrapu. Vyhotovení repliky
říšské koruny, kterou z Karlštejna odvezl na po-
čátku 15. století král Zikmund, vítá i kastelán Ku-
bů. „Je to úžasný nápad. Věřím, že kopie bude k
nerozeznání od originálu,“ řekl Kubů. Na vzácnou
repliku by měla v průvodu dohlížet ochranka v
dobových kostýmech. „Císař bude mít stejné st-
rážce, jaké míval Karel IV. Tehdy v Čechách ne-
bylo bezpečněji než dnes,“ dodal mluvčí Kupka. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

MŮŽEME OTEVŘÍT? Kastelán Karlštejna Jaromír Kubů (vlevo) s dělníky, kteří průběžně rekonstruu-
jí hrad. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Střední Čechy - Který hrad či zá-
mek v České republice je nejpo-
hádkovější? Červená Lhota? Hlu-
boká? Křivoklát? Pernštejn? O
tom svým hlasem můžete rozhod-
nout i vy. Anketa na toto téma je
právě v plném proudu.
Druhý ročník ankety O nejpohádko-
vější hrad nebo zámek vyhlásil stej-
ně jako loni Národní památkový ús-
tav. Je do ní zařazeno zhruba devět
desítek historicky cenných objektů
spravovaných touto státní institucí.
Svá želízky v ohni má i poberoun-
ský, respektive podbrdský kraj – o
vítězství v anketě bojují hrady Karlš-
tejn, Křivoklát, Žebrák s Točníkem i
zámky Hořovice a Mníšek. Na konci
února zatím první tři příčky patřily
moravským zámkům - Hradci nad
Moravicí, který vedl s velkým odstu-

pem, Telči, jež obhajuje loňské pr-
venství v soutěži, a Raduni. V těs-
ném závěsu za nimi byl na »brambo-
rové« pozici prozatím nejúspěšnější
ze středočeských zástupců – zámek
Konopiště. Karlštejn byl průběžně
dvanáctý, naopak Mníšek pod Brdy
čtvrtý od konce.
Jak se ankety zúčastnit? Svůj hlas
některé z památek můžete až do 25.
března odevzdat na webových strán-
kách Národního památkového ústa-
vu. Přesný návod najdete na adrese
www.npu.cz. Po ukončení ankety
budou z hlasujících vylosováni tři
účastníci, kteří obdrží volné vstupné
pro sebe a svoji rodinu na hrad nebo
zámek ve správě NPÚ podle vlastní-
ho výběru a k tomu publikace z aktu-
ální produkce památkového ústavu.

Miloslav FRÝDL

Armáda pustí lidi k »srdci« Brd
OD KVĚTNA BY MĚLY BÝT O VÍKENDECH PŘÍSTUPNÉ PADRŤSKÉ RYBNÍKY

Uspěje Karlštejn v soutěži O nejpohádkovější hrad? Foto ARCHIV

Střední Čechy – Turisté se
mohou těšit na zajímavý »dá-
rek«. Ještě na jaře by měla být
veřejnosti zpřístupněna nej-
krásnější místa vojenského
újezdu Brdy – Padrťské rybní-
ky. Šedesát let se sem přitom
legálně nesmělo.
Armáda tak pokračuje v postup-
ném uvolňování částí rozsáhlé-
ho vojenského výcvikového
prostoru, který sahá od Jinců až
po Rožmitál a Mirošov. Před ne-
dávnem už takto bylo lidem
umožněno o víkendech a stát-
ních svátcích vstupovat do okra-
jových částí újezdu.

Nově by se ve stejných dnech
měli turisté dostat až na hráz
Padrťských rybníků, jež se na-
cházejí nad vsí Trokavec a patří
k nejvzácnějším a nejkrásnějším
místům brdských lesů. Celá ob-
last v samém srdci Brd je navr-
žena do evropské soustavy chrá-
něných území Natura 2000.
„Po šedesáti letech budou mít li-
dé legálně přístup do této části
vojenského újezdu,“ řekl webo-
vému portálu Aktuálně.cz mluv-
čí ministerstva obrany Andrej
Čírtek. Zpřístupnění Padrťských
rybníků požadovali brdští staro-
stové poté, co s armádou začali

vyjednávat o americkém radaru.
Ten, pokud s tím bude souhlasit
parlament, by měl vyrůst zhruba
půldruhého kilometru od Hořej-
šího rybníka, tedy na dohled od
budoucí turistické a cyklistické
trasy.
Armáda počítá s tím, že by stez-
ku k Padrťským rybníkům moh-
la zpřístupnit v květnu nebo  v
červnu. „Záleží to i na výsledku
pyrotechnického průzkumu,“
dodal mluvčí Čírtek s tím, že
bude rovněž nutné vybudovat
dřevěný most, který povede přes
část rozbité hráze rybníka. 

Miloslav FRÝDL

Anketa rozhodne, která památka je nejpohádkovější
SVŮJ HLAS MŮŽETE POSLAT TAKÉ KARLŠTEJNU, KŘIVOKLÁTU, MNÍŠKU ČI ŽEBRÁKU S TOČNÍKEM
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»Světový« Saunders zahraje v kině
ČERNOŠICKÉMU PUBLIKU SE PŘEDSTAVÍ BASISTA, KTERÝ HRÁL S ERICEM CLAPTONEM ČI S JOAN BAEZ

Černošice - Fernando Saunders,
virtuózní newyorský hráč na baso-
vou kytaru, zahraje v Černošicích.
Koncert se v místním Club kině
koná 14. března od 20.30.
Saunders, který kromě toho, že skvě-
le ovládá basovou kytaru, také zpívá,
skládá a produkuje koncerty, patří
mezi absolutní světovou muzikant-
skou elitu. Od 80. let spolupracuje s
uznávaným představitelem městské-

ho rocku Lou Reedem, jehož dopro-
vází na turné jako basista a vokalis-
ta. Je jedním z nejvyhledávanějších
studiových a doprovodných muzi-
kantů pro turné světových hvězd -
nahrával a vystupoval s hvězdami
jako jsou Steve Winwood, Eric Clap-
ton, Joan Baez, Jeff Beck či Jan
Hammer. V Černošicích vystoupí s
autorským projektem v podání vlast-
ní kapely složené ze špičkových ev-
ropských muzikantů. Jejich české
turné 2007 se setkalo s obrovským
úspěchem u folkového i rockového
publika. Pavel BLAŽENÍN

Muzikantská extratřída, newyorský basista Fernando Saunders. Foto ARCHIV 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
8. 3. 18.00 KOUZELNÁ ROMANCE 
15. 3. 18.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 

KINO ŘEVNICE
7. 3. 20.00 ANNIE HALL 
8. 3. 16.00 ŘÍŠE HRAČEK 
8. 3. 20.00 KRÁLOVNA ALŽBĚTA:
ZLATÝ VĚK 
14. 3. 20.00 LA DOLCE VITA 
15. 3. 16.00 KOUZELNÁ ROMANCE 
15. 3. 20.00 VÁCLAV 

KINO MÍR BEROUN
3. 3. - 6. 3. 18.30 (Út 17.30, Čt 20.00)
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
4. 3. 20.00 ŽELVY MOHOU LÉTAT
6. 3. - 12. 3. 17.30 (Pá-Ne 15.30 a 17.30,
Út 15.30) NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
7. 3. - 9. 3. 20.00 LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
10. 3. - 11. 3. 20.00 (Út 17.30) LET'S
DANCE 2 STREET DANCE
11. 3. 20.00 NOVÝ SVĚT
12. 3. - 13. 3. 20.00 (Čt 18.30) LÁSKA
ZA ČASŮ CHOLERY
14. 3. - 17. 3. 18.30 (So 17.30 a 20.00, Po
17.30) SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET
15. 3. - 16.3. 15.30 ALVIN A CHIP-
MUNKOVÉ
17. 3. 13.45 ERAGON
17. 3. - 18.3. 20.00 (Út 17.30) OBČAN
HAVEL

CLUB KINO ČERNOŠICE
4. 3. 20.00 P.S. MILUJI TĚ
6. 3. 20.00 SLADKÝ ŽIVOT 
11. 3. 20.00 KRÁLOVNA ALŽBĚTA
13. 3. 20.00 POSLEDNÍ VLAK

KINO RADOTÍN
7. 3. 17.00 a 19.30 ŘÍŠE HRAČEK
8. – 9. 3. 17.00 a 19.30 NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ
9. 3. 15.00 A ZASE TA ŽOFKA
14. 3. 17.00 a 19.30 … A  BUDE HŮŘ
15. 3.17.00 a 19.30 JÁ, LEGENDA
16. 3. 15.00 KRAKONOŠ A STRAŠIDLO

Na besedě můžete ochutnat italské víno
Dobřichovice - Cestopisná beseda o toskánské oblasti ALTA MAREM-
MA TOSCANA spojená s degustací kvalitních italských vín se koná 15.
března od 19 hodin ve Fürstově sále v Dobřichovicích. 
Málo známá oblast italského Toskánska Horní toskánská Maremma leží při
Follonickém zálivu (ostrov Elba), mezi městy Grosseto a Cecina. Je zajíma-
vá dějinami i okouzlující krajinou s překrásným tyrhénským pobřežím na
jedné straně a Metalickými vrchy na straně druhé. Je zde mnoho krásných
vesniček s přátelskými a vtipnými obyvateli, kde člověk neví přesně, které
století se právě píše. Báječná toskánská kuchyně a vynikající víno vám
nechají zapomenout na ostatní svět. Součástí přednášky s diapozitivy, kterou
povede Jan Kříž, bude degustace italských vín.             Andrea KUDRNOVÁ

Tipy NN
* 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)
* Hudební uskupení Beer Sanato-
rium hrající boogie, blues a český
pivní bigbít si můžete poslechnout 8.
3. od 16 do 21.00 v restauraci Pivní
Sanatorium v Radotíně.              (mif)
* Komorní koncert s názvem Prolí-
nání se koná 11. 3. od 18.00 v kon-
certním sále ZUŠ Černošice. Vys-
toupí violistka Jana Vavřínková-
Douchová a houslistka Jana Vonáš-
ková–Nováková. Zazní skladby J. S.
Bacha, J. Haydna, S. Prokofjeva, G.
F. Händela a B. Martinů.             (mif)
* Jazzová skupina Jocose Jazz se
zpěvačkou Elenou Suchánkovou za-
hraje 12. 3. od 20.30 v Club Kině
Černošice. (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)
* Velikonoční dílny se uskuteční 15.
3. od 9 do 13.00 v budově 2. stupně
základní školy v Radotíně. Zájemci
si mají donést dvě vyfouklá vejce,
jedno vejce rozkleplé na 2 půlky a
košíček nebo krabičku na hotové vý-
robky. Vstupné 70 Kč. (mif)
* Jarní trhy se konají 16. 3. na nád-
voří zámku v Dobřichovicích. K má-
ní budou pomlázky, kraslice, zhléd-
nete pečení beránků, ukázku dráto-
vání i malování kraslic. Celý den
pouliční divadlo Trakař.              (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)
* Výstava Pruhovaná krása – Ka-

nafas od historie po současnou tvor-
bu Evy Jandíkové bude ve Středo-
českém muzeu v Roztokách u Prahy
přístupná do 30. března. (mif)
* Výstava Sladká šedesátá léta je v
berounském Muzeu Českého krasu
přístupná do 2. 4.  K vidění jsou běž-
né předměty těchto let: nábytek, kni-
hy, hračky, oděvy...  (mif)

Řevnické Notičky budou plesat ve Třebani
Zadní Třebaň – Tradiční Hudební ples pořádá již podeváté dětská lido-
vá muzika Notičky z Řevnic. Mladí muzikanti opět připravili večer plný
hudby, tance a překvapení.
Ples se koná 15. 3. od 19.00 hodin v zadnotřebaňském Společenském domě.
„Lidový dům je uzavřen a v okolí není vhodnější prostor pro takovou akci,“
uvedla vedoucí souboru Lenka Kolářová. Příznivci hudby a tance se mohou
těšit na hudební doprovod v podání Notiček i tanečního orchestru Karavel.
Notičky se postarají o dvě překvapení, oblíbenou dámskou volenku či o bo-
hatou tombolu. „Hosté se mohou těšit i na půlnoční losování hlavní výhry,“
zve Kolářová.
Záhy po plesu se Notičky vydají na tradiční velikonoční koledování po Řev-
nicích a týden poté pak na třítýdenní cestu do Spojených Států, kde budou
reprezentovat Českou republiku na mezinárodním hudebním festivalu World
Fest. Pavla PETROVÁ

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

* součástí akce bude prezentace
vozů značky Chevrolet na návsi 

v Zadní Třebani spojená 
se soutěžemi o hodnotné ceny

sobota 26. dubna
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Na lebku nepište tajným inkoustem!
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 28)

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
Panama. (NN)
Den po příjezdu do další a poslední
Středoamerické země dovršujeme
půl roku našeho cestování. Moc si od
Panamy neslibujeme, a tak si pro ni
vyhrazujeme pouze 3 týdny. Hlavní
je, abychom oslavili Martinovy nad-
cházející narozeniny na pláži, u mo-
ře, to je jeho přáním a neměl by to
být problém… Nejprve přijíždíme z
pohraničního města David k pobřeží

do Las Lajas, kde strávíme pár očist-
ných dní bez lidí. Je mimo sezonu, a
tak jsme na snad 50 km plážovém
úseku úplně sami. Seznamujeme se s
Kolumbijcem Daironem, který sem
před několika lety s rodinou emigro-
val a živí se jako správce plážového
komplexu s bungalovy. Po pár dnech
se z nás stávají velcí přátelé.
Panama je díky své zeměpisné polo-
ze útočištěm pro různé druhy divoké
zvěře. Je domovem  tisíce druhů do-
morodých ptáků, několika set druhů
savců a plazů a kilometry chráně-
ných útesů. My si vybíráme Boquete
a Národní park vulkánu Barú. Hnáni

touhou vidět bájného ptáka quetzala,
vyšplháme několik km až k samot-
nému vchodu parku, kde jsme ujiště-
ni, že před několika dny tu byl spat-
řen francouzskými mladíky. Pár ho-
din bloudíme hustým porostem, hle-
díce do korun stromů, ale opět nemá-
me štěstí. Kolibříků a hmyzu je všu-
de dost, ale quetzal nám zůstává sk-
ryt. S Boquete se tím pádem loučíme
a následujíce rad přítele Dairona se
vydáváme do Panama City, města
mrakodrapů, levného zboží a proslu-
lého průplavu.
Stavbu Panamského průplavu zahájil
francouzský inženýr  Ferdinand Les-

seps roku 1881. Desetitisíce dělníků
ze 100 zemí jsou za příslibu vysoké-
ho platu kvůli práci do této malé ze-
mě přivezeni, ze všech koutů světa.
Po prvních 8 letech umírá skoro pol-
ovina ze 45 000 tvrdě pracujících,
vinou klimatických podmínek, hadů,
hmyzu, zápalů plic a nemoci beri-
beri. V roce 1889 francouzská spo-
lečnost bankrotuje, zbývající maje-
tek a stroje odkupují Američané,
kteří úspěšně dokončují roku 1914.
S Daironem, který nás přijíždí nav-
štívit a provést hlavním městem, se
odebíráme spatřit ten zázrak na vlas-
tní oči.       Daniela ROHLÍČKOVÁ

Podbrdsko - Přes rok už otiskujeme volný seri-
ál, v němž vás seznamujeme s »trampskou lati-
nou«. V dnešním pokračování vám nabízíme
návod, jak psát šifrované dopisy.    

Po několika návodech, jak napsat dopis tajným
nebo třeba neviditelným písmem, dostaneme se
konečně k tomu, jak se tvoří a píšou dopisy šifro-
vané. Opět se můžeme odvolat na znalosti čtenářů
dobrodružných a špionážních románů, kde hrdi-
nové převáželi tajné zprávy napsané na nejrůzněj-
ších částech oděvu nebo »nenápadně« vepsané
třeba v modlitební knize. S tím pak souvisí v poz-
dějších dobách i šifrované či zakódované zprávy
přenášené vysílačkami. 
My se však vrátíme prozaicky k tajemství šifrová-
ní, které obohatí hry na výpravách a táborech.
Zašifrovat zprávu je zábavné, ale někdy bývá ještě
větší legrace to po sobě rozšifrovat zpět. Naivní je
napsat slova pozpátku a říkat tomu šifra, to snad
nedělaly ani jiskry na pionýrských táborech. Že je
to pod zálesáckou důstojnost je víc než zřejmé. 
Historicky jsou doložené šifry vytvořené tzv.
»mřížkou«. Po vyplnění (nebo přečtení) písmen v
jednotlivých  čtverečcích je totiž srozumitelný jen
majiteli stejné mřížky. Po vyplnění (nebo přečte-
ní) čtverečků se mřížka vždy otočí o 90 stupňů. 
Utajení této šifry záleží samozřejmě na utajení
mřížky – protože i ta se může ztratit nebo tajně
okopírovat, jako se to například stalo novému hra-
běti Monte Christovi.
Jednoduchou šifru získáte i přehozením určitých
písmen v abecedě nebo převodem písmen do libo-
volně zvolených číslic (např. A=18, B=1, Z=5).
Určitým číslem můžeme pak i naznačit, že vý-

znam se posunuje o 1 číslo dále: (pak  A=19, B=2,
atd.) To je už ale způsob, který je poměrně nároč-
ný a může zamotat hlavu i zkušenému šifrantovi.
Číslicové šifry v různých kombinacích se považu-
jí za nejdokonalejší, ovšem složitou práci šifrantů
i vlastní dešifrování obstarávají dnes stroje. 
O morseovce jsme už hovořili v jednom z před-
chozích dílů našeho povídání. Je to jen otázka zá-
bavy a nápadů, jak zašifrovat zprávu do více méně
nápaditých obrázků. 
Ani zkušený spojař nemá při šifrování a signali-

zaci patent proti omylům. Pak to dopadne jako s
»tichou poštou«. Nesignalizujeme proto, že kama-
ráda právě uštkla zmije nebo že poslední večerní
vlak odjíždí za 5 minut. V takových případech je
zřetelně artikulovaná věta daleko praktičtější. Šif-
rují se zprávy krátké a obvykle jen ta část posel-
ství, která musí zůstat utajena. Pracné luštění by
se mohlo protáhnout daleko do noci, zatímco vý-
prava skončila už odpoledne. 
Možností, jak přenášet zprávy, je jak vidět nepře-
berné množství. Za zmínku stojí jeden starý způ-
sob, který používaly před mnoha sty lety mongol-
ské kmeny, ale nedoporučujeme ověřovat v praxi:
Vezme se jeden posel (je-li zpráva delší tak dva)
a ostříhá se mu hlava dohola. Na vyholenou lebku
se napíše zpráva, buď obyčejně nebo šifrovaně,
načež se počká až vlasy dorostou. Pak se posel
odešle k příjemci, který zase dá poslovi hlavu ost-
říhat a zprávu si pohodlně přečte nebo rozšifruje.
Chce-li napsat odpověď, postupuje stejným způ-
sobem. Na oholenou lebku se zásadně nepíše taj-
ným inkoustem. Při ohřívání nad svíčkou by se
posel asi zmítal a zpráva by nebyla dobře čitelná.

Vladimír ROGLZakuklená morseovka.    Kresba Jiří PETRÁČEK  

V Panamě žije tisíc druhů domorodých ptáků
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 10)

Další várka fejetonů doputovala
od našeho spolupracovníka z
Klimkovic u Ostravy. Postupně
vám je budeme nabízet.            (NN)

Náš soukromý jídelníček donedávna
nikterak nečouhal z řady menu ji-
ných domácností  - zkrátka ode vše-
ho něco. Pokud by rodinu oslovil zví-
davý sociolog (psycholog, výživo-
log), aby prozradila, co konzumuje
teď, že on na oplátku každému sdělí
povahu jeho povahy, snad by se po-
divil. Už se nenecháme honit mls-
nou, dali jsme si zajít chuť na baštu
podle nálady, do hodování se vetřel
železný stravovací řád, takže jisté
poživatiny jíme cíleně.
„Potřebuju ještě čtyři vršky od mine-
rálky Magnum,“ hlásí matka před
mým odchodem do sámošky. A tak
místo oblíbených dvanáctek expre-
sním způsobem do hrdla vpravuji litr
a půl nerostné vody. Pod některými

plíšky si totiž hraje na
schovku symbol výhry.
Tentokrát ovšem ledviny prolévám
zbytečně.
V pátek se neminerálkovalo, ale pu-
dinkovalo. Hladká hustá kaše se
však nevařila, zato smíchávala z šes-

ti pytlíků s banánovou příchutí, aby-
chom sexteto vystřižených firemních
log v sobotu vypravili do ústředí.
Přepudinkován bych okamžitě zabo-
řil čelisti do sebetučnějšího uzeného
bůčku nebo se čuněti zakousl rovnou
do podhrdlí. Sliny se v puse hroma-
dily marně: od snídaně se děly po-
lévkové orgie. Do hrnce jsme vsypa-
li obsah sedmi krabiček a vařečky si
mnuly  ruce, že horká voda a sáčky
kuchtí za ně.
Ve spánku se mi nevybavovaly svůd-

né topmodelky, ale toppo-
lévky na pocákaném sto-
le. Díky zavřenému poš-

tovnímu úřadu jen neděle
znamenala  odpočinek od nuceného
gurmánství. 
Hned v pondělí ráno jsem odfrčel do
samoobsluhy pro dia-minerálky a
bednu lahvové desítky. Odpoledne
chybělo po jednom víčku se správ-
ným označením, proto vyrážím ob-

starat novou várku alka i nealka.
Kdo časnou nocí šel poblíž domu s
otevřeným oknem a nepatřil k hlu-
chým, musel si ukroutit krk nad Jiřči-
ným škemráním: „Kamile, dej si ješ-
tě ty čtyři piva!“  
Dnešek jsem tipoval na poklidnější.
Ve skříni se nepovalovala žádná ne-
kompletní obálka připravená pro
pošťáka. V pět se vrací Jiřka: „Podí-
vej se,“ vytahuje barevný leták, „za
tři loga máme kšilt, za osm plážovou
tašku, za patnáct dokonce plážovou
osušku.“
Po přinesení a rozbalení pochutiny
se kávovar rozjel, aby se asi už nikdy
nezastavil. U páté alkaloidové porce
mě bafl čertův nápad. Půjde-li zítra
Jiřka zas kolem kofeinovo-teinových
bomb, že bychom během probdělé
noční směny souběžně s čajováním
mohli stihnout i sběr ústřižků z pán-
ských ochran... 

Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Žena škemrala: Kamile, dej si ješty ty čtyři piva…

FEJETON
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O školáka Rudu se »perou« televize
JEDENÁCTILETÉHO ZADNOTŘEBAŇANA NATÁČELA NOVA, ZANEDLOUHO BUDE V ČESKÉ TELEVIZI

Zadní Třebaň - Jedenáctiletý školák Rudolf
Dyr ze Zadní Třebaně se nedávno objevil na
obrazovce televize Nova. V pořadu Střepiny
byl představen spolu s dalšími dvěma dětmi,
držiteli Zlatého oříšku za rok 2007. 

Zlatý oříšek je soutěž pro nadané a šikovné děti od
6 do 14 let, které daný rok vytvoří nebo vykonají
něco mimořádného v jakémkoliv oboru. Každý
rok je pak vyhlášeno deset vítězů. Ruda Dyr do-
stal ocenění za animovaný film a komiks. Tomu se
věnuje už delší dobu, již dříve získal také ceny za
filmy Pravěký kuchař, Dino nebo Mimozemšťan s
dárkem.   
„Šttáb Novy byl v lednu u nás a v Dílně animova-
né tvorby v Řevnicích, kam Ruda jednou za měsíc
chodí,“ řekla maminka nadaného školáka Lucie

Povýšilová. Podle ní by se chtěl Ruda tomuto
oboru věnovat i v budoucnu. 
„Zatím přemýšlíme, co s ním dál, abychom ho
podpořili. Výtvarný kroužek už pro něj není, ale
na něco jiného je zatím ještě malý,“ dodává
Povýšilová.
V blízké době by měl být Ruda vidět také v dět-
ském pořadu Hřiště 7 České televize, kde bude
představeno všech deset letošních držitelů Zlatého
oříšku. Diváci pak svými hlasy rozhodnou o cel-
kovém vítězi. Lucie PALIČKOVÁ

Cizinec si při icesurfingu
bruslí málem podřízl krk
Řevnice, Lipno - Hodně úrazů při icesurfingu
zaznamenali poslední dobou zdravotníci z řev-
nické záchranné služby. Ze stanice ve Frym-
burku vyjíždí záchranka často ke zraněným
lidem na přehradu Lipno. 
Při icesurfingu se jezdí po ledu s malou plachet-
nicí, přidělanou na bruslích. „Když fouká větší
vítr, někteří lidé to neuřídí a padají, často se pak
říznou bruslemi nebo si něco zlomí pádem na
led,“ přiblížil šéf záchranky Bořek Bulíček. Podle
něj ošetřovali lékaři v poslední době dva vážné
úrazy zahraničních turistů. „Jeden z nich si brus-
lí téměř podřízl krk a navíc ještě rozdrtil čelist,
musel být převezen na chirurgii do Budějovic,"
dodal Bulíček. Dalším lidem ošetřovali zlomeni-
ny či drobné řezné rány.  (lup)

Z našeho kraje…
* Staronové webové stránky má od konce února
poberounská hudebni skupina Třehusk.  Stránky v
původním vzhledu, ale s aktualizovaným obsa-
hem a zjednodušeným ovládáním se přesunuly na
novou adresu http://trehusk.nasenoviny.net. S tím
souvisí i změna adresy elektronické pošty. Své zp-
rávy pro hudebníky nyní odesílejte na tre-
husk@nasenoviny.net. Na tuto adresu můžete psát
i své názory a  připomínky k samotným webovým
stránkám. (JoK)
* Závory na železničním přejezdu v Černošicích
nefungovaly dva dny na konci února. Vlaky do-
konce projížděly přes přejezd i v době, kdy byly
závory otevřené. Černošicím chybí mimoúrovno-
vé křížení a centrum města je tak i v případě fun-
gujících závor často ucpané a neprůjezdné.

Pavel BLAŽENÍN 
* Bez lupu odešel neznámý zloděj z kadeřnictví v
Dobřichovicích o víkendu před 25. 2. Lotr vypá-
čil dvoje dveře vedoucí do provozovny a vnikl do-
vnitř. V prostorách pronajatých kadeřnici z Mníš-
ku pod Brdy (*1953) vše prohledal, rozházel věci,
ale nic neodcizil. Obsah zásuvek přebral a nechal
ležet rozházené. Poškozením dveří zloděj způso-
bil majiteli domu z Lipenců škodu 3000 Kč.  (vš)

Hlavně, aby »bobr« přežil...
Občas se dívám na televizi. Vysílají tam události z
jiného světa. Někdy jsou to chobotničky - modrá a
zelená, jindy pajduláci z plastelíny - modrej a
oranžovej. V tom, co jsem viděl »z jiného světa«,
byli také modří a zelení a oranžoví. A k tomu ještě
černí a rudí. A všichni jedli chlebíčky, vedli řeči a
šlo jim o blaho lidu. 
Bylo vidět, že to mají náročné. To nebylo jako v
oněch dětských filmech, kde se modrý se zeleným
kamarádí opravdu a nejen naoko. V dětských fil-
mech se kamarádí dokonce modrý s oranžovým.
Ale tady modrý na zeleného křičel, protože »klid-
ně by klidně zabil bobra, aby zachránil strom«. O
jakého bobra jde, ptal jsem se hned. Snad ne o
mého kamaráda Bobra, se kterým jsem jezdíval
na tábory? I když mezi námi, on byl Bobr dost
často »na zabití«. Nebo snad zelený chce zabít
»bobra«, o kterém píše Kurt Vonnegut? Ale to pak
hrozí vyhynutí celému rodu! Asi jde »jen« o malé
chlupaté zvířátko, ale... Dokáže si vůbec modrý
představit, jaké je to pro zeleného obrovské trau-
ma? Koho zabít a co zachránit? Nejlépe snad ne-
chat bobra porazit strom a pak ho zabít a svést to
na globální oteplení?! 
Ale ať tak nebo tak, je to pro zeleného potíž, už s
ním ani krávy nemluví, jak si nedávno postěžoval,
a přitom on měl na mysli jen a jen jejich blaho. 
A pak mě napadlo: Což takhle pozvat všechny
modré, zelené, oranžové a jinobarevné na jubilej-
ní 20. masopust. Vždyť takovou frašku, jakou oni
umí, to nikde nekoupíte. Hlavně je nenechat volit
nejlepší masku nebo koblihu, to bychom se nedo-
čkali a bylo by to k pláči. Ale na druhou stranu -
fraška k pláči, to tu také ještě nebylo. Hlavně aby
to »bobr« přežil. Josef KOZÁK

Školák Rudolf Dyr s cenou, kterou dostal za vítěz-
ství v soutěži Zlatý oříšek. Foto ARCHIV

V Řevnicích explodovala
plynová bomba u přívěsu
Řevnice - Plynová bomba u staršího obytného
přívěsu parkujícího v ulici Pod drahou explo-
dovala 24. února po třetí hodině odpoledne.
Kolemjdoucí občan zavolal hasiče.
Ke karavanu byly připojené dvě desetikilogramo-
vé lahve s propan-butanem. Jedna láhev byla tak
zkorodovaná, že se u hrdla bez viditelné příčiny
roztrhla, ventil uletěl do velké vzdálenosti, ale k
výbuchu plynu nebo k požáru naštěstí nedošlo.
Vzniklým otvorem na lahvi unikl propan-butan
ještě do příjezdu hasičů, ti potom uzavřeli a odpo-
jili druhou nádobu. Nakonec si přívěs převzal
jeho majitel z Prahy-Radotína. Zásahu se zúčast-
nila jednotka HZS z Řevnic se čtyřmi hasiči. (vš) 

Zloděj měl smůlu, kradený
automobil byl nepojízdný
Řevnice, Dobřichovice – Smůlu měl zloděj,
jemuž se zalíbil vůz Alfa Romeo parkující v
ulici Komenského v Řevnicích. S autem, které
hodlal zcizit, neodjel. Bylo totiž nepojízdné.
Vozidlo patřící společnosti z Českých Budějovic
mělo rozbitou baterii a od 1. února stálo před
domem zaměstnance firmy. O komplikaci s bate-
rií nevěděl zloděj, který si otevřel dveře, rozlomil
spínací skříňku a snažil se automobil ukrást.
Když chtěl řidič na konci února přeparkovat na
zahradu, našel sice dveře i okna nepoškozené, ale
spínací skříňka uvnitř nesla stopy násilného jed-
nání. Výměna spínací skříňky u tohoto vozu vy-
jde na 50 tisíc korun. 
Škoda 5 tisíc korun vznikla také při vloupání do
osobního automobilu, který parkoval v dobřicho-
vické ulici Za parkem v noci na 22. února. Nezná-
mý arebák v době mezi 19.00 a 6.50 poškodil a
odemkl zámky vozidla Peugeot boxer patřícího
firmě z Černého Kostelce. Poté automobil prohle-
dal a odcizil osobní doklady řidiče, technický
průkaz a platební kartu Visa. (vš) 

Ve Třebani se objevilo
padesát nových značek
Zadní Třebaň - Nové, reflexní dopravní značky
se objevily na silnicích a ulicích Zadní Třebaně. 
„Akce se týká asi padesáti značek umístěných na
vjezdu nebo výjezdu z krajské komunikace, k to-
mu ještě několika značek ve vnitřních lokalitách,“
řekl zadnotřebaňský starosta Lubomír Schneider.
Podle něj se náklady na jejich výrobu a umístění
pohybují kolem 130 tisíců korun. Shodou okol-
ností byl v polovině února vyhlášen Grant na do-
tování akcí spojených s bezpečností provozu na
silnicích ve Středočeském kraji. „Výše dotace
může být až osmdesát procent nákladů, takže
jsme žádost podali,“ dodal Schneider.             (lup)
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Zadní Třebaň - Několik desítek fo-
tografií zachycujících atmosféru
zadnotřebaňského masopustu do-
putovalo od čtenářů na adresu Na-
šich novin.
Snímky nám poslali Jitka Švecová,
Věra Vokálová, Jaroslava Zavadilo-
vá, Michaela Feureislová i Kamil Ja-
roš. Moc a moc děkujeme - fotky se
staly součástí archivu, který si vede-
me od roku 1990, kdy se v Zadní
Třebani konal v novodobé historii
masopust poprvé. V současné době
tento archiv čítá odhadem už skoro
dva tisíce fotografií.
Děkujeme také všem obyvatelům
Zadní Třebaně, kteří přivítali maso-
pustní průvod maškar jedlým či te-
kutým občerstvením. Letos jsme na-
počítali třicet domů, jejichž majitelé
nás pohostili. Komise, jež vybírala
ze všech pohoštění to nejlepší, měla
těžkou práci. Nakonec rozhodla, že
nejlepší dobroty připravili Jindáčko-
vi, Malých a Vaňkovi. Mohou se tě-
šit na odměnu.       Miloslav FRÝDL

Vzkaz čtenářům: Díky za fotografie!
NEJLEPŠÍ MASOPUSTNÍ POHOŠTĚNÍ PRŮVODU PŘIPRAVILI JINDÁČKOVI, MALÝCH A VAŇKOVI

VEZMĚTE SI! »Policajt« Jiří Petříš na-
bízí pohoštění.    Foto Věra VOKÁLOVÁ

Zadní Třebaň - Masopust podle tradice začíná
na Tři krále a končí Popeleční středou. V NN 2
a 3/08 jsme začali vzpomínat, jak se masopust
slavil v polovině 19. století. Dnes vyprávění
uzavíráme.    (NN)
Podobně jako v Zadní Třebani se masopust ctil v
celém okolí, zejména v blízké Litni. Tam maška-
ry zavítaly i do zámku. Rytíř Daubek, přející čes-
kému vlastenectví, je vždy štědře
obdaroval. Někdy průvod putoval z
Litně do Vlenců, kde v zámečku če-
kala chasa s masopustními pochout-
kami. Celou cestu vířily malé bubínky, takže to
chvílemi vypadalo, jako by vojáci pochodovali na
nepřítele.
V devadesátých letech 19. století se již projevoval
ve společenském životě vliv zakládaných vlaste-
neckých a dobročinných spolků. Ty se o masopu-
stu chtěly blýsknout před celou obcí. Tak se maso-
pust zvolna stal dobou bálů a slavné masopustní
reje přerůstly v maškarní veselici, končící karne-

valem dospělých i dětí. V této podobě přetrvaly až
do 1. světové války, za níž se veselice nekonaly a
obcí táhl jen průvod maškar, spíše smutný než ve-
selý. Vždyť tolik mládenců chybělo a někteří již
navždycky. Ani po válce se už mladí lidé nedo-
vedli oddat nespoutanému veselí. Období maso-
pustu naplnily plesy, pořádané hasiči, Sokoly, Be-
sedou Havlíček, legionáři či baráčníky. Ti měli ke

staročeským masopustům nejblíže a
často se ujímali pořádání maškarního
reje, ale k jeho zašlé slávě ho již ne-
dokázali probudit.

Život v Zadní Třebani se zásadně změnil, zmoder-
nizoval. Po návsi již neklapaly dřeváky, obec i sta-
vení osvětloval elektrický proud. Třebaňáci za
dvacet let ve svobodném státě kulturně i společen-
sky přilnuli k Řevnickým. Tam navštěvovali veli-
ké bály a společenské slavnosti. Jen ten maškarní
rej jim zůstal, i když ne tak bohatý. To vše přeru-
šila druhá světová válka, kdy zábavné akce byly
zakázány. (Dokončení na straně 9)

HISTORIE

Masopust se držíval všude po okolí
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ: TŘEBAŃÁCI ZA PRVNÍ REPUBLIKY PŘILNULI K ŘEVNICKÝM

Do Steinerothu původně chtělo jet více nadšenců...
MANŽELKA STAROSTY ZADNÍ TŘEBANĚ VĚRA SCHNEIDEROVÁ REAGUJE NA ČLÁNEK OTIŠTĚNÝ V MINULÉM ČÍSLE

SOUSEDÉ. Hlásnotřebaňané Ilona Gartová a Ivan Nessler v průvodu
zadnotřebaňského masopustu. Foto Jitka ŠVECOVÁ

V minulých Našich novinách jsem se pozastavil
nad tím, že starosta Zadní Třebaně dal před
oslavami masopustu ve »své« obci přednost
masopustu v německém Steinerothu. Na moji
poznámku reagovala starostova choť Věra
Schneiderová.                              Miloslav FRÝDL
Mrzí mě, jakým nevybíravým způsobem napadl
pan Frýdl mého manžela za neúčast na jeho zad-
notřebaňském masopustu.
Na masopust do německého Steinerothu původně
chtělo jet několik nadšenců, ale nakonec se to ni-
komu nehodilo, a tak se manžel roz-
hodl, že pojede. Chci touto cestou
poděkovat manželům Hance a Vít-
kovi Tučkových, kteří ho doprovodili, protože po-
važovali naši účast za důležitou pro další rozvoj
přátelství mezi obcemi. 
Od prvního masopustu v roce 1990 jsme se s man-
želem pravidelně a s nadšením masopustních prů-
vodu i zábav ve Třebani zúčastňovali. Maškarní
průvod, pokud jsem byla doma, jsme vždycky po-
hostili a nikdy mě nenapadlo to spojovat s povin-
ností manželky starosty. Prostě nás to bavilo. V té
době jsem také někdy nechápala lidi, které náš
průvod nezajímal, ale moc jsem nad tím nekou-
mala. Až o mnoho let později mi došlo, že mají tře-
ba právě v den masopustu pracovní povinnosti,

zdravotní potíže a nebo se jim jenom tak, mezi lidi
nechce.  Věra SCHNEIDEROVÁ, Zadní Třebaň

Je hezké až dojemné, jak Věra Schneiderová brání
svého manžela. Stejně jako on však zjevně nechá-
pe jednu zásadní věc: Tím, čím je president pro
zemi či stát, je starosta pro obec. Vše, co činí, má
jinou váhu, než to, co činí jakýkoliv »obyčejný«
člověk. Tím, že Lubomír Schneider odjel slavit
masopust do zahraničí, vzkázal nepřímo organizá-
torům i účastníkům oslav v Zadní Třebani: Neza-

jímáte mne, přednější jsou mi jiní.
Těžko si představit, že by se napří-
klad starosta Svinař v čase svinař-

ského masopustu či starosta Letů v době masopu-
stu letovského sebrali a odjeli ze své obce, nota-
bene na jiný masopust. Myslím, že by je něco tak
absurdního ani nenapadlo. (Stejně jako by nejspíš
nenapadlo starostu Steinerothu jet na masopust do
Třebaně, když je ve stejném termínu masopust ve
Steinerothu). Všichni jsou totiž rádi, že podobnou
akci v obci, které »šéfují«, mají a dokáží dát naje-
vo, že to není samozřejmé, že si toho váží. 
To ale opravdu není případ starosty Zadní Třeba-
ně. Ten masopust ve »své« obci ignoroval letos,
loni, předloni, v roce 2005… Nechápe, že tím dá-
vá najevo spoustu věcí – třeba to, jak si »váží« slo-

žitě a těžce obnovovaných tradic, jaký je jeho vz-
tah k slavnosti, která do Zadní Třebaně pokaždé
přivádí stovky lidí a propaguje tuto obec široko
daleko, jaký je jeho vztah k organizátorům a ko-
neckonců i hostům, kteří se sem sjíždějí. 
Na termín turistického Candrbálu by si L. Schnei-
der výlet jistojistě nenaplánoval. A o to přesně jde
– pan starosta totiž dlouhodobě dělí obyvatele
Zadní Třebaně na ty, kteří jsou mu milí a blízcí, a
na ty ostatní. Jeho chování a vystupování tomu
pak přesně odpovídá. Jedny vynáší a pomáhá jim,
seč může, druhé ignoruje. Dobrý president nesmí
být presidentem jen někoho, musí – ať se mu to lí-
bí či ne – být presidentem všech lidí v zemi. Totéž
v měřítcích obce platí pro starostu.

Miloslav FRÝDL, Naše noviny

L. Schneider: Na parníku
slavit masopust nebudu!
V uplynulém čísle jste byli v mém článku o část
ochuzeni, proto se k němu vracím. V článku neby-
lo uvedeno, že návštěva byla oficiální, jako dárek
za obec jsme vezli knihu Berounsko na starých
pohlednicích a náklady včetně sudu 12° piva hra-
dili účastníci. O bohatém pohoštění si pan Frýdl
nemusí nechat zdát, bylo vždy připraveno, pokud
se průvod dostal do naší ulice a nebyl spěch na
vlak, každý se mohl občerstvit. Jinak se nebudu k
článku vyjadřovat, snad jen, kdyby byl jubilejní
masopust spojen s výletem na parníku po Vltavě,
tak se opět nezúčastním. 
Pro výstavbu kanalizace a vodovodu v obci hle-
dáme náhradní řešení pro vedení části jeho trasy,
neboť požadavky některých majitelů pozemků jsou
nepřiměřené. Co se týče sportovního areálu, za-
dali jsme vypracování ocenění stavby a realizaci
výběrového řízení na prováděcí firmu. Současně v
březnu požádáme o dotaci na výstavbu. Je reálná
možnost získat až 90% nákladů.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu prosím
choďte platit až po obdržení složenky. Počítačový
program nám neumožňuje evidovat úhrady před
vytištěním složenek. Poplatek za psa je splatný do
konce února a můžete jej uhradit kdykoliv.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Ujišťuji pana starostu, že se jubilejní, dvacátý ma-
sopust spojovat s výletem parníkem po Vltavě ne-
chystáme. To nejpodstatnější se napřesrok - tak,
jako v uplynulých devatenácti letech - odehraje na
zadnotřebaňské návsi a v zadnotřebaňských uli-
cích. Snad tedy tentokrát pan starosta před námi
nikam neujede.   Miloslav FRÝDL, Naše noviny

POLEMIKA
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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

Masopust se držel i po okolí
(Dokončení ze strany 8)
Lidé ještě nestačili setřást její následky, když se přivalila vlna nová, národ-
ním tradicím nepřející. 
Paradoxně byly za komunismu zakládány folklorní soubory, ale ze všeho
čišela účelovost na úkor staročeských národních tradic. Z vesnických maso-
pustů zbyly jen karnevaly, a to hlavně dětské. I ta doba však spěla ke konci,
když se generace mladých lidí rozhodla v Zadní Třebani staročeské tradice
obnovit. Několik nadšenců uspořádalo ve Třebani znovu masopustní rej s
průvodem maškar a večerní veselicí. Lidé přesycení všeho nařizovaného se
této příležitosti chopili. V únoru 1990 se v Zadní Třebani konal po mnoha
desítkách let zase pravý masopust. Součástí programu, který připravila sku-
pina mladých okolo regionálního zpravodaje Naše noviny, byla masopustní
fraška na návsi v podání řevnických ochotníků. Po ní následoval průvod
maškar obcí, tancovačka v Kulturním domě a konečně volba krále masopu-
stu. Je pravda, že masky se poněkud lišily. Vždyť vše kolem bylo jiné než
před sto lety. Šišky i koblihy však chutnaly stejně, právě tak jako dobrý
nápoj, jimiž byli účastníci maškarního průvodu hoštěni. Není již však ani
statků, ani chalup. Průvod od té doby provázejí muzikanti z kapely Třehusk.
Nevíří malé bubínky, ale nálada je přesto dobrá. Ožívá dobrý duch staročes-
kých masopustů. Ti, kteří je uměli slavit před sto lety, jsou tam někde upro-
střed průvodu. Radují se z mladých, kteří dokázali tradici obnovit, dokázali
se vrátit do dávných dob a najít radost ze svého počínání, jemuž dávají takto
pravou náplň, nový směr i smysl. A takové masopusty se rok co rok opaku-
jí. František ŠEDIVÝ

Na výpomoc na zahradě hledám 
silného muže, na výpomoc v domácnosti
spolehlivou ženu, nejlépe mladé manžele 
z okolí Zadní Třebaně. Odměna dle dohody. 

Zn. pravidelnost

Eventuální nabídky zašlete na adresu: 
kmarel@t-online.de, případně volejte 

v pátek 21. 3. na telefon 00420-32331739

Malování, lakování, 
montáž silikonového těsnění

Václav  Ř E H Á K
Zadní Třebaň

Tel.: 604 488 625

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 

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

Nyní jsme pro vás zřídili další 
prodejní plochu.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Ředitelka turnaje vyhrála, co se dalo
DO ZADNÍ TŘEBANĚ SE SJELI STOLNÍ TENISTÉ Z LIBČIC, KOSTELCE NAD ČERNÝMII LESY I VLAŠIMI
Zadní Třebaň - Osmý ročník tur-
naje ve stolním tenisu PING-
PONG Open 2008 patřil bezespo-
ru jeho ředitelce Jaroslavě Zavadi-
lové - na stupních vítězů stanula za
jediný den hned třikrát. 
„Na letošním turnaji se odehrálo 105
zápasů, a to za účasti devíti hráček a
třiceti hráčů,“ řekla hlavní organizá-
torka, Třebaňanka Jaroslava Zavadi-
lová, která získala zlata v katerogri-
ích ženy, čtyřhry žen i čtyřhry smíše-
né. Turnaje, který 23. února pořádal
zadnotřebaňský Klub českých turis-
tů, se zúčastnili nejen hráči z nejbliž-
šího okolí, ale i z Tetína, Libčic,
Kostelce nad Černými lesy a Vlaši-
mi. „Je skvělé, že se ostřílení bojov-
níci rok, co rok vracejí, ale i to, že

přijíždějí noví borci. Snad jen žen by
mohlo být víc,“ zmínila Zavadilová.

Michaela ŠMERGLOVÁ  

PING PONG Open 2008
Ženy: 1. J. Zavadilová, 2. R. Štěpán-
ková, Z. Hrabětová 

Muži: 1. V. Hrabě, 2. J. Vodička, 3.
J. Čermák
Čtyřhra ženy: 1. Štěpánková+Zava-
dilová, 2. Hrabětová+Van der Zwan,
3. Květoňová+Váchová 
Čtyřhra muži: 1. Bartůněk+Vodič-
ka, 2. Květoň+Čermák, 3. Hra-
bě+Zavadil
Čtyrhra smíšená: 1. Zavadilo-
vá+Bartůněk, 2. Hrabětová+Čermák,
3. Štěpánková+Vácha jun.

Řevnice - Opravdu nabitou zimní
přípravu má za sebou lídr fotbalo-
vé 1. A třídy skupiny A krajské
soutěže, mužstvo Řevnic. Měla by
mu pomoci k jedinému cíli: Postu-
pu do krajského přeboru.
Celek se zúčastnil zimního turnaje
na umělé trávě v pražských Štěrbo-
holích. Odehrál zatím deset utkání s
kvalitními soupeři bojujícími ve

středočeské či pražské A třídě. Bi-
lance je úctyhodná: vítězství nad
Teplýšovicemi 6:2, Újezdem nad
Lesy 5:2, Ďáblicemi 9:0, Štěrboholy
5:3, Chocerady 4:3, Kunraticemi
3:1, Juniorem Praha 3:2, Hřebčí 4:1.
Řevnice prohrály pouze jednou - s
pražským Unionem 2:3, když inka-
sovaly v poslední minutě. O uplynu-
lém víkendu v semifinále porazily
Vlašim 4:2 a ve finále je znovu čeká
Union.
Řevničtí sehráli také jedno přátelské
utkání. V okresním derby rozdrtili
Dobřichovice 11:2. 
Mužstvo před jarní sezonou opustil
střelec Pačes, jenž odešel zkusit štěs-
tí do Rakouska, a Štaf. Kádr, který
má jediný cíl – postup do krajského
přeboru, posílil Pěcháček z pražské-
ho Vyšehradu a z Rudné přichází
Karda, jenž dříve působil v Břevno-

vě. V přípravě se střelecky dařilo
nejvíce Kalivodovi, který se trefil
třináctkrát (!), Sochovi (7), Tůmovi
(6) a Bezpalcovi (5).     Jiří PETŘÍŠ

Jarní rozpis SK Řevnice A 
I. A třída krajské soutěže

16. 3. 10.15 Hořovice - Řevnice
22. 3. 15.00 Řevnice - Zdice 
29. 3. 15.00 Měchenice - Řevnice 

5. 4. 16.30 Řevnice - V. Dobrá 
12. 4. 16.30 Milín - Řevnice 
19. 4. 17.00 Řevnice - Velvary 
26. 4. 17.00 Hradištko - Řevnice 

3. 5. 17.00 Řevnice - Slaný 
11. 5. 17.00 Neratovice - Řevnice 
18. 5. 17.00 Lhota - Řevnice 
24. 5. 17.00 Řevnice - N. Knín 
31. 5. 17.00 Hvozdnice - Řevnice 

7. 6. 17.00 Řevnice - Tn Rakovník 
15. 6. 17.00 Nelahozeves - Řevnice 
21. 6. 17.00 Řevnice - Tuchlovice 
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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

Přijďte si zacvičit se
Zuzkou či s Lenkou!
Liteň - V Litni se již několik let koná
cvičení aerobiku, jež dvakrát v týdnu
vede naše milá, vytrvalá a neunavi-
telná instruktorka Zuzka. Letos jsme
získali posilu - vedení dalších dvou
lekcí se ujala Lenka. 
Tuto informaci berte i jako pozván-
ku. V pondělí a ve čtvrtek cvičíme ze
Zuzkou od 20.00 do 21.00. V úterý
od 18.00 do19.00, ve středu od 18.30
do 19.30 s Lenkou. Cena jedné lekce
je 15 Kč. Kdo chodí cvičit? V drtivé
většině ženy. Věk, postava ani výkon-
nost nerozhodují. Od předškolaček,
školaček a školáků, přes slečny a
mladé paní až k nám, věkem pokro-
čilým se společně snažíme v rytmu, a
někdy i mimo něj, posilovat, tvaro-
vat, hubnout a utužovat. Přijďte mezi
nás, třeba se vám cvičení zalíbí. 

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Fotbalisty Řevnic zajímá jen postup
VEDOUCÍ CELEK KRAJSKÉ 1. A TŘÍDY ZAHAJUJE JARNÍ BOJE V HOŘOVICÍCH

Řevnický Bandy cup vyhrál tým IQ Ouvey

Stolní tenisté Letů se
poperou o okresní titul
Lety – Skvěle se daří stolním tenis-
tům Letů. A-tým ve složení Jiří
Vodička, Jan Květoň, Jiří Čermák
a Jaroslav Bartůněk je s deseti ví-
tězstvími, dvěma remízami a jedi-
nou porážkou na 2. místě okresní-
ho přeboru a míří do play off. 
Do konce základní části zbývá šest
kol. Pak se rozhodne, kdo se stane
přeborníkem okresu Prahy-západ.
Největší šanci na play off mají Roz-
toky, Lety, Úholičky a Mníšek.
B-mužstvo Letů je na druhém místě
v OP II. třídy. Tým ve složení Jiří
Merta, Vladimír Vácha st., Vladimír
Vácha ml., Jiří Kosek a Josef Bauer
také bojuje o play off a případný po-
stup do OP I. třídy. C-mužstvo se
letos špatně schází a podle toho vy-
padá umístění. Je na 8. místě. 
V přeborech okresu Praha-západ se
dvojice Bartůněk-Vodička ve čtyřhře
dostala až do finále. 
Na Velikonoční neděli 23. března od
8.00 pořádáme tradiční velikonoční
turnaj pro muže i ženy ve dvouhře a
čtyřhře. Přijít si zahrát ale můžete i
jindy. Tréninky jsou v úterý a čtvrtek
od 19.00 v letovské sokolovně.

Jaroslav BARTŮNĚK

Vítězové turnaje v kategorii smíšená čtyřhra: 3.místo (nejblíže stojící) Rena-
ta Štěpánková+Vl. Vácha ml.; 2.místo Zdeňka Hrabětová+Jiří Čermák;
1.místo (nahoře) Jaroslava Zavadilová+Jaroslav Bartůněk.    Foto ARCHIV

VÍTĚZOVÉ. Vítězem jedenáctého ročníku řevnického turnaje v pozemním
hokeji Bandy cup se stalo mužstvo IQ Ouvey. V historii turnaje je to již pá-
tý triumf tohoto týmu. Druhé letos skončilo družstvo Bája Pic, třetí Kojoti.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Roman Wrobel (Boston), nejlepší hrá-
čem i střelcem Jiří Tlášek (Bája Pic). (mif) Foto Pavel JÍLEK


