
Výluka »zrušila« některé vlaky
CESTUJÍCÍ NA BEROUNSKO-PRAŽSKÉ TRATI SE MUSÍ SMÍŘIT S KOMPLIKACEMI

Poplach hasičů
způsobil dělobuch 
Mokropsy, Řevnice - Výjezd čtyř ha-
sičských cisteren následoval po tele-
fonátu, který 24. ledna večer ozna-
moval, že na nádraží v Mokropsích
»něco hoří a bouchá«. Na místě do-
brovolní hasiči z Mokropes našli ho-
řící papíry, které uhasili kbelíkem
vody. Zvuk exploze zřejmě vyvolal
dělobuch. Hasiči Českých drah po-
žár zdokumentovali, řevničtí profesi-
onální hasiči byli  odvoláni ještě bě-
hem cesty. Při požáru nebyl nikdo
zraněn a nevznikla škoda.             (vš) 

Poberouní - Se seriálem jednodenních výluk od pondě-
lí 9. do pondělí 16. února musí počítat cestující, kteří
využívají vlaků na berounsko-pražské trati. 
Výluky jsou naplánovány na pracovní dny,  začínají vždy
v 8.30 a jejich konec bude v 15.10 nebo v 15.55. Pro tyto
dny Dráhy připravily vývěsky, které si můžete prohlédnout
na Smíchovském nádraží na panelu před informacemi, ale
které bohužel nejsou přístupné na internetu. 
Omezení se týkají výluky traťové koleje mezi Radotínem a 
Smíchovem (9. 2. - 11. 2.) i mezi Radotínem a Dobřicho-

vicemi (12., 13. a 16. 2.). Během první výluky nepojedou
osobní vlaky, které byly výchozí z Radotína a končily na
Hlavním nádraží. Jediný výraznější zásah do obvyklých
spojů, kterými jezdí lidé z berounské trati, se vyskytuje u
osobního vlaku 8841 (ze Zadní Třebaně v 15.05), který
skončí jízdu v Radotíně. Cestující, kteří budou chtít pokra-
čovat do centra Prahy, mohou přestoupit na rychlík, který
z Radotína odjede v 15.30, ale nepojede přes Smíchovské
nádraží (jede přes Krč). Osobní vlaky z Řevnic v 15.34 a
16.04 jsou zrušeny úplně.  
V opačném směru je  mezi osmou a patnáctou hodinou
opět zrušeno pět lokálních vlaků, které jinak jezdí jen z
Hlavního nádraží do Radotína. Cestující do dalších stanic-
jistě nebudou nadšeni, že nepojedou ani dva vlaky Praha -
Řevnice, a to v 8.39 a v 15.09 (odjezdy z Prahy Smíchova).  
Opatření pro výluku mezi Dobřichovicemi a Prahou Ra-
dotínem (12. 2., 13. 2. a 16. 2.) se dotknou více lidí, proto-
že mezi devátou a patnáctou hodinou bude několik vlaků
Beroun - Praha hl. n. zkráceno na úsek Praha Radotín -
Praha hl. n. (Dokončení na straně 7) Jan SUP

10. února 2009 - 3 (487) 7 Kč

Proměny pořádaly první ples

Svůj první reprezentační ples pořádala uplynulý pátek
taneční skupina Proměny z Řevnic. Pestrý program, čty-
ři různá předtančení, nádherné kostýmy i bohatá tom-
bola přilákaly do řevnického Lidového domu mnoho ná-
vštěvníků. (lup) Foto Jakub KENCL

Lupiče zajímali pouze trpaslíci
Lety - Čtyři sádrové trpaslíky si vybral za svůj lup
neznámý zloděj, který se ve druhé polovině ledna
pohyboval v osadě Jitřenka v Letech. 
Kamenem rozbil okno na jedné z chat, otvorem
prostrčil ruku a přes rám se naklonil pro čtyři  tr-
paslíky, kteří stáli pod oknem. Ostatní dveře uvnitř
chaty zůstaly uzamčené a nepoškozené, takže zlo-
děj měj zájem zřejmě jen o sádrové postavičky. Po-
škozením eurookna s dvojitou výplní způsobil ma-
jiteli z Prahy 7 škodu 10 000 Kč, hodnota okras-
ných trpaslíků činí 2 000. Policie zajistila trasolo-
gické stopy, které byly odeslány na expertízu.    (vš) 

Zloděj ukradl z auta půl milionu! 
Karlštejn – Že byste nikdy nenechali půl milionu korun a
doklady v uzamčeném autě? Majitel Mazdy z Karlštejna
to udělal. O peníze přišel, hádáte správně.
Opakovaně řádili zloději v Karlštejně. Nejprve se v druhé po-
lovině ledna vloupali do hasičské zbrojnice. „Pachatel od-
šrouboval vnější část okna ze zadní strany objektu a rozbil
kamenem okno. Odcizil DVD přehrávač a dva kufříky s nářa-
dím,“ uvedla berounská policejní mluvčí Marcela Pučelíková
s tím, že hasičům vznikla škoda 8 900 Kč. Mnohem vyšší
škodu ale pachatelé způsobili několika majitelům aut. Ne-
známý zloděj se  29. 1. vloupal do vozidla VW Transportér -
rozbil okna u spolujezdce a ze sedadla vzal desky s doklady
od vozu. Pak se poberta zaměřil na Mazdu 6. „U dveří zava-
zadlového prostoru rozbil sklo a ukradl igelitku, ve které byla
příruční taška s hotovostí 470 000 korun, doklady a platební
karta,“ vypočetla Pučelíková. (pš)

ČEKÁNÍ NA MAŠKARY. Maraton
masopustních oslav v našem kraji
odstartovali poslední lednovou so-
botu Svinařští. Mnozí obyvatelé
očekávali průvod maškar velmi ne-
trpělivě. Antonín Zíma si kvůli nim
vylezl s lahví kořalky dokonce na
plot. (Viz str. 3) Foto NN M. FRÝDL

Nová soutěž NN: Největší událost uplynulého dvacetiletí 
Poberouní - Letos v listopadu uplyne dvacet let od pádu totalitního komunistického režimu. Naše
noviny zároveň oslaví dvacáté narozeniny. Redakce nezávislého poberounského občasníku se k
oběma výročím rozhodla vyhlásit anketu a soutěž o největší událost uplynulých dvaceti let v
poberounském, resp. podbrdském kraji. V každém čísle NN, počínaje tímto, vám připomeneme
jednu událost, která podle nás ten který rok charakterizuje. Na vás pak bude pro jednotlivé udá-
losti hlasovat. Událost dvacetiletí vyhlásíme na oslavě 20. výročí vzniku Našich novin, která se
bude konat letos v listopadu. Ty, kteří se rozhodnou hlasovat, zařadíme do slosování o zajímavé
ceny. Nominaci č. 1 za rok 1989 získává právě změna režimu a vznik Našich novin. Přehled udá-
lostí navržených za ostatní roky otiskneme v příštím čísle. (mif)

Chata lehla popelem
a další informace z našeho kraje
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Zadní Třebaň – Pestré středeční
dopoledne prožili předminulý tý-
den třeťáci a čtvrťáci ze zadnotře-
baňské málotřídky. V rámci pra-
covní výchovy vyráběli v Berouně
předměty z keramiky, které budou
vystaveny ve zdejším Muzeu Čes-
kého krasu. 
Školáci tvořili v berounském Oku
keramické věci už několikrát, takže
všichni měli s hlínou zkušenosti již
dříve. „Jste větší a šikovnější, takže
od vás budu chtít něco složitějšího.
Dnešní téma zní Svět kolem nás,“

řekla dětem na přivítanou lektorka. 
Všichni měli hned spoustu nápadů a
nadšeně se pustili do práce. Kusy
hlíny se během chvíle měnily na nej-
různější předměty. 
„Já udělám hrad Landštejn,“ hlásila
jako první Deniska Schýbalová. Dan
s Michalem se přidali a postavili ta-
ké hrady, Lucka zase včelí úl, ostat-
ní stvořili třeba medvěda, myš, koč-

ky, velrybu, želvu, auto nebo hrne-
ček. Někdo stihl vyrobit dokonce tři
kousky.  
Výrobky čeká ještě glazování, po-
tom poputují do Muzea Českého
krasu, které společně s příbramským

Domem dětí a mládeže pořádá kera-
mickou výstavu na téma Svět kolem
nás. Vernisáž se koná 24. února, vý-
stava potrvá do 18. března. Nejlepší
práce budou samozřejmě oceněny.

Lucie PALIČKOVÁ

Malí keramici stvořili hrady i zvířata
VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTSKÝCH PRACÍ SE KONÁ 24. ÚNORA V BEROUNSKÉM MUZEU ČESKÉHO KRASU

Školáci se učí, jak
hospodařit s penězi
Dobřichovice - Seznámit děti ve
školním věku s principy hospoda-
ření s penězi a základní nabídkou
finančních produktů a služeb má
nový projekt, který odstartoval v
základní škole Dobřichovice. 
Unikátní projekt finančního vzdělá-
vání s názvem Rozumíme penězům
má pokračovat i v dalších základ-
ních školách ve Středočeském kraji.
První z cyklu seminářů, jejichž cí-
lem je seznámit s problematikou fi-
nančního vzdělávání pedagogické
sbory zapojených škol, se koná na
ZŠ v Dobřichovicích. Na projekt
získal organizátor -  občanské sdru-
žení AISIS - dotaci ve výši 5 milio-
nů korun. „Na úvodní jednodenní
semináře naváže vzdělávání vybra-
ných učitelů - budoucích odborníků
na finanční vzdělávání. Ti během
tohoto a příštího školního roku ab-
solvují celkem pět dvoudenních se-
minářů,“ uvedl Martin Ježek, fi-
nanční ředitel občanského sdružení
AISIS a manažer projektu Rozumí-
me penězům. (pš)

Zadní Třebaň – Zápisy do prvních tříd základních škol se konaly bě-
hem uplynulého měsíce v Poberouní. 
Do školní lavice si poprvé zkusil sednout i skoro šestiletý Jiřík Babka ze
Zadní Třebaně, který musel například poznat barvy, nakreslit postavu nebo
spočítat prsty na ruce. „Celkem je k zápisu přihlášeno patnáct dětí, což je
opět hodně. Vloni jich přišlo dokonce sedmnáct, dvě děti dostaly odklad,“
řekla ředitelka zadnotřebaňské školy Božena Musilová. Podle ní byl loňský
počet přijatých dětí rekordní v celé historii školy. Společně s letos přijatý-
mi dětmi tak od září možná zasedne do dvoutřídky prvňáků a druháků
dokonce třicet dětí.  (lup) 

Děti se zapisovaly do škol
Poberouní – Různé zkušenosti s
chřipkou mají základní školy v
Poberouní. Někde už chřipková
epidemie odezněla, jinde zatím ani
nezačala. 
V základní škole v Řevnicích se po-
týkali s nemocí v druhé polovině
ledna. „Chřipka propukla zvlášť na
druhém stupni, kde chyběly dvě tře-
tiny dětí. Učili jsme ve spojených tří-
dách, někde jen devět žáků,“ sdělila
ředitelka řevnické školy Štěpánka
Rajchlová. První stupeň chřipka to-
lik neochromila. Nyní se žáci pos-
tupně vracejí, učí se už normálně. 
Zato v liteňské škole schází v sou-
časné době asi třetina dětí. „Od za-
čátku týdne se počet nemocných
rozhodně zvýšil, ale není to zatím
katastrofa, bývalo i hůř,“ uvedla zás-
tupkyně ředitelky Ema Malá. Děti se
podle ní různě střídají, učitelé ne-
chybí vůbec, škola měla menší pro-
blém pouze s nemocnými uklízečka-
mi. „Příští týden to ještě vydržíme a
pak jsou jarní prázdniny, doufáme
tedy, že se během nich děti bacilů
zbaví,“ dodala Malá. 
Naproti tomu ve školách v Zadní
Třebani a Dobřichovicích se zatím
chřipková epidemie nevyskytla. „Do
školy nechodí všechny děti, ale ně-
které z nich mají neštovice a jiné
jsou na horách. O klasickou chřipko-
vou epidemii se zatím nejedná,“ řek-
la učitelka Hana Tláskalová. Ani v
dobřichovické základce zatím neza-
znamenali větší výskyt chřipky, po-
čet nemocných dětí je obvyklý. 

V uplynulém týdnu výskyt respirač-
ních onemocnění ve Středočeském
kraji mírně klesl. „Zřejmě je to způ-
sobeno tím, že ve třech okresech
jsou jarní prázdniny. Myslíme, že
klid ještě rozhodně nebude,“ řekla
Hana Šmejkalová z krajské hygie-
nické stanice, podle níž nemoc ještě
neustupuje. Epidemii registrují léka-
ři v okresech Beroun, Mělník, Příb-
ram, Praha-východ a Praha-západ.  

Lucie PALIČKOVÁ, (pš)

MALÍ KERAMICI. Zadnotřebaňské děti vyrábějí v berounském muzeu předměty z hlíny.   Foto NN L. PALIČKOVÁ

Chřipka ještě zaútočí
ŘEVNICKÉ DĚTI NEMOC KOSILA V DRUHÉ PŮLCE LEDNA

U ZÁPISU. Jiří Babka ze Zadní Třebaně u zápisu poznával barvy pastelek
a počítal prsty na ruce. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Školka má v Hlásné
vyrůst do roku 2011
Hlásná Třebaň – Mateřské školy
by se v dohledné době měli dočkat
Hlásnotřebaňští. Rozhodlo o tom
zdejší obecní zastupitelstvo. 
V současné době je vybírán nejlepší
ze tří projektů budovy. Na stavbu
jednotřídní školky pro 25 dětí obec
zažádá o finanční podporu z fondů
EU. Bude-li žádost vyřízena kladně,
pak je třeba začít se stavbou záhy.
Mateřinka by pak mohla začít fun-
govat v roce 2011. „Počet dětí trva-
le žijících v naší obci stoupá. To je
ale trend i vsí okolních, které školku
mají a tudíž přednostně berou své
caparty. Naše děti musejí čekat nebo
dojíždět. To je hlavní důvod snahy
vybudovat vlastní školku,“ uvedla
Ilona Gartová, pracovnice obecního
úřadu. Koncem loňského roku v
Hlásné Třebani napočítali 85 dětí ve
věku do 6 let. (šm)
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V průvodu šel Obelix i robot Emil
MARATON MASOPUSTNÍCH OSLAV ODSTARTOVAL POSLEDNÍ LEDNOVOU SOBOTU VE SVINAŘÍCH

Svinaře – Masopustní maraton v
dolním Poberouní odstartoval už
poslední lednovou sobotu ve Svi-
nařích. Do průvodu se tam vydalo
takřka pět desítek maškar.
„Myslím, že takhle brzy jsme maso-
pust ještě neměli. Jednou byl začát-
kem února, ale že by byl v lednu, to
si nepamatuju,“ řekl svinařský sta-
rosta Vladimír Roztočil.  
Svinařský masopust tradičně zaháji-
la zabijačka, která se konala na pro-
stranství před hostincem U Lípy. K
dostání byl ovar, jitrnice, jelita, prde-
lačka i tlačenka. Všechny pochoutky
šly na dračku, takže po poledni už
bylo téměř vše vyprodané. „Za dvě
hodiny se vše prodalo. Přitom polév-
ky byly dva čtyřicetilitrové hrnce,“
uvedl Roztočil. Před jednou hodinou

se měly maškary scházet na sále.
Kromě muzikantů, tu ale nikdo ne-
byl. „To je bída, takhle málo masek
jsme ještě neměli,“ stěžoval si sta-
rosta, který dorazil v převleku maji-
tele řecké taverny. Naštěstí během
chvíle před hostinec dorazili i další
místní nadšenci - robot Emil, slon,
polárník, Obelix... Opět se do oslav
promítlo aktuální dění. Zatímco před
lety, kdy řádila ptačí chřipka, šly v
průvodu slepice, nyní dorazil bezdo-
movec postižený finanční krizí. 
Hned v prvním stavení na maškary
čekaly výtečné kobližky. Většina sta-
rousedlíků pohoštění pojala velkole-
pě - před staveními se objevovaly už
přichystané stolky s dobrotami. Po-
dávalo se uzené, slané rohlíčky, ko-
láče, jednohubky a samozřejmě ko-
řalky. Zpět na sál krátce po setmění
tak mnozí dorazili nejen s plnými
břichy, ale i v bujaré náladě. Ta pok-
račovala při večerní tancovačce, kdy
byl vyhlášen král masopustu. Stal se
jím robot Emil Milana Gondy. Nej-
lepší koblihy usmažila Daniela Mu-
silová, nejvydařenější catering uchy-
stala Marie Kofroňová. Ta občers-
tvení podávala ve »vietnamském«
stánku. „Byl to skvělý nápad, a tak
jsme udělili speciální cenu,“ dodal
Roztočil. Pavla ŠVÉDOVÁ

POHOSTINNÍ SVINAŘŠTÍ. Mnozí obyvatelé Svinař masopustním maška-
rám uchystali velkolepé pohoštění.                                   Foto NN M. FRÝDL

Další masopusty
Lety: 14. února
- 13.45 fraška na návsi, průvod
Mokropsy: 14. února
- 14.00 veselý rej na Masopustním
náměstí, večer zábava u Králů
Všeradice: 14. února
Slivenec: 14. února
Beroun: 21. února
Bratřínov: 28. února
- 12.00 masopustní obchůzka   (mif)

Nejlepší PF? Od mopedistů
REDAKČNÍ RADA VYBÍRALA Z ŠESTI DESÍTEK EXEMPLÁŘŮ

XX. poberounský 

MASOPUST
Zadní Třebaň, sobota 21. února

10.00 - Jarmark na návsi
- veselá fraška, kramářská píseň, pochovávání Masopusta, 
tombola, kolo štěstí, soutěž o nejlepší masopustní maškaru 

a nejoriginálnější masopustní vozidlo, setkání Masopustů z blízka
i daleka, kejklíř Petr Theimer, Holky v rozpuku, Notičky, 

Klíček, Proměny, Divadlo Excelsior Třehusk…
- zabíjačka, perníky, trdla, preclíky, medovina, koření…

- průvod maškar vsí, soutěž o nejlepší pohoštění

19.00 – Společenský dům
- posezení s hudbou, hrají Třehusk a Drnkačky 

(rezervace vstupenek na tel.: 257 720 847)

***

DĚTSKÝ KARNEVAL
Společenský dům Zadní Třebaň, neděle 22. února, 14.00

- divadlo pro děti, soutěže, hry, dětská tombola
- hraje staropražská kapela Třehusk

Bezmála šest desítek přání
do nového roku 2009 dosta-
la redakce Našich novin od
čtenářů,  spolupracovníků i
obchodních partnerů. Do-
razily klasické pohlednice
se zimním či »srdíčkovým«
motivem i opravdu origi-
nální kusy. 
Všechny jsme zařadili do
soutěže a redakční rada
měla nelehký úkol vybrat to
nejlepší. Podle mého názo-
ru se to nemohlo povést,
neboť každé přání má své
kouzlo. Dalo to tedy práci a
bylo to těsné: vítězem sou-
těže se stal obrázek Svinař-
ského »anděla« mopedisty.
Na druhém a třetím místě
se umístila přání souboru
Klíček a zimní krajina Han-
ky Tučkové. Výherci si mo-
hou po domluvě s redakcí
vyzvednout odměny. Všech-
na přání si můžete prohléd-
nout na internetové adrese
http://pf.nasenoviny.net. 

Josef KOZÁK

Nad masopustem převzal záštitu Masopust. Josef
Zadní Třebaň - »Garanta« z nejpovolanějších
bude mít XX. poberounský masopust, který se
koná 21. února v Zadní Třebani. Záštitu nad
ním převzal jeden z nejlepších fotbalistů všech
dob, držitel Zlatého míče Josef Masopust.
„Jsem pro každou legraci, takže přijímám,“ sdělil
Masopust organizátorům oslav, kteří jej s žádostí
o převzetí záštity oslovili. Zda bude slavný fotba-
lista moci přijet osobně, není v tuto chvíli ještě
jisté. „Přinejhorším vám pošlu zdravici,“ potvrdil.
Druhým garantem XX. poberounského masopus-
tu je poslanec a zároveň obyvatel Zadní Třebaně
Jan Schwippel. Ten se také, nebude-li právě na
cestách, oslav zúčastní - samozřejmě v masopust-

ním převleku. Oblékne jej i senátor Jiří Oberfal-
zer, který bude na srazu Masopustů reprezentovat
Senát. Kromě něj už potvrdili účast zástupci dvou
desítek míst, kde se slaví masopust: Letů, Svinař,
Hlásné Třebaně, Všeradic, Berouna, Mokropsů,
Srbska, Máslovic, Bratřínova, Slivence, Roztok,
Vrchlabí, Malé Strany...
Další Masopusti se dále mohou hlásit na interne-
tové adrese redakce@nasenoviny.net, či na čís-
le:728 003 093. Podmínky pro účast jsou jedno-
duché. Masopust musí dorazit v kostýmu, ve kte-
rém se zúčastnil masopustního průvodu v domov-
ské obci a musí být nějak označen jménem »své«
obce - na zádech či na rameni, na klobouku...

Může mít s sebou i hostesku se jménem obce. 
Masopust, s případným doprovodem, musí 21. 2.
dorazit na zadnotřebaňskou náves nejpozději do
11.00. Předběžné přihlášení není podmínkou
účasti, nicméně bychom rádi měli přehled o počtu
Masopustů a přizpůsobili mu program. V případě
velkého zájmu se pokusíme o oficiální zápis do
knihy rekordů. 
Na návštěvníky oslav ovšem čeká další program -
vystoupí Notičky, Klíček, Proměny, divadlo Ex-
celsior či kejklíř Petr Theimer, zdravici si připra-
vily Holky v rozpuku. Nebude chybět jarmark,
kolo štěstí, zabijačka a průvod obcí ani večerní
tancovačka s dvěma kapelami. Miloslav FRÝDL
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Zkoušky Anděla jsou v plném proudu
PREMIÉRA MUZIKÁLU DOBŘICHOVICKÉ DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI JE PLÁNOVÁNA NA DUBEN

Dobřichovice – Ochotníci z Dobři-
chovické divadelní společnosti se
po večerech rozhodně nenudí –
hrají divadlo. Zkoušky muzikálu
Anděl s ďáblem v těle jsou už nyní
v plném proudu, ačkoliv hrát se
bude teprve za dva měsíce. 
„Zkoušíme nejméně dvakrát týdně.
Je náročné sladit tak velký počet her-
ců, hudbu, zpěv, pohyb. Ale všichni
se snaží, musím je pochválit,“ říká
režisér Anděla Petr Říha. Ten si kro-
mě režírování také zahraje roli poli-
cejního ředitele, jeho podřízené pak
ztvární Václav Navrátil a Václav Kra-
tochvíl. Hlavní ženské role, Anděla
Renaty, se zhostí Monika Vaňková,
představí se také dalších sedm oby-
vatelek luxusního penzionu pro pá-
ny. Jejich šéfku Madam hraje Alena
Říhová, která navíc napsala scénář i
texty písní a stará se také o kostýmy.

Hudbu složil speciálně pro Dobři-
chovické Alexandr Skutil, který bě-
hem představení bude hrát s živou

kapelou pod pódiem. Premiéra An-
děla je naplánována na pátek 17.
dubna v sále Diagnostického ústavu

v Dobřichovicích, reprízy se budou
hrát tamtéž 18. a 19. dubna, týden
nato se protagonisté muzikálu před-
staví rovněž v řevnickém kině. 

Lucie PALIČKOVÁ

V HLAVNÍ ROLI. Hlavní ženská role patří v muzikálu Anděl s ďáblem v těle
Monice Vaňkové. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
14. 2. 18.00 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ
3: MATURITNÍ ROČNÍK
21. 2. 18.00 NEUVĚŘITELNÝ HULK

KINO ŘEVNICE
Kino v lednu a v únoru nehraje -
prázdniny.

KINO MÍR BEROUN
10. 2. - 11. 2. 17.30 (St 18.30) DEN,
KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
10. 2. 20.00 FARMA ZVÍŘAT
12. 2. - 13. 2. 17.30 CESTA NA
MĚSÍC 3D
12. 2. - 15. 2. 20.00 (Ne 17.00) AUS-
TRÁLIE
13. 2. - 17. 2. 15.30 a 17.30 (Pá+Ne
15.30) PEKLO S PRINCEZNOU
15. 2. - 16. 2. 20.00 PODIVUHODNÝ
PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
17. 2. 20.00 NOSFERATU - FANTOM
NOCI
18. 2. - 20. 2. 17.30 (St 17.30 a 20.00)
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT
ÚPLNĚ SÁM
19. 2. - 23. 2. 20.00 (Ne-Po 17.30 a
20.00) DENÍK NYMFOMANKY
20. 2. - 22. 2. 15.30 (So 15.30 a 17.30)
CESTA NA MĚSÍC 3D

CLUB KINO ČERNOŠICE
10. 2. 20.00 PAT GARRETT & BILLY
THE KID
17. 2. 20.00 HLÍDAČ. 47
22. 2. 16.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL
24. 2. 20.00 UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE

KINO RADOTÍN
13. 2. 17.00 a 19.30 ČESKÁ RAPUBLIKA
14. 2. 17.00 a 19.30 NÁVRAT ČÁPŮ
15. 2. 15.00 BUDULÍNEK
15. 2. 17.00 a 19.30 ABSURDISTÁN
20. - 21. 2. 17.00 a 19.30 SNĚŽENKY
A MACHŘI PO 25 LETECH 
22. 1. 15.00 DOMA JE DOMA
22. 2. 17.00 a 19.30 ČAS UMÍRAT

Řevničtí ochotníci 
odložili premiéru
Řevnice – Hra řevnických ochotní-
ků Růžový šampaňský, bude mít
premiéru o týden později, než bylo
původně oznámeno - v pátek 27.
února. 
„Na poslední chvíli došlo ke změnám
v obsazení hlavních rolí, čemuž  jsem
musela přizpůsobit i časy, a omezit
počty repríz,“ uvedla pro NN Alice
Čermáková, principálka řevnických
ochotníků, která hru režíruje a připra-
vuje. Prvně tedy mohou diváci spatřit
tuto odvážnější hru o ženách v řevnic-
kém kině v pátek 27. 2. od 20.00. Re-
prízy jsou na programu v sobotu a ne-
děli. (šm)

Dokument o Berounu uvede Česká televize
Půlhodinový dokumentární snímek nazvaný Trilobit s vernisáží uvede ve
středu 11. února od 20.00 druhý program České televize. Dokument režisé-
ra Martina Skyby pořízený na slavnostním ceremoniálu v berounském kině
Mír v sobotu 24. ledna je věnován i samotnému Berounu. Diváci uvidí zábě-
ry z výstavby bytů Rezidence nábřeží, chybět nebudou ani archivní záběry. 
Pořad ovšem zachycuje zejména atmosféru letošního předávání výročních
cen Trilobit Beroun 2008, kterými Český filmový a televizní svaz oceňuje nej-
lepší audiovizuální díla uplynulého roku a současně  uděluje cenu Vladisla-
va Vančury za celoživotní dílo, čestná uznání a zvláštní cenu poroty. Režisér
Martin Skyba v něm rovněž připomíná historii Trilobitů od doby jejich vzni-
ku do současnosti. „Letošní jedenadvacátý ročník doplňuje navíc výstava
nazvaná Když filmaři malují a fotografují, v níž se prezentují členové
FITESu,“ uvedl Martin Skyba. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Tipy NN
* Vernisáž výstavy Jak se žije ve St-
ředočeském kraji se uskuteční 11. 2.
od 17.00 ve výstavní síni Konírna
Muzea Českého krasu Beroun. Popu-
lárně naučná putovní  výstava, která
monitoruje stav životního prostředí i
způsoby jeho ochrany i formy řešení,
potrvá do 27. března. (mif)
* Přednášku Argentina očima české
turistky pořádá 11. 2. od 10.00 Klub
Betlém Lochovice. (mif)
* Kapely Vosí hnízdo a Checkpoint
zahrají 13. 2. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. V sobotu 14. 2. na stejném
místě a také od 20.30 koncertují sku-
piny Other Voices/The Doors Revival
a Zrní. Vstupné 90 Kč/akce.        (mif)
* Kulturní odpoledne pro seniory se
uskuteční 15. 2. od 14.30 v Clubu Ki-
no Černošice. Od 14.30 bude promít-
nut film pro pamětníky Perličky na
dně, od 16.30 zahraje Radek Novák a
Animus band. (mif)
* Dětský karneval pořádají černo-
šičtí Sokolové 21. 2. od 14.00 v míst-
ním Clubu Kino. (mif)
* Cestovatelská beseda Lucie Kova-
říkové a Michaela Jona Na kole vše-
mi kontinenty - jak první Češka obje-
la svět se uskuteční 21. 2. od 19.00 v
dobřichovickém Fürstově sále. (vlc)
* Hasičský bál se koná 21. 2. od
20.00 v Lidovém domě Řevnice. Den
na to, 22. 2., pořádají hasiči dětský
karneval. (pš)
* Na Plese sportovců si můžete za-
tančit 21. 2. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. Hraje skupina Professor,
vstupné 200 Kč. (mif)
* Divadlo pro děti Čert a Káča bude
k vidění 24. 2. od 9.00 a 10.30 v sále
České pojišťovny Beroun. Představe-
ní plné písniček a legrace hraje Di-
vadlo Duha z Polné u Jihlavy.     (mif)
* Přednáška Michala Rajchla Život
a příroda severozápadního Peru, aneb
Peru není jen Macchu-Picchu se koná
25. 2. od 19.30 v Modrém domečku
Řevnice. Šárka HAŠKOVÁ
* Fotografie Aleny Šustrové jsou
pod názvem O lidech s nástroji i
bez... podruhé do 28. 2. vystaveny v
berounské kavárně Jiná káva.     (mif)
* Výstava fotografií Martina Bouzka
je do konce března k vidění v Místní
knihovně Radotín. Vystaveny jsou
soubory fotografií z Indie, Nepálu i
okolí Berounky. (mif)

V muzeu jsou vystaveny unikátní koláže z Egypta
Velkoplošné fotografické koláže Martina Frouze, fotografa českého National
Geografic jsou od 10. do 21. února vystaveny v berounském Muzeu Českého
krasu. Profesionální koláže dokumentují první českou vědeckou expedici do
Gilf el- Kebíru v egyptské Západní poušti, která se uskutečnila v listopadu
2008. Gilf el-Kebír je pohoří na jihozápadě Egypta, u hranic se Súdánem,
Libyjí a Čadem. Expedice měla za cíl hledat stopy lidské přítomnosti v
Západní poušti od nejstarších paleolitických osídlení po historická období.
Nejzazším cílem byla Jeskyně plavců (známá z filmu Anglický pacient) s uni-
kátními neolitickými malbami. Jeskyně byla pojmenována podle, na první
pohled, vznášejících se lidí vyobrazených na zdech jeskyně. Podle vedoucí-
ho expedice egyptologa a archeologa Miroslava Bárty se však jedná o zob-
razení obětovaných zajatců. Čeští vědci jsou přesvědčeni, že tuto část Sa-
hary ležící na západ od Nilu, obývali lidé, kteří pozdější migrací dali vznik-
nout staroegyptské civilizaci. David PALIVEC, Muzeum ČK Beroun

Mníšek pod Brdy – Zámek v Mníšku nabízí malým
návštěvníkům speciální prohlídku. Vedou ji zkušení
průvodci, kteří se zaměřují na »pohádkově laděné
střípky« ze životů majitelů rezidence.
Tím nejvýznamnějším a prvním vlastníkem je největší
český panovník, král a císař, Otec vlasti Karel IV. Ten
propůjčil tehdy malou tvrz Pánům z Mitrovic. Zakla-
datelem mníšeckého zámku je Servác Engel z Engels-
flussu. Jeho životní osud je veskrze pohádkový a mohl
by se jmenovat Jak chuďas ke štěstí přišel. Tento pražský
měšťan vtiskl zámku dnešní podobu, ale než to udělal,
byl to chuďas, koželuh z Brabantu, jenž se s rodinou usa-
dil v Praze. Založil tu koželuhářský závod a zbohatl tím,
že dodával boty císařské armádě za třicetileté války. By-
la to válka dlouhá a bot bylo třeba moc. Peněz přibýva-

lo a Servác si koupil dům na Malé Straně. Byl to ale také
udatný rek. Bránil a ubránil Karlův most před nájezdy
Švédů. Za zásluhy byl v roce 1652 císařem Ferdinandem
III. povýšen do šlechtického stavu. Získal titul z Engels-
flussu a erb s andělskou hlavou vynořující se z řeky a
nad přilbou s postavou anděla vystupující z koruny. Jako
nový příslušník šlechtického stavu si toužil vybudovat
důstojné reprezentativní sídlo v blízkosti Prahy. Vybral
si zpustošené mníšecké panství, které zvelebil. Podle po-
věsti mu pomáhaly moci pekelné, kterým se prý upsal.
Loutku čerta z pověsti děti uvidí během prohlídky a mo-
hou se s ní i vyfotografovat. Prohlídky se konají o víken-
du 28. února - 1. března, první od 10.30, další následuje
vždy po hodině. Cena je 30 Kč pro dítě, prckové do šesti
let neplatí nic. Jana DIGRINOVÁ

Mníšecký zámek připravil prohlídky pro děti
CAPARTI USLYŠÍ POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH ZAKLADATELE ZÁMKU A VYFOTÍ SE S ČERTEM



Nejdřív vysvědčení, pak autodráha
BUDOUCÍ PRVŇÁKY U ZÁPISU DO OSOVSKÉ ŠKOLY PROVÁZELA ZVÍŘATA

Ve čtvrtek 29. ledna se v osovské škole rozdávalo polo-
letní vysvědčení. Na některé z dětí čekalo vysvědčení
úplně poprvé. Každoročně se paní učitelky snaží tento
den školákům zpestřit. Děti dostaly za úkol přijít v karne-
valové masce. Všechny masky a maškary byly vítány,
vždyť je přece doba masopustu! Tradičně vyhrával DJ
Kája Moravec a my si mohli pořádně zařádit. Pozvali
jsme i děti z naší školky. Pak už jen zbývalo rozdat vy-
svědčení. Někomu zazářil úsměv na tváři, jiný byl trochu
zklamaný. Odpoledne se páťáci společně s družinou vyda-
li vlakem do Litně, kde si mohli vyzkoušet své řidičské
umění. Na chvíli se tak stali závodníky formule 1 a vyra-
zili na trať obří autodráhy. Své umění prokázali nejen
kluci - řidiči, ale i děvčata. Sice občas došlo k nějakému
karambolu, ale všichni se ve zdraví vrátili.
Týden před vysvědčením, v pátek 23. ledna odpoledne,

čekala na budoucí prvňáčky ve škole zvířátka, která je
provedla budovou a ukázala jim cestu do budoucí 1. třídy. 
Společně se zvířátky prošli cestou, na které museli splně-
ním úkolů prokázat svoji připravenost na vstup do školy.
U kravičky pomáhali hledat cestu labyrintem, u mraven-
ce hledali pohádkové postavy, u myšky poznávali tvary a
barvy, u medvěda další zvířata, u ježka počítali. Na všech
stanovištích dostali budoucí školáci za odměnu razítko do
průvodního listu. Po splnění všech nástrah došli spolu s
rodiči do první třídy. Zatímco rodiče vyplňovali potřebné
dokumenty, paní učitelka si s dětmi povídala a kreslila.
Za svoji píli a odvahu byly všechny děti odměněny drob-
nými dárky a barevnými klauny, které pro ně vyrobily
děti ze školní družiny.
K zápisu se dostavilo celkem 16 dětí, z toho v září nastou-
pí 15 prvňáčků. Poděkování patří i žákům z 5. třídy, kteří
při zápisu pomáhali.        Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov
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Osovští si užívali v aquaparku

V pondělí, 26. ledna se výprava plavců i neplavců z
osovské školy vydala do Berouna. Pro žáky a jejich ro-
diče jsme totiž uspořádali odpolední zájezd do tamního
aquaparku. Všichni jsme se moc těšili, jak si zařádíme v
tobogánech, na skluzavkách i ve vířivce. A opravdu -
moc jsme si to užívali. Svištěli jsme v kruzích na sklu-
zavce, vyhřívali se ve vířivce, masírovali se v proudech
vody a klouzali se v tobogánech. Až nás voda trochu
unavila...       Text a foto Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Školačka píše spisovatelce
Za knihu Děti z Bullerbynu vděčím jen a jen Vám, paní
spisovatelko Astrid Lindgrenová. Děkuji Vám za hlavní
postavy - Bosse, Lasse, Olle, Britty, Anny a Lisy. Za tuto
knihu ode mne dostáváte jedničku s hvězdičkou a dala
bych Vám vyznamenání. Nejvíce se Vám povedlo vyprávě-
ní o tom, jak děti z Bullerbynu sáňkovaly. U knihy jsem se
bavila a přečetla ji jedním dechem. Moc Vám děkuji! 
S vděkem Kateřina SEDLÁČKOVÁ, 5. ročník ZŠ Osov   

Obrňte se trpělivostí!
Sešel se den se dnem a
jsme v měsíci únoru. Jak
říká pranostika: Únor bí-
lý, pole sílí!“ Zatím ovšem
nic nenapovídá, že tomu
tak bude. Jediné, co sílí, je
ekonomická krize a podle
názoru mnohých odborní-

ků bude posilovat i nadále. O to více jsem
stále překvapován populistickými a nekom-
petentními výkřiky ČSSD o nutnosti přidat
tu 100, onde 300 Kč. To jsou samé nesysté-
mové kroky, jež nejenže neřeší odstraňování
příčin krize a opětovné nastartování výroby,
ale vedou k dalšímu prohlubování deficitu
státního rozpočtu. O nic méně smutné není
ani pozvolné přešlapování naší vládní gar-
nitury. Nám občanům nezbývá nic jiného
něž čekat na další vývoj. Proto se obrňte tr-
pělivostí a vírou ve zlepšení situace, kterou
nám snad přinese ten příští únor. Však není
nutné zoufat a lámat nad vším hůl. Užívejme
života, jeho radostí i starostí, které nám při-
náší. Hledejme to pozitivní a dobré, mějme
radost ze svých dětí, práce, kamarádů a přá-
tel, neboť dokud je máme kolem sebe a mů-
žeme se s nimi podělit o své radosti i staros-
ti, stojí za to žít a těšit se na další den. Nech-
te krizi stranou a přijďte se pobavit na ma-
sopust který se ve Všeradicích bude konat
14. 2.   Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ. Odmě-
nou za pololetní vysvědčení byl pro
osovské školáky výlet do Litně, kde
místní modeláři provozují velkou
autodráhu. Vítězem závodů se stal
Matěj Rejsek.                Foto ARCHIV
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Děti vyrobí panenky
Jedenáctý únor je Světovým dnem
nemocných.  Paní učitelka  z mateř-
ské školy Osov Jitka Karmazínová
přišla s nápadem připojit se k pro-
jektu UNICEF Adoptuj panenku a
zachráníš dítě. Přidaly se k němu i
děti z místní základní školy. Ušitím
panenky pomůžeme zachránit dítě v
rozvojových zemích před hrozbou
smrtelných dětských onemocnění.
Každá panenka představuje dítě, kte-
ré bude s naší pomocí očkováno proti
šesti smrtelným dětským nemocem
(spalničky, záškrt, černý kašel, teta-
nus, tuberkulóza a dětská obrna).
Každým rokem se díky očkování po-
daří zachránit život až 3 milionům
dětí. Přesto stejný počet dětí umírá
na nemoci, kterým lze očkováním
předcházet. Vyrobíme při výtvarné
výchově panenky, které budou určeny
k prodeji. Ve školce je na 11. 2. při-
praveno tvořivé odpoledne pro rodi-
če a děti. UNICEF pomáhá, pomůže-
me i my.     Jana FIALOVÁ, VIŽINA

Všeradická restaurace Na Růžku má nové provozovatele
Zastupitelstvo obce Všeradice na svém zasedání 26. ledna vyhodnotilo výběrové řízení na nové-
ho provozovatele místní restaurace Na Růžku. Ve výběrovém řízení zvítězila Zdena Černá z
Osovce. Společně s manželem převzali první únorový den restauraci po bývalém provozovateli,
který ji opustil ve stavu špíny a nepořádku. Celý týden poctivě pracovali, cídili a uklízeli a při-
pravovali se na otevření, které se uskutečnilo v pátek 6. února.
Věřím, že elán a nasazení, s jakým započali svoji práci, jim vydrží dlouho a ku spokojenosti všech
hostů místních i okolních. Neboť když bude spokojený host, bude spokojený také hostinský.

Bohumil STIBAL, starosta obce Všeradice
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Řevnice – Polemika obyvatel Řev-
nic týkající se nové sportovní haly,
působení Řevnické sportovní,
DTJ, Sokola a sportování v tomto
městě (NN č. 1/09) vyvolala další
vlnu ohlasů. Naše noviny v tomto
čísle věnují diskusi k tématu pro-
stor naposledy. Domníváme se, že
by bylo účelnější, aby si aktéři po-
lemiky názory nadále vyměňovali
osobně a nikoliv přes média.   (NN)

V Našich novinách č. 1/09 vyšly tři
články pánů Kratochvíla, Beneše a
Kozáka. K článku p. Kratochvíla
jsme se již vyjádřili, ke zbylým dvě-
ma se vyjadřujeme nyní.
Jsme rádi, že nás pan Beneš ujišťuje,
že požár Lidového domu naší DTJ
nikdo nepřál. Nevíme ale, proč se
autor podivuje, že se bráníme proti
pomluvám a osočování, když se opět
pokouší ovlivňovat veřejné mínění
řadou nepravd. Nepravdou, kterou
autor předkládá nezasvěceným jako
fakt, je třeba tvrzení, že Řevnická
sportovní projevila zájem koupit po-
zemek pod částí »areálu LTC« a zli-
kvidovat tím LTC. Škoda že se autor
nezajímal o zjištění pravdivých fak-
tů, než se pustil na dráhu spisovatele
nepravd. Od dlouholetého člena zas-
tupitelstva by se snad dalo očekávat,
že dokáže získat potřebné informace
o jednání členů rady města.
Tak tedy jak to bylo. Řevnická spor-
tovní nabídla škole nakoupení pot-

řebného tělocvičného nářadí do haly
a pro jeho uskladnění i uskladnění
atletického nářadí vybudování nářa-
ďovny, na přání školy rozšířené o
stejně velký prostor pro uskladnění
materiálu pro ruční práce a výuku
na pozemcích. Stavba nářaďovny již
byla projednána se stavebním úřa-
dem a povolena. Návrh Řevnické
sportovní byl takový, že vzniklé ná-
klady škola uhradí formou splátek
podle dohodnutého splátkového ka-
lendáře, a to dle možností školy. 
Rada města  však jako řešení navrhla
směnu - směnu Řevnickou sportovní
dodané stavby a nářadí za pozemek
města, na kterém se nachází, jak au-
tor dobře uvedl, např. studna, vodní
nádrž, ale také odrazová stěna... I
když se nám zdál tento návrh kostr-
batý, přistoupili jsme na něj s vědo-
mím, že alespoň část areálu přiblíží-
me k LTC a  LTC pozemek umožní-
me užívat. Smlouva byla mezi LTC a
Řevnickou sportovní uzavřena.
Ubezpečujeme Vás, že nikdo z nás
neměl zájem někoho ovládat či do-
konce likvidovat. Autorovi dopisu
doporučujeme zjistit si, za jak zvý-
hodněných podmínek umožňuje
Řevnická sportovní členům LTC a
mládeži trénované pod LTC užívat
nové sportoviště na základě Smlou-
vy o spolupráci a finanční podpoře
uzavřené  mezi LTC a Řevnickou
sportovní.   
Výsledek po jednání zastupitelstva
pod nátlakem „neinformované, ale
kupodivu dobře organizované veřej-
nosti« je ten, že  Řevnická sportovní
ztratila zájem realizovat směnu a
město nezíská  500.000 Kč na rozvoj
školního vybavení i potřebného ne-
movitého majetku a pozemek zůstá-
vá ve vlastnicví města. Abyste však
neměl obavy o  školní výuku, jen pro
informaci:  Škola na základě smlou-
vy s Řevnickou sportovní a DTJ zís-
kala právo užívat v době školní výu-
ky bezplatně rekonstruovaný sál v
Lidovém domě i tělocvičné a gym-
nastické vybavení nově zakoupené
Řevnickou sportovní, jež po 5 letech
užívání přejde bezplatně do vlastnic-
tví školy. Na závěr této polemiky
malá prosbu: Podělte se, prosím, s
námi o informace, jaký je Váš přís-
pěvek Základní nebo Mateřské ško-
le, a to ať v úloze zastupitele města,

nebo jako osoby v Řevnicích ekono-
micky činné. 

Nabídka buď osloví, nebo ne...
Nyní k článku starosty Sokola pana
Kozáka. Je obdivuhodné, jakým způ-
sobem se v Řevnicích organizuje ja-
kási diskuse ohledně sportovního ži-
vota. Pokud chce někdo rozvíjet dis-
kusi o činnosti někoho jiného, musí
vědět, o čem, a musí k tomu toho,
koho se má diskuse týkat, také vy-
zvat. Nezdá se nám, že by sportovní
život v Řevnicích přispěním kohoko-
liv strádal. Je zde nabídka, která po-
tenciální sportovní základnu buď do-
káže oslovit, nebo ne. Budiž ke cti
autorovi, že jeho článek nikoho ne-
pomlouvá. Podsouvá ale rádoby op-
rávněné myšlenky a snaží se ovlivnit
veřejné mínění přenášením proble-
matiky Sokola do roviny obecného
zájmu, který by měli řešit všichni. 
Tvrzení, že Sokol byl od svého vzni-
ku chápán jako spolek sloužící širo-
ké veřejnosti, je mimo skutečnost.
Sokol nebyl  spolek, ale organizace,
a nejen se sportovním zaměřením.
Nesloužil široké veřejnosti, ale svým
členům. Nešlo tedy o věc služby, ale
příslušnosti. Ne každý toužil být čle-
nem Sokola, a proto i v Řevnicích
vznikla řada jiných organizací a
spolků - vedle Sokola DTJ, LTC,
SK, Orel, Baráčníci, Dělnická bese-
da Havlíček, Okrašlovací spolek,
Volná myšlenka, Obec legionářů,
ochotnický kroužek Komenský...
Nikdo z nich by si nedovolil tvrzení,
že byl chápán jako spolek sloužící
široké veřejnosti. Autorův názor je
patrně pozůstatkem rétoriky z dob
minulých, kdy násilným sjednoce-
ním tělovýchovy vznikl jediný pos-
kytovatel tělovýchovných služeb.
Distancujeme se od umělého vytvá-
ření jakési »nepostradatelnosti Soko-
la« a z toho plynoucí povinnosti
všech okolo starat se. 
Ve svém článku autor jakoby skrytě
napadá obec větou: „Předně, zda
obec bude, a v jaké míře, podporovat
kulturní i sportovní život?“  A jako-
by  šikovně touto větou vtáhl do pro-
blému dalšího hráče, pokračuje:
„Pokud se týká Sokola, zda chceme
zachovat kino a sál kina...“ Zde pře-
ce má být naopak jasně řečeno, co
chce Sokol! Autor píše, jak sokolští

dědové měli kulturního ducha, a tak
zřídili kino. Kino tehdy prosperova-
lo, bylo jim tedy užitečné. Finanč-
ním přínosem, nikoliv jakousi veřej-
nou službou. Proto se kina nezřizo-
vala dříve ani dnes. Vzpomínáme si
na jedno jednání zastupitelstva měs-
ta, kde autor ufinancovatelnost akti-
vit Sokola také předestíral jakoby
povinný zájem města. Tehdy na jeho
vystoupení reagoval jeden z členů
rady - sokolům navrhl, ať přijdou s
návrhem smysluplného projektu a
zastupitelstvo posoudí, zda a v jaké
míře může město pomoci.
Zmínka o nezdravosti zvířených čás-
tic v podloží nové haly je dost níz-
kým pokusem o její diskreditaci.
Zvažujeme, zda podobné výroky ne-
jsou na hranici pomluvy a zda se ne-
budeme  bránit právně. Opak je pra-
vdou: tento materiál je doporučován
k použití na dětských hřištích. Kdy-
by se autor skutečně zajímal o zdra-
votní podmínky nového sportoviště,
získal by u nás hygienické atesty. 
V závěru článku autor píše: „Poslání
Sokola spatřuji ve všestranném roz-
voji člověka, především těch mla-
dých. Pokud někdo nepřevezme tuto
jeho roli, měli bychom udělat vše
pro jeho zachování.“ Jsme toho ná-
zoru, že pokud chce Sokol (a nejen
Sokol) zachovat své »poslání«, musí
se o to starat.  Žádnou organizaci či
spolek nemá nikdo za povinnost za-
chraňovat. Máme zájem spolupraco-
vat na společných smysluplných
projektech i na aktivitách, jež přitáh-
nou zájemce a  pomohou modernizo-
vat sportoviště či vybudovat nová.
Pana Kozáka jsme k diskusi vyzvali
osobně. Ať ale diskuse probíhá nad
návrhy projektů a tam, kde má, tedy
na půdě města.     Tomáš SMRČKA,

Jan KAVALÍREK,
Jaroslav HRUBÝ, 

Řevnická sportovní, DTJ, Řevnice

DTJ: Máme zájem spolupracovat!
POLEMIKA OBYVATEL ŘEVNIC V PŘEDMINULÉM ČÍSLE NAŠICH NOVIN VYVOLALA DALŠÍ VLNU OHLASŮ

P. Kozák: Sport nemá
být honba za penězi…
Donedávna jsem se domníval, že na-
vzdory éře socialismu a totality, v
níž jsme žili, zůstala většina lidí tvo-
ry společenskými, chápajícími, že tu
nežijeme jen pro to, co si kdo uchvá-
tí. Proto nechci přistoupit na hru, že
každý musí zastávat jen své zájmy.
Dosavadní reakce na předchozí pří-
spěvek můj názor potvrzují. 
Podobné články v městečku, které
má pár obyvatel, články, které neve-
dou k vzájemnému pochopení, od-
kud a kam se má směřovat, nemají
smysl. Očekával bych, že v dnešní
době bude stěží někdo pokládat sál
kina za zdroj získávání peněz, ale že
se bude zamýšlet nad možnostmi je-
ho využití, např. pro divadlo a kon-
certy. Stejně tak za sportem nevidím
podnikatelskou činnost. Sport nemá
být podnikání, ani honba za penězi.
Jsem přesvědčen, že tudy cesta ne-
vede. Jestliže má mít naše Základní
škola rozšířenou sportovní výuku, vi-
dím smysl v debatě o lepší organiza-
ci a efektivním využívání všech spor-
tovišť celý rok. Hala má nepochybně
význam pro rozšíření sportovních
možností, ale nenahradí ucelenou
koncepci sportovního života obce.
Těším se, že jednou budou Řevnice
skutečně sportovní. A to nejen tělem,
ale i úrovní diskuse. 

Petr KOZÁK, Řevnice 

Předmětem polemiky už se stalo i řevnické kino.                 Foto NN M. FRÝDL

J. Beneš: O jednání
je učiněn záznam…
Původně jsem na příspěvek Řevnic-
ké sportovní a DTJreagovat nechtěl,
neboť úroveň polemiky pisatele je
značně pokleslá a veřejnost by si jis-
tě oddychla, kdyby jí byla učiněna
přítrž. Ale vzhledem k tomu, že Naše
noviny text značně zkulturnily, od-
povím alespoň heslovitě.
1) Není pravda, že Řevnická spor-
tovní neprojevila zájem koupit část
pozemku pod LTC – všichni zastupi-
telé obdrželi na jednání zastupitel-
stva 29. 9. 08 text kupní smlouvy.
Jednání bylo možné sledovat přes
web-kameru a je o něm učiněn záz-
nam. Každý se může přesvědčit. Ja-
ko bonus uvádím – pod čl. 4.1 této
smlouvy se píše: „Prodávající pro-
hlašuje, že na nemovitosti neváznou
žádné právní závazky, věcná břeme-
na... a jiná práva třetích osob, která
by bránila převodu nemovitosti na
kupujícího.“ Ale na tomto pozemku
je studna, nádrž, cvičná stěna, sklad
antuky... Nejen tento pozemek, ale i
další, ukradli představitelé minulé-
ho režimu a město dosud nebylo
ochotno vyslyšet hlasy volající po
nápravě křivdy.
2) Smlouva mezi Řevnickou sportov-
ní a LTC – pokud pisatelé míní sm-
louvu s dodatky, která je zveřejněna
na internetových stránkách Řevnic-
ké sportovní – v jejím úvodu ŘS pře-
bírá pod sebe závodní týmy (bez vě-
domí členů LTC) a dále vyčísluje
slevu (úsporu) pro LTC za platby
tréningů stejných hráčů, kteří ale
pod LTC dle této smlouy nepatří!?
Uvidíme, jak se k takové »pomoci«
postaví valná hromada LTC.
3) Omlouvám se čtenářům, kteří
souhlasí s mými názory, že nebudu
již v debatách pokračovat, musí jed-
nou skončit. Josef BENEŠ, Řevnice
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Kde přibylo nejvíc lidí? V Černošicích
NEJDLIDNATĚJŠÍMI SÍDLY V NAŠEM REGIONU JSOU ČERNOŠICE, DOBŘICHOVICE A ŘEVNICE

Poberouní - Počet obyvatel se loni v
obcích dolního Poberouní nejvýraz-
něji zvýšil v Černošicích, Dobřicho-
vicích a Hlásné Třebani. Vyplývá to z
nejnovějších statistik, které zveřejni-
lo ministerstvo vnitra. To na svých
webových stránkách přináší počty
občanů České republiky a cizinců s
platným povolením k pobytu v jed-
notlivých obcích.
Podle ministerských údajů k 1. lednu
2009 žilo v Černošicích 5845 obyvatel,
což je nejvyšší počet v našem regionu.
Je to také o 283 lidí více, než kolik ve
městě žilo loni. Černošickým patří i pr-
venství co do počtu cizinců – žije jich
tu 254.
Druhým nejlidnatějším městem dolní-
ho Poberouní jsou Dobřichovice. Počet
obyvatel se tam oproti loňsku zvýšil o
78 osob, na současných 3145 obyvatel.
Cizinci tvoří 3,5 procenta obyvatel. 
Bronzovou pozici co do počtu obyvatel
si s 3011 lidmi drží Řevnice, a to i pře-
sto, že počet obyvatel se tu už několik
let nijak dramaticky nezvyšuje. Na-
opak. Oproti lednu 2008 jich přibylo
podle statistiky ministerstva jen deset.
To je přitom několikanásobně nižší pří-
růstek, než kolik hlásí třeba Svinaře,
Lety či Srbsko. 
Čtvrtou příčku co do počtu obyvatel si
v dolním Poberouní vybojovaly Lety s
1091 obyvateli. Loni jich měly o 55
méně. Další obce už hranice tisíce oby-
vatel nepřekročily. Těsně pod ní se za-
stavila Liteň – má 985 hlav.
Nejvíce se loni počet obyvatel zvyšo-
val v Černošicích, Dobřichovicích a
Hlásné Třebani, kde přibylo 59 obyva-

tel. Naopak sousední Zadní Třebaň má
navíc jen 14 duší. Karlštejn a Liteň
jsou dle statistik jedinými obcemi, kte-
ré mají přírůstek v záporných číslech. 

Ve většině obcí mají byť nepatrnou pře-
vahu ženy – tvoří v průměru 51 procent
obyvatelstva daných obcí. Jen v Karlš-
tejně a Zadní Třebani ženy tvoří 49,4

respektive 49,7 % obyvatel. Naopak
nejfeminističtější je Hlásná Třebaň –
tam se procento žen vyšplhalo přes 52.
Statistiky ministerstva vnitra se liší od
těch, které zpracovává Český statistic-
ký úřad. Ministerstvo si vede svou evi-
denci. Prvního ledna spustí program,
který zjistí aktuální data trvale hláše-
ných lidí. Každou minutou se pak tato
databáze mění. Naopak Český statistic-
ký úřad, jehož údaje jsou směrodatné
například pro přerozdělování výnosů z
daní, má odlišný postup. „My vychází-
me z údajů získaných při sčítání lidu v
roce 2001. Tyto údaje jsou každoročně
upravovány podle počtu narozených a
zemřelých na základě hlášení matrič-
ních úřadů a také podle počtu přistěho-
valých a vystěhovalých,“ uvedla Jana
Slavníková z Českého statistického
úřadu.  Tato data budou k dispozici až
na počátku dubna.     Pavla ŠVÉDOVÁ

JAKO NA SKLÁDCE. Velkou skládku připomíná otevřená garáž u nádraží v
Zadní Třebani. Je plná odpadků - jsou tu lednice, pytle, lahve... Takový nepo-
řádek jen pár metrů od turistické značky je opravdu skvělou vizitkou Zadní
Třebaně - zvláště když je velmi často »vylepšován« zákazníky nádražní res-
taurace močícími opodál.           Text a foto Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Chata lehla popelem
Mníšek, Řevnice - O dřevěnou
chatu přišel manželský pár 30. led-
na v Mníšku pod Brdy, v kolonii
pod fotbalovým hřištěm.
Chata byla v době požáru obydlená a
vytopená. Právě topení bylo zřejmě
příčinou požáru, nejvíc ohořelý byl
právě dřevěný kout kolem kouřovo-
du. Dřevo v chatě bylo seschlé, oheň
se šířil velice rychle a při příjezdu
hasičů z Řevnic a Mníšku už plame-
ny objekt pohltily. Hasiči při zásahu
rozebírali střechu i část vnitřních
konstrukcí, vynesli tři propan-buta-
nové lahve, které venku ochlazovali.
K chatě přiléhala ze sousedního po-
zemku dřevěná kůlna, na které chyti-
lo několik prken. Majitel sousední
nemovitosti nebyl přítomen, takže
hasiči přelezli plot, vykopli dveře
kůlny a začínající požár uhasili. Cha-
ta však vzala za své a nepůjde opra-
vit. Mníšečtí majitelé byli přítomni
při hasebních pracech, žena byla v
šoku a byla jí přivolána záchranná
služba. Škoda činí 250 000 Kč.    (vš)

Z našeho kraje...
* Tři osobní auta se srazila na silni-
ci mezi Řevnicemi a Mníškem pod
Brdy minulé pondělí. Při nehodě se
zranili tři aktéři. „Jeden z nich pode-
psal revers a odmítl ošetření. Dva
jsme převáželi do nemocnice v Mo-
tole,“ uvedl šéf řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Příčinu srážky šetří
policie.              (lup)
* V jedné z chat u ledolamu v Zadní
Třebani se dějí věci. Od 26. 8. 2005
do 15.1. 2009 sem byl přiváděn »na-
černo« elektrický proud. Objekt ale
změnil několikrát majitele a její sou-
časný uživatel se hledá. ČEZ hlásí,
že má vinou neznámého pachatele
škodu 75 691 Kč. (šm)
* K malému dítěti v bezvědomí vy-
jížděli uplynulou sobotu řevničtí zá-
chranáři do letovského Dětského do-
mova. „Po příjezdu jsme zjistili, že
se jedná o stav po epileptickém zá-
chvatu, chlapec se následně probral.
Poté jsme ho převezli k dalšímu vy-
šetření do nemocnice v Motole,“
řekl šéf záchranky B. Bulíček.  (lup)
* Vážnou zlomeninu stehenní kosti
si při pádu způsobil starší muž v
Karlštejně. Případ se stal předminu-
lý čtvrtek v noci a mohl mít tragické
následky. Zlomená kost totiž muži
přeřízla tepnu v noze, takže ho řev-
ničtí záchranáři museli urychleně
převézt do nemocnice v pražském
Motole, kde ho lékaři operovali. Ny-
ní už je mimo ohrožení života.  (lup) 
* Škodu 30 000 Kč způsobil řevnic-
kému řemeslníkovi neznámý zloděj,
který se 24. 1. vloupal do jeho Fiatu
Ducato na parkovišti pod nákupním
střediskem. Zloděj násilím přemohl
zámek na dveřích a z nákladového
prostoru odnesl akušroubováky, vr-
tačky, pilu aj.  (vš)

Mezi Berounem a Radotínem tedy nepojedou vla-
ky v 9.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09 a 14.09 (ča-
sy odjezdu z Řevnic). Po seškrtání těchto spojů by
dopoledne zůstal prázdný jízdní řád, takže budou
přidány vlaky navíc - osobní vlaky v 9.39, 10.39,
11.39 a 12.39 pojedou v celém úseku Beroun -
Praha hl. n. Před polednem rychlík 753 mimořád-
ně zastaví v 9.20 v Zadní Třebani. Druhou chvá-
lyhodnou ukázkou využití rezerv je jízda motoro-
vého vozu z Berouna (odj.10.52) do Zadní Třeba-
ně (příj.11.05), který ve Třebani přejde na liteň-

skou trať a odjede v 11.08 do Lochovic.  V opač-
ném směru bude úplně zrušen vlak Praha hl. n. -
Řevnice (ze Smíchova v 8.39), ale »radotínský
expres« ve 14.09 (z Prahy hl. n. ve 14.01) bude
protažen až do Řevnic (příjezd 14.30). Osobní
vlaky s odjezdy ze Smíchova v 8.24, 9.24, 10.24,
11.24, 12.24, 13.24 a 14.24 pojedou pouze v úse-
ku Praha hl. n. - Praha Radotín. Zato spoje jedou-
cí o půl hodiny později, z nichž některé by měly
skončit v Řevnicích, pojedou v celém úseku Praha
hl. n. - Beroun (ze Smíchova v 8.54, 9.54, 10.54,

11.54). Pro výstup a nástup cestujících mimořád-
ně v Zadní Třebani zastaví v 10.35 rychlík 756 do
Františkových Lázní. A jako zvláštní bonus se ve
výlukovém jízdním řádu objevil motorový vlak
Zadní Třebaň - Beroun, který přijede od Lochovic
na pravidelném spoji 27724 a ze Zadní Třebaně
odjede v 9.02 do Berouna (Karlštejn a Srbsko pro-
jíždí). Je chvályhodné, že i v případě denních vý-
luk České dráhy vypracovaly zvláštní jízdní řád.
Snad se neobjeví problémy, které by naplnění to-
hoto jízdního řádu mohly ztížit. Jan SUP

Výluka »zrušila« některé vlaky na berounské trati
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zelený pás má spojit Prahu s Poberouním
Řevnice, Černošice – Pás plný zeleně s lužními lesy, parky a cyklostez-
kami chce kolem Prahy vytvořit magistrát hlavního města. Zasahovat
by měl až k Černošicím. Informovala o tom Mladá fronta Dnes.
„Odeslal jsem na krajský úřad Středočeského kraje dopis, ve kterém jsem je
oslovil, abychom společně na projektu spolupracovali. Osobně si spoluprá-
ci bez Středočeského kraje nedovedu kvůli přesahu zeleného pásu v pod-
statě ani představit,“ řekl radní Martin Langmajer, který má na starosti
územní plán. Oblast, která by se měla během následujících let zazelenat, se
rozkládá na západ od Prahy. Vedení metropole vyznačilo na mapě osm kon-
taktních území. Právě v nich by měla být pražská a středočeská zeleň pro-
pojena. Jedním z míst je i  proluka mezi Lipencemi a Černošicemi. Další
takzvaný zelený klín má být mezi Radotínem a Chuchlí. Klín plynule nava-
zuje na Středočeský kraj údolím Radotínského potoka a je zároveň výcho-
zím bodem Českého krasu. Lužní les by měl vyrůst mezi Černošicemi a Ka-
zínem. Mezi Prahou a okresem Praha-západ mají vzniknout ale nejen lesy,
ale i lesoparky s cyklostezkami, parky, otevřená pole nebo sportoviště.
Langmajer věří, že se společně s krajem podaří sehnat na zeleň dotace z fon-
dů Evropské unie. (pš)

V čele průvodu místo medvěda šlapala ryba
Osov - „Zlatá rybko, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova...“ Zkrácenou
verzí pohádky o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce začal uplynulou sobotu již
sedmý osovský masopust. Pohádkové frašce přihlíželo před hospodou U
hřiště kolem osmdesáti diváků, z nichž třetina dorazila v maskách. 
Po vystoupení místních ochotníků vyrazil průvod maskovaných i civilistů na
pochod Osovem a přilehlým Osovcem. V čele průvodu letos plula namísto
medvěda zlatá ryba z frašky. Šlapalo se  přes tři hodiny, pivo sice neteklo
proudem, ale o to více se objevilo koblih, sladkých koláčů, chlebíčků a »šna-
psu« všelikého druhu. Nechyběla ani každoroční gulášová hostina u Marků
v Osovci. Masopustní štrapáce skončila v hospodě U hřiště vyhlášením sou-
těží o nejlepší masku a nejlepší koblihu. Nejchutnější koblihy upekla opět pa-
ní Rejsková, kategorii dětských masek vyhrál čertík Dominika Fejfara a nej-
lepších dospělých masek bylo šest trpaslíků. „Šmudla zůstal doma se Sně-
hurkou,“ vysvětlil netradiční počet Brumla.  Josef KOZÁK
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Krásná nová kola
za ceny ještě krásnější

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. 

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Čtvrťák Jan Havelka z liteňské školy zvítězil v okre-
sním kole matematické olympiády – kategorie pro
5. třídu základních škol.
Ve středu 21. ledna se ve 2. ZŠ Beroun uskutečnilo
okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii
Z–5, určené pro žáky 5. tříd, se ho z naší školy
zúčastnil žák 4. třídy Jan Havelka. Z celkového
počtu 33 žáků bylo jen 7 z nich úspěšnými řešiteli,
to znamená, že dosáhli poloviny z plného počtu bo-
dů (9 z 18 možných). 
K našemu velkému překvapení se náš zástupce
umístil na 1. místě s 15 body. 
Jsme rádi, že se našim žákům daří pravidelně zís-
kávat dobrá umístění na předmětových i zájmových
soutěžích na okresní úrovni. Vloni zaznamenala
velký úspěch a postup do krajského kola na olym-
piádě v českém jazyce Pavla Roztočilová a Mirek
Olič pravidelně bodoval na matematických soutě-
žích.Úspěchy máme i na recitačních soutěžích.
Letos nás potěšilo vítězství Jana Havelky ještě víc,
protože jako čtvrťák zvítězil v kategorii žáků 5. tříd.

Poslali jsme ho tam proto, že v 2. a 3. třídě dosáhl
plného počtu bodů v soutěži Matematický klokan.
Doufali jsme, že si vyzkouší náročnější soutěž »na-
nečisto«, nasbírá zkušenosti. Věřili jsme, že nebude
poslední, aby ho případný neúspěch neodradil. A
také se mezi žáky 5. třídy naší školy nenašel žádný,
který by zvládl všechny příklady ze školního kola.
Když přijel ze soutěže a ukazoval zadání příkladů a
svá řešení, začali jsme tušit, že by mohl být i úspěš-
ným řešitelem. Na tak velký úspěch jsme ale ani ne-
pomysleli!
Kromě diplomu dostal od organizátorů také bon-
boniéru a kalkulačku, cenu dostane i od nás. Dip-
lom pověsíme na nástěnku na chodbě naší školy.
Pokud se příští rok stane na matematické olympiá-
dě úspěšným řešitelem, v což tajně doufáme, nevím,
co uděláme s případným diplomem. Pověsíme ho
vedle letošního? Jenže pak to bude vypadat, že Ja-
nek propadl… Ale to budeme řešit až za rok, letos
máme velkou  radost a vítězi blahopřejeme.       

Ema Malá, ZŠ Liteň

Příprava stavby vodovodu
a kanalizace pokračuje
Příprava vodovodu a kanalizace (V+K)  pro naši
obec pokračuje. Minulý týden jsme zaslali firmě
Ingas Praha plán obce se zakreslenými jednotli-
vými etapami. Máme představu, že v 1.etapě by se
realizovala pravostranná část Svinařského poto-
ka, včetně ulic Nad Soutokem a K Vatinám. Tato
etapa by skončila ulicí Pod Květy. Druhá etapa by
byla ulice Na Návsi, U Mlýna a zbytek obce směr
západ. Třetí etapou by se dokončily části ulic Les-
ní, V Třebcouni, Polní Nad Pěšinou a horní část
ulice Na Kaplanci. Samozřejmě se k tomuto návr-
hu vyjádří projektant, se kterým upřesníme etapy.
To je z důvodů funkčnosti okruhů  a  řádů. Jakmile
bude toto jasné a jednotlivé etapy oceněny, bude-
me žádat o dotaci z EU. V současné době máme
uzavřeny Smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení
odběrů elektrické energie pro přečerpávací jímky
a stanice. Připojovací poplatek bude stanoven až
na základě kalkulace. Projekt bude vypracován a
stavba oceněna s kalkulací, že rodinné domy a
rekreační objekty, které budou na trase V+K,  bu-
dou muset být připojeny.
V nejbližší době by měla pokračovat oprava a Svi-
nařského potoka, a to nejdříve opravou hráze u
chatové oblasti Ve Slemenech. Poté by mělo být
pokračováno v čištění  spodní části od mostu na
Řevnice po ústí s opravou břehu na konci ulice
Krátké. Přeji všem hezký únor!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

POČTÁŘ. Vítěz matematické olympiády, Jan Ha-
velka z liteňské školy. Foto Hana SKLENIČKOVÁ

Matematickou olympiádu vyhrál Janek
ČTVRŤÁK Z LITEŇSKÉ ŠKOLY JAN HAVELKA DOKÁZAL ZVÍTĚZIT V KATEGORII ŽÁKŮ PÁTÝCH TŘÍD!
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Kojoti »nadělili« Bostonu jedenáct gólů
V ŘEVNICÍCH DALŠÍMI DVĚMA KOLY POKRAČOVAL ZIMNÍ TURNAJ V POZEMNÍM HOKEJI BANDY CUP
Řevnice – První dvě porážky utržil
v minulých kolech řevnického tur-
naje v pozemním hokeji Bandy
Cup loňský vítěz tým IQ Ouvey.
Na hřišti za vodou ho předminu-
lou sobotu přestřílel celek Bája
Pic, uplynulou sobotu zase Boston. 
V síti končil extrémní počet branek.
Třeba Kojoti jich nastříleli předmi-
nule Bostonu hned jedenáct. Deset-
krát skončil minule puk za zády
brankáře Bostonu v zápase proti
týmu Bája Pic. „Mnoho týmů hrálo v
neúplné sestavě, mnoha z nich chy-
běli brankáři, a tak je nahrazovali
jiní hráči,“ vysvětlil František Zava-
dil z týmu IQ Ouvey. Tým Pivo Boys
se první únorovou sobotu vůbec ne-
sešel, a tak všechny zápasy prohrál
kontumačně. „Díky tomu se nám
podařilo předehrát si dvě utkání z
dalšího kola,“ uvedl Zavadil. 

Výsledky 31. ledna
Citrus Team – IQ Ouvey 1:6
Samotáři – Boston 2:1
Pivo Boys – Bája Pic 4:3
Svijany – Samotáři 2:4
IQ Ouvey – Kojoti 3:1
Boston – Citrus Team 2:3
Bája Pic – Samotáři 3:1
Pivo Boys – IQ Ouvey 1:3
Citrus Team – Svijany 6:0
Kojoti – Boston 11:2
Samotáři – Citrus Team 2:2
IQ Ouvey – Bája Pic 2:7
Boston – Pivo Boys 3:4
Svijany – Kojoti 1:9

7. února
Citrus Team – Bája Pic 0:6
Kojoti – Samotáři 3:2
Pivo Boys – Svijany 0:3 kontumačně
IQ Ouvey – Boston 8:0
Citrus Team – Kojoti 0:4

Bája Pic – Boston 10:1
Samotáři – Pivo Boys 3:0 kontumačně
Svijany – IQ Ouvey 2:7
Kojoti – Bája Pic 2:7
Pivo Boys – Citrus Team 0:3 kontu-
mačně

Boston – Svijany 4:9
IQ Ouvey – Samotáři 1:2
Bája Pic – Svijany 5:2
Kojoti – Pivo Boys 3:0 kontumačně

Předehrané zápasy
Citrus Team – IQ Ouvey 1:10
Samotáři - Boston 7:2

Pavla ŠVÉDOVÁ

Turnaj v národní házené odehráli
mladší i starší žáci Řevnic. Turnaj
starších za účasti pěti družstev hod-
ně věkově rozdílných nakonec roz-

hodlo skóre mezi Bakovem a Řevni-
cemi - samozřejmě ve prospěch sou-
peře. Turnaj mladších žáků skončil
dříve než začal, protože jen naše

družstvo splnilo věkovou hranici pro
mladší žactvo.Oba zbývající týmy
musely své soupisky doplnit starším
hráčem, což pravidla nedovolují.
Turnaj se tedy konal jen proto, aby si
kluci zahráli - jistým postupujícím
byli Řevničtí. Dvojturnaj zahájili
naši  starší kluci se Spoji. Kluci po
jasně vyhraném poločase 7:3 polevi-
li, přesto zvítězili 14:10. Sestavu
Martin Lukáš, Derco Martin, Holý
Petr, Veselý Petr, Jelínek Michal do-
plnily posily Dudek, Procházka, Naj-
man a bratři Králové. Stříleli: T.
Král 6, Veselý 4, Jelínek 3 a Holý.
Čakovice jsme porazili 14:3 po polo-
čase 8:1. Ve stejné sestavě se o bran-
ky podělili Král a Holý po 4, Veselý
a Jelínek po 3.
Celé utkání s Bakovem  jsme si udr-
žovali přijatelný náskok, ale skonči-
lo to remízou 12:12. Branky Veselý 5,

Jelínek 4, Král 3. Zatímco Bakovští
si s Čakovicemi vylepšili skóre vý-
sledkem 24:2, naši v posledním utká-
ní sice přehráli Modřany 10:2, ale
na vylepšení skóre to nestačilo.
Branky: Veselý 5, Jelínek 4 a Král 1.
Mladší žáci svůj turnaj hráli v sesta-
vě: Martin Lukáš, Šnajberk Vojtěch,
Vrátný Michal, Flemr Jonáš, Mojžíš
Jakub, Sedláček Daniel, Jandus
Pavel, Holý Petr a Filip Edl.
Zahajovací zápas prohráli 5:7.
Branky stříleli Holý 4  a Edl 1. Duel
s Čakovicemi skončil prohrou 3:6.
Všechny branky vsítil Holý.
Co nás čeká v dalším období? Dříve
narození muži se už těší na turnaj 21.
2. v naší sportovní hale. Po skončení
se v Lidovém domě koná malé pose-
zení. V březnu pak pořádáme finále
zimního poháru mladších žáků.

Petr HOLÝ, Řevnice

Zadní Třebaň, Itálie - Přestože tra-
diční zimní soustředění třebaňských
fotbalistů je už nějaký ten rok minu-
lostí, neznamená to, že současní či
bývalí členové kádru Ostrovanu
zcela zavrhli pohyb na čerstvém vz-
duchu. Naopak. Stalo se již pravid-
lem, že začátkem roku vyjíždí parta
kamarádů do Itálie užít si zimních
radovánek. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy dva-
náct mužů (přítomnost žen je na ta-
kovýchto akcích vyloučena) vyrazi-
lo do jižních Tyrol. Z menšího stře-

diska Trafoi vyráželi do nedaleké
Soldy, která nabízela skvělé tratě
rozmanitých délek a obtížností ve
výšce nad 3000 m.n m. Počasí jako
by si návštěva z Čech snad objed-
nala. Po dobu čtyř dnů se neobjevil
na blankytné obloze ani mráček.
Počasí se zkazilo až v den odjezdu,
což ovšem nikomu nevadilo.
»Účastníci zájezdu« se shodli na
tom, že to byl jeden z nejlepších ly-
žařských výletů, a tak není důvod si
jej zase za rok nezopakovat.

Jiří PETŘÍŠ 

PADALO HODNĚ BRANEK. V dalších kolech řevnického Bandy cupu pada-
lo extrémně hodně gólů.                    Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Fotbalisté si užívali (nejen) na sněhu
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ SPORTOVCI VYRAZILI DO JIŽNÍCH TYROL

Házenkářům k vítězství nepomohly ani posily

Sport po okolí
DOBŘICHOVICE. Dobřichovičtí
volejbalisté postoupili do play-off z
prvního místa tabulky. O postup se
6. a 7. 2. utkali doma s Brnem B.
První set pátečního zápasu s přehle-
dem vyhráli domácí borci. Pak však
hosté posílili na bloku a druhý set
patřil jim. V dalších dvou setech se
síly obou družstev vyrovnaly. Za
podpory publika se Dobřichovickým
podařilo dotáhnout utkání do vítěz-
ného konce a vyhrát 3:2. Napínavé
klání trvalo 140 minut a vidělo jej 89
diváků. 
Další zápas nad Brnem B dobřicho-
vičtí borci vyhráli 3:0. V utkání,
které trvalo 70 minut, jasně kralova-
li domácí. Martina KÁLALOVÁ,

Dobřichovice

LITEŇ. Závod modelů aut N Cup se
koná na autodráze v Litni v sobotu
28. února. Zájemci o účast se mohou
hlásit na mobil 604 558 583, nebo na
mail: jaroslav.kalfert@atlas.cz. 

Václav KARLÍČEK, Praha

SOUSTŘEDĚNÍ. »Účastníci« zájezdu ze Zadní Třebaně do jižních Tyrol se
soustřeďují - tentokrát ovšem nikoliv na lyžích.           Foto Jan PALIČKA


