
Poslanci pobouřili rychtáře
SNĚMOVNA PŘIJALA ZÁKON, KTERÝ PŘEVÁDÍ STAROST O CHODNÍKY NA OBCE

Důchodce skočil do ledové
Berounky, zachraňoval psa
Dobřichovice – Skočit do ledové vody pro psa ne-
váhal sedmašedesátiletý muž. V neděli 15. února
dopoledne byl se svým čtyřnohým miláčkem na
procházce. Mezi Dobřichovicemi a Černošicemi u
řeky v místě zvaném Lavičky se pes probořil při po-
bíhání po ledu do ledové vody a nemohl zpět. Pání-
ček se vmžiku svlékl a pro psa skočil do vody. Ná-
hodný svědek o události ihned informoval hasiče,
policii i záchranku z Řevnic. Podchlazeného muže
záchranáři převezli k vyšetření na interní oddělení
nemocnice na pražském Karlově náměstí.          (pš)

Dolní Poberouní – Novela zákona, podle níž se o
stav chodníků nejspíš budou muset starat jejich
vlastníci - většinou obce - se nelíbí starostům
obcí v dolním Poberouní. „Je to okázalý nesmy-
sl,“ tvrdí rychtář Karlštejna Miroslav Ureš.

Poslanecká sněmovna tuto novelu minulý týden
podpořila. Nyní o ní bude rozhodovat senát a pre-
zident. Podle novely by se měla změnit dosavadní
praxe, kdy za škody způsobené stavem přilehlých
chodníků byli zodpovědní majitelé domů. Při hla-
sování o novele zákona o pozemních komunika-
cích bylo 116 poslanců pro, proti jednatřicet.  
„Je to neskutečná volovina,“ nebral si servítky
karlštejnský starosta Miroslav Ureš, podle kterého
poslanci vymýšlí »samé krávoviny«. Rozhodnutí
se mu nelíbí přesto, že Karlštejnských se nejspíš
příliš nedotkne. „My tu máme chodníky jako sou-
část silnice, kterou ale spravuje kraj,“ uvedl Ureš.
Přesto městys pro úklid svých částí zakoupil nyní
zametač za 75 tisíc korun. Že by se měl Karlštejn
proti případným úrazům na obecním prostranství
pojišťovat, zatím nevidí Ureš reálně. „Nebudou to
malé peníze,“ míní Ureš.
Zapravdu mu dávají i další poberounští starostové.
(Dokončení na straně 7) Pavla ŠVÉDOVÁ
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Karlštejn otevře brány

SEZONA ZAČÍNÁ. Poslední únorový víkend ote-
vře po zimní přestávce své brány hrad Karlštejn.
(Viz strana 6) Foto ARCHIV

SNĚHURKA A TRPASLÍCI. Jednou z nejvydařenějších maškar na letošním XX. poberounském maso-
pustu v Zadní Třebani byla Sněhurka s trpaslíky. (Viz strana 3) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Vlaky do Prahy zrychlí, až na sto šedesát kilometrů v hodině
Poberouní - Cestování vlakem do Prahy by už za několik let mohlo být o hodně rychlejší než nyní.
Modernizace tratí umožní v budoucnu zvýšit rychlost příměstských spojů až na 160 kilometrů v
hodině. Navíc z dolního Poberouní by mohly vlaky jezdit i směrem do Vršovic, a to bez jediného
přestupu.
Správa železniční a dopravní cesty totiž podle MfD uvažuje o tom, že by zrekonstruovala takzvaný most
inteligence v Braníku a zapojila jej do rychlostního koridoru směr Beroun. Některé vlaky by tak už
nemusely jezdit přes Smíchov a dál na hlavní nádraží, ale jely by přes most do Krče a Vršovic. 
„O modernizaci uvažujeme ze dvou důvodů. Jedním je právě to, že most by mohl být součástí třetího
koridoru mezi Prahou a Berounem. Kvůli tomu jsou opravy nezbytně nutné,“ potvrdil mluvčí Správy
železniční a dopravní cesty Pavel Halla. (Dokončení na straně 7) (pš)

Mladá žena se zamkla 
v koupelně a podřízla si žíly
Mokropsy, Řevnice - Pokus o sebevraždu má za
sebou mladá žena ze Sokolovska, která byla 8.
února na návštěvě u své matky v Mokropsích.
Nešťastnice se pořezala na rukou a zamkla se v
koupelně v bytě své matky. Policisté a záchranáři
se jí snažili pomoci, ale dostalo se jim odpovědi,
že kdo do koupelny vejde, toho zabije. Proto, bylo
rozhodnuto o přivolání profesionálního vyjedna-
vače. Pětičlenný tým hasičů z Řevnic měl mezi se-
bou tři lezce, kteří byli připraveni slanit ze střechy.
Když žena na chvíli nůž upustila, hasiči vykopli
dveře, vytáhli ji z koupelny a předali záchrance.
Žilní krvácení a povrchové rány naštěstí její život
neohrožovaly, hospitalizace však byla nutná.    (vš)

Děti se učily 

v čarodějné škole

a další informace z našeho kraje
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Zadní Třebaň – Desítky dětí v pes-
trých maskách se vyřádily uplynu-
lou neděli na karnevalu ve Spole-
čenském domě v Zadní Třebani.
Maškarní pořádaly již podvacáté
Naše noviny na závěr masopustu. 
Sál kulturáku se zaplňoval už půl ho-
diny před začátkem. Úderem druhé
zahrála příchozím poberounská ka-
pela Třehusk, mezi jejími písničkami
děti tančily na parketu, soutěžily a
získávaly drobnosti za odměnu. Jako
vždycky mohly vyhrát ceny v tom-
bole nebo kole štěstí. 
Masek se sešlo opět hodně, bylo ob-
tížné vybrat ty nejpovedenější. Na-
konec porota ocenila převážně ručně
vyrobené masky ve třech kategoriích
podle věku. Mezi nejmenšími zvítě-
zil řidič autobusu Dominik s barev-
ným vozem z krabice. Hlavní cenu z
prostřední kategorie si odnesli Ma-
ková panenka a Motýl Emanuel, v
nejstarší kategorii se porotě nejvíc
líbil duch. Speciální cenu získalo pět
masek kostlivců. Oceněni byli i vod-
níček, indiáni, prasátka, muchomůr-
ky, břišní tanečnice či krotitel hadů.
Všichni ostatní dostali jako každý
rok ovoce od paní Jindáčkové. 
Organizátoři karnevalu připravili na
závěr překvapení - Divadlo za vodou
z Čeňkova uvedlo pohádku O chytré
princezně Lence. Lucie PALIČKOVÁ

Nejhezčí masky? Řidič, duch, motýl...
TEČKU ZA POBEROUNSKÝM MASOPUSTEM V ZADNÍ TŘEBANI TRADIČNĚ UDĚLAL DĚTSKÝ KARNEVAL

Masky si oblékli
senioři i terapeuti
Ve středu 18. února se v  dobřicho-
vickém domově pro seniory konal už
poosmé masopust. Příprava na něj
ovšem začala o měsíc dříve. Na vý-
tvarné dílně vyráběli senioři řetězy
z krepového papíru. 
Ve vyzdobené jídelně se pak v den
masopustního veselí dopoledne se-
šli téměř všichni obyvatelé domova,
někteří měli škrabošku jiní klobouk
nebo čelenku. Masky si oblékli i te-
rapeuti, takže tu byly strašidlo,
klaun, mimino a nádražák... Všichni
společně si zazpívali a zatančili a
také popřáli těm klientům domova,
kteří v tomto týdnu oslavili naroze-
niny nebo svátek. 
Masky samozřejmě nezapomněly
ani na ležící klienty. Po obědě obeš-
ly všechny pokoje a rozdaly pravé
masopusní koblihy. Štamprličkou si
také s obyvateli přiťukly na zdraví a
pěkně vydařený  masopust.      

Martina KÁLALOVÁ, domov 
pro seniory, Dobřichovice

Srbsko bylo v sobotu 7. února pod
vládou maškar. Po téměř půl století
se zde zase konal masopust. Vše za-
čalo již v pátek, kdy u starosty na
statku probíhala zabijačka a přípra-
va celého veselí. 
V sobotu před polednem vypukla sa-
motná veselice. Za doprovodu  kape-
ly Třehusk vezené koňským povozem
obešly maškary celou ves. V každé
ulici prováděly taškařice a různé ne-
plechy.  Hospodyně je mnohde obda-
rovaly různými dobrotami a nechy-
běla ani sklenka něčeho ostřejšího.
Zakončení masopustu se konalo opět
na statku  u starosty při dobrém jíd-
le, pití a veselé hudbě Třehusku. 
Premiéra masopustu se setkala s vel-
kým zájmem. Srbskem procházelo té-
měř osmdesát maškar. Povzbuzen
tímto úspěchem se srbecký starosta
se skupinou maškar vydal o dva
týdny později na setkání Masopustů
do Zadní Třebaně. 

Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

Maškary v ulicích tropily neplechu
V SRBSKU SE MASOPUST LETOS KONAL POPRVÉ PO PŮL STOLETÍ

Jako každoročně zakončili řevničtí myslivci lovec-
kou sezonu bálem zvaným Poslední leč. 
Také zde se ukázali jako nositelé mysliveckých tra-
dic. Již při příchodu vítaly hosty v řevnickém
Lidovém domě fanfáry loveckého tria. Tóny les-
ních rohů probouzely pocity známé myslivcům při
vstupu do chrámu přírody, jehož kouzlu tak často
propadají. Tedy jako na velkém panském plese. V
osm hodin pozvala kapela Karavel myslivce na
sál. Všichni ve slavnostních uniformách. Po ofici-
álním přivítání předsedou sdružení Miroslavem
Hejlkem byl vyzván lovec, který ulovil svého prv-
ního jelena k pasování na »lovce jelenů«. Je to
starý obyčej, který má kořeny někdy v dobách čes-

kých králů, kdy se lovčí těšil oblibě často i u samé-
ho panovníka. Pasování prováděl vždy nejstarší
myslivec. Tak tomu bylo i zde. Po úvodu, v němž
připomněl mladému lovci krásu této vzácné krá-
lovské zvěře, přistoupil k samotnému ceremoniá-
lu. Lovec Michal Kliner poklekl na levé koleno.
Hospodář přinášející lovecký tesák ho vyňal z po-
chvy a podal pasujícímu myslivci. Třikráte dosed-
la plocha loveckého tesáku na rameno klečícího,
než směl vstát a převzít jmenovací listinu, kdysi
královský majestát, jímž vstupuje do řad »lovců
jelenů«. Celý tento akt provázelo Konopišťské ha-
lali, pianissimo troubené Loveckým triem. Tedy
vše tak, jak má být a kdysi opravdu bývalo. 

Potom již za zvuku mysliveckého pochodu všichni
opustili sál, který opanovali tančící.
A vskutku - nebyl to bál ledajaký. Tombola skrý-
vala tři sta cen. První cenou byl divočák a všech-
ny lístky vyhrávaly. V předsálí si mohl každý hodit
šipky na otáčivý terč. Půlnoční přestávku oživila
dražba druhého divočáka a muflonky. Celý večer
mohli hosté objednávat z kuchyně myslivecké
pochoutky.
A úroveň? Opravdu plesová. Muži v tmavém nebo
v uniformě, ženy ve společenských šatech, větši-
nou dlouhých. Všichni se dobře bavili až do ran-
ních hodin. Tak na shledanou za rok. Lovu zdar! 

František ŠEDIVÝ, Řevnice

VÍTĚZ. Cenu za nejhezčí masku v nejmladší kategorii si »odvezl« řidič autobusu Dominik.          Foto NN M. FRÝDL

Hosty na sále vítaly fanfáry loveckého tria
NA PLESE ŘEVNICKÝCH MYSLIVCŮ BYL TESÁKEM SLAVNOSTNĚ PASOVÁN LOVEC JELENŮ

Na masopustu v Srbsku bylo veselo. Foto Svatava BISKUPOVÁ
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Jubilejní masopust lámal rekordy
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ: „TAKOVÉHLE OSLAVY ZADNÍ TŘEBAŇ NEPAMATUJE, GRATULUJI ORGANIZÁTORŮM!“

Zadní Třebaň – Z pětadvaceti míst
se na Poberounský masopust sjeli
do Zadní Třebaně postavy maso-
pustů. Na jubilejní dvacátý ročník
oslav přijeli k Berounce nejen
zástupci okolních obcí, ale i maso-
pustní vyslanci z Berouna, Roztok,
Máslovic či Prahy.
Rušno bylo na návsi už od kuropění,
od kdy hasiči chystali zabijačkové
pochoutky. Sjížděli se stánkaři – per-
níkářka, výrobci trdel, prodejce me-
doviny, koření i keramiky. K dostání
byly další vymoženosti – preclíky,
kořalka i - demonstranti. Pravicoví,
levicoví, ekologicky zaměření, pro
radar i proti němu. Ze speciálního
demonstračního vozu Jarky i Honzy
Zavadilových a Michaely Šmerglové
je neúnavně nabízel Kamil Jaroš. 
U Společenského domu se prodávala
tombola - nachystáno bylo na čtyři
sta cen. „Já bych chtěl vyhrát ten
velký koš s jídlem. Jak to udělat,“
přál si jeden návštěvník z Letů. „Je-
dině si koupit všechny lístky do tom-
boly,“ radila mu Lucie Paličková. 
Točilo se tu kolo štěstí a před poštou
vyhrával domácí Třehusk v posílené
sestavě. Před jedenáctou hodinou
předvedl své umění kejklíř Petr
Theimer. Na návsi už tou dobou bylo
na tisíc lidí, místní, z okolí i z dale-
ka. „Tady je víc lidí než v Liberci na
mistrovství,“ smála se jedna z řev-
nických návštěvnic. Dorazili i Turis-
té severních svahů Brd se speciálním
krizovým dárkem – miniaturním pr-
kénkem na maso. „Větší už nebude
třeba, protože kvůli krizi nebude to-
lik masa,“ smál se jeden z turistů. 
Kromě návštěvníků přibývaly před
polednem i maškary. Třeba Sněhur-
ky se tu sešly hned dvě. Ta v podání
Ivana Neslera z Hlásné Třebaně
ovšem oproti Milušce Malé byla o
pár desítek centimetrů vyšší a prsa-
tější. Jestliže byly dvě Sněhurky, tr-
paslíků muselo být hned čtrnáct. By-
lo tu dost i roztomilých prasátek – v
pojízdném chlévě s nápisem Plány
imperialistů zhatí naši vepři boube-
latí se vezla hned tři. Početná byla i
výprava vnadných zdravotních sest-
řiček, přesněji Rathova třicetikoru-

nového komanda. Na návsi se jim
ale nepodařilo vybrat ani korunu.
Po jedenácté dorazil do Třebaně vůz
Jany Červené, na kterém se pak od-
bývala vystoupení. „Všem na vědo-
most se dává, že nám masopust až do
outerka ostává,“ zahájila program
trojice ochotnic. Pak zahrály Notič-
ky a zdravici přednesly Holky v roz-
puku. Klíček na oslavy vyslal své
cirkusové umělce – například zdatné
krasojezdkyně či udatného siláka. Z
daleké Rusi přijely oslavy pozdravit
Marfuša, děda Mráz i s jedličkou.
Nechyběli ani loupežníci či krasavi-
ce z taneční skupiny Proměny.
Pak už se na voze střídali masopust-
ní vyslanci. Beroun, Lety, Srbsko,
Máslovice i Roztoky u Křivoklátu
vyslali lidi nejpovolanější – své sta-
rosty. Z Mokropes zase přijely smrt-
ky. „Není vám kosa?“ tázal se jich
kejklíř. Poté byly vyhlášeny nejlepší
masky – kromě skupinových Sněhu-
rek si cenu odnesla i prasátka a nez-
bedný Pepíček na koloběžce. Násle-
dovala přehlídka originálních vozů.
Cenu poroty vyhrála Vikingská loď.
„Masopustu už je veta, Půst je nynč-
ko pánem světa,“ završila pohřbení
Masopustu smrtka a průvod se vydal
na pochůzku obcí. Tradičně nejdříve
se šlo k Frydrichům a tradičně tam
měli výtečné koblihy a tentokrát i
trdla. Následovala další stavení, dob-
roty a kořalky - pětadvacet hospody-
něk a hospodářů se vytáhlo skvělým
pohoštěním. Moc všem děkujeme!
Nejvytrvalejší maškary notně uondá-
ny dorazily zpět do Společenského
domu před šestou večer. Někteří se
pak s kapelou Třehusk a country
skupinou Máslovické drnkačky vy-
drželi bavit a tančit další hodiny.
Návštěvnost i program si pochvalo-
val někdejší zadnotřebaňský kroni-
kář František Šedivý: „Takovýhle
masopust Zadní Třebaň nepamatuje,
gratuluji organizátorům,“ děkoval
Šedivý. Pavla ŠVÉDOVÁ

UNAVENÝ MEDVĚD Medvěd v podání Miloše Pišny odpočívá pod dohle-
dem Žida, Masopusta a Medvědáře.                                 Foto NN M. FRÝDL

Kůň uvízl v kolejišti,
vlak nestihl zastavit
Zadní Třebaň – Koně usmrtil pro-
jíždějící vlak na železničním pře-
jezdu v Zadní Třebani právě ve
chvíli, kdy se na návsi odbývaly
oslavy jubilejního dvacátého Po-
berounského masopustu. 
Stalo se tak v době, kdy kejklíř Petr
Theimer moderoval soutěž o nejlep-
ší masopustní vozík. „To je opravdu
moc nepříjemné, prosím, nechoďte
tam s dětmi,“ žádal kejklíř přítom-
né. Co se vlastně stalo? Majitelé
převáděli zvíře přes přejezd, ještě
když byly otevřené závory. Hříběti
se ale zaklínilo kopyto v kolejišti.
Lidé se snažili zvíře vyprostit a zá-
roveň běželi proti vlaku, aby na si-
tuaci upozornili strojvůdce. Neštěstí
se ale již nepodařilo odvrátit. „Pro-
jíždějící rychlík nestačil zabrzdit a
koně přejel,“ řekla mluvčí beroun-
ské policie Marcela Pučelíková.
Kvůli nehodě byl na trati mezi Pra-
hou a Berounem dočasně přerušen
provoz, následně vlaky jezdily po
druhé koleji. (pš)

Josef Masopust pozdravil »jmenovce« dopisem
Záštitu nad jubilejním poberounským masopustem a nad srazem Ma-
sopustů převzal světoznámý fotbalista Josef Masopust. Protože do Zad-
ní Třebaně nemohl přijet osobně, poslal pozdravné poselství. (mif)
Moji milí jmenovci, vážení Masopusti!
Protože mi pracovní a společenské zaneprázdnění nedovoluje být dnes pří-
mo s vámi, na návsi v Zadní Třebani, dovolte mi, abych vás alespoň na dálku
co nejsrdečněji pozdravil. Jako čestný garant tohoto historicky prvního hro-
madného srazu všech českých i moravských, venkovských i městských, ma-
lých i velkých Masopustů doufám, že se vás sjelo a sešlo opravdu hodně a že
svému, a tudíž i mému, jménu děláte a budete dělat čest. Těší mne, že oslav
masopustů rok od roku ve všech koutech naší země přibývá a doufám, že
tomu tak bude i nadále. Přeji vám, ať se vám dnešní velká sláva vydaří a uži-
jete si jí ve zdraví, veselí i radosti. V duchu jsem s vámi a přeji vám vše nej-
lepší! Masopustu zdar,  Masopustům zvlášť!     JOSEF MASOPUST, Praha

POHOŠTĚNÍ. Policajt Jiří Petříš občerstvuje osádku speciálního přívěsu,
na kterém se vezla tři růžová prasátka.      Foto NN M. FRÝDL

Na sraz přijelo dvacet
pět Masopustů
Zadní Třebaň – Nejroztodivnější
podoby měli vyslanci obcí a měst,
kteří se v Zadní Třebani zúčastni-
li srazu Masopustů.
Například Beroun tu reprezentoval
přímo starosta Jiří Besser, který při-
jel coby šlechtic v bílé paruce a klo-
bouku s pérem. Černý frak a cylindr
s cvikrem oblékl senátorský maso-
pust Jiřího Oberfalzera. Lety zastu-
poval první muž obce Jiří Hudeček,
který si tradičně nasadil masku vo-
la. Stylově v podobě Bakcha přijel
starosta Srbska Jaroslav Bastl, roz-
tocký rychtář Vladimír Melč i první
žena Máslovic. S korbelem píva a
tlustým břichem přišel za Řevnice
Jan Kuna, za liteňskou školu Ema
Malá a za Zadní Třebaň Petr Eliá-
šek. Z Mokropes přijely dvě smrtky,
ze Všeradic zatčený vrah s šerifem,
z Bratřínova medvěd. Praha 4 a Tře-
baňské údolí měly čtyřnohé repre-
zentanty – čivavy. Ti a další z pěta-
dvacítky vyslanců od organizátorů
obdrželi děkovný list, speciální per-
ník a pozvání na příští rok. Po nut-
ném zkušebním ročníku se totiž Na-
še noviny pokusí rekord v největším
počtu masopustů utvořit v roce
2010 naostro. (pš)
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Proměny pořádaly ples a karneval
DĚTI I DOSPĚLÍ SE V ŘEVNICKÉM LIDOVÉM DOMĚ BAVILI S MÍSTNÍ TANEČNÍ SKUPINOU

Řevnice – Víkend s taneční skupi-
nou Proměny mohli prožít všichni,
kteří na začátku února zavítali do
řevnického Lidového domu. V pá-
tek tu měly Proměny svůj první
reprezentační ples, v neděli potom
karneval pro děti. 
Obojí se jim povedlo. Taneční parket
byl během plesu téměř pořád plný,
pouze čtyřikrát se vyprázdnil - když
měly Proměny předtančení. Nejdřív
se mladí tanečníci ukázali při něž-
ných tónech operetky Rudolfa Pis-
káčka Tak pojď, stejně ladné byly i
baletní Merlingtonky. Naopak potře-
tí se v rytmu country Proměny pěkně
rozjely a na závěr překvapily scénic-
kým tancem na hudbu Carla Orffa
Carmina Burana. 
Tanečníci převlékli několik různých

kostýmů. „Všechno jsme ušily s Dá-
šou Renertovou, doplňky jsme shá-
něly snad všude, dalo nám to za-
brat,“ řekla vedoucí Proměn Ivana

Zrostlíková. Na plese nechyběla
bohatá tombola ani losování vstupe-
nek o tři hodnotné ceny. 
V neděli na karnevalu praskal sál

Lidového domu ve švech. Desítky
dětí v maskách soutěžily a tančily,
některé z nich vyhrály dorty za nej-
lepší masky. Malí i velcí se opravdu
vyřádili. Lucie PALIČKOVÁ

REJ MASEK. Caparti se na dětském karnevale taneční skupiny Proměny
jaksepatří vyřádili. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
28. 2. 18.00 SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH
7. 3. 18.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL?

KINO ŘEVNICE
27. 2. - 1. 3. 20.00 RŮŽOVÝ ŠAMPAŇ-
SKÝ- divadlo 
6. 3. - 7. 3. 19.30 PYŽAMO PRO ŠEST
- divadlo 

KINO MÍR BEROUN
24. 2. - 25. 2. 17.30 (St 17.30 a 20.00)
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25
LETECH
24. 2. 20.00 VITUS
26. 2. 15.30 POKÁNÍ
26. 2. - 9. 3. 17.30 a 20.00 (Čt 26. 2.
18.30, 27.2. 20.00, 3. 3. - 4. 3. 17.30, 5.
3. 18.00 a 20.15) LÍBÁŠ JAKO BŮH
27. 2. - 1. 3. 15.30 (Pá 17.30) BOLT -
PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
3. 3. 20.00 SEDM SAMURAJŮ
5. 3. 15.30 BATHORY
7. 3. - 8. 3. 15.30 POTKAN 007 A UFO
9. 3. 13.45 VALL-I
9. 3. - 11. 3. 17.30 a 20.15 (Po 20.00, Út
17.30) VÝMĚNA

CLUB KINO ČERNOŠICE
24. 2. 20.00 UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
3. 3. 09 20.00 PINK FLOYD - LIVE
AT POMPEII
8. 3. 16.00 LÁSKY JEDNÉ PLAVO-
VLÁSKY

KINO RADOTÍN
27. 2. 17 a 19.30 STAR WARS:
KLONOVÉ VÁLKY
28. 2. 17 a 19.30 REPO: GENETICKÁ
OPERA
1. 3. 15.00 PASÁČEK VEPŘŮ
1. 3. 17 a 19.30 PODZIMNÍ ZAHRADY 
6. 3. 17 a 19.30 CESTA NA MĚSÍC 3D
7. 3. 17 a 19.30 FALCO
8. 3. 15.00 PANE, K PRINCEZNÁM SE
NEČUCHÁ
8. 3. 17 a 19.30 UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE

»Pyžamo« můžete 
vidět v ústavu i v kině
Dobřichovice, Řevnice - Komedii
Marca Camolettiho Pyžamo pro
šest uvede Dobřichovická divadelní
společnost »doma« v Dobřichovi-
cích i v sousedních Řevnicích.
Komedie odehrávající se v jediné
místnosti letního sídla u Paříže nabí-
zí situační i slovní humor. Poprvé by-
la inscenována v Paříži v roce 1985 a
dočkala se devíti set repríz. Byla pře-
ložena do mnoha jazyků a stále se
hraje po celém světě. 
Dobřichovičtí ochotníci ji v režii
Lenky Loubalové uvedou 27. i 28. 2.
od 19.30 v sále Diagnostického ústa-
vu Dobřichovice a 6. i 7. 3. od 19.30
v řevnickém kině. (mif)

Hostem plesu bude Vondráček s Lokomotivou
Již podeváté se ve Společenském klubu Plzeňka v Berouně uskuteční 6. břez-
na městský bál. „Rozhodli jsme se bál letos pojmout jako zimní párty. V
rámci vystoupení tanečního centra R.A.K. jsme proto zařadili mimo jiné dět-
skou choreografii Eskymáci, o půlnoci se zase mohou účastníci těšit na pře-
kvapení v podobě speciální choreografie Tučňáci. Program zpestří barman-
ská ohnivá show jako kontrast ledu a ohně, na módní přehlídce představíme
několik zimních modelů,“ uvedl organizátor akce Jan Liška. Exkluzivní bude
host večera - skupina Lokomotiva v čele se zpěvákem a klavíristou Petrem
Vondráčkem, která zahraje v první části večera. V druhé části ji pak vystří-
dá Studio B. Večerem bude provázet Dan Adam z Rádia Relax. Vstupné 200
korun. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Tipy NN
* 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
* O Balynce - divadelní představení
pro děti i rodiče bude k vidění 26. 2.
od 17.00 v sále České pojišťovny Be-
roun. (mif)
* Masopustní maškary projdou
Bratřínovem 28. 2. Od 12.00 bude
vyhrávat kapela Třehusk. (mif)
* Přednáška Jiřího Dragouna s pro-
jekcí o speologickém výzkumu jes-
kyně Na Javorce v Českém krasu se
uskuteční 28. 2. od 18.00 ve Fürstově
sále v Dobřichovicích. (mif)
* Ples ZŠ Všenory se koná 28. 2. od
19.00 v Clubu Kino Černošice. Hraje
Radek Novák Band, čestným hostem
je Jiří Stivín. Vstupné 150 Kč. (mif)
* Fotografie Aleny Šustrové jsou
pod názvem O lidech s nástroji i
bez... podruhé do 28. 2. vystaveny v
berounské kavárně Jiná káva.     (mif)
* Hru Sněhurka uvede Malé Diva-
délko Praha 1. 3. od 15.00 ve Fürs-
tově sále v Dobřichovicích. Vstupné
50 Kč. (mif)
* Výstava Pasivní domy je do 1. 3.
přístupná v berounském Muzeu Čes-
kého krasu. (mif)
* Království - pohádkovou hru se
zpěvy pro děti i neděti uvede 5. 3. od
17.00 v sále České pojišťovny Beroun
Divadlo pro děti i rodiče Vyrob si své
letadýlko a Michal Ň. Jablkoň.   (mif)
* Taneční retro párty se koná 6. 3.
od 20.00 v Clubu kino Černošice. Pá-
nové v sukni mají vstup zdarma, os-
tatní zaplatí 50 Kč. (mif)
* Ples Salonu Klára se koná 14. 3. v
řevnickém Lidovém domě.            (pš)
* Výstava Jak se žije ve Středočes-
kém kraji potrvá do 27. 3. ve výstav-
ní síni Konírna Muzea Českého krasu
Beroun. Výstava monitoruje stav ži-
votního prostředí i způsoby jeho och-
rany. (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)

»Levhart« Svoboda zahraje v Černošicích
Big band Milana Svobody bude koncertovat 12. března od 20.30 v Clubu Ki-
no Černošice.. 
Milan Svoboda patří mezi přední osobnosti české hudební scény. Jako jaz-
zový pianista a kapelník si získal velké mezinárodní renomé. Jeho tvůrčí
záběr je velmi široký, od moderního jazzu přes muzikál, filmovou a scénic-
kou hudbu až k soudobé hudbě vážné. V první řadě má Milan jevištní kouz-
lo: plíží se po okraji pódia, vrhá se vpřed a vzad jako levhart, efektně se hý-
be, gestikuluje rukama a vydává zvuky. Diriguje svůj Big Band výběru mla-
dých českých hvězd, jako posedlý čaruje divákům pestrou směs se střídavý-
mi takty, změnami tempa, změnami nálad, změnami dynamiky, falešnými
závěry i začátky, vše v prostoru jediné skladby! Jeho big band patří beze-
sporu ke světové špičce. Je pravidelně zván na různé mezinárodní festivaly
a sklidil velký úspěch v kolébce jazzu v USA.Vstupné 120 Kč.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Řevnice - Plán divadelních představení pro letošní se-
zonu si v minulých dnech odsouhlasili místní ochot-
níci. V Lesním divadle si ovšem na své přijdou i mi-
lovníci dobré muziky.
„Sen noci Svatojánské si vybrali mladí členové spolku
základní umělecké školy sami. Bude to klasika, žádná
parodie,“ prozradil Ivo Tamchyna, ochotník a současně
režisér i poradce zmíněného uskupení, které hraje letos v
lese jako první. Shakespearovský kus bude k vidění od
18. do 21. června. Tuto klasiku vystřídá v červenci (3. až
5. a 10. až 12.) klasika jiného typu. Pod režijní taktovkou
principálky Alice Čermákové uvede soubor hru: Rád to

někdo horké? Kdo by si nevzpomněl na oscarový film s
Marylin Monroe, Jackem Lemonem a Tonym Courti-
sem! Další část léta - přesně srpen (7.až 9. a 14. až 16.)
- bude patřit autorské crazy tragikomedii Michaely
Šmerglové nazvané Sbalí Karla z Monte Carla? (…aneb
Když jsou Češi světoví.)
Ani letos však nebudou diváci ochuzeni o Lesní slav-
nosti divadla - produkční dílo Miloslava Šmejkala.  Pro-
fesionálním pražským divadlům je vyčleněn termín od
24. do 28. srpna. Lesní areál se stane i dějištěm Roc-
kového slunovratu, Porty a hudebního festivalu ŘEV
Řevnice. Michaela ŠMERGLOVÁ

Ochotníci chystají klasiku i autorskou hru
V LESNÍM DIVADLE SE PŘEDSTAVÍ I PRAŽŠTÍ PROFESIONÁLOVÉ A MUZIKANTI



Horymír chce rozvíjet tradice
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PODBRDSKA SCHVÁLIL NOVÁ PRAVIDLA PŮSOBENÍ
Podbrdsko -  Dne 19. února se sešli zástupci obcí, jež
chtějí pracovat a být sdruženy v dobrovolném svazku
obcí Horymír, aby projednali svoji další činnost a
směr svého působení.
Všichni přítomní byly předem seznámeni s programem
jednání, který má za úkol vnést do práce svazku nová pra-
vidla a nastavit je tak, aby těm, kteří mají zájem a pracu-
jí, pomohl v jejich práci. Přítomní zástupci obcí odsou-
hlasili následující změny. 
Sídlem svazku se stává obecní úřad Všeradice 18, PSČ
267 26. Předsedou svazku byl zvolen Vladimír Roztočil -
Svinaře, místopředsedy Václav Císař – Vižina a Bohumil
Stibal – Všeradice. Revizní výbor pracuje ve složení Jo-
sef Marhoul - Skuhrov, Naďa Čapková - Nesvačily a Jiří
Budil - Lážovice. 
Dále byly schváleny nové stanovy svazku, které jsou for-

mulovány tak, aby splňovaly zákonem předepsaná pravi-
dla a zahrnovaly nově stanovenou náplň činnosti svazku.
Ta se v dalším období bude zaměřovat především na kon-
cepční rozvoj kulturních a společenských tradic v naší
oblasti a na získávání prostředků na rozvoj krajiny i obno-
vu venkovských lokalit.
Členy svazku jsou obce: Lážovice, Skřipel, Vižina, Pod-
brdy, Všeradice, Nesvačily, Vinařice, Skuhrov a Svinaře.
V závěru byl stanoven společný postup při získání dotace
na zřízení místních pracovišť,  tzv. CzechPOINT. Dalším
úkolem je společně koordinovaný postup při zajišťování
možných dotací na opravu rybníků - tento dotační titul
má být vypsán v měsíci červnu. Věřím, že takto obrozený
svazek bude naplňovat své cíle a pomůže rozvoji našich
obcí. Bohumil STIBAL

4/2009

Ochotníci hráli veselou frašku

RYBÁŘ A JEHO ŽENA. Masopust před pár dny oslavi-
li také v Osově. Než se obcí vydaly maškary, sehráli mí-
stní ochotníci masopustní frašku O rybáři a jeho ženě.
V roli rybářky-selky se blýsknul Alexander Klimeš (vle-
vo).  Foto Radka KOČOVÁ

Osovští školáci třídí odpad 
V osovské základní škole třídíme odpad. My, páťáci, má-
me Eko služby a pravidelně kontejnerky ve třídách vyná-
šíme. V každé třídě je kontejner na plasty, tetrapaky a pa-
pír. Při pracovních činnostech jsme vyrobili hliníkožrou-
ta, do kterého dáváme víčka od jogurtů. První středu v
měsíci máme sběrný den na víčka a staré baterie. Ty vybí-
rá paní učitelka Fialová. Poctivě zapisuje a vyhlašuje nej-
lepší sběrače. ŽÁCI ZŠ a MŠ Osov

Rozpočet nejspís bude
muset doznat změn

Vážení spoluobčané, při
pohledu s okna se vyvra-
cí má minulá úvaha o
nedostatku sněhu. 
Bohužel i současná eko-
nomická krize sílí a posi-
lovat bude i nadále. Jsou
to neradostné vyhlídky,

ale je třeba se obrnit trpělivostí a  vírou ve
zlepšení situace, kterou snad přinesou vlá-
dou navrhovaná řešení. Je třeba doufat, že
se podaří zabránit ČSSD uskutečnit jimi
navrhovaná opatření, která mohou sou-
časný stav pouze prohloubit a zadlužit náš
již tak dost zadlužený státní rozpočet.
Celosvětová krize bohužel zapříčiní i sní-
žení prostředků plynoucích do naší obecní
pokladny. Právě zde se obávám, že námi
schválený rozpočet na letošní rok bude
muset doznat změn v podobě snížení příj-
mové a výdajové části. Celé zastupitelstvo
však bude pracovat na tom, aby tímto sní-
žením nedošlo k ohrožení plánovaného
rozvoje a obec vždy byla připravena vyu-
žít v maximální možné míře poskytované
dotační prostředky na svůj rozvoj a zlep-
šování podmínek života v obci.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

KARKULKA S VLKEM. Mezi maška-
rami čtvrtého všeradického masopu-
stu nechyběly ani pohádkové bytosti -
Karkulka a vlk. 

Foto Bohumil STIBAL
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Dobrot rok od roku
přibývá, masopust
zapouští kořeny...
Dne 14. února se uskutečnil ve Vše-
radicích již IV. Masopustní průvod.
Nálada byla skvělá - průvodu se
zúčastnilo přes padesát masek a
mnoho  občanů v civilu. 
Veliké poděkování patří hlavní orga-
nizátorce této akce Mirce Suché, je to
obrovský tahoun a bez její práce by
se tato akce vůbec neuskutečnila. Ta-
ké děkujeme všem občanům, kteří
připravili hojné množství občerstve-
ní, jak ve formě tekuté, tak pečené. S
potěšením můžeme konstatovat, že
těchto občerstvovacích míst přibývá,
což svědčí o tom, že se masopust stá-
vá tradicí a pevně se zakořeňuje do
života obce. Mnoho účastníků již
dnes přemýšlí jakou masku zvolí v
příštím roce, a to je moc dobře.  
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Šéfredaktorkou vižinského zpravodaje je Simonka Šmídová
V létě loňského roku přišla parta dětí z Vižiny s výborným nápadem, který se musí ocenit. Oslovily
pana starostu a začaly pracovat na místním zpravodaji. Letos v únoru vyšlo již  sedmé číslo a  za
to si jistě malí redaktoři zaslouží dík a uznání. 
V každém čísle zpravodaje se občané dozví novinky z obecního úřadu, zajímavosti z kulturních
akcí, pozvánky na akce, recept na něco dobrého a pobaví se u vtipu. V posledním čísle děti spo-
lupracovaly s odbornicí přes životní prostředí a ve zpravodaji informovaly o důležitosti recykla-
ce a o kontejneru na elektrozařízení, který se nachází v budově obecního úřadu. Šéfredaktorkou
je Simonka Šmídová, redaktory Martina Tatíčková a Jan Šmíd. Věnují tomu svůj volný čas, který
jejich vrstevníci prosedí u televize nebo u počítače. Věřme, že jim toto nadšení pro žurnalistiku vy-
drží a jednou se jim bude třeba hodit při volbě povolání. Jana FIALOVÁ, Vižina
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Poberouní – Některé středočeské
památky letos otevřou své brány
dříve než jindy - od března. Zá-
mek v Mníšku i hrad Křivoklát už
ovšem přístupné jsou, Karlštejn
budou moci první zájemci navští-
vit po zimní pauze 28. února. 
Ve snaze vyjít svým návštěvníkům
vstříc otevírají vybrané hrady a zám-
ky ve správě Národního památkové-
ho ústavu své brány dříve, než je tra-
diční začátek návštěvnické sezóny.
Památkáři připravují desítky kultur-
ních akcí, nebudou přitom chybět ani
takové, které zpřístupní ty části pa-
mátek, které jsou jinak zrakům návš-
těvníků skryty.
Zámek Mníšek pod Brdy má o ví-
kendech otevřeno už od počátku
února, hrad Karlštejn budou moci
návštěvníci procházet denně kromě
pondělí od soboty 28. února. To bude
zpřístupněn první okruh hradu s pro-
hlídkou Císařského paláce a spodní-
ho patra Mariánské věže. Druhý ok-
ruh, jehož součástí je prohlídka kap-
le svatého Kříže s deskovými obrazy
Mistra Theodorika, pak bude otevřen
od června.
„Karlštejn připravuje v průběhu se-
zony bohatý kulturní program. Na-
příklad to bude koncert Lucie Bílé,
skupiny Tichá Domácnost nebo ga-
lavečer u příležitosti 35. výročí vzni-
ku filmu Noc na Karlštejně. Chybět
ale nebudou ani odborné přednášky
nebo třeba zádušní mše za Karla IV,“
vyjmenoval Petr Svoboda, náměstek
ředitele pro provoz.
Hrad Křivoklát je poprvé otevřen ce-
loročně – od ledna do března od pon-
dělí do pátku pro předem ohlášené
skupiny nad deset osob. Letos tam
čeká návštěvníky otevření nového
prohlídkového okruhu nazvaného
Cesta královskou historií. „Provede
lidi po nejvýznamnějších částech
hradu včetně nikdy neotevřeného
prostoru nad kaplí a jižním křídlem
se starobylým točitým schodištěm,“
řekl Svoboda.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Památky chystají atraktivní nabídku
ZÁMEK V MNÍŠKU I HRAD KŘIVOKLÁT UŽ JSOU OTEVŘENY, KARLŠTEJN NÁVŠTĚVNÍKY PŘIVÍTÁ NA KONCI ÚNORA

Dvě desítky českých měst zavedly
program, který umožňuje využívat
výhody elektronické komunikace i
těm, kteří nejsou příliš zběhlí v in-
formačních technologiích a nemají
elektronický podpis. Do projektu na-
zvaného Podaná ruka se zapojily ta-
ké Černošice.
Řešení pokrývá všechny životní situ-
ace, které firma nebo občan řeší se
stavebním úřadem – od žádosti o in-
formaci přes stavební povolení a ko-
laudaci až po ohlášení likvidace

stavby. Na internetové stránce města
Černošice jsou umístěny inteligentní
formuláře 602XML, které si uživatel
stáhne. Formulář mu pomáhá s vypl-
něním, kontroluje logickou správ-
nost, provádí kalkulace, dává na
výběr z předdefinovaných položek,
takže vyplnění je rychlejší a možnost
chyby minimální. Poté uživatel ode-
šle data elektronickou cestou a na
internetu může sledovat postup vyři-
zování svého podání. 
Po zpracování formuláře je uživatel

vyzván, aby přišel na úřad, případ-
ně, aby s sebou vzal další potřebné
dokumenty. Samotné vyplnění žádos-
ti je tedy rychlejší, ale hlavně zcela
mizí situace, kdy je žadatel opakova-
ně vyzýván, aby do žádosti něco do-
plnil, dodával další dokumenty
apod. Pro zaměstnance stavebních
úřadů je přínosem zejména to, že do-
stávají podání s minimem chyb, tyto
chyby mohou snadno opravit a zcela
odpadá přepisování. 

Petr HAMPL, Praha

Černošice zavedly »inteligentní« formuláře
PROJEKT PODANÁ RUKA USNADŇUJE LIDEM KOMUNIKACI SE STAVEBNÍM ÚŘADEM

Dobřichovice – V Dobřichovicích
nutně musí přistavět školu, jejíž
kapacita už nedostačuje. Radnice
na to potřebuje 60 milionů. Prob-
lém ale je, že ministerstva s tako-
vou investicí na školy nepočítají.
„Mám dojem, že ministerstvo prostě
nepočítá s tím, že by se nové školy
stavěly,“ uvedl dobřichovický sta-
rosta Michael Pánek. Ten se pokou-
šel na ministerstvu financí najít
vhodnou dotační kapitolu. Marně.
„Všude je nepsané pravidlo, že stro-
pem pro dotace je 30 milionů. Dát
dva zdroje dohromady není možné.
Nevím, jak tedy stavbu školy máme
řešit,“ řekl Pánek. 
Podle něj přitom přístavba za 60 mi-
lionů není nijak velkolepá. „Nijak si
nevyskakujeme. Potřebujeme ale
zbourat starou budovu, v nové pak
chceme navýšit kapacitu o 11 tříd.
„Budeme se dál snažit najít peníze,
projekt pro stavební povolení už má-
me,“ uvedl Pánek. Přiznal, že takové
problémy nečekal. „Domníval jsem
se, že v době, kdy se rodí tolik dětí a
do obcí u Prahy se stěhují mladé ro-
diny, bude nějaká položka na rozší-

ření kapacity škol. Ti lidé platí daně,
ale v rozpočtu na ně není myšleno,“
dodal. Přístup státu k obcím Pánek
kritizuje dlouhodobě. „Naše obec
musela zaplatit opravu mostu, který
spadal pod Správu a údržbu silnic.
Peníze nám nikdo nedal. Přerozdě-
lením daní jsme přišli o 17 milionů,“
postěžoval si starosta. Podle něj stát
jen na obce přesouvá další povinnos-
ti, aniž by jim na to přidal.           

Pavla ŠVÉDOVÁ

Hrad Karlštejn první návštěvníky po zimě přivítá poslední únorový víkend.                      Foto NN L. PALIČKOVÁ

Dobřichovičtí shánějí miliony
na stavbu školy. Zatím marně

Přijdťe na karneval!
zvou sokolové děti
Hlásná Třebaň - Čas maškarních
hrátek dostihl i Hlásnou Třebaň.
Místní TJ Sokol se svými sympa-
tizanty připravil Dětský karneval.
Rej masek se uskuteční v sobotu 28.
února od 14.00 hodin v hlásnotře-
baňské sokolovně. Bude se soutěžit
nejen o nejlepší masku, ale také o
mnoho sladkostí a překvapení. K
plesání zahraje hudba, na níž mo-
hou tančit jak malí, tak velcí, proto-
že zváni jsou všichni. (šm)

ČARODĚJNÁ ŠKOLA. V pátek 20 února jsme ve škole slavili s prvňáky
masopust. Náš masopustní průvod s písničkou Masopust držíme prošel
všechny třídy na prvním stupni. V maskách jsme se pak učili jako v čaroděj-
né škole, předvedli módní přehlídku i tancovali. Na závěr jsme šli na zahra-
du sáňkovat.  Text a foto Ludmila CHROUSTOVÁ, ZŠ Řevnice



Strana 7, ZPRÁVY Naše noviny 4/09

Poslanci zákonem pobouřili rychtáře
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Podle starosty Dobřichovic Michaela
Pánka navíc není pojištění řešením. „Je
to na hlavu. Když se pojistíme, to nic
neřeší,“ uvedl Pánek. Pokud novela
projde, budou  sníh v Dobřichovicích
uklízet pracovníci technických služeb.
„Budou se muset soustředit na něco ji-
ného, některé práce, které dosud dělali,
budeme muset dělat externě. A to jsou
zase peníze navíc,“ řekl Pánek. Obává
se ale toho, že chodníků je ve městě
hodně a uklidit je všechny dostatečně
rychle nebude možné. „Vždy jsme uk-
lízeli sníh na hlavních trasách. Teď to
ale vypadá tak, že i když si někdo zlo-
mí nohu v zapadlém koutě, kde skoro
nikdo nechodí, bude po nás požadovat
náhradu škody,“ míní Pánek. Dohoda o
úklidu s majiteli domů je podle něj
nesystémová.
Také starosta Hlásné Třebaně Vnislav
Konvalinka se obává problémů. Nej-
horší to podle něj bude v odlehlých
částech, třeba v osadě Rovina. Kromě
nedostatku peněz vidí ještě jeden pro-
blém: „Někoho na tu práci sehnat. Ni-
kdo nebude chtít uklízet - lidé se budou
bát odpovědnosti, rizika, že na chodní-
ku někdo upadne," míní Konvalinka.
„Je to blbost,“ zhodnotil stroze návrh
letovský starosta Jiří Hudeček. O tom,
že by obec pro případ zranění na obec-
ních chodnících pojistil, zatím neuva-
žoval. „Nevím, co to obnáší, kolik by
to stálo,“ uvedl.
Přijetí novely by výrazně zkompliko-
valo život i řevnické radnici. „Samo-
zřejmě by to znamenalo zejména

výrazně zvýšené náklady. O kolik, to
ještě přesně nevíme,“ uvedl starosta
města Miroslav Cvanciger. Podle něj
město musí uklízet 25 kilometrů míst-
ních komunikací. „Chodníků budeme
mít minimálně 40 kilometrů,“ řekl

Cvanciger. Město by podle něj muselo
zakoupit i novou techniku. Cvanciger
proto věří, že mnoho obyvatel, kteří
dosud chodníky uklízeli, tak bude činit
i nadále
Hlavní tvůrce předlohy, senátor ODS

Jaroslav Kubera, považuje nynější stav,
kdy vlastník domu odpovídá za škody
na chodníku, který mu nepatří, za ab-
surdní. „Když někdo opravuje svůj
dům a na chodník postaví lešení, musí
za zábor platit. Také podnikatel, který
si chce postavit na chodník reklamní
poutač, za to musí platit,“ poukázal
Kubera. Naopak mezi odpůrce novely
patří kromě starostů v dolním Poberou-
ní také ministr financí Miroslav Ka-
lousek. „. Připadá mi to jako nesmysl,“
uvedl .                          Pavla ŠVÉDOVÁ

O úklid sněhu před domy se teď budou starat obce. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Léky zloděj nechtěl,
zajímaly ho peníze
Liteň - Ordinace dvou praktic-
kých lékařů v Litni vykradl v době
mezi 13. a 16. 2. neznámý zloděj.
Darebák rozbil vstupní dveře, prošel
čekárnou a »roztřískal« i dveře do
ordinací. Z první si odnesl 150 ko-
run, z druhé pět tisíc. Léky zůstaly
nedotčeny. (šm)

Z našeho kraje...
* Řidiče, který měl 0,92 promile
alkoholu zadrželi 19. 2. policisté v
Karlštejně. Muž z Berouna (1947)
tvrdil, že pil předchozí den. Policisté
mu neuvěřili, takže odešel po svých,
a bez řidičského průkazu. (šm) 
* Televizi LCD, holící strojek, elek-
trickou řetězovou pilu i elektroměr s
jističi, odnesl z chaty v Hlásné Tře-
bani neznámý poberta. Ten se do ob-
jektu vloupal mezi 7. a 13. 2. a ode-
šel s lupem za 34 000 korun.       (šm)
* Bedny s lahvemi od piva odcizil
neznámý zloděj z venkovního skla-
du u samoobsluhy Nosek v noci na
14. 2. Chmaták v době mezi 20.00 a
6.30 rozlomil zámek u vjezdových
vrat, ve dvoře za prodejnou rozpletl
pletivo na kóji s obaly a odcizil 300
přepravek s prázdnými lahvemi. Tím
prodejně způsobil škodu 48 000 Kč.
Oprava zámku a oplocení vyjde na
dalších 400 Kč. (vš)
* Peněženka přilákala zloděje k au-
tu Audi A8 13. 2. večer v dobřicho-
vické Tyršově ulici. Lupič rozbil
přední okno a odcizil peněženky s
7900 Kč, platební kartou a doklady
řidiče z Velké Lečice, který se šel
občerstvit do vinárny U Caldů. Poš-
kozením vozu vznikla společnosti z
Prahy 10 škoda 80 000 Kč.           (vš) 

Druhým důvodem je také to, že by mohl být plno-
hodnotně zapojen do městské hromadné dopravy.
„Podmínkou zapojení do systému je oprava, most
totiž není v dobrém stavu,“ uvedl Pavel Halla. 
Nad vším dalším už visí otazníky. Nad tím, kdy by
se mohlo s rekonstrukcí začít, i kolik by to stálo.
„Jsme ve fázi příprav, přesná data či bližší infor-
mace k tomu zatím nelze říct,“ dodal Halla.
Konkrétnější obrysy má »optimalizace berounské
trati« mezi Berounem a Zbirohem. Tam už totiž
práce začaly první etapou v Králově Dvoře. Pok-

račovat budou až do roku 2011, kdy by se měla
cesta vlakem z Berounska do Prahy zkrátit o ně-
kolik minut. „Trať bude dimenzována na vyšší ry-
chlost. Nové štěrkové lože spolu s pružným uchy-
cením kolejnic navíc nabídnou pohodlnější cesto-
vání. Všechna nástupiště stanic a zastávek budou
nová, bezbariérová, vyšší nástupiště budou lepší
pro nástup a výstup cestujících,“ uvedl Halla s
tím, že vlaky budou moci jezdit maximální rych-
lostí 120 kilometrů za hodinu. Nyní ale musí ces-
tující počítat s omezením, v plánu jsou totiž výlu-

ky. Problém budou mít i řidiči: v březnu a dubnu
bude uzavřen železniční přejezd v Popovicích.
Optimalizace železnice mezi Berounem a Zbiro-
hem zahrnuje kompletní rekonstrukci železniční-
ho svršku a spodku, tedy i mostních konstrukcí a
zabezpečovacích zařízení. Počítá s několika kilo-
metry protihlukových stěn - vybudovány budou
tam, kde potřebnost takového opatření prokáže
studie hygieniků. Upravena budou nádraží ve Zdi-
cích i Hořovicích, zastávky ve Stašově, Praskole-
sích a Cerhovicích.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Hlavu dítěte z vrat
museli vyprostit hasiči
Řitka - Výjezd osmi hasičů a dvou
požárních vozů si vyžádala hra
čtyřletého chlapce v Řitce 3. 2.
Chlapec na dvorku prostrčil hlavu
skrz železná pojezdová vrata a ne-
mohl ji vrátit zpátky. Řevničtí hasiči
roztáhli železné tyče na vratech a dí-
tě bez zranění vyprostili. I když ha-
siči přijeli s hydraulickým nářadím
na roztahování konstrukcí, stačila
jim nakonec síla vlastních rukou.
Nešťastnou událost přečkala bez új-
my i vrata, protože železné tyče šlo
vrátit do původní polohy.              (vš)

Vlaky do Prahy zrychlí, až na sto šedesát kilometrů…
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V Lese u Karlíka byl nalezen oběšený muž
Karlík –  Do lesa poblíž Karlíka byla minulý čtvrtek přivolána řevnic-
ká záchranná služba. Byl zde totiž nalezen oběšený muž kolem čtyřicít-
ky. Lékař mohl již jen konstatovat smrt.
Muže postrádala manželka od předešlého večera, a tak se ho vydala se zná-
mým hledat. Našli ho v lese nad Karlíkem v nepřístupném terénu. 
„S vyproštěním těla ze skály museli pomoct hasiči. Kromě nich byla na
místě i kriminální policie, která zjišťovala, zda nedošlo k cizímu zavinění,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. 
Podle svědků se muž již předtím několikrát pokusil o sebevraždu jinými
způsoby, vždy však neúspěšně. Policie nařídila soudní pitvu. (lup)

Odjeli bez placení
Dobřichovice - Již dvakrát odjely
v tomto měsíci bez placení osobní
automobily od stejné čerpací sta-
nice v Dobřichovicích.
Stříbrný peugeot staršího typu natan-
koval 13. 2. večer 48,97 l nafty, řidič
nastoupil a odjel. Podniku Benzina
zanechal dluh 1200 Kč, jeho pozná-
vací značka začínala písmeny 5 S 2.
O tři dny později, 16. 2. v 7.46, u
Benziny tankovala posádka Škody
Octavia Combi. Když nastal čas za
35,24 litrů nafty zaplatit 864 Kč, auto
se rozjelo na Prahu. Uvnitř seděli dva
mladíci v tmavých bundách, na hla-
vách měli čepice. Registrační značka
automobilu začínala 8 S 6.             (vš)

Na břehu Berounky cvičili hasiči se záchranáři
Poberouní – Vzhledem k tomu, že se poslední dobou množí pády lidí na ledu
a propadnutí do vody, připravila řevnická záchranná služba spolu s řevnic-
kými profesionálními hasiči taktické cvičení na břehu řeky Berounky. Oba
sbory zde před týdnem trénovaly společný zásah při záchraně osoby, pod
kterou se prolomil led. 
Hasiči během cvičení vyzkoušeli novou záchrannou lávku, umožňující bez-
pečný pohyb záchranářů po zamrzlé vodní hladině, s její pomocí je možné
dostat se přímo k topící osobě po vodě i po ledě, dá se na ní i stát. „Ukázali
jsme si, jaké se dají udělat chyby, což by při ostrém zásahu mohl být pro-
blém,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup) 

V Řevnicích zloději vykradli dvě škodovky
Řevnice - Pro přístrojovou desku si přišel neznámý zloděj do Škody
Octavia zaparkované 11. února před řevnickým nádražím.
Zloduch v době mezi 11.30 a 16.00 vypáčil zámek levých předních dveří,
vnikl do vozu a demontoval indikační panel před prostorem řidiče, čímž
majiteli z Litně způsobil škodu 13 000 Kč. Poničení zámku a laku v okolí
zámku se odhaduje na dalších 10 000 Kč.
Notebook ze zavazadlového prostoru Škody Octavia stojící na parkovišti
pod řevnickým nákupním střediskem ukradl neznámý zloděj 13. února.  Lu-
pič si zřejmě všiml, co řidič před odchodem do Lidového domu uložil do
kufru, protože se nesnažil prohledávat kabinu vozu, ale vnikl pouze do zava-
zadlového prostoru. (vš)
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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.

STUDIO PÁTEK Radotín
a Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

vám nabízejí profesionálně zpracované DVD

XX. POBEROUNSKÝ

MASOPUST
Masopustní fraška, vystoupení souborů,
sraz Masopustů, dění na návsi, průvod

maškar… 60 minut, cena 75 Kč

Objednávky: 257 720 847

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

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Neoficiální turnaj ve stolním hokeji (ve šprtci) se
konal v tělocvičně základní školy F. J. Řezáče v
Litni. Nehráli však pouze žáci této školy, ale sjeli se
děti i dospělí z celého Středočeského kraje, kteří
tento sport ovládají a hrají už pár let. 
Žáci liteňské základní školy se se šprtcem seznámi-
li poprvé na začátku školního roku na kroužku stol-
ního hokeje, který je podporován 1. ligovým klu-
bem Prague NHL (www.praguenhl.wz.cz) a vede
ho Jaromír Foltýn. Do turnaje se všichni hráči pus-
tili s nasazením všech sil a mohu s klidem říci, že
výsledky byli opravdu nečekané. Naši »začáteční-
ci« hráli jako opravdoví profesionálové. A to dos-
lova, neboť na krásném 3. místě mezi muži se umís-
til Michal Vostarek ze Zadní Třebaně. Adéla Po-
korná z Litně mezi ženami dokonce zvítězila! Je vi-
dět, že p. Foltýn je na kroužku nenechá lelkovat a
pilně trénují. 
Dále se naši tři hráči (P. Cimerman, V. Nejedlý a
M. Vostarek) zúčasnili republikového turnaje v

Luštěnicích. Nejlepší z padesáti startujících byl na
30. místě Cimerman, 41. skončil Vostarek a 47. Ne-
jedlý. Celé liteňské družstvo je přihlášeno do ligy
škol a semifinále ligy škol. Díky skvělé prezentaci a

reklamě se bude hrát další turnaj právě v Litni 1. 5.
Celý klub Prague NHL by chtěl poděkovat ZŠ Liteň
za poskytnutí prostor a těší se na další spolupráci. 

Klára DVOŘÁKOVÁ, Liteň

Hlásnotřebaňské »holky«
koulely o sto šest…

Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku žijí nejen kul-
turně ale i sportovně. Společně jsme navštívily
bowling centrum ve Všenorech, zamluvily dvě
dráhy, utvořily dvě družstva a soutěžily o sto šest.
Na to, že jsme si podobný sport vyzkoušely popr-
vé, byly naše výsledky ohromující. Podaly jsme
strhující výkon, každý chtěl vyhrát. U bowlingo-
vých drah panovala tak bezvadná atmosféra, že
jsme se rozhodly v tomto klání  pokračovat ales-
poň jedenkrát měsíčně. 
Báječně jsme se pobavily a společně strávily bez-
va podvečer zakončený výtečnou večeří. 
Všem podobným  nadšencům vřele doporučuje-
me. Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Liteňští hráči stolního hokeje. Foto Klára DVOŘÁKOVÁ

Liteňští uspořádali turnaj ve »šprtci«
V KONKURENCI BORCŮ Z CELÉHO STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE DOMÁCÍ HRÁČI NEZTRATILI

V řevnickém domečku budou
vystavena díla malých umělců
Druhý březnový den se bude v Modrém Domečku
na náměstí v Řevnicích konat od 17 hodin verni-
sáž a slavnostní vyhlášení vítězů dětské výtvarné
soutěže Chválím Tě země má.
Soutěž byla určena všem žákům základních škol v
regionu Dolní Berounka ve věku 6 – 15 let. Soutě-
žilo se ve třech kategoriích (1.-3. třída, 4.-6. třída,
7.-9. třída ZŠ). Mladí umělci se mohli zúčastnit v
kategoricíh kresba, malba, počítačová malba, fo-
tografie, plastika a instalace. Odbornou umělec-
kou porotou vybraná díla si můžete v prostorách
domečku prohlédnout až do konce března. 

Šárka HAŠKOVÁ, občanské sdružení Náruč 

NA BOWLINGU. Hlásnotřebaňské »holky« ve
všenorském bowling centru.          Foto ARCHIV
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Pivo Boys skončili, bylo jich málo!
ŘEVNICKÝ ZIMNÍ TURNAJ V POZEMNÍM HOKEJI BANDY CUP RYCHLE SPĚJE K FINÁLOVÉ ČÁSTI

Řevnice – Už bez týmu Pivo Boys
pokračovaly uplynulou sobotu bo-
je řevnického turnaje v pozemním
hokeji Bandy cup.
„Pivo Boys ze soutěže odstoupili,
měli problém se dát dohromady,“
uvedl jeden z hráčů týmu IQ Ouvey
Michal Sklenář. Podle něj se uplynu-
lou sobotu nepodařilo sejít ani hrá-
čům týmu Svijany. 
„Jezdí k nám z Prahy a měli nějaký
problém s autem,“ vysvětlil Sklenář.
Jeden zápas tak prohráli kontumač-
ně, další dva byly přesunuty na příš-
tí sobotu.  
V kanadském bodování si mezi střel-
ci udržuje výrazný náskok, který na-
víc stále zvyšuje, Vítek Němeček z
celku Kojotů. „Vede i v celkovém
hodnocení a pravděpodobně už ho
nikdo nedožene,“ sdělil jeden z orga-
nizátorů František Zavadil. 

Výsledky 14. února
Citrus team – IQ Ouvey 1:10
Samotáři - Boston 7:2
Svijany – Samotáři 1:5
IQ Ouvey – Kojoti 3:1
Boston – Citrus team 0:6
Bája Pic – Samotáři 2:4
Citrus team – Svijany 5:5
Kojoti – Boston 15:0

Samotáři - Citrus team 1:1
IQ Ouvey – Bája Pic 4:3
Svijany – Kojoti 1:7

21. února
Boston – Samotáři 1:8
Bája Pic – IQ Ouvey 3:5
Kojoti – Svijany - posunuto
Citrus team – Boston 3:3

Bája Pic – Kojoti 4:3
IQ Ouvey – Samotáři 5:1
Svijany – Citrus team - 0:3 
kontumačně
Boston – Bája Pic 2:9
Samotáři – Kojoti 2:4
IQ Ouvey – Svijany – posunuto
Citrus team – Kojoti 3:7

Pavla ŠVÉDOVÁ

Zimu už jsme zatracovali a ejhle, jak
se brání! Nezvěstice do Řevnic nedo-
razily, asi zapadly v brdských lesích.
Na poslední chvíli zato přijely Čako-
vice, a tak si 21. února odehráli svůj
dávno plánovaný turnaj v národní
házené páni dříve narození. Sice je-
nom ve třech, zato si jej ale všichni

pochvalovali. Na dopolední klání
přišlo dokonce i pár zvědavých divá-
ků, kteří měli na co koukat. K vidění
byl kvalitní sport a mnoho zajíma-
vých momentů, třeba jedna ukázková
»zrostlíkovka«, tedy zadovka. Po
vzoru svého otce ji předvedl starší
syn Luděk. Turnajové vítězství si od-

vezli rozehraní Čakovičtí. Nejdřív
porazili naše seniory 13:7 a ve finá-
le pak ty mladší o jedinou branku
12:11. Poslední utkání bylo také vy-
rovnané,  i když výsledek se zdá  být
jednoznačný - 15:10 pro juniory.
Po skončení jsme předali hodnotné
ceny a po obědě trochu poklábosili.
Při oslavách narozenin, které v úno-
ru slavilo hned několik, hlavně těch
mladších, jsme si pofoukali četné od-
řeniny. Se setměním se většina roze-
šla do svých domovů. 
Pozvánka na další akce: 7. 3. se us-
kuteční finále zimního halového po-

háru mladších žáků za účasti NH
Řevnice, Draken Brno, Sokol Krčín,
SK Studénka, Baník Most NH a TJ
Vřeskovice.
O týden později, 14. března, se koná
finále Českého poháru mužů, které-
ho se zúčastní prvoligové celky:
DIOOS Nýřany, Plzeň–Újezd, 1. NH
Brno a Sokol Dobruška. A to není
všechno - v neděli 15. 3. ještě jednou
to samé v podání žen - účast potvrdi-
ly SK Chomutov NH, TJ Přeštice,
Sokol Rokytnice a Sokol Dobruška.
Přijďte se podívat!

Petr HOLÝ, Řevnice

O TÝM MÉNĚ. Z řevnického Bandy cupu odstoupil celek Pivo Boys. Ostatní mužstva ovšem bojují dál s nemenším
nasazením.  Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Přijďte si »zapinkat«! zvou turisté

Turnaj »dříve narozených pánů« vyhrály Čakovice
ZKRAJE BŘEZNA SE V ŘEVNICÍCH USKUTEČNÍ FINÁLE ZIMNÍHO HALOVÉHO POHÁRU V NÁRODNÍ HÁZENÉ

Sport po okolí
DOBŘICHOVICE. Dobřichovičtí
volejbalisté postoupili do 2. kola
play-off 1. ligy. Doma 27. a 28. 2.
odehrají dvě utkání proti Starému
Městu. Přijďte domácí borce povz-
budit! K vidění bude kvalitní volej-
bal a při zápase máte možnost vyhrát
v tombole některou z cen. Začátek
pátečního utkání je v 18.30, sobotní-
ho v 17.00. 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

PING-PONG OPEN. Turnaj dospělých ve stolním tenise nazvaný PING-
PONG Open 2009 se letos odehraje v sobotu 14. března v zadnotřebaň-
ském Společenské domě. Po základních dvouhrách žen i mužů budou násle-
dovat čtyřhry žen, mužů a samozřejmě i nejvíce oblíbené čtyřhry smíšené.
Prezence v 9.30, samotné boje začnou v 10.00 hodin. Startovné 35 Kč. 

Text a foto Jaroslava ZAVADILOVÁ, Zadní Třebaň


