
Silnice jsou v katastrofálním stavu
NEJHORŠÍ ÚSEKY: ŘEVNICE - ZADNÍ TŘEBAŇ, VŠENORY - JÍLOVIŠTĚ, U ČERNOŠIC...
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Nesvítí slunce, lidi drtí
psychické problémy
Poberouní – Více psychických
problémů sužuje od začátku roku
obyvatele Poberouní. Na lidi nega-
tivně působí nedostatek slunce,
mráz a stále padající sníh. 
„Lidi se úplně zhroutí, nebo mají se-
bevražedné sklony. Někteří se i o
sebevraždu pokusí – podřezávají si
žíly nebo vezmou prášky,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Jednoho muž z Černošic záchranáři
vezli do nemocnice třikrát během
týdne. „Zavolal, že se chce zabít,
takže jsme ho převezli na psychiat-
rii, odkud byl pak propuštěn. To se
opakovalo dvakrát,“ dodal Bulíček.
Muž nakonec skončil v psychiatric-
ké léčebně v Bohnicích.              (lup)

Poberouní – Stav některých silnic v regionu je kvůli
letošní zimě už nyní katastrofální. Větší či menší díry
na vozovkách najdeme opravdu všude. 
„Vůbec za nejhorší považuji cestu ze Všenor na Jíloviš-
tě,“ uvedl řidič Miloš Chroust. Na této silnici jsou díry v
obou směrech téměř po celém úseku, většina řidičů se jí
proto raději vyhýbá. Ti, kteří zdejší situaci neznají, mo-
hou jen nadávat, žádná objízdná trasa totiž v okolí není. 
Výmoly a výtluky jsou ovšem i na mnoha jiných místech,
například na silnici z Koněprus do Berouna, na vozovce
podél nádraží v Černošicích, při výjezdu z Řevnic smě-
rem na Zadní Třebaň nebo v serpentinách u Černošic.

Tam všude musí jezdit řidiči velmi opatrně, pokud si ne-
chtějí zničit auto. „Při kontrolách cestmistři zjistili vyšší
výskyt výtluků. Jsou označovány upozorňujícím doprav-
ním značením,“ uvedla Markéta Vítková z tiskového od-
dělení krajského úřadu. Některé díry jsou podle našich
zkušeností opravdu označené křiklavě růžovou barvou,
ale i tak jsou na dálku špatně vidět. 
Hlavním důvodem, proč děr na silnicích výrazně přibývá,
je časté střídání teplot. „Voda z tajícího sněhu zateče do
trhlin a následný mráz tyto konstrukce roztrhá,“ dodala
Vítková. Fakt, že letošní zima je pro silničáře náročná,
potvrdil Josef Raboch, provozní náměstek Správy a údrž-
by silnic Kladno. „Situace je horší než v jiných letech.
Výtluků je hodně. Ale nemůžeme je opravovat hned, tep-
lota totiž musí být kolem nuly,“ uvedl. Zatím podle něj
cestáři hluboké díry spravují pomocí studené obalené dr-
ti. „Obsáhlejší opravy plánujeme na jaro,“ slíbil Raboch,
který potvrdil, že správa o rozbitých úsecích ví. „Máme
pracovníka, který dvakrát do měsíce silnice kontroluje a
zjišťuje závady.“ Pavla ŠVÉDOVÁ, Lucie PALIČKOVÁ

16. února 2010 - 3 (513) Cena výtisku 7 Kč

Proměny plesaly S Madonnou

ZAJÍMAVÁ SPOLEČNOST. Madonna, Čajkovskij,
Country boy i Carl Orff... Se všemi jste se mohli potkat
na II. reprezentačním plese taneční skupiny Proměny.
(Viz strana 11) Foto NN M. FRÝDL

PŘIHLÍŽEL I PRESIDENT. Vítěznou
masku letošního, už XXI. poberoun-
ského masopustu - Kohouta Vítka a
hejno slepic - v Zadní Třebani obdi-
voval také president Václav Klaus. 
(Viz str. 3) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Reportér Palička: Ze Zadní Třebaně na olympiádu
Zadní Třebaň, Vancouver – Svého reprezentanta má na Zimních olympijských hrách, které o víken-
du začaly v kanadském Vancouveru, také Zadní Třebaň. Zdejší obyvatel Jan Palička je členem týmu
reportérů,které do dějiště olympiády vyslal deník Mladá fronta Dnes. 
Pro Paličku je to již čtvrtá olympiáda, kterou jako novinář absolvuje. „Čeká mě to samé jako vždyc-
ky: sledovat všechno a nevidět skoro nic,“ postěžoval si Zadnotřebaňan v MfD s tím, že by si přál
udělat rozhovor s historicky prvním olympijským vítězem ve skikrosu Tomášem Krausem.
„Honzovi se za oceán moc nechtělo, hodně litoval, že mu uteče letošní masopust ve Třebani,“ řekla
Paličkova manželka Lucie. „Hodně se mu stýská, hlavně po dětech,“ dodala. Její slova nepřímo ješ-
tě před odletem do Vancouver potvrdil samotný reportér: „Pokud si zapomenu fotku svých dětí Ma-
rušky a Vojtíka, hned při mezipřistání v Tortontu se pro ni vracím domů…“ (Viz strana 7) (mif)

Zimní fotografie
posílejte do konce února
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První ročník masopustního veselí se
v naší krásné vesnici Hlásná Třebaň
konalo o mrazivé neděli 7. února.
Akci zajišťovali naši dobrovolní ha-
siči, a to na výbornou. Sešlo se asi
dvě stě občanů a občánků, i masky
byly velmi nápadité, prostě super!
Za doprovodu kapely Třehusk prošel
masopustní průvod celou Hlásnou
Třebaní. Všude se rozdávalo dobré a
slaďoučké pečivo a ani na panáčky
se nazpomínalo. Vždyť byla pěkná zi-
ma a všem to přišlo náramně vhod!
Kolem poledne se průvod vrátil opět
k hasičárně, kde na všechny čekalo
občerstvení. Jitrničky, jelítka, ovar,
prdelačka a taky horké nápoje, káva,
čaj a hlavně kořaličky. K dobré nála-
dě opět hrála kapela Třehusk. 
Co víc dodat? Myslím si, že se vše
zdařilo, jak má být u masopustního
veselí. Doufám, že tato akce nezůsta-
ne jen u prvního ročníku, ale budeme
v tomto pokračovat i nadále. Tak
příští rok zase nashledanou. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Svinaře, Hlásná Třebaň – Hned
dva medvědi se první únorovou
sobotu vydali s masopustním prů-
vodem ve Svinařích. Kromě toho
hnědého tu byl i medvěd lední a
dalších asi sedmdesát masek. Po
letech obnovili masopustní tradici
i Hlásnotřebaňští.
„Loni to bylo slabší a letos se zase li-
di přidali,“ pochvaloval si svinařský
starosta Vladimír Roztočil, oblečený
do masky vodníka. V pořadí devátý
masopust odstartovala dopoledne
oblíbená zabijačka před hostincem.
Kolem jedné hodiny se pak k hostin-
ci začaly trousit maškary. Byl tu
Trautenberk s Krakonošem, Anče,
Kuba a hajnej, sněhulák, chobotnič-
ky, vězni či tři sudičky.
Stejně jako se oproti loňsku zvýšil
počet masek, bohatší bylo i pohoště-
ní u hospodyněk. Ty se předháněly,
která připraví nejlahodnější krmi. K
mání byly nejen koblížky, ale i vý-
tečné uzené, jednohubky, chlebíčky,
pirožky... A samozřejmě se i pila ko-
řalka, čaj i pivo.
Zatímco lední medvěd se co chvíli
chladil ve sněhu, dvojice černošek si
zase přichystala před dům opalovací
lehátka. K dokonalosti dotáhl pohoš-
tění další obyvatel Svinař, který ke
svému »stánku« s občerstvením
umístil plynovou lampu. Maškary se
mohly ohřát a majitel posedět v mra-
zu jen v tílku.

Zpátky do hospody se průvod dostal
kolem půl šesté. Po celý den ho sle-
dovala Klára Pilíková z berounského
Muzea Českého krasu, která tradiční
zvyky v regionu mapuje. V sále si
nejvytrvalejší masky vyslechly vý-
rok poroty, která z nich letos byla
nejkrásnější. Prvenství si odnesly
černošky. Soutěž o nejlepší koblížek

vyhrála paní Kurendová. „Měla vý-
borné, ještě teplé, plněné meruňkou
a nutelou,“ řekl Roztočil.  
Následující den slavili Masopust v
Hlásné Třebani. Po několikaleté pau-
ze zvolili odvážný termín začátku:
neděle v devět hodin ráno. I přes brz-
kou hodinu a mrazivou teplotu dora-
zila k hasičárně početná parta ma-

sek. Nejprve se ohřály a pak se vyda-
ly na pochůzku. „Půjdeme po vsi asi
tři hodiny, máme před sebou sedm
stavení,“ informoval jeden z organi-
zátorů v masce Žida. První pohoště-
ní si vzal na starosti starosta Vnislav
Konvalinka. Nenadělovaly ovšem
jen zdejší hospodyňky, maškary s
sebou vezly trakař a na něm koláče
pro kolemjdoucí či řidiče. Ilona Gar-
tová pravidelně zahřívala muzikanty
Třehusku výtečnou slivovicí, a tak –
byť prokřehlí – všichni kolem poled-
ne dorazili v pořádku zpět k hasičár-
ně. Zlatým hřebem pak byly zabijač-
kové pochoutky, které připravili
zdejší hasiči.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Nejkrásnější maškary? Černošky
V PRŮVODU MASEK PO SVINAŘÍCH POCHODOVALI KRAKONOŠ S TRAUTENBERKEM, SNĚHULÁK, VĚZNI I SUDIČKY

Ani na panáčky se nezapomínalo...
ROZVERNOU OBCHŮZKU VSÍ V HLÁSNÉ TŘEBANI PO MNOHA LETECH OBNOVILI HASIČI

Kde se ještě rozhodli
uctít »masopust«
Posledním den masopustu připadl
letos na úterý 16. února. Přestože
už je masopust minulostí (viz člá-
nek Masopust končí v úterý před
Popeleční středou), v některých
obcích své oslavy teprve chystají. 
Kde a kdy se tedy ještě bude slavit
»masopust«?
- Řevnice: sobota 20. února
- Srbsko: sobota 20. února
- Mokropsy: sobota 20. února
- Beroun: sobota 20. února
- Slivenec, Holyně: neděle 21. února
- Bratřínov: sobota 6. března     (mif)

Náruč oslaví desáté narozeniny veselicí
Řevnice - Desáté výročí založení oslaví občanské sdružení Náruč. Jak?
Řevnickým masopustem.
Veselici před Modrým domečkem na řevnickém náměstí zahájí 20. února v
10.00 taneční skupina Proměny a dětská lidová muzika Notičky. Program
podle organizátorů nabídne divákům podívanou na tradiční postupy staro-
české zabíjačky a ochutnávku guláše, ovaru, jitrnic, tlačenky či koblih, kolá-
čů a dalších dobrot. „Pro děti je připraveno pásmo soutěží a divadlo - před
Modrým Domečkem i v řevnickém kině.  Zde bude od 13.00 promítnuta po-
hádka Princezna a Žabák,“ uvedla Šárka Hašková ze sdružení Náruč s tím,
že se můžete zúčastnit soutěže v pojídání koláče, nebo vyhlášení  nejlepší
masky.  (mif)

Masopust končí v úterý
před Popeleční středou
Masopust je období klidu před za-
čátkem jarních prací na poli. Trvá
ode dne po svátku Tří králů (6. led-
na) až do úterý, které předchází Po-
peleční středě. Název Popeleční st-
ředa je od tzv. udílení popelce. Po-
pelec je popel ze starých ratolestí je-
hněd, posvěcený na Květnou neděli
minulý rok.
O masopustní úterý, tj.  poslední den
masopustu, se konaly masopustní
obchůzky - průvody maškar. Často
parodovaly cirkus či svatbu, ale ob-
jevovali se také paňáci v různoba-
revných nohavicích i jiní »pentličká-
ři«, postavy starců, stařen, i bab s
nůšemi, vlekoucími na zádech chla-
pa. Nejběžnější postavou byla mas-
ka medvěda. Hlavními masopustní-
mi jídly byly koblihy a slanina.
Masopust nemá pevné datum. Závisí
na datu Popeleční středy, a tedy na
Velikonocích. Velikonoce se ten kte-
rý rok vypočtou takto: V kalendáři
se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku
poprvé po prvním jarním dnu (21.
březen). Velikonoce začínají v pátek
po prvním jarním úplňku. Datum
Popeleční středy se vypočte takto:
Od pondělka toho týdne, ve kterém
jsou Velikonoce, odečteme 40 dní a
máme datum Popeleční středy. 

Lumír KOTHERA, Kladno
DÁTE SI? Rumcajs s Židem nabízejí dobroty na masopustu v Hlásné Třeba-
ni.  Foto Jitka ŠVECOVÁ

ČERNOŠKY. Exotické maškary na masopustu ve Svinařích. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Zadní Třebaň – Hned několik rekordů padlo
uplynulou sobotu na XXI. Poberounském
masopustu. Do Zadní Třebaně dorazil nejvyšší
počet diváků a stánkařů. Nejpočetnější průvod
vydržel až do konce pochůzky. A taky poprvé
přijel president Václav Klaus. Bez manželky,
zato se sličnou ochrankou.
Masopustní rej se na návsi začal chystat už od ku-
ropění, kdy sem začali místní hasiči navážet zabi-
jačkové pochoutky. Do deváté hodiny už stála i
většina jarmarečních stánků. Letos jich bylo pože-
hnaně. Prodávala se trdla, sýry, cukrová vata i per-
níky. V deset hodin se návsí rozezněl první kuplet
v podání domácího Třehusku, který zakrátko do-
plnili ještě tanečníci-Pepíci z řevnických Proměn.
Před jedenáctou hodinou pak za zvuku slavnost-
ních fanfár ze Smetanovy Libuše na náves přijela
černá limuzína a z ní vystoupil president Václav
Klaus bedlivě střežený svou ochrankou.
„Uvolněte cestu, jde pan president,“ nekompro-
misně rozrážely dav členky ochranky. „Lívie se
mnou nemohla přijet, tak jsem ji přivezl alespoň
na obrázku,“ pozdravil početné publikum Klaus, v
civilu Jaroslav Matoušek. „A teď jdu řešit krizi,“
loučil se nakonec. Po něm dorazila další neohlá-
šená delegace – místní slepice, které přítomným
namísto proslovu předvedly taneční číslo.
Po jedenácté hodině pak už následoval program
na voze Jany Červené a v něm se blýskly naladě-
né Notičky, nejmenší děti z Klíčku i místní školá-
ci. Po nich sehrály děti z vodáckého oddílu Bobři
pohádku o obrovi, který si dělal zálusk na prin-
ceznu Julii. Zatímco diváci se bavili, členové

poroty v čele s Josefem Kozákem obcházeli pří-
tomné maškary a vybírali ty nejkrásnější. Odmě-
něny byly zmiňované slepice, president, nevěsty a
ženichové, flašinetář se sněhulákem i lyžníkem.
Náves praskající ve švech v jednu hodinu opustil
průvod, který se vydal na pochůzku vsí. Podávaly
se nejrůznější dobroty. Od koblih přes věnečky až
po uzené a řízečky. K duhu přišly i hospodyňkami
nabízené polévky. Atmosféru letos se Zadnotře-
baňskými vychutnávala i dvojice cizinců. Host ze
Španělska si s sebou dokonce přivezl dudy, na
které v průvodu - i večer na sále - vyhrával.  
Po čtyřech hodinách už měly maškary v nohách
několik kilometrů, mnoho panáků a návštěvu více
než dvacítky stavení. „Nepamatuji si, že by tolik
maškar s námi dorazilo až do konce,“ podivoval
se na poslední zastávce u Vaňků dvorní zadnotře-
baňský Masopust Petr Eliášek. 
Největší vytrvalci se pak ještě bavili při muzice
Třehusku na sále Společenského domu. „Letos se
masopust opravdu povedl,“ pochvalovala si ve-
doucí Klíčku Ludmila Chroustová. 
Naše noviny děkují všem, kteří jim jakkoliv po-

mohli s přípravou i organizací letošního masopus-
tu a dětského karnevalu.              Pavla ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň – Snad ještě víc dětí
než loni přišlo na karneval, který
se konal uplynulou neděli v zad-
notřebaňském Společenském do-
mě. Jako už tradičně ho pořádaly
Naše noviny na závěr masopustu. 
V »kulturáku« dováděla více než
stovka dětí v maskách. Do tance hrá-
la kapela Třehusk, v přestávkách děti
soutěžily a získávaly odměny. Své
umění předvedl kejklíř Petr Theimer
na vysokých nohách, který ten den
slavil své narozeniny. Jeho dcerka
Klárka byla asi nejmladší návštěvni-
cí karnevalu – narodila se teprve
před měsícem, starší Kačenka zase
pomáhala tátovi kouzlit. Dalším
zpestřením maškarního rejdění bylo
vystoupení školáků z místní základ-
ky pod vedením učitelky Moniky
Mazúrové. Nechyběla ani tombola a
kolo štěstí. 
Masek bylo moc, takže porota měla
nelehkou práci, než vybrala deset ví-
tězných. Oceněny byly masky vyro-
bené doma, a to ve třech kategoriích
podle věku. V nejmladších zvítězil
upír Pepíček Blecha s opravdovými
špičatými zuby. „Udělala jsem mu je
v práci,“ říkala jeho maminka. Hlav-
ní cenu z prostřední kategorie si od-

nesla ježibaba Doubravka Chlaňová
a mezi nejstaršími dětmi se nejvíc lí-
bil sněhulák Kačky Snopkové. „To
mi šila mamka,“ prozradila Kačka v
bílém »doktorském« plášti s velkými
knoflíky. Další ceny získali Indián,
Rumcajs s Cipískem, lesní víla, ro-
bot, pračlověk či další ježibaba. Spe-

ciální cenu si vysloužili sourozenci
Vaňkovi, kluci šli za roboty a Nikol-
ka za televizní hlasatelku. Cenu si
zasloužila už jen za to, že celou dobu
tahala na hlavě velkou krabici. Ceny
předal poslanec Jan Schwippel, jenž
převzal nad masopustem záštitu. 
Všichni caparti dostali jako každý

rok ovoce od paní Jindáčkové a
mnoho sladkostí. Letošní karneval se
moc vydařil.     Lucie PALIČKOVÁ

Dorazil španělský dudák i president 
NA JEDENADVACÁTÉM POBEROUNSKÉM MASOPUSTU V ZADNÍ TŘEBANI PADLO NĚKOLIK REKORDŮ

Kejklíř na vysokých nohách kouzlil s dcerkou
NA TRADIČNÍM DĚTSKÉM KARNEVALU SE SKVĚLE BAVILO VÍCE NEŽ STO CAPARTŮ V PŘEVLECÍCH

Masopustní rej byl
i ve třebaňské škole
Prostory celé budovy zadnotřebaň-
ské málotřídky včetně mateřské ško-
ly ožily 1. února masopustními maš-
karami a krásně připravenými mas-
kami. Toto moc pěkné hravé dopo-
ledne bylo doplněno i pásmem písní,
básní a říkadel z úst malých komedi-
antů ze školy. Moc mile se přidaly
děti ze školky. V maskách pod vede-
ním paní učitelky Pavlínky Neprašo-
vé předvedly pásmo plné říkadel a
básniček. Všechny roztodivné posta-
vičky si pak společně zatančily a sa-
mozřejmě i pohodovaly, jak to na sp-
rávném, byť trochu soukromém, ma-
sopustním rejdění má být. Své malé
umění předvedly děti také na návsi v
Zadní Třebani v době velkého pobe-
rounského masopustního setkání a
den nato na dětském karnevale.
Chtěli bychom moc poděkovat pořa-
datelům těchto akcí za zařazení do
programu. Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Maškary od Berounky se
předvedou v centru Prahy
Zadní Třebaň, Praha - Jak se slaví masopust v
Zadní Třebani, budou už podruhé moci vidět Pra-
žané i turisté, kteří se do hlavního města sjíždějí
doslova z celého světa. Pořadatelé trhů na Staro-
městském náměstí letos, stejně jako loni, oslovili
organizátory Poberounského masopustu a požá-
dali je, aby část programu ze Třebaně »přenesli«
o masopustním úterku, tedy 16. 2., i do centra
metropole. »Staromák« se může těšit na vystou-
pení staropražské kapely Třehusk, taneční skupi-
nu Proměny i malý průvod maškar. (mif)

Masky si oblékli také senioři
Jako každoročně, i letos oslavili obyvatelé domova
pro seniory v Dobřichovicích společně masopust.
Sešli se 10. února v místní jídelně vyzdobené řetě-
zy, které sami vyrobili. Spolu s klaunem, miminkem
a zasloužilým důchodcem si senioři zazpívali a
zatančili. Po obědě maškary obešly celý domov i
obyvatele, kteří pro svůj zdravotní stav do jídelny
přijít nemohli. Všem rozdaly koblihy a s některými
si připily štamprličkou na hezký masopust i brzký
příchod jara.  Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Nejhezčí maškary XXI. masopustu
1. Vítek a jeho hejno
2. Nevěsty a  ženiši
3.1. Čarodějnice, flašinetář a tanečnice z Tahiti
3.2. Sněhulák, čert a lyžník
3.3. Pan president s ochrankou 

SNĚHULÁK. Jedna z více než stovky masek, které se sešly na dětském kar-
nevalu v Zadní Třebani. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Nevěsty a ženichové na poberounském masopustu.  Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Bendl bude opět ministr, tentokrát pošt
DOBŘICHOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST ZKOUŠÍ HRU JIŘÍHO SUCHÉHO JÁ JSEM OTEC BEMLE...

Dobřichovice – Novou divadelní
hru Jiřího Suchého chystají na ja-
ro členové Dobřichovické divadel-
ní společnosti (DDS). Už nyní jsou
v plném proudu zkoušky na před-
stavení s názvem Já jsem otec
Bemle a já matka Žemle. Premiéra
je plánována na 26. března. 
Tato komedie se v roce 2008 hrála v
divadle Semafor, pak ji Jiří Suchý

nabídl k nastudování principálovi
DDS Petru Říhovi. 
„To nešlo odmítnout. Zahrají si s ná-
mi i Jiří Štědroň a Jan Petráň z diva-
dla Semafor,“ řekl Říha, který se ujal
režie a zároveň si zahraje roli Bem-
leho. Jeho ženu Žemle představuje
manželka Alena Říhová, jejich pu-
bertální děti pak Martin Mikulík a
Pavla Švédová. Je to hra, u která dle

mého není – s výjimkou písní – pří-
liš rozpoznatelný rukopis pana Su-
chého. Takže mnoho diváků možná
bude, stejně jako já, zprvu překvape-
ných. No a role puberťačky? „Je fajn,
že po Maryšce z Postřižin přišlo ně-
co zcela odlišného...,“ uvedla Pavla
Švédová. 
V dalších rolích se objeví Hedvika
Hájková, Lucie Kukulová nebo Jana

Kroupová, roli neodmítli ani senátor
za Berounsko Jiří Oberfalzer a býva-
lý hejtman Petr Bendl, který si za-
hraje ministra pošt. 
Hru s mnoha pěknými písněmi mů-
žete vidět 26. 3. od 20.00 a 27. 3. od
16 a 20.00 v Dětském diagnostickém
ústavu v Dobřichovicích a 2. i 3. 4.
od 20 hodin a 4. 4. od 16 a 20 hodin
v řevnickém kině. Nakonec se 10. 4.
všichni aktéři představí také na půdě
Semaforu. Lucie PALIČKOVÁ

Koncert Jana Kořínka a Groove s fe-
nomenální zpěvačkou Alicí Bauer po-
řádá město Černošice v místním Clu-
bu Kino 19. února od 20.30 hodin.
Our Kind of Blues je projekt dvou
hudebníků, kteří se pohybují v oblas-
ti blues a jazzu: klávesisty Jana
Kořínka a zpěvačky Alice Bauer. V
září 2009 natočili bluesovou desku,
která má vyjít letos. Turné chystají až
po vydání desky, ale už teď se poslu-
chači mohou na koncertech těšit z
kousků, kde oba umělci staví na odiv
svou lásku k blues. 
Jméno Jana Kořínka je na hudební
scéně známé. Jeho nahrávky i kon-
certy doplňuje řada bluesových i jaz-
zových sólistů: Eb Davis, Lorenzo
Thompson, John Lee Sanders, Sha-
ron Lewis, Osian Roberts, Rostislav
Fraš, The Kinsey Report... 

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Zkuste namalovat 
obrázek ústy či nohou!
Šestý ročník regionální dětské výtvar-
né soutěže Jiné světy organizuje
Modrý domeček v Řevnicích. Téma
soutěže vychází z bezprostředního
prožitků dětí coby handicapovaných
umělců. Zkus namalovat obrázek na-
slepo, levou rukou, nohama nebo ús-
ty, a uvidíš, co krásného dokážeš!   
Soutěžit mohou děti od 3 do 15 let z
MŠ, ZŠ a ZUŠ a ateliérů ve 4 věko-
vých kategoriích (děti předškolního
věku, 1.-3. třída ZŠ, 4.-6. třída ZŠ, 7.-
9. třída ZŠ. Práce musí být odevzdá-
ny do 1. března, 15.00. Vítězové bu-
dou vyhlášeni 9. 3. v 16 hodin. Výsta-
va dětských prací pak potrvá do 10.
května a během ní se děti budou moci
zúčastnit dvou výtvarných dílen.  
Podrobné informace o soutěži nalez-
nete na webových stránkách:
www.zus.rev, nebo www.os-naruc.cz .
Šárka HAŠKOVÁ, Náruč, Řevnice  

ZKOUŠKA. Soubor nové hry Dobřichovické divadelní společnosti Já jsem
otec Bemle a já matka Žemle při jedné ze zkoušek.  Foto Tomáš KUDRNA

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 2. 18.00 AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
27. 2. 18.00 TWILIGHT SÁGA:
NOVÝ MĚSÍC

KINO ŘEVNICE
17. 2. 20.00 DŮM K POVĚŠENÍ
19. 2. - 20. 2. 20.00 (So 17.30) 2 BOBULE
20. 2. 13.00 PRINCEZNA A ŽABÁK
20. 2. 20.00 GALIMATYÁŠ
24. 2. 20.00 ANTIKRIST
26. 2. - 27. 2. 20.00 (So 17.30) 3 SEZÓNY
V PEKLE
27. 2. 15.30 VYFIČ
27. 2. 20.00 2012 

KINO MÍR BEROUN
15. - 16. 2. 18.30 (Út 17.30) PLANETA 51
16. 2. 20.00 NAJAL JSEM SI VRAHA /
SMLOUVA S VRAHEM
17. 2. - 18. 2. 17.30 (Čt 20.30) DOKONALÝ
ÚNIK
17. - 18. 2. 20.00 (Čt 14.30+17.30) AVATAR
19. 2., 22. 2. - 24. 2. 18.30 (Út 17.30)
KAWASAKIHO RŮŽE
20. 2. - 21. 2. 18.30 FAME - CESTA ZA
SLÁVOU
23. 2. 20.00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
25. - 28. 2. 17.30 (Pá 20.00) MORGANOVI
25. 2. - 26. 2. 20.00 (Pá 17.30) IMAGINÁ-
RIUM DR.PARNASSE
27. 2. 15.30 SKŘÍTEK ROLLI
27. 2. - 2. 3. 20.00 (Po+Út 17.30) ČTVRTÝ
DRUH
2. 3. 20.00 HEROLD A MAUDE

CLUB KINO ČERNOŠICE
16. 2. 20.00 PAMĚTNICE
21. 2. 16.00 ARTUR A
MALTAZARDOVA POMSTA
23. 2. 2000 SMLOUVA S VRAHEM

KINO RADOTÍN
19. 2. 17 a 19.30 MIKULÁŠOVY
PATÁLIE
20. 2. 17 a 19.30 ZEMSKÝ RÁJ TO
NA POHLED
21. 2. 15 BRUNDIBÁŘI
21. 2. 17 a 19.30 NA VELIKOSTI
ZÁLEŽÍ 
26. 2. 18 ČLOVĚK BEZ OSUDU
27. 2. 17 a 19.30 SHERLOCK HOLMES
28. 2. 15 CVRČEK A SPOL.
28. 2. 17 a 19.30 IMPORT/EXPORT

V Clubu zazní evergreeny jazzu a swingu
Večer plný evergreenů zlaté éry jazzu a swingu (20. - 40. léta minulého sto-
letí) můžete prožít v sobotu 27. února od 20.30  v černošickém Clubu Kino.
Vyhrávat bude skupina Crazy Boys of Prague, kterou tvoří volné sdružení
špičkových profesionálních hudebníků, majících za sebou nespočet vystou-
pení po jazzových klubech v Německu, Rakousku, Francii a na mezinárod-
ních jazzových festivalech a přehlídkách v Anglii, Holandsku, Dánsku,
Švýcarsku či Španělsku. Po úspěšné premiéře v rozhlasovém pořadu Tobo-
gán Aleše Cibulky vystoupí v  Černošicích  s fenomenální zpěvačkou Darjou
Kuncovou. Vstupné 100 Kč. Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Bauer s Kořínkem představí blues

Tipy NN
* Trojlístek pohádek uvede 17.2. od
17.00 v sále České pojišťovny Beroun
Divadlo Mrak. Miloš KEBRDLE
* Autorské čtení Jana Neuberta při-
pravil Modrý domeček Řevnice na
17.  2.  od 19.00. Čekají vás povídky
ze života, o ženách i vztazích, projek-
ce fotografií a volná beseda. Vstupné
60 korun. Šárka HAŠKOVÁ
* Křest nové monografie o Václavu
Talichovi od Milana Kuny se usku-
teční 18. 2. od 18.00 v Muzeu České-
ho krasu Beroun. Knihu pokřtí dlou-
holetá ředitelka berounského muzea
Jana Čapková, zahraje Talichovo
kvarteto. David PALIVEC
* Folková zpěvačka Pavlína Jíšová a
přátelé vystoupí 18. 2. od 19.30 v pi-
vovaru Berounský medvěd v Be-
rouně. Miloš KEBRDLE
* Hudebně-zábavný večer pořádá
Hostinec U Mlynáře v Mokropsích
20. 2. od 16.00. K tanci a poslechu
bude vše od lidovek přes rock až po
moderní muziku hrát multiinstru-
mentalista Radek Novák.           (pab)
* Divadelní představení pro děti O
dvou Maryčkách můžete navštívit 21.
2. od 15.00 ve Fürstově sále v Dobři-
chovicích. Lidová krkonošská pohád-
ka vypráví nejen o Maryčce hodné a
a Maryčce zlé a panovačné, ale i o
Krakonošovi, který svou nadpřiroze-
nou silou změní jejich osudy.       (vlc)
* Přednáška Dany Hradilové O
podnikatelích a podnikání v průběhu
dvou století se koná 23. 2. od 18.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun.  (dap)
* Taras Piano Trio hrající ve složení
Radim Kresta housle, Hana Volková
klavír a Václav Petr violoncello vy-
stoupí v koncertním sále ZUŠ Černo-
šice 23. 2. od 18.30. Zazní skladby
W. A. Mozarta, L. van Beethovena a
J. Brahmse.       Jana VAVŘÍNKOVÁ
* Rej masek se soutěží o nejhezčí
převlek se koná 24. 2. od 9.30 v Klu-
bu Betlém Lochovice. (mif)
* Hasičský ples, na kterém zahraje
skupina B.A.S., je nachystán na 27.
února od na 20.00 do Sokolovny v
Hlásné Třebani. (šm)
* Plavba aneb Počkej s tím - hru pro
děti i dospělé uvede Divadelní soubor
z Černošic pod vedením Ivety Duš-
kové 28. 2. od 16.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstup 50 Kč.              (mis) 
* Výstava kreseb a fotografií žáka
ZUŠ Řevnice R. Seidla Všechno je
možné je v kavárně Modrého domeč-
ku Řevnice k vidění do 5. 3. (šah)
* Druhý ročník prodejní výstavy V
zúženém prostoru, na níž můžete zh-
lédnout i zakoupit obrazy význam-
ných výtvarníků ze salónů věnova-
ných Kontu Bariéry, se koná do 8. 3.
v galerii Modrého domečku Řevnice.
Výtěžek z prodeje podpoří handica-
pované studenty.    (šah)



Máme problém, chování dětí a mládeže
JAK SE VŠERADICKÉMU ZASTUPITELSTVU DAŘILO PLNIT ÚKOLY, KTERÉ SI DALO? - 4)

Obec po 15 letech stagnace a nečin-
nosti zřídila zásahovou jednotku dob-
rovolných hasičů tak, jak nám ukládá
zákon o požární ochraně. Jednotka je
organizační složkou obce a teprve
budoucnost ukáže, jestli se stane zák-
ladem obnovy Sboru dobrovolných
hasičů ve Všeradicích. Jsem přesvěd-
čen, že tomu tak bude a v obci přibu-
de další zájmová činnost i parta čino-
rodých lidí.
Kvalitní výchovnou a vzdělávací
práci odvádí naše mateřská škola. Její
kapacita je naplněna na maximální
stav, to je 25 dětí. Prostředí a vybave-
ní školky je na velice dobré úrovni.
Nechali jsme zpracovat projektovou
dokumentaci na zateplení budovy,
vytvoření víceúčelového sálu na pů-
dě a hlavně rozšíření kapacity na 30
míst. Získali jsme stavební povolení
a podali žádost o dotaci z programu
FROM. Dotace nám bohužel přiděle-
na nebyla, ale žádost zkusíme podat

znovu. Současně připravujeme i pod-
klady žádosti na Ministerstvo pro mí-
stní rozvoj, kde bychom chtěli získat
alespoň peníze na rekonstrukci soci-
álního zařízení a šatny školky. 
Nemohu si odpustit velké poděková-
ní ředitelce Haně Hanzlíkové a celé-
mu kolektivu pracovníků za jejich
profesionální přístup, který je prot-
kán přímo mateřskou láskou, s níž
přistupují k péči a výchově dětí.
Zastupitelstvo bude i nadále spolu-
pracovat na tom, aby se naše mateř-
ská škola udržela v žebříčku okolních
školek na nejvyšších pozicích.
Naopak, v případě školáků a mládeže

se již bohužel nedá hovořit o žádné
radosti. Problém chování dětí a mlá-
deže řešíme na všech jednáních zas-
tupitelstva a stále se nám nedaří na-
lézt to správné řešení. Tento úkol pro
nás zůstává velkou výzvou. Žádám
zároveň všechny obyvatele Všeradic:
Pomozte nám řešit tento problém! Je
rok od roku palčivější a bohužel s oh-
ledem na celostátní vývoj i přístup k
výchově dětí se bude stávat stále vět-
ším celospolečenským problémem.
Mladá generace jsou naši nástupci a
pokračovatelé. Jak si své děti vycho-
váme, tak se k nám budou později
chovat. Bohumil STIBAL

Žádám všechny: Lidé bděte!
Zimních radovánek si užíváme dostatečně a
zřejmě budeme i v dalším období. Únor bílý,
pole sílí! Alespoň si zemědělci nebudou stěžo-
vat, že si pole neodpočinula. Při pohledu na
tenčící se zásoby a rotující měřiče spotřeby
energií je ovšem jasné, že letošní zima bude
oproti těm předcházejícím dražší a zatíží ro-
dinné rozpočty. Není však třeba zoufat, v květ-
nu jsou parlamentní volby, a pokud si zvolíme
levicové strany, jistě se nám dostane zvýšení
sociálních dávek a zrušení poplatků. Tím vy-
kompenzujeme zvýšené nároky na zimní obdo-
bí. Co na tom, že národní dluh se geometric-
kou řadou zvyšuje a žene nás do dluhové pasti.
Proč hledat řešení, vždyť je třeba nalákat voli-
če na krásné sliby, být zvolen a pak jen hledat
výmluvy, proč vedeme stát tak, jako dosud.
Proto všechny žádám: Lidé bděte!, nenechte se
nalákat na populistické a nekompetentní sliby,
spoléhejte sami na sebe a při volbách vezměte
rozum do hrsti. Zimy jako ta letošní už byly, ale
takhle zadlužený stát jsme ještě neměli.  
Jaro se pomalu a jistě přiblíží, bude zase vese-
leji. Zvu všechny na dětský karneval, který se
koná 20. 2. od 14.00 v hostinci Na Růžku. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic VŠERADICKÝ MASOPUST. Šedesát
masek se sešlo na masopustu, který
se konal uplynulou sobotu ve Všera-
dicích. Foto Bohumil STIBAL

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 3/10

Radnice plánuje
interaktivní muzeum
Všeradice – Interaktivní muzeum
plánuje vybudovat všeradická ra-
dnice v Muzeu pravěku, které v
obci otevřeli loni. 
„Podali jsme žádost o finance, čeká-
me, jak dopadneme,“ řekl starosta
Bohumil Stibal. Má se jednat o inter-
aktivní expozici doby bronzové. „Na
plazmových televizích poběží na-
učné filmy z vykopávek v okolí. Ná-
vštěvník si navolí, o které vykopáv-
ky má zájem. Snímky z vykopávek v
Hořovicích, Žebráku a Zdicích již
máme natočeny,“ řekl Stibal. Radni-
ce na projekt potřebuje tři miliony,
pokud uspěje s dotací, hradila by ze
svého jen 10 % nákladů.                (pš)

Z podbrdského kraje
* Autobus z Řevnic na Brdy má po-
dle všeradického starosty jezdit i le-
tos přesto, že je prodělečný. „Měli
jsme schůzku s představiteli doprav-
ce,“ řekl Stibal. Obyvatelé obcí po-
dle něj žádají, aby linky jezdily čas-
těji. „Nyní hledáme řešení,“ řekl Sti-
bal s tím, že nejvytíženější je autobus
ráno a odpoledne. (pš)
* Do plavecké školy Kapka v Hořo-
vicích jezdí od začátku února druhá-
ci a třeťáci z osovské základní školy.
Žáci byli rozděleni do 4 skupin podle 
výkonů. Někteří zdokonalují svůj
styl, jiní s plaváním teprve začínají.
Celkem je čeká 10 dvouhodinových
lekcí. Společně s námi jezdí děti z
mateřské školy, které řádí v malém
bazénu. Jana FIALOVÁ, Vižina

Odpady na Podbrdsku
nejlépe třídí Všeradice
Pátého ročníku soutěže My třídíme
nejlépe se zúčastnily obce patřící do
mikroregionu Horymír. Cílem akce
je motivovat občany k třídění komu-
nálního odpadu (papír, plasty, bílé i
barevné sklo, nápojové kartony) a ke
vracení vyřazených elektrospotřebičů
včetně baterií a akumulátorů. 
Soutěž je určena vesnicím i městům
Středočeského kraje zapojeným do
systému EKO-KOM a je rozdělena do
4 skupin podle velikosti sídla. V 1.
skupině - obce do 499 obyvatel bylo
hodnoceno 655 účastníků. Z obcí ve
svazku Horymír se nejlépe umístnily
Všeradice na 92. místě. Další obce
na Podbrdsku dopadly takto: Vižina
108, Vinařice 170, Lážovice 238, Svi-
naře 244, Chlumec 345, Podbrdy
351, Skuhrov 363 a Nesvačily 485. 
Info na: www.stredoceske-odpady.cz.

Bohumil STIBAL

OLYMPIÁDA VE VIŽINĚ. Vižinské zimní olympijské hry se konaly 13. února
ve Vižině. V kanadském Vancouveru, kde stejný den začínala »opravdová«
zimní olympiáda, zapálil oheň slavný hokejista Wayne Gretzky, ve Vižině ne-
méně slavný starosta Václav Císař. Slavnostního ceremoniálu se zúčatnilo
přes sto lidí (Vižina má 220 obyvatel). Sněhové podmínky byly v areálu TJ Vi-
žina lepší než v Kanadě. Připraveno bylo pět disciplín - rychlobruslení, hokej,
běh na lyžích, jízda na bobech i na saních. Za sportovní  nasazení dostávali
závodníci energetické odměny a drobné dárečky. Po splnění všech disciplín
každý obdržel medaili. Odpoledne se vydařilo, všichni hráli podle pravidel
fair play. Jana FIALOVÁ, Vižina, foto Kamil HRZAL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 3/2010 (42)
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Liteňští školáci letos vyrazili na ly-
žařský výcvik opět do Krkonoš. Už
třetí rok je naším cílem Medvědí
bouda nad Špindlerovým Mlýnem,
chata v nadmořské výšce přes tisíc
metrů nad mořem. Takže nám pobyt
začíná zostra už na začátku. Rolba
vyveze naše lyže i zavazadla, my vy-
šlápneme dva kilometry do kopce a
pořádně se rozdýcháme…
Žáci z celého druhého stupně dopl-
nění ještě o páťáky byli rozděleni do
družstev, jejichž složení se aktuálně
měnilo. Lyžovali jsme na sjezdových
lyžích na cvičné louce za chatou,
zdatnější lyžaři vyzkoušeli i tratě na
Brádlerově boudě a Medvědíně, ob-
čas jsme vyrazili na běžky. Po něko-
lika dnech se základům lyžování na-
učili i úplní začátečníci, všichni teď
už umí bezpečně sjet kopec a vyjet
vlekem nahoru.
Zhlédli jsme také ukázku výcviku
vojáků, kteří nám zahrabali do lavi-
ny i obě instruktorky a poté je samo-
zřejmě i »zachránili«.  
Největší zážitky mají děti tradičně z
výletů na běžkách. Často si novináři
vypomáhají při psaní článků přímou
řečí. Dodají  tím vypravování spád.
Přemýšlela jsem, kterou z hlášek
mohu použít do článku o našich běž-
kařských expedicích. Žádnou... 
Večery jsme trávili různě. Někdy
jsme měli přednášku, hráli jsme ša-
chy i další společenské hry. 
Na horách se nám hodně líbilo, skvě-
le nám vyšlo počasí a dobrá nálada

nás opouštěla  jen velmi zřídka... 
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Instruktorky z laviny zachránili vojáci
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI ABSOLVOVALI LYŽAŘSKÝ VÝCVIK NA MEDVĚDÍ BOUDĚ V KRKONOŠÍCH

Zima na snímcích čtenářů 
AUTOŘI NEJHEZČÍCH ZIMNÍCH FOTOGRAFIÍ ZÍSKAJÍ CENU 

Kam s tou PET lahví?
SERIÁL NN: JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 10)
Na několik měsíců se do německé-
ho Bonnu pracovně vypravila oby-
vatelka Litně Jitka CHOCOVÁ.
Postřehy a zážitky ze svého nového
působiště nabídla redakci Našich
novin. Dnešní pokračování je o na-
kupování.                                       (NN)
Hned při prvním nákupu jsem byla
překvapená, že se v Německu zálo-
hují i PET lahve. Podařilo se to prý
prosadit přes velké lobby výrobců
nápojů, a tak si musíte k ceně téměř
čehokoliv v plastu připočítat podle
velikosti lahve kolem 25 centů. Sys-
tém určitě ekologický, ale taky má
mouchy. Každý obchod akceptuje
totiž jen ty druhy »petek«, které pro-
dává. A tak jsem před časem lovila v
paměti, kde že jsem tu vodu koupila,
abych láhev od ní mohla vrátit. Na-
neštěstí jsem ji - zvyklá z Čech - ta-
ky sešlápla, takže automat hlásil, že
ji nepoznává a »vyplivnul« ji uraže-
ně zpátky. Musela jsem ji tedy znovu
nafouknout, aby pochopil, že ho ne-
chci podfouknout. Napodruhé už to
vyšlo... Anabáze to byla dost solidní

na to, abych velmi zvažovala nákup
čehokoliv v plastu. Resumé: Opatře-
ní funguje, tedy aspoň u mě.
Bez ohledu na počasí přijíždějí kaž-
dou sobotu na náměstí Marktplatz a
Münsterplatz v centru města trhovci,
kteří nabízejí ovoce, zeleninu, sýry,
salámy a místní speciality většinou
vlastní výroby. Hodně potravin je v
biokvalitě, ze zdejšího regionu a pro-
dávají je sami pěstitelé. Když se trh k
večeru chýlí ke konci, připadá si člo-
věk skoro jako na arabském bazaru:
prodejci se ve snaze zbavit se všeho,
co dovezli, předhánějí v nabídkách a
hlasitě se překřikují: čerstvý chřest,
kilo za dvě eura, dvě kila za pět euro,
německé jahody, vanička za euro…
Nakupovat potraviny na sobotních
trzích je tady úplně normální. Dosta-
nete kvalitnější zboží za dobrou ce-
nu, podpoříte místní sedláky a navíc
nejdete do toho supermarketu, kam
se vozí z druhého konce světa ovoce
a zelenina, jež roste za humny. Už
aby to tak bylo i u nás! (Pokračování)

Jitka CHOCOVÁ, Bonn

RAČTE SI VYBRAT! Čerstvé ovoce a zelenina jsou každou sobotu k mání na
trzích v Bonnu. Foto Jitka CHOCOVÁ

EXPEDICE KRKONOŠE. Liteňští
školáci na letošním lyžařském výcvi-
ku v Krkonoších. 

Foto Hana HAVELKOVÁ

ZASNĚŽENÉ PODSKALÍ. Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň

POHODA V ZÁVĚJI. Foto Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Fotky z letošní zimy nám na adresu

redakce Třebaňská 96, 267 29 Zadní

Třebaň či na mail: redakce@nase-

noviny.net můžete posílat do konce

února. Autoři tří nejhezčích snímků

získají dárky od redakce. (mif)
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Školáci dostávali zadarmo ovoce
ŘEVNICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE JAKO JEDNA Z MÁLA V ČESKU ZAPOJILA DO VÝJIMEČNÉHO PROJEKTU
Řevnice – Základní škola v Řevni-
cích se jako jedna z mála v Česku
účastnila pilotního projektu firmy,
která do školy zdarma vozila dě-
tem ovoce. 
Dvě stě žáků nižšího stupně dostáva-
lo dvakrát týdně šest týdnů zdarma
ovoce. Žáci se v rámci zdravého ob-
čerstvení učili i základní fakta o pů-
vodu ovoce a zeleniny, o jejich vlivu
na zdraví, jednoduché recepty i zása-
dy správné hygieny při stravování.  

„Pro rozjetí tohoto projektu jsme se
rozhodli, protože jsme chtěli mít ná-
skok při ověřování úspěšnosti zámě-
ru. Myšlenka ovoce do škol se totiž
potýká s prvotními problémy. Ředi-
telé často nechtějí zavádět tyto no-
vinky proto, že mají logistický pro-
blém typu: kdo to bude žákům dávat,
co za to a podobně,“ uvedla ředitel-
ka řevnické školy Štěpánka Rajchlo-
vá s tím, že získané zkušenosti pře-

dala škola na ministerstvo. Firma do
školy vozila dvě stě ovocných svači-
nek dvakrát  týdně zdarma. „Jednou
kusové ovoce a jednou ovocný salát
- vše vysoké kvality. Ovoce konzu-
movaly děti spolu s vyučujícími. Ješ-
tě k tomu jsou k dispozici listy, na
kterých se žák dozvídá, co se v jeho
těle děje pozitivního, když sní jabl-
ko,“ upřesnila Rajchlová.  „Myslím,
že řevnická škola udělala pro osvětu

maximum a všichni se zhostili svých
úkolů bez reptání,“ hodnotila šestitý-
denní zkušenost. 
Děti mají možnost ovocné svačiny
získávat dál, ale už za 100 Kč měsíč-
ně. „Samozřejmě zpoplatněné ovoce
již nevyužívají všichni,“ dodala Raj-
chlová s tím, že z původních 200 dětí
jich za ovocné svačinky platí 130. 
Někteří rodiče si ovocnou svačinku
pro své ratolesti nepředplatili. „Nelí-
bilo se mi, že jedno jablko je zabale-
né v plastových krabičkách,“ řekla
Alena Váňová z Řevnic. „Syn nemá -
rád exotické ovoce, takže ani my
jsme to nepředplatili," uvedla Leona
Havlová. 
Projekt Ovoce do škol se v Česku
setkal s rozporuplným přijetím, má
zastánce i odpůrce. Odborníci na vý-
živu například poukazují na to, že
není vůbec jisté, v jakém stavu a s ja-
kým obsahem vitaminu C se ovoce k
dětem dostane.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Dle paragrafu…
VYKRADENÝ SKLEP. Věci za 25
tisíc korun odcizil neznámý zloděj ze
sklepních kójí v Dobřichovicích. Zt-
ratil se pár lyží za 15.000  Kč a hor-
ské kolo v hodnotě 10 000 Kč. Poli-
cisté po pachateli pátrají.                (vš)
UKRADL LÉKÁRNIČKU. Téměř
pětitisícovou škodu za sebou zane-
chal zloděj, který vykradl vůz VW
Polo zaparkovaný v Dobřichovicích.
Sedmadvacetiletá žena svoje auto na-
šla s rozbitým okénkem zadních
dveří. Odcizena byla autolékárnička,
povinná výbava a sportovní taška.
Škoda 3 000 Kč vznikla zničením ok-
na. (vš)   

Z našeho kraje
* Řevničtí lékaři v posledních
dnech ošetřují hodně úrazů spoje-
ných se sjezdovkami a horskou turis-
tikou. Je mnoho pádů na lyžích nebo
zranění na bobech a sáních, kdy si
lidé zlomí ruce nebo nohy.         (lup)
* Bez zranění skončila nehoda
terénního auta ve stoupání mezi
Dobřichovicemi a Černošicemi 4. 2.
Daihatsu se ve vrážském kopci zřítil
z desetimetrového srázu a zůstal le-
žet na boku, opřený o strom. Řidičce
se překvapivě nic nestalo, ale hrozil
pád auta do potoka. Hasiči Daihatsu
vytáhli na silnici jeřábem.             (vš) 

Řevnice – Sníh a mráz znovu potrápil obyvate-
le dolního Poberouní. V Řevnicích kvůli mrazu
popraskalo potrubí. Několik desítek domác-
ností bylo bez vody tři dny. Sníh na silnicích za-
se ze středy na čtvrtek ochromil na několika
místech dopravu.
Hned tři poruchy na vodovodním řadu museli od-
straňovat v Řevnicích vodohospodáři. Problémy
začaly v neděli 7.  února. „Voda přestala téci do-
poledne, odpoledne už to zase pustili,“ řekla oby-
vatelka horní části Selce Bohuslava Eliášová. To
nejhorší ale následovalo počátkem týdne. „Voda
nám netekla od pondělí do středy, bylo to šílené.
Teprve tehdy si člověk uvědomí, jak moc vodu
potřebuje. Strašně to komplikuje život. Nemohli
jsme se pořádně umýt, umýt nádobí,“ uvedla Eli-
ášová. Většinu informací z radnice získávala pro-
střednictvím krátkých textových zpráv. Z nich se
také dozvěděla, že do míst bude jezdit cisterna s
vodou. „Manžel pak nabral několik kýblů. I tak je
vše složitější, vodu jsme museli ohřívat,“ uvedla.

Podle starosty Miroslava Cvancigera praskl vodo-
vodní řad na třech místech. „Největší porucha by-
la v Příčné ulici, kde voda praskla už v neděli. Pak
se objevily problémy ještě v dolní části Žižkovy
ulice a v Kozinově,“ vyjmenoval Cvanciger s tím,
že komplikace způsobilo mrazivé počasí. Zatímco
někde byli lidé bez vody jen přes noc, nejhůř na
tom byli právě obyvatelé horní části Selce, kde
voda netekla tři dny.
Další sněhová nadílka, která napadla ze středy na
čtvrtek, komplikovala život řidičům. Leckde byly
silnice sjízdné jen s velkou opatrností. Tradičně
největší problémy měli řidiči náklaďáků jedoucí z
Řevnic na Mníšek. „V serpentinách jsem uvízl ve
čtvrtek před sedmnáctou hodinou asi na dvacet
minut. Cestu totiž zablokoval kamion, který se v
zatáčce střetl s jiným náklaďákem,“ řekl řidič To-
máš Váňa. Podle něj je zdejší cesta pro kamiony
hůře sjízdná i v létě, natož pak v zimě, kdy ji sníh
výrazně zúží. „Podle mě by bylo nejlepší, kdyby
tudy kamiony vůbec jezdit nesměly,“ dodal. 

Sníh dělá problémy i radnici v Karlštejně. Už za
dva týdny se totiž otevřou brány hradu Karlštejn a
parkoviště je plné sněhu. „Pokud mráz nepoleví,
budeme mít problém sníh odstranit na centrálním
parkovišti i na parkovišti u hradu,“ řekl karlštejn-
ský starosta Miroslav Ureš.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Zloděj z obchodu vzal
alhohol, DVD i peníze
Řevnice - Škodu za více než 150 ti-
síc korun způsobil majiteli menší
prodejny v Řevnicích pachatel
vloupání v noci z 8. na 9. února.
Zloděj podle policejní tiskové mluv-
čí Štěpánky Zatloukalové mezi
17.30 a 7.30 vypáčil vstupní dveře a
pronikl do obchodu. Z provozovny
odnesl tabákové výrobky, alkohol,
DVD a finanční hotovost v hodnotě
148 442 Kč. Oprava vstupních dveří
se odhaduje na 2 tisíce korun.     (vš)

Mráz »vypnul« vodu v několika řevnických ulicích
BOHUSLAVA ELIÁŠOVÁ: „NEMOHLI JSME SE NĚKOLIK DNŮ POŘÁDNĚ OSPRCHOVAT ANI UMÝT NÁDOBÍ!“

Příští masopust už budu doma!
ZADNOTŘEBAŇAN POSÍLÁ POZDRAV Z DĚJIŠTĚ OLYMPIÁDY

Možná jsme si o víkendu záviděli.
Tolik jsem si přál, abych mohl být s
rodinou na masopustu v Zadní Tře-
bani. A vy byste dali bůhví co, abys-
te mohli na vlastní oči vidět slav-
nostní zahájení olympijských her ve
Vancouveru.
Na celé planetě se dívalo přes tři
miliardy lidí, jak Jaromír Jágr s pest-
robarevnou čepičkou zaraženou do
čela pyšně nese českou vlajku. „Byl
to zvláštní pocit. Srdce mi strašně
tlouklo,“ popisoval tu slávu hvězdný
hokejista.
Jaké to bylo?
Úžasné. Na lanech se vznášeli akro-
bati na lyžích, jeden snowboardista
projel a skočil olympijskými kruhy,
zpívali Brian Adams a Nelly Fur-
tado, ze sklepa se najednou zjevil
obrovský šestnáctimetrový Duch
Medvěda.
Bylo to i barevné, výpravné a taky

dlouhé, protože ten festival trval přes tři hodiny. Taky to bylo teplé, protože
poprvé v dějinách proběhl ceremoniál v hale. Kanaďané dobře věděli proč.
Venku pršelo a pršelo. Když legendární hokejista Wayne Gretzky na konci
nasedl s olympijským ohněm do otevřeného kabrioletu a vyjel s ním ze sta-
dionu BC Place, aby v centru města zapálil stříbrný pylon, cestou zmokl jako
kotě. „Pro oheň bych vytrpěl cokoli,“ říkal pak.
Abych nezapomněl, ten večer byl i tuze smutný, protože ho věnovali mladé-
mu gruzínskému sáňkaři Nodaru Kumaritašvilimu, který se dopoledne před-
tím zabil na sáňkařské dráze ve Whistleru. Při tréninku nezvládl poslední za-
táčky, v rychlosti 140 kilometrů za hodinu vyletěl z toboganu a narazil do
ocelového nosníku. Šílené.
XXI. zimní olympijské hry mají za sebou první dny a ze všech vjemů z Van-
couveru mi v hlavě zůstávají tři:
- déšť, protože tu zatím z každého dne nejméně půlka proprší,
- úsměvy stovky dobrovolníků v modrých bundách, kteří nepřestávají být las-
kaví a vlídní,
- a rudý javorový list, protože kdo z Kanaďanů ho nemá na čepici, mikině
nebo aspoň na ponožkách, ten musí být úplně mimo.
Zatím se mějte hezky, příští rok žádná olympiáda není, tak se těším na náš
masopust. Jan PALIČKA, Vancouver

Kapacitu navýšíme!
slibuje ředitelka školy
Řevnice – Řevnická základní ško-
la stále bojuje s nedostatečnou
kapacitou.
„Po zápise prvňáčků je nám škola
opět malá, takže jsem začala hledat
řešení, jak navýšit kapacitu školy,“
uvedla ředitelka Štěpánka Rajchlo-
vá. Podle ní problém není v nedo-
statku učeben, ale malém  počtu toa-
let, umyvadel a pisoárů. „V přízemí
budovy vždy byly toalety, ale mými
předchůdci byly prostory využívány
jinak. My jsme se nyní rozhodli pro
rekonstrukci sociálního zázemí,“
řekla Rajchlová. Peněz na opravu
ale škola mnoho nemá, proto uvítá
jakoukoliv pomoc. „Ať už v podobě
záchodové mísy či obkladů,“ uvedla
Rajchlová. I když podle ní žádost o
navýšení kapacity znamená značné
papírování, rozhodla se pro ni.
„Velmi mě těší, že děti do řevnické
školy chodit chtějí,“ dodala.        (pš) 

Nešikovné řidiče tahali hasiči
Řevnice - Patnáct aut zapadlých následkem
jízdy na vozovce pokryté sněhem či ledem vy-
prošťovali hasiči na přelomu ledna a února.
Většinou se jednalo o osobní a dodávkové vozy,
ale byla mezi nimi i sanitka s pacientkou, kamion
v Chýnici a sypač. Někdy řevničtí hasiči vytaho-
vali i tři auta na jednom místě. Ve většině případů
je dostali na vozovku pomocí lana zapřaženého za
cisternou. Jeřáb byl použit dvakrát, vytažení vozi-
del však proběhlo pomocí jeho navijáku, protože
zdvihání jeřábovým ramenem by bylo v daném
místě nebezpečné nebo neefektivní.  (vš)

LONI. Jan Palička krmí medvěda na
loňském masopustu v Zadní Třebani.

Foto NN M. FRÝDL
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Studio PÁTEK a Naše noviny

vám nabízejí profesionálně zpracované DVD

XX. POBEROUNSKÝ

MASOPUST
Zadní Třebaň 21. 2. 2009
Masopustní fraška, vystoupení souborů Notičky, Klíček, Proměny,

Holky v rozpuku, Třehusk, dění na návsi, průvod maškar. Cena 80 Kč

Objednávky: 257 720 847

Město Černošice prodá 

dům čp. 232 v ulici 
V Boroví v Černošicích

o zastavěné ploše 161 m2 včetně zahrady o výměře 
1 300 m2. V domě jsou obydlené dvě bytové jednotky. 

Bližší informace na www.mestocernosice.cz, 
email:investice@mestocernosice.cz, tel. 251 081 531.

Termín podání nabídek je do 8. 3. 2010.
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Fabiánek pořádá burzu dětských věcí
DOBŘICHOVICKÉ RODINNÉ CENTRUM NABÍZÍ TAKÉ ELEKTRONICKÝ BAZAR ZBOŽÍ I SLUŽEB

Vyrostly už vaše děti z oblečení a botiček? Ne-
potřebujete již kočárek, jídelní stoličku či přeba-
lovací podložku? Všechny tyto věci můžete prodat
(nebo naopak nakoupit) na jarní burze dětských
věcí, kterou pořádá rodinné centrum Fabiánek v
sobotu 6. března od 9 do 12.00 v dobřichovickém
Sále dr. Fürsta.
Připravili jsme pro vás několik možností prodeje.

Můžete si pronajmout místo k prodeji (50 Kč za
stolek, 100 Kč za polovinu praktikáblu (tj. kusu
pódia), případně si za 30 Kč rezervovat místo na
vlastní stoleček. Ve všech těchto případech je ce-
nová politika a starost o prodej ve vašich rukou.
Pokud nemáte čas přijít na burzu prodávat sami
nebo chcete nabídnout jen několik věcí, můžete
nám maximálně 10 kousků oblečení přinést pře-
dem a my je za provizi 10% budeme na burze pro-
dávat za vás. 
Další službou, kterou RC Fabiánek přináší všem
koupě- či prodejechtivým, je Fabiánkův bazar. Na
internetové stránce www.rcfbazar.estranky.cz bu-
de možné nabízet i poptávat zboží i služby. Pokud
prodávající najde kupce z nedaleka, odpadne sta-
rost s poštovným a navíc si kupující bude moci
zboží předem prohlédnout. Návod na používání i-
bazaru najdete na výše uvedené webové adrese.
A abyste nepodlehli dojmu, že se z Fabiánka stal
pouze čilý obchodník, zde je několik pozvánek na
akce, které pořádáme:
- čtvrtek 18. února, 9.30 – Krmítka pro ptáky aneb
Ať nemají ptáčci hlad
- čtvrtek 11. března, 9.30 – Vstávej semínko hola-
la! aneb Výzdoba květináčů a sázení kytiček

- sobota 21. března – Vítání jara
Také trvá nabídka pravidelných kroužků pro děti:
- pondělí od 10 hodin – Hrátky s batolátky
- čtvrtek od 9 hodin – Kdo si hraje, nezlobí (pro
děti od 2 let) Těšíme se na vaši návštěvu!
Libuše STUPAVSKÁ, Fabiánek, Dobřichovice 

Sokolové se zdraví Nazdar,
bratře! i Čus těpéro…!
Lidé se zdraví už od počátku věků, je to výraz
slušnosti. Ovšem ne každý pozdrav vyjadřuje
radost ze setkání s druhým člověkem. Třeba tako-
vé No nazdar! určitě není pozdrav, který potěší.
Pozdrav tvrdých kluků Nazdar chlape je milý po-
zdrav pro kamarády. Málokdo ví, že sokolský po-
zdrav Nazdar! pochází z doby národního obroze-
ní. Původně vyjadřoval přání zdaru, aby se dílo
dařilo, přání na zdar počínání. Dnes už se ovšem
nezdravíme s takovou hrdostí jako naši předkové,
ale o to barvitěji. 
Z pozdravu se dá poznat, jaký vztah je mezi lidmi,
jakou mají náladu nebo vychování. Když se soko-
lové pozdraví Nazdar, bratře!, dědové se tváří hr-
dě, taťkové se pousmějí a děti to rozesměje. Není
to výraz neslušnosti, je to jenom odraz doby. 
I když je Sokol nejstarší tělocvičná a sportovní or-
ganizace v Čechách, vznikl v roce 1862 v období
národního obrození, pořád nám má co nabídnout.
Ať už to je aerobik, všestranné cvičení dětí nebo
míčové hry. Sokol je tady pořád pro děti, které
chtějí umět kotoul, šplhat nebo kopnout do baló-
nu. Pro děti, které ví, že koza a kůň se najde i v
tělocvičně. Pro ženy, co si umí sednou na pořád-
ný balón (gymbal) i pro chlapy, kteří si chtějí hýb-
nout kostrou za míčem. Proto ať už přijdete do
řevnického Sokola s pozdravem Nazdar, bratře!,
nebo Čus těpéro!, vždycky tam najdete kamarády.

Monika VAŇKOVÁ, Zadní Třebaň

Světlo světa spatřil dvanáctý
sborník Minulostí Berounska
Světlo světa spatřil dvanáctý ročník sborníku
Státního okresního archivu Beroun Minulostí Be-
rounska. Čtenáři v něm najdou vzpomínky J. Fro-
líka na rok 1968, následné čistky i události roku
1989. Rozsáhlá studie se věnuje podpůrným spol-
kům v Komárově, další článek informuje o návš-
těvě korunního prince Rudolfa Habsburského v
Loděnici. Takřka zapomenutou epizodu z dějin I.
světové války se podařilo oživit v příspěvku o ital-
ských uprchlících z Tyrol na Chyňavsku. V rubri-
ce Osobnosti se dočtete o Gabriele Roubalové.
Sborník o téměř 290 stranách si zájemci mohou
zakoupit v berounských knihkupectvích za 100
korun. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

HOLKY CHYTIL BOWLING. Hlásnotřebaňské
Holky v rozpuku nejenže šlapou (myslím tím turis-
tiku), ale i sportují. Dne 2. února to byl již rok, co
prvně navštívily sportovní areál ve Všenorech a
hrály tu bowling. Chytil je tak, že od té doby kaž-
dé první pondělí v měsíci zkouší svoji dovednost.
Dvě družstva proti sobě a každý chce vyhrát. Vy-
čerpané a usmáté pak zasednou k príma večeři a
spokojeně se rozjedou domů. Kdyby někdo chtěl
zkusit své umění, může Holky vyzvat na souboj.
Už se těšíme. Sportu zdar a Holkám taky!

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V semináři se naučíte, jak
vyzrát na své potomky
Rodinné centrum Leťánek v Letech má na únor
připravený bohatý program. Kromě pravidelných
kurzů pro děti i pro dospělé se můžete účastnit i
přednášek, cvičení či tvořivých dílen. Kdo je čino-
rodý, nerad se nudí, nebo má chuť něco nového se
dozvědět, vyrobit si jarní dekorace či jen tak zajít
do společnosti, může si u nás vybírat dle libosti.
Poslední únorovou sobotu - 27. 2. - se v letovském
sále U Kafků od 9.00 do 16.00 koná zážitkově ve-
dený seminář s názvem Respektovat a být respek-
tován. Ve spolupráci s PhDr. Janou Nováčkovou,
CSc. si můžete osvojit nové dovednosti a schopno-
sti komunikace. Díky praktickému nácviku řešení
problémových situací, s nimiž se rodiče při výcho-
vě dětí setkávají, a skupinové práci s ostatními ro-
diči získáte nové poznatky, jak na své potomky vy-
zrát. Děti se totiž nebrání ani tak tomu, CO po
nich chceme (pokud jsou požadavky smysluplné),
ale spíš formě - JAK jsou sdělovány.
V semináři budeme rozebírat nejčastěji používané
»tradiční« přístupy (příkazy, domlouvání, hrozby,
vyčítání, dávání za vzor atd.) a společně s účast-
níky přicházet na to, proč někdy nezabírají. Po
analýze neefektivních komunikačních stylů lektor-
ka nabídne výchovné postupy a komunikační do-
vednosti, které děti učí nejen potřebným návykům,
ale také podporují jejich odpovědné chování, se-
beúctu a tím přispívají k větší pohodě ve vztazích.
Tyto dovednosti jsou použitelné i v komunikaci s
dospělými.
Seminář se bude týkat toho, jak jednat s dětmi ne-
bo dospělými, kteří dávají najevo negativní pocity
a chovají se nerozumně. Semináře jsou akredito-
vány ministerstvem školství, zájemcům lze vydat
osvědčení o absolvování! 
Páteční dopoledne od 10.00 do 12.00 jsou věno-
vaná budoucím maminkám. Lektorkou cvičení i
teoretické přípravy týkající se těhotenství, porodu,
kojení a péče o miminko je Jitka Čejková, certifi-
kovaná dula.                 Barbora TESAŘOVÁ, Lety
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Slevy krásných 
nových kol 

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. 

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Proměny úspěšně dobíhají svůj spo-
lečenský maratón, neboť za svého
poměrně krátkého působení se tato
taneční skupina stala velice žádanou
v kulturním dění našeho regionu. 
Je to výborná parta, která jako každý
živý organismus má svou hlavu a
srdce. Tím je jeho »principálka« Iva
Zrostlíková se svou neuvěřitelnou
vitalitou a obdivuhodným organizač-
ním talentem. Ti, kdo jsou v tomto
oboru angažováni, ví, co a kolik je
nutno obětovat, aby vše do poslední
tečky fungovalo. Jedinou odměnou
je dobrý pocit z dobrých výsledků,
někdy také na hraně vlastních sil a
možností. Jen pro příklad -  máme
dvacet velkých a asi dvacet malých
tanečníků i tanečnic, kterým bylo
nutné pořídit pro nový program kos-
týmy. Vlastnoručně jsme jich jenom
letos vyrobili 45. 

Premiéra v Břevnově
Kde jste nás v posledním čase viděli
a ještě můžete vidět? 
Koncem ledna jsme měli premiéru
nového programu na maturitním ple-
se v krásném secesním sále břevnov-
ské Marjánky. Zlatým hřebenem na-
ší taneční sezóny se stal již druhý
reprezentační ples Proměn. Pokračo-
vali jsme masopustem v Zadní Tře-
bani a dětským karnevalem Proměn.
Následuje Masopust s Třehuskem,
masopustní veselí na Staroměstském
náměstí v Praze, masopust u Mod-
rého Domečku v Řevnicích a hasič-
ský karneval v Lidovém domě. Sou-
časně začínáme připravovat něco no-
vého na jaro a léto. 
Vraťme se ještě k akci pro nás nejvý-
znamnější, k reprezentačnímu plesu

Proměn. Konal se podruhé a doufá-
me, že se stane tradičním. Kdo přišel
– viděl a bude se mnou jistě souhla-
sit, že se jednalo o společenskou
událost vysoké úrovně, počínaje vý-
zdobou, která dala atmosféru celému
večeru v souladu s atraktivním pro-
gramem. Ples byl zahájen malými
baletkami naší přípravky, gavotou z
baletu Z pohádky do pohádky. Dal-
ším vystoupením byla skladba na
motiv moderní »latiny« s názvem
Madonna. Klasickým baletem upro-

střed večera ožila dramatická scéna z
baletu Labutí jezero. Pestrost pro-
gramu dodalo nové nastudování
country. Závěrem a půlnočním pře-
kvapením byla další část naší oblíbe-
né scénické kantáty Carmina
Burana. 
Náš taneční plán je vskutku proměn-
livý, jak udává název skupiny. Tan-
číme to, co nás osloví, co je nám
blízké. Věříme, že přispíváme dob-
rou prací u nás i v sousedství, což je
zase pro nás nejen radostí, ale i od-

měnou. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří nás štědře podpořili fi-
nančně i pracovně a všem, kdo se na
nás přišli podívat a sebe pobavit.

Dagmar RENERTOVÁ, 
choreografka skupiny Proměny

Byli jsme na Marjánce i na masopustu
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA POŘÁDALA »SPOLEČENSKOU UDÁLOST VYSOKÉ ÚROVNĚ« - DRUHÝ REPREZENTAČNÍ PLES

S poplatky za odpad počkejte!
ZA PSY MŮŽETE NA ZADNOTŘEBAŇSKÉM OBECNÍM ÚŘADU PLATIT UŽ NYNÍ

Dočká se hřiště rekonstrukce?
ŘEVNICKÁ RADNICE CHCE ZÍSKAT PENÍZE OD NADACE ČEZ

Řevničtí fotbalisté porazili
na umělé trávě Duklu B
Řevnice - Řevničtí fotbalisté jsou již v plné pří-
pravě na jarní sezonu. Její součastí je také
účast na zimním turnaji na umělé trávě v praž-
ských Štěrboholích. 
Divizní nováček si zatím nevede špatně - má na
svém kontě čtyři vítězství (Dukla B 3:2, Motorlet
1:0, ČAFC 4:1, Újezd nad lesy 2:1) a jednu
porážku s Velimí 3:5. V rámci přípravného obdo-
bí je v Řevnicích na zkoušku pět mladých hráčů.
Kdo z nich se však v kádru desátého mužstva
tabulky divize A na jaře objeví, není zdaleka roz-
hodnuto. (Mák)

V televizi  byl Trilobit i Beroun
Druhý program České televize uvedl 6. února pěta-
dvacetiminutový dokumentární snímek Trilobit Be-
roun 2009. Dokument režiséra Martina Skyby za-
chytil atmosféru předávání výročních cen Trilobit v
berounském kině Mír, část je věnována i samotné-
mu Berounu. Diváci viděli záběry z křtu obrazové
kroniky města Beroun 1989 - 2009 nebo z vernisá-
že výstavy obrazů kameramana a člena odborné
poroty Juraje Šajmoviče v Městské galerii. Členo-
vé Českého filmového a televizního svazu, který ce-
ny za nejlepší počiny české audiovizuální tvorby
Trilobit udělil již podvaadvacáté, se v Berouně ne-
prezentují poprvé. Výstava Když filmaři malují a
fotografují se konala již v rámci 21. ročníku soutě-
že. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Děkuji pánům Moravcovi, Hejlkovi ze stavebnin a
Vostárkovi, kteří na základě mojí prosby odklidili
7. 2. hromady sněhu před OÚ, u kapličky a u kon-
tejnerů Na Návsi. Děkuji také panu Sukovi za za-
půjčení avie a firmě Risl za zapůjčení bobcatu.
Odklizení sněhu bylo provedeno pro vytvoření
prostoru pro konání masopustu.
Připomínám, že již můžete přijít na OÚ uhradit
poplatek za psy. S poplatkem za komunální odpad
prosím vyčkejte, až obdržíte složenku, jež se bude
rozesílat v květnu. Poté můžete platit převodem,
složenkou nebo přímo na OÚ.
V úterý 9. 2. posypala SÚK Králův Dvůr svažité

cesty. Dle hlášení posádky komunálního vozu bylo
vše vyvezeno mimo ulic Na Vrážku a Ke Studánce.
To jsou lokality, které jsou pro tak velký vůz i na-
dále nedostupné. Prosím tedy ještě o strpení.
Mějte se hezky a polečně s vámi se těší na jaro
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Ples Proměn: Carl Orff,
Madonna, country...
Madonna, Čajkovskij, country, Carl
Orff... Zdá se vám to jako směs ne-
slučitelných stylů? To taneční skupi-
na  Proměny tančila na  svém plese
12. února v Řevnicích. Společenstvo
nadšených malých i velkých taneční-
ků pod taktovkou Ivany Zrostlíkové
a Dagmar Renertové předvádělo své
umění. Sál Lidového domu toho ve-
čera praskal ve švech, návštevníci
nadšeně tleskali malým dětičkám při
předtančení Gavota i těm náctile-
tým, kteří se bravurně zhostili mo-
derních tanců v rytmu popové zpě-
vačky Madonny. Zlatým hřebem by-
la pocta Petru Iljiči Čajkovskému a
jeho nejznámějšímu baletu Labutí
jezero. Poslední večerní překvapení,
tajuplné představení na motivy hud-
by Carla Orffa, dodalo večeru slav-
nostní ráz. I díky zajímavým a nety-
pickým kostýmům, již ozvláštnily vy-
stoupení a daly mu profesionální
charakter, který umocnil již tak pěk-
ný zážitek   z vystoupení větších dětí.
Taneční skupina Proměny nenecha-
la  ten večer nikoho z přítomných na
pochybách o umění vcítit se do hud-
by i o nadšení pro tanec. 
Fotografie z plesu najdete na
http://www.fotokencl.com/
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Řevnice – Dosud v Řevnicích nebylo ani jedno
hřiště pro děti. Nyní je šance, že vzniknou hned
dvě.
Kromě sportoviště, které chce Sdružení Dětské
hřiště Řevnice vybudovat pod házenou, se rekon-

strukce možná dočká i hřiště v areálu základní
školy. Řevnická radnice totiž usiluje o dotaci z
projektu Oranžové hřiště Nadace ČEZ. „Peníze
bude žádat město, protože hřiště se nachází na na-
šem pozemku. Veškeré podklady pro žádost ale
připravuje škola,“ uvedl starosta Řevnic Miroslav
Cvanciger.
„Rádi bychom zrekonstruovali hřiště na pozemku
druhého stupně. ČEZ nabízí dotaci do výše jedno-
ho milionu korun a my máme cenovou nabídku na
1 000 020,“ řekla ředitelka školy Štěpánka Raj-
chlová s tím, že v ceně je zahrnuta rekonstrukce
povrchu, který by byl pro pohyb dětí zdravější.
„Bylo by na něm lajnování na všechny sporty, jež
provozujeme, k tomu nové basketbalové koše, ty-
če na síť, mantinely na florbal,“ vyjmenovala Raj-
chlová. Zda škola uspěla, bude jisté na jaře, kdy se
žádosti vyhodnocují. Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovičtí volejbalisté
nedali týmu Chomutova šanci
Dobřichovičtí volejbalisté týmu A postoupili z
prvního místa základní části do play-off. Prvním
soupeřem jim na domácí půdě byl celek Chomu-
tova. Hrálo se 12. 2. a 13. 2. V obou zápasech
měli domácí borci jasně navrch, dařilo se jim na
síti i při podání, která několikrát proměnili v pří-
mý bod. Není divu, že soupeři odjeli domů s pro-
hrou dvakrát 0:3. Oba zápasy vidělo fandících 70
diváků. Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

DOJATÁ VEDOUCÍ. Vedoucí Proměn Ivana Zrostlíková na plese taneční
skupiny děkovala svému manželovi.                                  Foto NN M. FRÝDL

Ve Svinařích se nehraje,
na »place« leží sníh…
Svinaře – Víceúčelové hřiště ve Svinařích se
využívá po celý rok. Teď v zimě tu party míst-
ních i přespolních hrají bandy hokej. 
„Sešli jsme se několikrát,“ řekl starosta svinařské-
ho Sokola Petr Procházka. Někdy na hřiště u kur-
tů dorazili kromě místních i Halouňáci, takže si
chlapi zahráli proti sobě, jindy se sešli jen Svi-
nařští. Podle Procházky ale nehráli od té doby, co
napadl nový sníh. „Teď je to problém, není síla
sníh odklidit,“ dodal Procházka. (lup)
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Bandy cupu letos jasně kralují Bája Pic 
TŘINÁCTÝ ROČNÍK ŘEVNICKÉHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI SPĚJE KE SVÉMU FINÁLE

Řevnice –  Další zápasy již třinác-
tého ročníku turnaje v pozemním
hokeji Bandy cup byly odehrány
minulou a předminulou sobotu.
Hraje se v Řevnicích za účasti sedmi
týmů. Samotáři se sérií čtyř vítězství
znovu posunuli výše v tabulce, pře-
skočili Kojoty i Citrus Team a drží se
zatím na bronzové pozici.
„Stříbrný je nadále tým IQ Ouvey a
v čele nikým neohrožovaný tým Bá-
ja Pic, který ztratil pouze jeden bod,
a to za remízu s Kojoty,“ uvedl jeden
z organizátorů akce František Zava-

dil. Poslední únorovou sobotu se
hraje play-off.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Aktuální výsledky z 13. 2.
Kojoti – Bája Pic 2:2, Citrus Team –
Samotáři 1:2, blink-OFF – IQ Ouvey
1:10, Bája Pic – Boston 11:4, Samo-
táři – Kojoti 5:3, IQ Ouvey – Citrus
Team 5:2, Boston – blink-OFF 3:7,
Citrus Team – Kojoti 2:4, Bája Pic –
IQ Ouvey 4:0, blink-OFF – Samotáři
1:5, Boston- Citrus Team 0:5, Bája
Pic – blink-OFF 6:2, IQ-Ouvey –
Kojoti 7:2, Samotáři – Boston 5:1

Pohárovými turnaji začala sezona
řevnickým »národním« házenkářům.
Mladší žáci v konkurenci čtyř druž-
stev ani jednou nevyhráli, zanechali
však pocit dobře odehraného turnaje.
Vždyť bez brankáře se nehraje příliš
dobře! Na tomto postu se vystřídalo
hned několik kluků, ale nedařilo se
nikomu. V obraně to také skřípalo;
zde se uvedl pěkným výkonem nej-
mladší hráč Ondra Kolomazník,
který hrál své první utkání. Zklamá-
ním byl výkon zkušených střelců,
muška se jim hodně vychylovala. 
Starší žáci bojovali úspěšněji, ovšem
na prvenství nedosáhli. S největším
rivalem prohráli o čtyři branky. I oni
bez brankáře a s velmi slabou obra-
nou. Útočníci vše nezachránili. Že
jsou prázdniny se odrazilo na účasti
všech našich družstvech.
Děvčata o den později také nic svě-
toborného nepředvedla, ale úspěchů
se dočkala. Hlavně ta mladší, kde se
podařilo vstřelit první branku Báře
Humlové i Kateřině Smrčkové.
Sezonu měla zahájit také stará garda.
Účast ale musela odvolat - nepodaři-
lo se sehnat potřebných sedm hráčů! 
Výsledky - mladší žáci: 
Řevnice - Spartak Modřany 3:12
Branky: Petřík, Huml, Edl.
Řevnice - AVIA Čakovice 9:14
Branky: Edl 5, Huml 3, Petřík
Řevnice - Sokol Bakov 7:11
Branky:  Huml 6, Edl
Konečné čtvrté místo. Postupují Mo-
dřany. Naši skončili čtvrtí.
Starší žáci:
Řevnice - Spoje Praha 17:11

Branky: Veselý 11, Jelínek 4, Edl 2
Řevnice - AVIA  Čakovice 20:5
Branky: Veselý 11, Edl 6, Jelínek,
Štech, Sedláček
Řevnice - Sokol Bakov 11:15
Branky: Štech 7, Jelínek 2, Veselý 2
Postup si vybojoval Bakov, naši ob-
sadili druhou příčku.
Mladší žačky: 
Řevnice - Sokol Bakov 7:7
Branky: Kecová 4, Matoušková 2,
Smrčková 
Řevnice -  Sokol Březno 2:9
Branky: Smrčková, Kecová
Řevnice - AVIA Čakovice 5:1

Branky: Smrčková 3, Kecová,
Humlová
Děvčata si vybojovala druhé místo.
Starší žačky:
Řevnice - Sokol Bakov 2:9  
Branky: Humlová, Mandlíková
Řevnice - Spartak Modřany 7:10
Branky: Humlová 5, Mandlíková,
Smrčková
Řevnice - Sokol Březno 2:9
Branky: Humlová, Šťastná
Řevnice - Sokol Stará Huť 10:10
Branky: Mandlíková 5, Humlová 3,
Šťastná 2
Řevnice- AVIA Čakovice  9 : 5
Branky: Humlová 4, Šťastná 3, Man-
dlíková 2
Vítězství a postup si vybojovala děv-
čata  Března, naše žačky skončily na
místě čtvrtém. 
Děkuji hráčům za výkon, pořadate-
lům za organizaci, Našim novinám
za dárkové tašky a trenérům za úklid
po sobotních  turnajích, což nelze ří-
ci o neděli.        Petr HOLÝ, Řevnice

Bilance házenkářů: dvakrát druzí, dvakrát poslední
MLADÍ ŘEVNIČTÍ BORCI ODSTARTOVALI SEZONU POHÁROVÝMI TURNAJI V DOMÁCÍ HALE
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V ZÁPALU BOJE. Líté boje řevnického Bandy cupu. Foto Pavel JÍLEK

V AKCI. Mladí řevničtí házenkáři odstartovali novou sezonu sérií turnajů v
domácí hale. Foto Petra HUMLOVÁ 

Nový předseda fotbalistů shání trenéry
Zadní Třebaň – Nového předsedu má fotbalový Ostrovan Zadní Třebaň
(OZT). Stal se jím místní obyvatel a příznivec fotbalu Kamil Jaroš, což
může být pro někoho překvapení, protože tu fotbal nikdy nehrál. 

„Litoval jsem, že se toho neujal nikdo, kdo je dlouhodo-
bě člen OZT, nikdo ale neměl čas. Vzal jsem to, abych se
pokusil zachovat kontinuitu třebaňského fotbalu, aby se
pokračovalo v tradici a fotbal tady úplně neumřel,“ sdělil
ke svému zvolení Jaroš, který se chce zaměřit hlavně na
mládež. Ta totiž v současnosti zadnotřebaňskému fotbalu
chybí. „Muži Ostrovanu mají úzký kádr a moc se jim teď
nedaří… Je jen otázkou času, kdy tým přirozeně odumře.

Chybí nám dorost, takže nebude mít kdo pokračovat,“ říká Jaroš. Podle něj
je jediným řešením zlákat malé i větší kluky, aby hráli fotbal, a vytvořit pro
ně takové prostředí, aby je to bavilo a sport na trávníku doplnil jejich ostat-
ní koníčky. 
K tomu jsou ovšem potřeba také trenéři, zatím se přihlásil pouze Miroslav
Kavalír. „Hledáme další. Chtěli bychom vybudovat tým motivovaných otců,
kteří by děti vedli od těch nejmladších po nejstarší. Ti by časem mohli navá-
zat na dřívější úspěchy třebaňských fotbalistů,“ plánuje nový předseda. Po-
kud by někdo měl zájem o tuto činnost, může přijít na schůzi klubu 1. břez-
na od 19.00 do místní hospody U Mlýna nebo se ozvat Kamilu Jarošovi či
Našim novinám. „Fotbal v Třebani vždycky byl, je důležitou částí prestiže
obce. Chtěl bych, aby to tak bylo dál,“ dodává Jaroš.    Lucie PALIČKOVÁ


