
Tohle není silnice, to je děs a běs!
STAROSTOVÉ I ŘIDIČI SI STĚŽUJÍ NA KATASTROFÁLNÍ STAV CEST V REGIONU

V tomto čísle Našich novin:
* Poklad hledali lidé od Berounky 
- strana 3
* Kosy vybere Zora Jandová 
- strana 6

Řevničtí chytili deset
řidičů »pod  vlivem«
Řevnice, Černošice - Během února
se podařilo řevnickým policistům
odhalit 10 řidičů, kteří před jíz-
dou požili alkohol. Pět z nich se
dopustilo trestného činu - nadý-
chali více než 1 promile alkoholu.
Opel Astra řízený devětadvecetile-
tým mužem byl kontrolován v ka-
tastru Černošic 18. 2. Při prvním
měření  ukázal přístroj hodnotu 1,92
a při druhém 1,70 promile. Řidič s
výsledky nesouhlasil a vyžádal si
vyšetření spojené s odběrem krve. 
Jiného řidiče, který při měření nadý-
chal 1,44 a 1,36 promile alkoholu v
dechu, policie v Černošicích zadrže-
la o pět dnů dříve. Čeká ho trestní
stíhání. (vš)

Dolní Poberouní – To už není silnice! Katastrofální.
Děs, běs. Tak hodnotí stav cesty ze Všenor na Jíloviště,
která spojuje dolní Poberouní s Prahou, starostové a
obyvatelé našeho kraje. Majitel cesty, krajský úřad,
ale do regionu vzkázal: S celkovou opravou této cesty
se nepočítá.
Zabrat dala letošní na sníh a mrazy vydatná zima nejen

cestářům, ale i silnicím. Většina z nich je nyní ve straš-
ném stavu. Za vůbec nejhorší označují řidiči cestu ze
Všenor na Jíloviště. „To už není silnice. Když se chcete
vyhnout jedné díře, vjedete do druhé. Hrůza!“ komento-
val neutěšený stav vozovky Miloš Chroust z Řevnic. Také
oslovení starostové Litně, Karlštejna, Dobřichovic a Letů
označili tuto silnici za nejhorší.
„Je to nejhorší ulice, po kterém jsem v poslední době jel.
Horší jsem snad viděl jen v Ugandě. Už v Dobřichovicích
je tahle silnice špatná. Přestože je relativně nová, už teď
jsou na ní šílené výtluky,“ doplnil dobřichovický starosta
Michael Pánek. Podle něj ale obce mnoho šancí na nápra-
vu nemají: jen žádat kraj, aby vše opravil. „Pokud ale při-
jede jen někdo s lopatou a díry provizorně zahází, je to na
nic,“ míní Pánek. Proto chtějí starostové sdružení v mik-
roregionu Dolní Berounka zaslat na kraj žádost o opravu
zdejších silnic. „Situace bude ještě horší, až sníh zcela
roztaje. Voda ještě spoustu děr vyplaví,“ míní letovský
starosta Jiří Hudeček. Na schůzi mikroregionu 18. března
proto starostové sepíší oficiální dopis na kraj. Mnoho
šancí ale nejspíš mít nebudou. (Dokončení na straně 3)

2. března 2010 - 4 (514) Cena výtisku 7 Kč

Sáblíková, Novák, Palička...

V obležení novinářů se nedlouho po zisku druhé zlaté
medaile ocitla hvězda zimní olympiády ve Vancouveru
rychlobruslařka Martina Sáblíková se svým trenérem
Novákem. Ve skrumáži nechyběl ani vysmátý reportér
MfD, Zadnotřebaňan Jan Palička.             Foto ARCHIV

Žena chtěla zachránit psa, ale 
pod ledem málem skončila také
Mokropsy – Náhodný kolemjdoucí zachránil
život ženě, která minulý čtvrtek venčila svého
psa u Berounky v Mokropsech. Pes zaběhl na
led a propadl se do vody, paní ho chtěla vylovit,
ale probořila se také. 
Její volání o pomoc uslyšel muž, který zavolal hasi-
če a do jejich příjezdu držel paní na ledové kře, aby
ji proud nestáhl pod hladinu. Hasiči ženu vyprosti-
li, ale protože ve vodě strávila asi dvacet minut,
byla silně podchlazená a musela být převezena k
internímu vyšetření do motolské nemocnice. Pes
byl taky zachráněn. (lup) OD BEROUNKY NA »STAROMÁK«.

Jak se slaví poberounský masopust
předvedla na Staroměstském náměstí
v Praze řevnická taneční skupina
Proměny a kapela Třehusk.
(Viz strana 2)          Foto NN J. KOZÁK 

Do porodnice nedojeli, holčička přišla na svět v sanitce
Všenory – Narodila se 16. 2. ve 4 hodiny ráno a jako místo narození bude mít napsáno Všenory.
Holčička totiž přišla na svět cestou do porodnice v sanitce. 
Posádka řevnické záchranky byla předminulé úterý v ranních hodinách přivolána k počínajícímu
porodu do Dobřichovic. Zhruba v místech dobřichovického přejezdu přišly na paní silné porodní
bolesti a začal samotný porod, takže na kraji Všenor sanitka zastavila a zdravotníci porodili zdra-
vou holčičku. „Paní zavolala včas, naše posádka byla na místě taky včas, ale miminko čekat nechtě-
lo,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Maminka i její dcerka byly poté dovezeny do jedné z praž-
ských porodnic. „Není to samozřejmě každý den, ale naše posádky tak třikrát čtyřikrát do roka v
sanitce odrodí,“ dodal Bulíček. (lup)

Sníh taje, hladiny řek stoupají,
povodně prý nehrozí. Zatím
Dolní Poberouní – Třebaže se v posledních
dnech prudce oteplilo a sníh začal bleskurych-
le tát, povodně podle starostů zatím dolnímu
Poberouní nehrozí.
„Zatím je vše úplně bez problémů. Možná se řeka
zvedla tak o dvacet čísel,“ řekl Jiří Hudeček, sta-
rosta Letů, které povodeň v létě 2002 z velké části
poničila. Klid hlásily i další obce na Berounce,
Dobřichovice a Karlštejn. „Všechno vypadá na-
dějně. Řeka je v normálu a snad tak i zůstane, po-
kud nepřijde nic shora. Ledy, které se tu tvořily,
už odešly,“ uvedl karlštejnský starosta Miroslav
Ureš. (Dokončení na straně 7) (pš)

Triumf IQ Ouvey

Bandy cup dospěl do finále
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Pozdrav Pánbůh lidičkové. Tak jsem
se zase po čtyrech letech dostal na
onen vyhlášený poberounský maso-
pust a řeknu vám, bylo o co stát. 
Vo tom kolik tam bylo maškar a maš-
karáků, že se dokonce i psi převléka-
jí za šašky a červené Karkulky psát
nebudu, vo tom už psali jiní, ale po-
žádali mě: Řekni, krajánku, která
hospodyně měla nejlepší pamlsky?
No to je těžká věc holenkové, jářku.
Von i suchej chleba se v pravej čas
může proměnit v manu nebeskou, ale
chraň Pánbůh, že by snad někde na-
bízeli suchej chleba...  Všude bylo
potěšení pro mlsné jazýčky, masíčko
pečené u Tučků i uzené u Jahelků,
koblížky nadýchané u Němců i Fryd-
richů, vyhlášené placky škvarkové
paní Jindáčkové, překvapivé slané
věnečky u Nádvorníků, ba i utopenci
řádně uleželé několikanásobného
krále masopustu Josefa Jahelky. A to
nemluvím o bohatosti stolu u Frýdlů
a kořaliček u všech ostatních. Jak má
z tolika dobrot chudák vandrovní vy-
brat to nejlepší. Dyť já z toho pak
budu mít tyhlety frustrace a depréze,
že jsem snad někomu ukřivdil. A tak
jsem se vyrazil poptat ostatních, co
jim nejvíc chutnalo. Kroutili se ho-
lenkové, ale nakonec jsem ty hlasy

sečetl a snad mě za výsledky příště
nepoženete holí. Vítězství patří Tuč-
kovům, za nimi jsou Vaňkovi a Jin-

dáčkovi. Dostali obrovitánskou šun-
ku a salámy od pana poslance Sch-
wippela, tak ať jim chutnají. Zase za

rok lidičkové a pamatujte: „Ať je šiš-
ka nebo bába, moje huba všechno
ráda!“ Josef KOZÁK, krajánek

Maškary od Berounky v centru Prahy
Praha – V srdci Prahy na Staro-
městském náměstí slavili Pražané a
turisté v úterý 16. 2. konec maso-
pustního obžerství. Pochování Ma-
sopustu se tam odbývalo v režii
maškar z dolního Poberouní. 
Už podruhé je sem pozvali pořadate-
lé trhů. Od Berounky přijel medvěd s
medvědářem, Bakchus, bába s nůší,
policajt i mnich. Do masek se oblékli
členové řevnické skupiny Proměny,
do tance jim vyhrávala kapela Tře-
husk. Bába v podání Ivy Zrostlíkové
z nůše rozdávala výtečné domácí ko-
láčky Věry Hrubé. Masopustnímu dě-
ní nadšeně přihlíželi Italové, Japonci
i Rusové, většina se s maskami fotila.
Roztančená bába vtáhla jednoho z
udivených italských studentů do kola.
„Další, další,“ křičela Iva na prchající
dav. Poberounská výprava pak v cent-
ru odehrála masopustní frašku, v zá-
věru se Půst s masopustem rozloučil a
převzal nad ním moc. (pš)

Největší dobroty? Jářku, to je těžká věc
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBČERSTVENÍ NA 21. POBEROUNSKÉM MASOPUSTU: TUČKOVI, VAŇKOVI, JINDÁČKOVI

Letošní poberounský masopust na fotografiích čtenářů NN

Děti házely míčky
na Indiana Jonese
V sobotu 20. února slavila občanská
společnost Náruč 10. narozeniny.
Před kavárnou Modrého domečku
na  řevnickém náměstí se konala sta-
ročeská zabijačka v duchu znovu na-
stolené masopustní tradice. Zaplně-
nému prostoru před kavárnou za-
tančily Proměny, zahrály a zazpíva-
ly Notičky. Děti soutěžily  v chytání
rybiček, házely míčky na papírového
Indiana Jonese, trefovaly kroužky na
tyčky, shazovaly plechovky. Cikánka
prodávala věštby a štestíčka. Stoly
se prohýbaly pod tíhou koláčků, k
pití kromě jiného bylo kvasnicové
pivo. Vrcholem veselice byla volba
nejlepší masky a soutěž v pojídání
koláčů. Akce plynula v tónu příjem-
ného sobotního dopoledne, stráve-
ného s přáteli u dobrého jídla a pití. 

Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

Byli jsme v šoku: všude
nás srdečně vítali…
Hlásná Třebaň – Masopust, který se
v Hlásné Třebani po dlouhé pauze
konal v únoru, překvapil i pořadate-
le. „Vítali nás všude, byli jsme mile
v šoku,“ řekla Lucie Málková, spo-
luorganizátora akce zdejších dobro-
volných hasičů. „Obávali jsme se
chladnějších reakcí lidí, už proto, že
té tradici odvykli. Proto jsme s prů-
vodem a kapelou Třehusk navštěvo-
vali hlavně známé, kteří o tom vědě-
li a připravili pohoštění,“ směje se
dobrovolná hasička. Ačkoli se veselí
omezilo na průvod obcí a poté ob-
čerstvení v místní hasičské zbrojnici,
přišlo hodně maškar. „V počtu ma-
sek jsme předčili i Svinaře, kde se
tato tradice udržuje déle. Prostě nás
to navnadilo, takže příští rok by-
chom chtěli doplnit masopust o pro-
gram na návsi, a možná o taneční
zábavu,“ dodala Málková.         (šm)Foto NN J. KOZÁK

VÍTĚZOVÉ. Nejlepší masopustní občerstvení podle krajánka a jeho »komise« nabídli Tučkovi.   Foto Jakub KENCL

LYŽNÍK.
Foto Jan MOJŽÍŠ, Zadní Třebaň MALÁ ČARODĚJNICE.                      Foto Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

ČERVENÁ KARKULKA. Foto Jitka   
ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Praha -  Po hrobě svaté Anežky pomáhali před-
minulý týden v pražském kostele sv. Haštala
pátrat i restaurátoři z dolního Poberouní. Aka-
demický sochař Petr Váňa z Karlíka se svým
bratrem Tomášem Váňou z Řevnic. Poslední v
trojici byl Hynek Shejbal.
Ještě před tím než zahájili 16. 2. v kostele sv. Haš-
tala, kde se údajně mohly nacházet ostatky svaté
Anežky České, práci archeologové, bylo zapotře-
bí nadzdvihnout šest set kilo vážící kamennou
desku před oltářem. „Pracovali jsme na dvou vy-
tipovaných místech. Vlevo od oltáře jsme museli
rozebrat asi tři metry čtvereční dlažby, na dalším
místě jsme zvedali desku,“ uvedl Tomáš Váňa. S
prací začali v úterý před desátou ráno. Bedlivě je
pozorovalo hned několik novinářů a kameramanů.
„Tolik médií mojí práci ještě nikdy nesledovalo.
Byl jsem trochu nervózní,“ přiznal Váňa. Nejdříve
museli kameníci rozsekat spáry v dlažbě a kolem
desky. Tu pak zvedali postrojem a odsunuli po vá-
lečkách na stranu. To bylo krátce po druhé hodině.
„Pak začala práce archeologů,“ řekl Váňa. Přiznal,
že celou dobu přemýšlel, zda v kostele skutečně
ostatky svaté Anežky objeví. „Samozřejmě jsem
byl zvědavý, co tam bude. I když pravděpodob-
nost, že se hrob najde, nebyla příliš veliká. Žádný
pádný důkaz neexistoval, vše bylo založeno na
spekulacích,“ míní Váňa. Jeho obavy se potvrdily.
Po dvoudenním průzkumu archeologové na ostat-
ky české světice nenarazily. V kostele se našly jen
rakve z 18. století s uloženými těly v anatomické
poloze, která nenasvědčují tomu, že by je někdo k

Haštalu přenášel. Odborníci vyloučili, že by se
pod zemí skrývaly ostatky Anežky. A tak se 18. 2.
poberounští restaurátoři do pražského kostela vrá-
tili. Tentokrát uvést vše do původního stavu.  
„Věříme, že hledání hrobu sv. Anežky České mělo
i přes negativní výsledek velký význam pro věřící

a duchovně hledající lidi v naší zemi,“ sdělil res-
taurátor Denis Anfilov, který na možný nález os-
tatků Anežky veřejnost upozornil. Po ostatcích
Anežky Přemyslovny se pátrá už od 14. století.
Řeholní sestry ji tehdy tajně ukryly před husity. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Kraj již totiž reagoval na dopis jed-
noho z obyvatel kraje,  R. T. Vainera
z Dobřichovic, který na havarijní
stav silnice upozorňoval a žádal bez-
odkladnou nápravu. To, že by se
krajský úřad chystal zdevastovanou
silnici opravit, z něj nevyplývá.. 
„Na silnici III/11510 Dobřichovice –
Všenory – Jíloviště v úseku mezi
obcemi Jíloviště a Všenory je možné
daný stav řešit pouze nejnutnějšími
opravami po zimním období v jar-
ních měsících 2010 v rámci běžné
údržby,“ uvedl Petr  Felcman z od-
boru dopravy. Komplexnější opravy
jsou podle něj vzhledem k nedostat-
ku financí složité, a to jak letos, tak i
v příštím roce. Celková oprava silni-
ce III/ 11510 podle Felcmana není
zařazena v  plánu oprav na rok 2010
ani se o jejím zařazení v dohledné
době neuvažuje. 

„Po ukončení zimy bude jen započa-
to s prováděním následných oprav
zbývajících nejhorších a nově vznik-
lých výtluků. Přesný termín zahájení
prací v roce 2010 však zatím nelze
odhadnout,“ doplnil Felcman. 
„Tahle odpověď stojí za otištění v
novinách spolu s informacemi o
tom, kolik že desítek milionů hejt-
man Rath vyhodil za dotované jízd-
né, proplácení poplatků a tak dále,“
napsal redakci čtenář R. T. Vainer z
Dobřichovic.
Starostové se shodují, že špatných
silnic je v regionu víc. „I silnice na
Ořech je strašná,“ říká letovský Jiří
Hudeček. Starosta Litně Karel Kli-
ment si zase stěžuje na stav ulice ve-
doucí »jeho« obcí. „U nás je strašná
cesta vedoucí ke hradu, v té nejhoře-
jší části,“ dodal karlštejnský starosta
Miroslav Ureš.      Pavla ŠVÉDOVÁ

»Poklad« hledali lidé od Berounky
BRATŘI VÁŇOVÉ A HYNEK SHEJBAL V PRAZE PÁTRALI PO VZÁCNÝCH OSTATCÍCH SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

Tohle už není silnice, to je děs a běs...!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Karlík – Jako na jevišti si při hledání ostatků
svaté Anežky v pražském kostele svatého Haš-
tala připadal akademický sochař Petr Váňa z
Karlíka. Ten byl pověřen rozebráním dlažby a
vyzvednutím kamenné desky. „Přeci jen ne-
jsme na takové publikum zvyklí,“ řekl Váňa.
S jakými pocity jsi ten den do Prahy odjížděl?
Pro mě to byl profesionálně pracovní úkol. Řešil
jsem, jakým způsobem vše uděláme, jak dáme vě-
ci do původního stavu. Ale přál jsem si, aby se
ostatky našly. To určitě.
Co konkrétně bylo vaším úkolem?
Protože se jednalo o objekt památkově chráněný,
požádala mě firma, která dělala průzkum, abych
jako restaurátor zpracoval záměr, jak podlahu ro-
zebrat. Jak vyzvednout opukovou deska, která je
pravděpodobně z období gotiky a použita byla ja-
ko část dlažby. Chtěli ji vyzvednout, aby se zjisti-
lo, co je pod ní. Další úkolem bylo ještě rozebrat
kus dlažby a vše znovu osadit zpátky tak, aby se

nic z originálu ani v nejmenším nepoškodilo.
Co bylo pro vás nejobtížnější?
Deska není úplně mladá, přeci jen, je to kámen už
narušený. Taky byl podstatně tlustší, než jsme
předpokládali. Měl skoro dvacet centimetrů, takže
i váha kamene byla podstatně větší. Nešlo kolem
desky rozebrat dlažbu, takže jsme museli zvedat
přímo samotnou desku. To šlo obtížně. 
Je běžné, že vás při práci sleduje tolik lidí, novi-
náři, kameramani...?
Ne, to opravdu běžné není. Nedělá se nejlépe,
když vám pod ruku kouká asi padesát lidí, jsou
kolem kamery. Není to typické, přeci jen jsme
zvyklí pracovat spíše sami v ateliéru. Tady jsme
byli jako na jevišti 
Přál sis, aby se ostatky našly?
Samozřejmě. Ale určitě se bude v hledání pokra-
čovat, dokud lidé ostatky nenajdou. Je to dobře.
Myslím, že se najdou až v té chvíli, kdy to bude
potřeba. Pavla ŠVÉDOVÁ

Ostatky Anežky lidé najdou, až to bude potřeba
KARLICKÝ SOCHAŘ PETR VÁŇA PŘI PRŮZKUMU ROZEBÍRAL DLAŽBU V KOSTELE SVATÉHO HAŠTALA

Sochař Petr Váňa. Foto ARCHIV

HRŮZA. Silnice z Dobřichovic přes Všenory na Jíloviště je v hrozném stavu.
Na tom se shodnou řidiči i starostové. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

NA »MÍSTĚ ČINU«. Petr Váňa (vlevo) při práci v kostele svatého Haštala.  Foto ARCHIV
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Sokolové plánují rekonstrukci kina
MODERNIZACE ŘEVNICKÉHO KINA SE PŘIPRAVUJE, V BEROUNĚ UŽ SE PUSTILI DO PRÁCE

Řevnice, Beroun – Zrekonstruovat
část budovy řevnického kina plá-
nuje majitel budovy, zdejší TJ
Sokol. Rekonstrukce čeká také ki-
no v Berouně.
„Rádi bychom vylepšili zákulisí, aby
kino mohlo sloužit i jiným účelům
než je jen promítání. Aby se tu moh-
lo hrát divadlo, konat koncerty a est-
rády,“ uvedl starosta Sokola Petr Ko-
zák. Podle něj je nutné do zázemí
pro účinkující například zavést vodu. 
Sokol se kvůli opravám spojil i se
zdejší radnicí. S ní uzavřel Dohodu o
partnerství mezi Městem Řevnice a

TJ Sokol Řevnice pro žádost o dota-
ci u Zemědělského investičního fon-
du přes MAS Karlštejnsko. 
„Spojili jsme se proto, že kino vyu-
žívá více spolků a institucí, které
mají zázemí v Řevnicích,“ uvedl Ko-
zák. Na stavební úpravy chtějí řev-
ničtí sokolové získat půl milionu ko-
run. „Samozřejmě je nutná i nějaká
naše finanční spoluúčast,“" uvedl
Kozák. Kdy budou mít sportovci jas-
no, zda peníze získali, zatím starosta
neví. Jisté je, že v rekonstrukci kina
by chtěli sokolové pokračovat. „Aby
se celý areál dostal do nějaké úrovně
vhodné k současnému užívání,“ míní
Kozák. Jaká další rekonstrukce by
konkrétně mohla následovat, záleží

na tom, jaké budou vypsány dotační
tituly. 
Stavební zásahy čekají také kino v
Berouně. V několikaměsíčním před-
stihu začíná třetí a zároveň poslední
etapa modernizace berounského kina
Mír, na niž město získalo dotaci z
Regionálního operačního programu
EU. Od začátku března tak již be-
rounské kino nebude promítat. Do
11. března totiž musí být objekt pře-
dán firmě, která bude zajišťovat sta-
vební práce. V jejich rámci bude vy-
budován nový vstupní vestibul s pro-
stornou chodbou, pokladna, bufet,
šatna pro zaměstnance, nové scho-
diště do patra a suterénu, technické
zázemí pro provoz kina, promítací

kabina, sociální zařízení a samozřej-
mě nová fasáda. Součástí moderni-
zace je i digitalizace kina, na niž při-
spěl Státní fond České republiky pro
podporu a rozvoj české kinemato-
grafie i také rozšíření o projekci 3D.
Modernizace kina má skončit do
konce května.       Pavla ŠVÉDOVÁ,

Jitka SOUKUPOVÁ

Černošice – Známá bluegrassová
kapela Poutníci zahraje 4. března
v černošickém Clubu Kino.
Kdo by neznal písničku Panenka ne-
bo Pojďme se napít v podání legen-
dární supiny Poutníci. Tyto songy
jsou dílem Roberta Křesťana, který s
kapelou - jež letos slaví 40 let exis-
tence - svého času zpíval. Dnes je
sestava jiná než před lety, ale čtyři-
cítku s nimi oslavit lze právě na kon-
certu, který v Kino Clubu Černošice
4. března začne od 20.30 hodin.
„Poutníci jsou známí osobitým pří-
stupem k písním ve stylu bluegrassu
a country a také vlastními skladbami,
které přesáhly rámec těchto stylů a
některé z nich i zlidověly,“ uvedl
Pavel Blaženín z odboru kultury čer-
nošické radnice. Celý letošní rok

soubor vystupuje s pořadem  Pout-
níci slaví 40. „Jeho dramaturgie je
postavena na vzpomínkách na začát-
ky bluegrassu a country hudby v
Americe i u nás. Během koncertu
muzikanti vzpomenou na začátky
kapely a připomenou nejslavnější
desky,“ sdělil Blaženín s tím, že
diváci koncertu uslyší kapelní hity
jako je Panenka, Telegrafní cesta,
Pojďme se napít či Hotel Hillary.
Základ současné kapely, kterou pro-
šlo několik předních českých hráčů
na bluegrassové nástroje včetně Ro-
berta Křesťana či Luboše Maliny,
tvoří Jakub Bílý (zpěv, kytara), Jan
Máca (zpěv, mandolína), Peter Me-
čiar (banjo, dobro) a kapelník, kon-
trabasista i zpěvák Jiří Karas Pola. 
Vstupné 120 a 140 Kč.         (šm, mif)

Řevničtí slibuji filmové
týdeníky a více divadla
První únorovou sobotu měli diváci
řevnického kina možnost zhlédnout
vystoupení bluesového virtuóze Jana
Kořínka a skvělé, téměř černošské
zpěvačky Alice Bauer. Koncert zahá-
jil další sezónu kina, ale také symbo-
licky předznamenal jeho novou pro-
gramovou koncepci. „Vedle filmo-
vých představení se diváci mohou
těšit na častější nefilmovou produkci.
Několikrát do měsíce bude v kině di-
vadélko pro děti, častěji vystoupí i di-
vadlo pro dospělé,“ uvedl jeden z
provozovatelů kina Michal Šára.
Novinky jsou nachystány i pro filmo-
vé fandy. „Klubové filmy vždy uvede
předfilm, jak bývalo dříve běžné. Půj-
de o krátké povídky, dokumenty nebo
staré filmové týdeníky. Věříme, že tím
přilákáme více diváků na klubové
filmy, které někdy bývají neprávem
opomíjené,“ dodal Šára s tím, že kino
také rozšířilo sobotní program ze
dvou filmových představení na tři,
aby vyhovělo co nejvíce divákům. 

Robert BARGEL, kino Řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
6. 3. 18.00 ASTRO BOY
13. 3. 18.00 ARTHUR A MALTAZA-
ROVA POMSTA

KINO ŘEVNICE
3. 3. 20.00 ROZERVANÁ OBJETÍ
5. 3. 20.00 SHERLOCK HOLMES
6. 3. 15.30 DOBA LEDOVÁ 3
6. 3. 17.30 ČÍSLO 9
6. 3. 20.00 SHERLOCK HOLMES
7. 3. 18.00 VÍKEND (divadlo Křoví)
10. 3. 20.00 WHISKY S VODKOU
12. 3. 20.00 PŘEDČÍTAČ
13. 3. 15.30 ASTROBOY
13. 3. 17.30 PŘEDČÍTAČ
13. 3. 20.00 NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
14. 3. 15.00 POHÁDKY NA PŘÁNÍ

(loutkové pro děti)

KINO MÍR BEROUN
1. 3. - 2. 3. 17.30 ČTVRTÝ DRUH
2. 3. 20.00 HEROLD A MAUDE
V březnu kino nehraje - rekonstrukce. 

CLUB KINO ČERNOŠICE
2. 3. 20.00 SHERLOCK HOLMES
7. 3. 16.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ II.
9. 3. 20.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
14. 3. 16.00 GRAND RESTAURANT
PANA SEPTIMA
16. 3. 20.00 SAMEC

KINO RADOTÍN
15. 3. 17.00 a 19.30 ALVIN  
A CHIPMUNKOVÉ  2
6. 3. 17.00 a 19.30 GALIMATIÁŠ 
7. 3. 16.00 a 19.00 PROROK
12. 3. 17.00 a 19.30 PLANETA  51
13. 3. 17.00 a 19.30 AŤ  VEJDE  TEN
PRAVÝ
14. 3. 15.00 DOBRODRUŽSTVÍ  NA
PASECE  I  
14. 3. 17.00 a 19.30 HLAD

»Country jízda« v Clubu: Vrbová i Ohniváci 
Dvě tváře - country i swingovou - představí známá trampská bardka Jitka
Vrbová na koncertu, který se koná 12. března od 20.30 hodin v Clubu Kino
Černošice. 
O Vrbové spisovatel Arnošt Lustig napsal: „V zemi, kterou požehnali boho-
vé zpěvu mimořádnými talenty, je Jitka Vrbová hvězdou první velikosti, stá-
licí v konstelacích stálejších, než dokážeme pochopit. Krása, smysl a trva-
lost jsou vlastnosti jejích písní. Přidává k tomu duši, oduševnění, to sameto-
vě něžné, v čem se poznává a projevuje láska. Hlas a písně Jitky Vrbové jsou
sestry krásy, synové smyslu a děti trvalosti, jsou výrazem obdivu k romanti-
ce mládí, lásky k české zemi. Její písně konejší a povzbuzují.“.
Jitka Vrbová patří mezi zpěvačky, které nemají v pozadí promotion, lesk bul-
váru a média. Zpívá hlasem ne nepodobným hlasu Evy Olmerové, ale má
svůj osobitý charakter i repertoár. Spoluúčinkují Standa Chmelít a Hot Jazz
Praha. Vstupenky pořídíte za 120 Kč.
»Country jízda« Clubu Kina pokračuje i den nato - v sobotu 13. 3., kdy zde
od 20.30 zahraje country&bluegrass band Ohniváci. Kapela se účastní
country večerů, trampských a vodáckých akcí, nejvíce doma se cítí v koléb-
ce trampinku v Pikovicích na břehu Sázavy. Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Poutníci slaví čtyřicátiny
ZNÁMÁ KAPELA PŘIJEDE ZAHRÁT DO ČERNOŠIC

Tipy NN
*  Vladimír Mišík & E.T.C. zahrají
3. 3. od 19.30 v sále České pojišťov-
ny Beroun. Miloš KEBRLE 
* Koncertu legendy moderní tramp-
ské písně Miki Ryvoly a jeho přátel
Pavla Zajíce a Pavla Drengubáka se
můžete zúčastnit 5. 3. od 19.30 ve
Fürstově sále Dobřichovice. V pořa-
du To nejlepší z Hobous zazní nej-
hezčí písně bratrů Wabi a Miki Ry-
volů (Bedna od whisky, Tereza, Mrt-
vej vlak, Září...) Vstup 100 Kč.   (vlc)
* Jubilejní desátý městský bál se
uskuteční 5. 3. od 20.00 ve Společen-
ském domě Plzeňka Beroun. Hostem
bálu, který moderuje Olda Burda, bu-
de Ivan Hlas. V programu je předtan-
čení, módní přehlídka i tombola. Vs-
tupné 200 Kč. Jitka SOUKUPOVÁ
* Jazz-soulová kapela MadFinger
zahraje v černošickém Clubu Kino 5.
3. od 20.30. Vstupné 100 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)
* Skupina Bůhví  s hostem, zpěvač-
kou Magdalénou Brožkovou koncer-
tuje 6. 3. v Clubu K Mníšek p/Brdy.
Vstupn 80/100 Kč.  Martin HRUBÝ
* Taneční párty s DJ Bundou a DJ
Vóďou se koná 6. 3. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 50 Kč.    (mis)
* Hru Ivana Krause Víkend uvede
líšnická divadelní společnost Křoví 7.
3. od 18.00 v kině Řevnice. Hořkou
komedii o čtyřech jednáních z kuchy-
ně i ložnice manželů středního věku
režíruje Dana Radová.                  (mif)
* 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)
* Vyhlášení vítězů VI. ročníku regi-
onální dětské výtvarné soutěže Jiné
světy se uskuteční 9. 3. od 16.00 v
Modrém domečku Řevnice. Výstava
dětských prací potrvá do 10. 5., bě-
hem jejího konání se děti mohou zú-
častnit dvou výtvarných dílen.    (šah)
*  Písničkář Vladimír Čáp koncertu-
je 11. 3. od 19.30 v kavárně Jiná Ká-
va Beroun.               Miloš KEBRLE 
* Divadelní ples pořádají Herci 1.
Generace 13. 3. od 20.00 ve Spole-
čenském domě Plzeňka Beroun. Hra-
je kapela The Apples. V. ŠVRČEK
* Jak se zdobí kraslice? Výstava na
toto téma potrvá ve výstavní síni Ko-
nírna Muzea Českého krasu Beroun
od 10. 3. do 5. 4. Součástí výstavy
budou i práce školáků ze soutěže o
nejzajímavější výtvarné dílo s veliko-
noční tématikou.     David PALIVEC  
* Výstava Průkopníci podnikání na
Berounsku aneb Nahlédnutí do pod-
nikatelského světa 19. a 1. poloviny
20. století je v Muzeu Českého krasu
Beroun k vidění do 6. 6.              (dap)



Plazili se ve tmě, lezli po kolenou...
VŠERADIČTÍ HASIČI NACVIČOVALI ZÁKROKY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
Členové všeradické hasičské zásahové jednotky se
nadále účastní pravidelných školení u Hasičského
záchranného sboru (HZS) Beroun. V lednu a únoru
absolvovali kurzy první pomoci pod vedením Ro-
bina Jelínka, kterému tímto děkuji za velice zají-
mavé a erudované školení. Členové jednotky, kteří
jsou vedeni jako nositelé dýchací techniky, se zú-
častnili výcviku na polygonu v Příbrami. Cvičení
bylo zaměřeno především na dýchací techniku a
také na orientaci i pohyb hasičů v neznámém pro-
storu. Výcvikový polygon simuluje situace vznik-
lé při zásahu – zakouřené neznámé prostředí s mi-
nimální viditelností, tma a přítomnost kouře a růz-
ných překážek ve stísněných prostorách. Skupiny

po dvou nebo třech hasičích se vydávaly na trasu,
kde na ně čekaly nejrůznější překážky. Vše je totiž
připraveno tak, aby výcvik simuloval reálné mož-
nosti při skutečném zásahu. Hasiče čekala cesta v
naprosté tmě bez svítilen, postupovali po kolenou,
plazili se. Výcvik v takovýchto podmínkách je pro
činnost hasičů nepostradatelný a velice přínosný, a
to jak po stránce znalosti používání přístrojů, tak
po stránce přivykání si na určité situace, jako je
absolutní tma, neznámý prostor, hrozící propadnu-
tí a mnohá další nebezpečí. 
Ani v březnu nebudou naši hasiči zahálet. Pokud
nám vydrží alespoň trochu ledu, čeká je náročný
výcvik – záchrana tonoucího na ledě, který se us-
kuteční na soutoku Vltavy s Berounkou. Pro jed-
notku ho zajišťuje specializovaná záchranářská
společnost Balic. Bude zahájen kurz obsluhy mo-
torových pil, kterého se zúčastní čtyři členové zá-
sahové jednotky. Dále je opět čeká výcvik a škole-
ní u HZS Beroun. Po ukončení výcviku se budou
členové pravidelně účastnit čtyřiadvacetihodino-
vých stáží na stanici HZS Beroun včetně zásahové
činnosti s výše uvedenou jednotkou.
Jak je patrné, program hasičů je nabitý a věřím, že
všem vydrží zápal, s jakým se do této činnosti pus-
tili.  Bohumil STIBAL

Je vám vážně lépe ve špíně?
Sněhu pomalu, ale jistě ubývá. Vzduchem se
nese lehký závan jara, který je příjemný a vlé-
vá člověku do žil nový náboj. O to tvrdší je ale
realita, kterou můžeme spatřit pod tajícím sně-
hem. Pohled na skládku, kterou jsme si v zimě
vytvořili na veřejných prostranstvích, mne při-
vádí k myšlence o marné snaze zachovat naši
obec čistou a upravenou. Snad je lidem lépe v
bordelu a špíně, než na uklizené návsi, tak to
tak nechme a netrhejme si dres. Cokoli zlepšo-
vat a uklízet je marné snažení, dokud si každý
neuvědomí, že prostředí kolem nás je vizitka
nás všech, dokud každý nedokážeme napome-
nout či potrestat původce nepořádku. Znovu
vás prosím, zamyslete se sami nad sebou a
začněte něco dělat pro upravený vzhled naší
obce. Vždyť to není tak těžké, jde jen o to, od-
stavit lhostejnost a více si všímat okolí. Nebu-
du již tuto otázku dále pitvat, ať každý sáhne
do svědomí a rozhodne se, co mu bude více vy-
hovovat - zda špína či upravená zeleň.  
Připomeínám, že na obecním úřadě funguje
CZECHPOIN a současně zde ověřujeme listi-
ny i podpisy. Veřejné zasedání se bude konat
26. 3. od 19.00 v hostinci Na Růžku.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

OLYMPIÁDA NA KOUPALIŠTI. Celý svět žil v mi-
nulých dnech olympiádou, všichni byli nadšeni z
úspěchů našich sportovců. Několik olympijských
disciplín si vyzkoušeli také žáci osovské školy. Síly
poměřili na koupališti, kde byla využita ledová
plocha a sníh. Čtvrťáci a páťáci udělali olympij-
skou vlajku, transparenty a plakáty s názvy discip-
lín. Za nejzajímavější školáci považovali curling,
který si vyzkoušeli s improvizovanými pomůckami.
Při biatlonu se běhalo po vyznačené trase s hůlka-
mi a trefovalo se koulí do stromu. Běh v hlubokém
sněhu dal závodníkům pořádně zabrat. Všichni si
za snahu odnesli medaili a vykročili do jarních
prázdnin.       Text a foto Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 4/10

Co se děje ve Všeradicích...
* Oslava MDŽ s kulturním programem se bude
konat v sále všeradického hostince Na Růžku dne
5. března od 18.00 hodin. Za pořadatele všechny
ženy zve pí Miroslava Suchá.
* Zvěme všechny zájemce o krásný účes do nově
otevřeného kadeřnictví pí Michaely Obořilové.
Pracovní doba sudý týden od 9.00 do 16.00, lichý
týden od 13.00 do 20.00. Objednání zkrášlení je
možné na telefonu 607 772 794. 
* Všeradičtí zahrádkáři zvou všechny své členy
na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční
dne 6. března od 14.00 hodin v sále místního hos-
tince Na růžku. (bos)

V loňském roce se uskutečnily volby do Evrop-
ského parlamentu. Chci všem poděkovat za velice
dobrou účast, která přesáhla celorepublikový prů-
měr. Letos se budou volby konat hned troje. První
budou volby do Poslanecké sněmovny, kde bude
záležet na hlasu každého z nás, koho si zvolíme a
kam se bude ubírat náš stát v budoucích letech.
Druhé volby, pro náš všechny zásadní a rozhodují-
cí, jsou volby do zastupitelstev obcí. Vyzývám
proto již dnes: Přemýšlejte o tom, kdo z vás bude
kandidovat do zastupitelstva naší obce a převezme
naši práci v nadcházejícím volebním období 2010
až 2014. I v tomto období bude čekat zastupitele
mnoho práce a ještě více starostí. Stávající zastu-

pitelstvo se bude ve zbývajícím čase snažit udělat
maximum proto, aby nově zvolení zastupitelé měli
co možná nejlépe připravenu cestu, která povede k
dalšímu rozkvětu naší obce.   
Poslední budou senátní volby, které by se měly ko-
nat společně s volbami do zastupitelstev obcí.
Konec funkčního období všeradických zastupitelů
již neúprosně klepe na dveře. Jsem si vědom toho,
že ne vždy se nám dařilo naplňovat naše cíle a va-
še představy. Bohužel nebo možná bohudík má ži-
vot svůj vývoj, který neumíme nebo nemůžeme ov-
livnit. Zodpovědně však mohu říci, že všichni za-
stupitelé pracovali dle svých možností ku prospě-
chu naší obce. Bohumil STIBAL

PŘI VÝCVIKU. Mladí všeradičtí hasiči cvičili na
polygonu v Příbrami. Foto ARCHIV

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 4/2010 (43)

Přemýšlejte, kdo z vás bude kandidovat!
JAK VŠERADICKÉ ZASTUPITELSTVO PLNILO ÚKOLY, KTERÉ SI DALO? - 5)
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Ve čtvrtek 18. února se v zařízení po-
skytujícím sociální služby Koniklec
Suchomasty od rána vše horlivě při-
pravovalo na odpolední tancovačku.
Kdyby to ale byla jen tak obyčejná
tancovačka! Tahle byla úplně jiná –
Valentýnská... Naši obyvatelé si po-
zvali kamarádky a kamarády z ob-
dobných zařízení v Nalžovicích a Za-
vidově, se kterými se navzájem nav-
štěvujeme a kamarádíme. Prvně nám
zahrála skupina Třehusk. Všem se
moc a moc líbila, protože hrála čes-
kou »lidovku«, kterou máme všichni
rádi, umíme nespočet písniček zazpí-
vat, takže jsme nejen tančili, ale i
zpívali. Během odpoledne ze všech
účastníků dýchala dobrá nálada a
radost ze života.
Zvláštní poděkování patří firmě MK

Metal JUDr. Václava Mayera, která
nám bezplatně zapůjčila sál Pivo-
varské hospody v Suchomastech, i
firmě Martina Sojky, jež nám dala
jednorázové nádobí. Už se těšíme na
další letošní akce.
Suchomastský Koniklec, poskytova-
tel sociálních služeb, se dříve jmeno-
val Ústav sociální péče Suchomasty.
Obyvatelé zařízení jsou ale více
méně stejní – dnes již muži a ženy,
průměrný věk v současnosti máme
39 roků. Všech čtyřicet osm obyvatel
jsou zdravotně postižení – s mentál-
ní retardací. Zaměstnanci zařízení se
snaží, aby naši obyvatelé žili život co
možná nejvíce srovnatelný se živo-
tem běžné populace žijící mimo zaří-
zení. Milana ŠKVÁROVÁ, 

Koniklec, Suchomasty

Na sobotní odpoledne 13. února se
změnil sál hospody U Menclů v Ha-
tích v mořské hlubiny, písečné po-
břeží i palubu lodi plnou ošlehaných
námořníků. Na dětském karnevalu se
sešlo na čtyřicet masek, které povět-
šinou souvisely s letošním tématem
– moře a jeho svět. Nad všemi medú-
zami, rybkami, mořskými vílami,

tučňáky, želvami, žraloky, chobotni-
cemi, piráty, všemožnými zvířátky a
spidermany vládl úctyhodný Neptun
s neodmyslitelným trojzubcem.
Hemžení a soutěžení masek prová-
zeli jako už tradičně dva moderátoři
v kostýmech – tentokrát zvídavý tu-
rista-potápěč a tajemná mořská krá-
lovna. Je nemožné nepochválit nápa-
ditost a snahu rodičů i samotných

dětí při přípravě masek a převleků.
Rok od roku se zvyšuje jejich origi-
nalita a hlasování o nejlepší výtvor je
opravdu spíš symbolické. Letos se
na špici usadily překrásně zbarvené
medúzy sester Nebřenských z Řev-
nic, ale ocenění si zasloužili všichni.
Jistě i děti z výtvarného kroužku,
které se postaraly o výzdobu sálu
různobarevnými mořskými tvory vy-

robenými z plastových lahví. A také
o výstavu v předsálí, kde předvedly
své obrázky a papírové objekty.
Zatímco v ostatních vsích chodí
veselé masopustní průvody, v Hatích
si tuto zábavu užívají alespoň děti.
Společné odpoledne jsme prožili v
radosti a jistě ne naposledy.

Jitka CHLEBOUNOVÁ, Hatě

Drzí zloději loupili
v Litni i v Bělči
LAPKA V ZÁVODCE. Do závodní
jídelny v Litni u zámečku se rozbi-
tým oknem (to si pochopitelně roz-
bil sám!) dostal v noci z 11. na 12.
února neznámý zloděj. Objekt si nej-
prve prohlédl a poté odcizil elektric-
kou pokladu s 3000 Kč a sebral i
stravenky v hodnotě 300 korun. (šm)
PENÍZE ZMIZELY Z ŠATNY.
Zaměstnankyně firmy Dingo – Liteň
přišla v šatně o peníze i o průkazky.
Kdosi jí totiž 12. února mezi jede-
náctou a jednou hodinou zcizil  pe-
něženku s hotovostí 17 000 Kč a její
osobní doklady. (šm)
UKRADL SHAKESPEARA I
PREZIDENTA. Do kůlny u chaty v
obci Běleč se násilím prodral mezi
23. lednem a 13. únorem zloděj, kte-
rý si svou návštěvou vážně pomohl -
z kůlny odcizil jak rybářské, tak ku-
tilské náčiní. Co konkrétně? Dva na-
vijáky a pruty Shakespeare a Prezi-
dent, hlásiče záběrů, dva pruty na
sumce… ale také značkové brusy a
rozbrusy, bourací kladivo, vrtačku,
kompresor, pily... Vše v hodnotě 42
450 korun. (šm)

Hospoda se změnila v mořské hlubiny
NA KARNEVALU V HATÍCH POD DOHLEDEM NEPTUNA ŘÁDILY MEDÚZY, RYBY, MOŘSKÉ VÍLY, ŽRALOCI I PIRÁTI

Nebyla to obyčejná tancovačka, ale Valentýnská!
OBYVATELÉ SUCHOMASTSKÉHO DOMOVA KONIKLEC SPOLU S KAMARÁDY PROTANČILI ODPOLEDNE

Brdské kosy vybere Zora Jandová
V MNÍŠECKÉM DIVADÉLKU SE KONÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Dostanou Všeradice
sto třicet milionů?
Všeradice – Do konce března by
měla mít všeradická radnice jas-
no, zda získá dotaci z ministerstva
životního prostředí na vybudová-
ní kanalizace. 
„Žádáme o 130 milionů korun. Kdy-
bychom peníze dostali, v červenci
by začaly práce,“ uvedl starosta
Všeradic Bohumil Stibal. Hotovo by
pak mělo být do konce roku 2011.
Radnice by se na výstavbě musela
podílet částkou asi 23 milionů ko-
run. „V takovém případě bychom si
na to vzali úvěr,“ řekl Stibal. (pš)

V sobotu 17. dubna  se v mníšeckém
Divadélku K uskuteční jubilejní 10.
ročník pěvecké soutěže pro děti a
mládež Brdský kos. Organizátoři
podpoření představiteli města (zášti-
tu nad jubilejním ročníkem převzal
starosta Mníšku Petr Digrin) doufa-
jí, že  se setká  s velkým ohlasem jak
u účastníků soutěže, tak u publikat.
Předsedkyní poroty bude již potřetí
oblíbená zpěvačka Zora Jandová. 
Soutěž vznikla v roce 1999 s hlavní

myšlenkou - dát možnost každému,
kdo najde odvahu, zazpívat si před
diváky a před odbornou  porotou.
Do prvního ročníku se přihlásily jen
děti a tak byla soutěž specifikována
jako  pěvecká soutěž pro děti a mlá-
dež. V dalších ročnících se upřesnily
i hranice věkových kategorií.
Během uplynulých devíti ročníků se
soutěže zúčastnili  malí i větší zpěvá-
ci nejen z mníšeckého regionu, ale
také z tak vzdálených míst, jako je

například Broumov. Nejúspěšnější
mladí zpěváci dostali příležitost vy-
stoupit na několika  koncertech pro
veřejnost, naposledy v červenci 2009
na mníšeckém náměstí F. X. Svobody
v kulturním programu Skalecké pou-
ti. Všichni, kdo mají chuť se soutěže
zúčastnit, najdou podrobnosti a  při-
hlášku na webu města Mníšek pod
Brdy www.mnisek.cz. Mediálním
partnerem akce jsou Naše noviny.
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

SKVĚLE SE BAVILI. Jeden z obyvatel suchomastského domova Koniklec při
Valentýnské zábavě.  Foto Milana ŠKVÁROVÁ

REJ MASEK. Malí tanečníci na dětském karnevalu v Hatích. Foto Jitka CHLEBOUNOVÁ
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Řevnice nakoupí od drah pozemky
ŘEVNICKÁ RADNICE CHCE ROZŠÍŘIT PARKOVIŠTĚ, LITEŇŠTÍ BY RÁDI PŘESTAVĚLI NÁDRAŽÍ NA INFOCENTRUM
Řevnice – Řevnická radnice má
zájem o pozemky Českých drah u
zdejšího nádraží. Dráhy již před-
ložily městu požadavky: za pozem-
ky chtějí 1,8 milionu korun.
„České dráhy mají řadu zbytných
objektů, které mohou být odprodány.
Pokud někdo projeví zájem o objekt
nebo pozemek, musí nás oslovit,“
uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťá-
hlavský. Řevnice o pozemky někdej-
ších uhelných skladů a kolem býva-
lého skladu projevily zájem už před
dvěma lety. „Až loni ale dostalo vše

spád. V prosinci jsme od Drah dosta-
li návrh smlouvy,“ uvedl řevnický
starosta Miroslav Cvanciger. Za 4
hektary chtějí Dráhy 1,8 milionu.
„Cenu obvykle stanovuje znalec. O
prodeji každé lokality, byť by šlo o
jeden čtvereční metr, rozhoduje

Dozorčí rada,“ doplnil Šťáhlavský.
Radnice má v plánu zde vybudovat
nová parkovací místa a propojit pro-
stor před nádražím s Palackého ná-
městím i pro auta. „Máme zájem po-
zemky koupit. Ještě to musí projed-
nat zastupitelstvo. Abychom v bu-

doucnu mohli žádat dotace, musíme
být majiteli pozemku,“ řekl Cvanci-
ger s tím, že do vlastnictví by ho
město rádo získalo ještě letos.
Také Liteň má zájem koupit od Drah
budovu někdejšího nádraží. „Zatím
nám nikdo neřekl podrobnosti, za
jakých podmínek a za kolik by to by-
lo možné,“ řekl liteňský starosta Ka-
rel Kliment. Městys by zde rád zřídil
infocentrum.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Dle paragrafu…
MRTVÝ V ČERNOŠICÍCH. Mrt-
vého muže nalezla policie minulou
středu v domku v Černošicích. Na
muži nebyly shledány známky násilí,
příčinu smrti určí zdravotní pitva.
Případ vyšetřuje policie.               (lup)  
NEKRADL, JEN SE DÍVAL. Do
dvou chatiček v zadnotřebaňském
kempu Ostrov vnikl z 21. na 22. 2.
neznámý zloduch. Vylomil prkna
dveří, vlezl do dřevěných objektů,
prohlédl si je a zase odešel. Škoda
představuje asi 2000 Kč.               (šm)
ZMIZEL PLYN. Dvě desetikilové a
dvě dvoukilové propan-butanové lah-
ve kdosi ukradl z venkovní kovové
klece u obchodu Jednota v Hlásné
Třebani z 15. na 16. 2. Škoda činí 3
916 korun. (šm)
UKRADENÁ FABIA. Firemní vůz
Škoda Fabia kombi SPZ 7A8 2944 v
barvě červené metalízy kdosi 24. 2.
mezi 5.30 a 14.30 ukradl u nádraží v
Zadní Třebani. Téhož dne mezi 9.00
a 10.00 kdosi ukradl o kousek dál v
Hlásné Třebani přední a zadní SPZ
1AJ 800. (šm)

Z našeho kraje
* Přednášku psychoterapeutky  na
téma Rodina - výchova dětí v Če-
chách můžete absolvovat 10. března
od 10.00 v Klubu Betlém Lochovi-
ce. Pro děti je zajištěna zábava – vý-
roba koláže Tvoříme svět.          (mif)
* Legendární sanitka 1203 řevnic-
ké záchranky bude opět v televizi.
Nedávno začala natáčet další díly te-
levizního seriálu Zdivočelá země.
„Točilo se v blízkosti Orlíku,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček.    (lup)
* Rekonstrukcí v březnu projde be-
rounské kino Mír. Vybudován bude
nový vestibul s prostornou chodbou,
pokladna, bufet a další technické zá-
zemí. Úpravy čekají i fasádu. Cílem
projektu je rozšířit vstupní prostor
kina, vytvořit moderní a bezpečné
zázemí pro diváky a nabídnout větší
komfort. Danuše HRDINOVÁ

Hasiči byli rychlí, ale
dodávku nezachránili
Černošice - K požáru dodávky
Ford Transit vyjížděly dvě hasičské
jednotky 16. února do ulice Dr.
Janského v Černošicích. 
Cisterna z Mokropes s devíti dobro-
volnými hasiči a vůz ze Řevnic se
čtyřmi profesionály sice měly oheň
rychle pod kontrolou, ale transit už
nejspíš černošickému majiteli sloužit
nebude. Vznikla škoda 100 tisíc ko-
run, což znamená zničení podstat-
ných částí automobilu. Kouř stihl
proniknout také do přilehlé budovy a
bytu, takže hasiči v domě nasadili
přetlakové odvětrávání. Vyšetřovate-
lé se domnívají, že požár vznikl od
technické závady, kterou mohlo být
opotřebení součástky nebo vada
materiálu. (vš)

Karlštejn - Hrad Karlštejn zahájil o uplynu-
lém víkendu novou sezonu. 

Po zimní pauze se v sobotu otevřely brány nej-
navštěvovanější středočeské památky, hradu
Karlštejna. Před tím byli všichni zaměstnanci v
pohotovosti – bylo nutné vše připravit na prohlíd-
ky, ale zejména odklidit sníh. „Tolik sněhu za do-
bu, co jsem na Karlštejně, nepamatuji. Vše co mě-
lo ruce, muselo odklízet,“ uvedl kastelán Jaromír
Kubů. I tak museli být návštěvníci na některých
místech velmi opatrní.
Zatím je otevřen jen první prohlídkový okruh. Ce-
na prohlídek i jejich doby zůstaly nezměněny.
Druhý okruh i s kaplí svatého Kříže, kam je nutné
si prohlídky rezervovat, se otevře až v červnu. I na
letošní rok připravila správa několik akcí. „Ty nej-
stěžejnější jsou Královský průvod 5. i 6. června a
Karlštejnské vinobraní poslední zářijový víkend,“
uvedl Kubů. Kromě toho se na nádvoří bude v
produkci Janise Sidovského hrát i divadlo, na čer-
ven je připraven koncert Vladimíra Mišíka. Mše
svatá k 653. výročí založení karlštejnské kapituly
se bude v kostele P. Marie konat 28. března od 14
hodin. Pavla ŠVÉDOVÁ

Hlas Muzikantovi Berounska
můžete poslat také vy
Muzikant Berounska. Tak se jmenuje soutěž, která
odstartovala 12. února v Berounském deníku. 
Soutěž je rozdělena do tří kategorií, kapela, zpě-
vák, zpěvačka. V kategorii Kapela je nominován
jediný soubor z našeho kraje - poberounská hu-
dební skupina Třehusk. V kategorii Zpěvák byl
nomiován kapelník Třehusku. Svým hlasem kape-
lu, která je doma v kraji kolem Berounky, ale vy-
stupuje po celé republice i v zahraničí, můžete
podpořit také vy. Hlasovat lze prostřednictvím in-
ternetu či kupónu, jež budou do 12. 3. vycházet v
Berounském deníku. Internetové hlasování je na:
http://berounsky.denik.cz/kultura_region/zvolte-
skupinu-roku20100212.html 

Petra HUMLOVÁ, Josef KOZÁK

Hladiny řek stoupají, povodně prý nehrozí...
(Dokončení ze strany 1)
Podle starosty Ureše situaci výrazně přispívá i to, že přes noc teploty opět
klesají. To zpomaluje intenzitu tání.
„O vývoji situace v povodí Vltavy jsou pravidelně informovány příslušné
povodňové orgány. Všechna uvedená opatření jsou preventivní, podle aktu-
ální předpovědi ČHMÚ se v nejbližší době nepředpokládá rychlé tání s ne-
bezpečím vzniku povodňového nebezpečí,“ řekla mluvčí Povodí Petra Krai-
nová. Podle údajů stoupla hladina vody mírně 25. února. Například v Srbsku
to bylo na 110 centimetrů. Ještě v polovině února tu přitom hladina byla 67,5
centimetrů. Sníh o víkendu dál pomalu odtával, což mírně zvýšilo hladiny
toků zejména v nižších a středních polohách. Srážky by ale podle ČHMÚ
neměly odtok komplikovat, takže by se hladiny neměly vylít z břehů. (pš)

Karlštejn zahájil novou sezonu
ZATÍM JE OTEVŘEN PRVNÍ PROHLÍDKOVÝ OKRUH, DRUHÝ PŘIBUDE V ČERVNU

VZPOMÍNKA NA SNÍH. Sníh už sice z našich ulic pomalu mizí, ale není to tak
dávno, co přidělával starosti hlavně řidičům. Takhle dopadlo auto, které jelo
13. února z kopce v zadnotřebaňské ulici Na Vrážku. Havárie se naštěstí obeš-
la bez problémů, nikdo nebyl zraněný a auto nakonec sjelo dolů. V současné
době už je sníh z této ulice pryč, po dvou měsících také vyvezli popeláři popel-
nice i v ulici Ke Studánce. (lup) Foto Zuzana MARTÍNKOVÁ

»Růžek« boduje u novinářů
Hlásná Třebaň – Populární hlásnotřebanská res-
taurace Česká hospoda Na růžku sbírá ocenění.
Tentokrát se jí dostalo výrazného hodnocení v
testu restaurací v posledním čísle časopisu o Čes-
ku Moje země. Kvalitu jídla, pití, vlídnost obsluhy
i prostředí v hospodě manželů Pelcnerových v mi-
nulosti velmi vysoce hodnotili také deníky Lidové
noviny a Mf DNES. (šm) 

Důchodce k sanitce
museli snést hasiči
Řevnice - Náhlý zdravotní prob-
lém potkal staršího muže v řev-
nické ulici Rovinská 19. 2. , krátce
před půlnocí. 
O okamžitém transportu do nemoc-
nice rozhodl lékař záchranné služby.
Nemocného po úzkém točitém
schodišti k sanitce ale musela ve
snášecí plachtě přenést trojice hasi-
čů.   (vš)

Myslivci v džípech vozili do lesa krmení zvěři
Řevnice – Při nedávné sněhové nadílce strádala hlady zvěř v okolních
lesích i na polích. Celou dobu ji krmili členové řevnického myslivecké-
ho sdružení, najíst dostala srnčí, vysoká i černá zvěř. 
„Krmení jsme rozváželi džípy, do některých lokalit prakticky denně. Přes
noc to vždy zmizelo,“ řekl člen sdružení Bořek Bulíček. V období, kdy
napadlo největší množství sněhu, museli vypomoci i místní hasiči, aby se
myslivci dostali k zásobníkům sena, které pak vozili buď ke krmelcům, nebo
k cestám. „Vozili jsme i tvrdé pečivo, které nám dali obchodníci,“ dodal
Bulíček.   (lup) 

Ulice jsou označeny, nyní
vzniknou orientační tabule
Hlásná Třebaň – Dvaačtyřicet ulic v Hlásné
Třebani má už své cedulky se jmény. Ori-
entační plechové tabulky jsou modré se žlutým
písmem a zdobí nejeden plot. 
„Zbývá připevnit ty, které mají být na kovových
podkladech,“ uvedl místostarosta Miloš Palek.  
Obecní úřad se rozhodl, že nechá vytvořit také tři
velké orientační tabule s názvy ulic, které budou
postaveny na viditelných místech. „Podle nich by
měly vzniknout ve zmenšené podobě papírové
plánky, které si budou moci zájemci zakoupit na
úřadu,“ dodala tajemnice Ilona Gartová.          (šm)
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Terezie pomáhala v Africe sirotkům
VYPRÁVĚNÍ DÍVKY O JEJÍ MISI VE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE SI MŮŽETE POSLECHNOUT V ŘEVNICÍCH
Na pozvání Farní charity Řevnice přijede v sobo-
tu 6. března na faru v Řevnicích Terezie Böhmová
a od 16.00 hodin bude vyprávět o tom, jak celých
deset měsíců pomáhala s péčí a vyučováním sirot-
ků ve stacionáři ve Středoafrické republice.
Terezie jela do Afriky jako dobrovolnice organi-
zace Siriri se sídlem v Praze. Cílem této obecně

prospěšné organizace je pomáhat obyvatelům St-
ředoafrické republiky, aby se vymanili ze závis-
losti na pomoci zvenčí. Pro její úspěšné působení
je klíčovým partnerem středoafrická misie bosých
karmelitánů, kteří v zemi zůstávají i přes časté oz-
brojené konflikty, během nichž většina humanitár-
ních organizací ze země uprchne. Böhmová se sta-
rala o sirotky ve stacionáři, k jehož výstavbě po-
mohla právě organizace Siriri. Přijďte si na faru do
Řevnic (Nám. Jiřího z Poděbrad 20) poslechnout
poutavé vyprávění dívky, která za deset měsíců
poznala svět afrických dětí, jejich radosti i strasti!

Eva VACULÍKOVÁ, Farní charita Řevnice

Město Černošice prodá 

NEMOVITÝ MAJETEK
- pozemky č. parc. 4271/53 o výměře 1401 m2, 4271/26 o výměře 260

m2 a 4271/54 o výměře 133 m2 v k. ú. Černošice. 
Pozemky se prodávají jako jeden celek. 

Bližší informace na: www.mestocernosice.cz, 
nebo tel: 251 081 525 - pí. Švehlová.

Termín podání nabídek je do 12. 3. 2010.

V únoru projela anglická školička Kryštof z Čer-
nošic pěkný kus světa. Máme pas plný razítek,
cestovní kufřík se suvenýry z cest a horu zážitků.
Ochutnali jsme mnohá cizokrajná jídla, když jsme
zavřeli oči, uměli jsme si představit i rozpálené
sluníčko, šplouchání moře a vůni léta. Tak děti z
Kryštofa prožily své únorové téma The World Is
Our Oyster. Hezkým zakončením bude Music mi-
niparty – Mami, tati, zpívám nejen pro vás!
V březnu školička přivítá všechny kamarády a
příznivce, ale i ty, co »pátrají« po vlídné školce
pro své dítě. Kryštof Open day se koná 26. března
od 11 do 18 hodin.
V květnu pořádáme v krásné přírodě u Chotěboře
oblíbený Spring Camp, kde bude jednou z aktivit
cyklistika. Na červenec jsme do Černošic a Špin-

dlerova Mlýna připravili Summer camp v agličti-
ně. »Přivonět« k loňskému létu s Kryštofem a
informovat se o všem novém můžete i vy na we-
bových stránkách www.klckrystof.cz.

Marcela POLOVÁ, Kryštof, Černošice

Zájemci si mohou prohlédnout
Svatojánskou kolej
Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedago-
gická ve Svatém Janu pod Skalou otevře své dveře
veřejnosti 18. března a 13. dubna v době od 8.00
do 15.30 hodin.
Zájemci získají informace o studiu nového oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika, který je ur-
čen pro absolventy středních škol s maturitou.
Bude otevřena denní i dálková forma studia. Ab-
solventi získají titul diplomovaný specialista a
budou moci pracovat např. jako pedagogové v
mateřských školách, školních družinách, klubech
či jiných mimoškolských zařízeních.
Návštěvníci se mohou podívat do učeben, hudeb-
ního sálu a barokního refektáře s freskami, který
je kromě výuky využíván jako konferenční míst-
nost či oddací síň. Nahlédnou také do hostinských
pokojů, které jsou celoročně využívány k ubytová-
ní studentů i veřejnosti. Michaela SVOBODOVÁ, 

Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou

Kryštof projel hezký kus světa...
ANGLICKÁ ŠKOLIČKA Z ČERNOŠIC POŘÁDÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

POMÁHALA ČERNOUŠKŮM. Terezie Böhmová ukazuje dětem ve Středoafrické republice, jak se
zachází s fotoaparátem. Foto ARCHIV

Zemřel před půl stoletím, 
monografie vyšla až nyní
Obsáhlá monografie věnovaná jedné z největších
osobností české hudby Václavu Talichovi byla v
berounském Muzeu Českého krasu pokřtěna v po-
lovině února. 
Světoznámý dirigent spojil část svého života prá-
vě s Berounem a jeho jméno nese i hudební festi-
val Talichův Beroun, který město začalo pořádat
u příležitosti 100. výročí narození umělce. Letos
se uskuteční již 28. ročník. Třebaže byl Talich nej-
významnějším českým dirigentem, jenž dosáhl
značné proslulosti i na světových koncertních pó-
diích a operních scénách, dostává se mu takto dů-
kladně zpracované monografie až nyní, téměř
půlstoletí po jeho smrti. Publikace Václav Talich
1883 - 1961 s podtitulem Šťastný i hořký úděl di-
rigenta sleduje detailně umělcovu dráhu. Kniha s
rozsahem 1188 stran, jejímž autorem je Milan
Kuna, je v prodeji v berounských knihkupectvích
za 595 korun.            Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun
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Kredenc vyrazí do Třebaně i Březnice
NA PRVNÍ DUBNOVÝ VÍKEND JE PŘIPRAVENO NĚKOLIK JÍZD HISTORICKÝCH MOTOROVÝCH VLAKŮ

V letošním roce se již pátým rokem otevírá muze-
um Výtopna Zdice v areálu bývalého zdického lo-
komotivního depa. Muzeum vás nechá vždy první
celý víkend v měsíci od dubna do října nahlédnout
do historie železniční a silniční dopravy. 
U příležitosti zahájení letošní sezony je na 3. a 4.
dubna připraveno setkání motorových vozů řady
M 262.0. Legendární motoráky přezdívané Kre-
denc vás provezou po okolí. První zvláštní vlak
Expres Výtopna Zdice vyráží z pražského Hlavní-
ho nádraží 3. 4. v 8.15 směr Beroun a Zdice, kam
přijede v 9.30. Po prohlídce expozice Výtopny
Zdice i historické točny s motoráky je možné se
svést historickým autobusem do centra Zdic, kde
můžete navštívit výstavu plastikových modelů do-

pravních prostředků Zdická padesátka. Historický
autobus vás pak okružní jízdou se zastavením ve
vojenském muzeu doveze zpět do výtopny. 
Druhý zvláštní vlak Herold expres vyráží z nádra-
ží Zdice ve 12.30 na Příbram a Březnici. Pro pře-
dem přihlášené zájemce (rezervace na tel: 777
209 818) je po příjezdu do Březnice zajištěna ex-
kurze v pivovaru Herold. Po exkurzi každý dosta-
ne památeční dárek. Odjezd Herold expresu z

Březnice do Zdic je v 16.35. Herold expres bude
doprovázet staropražská kapela Třehusk.
Na neděli 4. 4. je vedle otevření Výtopny Zdice
připravena jízda Podbrdského motoráčku do Zad-
ní Třebaně a Karlštejna. Odjezd z nádraží Zdice je
ve 12.10. Zpět z Karlštejna vyráží motoráček v
15.33 a s příjezdem do Zdic v 17.10. 
Program včetně jízdních řádů je možné nalézt na
www.saxi.cz .         Radim ŘÍHA, Výtopna Zdice 

Beroun se pošesté stal
historickým sídlem kraje
Beroun se od února může pyšnit již šestým titulem
Středočeské historické sídlo roku. V krajském kole
soutěže O nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón nechal za sebou Sla-
ný, Lysou nad Labem, Rakovník, Mšeno i Nače-
radec a postoupil do celostátního kola. Zda Ber-
oun při šesté účasti v soutěži dosáhne konečně na
titul Historické město roku, bude jasné 15. dubna,
kdy se ve Španělském sále Pražského hradu usku-
teční slavnostní vyhlášení soutěže. „Věříme, že le-
tos uspějeme. Bylo by to krásné ocenění dlouho-
leté práce lidí, kteří se zvelebováním berounského
historického centra patnáct let zabývají,“ řekl sta-
rosta Jiří Besser.      Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Rodinné centrum Fabiánek v
Dobřichovicích každý měsíc při-
pravuje pro děti (za doprovodu
dospělých) dopolední program
zaměřený na objevování přírody.
V lednu nám sice příroda moc
nepřála, měli jsme v plánu odlé-
vat stopy zvířátek, ale napadlo
tolik sněhu, že jsme »stopování«
museli přesunout do herny. V
únoru se nám dařilo – vyráběli
jsme krmítka pro ptáčky, aby ne-
měli v zimě hlad. Také jsme se
naučili o ptáčcích několik básni-
ček, poznávali jsme jejich hlasy

a hledali na obrázcích, který ptá-
ček právě zpívá. Co připravuje-
me na březen? 
Ve čtvrtek 11. 3. vás od 9.30 uví-
táme v herně centra na akci Vs-
távej semínko holala! aneb Výz-
doba květináčů a sázení kytiček.
Z názvu je patrné, co bude na
programu. Nejpozději do 9. 3.
prosíme o rezervace na e-mailu
rcfabianek@seznam.cz. Na we-
bových stránkách www.rcfabia-
nek.estranky.cz, tam najdete po-
zvánku na další Fabiánkova čtvr-
teční přírodovědná dopoledne.

Přijít mohou předškoláci jakého-
koliv věku, každý se určitě bude
moci zapojit. A nezapomeňte ani
na naše další akce:
- Hrátky s batolátky – pondělí od
10 hodin 
- Kdo si hraje, nezlobí – čtvrtek
od 9 hodin 
- 6. 3. od 9 do 12.00 – Jarní bur-
za dětských věcí v Sále dr. Fürsta 
- 21. 3. od 15.00 – Vítání jara u
Berounky pod zámkem, jarní tvo-
ření, kuličky, vynášení Moreny

Libuše STUPAVSKÁ, 
RC Fabiánek Dobřichovice

Jak se říkalo Drážďanům? Údolí nevědomých!
»ZAHRANIČNÍ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 11)

Na několik měsíců se do německé-
ho Bonnu vypravila obyvatelka
Litně Jitka CHOCOVÁ. Postřehy
a zážitky z nového působiště na-
bídla Našim novinám. Dnešní pok-
račování je o rivalitě měst.      (NN)
Kolega Michael je bývalý východní
Němec a vždy, když se potkáme, pře-
kvapí mě nějakou českou průpovíd-
kou, kterou si pamatuje z dob, kdy s
partou kamarádů jezdili na dovole-
nou do bývalého Československa.
Hlavně na Zlápy (rozuměj Slapy),
Lipno nebo do Prahy. Zaručeně nej-
líp mu jde hláška „ukónšete výstup á
nástup, dveže se zavíraji“ a „topre
rano“, které se naučil při cestách ze
stanu do umýváren v kempu. 
Naposledy mě ale pobavil, když vy-
právěl o odvěké rivalitě spíše pro-
vinčních a ospalých Drážďan a svě-
táckého Lipska s renomovanou uni-
verzitou a proslulými veletrhy. V po-
myslném souboji těchto měst mělo

prý Lipsko za dob NDR navrch i díky
tomu, že Drážďany byly prakticky je-
diným místem, kam nedosáhl signál
prvního západoněmeckého progra-
mu ARD. Zdrojem informací byla te-
dy jen Honeckerova státní propagan-
da, protože kvůli poloze v údolí ne-
pomohly ani někdy až dvacetimetro-
vé antény. A tak se městu začalo ško-
dolibě přezdívat Údolí nevědomých -
»Tal der Ahnungslosen«, což byl ter-
mín, který se stal známý i v tehdejším
západním Německu a dnes je dokon-
ce i ve Wikipedii! Sebevědomí Dráž-
ďanským docela určitě nepřidal ani
vtip, který zkratku ARD vysvětloval
jako »Außer Raum Dresden«, tedy
mimo Drážďany. 
Tyhle doby jsou už naštěstí dávno
pryč a přístup k informacím je samo-
zřejmě stejný v celém Německu. Na
soupeření obou měst se prý ale ne-
změnilo vůbec nic. Jaké překvapení!

Jitka CHOCOVÁ, Bonn
SYMBOL DRÁŽĎAN. Jeden z nejznámějších symbolů města na Labi - Sem-
perova opera. Foto Jan NOSEK

Vstávej semínko! vyzývá Fabiánek
DOBŘICHOVICKÉ RODINNÉ CENTRUM CHYSTÁ BURZU I VÍTÁNÍ JARA

NA VÝLET S KREDENCEM. Historickým motorákem přezdívaným Kredenc se bude moci svézt po tra-
se podbrdské lokálky i ze Zdic do Březnice. Foto ARCHIV

Zápis do školky se koná 17. 3.
S politováním musím konstatovat, že je ještě něko-
lik spoluobčanů, kteří asi »zapomněli« uhradit
poplatek za komunální odpad za rok 2009. V pří-
padě nejistoty se informujte na OÚ. Posledním
termínem je 26. 3. 2010. Připomínám i úhradu
poplatků za psy.
V rámci projektu Zastávky Karlštejnska byl vyb-
rán dodavatel a během dubna až května bude vy-
budována nová prosklená zastávka s lavičkou u
prodejny ve směru na Svinaře místo stávající zdě-
né, která je součástí objektu vedle Jednoty.
Zápis dětí do mateřské školy se koná 17. 3. od
15.30 do 16.30 v MŠ. S sebou vezměte rodný list
dítěte a občanský průkaz. Kritéria  pro přijetí: dí-
tě narozené do 1. 9. 2007, trvalý pobyt v Zadní
Třebani a zaměstnání obou rodičů.
Z technických důvodů bude OÚ 5. 3. uzavřen.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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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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Letošní zima ukázala, že to s oteplováním není tak
žhavé a že všechny zimy nebudou tak teplé, jako ty
v posledních letech. Lidé dnes netráví dlouhé zim-
ní večery při svíčce či petrolejové lampě a nekrá-
tí si čas vyprávěním a vzpomínáním. Přesto mi do-
volte ohlédnutí do minulých osmdesáti let, tam,
kam až snad sahá moje paměť. 
Největší zima byla v roce 1929. Přišla později až
koncem ledna. Napadlo téměř metr sněhu a mrazy
byly opravdu třeskuté. Tehdy neměla každá do-
mácnost teploměr ani rádio, ale úřední údaje nut-
no brát jako věrohodné. V našich krajinách teplo-
ta klesla pod -30 st. Na jihu Čech to bylo dokonce
pod -40. Měli jsme teprve několik let postaveno a
zdi dýchaly ještě vlhkem. Topilo se jen ve dvou mí-
stnostech. Ve vedlejším pokoji nebyla kamna. Spal
tam jen otec, tehdy dvaatřicetiletý mladík. Ta ob-
rovská spousta sněhu bránila pohybu po dvoře, a
tak se dědeček rozhodl vyvézt ho na kolečku na za-
hradu. Vznikla tam hromada vysoká několik met-
rů. Otec ji později využil k tomu, že mě z ní spou-
štěl na saních a dědeček mě dole chytal. To jsou

mé první vzpomínky. O této zimě se mluvilo dlou-
ho. Ty co přišly po ní, byly již mírnější, ale přece-
jen zasněžené. Vrážka, jež je nyní zastavěná cha-
tami, byla holá až k silnici. V zimě byla eldorádem
zejména pražských lyžařů, cvičili tu na náročné
krkonošské pláně. Bývalo tam až černo a pro nás
děti to bylo v neděli velmi nebezpečné. 
Pak přišel rok 1933. Začal jsem chodit do školy.
První sníh napadl ještě před Mikulášem. Koncem
listopadu začalo mrznout. Pamatuji se na cestu do
Prahy a pohled na zamrzlou Vltavu. Sněhu neby-
lo mnoho, ale ležel celou zimu. Byla to krutá zima.
Ještě krutější proto, že na mnohé lidi dopadaly dů-
sledky hospodářské krize a s ní spojené nezaměst-
nanosti. U prosekaných děr v ledu postávali od
rána do večera muži, lovící tzv. plevelné ryby.
Koncem února nastalo pozvolné tání a sníh roztál
bez pohromy. Od toho roku až do začátku války se
zimní počasí příliš neodchylovalo od snesitelných
teplot a množství sněhu. 
Jinak tomu bylo v roce 1939. Sníh napadl již kon-
cem listopadu a vydržel až do konce února. Slabé

oblevy stále zmenšovaly jeho vrstvu, zato mráz se
držel. V únoru tři týdny ukazoval ráno teploměr
více než -20 st. Řeka byla tak zamrzlá, že po ledu
spolehlivě jezdili povozníci s vozy naloženými uh-
lím, ba i nákladní auta. Na řece bylo hokejové
hřiště a kolem něj při zápasech tak dvě stovky di-
váků. Pak přišly osudové dny. Tání. Myslím, že to
bylo začátkem března. Sníh již nebyl, ale led stále
držel. Náhle v odpoledních hodinách bylo slyšet
silné rány. Vyběhl jsem na silnici. Naskytl se mi
nezapomenutelně hrůzný pohled. Ledy, silné ještě
téměř půl metru praskaly a dávaly se do pohybu.
Mohutná kra smetla olše stojící pod Černou ska-
lou, aniž se její pohyb zpomalil. Ploty kolem par-
cel mizely rychle v záplavě. Běželi jsme varovat
muže, který spal v jediné chatě na naší straně.
Právě včas. Zpět k železničnímu svahu jsme dobí-
hali již ve vodě. Když jsme se ohlédli na trati, vali-
la se na nás voda jako mořský příboj. Ten pohled
mě doprovázel celý život. Odchod ledu byl katast-
rofální. Kry ležely na polích ještě koncem května.
(Dokončení příště) František ŠEDIVÝ, Řevnice 

Nejhorší to bylo v devětadvacátém roce...
PAMĚTNÍK FRANTIŠEK ŠEDIVÝ: V ROCE 1929 KLESLA TEPLOTA POD MINUS TŘICET STUPŇŮ, NAPADL METR SNĚHU!

Poberouní - Přes dvě desítky foto-
grafií zobrazujících podoby letoš-
ní zimy doputovaly na adresu re-
dakce Našich novin.

Soutěž skončila k poslednímu úno-
rovému dni. Všechny došlé snímky
nyní posoudí porota vedená Josefem
Kozákem a rozhodne, které tři jsou

podle ní nejlepší, nejzajímavější či
nejoriginálnější. Vítězné fotografie
zveřejníme v příštím vydání Našich
novin. Jejich autoři se mohou těšit

na dárkové tašky od redakce s trič-
kem, cédéčkem, hrnečkem... Všem,
kteří se do soutěže zapojili, děkuje-
me za účast. (mif)

Letošní zima na snímcích čtenářů NN
VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE OTISKNEME PŘÍŠTĚ, JEJICH AUTOŘI SE MOHOU TĚŠIT NA DÁRKOVÉ TAŠKY

POSLEDNÍ SJEZD. Lyžařské kreace hlásnotřebaňských Holek v rozpuku
na mizejícím sněhu.           Foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

BAŽANT U KRMÍTKA.        Foto Zuzana MARTÍNKOVÁ, Zadní Třebaň

Foto Zuzana MARTÍNKOVÁ,
Zadní Třebaň

TERÉŇÁK NA BRDECH.                                Foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Foto Božena MUSILOVÁ,
Dobřichovice
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Bandy cup: Triumf IQ Ouvey, už sedmý
V ŘEVNICÍCH UPLYNULOU SOBOTU VYVRCHOLIL TŘINÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI 
Řevnice – Tým IQ Ouvey se stal ví-
tězem třináctého ročníku turnaje
v pozemním hokeji Bandy cup.
Rozhodlo se o tom uplynulou so-
botu při závěrečném play off.
Na prvenství si přitom letos brousil
zuby tým Bája Pic, který se po celou
dobu držel suverénně  v čele tabulky. 
IQ Ouvey ale vítěze základní části v
rozhodujícím utkání porazil, i když
až na nájezdy. Třetí místo vybojova-
li Samotáři. Čtvrtí byli zklamaní
Kojoti. V souboji o medaili byly vy-
řazeny týmy Citrus Team, blink-Off
a Boston. Ceny pro nejlepšího hráče,
střelce a vítěze kanadského bodová-
ní si odnesl Jiří Tlášek z Bája Pic.
Trofej pro nejlepšího brankáře patří
Romanu Wrobelovi z týmu Citrus. 
Hráčům IQ Ouvey stačilo nad suve-
rénem základní části vyhrát jedinkrát
z šesti zápasů, aby získalo po třetí za
sebou putovní pohár. Celkově již po-
hár vybojovali posedmé. 

František Zavadil, (pš)

Výsledky play off 27. února
IQ Ouvey - Boston 2:0, 7:2
Samotáři – blink OFF 2:3, 2:0
Kojoti – Citrus Team 2:0, 3:0
Semifinále
Bája Pic – Kojoti 3:1, 4:1
IQ Ouvey – Samotáři 3:2, 3:0
O třetí místo
Samotáři – Kojoti 2:3
Samotáři - Kojoti 2:1
Nájezdy Samotáři – Kojoti 1:0
Finále
IQ Ouvey- Bája Pic 2:0
IQ Ouvey- Bája Pic 1:3
Nájezdy IQ Ouvey – Bája Pic 1:0

V sobotu 13. února se v nafukovací
hale za řevnickým Lidovým domem
konal dlouho připravovaný turnaj
starých pánů v národní házené. Dru-
hé kolo se pak odehrálo právě v »Li-
ďáku«. Zase to vypadalo, že se hrát
nebude, nakonec přijeli všichni, kteří
účast slíbili.
Turnaj domácí borci zahajovali s
dlouholetým rivalem, Starou Hutí. A
vykročili jsme neslavně - prohrou.
Zdálo se, že nejsme v pohodě, ov-
šem nepříznivý výsledek nás nastar-
toval. V ostatních zápasech jsme po-
dali spolehlivé výkony a memoriál
zaslouženě vyhráli. V sestavě chybě-
ly některé opory  Tondové Blovský a
Mašata (pracovní zaneprázdnění)
Luděk Zrostlík, Ledvina, Tichý (ne-
moc), Holý (dal přednost lyžařským
závodům), a tak bylo družstvo sesta-
veno převážně z mladších borců:
Hrubý, Zrostlík J. Smrčka, Kreisin-
ger, Veselý, Jandus. Ze starších na-
stoupil R. Zuska, Svoboda a B. Kos.
Výsledky: NH Řevnice - S. Huť 5:6
Branky: Jandus 4, Kos
NH Řevnice – Žatec 9:4  
Branky: Veselý 5, Jandus 4
NH Řevnice – Čakovice  9:5  
Branky: Jandus 6, Veselý 2, Svoboda 
NH Řevnice – Litice  4:3  
Branky: Jandus 4
V tomto posledním utkání si o cenu
fair-play říkal brankář Rudla Zuska,
když přiznal neznatelnou teč a sou-
peř měl možnost vyrovnat. Nevyužil

ji, a tak jsme mohli začít slavit! Tro-
chu nám vybouchly sponzorské ceny,
ale nahradili jsme je ke spokojenosti
všech. Na jednotlivých postech si ce-
ny odnesli brankář Litic Láďa Slavo-
tínek, v obraně byl nejlepší čakovic-
ký Mařík, útokům kraloval litický
hráč  Bek.
Za zmíňku stojí i účast na nedělním
turnaji začínajících tenistů, kterého
se zúčastnilo několik hráčů sobotní-

ho turnaje. Přihlásilo se 22 borců,
rozděleni byli do tří skupin: dvě muž-
ské po sedmi a jedna dámská. Všech-
ny ceny si odvezli mimořevničtí úča-
stníci. Ženám kralovala nejmladší
hráčka, Pražanka Buzková, druhé
místo uhájila domácí Smrčková před
Řezníčkovou. V mužích jednu skupi-
nu vyhrál Knajfl před Mottlem, dru-
hou Jarda Sviták před Černým. Kří-
žem se utkali o celkové prvenství, je-
hož dosáhl dobřichovický Kuba
Knajfl, druhý byl Mottl, jenž hrál le-
vou rokou, třetí skončil Sviták. A pro-
tože zbyl čas, odehrály se i smíšené
čtyřhry. Těm kralovali otec s dcerou
Buzkovi. Druhé místo patří dvojici
Řezníčková-Poskočil, třetí Smrčkové
s Králem. Další klání netenistů (ro-
zuměj neregistrovaných) se uskuteč-
ní  20. března od 9.00 hodin.   

Petr HOLÝ, Řevnice

Řevnice jsou ve finále
a těší se na Bohemku
Řevnice - Potřetí v řadě si řevničtí
fotbalisté zahrají finále zimního
turnaje na umělé trávě v praž-
ských Štěrboholích. 
Rozhodla o tom jejich semifinálová
výhra nad Přední Kopaninou v
poměru 2:0, kterou dvěma brankami
zařídil Škorvánek. Ve finále, které se
hraje v neděli 7. března, se divizní
nováček utká s Hořovickem. 
Týden nato už začnou mistrovská
utkání a Řevnice zajíždějí do Prahy
na zápas proti záloze Bohemians
1905. (Mák)

Memoriál Roberta Tauscheho vyhráli domácí borci
»STAŘÍ PÁNOVÉ« ŘEVNICKÝCH HÁZENKÁŘŮ ZDOLALI VŠECHNY SOUPEŘE, NESTAČILI JEN NA STAROU HUŤ
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V TÝMU VÍTĚZŮ. Zdeněk Kreisinger (vpravo), jeden z členů vítězného týmu IQ Ouvey. Foto Pavel JÍLEK

CHYTÍ HO? Trestnému hodu Čako-
vických čelí Rudolf Zuska s Vratisla-
vem Hrubým.            Foto Petr HOLÝ

Fandění si lidé neužili, hokejisté hráli špatně
Řevnice – Povzbuzování českých hokejistů na olympijských hrách si fa-
nouškové z dolního Poberouní mnoho neužili. V řevnické restauraci Ga-
lerie se ke společnému sledování sešli jen dvakrát. 
„Poprvé, když jsme hráli se Slováky, a pak při zápase proti Lotyšsku,“ uvedl
pracovník restaurace Miroslav Kratochvíl. Další zápasy už fanouškové sle-
dovali doma. „Zjišťovali jsme, zda by byl zájem ve čtyři hodiny přijít na ut-
kání proti Finům. Většina se ale rozhodla sledovat utkání doma,“ řekl Kra-
tochvíl. Ten počítal s tím, že kdyby český tým v soutěži postoupil, další boje
by se v šenku sledovaly. „Jenže hráli jako ponocní,“ postěžoval si Krato-
chvíl. Zavzpomínal při tom na finále »turnaje století« na olympiádě v Na-
ganu. „Tehdy v Liďáku měli hasiči zábavu. Všichni zůstali a společně jsme
olympijské zlato slavili,“ dodal. (pš)


