
HEJMA NA TRZÍCH. Na vánoční trhy, které se
konaly poslední adventní sobotu na řevnickém ná-
městí Jiřího z Poděbrad, se přišel podívat i rocker
Ondřej Hejma. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Muž z Dobřichovic si sám
připravil strašlivou smrt
Dobřichovice - Strašlivou smrt si zvolil pětapa-
desátiletý muž z Dobřichovic. Podřezal si žíly
na rukou a lehl si do vany s vodou, kam před
tím vložil kabel pod proudem.
„Muž ležel ve vaně s vodou, kde si přivodil smrt,
přibližně týden. Nebylo to příjemné,“ řekl Bořek
Bulíček, majitel řevnické záchranné služby, která
byla přizvána k případu. „Jde o další případ sebe-
vraždy, jejichž počty opravdu v období před svát-
ky rostou po celé republice,“ dodal Bulíček s od-
kazem na to, že řevničtí záchranáři byli přivoláni
k sebevrahovi i na svém šumavském stanovišti. 
„V Jenišově jsme byli zavoláni k mladému muži,
který se zabil v lese. Ani v jeho případě neměl lé-
kař šanci,“ sdělil Bulíček. (šm)

Do nového
roku vše nej
hodně štěstí i úspěchů
přeje redakční rada Našich novin

nezávislého poberounského občasníku

Mezi jamkami pojedou lyžaři
SVĚTOVÁ ELITA BĚŽKAŘŮ SE V KARLŠTEJNĚ SEJDE 12. LEDNA

V Hlásné měli Ježíška,
v Zadní troubili koledy

Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň  - Svatý Josef
s Marií a Ježíškem dorazili na hlásnotře-

baňskou náves 23. prosince večer. S nimi tu
byla stovka místních i přespolních - přišli si

popřát krásné Vánoce a zazpívat koledy. 
Svatého Josefa představoval radní Pavel Kotík.
Ten spolu se Třemi králi, archandělem i bet-

lémskými zvířaty udával tón koled. „Hlavně že
nám nenastydnul Ježíšek,“ pochvalovala si po

zpívánkách Marie, jinak Ilona Gartová. Malého
mesiáše si zahrál osmnáctiletý Tomáš Snopek. 
Zatímco v Hlásné Třebani se u kaple zpívalo

počtvrté, v Třebani Zadní o Štědrém večeru už
pošestnácté vyrazili muzikanti Třehusku, aby

lidi potěšili troubením koled. Od 20.30 do
jedné s půlnoci stačili obejít a zahrát u dvaceti

domů. (Svátky viz strany 2, 3, 4) (šm, mf)

Ženě, kterou smetl rychlík
z kolejí, už nebylo pomoci
Řevnice - Přes zavřené závory přecházela 16.
prosince v Řevnicích starší žena (1926) z Pra-
hy, která celoročně obývala chatu v Řevnicích.
Rychlík ji doslova smetl z kolejí.   
„Ženě nebylo pomoci. Když jsme přijeli, mohl
lékař konstatovat jediné - smrt,“ uvedl majitel
řevnické záchranky Bořek Bulíček. Nešťastnice
mířila zřejmě domů a přecházela koleje směrem
k řevnickému kempu. Vlak tělo ženy, která měla
potíže s chůzí, doslova zdecimoval.          (šm, vš)

Karlštejn - Nejlepší světové běžce na lyžích by
mělo 12. ledna uvítat karlštejnské golfové hřiš-
tě. Zda se světový pohár mezi Litní a Karlštej-
nem skutečně pojede, se rozhodne 5. ledna.
Světový pohár lyžařů se pojede 12. 1. 2005 přímo
mezi jamkami karlštejnského hřiště. Kvůli nedo-
statku přírodního sněhu začali se zasněžováním

na golfu s několikatýdenním předstihem. „Máme
tu tři sněhová děla a dvě čerpadla. Vodu na sníh
používáme z Berounky,“ uvedl šéf organizačního
výboru lyžařského závodu Vojtěch Matějček. 
O tom, zda se na kopci nad Karlštejnem skutečně
pojede světový pohár, se rozhodne 5. ledna. 
„Podle regulí musí být ten den do 12 hodin trasa
způsobilá, o čemž rozhodne komisař,“ uvedl Ma-
tějček. Ten má za to, že pokud nenastane extrém-
ně teplé počasí, závod se na 90 % uskuteční.
Návštěvníci se budou moci k trati dostat dvěma
způsoby. „Z Karlštejna bude zřízena kyvadlová
doprava. Na protější straně budou moci lidé par-
kovat ve Vlencích a v Bělči,“ řekl ředitel závodu.
Nyní organizátoři jednají s Českými drahami o
posílení vlakových spojů do Karlštejna. Ti, kdo
na závod dorazí auty, budou moci zdarma parko-
vat na obecním parkovišti, záložní plocha pro vo-
zidla bude na louce vedle mostu přes Berounku.
Vstupné na závod se neplatí.
Kolik návštěvníků organizátoři očekávají? „Dá se
to těžko odhadnout. Jede se v pracovní den. Ale
zase je to atraktivní závod a poprvé u hlavního
města,“ vypočítává Matějček s tím, že podle něj
přijde přes tři tisíce návštěvníků. „To by bylo op-
timální, aby se vše dalo zvládnout. Ovšem napří-
klad policie nás upozorňuje, že může dorazit až
deset tisíc fanoušků.“
Matějček vyvrátil fámy některých obyvatel okol-
ních obcí, že kvůli používání umělého sněhu na
golfu se okolní krajina ocitla pod sněhovou nadíl-
kou. Jak totiž uvedla Mladá fronta Dnes, někteří
domorodci mají za to, že sněžná děla zavinila
nehody na silnici mezi Litní a Karlštejnem. 

(Dokončení na straně 8)

26. prosince 2004 - 25 (383) 5 Kč

POZDRAV OD SHOWMANA. Ať se Vám v
novém roce daří. Takový vzkaz čtenářům
Našich novin posílá známý bavič a »show-
man« Jan Vodňanský. Foto Vladimír ROGL

V Našich novinách

Sbor zpěváků vedl starosta

Panna Marie držela panenku









Strana 5, ZPRÁVY Naše noviny 25/04

Okolní obce se rozloučily s civilkáři
„BYLA TO PRO NÁS LEVNÁ PRACOVNÍ SÍLA,“ ŘEKL SPRÁVCE ŘEVNICKÝCH MĚSTSKÝCH LESŮ ROZTOČIL
Poberouní - Se zřízením profesionální armády
zanikla kromě základní vojenské služby i ta ci-
vilní. O levnou pracovní sílu přišly před Váno-
cemi rovněž instituce v dolním Poberouní. 
Osm let zaměstnával vykonavatele náhradní vo-
jenské služby vedoucí Správy městských lesů

Řevnice Vladimír Roztočil. „Vystřídalo se jich tu
pět,“ upřesnil Roztočil. Poslední civilkář  Petr
Povolný skončil v lese před vánočními svátky.
„Používal jsem je na veškeré potřebné práce, v
pěstebních činnostech, na údržby cest,“ vypočetl
Roztočil. „Byla to pro nás levná pracovní síla,“
pochvaloval si správce lesa. Dodal, že Povolný v
lesní správě zůstává jako běžný zaměstnanec.
Civilkáři budou chybět i řediteli řevnické základ-
ní školy Zdeňku Košťálovi. „Vždycky u nás pra-

coval jeden,“ uvedl Košťál s tím, že na základce se
vystřídali tři mladíci. „Budou nám chybět. Pra-
covali v kuchyni, pomáhali školníkovi, zajišťova-
li údržbu,“ řekl Košťál. „Nyní si budeme muset
poradit sami a rozšířit pracovní činnost kuchař-
kám, personálním pracovnicím ekonomce.“
S civilkářem se před Vánocemi rozloučila také
dobřichovická škola. „Je to vždy škoda, když od-
chází někdo, kdo pracoval navíc,“ komentoval od-
chod v pořadí již čtvrtého »pomocníka v zele-
ném« ředitel školy Bohumil Stejskal. Šest let byli
s prací civilkářů ve škole spokojeni. „Dělali op-
ravdu všechno,“ dodal.             Pavla ŠVÉDOVÁ

Vesnice na Podbrdsku
opraví pomníky a čekárny
Podbrdsko – Opravit pomníčky a čekárny
chtějí v následujícím roce obce sdružené v
mikroregionu Horymír.
O čtyři dotace požádal mikroregion Horymír na
příští rok. „Zažádali jsme o peníze již v říjnu,“
upřesnil předseda mikroregionu Vladimír Rozto-
čil. Dodal, že svazek žádal o finance na úpravu
čekáren, opravy sakrárních staveb a výrobu pro-
pagačních materiálů. Starostové sdružených obcí
se sejdou na společném jednání počátkem násle-
dujícího roku, aby zhodnotili uplynulý rok a sou-
časně přijali rozpočet na rok 2005. (pš)

Lidé ve Svinařích se na velké 
travesti show bavili do rána
Svinaře - Velká travesti show se konala ve
Svinařích. Čtyři slečny napodobující české i
zahraniční diváky lidi bavily až do rána.
Nejednoho pána okouzlily křivky krásných
»dam«. Také bylo připravené překvapení - o půl-
noci účinkující pozvali do zákulisí jednoho muže
a oblékli ho do dámských šatů a nalíčili, až z něj
byla krásná »dáma«. Slečny Manon, Elizabeth,
Dejzi a Martina byly opravdu skvělé. Asi největší
potlesk sklidila slečna Martina, která předváděla
zpěvačku Cher. Diváků přišlo asi kolem 130 a
dobře se bavili. Petra ZIKOVÁ

Jídelnu čeká přestavba,
školník přijde o byt

Liteň – Pokud liteňská radnice obdrží v
lednu dotaci, o níž požádala, pustí se v příš-

tím roce do přestavby školní jídelny.
Jednou z největších akcí roku 2005 bude pro
Liteň přestavba školy. Hlavní změny se dočká
školní jídelna, která musí být zrekonstruována
tak, aby vyhovovala předpisům Evropské unie.

„Zažádali jsme o dotaci Středočeský kraj.
Doufám, že nás v lednu vyrozumí, zda jsme

uspěli,“ říká starosta obce Karel Kliment.
Podle něj se rozpočet modernizace jídelny

pohybuje od tří do pěti milionů. „Kdyby nám
dali 50 %, aspoň ty dva miliony, budeme jásat.
Zbytek půjde z našeho rozpočtu,“ dodává první

muž Litně. V jídelně je třeba udělat stavební
úpravy, vyčlenit prostory pro maso, těsta.

„Budeme muset asi obětovat i byt školníka.
Přestěhoval by se do domku, funkci by vyko-

nával dál.“ Pokud radnice peníze z kraje získá,
začne s přestavbou o letních prázdninách. (pš)

Řevničtí zastupitelé už
schválili nový rozpočet 
Řevnice – Vyrovnaný rozpočet pro rok 2005
schválili už v prosinci řevničtí zastupitelé. 
„Nebývá to pravidlem, ale je to lepší. Město pak
nemusí počátkem roku jet z rozpočtového provi-
zoria,“ uvedl starosta města Miroslav Cvanciger.
Podle něj bude největší akcí v příštím roce rekon-
strukce vodních zdrojů s náklady přes 30 milionů.
„Hned, jak to dovolí počasí, bude pokračovat
stavba kanalizace za vodou a v Selci,“ doplňuje
starosta. Pokud radnice získá finance z projektu
Phare, bude v následujícím roce odstartována cel-
ková rekonstrukce Masarykovy ulice s položením
vodovodního a kanalizačního řádu.              (pš)

Místostarostu bude město
platit až do příštích voleb

Řevnice -  Uvolněného starostu i místostarostu
budou mít Řevnice až do konce volebního ob-
dobí. Původně měl být přitom zástupce staro-
sty uvolněn na jediný rok.
Na veřejném zasedání řevnického zastupitelstva,
jež se konalo 13. 12., rozhodli jeho členové, že
Václav Zdráhal bude ve funkci uvolněného mís-
tostarosty působit až do konce volebního období.
„Z dvanácti přítomných zastupitelů nebyl nikdo
proti,“ uvedl starosta města Miroslav Cvanciger.
Zastupitelé navrhli uvolnit místostarostu v únoru
2003. Důvodem byla vyšší administrativa a zís-
kávání dotací po povodních. Tehdy jeho uvolnění
předcházela bouřlivá diskuse. Někteří zastupitelé
poukazovali na to, že ročně by uvolnění místos-
tarosty stálo město 630 000. Počátkem roku 2004
zastupitelé placení Zdráhala znovu odhlasovali
do ledna roku 2005. (pš)

Kemp chtěli otevřít, ale
radnice neměla na topení
Karlštejn – Otevřít přes Vánoce kemp pro

karavanisty zamýšleli Karlštejnští radní. Na
topení ale nesehnali peníze.

Zpřístupnit kemp v Karlštejně i v prosinci a
lednu měla v plánu tamní radnice. Do areálu

zavedla plyn, v budoucnosti zamýšlí zateplovat
umývárny a WC. „Tímto způsobem bychom

chtěli prodloužit sezonu. Místa bychom nabídli
třeba karavanistům, mohli by přijet i o

Vánocích, kdy je otevřen hrad,“ míní první muž
Karlštejna, který chtěl do kempu nalákat v

lednu účastníky Světového poháru na lyžích.
„Měli jsme to v plánu, ale finanční situace nám
to nedovolila. Odkládáme zavedení ústředního
topení na příští rok,“ říká Ureš s tím, že chatky
u řeky se pro hosty otevřou 26. 3. 2005. (pš)

Liteňáky regiony nezajímají
Liteň – Všechny obce se ve svém zájmu sdru-
žují do různých mikroregionů. Jen Liteň stojí
stranou. Přitom z jedné strany sousedí s obce-
mi sdruženými v mikroregionu Horymír, pod
protějším kopcem se rozprostírají obce mikro-
regionu Dolní Berounka.
Liteň sice ke svazku Horymír také patřila, vloni v
létě z něj ale vystoupila.  Radnice odchod odů-
vodnila tím, že členství nebylo pro obec příno-
sem. „Další osud je v rukách zastupitelstva,“ říká
starosta Litně Karel Kliment. Dodal, že o znovu-
začlenění do mikroregionu už jednou bezúspěšně
jednali. „Třeba se to v roce 2005 opět stane aktu-
ální,“ říká Kliment. Podle něj je problém i v tom,
že Liteň leží na okraji obou regionů. (pš)

Strážníci v Karlštejně zůstanou
ZASTUPITELÉ NA KONCI ROKU SVEDLI BOJ O OBECNÍ POLICAJTY

Pod hradem přibudou desítky bytů
STAVĚT SE BUDE V BÝVALÉM VÝZKUMNÉM ÚSTAVU I NA POLI

Karlštejn – Boj o zachování obecní policie
svedli na posledním letošním veřejném zasedá-
ní karlštejnští zastupitelé. Strážníky uhájili.
Na programu posledního zasedání karlštejnského
zastupitelstva v právě končícím roce bylo schvá-
lení rozpočtového provizória a změna rozpočtu z
roku 2004. „Dostali jsme velké dotace na vodo-
vod, což jsme museli v rozpočtu zohlednit. Navý-
šili jsme ho asi o 10 milionů,“ vypočetl starosta
obce Miroslav Ureš. Zvýšen byl také poplatek za
svoz odpadu, namísto původních 400 korun nyní
Karlštejnští zaplatí 450 Kč.
Nejbouřlivější debatu ale podle Ureše vyvolal

Karlštejn – Nové byty mají v příštích letech
vyrůst v Karlštejně. Parcely ke stavbě rodin-
ných domků chce odprodávat i radnice.
Nového majitele podle starosty Karlštejna Miros-
lava Ureše získala budova výzkumného ústavu
hutnictví a železa. „Prosklenou budovu odkoupi-
la společnost, která zde zamýšlí stavět malomet-
rážní byty pro mladé manželské páry,“ řekl Ureš
s tím, že byty by měly být dokončeny během
dvou let. Další byty se mají podle informací sta-
rosty stavět v areálu někdejšího státního statku.
Také obec má v úmyslu nabídnout lidem k zasta-
vění velké pole po pravé straně silnice vedoucí do
Litně. Právě tady ale v srpnu 2002 stála voda.
„Nebojíme se toho, tam byly pod vodou jen skle-

návrh jednoho z devíti přítomných občanů, který
požadoval zrušení obecní policie.
„Jeho argumenty byly, že je to drahé a navíc zby-
tečné,“ uvedl Ureš. Zastupitelé se podle něj  jed-
nomyslně shodli, že existence obecních strážníků
smysl má. „Policie je u nás i proto, že chrání lidi
před krádežemi, starší občany před podvodníky,“
míní Ureš. V současnosti obec zaměstnává tři
strážníky, za což platí milion korun ročně.
„Dokud na to obec bude mít, budeme obecní poli-
cii uchovávat,“ dodal první muž Karlštejna. Sou-
časně si postěžoval na malý zájem o veřejná zase-
dání. Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje
* Zhodnocení roku 2004, informace o územním
plánu a přehled akcí na rok příští byly hlavními
body posledního veřejného zasedání hlásnotře-
baňského obecního úřadu, které se konalo 27. 12.
„Starosta a místostarosta připravili zprávy o tom,
s čím se letos naše obec zabývala, členové komi-
sí pak představili plán svých prací na rok příští,“
řekla NN tajemnice obce Ilona Gartová.          (šm)
* Poplatek za svoz odpadu bude v Řevnicích v
příštím roce stejný jako letos: 400 Kč na osobu ve
městě trvale žijící. (pš)
* Plán pro město schválili řevničtí radní. „Jde o
výčet aktivit, kterým se budeme věnovat do konce
volebního období,“ uvedl starosta města Miroslav
Cvanciger. (pš)
* Elektrocentrálu za 199 tisíc si odvezl neznámý
motorista v noci ze 16. na 17. 12. ze stavby Diag-
nostického ústavu v Dobřichovicích. Dva měsíce
starý agregát na naftu byl připoután řetězy ke sta-
vební konstrukci. Zloděj musel překonat i provi-
zorní drátěnou bránu. Policie ověřuje svědectví li-
dí, kteří popsali dvě podezřelá auta. (vš) 

py,“ říká Ureš s tím, že zástavba je vedena  i v
územním plánu, který je před schválením.  Radni-
ce si od bytové výstavby slibuje příliv mladých li-
dí a dětí. Právě ty jim totiž scházejí ve škole.
„Kdyby se počet dětí zvýšil, nemuseli bychom se
obávat uzavření školy,“ sdělil starosta. O kolik se
počet Karlštejnských zvýší, Ureš přesně neví:
„Nyní máme 760 obyvatel, počítám, že do dvou
tří let by nás mohlo být tisíc.“   Pavla ŠVÉDOVÁ
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Děti na Skalce poslouchaly ticho
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 17)

Poberouní - Trempíři a »čundrá-
ci« jezdili do našeho kraje odjak-
živa. V Našich novinách se můžete
dočítat o nich, jejich zvycích i výp-
ravách do Poberouní a na Podbrd-
sko. Dnes vám nabízíme dokonče-
ní článku o vánoční pouti.       (NN)
Šli jsme celkem známou cestou (tu-
ším) po zelené až k rozvalinám kláš-
terních objektů na Skalce, které se v
důsledku důlní činnosti propadly.
Věděl jsem už z dřívějška, že kousek
od nich je bezpečné - nepropadající
se - místo, kde lze rozdělat oheň a
vyhlédnout si stromek k ozdobení.
Mezitím co Pavel s Ondrou připra-
vovali ohniště a dali se do vaření gu-
láše, děvčata vyhlídla vhodný stro-
mek a začala ho ověšovat přinesený-
mi ozdobami a pochutinami pro ptá-
ky, včetně už zmíněných Pavlových
párků. Teď se teprve prozradil obsah
více než objemných batohů Vládi,
Davida a Jiříka, kteří z nich vítězo-
slavně vyndali několik vlastnoručně

vyrobených ptačích budek a dokon-
ce i krmítko. Všechny byly rozvěše-
ny podle návodů nejen ve Foglarově
Kronice, ale dokonce i podle Skaut-
ského kalendáře z roku 1970, který s
sebou kdosi propašoval.
Neměli jsme při sobě teploměr, ale
zima dětem nebyla, protože byly ne-
ustále v pohybu. Jen jejich červené
tváře signalizovaly, že je konec pro-
since. Po improvizované sněhové
bitvě jsme uspořádali i Hon na med-
věda, při kterém jsme narazili na

zřetelné stopy zajíců i srnčí. Na od-
lévání stop jsme tentokrát neměli
potřebný materiál, proto jsme uspo-
řádali soutěž v rozpoznávání dalších
stop. Na bělostném sněhovém ko-
berci se dalo číst jak z učebnice pří-
rodopisu - v okolí našeho tábořiště
se napočítalo více než tucet stop
drobných i větších lesních tvorů.
Po pozdním obědě se děti sesedly na
pařezy a torny kolem dohasínajícího
ohně a potichu, abychom prý neruši-
li zvěř, zazpívaly několik koled. Po
posledních tónech Tiché noci všich-
ni ztichli a do tohoto ticha pronesl
ještě tišeji Pavel: „Slyšíte to ticho?“
Nikdo neodpovídal, protože všichni
najednou poslouchali ticho a měl
jsem pocit, že v očích některých z
nich se cosi zalesklo. Že by padající
sněhová vločka?
Když jsem se po letech sešel s jed-
nou účastnicí této vánoční výpravy,
řekla mi, že to byl jeden z jejích nej-
větších zážitků.     Vladimír ROGL

Výlet na zasněžené brdské Hřebeny o Vánocích byl pro mladé pražšté turis-
ty-trampy zážitkem na celý život.       Foto ARCHIV 

V

Ztratila se fenka
- kříženec staforda menšího vzrůstu.

Je rok a půl stará, světle hnědé barvy s bílou ná-
prsenkou. Slyší na jméno Enýs, nebo Angelína.

Pokud jste ji zahlédli, třeba i s někým, majitel to určitě není.

Prosím zavolejte na číslo 604 285 142.
Za každou pomoc budu velice vděčen...!Slevy krásných nových kol!

Mateřská škola ve Svinařích 

přijme učitelku 
na zkrácený úvazek 
(25 hodin týdně).

Podmínka: pedagogické 
vzdělání, nástup dle dohody. 

Bližší informace: ředitelka
školy, tel.732905066.

E-mail: ms.svinare@tiscali.cz
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Berounku jsem si hned zamiloval
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE SPJATÉ S NAŠÍM KRAJEM: MILAN RICHTERMOC

Poberouní - Před časem otiskly
Naše noviny rozhovor se spisova-
telkou Jaroslavou Pechovou, jež se
v knize Zpáteční lístek do posled-
ního ráje Oty Pavla vyznala ze své
lásky k Berounce. Půvab knihy je
umocněn romantickými fotografi-
emi Milana RICHTERMOCE.
Richtermoc se věnuje hlavně repor-
tážní a sociálně dokumentární foto-
grafii. Své »řemeslo« si osahal v do-
bách, kdy působil v Zemských novi-
nách a podílel se na mnoha obrazo-
vých publikacích či kalendářích. Vý-
tvarně spolupracoval i na audiokaze-
tách a kompaktních discích. 
Jaký je Váš vztah k Berounce?
Velmi, velmi dobrý!
Odkdy ji znáte, z dětství?
Víte, že ne? Já jsem se s touto půvab-
nou a kouzelnou řekou seznámil až
poměrně pozdě, někdy na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let,
kdy jsem viděl ve Světě v obrazech
fotografie Huga Pavla. V týdeníku
tehdy byly jeho fotografie a příběh,
který vyprávěl o své rodině,  mne za-
ujal natolik, že jsem další týden  se-

bral auto a rozejel se do míst, o nichž
hovořil. Setkání s Berounkou mne
okouzlilo na první pohled a vznikla
tak moje celoživotní láska. K řece
jsem si vždy  jezdil odpočinout. Vzal
jsem si fotoaparáty a fotil řeku i oko-
lí.  Berounku jsem si zamiloval tak,
že tam jezdím dosud. Vidím ji po-
každé jinou, ale vždy krásnou.
Vaše fotografie jsou součástí knížky
Jaroslavy Pechové o O. Pavlovi. Jak
jste se seznámili?
S Jaruškou jsme se potkali v roce
1999 v Salmovské literární kavárně,
kde Vráťa Ebr uspořádal poprázdni-
nové setkání přátel. Výtvarnice Inka
Delevová tam četla Jaruščinu  povíd-
ku o O. Pavlovi. Povídka mě nadchla
a hned jsem vycítil, že máme společ-
nou lásku a »krevní skupinu«.
Využil jsem této příležitosti, sezná-
mil se s ní a navrhl jí, že bychom o
Otovi a Berounce mohli spolu vy-
tvořit knížku. Já jsem už určitou
představu měl - tuto myšlenku jsem
v hlavě nosil sedm osm roků. Jaruš-
ka nebyla proti - ještě týž podzim
jsme spolu vyrazili poprvé k Be-
rounce a začali na knížce pracovat.
Jak vám to šlo?
Mám za sebou šestadvacet publikací
a ani Jaruška nebyla začátečnice.
Ačkoliv jsme se viděli poprvé, naše
spolupráce byla poznamenaná od za-
čátku tím, že oba jsme měli rádi Be-
rounku a Otu Pavla. Ovšem náš styl
práce je různý: zatímco já jsem klid-
ný člověk,  Jaruška je taková - řekl
bych – rtuťovitá. Chvilku trvalo než
jsme našli společnou řeč a cestu, ale
ta pak vyústila ve vynikající spolu-
práci.  Přiznám  se ale, že byly chví-
le, kdy jsme tak trochu i soupeřili,
ale teď je naše spolupráce harmonic-
ká. Velice si ji vážím, protože je to
talentovaná autorka, se kterou je ra-
dost spolupracovat.  
Co fotíte nejraději, krajinu?
Fotografováním krajiny se zabývám,
ale vydal jsem například také mono-
grafii o kardinálovi Vlkovi, o Janu

Palachovi či Vlastimilu Brodském.  
Co plánujete teď?
Za prvé bych chtěl příští rok, kdy by

se Ota Pavel dožil 75 let, s Jaruškou
uspořádat vzpomínkovou akci. Měla
by znovu vyjít kniha Zpáteční lístek
do posledního ráje a uvažujeme i o
knize nové.  Chystám  se do Berou-

na, kde máme mít  výstavu fotek. 
Máte nějaká přání do nového roku?
Protože mne trochu zlobí srdíčko,

nastupuji 7. ledna do IKEM. Proto
hlavně přeji dobré zdraví nejen sobě,
ale i přátelům, známým i vašim čte-
nářům. Máte-li zdraví, můžete mít i
vše ostatní.               Vladimír ROGL

Fotograf Berounky Milan Richtermoc. Foto ARCHIV

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

XVI. třebaňský Masopust
Sobota 5. února 2005

* 9.00 - masopustní průvod maškar
Hlásnou Třebaní

* 11.00 - zabijačka na návsi v Zadní
Třebani, vystoupení kapely TŘEHUSK
* 13.00 - masopustní fraška na návsi v
Zadní Třebani, hrají řevničtí ochotníci,

vystoupení souborů NOTIČKY, KLÍČEK
* 13.30 - průvod maškar Zadní Třebaní,

soutěž o nejlepší koblihu
Hned po skončení průvodu se koná posezení ve Společenském domě 

v Zadní Třebani. Hraje TŘEHUSK, vstupné dobrovolné.

***

V neděli 6. 2. se ve Společenském domě v Z. Třebani od 14.00 koná

Dětský karneval s kapelou TŘEHUSK 

PRODÁM
Úplně novou 

svářečku
220/380 V

- k tomu 2 kukly,
náhradní skla

- redukce napětí 
a elektrody

Volejte: 777 721 022 
- p. Pokorný
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Mezi golfovými jamkami pojedou lyžaři
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Obrátili jsme se kvůli tomu na pra-
covníky hydrometeorologického ús-
tavu, kteří jakoukoliv souvislost po-
časí a použití umělého sněhu pova-
žují za nesmysl,“ vysvětlil Matějček.
Přesto karlštejnská radnice zazna-
menala několik stížností. „Lidé tvr-
dili, že zasněžování na golfu ovliv-
ňuje u nás počasí,“ připustil starosta
Karlštejna Miroslav Ureš. Lidé po-
dle něj reagovali na fakt, že zatímco
okolí bylo bez  sněhu, v Karlštejně a
v Litni bylo bílo. 
Naopak Liteňští podle tamního sta-
rosty Karla Klimenta  zasněžování
berou s humorem. „Ten, kdo má zd-
ravý rozum, ví, že takto není možné
ovlivnit počasí,“ míní Kliment.       

Pavla ŠVÉDOVÁ

O tom, zda se nad Karlštejnem poje-
de světový pohár, se definitivně roz-
hodne 5. ledna.            Foto ARCHIV

Naše noviny - patnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku. 
Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam, 

M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová, J. Malý, V. Šedivý (vyřizuje
inzerci; 252 30 Řevnice, Fibichova 771, tel.+fax: 257720848), J. Kozák,

rediguje M. Frýdl (267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). 
Jazyková lektorka E. Malá, tisk UTAX Praha. 

Evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 26. prosince 2004.

Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Večerka Roubal a dcera,
obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u

Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní

úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod,
Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží.
E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz

Zlato vybojoval Květoň
V LETECH ZMĚŘILI SÍLY STOLNÍ TENISTÉ

Lety – Na Štěpána se v letovské so-
kolovně konal již sedmatřicátý
ročník vánočního turnaje ve stol-
ním tenise.
Patnáct borců z Letů a okolních obcí
se 26. 12. sešlo v letovské sokolovně
v devět ráno. Vánoční turnaj tu stej-
ně jako v minulých letech připravila
místní organizace Sokola. 

„Byli tu nejen domácí hráči, přijeli i
kluci z Radotína, Karlštejna. Žena
ovšem nehrála žádná,“ vypočetl or-
ganizátor turnaje Josef Cmíral a do-
dal, že se hrálo systémem každý s
každým.
Po urputných bojích, které skončily
až kolem čtvrté hodiny odpoledne, si
nakonec prvenství překvapivě vybo-
joval domácí hráč Jan Květoň. 
„Bylo to překvapení proto, že jas-
ným favoritem byl Jarda Bartůněk,
který je několikanásobným vítězem
turnaje,“ komentoval zisk zlata pro
Květoně Cmíral. Na stříbrnou příčku
se probojoval hráč z Karlštejna Ště-
pán Kočí. 
Favorit Jaroslav Bartůněk nakonec
skončil bronzový. 
Součástí turnaje byly ještě čtyřhry. V
nich se nejlépe dařilo dvojici Bartů-
něk – Čermák.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Sport po okolí
* Vycházku k brdskému Jezírku po-
řádají 1. 1. turisté ze Zadní Třebaně.
Sraz je ve 13.00 u místní lípy. (mf)
* Na novoroční Pochod hrdinů se
můžete 1. ledna vypravit s Turisty
severních  svahů Brd. Sraz je v 9.00
u kapličky v Malém Chlumci.    (mf)
* Novoroční turnaj rodin v basket-
balu se koná 2. 1. v Dobřichovicích.
Soutěží v něm rodinné týmy složené
ze dvou dospělých hráčů a dvou dětí.
Turnaj začíná v neděli od 10.00 v ha-
le BIOS. (pš)

Třebaňští fotbalisté
lyžovali v Itálii

Zadní Třebaň, San Martino -
Tradiční zimní soustředění tře-

baňských fotbalistů se letos
konat nebude. Místo toho vyra-

zilo 16 sportovců, z toho více než
půlka aktivních hráčů OZT, do
italského střediska San Martino

di Castrozza na lyže.
Čtyři dny se na svazích Dolomit

proháněli na výborně připravených
sjezdovkách, které ještě mimo
hlavní sezonu zely, zejména ve
všední dny, prázdnotou. Navíc,

jako by si objednali počasí, proto-
že po celou dobu pobytu bylo nebe
bez mráčku a teploty se pohybova-
ly kolem nuly. Většina účastníků

povedené výpravy se vrátila s opá-
lenou tváří. Po večerech někteří

neodmítli prohřátí v sauně či kou-
pel v bazénu a následné posezení

v pizzerii. (Mák) 

Řevnice – Druhou lednovou sobo-
tu odstartuje řevnický  turnaj v
pozemním hokeji Bandy cup. Ov-
šem jen v případě, že se podaří or-
ganizátorům zajistit hřiště.
V těchto dnech by se mělo rozhod-
nout, zda se napřesrok uskuteční
další ročník populárního turnaje v
pozemním hokeji. NN o tom infor-
moval jeden z hlavních organizátorů
Vladimír Strejček. „Pokud se bude
hrát, začneme 8. 1. v poledne,“ řekl

Strejček. Místo zatím určit nemohl.
„Hřiště na školní zahradě je prý ne-
bezpečné, když je namoklé. Uvažu-
jeme o fotbalovém hřišti za vodou,“
řekl Strejček. Zatím by se turnaje
účastnily stejné týmy jako v minu-
lých letech. Strejček ovšem uvítá i
nováčky. „Základ týmu by mělo tvo-
řit šest hráčů, nejvyšší možný počet
je deset,“ upřesnil s tím, že přihláš-
ky je možné získat v řevnickém Li-
dovém domě.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Hokejisté nemají, kde hrát
ÚČASTNÍCI TRADIČNÍHO TURNAJE SHÁNĚJÍ HŘIŠTĚ

Mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti
a dobré nálady v novém roce 

přejí  

Potraviny Nosek
majitel prodejny s kolektivem


