
MINISTR POD KARLŠTEJNEM. Zahájení mezi-
národního veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2005 se v Brně zúčastnil ministr životního pro-
středí Libor Ambrozek. Poskytl při tom rozhovor
Našim novinám. (Viz str. 2)     Foto NN M. FRÝDL

Popová superstar Pavel
Vítek si užíval na safari
Karlštejn - Do africké Keni zkraje roku vyra-
zil známý popový zpěvák a obyvatel Karlš-
tejna Pavel Vítek. Se svým přítelem a manaže-
rem Janisem Sidovským se rozhodli na vlastní
kůži prožít dobrodružství na safari.
Pavel Vítek a Janis Sidovský si exotickou dovole-
nou nadělili pod vánoční stromeček. Tak to ales-
poň napsala Mladá fronta Dnes.
„Vidět zblízka všechna ta divoká zvířata je nád-
herné, ale i trochu nebezpečné. Ale to mě právě na
tom strašně láká,“ uvedl Vítek.
Hvězda několika muzikálů se na cestu vybavila
pořádně: „Nechali jsme se naočkovat vším potře-
bným, s sebou jsme vzali léky a hlavně povolený
litr tvrdého alkoholu, to je základní medicína,“
sdělil tisku Vítek. (mf)

Myslivec z Hatí se zastřelil
přímo na posedu

Skuhrov - Skoncovat se životem se rozhodl
šedesátiletý muž z Hatí. Odchod ze světa zin-
scenoval dramaticky: zastřelil se na posedu.

O snesení zemřelého muže z posedu byli policií
požádáni řevničtí hasiči 29. 12.  Proč se šedesá-
tiletý myslivec z Hatí zastřelil, vyšetřuje policie.

Se sebevrahem se lidé rozloučili 8. ledna v
liteňském kostele. (vš, mf)

Okolní obce pomáhají Asii
MEZI POHŘEŠOVANÝMI ČECHY JE ŘEVNIČANKA KRISTÝNA JEDLINKOVÁ

Soutěž NN: Nejrychlejší
čtenář získá lístky na hokej

Chcete zhlédnout hokejové utkání pražské
Slavie s Plzní? Nebo byste se raději vydali na
veletrh nábytku či módy? Vstupenky na tyto

akce můžete vyhrát v naší masopustní soutěži.
Stačí odpovědět na následující otázku:

Kolikátý v pořadí bude letošní masopust v
Zadní Třebani pořádaný NN?

Správnou odpověď telefonujte 19. ledna od
9.00 na číslo 606 150 928. Kdo se dovolá
první, obdrží dvě vstupenky na zmiňované

extraligové utkání, které se koná 20. 1. Druhý
výherce dostane vstupenky na mezinárodní
veletrh nábytku, který se koná 3. až 6. 2. na

holešovickém výstavišti. Třetí šťastlivec získá
lístky na veletrh módy, jež se bude odbývat 9.

až 11. 2. v Praze – Holešovicích. (pš)

Řevničtí vyšlou transportér
Řevnice - Speciální obrněný transportér se zd-
ravotní posádkou asi vyšle na pomoc oblastem
v Asii postiženým cunami řevnická záchran-
ka. Jedná o tom s ministerstvem zahraničí. 
„Transportér zařízený pro zdravotně-záchranné
účely máme v republice pouze my. Je schopen
projíždět vodou, plavat i operovat na zemi, takže
by mohl sloužit záchranářům v místech, kam ne-
mohou ani vrtulníky,“ řekl NN šéf záchranky Bo-
řek Bulíček. „Problémem je zajistit letadlo, na je-
hož palubu by se transportér vešel,“ dodal. (šm)

Poberouní - Přes sto tisíc korun vyslaly radni-
ce dolního Poberouní do asijských oblastí po-
stižených ničivým zemětřesením a vlnami cu-
nami. V Thajsku je stále pohřešována i pěta-
dvacetiletá Kristýna Jedlinková ze Řevnic.
Katastrofa v jihozápadní Asii, při níž zahynulo na
sto šedesát tisíc domorodců i zahraničních turistů,

vyvolala po celém světě vlnu pomoci. Peníze i
materiální pomoc přichází z celého světa, pozadu
nezůstává ani dolní Poberouní.
Nejvíce peněz zaslala postiženým oblastem dob-
řichovická rychta. „Rozhodli jsme se uvolnit sto
tisíc korun,“ uvedl starosta obce Michael Pánek.
„Uvědomili jsme si, že když u nás byly povodně,
také k nám doputovaly milionové částky,“ vysvět-
lil Pánek. Dobřichovice poslaly částku prostřed-
nictvím společnosti Člověk v tísni: „Stejná spo-
lečnost u nás působila při povodních a nám se lí-
bilo, jak pečlivě pracuje,“ řekl Pánek.
Stejnou společnost si pro zaslání financí vybral i
Karlštejn, který uvolnil deset tisíc korun.
Také Lety uvažují o finanční pomoci. „Chceme
poslat deset tisíc, tento týden se kvůli tomu sejde
zastupitelstvo,“ řekl rychtář Jiří Hudeček.
Dvojnásobně vyšší částkou se rozhodla pomoci
radnice v Řevnicích. „Není to sice velký peníz,
ale kdyby každá obec dala stějně, dá to obrovské
peníze,“ řekl řevnický starosta Miroslav Cvanci-
ger. „Uvažovali jsme i o sbírce, ale její zorgani-
zování je příliš složité,“ dodal.
Peníze pro zdevastované oblasti vybírali i věřící v
Řevnicích. „Podařilo se shromáždit 40 522 korun,
které jsme zaslali na konto arcidiecézní charity,“
potvrdil řevnický farář Robert Hanačík.
Naopak svinařský starosta Vladimír Roztočil o
zaslání obecních peněz neuvažoval: „Myslím, že
kdo chtěl, nějak už na pomoc Asii přispěl,“ řekl.
V jihozápadní Asii je dosud pohřešováno deset
Čechů. Je mezi nimi i žena ze Řevnic Kristýna
Jedlinková. S německým přítelem trávila do-
volenou v Thajsku a do uzávěrky tohoto vydání o
ní nebyly žádné zprávy.            Pavla ŠVÉDOVÁ

18. ledna 2005 - 1 (384) 6 Kč

KAŠPAR S PANÁKEM. Tři králové letos prv-
ně koledovali nejen v Litni, ale také ve Svina-
řích. Na snímku svinařský Kašpar Martin
Hrubý. (Viz str. 3) Foto Vladimír ROZTOČIL

Dnes deset stra
n

Lety dluží Dobřichovicím

Důchodkyně přišly o tis
íce
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Dolní Berounka se v Brně nevytáhla
NA PRESTIŽNÍM VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU SE NEPREZENTOVAL ANI PODBRDSKÝ HORYMÍR

Poberouní, Brno – Přes jedenáct set vystavova-
telů z dvaceti šesti zemí se v polovině ledna
sjelo do Brna na mezinárodní veletrhy cestov-
ního ruchu Go a Regiontour. Šanci získat nové
turisty však »naše« mikroregiony nevyužily –
Dolní Berounka se v Brně prezentovala několi-
ka brožurami, Horymír vůbec.
Veletrh Regiontour, specializující se na prezentaci
jednotlivých oblastí České republiky, patří k nej-
prestižnějším akcím tohoto typu v zemi. Jedno-
tlivé regiony, města či specializované firmy se
snaží vzbudit zájem zástupců cestovních kancelá-
ří, centrál cestovního ruchu i novinářů a přilákat
jejich prostřednictvím turisty. Expozice jsou

mnohdy velmi nápadité. Kraje, města i obce se
předhánějí v nabídce barevných katalogů, brožur,
pohlednic, map, pozvánek na konkrétní akce. Le-
tos mohli hosté v Brně slyšet u jihomoravského
pavilonu cimbálovku, u valašského malou de-
chovku, u kladenského stánku pozorovali umělce
malujícího na (skoro) nahé tělo modelky, »na Slo-
vácku« se barvily kraslice, Příbramští zde byli v
historických havířských uniformách. Leckde nabí-
zeli krajové speciality, pivo, víno či pálenku.
Jak se o propagaci kraje okolo Berounky a na Pod-
brdsku snažili zástupci »našich« regionů? 
Nijak.
Dolní Berounka ve společném stánku s některými
obcemi okresu Praha-západ nabízela přesně čtyři
propagační materiály: Mapu a brožuru mikroregi-
onu, mapu Řevnic a propagační skládačku dětské-
ho folklorního souboru Notičky.
Podbrdský mikroregion Horymír v Brně nebyl
zastoupen vůbec.
Barvy oblasti tak hájil alespoň samostatný stánek

Berouna a Berounska, kterému »velela« Jana Fo-
rejtová vedoucí odboru kultury Městského úřadu
Beroun: „Beroun je turistickým městem, takže má
zájem lákat nové návštěvníky,“ řekla NN. „Určitě
máme co nabídnout – hrnčířské trhy, festival
Talichův Beroun, v nejbližším okolí Koněpruské
jeskyně, sklárny v Nižboru, jezdecké kluby. Také
se chystá výstavba aquaparku.“
O tom, že má účast na prestižním cestovatelském
veletrhu smysl, Berounští nepochybují. Ostatně už
nyní přemýšlejí o tom, jak vylepšit svoji prezenta-
ci na příštím ročníku Regiontour. Rádi by s sebou
do Brna vzali zadnotřebaňského dráteníka Petra
Musila. Miloslav FRÝDL

Stánku Berounska na veletrhu v Brně »velela« Jana Forejtová (vpravo).    Foto NN M. FRÝDL

Možnost propagace nebyla využita
M. CVANCIGER: PREZENTACÍ REGIONU BY SE MUSEL NĚKDO ZABÝVAT

Promarněná šance
Kraj na západ od Prahy, kraj okolo Berounky
a pod brdskými kopci, je turistickým eldorá-

dem. Tedy, spíš by mohl být. Zatím sem turistů
příliš nejezdí. Ti, kteří přijedou, se otočí na
Karlštejně, a zase mizí. Mohli by zůstat u

Berounky, v lesích na Hřebenech, mohli by
»objevit« Ameriku, Svatý Jan pod Skalou,

Srbsko, Skalku, mohli by zavítat do Lesního
divadla v Řevnicích či se zúčastnit některé z

mnoha kulturních akcí. 
Jenže to by se o téhle nabídce museli od něko-

ho dozvědět.
Veletrhy typu Regiontour se konají proto, aby
zástupci krajů či míst přesvědčili odborníky i
laiky, že stojí za to k nim přijet. Že zrovna u

nich uvidí či zažijí to, co jinde ne. Přesně tohle
měli dělat zástupci Dolní Berounky, Horymíra

či Karlštejnska v Brně. Nabízet své »zboží«
lákat cestovky i jednotlivé turisty na zajímavá
místa našeho kraje. Měli jim vnucovat mapy a

pohledy a brožury, pozvánky na vinobraní,
vinařské slavnosti, Staročeské máje, masopus-
ty, dixielandová odpoledne, divadelní předsta-

vení. Na cokoliv, co odlišuje náš region od
regionů jiných, co jej činí v očích potencionál-

ních návštěvníků zajímavým.
Turismus je jedním z nejvýkonnějších a nejper-
spektivnějších odvětví hospodářství, průmyslu.
České státní pokladně loni cestovní ruch vynesl

110 miliard (!) korun. Jednou bude vynášet i
dolnímu Poberouní a Podbrdsku. Mohl by už
nyní. Jenže to by se také pro to muselo něco

dělat… Miloslav FRÝDL

Brno, Poberouní – Zahájení mezinárodního ve-
letrhu Regiontour se zúčastnil také místopřed-
seda regionu Dolní Berounka a starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger. Po návratu domů odpově-
děl na dotazy Našich novin.
Dolní Berounka se na prestižním veletrhu ces-
tovního ruchu takřka neprezentovala. Znamená
to, že mikroregion nemá turistům co nabídnout,
že o turisty nestojí, nebo že považuje Regiontour
za akci, na níž se není třeba prezentovat? 
Mou snahou od založení Dolní Berounky bylo se

tohoto veletrhu účastnit. Pokaždé jsem tam dodal
potřebné materiály a osobně, kromě loňska, i při-
jel. Celé je to však o jednotlivých iniciativách, za
Dolní Berounku to není organizováno. Chtěl bych
ještě podotknout, že podobných festivalů je mno-
ho a tam se účastníme rovněž. Myslím také, že
Regiontour ztrácí na prestiži. 
Odborníci na cestovní ruch se však naopak sho-
dují, že prestiž Regiontour se zvyšuje. Přibývá vy-
stavovatelů i návštěvníků. Ostatně účast dvou
ministrů, několika hejtmanů, zástupce ruské am-
basády atd. na zahájení mluví sama za sebe. My-
slím, že Dolní Berounka promarnila velkou šan-
ci na sebeprezentaci…
Je asi pravda v tom, že možnost širší propagace
nebyla využita. 
Zároveň je třeba konstatovat, že takto pojatou pre-
zentaci bychom již nevsunuli do prostoru, který
nám byl k dispozici. Podstatné je však také to, že
takovouto prezentací by se musel někdo zabývat a
koncepčně ji připravit. 
Moje zkušenost z předchozích ročníků je, že náv-
štěvníci chtějí zejména získat něco zadarmo, cíle-
ných hostů shánějících informace příliš není, pře-
vládají návštěvníci z Brna a okolí, takže kulturní
akce Dolní Berounky jsou příliš vzdáleny. 
Možná i to je důvod, proč se tomu nikdo z Dolní
Berounky, tedy ani vedení, příliš nevěnuje.

Miloslav FRÝDL

Český kras je velmi
cenný, řekl NN ministr

Poberouní, Brno – Území kolem dolní
Berounky, Český kras, je krajem celosvětové-
ho významu. V rozhovoru pro Naše noviny to

prohlásil ministr životního prostředí Libor
Ambrozek. Je to území zajímavé pro příro-

dovědce i pro turisty, dodal.
Vláda již před několika lety zastavila projekt

výstavby cementárny v Tmani. Přesto se v dol-
ním Poberouní, v CHKO Český kras vápence
ve velkém těží dál. Nebudete tlačit na omezení

těžby?
Co se týče těžby vápenců v oblasti Čertových
schodů, existuje poměrně solidní spolupráce s
těžařskými firmami. Postupně by těžené území
mělo být rekultivováno. Navíc výroba cementů

u nás prochází určitou krizí, odbyt cementu není
tak velký. Dokonce se má zavírat jedna z

cementáren. Těžba se určitě nebude zvyšovat.
Snažíme se, aby území po těžbě bylo rekultivo-

váno, aby bylo vráceno přírodě.
Která cementárna se bude zavírat?

Králodvorská asi ne...?
Měla by být uzavřena právě jedna z cementáren
v okolí Českého krasu. Prodej cementu klesl až

o třetinu.
Jaký statut má z pohledu ministerstva životní-
ho prostředí oblast na dolním toku Berounky,

oblast Českého krasu?
Oblast Českého krasu je velmi cenným územím.

A to jak z hlediska ochrany přírody, tak co se
týká turistiky. Myslím, že je důležité, aby se

turisté dozvěděli nejen o Karlštejně. Například
kaňony Českého krasu jsou totiž územím světo-
vého významu. Probíhá tu světová hranice silu-
ru a devonu, to znamená oblasti prvohor. Což je
celosvětový geologický unikát. Turisticky je to

území velmi, velmi zajímavé. (mf)

INFOCREDIT, s.r.o.

realitní a dražební společnost

JSME MALÁ, ALE SPOLEHLIVÁ FIRMA
NABÍDNĚTE NÁM SVOJÍ NEMOVITOST

Zajistíme Vám bezstarostný prodej či
pronájem v západní části Středočeského kraje.
-------------------------------------------------------------
Kancelář: Palackého  70, Dobřichovice 252 29

tel.+fax: 257 712 671 tel.: 736 673 909
e-mail: info@infocredit-reality.cz

www: infocredit-reality.cz
kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová
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Tříkrálová koleda putovala do Asie
LITEŇSKÁ OMLADINA SI PŘI TRADIČNÍ OBCHŮZCE OBCÍ VYZPÍVALA DVA TISÍCE KORUN

Liteň - Tři králové v doprovodu
krojované Liteňské chasy se za
zvuků trumpety vydali na pochůz-
ku Litní. Vykoledované peníze
předali na pomoc asijským oblas-
tem poškozeným ničivým zemětře-
sením a řáděním vln cunami.
Druhou lednovou sobotu se v liteň-
ské sokolovně krátce po poledni se-
šla místní omladina, aby se počtvrté
vydala na tříkrálovou pochůzku. 
„Spíš bychom měli koledovat Hody,
hody doprovody,“ komentoval nebý-
vale teplé lednové počasí duchovní
vůdce chasy Richard Lukeš. 

Křídu donesli opozdilci
Zatímco v prochladlé tělocvičně se
dolaďovaly poslední tóny několika
písní, králové se soukali do dlouhých
hávů a papírových korun, Baltazar si
černil obličej, krojovaní opozdilci
donesli nezbytnou svěcenou křídu.
První štací byl dle zvyku domek ná-
čelníka Sokola bratra Svobody, pak
se pokračovalo k domku jednoho z
králů, rodině Münzbergrů. Ti koled-
níky štědře pohostili výtečnou slivo-
vicí a chlebíčky. Po hlasitém sboro-
vém zpěvu vyšly ze svých příbytků
zvědavě i dvě sousedky. 
Další Liteňáci se přidávali a zvali ke
svým domkům početnou skupinu,
aby jim Baltazar na vrata, dveře či
plynové HUP zapsal K+M+B 2005.
U všech stavení sbor zazpíval na uví-

tanou píseň My Tři králové, k dobru
pak přidával další koledy, které si

mnozí zpívali s sebou. Těžkou hlavu
a práci na celé odpoledne přinesla
návštěva krojované chasy Láďovi
Rysovi. Zatímco koledníky hostil
štamprličkou a česnekovou pochout-
kou, jeho pes se bez zaváhání a bez
pána vydal na pouť Litní.
Delší zastávky s občerstvením absol-
vovala omladina u Nosků a Houdků,
kde se podávalo svařené víno, štědří
byli rovněž Chocovi a jejich sousedé
Formanovi.
Stejně jako vloni nakonec nejvytrva-
lejší koledníky naložili předem zvo-
lení řidiči a odvezli na koledu ke svi-
nařské statkářce Janě Noskové. Ta v
přítomnosti části početné rodiny pří-
chozí jaksepatří pohostila.
Ve dvou desítkách stavení se chase
podařilo do proutěného košíčku na-
sbírat dva tisíce korun. 
„Letos jsme se rozhodli, že sumu ne-
dáme místní faře, ale přes společnost
Adra ji zašleme lidem do jihový-
chodní Asie postižené zemětřese-

ním,“ zakončil letošní takřka jarní
tříkrálovou pochůzku Richard Lu-
keš. Pavla ŠVÉDOVÁ

PÁLENKA PRO KRÁLE. Lecčím pohostili štědří Liteňané Tři krále při jejich obchůzce vsí. Jaroslav Forman serví-
roval pálenku. Foto Bohumil KŘEČEK

Svinařští koledníci
se dohodli u piva
Svinaře - Tři králové letos poprvé
obcházeli i Svinaře. Měli úspěch.
Trojice Martin Zíma, Martin Hrubý
a Zdeněk Salavec se rozhodla letos
překvapit Svinařské - 6. ledna se vy-
dala na Tříkrálovou koledu.
„Přiznávám, že nás to napadlo u pi-
va,“ říká jeden ze tří korunovaných
Martin Zíma s tím, že informace o
tradici si našli na internetu. „Odtud
jsme stáhli i koledu My Tři králové
jdeme k vám, kterou jsme zpívali,“
říká Zíma. „Vyrazili jsme až nave-
čer, jak jsme si přečetli, s první hvěz-
dou,“ říká s tím, že za večer obešli
asi patnáct domácností. 
Svinařským koledníkům nechyběly
bílé hávy z prostěradel, koruny jim
přichystaly učitelky ve školce. Všu-
de, kde byli, se králové pomocí křídy
samozřejmě zvěčnili.
„Obcházeli jsme jen známé. Říkali

jsme, že je to nultý ročník. A když se
to ujme, zopakujeme to,“ tvrdí Zíma.
Podle starosty obce Vladimíra Roz-
točila měli koledníci v obci velký
ohlas.  A co si Svinařští vykoledova-
li? „Hlavně veselou náladu. Peníze
jsme odmítali,“ uzavřel Zíma.     (pš)

Zastupitel-popleta
spustil poplach
Hlásná Třebaň - Hlouček členů
hlásnotřebaňského Sokola, kteří
schůzovali na zdejší rychtě 10. 1.,
byl náhle vyrušen členy hlídací
služby. Členové ochranky, jež střeží
obecní úřad, vyrazili chytat »naru-
šitele«. Proč? Jeden z činovníků
Sokola a současně i zastupitel se
totiž při dekódování vstupu na úřad
spetl a tím spustil alarm i poplach.
Zastupitelé teď údajně budou na-
cvičovat mačkání tlačítek.         (šm)

Zadní Třebaň - Počet návštěvníků
webových stránek Našich novin
se na začátku roku 2005 přehoupl
přes 50 000. Stránky poberoun-
ského občasníku vznikly na začát-
ku roku 2001; v současnoti na
nich můžete nalézt všechny člán-
ky Našich novin od Benátské noci
v roce 2000 do současnosti. 
Články můžete vyhledávat podle lo-
kalit, rubrik nebo podle vámi zada-
ných klíčových slov, můžete si je
vytisknout, poslat elektronickou
poštou známým, můžete ke každé-
mu článku přidat vlastní komentář,
který bude přístupný ostatním a do-
putuje i autorům. 
O tom, že stránky jsou hojně nav-
štěvovány, svědčí statistika provo-

zovatele. Podle ní navštívilo stránky
loni v  listopadu 4621 uživatelů in-
ternetu, průměrně 154 za den.  V
prosinci to bylo návštěvníků 5327
(průměrně 171 za den) a za polovi-
nu ledna 2005 zhlédlo stránky 1694
návštěvníků (154 za den).
Nejčastěji jsou stránky navštěvová-
ny mezi 12. a 13. 00 (že  by od-
polední siesta s oblíbenými novina-
mi?), nejvíce návštěv zaznamenaly
stránky 29. 12. 2004 - 354 za den. 
Nejvíc čtenářů je z Česka. Mezi
návštěvníky lze nalézt mnoho lidí z
Ameriky, ale i čtenáře z tak exotic-
kých států jako je Maroko, Argenti-
na, Taiwan či Hong-Kong. V pro-
sinci na stránky zavítal i  někdo z
Mosambiku.               Josef KOZÁK

Stoleté ženě z Haloun blahopřál ministr
M. DVOŘÁČKOVÁ SE DOŽILA STOVKY, A. MAŘÁNKOVÁ UŽ TO NESTIHLA

Halouny, Dobřichovice, Zadní
Třebaň - Sta let se 17. 1. dožila
Marie Dvořáčková z Haloun.
Stejné výročí oslaví 9. února oby-
vatelka domova důchodců v Dob-
řichovicích. Anežce Mařánkové
ze Zadní Třebaně, jež zemřela
před pár dny, by sto roků bylo
letos v červnu.
S kyticí a blahopřáním zamířil sta-
rosta Svinař Vladimír Roztočil s Ja-
nou Saneistrovou, předsedkyní mí-
stní školní a sociální komise, a pra-
covníkem berounského městského
úřadu za nejstarší obyvatelkou Ha-
loun, jež pod Svinaře spadají,  Ma-
rií Dvořáčkovou. Právě v pondělí
17. ledna se dožila sta let. 
„Blahopřání k jejím narozeninám
zaslal na berounskou radnici také

ministr. Přání paní Dvořáčkové sa-
mozřejmě předáme,“ uvedl Rozto-
čil, který přiznal, že stoleté rodačce
blahopřeje vůbec poprvé.
„Nevěděli jsme proto, co by bylo
nejvhodnějším dárkem. Domluvili
jsme se s dcerou paní Dvořáčkové,
u níž oslavenkyně bydlí. Prý má rá-
da kytky a nějakou by si přála do
pokoje,“ řekl svinařský rychtář,
který proto jubilantce předal velkou
pokojovou květinu.
„Paní Dvořáčkové přejeme hlavně
hodně zdraví, a doufáme, že naše
kytka jí pomůže s optimismem do-
žít se dalších kulatých narozenin,“
popřál první muž obce.
Za nejstarší Svinařankou zamířili
také členové poberounské hudební
skupiny Třehusk, kteří jí zahráli její

oblíbenou písničku a předali čers-
tvé vydání nezávislého poberoun-
ského občasníku Naše noviny s
článkem o ní. 
Třehusk by měl zahrát další stoleté
ženě 9. února, a to v dobřichovic-
kém domově důchodců. 
Naopak Anežce Mařánkové už po-
berounští muzikanti k oslavě stých
narozenin nezahrají. V červnu
2003, kdy slavila 98. narozeniny, se
s kapelníkem Třehusku dohodla, že
jí na počest stovky v roce 2005 ka-
pela zahraje její oblíbenou písničku
Čechy krásné, Čechy mé. Před pár
dny však Mařánková zemřela. Její
rodina a spoluobčané se s ní roz-
loučili v pátek 14. ledna v řevnic-
kém kostele.       Pavla ŠVÉDOVÁ,

Miloslav FRÝDL

NN se čtou i v Mosambiku
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Radnice připravuje nové »noviny«
DOBŘICHOVICKÝ OBECNÍ INFOLIST MÁ MÍT OD LEDNA NOVOU GRAFIKU I RUBRIKY

Dobřichovice – Celobarevný měsíčník nyní bu-
dou do schránek zdarma dostávat obyvatelé
Dobřichovic. Těšit se mohou i na novou grafic-
kou úpravu svého Informačního listu.
Novou grafickou úpravu bude mít od prvního le-
tošního čísla dobřichovický měsíčník, který rad-
nice zdarma distribuuje do tamních domácností. 
„List bude mít moderní grafiku, celobarevné st-
ránky a některé nové rubriky,“ popsal změnu sta-

rosta Michael Pánek s tím, že se chce měsíčník
více věnovat zejména názorům občanů. 
„Chceme noviny také více oživit fotkami,“ dodal.
I přes všechna vylepšení by podle Pánka neměla
radnice překročit rozpočet, který je na noviny ur-
čen. „Předpokládáme, že navýšení pokryjeme
zvýšenou inzercí.“
Radnice má v plánu nejen listy rozdat zdarma ob- Tipy NN

* Koncert Adamusova tria se v sále České pojiš-
ťovny v Berouně koná 18. 1. od 19.00. (pš) 
* Beseda z cyklu Po stopách historie města Be-
rouna se spisovatelem Jiřím Svobodou se v Mu-
zeu Českého krasu koná 20. 1. od 17.00. (pš) 
* Petra Petráková Slancová uvede svůj pořad v
černošickém Club Kině 21. 1. od 20.30. Hostem
večera bude Ivan Medek, vstupné 80 Kč. (pš) 
* Maturitní ples Střední pedagogické školy se
koná 21. 1. od 20.00 ve společenském domě
Plzeňka Beroun. (pš)
* Rockový mejdan kapel First Choice, Preweet
aj. začíná v černošickém Club Kině 22. 1. od
20.30. Vstupné 70 Kč. (pš) 
* Rybářský ples se ve společenském domě Pl-
zeňka v Berouně koná 22. 1. od 20.00. (pš)
* Školní ples se uskuteční 22. ledna od 20.00 v
sokolovně Osov. Hraje Ideál. (JoK)
* Ples žen můžete navštívit v Pavlíkově u Rakov-
níka 22. 1. Od 20.00 hraje Třehusk. (mf) 
* Písničkář Pepa Nos vystoupí 23. ledna od 18
hodin v řevnickém Zámečku. (pš)
* Koncert Blues Messenger můžete navštívit 28.
1. ve 20.30 v černošickém Club Kině. Uslyšíte
bluesovou klasiku - R. Johnsona, W. Dixona, M.
Waterse, J. Wintera. Vstupné 70 Kč. (pš)
* Pohádka O dvanácti měsíčkách bude k vidění
28. 1. od 10.00 v sále černošického Kulturního st-
řediska. Účinkuje divadélko Romaneto. (pš)
* 134. Reprezentační ples starobylého spolku
Vltavan se koná 28. 1. od 20.00 v Národním domě
na pražském Smíchově. Hraje orchestr J. Štědroň-
ského a Třehusk. (mf)
* Hasičský ples se koná 29. 1. od 20.00 v černo-
šickém hotelu Slánka. Hraje Třehusk. (mf)
* Karneval pro děti je připraven 29. 1. od 14.00
v Club Kině Černošice. (pš)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
22. 1. 18.00 VESNICE 
29. 1. 18.00 PŘÍBĚH ŽRALOKA

KINO MÍR BEROUN
17. 1. a 18. 1. 17.30 SUPER PROHNILÍ 
19. 1. a 20. 1. 18.30 DANNYHO PARŤÁCI 2
21., 22. a 23. 1. 18.30 DANNYHO PARŤÁCI 2
23. 1. 15.30 PŘÍBĚH ŽRALOKA
24. 1. 17.30 PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY
24. 1. 20.00 DANNYHO PARŤÁCI 2
25. 1. 20.00 ŠUNKA, ŠUNKA
25. 1. 17.30 PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY
26. 1. 18.30 PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY
27. 1. 17.30 a 20.00 KAMEŇÁK 3 
28. 1. 17.30 a 20.00 KAMEŇÁK 3 
29. 1. 17.30 a 20.00 KAMEŇÁK 3 
30. 1. 17.30 a 20.00 KAMEŇÁK 3 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
22. 1. 18.00 a 20.00 JÁ, ROBOT  )
29. 1. 18.00 a 20.00 COLLATERAL  

KINO ČERNOŠICE
18. 1. 20.00 TATÍNEK  
23. 1. 16.00 SHREK 2  
25. 1. 20.00 ŽENY PRO MĚNY  

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech:
KAFE A CIGÁRA (USA) - výstřední badatel
Phileas Fogg vynalezl letadlo, elektřinu… ale
svět v něm vidí outsidera. Proto se vsadí, že oble-
tí zeměkouli za verneovských 80 dnů… 
OKRSEK 49 (USA) - příběh baltimorského po-
žárníka Jacka, který se mění z nováčka v ostříle-
ného bojovníka s ohněm. Jednou se ocitne upro-
střed nejhrozivějšího požáru své kariéry… 
ŽRALOK V HLAVĚ (ČR) - je mu 40 možná 60
let a neví, co se životem. Pak potká dámu a věci
se začnou měnit. Oldřich Kaiser a Jana Krausová
v komorním příběhu o samotě.   (šm)

V Suchomastech budou
k vidění stovky králíků
Suchomasty – Tradiční výstava drobného zví-
řectva se 22. ledna koná v Suchomastech.
Od sobotního rána budou v suchomastském
mlýně k vidění stovky králíků, holubů, drůbeže. 
„Výstava je u nás již vyhlášená. Pořádají ji míst-
ní chovatelé, jejichž sdružení funguje už čtyřicet
let,“ uvedl starosta obce Josef Štěpán. Na ledno-
vé akci bude vystaveno 222 králíků, 300 holubů,
100 kusů drůbeže, chybět nebude ani občerstvení
a tradiční tombola. 
Suchomastští chovatelé sklízejí úspěchy i na
mezinárodních výstavách. „Vloni v listopadu se
například zúčastnili 27. Evropské výstavy v Pra-
ze a umístili se velmi dobře,“ řekl starosta a do-
dal, že spolek chovatelů se obec snaží podporovat
i finančně. „Stejně tak přispíváme místním hasi-
čům a hráčům malé kopané.“                               (pš)

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník 
Vám nabízejí profesionálně zpracovanou 

VIDEOKAZETU

PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní Třebaň 

- Lochovice 18/9/04
* císařpán * program ve stanicích * hasiči,

turisti, vodníci * délka 30 min., cena 300 Kč

Kazety je možné objednat elektronicky na
adrese nase.noviny@zadnitreban.cz, nebo:
P. ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)
M. FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

Hlásnotřebaňští plánují
Velikonoční tancovačku
Hlásná Třebaň – Velikonoční bál se letos prv-
ně chystají uspořádat v Hlásné Třebani. NN
to sdělila tamní zastupitelka Jana Gartová.
„Měl by se konat v neděli před pomlázkou a po-
kud se nic nezmění, bude mít nefalšovaný veli-
konoční ráz. Píšťalky, malovaná vejce, hodovač-
ky, spousta květin… vaječný koňak,“ dodala
Gartová. Kdo bude na březnovém bále hrát, je
zatím tajemství. (šm)

TJ Ostrovan Zadní Třebaň  –  Klub českých turistů
zve všechny příznivce na

9. CANDRBÁL
v sobotu 22. ledna 2005, začátek ve 20.00 hod.

ve Společenském domě v Zadní Třebani

k tanci a poslechu hraje GALAXIE 
vstupné 45,- Kč - bohatá tombola - každý lístek vyhrává 

dražba - překvapení
***

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě

Oznamujeme Vám, 
že Lékárna v Řevnicích 

pro Vás otevřela novou prodejnu

ZDRAVOTNICKÝCH
POTŘEB

V Řevnicích, Komenského 1100

Tel.: 257 720 586
Otevírací doba: 

Po-Pá 8.30 až 17.00 hodin
So 8.30 až 11.30 hodin

Pohádky se budou hrát
v Černošicích i Mníšku
Dobřichovice, Mníšek pod Brdy - Pohádku

Císařovy nové šaty uvidí děti v druhé polovi-
ně ledna v Dobřichovicích. Pro nejmenší

jsou určena také nedělní představení v mní-
šeckém Divadélku K. 

Klasickou pohádku H. CH. Andersena v netra-
dičním pojetí alternativního divadélka Krab se
spoustou písniček a loutek můžete zhlédnout v
dobřichovickém sále Dr. Fürsta 22. 1. od 15.00.

Maraton pohádek je připraven v mníšeckém
kulturním stánku Jana Rosáka. Začíná 30.

ledna, kdy zde maňáskové divadlo Sluníčko
sehraje pohádku O zvířecí chaloupce. 

O dva týdny později budou moci prckové vidět
představení O babě chřipce. Poslední únorová

neděle bude patřit pohádce O zlaté rybce 
v podání souboru paní Frištenské. 

Všechna dětská představení začínají ve 14
hodin a vstupné na ně činí 40 Kč. (pš)

čanům, část míní nabízet v místních prodejnách. 
„Současný náklad tisíc kusů by se měl zvýšit asi
o sto. Nemáme ale ambice se dál rozšiřovat,
chceme jen, aby si pár výtisků mohli koupit i ti,
kdo naši obec jen navštěvují a mají zájem o infor-
mace.“ Pavla ŠVÉDOVÁ
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Na Berounsku se chodilo s liškou
NĚKDE SE O MASOPUSTU STŘÍLEL MEDVĚD, JINDE PRO ZMĚNU TOPILI SOUDEK OD PIVA

Maškary, jako medvěd, vlk či liška, zdobily v
českých krajích obchůzky o masopustu. Tím
byl míněn čas od Tří králů do Popeleční středy,
kterou podle církevního kalendáře přibližně
šest týdnů před Velikonocemi začínalo postní
období. Vyvrcholení a současně »odchod ra-
dosti« představoval masopustní průvod.
Význačnou postavou při masopustních zábavách
býval medvěd. Objevoval se nejčastěji ve střed-
ních, jihozápadních a jižních Čechách. Chasník,
který medvěda představoval, měl obrácený kožich
podšitý černým beránkem, nebo byl obtočen třás-
nitou hrachovinou a obvázán slaměnými povřísly.
Kousky hrachoviny a slámy hospodyně podkláda-
ly na hnízda drůbeži, aby prospívala. Medvěd měl
na hlavě černou kuklu a čepici ze slámy. Za hudby
a zpěvu chodil průvod po staveních, kde dostával
pohoštění a připíjelo se. Obvykle byl v průvodu
»zastřelen« medvěd. Následoval tanec a všeobec-
né veselí masopustních maškar i diváků.

Chození s liškou
Na Rakovnicku, Berounsku a Sedlčansku byl do
19. století dodržován zvyk »chození s liškou« či
»liščí neděle«. Většinou šlo o první neděli po Po-
peleční středě. Den předtím zavěšovali na strom
rodiče preclíky a dětem se říkalo, že tam skákala
liška a preclíky, které měla zavěšeny na oháňce,
ztratila. Při chození se oblékla žena do kožichu
obráceného naruby, za oháňku sloužilo povříslo
propletené trním. Na obličeji nosila škrabošku
tvaru liščí mordy, na hlavě beranici. V košíku s
preclíky měla i nádobku s vodou, kterou vykropo-
vala stavení, aby se vydařila drůbež, rozdělovala
preclíky a děti šlehala oháňkou, aby byly hodné.
Poslední tři dny před Popeleční středou byly na
Chodsku »voračky«, v nichž masopust vrcholil.
Několik týdnů předtím si chlapci zamlouvali mu-
zikanty. Voračky platila děvčata, chlapci platili jen
muzikanty. O „voračkách“ veselí trvalo s krátký-

mi přestávkami celé tři dny. V úterý masopust do-
sáhl vrcholu. Někdy až k ránu dali mladí poslední
sbohem a s masopustem se rozloučili zpěvem:
„Masopust držíme, nic se nehádáme pospolou.
Proč bysme se hádali, když sme se tak shledáli po-
spolou. V dobrým sme se sešli, v dobrým se rozy-
jdem pospolou. Dřív než se rozyjdem, eště sobě
připijem pospolou“.
Odpoledne na Popeleční středu se chlapci oblékli
za maškary – za hrobaře, kozu, starou bábu. Jeden
z nich byl za kněze, dva za ministranty a za nimi
na nosítkách od hnoje nesli oblečeného slaměné-
ho panáka a šli pochovávat masopust. Poslední na
kobyle jela Smrt s kosou. Průvod vedl dudák.
Cestou chlapci a děvčata zpívali a chlapci rozbíje-
li staré hrnce a sklenice. Panáka donesli k potoku,
kde ho »utopili«. Někdy se místo panáka házel do
vody soudek od piva s popěvkem: „Huž je maso-
pustu málo, přestanou muziky, koupíme si růže-
nečky, bureme se modliti.“      Lumír KOTHERA

Ivana Faryová a Jiří Vitouš na masopustu v Zadní Třebani.            Foto B. KŘEČEK(www.fotobk.wz.cz)

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

XVI. třebaňský Masopust
Sobota 5. února 2005

9.00 - 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 

Po únoru 1948 se zpívalo:
„Máme Martu prdelatou...“
Máme tu nový rok a s ním i masopust, který roz-
tančí i ty nejmenší vesnice. Vzpomněl jsem si, jak
se před padesáti lety slavilo na moravských  ves-
nicích – kde jsem tehdy jako dospívající kluk žil.
Masopust v prvních letech po »vítězném únoru«
příliš veselý nebyl. Alkoholové opojení i dechovka
ale dokázaly alespoň na chvíli zahnat černé můry
myšlenek o zakládání kolchozů,  vyhánění sedláků
z rodných gruntů i jejich žalářování. Snad proto si
bývalí členové zrušené strany národně socialistic-
ké dávali po půlnoci hrát  „Červený, bílý, to se mi
líbí...“ Rozkulačovaní sedláci zase zpívali: „Co
sedláci, co děláte, koně máte, neoráte?“ A sami si
odpovídali: „Koně jsem dal do kolchozu, nechal
jsem si jenom kozu.“ Kozí příběh tím nekončil,
protože i tento rohatý tvor měl pokrokové názory:
„Mé-é-é-é, já chci taky do je-zé-dé.“ 
Vděčným tématem písní bývala poúnorová první
»dáma« Marta Gottwaldová, o jejímž IQ i těles-
ných proporcích se vyprávěly legendy. Bez ohledu
na atmosféru strachu, již komunisté šířili, se na
zábavách pělo: „Haj, husičky haj, přes zelený háj,
máme Prahu stověžatou a v ní Martu prdelatou.“ 
Zábava dostala správné grády k ránu, kdy před-
chůdci chuligánů, pásci, zpívali »fláky« typu
„však nám jednou bude hej, až tu budou hoši z u-
es-ej“.  Na což svazáci z kulturní úderky odpoví-
dali častuškou o sovětské delegaci: „Prijechali
Astrachánci, mnógo vódky vypili, vsje děvočky
pojebali, do pijána nablili.“          Vladimír ROGL

První slaví Svinařští
Svinaře - První oslavy masopustu v pobe-

rounském kraji se budou odbývat ve
Svinařích poslední lednovou sobotu.

Masopustní veselí v sobotu 29. 1. před svinař-
ským hostincem U lípy odstartuje v 11.00 zabi-
jačka. „Budeme prodávat jitrnice, jelita, tlačen-

ku, ovar, černou polévku,“ řekl starosta obce
Vladimír Roztočil.

V půl druhé se od hostince vydá maškarní prů-
vod, do kroku mu bude vyhrávat poberounská
kapela Třehusk. „Masku ještě nemám, ale jsem
domluvený, že si něco vypůjčím z Národního

divadla,“ přiznal první muž obce. Naopak stat-
kářka Jana Nosková má již převlek vymyšlen.

„Za co ale půjdu, neprozradím,“ uvedla.
Na večerní 20.00 je připravena v hostinci zába-

va, při které bude hrát skupina Gama. (pš)

Dostal se do literatury...
Věhlas zadnotřebaňského masopustu už dávno
přesáhl hranice regionu. Ve výpravné publikaci

Jiřiny Lahghammerové Lidové zvyky (NLN
2004) se píše: „Známé a navštěvované jsou
masopustní oslavy v jihočeském Milevsku,

novodobé v Roztokách u Prahy nebo v Zadní
Třebani na Berounsku.“ Z třebaňského maso-
pustu jsou v knize dva snímky - na jednom je
věštkyně v podání Aleny Říhové, na druhém

medvěd s medvědářem, policajt i bakchus. (mf)
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Dobnet otevřel informační kancelář
BEZDRÁTOVÁ REGIONÁLNÍ INTERNETOVÁ SÍŤ CHYSTÁ ROZŠÍŘENÍ DO ČERNOŠIC A NA PODBRDSKO
Dobřichovice - Občanské sdružení
DOBNET, provozující bezdráto-
vou síť stejného názvu s přístupem
do internetu, otevřelo začátkem
ledna na náměstí v Dobřichovicích
informační kancelář.
Zde mohou zájemci o připojení ob-
držet informace o sdružení a provo-
zu sítě. Stávající členové a uživatelé
sítě zde mohou řešit případné pro-
blémy, objednat nové služby a zapla-
tit bez dalších poštovních či bankov-
ních poplatků členské příspěvky. In-
formační kancelář bude otevřena v
pondělí odpoledne, ve středu dopo-
ledne a v pátek odpoledne. Vždy v
pátek bude přítomen jeden z členů
rady sdružení, schopný řešit podrob-
něji i případné technické problémy. 
Signál sítě DOBNET pokrývá území
dolní Berounky od Všenor přes Dob-
řichovice, Karlík, Lety, Řevnice až k
Hlásné Třebani a Svinařům. V reali-
zaci je rozšíření pokrytí na celé
území Všenor, Zadní Třebaně, Hatí a
Haloun. Vrcholí jednání s SBD
Dobřichovice o zasíťování všech by-
tových jednotek na sídlišti Za Par-

kem. V plánu je rozšířit pokrytí v ob-
lastech Černošice-Vráž, Karlštejn,

Skuhrov, Podbrdy, Vižina, Osov, Sk-
řipel a Hostomice. K dispozici pro

připojení je 16 přístupových bodů, v
roce 2005 se jejich počet má rozšířit

o osm. Kontakt: DOBNET, o.s.,
informační kancelář, Palackého 27,

252 29 Dobřichovice, tel. 775 362
645, případně e-mail: info@dob-

net.cz nebo web: http://www.dob-
net.cz.     Michal NEŠPOR

DOBNET provozuje internetovou síť v údolí Berounky. Nyní chystá rozšíření na Podbrdsko.                    Foto ARCHIV

V těchto dnech si připomínáme 20. výročí
úmrtí a sté nedožité narozeniny naší

drahé maminky, babičky a prababičky
paní

ANTONIE NOVÁKOVÉ
ze Zadní Třebaně.

Vzpomínají dcery Stanislava a Irena 
s rodinami

Oslavy hasičů zhatilo počasí
Osov - Špatné počasí ke konci roku zmařilo
plán části osovských hasičů na netradiční osla-
vu pod širým nebem. 
Chystali se totiž večer vyjít do kaštanové aleje
nad Osov, kde by při ohni oslavili příchod nové-
ho roku. Nakonec to však vzhledem ke stavu bláta
vzdali a oslavovali doma. (JoK) 

Členové si připili šampaňským
INFOKANCELÁŘ DOBNETU MÁ SLOUŽIT VEŘEJNOSTI I ČLENŮM SDRUŽENÍ

Teplá zima škodí révě,
mráz ji může zničit

Karlštejn - Nezvykle teplé počasí neprospívá
vinné révě. „Pokud teď uhodí silné mrazy,
může být po úrodě,“ varuje Robert Žára z
Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně.

Podle Žáry je problém v tom, že réva nestačila
zazimovat. Kvůli teplu a vlhku mají některé

odrůdy otevřené pupeny. 
„Nastanou-li nyní silnější mrazy, můžou keře

hodně vymrznout,“ říká Žára s tím, že záleží na
tom, zda se bude ochlazovat postupně či náhle.
„Mírné ochlazení by révě nevadilo. Kdyby ale
uhodilo mínus patnáct, některé narašené odrů-

dy by zmrzly.“
Je možné révu proti mrazům ochránit? Podle

Žáry to jde, nikoliv ale na Karlštejně. „Keře se
dají zakouřit, zateplit, ale u nás na Karlštejně s

tím nic neuděláme,“ přiznává. (pš)

PRODÁM
Úplně novou 

svářečku
220/380 V

- k tomu 2 kukly, náhradní skla
- redukce napětí 

a elektrody

Volejte: 777 721 022 
- p. Pokorný

Dobřichovice - Šampaňským si připili členové
rady občanského sdružení DOBNET a jeho
hosté na zahájení provozu nové informační
kanceláře. Její provoz byl slavnostně odstarto-
ván v pondělí 10. ledna v Dobřichovicích.
Informační kancelář sdružení Dobnet, které v
poberounském a podbrdském regionu provozuje
bezdrátovou internetovou síť, se nachází vedle
dobřichovického nákupního střediska. Kromě
návštěv zájemců o připojení by měla sloužit rov-
něž radě sdružení pro jednání.
„Scházíme se každých čtrnáct dní. Toto je naše
jubilejní čtyřicátá schůzka,“ řekl na úvod slav-
nostního setkání předseda rady Michal Nešpor.
Kromě něj a dalších tří členů rady se otevření
kanceláře zúčastnil také někdejší starosta Dobři-
chovic Václav Kratochvíl, majitel budovy, v níž

informační kancelář sídlí, a její nová pracovnice
Radka Beránková. „V budově už bylo několik
nájemníků. Většinou se jim ale moc nedařilo, a to
i přesto, že nájem nebyl vysoký. Věřím ale, že
DOBNETu se povede dobře,“ popřál majitel
budovy, který místnost sdružení pronajal. 
Podle Nešpora byl dům před dvěma roky pod vo-
dou. „Museli jsme ho kompletně opravit. Jsou tu
nová okna, zdi, podlahy, elektrika, zbývá udělat
venkovní reklamní ceduli,“ vypočetl předseda
rady s tím, že s mnoha pracemi vypomohli členo-
vé sdružení. 
„Věřím, že za rok bude mít naše sdružení pětkrát
více nikoliv členů, ale uživatelů,“ naznačil chy-
stané změny ve sdružení jeho předseda. Dodal, že
nyní se členská základna pohybuje nad hranicí
čtyři sta lidí. Pavla ŠVÉDOVÁ

Silvestrovské oslavy se obešly bez zranění
ŘEVNIČTÍ HASIČI VYJÍŽDĚLI K POŽÁRU DO HOSTIVIC, ZÁCHRANÁŘI SE MĚLI CO OHÁNĚT NA LIPNĚ

Řevnice, Černošice, Osov - Kvůli silvestrov-
ským oslavám nebo jejich následkům nemuse-
li řevničtí policisté letos zasahovat, téměř klid-
nou noc měli i hasiči. Odpalovaná pyrotechni-
ka nikoho v místním rajónu nezranila.
K největšímu zásahu silvestrovsko-novoroční no-
ci vyjížděli hasiči po půlnoci do Hostivic, tento
výjezd však se světlicemi nebo petardami nesou-
visel. Muž si přitápěl elektrickým teplometem,
usnul a od žáru se vzňalo zařízení bytu. 
„Šel spát po Silvestru a nechal puštěný teplomet.
Naštěstí byli známí na zahradě, tak měl štěstí, že
neuhořel,“ komentoval důvod včas odhaleného
požáru Marek Stolinský z řevnické stanice středo-
českých hasičů. Přátelé vnikli do domu, muže
probudili a zavolali hasiče. V té době byl už ale
přidušený kouřem, takže musel být ošetřen zá-
chrannou službou.

K požáru vyjela cisterna z Řevnic, hlavní díl
hašení však obstaral místní dobrovolný sbor. 
Klidného Silvestra měli i řevničtí záchranáři.
„V okolí Řevnic jsme nebyli během posledního
dne roku 2004 voláni k žádnému závažnému pří-
padu. Ošetřili jsme pár drobných poranění, vyjeli
k případu dušnosti, ale proti jiným letům byl cel-
kem klid,“ řekl NN šéf záchranné služby Bořek

Bulíček. „Trochu víc případů bylo na našem li-
penském stanovišti, kde jsme ošetřili a odvezli do
nemocnice v Českém Krumlově hocha, jemuž
dělbuch vlétl do obličeje a způsobil mu tržnou rá-
nu,“ dodal záchranář s tím, že na Lipně zasahova-
li v jednom kuse 31. 12. od 23.00 až do 8.30 1.1.
„Hodně lidí jsme ošetřili v silvestrovském a vá-
nočním čase na šumavské sjezdovce Kramolín.
Šlo především o zlomeniny a úrazy hlavy,“ dodal.

Neslavný začátek roku
První den roku 2005 začal neslavně pro řidiče ve
středním věku a řidičku - jejich auta do sebe nara-
zila 1. ledna odpoledne za závorami v Černoši-
cích. „Odvezli jsme po ošetření s drobnými poh-
možděninami do nemocnice v Motole posádky
obou aut. Tedy muže, jehož vůz dostal smyk, i že-
nu se dvěma dětmi z druhého auta, které se dosta-
lo do kolize bez vlastní viny,“ řekl Bulíček.

Michaela ŠMERGLOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ
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Důvěřivé důchodkyně přišly o tisíce
FALEŠNÍ OPRAVÁŘI SE VLOUDILI DO DOMÁCNOSTÍ STARŠÍCH ŽEN V DOBŘICHOVICÍCH I ČERNOŠICÍCH

Dobřichovice, Černošice – Pod záminkou vý-
měny vypínačů nebo kontroly elektroměru se
vloudili zloději do domácností dvou starších
žen. Obvykle nesli pro obyvatelku bytu i pení-
ze v neúměrně vysoké bankovce, při rozměňo-
vání však žena přišla o všechny úspory.
Před domkem v Dobřichovicích, kde žila 79 letá
nájemkyně, na ní 22. 12. čekala dvojice mužů,
kteří jí okradli o 5500 Kč. Stejnému popisu pa-

chatelů odpovídá i podobný případ z 4. 1. v Čer-
nošicích, odkud si zloději odnesli 45 000 a vklad-
ní knížku. 
Podle policie se nejedná o jediný podobný případ
v okolí. I na Karlštejnsku byl scénář podobný:
„Řeknou, že nesou přeplatek 2000 a mají pětitisí-
covku. Paní je pustí dovnitř, jde si pro částku na
vrácení a od té chvíle už pachatelé vědí, kde má
schované peníze,“ říká vedoucí řevnické policie
Vít Lazar. Jeden ze skupinky zlodějů si pak vzpo-
mene, že chce ukázat ještě pojistky, elektroměr či
uzávěr plynu a odejde s majitelem do odlehlejší
části domu. Druhý zloděj se zmocní zbytku úspor
a po příchodu kolegy odcházejí. Že byli důchod-

ci okradeni, zjišťují až po odjezdu »opravářů«. 
Podle policistů by lidé neměli být k cizím osobám
tak důvěřiví: „Ať si řeknou o nějaký průkaz, že se
opravdu jedná o zaměstnance rozvodných závodů
a ať platby vždy vyřizují venku,“ radí Lazar. 

Vilém ŠEDIVÝ

Řevnické Lesní divadlo
dostane nové lavičky
Řevnice - Nových laviček se letos dočkají hosté
unikátního řevnického Lesního divadla.
Dřevěné lavičky v Lesním divadle dosloužily. Po
několika festivalech dostaly natolik zabrat, že se
radnice rozhodla pořídit posezení nové. „Budou
vyměněny všechny lavice, jen dřevo vyjde na 20
tisíc korun,“ řekl starosta města Miroslav Cvanci-
ger. Dodal, že za poničení lavic zaplatil organizá-
tor loňského festivalu ŘEV Řevnice 6 tisíc korun.
Na léto chystají řevničtí ochotníci hned několik
her - muzikál Limonádový Joe, Brouka v hlavě a
pohádku Michaely Šmerglové. (pš)

Kanalizace v podhradí
bude co nevidět hotová
Karlštejn - Ještě v lednu, nejpozději v únoru
skončí v Karlštejně výstavba kanalizace.
NN o tom informoval starosta Miroslav Ureš s
tím, že v březnu by se mělo započít s povrchový-
mi úpravami ulic. „Rozhodně nebudeme dávat ce-
lý nový povrch, na to nemáme,“ vyloučil Ureš a
dodal, že na opravu všech komunikací by bylo
třeba 50 milionů. V březnu by měl být na kanali-
zaci napojen obecní kemp. V kempu chce radnice
rovněž vysadit sedmnáct nových stromů. (pš)

Letovská průmyslová
zóna se dále rozroste
Lety – Průmyslová zóna v Letech se dále

rozrůstá. Přibýt by měla prodejna automo-
bilů, velkoobchod s papírem i truhlářství.
Další provozovny v blízké době přibudou v
průmyslové zóně v Letech. Jak NN potvrdil

starosta obce Jiří Hudeček, již nyní je rozšířena
prodejna motocyklů Honda. „Vyjadřovali jsme
se i k velkému projektu nové prodejny aut. V

jaké je to fázi nyní, nevím, ale my jsme souhlas
se stavbou dali,“ řekl. Vedle tenisové haly má
vyrůst velkoprodejna s papírenským zbožím,

která již podle Hudečka dostala stavební povo-
lení. „Blíže k Dobřichovicím by mělo stát nové

truhlářství,“ dodal Hudeček. Vysvětlil, že
letovská radnice plánovala vybudování rozsáhlé
průmyslové zóny především díky přílivu finan-
cí od podnikatelů do obce. „Pak ale vyšel nový
zákon o přerozdělování daní a my teď ze zóny

nemáme vůbec nic,“ postěžoval si. (pš)

Svatby budou v Zámečku,
úředníci potřebují prostor
Řevnice - Oprava instalace řevnického Zámeč-
ku je hotova. NN to potvrdil starosta města Mi-
roslav Cvanciger s tím, že vlhkost v přízemních
třídách ustoupila.
Nyní má radnice v plánu pronajmout sklepní pro-
story, zatím však o případném uživateli nejednala.
V úmyslu má město rovněž více využívat prostor-
ný sál Zámečku. Časem by se tam měly odehrávat
všechny svatební obřady. „Je to nejhezčí místo ve
městě. Sloužit by mělo více i k pořádání výstav,
koncertů,“ uvedl řevnický starosta. Dosavadní ob-
řadní síň v budově radnice má  sloužit úředníkům.
„Kancelářské prostory jsou na radnici malé, je
třeba je rozšířit,“ míní Cvanciger. (pš)

Ka Karlštejnsku se 
připojil další mikroregion

Suchomasty – Už pět mikroregionů tvoří
obecně prospěšnou společnost Karlštejnsko.
K Dolní Berounce, Horymíru, Jihozápadu a

Pláním přibylo nově uskupení Klonk.
Především díky snazšímu získávání dotací z

fondů Evropské unie vznikla vloni společnost
Karlštejnsko, kterou zpočátku tvořily mikrore-
giony Dolní Berounka, podbrdský Horymír a

obce v Českém krasu – Pláně. Později se připo-
jil mikroregion Jihozápad, počátkem letošního
roku  uskupení Klonk. „Účast v Karlštejnsku
nám dává větší šanci získat finance,“ vysvětlil
suchomastský starosta Josef  Štěpán s tím, že
Klonk vznikl před dvěma roky a tvoří ho obce
Suchomasty, Bykoš, Málkov a Tmaň. „Obce se
sdružily hlavně kvůli tomu, aby spolu vyřešily

problém s nedostatkem žáků na školách a
dopravní spojení z Berouna,“ dodal. (pš)

Tři mladíci okradli pokladní
Zadní Třebaň -  Tři mladíci okradli 3. 1. pok-
ladní prodejny Jednota v Zadní Třebani.  
„Dva ze zlodějů si prohlíželi zboží a třetí zabavil
jednu z obsluhujícího personálu - pokladní. Poté
jeden z nich nepozorovaně z kasy odnesl hotovost
13 tisíc korun,“ řekl NN tiskový mluvčí karlštejn-
ských policistů Ivan Sýkora. Případ není zdaleka
ojedinělý, policie proto doporučuje obchodní-
kům, aby byli opatrnější. (šm) 

Řidiči pozor: V Osově se
změnila přednost v jízdě
Osov - K zásadní změně přednosti v jízdě došlo
začátkem roku na osovských křižovatkách.
Přednost v jízdě nově mají řidiči jedoucí po sil-
nici číslo 115 od Řevnic do Hostomic. 
Podle osovské radnice, která změnu iniciovala, je 
toto značení více logické než předchozí, které
preferovalo tah z Dobříše na Beroun. Nové zna-
čení také »přibrzdí« rychle jedoucí auta na rov-
ném úseku od osovských bytovek na Lážovice.
Podle něketrých občanů však změna značení po-
vede spíše k dopravním nehodám.                  (JoK) 

Zloděj z auta odnesl velké peníze
LUPIČI PŘIPRAVILI  O STATISÍCE ŘIDIČE V DOBŘICHOVICÍCH I LETECH

Lety dluží Dobřichovicím statisíce
„CHYSTÁME SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ,“ ŘEKL NN STAROSTA HUDEČEK

Dobřichovice, Lety – Tašku se 170 tisíci koru-
nami ukradl nezjištěný zloděj v Dobřichovi-
cích z automobilu Audi 4. ledna odpoledne.
Před příjezdem do Dobřichovic si řidička vybrala
v peněžním ústavu větší částky v českých koru-
nách i eurech; když přijela v 16 hodin k nákupní-
mu středisku, schovala tašku pod sedadlo. Po ná-
vratu v 16.15 našla jen rozbité okno a zamasko-
vaná taška chyběla. Protože šel zloděj najisto, je
pravděpodobné, že ženu sledoval od výběru pe-
něz až po zaparkování. Když odešla nakupovat
zeleninu, tašku s doklady, řidičským průkazem,
platební kartou, 100 000 Kč a 2000 Euro vytáhl z

Lety - Tři čtvrtě milionu korun dluží obci Dob-
řichovice sousední letovská rychta. Tamní sta-
rosta slibuje, že věc rychle vyřeší.
Na posledním loňském zasedání zastupitelstva v
Dobřichovicích se hovořilo i o dluhu Letů. Podle
zápisu Lety dluží Dobřichovickým 760.000 Kč za
příspěveky na provoz základní školy. To však ne-
ní vše: V roce 1999 navíc obec Dobřichovice uza-
vřela s obcí Lety smlouvu o příspěvku na rozšíře-
ní průměru potrubí plynovodu pro zásobování
Dobřichovic. Lety se zavázaly, že sousedům spla-
tí 60%  jejich nákladů až jim STP, a.s. zaplatí ten-
to podíl. Třebaže finance od plynárenské doputo-

úkrytu a odjel. Druhá možnost je prostší: pachatel
chodil po parkovišti tak dlouho, než uviděl něja-
kého motoristu, jak schovává zavazadlo. K jak
velkému lupu si přijde, dopředu netušil. Policisté
se přiklánějí k první variantě.
Jiné auto bylo vykradeno v Letech. V noci na 4.
ledna se neznámý zloděj vloupal do vozu Hyun-
dai zaparkovaného před domem majitele. Lupič
mezi 23.00 a 7.30 páčil a poté i rozbil okno, vnikl
dovnitř a odnesl si autorádio s přehrávačem i ces-
tovní pasy celé rodiny. Odcizením vznikla škoda
35 tisíc korun, poškození okna a dveří bylo vyčís-
leno na 70 tisíc korun.                 Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
* Základní škola Zadní Třebaň pořádá 9. 2. od
10.00 do 16.00 zápis šestiletých dětí do 1. třídy.
Na děti čekají kamarádi ze školy a družiny, kteří
jim ukáží počítače, stavebnice, hudební nástroje a
malování. Rodiče potřebují pouze rodný list dítě-
te a svůj občanský průkaz.   Božena MUSILOVÁ 
* V Řevnicích byla zahájena stavba vodovodu a
kanalizace v levobřežní části města. Pokračuje
budování kanalizace v ulicích Nerudově a Vrané-
ho. Radnice počítá, že v době, kdy se bude kopat
přes Komenského ulici, budou fungovat objížďky
ulicemi Vraného a  Herrmannovou. (pš)
* Architekta Josefa Pleskota požádala řevnická
radnice o zpracování projektu centra města, do
něhož by kromě náměstí Jiřího z Poděbrad a Pa-
lackého měla spadat i prostranství kolem Zámeč-
ku a policejní služebny. (pš) 
* Masérka bude od února docházet do karlštejn-
ského zdravotního zařízení. Jak uvedl starosta ob-
ce Miroslav Ureš, smlouva s hlásnotřebaňskou
masérkou je před podepsáním. (pš)
* Sedmdesát tisíc dluží Řevnicím neplatiči po-
platků za odpad. „Nejdříve se posílá upomínka,
když neplatiči nereagují, posíláme platební vý-
měr,“ řekl starosta Miroslav Cvanciger.  (pš)
* K požáru stromku u nádraží v Karlštejně vy-
jížděly dvě hasičské jednotky z Řevnic 9. 1. Oheň
se však podařilo zvládnout dobrovolnému sboru z
Karlštejna ještě před příjezdem Řevnických.  (vš) 
* Vzduchový kompresor a dvě lopaty se ztratily
mezi 22. 12. a 3. 1. z pozemku pronajatého sta-
vební firmě v Letech. I když byl areál oplocen a
okolní provozy hlídala ostraha, nikdo si pohybu
podezřelého vozu zlodějů nevšiml. Ukradené za-
řízení mělo hodnotu 310 tisíc korun. (vš) 
*  První den roku 2005 přišel v Litni majitel vo-
zu Ford Escort o radiopřehrávač, reproduktory i
kazety v hodnotě 5000 Kč. Do auta zaparkované-
ho před jednou ze zdejších restaurací zloděj vnikl
po rozbití okénka u řidiče. (šm) 

valy, Lety sousedům dosud nesplatily nic. 
„Vyzval jsem proto písemně starostu Letů, aby
věc nějak vyřešil,“ řekl první radní Dobřichovic
Michael Pánek. „Dluh nepopíráme. Se starostou
Dobřichovic jsem o tom mluvil. Připravujeme
nyní splátkový kalendář,“ řekl starosta Letů Jiří
Hudeček. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Slavný malíř měl ateliér pod Kazínem
OD NAROZENÍ ZDEŇKA BURIANA UPLYNE NA ZAČÁTKU ÚNORA ROVNÝCH STO LET

Poberouní - Málokterý čtenář do-
brodružné literatury nezná jméno
jednoho z nejznámějších ilustráto-
rů – Zdeňka BURIANA. Jeho
kresby doprovází většinu českých
vydání Mayovek, Kiplingových,
Londonových i Cooperových  pří-
běhů, Tarzana i Nobodyho. O Fog-
larovkách nemluvě. Světoznámý
malíř měl chatu na Berounce
Kromě ilustrací mnoha desítek knih
získal celosvětové uznání obrazy
pravěkých zvířat a lidí, na nichž spo-
lupracoval  s významnými paleonto-
logy. Díky těmto ilustracím si dove-
deme představit, jak vypadal prehis-
torický svět se svou faunou i flórou. 
Na začátku sedmdesátých let mne
doslova uchvátila nástěnná malba in-
diána v klubovně ilegálního skaut-
ského dívčího oddílu, které si říkaly
»Dívky táborového ohně«.  Klubov-
nu děvčata měla v Krkonošské ulici
na Vinohradech; jedna z členek se
odvážila mistra Buriana požádat o
nástěnnou malbu. Umělec, který v té
době byl celosvětově uznávaný a je-
hož obrazy se prodávaly za slušnou
cenu, s úsměvem vyhověl. Předpo-
kládám, že pokud v suterénních pro-
storách tohoto secesního domu »hol-
čičí« klubovna dosud je, že ji stále
střeží indiánský válečník. 

Osada autobusů
Nedávno se mi dostal do rukou sešit
kreseb a ilustrací s názvem Zdeněk
Burian/pravěk a dobrodružství, které
doprovodila vyprávěním jeho dcera
Eva Hochmanová-Burianová. Je zde

popisována zajímavá věc: Zdeněk
dlouhá léta jezdil s rodinou do osady
pod romantickým vrchem Kazín na
břehu Berounky. Nechme vyprávět
autorku: „Osadu netvořily chaty, ale
vyřazené autobusy, které měly místo
kol ‚nohy‘ z cihel. V oddělení pro ři-

diče byla kuchyňka, vzadu palandy
na spaní. Naši byli potěšeni tou ori-
ginalitou, a protože v osadě běhala
spousta dětí přibližně mého věku,
řekli si: To je ono. Najali volný auto-
bus a každoročně jsme se na celé
prázdniny stěhovali do Tornáda.
Děti mne přijaly nevlídně, byla jsem
vetřelec, neuměla jsem ani ‚most‘
ani ‚hvězdu‘, ale po nějakém čase
jsme si na sebe zvykli. Nastal neza-
pomenutelný čas. Když vláček v
Mokropsech zastavil, vystoupili jsme
a vydali se pěšky k Berounce. Tam na
nás čekala pramice, a ta nás převez-
la přes řeku. U břehu stála restaura-
ce, nahoru vpravo se do kopce táhla
vozovka, vlevo šla úzká pěšina. Na
horním konci cestičky jsme měli
‚svůj‘ autobus. Maminka ho opatřila
záclonkami, otec přistavěl verandu,
kde jsme měli z celtoviny ještě jednu
»místnost«, která sloužila, když bylo
ve voze tuze horko, anebo když táta
potřeboval »ateliér«. Nepřestal ani
o prázdninách pracovat.“

Výhled na Dobřichovice
Později si Zdeněk Burian postavil
chatu na romantickém místě nad
Berounkou, s borovicemi a modříny.
Byl odtud překrásný výhled na celé
rozsáhlé dobřichovické údolí. Rád
se zapojoval do osadního života a

sousedům často maloval postavy in-
diánů nebo zálesáků, kterými se je-
jich majitelé rádi chlubí. 
Životní dráha přeslavného malíře
Zdeňka Buriana, dráha plná práce i
dobrodružství se skončila v roce
1981. Letos 11. února by se dožil sta
let.           Vladimír ROGL

Zdeňka Buriana proslavily ilustrace dobrodružných knih a kresby pravěkých lovců. Na obraze z roku 1951 zachytil
Phithekantropa. Reprofoto ARCHIV

Slevy krásných nových kol! Typický portrét světoznámého malíře
Zdeňka Buriana.         Foto ARCHIV
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Dobřichovičtí pojedou do Kansasu
ŘEVNICE HODLAJÍ NAVÁZAT KONTAKTY S FRANCOUZSKÝM MĚSTEČKEM NUITS ST. GEORGES

Řevnice - Spolupráci s francouzským městeč-
kem Nuits St. Georges by chtěla navázat řev-
nická radnice. Zájem má o kontakty i s dalšími
případnými partnerskými obcemi.
Vloni na podzim se řevnický starosta Miroslav
Cvanciger s dalšími představiteli obcí dolního Po-
berouní zúčastnil zájezdu do Burgundska. Navš-
tívil i malebné městečko Nuits St. Georges obklo-
pené vinicemi, věhlasné také díky marmeládám,
sirupům a likérům z černého rybízu.  Právě to by
se mohlo stát partnerskou obcí Řevnic. 
„Zatím jsme u prvního kroku - chceme do města
poslat dopis, ve kterém naše město představíme,“
říká Cvanciger s tím, že nemusí hned zpočátku jít
nutně o partnerství. Starosta chce také ověřit, jak
se může vylepšit spolupráce Řevnic s městečkem
Spilern, s nímž si radnice dosud jen vyměňovala
vánoční blahopřání a místní noviny.
„Také hodláme navázat kontakt s moravskou obcí
Lužce pod Hodonínem. Kontakt jsme získali přes
naší rodačku paní Severovou Peckovou,“ uvedl
první muž Řevnic s tím, že starosta i místostarost-
ka moravské vísky již Řevnice navštívili. Nyní se
plánuje návštěva řevnických zástupců na Moravě.

Výprava do Manhattanu
Spřátelenou francouzskou obec navštíví v květnu
Dobřichovičtí. Na podzim se vydají i za oceán –
do amerického města Manhattan ve státě Kansas.
Autobus dobřichovických obyvatel v čele se sta-

rostou Michaelem Pánkem by měl do Francie od-
jet počátkem května. „Ve Francii bychom měli
mimo jiné sehrát přátelské utkání ve fotbale,“
uvedl Pánek. V září čeká zájemce z Dobřichovic
cesta do amerického Manhattanu, jehož starosta
již u Berounky týden pobýval. „Přivezl nám poz-
dravné dopisy od generálmajora americké armády
i rektora univerzity, které u nich sídlí,“ vypočetl
Pánek a dodal:  „Rada rozhodla, že všichni účast-
níci cesty si ji budou hradit ze svých prostředků.

Myslím že by mohlo jet deset až patnáct lidí!“ 
Proč si Manhattanští zvolili právě Dobřichovice?
„Americké městečko chtělo mít družbu se středo-
evropskou obcí. Udělali anketu, kde měli doporu-
čit, s kým se chtějí přátelit. Protože nedaleko žije
poměrně velká česká komunita, shodli se na Čes-
ké republice,“ řekl Pánek. Americký protějšek je
podle Pánka nesrovnatelně větší než Dobřichovi-
ce. „Proto je chceme navštívit a zjistit, zda má dal-
ší spolupráce vůbec smysl.“      Pavla ŠVÉDOVÁ

Pouť za kulturou do Prahy podnikli zadotřebaňští školáci. Česká filharmonie řízená Vladimírem Válkem
zahrála symfonickou báseň Šárka, symfonii S-dur Zdeňka Fibicha a Čajkovského koncert B-mol.
Veřejná generální zkouška dopadla na jedničku, dětem se hudba líbila, a tak další pražskou výpravu s
chutí zakončily přechodem Karlova mostu. Cestu tramvají z Malostranského náměstí a vlakem domů
už znaly z předchozích výprav na Pražský hrad. Koncem ledna čeká školáky Národní muzeum. Na sním-
ku jsou žáci Zadnotřebaňáci pod přísným dohledem Antonína Dvořáka před Rudolfinem. Petr MUSIL 

Výstavbu turistických
posezení zbrzdilo počasí

Podbrdsko - Nepříznivé počasí přerušilo
výstavbu posezení pro turisty. Mikroregion

Horymír sdružující podbrdské obce je
původně chtěl vybudovat ještě do konce loň-

ského roku. 
Celkem má být vystavěno třináct turistických

stanovišť v místech, jež si určily jednotlivé
obce na Podbrdsku. „Opěrné kůly už jsou zabe-

tonované,“ řekl předseda mikroregionu a sta-
rosta Svinař Vladimír Roztočil. 

„Rádi bychom práce dokončili ještě v lednu,
ale záleží na počasí.,“ dodal. (JoK) 

Slovo starosty
Ještě jednou přeji všem úspěšný rok 2005.
Chtěl bych předat Třebaňákům srdečné pozdravy
a přání všeho nej… od starosty Steinerothu G.
Fringse, který s manželkou jako každý konec roku
navštívili ČR a na Nový rok se zúčastnili vycház-
ky pořádané KČT na Jezírko – osadu El Paso. Při
jejich návštěvě se jednalo o cestě skupiny dětí +
dospělí do této partnerské obce začátkem června
2005. Akce bude projednána v zastupitelstvu a
podmínky pro účastníky budou včas sděleny.
V souvislosti se stavbou vodovodu a kanalizace
města Řevnice v ulici Třebaňské bylo zadáno vy-
hotovení projektu možnosti připojení třebaňské
ulice U Dubu. K akci se přihlásilo z dané lokality
11 zájemců o vodovod a kanalizaci. 
Stanoviska zúčastněných orgánů ke změně Územ-
ního plánu obce Zadní Třebaň byla předána firmě
SURPMO k zapracování. Současně se dohotovu-
je dokumentace k výstavbě sportovního areálu v
ulici K Hájku. Zde se jedná především o vybudo-
vání studny, jež bude měřítkem pro zjištění vydat-
nosti podzemních vod a následné vybudování
několika dalších studní – jako zdroje pitné vody
pro zásobování obce pitnou vodou.
Je ještě několik majitelů nemovitostí, kteří neza-
platili poplatek za komunální odpad za rok 2004.
Zaplaťte prosím do konce ledna, ať nemusíme po-
hledávky vymáhat. Připomínám, že do konce úno-
ra má být zaplacen poplatek za psa. Prosím o
kontrolu, zda Váš pes známku vlastní (zda ji nez-
tratil) a při platbě nahlašte pro kontrolu její číslo.
V případě, že  známku nemáte, je možné zakoupit
za 20 Kč jinou. 
Mějte se hezky a  přesto, že nám sníh přidělává
starosti, tak by ho trochu mohlo napadnout!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

U Berounky bude šachovnice
KARLŠTEJNSKO CHCE SPOLUPRACOVAT S BURGUNDSKEM

Škole ze sedmnáctého
století hrozí uzavření

Suchomasty - Škole v Suchomastech hrozí
uzavření. Ubývá jí žáků a není jisté, zda

dostane pro provoz výjimku od ministerstva.
Škola stojí v Suchomatech již od roku 1678.
„Sjíždějí se k nám školáci z Vinařic, Bykoše,
Málkova i Tmaně,“ vypočetl starosta obce Josef
Štěpán. Uvedl, že škola dostala kvůli nízkému
počtu žáků minimálně třikrát výjimku. V pos-
lední době ale ministerstvo školství zpřísnilo
podmínky a školám s nedostatkem dětí hrozí
uzavřením. „Nyní navštěvuje naši základku 61
dětí. Potřebovali bychom jich o osm více,“ upře-
snil Štěpán s tím, že radnice se snaží přesvědčit
rodiče, aby k nim děti posílali. „U menších dětí
není problém, ti starší se ale od 6. třídy rozjíždě-
jí do odbornějších škol, gymnázií.“ Jen vloni
vytipoval starosta 15 dětí, které mohly místní
školu navštěvovat, přesto raději dojížděly jinam.  
„Problém budeme řešit na veřejném zasedání.
Částku, již nechtějí ostatní obce platit, dáme ze
svého rozpočtu, abychom školu udrželi. Půjde
asi o čtyřikrát sto tisíc.“ (pš)

Poberouní, Ořech - Získávání dotací na rozvoj
turistického ruchu v dolním Poberouní a Pod-
brdsku, veřejně přístupný vysokorychlostní in-
ternet a další projekty. To byly hlavní body
prvního letošního setkání starostů sdružených
ve společnosti Karlštejnsko.

Tři desítky starostů obcí sdružených v obecně
prospěšné společnosti Karlštejnsko se první le-
tošní čtvrtek sešly v Ořechu, aby zhodnotily čin-
nost v loňském roce a současně diskutovaly o no-
vých projektech. 
Mikroregion Dolní Berounka měl jen mizivé za-
stoupení - barvy jedenácti obcí hájili pouze staro-
stové Řevnic, Karlštejna, Karlíka a Všenor.
Nejdříve se slova ujal Vladimír Glaser, manager
rozvojových projektů Karlštejnska. Řekl, že regi-
strace Karlštejnska by měla být dokončena do
konce ledna, do té doby by měla být podepsána i
smlouva s provozovatelem vysokorychlostního
internetu pro obce. „Počítáme, že slavnostní za-
hájení by se mělo konat v druhé půli dubna,“ up-
řesnil Glaser.
Zhodnotil také loňskou studijní cestu do Bur-
gundska. „Rádi bychom zahájili větší spolupráci
s touto oblastí. Plánujeme společnou výstavu fo-
tografií. Konat by se mohla například v budově
Senátu,“ navrhl Glaser.
Odezvu vzbudila informace o projektu obří ša-
chovnice. Podle něj by měly být v obcích, které o
to budou mít zájem, instalovány sochy šachovni-
cových figur. Stály by na turisticky atraktivních
místech tak, aby přilákaly turisty. „Například v
Karlštejně by mohla být umístěna socha krále s
podobou Karla IV.,“ uvedl Glaser s tím, že soch
by bylo celkem vyrobeno 32 ve velikosti 3 až 5
metrů a měly by být doplněny barevným znakem
obce. Nejprve by jejich instalaci zaplatily obce,
jim by pak byly finance vráceny z dotací fondů
Evropské unie. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Pozemní hokejisté zahájili Bandy cup
TRADIČNÍ ŘEVNICKÝ TURNAJ SE TENTOKRÁT HRAJE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Řevnice – První utkání řevnického
turnaje v pozemním hokeji Bandy
cup se hrála minulou sobotu na
fotbalovém hřišti za vodou.
Takřka beze změn odstartoval minu-
lou sobotu osmý ročník Bandy cupu,
a to i přesto, že zpočátku panovaly
obavy, zda se letos turnaj v pozem-
ním hokeji uskuteční. Důvod? Chy-
běla náhradní hrací plocha za mo-
derně zrekonstruované hřiště národ-
ní házené. 
„Nakonec hrajeme za vodou, na fot-
baláku za kabinami,“ uvedl jeden z
organizátorů Vladimír Strejček. Kro-
mě týmu Top Adrenalin, který letos
nestartuje, se turnaje účastní tradiční
mužstva: IQ Ouvey, Marná Snaha,
Boston, HC Coyots a Nové Dvory.
„Celkem se bude hrát dvaatřicet zá-
pasů, v sobotu jsme jich odehráli je-
denáct,“ vypočetl Strejček s tím, že
suverénně si na hřišti vedli borci IQ
Ouvey. „Porazili vysoko 7:0 i loň-
ského vítěze, tým Boston,“ dodal.
Zápasy budou na fotbalovém hřišti
začínat vždy v sobotu ve 12.00. 

Pavla ŠVÉDOVÁ Letošní Bandy cup se od uplynulé soboty nehraje na házené, ale na fotbalovém hřišti v Řevnicích.        Foto ARCHIV 

Na Stožci bouchaly šampusy
TŘEBAŇŠTÍ I CHLUMEČTÍ TURISTÉ VÍTALI NOVÝ ROK POCHODY DO BRD

Zadní Třebaň, Malý Chlumec –
Tradiční novoroční výlet zadnotře-
baňských turistů na Jezírko nad
obcí Halouny se konal i letos. Na
pochod se 1. ledna vydali i Turisté
severních svahů Brd.
Novoroční vycházky zadnotřebaň-
ských turistů se letos již potřetí zúča-
stnili i zástupci spřátelené německé
obce Steineroth. 
„Ahoj všichni, hezký rok vam přeji,“
halasila na místě srazu Anke Frings,
manželka steinerothského starosty a
ředitelka tamní školky. Starosta i je-
ho choť se dali do studia češtiny, aby
si mohli povídat nejen s třebaňskými
přáteli, ale vůbec s Čechy. 
„Byli jsme na Silvestr v Praze, pak v
jižních Čechách,“ prozradil slušnou
češtinou starosta Gottfried Frings.
Cesta patnácti výletníků vedla nejen
na Jezírko, ale posléze se stočila k
halounské restauraci U Paviána, kde
se turisté sešli s řevnickými hasiči i
zástupci dalších řevnických spolků.
Výsledkem byly dvě hodiny společ-
ného zpěvu i tance. 
Zpáteční cesta za tmy byla nepříliš

radostná právě pro Aničku, která si
zvrkla kotník a na chvilku omdlela.
O den později z Prahy však už vese-
le volala: „Noha modrý, ale těším na
příští rok.“

Šampusy na Stožci
Na dva pochody se  na přelomu sta-
rého a nového roku vypravili také
Turisté severních svahů Brd, kteří
jsou doma v Malém Chlumci.
Byly připraveny dva výlety. První na
Silvestra, druhý na Nový rok. Na
Silvestra se jako v předchozích čty-
řech letech sešli turisti z Dobříše,
Prahy a Muchova na Stožci.  V 11.55
opustila stožecké odpočivadlo jedna
parta a ve 12.00 jsme tam už vítali
naši devatenáctičlennou skupinu,
kde nejmladší účastnicí byla devíti-
měsíční Janička z Dobříše. 
Na Stožci se konala hostina, padlo
prvních šest šampusů, snědlo se ně-
kolik krabiček s cukrovím a jedno-
hubkami. Následovala další atrakce -
setkání s cyklisty z Dobříše. Měli s
sebou pejska a vynikající slivovici.  
Odpálili jsme soptíky, dojedli a dopi-

li, co bylo připraveno a vydali se na
Dobříš, do restaurace Slovanka. Asi
hodinu jsme poseděli, popřáli si šťa-
stný vstup do nového roku a rozlou-
čili se. 
Tradiční novoroční »Pochod hrdinů«
odstartoval v 9.00 z Malého Chlum-
ce. Hlavními hrdiny čtrnáctičlenné
výpravy byli Dušan a Vláďa, kteří
spali asi jen 2 hodiny.  Bylo relativně
teplo (+3), nepršelo a tak cesta dobře
ubíhala. První větší zastávka byla na
Kuchyňce, další pak pod Pískem. Při
stoupání na Plešivec jsme potkávali
další výletníky. Přáli jsme jim šťast-
ný vstup do nového roku a rozdávali
pozvánky na Candrbál. Nahoře tra-
dičně hořel oheň, dali jsme si buřty,
zapsali se do vrcholové knihy a ma-
zali do Lhotky na občerstvení. 
Pak už zbývalo dostat se do Chlum-
ce. Elita jela autem - zavolali si mo-
bilem kamaráda. Ostatní jako vždy
sešli do Radouše, počkali na vlak a
za 35 minut vystoupili v Osově.
Divíte se, že cesta trvala tak dlouho?
My také, ale podle jízdního řádu
čeká vlak v Hostomicích 25 minut.
Asi na budoucí přípoj od rozhledny...
V polovině ledna uspořádali Turisté
severních svahů Brd svůj druhý
Candrbál. Zaplněný sál hastomické
restaurace U Frajerů se s kapelou
Třehusk bavil bezmála osm hodin.
Celý výtěžek akce poputuje na opra-
vy budoucí rozhledny na Studeném
vrchu.       Michaela ŠMERGLOVÁ
Martin NĚMEC, Miloslav FRÝDL 

Sport po okolí
* Turnaj ve streetballu se koná 22.
ledna od 9.00 v tělocvičně Sokola
Černošice. (pš)
* Na halovém turnaji ve Zruči nad
Sázavou se skvěle dařilo karlštejn-
ským fotbalistkám. Jak informoval
Berounský deník 15. ledna, na halo-
vém turnaji fotbalistek ve Zruči se
představily hráčky tří týmů z Be-
rounska: dva z Karlštejna a Mořina.
Zatímco karlštejnské béčko se utka-
lo s Mořinou o sedmé místo, fotba-
listky Karlštejna A neprohrály na
turnaji jediný zápas a staly se vítěz-
kami celého klání. Ve finále porazi-
ly Kunice 3:0. (pš) 

Lyžaři na golf 
nepřijeii, nebyl sníh

Karlštejn - Premiéra závodu
Světového poháru v bězích na

lyžích se na karlštejnském golfo-
vém hřišti 12. ledna nekonala.

Nebyl sníh.
Závod, na který se podle odhadu

organizátorů chystaly tisíce lidí, se
na Karlštejně kvůli nebývale teplé-

mu počasí nekonal. 
„Všem nám je to moc líto. Víc lidí
se na to těšilo. Je to škoda,“ uvedl
Miroslav Ureš, starosta Karlštejna,
odkud měla být v případě konání

vedena kyvadlová doprava ke
golfu. Atraktivní golfový areál s

výhledem na hrad ale v lednu neo-
siřel. Místo lyžařů ho obsadili gol-

fisté. (pš)
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Brdy – Hned na několik procházek
a výletů do Brd se můžete v lednu
a únoru vydat s pražskými turisty.
Klub turistů TJ Praga pořádá v únoru
a březnu několik desítek zájezdů, vy-
cházek a výletů po celé republice i za
hranicemi. Některé z víkendových
akcí organizuje i v našem kraji. V
lednu se výletníci vydají například
do Všeradic a Neumětel, v únoru
chystají túry do Dobřichovic, Černo-
šic či kraje pod Brdy. 

Pochody v našem kraji
23. 1. Všeradice – Housina – Neu-
mětely (sraz 9.10 Praha-hl. nádraží)
5. 2. Dobřichovice – Vonoklasy –
Černošice – Radotín (sraz 9.10 Pra-
ha-hl. nádraží)
6. 2. Černošce – Kazín – Jíloviště –
Baně (sraz 9.10 Praha-hl. nádraží)

12. 2. Radouš – Neumětely – Housi-
na – Osov (9.00 Praha-hl. nádraží)

Turisté z Pragovky také 12. ledna
zahájili seriál poznávacích výletů
podél Berounky pod názvem: Be-
rounka A-Z, aneb Kam kdo dojde. 
První z nich vedl z Lahovic do Mok-
ropes, druhý je naplánován na 2. 2.
Trasa bude pokračovat z Mokropes
do Karlštejna (sraz je v 9.00 na nád-
raží Praha-hlavní). Další 16. března
povede z Karlštejna do Berouna
(sraz opět na nádraží Praha-hlavní v
9.00). Výletů o délce asi 14 kilomet-
rů  se mohou zúčastnit i nečlenové
TJ Praga. V dalším čtvrtletí bude se-
riál pokračovat výlety postupně až k
pramenům Berounky. Výlety vede
mistr turistiky Josef Jordán.
Pavla ŠVÉDOVÁ, Vladimír ROGL

Pražané míří k Berounce
TURISTÉ TJ PRAGA POŘÁDAJÍ TÚRY DO NAŠEHO KRAJE


