
V ČELE ŠEL VŮL. Masopustní průvod prošel 19.
února obcí Lety. V jeho čele si vykračoval vůl v
podání starosty Jiřího Hudečka, doprovod mu dě-
lal rozjařený čert a další maškary.
(Masopust viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Liteňští dostali skoro dva
miliony na opravu školy
Liteň - Radnice v Litni získala skoro dvou-

milionovou dotaci na rekonstrukci školy.
Liteňský starosta Karel Kliment již obdržel ofi-

ciální dopis, že jeho obec získala dotaci na
opravu školní jídelny. Peníze sice ještě nedora-

zily, ale mělo by se jednat o 1 800 000 Kč. 
„V současnosti dáváme dohromady projekt, co
nejdřív musíme zahájit územní řízení a zažádat
o stavební povolení,“ vypočítává starosta. Věří,
že se obci podaří rekonstrukci v červnu zahájit.
„Je třeba vybudovat kamrlíky pro přípravu jídel

a sociální zařízení,“ dodal Kliment. (pš)

Chcete se dožít stovky?
Pijte denně štamprličku!
Dobřichovice - Úctyhodných 100 let se 12. 2. v
dobřichovickém domově důchodců dožila Božena
Plánská, rodačka z pražského Smíchova. Její ob-
líbené písničky jí na harmoniku zahrál Ladislav
Houzar, pracovnice DD Ludmila Korousová jí
upekla krásný dort. Kulatiny oslavila nejen v po-
četném  kruhu rodinném, ale i s obyvateli domo-
va, kterým při přípitku prozradila recept na dlou-
hověkost: Každý den štamprličku. S kyticí přišel i
starosta Všenor Štech, ministr Škromach poslal
blahopřání. Paní Božence přejeme hodně zdraví
do dalších let. Martina KÁLALOVÁ

Závěje pohřbily i sanitku
NA SNĚHU BOURALO MNOHO AUT, JEDNA NEHODA SKONČILA SMRTÍ

To je ale vůl! volali lidé
na letovského rychtáře

Lety - „To je tedy pěkný vůl!“
Podobných hlášek si při masopustu v

Letech místní starosta Jiří Hudeček vyslechl
nepočítaně. Mohl si ale za to sám. I letos,

stejně jako loni, se totiž převlékl za dobytče. 
Oslavám masopustu v Letech, které se konaly

19. února, tedy v době, kdy už masopustní
období fakticky skončilo, dominoval místní

starosta Jiří Hudeček v převleku vola. Kromě
něj v průvodu šlapal medvěd s medvědářem,
řeholník, bába v nůši, čert, vodník a další. Do

kroku jim při obchůzce vsí, stejně jako při
následném posezení v místním šenku vyhráva-
la kapela Třehusk. Tečku za letovským maso-

pustem udělal večerní ples hasičů. (mf)

Hlásnotřebaňští hlídají
řeku, mají strach z povodní
Hlásná Třebaň - Každý záchvěv teploměru
bedlivě sledují hlásnotřebaňští radní. Bojí se
tání sněhových závějí a následných povodní.
„Berounka se jakž takž udržuje, ale jakékoli otep-
lení v krajích nad námi by znamenalo nebezpečí
lokálních záplav,“ řekl NN místostarosta Hlásné
Třebaně Miloš Palek. „Chceme mít tání pod kon-
trolou,“ dodal Palek, který jednak řídí odklízení
návalů sněhu, jednak stále »hlídá« řeku. Proto je
v nepřetržitém kontaktu s kladenskými hasiči a
sleduje aktuální informace na internetu.          (šm)

Poberouní, Podbrdsko – Pod sněhem se před-
minulý týden ocitly obce v dolním Poberouní a
na Brdech. Bílá nadílka komplikovala běžný
život i dopravu. Hasiči z příkopů vytahovali
desítky aut. Jedna z nehod na ledu dokonce
skončila tragicky - smrtí.
Zlomených rukou a nohou i nabouraných aut vý-
razně přibylo v minulých dnech, kdy se na celou

zemi snesly přívaly sněhu. Berounsko ani Pod-
brdsko nebyly výjimkou. Bouračka v Líšnici
skončila smrtí. Na uklouzané staré silnici u dálni-
ce se 21. února srazila dvě osobní auta. 
„Výsledkem nehody na kluzké vozovce byla smrt
ženy ve středním věku. Další tři pasažéři vyvázli
se zraněními - jeden s lehčím a tři s těžkým.
Všechny jsme k ošetření odvezli do Prahy,“ uvedl
šéf řevnické  záchranné služby Bořek Bulíček. 
Další neštěstí, u něhož jednu z hlavních rolí hrál
sníh, se odehrálo v Černošicích 16. února. Při od-
hrnování bílých závějí zůstal mezi radlicí své
multikáry a radlicí kolegova traktoru pracovník
technických služeb města. 
„Muže se zlomenou nohou a pohmožděným
hrudníkem jsme vezli do nemocnice v Motole,“
řekl Bulíček. Čistící multikára zdolávala kopec a
začala jí prokluzovat kola až zastavila. Když z
kopce přijížděl na pomoc kolega s traktorem, ři-
dič mulitkáry vystoupil. V tu chvíli traktor dostal
smyk a muže, který stál mezi čely strojů, stiskl.
Problémy se sněhem však měli i samotní řevničtí
zdravotníci. Jejich sanitku museli řevničtí hasiči
vytahovat ze sněhové závěje v noci na 22. února.
Řidič záchranky zřejmě podcenil sněhovou vrst-
vu a v Husově ulici zapadl. Hasiči přijali žádost
záchranné služby o pomoc v 1.46; vyprošťování
sanitky zabralo čtyřem mužům třičtvrtě hodiny.
Řevničtí hasiči zasahovali i u jiné kuriozní neho-
dy. Stejně jako ta předchozí nakonec skončila
šťastně. V půlce února byli hasiči voláni k vozu
Volkswagen Passat, který visel nad srázem u do-
mu v Hlásné Třebani - Rovinách. Vůz uklouzl na
náledí kousek od garáže a část auta stála ve vzdu-
chu nad srázem. (Dokončení na straně 2)

1. března 2005 - 4 (387) 6 Kč

BÍM JEDE ZA FIDELEM. Na exotickou vý-
pravu směr Kuba se uplynulou neděli vydal
letovský malíř Tomáš Bím. „Nejvíc se těším
na starou Havanu,“ řekl den před odletem
Našim novinám. (Viz strana 7) Foto ARCHIV

Dnes deset stran

Řevnice dají sto tisíc na propagaci

Záchranka přišla o lékaře
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Závěje sněhu pohřbily také sanitku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Auto bylo nahnuté, řidič musel vy-
stoupit pravými dveřmi. Protože pří-
jezd jeřábu až k vozu nebyl možný,
jednotka hasičů auto vytáhla pomocí
přenosného ručního navijáku. Auto
se tak podařilo beze škody zachránit. 
Sněhová kalamita a její následky v
podobě silničních karambolů zamě-
stnávala hasiče celého 16. února. K
prvnímu zásahu byli povoláni už po
čtvrté hodině ráno. O hodinu pozdě-
ji vytahovali v Litni z příkopu silnič-
ní sypač s pluhem. V tento kalamitní
den měli hasiči oficiálně nahlášeny
jen čtyři žádosti o pomoc, najeli ale
asi 100 kilometrů a při cestě z jedno-
ho místa na druhé vytahovali z pří-
kopů desítky zapadlých aut.   
Kvanta sněhu přidělala starosti i za-
městnancům radnic, respektive tech-
nických služeb. „Naši pracovníci vy-
jeli se sypačem, pluhem a zameta-
cím strojem do ulic už ve dvě v no-
ci,“ informoval vedoucí technických
služeb v Řevnicích Karel Kakeš. Do-
dal, že silnice odmetali v pořadí, jež-
stanoví vyhláška města. „Problémy
jsme měli tam, kde lidé nechali auta
zaparkovaná na silnici a naše vozy
nemohly projet,“ dodal.
Karlštejnská radnice sice zakoupila
pluh, traktor ale nevlastní. „V přípa-
dě nutnosti si zjednáváme soukrom-
níka. Ten také v minulých dnech vy-

jel,“ řekl starosta obce Miroslav
Ureš. Hlavní silniční tahy na Srb-
sko, Hlásnou Třebaň a Liteň upravu-
jí vozy Správy a údržby silnic.
„Když nepřijedou, projíždíme trasy
my,“ uvedl Ureš.
Problém způsobila bohatá nadílka v
Letech, které nemají potřebná zaří-
zení pro úklid. „Máme k dispozici
jen traktor s radlicí,“ řekl starosta
obce Jiří Hudeček, který sám vzal do
ruky lopatu a pomáhal odklízet sníh
na chodnících. „Nakonec jsme to
zvládli. Lidé si ale musí uvědomit,
že je zima a musí tomu přizpůsobit
chování i ježdění,“ míní Hudeček. 
Ani liteňská radnice nevlastní stroje
na odklízení sněhu. „Máme dohodu
s pánem z Korna, který pro nás silni-
ce protahuje. Vyjel ihned, jak začala
kalamita,“ řekl starosta obce Karel
Kliment. Dodal, že na radnici volali
lidé nespokojení s odklízením sněhu:
„Musí pochopit, že nejde všechno
udělat přes noc.“   Pavla ŠVÉDOVÁ

Michaela ŠMERGLOVÁ 
Vilém ŠEDIVÝ, Miloslav FRÝDL

Desítky aut z příkopů vyprošťovali v uplynulých dnech řevničtí hasiči. Foto ARCHIV HZS

Desítky cizinců malovaly hrad Karlštejn

Kamion museli
tahat specialisté 

Lety - Desítky aut z příkopů
vytáhli v uplynulých dnech, kdy
se na kraj sneslo sněhové naděle-
ní, řevničtí hasiči. K vyproštění
kamionu však museli povolat

specialisty z Prahy.
K uvízlému kamionu mezi Lety a

Mořinou byli hasiči voláni 16.
února v 8.45. Než se jednotce

podařilo dojet k nehodě, vyprostila
cestou ze závějí ještě několik osob-
ních aut. Na místě hasiči zjistili, že
vlastními silami a prostředky kami-
on nevytáhnou. Museli proto povo-

lat pražskou firmu, která se na
vyprošťování a odtah rozměrných

aut specializuje. (vš)

Český kras je bez šéfa
ŘEDITEL CHKO PRÝ NECHTĚL POVOLIT NOVÉ DOMY
Karlštejn – Bez šéfa je od poloviny
února Správa Chráněné krajinné
oblasti Český kras. Podle starosty
Karlštejna Miroslava Ureše byl ře-
ditel Michael Pondělíček odvolán
kvůli tomu, že odmítl povolit vý-
stavbu domů v Bubovicích.
Vedoucí Správy Chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Český kras Michael
Pondělíček byl ze svého  postu sesa-
zen 16. února. Deník MF Dnes na-
psal, že byl odvolán na základě dlou-
hodobých výsledků práce. Pondělí-
ček však rozhodnutí nechápe:
„Odcházím od rozdělané práce, ob-
hajujeme diplom Rady Evropy, roz-
jíždíme mezinárodní projekty a na-
jednou mám jít od toho? Proč?“ ptal
se v listě Pondělíček, který byl pově-
řen výkonem funkce do té doby, než
bude ve výběrovém řízení určen jeho
nástupce.

Starosta Karlštejna Miroslav Ureš
tvrdí, že s Pondělíčkem vycházeli
dobře. 
„Vše jsme si vždy vyříkali. Jediný
spor jsme měli kvůli bagrování kory-
ta řeky po povodni,“ sdělil Ureš. Za-
tímco on prosazoval a stále podporu-
je vyčištění koryta, CHKO bagrová-
ní zakázalo. Ureš se domnívá, že za
odvoláním Pondělíčka stojí výstavba
rodinných domů v Bubovicích na
hranicích rezervace Karlštejnsko,
kterou CHKO odmítlo.
První muž Karlštejna plánuje, že
jakmile správa bude mít nového šéfa,
sejde se s ním. Od nového vedení si
slibuje zejména větší podporu při
výstavbě domů v Karlštejně. Dosud
totiž byl jejich postoj veskrze odmí-
tavý. „Mnoho ploch, kde by se dalo
stavět ale stejně nemáme,“ dodal
Ureš. Pavla ŠVÉDOVÁ

Asi dvě desítky asijských turistů s bloky a tužkami v rukách bylo možné předposlední únorovou sobotu potkat v podhradí Karlštejna. Hrad měl v té
době ještě zavřeno - cizinci si zřejmě chtěli na památku odvézt alespoň jeho kresbu. Foto NN M. FRÝDL
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V Osově vyhráli Mach s Šebestovou
VÝTVORY KUCHAŘEK OCHUTNÁVALA KOMISE V ČELE SE STAROSTOU HASIČŮ

Osov - Přes třicet maškar a  stejný
počet přihlížejících se sešlo v sobo-
tu 12. února na třetím ročníku
osovského masopustu. 
Masopust letos zahájila masopustní
fraška s tradičními říkánkami, dopl-
něná původními osovskými písnič-
kami o sousedech a práčatech. Prů-
vod se pak vydal na cestu obcí. 
Organizátoři letos nesehnali nikoho,
kdo by se ujal role medvěda, a proto
se do čela pochodujících postavil
Lukáš Vaňata v originální masce mi-
mina. Cestou hodnotila komise v če-
le s hasičským starostou po vzoru
masopustu v Zadní Třebani kvalitu
nabízených koblih a vyzvídala na
sousedech, která z masek jim nejvíce
učarovala. Tou nejlepší se nakonec
stala dvojice představující žáky 3. B
Macha a Šebestovou Hany Veselé a
Blanky Hošťálkové. Pro vítězku kob-
lihové soutěže Marii Vacurovou by-
la, stejně jako vloni, připravena lá-
hev oleje, sáček mouky a malý rum.
Komu se večer nechtělo domů, mohl
zůstat na valentýnské diskotéce v re-
stauraci U hřiště,  nebo přejít do hos-
půdky ke kostelu, kde se hrálo a zpí-
valo country.                Josef KOZÁK

Vítězné maškary letošního masopus-
tu v Osově, žáci 3. B Mach a Šebes-
tová, se v průvodu zajímaly hlavně o
přípitky. Foto NN J. KOZÁK

Za důchodci přišly
sestra Dolly, bubák
i MUDr. Šaman
Dobřichovice – Poslední masopust
v dolním Poberouní se konal v do-
břichovickém domově důchodců. 
Ve středu 23. února dopoledne se
obyvatelé a zaměstnanci domova se-
šli ve stylově nazdobené jídelně.
Klaun, důchodce, sestřička Dolly,
bubák ani MUDr. Šaman nenechali
nikoho v klidu. Zpívalo se, tančilo a
došlo i na improvizovanou scénku.
Po obědě pak masky po pokojích
roznesly koblihy a se seniory si při-
pily. Martina KÁLALOVÁ

Masopust. Čas veselí, průvodů maš-
kar, fašankových her, tisíců druhů
koblih...  Ne, jen ne probůh historic-
ký exkurz! I když přece jen. Trochu. 
Ale jinak... 
Před pěti, šesti lety se k oslavě ma-
sopustního dne v Zadní Třebani při-
dala spousta lidí. Na návsi i v prů-
vodu. Místních i přespolňáků. V
civilu i maskách drbali, pili a spolu
snědli nejeden výtvor šikovných
kuchtiček. Když chumelilo, bylo to
milejší. Když ne, nic se nedělo. Na
prvním místě bylo setkání a legrace.
A přišel letošek! Setkání, tradice? K
čemu sakra, znělo jakoby nevyřčeně
éterem! Výsledek? Atmosféra jen tak
tak... masek hrst. Přespolňáků při-

šlo jako jindy, hodně. Zato místních
ubylo. 
„Masopust tu nemá hluboké koře-
ny!“ zazní možné vysvětlení. Hm, a
před pár lety měl? A jakouže má u

nás tradici »svatej Valentýn«, a jsme
po něm diví, aha? 
Pochopitelně, Valentýn je světovka a
pak, nestojí moc vlastní námahy,
tvůrčí invence - stačí miláčkovi kou-
pit čokosrdce »von Mozart« za pár
kaček. To fakt není náročná tradice.
Cožééé ještě? Že je rok od roku ma-
sopust v Zadní stejnější? Trocha

pravdy na tom je, do stereotypu není
těžké sklouznout. Tak co šílení ma-
sek oživit, třeba vlastním nápadem,
svým přičiněním? Blbost! 
Předvádět se někde, co z toho? To ty
tradice raději zabalíme, že jo? Mož-
ná ne úplně, na co by se pak nadá-
valo?! „Nó, mrknem z vokna u nás
táto, a když to zas VONI udělaj na-
nicovatý, jedem do Vlčnova, tam
uměj dělat fašaňk. A ta nálada, co
mají! Holt na ty potvory budem kou-
kat tam a basta! A cestou koupíme
mladejm v Kárfouru ňáký kobli-
hy...“         Michaela ŠMERGLOVÁ

P. S.: Tak takhle to Smrtce i mně ně-
jak letos znělo v uších. A vám?

Zadnotřebaňský masopust má svůj obraz!
AKADEMICKÁ MALÍŘKA Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ ZACHYTILA VÝJEV Z TRADIČNÍ LIDOVÉ OSLAVY

Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň -
Zadnotřebaňský masopust má
další raritu. Nejen, že se ocitl ve
výpravné knize o lidových zvy-
cích (viz NN 1/2005), ale nyní má
dokonce svůj obraz. Namalovala
ho akademická malířka Marie
Kovaříková z Hlásné Třebaně. 
„Masopust mě nadchl,“ říká autor-
ka obrazu. „Proto jsem minulý prů-
vod absolvovala s papírem a tužkou
v ruce a neustále kreslila.“ 
Malířka Kovaříková přišla k Be-
rounce z moravských Němčan, kde
se také masopustní tradice drží. 
„Tam se to ale nazývá ostatky a je to
mnohem divočejší. Snad právě pro-
to jsem neustále porovnávala ostat-
ky se zdejším masopustem a nako-
nec vznikly obrazy dva. Každý je
jiný, stejně jako ty tradice.“ 
Obraz začala Kovaříková malovat
až koncem jara a dokončila ho v říj-

nu. „Stále se mi opakovaly před
očima různé výjevy,“ vysvětluje
umělkyně. „Ale já musím dospět do
stadia, kdy ve své mysli vidím hoto-
vý obraz. Pak se teprve pustím do
malování.“ 
Do masopustního průvodu se vyda-
lo i letos. Samozřejmě s tužkou a
skicákem. 

Chystá se na máje
„Letošní rok se musím věnovat na-
smlouvaným zakázkám a hlavně
přípravě výstavy ve Vídni. Měla být
už loni, ale přeložila jsem ji na le-
tošní podzim,“ říká malířka, kterou
nadchnul nejen zadnotřebaňský ma-
sopust. „Také se mi moc líbí zdejší
máje. Mám jich plnou hlavu, ale
ještě to není ve fázi, kdy bych moh-
la začít malovat,“ končí autorka o-
brazu ze třebaňského masopustu,
Marie Kovaříková.   Josef KOZÁK

Předvádět se někde? A co z toho...
PŘESPOLNÍCH DO ZADNÍ TŘEBANĚ PŘIJELO JAKO JINDY, ZATO MÍSTNÍCH UBYLO

Akademická malířka Marie Kovaříková s obrazem, jehož vznik inspiroval
tradiční masopust v Zadní Třebani. Foto NN J. KOZÁK

KOMENTÁŘ
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»U Fürsta« bude improvizovat Stivín
V DOBŘICHOVICÍCH MŮŽETE SLYŠET TAKÉ LATINSKOAMERICKOU A STŘEDOVĚKOU HUDBU
Dobřichovice – Seriál kulturních akcí nazvaný
Dobřichovické mžení pokračuje koncertem ky-
taristů, pohádkou i recitálem Jiřího Stivína. 

Březnové akce zahájí v dobřichovickém sále dr.
Fürsta trojice muzikantů Lucie Čistecká (flétna),
Jindřich Kaulfers (kytara) a Ivan Šoltys (kytara).
V pátek 4. března od 20.00 představí trio latin-
skoamerickou hudbu. 
O dva týdny později, 18. března od 20 hodin, se v
sále koná koncert souboru Dubia Fortuna, který
má na repertoáru středověkou světskou hudbu z
hostin, tržišť, veselic a jiných slavností z celé Ev-
ropy. Den na to 19. 3. bude patřit sál divadlu a nej-
menším divákům. Těm od 15 hodin sehrají Po-
hádku o kamnech členové Divadla v Dlouhé Ivana
Lokajová a Peter Varga.
Poslední březnový pátek vystoupí v Dobřicho-
vicích »přespolní« muzikant Jiří Stivín. Od 20 ho-
din uvede svůj recitál  Sám se svým stínem.
„Sólové vystoupení Jiřího Stivína bude zaměřené

na interpretaci jazzové hudby, lidových písní, vla-
stních skladeb a improvizací,“ řekla organizátorka
Mžení Martina Hrdličková.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Tipy NN
* Den osovských žen se koná v tamním hostinci
U Hřiště 5. 3. od 17.30. K tanci a poslechu hraje
poberounská hudební skupina Třehusk. (pš)
* Diskotéková show Aleše Růžičky začíná v be-
rounském Country clubu 5. 3. od 21.00. (pš)
* Hudební ples v řevnickém Lidovém domě po-
řádají 12. 3. muzikanti z dětské lidové muziky
Notičky a z poberounského Třehusku. Začátek je
v 19.00. Na programu je nejen bohatá tombola,
půlnoční losování o hlavní cenu, ale i několik pře-
kvapení. Týden před tím – 6.  3. – budou obě ka-
pely chodit po Řevnicích a zvát na ples. (pš) 
* Kapela Kapičky zavzpomíná na Michala Tuč-
ného na svém koncertě 11. března od 19 hodin v
berounském sále restaurace U Jelena. (pš)
* Country večer s kapelami Modrolit, Wejlet a
Short Fingers můžete 12. 3. navštívit v Country
clubu Beroun od 20.00. Vstupné 50 Kč. (pš)
* Představení U pana doktora je pro malé divá-
ky připraveno 13. 3. od 14.00 v Divadélku K v
Mníšku pod Brdy. Vstupné 40 Kč. (pš)
* Oldřich Janota vystoupí 20. března od 18.00 v
sále řevnického Zámečku. (pš)
* Každý pátek se v berounském Country clubu
konají od 21.00 diskotéky, v březnu hraje dj. Petr
Vlk, vstupné je volné. (pš)
* Koncert kapely Divokej Bill se koná ve Spole-
čenském domě ve Zdicích 26. 3. od 20.00. (pš)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
5. 3. 18.00 SNOWBOARĎÁCI
12. 3. 18.00 SVĚT ZÍTŘKA

KINO MÍR BEROUN
28. 2. - 6. 3. 17.30 (St 18.30, Čt-Ne 20.00) LOVCI
POKLADŮ
1. 3. 20.00 TAKING OFF
3. - 9. 3. 17.30 (Po 18.30, Út-St 17.30) KAMEŇÁK 3
5. 3. 15.30 PASÁČEK VEPŘŮ
8. 3. 20.00 KÁVA A CIGÁRA
10. 3. 15.30 BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM
V KONCÍCH
9. 3. - 12. 3. St 20.00 (Čt 17.30 a 20.00, Pá-So 18.30)
NA DOTEK
13. 3. - 16. 3. 18.30 (Út 17.30, St 18.30) KDYŽ SE
SETMÍ
14. 3. 13.45 PŘÍBĚH ŽRALOKA

KINO ČERNOŠICE
1. 3. 17.00 a 20.00 SNOWBORĎÁCI
8. 3. 20.00 NA DOTEK
15. 3. 20.00 VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ
MYSLI

Děti z Klíčku budou učit
tance a pohřbí Mořenu
Řevnice – Několik tanečních překvapení čeká
návštěvníky čtvrtého plesu Základní školy
Řevnice a folklorního souboru Klíček. Ten se
ještě chystá před plesáním vynést Mořenu.
Ples se koná 19. 3. od 20.00 v řevnickém Lido-
vém domě. K tanci a poslechu zahraje Velký ta-
neční orchestr Václava Zelinky. „Bude to náram-
ná podívaná,“ slibuje jeden z organizátorů Miloš
Chroust. Pro návštěvníky je připraveno několik
překvapení, tombola, uvítací přípitek i s pohoště-
ním. Předprodej vstupenek: 604 702 569.
Ještě před plesem se tanečníci z Klíčku pokusí
své kamarády naučit některé základní taneční
kroky. Již poněkolikáté pořádají dětské taneční
odpoledne, které se 13. 3. uskuteční od 14.00 v
sále Lidového domu. Vyučovat české a moravské
lidové tance bude vedoucí Klíčku Ludmila
Chroustová. Po skončení zábavného odpoledne v
16.00 se děti v průvodu vydají »pohřbít« Mořenu
do řeky Berounky. (pš)

Řevničtí se chystají do knihovny
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ORGANIZUE VÝLET NA SEVER ČECH

Výtěžek ze vstupného
na výstavu dostane Tibet
Mníšek pod Brdy – Výstava panoramatic-
kých fotografií Josefa Středy nazvaná Tibet
začíná 11. března v galerii státního zámku v
Mníšku pod Brdy.
Až do konce března budete moci v Mníšku
zhlédnout snímky stavebního inženýra, cestova-
tele a fotografa Josefa Středy z Prahy. Panora-
matické fotografie budou vystaveny v rámci ce-
losvětových Dnů pro Tibet. Slavnostní vernisáž
expozice se v zámku uskuteční 11. března od
18.00. Zpřístupněna bude o víkendech do 27. 3.,
vždy od 14 do 17.00. Dobrovolné vstupné bude
zasláno na konto Veřejné sbírky TIBET. (pš)

V kině vystoupí Srstka
i Hutka s Hladíkem

Černošice – Koncert dvojice Hladík a Hutka
či Irská noc – to jsou dvě z mnoha akcí,
které se v první polovině března budou

konat v černošickém Club Kině. 
První březnový čtvrtek se v Club Kině od

20.30 uskuteční klubový večer Pavly Petrákové
Slancové, která tentokráte uvítá jako hosta kas-

kadéra Zdeňka Srstku.  V pátek 4. 3. tu bude
od 20.30 hrát kapela Natural, kterou na pódiu

5. 3. ve stejný čas vystřídá Pavel Fajt.
Koncert Davida Bowieho budete moci zhléd-
nout na DVD 10. 3. od 20.00. V irském stylu
bude noc se skupinou Jauvajs 11. 3. od 20.30.
Dvojici Radim Hladík - Jaroslav Hutka můžete

za 120 Kč slyšet 12. 3. od 20.30. (pš)

Řevnice – Návštěvu unikátní liberecké knihov-
ny, botanické zahrady v Liberci či jablonecké-
ho Muzea skla a bižuterie připravuje na bře-
zen řevnické Městské kulturní středisko.
Vlastivědný zájezd se koná 19. března. 
„Hlavním cílem je návštěva unikátní liberecké
knihovny,“ řekla organizátorka výletu Veronika
Stará. Stavba smíření, jak je bibliotéka nazývána,
propojuje knihovnu s modlitebnou, která je vůbec
první novostavbou synagogy v České republice
po válce. Podle autorů projektu má připomínat, že
mezi námi žili, žijí a vždy žít budou lidé různých
vyznání, jiných kultur nebo barvy pleti. 
Na zpáteční cestě výletníci navštíví ještě liberec-
kou botanickou zahradu a v sousedním Jablonci
Muzeum skla a bižuterie. 
„Přesná cena zájezdu bude určena podle toho, ko-
lik se přihlásí lidí. Počítám však, že to bude kolem

tří stovek,“ potvrdila Stará. Zájemci se mohou
hlásit nejen v MěKS, ale také v knihovně či Ga-
lerii Salonu No1. Pavla ŠVÉDOVÁ

Co bude dál s Wěštírnou?
Starosta Řevnic neví
Řevnice – Již několik let není využíváno skle-
pení řevnického Zámečku, kde kdysi fungoval
rockový klub Wěštírna. O osudu prostor v
podzemí zatím řevnická rychta nejedná.
Jiří Coufal chtěl ve sklepních místnostech vybu-
dovat Internet kafé klub. Proto si od města pro-
story Zámečku pronajal a začal s rekonstrukcí. Tu
ale nedokončil a předal radnici bývalý klub Wěš-
tírna zpět. Co bude se sklepem dál? „Zatím jsme
o tom nejednali,“ řekl starosta Miroslav Cvanci-
ger s tím, že ve sklepení se nic neděje. Podle něj
bude rychta hledat nového nájemce. „Bude si mu-
set rekonstrukci dodělat na své náklady, město s
ní v rozpočtu nepočítá,“ dodal. (pš)

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech:
ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE (VB) -
na půl komedie na půl drama  - to je pohled na
jednoho z nejplodnějších světových komiků. 
YES MAN (USA) - dokument komický až sar-
kastický, který ukazuje, jak jediným šprýmem lze
měnit svět. Dva hlavní aktéři se pomocí lži stáva-
jí »údajnými« zástupci WTO, za kterou začnou
vystupovat, jednat atd. Grandiózní mystifikace
podobná Českému snu. (šm)

Sál U Kučinů se změní
v originální říční lázně 

Řevnice – Říční lázně. To je téma maškarní-
ho plesu, který pořádají občanská sdružení

Náruč a Dolní Berounka ve spolupráci s
nadací Divoké husy a Galerií Salonu No1.
Dobročinný maškarní ples se koná v sobotu 

5. března od 19 hodin v řevnickém sále 
U Kučinů. Podle jedné z organizátorek

Vladimíry Hejmové na něm nebude chybět
kromě hudby rovněž kouzelník a tombola. (pš)

Tradiční JARNÍ PLES 
pořádaný řevnickým Salonem Klára bude letos i oslavou 10. výročí existence salonu. 

Ples plný květin se koná 
v sobotu 5. března od 20.00 hodin v Lidovém domě v Řevnicích.

Během slavnostního večera se návštěvníkům představí s předtančením a výukou tance
skupina Dvorana Country Dancers. Uskuteční se také módní přehlídka spodního prádla

fy: Prádélko a galanterie Řevnice. Chybět nebude půlnoční překvapení!

K poslechu a tanci hraje pražská skupina Firmus.

(Placená inzerce)
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Černošičtí chystají regionální veletrh
NA OJEDINĚLÉ AKCI SE MOHOU PREZENTOVAT FIRMY A SPOLKY Z BLÍZKÉHO I DALEKÉHO OKOLÍ

Černošice – Nabídnout své služby či výrobky
budou moci podnikatelé či spolky z okolí na
Regionálním veletrhu Černošice. Konat se bu-
de na konci dubna.
Třetí ročník prodejního a kontraktačního veletrhu
služeb, obchodu, výroby a investičních příležitos-
tí potrvá v Černošicích od 29. 4. do 1. 5. Výstava
bude umístěna do prostor Club Kina, tělocvičny a
montované výstavní haly. Stánky budou zpřístup-
něny denně od 10.00 do 18.00 hodin. 

„Smyslem veletrhu je prezentace spolků, podni-
katelů a sdružení z širokého okolí,“ říká vedoucí

odboru kultury MěKS Černošice Pavel Blaženín. 
Proč »místní« veletrh vůbec vznikl? „Snaha us-
pořádat tento veletrh pramení z průzkumu a mno-
ha diskusí se subjekty podnikajícími v tomto regi-
onu o možnosti prezentace v blízkém okolí,“ vy-
světluje jeden z organizátorů Petr Váňa s tím, že
letošní ročník veletrhu by měl být zlomový. Větší
důraz bude kladen na prodejní charakter veletrhu,
což by mělo přispět k zatraktivnění jak pro návš-
těvníky, tak pro vystavovatele. „Dále bude rozší-
řen doprovodný program veletrhu o prezentační i
kulturní akce,“ dodává Váňa.
Zájemci o účast na veletrhu mohou zaslat vyplně-
nou přihlášku například i prostřednictvím interne-
tových stránek www.r-v-c.cz. Termín uzávěrky
přihlášek je 24. dubna 2005.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Radnici nefungovala pošta
Řevnice – Tři dny nefungovala na řevnické
radnici elektronická pošta. Nyní radnice uva-
žuje o vylepšení internetových stránek.
Pokud jste v první půlce minulého týdne posílali
mail na adresu řevnické radnice, neuspěli jste.
Elektronická pošta byla tři dny mimo provoz.
„Problém byl u správce sítě. Nabídl nám náhrad-
ní řešení, abychom mohli zprávy rozesílat,“ řekl
starosta města Miroslav Cvanciger s tím, že maily
posílali z náhradní adresy. „Už je vše v pořádku,“
tvrdí starosta. Radnice navíc chystá změnu svých
internetových stránek. „Máme několik nabídek,
ale ještě jsme se nerozhodli,“ uvedl Cvanciger.
Ten by chtěl, aby radniční webová stránka byla
živější a byla pravidelně aktualizována.            (pš)

Zahrádkáři předvedou řezy 
Řevnice – Tradiční řez stromů pořádají v břez-
nu řevničtí zahrádkáři, kteří připravují rovněž
výroční schůzi. 
Jak správně stříhat na jaře stromy, si budou moci
zájemci prohlédnout 19. 3., na kdy sdružení Zah-
rádkáři Řevnice připravilo ukázku řezu stromů.
Sraz účastníků je v 9.00 u kašny na náměstí Krále
Jiřího. „Půjdeme do dvou zahrad: nejprve k Ho-
danům, kde se bude odborně stříhat starší strom.
Řez mladého stromu uvidí zájemci v Sádecké uli-
ci,“ řekl jeden z organizátorů Josef Váňa. 
V neděli 20. 3. od 14.00 se v řevnickém Lidovém
domě koná výroční schůze, na níž zahrádkáři po-
zvali známého dendrologa Václava Větvičku. Be-
seda s ním začne v 15.00.   (pš)

Zloději vysáli sto litrů nafty
Mokropsy – Sto litrů nafty odčerpal nezná-
mý zloděj mezi 18. a 20. únorem z nádrže
Tatry 815 zaparkované v Kyjevské ulici v

Černošicích-Mokropsích. 
Nákladní automobil patřící firmě z Černošic

byl odstaven na ulici před domem jejího
zaměstnance v Mokropsích. Zloděj vypáčil

víčko nádrže a pomocí sacího zařízení zcizil
naftu za 2550 korun. Vytrhl také těsnící gumu
okna levých předních dveří, prohledal kabinu
vozu, ale zde nic neukradl. Poničením okna

vznikla škoda 100 korun. (vš)

Nový povrch ulice zaplatí
s městem i obyvatelé
Řevnice – Rekonstrukce řevnické Tyršovy uli-
ce napůl hrazená z peněz radnice i tamních
obyvatel je podle starosty na dobré cestě.
Milion korun bude stát oprava části Tyršovy ulice,
o náklady se mají rozdělit radnice a domácnosti
žijící v této lokalitě. „Bydlí tam asi čtrnáct rodin,
zatím máme souhlas deseti domácností, což je
bezvadné,“ pochvaluje si starosta města Miroslav
Cvanciger. Radnice počítá s tím, že pokládka no-
vého povrchu se uskuteční do začátku podzimu.
Cvanciger uvedl, že radnice chce společný projekt
zveřejnit jako modelový případ pro další aktivity
obyvatel. „Pokud se další zájemci ochotní spolu-
financovat opravy objeví, je rekonstrukce reálná.
Samozřejmě ale záleží na tom, aby na to město
mělo peníze,“ dodal. (pš)

Řevnická radnice uvolní
sto tisíc na propagaci

Řevnice – Více propagovat své město chtějí
řevničtí radní. Z rozpočtu chtějí pro tyto

účely uvolnit sto tisíc korun.
Starosta města Miroslav Cvanciger potvrdil, že

radnice chce uvolnit finanční prostředky na
propagaci města. „Mělo by jít o sto tisíc

korun,“ řekl Cvanciger. „Dají se z nich pořídit
například prospekty, nebo můžeme přispět těm,

kdo město reprezentují a jinak zviditelňují,“
uvedl. „Máme v úmyslu se účastnit i výstav,

nyní se chystáme ne regionální veletrh do
Černošic,“ dodal starosta. (pš)

Záchranáři žádají o peníze 
Poberouní – O peníze žádá v těchto dnech obce
na dolním toku Berounky řevnická záchranka.
Třicet tisíc korun se rozhodla darovat řevnické zá-
chranné službě Trans Hospital místní radnice.
„Záchranka o příspěvek požádala nejen nás, obra-
cela se i na jiné úřady,“ řekl starosta města Miro-
slav Cvanciger. To potvrdil rychtář Letů Jiří Hu-
deček. „Žádost jsme dostali, budeme ji projedná-
vat,“ uvedl s tím, že rychta asi přispěje. (pš)

Obecní úřad bude učit řidiče
Liteň - Školení pro řidiče amatéry plánuje
uspořádat v březnu liteňská rychta ve spolu-
práci s tamní autoškolou. 
„Protože je mnoho změn v předpisech, rozhodli
jsme se uspořádat informativní sezení i pro ama-
térské řidiče,“ řekl starosta Litně Karel Kliment.
„Ostatně - profesionální řidiči chodí na školení
každý rok,“ dodal.   (pš)

Záchranka přišla o lékaře
- podlehl zákeřné nemoci
Řevnice - Řevnická záchranná služba má smu-
tek. V minulých dnech zemřel jeden z jejích
lékařů Edgar Seif.
„Pan doktor Edgar Seif byl člověk velice pracovi-
tý, milý, ochotný... Cítíme to všichni jako velkou
a nenahraditelnou ztrátu,“ řekl NN majitel služby
Bořek Bulíček. Seif, kterého v okolí znalo hodně
lidí, podlehl krátké zákeřné nemoci.                 (šm)

V Hlásné si oddechli: Nemusí platit
MINISTERSTVO OBCI ODPUSTILO POKUTU DESET MILIONŮ KORUN

Dobřichovičtí stavějí záchodky
V OBCI SE CHYSTÁ OTEVŘENÍ UŽ TŘETÍ BENZINOVÉ STANICE

Dobnet pokryl další obce
Podbrdsko - Občanské sdružení Dobnet provo-
zující bezdrátový internet pokrylo signálem
další obce v dolním Poberouní a  pod Brdy.  
Nově se lze připojit na téměř celém území Litně a
na části Zadní Třebaně. Zájem o připojení roste
též směrem Svinaře - Hostomice, proto se inten-
zivně jedná o umístění přístupového bodu v obci
Drahlovice. Z toho místa již bude možné bez potí-
ží pokračovat do Všeradic a Nesvačil.            (Jok)

Hlásná Třebaň - Deset milionů, které měla
hlásnotřebaňská rychta platit za nedodržení
podmínek plynofikace, ministerstvo financí
Hlásné Třebani prominulo. 

Dobřichovice – Dobřichovičtí se od dubna doč-
kají bankomatu i veřejných záchodků. Ote-
vřeny by měly být v nově postavené budově
přiléhající k čerpací stanici LPG.
V pořadí již třetí benzinová pumpa má v Dob-
řichovicích začít fungovat od dubna v místech

V Hlásné Třebani je mnohem méně odběrných
míst plynu, než se počítalo. Proto obci hrozilo pe-
nále a to, že bude muset vrátit státní dotaci.
„Před několika dny jsme opětně poslali na minis-
terstvo vysvětlení, čím bylo vše způsobeno. Do-
dali jsme, že občany nemůžeme k plynofikaci
nutit,“ uvedl pro NN místostarosta Miloš Palek.
„Přidali jsme plán plynofikace, naznačili, že trasy
vedou do všech částí obce a je možno se připojit
časem.“  
Na konto obce budou převedeny peníze od těch,
kteří si plyn zavedli. Tím se splatí část úvěru,
který si obec na plynofikaci vzala. „Tak se obec
zčásti oddluží. S plným odlužením počítáme po
doplatku úvěru, to je do začátku roku 2006,“  do-
dal Palek. Michaela ŠMERGLOVÁ

Z našeho kraje
* Osm milionů získaly Řevnice na rekonstrukci
Masarykovy ulice. „Pravomocné rozhodnutí po-
depsané ministrem ještě nepřišlo. Máme jen ozná-
mení z krajského úřadu, že jsme dotaci dostali,“
řekl starosta Řevnic Miroslav Cvanciger. (pš) 
* Letošní rozpočet ve výši 10 milionů bude na
březnovém zasedání schvalovat liteňské zastupi-
telstvo. „Rozpočet je o něco vyšší, než vloni. Zej-
ména díky dotaci, kterou jsme dostali na školu,“
potvrdil starosta obce Karel Kliment. (pš)
* Veřejné zasedání řevnických zastupitelů se
koná 7. 3. od 19.00 v místním Zámečku. „Na pro-
gramu bude schválení hospodaření za rok 2004,“
řekl starosta Miroslav Cvanciger s tím, že zastu-
pitelé by měli schválit i poskytnutí 20 000 oblas-
tem postiženým zemětřesením a tsunami. (pš)
* Zimní údržba silnic vyjde letos Středočeský
kraj na 410 milionů korun, což je o 50 milionů ví-
ce než loni. Stamiliony bude stát i náprava škod,
až skončí zima s mrazy a příděly sněhu. Silnice
jsou ve špatném stavu a ničí je nejen klimatické
podmínky, ale i obrovské množství soli. „Na po-
syp už letos silničáři použili nejméně 30 tun soli,“
řekl  náměstek hejtmana Karel Vyšehradský. (pš)
* Drátenická škola v Zadní Třebani pořádá 5. a
6. 3. tradiční lekci »drátované kraslice«. K vidění
bude přes 700 fotografií z česko-slovenské soutě-
že, kterou jsem zorganizoval v roce 2003. Řadu
vzorů si můžete vyzkoušet. Hlaste se na
www.dratenik.cz. Petr MUSIL
* Informační občasník Provas, který přináší
zprávy z Podbrdska, bude od půli března součástí
Našich novin. NN se tak dostanou pravidelně i ke
čtenářům v Podbrdech, Vižině a Osově. (JoK) 

současné čerpací stanice LPG. U dvou stojanů se
bude prodávat rovněž benzín a nafta. 
„Pro lidi, kteří tu budou tankovat, chystáme věr-
nostní slevy a další výhody,“ říká provozovatel
stanice Luboš Podlipný. V nové dřevěné budově u
dobřichovické křižovatky na Karlík by mělo po-
dle Podlipného fungovat také občerstvení, prodej-
na potravin i pekárnička. V patře má vzniknout
restaurace, budete si zde moci objednat pizzu s
odvozem do domu. „Kromě toho by tu měly být
veřejné záchodky a bankomat,“ potvrdil Pod-
lipný.  Pavla ŠVÉDOVÁ



Naše noviny 4/05 REKLAMA, Strana 6   

FIRMA FOTO ŠPLÍCHAL
expresní minilab v Řevnicích oznamuje

1) ROZŠÍŘENÍ FOTOSLUŽEB
foto z digitálních médií, foto z fota, APS, ČB foto, diapozitivy
foto na dárkové předměty, foto do 50x75 cm

2) AKCE DO 30. 4. 2005
- zakázky EXPRES do 6 hodin bez příplatku!
- zakázky EXPRES do 1 hodiny 9x13 - cena 5,90!

do 1 hodiny 10x15 - cena 7,90!

3) FOTO NA PRŮKAZY - DIGI

Naší prioritou je RYCHLOST A KVALITA!
Přesto držíme nejlevnější cenu vyvolání negativu - jen 39 Kč!
Akce FILM ZDARMA je tu pro Vás již 10 let a stále trvá!

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

dvd XIV. MASOPUST
Zadní Třebaň 1/3/03
* studiově zpracovaná reportáž z masopustního dne i večera, cena 300 Kč

videokazetu NA HAŠLERA!
LETY 23/10/04
* záznam benefičního koncertu * Š. Rak  * P. Vítek * J. Rosák * Šlapeto * Kapičky * Klíček * Notičky * Třehusk... * 200 Kč
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Třebaňané slavili svatbu v Thajsku!
„ASI PŘITAHUJU KATASTROFY,“ ŘÍKÁ S NADSÁZKOU ŘEVNICKÁ SPISOVATELKA LUDMILA VAŇKOVÁ

Poberouní – Do exotických zemí
míří stále častěji čeští turisté, mezi
nimi i obyvatelé dolního Poberou-
ní. Na Srí Lanku se koncem loň-
ského roku vydala řevnická spiso-
vatelka Ludmila Vaňková, Thaj-
sko zase navštívili Zadnotřebaňa-
né Naďa Martínková a Jaroslav
Němeček. Za exotikou neletěli jen
tak zbůhdarma – na panenském
ostrově se rozhodli uzavřít sňatek.
Naďa Martínková a Jaroslav Něme-
ček ze Zadní Třebaně si v únoru řekli
své ano na malém ostrůvku v Thaj-
sku. Jejich záměr nezhatila ani pro-
sincová přírodní katastrofa v jihový-
chodní Asii.

Cesta nebyla ohrožena
„Chtěli jsme tichou, poklidnou svat-
bu,“ říká na vysvětlenou Naďa. Ně-
kolik týdnů před odletem ale postih-
lo jihovýchodní Asii zemětřesení a
vlny tsunami.
„Tragédii jsme sledovali na BBC i
CNN hned od počátku a bylo nám
jasné, že pokud se do našeho odjez-
du nerozšíří nějaké epidemie, není
naše cesta ohrožena,“ vzpomíná Na-
ďa dnes už Němečková. S budoucím
manželem měli totiž namířeno na
souostroví v Thajském zálivu, zatím-
co vlna ničila pobřeží v Andaman-
ském moři.  Při velké rozloze Thaj-
ského království byla zasažena jen
malá část území. „Hned po katastro-
fě nám psali e-mail majitelé hotelů,
kde jsme měli rezervace, že je u nich
vše v pořádku,“ říká Naďa. Ta spolu
s nastávajícím a bratrem Janem odle-
těla do Thajska přesně měsíc po tra-
gédii, 26. ledna. „Jediné, co mohlo
připomenout tsunami, byly sbírky na
postižené oblasti v obchodech. Mezi
turisty se šířily zprávy, že se během
měsíce mohou vracet i do uklize-
ných a opravených hotelů na Phu-
ketu. Letadla, která jsme viděli vzlé-
tat do této oblasti, byla obsazena a
cizinci se jezdili rekreovat, ne pomá-
hat s odklízením,“ podotýká. 
„Svatba byla úžasná. Ještě hodinu

před obřadem jsme se mohli koupat
v moři, žádný stres, nervy,“ pochva-
luje si pohodovou veselku bratr ne-
věsty Honza Martínek. Obřad prý
byl obdobný jako v Česku: „Prstýn-
ky, řeč, jen svatebčané byli bosí. To
aby nám nepadal písek do bot.“

Dovolená na Srí Lance
Exotiku si pro dovolenou vybrala
koncem loňského roku i řevnická
spisovatelka Ludmila Vaňková – část
prosince strávila na Srí Lance. Do-
mů se vracela jen pár dní před smrtí-
cí vlnou. Cestování Vaňková propad-
la stejně, jako psaní a divadlu. „Do-
háním těch padesát let, co jsme sedě-
li pod čepcem,“ směje se Vaňková,
která nejezdí příliš s cestovními kan-
celářemi, ale raději na vlastní pěst.
„Bez cestovky jsem byla i v jižní

Americe,“ říká žena, která absolvo-
vala rovněž cestu kolem světa. 
Většinou jezdí s přítelkyní, do mus-
limských zemí by si ovšem bez chla-
pa netroufla. Prvně se dámská dvoj-
ka vydala na cesty, když autorka his-
torických románů slavila šedesátku.
„Nechtěla jsem být doma. A tak
jsem narozeniny strávila  na Sicílii
na pláži. Nebyla tam ani noha, bylo
nádherné moře, vedro. Taková krás-
ná oslava to byla a zrovna takové bl-
bé narozeniny,“ usmívá se spisova-
telka, jež vloni v prosinci odletěla na
Srí Lanku. „Pobřeží je tam zvláštní,
podél oceánu je spousta lagun,“ vz-
pomíná na dovolenou Vaňková. V
hlavě jí utkvěly i domorodé ženy, jež
den co den nabízely výrobky, šaty a
cetky, které měly rozvěšené po plotě.
„Teď mě mrzí, že jsem si nic nekou-

pila,“ naráží Vaňková na následnou
tragédii.  Když se totiž vrátila do
vlasti, zaplavily televizní obrazovky
obrázky běsnění tsunami. „Nejdříve
jsem si myslela, že to naši oblast mi-
nulo. Posílala jsem do hotelu maily,
aby mi napsali aspoň slůvkem, od-
pověď ale nepřišla,“ krčí rameny ně-
kdejší ochotnická herečka. Ta jakoby
tragédie přitahovala: „Když jsme by-
ly v Ekvádoru, zrovna tam vybucho-
vala sopka. Na Sinaji jsem zase byla
těsně před vypuknutím iráckého
konfliktu,“ říká Ludmila Vaňková.
Tragédii unikla o pár dní. Stejné
štěstí ale neměla jiná řevnická oby-
vatelka, pětadvacetiletá Kristýna
Jedlinková. Trávila dovolenou s ně-
meckým přítelem v jižním Thajsku a
je nezvěstná. Zřejmě je jednou z
obětí tsunami.       Pavla ŠVÉDOVÁ

EXOTICKÉ THAJSKO. Do Thajska jezdí našinci především za exotickými zážitky. Jízda na slonu k nim nepochybně
patří. Foto ARCHIV

Tomáš Bím vyrazil na Kubu za Fidelem
LETOVSKÝ MALÍŘ SE VYDAL NA EXOTICKOU CESTU, NEJVÍC HO LÁKÁ NÁVŠTĚVA STARÉ HAVANY

Lety – Na Kubu odcesto-
val uplynulou neděli le-
tovský malíř Tomáš Bím.
„Chci se tam podívat ještě
za Fidela,“ svěřil se den
před odletem za oceán
Našim novinám.
Malíř a grafik žijící u řeky
Berounky je rovněž vášni-
vým cestovatelem. „Cestuji
moc rád. V hlavě mi nejvíce
utkvěly dvě cesty – po se-
verní Americe a pobyt na
ostrově Ko Samuii v Thaj-
sku,“ řekl Bím NN. 
Cestu na komunistickou
Kubu příliš neplánoval.
„Bylo to narychlo. Rozhod-
li jsme se asi před čtrnácti
dny,“ tvrdí a dodává, že
problém sehnat letenky
nebyl. A co ho přimělo vy-
dat se právě do země sužo-
vané totalitním režimem Fi-
dela Castra? „Chci se tam
podívat právě ještě za Fide-

la, chci vidět Kubu ještě
před tím, než bude zcela
amerikanizovaná. Chci vi-
dět, jaké to tam je,“ řekl o
cestě, na kterou se vydává s
manželkou a kamarády.
„Prý tam zakázal kouřit.
Tak to chci opravdu vidět,“
usmíval se Bím. „Beru si
jen plavky, tričko a krátké
kalhoty,“ přibližoval obsah
svých zavazadel na jede-
náctidenní pobyt v Karibi-
ku, během něhož má v plá-
nu si pronajmout auto a Ku-
bu projet. Dělá to tak ostat-
ně vždy. „Nic totiž dopředu
neplánuji, nechávám tomu
volný průběh,“ říká s tím,
že na Kubě ho nejvíce láká
návštěva staré Havany, jejíž
historické centrum bylo v
roce 1982 prohlášeno kul-
turním dědictvím lidstva
UNESCO. 

Pavla ŠVÉDOVÁ
PŘED ODLETEM. Letovský malíř Tomáš Bím se svým stejnojmenným synem před odle-
tem na Kubu. Foto ARCHIV
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Bojím se, že trampingu odzvonilo!
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 20)

Poberouní - Trempíři, »čundráci«
jezdili k Berounce a na Podbrdsko
odjakživa. V Našich novinách se
můžete dočítat o nich, jejich zvy-
cích i výpravách. Dnes vám nabí-
zíme článek o trampském bardovi
Miki Ryvolovi.                     (NN)
U táborových ohňů se už dávno ne-
zpívá jen Niagara a Bílé skály, ale
také nové trampské písničky. Auto-
rem mnoha z nich  je Miki  Ryvola.
Jeho Bedna vod whisky se stala kdy-
si hymnou Porty.
Trampský  bard  Mirko  Ryvola  vy-
studoval  Keramickou průmyslovku
v Bechyni a léta  působil jako  vý-
tvarník v Lidovém nakladatelství. Po
jeho zrušení se vrátil ke keramice.
Čím  jste především? Trampem, pís-
ničkářem nebo keramikem?
Asi to bude tak trochu  schizofrénie,
protože já se cítím dobře vším. V
keramice jsem profesionál, i když
jsem se  po maturitě zabýval  spíš
muzikou. Když  jsem se k hlíně po
letech kajícně vrátil,  ruce si to na-
štěstí pamatovaly. Zabývám  se figu-
rální  keramikou. 
Kdy jste začal trampovat?
Někdy ve dvanácti letech  jsem si se
spolužákem Pedrem Pitrou nastřáda-
li na stan a jeli o prázdninách  na Tý-
řov. K ohníčku, u kterého jsme se
hřáli a taky trochu báli, najednou z
lesa přišlo pět starších kluků, kteří
nás okouzlili. Měli kostkované koši-
le, kované opasky, poplašňáky,  som-
bréra. Prvně jsem uslyšel  písničku
Ruty šuty Arizona Texas. To vše mě

ovlivnilo tak, že jsem se ráno probu-
dil jako tramp.  
Trampujete dodnes?
Od šestapadesátého roku šerifuji
trampské  osadě  Zlatý  klíč v jižních
Čechách. Máme partu, které říkáme
Old  boys  expedition.  Každý  rok se
vydáváme na desetidenní puťák -

chodí nás asi třicet chlapů - bez  žen-
skejch a dětí. Dnešní  trampové  spíš
hledí na vnější originální výstroj, ale
vyspat se jen tak v lese pod keřem už
tolik neumí. Chybí jim romantika.
Když jsem dlouho zavřený v dílně a
mám všeho plné zuby, vypadnu a je-
du s klukama  ven – nejraději na ta
svá stará místa, do Skryjí, na Týřov,
k Berounce. Tady jsme začínali…
Vzpomenete si na svou první píseň?
Jmenovala se Poslední míle a do-

dnes se zpívá. Dojímá mne, když  ve
vlaku slyším, že ji zpívají trempíci,
kteří autora vůbec neznají. Potom
začaly trampské  soutěže, které  jsme
s  našimi písničkami vyhrávali.
Úspěchy jste slavili i na Portách ...
Porta  byla  až  v  osmašedesátém  -
to  už  jsme měli s bráchou a Pedrem
skupinu Hoboes. Když jsme pak při-
šli na Portu a vyhráli, najednou  se
kolem  nás strhl  kolotoč, tahali  nás
do rozhlasu, vydali jsme první  des-
ku. Nikdy jsme se ale nedali na pro-
fesionální dráhu, muziku jsme dál
měli jako hobby. Nejdůležitější pro
nás stále bylo trampování.
Vy  jste napsal  přes sto písniček,
která byla nejúspěšnější?
Bedna vod whisky. To je bezkonku-
renční písnička, i když to je takový
primitivní popěvek. Okamžitě strhl
lidi  a  už v  devětašedesátém se stal
hymnou Porty.  Od té doby sbírám
její kuriózní  nahrávky. Mám  třeba
sbor Bambini  di Praga,  kde šedesát
děvčátek zpívá „tak kopni do tý bed-
ny“, nahrávku rockové kapely nebo
slovenskou verzi upravenou jako
čardáš. Přes  její úspěch  si ale jiných
písniček  považuju víc. Třeba té, již
jsem napsal bráchovi k padesátinám
Co zbejvá? nebo Země tří sluncí.
Jaké má tramping perspektivy?
Jsem skeptický. Romantičtí kluci s
toulavejma botama, kteří sedávali
nad peřejemi Berounky a zpívali
Teskně hučí Niagara, se teď  můžou
jet na Niagaru podívat. Obávám se,
že trampingu odzvonilo. Přinesl a
přináší hodnoty, které se nyní vytrá-
cejí. Slušnost, kamarádství, čest,  hr-
dost na příslušnost k partě. Byla by
škoda, kdyby se vytratily nadobro. 

Vladimír ROGL

TRAMPSKÝ BARD. Jedna z živých legend trampingu - autor legendární pís-
ničky Bedna vod whisky Miki Ryvola. Foto ARCHIV

V

Slevy krásných nových kol!

Dobřichovická RK hledá zkušené realitní makléře
Tel. :  + 420 736 513 736
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Vyroste v Letech reprezentant země?
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: MIROSLAV BUREŠ

Lety – Miroslavu BUREŠOVI z
Letů bude v květnu teprve devět
let. Přesto už má za sebou několi-
kaletou kariéru úspěšného moto-
krosového závodníka.
Osmiletý Mirek Bureš z Letů nav-
štěvuje třetí třídu dobřichovické zá-
kladní školy. Snad jako každý kluk
hraje fotbal. Další jeho sportovní zá-
liba ale už tak obvyklá není: Mnozí
jeho spolužáci či učitelé ani netuší,
že v lavici sedí nadějný motokroso-
vý závodník.
Už jako dítě, hned co se naučil cho-
dit, propadl Mirek motokrosu. Není
se co divit. Jablko totiž obvykle ne-
padá daleko od stromu. I jeho děda
František Zelenka závodil v letech
1963 až 1975 v motokrosu. Stejně
tak i strýc sklízel na tratích úspěchy,

dařilo se mu na mistrovství republi-
ky v motokrosu i superkrosu. V roce
1994 se stal juniorským mistrem ve
třídě do 250 ccm, o dva roky pozdě-
ji se se svými kamarády Kuchařem a
Kučírkem stali mistry republiky
družstev.
Osmiletý klučina pokračuje ve šlé-
pějích svých starších příbuzných. 
„Od útlého dětství se svým tátou,
který také závodí, a staršími sestrami
Zuzkou a Luckou chodili na všechny
závody. Pohyboval se v prostředí tra-
tí, dep a všeho dění kolem nich,“ ří-
ká o svém vnukovi František Zelen-
ka. Když mu byly čtyři roky, měl
Mirek malý motocykl 50 ccm s auto-
matickou spojkou, a v sedmi letech
už jel své první závody.
Na nejvyšším stupni
Před dvěma lety se zúčastnil seriálu
VVL Iveca Pap Oil cupu, který měl
až dvanáct závodů. Výsledek?  Mla-
dý Letovan stál při vyhlašování vítě-
zů na nejvyšším stupínku.
„Po prvním roce závodění si laťku
zvedl opravdu hodně vysoko,“ při-
pouští dědeček František. Do další-
ho závodního roku už měl mladý zá-
vodník k dispozici nový stroj KTM
50 ccm s automatickou spojkou. V
deseti závodech stejného seriálu sice
prvenství neobhájil, vybojoval ale
stříbrnou příčku. Stříbro získal i na
seriálu osmi závodů SMS Západní
Čechy.
„Do nové sezony pojede Mirek na
novém stroji Suzuki 65 ccm se řaze-
ním a bude tak ve vyšší třídě,“ pro-
zrazuje dědeček závodníka a jeho
velký fanoušek. A co svému vnuko-
vi přeje? „Hlavně aby se mu vyhnu-
la zranění a v nové třídě se umístil na
předních místech. Také abychom o
něm za několik let slyšeli a psalo se
o něm jako o reprezentantovi naší
republiky.“            Pavla ŠVÉDOVÁ

BUDOUCÍ REPREZENTANT? Přestože je Mirkovi Burešovi z Letů teprve
devět let, na motorce už umí leccos. Foto ARCHIV

Sport po okolí
* Na pátý ročník turnaje ve stolním
tenisu zvou zadnotřebaňští turisté.
Turnaj nazvaný PINGPONG OPEN
se koná 5. března ve Společenském
domě v Zadní Třebani. Utkají se v
něm dospělé ženy i muži. Po základ-
ních dvouhrách budou následovat
čtyřhry včetně nejoblíbenějších čtyř-
her smíšených. Prezence v 9.30.

Jaroslava ZAVADILOVÁ
* Na horách se se zimou rozloučí
Turisté severních svahů Brd, kteří
mají základnu v Malém Chlumci. 
Rozloučení se zimou se uskuteční
od 11. do 13. března v krkonošském
Benecku. V okolí hotelu, kde budou
turisté z Brd bydlet, se nachází ně-
kolik upravených sjezdovek i kvalit-
ní a dobře značené běžecké tratě.
„Cena je 500 korun za den s polo-
penzí. Zájemci se mohou hlásit u
Rosti Plachety na telefonu 724 040
715,“ sdělil NN jeden z turistů Sta-
nislav Ježdík. (mf)

Řevnice – Historickým mezníkem
je letošní rok pro hráče národní
házené. První zápasy tohoto své-
bytného sportu se odehrávaly v
roce 1905, tedy právě před 100 le-
ty. K oslavám se připojí i Řevničtí.
Začínající 79. rok řevnických národ-
ních házenkářů zahájili opět žáci.
Letos na turnaji na Spojích v Praze,
kde skončili třetí. (Viz NN 3/05). 
Letošní rok je historickým mezní-
kem našeho národního sportu. Jeho
první zápasy se odehrávaly v roce
1905, tedy právě před 100 lety. Os-
lavy tohoto výročí se uskuteční od
27. 4. do 1. 5. 2005 v severočeském
městě Chomutov. V těchto dnech se
odehraje několik turnajů reprezen-
tačních výběrů mládeže a několik
turnajů starých gard. Vše vyvrcholí
1. 5. utkáním výběrů Čech a Mora-
vy, žen i mužů. Budou zde také vy-
hlášeni nejlepší házenkářky a házen-
káři za rok 2004. V nominaci deseti
vybraných na ocenění je i náš bran-
kář Jan Mašek, který slíbil, že se už
konečně vrátí do branky mateřského
oddílu, tedy do Řevnic.
Vás, naše příznivce si dovolujeme
pozvat mimo ostatní zápasy hlavně
na 17. dubna, kdy se hraje první jar-
ní kolo II. ligy. Před zápasem Řevnic
s Bakovem bude sehrán přátelský
zápas mladších žáků proti nově se

tvořícímu družstvu žaček. Po skon-
čení ligového utkání bude ještě se-
hrán přípravný zápas starých pánů
přes 50 let, kteří se 29. 4. zúčastní
prestižního turnaje v Chomutově.
Pravděpodobným soupeřem budou
hráči o 12 let mladší tedy osmatři-
cátníci, kteří ještě laškují s účastí na
oslavách 100. výročí v Chomutově.
Zatím nevědí, jestli budou mít všich-
ni volno.
Dalším výrazným podnikem na na-
šem novém hřišti bude uspořádání
Mistrovství republiky mladších žá-
ků. Naši se asi na tento turnaj nepro-
bojují, ale udělají všechno pro to,
aby se jim to podařilo. Hrát se bude
od 24. 6. do 29. 6. Pomoc s ubytová-
ním a stravou přislíbil ředitel školy
Zdeněk Košťál. 
Rovněž starší žáci celou zimu chodí
na tréninky a slíbili, že budou hrát
tak, aby dosáhli na druhé místo v ta-
bulce a měli tak zajištěnu účast na
Poháru České republiky, který se
koná o týden dříve od 17. 6 do 19. 6.
v Nýřanech.
Naši ligoví muži se také probouzejí
ze zimního spánku a plánují třídenní
soustředění v Jizerských horách pod
Špičákem v Tanvaldu.
Těšíme se na vaší podporu v bojích o
účast řevnických národních házen-
kářů v I. lize. Petr HOLÝ 

Házenkáři oslaví sté výročí
V ŘEVNICÍCH SE BUDE KONAT MISTROVSTVÍ ČESKA
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Bandy cup: IQ Ouvey míří ke zlatu
ŘEVNIČTÍ POZEMNÍ HOKEJISTÉ ODEHRÁLI ZÁKLADNÍ ČÁST SOUTĚŽE, TEĎ JE ČEKÁ FINÁLE
Řevnice – Poslední zápasy turnaje
v pozemním hokeji Bandy cup by-
ly v Řevnicích odehrány uplynu-
lou sobotu. Nyní je na řadě závě-
rečné play off.
Nejlépe si uplynulé dvě soboty opět
vedli hráči týmu IQ Ouvey. A to i
přesto, že po sérii devatenácti ne-
prohraných zápasů našli v sobotu
prvního přemožitele. „Svůj v pořadí
dvacátý zápas prohráli se Samo-
táři,“ uvedl Vladimír Strejček, který
se chopil organizace turnaje.
I tak jdou hráči  IQ Ouvey, kteří vsí-
tili rekordních více než sto branek,
do play off z první příčky. Za nimi
se umístili Kojoti, třetí Samotáři.
Loňskému vítězi týmu Boston se
prvenství nepodařilo obhájit, nao-
pak – skončil poslední. Pátý tým
Marná snaha byl totiž z turnaje na-
konec vyloučen. 
„Poslední týdny nehráli vůbec. Měli
odehráno 10 zápasů a 15 kontumá-
ků,“ vysvětlil Strejček.
Play off se bude hrát na hřišti za vo-
dou 5. 3. od 12.00. Jaký bude sy-
stém?  „Nejprve odehraje  každý je-
den zápas s každým. Pak bude hrát
třetí s čtvrtým dva zápasy a první s
druhým taky dva zápasy. V neroz-
hodných zápasech určuje vítěze
skóre,“ popsal Strejček.
Na vítěze čeká putovní pohár a upo-
mínkové předměty od Našich novin.
Oceněni budou i nejlepší hráč, bran-
kář a střelec.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnický Bandy cup má za sebou základní část. Finále se hraje 5. března. Foto NN M. FRÝDL

LYŽAŘI MÍSTO GOLFISTŮ. Na golfovém hřišti nad Karlštejnem se v těch-
to dnech prohánějí běžkaři. Foto NN M. FRÝDL

Na golfu se prohánějí lyžaři
NAD KARLŠTEJNEM JE UPRAVEN BĚŽKAŘSKÝ OKRUH

Karlštejn – Sněhová nadílka dva
týdny dělá radost vyznavačům
zimních sportů. Lyžuje se i na gol-
fovém hřišti nad Karlštejnem.
Na hřišti mezi Litní a Karlštejnem je
upraven kilometr na sprintování a
více než tříkilometrový okruh. NN o
tom informoval správce areálu Voj-
těch Matějček s tím, že v týdnu tratě
válcují a poté upravují. 
„Rolbu nemáme k dispozici. Žádám
proto všechny návštěvníky, aby ne-
vyjížděli mimo trať. Mohl by totiž
být poškozen travní porost hřiště,“
řekl Matějček. Areál je přístupný
denně, nejvíc zájemců ale na sně-
hem pokrytý kopec míří o víken-
dech. „Napočítal jsem i padesát aut.
Vzhledem k tomu, že běžkaři naroz-
díl od golfistů jezdí ve skupinách,
bylo tu tedy více než sto lidí,“ říká

Matějček, který odhaduje, že z deva-
desáti procent převládají lidé z Pra-
hy. Jezdí ale i místní z okolí Řevnic
a Černošic. Na telefonu 602 24 84
24 si zájemci mohou ověřit, jaká je
aktuální sněhová situace v areálu. 
Matějček vyloučil, že by v případě
oblevy provozovatelé tratě uměle
zasněžovali. „Nemáme na to pro-
středky,“ vysvětlil s tím, že úprava
okruhů pro běžkaře není komerční.
„Chtěli jsme dokázat, že to jde.“ Pro
tisk však správce uvedl, že společ-
nost žádala na ministerstvu pro mí-
stní rozvoj dotaci pro výstavbu tech-
nického zasněžování. „Chtěli by-
chom dva miliony na rolbu a sněho-
vá děla. Pokud budeme mít vybave-
ní, mohl by tu být celou zimu upra-
ven dvou až tříkilometrový okruh,“
dodal Matějček.    Pavla ŠVÉDOVÁ

Sokolové řešili,
co s hřištěm

Liteň - O využití nového venkov-
ního hřiště i vytápění tělocvičny
diskutovali uplynulou sobotu na
valné hromadě liteňští sokolové.
„Na programu byla údržba areálu.
Začali jsme s výstavbou plotu, kte-
rou chceme letos dokončit,“ řekl

starosta liteňského Sokola Zbyněk
Svoboda. „Diskutovali jsme také o

tom, jak využít nové hřiště před
budovou. Může sloužit pro malý

fotbal i volejbal,“ uvedl Svoboda s
tím, že se na schůzi řešilo i topení

v sokolovně. „Dosud je tam lokální
vytápění, uvažujeme o plynu. Také
se chceme ucházet o dotaci.“ (pš)

Poberouní - V plné přípravě na
jarní sezonu jsou fotbalisté pobe-
rounských obcí.
Karlštejnští fotbalisté o zimní pře-
stávce pravidelně trénují. „Hrajeme
každé úterý v hale v Dobřichovicích.
Účast je dobrá, scházíme se všich-
ni,“ pochvaluje si jeden z hráčů Petr
Janů. Ještě před začátkem sezony by
měli borci Karlštejna odehrát dva až
tři přátelská utkání. „Příští týden je-
deme do Kladna, čeká nás i přátelák
s dorostenci z berounského Lva,“
řekl Janů s tím, že zatím se jim pro
druhý zápas nedaří obstarat hřiště.  
Další dva přípravné zápasy na  umě-

lé trávě v Podolí mají za sebou tře-
baňští fotbalisté. Oba skončily shod-
ně - vítězstvím  OZT 3:1. V prvním
porazili třebaňští borci domácí Po-
dolí B, v druhém Průhonice (Kozák
2, Bacílek z penalty). 
Turnaje ve Štěrboholích se účastní
fotbalisté Řevnic. Z devíti celků jsou
šestí.  V minulém zápase prohráli s
týmem Dolních Měcholup 3:7.
Bez pravidelných tréninků přečkali
zimu liteňští fotbalisté. „Kdo měl
chuť, jezdil trénovat individuálně do
Prahy do nafukovací haly,“ řekl hráč
FC Liteň Radek Šindler. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, Jiří PETŘÍŠ

Fotbalisté hrají přáteláky
TŘEBAŇŠTÍ VYHRÁLI, ŘEVNICE DOSTALY »SEDMIČKU«
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Řevnice – V sobotu 12. 2. se hrálo
III. kolo Českého poháru volejba-
listů kadetů a juniorů. Ačkoli slo-
žený celek Řevnic mohl všechna
čtyři utkání vyhrát, nepodařilo se
to ani jednou. 
Družstvo hrálo bez chuti a elánu.

Chybí mu silná hráčská osobnost,
která by je vyburcovala z letargie a
donutila podat stoprocentní výkon.
V tomto kole jsme skončili až pátí.    
V neděli 20. 2. se hrálo IV. kolo
Pražského přeboru kadetů. Kluci bo-
jovali s chutí. I když občas vypukl
na hřišti zmatek, družstvo Komety
Praha jsme porazili 3:2. Tým TJ Ře-
py, s nímž jsme se potkali v soutěži
poprvé, ale byl nad naše síly. V prv-
ních dvou setech nám nešlo podání
ani příjem, dokázali jsme vzdorovat
až ve třetím setu, ale i ten jsme pro-
hráli. Po výsledku 0:3 zůstáváme ve
druhé skupině.     Marie ŠÁDKOVÁ 

Kadetům chybí osobnost
ŘEVNIČTÍ VOLEJBALISTÉ ODEHRÁLI III. KOLO POHÁRU


