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V Řevnicích zasahovali policejní
»těžkooděnci«, o cvičení nešlo

Řevnice – Hotové policejní manévry se odbývaly ve
středu 19. ledna kolem poledne na řevnické objížďce. O cvičení ale nešlo – naopak, »naostro« tu měla
zasahovat jednotka kriminální služby a dokonce i
útvar rychlého nasazení, tak zvaná URNA.
Podle očitých svědků na objížďce operovali maskovaní těžkooděnci, přistával vrtulník. Policisté se nechtějí
vyjadřovat: na policejním prezidiu NN sdělili, že případ spadá do kompetence služby kriminální policie a
vyšetřování. Její mluvčí nám ale napsala, že nemůže
poskytnout informace. NN se podařilo zjistit, že mělo
jít o pečlivě připravovanou i utajovanou akci několika
elitních policejních útvarů. V Řevnicích měly zajišťovat důkazy k závažnému trestnému činu.
(mif)

Na premiéru filmu z Anglie
dorazil i stojednaletý hrdina

Praha, Zadní Třebaň - Premiéra filmu Nickyho
rodina režiséra Martina Mináče, jenž se systematicky zabývá osudy židovských dětí zachráněných
v roce 1939 před nacisty Angličanem Nikolasem
Wintonem, se konala 20. ledna v Praze. Jedno z
těchto tzv. Wintonových dětí, dnes šestaosmdesátiletá Margita Rytířová, žije v Zadní Třebani. „Na
premiéru jsem byla pozvána také, ale bohužel ze
zdravotních důvodů jsem se jí nemohla zúčastnit,“ řekla Rytířová. (Dokončení na straně 4) (pef)

BOJOVALI S VODOU. Dvaačtyřicet hodin přečerpávali hasiči několika sborů vodu z Kejnského potoka,
která při oblevě hrozila zaplavit domy v Řevnicích i Letech. (Viz strana 7)
Foto NN M. FRÝDL

Kraj ruší autobusové spoje, obce protestují
OMEZEN BUDE PROVOZ I NA FREKVENTOVANÉ LINCE HOŘOVICE - SVINAŘE - ŘEVNICE - LETY - PRAHA
Poberouní, Podbrdsko – Mnoho
autobusových spojů, mezi nimi i ty
velmi vytížené, zruší od 1. února
krajský úřad. Masivní omezování
veřejné dopravy postihne prakticky všechny okolní obce.
Velké komplikace čekají například
obyvatele Litně: na lince Králův
Dvůr-Tetín-Liteň bude zrušeno patnáct spojů! Omezena má být autobu-

sová doprava mezi Zadní Třebaní a
Hořovicemi i linka procházející celým Podbrdskem a větší částí dolního
Poberouní po trase Hořovice – Neumětely – Osov – Skuhrov – Svinaře Řevnice – Lety – Dobřichovice –
Černošice – Praha, Na Knížecí.
Obce od kraje obdržely seznamy autobusových spojů, jež se chystá zrušit. K vyjádření však měly málo času

- dopisy začali starostové dostávat od
3. ledna a do 12. 1. už měli dát vyjádření krajskému úřadu. Rychtáři si
proto stěžují, že nestihli projednat
úpravy v jízdních řádech ani na zastupitelstvech. Oficiální stížnost sepsal třeba starosta Mníšku pod Brdy
Petr Digrin. „V seznamu rušených linek byl uveden ranní autobus, kterým
jezdí až 160 lidí. Tento spoj rozhodně

není ztrátový, což potvrdil i jeho provozovatel,“ uvedl Digrin.
Po letovském obecním úřadu chce
dopravce více peněz na linku, již dosud spolufinancoval kraj. Nedostaneli je, linku zruší. „Spoj jezdí do Letů,
na Mořinku i do Hlásné Třebaně.
Proto tyto obce žádáme, aby se podílely na nákladech,“ řekl starosta Letů
Jiří Hudeček. (Dokončení na straně 9)

Předsevzetí? Kdepak! Člověk se jen zbytečně stresuje… Chci jet Tour de France!
Poberouní - Mnozí lidé do nového
roku vstoupili s nějakým předsevzetím. Známé tváře nejsou výjimkou. S čím jste vkročili do roku
2011? zeptaly se některých NN.
Eva DECASTELO, herečka, Lety:
„Předsevzetí si zásadně nedávám,
podle mě se jimi člověk jen zbytečně
stresuje. Pokud chce něco udělat, je
třeba se na to vrhnout ihned a ne alibisticky čekat až na začátek roku!“
Petr NOVOTNÝ, bavič, Praha:
„Novoroční předsevzetí si nedávám
nikdy! Nevidím důvod, proč zrovna
v tu noc, kdy se mění nějaká nevýznamná čísla v kalendáři, bych měl
dělat životní rozhodnutí. Pokud si
něco umanu, slíbím, naplánuju... tak
v úplně normální všední den. A pak
to buď dokážu splnit, nebo ne.“

ZÁSADNĚ NE. Herečka i moderátorka Eva Decastelo si na předsevzetí
nepotrpí. Foto Filip MATUŠINSKÝ

Olda BURDA, moderátor, diskžokej, Lety: „Předsevzetí si obvykle
nedávám. Nekouřím, alkohol skoro
nepiju, takže ta klasika mě míjí. Spíš
se snažím plnit si sny. Byl jsem v
Arizoně a Californii, letos v dubnu
bych rád za polární kruh, do Norska
na ryby. Snad to vyjde…!“
Patrik ROZEHNAL, moderátor,
Praha: „Předsevzetí si na Nový rok
nedávám. Silvestra ani moc neslavím, Nový rok už tradičně beru jako
den, kdy se scházím s přáteli a zvu je
k sobě domů na malý »novoroční
brunch«. Vždy říkám, že bych rád
začal další rok s těmi, které mám
rád. Mým předsevzetím, nejen pro
začátek roku, je: Dělat život příjemným a pěkným pro své okolí…“
Petra FRÝDLOVÁ

tvrdí letovský cyklista

Lety – Velké plány má letovský cyklista Jiří Hudeček. Na konci loňského roku přestoupil do nejlepšího tuzemského
silničního týmu
PSK WhirpoolAuthor a chystá
s ním útok na
nejvyšší mety.
„Chci se prosadit
v nejsilnější mezinárodní konkurenci a dostat se do některého z elitních silničních týmů, které jezdí největší závody na světě jako Tour de
France, Giro d'Italia či Vuelta Espaňa,“ tvrdí pětadvacetiletý student
Vysoké školy J. A. Komenského.
(Viz strana 7)
(mif)
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Velká voda zaplavila zahrady i sklepy
NA BEROUNCE BYL V MINULÝCH DNECH VYHLÁŠEN TŘETÍ POVODŇOVÝ STUPEŇ - STAV OHROŽENÍ
Poberouní – Povodně potrápily
obce okolo Berounky od 13. do 16.
ledna. Chvílemi to vypadalo opravdu dramaticky: dokonce byl vyhlášen 3. povodňový stupeň – stav
ohrožení. Povodně si naštěstí nevyžádaly žádný lidský život a nevznikly ani velké materiální škody.
V týdnu od 10. 1. se výrazně oteplilo, takže během pár dnů roztál všechen sníh a led, k tomu se navíc přidal déšť. Voda v Berounce začala pozvolna stoupat, brzy byly vyhlášeny
první i druhý stupeň povodňové aktivity; 14. ledna v 15.00 byl pak vyhlášen i 3. stupeň, stav ohrožení. Podle předpovědí Systému integrované
a výstražné služby měla hladina řeky
v Berouně vystoupat až ke 470 cm, i
když normálně bývá pod 200 cm. To
se naštěstí nestalo – nejvýše dosáhla
voda 15. 1. v 6.00, kdy byla naměřena výška hladiny 403 cm. Pak začala
klesat - do koryta se vracela ještě po
tři následující dny.
Ve všech ohrožených obcích zasedaly povodňové komise, hlídky kontrolovaly stav vody ve dne v noci, plné
ruce práce měli hasiči. Ti na mnoha
místech pracovali i několik dní po
povodních. „Čerpáme vodu ze sklepů a zahrad, uklízíme cesty a naplavený nepořádek. Na odčerpání nej-

CHATY POD VODOU. Voda z Berounky zaplavila chaty na březích.
Foto NN L. PALIČKOVÁ

LETOS ODOLAL. Kemp na zadnotřebaňském Ostrově tentokrát (narozdíl od
roku 2002) náporu velké vody odolal.
Foto Petra FRÝDLOVÁ
větší laguny využijeme pomoc hasi- třebaňský starosta Stanislav Balíček.
čů z Nového Boru, Mníšku, Dobři- Zahrady, pozemky a sklepy byly pod
chovic, Letů, Jíloviště a Karlštejna,“ vodou také v Hlásné Třebani nebo v
uvedl minulý týden černošický sta- Letech – tady řeka zatopila cvičiště
rosta Filip Kořínek. Tady se povodeň pro psy i fotbalové hřiště. Práci s vypřehnala podruhé během deseti dnů.
Tentokrát byly kromě pláže, hřiště
SK Kazín a náplavky zatopené i chaty v osadě Radost nebo V Topolí.
V souvislosti s velkou vodou mnohokrát vyjížděli i řevničtí profesionální hasiči. „Spolu s dobrovolnými
sbory jsme sledovali stav řeky mezi
Karlštejnem a Černošicemi a informovali lidi o stupni povodňové aktivity i možném nebezpečí,“ řekl řevnický hasič Pavel Vintera.
Prognózy se nepotvrdily
Napilno měla také povodňová komise v Zadní Třebani, kde kromě Berounky hrozilo vylití Svinařského
potoka, respektive jeho vzdutí kvůli
zpětné vlně z řeky. Nejhůř dopadly
pozemky mezi ledolamem a lávkou
do Hlásné Třebaně, kde se voda dostala do zahrad a sklepů. Zaplavené
byly také obě špičky zdejšího Ostrova, fotbalové hřiště a některé pozemky v lokalitě Pod Chybou. „Jsem
rád, že se nepotvrdily nejhorší prognózy meteorologů. Větší škody nevznikly. Doufám, že postižené nemovitosti teď nepotrápí mráz,“ řekl zadno-

litou vodou měli i v Řevnicích, kde
byla pár dní uzavřená objížďka, na
tomto místě přečerpávali hasiči vodu
z Kejnského potoka do řeky. Při sledování zasažených chatových oblastí v katastru Řevnic pomáhala i místní záchranná služba. „Jedné pacientce byly dovezeny nezbytné léky a jeden muž byl převezen s dušností do
nemocnice. V noci jsme s hasiči a
starostou Řevnic evakuovali invalidního muže s manželkou, psem a kočkou,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Podle něj nemusely být použity
speciální terénní obojživelné vozy.
Teď už je v obcích klid, lidé uklízejí
a sčítají škody. „Nejsem schopen vyjádřit se ke škodám lidí vzniklých
průsakem spodní vody. My budeme
hradit náklady naší hasičské jednotky, ale zatím je nemám vyčíslené. O
jiných škodách vzniklých na obecním majetku nevím,“ sdělil starosta
Řevnic Libor Kvasnička.
Velká voda narušila i dopravu: několik hodin byla uzavřena silnice mezi
Radotínem a Černošicemi a zrušena
autobusová linka č. 315. Noční autobus č. 601 jel objížďkou přes Roblín.
Lucie PALIČKOVÁ, (mif)

CHYSTALI SE NA NEJHORŠÍ. Hladina naší milované Berounky v půlce
ledna stoupala, a tak jsme se na pozemcích u řeky museli pustit do práce. Tahali jsme lodě z vody, uklízeli vše, co by mohlo uplavat. Navštívila jsem pár
sousedů a velmi mě potěšilo, že nikdo nezoufal. Dali jsme si štamprličku, popřáli hodně síly a šli zase pracovat. Byli jsme v pohotovosti, ale mohli jsme
jen čekat, co bude dál. Maximálně se modlit, i když to někteří neumíme, aby
to nebylo jako v roce 2002. Znovu se ukázalo, jak nebezpečí lidi sbližuje!
Mám na mysli pomoc sousedů i těch, kteří jsou od řeky vzdáleni tak, že jim
žádné nebezpečí nehrozí.
Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Policisté se dočkali díků i - trestního oznámení!
ŘEVNIČTÍ MĚLI O POVODNÍCH NEPŘETRŽITOU POHOTOVOST - HLÍDALI EVAKUOVANÉ OBLASTI PŘED RABOVÁNÍM

Řevnice, Poberouní - Berounka, jež se v minulých dnech vylila z břehů, zaměstnala i řevnické policisty. Ti připravovali obyvatele na evakuaci a následně hlídali evakuované oblasti.
Dočkali se za to zdaleka nejen vděku - jejich velitel teď čelí trestnímu oznámení za šíření poplašné zprávy!
Několikakilometrová ledová bariéra na řece u Černošic začala v druhém lednovém týdnu rychle odtávat. Stejně rychle stoupala i hladina Berounky.
Protipovodňová komise černošické radnice vyhlásila 14. 1. stav ohrožení. Pracovníci Povodí Vltavy
varovali, že řeka, jež už se v té době vylila z koryta, může ještě stoupnout - až o půldruhého metru.
„Bezodkladně jsem rozhodl o vyhlášení mimořádného bezpečnostního opatření a vyslání policejních hlídek. Měly varovat obyvatele, jichž by se
vzedmutí hladiny na kritickou mez mohlo dotknout, a zamezit tak ztrátám na životech, zdraví či
majetku,“ uvedl velitel řevnických policistů Jiří
Dlask s tím, že až do odvolání 3. stupně povodňo-

NA HLÍDCE. Řevničtí policisté »hlídali« Berounku, která se vylila z koryta.
Foto ARCHIV

vé aktivity 17. 1. měli policisté čtyřiadvacetihodinovou pohotovost. Střežili oblasti, z nichž byli
evakuováni lidé, před případným rabováním a podávali hlášení o stavu hladiny.
„Celou dobu nám občané děkovali za to, co pro ně
s hasiči a strážníky městské policie děláme,“ sdělil Dlask. Hned ale dodal, že policisté se nezavděčili zdaleka všem. „V pondělí 17. 1. mi telefonovali majitelé domu ve Všenorech, který byl také v
území možného ohrožení. Rázně mi sdělili, že jednání policistů, kteří je v pátek informovali o možném příchodu vody dle kritického scénáře, vyhodnocují jako šíření poplašné zprávy a podávají na
policisty, zejména na jejich vedoucího, trestní
oznámení.“ Na to, že se netěší velké oblibě, si policisté podle řevnického velitele zvykli. „Uvykli
jsme i tomu, že si na nás každý stěžuje. Ale že
někdo bude podávat trestní oznámení na policisty,
kteří se snažili předcházet ztrátám na majetku a
možná i na zdraví nebo životě, to je už silná káva i
na nás,“ uzavřel Jiří Dlask.
Miloslav FRÝDL
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Nejoriginálnější maska dostane řetěz!
CHYSTEJTE PŘEVLEKY I ORIGINÁLNÍ RECEPTURY - BLÍŽÍ SE DVAADVACÁTÝ ZADNOTŘEBAŇSKÝ MASOPUST
Zadní Třebaň - K největším v celém Středočeském kraji patří oslavy masopustu v Zadní
Třebani. V novodobé historii obce se budou konat už podvaadvacáté - jako vždy poslední masopustní sobotu. Ta letos připadla na 5. března.
Bohatý program v režii Našich novin začne na
zadnotřebaňské návsi v 10 hodin zabíjačkou a stylovým jarmarkem, k nimž bude vyhrávat staropražská kapela Třehusk. Kromě řemeslných výrobků budou k dostání perníky, preclíky, trdla, koláče, pečené maso, medovina... Na improvizovaném pódiu, které bude jako vždy představovat valník tažený koňským spřežením řevnické statkářky
Jany Červené se představí soubory z nedalekých
Řevnic - Notičky, Klíček i Proměny. O masopustní frašku zakončenou symbolickým pochováním
Masopusta se postarají řevničtí ochotníci. Děti se
budou moci povozit na koních s profesionálními
kaskadéry ze skupiny Caballos. Ti také později
pojedou v masopustním průvodu.
Nejoriginálnější masce vybrané porotou vedenou
Josefem Kozákem bude letos poprvé předána Cena Josefa Jahelky. Dostala jméno po loni předčasně zesnulém obyvateli Zadní Třebaně, jež v minulosti opakovaně získal titul Král masopustu. Soutěže se zúčastní každý, kdo dorazí v jakémkoliv
převleku. Na vítěze čeká dárkový koš v hodnotě
1.500 Kč a originální zlatý řetěz! Po dopolením
kulturním programu na návsi a předání ceny se
kolem půl jedné vydá obcí průvod maškar doprovázený Třehuskem. Hospodyňky, i na vás čekají
ceny! Smažte, pečte, chystejte dobroty - porotci
budou posuzovat vaše výtvory v rámci soutěže o
nejlepší koblihu či jiné občerstvení. Po průvodu se
ještě můžete přijít pobavit do Společenského domu na sousedské posezení s muzikou.
Tečku za masopustním veselím v Zadní Třebani

MINISTR A VŮL. Na zadnotřebaňský masopust se každoročně sjíždějí originální maškary. Sešli se tu
třeba knížepán, v podání současného ministra kultury Jiřího Bessra, s volem, za něhož se tradičně
maskuje starosta Letů Jiří Hudeček.
Foto Michaela FEUEREISLOVÁ
tradičně obstará dětský karneval. Koná se v nedě- dou nejhezčí masky. K tanci capartům zahraje kali 6. března od 14.00 ve Společenském domě. Pro pela Třehusk a těšit se mohou i na úplnou novinděti budou připraveny hry, soutěže se spustou cen, ku - vystoupení pražského kejklíře a iluzionisty
tombola či kolo štěstí. Vyhlášeny a oceněny bu- OVIS YOCULATORES.
Petra FRÝDLOVÁ

»Fašaňk« ctí ve Svinařích, Letech, Mokropsích, Všeradicích...
Kde můžete v Poberouní či
pod Brdy oslavit masopust
Poberouní, Podbrdsko - Kde se konají masopusty v dolním Poberouní a na Podbrdsku?
- 29. 1.: Svinaře
- 5. 2.: Bratřínov
- 12. 2.: Lety
- 19. 2.: Osov, Všeradice, Srbsko
- 26. 2.: Slivenec+Holyně, Mokropsy, Beroun,
Lochovice
- 5. 3.: Zadní Třebaň, Lážovice
- 19. 3.: Hlásná Třebaň
(pef)

Poberouní - Nejen v Zadní Třebani, kde je oslava masopustu v Poberouní tradičně největší, se
můžete pobavit ve společnosti maškar a maškaráků. »Fašaňk« oslavují i leckde jinde.
První masky projdou Svinařemi - zde se jubilejní
X. masopust koná 29. ledna. Od 11.00 můžete na
návsi ochutnat vepřové pochoutky, ve 13.00 odtud
vyrazí na obchůzku vsí průvod, jemuž bude do
kroku vyhrávat Třehusk. Součástí akce je degustační soutěž o nejchutnější koblížek, po skončení
průvodu bude vyhlášena nejlepší dětská maska.
Od 20.00 se koná v hospodě U Lípy tancovačka.
Na 12. únor si masopustní oslavy naplánovali v
Letech. I tady se můžete těšit na zabijačkové dobroty a staropražské písničky v podání Třehusku. O

týden později, 19. 2., se rozpustilé veselí bude odbývat hned ve třech obcích: Osově, Všeradicích a
Srbsku. V Osově začíná masopust ve 14.00 u hřiště. „Nic speciálního nechystáme. Rád bych udělal
nějakou frašku, ale stále nemám nápad. A navíc
asi bude trochu problém dát dohromady herce. Po
průvodu ještě vyhlásíme tři nejlepší masky,“ sdělil jeden z organizátorů Josef Kozák.
V sobotu 26. února můžete zavítat do Mokropes
či Lochovic. V obou obcích se maškary sejdou ve
14.00 - v prvním případě na Masopustním náměstí, ve druhém u Klubu Betlém. Hlásnotřebaňští si
své taškařice užijí až bezmála 14 dní po skončení
masopustního období, na svátek sv. Josefa 19. 3.
Petra FRÝDLOVÁ, Lucie BOXANOVÁ

Nejatraktivnější místa? Křivoklát i lomy v krasu
V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI TURISTICKÝCH NABÍDEK BODOVALA TAKÉ MÍSTA V NAŠEM OKOLÍ
Poberouní - Zámek Hluboká. Tak
se jmenuje nejatraktivnější turistická nabídka České republiky.
Bodoval i náš kraj - Solvayovy lomy u Bubovic.
Státní agentura CzechTourism, provozovatel portálu s tuzemskými turistickými nabídkami, na konci loňského roku vyhlásila výsledky soutěže Kudy z nudy 2010. Soutěžilo se
o nejatraktivnější turistickou nabídku Česka. Bylo nominováno 170 turistických cílů, deset z každého regionu. Absolutním vítězem v celorepublilovém žebříčku TOP 10 se stal
zámek Hluboká, druhé místo patří
ZOO ve Dvoře Králové nad Labem,
třetí hradu Křivoklátu. »Náš« Karlštejn bohužel neuspěl.
V regionálním, středočeském žebříčku zvítězil hrad Křivoklát, následovaný Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře,
třetí místo patří skanzenu Solvayovy
lomy v Českém krasu, který doku-

mentuje těžbu vápence. Důlními
chodbami tu návštěvníky vozí historický vláček.
Petra FRÝDLOVÁ

Železniční trať údolím
Berounky je magnet...

VLÁČKEM PO LOMECH. V turistické sezoně se po Solvayových lomech
můžete svézt historickým důlním vláčkem.
Foto ARCHIV

Poberouní - Železniční trať BerounPraha patří mezi deset nejkrásnějších v Čechách. Vyplývá to z aktuálního průzkumu portálu i.Dnes Cestování. Portál zjišťoval, kam lidé rádi cestují vlakem. Výsledek potěší
poberounské patrioty - mezi deset
nejatraktivnějších tuzemských výletů
po železnici patří i trasa podél Berounky z Prahy směr Karlštejn. Pro
turisty hluboký kaňon Českého krasu představuje doslova magnet.
Oceňují výhled z okna na Berounku
i množství lákadel podél ní: Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, obě
Ameriky, Solvayovy lomy...
(pef)
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Králové vykoledovali sedmdesát tisíc
„DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ OTEVŘELI SVÉ DVEŘE ČI OKNA A PŘISPĚLI!“ VZKAZUJÍ ORGANIZÁTOŘI SBÍRKY
Řevnice, Zadní Třebaň - Od 2. do
10. ledna jste mohli v obcích i městech kolem dolní Berounky spatřit
koledníky Tříkrálové sbírky. Pořádala ji řevnická Charita a s jejím
výsledkem je nadmíru spokojená:
vybralo se přes sedm desítek tisíc
korun.

Na premiéru dorazil
i stojednaletý hrdina
(Dokončení ze strany 1)
„Cestování už je pro mě náročné.
Budu-li ale mít příležitost, ráda film
zhlédnu,“ dodala Rytířová.
Na premiéru Mináčova filmu z Anglie zato do Prahy dorazil samotný
hrdina, stojednaletý sir Nicholas
Winton. Ten těsně před vypuknutím
2. světové války přepravil 669 českých a slovenských, převážně židovských dětí z Prahy do Velké Británie,
kde našly nový domov. Jejich rodiče
pak většinou zahynuli v koncentračních táborech. O svém činu Winton
přes půl století nikomu neřekl. Dnes
je příběh jeho záchranné akce známý v celém světě. Královnou byl povýšen do šlechtického stavu, ocenily
ho americký Senát i Kongres.
Třetí »wintonovský« film Matěje Mináče, jenž nese název Nickyho rodina, přidává ke známých faktům nová
svědectví i nové hrdinovy následovníky. Obsahuje hranou rekonstrukci, v níž Wintona představuje Michal
Slaný a jednu z matek svěřujících
mu své děti Klára Issová.
Z 669 dětí, které Winton zachránil,
jich dosud žije 229.
(pef)

Kina v okolí
KINO LITEŇ

29. 1. 18.00 TAJEMSTVÍ MUMIE
5. 2. 18.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

KINO ŘEVNICE

V lednu a únoru kino nehraje.

KINO MÍR BEROUN

24. - 26. 1. 18.30 (Út 17.30) NEVINNOST
25. 1. 20.00 ILUZIONISTA
27. 1. 15.30 BÍLÁ STUHA
27. 1. - 28. 1. 18.30 TEMNÁ KRAJINA
29. 1. Vyhlášení ceny Trilobit.
30. 1. - 3. 2. 17.30 (Čt 18.00) GULLIVEROVY CESTY 3D
31. 1. - 1. 2. 20.00 DĚCKA JSOU V
POHODĚ
2. - 4. 2. 20.00 (Pá 17.30) NEVINNOST
3. 2. 15.30 SERGE GAINSBOURG
4. 2. - 9. 2. 18.30 (Pá 20.00, Út 17.30)
ZELENÝ SRŠEŇ
5. 2. 15.30 ČARODĚJNÉ POHÁDKY
6. 2. 15.30 MÉĎA BÉĎA 3D
7. 2. 13.45 VÁNOČNÍ KOLEDA
8. 2. 20.00 VELKÁ LÁSKA

CLUB KINO ČERNOŠICE

25. 1. 20.00 MACHETE
30. 1. 16.00 MUŽ A JEHO PES
1. 2. 20.00 BABIČKA ANEB JAK TO
BYLO DOOPRAVDY
6. 2. 16.00 JÁ PADOUCH
8. 2. 20.00 POZNÁŠ MUŽE SVÝCH
SNŮ

KINO RADOTÍN

28. 1. 19.00 DALŠÍ ROK
29. 1. 17.00 a 19.30 REJKJAVÍK
30. 1. 15.00 MACH A ŠEBESTOVÁ K
TABULI
30. 1. 17.00 a 19.30 ONDINE
4. 2. 17.00 a 19.30 KOUZELNÝ
KOLOTOČ
5. 2. 17.00 a 19.30 TACHO
6. 2. 15.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE
6. 2. 17.00 a 19.30 SUBMARINO
SI HRÁLA S OHNĚM

Do úředně zapečetěných pokladniček mohli přispět všichni, u kterých
se koledníci při obchůzce zastavili,
či ti, které potkávali v ulicích. Štědrých lidí nebylo málo.
„Díky Tříkrálové sbírce se v celé farnosti Řevnice podařilo vybrat přesně
72.704 korun,“ sdělil za řevnickou
Charitu Petr Komárek.
Dobročinná sbírka se už koná několik let - v Zadní Třebani však koledníci s kasičkami chodili poprvé. Za
přibližně tři hodiny do nich vybrali
3.470 korun. Děkujeme všem, kteří
otevřeli své dveře či okna a přispěli!
„O přesném využití výtěžku, který
připadne Charitě Řevnice, což bude
65% z celkové vybrané částky (tj. asi
47.000 Kč), budeme mít možnost
rozhodnout přibližně do května, kdy
budou peníze k dispozici,“ dodal
Komárek.
Petra FRÝDLOVÁ
ÚSPĚŠNÍ KRÁLOVÉ. V Zadní Třebani Tři králové vykoledovali 3.470
korun.
Foto NN L.PALIČKOVÁ

Tipy NN

COUNTRY V KARLŠTEJNĚ. Novoroční koncert skupiny Nová sekce (na
snímku) se konal v restauraci U Janů v Karlštejně. Jako hosté účinkovaly
kapely Kapičky a Abalone. Všichni hoši hráli, jako kdyby to bylo naposled,
známé písničky si s nimi pobrukoval snad každý. Krásně jsme vykročili do
nového roku při skvělé muzice v rytmu country a bluegrassu. Děkuji organizátorovi Tomášovi Tichému i Karlštejnskému sdružení v zastoupení Heleny
Kolářové, že jsme se mohli opět setkat, vychutnat si bezva muziku a prožít
parádní večer.
Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Třehusk létal nad krajem

KAPELA OD BEROUNKY NATOČILA KLIP KE SVÉ PÍSNIČCE
Poberouní - Klip k jedné ze svých
nejnovějších písniček Ajroplán
natočili muzikanti z poberounské
kapely Třehusk. Létali při tom
dokonce nad naším krajem.
„Impuls k natočení klipu nám nepřímo dal Řevničan Zdeněk Bůžek,
jinak šéf Aeroklubu Karlštejn,“
uvedl kapelník Miloslav Frýdl. „Tomu se naše písnička Ajroplán, která
si trochu dělá legraci z letadel, líbila tak, že nás pozval k vyhlídkovému letu nad Poberouním.“
Startovalo se z letiště u Hořovic,

kde Aeroklub Karlštejn sídlí. Zde
také muzikanti záběry ke své písničce natáčeli. Režie se ujal zkušený filmař Miloslav Pátek, který pak
také natočený materiál sestříhal do
podoby klipu. „Moc se mu povedl je vtipný a originálně kombinuje
současné záběry s historickými,“
dodal kapelník s tím, že klip na
DVD si zájemci mohou objednat na
e-mailové adrese: trehusk@nasenoviny.net či na tel.: 257 720 847.
Petra FRÝDLOVÁ
Foto Miloslav PÁTEK

* Vernisáž výstavy Z peřinky až k
tabuli se uskuteční 26. 1. od 17.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun. Vystoupí dětský sbor Lentilky a Sboreček
malých námořníků. Výstava potrvá do
3. dubna.
David PALIVEC
* Jazzové Elena Sonenshine Trio
koncertuje 28. 1. od 20.30 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 140 Kč. (pab)
* Beseda se spisovatelem, novinářem
a pedagogem Arnoštem Lustigem se
koná 29. 1. od 19.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice. Vstupné 150 Kč. (vlc)
* GOP Fest gymnázia Radotín hostí
29. 1. od 20.00 černošické Club Kino.
Vystoupí pěvecký sbor Columbella i
kapely Klika, ParaDogs a Gauč. Vstupné 50 Kč.
Michal STREJČEK
* Myslivecký ples pořádá 29. 1. od
20.00 ve Společenském domě Plzeňka
Beroun MS Suchomasty. Bohatá stylová tombola, hraje Gama.
(pš)
* Všeradický písničkář Jan Jícha a
jeho doprovodná kapela vystoupí s recitálem Nejsem žádný folkař 3. 2. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 100 Kč.
Pavel BLAŽENÍN
* Ples taneční skupiny Proměny hostí
4. 2. od 19.30 Lidový dům Řevnice.
Hraje Karavel, chystá se tombola i
překvapení. Vstupné 150 Kč.
(pef)
* Na taneční párty, která se uskuteční 4. 2.od 20.00 v černošickém Clubu
Kino zahrají DJ Bunda, DJ Vóďa a DJ
Ramy Samer. Vstupné 50 Kč. (mis)
* Martha a Tena Elefteriadu koncertují 5. 2. od 20.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice. Vstup 150 Kč. Se známými řeckými sestrami se můžete potkat každou středu od 19.00 ve Fürstově sále na kurzu řeckých tanců. (vlc)
* Na Turistickém candrbálu si můžete zatančit 5. 2. od 20.00 v restauraci U hřiště v Osově. Hrají Žakeři, vstupné 50 Kč.
Antonín KOTOUČ
* Ples motoristů z Králova Dvora
hostí 5. 2. od 20.00 Společenský dům
Plzeňka Beroun.
(pš)
* Bigbítová kapela Brutus zahraje na
taneční zábavě 5. 2. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 150 Kč. (mis)
* Prodejní výstava Salon výtvarníků pro Konto Bariéry je v Modrém
domečku Řevnice ke zhlédnutí do
půli března. Z výtěžku budou financována stipendia pro zdravotně postižené studenty. Šárka HAŠKOVÁ
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

Přítomní měli koutky úst nahoru...
VŠERADICKÁ GALERIE DO 20. ÚNORA HOSTÍ VÝSTAVU OBRÁZKŮ EMMY SRNCOVÉ
V galerii M. D. Rettigové ve Všeradicích byla 13. ledna
slavnostně zahájena výstava známé grafičky a malířky
naivních obrázků Emmy Srncové. Její tvorbu není potřeba představovat. Veselé barvy, pohádková témata, obrázky plné energie zahřejí u srdce všechny. Jiří Suchý o
obrázcích Emmy Srncové kdysi řekl, že mají zvláštní
moc: Pozvednou člověku koutky úst nahoru. Je to svatosvatá pravda. Mezi hosty vernisáže, a bylo jich více než

šedesát, panovala zvláštní uvolněná atmosféra. Obrázky
Emmy Srncové vyzařují opravdu fluidum, které »nakazilo« přítomné hosty a já jsem mohla pozorovat zvláštní
fenomén: Všichni přítomní měli koutky úst nahoru…
Výstava je prodejní a potrvá do 20. února. Navštívit ji
můžete ve všední dny mimo pondělí od 9 do16 a o víkendu od 10 do 17 hodin.
Po Pitkinovi přijede Ringo
O týden později, 21. ledna, se ve všeradické galerii uskutečnil další Zámecký večer. Nepostrádal humor a dobrou
zábavu. Hlavními protagonisty byli Milan Pitkin, svérázný a nesmělý vypravěč všedních historek a vtipů, a Karel
Štědrý, někdejší zakladatel divadla Semafor, zpěvák, herec a moderátor. Pořadem se nesl zpěv Štědrého, proložený neotřelým vtipem Pitkina a diváci odcházeli spokojeni
z příjemně stráveného večera. Ani tentokrát nechyběla
soutěž, tentokrát návštěvníci přinesli vlastnoručně vyrobené jednohubky a M.D.Rettigová ocenila tři nejlepší
výtvory cenami.
Už nyní se můžeme těšit na další Zámecký večer, který
bude 18. února, tentokrát s všeumělem Františkem Ringo
Čechem.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Děti vyrazily za Rettigovou
PLNILI ÚKOLY. V pátek 21. 1. se otevřela osovská škola
pro dvanáct budoucích školáčků. Děti v doprovodu rodičů
i učitelek plnily úkoly, jež si pro ně připravili jejich starší
kamarádi v roli řemeslníků. Pošťák zjišťoval, zda se děti
umí představit a přednést básničku, u učitele hledali tvar
písmen, u číšníka prokázali orientaci, u prodavačky předvedli, že umí zdravit i děkovat, poznávat ovoce i zeleninu.
Kominíci zjišťovali, zda děti umí počítat a poznávat tvary.
Asi nejtěžší úkol čekal u kadeřníka, jenž chtěl zavázat kličku na copu. Fotograf kontroloval postřeh, farmář představoval zvířata, u malíře děti kreslily. Za každý úkol získaly
obrázek a na závěr i diplom a keramickou kočičku. Velký
dík patří žákům z páté i čtvrté třídy za pomoc při organizaci zápisu.
Text a foto Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Žáci 4. a 5. ročníku osovské školy se vypravili 18. 1. do
Všeradic na výtvarnou exkurzi do Galerie D. M. Rettigové. Galerií a muzeem nás provedla paní Škardová, která
vyprávěla o životě všeradické rodačky. Mohli jsme si prohlédnout kuchařky, nádobí, poštovní známku, jež byla loni
křtěna právě v tomto muzeu, i jiné zajímavé věci. V 1. patře jsme viděli 300 let staré exempláře ze staré české vesnice: ruční pračku, brousek na nože, veliké hrábě... V dalším patře nás okouzlily obrázky Emmy Srncové. Dověděli
jsme se něco z jejího života, o vernisáži, o technice litografie, již používá, o její dceři Barboře, kterou známe z
pohádek i seriálů, a doplňovali v pracovním listu odpovědi na otázky. Obrázky jsme si pečlivě prohlédli, nakoupili suvenýry a pospíchali na vlak. Bylo to zajímavé, poučné i zábavné.
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

2/2011 (66)

V GALERII. Vernisáž výstavy E. Srncové zahájila Sylva Škardová. Karel
Štědrý a Milan Pitkin (zleva) - hlavní
protagonisté Zámeckého večera.
Foto Sylva ŠKARDOVÁ a ARCHIV

Vižinští hasiči založí
dětské družstvo
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vižina se konala
14. 1. v místní restauraci Europajzl.
Přesto, že má zdejší sbor existenční
problémy, sešlo se přes 30 jeho členů
i příznivců. Na programu byla výroční zpráva, vystoupení dětí, zpráva
pokladníka a revizorů. Do diskuse se
zapojil starosta obce i zástupce Okresního svazu hasičů, který podpořil
nápad na založení dětského družstva
a konání hry Plamen ve Vižině. Starosta Podbrd s vedoucí mládeže nabídli pomoc s tímto nelehkým úkolem, který si na svá bedra vzaly místní maminky. Čeká je školení a titěrná
práce, která, jak všichni doufají, brzy ponese ovoce, děti se nebudou
nudit.
Jana FIALOVÁ, Vižina

Tající sníh zaplavil
sklep rodinného domu

Halouny - Tající a z brdských kopců stékající sníh zaplavil sklep rodinného domu v Halounech. Vodu
přijeli vyčerpat řevničtí profesionální hasiči.
„Voda z pole a lesa se dostala výkopem připraveným na kanalizaci a vodovodní přípojku až k domu a posléze i do něj,“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera. Dodal, že tři jeho kolegové vodu, která ve sklepě sahala do
půlmetrové výše, odčerpali elektrickým kalovým čerpadlem. Zásah jim
trval přibližně hodinu.
(mif)
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Bojovaly o titul Šampion šampionů
ZADNOTŘEBAŃSKÉ ČIVAVY SE V PRAŽSKÉM TOP HOTELU ZÚČASTNILY PRESTIŽNÍHO KLÁNÍ

Do slavnostního rána se v sobotu 15.
ledna probudila Chovatelská stanice
čivav Z Třebaňského údolí. Dvě čivavky panička přihlásila do soutěže
Šampion šampionů 2010, jež se ko-

ŠAMPIONKY. Zadnotřebaňské účastnice soutěže Šampion šampionů
2010.
Foto Eva POUSTECKÁ

nala v pražském TOP Hotelu. Tohoto
prestižního klání se může zúčastnit
jen ten, kdo získal v České republice
nějaký český titul: Junior šampion,
Český šampion či Grand šampion.
V roce 2010 Junior šampiona získala Hortenzie Z Třebaňského údolí
(ve věku 1,5 roku) a Grand šampiona Fortuna Chér pod Měndou - Růženka. V TOP Hotelu jsme tedy měli
hned dvě želízka v ohni.
První kolo posuzoval mezinárodní
rozhodčí z Maďarska Tamász Jákkel
a do druhého kola s ohodnocením
BOB poslal Grand šampionku Fortunu Chér pod Měndou. Hortenzii z
Třebaňského údolí porazila čtyřletá
fenka z Prahy.
Do druhého kola nastupovali všichni
vítězové IX. skupiny společenských

plemen. Tentokrát posuzoval mezinárodní rozhodčí Iuza Beradze z
Gruzie, který si na 1 až 5 místo vybral samé větší pejsky.
Naši miláčci se velice líbili televizi
Nova, a tak jsme je ještě týž večer
viděli dvakrát v televizních zprávách

této stanice. Byl to pro nás výjimečný zážitek. To že máme krásné, veselé čivavky a můžeme reprezentovat
naši obec jako Chovatelská stanice Z
Třebaňského údolí, je pro nás velká
odměna.
Eva POUSTECKÁ,
Zadní Třebaň

Nejkrásnější Soptík »přilétl« ze Třebaně
Spoluprací mladých zadnotřebaňských hasičů s jejich dospělými kolegy vznikl nejkrásnější drak Soptík
v berounském okrese. Tak alespoň
rozhodlo Okresní sdružení hasičů
Beroun při vyhodnocování výtvarné
soutěže O nejkrásnějšího dráčka
Soptíka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích jednotlivců a v kategorii kolektivních prací celých sborů. Těch
se letos z berounského okresu zúčastnilo devět. Porota se mezi výtvory

jednotlivců nemohla rozhodnout
pro ty nej... práce, a proto každé
místo na stupních vítězů obsadili
dva výherci. Zlatou příčku v kategorii mladších žáků obsadil SDH
Zaječov a Hvozdec, v kategorii starších si nejlépe vedli mladí požárníci
z Chaloupek a Chlustiny. Ve skupinových pracích zvítězil SDH Zadní
Třebaň, druzí byli hasiči z Komárova a třetí z Hvozdce.
Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň

PŘED POROTOU. Eva Poustecká s jednou ze svých psích svěřenkyň na
prestižní pražské soutěži.
Foto ARCHIV

Veřejné zasedání bude 3. února
Příroda letos ale řádí! Nejprve nám
poslala přívaly sněhu a sotva jsme
se s tím poprali, byly tu záplavy. Povodňová komise zasedala každý den,
její členové se střídali ve službách,
kontrolovali a přeměřovali hladinu
Berounky i Svinařského potoka. Naštěstí se nepotvrdila prognóza
ČHMÚ a voda se zase postupně vrací do původního stavu. Jsem zvědav,
zda nám matička připraví něco ještě
do třetice… Zatímco píši tento slou-

pek (je 19. 1.), začalo opět sněžit …
Rád bych velmi poděkoval těm spoluobčanům, jimž není lhostejný vzhled obce a uklízí před svými domy
chodníky a cesty, které jsou po sněhu
i posypu špinavé a zablácené.
Dne 3. 2. se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce. Majitele
pejsků prosím, aby poplatky chodili
platit až po 20. 2. Příjemné dny bez
katastrof přeje Stanislav BALÍČEK,
starosta Zadní Třebaně

Staročeská zabijačka
Dne 5. 2. od 11.00 hodin
ve Společenském domě v Zadní Třebani.
Po celý den HARMONIKA živě.

VYROBILI »DRAKA«. Dráčka Soptíka vyrobili zadnotřebaňští mladí hasiči.
Foto Josef ŠEVČÍK

Jelítka, jitrnice, tlačenka, polévka,
prodej i »přes ulici«.
(Polévka do přinesených nádob.)

Na Berounsku přibývá lidí, kteří si nevědí rady s dluhy
NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY ZADLUŽOVÁNÍ? ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ, NEMOC, NEUVÁŽENÉ UZAVÍRÁNÍ PŮJČEK
V Občanské poradně v Berouně přibylo klientů, kteří potřebovali poradit, jak se mají vypořádat se svými
dluhy. Za loňský rok ji navštívilo 175
zájemců o poskytnutí rady - o 23,6 %
lidí více, než v roce 2009. Nejčastěji
se zajímali o to, jaká jsou práva a
povinnosti dlužníků.
Takřka tři čtvrtiny klientů měli dluh
do půl milionu korun, ve třech případech ale přesahoval 1,5 milionu korun. Nejvyšší zaznamenaný dluh byl
1,7 milionu korun.
Nejčastější příčinou zadlužení lidí,
kteří berounskou poradnu navštívili,
byl nečekaný pokles příjmů z důvodu
ztráty zaměstnání (26, 6 %), násle-

dovala změna zdravotního stavu
(19,6 %) a neuvážené uzavírání půjček (17,7 %).
Dluhové poradenství poskytované

berounskou Občanskou poradnou je
obecně zaměřeno na sestavení přehledu závazků klienta. Umožňuje vyřešit vzniklý dluh například zavede-

V občanské poradně vám pomohou zdarma
V dnešní době má kde kdo z nás problémy - pracovní, rodinné či majetkové.
Pokud nejste právník, bývá často problém se v této oblasti orientovat, a požádat o radu právě právníka, není nic levného. Málo se ale ví, že v České republice už delší dobu fungují občanskoprávní poradny, kde vám pomohou s
právem rodinným, majetkovým, trestním i s dalšími problémy. Poradny jsou
určeny veřejnosti a jejich služby jsou bezplatné. Já sama mám velmi dobrou
zkušenost s poradnou v Jakubské ulici v Praze 1 - poradí vám tu, vysvětlí,
na co v jaké oblasti máte nárok, pomohou sepsat odvolání k soudu nebo třeba žádost. Pro náš region připadá v úvahu i poradna v Berouně, která má
pobočky i v Hořovicích a Černošicích. Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

ním osobního rozpočtu nebo jednáním s věřiteli. V některých případech
mohou pracovníci poradny doporučit podat návrh na osobní bankrot a
jeho řešení oddlužením.
Z uvedeného počtu 175 klientů se
šedesát osm rozhodlo řešit svoje zadlužení přípravou a sestavením takzvaného Návrhu na povolení oddlužení, který se podává k insolventnímu
řízení s dlužníkem Krajskému soudu
v Praze. Z těchto šedesáti osmi klientů třicet pět skutečně návrh podalo. Oddlužení bylo povoleno patnácti klientům, dalších deset jich je stále
ještě v řízení.
Pavla ŠVÉDOVÁ,
Městský úřad Beroun
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Největší problém byla televize!
Leden byl zpočátku mrazivý a plný sněhu, pak ale nastalo oteplení, tání a povodně. V pátek 14. 1. bylo nutné zavřít stavidlo v protipovodňové hrázi vedle řevnické čističky a začít čerpat vodu z Kejnského potoka
(viz Hasiči čerpali vodu...). Opět jsme se přesvědčili,
jak je nutné mít připravené dobrovolné hasiče. Voda
naštěstí nedosáhla hladiny, která by obec nebezpečně
ohrozila. Jsou místa, kde jsme museli zasahovat, ale
myslím, že jsme to zvládli. Největším problémem byla
televize a její naprosto nepravdivé informace o našem
regionu. Zprávy o evakuaci Řevnic a Dobřichovic nebyly pravdivé a klidu vyděšeným lidem nepřidaly.
Další zpráva o 1,5 metru vysoké vlně, která se blíží od
Hracholusk, byla slušně řečeno hloupá. Televizi jsem
neviděl, protože jsem se snažil být tam, kde bylo třeba,
ale lidé za mnou s těmito informacemi přicházeli a
dalo velkou práci je uklidnit, vysvětlit jim situaci. Nejlepší bylo sledovat průtoky na měřícím profilu v Berouně na stránkách chmi.cz. Snažili jsme se lidi informovat pomocí sms a webových stránek obce, ale síla
televize je obrovská a nepravdivé zprávy tu lehce projdou. Snad se to časem zlepší. Máme před sebou ještě
docela dlouhou zimu a meteorologové varují před
sněhem i mrazem. Ať je zima krásná a mrazivá, ale ať
nám nepřidělá moc práce. Teď se připravujeme na
valné hromady spolků a hlavně na masopust. Krásný
leden přeje
Jiří HUDEČEK, starosta obce Lety

Hudeček: Chci na Tour de France!
LETOVSKÝ CYKLISTA ZMĚNIL DRES A PLÁNUJE PRORAZIT MEZI SVĚTOVOU ELITU
Lety - Velké plány spřádá pětadvacetiletý letovský cyklista Jiří HUDEČEK. Chce se prosadit mezi
světovou elitu.
Jak jsi se dostal k závodění?
Začínal jsem na klasickém horském
kole, když mně bylo deset jedenáct
let. Podnikali jsme výlety do okolí s

mým tátou a partou řevnických nadšenců jako jsou Míla Adam, Bohouš
Kafka, Pepa Hanousek, Tomáš Klápa. Po vzoru místní cyklistické legendy Franty Mrázka jsem jezdil bikros
na horském kole, dual slalom a hlavně sjezd. Ten mě zaujal tak, že jsem
se mu začal věnovat aktivněji a postupně mu dával stále víc a víc přednost před ostatními disciplinami.
Sjezd na lyžích znají všichni, ale
sjezd na kole… Co to vlastně je?
Disciplina, v níž jde o to, překonat co
nejrychleji technicky náročnou a divácky zajímavou trať. Trasy jsou rozmanité, plné skoků, kamenitých úseků, převýšení...
Jezdil jsi i závodně?
Ve sjezdu jsem závodil asi čtyři roky
- v juniorské i mužské kategorii. V
juniorech jsem se dostal do reprezentačního družstva pro Mistrovství Evropy v polském Walbzrychu, v mužích jsem rok nato vyhrál všechny
závody českého poháru a stal se Mistrem republiky v kategorii Expert.

Za koho jsi jezdil?
Dostal jsem nabídku od týmu Ravo
Racing Team a oblékl jeho dres. Časem jsem ale zjistil, že sjezd už mi
nepřináší uspokojení, jako dřív, a
soustředil se na nově vznikající disciplínu horských kol - marathon. Asi
nejznámější v této kategorii je Kolo
pro život České Spořitelny, kde jsem
vyhrál několik závodů a pravidelně
se umísťoval na stupních vítězů. Díky
tomu jsem dosáhl profesionální smlouvy s týmem Maxidek-Cannondale. Za ten jsem jezdil dva roky.
A pořád vítězil?
Abych byl upřímný, v těchto letech,
se mi nedařilo, hlavně vinou zdravotních problémů. Tým se soustředil na
olympijskou disciplinu XCO (cross
country), což je v rámci horských kol
disciplina nejnáročnější. Když jsem
si konečně uvykl snášet extrémní fyzické vypětí, začal jsem sbírat úspěchy i tady - nejdřív v týmu Scott Hagget MTB Team, následně v GIANT
Teamu.
(Dokončení na straně 8)

Centrum Leťánek nabízí od února novinky

MÍŘÍ VÝŠ. Letovský cyklista Jiří Hudeček.
Foto ARCHIV

Rodinné centru Leťánek chystá od února několik novinek. Předně rozšiřuje
čas, v němž můžete s dětmi navštívit hernu v sále U Kafků, kde je v případě
vaší potřeby zajištěno hlídání. Nově můžete přijít i ve středu odpoledne od
15.30 do 17.30 hodin.
Jóga pro dospělé i děti se koná v letovské knihovně. Cvičení vede Veronika Zimová - v úterý od 10.50 pro dospělé, od 16.00 pro děti. Fyzioterapeutka Hana
Hříbalová nově povede v úterý od 9.30 hodinové Cvičení rodičů s dětmi plné
říkadel, tančení, tvoření i zpívání a cvičení pro maminky Pilates ve čtvrtek od
9.30. Ve středu ve stejném čase mám já »na povel« Batolata v akci. Ve čtvrtek od 15.30 mohou děti od 3 let navštívit taneční kroužek a v 16.30 mohou
pokračovat kroužkem keramiky s výtvarkou.
Aktivní senioři U Kafků cvičí s Adrianou již 2x týdně - v pondělí a čtvrtek odpoledne. Adriana se věnuje i cvičení dívek od deseti let: v úterý od 17.15. U
Kafků se také v pátek dopoledne odehrává Angličtina pro dospělé s možností hlídání dětí.
Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

STOUPNE JEŠTĚ? Obyvatelé Letů s
obavami sledovali, kam až při oblevě
vystoupá hladina Berounky.
Foto NN M. FRÝDL

Hasiči čerpali vodu
dvaačtyřicet hodin

Minulý týden se po výrazném oteplení a dešti začaly zvedat v celém povodí Berounky hladiny vodních toků.
Řeka přinutila v pátek 14. ledna kolem poledne uzavřít stavidlo u viaduktu pod letovským mostem. Přitékající voda z Kejné a Tůní hrozila zatopením nejníže položených částí
Řevnic a Letů. Byl vyhlášen poplach
dobrovolným hasičům z Letů a Řevnic, aby přečerpávali vodu přes hráz.
Se zvyšujícím přítokem byli postupně
povoláváni dobrovolní hasiči z okolí.
Na pomoc přijeli z Litně, Stříbrné
Lhoty, Mníšku pod Brdy, Jíloviště a
Dobřichovic. Nepřetržité čerpání vody trvalo od pátku 14. 1. l3.00 do neděle 16. 1. 7.00. Kapacita nasazených čtrnácti čerpadel byla skoro 10
m3/minutu, a tím pádem se dařilo
udržet hladinu vody před hrází na
přijatelné úrovni. Celou dvaačtyřicetihodinovou zátěž vydržely všechny
stroje, i když již mají pokročilý věk.
Hasičům, kteří se u zásahu střídali,
děkuji za obětavost a poctivý přístup.
Chci také poděkovat několika spoluobčanům bydlícím v okolí zásahu za
občerstvení, jímž nás celou dobu zásobovali. Bohumil LEINWEBER,
starosta SDH Řevnice

»Dobráci« pořádají 28.
ledna valnou hromadu
Valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů, který letos oslaví 115. výročí
založení, se koná v pátek 28. ledna od
18.00 v sále U Kafků. Zahraje Třehusk, připraveno je občerstvení. (jih)
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V kině se bude hrát divadlo i tančit
V ŘEVNICÍCH MÍSTNÍ SOKOLOVÉ PRÁVĚ DOKONČUJÍ NOVÉ KULTURNĚSPORTOVNÍ CENTRUM
Řevnice – Když v těchto dnech vejdete do budovy řevnického Sokola, budete mít pocit, že
jste se ocitli na staveništi. Je to tak: všude se
bourá, maluje, natírá a bouchá do zdí, zkrátka
pracuje. Patrné je to hlavně v prostorách kina.
Až bude po rekonstrukci otevřeno, možná to
tam ani nepoznáte.
Budova Sokola je rozdělená na dvě části: v jedné
je prostorná tělocvična, taneční sál a sídlo školičky Pikolín, ve druhé sál kina s šatnami a prostorem v patře. Obě části budou po rekonstrukci propojeny – při konání větší akce tak může být využita celá budova.
V tělocvičně se cvičí skoro pořád. „Zájem je velký. Chodí sem děti všeho věku i dospělí, hraje se
volejbal, badminton, rozjeli jsme hodiny zumby.
Mám velkou radost, byla by škoda ty prostory nevyužívat,“ říká manažerka Sokola Monika Vaňková. Návštěvníci mohou používat nové nářadí, šatny, toalety a sprchy zatím čekají na rekonstrukci.
Zanedlouho bude pro zájemce připraven i nový taneční sál v patře nad tělocvičnou, který vznikl vybouráním příčky mezi někdejší posilovnou a klubovnou. Velká světlá místnost s měkkou podlahou
má k dispozici tři prostory k převlékání. „Sál ještě
musíme dodělat, chybí závěsy a chtěli bychom
sem pořídit i velká zrcadla,“ dodává Vaňková.

TANEČNÍ SÁL. Nový taneční sál v řevnickém kině
ještě není úplně hotový, ale už brzy přivítá první
návštěvníky.
Foto ARCHIV

Nad kinem bude čajovna
Zásadní změny čekají i kino a všechny zbývající
prostory kolem sálu. Sedačky zůstanou stejné, ovšem jeviště, šatny pro účinkující a vstupní chodba
se změní k nepoznání. V patře nad kinem má být
otevřená také čajovna.
Hned jak vejdete dovnitř, uvítá vás po pravé straně zbrusu nový bufet - ten by měl být hotový ještě
do konce ledna. Novinkou bude šatna pro diváky,
která tu nebývala, i větší šatny pro účinkující s novými záchody. Čeho si pak určitě všimnete hned,
jak vstoupíte do sálu, bude jiné jeviště, mnohem
větší, než dosud. Dříve byl za promítacím plátnem
nevyužitý prostor, což se nyní změní. Díky podpoře senátora za Berounsko Jiřího Oberfalzera a

Nadačního fondu Letorosty získal totiž Sokol nové plátno do sálu, které se bude vysouvat nahoru,
takže třeba pro divadlo se bude moci využít celé
jeviště i s oponou a budou na něm k dispozici
schody. Prostor jeviště se může případně i zmenšit a doplnit řady pro diváky.
V prostorách kina bude také obměněno osvětlení.
„A časem bychom chtěli ještě získat dotaci na ozvučení,“ říká Monika Vaňková.
Ostatně všechny tyto »dramatické« změny v budově Sokola mohly nastat právě díky dotacím.
„Ještě je toho tady hodně, co by se dalo vylepšit,“
ví manažerka. A vzkazuje všem ochotným sponzorům, především z řad místních občanů: „Moc a
moc děkujeme!“
Lucie PALIČKOVÁ

Hudeček: Chci na Tour de France!
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Proč jsi tedy znovu změnil dres?
Loňská sezona pro mě byla velmi úspěšná – dařilo se mi v terénu i na silnici. Skončil jsem osmý
na Mistrovství republiky v časovce, což byla moje
vůbec první silniční časovka v životě! Dojel jsem
třetí v silničním etapovém závodě Vysočina Tour
a o medaili na Mistrovství ČR horských kol jsem
přišel jen vinou pádu. Prostě se mi dařilo a dostal
jsem šanci závodit za náš nejlepší profesionální
silniční tým PSK Whirpool-Author se sídlem v
Hradci Králové. Taková nabídka se neodmítá.
Co si od přestupu slibuješ?
Očekávání jsou veliká – z obou stran. Tým ze mě
chce mít lídra pro etapové závody, automaticky
počítají s vítězstvími na domácích akcích i s tím,
že se prosadím v mezinárodních závodech. To sa-

mé chci i já. Když se to povede, mám šanci se dostat do některého elitního silničního týmů, jež jezdí největší silniční závody na světě - Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta Espaňa… Účast na nich
by pro mě byla vrcholem kariéry a splněním snu.
A když se to nepovede?
Život jde dál. Kromě cyklistiky studuji Vysokou
školu J. A. Komenského, obor Evropská hospodářsko-správní studia.
Zatím ale, předpokládám, má navrch cyklistika?
Samozřejmě. Jako silniční profesionál musím trénovat každý den čtyři až šest hodin. V zimě kombinuji jízdu na kole s během, plaváním, posilovnou atd. Na jaře a v létě najedu denně od 120 do
150 kilometrů plus samozřejmě kilometry závodní.
Miloslav FRÝDL

První divadlo v »novém« kině:
Truchlohra Ať žije Shakespeare
Už jste někdy byli na divadle v Řevnicích? Nyní
máte možnost zhlédnout první představení po rekonstrukci řevnického kina, a to 5., 6., 11., 12. i
13. února.
Začneme novou premiérou Ať žije Shakespeare
podle hry Ephraina Kishona Byl to pták. Tuto komediální truchlohru zde představí ProDivadlo v
režii Lenky Šebek Loubalové žijící v Dobřichovicích. Zahrají vám Lilian Malkina, Tomáš Vacek,
profesionální hudebník Tomáš Procházka, senátor Jiří Oberfalzer, principálka řevnického souboru Alice Čermáková, Jiřina Černá, Jiří Šafránek,
Jan Seidel a Denisa Hrubá. Část výtěžku ze vstupného půjde na opravu jeviště.
A víte, že zdejší kino bývalo původně divadlem?
Už v roce 1927 se zde hrálo živé divadlo. Po válce
byl prostor přebudován na kino a nyní, po tolika
letech, se vrátí do své skoropůvodní podoby - vznikne multifunkční prostor pro kino i divadlo. To
vše díky Monice Vaňkové a Jiřímu Oberfalzerovi.
Lenka LOUBALOVÁ, Dobřichovice
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Děti jdou poprvé do školy. K zápisu
V ŘEVNICÍCH A LITNI UŽ SE ZÁPISY KONALY, V DALŠÍCH ŠKOLÁCH SE CHYSTAJÍ
Poberouní – Každý rok v lednu a
únoru jdou mnohé děti poprvé do
školy. Zatím ovšem jen na chvíli –
k zápisu do první třídy. Letos se to
týká dětí narozených před 1. 9.
2005 a také těch, které loni dostaly odklad.
V našem kraji se jako první konal
zápis v Základní škole Liteň - 17. 1.
„Vždy vybíráme nejdříve možný termín, protože pak jezdí naše škola na
hory a v únoru bývají na horách zase
ostatní,“ sdělila zástupkyně ředitelky
školy Ema Malá. V Litni předškoláci tradičně procházejí školu jako
pohádkovou zem a cestou mohou
ukázat, co všechno už umí. „K zápisu letos přišlo 33 dětí. Někteří rodiče
ale zvažují odklad školní docházky.
Uvidíme, jestli v září otevřeme jednu
nebo dvě první třídy - kapacita školy
nám to umožňuje,“ dodala Malá.
Za sebou už mají zápis také v Základní škole Řevnice. Ta rozdělila děti
do dvou skupin: 20. ledna měly zápis
řevnické děti a o den později ty z
okolních obcí. Zájem o školu byl
velký, jako obvykle v posledních letech. Náhradní termín je 11. února
od 14 do 15.30 hodin.

V ostatních školách se zápis chystá:
26. 1. od 14 do 17.00 se koná v ZŠ
Mořina, 27. 1. mezi 14 a 18.00 v ZŠ
Černošice a 28. 1. od 14 do 18.00 v
ZŠ Všenory. Poslední lednový den
přivítají předškoláky v dobřichovické škole, a to mezi 14 a 19.00 v budově prvního stupně. Zápis se bude
konat v šesti třídách a využita bude i
aula, kde budou pro děti připraveny
hry. Náhradní zápis je 8. února od

13.30 do 14.30, ale musíte se předem domluvit na tel. 731 521 884.
Některé školy si nechaly zápisy na
další měsíc - 2. 2. mohou dorazit děti
do ZŠ v Zadní Třebani (od 10.30 do
15.00) a ZŠ v Srbsku (od 13 do
16.00), 8. 2. mezi 15 a 18.00 čekají
budoucí prvňáčky v ZŠ Karlštejn.
Potřebné formuláře jsou k dispozici
v místech zápisu či na webových stránkách škol. Rodiče by neměli za-

pomenout svůj občanský průkaz a
rodný list dítěte. Pokud dítě není na
školu zralé, mohou rodiče zažádat o
odklad školní docházky. K tomu je
však třeba dodat škole doporučení
pedagogicko-psychologické poradny.
Lucie PALIČKOVÁ

DĚTI U KRÁLE. V Litni předškoláci u zápisu procházejí školou jako pohádkovou zemí a ukazují, co už dovedou.
Foto Dita ŠINÁGLOVÁ

Lidi, uklízejte po svých
psech! Jako doma...

Fabiánek učí seniory
pracovat s počítačem
Rodinné centrum Fabiánek připravuje program nejen pro maminky s
předškolními dětmi, ale pro celé rodiny. Důkazem toho je oblíbený kurz
s názvem S Fabiánkem na síti aneb
Internet pro dříve narozené.
Kurz vzniká ve spolupráci s dobřichovickou školou a brzy již uplyne
rok od naší první hodiny. Na únor
chystáme kurz pro mírně pokročilé
studenty, v němž navážeme na znalosti z podzimního kurzu pro začátečníky a prohloubíme znalosti zejména ve vyhledávání na Internetu a
v práci s e-mailem, nebude chybět
ani výuka MS Word. Hlásit se mohou
i ti, kteří předchozí hodiny nenavštěvovali. Kurz obsahuje 5 lekcí, bude
se konat každé úterý od 18 do 19 hodin v budově dobřichovické ZŠ u
mostu, celková cena je 250 Kč. Začínáme již 1. února, hlásit se můžete
na rcfabianek@seznam.cz nebo na
čísle 725 890 504. Kurz pro začátečníky začíná v březnu, přihlášky přijímáme už teď. Libuše STUPAVSKÁ,
RC Fabiánek, Dobřichovice

Panťáky pojedou už jen »v případě nouze«
Větší komfort cestování nabízejí nyní České dráhy na »naší« trati Praha Beroun. Místo starých pantografů už jezdí jen vlaky CityElefant (na snímku) nebo rychlíky. Ve všech vlacích je k dispozici 1. třída. CityElefant, které
patří k nejlepším vlakům ČD, nahradily staré pantografy. Ty budou nasazovány pouze v případě nouze. »Mohou se objevit v rámci záskoků - jako záloha, budou-li mít nové soupravy závadu nebo budou-li poškozeny,“ uvedl
mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. V okolí Prahy bude letos pendlovat
osmačtyřicet nových souprav CityElefant. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Krajský úřad ruší…

(Dokončení ze strany 1)
„Zatím ještě není nic rozhodnuto,
vše je v jednání,“ dodal Hudeček.
Mimořádné zastupitelstvo kraje, jež
se má rušením autobusových spojů
zabývat, svolal středočeský hejtman
David Rath na velmi neobvyklý čas:
sobotu 29. ledna od 18 hodin. Kromě zastupitelů se na jednání jako
hosté chystají i mnozí starostové.
Doufají, že i jen jejich pouhá přítomnost pomůže omezování veřejné
dopravy odvrátit.
„Budeme proti rušení spojů protestovat. Kraj má peníze na to, aby spoje zajistil, když nebude vyhazovat
peníze třeba za žákovské jízdné.
Místo toho pokračuje v destrukci
mobility Středočechů: v některých
regionech má být zrušeno až 50 %
spojů,“ uvedl bývalý hejtman Petr
Bendl pro MfD. Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

* Přednáška na téma Vývoj řeci se
koná 9. 2. od 17.30 v klubu Lumek
Dobřichovice. Přednášejí klinické logopedky M. Barchánková a M. Vosmiková.
(pef)
* Snést pacientku po schodech rodinného domu v Řevnicích pomáhali
10. 1. záchranné službě místní profesionální hasiči. „Žena byla při příjezdu jednotky již uložena ve vakuové
matraci - čtyři muži ji odnesli do sanitky,“ řekl hasič Pavel Vintera. (mif)
* Půl metru vody z kotelny domu v
Řevnicích, jež se sem dostala při deštích a tání sněhu, čerpali 13. 1. řevničtí hasiči. Na místo byl povolán zástupce obce, který zajistí prohloubení
strouhy mezi domem a polem. (pav)
* Od ledna nastala změně na autobusových zastávkách »na znamení«.
Cestující již nemusí na řidiče mávat,
stačí stát na zastávce tak, aby byl vidět.
(pef)
* Dne 24. ledna to bylo již 17 smutných let, co jsme se museli rozloučit s
našim drahým tatínkem a manželem
panem Josefem Němcem. Vzpomíná
rodina.
Petra FRÝDLOVÁ

Při nedávné procházce ulicemi Zadní
Třebaně jsem se nestačila divit, co je
vidět, když roztaje sníh. Všude se objevily nejen drobné odpadky, ale také
psí výkaly nejrůznějšího druhu a velikosti. Jsou skoro na každém chodníku, trávníku či cestě - obrovské množství mě opravdu ohromilo. „Nechápu, že si to lidi po svých psech neuklidí,“ povzdychla si paní, jež se stejně jako já podivovala na návsi a přitom hlídala malé dítě, aby do nějaké
»voňavé« hromádky nešláplo. Já to
také nechápu. Žijeme sice na vesnici,
ale proto to přece u nás nemusí vypadat jako v chlévě. V okolních obcích
jsou na tom podobně, ale to majitele
psů neomlouvá. A tak je prosím: nenechávejte výkaly po svých miláčcích
tam, kde zrovna upadnou. Na své
zahradě si přece taky uklízíte! (lup)

Mládek na bále zpíval
slavného »Jožina«

Radnice posílají esemesky
ELEKTRONICKY INFORMUJÍ ÚŘADY V ŘEVNICÍCH I TŘEBANÍCH
Řevnice, Poberouní - Novou službu nabízí lidem město Řevnice.
Jedná se o možnost zasílání důležitých informací formou elektronických, resp. sms zpráv z Městského úřadu.
Podobnou službu nabízí obyvatelům
také úřad v Zadní Třebani - mohou
se přihlásit k elektronickému odběru
zápisů z pracovních porad zastupistelstva i zpráv oznamovaných místním rozhlasem. Stačí zaslat e-mailo-

vou zprávu s předmětem »Aktuality« na adresu starosta@zadnitreban.cz a budete pravidelně informováni o dění v obci.
Ani radnice v Hlásné Třebani nezústává pozadu. „Rozesíláme lidem
esemesky třeba pokud je chceme informovat o vypnutí proudu, o konání
schůzí či kulturních akcí, touto formou poskytujeme informace o stavu
vody atd.,“ řekla zaměstnankyně OÚ
Ilona Gártová. Petra FRÝDLOVÁ

Řevnice – Už 55. myslivecký bál
od vzniku mysliveckého sdružení
v Řevnicích se konal minulou sobotu v řevnickém Lidovém domě.
Sál by zaplněný do posledního místa, lidé se dobře bavili.
K tanci hrála kapela Úžas, v programu byl také půlhodinový koncert
zpěváka Pavla Vítka, se svými kolegy vystoupil i Ivan Mládek. „Přemluvili jsme ho, aby nám zazpíval i
svůj největší hit Jožin z bažin,“ řekl
Bořek Bulíček z mysliveckého sdružení. Na plese se dražil divočák, muflon i zajíc, první cenou v tombole
byl celý divočák, mezi 550 výherními lístky byly daňčí i jelení kýty či
50 bažantů. K jídlu se podávalo šest
druhů zvěřinových specialit. (lup)
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Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

REKLAMA, Strana 10
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Hongkong? Jedna země, dva modely
BÝVALÝ POSLANEC JAN SCHWIPPEL SE V ČÍNĚ SEZNAMOVAL S PROBOUZEJÍCÍM SE DRAKEM - 6)
Do Číny se vypravil nedávný poslanec, obyvatel Zadní Třebaně Jan Schwippel. O své cestě
sepsal reportáž, kterou postupně zveřejňujeme
v Našich novinách.
(NN)

světě. Také velice vydělává, protože z Číny, kde se
nesmí sázet a hrát hazard, sem všichni jezdí sázet
na koníčky. Jsou tu i jiné zajímavosti - např. benzín je tu třikrát dražší než v ČLR. Kuriozitou je,
že Hongkongčané běžně nesmějí jezdit do ČLR,
leda by měli zvláštní povolení s černou SPZ. Je to
paradox, protože prý se část výroby nyní přesouvá z ostrova do »mainland China«, takže tam samozřejmě musejí jezdit. Zřejmě to ČLR praktikuje kvůli zisku za prodej povolení.

Hongkong se v roce 1997 stal součástí Číny. Podle smluv uzavřených v tomto roce zde na padesát
let platí systém »jedna země – dva modely« a
město má úplnou ekonomickou a částečnou politickou svobodu. Zdejší obyvatelé narození před
rokem 1997 mají dvojí občanství: britské a čínské.
Vzhledem k nepříznivému poměru plochy k počtu
obyvatel jsou ulice »klaustrofobně« úzké, s řadou
mrakodrapů, nadjezdů i podjezdů á la »horská
dráha« a křižují je úzké dvoupodlažní autobusy i
tramvaje. Moderní a přehledné, stejně jako v Pekingu a Šanghaji, je naopak metro; větší problém
je orientace ve spleti východů a podchodů, kterých je nepočítaně především u stanic v centru.
Jediná zalesněná čtvrť
Vítaným dopravním prostředkem mezi hongkongskou částí Kowloon a samotným ostrovem je trajekt Star Ferry. Posloužil mi i jako vyhlídková
plavba s krásnými panoramaty. Vyhledávaná vyhlídka je na vrcholku kopce Victoria Peak, v jehož
okolí se nachází snad jediná zalesněná čtvrť (s
vilami vládních činitelů, boháčů a celebrit, např. i
známého herce Jackieho Chana). V »podhůří«
jsou pak krásné zátoky a pláže (např. Repulse Bay,
odkud Britové po svém příchodu vypudili piráty),
které by v betonovém Hongkongu nikdo nečekal.
Mě osobně zaujala miniaturní dostihová dráha v
Happy Valley, jejíž pozemek je prý nejdražší na

KASÍNO. Do kasína v Macau míří z pevniny davy
sázeníchtivých Číňanů. Foto Jan SCHWIPPEL

Pouť do Macaa = mezinárodní výprava
Pouť do Macaa byla opět mezinárodní výprava –
potřebovali jsme pasy a »departure card«. Pluli
jsme turbojetem, lodí připomínající letadlo a odplouvající z přístavních prostor taktéž letištního
uspořádání. Macao obrovsky těží z výše uvedeného zákazu kasín a hazardních her v Číně i dalších
okolních zemích. Vstup Číňanů do Hongkongu a
Macaa je regulován systémem víz. Macao má tři
ostrovy, největší z nich (ostrov Macao) má 10 000
km2. Dohromady mají 29 000 km2 a 590 tisíc
obyvatel. Poprvé si my, Češi nepřipadáme jako trpaslíci – ovšem Hongkong má podle sčítání z roku
2007 6,9 milionu, tedy dnes již jistě 9 milionů lidí,
skoro jako ČR. Zato se Macao může chlubit nejvyšší hustotou osídlení na světě – 19 tisíc obyvatel na čtvereční kilometr. Portugalci sem přibyli
roku 1553 jako chudáci, ale o padesát let později
již byli bohatí, díky obchodu, jak ukazuje i stavba
kostela Sao Paolo (dnes ruina), jenž byl dokončen
roku 1603. Portugalská pevnost mě zaujala jen tou
pozoruhodností, že jsme na ni jeli eskalátory!
(Pokračování) Jan SCHWIPPEL, Zadní Třebaň

V Chicago baru ctí tradici: Když se pije, tak se nezavírá!
SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 16)
S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Můžete se o
nich dočítat v Našich novinách.
Dnes se podruhé vracíme ke známé trampské hospodě Chicago bar
a bardovi, který ji proslavil, Oldovi Vrtiškovi.
(NN)
Na schůzky, které by se mohly klidně nazývat potlachy v Baru Chicago,
svého času vzpomínal Oldův syn
Áťa: „Scházeli se tu všichni kamarádi z tátovy party a vlastně všechna ta

předválečná, válečná i poválečná
trampská muzika se dělala převážně právě tady, přestože ti nestárnoucí kluci byli z různých osad. Oni byli
děsní sluchaři a hrozní puntičkáři a
než se jim něco líbilo, tak písničky
přehrávali ne stokrát, ale snad milionkrát. Nedivte se proto, že mne to
všechno chytlo u srdce a zůstal jsem
trampování a hlavně této muzice věrný. Samozřejmě, že jsem od malička
čundroval pod širákem. Jezdili jsme
do Údolí děsů, později do Brd, do

osady Indiana, na Červánek do Žloukovic i jinde, ale vždy mne to táhlo
sem - do Údolí oddechu.“
Olda však zpíval nejen u táboráků a
po různých hospodách, ale zúčastnil
se i mnoha soutěží v trampském zpěvu, který zvláště na sklonku první
republiky dosáhl vrcholu obliby.
Trampské písničky se hrály na pódiích tanečních parketů či v sálech velkoměst, dokonce i v prestižní pražské Lucerně. Právě tam byl oceněn
pěvecký talent a výkon Oldy Vrtišky
– který byl známý i pod svou přezdívkou Vrtule: Získal »Trampského
zlatého slavíka«!
Olda Vrtiška se narodil 1. 12. 1905 a
zemřel 22. 3. 1976. Vzpomínka na
něj mezi trampy stále přetrvává, přestože místa otců zakladatelů osad

zaujala už čtvrtá nebo pátá generace
trampského národa. V Chicago baru
dosud organizují trampské soutěže a
potlachy v každém ročním období.
V létě jsou to samozřejmě táboráky,
a od roku 1976, kdy Olda zemřel,
se tu každoročně pořádá »Memoriál
Oldy Vrtišky« - soutěž ve zpěvu starých trampských písniček. Děti zde
mají zábavná odpoledne se sportovními soutěžemi a se zpěvem.
I Chicago Bar dál žije svébytným životem navzdory tomu, že tu v roce
2008 dvakrát řádil červený kohout.
Za nálevním pultem stojí paní Blanka Šťastná, která udržuje starou dobrou Vrtiškovu tradici, že když se zpívá a pije, tak se nezavírá...
(Pokračování)

Vladimír ROGL, Stehelčeves

výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz
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Klání babytenistů: Stříbro pro Schiera
ŘEDITEL TURNAJE MICHAL MOTTL: OKRESNÍ PŘEBORY MĚLY VÝBORNOU ÚROVEŇ
Řevnice - Okresní přebory babytenistů hostily kurty v hale za řevnickým Lidovým domem.
Účast byla velká - proto byl původně
společný turnaj rozdělen na dívčí a
chlapeckou část. „Přebory byly otevřené i hráčům mimo okres Praha-západ a měly výbornou úroveň,“ pochvaloval si ředitel turnaje Michal
Mottl. Devět děvčat bylo rozděleno
do dvou skupin - každá se utkala s
každou a dvě nejlepší postupovaly
do semifinále. Zdatně si vedla řevnická hráčka Eliška Exnerová, která
měla na baby turnaji premiéru - ve
skupině se jí podařilo vyhrát dvě ut-

Házenkáři prohráli,
ale finále jim neuniklo
Pětaosmdesátou sezonu řevnické národní házené jsme začali v nafukovací hale turnajem dorostenců. Přesto,
že většina kluků patří věkem ještě do
starších žáků, nastoupili do vyšší kategorie v roli ostřílených hráčů. S
Bakovem prohráli, přesto se mohou
v roli pořádajícího klubu zúčastnit
celostátního finále. Ten budeme v naší hale pořádat 27. března.
V prvním utkání jsme přehráli celek
Modřan 24:15. Bakov úlohu favorita
splnil a naše kluky přestřílel 35:27. V
posledním zápase Bakov porazil i
Modřany a turnaj vyhrál. V březnu
tedy budeme mít Bakovu co vracet.
V neděli 16. 1. jsme pořádali čtvrtfinále Českého poháru žen za účasti
Chomutova, Žatce, Modřan a Mostu.
V tomto pořadí turnaj také skončil.
V sobotu 29. ledna pořádáme turnaje mladších a starších žaček, v neděli 30. 1. pak oba turnaje kluků. Přijďte fandit!
Petr HOLÝ, Řevnice

kání a postup jí unikl o jediné místo.
„Patnáct kluků jsem rozdělil do 4
skupin, z nichž 2 nejlepší postoupili
do čtvrtfinále,“ řekl Mottl. Řevnický
Oskar Wladař sehrál ve skupině ve
všech svých zápasech tie-break,
dvakrát ho zvládl a postoupil do

čtvrtfinále, kde prohrál s Jakubem
Střelcem. Finalista Michael Schier,
osmiletá naděje Sportclubu, až nečekaně soustředěně zvládl čtvrtfinále s
Martinem Haluzíkem (6:1) i semifinále se Štěpánem Kopeckým (6:1).
Ve finále nestačil na Václava Bužka

Bandy cupu zatím vládnou Bája Pic
Po třech hracích dnech a několika desítkách zápasů je jasné, že stejně jako
ve dvou předchozích ročnících bude základní části Řevnického Bandy Cupu
vládnout tým Bája Pic. Ostatní týmy jsou hodně vyrovnané. Přispěl k tomu
hlavně Boston, jenž je největší líhní talentů ŘBC a jeho bývalí hráči jsou
rozeseti ve všech družstvech. Skaut a hlavní postava Bostonu Vladimír Strejček znovu přivedl na hřiště nový talent a přiměl k návratu do týmu dalšího hráče. Boston dokázal získat skalp Kojotů, ale body bral i Samotářům
a IQ Ouvey - osminásobným držitelům a obhájcům titulu Mistra ŘBC, kteří
se ale zatím »hledají«. Průběžné pořadí: 1. Bája Pic 17 bodů, 2. Samotáři
11 b, 3. Kojoti 10 b, 4. IQ Ouvey 8 b, 5. Citrus Team 7 b, 6. Boston 7 b, 7.
Blink-Off 4 b.
František ZAVADIL, Řevnice, foto NN M. FRÝDL

Ostrovánek zahajuje
Zadní Třebaň – Chcete se naučit
kopat do míče, házet na koš nebo si
zahrát ping-pong? V Zadní Třebani se rozjíždí dětský sportovní
oddíl Ostrovánek, přípravka pro
nejmenší. Kluci a holky od čtyř do
osmi až devíti let jsou vítáni.
„Vidím na svých dětech, že by potřebovaly víc pohybu. Když do nich nikdo nešťourá, dokázaly by sedět týden v kuse u televize nebo počítače,“
říká Jan Palička, jenž přípravku povede s Patrikem Hochmalem. Sportovní nadšenci budou s dětmi v zimě
využívat sál »kulturáku«, zbytek roku hřiště nad školou, nebo na Ostrově. První hodinový trénink, který bude i náborem, se koná 1. 2. od 16.00
ve Společenském domě. Vstup do sálu je ve sportovních přezůvkách, nejlépe s bílou podrážkou.
(lup)

Ve Třebani chystají cvičení pro mimina
MALÉ DĚTI SE SVÝMI MAMINKAMI VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ CVIČÍ UŽ NYNÍ
Ve Společenském domě v Zadní Třebani se probouzí sportovní duch! Od
listopadu se tu scházejí maminky s
nejmenšími caparty ke společnému
cvičení. Pro děti je připravena spousta cviků na rytmická říkadla, pohybové hry a překážková dráha. Závěr hodiny je vyhrazen tvorbě a zklidnění.
Děti rozvíjejí motorické schopnosti,
zlepšují obratnost, učí se sociálnímu
chování. Zároveň si užívají spoustu

STŘÍBRNÝ. Řevničan Michael Schier
(vpravo) skončil na přeborech babytenistů druhý. Foto Michal MOTTL
z Bohutína. „Druhé místo je skvělé!“
dodal Mottl.
V sobotu 5. 2. se od 18.00 v řevnické nafukovací hale koná turnaj starších žáků B.
Petra FRÝDLOVÁ

legrace, poznávají kamarády. Některé cviky protáhnou i těla maminek.
Zájem o cvičení neustále roste. Konec
minulého roku vyvrcholil čertovskou
a posléze vánoční tématikou. Zveme
maminky i tatínky s ratolestmi, aby
neváhali se k nám připojit. Scházíme
se každý čtvrtek od 10.00 do 11.00,
platí se 50 Kč jednotlivě a není třeba
se přihlašovat, ani chodit pravidelně.
Cvičení je určeno pro děti ve věku

CVIČENÍ PRO CAPARTY. V zadnotřebaňském Společenském domě cvičí maminky s těmi nejmenšími dětmi.
Foto Naďa DVOŘÁKOVÁ

1,5 - 3 roky, ale rádi přivítáme i větší
či menší kamarády a sourozence.
Plánujeme rozšíření nabídky o cvičení pro nechodící miminka i pro děti
bez rodičů 4 – 6 let a otevření rodinného centra Babočka. Od září plánujeme plný provoz se širokou nabídkou
aktivit pro všechny členy rodiny, obyvatele obce i návštěvníky. V rámci
Rodinného centra bude otevřena Rodinná psychosomatická poradna a
Nutriční poradna pro děti i dospělé.
V tomto roce uspořádáme i několik
Sportovních dnů. Na jaře nás čekají
závody na kolech, pro nejmenší dětičky na odrážedlech. Velkou výzvou je
pro nás připravit lákavý program pro
muže a pro seniory.
Hana FRYDRICHOVÁ, Zadní Třebaň

Volejbalisté doma
dvakrát zvítězili
Dobřichovičtí volejbalisté sehráli
doma dvě utkání. V pátek 14. 1. jim
byl soupeřem tým MFF Praha.
Družstva svedla vyrovnaný souboj,
hrála s velkým nasazením. Bod po
bodu se oba celky probíjely ke koncovkám, ve kterých byli dobřichovičtí borci vždy vítězní, a to i v celkovém součtu 3:0 na sety. Zápas trval
90 minut a vidělo jej 85 diváků.
O den později Dobřichovičtí změřili
síly s celkem Proseka. Také toto utkání se podařilo domácím vyhrát tentokrát 3:1.
V celkovém pořadí ligy jsou Dobřichovice na druhém místě. Prvenství
zatím o dva body patří Českým Budějovicům. Martina KÁLALOVÁ,
Dobřichovice
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