
Nový rok začal rvačkou a pádem
O SILVESTROVSKÉ NOCI ZACHRAŇOVALI HASIČI DÍVKU, KTERÁ SE ZŘÍTILA Z VYHLÍDKY

Žena spadla pod vlak,
pomocí už jí nebylo
Černošice – Pár dnů před Vánoci
se přihodila tragédie na nádraží v
Černošicích. Přímo pod vlak tam
spadla jedna z cestujících čekají-
cích na nástupišti. 
Třiatřicetiletá žena byla pravděpo-
dobně pod vlivem alkoholu.
„Zamotala se jí hlava právě v tu
chvíli, kdy přijížděl vlak. Utrpěla
zranění neslučitelná se životem,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. Přivolaný lékař mohl již jen
konstatovat smrt. Na místě zasaho-
vali také hasiči a policie.             (lup)

Poberouní, Podbrdsko - Nedlouho po půlnoci 1. ledna
vyjížděli řevničtí profesionální hasiči k prvnímu letoš-
nímu vážnému případu. Pod kostelíkem na Skalce na
jejich pomoc čekala dívka, jež se zřítila z vyhlídky.
Bylo 2.28 po silvestrovské půlnoci, když byla jednotka
řevnických profesionálních záchranářů vyslána do areálu
kostela Skalka nad Mníškem pod Brdy. Asi 30 metrů pod
kostelem ležela dívka, jež spadla  z vyhlídky. Výška srázu

znamenala riziko zranění krční páteře, takže bylo rozhod-
nuto o transportu raněné ve speciální vaně zamezující po-
hybům. Po stabilizaci pacientky byla fixační vana se zra-
něnou ženou vytažena k vyhlídce. Zásahu se zúčastnilo pět
hasičů z Řevnic s lezeckou skupinou, záchranka, tahat lano
pomáhali i policisté. „Po ošetření byla dívčina převezena s
podezřením na úraz krční páteře do nemocnice v pražském
Motole,“ uvedl šéf řevnických záchranářů Bořek Bulíček s
tím, že během poslední noci roku 2008 ošetřovali i další
úrazy, většinou spojené s alkoholem. „Neměli jsme žádná
zranění kvůli petardám, zato jsme ošetřovali třeba vyvrt-
nutý kotník nebo tržnou ránu hlavy,“ dodal Bulíček. 
Práci měli o silvestrovsko-novoroční noci policisté a zdra-
votníci také v Litni-Vlencích. Alkohol v krvi rozvášnil a
rozkmotřil dva muže (*1952 a 1962), kteří se svými polo-
vičkami slavili příchod Nového roku v rodinném domku.
Hádka přerostla ve fyzické napadení, jež údajně trvalo od
01.00 do 02.30. Jeden ze rváčů pak musel ráno strávit v
hořovické nemocnici.  Případ řeší policie. Vilém ŠEDIVÝ,

Lucie PALIČKOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ

13. ledna 2009 - 1 (485) 7 Kč

Rybovka na řevnickém náměstí

Rybova Česká mše vánoční zazněla během adventu dva-
krát v Řevnicích. Poprvé v kostele sv. Mořice a na Štěd-
rý den také před Modrým domečkem na náměstí. Mi-
mořádnou událost si nenechaly ujít vždy zhruba dvě
stovky zájemců. Sólové party zazpívaly známé tváře -
Ondřej Hejma, Varhan Orchestrovič Bauer nebo Lukáš
Prchal, jenž mši dirigoval. (lup)       Foto Pavel DUDÁK

Hasiči osvobodili labuť zamrzlou v řece
Lety, Řevnice - Labuť na Berounce v Letech vyprošťovali pro-
fesionální hasiči ze Řevnic 1. ledna odpoledne. 
Labuť uvězněná v ledovém krunýři mezi Lety a Dobřichovicemi
byla hasičům nahlášena telefonicky. Jednotka přijela s velkým
technickým vozem a nafukovacím člunem. Čtyři hasiči nastoupili
do člunu, který na tenkém ledě použili jako jištění pro případ jeho
proboření, pátý hasič držel člun na laně ze břehu.
Hasiči postrkovali člun po ledě až k labuti, poté ji zahřáli, sloupali
z ní led a protože byla nezraněná, vypustili ji zpátky do volné pří-
rody. Pták měl ale velké štěstí. Protože jeho nohy už začínaly k
ledu přimrzat, jednalo se o zásah na poslední chvíli před jeho pod-
chlazením. Zásah hasičů trval přibližně třicet minut. (vš) 

Muži se porvali a pobodali,
jeden z nich přišel o ledvinu
Černošice – O ledvinu přišel muž středního vě-
ku po hádce v černošickém hotelu Kazín. Minu-
lý pátek ho zde jiný muž bodl nožem do zad. 
Pachatel bodl muže zezadu do střední části zad.
„Nešťastník silně krvácel, proto jsme mu zajistili
žilní vstup pro infuze s krevní náhradou a okamži-
tě ho transportovali na traumatologii do nemocni-
ce v pražském Motole,“ sdělil majitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. Napadený se ihned podro-
bil operaci, při které mu lékaři odebrali probodnu-
tou ledvinu. 
Policie mezitím zadržela pachatele, kterého zá-
chranka odvezla za asistence policie také do Mo-
tola s poraněním hlavy. (lup)

ZIMNÍ RADOVÁNKY. Nefalšovaná
zima, která se ujala vlády i v Pobe-
rouní a na Podbrdsku, dělá radost
hlavně vyznavačům zimních sportů.
Bruslí se na Berounce i na většině
rybníků po okolí. Na snímku jsou
zachyceny hokejové boje ve Svina-
řích. Foto NN M. FRÝDL

Svinařští vyrobili společně salát a vyjeli s ním do Mníšku
Svinaře – Tradice hromadné výroby vánočního bramborového salátu už nejspíš napevno zakotvi-
la ve Svinařích. I letos se 23. prosince sešli chlapi na zdejších kurtech a vyrobili několik desítek
kilogramů salátu. Kuchaři začali s přípravami v deset hodin dopoledne. Na salát spotřebovali asi
třicet kilo brambor, pytel cibule, dvě plata vajec a samozřejmě okurky, majonézy i koření. Na-
konec si ho rozdělilo deset rodin. „Skončili jsme asi v pět odpoledne, pak jsme ještě poseděli a
pokecali,“ řekl Martin Zíma. Také tentokrát se majitelé salátu zúčastnili Mistrovství světa v Sa-
látingu, jehož desátý ročník se konal v Mníšku pod Brdy na Štědrý den. „No, moc jsme neuspěli,
skončili jsme osmí z celkem patnácti vzorků,“ dodal Zíma. »Salátovou« tradici zavedla ve Svi-
nařích před Vánoci v roce 2006 parta kolem zdejšího Sokola. (Viz strana 5) (lup)

Co a kde se bude

dít v roce 2009?

a další informace z našeho kraje



Naše noviny 1/09 TRADICE, POZVÁNKA, Strana 2

Svinaře – Tři králové putovali
před týdnem Svinařemi. Jako kaž-
dý rok si vykoledovali hlavně jídlo
a pití na zahřátí, což bylo tento-
krát opravdu potřeba.
„Naše cesta proběhla v tradičním
duchu, jak se to již několikrát osvěd-
čilo,“ řekl jeden z »králů« Martin Zí-
ma. V osmistupňovém mrazu muse-
lo být jemu i ostatním chladno, pře-
sto chodili po obci, zpívali a popřáli
štěstí v novém roce. A samozřejmě
přepisovali na dveřích devítku v le-
topočtu. Mnozí obyvatelé Svinař už
berou Tři krále jako tradici. 
„Někteří se dokonce báli, že v tako-
vém mrazu letos ani nepřijdeme,“
uvedl Zíma.  
Stejně jako vloni koledovaly ve Svi-
nařích dokonce dvě party králů.
Začaly už od pěti hodin odpoledne,
aby stihly obejít celou ves. I tak ale
skončily až kolem deváté hodiny ve-
čer. „Letos jsme se nějak zdržovali,
často jsme se zapovídali,“ dodal Zí-
ma. Lucie PALIČKOVÁ

Tři krále neodradil ani třeskutý mráz
SVINAŘŠTÍ KOLEDNÍCI VYRAZILI NA OBCHŮZKU V PĚT ODPOLEDNE, VRÁTILI SE PO ČTYŘECH HODINÁCH

Hlásná Třebaň – Davy lidí zpívaly
23. prosince koledy před kaplič-
kou na hlásnotřebaňské návsi. O
hudební doprovod se postarala
kytara a dvě trumpety muzikantů
z kapely Třehusk. 
Předštědrovečerní setkání občanů je
v Hlásné Třebani velmi oblíbené,
každý rok na ně chodí hodně lidí
místních i z okolních obcí. Letos se
mohli příchozí pokochat kromě hud-
by také výzdobou kapličky, která by-
la po opravě otevřena poprvé. 
Do Hlásné Třebaně zavítal poslanec
Jan Schwippel, jenž obci pomohl zí-
skat skoro čtyři miliony na vodovod
a navíc poskytl další dva finanční da-
ry. Pět tisíc korun předal handicapo-
vanému Jonášovi Paškovi na zakou-
pení speciálních školních pomůcek a
deset tisíc korun mateřskému spolku
Broučci ze Zadní Třebaně.

Zadní Třebaň - Již podvacáté se
vydali muzikanti poberounské ka-
pely Třehusk na štědrovečerní
troubení po Zadní Třebani. 
Kapelník Milda Frýdl spolu s Jardou
Němečkem obešli v deštivém počasí
více než dvacet domů. U osmnácti z
nich je pohostili kořalkou.
Začali tradičně v půl deváté večer u
lípy, kde se rozezněly první koledy v
podání dvou trumpet. Při cestě po vsi
nabízeli domácí muzikantům panáky
na zahřátí a často také něco dobrého
k jídlu. Letos tvořily početný dopro-
vod dokonce děti, ten nejmenší (a
kapelníkův syn), dvouapůlletý Mil-
dík taky »troubil«. Protože ale neměl
trumpetu, vystačil si se samopalem,
který dostal od Ježíška. Koledy zně-
ly vsí ještě po druhé hodině v noci,
cestou od poslední zastávky a pohoš-
tění u Vaňků.    Lucie PALIČKOVÁ

V Hlásné Třebani se zpívalo, v Zadní zase troubilo

Zadní Třebaň - V sobotu
21. února začne od 10 ho-
din na zadnotřebaňské ná-
vsi jubilejní dvacátý pobe-
rounský masopust. 
Už dvacet let, od roku 1990,
se v Zadní Třebani koná roz-
pustilá oslava konce maso-
pustního období. Postupem
doby se z ní stala největší a
nejvyhlášenější akce svého
druhu v poberounském i
podbrdském kraji. Každo-
ročně se jí účastní desítky
maškar, stovky diváků se
sjíždějí z širokého dalekého
okolí.
Aby oslava jubilea byla op-
ravdu důstojná, prosíme co
nejvíc z vás, aby se k ní při-
pojili: Připravte si převlek,
smažte koblihy, chystejte
pohoštění! Vaše umění mů-
že dojít ocenění v některé ze
soutěží, které chystáme:
- soutěž o nejoriginálnější

masopustní maškaru
- soutěž o nejoriginálnější
masopustní maškaru zvířete
- soutěž o nejoriginálnější
masopustní vozidlo
- soutěž o nejchutnější kob-
lihu

Kromě tradičního programu
jako je průvod maškar, vep-
řové hody, masopustní fraš-
ka, pochovávání Masopusta,
vystoupení dětských soubo-
rů Notičky, Klíček a Promě-
ny připravujeme také setká-

ní  Masopustů z okolí i z dá-
li. Vyzýváme proto všechny
Masopusty - ze Svinař, Le-
tů, Osova, Sbska, Všeradic,
Berouna i odjinud, aby nás
kontaktovali na adrese re-
dakce@nasenoviny.net. Do

předmětu zprávy uveďte
»Setkání masopustů«.
Podmínky pro účast jsou
jednoduché. Masopust musí
dorazit v kostýmu, ve kte-
rém se zúčastnil masopust-
ního průvodu v domovské
obci a musí být nějak ozna-
čen jménem »své« obce - na
zádech či na rameni, na klo-
bouku - originalitě se meze
nekladou. Může mít s sebou
i hostesku se jménem obce. 
Masopust, s případným do-
provodem, musí 21. 2. dora-
zit na zadnotřebaňskou ná-
ves nejpozději do 11.00.
Předběžné přihlášení není
podmínkou účasti, nicméně
bychom rádi měli přehled o
počtu Masopustů a přizpů-
sobili mu program. V přípa-
dě velkého zájmu se pokusí-
me o oficiální zápis do kni-
hy rekordů.  Josef KOZÁK, 

Miloslav FRÝDL

TŘI KRÁLOVÉ. Svinařští Tři králové, kteří letos chodili koledovat po vsi. Foto Petr PROCHÁZKA

Jubilejní masopust už se blíží, chystejte se!
VYZÝVÁME MASOPUSTY ZE SVINAŘ, LETŮ, OSOVA, VŠERADIC, SRBSKA...: PŘIJEĎTE 21. 2. DO ZADNÍ TŘEBANĚ

Mildík Frýdl »troubil« na samopal
od Ježíška.         Foto Jan PALIČKA

Jan Schwippel předal dar Jonášovi
Paškovi.    Foto Zdena JINDROVÁ
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9. 9. 2009? Svět se nejspíš zblázní! 
SVĚTOZNÁMÝ KYTARISTA A ASTROLOG ŠTĚPÁN RAK ZPRACOVAL HOROSKOP PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROK

Poberouní - O horoskop na rok
2009 požádala redakce Našich no-
vin světoznámého kytaristu, ale
také astrologa, obyvatele Radotína
Štěpána RAKA. Tady je.          (mif)

Slzavé údolí? Oči pro pláč? Marnost
nad marnostmi? Bezbřehý žal? A ne-
bo konečně zmoudříme a dostane se
nám plodů, pro něž jsme nechali za-
pustit kořeny v roce sedmičky, zajis-
tili jejich rozmach v originalitě os-
mičky, abychom se konečně dočkali
jejich uzrání v roce Neptunovy devít-
ky? Nevím, je to na každém z nás.
Babička říkávala, že každý nejlépe
ví, kde ho pata tlačí... Pak také říká-
vala, že nejvyšší hora musí i ty nej-
větší blesky snášet. Tato moudrá že-
na, zrozena pod vládou Neptunovou
ve znamení ryb, dobře vnímala sílu a
velikost vládce moří a oceánů bájné-
ho Poseidona. Právě on teď převzal
žezlo královské a bude vládnout v
tomto roce. Dá nám asi nahlédnout
do tajemných a temných hlubin ne-
výslovného žalu a bolesti, abychom
konečně pochopili, že i jiní trpí, že
mají nedostatek a že nikdy není nad-
bytek Lásky, zvláště té nezištné, uni-
versální, ke všemu a ke  všem... 

Spojme své ruce i svá srdce
Celých tisíc let se nepsala devítka na
konci letopočtu po dvou nulách - te-
dy čísel, která sice z jedniček dělají
miliony, ale samy náležejí do temné
říše Charónovy. Nuly oddělují zrno
od plev, živé od mrtvých, věčné od
konečného...  Jejich magická síla je
ve schopnosti transformace z jedno-
ho stavu do druhého. Stejně, jako
zralý plod umírá pádem na zem, kde
shnije, avšak předá úrodné půdě své
sémě, aby jak Fénix vstal z popela v
nové formě, stejně tak i obě nuly -
první určující století, druhá dekádu -
umožňují přerod věcí destruktivních
ke všemu tvůrčímu a positivnímu.
Nic takového se už nebude opakovat,
neboť v příštím roce 2010 je již na
celé tisíciletí nekompromisní jednič-
ka od sebe oddělí. Využijme té jedi-
neč né příležitosti a spojme své ruce
k práci a svá srdce k lásce.
Rok devítky na nás bude klást mimo-
řádné nároky už tím, že součtem čísel
2009 vzniká rozporuplná jedenáctka.
Z ní vzešlá dvojka prohlubuje sklony
ke konfliktům a rozpolcenosti. V tom-
to roce potřebujeme víc než jindy
hledat cestu z rozpolcenosti do jed-
noty. Po rasantní Uranově osmě má
Neptunova devítka tendenci ostré
kontury naopak rozpíjet do nejas-
ných a zamlžených tvarů. Není revo-
luční, nýbrž evoluční. Je to tajemná
síla pozvolného vznikání a zanikání.
Proto její vliv v tomto roce nebude -
vzdor její nesmírné síle - navenek tak
patrný, o to mocnější však bude zev-
nitř. Vše, co nebylo postaveno na pe-
vných základech, může zcela a zá-
hadně pominout, rozplynout se. 
Do konce července očekávám vzrů-
stající tendenci k jakémusi provětrá-
ní zatuchlých věcí, ale i pohrdání
mnohými hodnotami. Malé ocenění
opravdových kvalit hmotných i lid-
ských, ale na druhé straně i originál-
ní řešení věcí duševních. Po celý rok
lze předpokládat značné proměny v
oblasti školství všech úrovní (jen ma-
lá část poslouží dobré věci), jakož i v
oblasti komunikace, zásobování a st-
ravování, ale především na poli soci-
ální péče, zdravotnictví a důchodové

problematiky. Lze se dočkat i znač-
ných a ne vždy příjemných kotrmel-
ců. Tajemná planetka Chiron, setr-
vávající po celý rok ve Vodnáři, může
komplikovat život lidem s dýchacími
potížemi, jakož i kardiakům, na dru-
hé straně může ovšem přinést i neče-
kaná řešení dlouho zastydlých potíží.
Dlouhodobá posice Saturna v Panně
už i v
m i n u -
lém ro-
ce přinášela potíže, a tak i letos jeho
vliv na zdraví, sebeovládání, trpěli-
vost, precisnost, ale i komunikace a
stravování, může být patrný. Proti
všemu však je lék: dělat věci dobře a
s láskou. A vůbec to nemusejí být vě-
ci velké, neboť matka Tereza říkala:
„Není třeba dělat velké věci, jen ma-
lé věci s velkou láskou. Ve stravová-
ní je cesta ve střídmosti, ve všem os-
tatním v zodpovědnosti a trpělivosti. 
Neptunova síla poroste se dny, kdy
součet dne a měsíce bude 7 (např. 6.

1., 15. 1., 24. 1.), tím spíše, bude-li
se navíc kumulovat počet devítek (7.
9. 2009, 16. 9. 2009, 29. 5. 2009). V
tyto dny, včetně těch, kdy devítky zce-
la dominují (9. 9. 2009, 19. 9. 2009,
29. 9. 2009) dbejme zvýšené opatr-
nosti hlavně v dopravě. Rozpíjivá
tendence devítky nám sice dává zna-
lost a moudrost, na druhé straně nás

ale ne-
chá za-
bloudit

a ztratit se v mlhách vnitřních i sku-
tečných. Opatrnosti rovněž nezbývá
ve dnech, kdy dojde ke kombinaci
devítky roku s čísly jí kontraproduk-
tivními, tedy 7. 4. 2009, 4. 7. 2009,
14. 7. 2009 či 11. 9. 2009. Velmi zají-
mavě však vypadá 17. 11., den dva-
cátého výročí sametové revoluce!  
Podívejme se na mřížku z roku 1989
a srovnejme ji s tou letošní. Zjistíme,
že jsou si docela podobné - ovšem
pochopitelně s jistými odlišnostmi.
Tenkrát v duševním poli vládla sólo-

vá osmička, zatímco letos je tato st-
řední vodorovná řada obsazena dvě-
ma dvojkami. Výbušnost, originalita
a úspěšnost Uranovy osmy vysvětlu-
je ohromné emoce a úspěšnou touhu
po změně, zatímco dvě dvojky »na
duši« dávají Merkurovu čtyřku - čís-
lo řešení okamžité situace, omezova-
né všemi zvláště nepříznivými okol-
nostmi, jakoby sevřené zemí, v níž
zasazené semínko musí bojovat o
přežití. I tato čtyřka je velmi emotiv-
ní, neboť sestává ze dvou sensitiv-
ních dvojek, ale právě proto, že jsou
dvě, je jedna  druhé kontraproduktiv-
ní. Rok 2009 navíc dává součtem
rovněž dvojku, tak je nasnadě, že
tento den velikých oslav může být
velmi zajímavý. Velké emoce mohou i
tentokrát ovládnout naši mysl, budou
to ale emoce jiné. Čtyřka složená ze
dvou dvojek je také nespokojená se
stávajícím stavem naší země i celého
světa, stejně jako byla osmička před
dvaceti roky, chybí jí ale rasance a
originální tah k úspěchu. Čtyřka je
sevřená, ustrašená, leč nespokojená.
Hledá nejbližší, nejrychlejší řešení.
Je nestabilní, vnitřně rozjitřená, roz-
hádaná, a proto se raději chytá stéb-
la, než aby spěla k jasnému cíli. 

Pozor na prudké změny!
A ještě jedno důležité datum. Jaký
asi bude den 9. 9. 2009? V minulém
roce jsem dělal rozbor 8. 8. 2008.
Bál jsem se tehdy nebezpečí, neboť
tolik osmiček a vibrační osma navíc
mi dalo do úst: Pozor na prudké
změny, úrazy, veřejné komunikace...
Má obava se bohužel vyplnila ve vla-
kovém neštěstí u Studénky.
9. 9. 2009 dává součet 29. 2+9=11,
1+1=2. Tedy dvojka vibrační potvr-
zuje dvojku roku. Tři devítky, vyváže-
né třemi dvojkami a doplněné dvěma
dvojkami dávají tušit, že v tomto dni
se asi svět opravdu zblázní. Požene
se současně dvěma směry, hot i čehý.
Osamocená skupinka devítek mluví
pro divoké akce, zvláště v zámoří.
Nezaplněná střední svislá řada,
která symbolisuje svět společnosti a
našeho postavení v ní, tak poukazuje
na stav, v němž se právě nacházíme.
A ten je prázdný. Prázdná řada byla
17. listopadu 1989 a prázdná bude i
17. 11. 2009. Můžeme očekávat den
vskutku bláznivý.
Co dodat? Neptun, symbol Ryb,
vládce devítky, nás zřejmě povede i
do těch nejtemnějších hlubin vodstev
světa, jež nás mohou ohrozit nesmír-
nou silou samozvaných a vládychti-
vých vládců. Zavede nás asi i na vel-
ká, zvláště sociální propadliště, tržní
mechanismy se mohou topit ve vel-
kých potížích. Věci jasné mohou ztra-
tit kontury a do našich duší se zřejmě
vloudí červ nejistoty a strachu. Mož-
ná se budeme cítit sami a opuštěni.
Zřejmě nikdy nebylo třeba vynaložit
tolik úsilí, abychom nehledali lásku,
ale milovali, abychom nehledali, jak
pomoci, ale pomáhali, abychom
změnu nehledali, ale uskutečňovali
ji. Devítka je zralost, moudrost a ne-
konečno, ale i zatemnělost, nevyzrá-
lost a nedohledné nic v prázdné, ne-
dozírné a mlhavé marnosti. Jediným
lékem, abychom vždy dokázali roz-
poznat tu či onu stranu téže mince,
jsou Víra, Naděje a Láska. A jak ve
svém Listě Korintským dodává svatý
apoštol Pavel: Největší z nich jest
Láska! Štěpán RAK, Radotín

Autor horoskopu Štěpán Rak na hradě Karlštejně. Foto ARCHIV

Lze se dočkat značných kotrmelců…

Přání Štěpána Raka do roku 2009
Tak sama a ke břehům tak daleko, ke dnu tak hluboko,

ke slunci tak strašně daleko a nikoho se nedovolá...

Nehledejme pevninu ve stojatých vodách svých marností, 
ani v slzavých údolích svých útrap, nehledejme ji ani v oceánech

bláhových, bezbřehých snů. Hledejme ji sami v sobě a sami se
tak staneme přístavem...
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Premiéry se chystají na konec února
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI ZKOUŠEJÍ RŮŽOVÝ ŠAMPAŇSKÝ, DOBŘICHOVIČTÍ ZASE PYŽAMO PRO ŠEST

Řevnice, Dobřichovice - Hned dvě
premiéry ochotnického divadla se
chystají na konec února v našem
kraji. Jednu připravují Řevničtí,
druhou Dobřichovičtí.
Nové představení Souboru Lesního
divadla Řevnice je na spadnutí. Ko-
morní  hru americké autorky Clare
McIntyre Růžový šampaňský studu-
je a režíruje principálka Alice Čer-
máková. „Řekla jsem si dost frašek a
primitivních komedií. Je čas hledat
něco nového… To jsem vyhlásila lo-
ni v létě a našla hru pro tři ženy na
scéně a dva muže v zákulisí,“ přiblí-
žila zrod představení režisérka. Hru
o třech ženách, které spolu sdílejí
koupelnu, a společně si povídají o
svých snech, pocitech, trablech… A
především o sexu, kolem kterého „se
točí všechno na světě, a taky je to je-
diná věc, kvůli který stojí zato bejt
dospělej«. „Někdy se při studování
dialogů přistihnu, že už jsem takový
hovor sama vedla, a že bych odpově-
děla stejně i v civilu. Je to hra hořko-
sladká, jako život,“ uvedla Čermáko-
vá s tím, že na jevišti bude in natura
i vana plná vody s pěnou. Premiéra
mírně dialogově drsné hry se usku-
teční 20. února od 20.00 v řevnic-
kém kině. „V kině se odehrají i další
představení,“ připomenula režisérka,
jíž na pódiu bude výrazně pomáhat
Tereza Červená a Natálie Brožová.  

Dobřichovičtí chystají komedii 
Novou hru Pyžamo pro šest zkoušejí
v současné době ochotníci z Dobři-
chovické divadelní společnosti
(DDS). Režisérka Lenka Loubalová
chystá premiéru na konec února. 

Konverzační komedii o životě a lid-
ských vztazích, která se hraje již od
sedmdesátých let minulého století i

pod jinými názvy, napsal jeden z nej-
úspěšnějších francouzských autorů
současnosti Marc Camoletti. 

„Po celém světě už měla asi tři tisíce
repríz, je to taková komorní záleži-
tost pro šest herců,“ uvedla režisér-
ka. Nastudování její nové hry pochá-
zí opět z dílny Lva Trifortena, pod
jehož hlavičkou už byla v loňském
roce v Dobřichovicích uvedena hra
Antonie a divoká karta. Kostýmy a
dekorace vytvoří Lenka Mejstříková,
kromě členů DDS si ve hře zahrají
také dvě dámy ze Zbraslavské diva-
delní společnosti.
Premiéra hry bude na konci února v
dobřichovickém Diagnostickém ús-
tavu, v březnu by se pak měla hrát
ještě v Řevnicích. „A pak také na
dalších místech, například v Českém
Krumlově nebo v Karlínském diva-
dle,“ plánuje Loubalová. 

Michaela ŠMERGLOVÁ,
Lucie PALIČKOVÁ

O LÍNÉ LIDUNĚ. Pohádku  O líné Liduně a třech přadlenách můžete se svý-
mi dětmi zhlédnout v neděli 25. 1. od 10.30 v sále České pojišťovny Beroun.
Pohádka vypráví o Liduně, která byla sice líná, ale uměla krásně vyprávět
pohádky, takže ten, kdo mohl, hned jí pomáhal! Třeba Měsíček nebo tři přad-
leny, co uměly příst tenoulinké zlaté vlákno. Zakoupením vstupenky přispě-
jete do veřejné sbírky Pokojíčky určené na vybudování azylového domu pro
matky s dětmi v Lochovicích. (mif) Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
17. 1. 18.00 VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
24. 1. 18.00 MADAGASKAR 2

KINO ŘEVNICE
Kino v lednu a v únoru nehraje -
prázdniny.

KINO MÍR BEROUN
8. 1. - 14. 1. 17.30 (Čt 20.00) SNĚŽEN-
KY A MACHŘI PO 25 LETECH
12. 1. - 14. 1. 20.00 RALLYE SMRTI
15. 1. - 21. 1. 18.30 (Pá-Ne 17.30)
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATU-
RITNÍ ROČNÍK
16. 1. - 18. 1. 20.00 LABYRINT LŽI
22. 1. - 23. 1. 17.30 (Pá 18.30) ANG-
LICKÉ JAHODY
25. - 26. 1. 18.30 ANGLICKÉ JAHODY
22. 1. 20.00 ČAS UMÍRAT
24. 1. Slavnostní vyhlášení cen audio-
vizuální tvorby za uplynulý rok - celo-
denní program, večer film zdarma.
27. 1. 17.30, 28. 1. 18.30 ČESKÁ
RAPUBLIKA
27. 1. 20.00 TOKIO!

CLUB KINO ČERNOŠICE
13. 1. 20.00 ŽENY
20. 1. 20.00 VY NÁM TAKY, ŠÉFE
25. 1. 16.00 KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚS-
TI STARÉ PRAHY
27. 1. 20.00 VICKY CRISTINA
BARCELONA

KINO RADOTÍN
16. 1. 17.00 a 19.30 MADAGASKAR 2
17. 1. - 18. 1. 17.00 a 19.30  ANGLIC-
KÉ JAHODY
18. 1. 15.00 MIKEŠ II
23. 1. 17.00 a 19.30 MUZIKÁL ZE
STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK 
24. 1. 17.00 a 19.30 QUANTUM OF
SOLACE
25. 1. 15.00 DOMA JE DOMA
25. 1. 17.00 a 19.30 UKRUTNĚ
ŠŤASTNI

Sobota 17. ledna? Den zaslíbený tanci
Poberouní, Podbrdsko - Máte-li rádi tanec, pak se těšte na sobotu 17.
ledna. Ten den se konají plesy či společenské večery s tancem v celém
poberounském kraji.
Můžete si vybrat. Od 19.00 se koná třeba 4. karlický ples. V místním Hotelu
Karlík bude vyhrávat Orchestr Josefa Hlavsy i DJ, o předtančení se postará
skupina Proměny. Společenský večer s hudbou a tancem se koná v Řev-
nicích. Na počest 80. založení Lidového domu jej od 20.00 pořádá zdejší
Dělnická tělovýchovná jednota. Kde? V Lidovém domě, samozřejmě.
Od 20.00 se bude tančit také v hostinci ve Všeradicích - tradiční ples zde
pořádají myslivci. Zadnotřebaňský KČTzase organizuje XIII. Candrbál. Na
něj však vstupenky neseženete, zájemci už si je rozebrali. (mif)

Tipy NN
* Big Band - Milan Svoboda & Pra-
gue Conservatory Jazz Orchestra - I.
zahrají moderní jazz 15. 1. od 20.30
v Clubu Kino Černošice. Vstupné
120 Kč. (mif
* Besedu nazvanou Jižní Amerikou
ani snadno ani rychle pořádají 16. 1.
od 20.00 v Klubu Loděnice manželé
Patočkovi ze Zadní Třebaně.       (mif)
* Kapela Folk 3 Mail z Kutnohorska
koncertuje 16. 1. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 90 Kč.    (mif)
* Irán - horká země. Cestovatelskou
besedu s promítáním vede 17. 1. od
19.00 v dobřichovickém sále Dr. Für-
sta Lukáš Synek. (mif)
* Tanční párty DJ Bundy + Vódi se
koná 17. 1. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 50 Kč. (mif)
* Blue Effect a Radim Hladík kon-
certují 22. 1. od 19.30 v Pivovaru Be-
rounský medvěd v Berouně.       (mif)
* Koncert kapely Prague Ska Cons-
piracy se uskuteční 23. 1. od 19:30 v
Pivovaru Berounský medvěd.     (mif)
* Kapely The Velvet Revolver Revi-

val + False Hope zahrají 23. 1. od
20.30 v černošickém Clubu Kino. Vs-
tupné 90 Kč. (mif)
* Maškarní taneční zábava v retro
stylu konce 50. a první poloviny 60.
let se koná 24. 1. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 90 Kč.    (mif)
* Štěpán Rak se synem Matějem
koncertují ve stylu world music 28. a
29. 1. od 19.30 v kavárně Jiná káva v
Berouně. (mif)
* Putovní výstava v rámci IV. roční-
ku Fotoakademie 2008/2009 je do
konce ledna instalována v dobřicho-
vickém zámku. Soubor obsahuje 45
fotografií do formátu A2, jež se umís-
tily na 1. – 3. místě 3. ročníku Foto-
akademie. Vlaďka CVRČKOVÁ

Předávání Trilobitů bude uvádět Kočičková
Již podeváté se budou v Berouně slavnostně udělovat výroční ceny Trilobit za
nejlepší audiovizuální tvorbu v roce 2008. Předána bude také cena Vladislava
Vančury za celoživotní dílo, čestná uznání a zvláštní cena poroty. Ceremoniál
se uskuteční v sobotu 24. ledna v berounském kině Mír. 
Součástí akce bude od 10.00 blok dětských pořadů nazvaný Dopoledne s Večer-
níčky, který v 11.00 vystřídá soutěžní kvíz pro děti s Milošem Zvěřinou. Od-
polední program odstartuje ve 13.00 promítáním dokumentárního pořadu o
předávání loňských cen Trilobit a od 13.30 do 16.00 budou moci diváci zhléd-
nout  vítězné pořady loňského ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o
ceny Trilobit Beroun 2008 má vyhrazeno čas od 17.30 do 19.00. Moderátorkou
slavnostního ceremoniálu bude Ester Kočičková. Po předání křišťálových Trilo-
bitů vyrobených v nižborských sklárnách bude od 19.30 do 22.00 následovat
promítání oceněných filmů ročníku 2007. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Dobřichovice - Beseda se světově proslulou cemba-
listkou Zuzanou Růžičkovou se uskuteční 24. ledna
od 19 hodin v dobřichovickém Fürstově sále. Děti se
zase mohou těšit na pohádku o Brundibárovi.
„Profesorka Zuzana Růžičková je česká klavíristka,
cembalistka a hudební pedagožka, známá především ja-
ko výborná interpretka díla Johanna Sebastiana Bacha,“
uvedla organizátorka dobřichovických kulturních akcí
Vlaďka Cvrčková. Růžičková, která byla mimo jiné věz-
něna v nacistických koncentračních táborech Terezín,
Osvětim-Březinka a Bergen-Belsen, za svoji dlouhou
profesní kariéru vydala více než 35 dlouhohrajících de-

sek. „Její celosvětová koncertní aktivita ji přinesla i li-
chotivou přezdívku první dáma čembala,“ dodala Cvrč-
ková s tím, že Růžičkovou při besedě doprovodí hudeb-
níci Jana  Lewitová a Jaroslav Šaroun.
V neděli 25. ledna si ve Fürstově sále přijdou na své děti.
Od 15.00 tu profesionální zájezdové Liduščino divadlo
Praha zahraje divadelní představení Dobrodružství čme-
láka Brundibára. „Děti projdou se čmelákem Brundibá-
rem, lesní vílou a broučky celým rokem od jara do
zimy,“ popisuje Vlaďka Cvrčková a dodává, že kombi-
nace činohry s loutkami a písničkami je určena pro nej-
menší děti do 8 let. Miloslav FRÝDL

Fürstův sál hostí besedu s první dámou čembala
NEJMENŠÍ DIVÁCI SE MOHOU TĚŠIT NA DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA BRUNDIBÁRA



Jaký byl rok 2008 ve Všeradicích
STAROSTA: ÚKOLY SE NÁM DAŘILO PLNIT SE STŘÍDAVÝMI ÚSPĚCHY

Zastupitelstvo Všeradic se sešlo na 48 pracovních
poradách. Řešilo na nich provozní úkoly obce. Us-
kutečnila se čtyři veřejná zasedání.
Úkoly se nám dařilo plnit se střídavými úspěchy.
Máme stavební povolení na vodojem a vodovodní
přivaděč, včetně ukončeného výběrového řízení na
dodavatele stavby. Rozpočtové náklady jsou 16
milionů korun. Dále máme stavební povolení na
rozvody vody v obci. Na konci měsíce ledna nabu-

de platnosti stavební povolení na kanalizaci a čis-
tírnu odpadních vod. 
Na počátek července je naplánováno otevření mu-
zea Doba bronzová v Českém krasu, které vzniká
rekonstrukcí budovy obecního úřadu. Vše zatím
jde podle harmonogramu. Na akci se nám podařilo
získat dotaci 5.230.000 Kč, což činí 90% rozpoč-
tových nákladů.  
V roce 2008 byl schválen nový desetiletý plán hos-
podaření v obecních lesích. Vinou kůrovcové kala-
mity jsme jsme těžit více, než bylo plánováno. Zís-
kané peníze jsme investovali do výstavby oploce-
nek a zalesňování vzniklých holin. Kontrola z kraj-
ského úřadu v říjnu konstatovala, že v lesích se
hospodaří podle stanovených plánů a vymýcený
porost je řádně nahrazován výsadbou. Letos odst-
raníme minimální zbytky napadených porostů a
budeme se zaměřovat na výsadbu nových porostů.
Je dokončena úprava prostor u hřbitova, bylo pro-
řezáno koryto potoka protékajícího obcí. Nyní
chceme dokončit terénní úpravy a výsadbu zeleně
v prostoru horní návsi. 
V loňském roce jsme zpracovali projekt na další
výsadbu ozelenění polních komunikací - cesty do
Housiny, cesty k hájovně, cesty k vodojemu, spoj-
nice bytovky – vodojem - Vinařice podél Telína a
výsadba sadu v zatáčkách na Vinařice. Na projekt
jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo život-
ního prostředí. Pokud se vše podaří, získáme dota-
ci ve výši 90% nákladů, což činí 740.000 Kč. Sázet
se bude na podzim. Ve spolupráci s Českým sva-
zem zahrádkářů chceme opakovat soutěž o nejhez-
čí zahrádku.  Postavili jsme přístřešek na sběr pla-
stu u hospody a přidali kontejner na bílé sklo. Na
horní návsi jsme přidali kontejner na papír. Letos
postavíme přístřešek na sběr plastu u budovy pošty
a k hospodě přidáme kontejner na papír. 
(Druhou část hodnocení otiskneme příště)

Bohumil STIBAL, starosta obce

1/2009

Všeradický salát v Mníšku

O loňském Štědrém dnu se zúčastnili tři zástupci
podbrdského kraje - dva ze Svinař a jeden ze
Všeradic - 10. Mistrovství světa v bramborovém
salátu.  Akce nazvaná SALLATING 2008 se ko-
nala v Mníšku pod Brdy a nesla se ve znamení
vánočního klidu a pohody. Při patnácti soutěží-
cích bylo již po třech ochutnáváních těžké poznat
vlastní výrobek. Příští ročník si ale určitě nene-
cháme ujít. Text a foto Bohumil STIBAL

Více lásky než nenávisti!
Vážení spoluobčané, opět
stojíme na počátku nové-
ho roku. Nový rok není jen
údaj v kalendáři - pro kaž-
dého z nás znamená i za-
čátek nových plánů, před-
sevzetí a určení si nových
cílů, které bychom během
nastávajícího roku chtěli

uskutečnit v soukromém i pracovním životě. 
V předcházejících dnech jsme se ohlíželi
zpět a hodnotili, co jsme loni zažili, vykona-
li nebo nestihli udělat. Život člověka je pest-
rý. Každého z nás postihly zlé dny naplněné
trápením, smutkem a nezdarem, ale i dny
dobré, radostné, šťastné. Na tom dobrém je
třeba zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát
se překážek, které určitě přijdou. Mnoho v
naší obci je nutné vybudovat, vylepšit. Na to
je třeba hodně úsilí, práce, jednání, ale i
dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance.
Chci poděkovat občanům, kteří jakoukoli
formou a mírou přispěli k rozkvětu naší
obce, obohacení jejího kulturního i duchov-
ního života. Budoucnost obce je v rukou je-
jích obyvatel. Přeji vám všem víc hezčích dní
než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc
hojnosti a radosti než smutku a bolesti. Pev-
né zdraví a hodně úspěchů v pracovním i
osobním životě. Šťastný a úspěšný rok 2009!

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic U KOTLŮ. Na konci roku se v Podbrdech konala veřejná zabíjačka.           Foto Michaela FEUEREISLOVÁ

Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 1/09

Podbrdští pořádali zabíjačku
Podbrdy - Vůně pravých jitrnic a jelítek se kon-
cem loňského roku vznášela nad obcí Podbrdy.
V sobotu 27. prosince se zde totiž konala čtvrtá
staročeská zabíjačka.
„Pokaždé jsme na nohou už od šesti od rána,“ po-
pisuje podbrdský starosta Karel Šťastný. „Každý ví
za ty roky co má dělat a co má obstarat. Pořadate-
lé, tedy obec a hasiči, dodají to nejdůležitější - vy-
krmeného čuníka, řezník přiveze buchtu, střeva  a
hlavně svůj um. No a pak už může pravá zabíjač-
ka začít.“ Od rána se topí pod kotly s vodou, aby
bylo na spaření štětináče, na  vaření ovaru a pak i
na jitrnice, jelita a černou polévku »prdelačku«.
Během dne se na místě vystřídá kolem třiceti lidí,
přicházejí, pomáhají a hlavně jedí co hrdlo ráčí. 
„Jsou tu hlavně místní, ale zabíjačka je pro každé-
ho, kdo přijde,“ pokračuje starosta Šťastný, „Nák-
lady nejsou tak vysoké a jídla je dost. Zbude ještě 
na druhý den, kdy mají posezení senioři a maso
vyudíme na schůzi hasičů. Nejdůležitější však
není jídlo, ale že se lidé scházejí. Býváme tu od
brzkého rána do pozdních večerních hodin,“ dodá-
vá na závěr Karel  Šťastný. (JoK)

Obec vypisuje výběrové řízení
na provozovatele restaurace
Obec Všeradice, vypisuje výběrové řízení na pro-
vozovatele a nájemce místní restaurace Na Růžku.
Zahájení provozu - únor 2009.
Nabídková kriteria:
1) podnikatelský záměr nabízených služeb
2) živnostenské oprávnění k provozování Hostin-
ské činnosti
3) nabídková cena za pronájem prostor
4) reference o součastné a předcházející činnosti
Prohlídku pronajímaného zařízení je možné usku-
tečnit v provozní době restaurace, nebo po dohodě
na tel.: 777 615 694 - p. Ječný.
Ukončení příjmu nabídek je 26. 1. 2009 ve 12.00
na OÚ ve Všeradicích. Jejich vyhodnocení se us-
kuteční téhož dne od 19.00 na OÚ ve Všeradicích. 
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Řevnice – Na otevřený dopis vede-
ní DTJ a Řevnické sportovní, je-
hož část jsme uveřejnili v posled-
ním loňském čísle Našich novin,
reagovalo hned několik obyvatel
Řevnic. Jejich dopisy ve zkráce-
ném znění přetiskujeme.          (NN)
Pisatelé dopisu se brání všeobecně,
jakoby proti všem »špinavým úto-
kům, pomluvám a osočování«. Úto-
kům na majetek, pomluvám a osočo-
vání na různých sešlostech a shro-
mážděních i na veřejném jednání za-
stupitelstva. (Proti tomuto tvrzení
bych si dovolil výhradu, protože na
posledním jednání zastupitelstva
nikdo z pisatelů nebyl přítomen.) 
Předem mého komentáře je třeba ří-
ci, že požár části Lidového domu
DTJ určitě nikdo nepřál a nepřeje.
Naštěstí zasažená část nebyla po re-
konstrukci, spíše v jejím očekávání,
takže pochybuji o nějakém útočníko-
vi se špatným úmyslem. Domnívám
se, že řadu diskusí a možná i kritiky
mezi občany nevyvolala DTJ, ale
snahy a činy spojené se vznikem
Řevnické sportovní s.r.o., kde je kro-
mě DTJ 50% spoluvlastníkem JUDr.
Jan Kavalírek. Tedy společnosti, jež
má přímo v náplni činnosti vytvářet
zisk. Nechť si sportovní organizace, i
příspěvkové, vytvářejí prostředky na
činnost samy. Ale ne za každou cenu
a na úkor ostatních.
Zastupitelstvo města Řevnice by ne-
mělo důvod se činností Řevnické
sportovní s.r.o. vůbec zabývat, kdy-
by neprojevila zájem koupit poze-
mek pod částí areálu LTC Řevnice.
Vlastnictvím tohoto pozemku by
mohla zcela ovládat činnost LTC -

nachází se na něm, kromě jiných sta-
veb, studna a vodní nádrž – zdroj vo-
dy nezbytné pro kropení a provoz te-
nisových kurtů. Není třeba rozebírat,
zda by byla pro LTC takováto změna
vlastnictví výhodou. Pan Kavalírek
tuto snahu jaksi posvětil sám sobě,
jelikož je zároveň členem výboru
LTC. »Zapomněl« ale svolat valnou
hromadu, která jediná může rozho-
dovat o nakládání s majetkem LTC.
Nelze se divit, že neinformovaní řa-
doví členové jsou rozhořčeni.
Pan Kavalírek (a DTJ?) ve snaze za-

jistit co nejvyšší zisk a co nejrychlej-
ší návratnost své investice – tří teni-
sových kurtů překrytých v zimním
období nafukovací halou – ovlivnili
také negativně činnost řevnického
Sokola »přetažením« základní školy
ze sokolovny na svá sportoviště, (os-
tatní v sokolovně sportující děti a
oddíly si budou muset připlatit z dů-
vodu neobsazených dopoledních ho-
din), ohrozili existenčně činnost
LTC Řevnice a škole nepomohli (je
tenisová hala lepší, než budova s vy-
bavením?). Tato aktivita je na rozvi-

nutí širší debaty. Proto asi vnímá
DTJ od řevnických občanů jistou vl-
nu nevole a nesouhlasu. Nelze se di-
vit. Lze se ale divit tomu, že rada
města tomuto stavu napomohla.
Je samozřejmě přínosem, že máme v
Řevnicích další tři tenisové kurty vy-
užitelné i v zimním období. Není ale
třeba kvůli tomu jiné sportovní orga-
nizace likvidovat nebo ovládat. Mo-
hou žít vedle sebe svým životem.
Pouze pisateli dopisu zdůrazňovaný
zisk nepřijde tak rychle.  

Josef BENEŠ, zastupitel, Řevnice  

Požár »Liďáku« DTJ nikdo nepřál!
NA ČLÁNEK Z MINULÉHO ČÍSLA NAŠICH NOVIN REAGOVALO NĚKOLIK OBYVATEL ŘEVNIC

Na otevřený dopis DTJ a Řevnické sportovní
reagoval také někdejší provozovatel Lidového
domu a současný majitel restaurace Galerie v
Řevnicích Miroslav Kratochvíl. (NN)
Drahý Jardo (Jaroslav Hrubý pozn. red.), na kaž-
dý dopis se má odpovědět, proto tak činím i já.
Obracím se přímo na Tebe, protože ze tří králů
podepsaných za Řevnickou sportovní s.r.o se Ty
vyskytuješ v mnoha dalších organizacích jako
DTJ, házená apod. a váš otevřený dopis se zmate-
ně týká všech těchto organizací. Dovolím si připo-
menout některá fakta, protože mám dojem, že zřej-
mě po úrazu hlavy trpíš ztrátou paměti.
Oddíl házené se přestěhoval do Tyršova stromořa-

dí. V té době toto sportoviště využíval člen Slavoje
Řevnice  - oddíl hokeje. Ten vám v prostorách pře-
kážel, a tak jste mu spálili mantinely. Tím skonči-
lo sportoviště pro hokejisty v Řevnicích. Doba se
změnila a areál v Tyršově stromořadí patřil Slavo-
ji. Aby ho získala házená, bylo nutno rozbít Slavoj,
vyvést majetek na házenou a Slavoji nechat spor-
toviště za Berounkou. Toto sportoviště se převážně
nachází na pozemcích, které byly v restituci vrá-
ceny majitelům. Slavoj je v současné době nucen
platit 150 000 Kč ročně nájemné, aby mohl pro-
vádět sportovní činnost.
Házená má svůj majetek. Hraje soutěže. Lidé na
ni nechodí. Z čeho házenou financovat. Náhle zji-

stíš, že v Řevnicích je DTJ, má majetek, který při-
náší peníze, ale žádnou sportovní činnost. Tak do
DTJ vstoupíš. Necháš změnit stanovy a můžou vs-
toupit i ostatní členové házené. Můžeš demokra-
ticky nechat odstranit členy vedení, kteří chtějí pe-
níze získané z nájmu Lidového domu vracet zpět
do jeho oprav. Ty je ovšem potřebuješ pro svoji
házenou. Dovol, abych Ti připomněl, že shnilé po-
dlahy, vadné rozvody elektřiny, zařízení, které ne-
vyhovovalo hygienickým potřebám, sociální zaří-
zení apod. musela opravit a vyměnit naše firma, i
když ho smluvně měla pronajatý včetně zařízení.
Ze zařízení, které bylo odepsané a nefunkční, DTJ
během našeho patnáctiletého působení v Lidovém
domě nedoplnila ani kus. Prostory, které nemohla
naše firma využívat, tvoří cca 30 % objektu (do-
meček na hřišti, sklad, dílna, kancelář, pokoj č.4.,
byt v prvním patře, půda). Za sál, který využíval
oddíl házené, jste nezaplatili také ani korunu. 
Dále si Ti dovolím připomenout, že přičiněním
soukromé obchodní společnosti nebudou děti v
Řevnicích vědět, jak vypadají žebřiny, kruhy, hraz-
da apod. Charisma Tvé a pánů Smrčky i Kava-
lírka způsobilo, že sokolovna s tímto vybavením
není vhodná pro cvičení dětí školou povinných,
ale nafukovací hala, nebo hospodský sál bez veš-
kerého vybavení ANO. Doufám, že vyhraje zdravý
rozum a Sokol přežije vaše působení v Řevnicích a
nedopadne jako Bohemians Praha za působení
pana Kavalírka. Nyní Vám začal vadit i tenis. V lé-
tě by bylo v Řevnicích kurtů asi moc. Tak je nutno
odebrat jim některé pozemky. Činnost jste v tom
již začali vyvíjet.
Doufám, že po přečtení těchto řádků se Ti osvěží
paměť a přestaneš si stěžovat. Přeji Ti, Jardo, do
roku 2009 hodně zdraví a zdravého rozumu. Ty si
dej prosím předsevzetí, že již nebudeš nikomu ško-
dit. S pozdravem Miroslav KRATOCHVÍL, 

Sirius Gastro s.r.o, Řevnice

ZAČALO TO OHNĚM. Požár Lidového domu odstartoval vzrušenou debatu o
sportování v Řevnicích. Foto ARCHIV

Shnilé podlahy musela vyměnit naše firma…

Před Řevnickými 
stojí několik otázek
Dovolte mi, abych se  také vyjádřil k
otevírající se diskusi ohledně spor-
tovního života v Řevnicích. 
Sokol byl od svého vzniku chápán ja-
ko spolek sloužící široké veřejnosti,
nejen různého věku a disciplin, ale i
nízkými členskými příspěvky. Aby
příznivci hesla zakladatelů tělový-
chovy »ve zdravém těle, zdravý
duch« nemuseli cvičit ve stanu při
nepřízni počasí, byli nuceni mít ved-
lejší příjem, který dotoval celoroční
provoz. Tím nejčastěji byl příjem z
pronájmu pohostinství nebo kina.
Naši dědové v Řevnicích byli kultur-
ního ducha, a tak se rozhodli pro ki-
no. Dnes už provozování malého ki-
na není výdělečné, a tak aby vše mo-
hlo fungovat, došlo k dohodě s obcí.
Sokol poskytoval vytápěnou tělo-
cvičnu s vybavením pro hodiny těles-
né výchovy žáků a pronájem škole se
stal důležitým zdrojem příjmů rozpo-
čtu Sokola.     (Dokončení na straně 12)

Pane Miroslave Kratochvíle,
ač jste v námi uveřejněném článku (NN 26/08 -
pozn. red.) nebyl jmenován a o Vás to bylo pouze
okrajově, tak jste se sám sobě zřejmě natolik dob-
ře zrcadlil mezi jinými a podle  starého českého
přísloví o potrefené huse reagujete zcela tak, jak
je Vaší náturou. Jako hulvát a lhář.
Máme oprávněné pochybnosti, že jste autorem tak
dlouhého  textu - neblahé  zkušenosti s Vámi a Va-
ším vystupováním a vyjadřováním jakožto nájem-
ce Lidového domu v Řevnicích svědčí o opaku.
Nicméně využijeme nabídky redakce NN, alespoň
ke krátké reakci za, ve Vašem dopise jmenovanou,
Dělnickou tělocvičnou jednotu Řevnice. 
Osobní polemiku s Vámi vzhledem k nízkému ob-
sahu (slušně řečeno) Vašeho otevřeného dopisu
sestaveného pouze ze lží, urážek a vulgarit z nás
nikdo nepovede. Vaše »činnost, kterou nelze na-
zvat živností a podnikáním« od Řitky, Dobřicho-
vic až po Řevnice znamená pro vlastníky nemovi-
tostí, kde jste byl nebo jste v nájmu, jen zkázu a

dluhy. Do likvidace s dluhy posíláte jednu firmu
za druhou a vyrovnání se s věřiteli Vás naprosto
netrápí. Samozřejmě, že lze pod cizím jménem
podnikat a hromadit dluhy, ale ne na dlouho. Vě-
říme, že však i vy jednou pochopíte a poznáte, že
spravedlnost  je; ano  je však velmi pomalá. Dluhy
se ve slušné společnosti platí a i Vy jednou uzna-
ný dluh ve výši 834 tis. Kč s příslušenstvím, který
Vám každým dnem narůstá, zaplatíte.
Neoblažujte okolí svými »nápady a myšlenkami«,
neberte si nás do úst  a přijďte se konečně před-
vést spravedlnosti, které se soustavně vyhýbáte.
Připomínám Vám, že nejblížší možnost se vyjádřit
máte 3. 2. u okresního soudu Praha–západ při
opakovaném nařízeném jednání v trestních věcech
proti Vaší osobě. Vyzýváme Vámi poškozené, kteří
mají s Vámi podobnou zkušenost jako naše spor-
tovní občanské sdružení a mají zájem na společ-
ném postupu, ať se nám ozvou.

Tomáš SMRČKA, předseda
Jaroslav HRUBÝ místopředseda DTJ Řevnice  

Dluhy se ve slušné společnosti platí
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V kraji začínají zápisy do prvních tříd
NA BUDOUCÍ ŠKOLÁKY UŽ SE TĚŠÍ V ŘEVNICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH, LITNI I ČERNOŠICÍCH

Poberouní – Zápisy prvňáčků začí-
nají v tomto týdnu ve většině základ-
ních škol v dolním Poberouní.
V Řevnicích se předškoláci vydají do
školy k zápisu 15. ledna. „Očekáváme
přes padesát budoucích prvňáků, to
jsou dvě první třídy. Patrně budeme
moci všechny děti přijmout,“ potvrdila
ředitelka řevnické základní školy Ště-
pánka Rajchlová. Pokud podle ní bude
nutné některé zájemce přeci jen odmít-
nout, budou to jen ti přespolní. „Řev-
ničtí se určitě vejdou,“ ujistila Raj-
chlová. A to i přesto, že počet prvňáč-
ků se v září zvýší, neboť loni jich do la-
vic usedlo »jen« 33. Novinkou pro prv-
ňáčky je nabídka jedné první třídy s
rozšířenou tělesnou výchovou. „Je to
teprve rodící se projekt, ale věřím v je-
ho budoucnost,“ uvedla Rajchlová. Zá-
pis se uskuteční formou hry, kdy dítě
za přítomnosti dvou učitelek bude plnit
předškolácké úkoly, odpovídat na otáz-
ky. „Po svém výkonu je každé dítě od-
měněno vyrobeným dárečkem od dětí z
naší školy. Letos prvně dostanou bu-
doucí prvňáčci i keramickou medaili
na památku,“ uvedla Rajchlová. Náh-
radní termín zápisu se v Řevnicích ko-
ná 11. února.
Ve stejný den, 15. ledna, se budou zapi-

sovat děti do »základky« v Litni, která
je od loňska zrekonstruovaná a má no-
vou školní jídelnu. Zápis se uskuteční
od 13  do 17.00. Už tradičně bude mít
podobu pohádkové cesty, na níž děti

plní různé úkoly a seznámí se se ško-
lou. „Otevřeme jednu první třídu, mů-
žeme tedy přijmout třicet dětí. Podle
údajů ze školky by k zápisu mělo přijít
28 dětí,“ potvrdila zástupkyně ředitel-

ky Ema Malá s tím, že loni k zápisu
přišlo 25 dětí. „Myslím si, že nebude-
me muset nikoho odmítnout. Někteří
rodiče totiž chtějí své děti dát do školy
v místě svého zaměstnání nebo alespoň
při cestě. Někdo taky bude mít odklad.
Takže spíš nabídneme volná místa,“
míní Malá. 
Opačná je situace v černošické škole,
kde se zápis prvňáčků uskuteční 28.
ledna od 14 do 19.00. „Přednostně bu-
dou zapsány děti s trvalým pobytem v
Černošicích a ve Vonoklasech,“ uvedl
na webových stránkách školy ředitel
Zdeněk Moucha. 
V dobřichovické škole  se zápis koná
27. ledna.  „Očekáváme, že přijde asi
70 - 80 dětí. Oproti minulým letům je
to mírný nárůst,“ potvrdil ředitel ZŠ
Dobřichovice Bohuslav Stejskal, který
doufá, že škola nebude muset zájemce
odmítat. Pochlubil se také jednou no-
vinkou: „Zavádíme výuku finanční
gramotnosti.“ řekl.    Pavla ŠVÉDOVÁ

NA LYŽÍCH I NA BRUSLÍCH. Na rybníku v Leči se uplynulý víkend brusli-
lo i lyžovalo. Foto NN M. FRÝDL

Řidič přehlédl objezd
a »skočil« do záhonu
Dobřichovice - Další auto najelo
do středu kruhového objezdu v
Dobřichovicích - 25. prosince ve-
čer »kruhák« přehlédl padesátile-
tý muž z Prahy.
Seat jedoucí od Řevnic po 17.00 té-
měř celý doskočil do záhonu, střet s
obrubníkem však poškodil motor a
zařízení umístěná pod podlahou. Při
nárazu vystříkl na vozovku olej a asi
litr vytekl i do záhonu. Řidič zůstal
nezraněn, na místě byla policie a
profesionální hasiči z Řevnic s vel-
kým technickým vozem. Ti posypali
sorbentem olej a odvezli i hlínu na-
sáklou olejem.       (vš) 

Dle paragrafu…
PORUŠIL ZÁKAZ. Kvůli domácí-
mu násilí, kterého se dopouštěl dlou-
hodobě na své matce, měl muž
(1962) z Mořinky od 27. 12. na deset
dnů zákaz vstupu do jejího domu,
kde má i své trvalé bydliště. Zákaz
daný policií však porušil už 30.12. a
svou matku opět napadl. Teď ho če-
ká soud nejen pro maření předchozí-
ho rozhodnutí. (šm)
POŠTA ODOLALA. Pokus o vlou-
pání do budovy České pošty zazna-
menali karlštejnští policisté z 30. na
31. 12. Neznámý darebák zničil zá-
mek u vchodu do budovy, ale pak ho
někdo zřejmě vyrušil, a tak dílo
nedokonal. I tak má pošta škodu
1200 Kč. (šm)
VLOUPÁNÍ DO AUTOSALONU.
Škodu 109 000 Kč za sebou nechali
zloději, kteří se mezi 30. 12. a 5. 1.
vloupali do prodejny Kia motors au-
to. Zloději vypáčili vstupní dveře do
prodejny, kde odcizili notebook a
horské kolo. Největší položkou z
celkové škody je však výměna dveří,
která bude stát 50 tisíc korun.      (vš)
JEZDEC V PODMÍNCE. Za obcí
Liteň ve směru na Leč zastavili poli-
cisté 1. 1. při běžné kontrole řidiče
vozu Škoda Favorit z Berounska.
Zjistili, že pětačtyřicetiletý muž má
zákaz řízení aut do roku 2010. Čeká
jej soud a minimálně pokuta.      (šm)
FALEŠNÁ BANKOVKA. Padělané
tisícikoruny si na Štědrý den při po-
čítání tržby všimla pokladní prodej-
ny potravin v Kosoři. Šlo o druhou
falešnou tisícovku loni v rámci poli-
cejního okresu. Bankovkou se zabý-
vá hospodářská kriminálka.          (vš)

Toto řešení ale skončilo, když přes léto byla při-
chystána nafukovací hala a škola ukončila proná-
jem s tím, že tam přesune výuku tělovýchovy. Vede-
ní Sokola stojí před otázkou pokračování v další
činnosti. Ani zvýšené příspěvky nemohou nahradit
výpadek pronájmu v dopoledních hodinách. Řada
členů, kteří se dobrovolně a zadarmo dlouhodobě
věnují našim dětem, chtěla ukončit svoji činnost.
Nakonec se, po ne zcela jasném dobrozdání ohled-
ně nepřebírání dalších aktivit Sokola do Lidového
domu, rozhodla zůstat.  
Dnes před naší řevnickou komunitou stojí několik

otázek, o nichž by měla diskutovat a najít konse-
nsus v jejich řešení.  Pokusím se některé formulo-
vat ve zjednodušené podobě. Předně, zda obec bu-
de, a v jaké míře, podporovat kulturní i sportovní
život? Pokud se týká Sokola, zda chceme zachovat
kino a sál kina s nejlepší akustikou ve středočes-
kém kraji? Při  troše úprav by mohl sloužit i diva-
delním a koncertním účelům. Má pro naše děti na-
trvalo nahradit kvalitní zděnou budovu s parketo-
vou podlahou nafukovací hala? Jsou skutečně zví-
řené částice podloží v nové hale nezdravé přede-
vším pro děti? Chceme mít jednou novou sportov-

ní halu a kde? A do té doby zmodernizovat? Pokud
ano, z čeho bude sokolovna a kino žít?
Myslím si, že jednou z důležitých věcí v životě člo-
věka je jeho poslání. Podobně i společnost má, a
spolky mají, mít své poslání. Poslání Sokola spat-
řuji ve všestranném rozvoji člověka, především
těch mladých. Pokud někdo nepřevezme tuto jeho
roli, měli bychom vše udělat pro jeho zachování. 
Rád bych na toto téma zahájil diskusi  a sám při-
spěl k její organizaci. Obracejte se, prosím, na mě
za tímto účelem: kozak@velektro.cz, tel.: 602 415
098.   Petr KOZÁK, Řevnice

Před Řevnickými teď stojí několik otázek…
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Hlásnotřebaňští si hodlají postavit školku
Hlásná Třebaň – O stavbu mateřské školy usilují zastupitelé v Hlásné
Třebani. Předškoláci z obce totiž mají stále větší problém dostat se do
školek v okolí. Uvedl to starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka.
Počet obyvatel levobřežní Třebaně rychle roste. Ještě v roce 2002 zde žilo
460 obyvatel, teď jich je 718! Podle Konvalinky převažují zejména mladé
rodiny s dětmi. A to je důvod, proč se počet dětí v obci rapidně zvyšuje. 
„Vozím pětiletého syna do školky do Karlštejna, začal tam chodit už ve
třech letech. Kdybych ho chtěla přihlásit teď, asi by ho nikde nevzali,“ řekla
Jana Štychová. Plno totiž mají školky v Zadní Třebani, Řevnicích či Le-
tech. Hlásnotřebanští se problém rozhodli vyřešit radikálně: chtějí postavit
vlastní mateřinku. „Původně jsme uvažovali o domku v sousedství radnice.
Ale byl by malý. Vešla by se tam jen jedna třída, 25 dětí,“ řekl Konvalinka.
Podle ankety, kterou v obci uspořádali, je nyní v Hlásné ale 80 dětí mlad-
ších šesti let. Hlásnotřebaňská radnice tak dává přednost výstavbě nového
domku na jiném pozemku v centru obce, kde by mohly vzniknout dvě třídy.
Vytvořila kvůli tomu speciální tým, v němž je i zastupitelka Hana Nesle-
rová. Ta se spolu s dalšími snaží získat informace o dotaci z evropských fon-
dů. „Šlo by o peníze z regionálního operačního programu. Chtěli bychom
letos podat žádost. Uvidíme, zda uspějeme,“ řekl Konvalinka s tím, že rad-
nice již oslovila architektonické kanceláře. Pokud by peníze na stavbu zís-
kala, ihned by se začalo stavět, aby školka mohla být v září 2010 otevřena.
V přízemí by byly dvě třídy, v patře knihovna a místnosti pro zájmové
kroužky. „Jídlo by se do školky dováželo,“ řekl starosta. Pavla ŠVÉDOVÁ

Berounští medvědi slaví deváté narozeniny
Deváté narozeniny slaví v úterý 13. ledna hrdinové televizního Večerníčku
Méďové Matěj, Vojta a Kuba, kteří od svých devíti měsíců žijí v medvědáriu
v lesoparku Městská hora v Berouně. Narozeninovou oslavu si nikdy nene-
chá ujít jak jejich adoptivní otec režisér Václav Chaloupek, tak berounský
starosta Jiří Besser, který jim každý rok přinese tři obří hrozny vína. To totiž
patří hned po medu mezi jejich nejoblíbenější pochoutky. Za oslavenci pra-
videlně jezdí také kmotři Libuše Hanzalová a medvědář Jan »Míša« Černý,
který se v Českém Krumlově stará o jejich rodiče Kateřinu a Voka. Díky sně-
hové nadílce mohou letos chlupáči své narozeniny náležitě oslavit - sněhové
radovánky a klouzání po břiše mají totiž ze všech zábav nejraději, i když se
jejich váha pohybuje okolo tří set kilogramů. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Severočechovi ukradli
v Řevnicích automobil
Řevnice - Škoda Octavia Combi s
registrací v Ústí nad Labem se zt-
ratila na náměstí Jiřího z Podě-
brad v Řevnicích v noci na 4. 1. 
Neznámý zloděj v době mezi devá-
tou hodinou večerní a devátou hodi-
nou ráno odcizil automobil v hodno-
tě 200 000 Kč patřící motoristovi z
Mostu (*1989). Ve voze se nacháze-
ly osobní věci za dalších 52 tisíc ko-
run, které patřily řidiči a jeho pří-
buzné z Mostu. (vš)
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Vysoký Újezd – Jen několik kilometrů od Řev-
nic v okolí Vysokého Újezda se počítá s ohrom-
nou výstavbou. Vyrůst by tu mělo na šest stovek
rodinných domů a golfové hřiště k tomu. Sou-
časné vedení obce, kde se nachází jen kolem 120
původních domů, z výstavby nadšené není. Sch-
válilo ji ještě minulé zastupitelstvo. „Zvrátit
jejich rozhodnutí už nemůžeme,“ stěžuje si sta-
rostka Marie Severinová.
Luxusní rezidenční projekt nazvaný Zámecké za-
hrady ve Vysokém Újezdu nabízí, jak píší develo-
peři, designové bydlení na venkově.  V rámci pro-
jektu buduje developerská společnost Crestyl ko-
lem nově vznikajícího golfového hřiště pozemky
pro rodinné domy s kompletním zasíťováním,

infrastrukturou, zahradami a novou občanskou
vybaveností. 
„Při návrhu nové výstavby jsme měli stále na pa-
měti jak původní charakter místa, tak obrovskou
zodpovědnost, kterou architekt i developer mají v
případě, kdy vstupují na zelenou louku vedle pů-
vodní výstavby,“ uvedla architektka Barbora
Škorpilová. Podle ní taková lokalita nepotřebuje
žádné extravagance. „Nestavíme tady ani žádné
nové městečko. Prostě jen velmi pokorným, přimě-
řeným způsobem rozvíjíme stávající krajinně-obyt-
nou strukturu v tom nejlepším slova smyslu,“
uvedla.
Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl,
která je developerem projektu tvrdí, že jeho spo-

lečnost přišla s novým přístupem k bydlení. „De-
tailně se zabýváme konceptem ulic a veřejných
prostor – nově vznikající ulice jsou tvořeny jako
klidové zóny s alejemi stromů po obou stranách
komunikace, zajímavými prvky osvětlení, okrasný-
mi velkými květináči a jinými architektonickými
detaily,“ řekl Koleilat.
Prodej pozemků již byl zahájen. A třebaže nejsou
vůbec laciné, je podle ředitele prodeje o ně zájem.
„Velká část nejexkluzivnějších pozemků, které se
nacházejí kolem golfového hřiště, je již prodána. S
dalšími desítkami zájemců jednáme a čekáme, že s
příchodem jara se zájem ještě zvýší, “ řekl Michal
Cach, ředitel prodeje. Jednotlivé pozemky jsou při-
tom velké minimálně 1 000 m2. Cena za m2 se po-
hybuje od 2800 korun.

Starostka: S investorem je špatné jednání
Radnice zatím příliš nadšena není a to i přesto, že
od developerů získala dosud jedenáct milionů ko-
run. Ty zatím leží na účtu obce. „Nám se výstavba
nelíbí, ale zastavit už se nedá. Tak se alespoň sna-
žíme zajistit to, aby se stavělo po částech a vznika-
ly ucelené soubory dvou set domů. A dokud se ne-
prodají, nezačínalo se stavět jinde,“ řekla starostka
obce Marie Severinová. 
Stěžuje si i na komunikaci s investorem. „Je s nimi
špatné jednání, zatím jsme ani neviděli, jak by mě-
ly domy konkrétně vypadat. Teď máme problém s
tím, že neuklízí silnice. Než napadl sníh, byla všu-
de špína a nepořádek,“ uvedla. Další problém po-
dle ní nastane s občanskou vybaveností. Na příliv
stovek nových obyvatel není Vysoký Újezd připra-
ven. „Máme tu jen školu do 5. třídy a kapacitu ko-
lem 40 dětí. Škola i školka je naplněná,“ říká Seve-
rinová. A ještě jedné věci se starostka obává: „Že se
sem lidé nastěhují ale nepřihlásí se k trvalému po-
bytu,“ dodala. Pavla ŠVÉDOVÁ

U Újezda vyroste šest stovek domů
O MASIVNÍ VÝSTAVBĚ ROZHODLO MINULÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO, TOMU SOUČASNÉMU SE NELÍBÍ
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Dobřichovice - Kursy řeckých
tanců vede v Dobřichovicíh známé
pěvecké duo Martha a Tena Elef-
teriadu. „Břišní tance jsou pro
jednoho, klasické tance pro dva,
ale řecké tance  jsou pro všechny,“
říká v rozhovoru pro NN Martha.
Jak přišly Dobřichovice k řeckým
tancům? Anebo řecké tance k Dob-
řichovicím?
Tena tady bydlí a já za ní jezdím. To
zaprvé. Zadruhé tu existuje přívětivé
místo jménem Fürstův sál. Několik
dam z Dobřichovic znalo naše řecké
večery na Lávce i v Černošicích, slo-
vo dalo slovo a domluvili jsme se, že
začnem. Příští kurs je od 14. ledna.
Ještě se můžete přihlásit na čísle 774
504 077.
Proč jste se vlastně do kursů řec-
kých tanců pustili
V podstatě si o ně řekli sami lidi, na
našich řeckých večerech. Předtanco-
vávaly tam dvě řecké dívenky a lidi
za námi začali chodit s tím, že by se
to někde chtěli řádně naučit a ne jen
chytat kroky na místě. Tak jsme se
do toho daly a vymyslely systém, co
a jak se bude učit. Dlouho to byl jen
kurs základních osmi tanců, ale něk-
teří lidé si jej opakovali třeba i třikrát
za sebou. Takže nastal čas na druhý
stupeň a dnes už je výuka třístupňo-
vá. Čtvrtá skupina jsou naše stálice,
ti s námi dokonce jezdí na některá

představení a tančí na naše písničky.
Co se lidé u vás mohou naučit?
Řecké tance v takové podobě, v jaké
se dodnes tančí v Řecku. Učíme je
na lidovou i moderní muziku. Celý
kurs trvá dva měsíce, je to osm lekcí
po hodině a půl.
Kdo kursy vede, vy?
Také. Když jsme začínaly, vedla je
jedna řecká dívka, kterou pak nahra-
dil řecký tanečník. Dnes už jsou to
lektoři z řad těch, které jsme to nau-
čili my. Je mezi nimi třeba mladá
dívka, která má obrovský zájem o
vše, co se týká Řecka. Jezdila tam od
dětství, dnes tančí ve skupině Lycea
Řekyň a zná na 60 tanců. Pořád je
ale co se učit. Našla jsem na interne-
tu etnografa, který se pokusil spočí-
tat kolik řeckých tanců vlastně exis-
tuje. Přišel na číslo 555. Takže se ne-
musíme bát, že by nám došly.
V čem jsou řecké tance jiné ve srov-
nání s tanci, které jsou doma u nás
- s polkou, valčíkem...?
Jsou to často liché rytmy, nezvyklé
pro ouška zdejších lidí. Přesto je
dost těch, kterým při jejich návštěvě
Řecka, učarovaly. Jsou to tance kolo-
vé. K těm základním patří třeba cha-
saposerviko, tanec se složitým ná-
zvem, ale snadnými kroky, sirtaki,

které jste mohli v náznacích vidět ve
filmu Řek Zorba, nebo tanec sirto,
které je základem tanců ostrovních.
A pak - je něco magického na tanče-
ní v kruhu, lidi cítí větší pospolitost. 
Jaký je o řecké tance zájem a kdo se
do kursů může přihlásit?
Čím dál tím větší. Lidi si to mezi se-
bou řekli, nebo si to prostě našli na
internetu. A kdo se může přihlásit?
Téměř každý. Řecké tance mají ob-
rovskou výhodu, že k nim nepotře-
bujete partnera, je jedno kolik vám
je. I v Řecku vedle sebe vidíte tančit
mladé, starší i děti, ženy i muže…
Jediná věc, která mě mrzí je, že tady
jsou kraje spíš netančících mužů.
Tvrdím, že když muž tančí, je to ve-
lice sexy. K nám chodí většinou že-
ny, muži, kteří přijdou, jsou obvykle
přivedeni svými manželkami. I tak
jsme za ně rádi a hýčkáme si je.
Co duo M+T čeká v nadcházejícím
roce, kromě kursů řeckých tanců,
samozřejmě?
Doufám, že nám pánbu zdraví dá,
abychom mohly pokračovat ve vě-
cech, které teď běží. S Tenou připra-
vujeme řecké večery na Lávce, kde
nás mohou lidi vidět každý měsíc.
Každá ale také máme něco svého.
Tena se dala do překládání řecké be-

letrie, velmi ji to baví a v únoru jí
vyjde první překlad. Já zase  zpívám
s perským zpěvákem a hudebníkem
Shahabem Tolouie, řecký, perský a
španělský repertoár. Nejdůležitější
ovšem bude podzimní koncert s Te-
nou, k výročí naší činnosti.

Miloslav FRÝDL

O řecké tance je zájem, čím dál větší!
ZNÁMÁ ZPĚVAČKA MARTHA ELEFTERIADU ORGANIZUJE V DOBŘICHOVICÍCH KURSY ŘECKÝCH TANCŮ 

Děti dostaly hřiště
Vánoční dárek v podobě nového dět-
ského hřiště předal berounským dě-
tem den před Štědrým večerem
místostarosta města Tomáš Havel. 
Za všechny své vrstevníky ho pře-
vzaly dvě desítky dětí z Mateřské
školy v Drašarově ulici v Hlinkách.
Právě v této části města se nově zre-
konstruované dětské hřiště pro vě-
kovou kategorii 3 až 12 let nachází.
Rekonstrukce nevyhovujícího herní-
ho prostoru v sousedství Městského
školního hřiště byla zahájena kon-
cem září a skončila v polovině pro-
since. Na nákladech 845 tisíc korun
se podílel Středočeský kraj, který
poskytl dotaci 195 000 Kč. Děti ma-
jí k dispozici pískoviště, šplhací sítě,
originální skluzavku ve tvaru tubu-
su, dvě závěsné houpačky a vyasfal-
tovaný prostor na malování i s tabu-
lí. Celé hřiště je samozřejmě oplo-
cené. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Kromě pravidelných aktivit jako je
výtvarná dílna, trénink paměti a
kondiční cvičení se v dobřichovic-
kém Domově pro seniory konalo ně-
kolik kulturních akcí. Nejprve u nás
vystoupilo trio Sirius. V podání vio-
ly, violoncella a flétny zazněla hudba
klasická i populární.O týden později
přišli naším klientům zahrát manže-
lé Leiblovi. Na každém pokoji zazpí-
vali koledy a obyvatelům popřáli
hezké vánoce. Pět dnů před Štědrým
večerem se konala mše, kterou slou-
žil řevnický farář. Hezkým dárkem
pro naše klienty bylo i nové vybave-
ní jídelny. Nábytek ve stylu našich
babiček doplňují staré předměty a
obrázky, jež budou klientům sloužit
při nové reminiscenční aktivitě. 
Jako každý rok, ani letos na nás ne-

zapomněli muzikanti z Třehusku. Na
Štěpána zahráli známé i méně známé
koledy a obyvatelům popřáli do no-
vého roku hodně zdraví a štěstí. 31.
12. se konalo silvestrovské posezení,
při němž si obyvatelé popovídali, za-
zpívali a punčem si připili na šťastný
nový rok. Všem čtenářům NN pevné
zdraví a hodně štěstí v roce 2009
přeje Martina KÁLALOVÁ, 

Domov pro seniory Dobřichovice

Domovem zněly koledy

V KOLE. Záběry z kursu řeckých tanců v dobřichovickém Fürstově sále. Foto ARCHIV

AŤ SE SYPOU! Svérázné přání čtenářům Našich novin poslala Jitka Šve-
cová z Hlásné Třebaně: „Ať se Vám penízky v novém roce jen sypou... přeje-
me my všichni! Foto ARCHIV

Nejhezčí kalendář 
měl Honzík Kurenda
Od září žáci 5. třídy liteňské základ-
ní školy vyráběli  kalendář na rok
2009, stihli to do prosince. 
Kalendář se skládá z 12 listů – měsí-
ců a titulní strany. Každý měsíc je
vlastnoručně vyroben, například vy-
střihováním, dokreslováním, malo-
váním. Například obrázek na měsíc
únor bylo namalované město v odra-
ze rybníka, prosinec byl zase vánoč-
ní jedlička. U některých se paní uči-
telka i trochu nazlobila, protože byli
pozadu. Ale všechno to dohonili a
vznikl hezký kalendář. Nejhezčí měl
Honzík Kurenda, aspoň podle mě.
Je možné, že některé maminky nebo
babičky našly pod stromečkem milé
překvapení. Terezie ŠINDLEROVÁ,

5. třída ZŠ Liteň
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Krásná nová kola
za ceny ještě krásnější

Nábytek
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové i na míru,

obývací sestavy, dětské pokoje, ložnice

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. 

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835

Lety u Dobřichovic

FRANCES
výroba a tisk 

dopisních obálek

www.frances.cz
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Poberouní - Desítky PF a nejrůz-
nějších přání dorazily před kon-
cem roku na adresu Našich novin.
Všem za ně moc a moc děkujeme! 
O ta nejvydařenější z nich jsme se

rozhodli s vámi podělit. A zároveň
vyhlašujeme čtenářskou soutěž o nej-
vtipnější či nejoriginálnější PF či vá-
noční, respektive novoroční přání. Na
adresu redakce (Třebaňská 96, 267

29 Zadní Třebaň, redakce@nasenovi-
ny.net) nám můžete poslat jednak své
výtvory, jednak péefka, kterými ně-
kdo obdařil vás. Čas máte do konce
ledna. Autoři tří redakční radou vyb-

raných PF nebo přání budou odměně-
ni - lahví vína, trikem s logem diva-
delního představení Postřižiny či CD
s písněmi z muzikálu Noc na Karlš-
tejně.      (mif)

Vážená redakce, 
přejeme Vám všem radostné
vánoce a šťastný nový rok

2009. Děkujeme za výbornou
novinářskou práci, protože u
Vás si přečteme zajímavé a

pravdivé informace z našeho
regionu. S pozdravem 
KOŠKOVI ze Řevnic

Pošlete nám PF, máme pro vás odměnu

Zem zmrzlá na kost, sníh prašan první jakost, zvoní rolničky. 

Rádi se mějte a ještě nevkládejte hlavu do smyčky! 

PF 2009 
Hana a Miloň ČEPELKOVI, Praha

Přízrak finanční krize 
do obýváku nám leze,

nemůžem koupit dárky, 
k večeři budou párky.

Vládne nám samej blbec,
prémie nebudou vůbec,

Santa Klaus mlátí Ježíška,
zkysla vánoční polívka.

Kašlete na chmury,
nebuďte smutní, dejte si

bačkory, trenky či ručník.
Čechovi přejí vám  veselé
svátky a všechny přízraky

jsou na nás krátký!
Vladimír ČECH, Klínec

Kamil KOVÁŘ, Klimkovice
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Začal dvanáctý ročník Bandy cupu 
ŘEVNICKÉHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI SE LETOS ÚČASTNÍ REKORDNÍ POČET DRUŽSTEV

Řevnice – Příznivci Bandy cupu
odstartovali v Řevnicích další, v
pořadí už dvanáctý ročník turnaje
v pozemním hokeji. Účastní se ho
o tři týmy více než loni.
„Poprvé se hrálo uplynulou sobotu.
Byl jsem překvapen, že se sešlo tolik
týmů. Loni jich bylo pět, letos osm,“
uvedl jeden z hráčů a organizátorů
František Zavadil. K loňským tý-
mům IQ Ouvey, Boston, Bája Pic,
Kojoti a Samotáři přibyl tým nej-
mladších hráčů Citrus team. Přidali
se i přespolní borci, kteří se pojme-
novali Svijany. Své barvy tu mají i
příznivci restaurace za vodou, kteří
hrají pod názvem Pivo boys. „Vzhle-
dem k tomu, že je více týmů, museli
jsme posunout začátek z dvanácté na
jedenáctou hodinu,“ řekl Zavadil s
tím, že hracím dnem zůstává sobota.
Podle Zavadila se bude nejspíš hrát
do konce února případně začátku
března, kdy bude tradičně následovat
play off. Uplynulou sobotu se dařilo
obhájci loňského prvenství týmu IQ
Ouvey. Ze tří odehraných zápasů si
odnesl tři výhry. „V každém jsme
dali sedm branek,“ doplnil Zavadil z
týmu IQ Ouvey. 
Mrazivé počasí hráčům vyhovuje.
„Je to lepší, než když je mokro a cá-
ká to,“ dodal.        Pavla ŠVÉDOVÁ

KČT Zadní Třebaně uspořádal pos-
lední prosincovou sobotu třetí dětský
vánoční pingpongový turnaj JUNI-
OR PING-PONG Open 2008.
Na turnaji jsme přivítali 25 hráčů.
Dorazili nejen Třebanští, ale i kluci z
Letů, ze Řevnic, Dobřichovic, Litně,
Karlštejna, Lhoty, Prahy a dokonce
až  z  Libčic.
Po krátkém přivítání a slavnostním
zahájení jsme hráče rozlosovali do
čtyřčlenných skupin, v kterých si za-
hrál každý s každým, a poté nasadili
do pavouka, v kterém se hrálo na tři
vítězné sady.                  
Hráči bojovali na čtyřech pingpon-
gových stolech přes 4 hodiny. Kolem
17.00 jsme uzavřeli výsledky a za
zvuku fanfár ty nejlepší dekorovali
medailemi, diplomy i věcnými cena-
mi. Všichni účastníci turnaje obdrže-

li malý vánoční balíček. Zvláštní ce-
na byla udělena nejmladšímu účast-
níkovi turnaje, osmiletému Matyášo-
vi Richterovi z Libčic. Z Třebaňských
se na 3. ročníku vánočního pingpon-
gového turnaje v kategorii mladších
žáků nejlépe dařilo jedenáctiletému
Matějovi Fürstovi, který se umístil
na čtvrtém místě. V kategorii star-
ších žáků si z Třebaňských nejlépe
vedl Martin Malý, který skončil ve
čtvrtfinále.
Všem hráčům gratulujeme a  věříme,
že i když letos nevyhráli, tak si dobře
zahráli!   Jaroslava ZAVADILOVÁ, 

ředitelka turnaje, Zadní Třebaň

Výsledky - mladší žáci:
1. Karel Čech - Řevnice
2. Jan Štech - Řevnice
3. Václav Kovář - Lety
Starší žáci:
1. Vladimír Vácha - Řevnice
2. Tomáš Šťastný - Řevnice
3. Miroslav Břížďala - Karlštejn

Třetí ročník Silvestrovského závodu
modelů aut na autodráze se jel 27.
prosince v Litni. Zúčastnilo se jej
třináct závodníků.
Pohár pro vítěze nám odvezl Martin
Motyčka z Prahy. Druhý byl M.
Kalfeřt a třetí  R.Dvořák, oba z klu-
bu Liteň. Nejmladším účastníkem
byl sedmiletý F. Baumann, který ve
finále dojel na hezkém 7. místě.
Závod, který se jel pod záštitou sta-
rosty Všeradic B. Stibala, byl bohu-
žel provázen i smutnou událostí: o
Vánocích náhle zemřel jeden ze
sponzorů p. Klimt. Minutou ticha
jsme uctili jeho památku.
Klub pořádá jízdy pro veřejnost
buď po dohodě (Tel.: 604 558 583)
nebo dle rozpisu: 24. 1., 21. 2., 7.
3., 30. 5., 20. 6., 5. 9. a 24. 10., vždy
od 8.00. Jaroslav KALFEŘT, Liteň

UŽ SE HRAJE. Další ročník Bandy cupu rozehráli uplynylou sobotu řevničtí pozemní hokejisté.     Foto Pavel JÍLEK
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Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek 
na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, u nádraží ČD,

obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací
stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací
stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice 
Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží; M. Chlumec:
Obchod. E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Pohár se z Litně stěhoval do Prahy

Turnaj ve stolním tenise vyhráli Čech a Vácha
NEJMLADŠÍMU BORCI S PÁLKOU, MATYÁŠOVI RICHTEROVI Z LIBČIC, JE TEPRVE OSM LET

Vítěz Silvestrovského závodu M.
Motyčka. Foto Jaroslav KALFEŘT

NEJLEPŠÍ. Tři nejlepší stolní tenisté
v kategorii starších žáků na třebaň-
ském turnaji. Foto ARCHIV


