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Bandy cup začal o
st
napadením rozho ře,
dčího

11. ledna 2011 - 1 (536)

Cena výtisku 7 Kč

Hořelo o Vánocích i na Silvestra

Řevnice, Poberouní - Řevničtí profesionální hasiči si o
svátcích příliš klidu neužili. K ohni vyjížděli na Štědrý
den i na Silvestra.
Přesně v 17.09 byl 24. 12. ohlášen požár bytu v Karlštejně. Hasiči museli při likvidaci ohně, který vznikl od
svíčky zapálené na skříni, obléci dýchací techniku. Preventivně byla evakuována rodina s dítětem z patra nad
požárem. Lehce popálená obyvatelka postiženého bytu
byla ošetřena. Škoda je přibližně 50 000 Kč.
Na Silvestra odpoledne hořelo v Letech. „Vznítil se trám
zazděný v komíně rodinného domu,“ řekl řevnický hasič
Pavel Vintera. „Požár se následně přenesl do mezistropí a
části půdy,“ dodal s tím, že po likvidaci ohně letovští hasiči do novoročního rána na požářiště dohlíželi.
(mif)

Máte starý řidičák? Pozor:
Policisté už dávají pokuty
Poberouní - Od Nového roku přestaly platit
staré řidičské průkazy i autolékárny. Policisté
se hned od prvních lednových dnů na kontroly
novinek zaměřují a hříšníkům sázejí pokuty.
Zdaleka ne všichni si řidičské průkazy vydané v
letech 1993 - 2000 stihli vyměnit. Na začátku ledna ještě se starými »papíry« jezdilo asi 300 tisíc
lidí. V Berouně si k 3. 1. nestihlo vyměnit starý
řidičský průkaz za nový přesně 1994 řidičů. Hříšníkům přitom hrozí až dvoutisícová pokuta.
(Dokončení na straně 9)
(pef)

FALEŠNÝ SILVESTR. Oslavu »falešného« Silvestra uspořádal den před tím pravým, 30. 12., v Mníšku
pod Brdy známý moderátor a herec Jan Rosák. Tématem veselí byla Afrika. Rosák sám oblékl převlek zločince Babinského, který - jak známo - byl vězněn »na kopečku v Africe«. (Viz strana 4)
Foto ARCHIV

Autobusy podražily, chystá se rušení spojů
VÍC ZAPLATÍTE I ZA CESTU VLAKEM, NAVÍC DRÁHY ZRUŠILY NĚKTERÉ RYCHLÍKY A LOKÁLNÍ TRATĚ
Poberouní - V průměru o dvacet
procent podražilo od Nového roku
jízdné v autobusech, které objednává Středočeský kraj. Ten se navíc chystá od února zrušit desítky,
možná stovky autobusových spojů.
Které? To zatím tají.
Kraj zdražení jízdného zdůvodňuje
vládními škrty - na dopravu dostane
o 160 milionů korun méně. Podle

mluvčího dopravního podniku Probo
Bus Králův Dvůr Vladimíra Káše zdražili na žádost krajského zastupitelstva jízdné o 20 až 30 %. Jízdenky v
1. pásmu příměstské dopravy nyní
stojí místo deseti dvanáct korun, v 2.
pásmu stouplo jízdné ze 14 na 18 korun, v městské dopravě cestující platí
místo jedenácti třináct korun.
„Moc se mi to nelíbí, ale co mohu dě-

lat. Do práce se nějak dostat musím,
takže mi nezbývá nic jiného, než autobusem jezdit dál,“ uvedla Romana
Burdová z Litně. „Dost mě ale překvapilo, že autobus v 9.00, který jezdil
do Králova Dvora, teď končí na nádraží v Berouně a já musím přestupovat na městskou linku. To je samozřejmě časově náročnější,“ dodala.
Obcím ještě větší starosti dělá chys-

Led zatarasil Berounku, Černošičtí museli být evakuováni
Černošice - Dva a půl metru nad
»normálem« byla v sobotu 8. ledna hladina Berounky v Černošicích. Obyvatelé čtyřiceti chat a deseti domů museli být evakuováni.
Hned třikrát byl v minulých dnech
vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity v Černošicích. Nad místním jezem se nakupily ledové kry - hrozilo, že se Berounka vylije z břehů a
zatopí přilehlé domy či chaty. To se
nakonec také stalo.
Poslední den roku 2010 zvedl nahromaděný led hladinu řeky o metr. V
obci začal »úřadovat« krizový štáb,
padesát lidí se chystalo na evakuaci.
Na Nový rok v noci se kry pohnuly.
„Voda si prorazila cestu a hladina
klesla,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková.

POD KAZÍNEM. Ledové kry zatarasily Berounku. Foto NN M. FRÝDL

Podruhé byl 2. stupeň povodňové aktivity vyhlášen 5. 1. „Hasiči znovu
konstatovali vznik ledové bariéry a
stoupající hladinu. Navíc se podle
předpovědí mělo výrazně oteplit,“
řekla místostarostka Černošic Daniela Göttelová s tím, že souvislá ledová vrstva mezi mokropeským a černošickým jezem je dlouhá 3,5 km.
Hladina byla opět metr nad normálem, pod vodou byla mokropeská
pláž i cesta u hřiště. Situaci neustále
monitorovali zdejší dobrovolní hasiči i policisté, v kritických chvílích
létal nad městem policejní vrtulník.
Ráno 6. 1. stoupla voda nad ledovou
bariérou u hřiště o 15 cm a po poledni se pomalu vylila na náplavku za
hřištěm, ale nemovitosti neohrozila.
(Dokončení na straně 9)
(pef, lup)

tané rušení spojů. Skončit mají málo
vytížené spoje a ty, kde z téže stanice
jede ve stejný čas vlak i autobus. Jenže - některá nádraží jsou od obce dost
vzdálená. Třeba Letovští, Neumětelští či Nesvačilští musí na vlak šlapat
kilometr i dál. Rušit se nebudou školní spoje, jež patří do základní dopravní obslužnosti. (Dokončení na straně 9)
Petra FRÝDLOVÁ

Tři králové na koledě

Poberouní - Během prvního týdne
roku se v ulicích objevili koledníci
Tříkrálové sbírky. Lidé jejich prostřednictvím mohli přispět na charitativní projekty.

Koledníci psali na domy K+M+B
2011, což se vykládá jako iniciály
jmen Tří králů (Kašpar, Melichar,
Baltazar), ale jde o formuli: Christus
masionem benedicat – Ať Kristus
požehná tomuto příbytku! (Viz str. 3)
(Jok)
Foto NN M. FRÝDL
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Sochám požehnal arcibiskup Duka
HLAVA KATOLICKÉ CÍRKVE V ČECHÁCH SLOUŽILA NA SILVESTRA VE SVATÉM JANĚ PŮLNOČNÍ MŠI
Svatý Jan pod Skalou - Poslední
den roku 2010 byl pro všechny ve
Svatém Janě pod Skalou výjimečný. Obnovenému Mariánskému
sousoší z dílny karlického sochaře
Petra Váni osobně požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka. Ten
zde zároveň na výslovné přání v
samém závěru roku sloužil půlnoční mši.
„Všichni máme upřímnou radost, že
neuvěřitelné se stalo skutkem i v případě sousoší. Každá taková zdařilá a
po všech stránkách velmi náročná
akce bývá širokou veřejností vnímána jako malý zázrak,“ říká předseda
Svatojánské společnosti Jiří Ševčík k
této významné události.
Promluvil i Váňa
Žehnání soch přihlížela stovka lidí.
Starosta obce Pavel Vokál přivítal
vzácnou návštěvu i přítomné, promluvil autor nových soch Petr Váňa
z Karlíka. Poté Dominik Duka vyzdvihl práci lidí na sousoší a poděkoval za to, že záchranou památek

vrací duši našemu poberounskému
kraji. „Kraj není jen příroda, ale my
všichni jsme také jeho součástí a
jsme zároveň jeho spolutvůrci,“ sdělil pražský arcibiskup.

SILVESTROVSKÁ NOC. Obnoveným sochám ve Svatém Janě pod Skalou o
silvestrovské noci požehnal arcibiskup Dominik Duka. Foto Jiří ŠEVČÍK

Nejde o smlouvu s Vatikánem
Při mši na přelomu roku zazněla z
úst Dominika Duky také tato slova:
„Nejde zase tolik o restituce, nejde o
smlouvu s Vatikánem, jde především
o znovuzakotvení principu úplné
rodiny ve společnosti. Svoboda není
svobodou ke konání čehokoliv, svoboda není ani volnost k čemukoliv,
svoboda znamená jenom se svobodně rozhodovat ke konání dobra, k
prospěchu společnosti, k zachování
úplné rodiny.“
Podle Jiřího Ševčíka byla půlnoční
svatojánská slavnost po všech stránkách velmi zdařilá a všichni přítomní jí byli doslova okouzleni.
„Mnozí návštěvníci se nám posléze
svěřili, že krásnější vstup do Nového
roku ještě nikdy nezažili,“ uzavřel
Ševčík.
Petra FRÝDLOVÁ

Domovem zněly koledy
DOBŘICHOVICKÉ SENIORY POTĚŠILI HERCI I MUZIKANTI

Marie s Josefem, Betlém, jesličky,
pastýři, Tři králové, ale i Herodes se
svými pomahači... Přes dva tisíce let
starý příběh a stále nás dojímá.
Proč? Protože přináší naději spojenou se zázrakem věčným, ale prostým. Ten příběh, v dobách dávných
i zcela nedávných, ale i z nejrůznějších důvodů zakazovaný, je i naším
příběhem. Nechme však úvah a poslouchejme, na pláních betlémských
se něco děje... potažmo i v malolhotecké hospodě »U Šteklů«...
Těmito slovy začalo divadelní představení Betlémská hra vánoční v
provedení pražského divadla Exelsior. V jídelně Domova důchodců v
Dobřichovicích ji těsně před svátky
viděli téměř všichni obyvatelé, někteří i se svými blízkými. Třináct
ochotníků si hravě udrželo naši pozornost. Mluvené slovo střídaly známé i méně známé koledy. Drobné vtipy a narážky byly odměněny smíchem i úsměvem. Na závěr jsme si

všichni společně zazpívali. V předvánočním čase bylo toto představení
milým pohlazením. Děkuji učinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na
honorář a svým vystoupením naším
klientům věnovali radost.
Druhý svátek vánoční naším domovem znějí koledy. Tento zvyk u nás už
mnoho let dodržují muzikanti z kapely
Třehusk. Přišli i letos. Na Štěpána,
krátce po druhé hodině zazněla v podání kytary, basy a dvou trumpet velebná Tichá noc. Pak »koledníci« přišli do prvního patra, kde zahráli a zazpívali natěšeným klientům. Ti měli
radost v očích, občas ukápla i slzička.... Ale zpívali jsme všichni! Ani ve
druhém patře nepřišli o toto potěšení,
největší radost však měli obyvatelé,
kteří již nemohou vycházet z pokojů.
Chtěla bych za nás za všechny hudebníkům poděkovat za čas a radost, které nám už téměř deset let věnují. A nejen o Vánocích. Martina KÁLALOVÁ,
Domov důchodců Dobřichovice

KOLEDOVALI NA NÁVSI. Jako každý rok, i loni jsme se sešli 23. 12. na návsi v Hlásné Třebani, abychom si podeváté zazpívali koledy. Přišlo nás požehnaně, nejen naši třebanští a rovinští spoluobčané a chataři, ale i mnozí přespolní. Vše zahájil zvoneček na kapličce a proslov starosty Konvalinky. Pak
už se zpívalo. Naši hasiči se postarali o to, aby nám nebyla zima - nabídli
výborný svařáček. Díky hoši! Nálada byla moc krásná, dojemná a všichni
odcházeli s hřejivým pocitem. Je to hezká tradice a jsem moc ráda, že se nás
sešlo tolik!
Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Basista kapely Kapičky rozdával kapří šupiny
V KARLŠTEJNĚ NA KONCI ROKU SLAVILI ADVENT, ZPÍVALI KOLEDY I POSLOUCHALI SLAVNOU RYBOVU MŠI
Program Karlštejnského adventu vyvrcholil poslední neděli před Vánoci
vystoupením tanečních, pěveckých a
hudebních souborů. Na náměstí pod
hradem zahrála známá kapela Třehusk, zazpíval pěvecký sbor Bonbon
i operetní zpěvák Karel Bláha, který
zde zároveň uvedl svoji čerstvě »narozenou« knihu Tak to je život. Vzhledem k tomu, že Holky v rozpuku
byly na jejím křtu, nesměly chybět
ani tady. Stovce diváků zazpívaly a
Karlovi znovu popřály, aby kniha byla co nejdřív vyprodána. Vládla velmi příjemná atmosféra, viděla jsem,
jak si lidé podupávali do rytmu a
svařáček či grog v ruce přispěly ještě
více k vánoční náladě. Jen mně překvapilo, že se této příjemné akce nezúčastnil nikdo ze zastupitelstva obce.
Po skončení adventního programu na
náměstí Holky v rozpuku vykročily

směr hrad, kde se v Rytířském sále
konal koncert Hej mistře - Česká mše
vánoční J. J. Ryby v podání profesionálních i amatérských muzikantů a
zpěváků z blízkého okolí. Krásný zážitek nás okouzlil a pohladil u srdíčka, jako každý rok.

HRÁLI KOLEDY. Kapela Kapičky i Eliška a Martin Smržovi vyhrávali na
Štědrý den v Karlštejně koledy.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

Někdo zpíval, někdo broukal
Na Štědrý den odpoledne se v Karlštejně konala další akce - zpívání koled s kapelou Kapičky. Také Eliška a
Martin Smržovi, místní mlaďoši, nám
zahráli a zazpívali. Bylo to velmi milé posezení, každý, kdo přišel, si rád
zazpíval či aspoň pobrukoval známé
i méně známé koledy. Basista kapely
Miloš Chroust nám všem dal kapříkovu šupinku a popřál hodně štěstí.
Krásně naladěni jsme odcházeli domů přichystat štědrovečerní večeři.
Jitka SVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Viděli jsme památky a spoustu opic!
ŘEVNICKÁ HOUSLISTKA KRISTÝNA KOLÁŘOVÁ HRÁLA S TRIEM JEŽKOVY KONZERVATOŘE V INDII A NEPÁLU
Řevnice, Asie - „Tři dny jsme strávili na letištích a bylo to velmi náročné!“ Tak začíná vyprávění
Kristýny KOLÁŘOVÉ z Řevnic,
houslistky a členky souboru Notičky, která se nedávno s houslemi
vypravila do Asie.
V poslední době jsi hodně cestovala.
Kde všude jsi byla?
Během jednoho měsíce jsem byla v
Indii a v Nepálu - v Indii dvanáct
dní, v Nepálu jsem strávila místo
čtyř dnů pouze 25 hodin!
Cestou do Nepálu jste prý strávili
několik dní na letišti…
Začalo to v pondělí, když jsme měli
odlétat a v ČR byla zrovna první den
sněhová kalamita. Naše letadlo neletělo, chtěli nás poslat dalším. Jenže
my jsme měli dvakrát přestupovat,
tak nás zase poslali zpátky domů, že
by to bylo komplikované a že poletíme druhý den. To jsme už odletěli a
přistáli v Moskvě, kde jsme měli čekat šest hodin. Pak nám oznámili, že
poletíme až ráno a dali nám na dvě

posoudit, ale v Nepálu je větší špína
než v Indii. Takže asi v Indii.
Utkvělo ti v paměti něco zvláštního?
Třeba výlet do Agry, kde je Tádž
Mahal. Po cestě vlakem jsme viděli
indické slumy a můžeme si říct: máme se dobře, máme záchod. A samozřejmě mi utkvělo tamní jídlo – je
hodně pálivé a okořeněné.
Co všechno jsi ještě viděla, byli jste
na nějakých výletech?
Již zmiňovaný chrám Tádž Mahal a
další, ne tolik známé památky. Indické slumy, dítě v Nepálu, ke kterému se modlí, a spoustu volně pobíhajících opic.
Chystáš se na daleké cesty i letos?
To se uvidí. Zástupkyně velvyslance
v Indii nás chce za čas pozvat ještě
na Srí Lanku a do Bangladéše.
Lucie PALIČKOVÁ

Děti nesly do krmelce
jablka i suché pečivo
Zadnotřebaňské děti s rodiči ani o
letošních svátcích nezapomněly na
zvířátka, která kvůli velké sněhové
nadílce nacházejí potravu v přírodě jen těžko. Na Štědrý den jim do
krmelce v lese nad Zadní Třebaní
směrem na Halouny donesly sušený chleba, rohlíky, jablka i ořechy.
„Pečivo do krmelce sušíme už od
října,“ svěřila se Maruška Paličková. (pef) Foto NN M. FRÝDL

Pod Chybou vyrobili
Betlém z uzenin
Další svérázné kulinářské dílo vyrobili Maruška a Jiří Zikových ze
zadnotřebaňské osady Pod Chybou. Po sýrové vánočce (viz NN
25/10) tentokrát z všemožných uzenin sestavili Betlém. Jak vidno, lidská tvořivost je neomezená a v
tomto případě bylo možné potěšit
více smylových orgánů najednou.
Helena PELIKÁNOVÁ
Foto Marie ZIKOVÁ
TÁDŽ MAHAL Kristýna Kolářová u známého chrámu v Indii. Foto ARCHIV
hodiny hotel. Když jsme vylezli ven,
zatrnulo nám – bylo minus 25 stupňů! Odletěli jsme, ale nestihli jsme
spoj do Káthmandú. Tak jsme zase
byli přes noc na letišti. Nakonec
jsme přijeli v 15.00 na místo, kde
jsme už v 19.00 měli hrát!
Podle všeho to tedy nebyly právě
»odpočinkové« cesty?
Cesty byly velice náročné, ale pobyt
tam byl super. Cestovala jsem s Triem z Ježkovy konzervatoře. Česká

ambasáda v Indii kontaktovala naši
školu a vybraní studenti tam jeli. V
Indii jsme stačili zhlédnout víc památek a stačili víc poznat lidi.
Jací jsou tam posluchači?
My jsme hráli pro vysoce postavené
lidi. Byli tam velvyslanci z téměř celého světa. Nebo jsme hráli pro škodovku, kde byli i Češi.
Kde se ti líbilo víc?
Jelikož jsem nestrávila v obou zemích stejně času, nemůžu to tolik

Koledníci obcházeli Poberouní i Podbrdsko
LIDÉ MOHLI PROSTŘEDNICTVÍM TŘÍ KRÁLŮ PŘISPĚT NA CHARITATIVNÍ PROJEKTY

Zadní Třebaň, Osov - Obyvatelé
Zadní Třebaně se připojili k Tříkrálové sbírce, kterou od 2. do 10.
ledna v Poberouní organizovala
řevnická Charita. Koledníci děkují všem, kteří do sbírky přispěli.
Na návsi se uplynulou neděli před
druhou hodinou sešly hned tři trojice
dětských králů. Skoro tři hodiny pak
s dospělými putovaly po vsi a zpívaly koledu My tři králové jdeme k
vám… K tomu hrál Milda Frýdl na
trubku, Honza Hovorka na housle a
Honza ze Lhotky na kytaru.
Koledující skupinka obešla několik
desítek domů. Jejich obyvatelé otvírali a přispívali do sbírky (vybralo se
několik tisíc korun), mnozí nabídli i
něco na zahřátí a sladkosti dětem.
Také počasí se umoudřilo, nemrzlo a
hlavně nepršelo jako v předchozích
dnech. Nepovedlo se jediné – obejít
celou ves. Malí králové i muzikanti
postupně odcházeli, setmělo se a za-

TŘEBAŇŠTÍ »TŘI« KRÁLOVÉ. Hned několik králů vyrazilo druhou lednovou neděli na obchůzku Zadní Třebaní.
Foto NN L. PALIČKOVÁ

čala být zima. K poslednímu domu u
Moravců už dorazili jen dva králové,
a to jeden ještě cestou ztratil korunu.
Vypadá to, že příští rok budeme muset chodit celý víkend.
Tříkrálová sbírka v Poberouní začala
slavnostním koncertem a požehnáním koledníkům v dobřichovickém
Fürstově sále 3. 1.. Vystoupil tu řevnický folklorní soubor Klíček.
V Osově vyrazili Tři králové v neděli 2. 1., druhou část obce – Osovec –
obešli 9. 1. „Mile nás překvapila vstřícnost lidí v Osově,“ řekla hlavní organizátorka tříkrálové koledy Marie
Rejsková. „Uvítala nás více jak polovina domácností. Loni to byla ještě
»novinka«, ale letos nás víceméně lidé čekali. Je radost, že jsou lidé
ochotní přispět na Charitu a pomoci
lidem v tíživé životní situaci.“
Sbírka je celostátní, její výtěžek pomůže lidem přímo v našem regionu.
Lucie PALIČKOVÁ, Josef KOZÁK
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Rosák pořádal »falešného« Silvestra
„NOVÝ ROK AŤ VÁM PŘINESE - KDYŽ NE PŘÍJEMNÁ, TAK RADĚJI ŽÁDNÁ PŘEKVAPENÍ!“ VZKAZUJE ZNÁMÝ MODERÁTOR
Mníšek pod Brdy - K oslavě »falešného« Silvestra pozval předposlední den roku do mníšeckého Divadélka K své přátele známý moderátor a herec Jan Rosák.
„Již podesáté jsme se společně vzepřeli státem povolenému opíjení do
němoty v určený den a učinili tak
předčasně,“ řekl NN Rosák.
»Falešňák« měl jednotné téma, a tím
byla Afrika. Hosté se na místo oslavy sjížděli a scházeli v patřičných
kostýmech, s sebou přinesli jídlo,
které mají rádi, a nezapomněli něco
vložit do velké a populární tomboly.
„Já jsem šel za známého zločince
Václava Babinského, který byl vězněný na kopečku v Africe, jak praví
známá píseň,“ smál se moderátor.

„Pro přesnost uvádím, že vězeňský
šat jsem měl opravdový, z věznice v
keňské Mombase, kde jsem ho dostal darem od uvězněného somálského piráta. Pouze vězeňská čepice byla domácí mníšecké výroby, ale jako

by té keňské z oka vypadla,“ dodal
Rosák, který už několik let - stejně
jako další účastník »falešňáku« Petr
Jančařík - účinkuje s poberounskými
ochotníky v muzikálech Noc na
Karlštejně a Postřižiny.

Tipy NN

Medvědi z večerníčku
oslaví narozeniny

Už jedenácté narozeniny oslaví 13.
ledna hrdinové televizního večerníčku Méďové medvědí bratři Matěj,
Vojta a Kuba. V medvědáriu na
Městské hoře v Berouně se slavit
začne od 11 hodin. Dorazí režisér
Václav Chaloupek, kmotra medvědů
Milena Hanzalová i porodník Jan
Černý. Účast přislíbil ministr kultury a někdejší starosta Berouna Jiří
Besser. Méďové tradičně dostanou
velké hrozny vína a každý pětikilové
balení medu. „To je pro ně to nejlepší, je potřeba jim totiž med dávat
průběžně,“ uvedla Hanzalová.
Letošní zima medvědím bratrům podle ošetřovatelek prospívá. Tráví
většinu času venku, válí se a dovádějí na sněhu. Třebaže se v posledních letech nikdy nevážili, odborníci
odhadují, že mají mezi 300 a 400 kily. Nejmohutnější je Kuba, nejdelší
Matěj a Vojtíšek nejšikovnější.
Pavla ŠVÉDOVÁ, MěÚ Beroun

Kina v okolí
KINO LITEŇ

15. 1. 18.00 RED: VE VÝSLUŽBĚ A
EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÍ
22. 1. 18.00 JÁ PADOUCH

KINO ŘEVNICE

V lednu a únoru kino nehraje.

KINO MÍR BEROUN
10. 1. - 12. 1. 18.30 (Út 17.30) TAJEMSTVÍ MUMIE
11. 1. 20.00 ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH
13. - 19. 1. 18.30 (Pá+So 17.30 a 20.00,
Út 17.30) HON NA ČARODĚJNICE
15. 1. 15.30 KRTEK A HODINY
18. 1. 20.00 NESVATBOV
20. - 26. 1. 17.30 a 20.00 (Pá+Ne 20.00,
Po 18.30, Út 17.30) NEVINNOST
21. 1. - 23. 1. 15.30 (Ne 17.30) GULLIVEROVY CESTY 3D
21. 1. 17.30 PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA
25. 1. 20.00 ILUZIONISTA

CLUB KINO ČERNOŠICE

11. 1. 20.00 PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
16. 1. 16.00 KARATE KID
18. 1. 20.00 RED
25. 1. 20.00 MACHETE

KINO RADOTÍN

14. 1. 17.00 a 19.30 KUKY SE VRACÍ
15. 1. - 16. 1. 16.00 a 19.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
21. 1. - 22. 1. 18.00 (So 15.00 a 18.00)
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI - ČÁST 1
23. 1. 15.00 BROUČCI - A BYLA ZIMA
23. 1. 17.00 a 19.30 DÍVKA, KTERÁ
SI HRÁLA S OHNĚM

Oslava se vydařila - přítomní se veselili, jedli a pili až do rána. A tady je
Rosákův vzkaz čtenářům Našich novin: „Doufám, že se vám loňské Vánoce vydařily tak, jak si na ně pamatujete z dětství. A nový rok ať vám
přinese - když ne příjemná, tak radši
žádná překvapení! To vám všem přeje Jan Rosák.“ Petra FRÝDLOVÁ

NOVOROČNÍ KONCERT. Na Novoročním koncertě pořádaném Městským
kulturním střediskem v Řevnicích zahrála houslistka Barbora Kolářová,
Řevničanka, která pátý rok studuje prestižní Curtis Institut of Music ve Philadelphii, a americký klavírista Alexander Lombard. Společně i každý sólově zahráli díla světových a českých skladatelů. Mimořádné výkony odměnil zaplněný sál Zámečku dlouhotrvajícím potleskem. Pavla PETROVÁ, Leč
Foto Jindřich KOLÁŘ

Muzikanti troubili koledy
TŘEHUSK HRÁL Z RÁDIA O ŠTĚDRÉM DNU I NA SILVESTRA

Zadní Třebaň – Už po dvaadvacáté procházeli na Štědrý večer Třebaní muzikanti a troubili koledy.
Kapelník Třehusku Milda Frýdl s
Jardou Němečkem obešli v příjemně mrazivém večeru více než dvacet
domů – a u každého zahráli několik
vánočních písní.
Procházka sváteční vsí začala tradičně u lípy, k muzikantům se pak
cestou přidali ještě další obyvatelé s
dětmi, které si konec Štědrého dne
opravdu užily dováděním ve sněhu.
Na malou trumpetu troubil samozřejmě i čtyřapůlletý kapelníkův
syn Mildík, ten jinak »hraje« také
na harmoniku. „A od Ježíška jsem

dostal ještě kytaru. Už na ní umím,“
pochlubil se. Potěšení obyvatelé dávali trumpetistům i doprovodu panáky na zahřátí a malé občerstvení.
Štědrovečerní pouť skončila půl hodiny po půlnoci u Vaňků.
Třehusk jste mohli na Štědrý den
dopoledne slyšet i z rádia. Byl pozván do pořadu ČRo 2 Praha Host
do domu, který byl »živě« vysílán z
atria budovy rozhlasu na pražských
Vinohradech. Na Silvestra odpoledne zase hodinový koncert Třehusku
ze záznamu odvysílal Český rozhlas České Budějovice.
Lucie PALIČKOVÁ, (pef)
Foto NN L. PALIČKOVÁ

* Kurzy tanečních pro dospělé, začínají 14. 1. v Sále dr. Fürsta Dobřichovice. Konat se budou každý pátek od
20 do 22.00, přibližně do půlky dubna.
(pef)
* Kapely Positive Mind a Ujo Majo
Band zahrají 14. 1. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 90 Kč. (mis)
* Farní ples hostí 15. 1. od 19.30
černošické Club Kino, vstupné 200
korun.
(mis)
* Na mysliveckém plese v restauraci
U lípy v Litni si můžete zatančit 15. 1.
Od 20.00 hraje Separace, vstupné 100
korun.
(mif)
* První CD pokřtí 15. 1. v Lidovém
domě Řevnice místní rocková kapela
Orkus. Od 20.00 začíná její koncert,
na kterém zahraje i skupina Lety mimo. Vstupné 150/100 Kč.
(mif)
* Cestovatelská beseda s promítáním
o Kostarice Na kolech od Pacifiku po
Karibik se koná 21. 1. od 19.00 v Sále
Dr. Fürsta Dobřichovice.
(pef)
* Československá taneční párty, na
které z desek zaznějí »federální« hity
posledních dvaceti a více let, se uskuteční 21. 1. od 20.00 hod v Clubu Kino Černošice. Vstupné 50 Kč, slečny,
dívky a dámy neplatí nic.
(mis)
* Zvířátkový ples pro děti hostí 22. 1.
od 15.00 dobřichovický Sál Dr. Fürsta. Přijít můžete v masce oblíbeného
zvířátka, plesem provádějí myška
Myš a myšák Maš.
(pef)
* Poslední leč pořádá 22. 1. od 20.00
myslivecké sdružení Řevnice. V Lidovém domě zahraje skupina Úžas, připravená je bohatá tombola – hlavní
cenou bude celý divočák. Celý divočák se bude také dražit.
(lup)
* Kapely Konec konců, NSOS, Criminal Colection a Ro-Sham-Bo koncertují 22. 1. od 20.30 v černošickém
Clubu Kino. Vstup 90 Kč.
(mis)
* Divadlo pro děti Tři veselá prasátka bude k vidění 23. 1. od 15.00 v Sále Dr. Fürsta Dobřichovice.
(pef)
* Loutkové divadelní představení Se
zvířátky do pohádky uvádí 23. 1. od
16.00 Club Kino Černošice, vstupné
70 korun.
(pef)

Řevnický domeček
hostí Salon výtvarníků

Tradiční prodejní výstava Salon výtvarníků pro Konto Bariéry je v galerii i v kavárně Modrého domečku
Řevnice ke zhlédnutí od 14. ledna do
poloviny března. Na výstavě můžete
za velmi příznivé ceny zakoupit díla
od dvaceti šesti předních českých
výtvarníků - například Jiřího Sozanského, Jiřího Mocka, Karla Benetky
a dalších. Z výtěžku budou financována stipendia pro těžce zdravotně
postižené studenty na středních a
vysokých školách.
Všem, kdo zakoupením obrazu podpoří studenty s handicapem, ze srdce děkujeme!
Šárka HAŠKOVÁ,
Občanské sdružení Náruč, Řevnice
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

Dolinová s Bláhou vyprávěli historky
VE VŠERADICÍCH SE KAŽDÝ MĚSÍC BUDOU KONAT SETKÁNÍ SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI
V úterý 28. prosince ožil nový koncertní sál všeradické
Galerie M. D. Rettigové operetními a muzikálovými áriemi v profesionálním podání herečky Michaely Dolinové
a pěvce Karla Bláhy. Hosté vytvořili velmi příjemnou atmosféru vyprávěním příběhů a historek ze zákulisí karlínského hudebního divadla, prokládanou známými operetními a muzikálovými melodiemi i tancem. Večer se opravdu vydařil - návštěvníci odcházeli spokojeni a možná
trochu překvapeni z toho, že i malá obec, jako Všeradice,
dokáže nabídnout kvalitní kulturní zážitek, umocněný neobyčejným prostředím místní galerie.
Vznik multifunkčního sálu v nové všeradické galerii je
skvělým počinem. V sále, který pojme na 120 návštěvníků, se budou konat pravidelná měsíční setkání se zajímavými lidmi z oblasti kultury, sportu, politiky, vědy atd.

NA RYBNÍCE. Paní Zima nám dosud přála, užili jsme si i
bruslí! Před Vánocemi se osovští školáci naučili na zimním stadionu v Berouně základy správné jízdy, po svátcích
jsme se dali do trénování. Místo tělocviku jsme vyráželi na
rybník Palivčák. Holky pilovali piruety, krasobruslení,
kluci hráli rybníkovou ligu. Kdo zrovna nebruslil, chopil
se hrabla a odklízel plochu. Snad si po oblevě ledu ještě
užijeme!
Text a foto Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Lze jen doufat, že známé osobnosti sem přilákají diváky
a ze Všeradic se stane centrum společenského a kulturního života regionu.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Hrál až do »omrznutí«
Symbolicky první den roku
se konal písničkový recitál
Honzy Jíchy ve všeradickém kostele Československé husitské církve. Krásný,
ale nevyužívaný a pomalu
chátrající prostor se stává
občasným dějištěm kulturních akcí; uskutečnily se tu
dva koncerty hudební skupiny Deše vedené Klárou
Jíchovou interpertující moderním způsobem biblické
žalmy, a teď i folkově laděný program jejího manžela.
Ke »koncertní síni« bylo

napřed třeba prokopat průchod závějí, pak odklidit
suť ze stropní omítky, ale
vystoupení proběhlo zdárně. Hrálo se od 16.00 do
tmy, resp. do prvních známek omrznutí kytaristových
prstů, za svitu svíček a
účasti asi dvacítky statečných všeradických občanů.
Koncert spolupořádala Nadace pro obnovu kostela sv.
Bartoloměje ve Všeradicích, v jejíž prospěch se na
vstupném vybralo 2300 Kč.
Jan JÍCHA, Všeradice

1/2011 (65)

ZPÍVALI, VYPRÁVĚLI, TANČILI...
Michaela Dolinová a Karel Bláha
při prosincovém vystoupení ve všeradické Galerii M. D. Rettigové.
Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Z podbrdského kraje

* Zápis do 1. třídy se v ZŠ Osov koná 21. 1. od 14.00 do 16.00. Děti ze
školní družiny si pro budoucí prvňáčky připravily drobné dárky. Vážení rodiče, nezapomeňte přinést rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov
* Pět bytů pro matku či otce s dětmi
a jeden byt pro celou rodinu v tísni
nabídne nový Azylový dům sv. Josefa v objektu bývalé lochovické fary. Pozvání na prohlídku domu přijal také arcibiskup Dominik Duka,
který domu požehnal.
(pef)
* Poslední školní den loňského roku putovali osovští školáci do kostela, kde jim pan Frajer vyprávěl o narození Ježíška. Děti si prohlédly jesličky a výzdobu, cestou nakrmily
zvířátka.
(jaf)
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Rok 2011 nás nenechá vydechnout!
»KRIZE BUDE POKRAČOVAT!« VZKAZUJE ČTENÁŘŮM NAŠICH NOVIN PRAŽSKÝ ASTROLOG VÍT KUNTOŠ

Co nám »nadělí« konstelace letošního roku? Co nám astrologie může
poodhalit? Jak to bude v roce 2011 s
krizí? Na co se máte připravit? Přichystal jsem pro vás nahlédnutí pod
roušku budoucnosti.
Na nebi se v roce 2011 budou dít
velké věci, jež významně zabarví dění v životě každého z nás, jejich projev pocítíme i na celosvětové úrovni.
Uran se v roce 2011 nadobro usídlí v
Beranu, kde bude sídlit dalších 7 let.
Veškeré dění tak přibere na obrátkách. Můžeme čekat nové impulsy,
dočkáme se významných posunů a
objevů. Světlo světa spatří nové významné technologické objevy, nemohou překvapit ani nové zbraně.
Atmosféra díky této konstelaci bude
někdy ostřejší, což se projeví mj. na
úrovni vztahů mezi státy.
Neptun jde do Ryb
Neptun se dále posouvá do znamení
Ryb, kde se nastálo usadí v roce
2012, a setrvá zde přes 13 let. Ale již
letos přinese větší míru vnímavosti a
citlivosti. Lidé se budou snáze napojovat k vyšším informačním zdrojům, zvýší se intuitivnost i role duchovního rozměru života. Neptun je
v Rybách nesmírně silný, a tak může
růst význam ideologických hnutí. V
návaznosti na pokračující krizi zažije rozmach levicové smýšlení.
Pluto bude celý rok v napěťové vazbě s Uranem a navíc se po dlouhou
dobu připojí v disharmonickém postavení i Saturn. Pluto s Uranem spolu byly ve stejné vazbě naposledy ve
30. letech, kdy tato konstelace stála
za celosvětovou hospodářskou krizí.
Miliony lidí byly tehdy bez práce či
krachovaly. A co víc, je zde i souvislost s vzestupem Hitlera - jeho

Ať vedeme vždy jen
opravdu dobrý boj!

Tak tu máme, alespoň podle našeho
kalednáře, další rok - 2011. Podle
Buddhistického kalendáře rok zajíce, jenž ovšem nastupuje až 3. 2. Podle keltské tradice Samhain započal
6. 11., a podle židovské nastal mezi
měsícem září a říjnem. Můžeme si
vybrat, které datum budeme slavit.
V souvislosti s koncem roku dostáváme všichni plno přání a novoročních pozdravů. Každý rok mi minimálně jeden člověk pošle vánoční a
novoroční přání se čtyřmi svíčkami,
kdy každá svíčka znázorňuje jeden
životní princip. Nosnou myšlenkou
tohoto přání je, že plamen naděje by
nikdy neměl v našem životě zhasnout, neboť naděje a víra jsou často
jediným opěrným bodem našeho života. Jaký tento rok bude? Co přinese? Napadá mě jeden z mých oblíbených úryvků z Mágova deníku
(Paulo Coelho): Nikdy nechápeme
nesmírnou radost v srdci těch, kdo
zápasí, protože těm nezáleží ani na
porážce ani na vítězství, záleží jim
jen na tom, aby bojovali dobrý boj.
Tak tedy, ať tento rok bude dobrý nebo ne , důležité je, jací budeme my v
každodenní konfrontaci se životem letos, napřesrok, za deset let... Aby
nám na cestu svítila štastná hvězda
naděje, abychom se vždy opírali o
svou víru a dokázali vést opravdu
dobrý boj k dobru svému i všech ostatních!
Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

LIDÉ SE MĚNÍ. Astrolog Vít Kuntoš tvrdí, že stále více lidí mění své dosavadní hodnoty a představy o světě.
Foto ARCHIV
NSDAP v roce 1932 vyhrála parla- ve znamení rozhlíží a po nějaké době
mentní volby. Není náhodou, že nyní se dostaví efekt – o to ovšem výrazmáme také krizi. Je možné očekávat, nější. Stále více tím bude transforže bude pokračovat v příštích měsí- movat a přetvářet strukturu společcích i v roce 2012. Pluto bude v této nosti. Dalším projevem je upevňovávazbě s Uranem až do roku 2015. ní moci vládnoucími třídami a maniProblémy se tedy v roce 2011 budou pulace lidmi. Náš zaběhnutý řád se
prohlubovat a budou navíc zakonzer- postupně proměňuje - tento fakt nevovány saturnským vlivem.
můžeme v roce 2011 ignorovat, naoNemůžeme vynechat ani vstup Pluta pak tyto tendence budou stále vidido Kozoroha. Stalo se tak sice již telnější. Vše bude navíc urychleno
před dvěma roky, ale vliv to bude mít zmíněným vlivem Uranu.
i letos. Pluto vydrží v jednom zna- Popisované konstelace se budou promení asi 20,5 roku a jeho projev je jevovat po celém světě. Loni byla
pozvolný. Laicky řečeno - nejprve se Česká republika do značné míry

před nepříznivými konstelacemi
schována, nyní už mít takové štěstí
nebude. Pluto bude v přesné opozici
na horoskopu České republiky a Pluto je planeta silného působení, jak
jsem již uvedl. Proto političtí vůdci
budou mnohem více tlačit a utahovat
lidem opasky. V celém roce budeme
moci pozorovat rostoucí mocenské
snahy a konflikty mezi nimi. Taktéž
se dají očekávat vyhrocenější vztahy
s ostatními státy.
Krize bude pokračovat
Je jasné, že očekávám další pokračování krize. Postihne to celý svět, protože všechny oblasti jsou provázané.
I přes optimistické zprávy v médiích
krize potrvá další měsíce i roky. Loni
v USA zkrachovalo 127 bank, zatímco v době »vrcholu« krize v roce
2008 jich bylo pouhých 25 a o rok
dřív dokonce jen 3. Nezaměstnanost
je nyní v USA stejně vysoká jako v
době oficiálně nejvyššího momentu
recese. Státníci i finančníci se snaží
dopady krize minimalizovat a projevy bagatelizovat, je ale zřejmé, že jejich snahy nejsou všemocné a krize
se teprve ukáže v celé šíři.
Rok 2011 nás tedy nenechá příliš vydechnout. Období, kdy se mezi sebou astrologické prvky »hádají« a
vnáší do našich životů různé zátěžové zkoušky, ještě potrvá. Vidím v
tom ovšem významný pozitivní přínos. S lidmi pracuji několik let a sleduji posun v jejich vnímání světa.
To, že moderní společnost prochází a
bude procházet krizí, přispívá k probuzení - stále více z nás si uvědomuje, že jejich hodnoty a představy o
světě nebyly správné. Oblíbená astrologická formulka praví, že bez napětí není pokroku. Díky tomu, že lidstvo čelí napěťovým konstelacím, se
posouvá kupředu. Mnozí mluví o
transformaci vědomí lidstva a dávají
to do souvislosti s rokem 2012. Mohu to potvrdit. Nečekám příchod
apokalypsy, která by smetla lidstvo z
povrchu zemského, ale právě posun
ve vědomí lidí, které se postupně odrazí v celé společnosti. Protože právě
společnost je tvořena jednotlivci,
kteří začínají vnímat svět v novém
světle.
Vít KUNTOŠ, Praha

Nejhezčí PF nám poslala Martina Mottlová
NA ADRESU REDAKCE DORAZILA STOVKA NOVOROČNÍCH PŘÁNÍ. DĚKUJEME ZA NĚ!
Poberouní - Téměř stovka novoročních blahopřání dorazila do redakce Našich novin! Moc a moc
děkujeme. Vybrat z nich tři nejhezčí byl – stejně jako v loňském
roce – úkol nad úkoly.
Nakonec jsme se s porotou shodli, že
děti jsou sice milé, zvířátka roztomilá, vtipy občas i k zasmání, ale příroda je zkrátka příroda! Takže - jak to
dopadlo? Na třetím, bronzovém místě skončili společně Václav Pieczek z
rumunské obce Gerník, Česká televize a Botanická zahrada Troja. Stříbrné místo obsadilo blahopřání od
Josefa a Heleny Harčarikových z
Prahy. Pomyslnou zlatou si letos odnáší Martina Mottlová z Karlštejna.
Výhry si mohou vítězové vyzvednout po předchozí domluvě na adrese redakce (Třebaňská 96, Zadní
Třebaň). Všechna doručená přání si
můžete prohlédnout na adrese
http://soutez.nasenoviny.net. (JoK)

DOSTANE CENU. PF, které vyhrálo soutěž.

Foto Martina MOTTLOVÁ
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Jaké Vánoce jsou lepší,
bílé, anebo na blátě?

Zdravím čtenáře NN v roce 2011!
Konec minulého roku a začátek toho
nového provázela krásná zima. Hodně sněhu a velké mrazy patří k vánočním svátkům, ale úklid a údržba cest
si vyžádaly spoustu času i peněz. Naše obec, ale myslím, že ani ty ostatní,
na to nejsou připraveny. V minulých
letech byla mírná zima, a tak nejsme
s naší technikou přívaly sněhu schopni dobře a rychle odklidit. Věřím, že v
rámci možností se nám podařilo situaci zvládnout. Někdy nám práci stěžovala špatně zaparkovaná auta - nebylo možné projet s pluhem. Jestli se
i přes hrozbu globálního oteplování
bude taková zima opakovat, je nutné
se připravit. Hlavně koupit techniku
na odklízení sněhu. Je drahá, ale bez
ní se neobejdeme. Tak nevím, zda je
lepší přát si Vánoce na blátě, nebo bílé, mrazivé se spoustou práce se zimní údržbou. Ať tak či tak, připravit se
musíme. Krásný zbytek zimy se sněhem, nebo bez přeje Jiří HUDEČEK,
starosta obce Lety

MALÍ TENISTÉ. Účastníci žákovského a dorosteneckého turnaje ve stolním tenisu.

Foto Josef CMÍRAL

Sokolové organizovali turnaje i Novoroční běh

BĚŽCI SE NA SEDMNÁCTIKILOMETROVOU TRAŤ VYDALI PRVNÍ LEDNOVÝ DEN V DEVĚT HODIN RÁNO
Napilno měli na přelomu roku letovští sokolové - během čtrnácti dnů uspořádali tři zajímavé akce. Nejdřív,
těsně před vánočními svátky žákovský a dorostenecký turnaj pro hráče a
hráčky stolního tenisu z okresu Praha
– západ. Hrálo se v kategoriích benjamínci, mladší žáci, starší žáci a dorostenci. Děvčata hrála zároveň s
chlapci. Letovští borci se v turnajích,
které jsou pořádány pod patronátem
okresního svazu stolního tenisu, vůbec neztratili. Kategorii benjamínků
neobsazujeme, protože ty nejmladší

zatím nemáme. Tato kategorie je doménou hráčů z Ořecha. Letovskou
kategorií jsou mladší žáci, mezi kterými kraluje Vašek Kovář ml. Letovský turnaj vyhrál a po čtyřech turnajích je celkově první. Dobře mu sekunduje Karel Kriso. Letovský turnaj
se mu trochu nepovedl - byl nemocen
a skončil až pátý - celkově však drží
třetí místo. Opravdovým králem je
náš Vl. Vácha mladší. Turnaj dorostenců vyhrál s přehledem. Škoda, že
se nemohl zúčastnit i dalších turnajů,
protože by mu jinak patřila první
příčka v kategorii dorostu. Není ale

ještě konec sezony, takže uvidíme...
Na Štěpána se uskutečnil již 42. ročník turnaje ve stolním tenise, kterého
se zúčastňují pouze hráči a hráčky
našeho oddílu - letos jich bylo 12. Vítězem dvouhry se stal Jan Květoň, na
druhé místě skončil Jiří Vodička a na
třetím Vl. Vácha st. Čtyřhru jsme sehráli novým způsobem - spolu hráli
borci, kteří se umístili na 1. a 12. místě, dále pak 2. a 11. atd. Vítězem se
stala dvojice Vl. Vácha ml. a Roman
Urban, druzí skončili Vl. Vácha st. a
Jirka Drbohlav, třetí Marcela Krisová
a Jan Květoň.

Poslední akcí byl Novoroční běh,
který Sokol pořádá 1. 1. Start je již v
9.00! Od letovské sokolovny se běží
na Mořinu, do Karlického údolí, Karlíku, Dobřichovic a zpět k sokolovně
- celkem 17 kilometrů. Vítězové byli
všichni, kteří přišli - vždyť se běží pár
hodin po Silvestru! Jak to dopadlo? V
kategorii mužů zvítězil Jiří Němeček
s časem 1,23,59 hodin před Pavlem
Zubkem. Na třetím místě byli Tomáš
Krbec a Štěpán Mládek. V ženách
vyhrála
Martina
Barchánková
(1,25,29) před Bárou Tesařovou.
Josef CMÍRAL, Sokol Lety

Štěňata si užívají hrátek a dovádění na zasněženém cvičáku

LETY V TELEVIZI. Hned dvakrát
jste mohli zkraje roku vidět Lety na
televizní obrazovce. Nejprve Česká
televize 2. 1. v pořadu Toulavá kamera odvysílala příspěvek o Karlštejnských šachách, kde se objevily záběry z instalace figury v Letech. O pár
dní později pak TV Prima uvedla reportáž o chystaném rozšiřování záplavového území. Reportér Josef Klíma v ní mj. vyzpovídal starostu Jiřího
Hudečka. Text a foto NN M. FRÝDL

Dovádění ve sněhu si od konce listopadu užívají štěňata na letovském
cvičáku. Sněhová peřina vydržela i
přes občasnou oblevu. Kupodivu přes
silné mrazy nezamrzla u cvičáku řeka, takže nemusíme mít starost, že by
se mohla některá divočejší štěňata
zatoulat na led.
Štěňátek chodí stále hodně. Se cvičením je to však ve sněhu složitější a
obtížnější, proto si v tomto ročním
období štěňata mohou více užívat her
a společného dovádění. To ale není
na škodu, protože hry a socializace
jsou pro psy v tomto věku hodně důležité, jak majitelům stále opakujeme.
Cvičení se dá dohnat kdykoliv, ale
když promeškáme vhodný věk pro
socializaci pejsků, většinou se to již
dohnat nedá a potom tyto zkušenosti
chybí. O tom se přesvědčujeme každý
týden. Většina majitelů pejsků nám
dává za pravdu, najdou se ale i takoví, kteří našim zkušenostem nevěří a
vyžadují výcvik i pro mladá štěňata.

Loňský rok nám na cvičáku utekl jako voda. Jaký byl? Inu takový, jako
většina těch předchozích, v něčem
dobrý, v něčem se úplně nepovedl.
Byl nabitý množstvím sportovních akcí i společenských událostí. Za celý
rok jsme udělali pěkný kus práce na

PSÍ HRÁTKY. Štěňata si na letovském cvičáku užívají společného dovádění. Foto Alena VANŽUROVÁ

zlepšování prostředí cvičáku, ze které
máme radost.
Co nás čeká v nejbližší době? Zima je
pro nás časem dlouhodobějšího trénování a přípravy na další sezonu.
Čeká nás výroční členská schůze, kde
zhodnotíme minulý rok a naplánujeme činnost. Také budou vyhodnoceny
sportovní, výstavní i chovatelské výkony našich členů - úspěšní psovodi
budou odměněni trofejemi za loňské
výkony. Motivace je důležitá!
Než se otočíme, bude tu jarní sezona
zkoušek z výkonu a závody. Podrobnosti o naší činnosti najdete na webové stránce www.kklety.cz, kde je
spousta informací, reportáží z akcí,
článků a zajímavostí i hodně fotografií z kurzů pro štěňátka a výcviků.
Web je nabitý informacemi, jež si za
dlouhých zimních večerů můžete pročítat. Třeba vás něco zaujme a přijdete se podívat. Jste srdečně zváni!
Alena VANŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety
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Po nocích padaly rány, v lese i na poli
PŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PROSINCOVÉ »NÁTLAČCE« SKOLILI ŘEVNIČTÍ MYSLIVCI ČTYŘI DIVOČÁKY

Řevničtí myslivci po úspěšném prosincovém honu hodnotili svoji celoroční činnost. Minulá zima prodloužila zimní péči o zvěř o téměř dva
měsíce. Vzhledem k množství sněhu
bylo třeba stále doplňovat krmelce.
Cestu zdolával jen traktor, menší dopravní prostředky se nedaly použít.
Situaci však myslivci zvládli a současně si ověřili nutnost zásob sena a
vojtěšky, jež byly úplně vyčerpány.
Postavili nový seník
Po krátkém odpočinku nastoupili na
přípravu políčka a posléze i na práce
pro les. Čištění pasek, oprava poškozených vodotečí a velká pracovní akce v okolí Sochorových jezírek.
Teplé jarní deště zvedly vojtěšku i
traviny; brzy začala první seč i sušení. Sklizeno bylo 30 q sena i vojtěšky. Snad tedy dostatečná zásoba na
zimu. V letovských lesích byl postaven nový seník, který má pojmout
zásoby pro celý úsek.
Mezitím myslivci plnili základní povinnost, odlov zvěře, zejména černé,
jejíž přemnožení se stává metlou nejen pro zemědělce. Každý týden pa-

daly v noci rány, v lese i na polích. S
divočáky se podle plánu danného okresním referátem pro myslivost a zemědělství lovila i zvěř spárkatá.
Myslivci se také věnovali odchovu
drobné zvěře. Zakoupili 120 bažantů, jež na podzim vypouštěli. Zazvěřena byla i část bývalého třebaňského revíru směrem ke Svinařům, kam
k divokým přibylo 40 bažantů z
umělého chovu. Příznivé počasí ovlivnilo kvalitu vojtěšky i z druhé sklizně. Kromě vlastního krmiva dokoupili myslivci 25 q ovsa pro srnčí
zvěř, 30 q zadiny pro černou a 10 q
pšenice bažantům. Dále je předkládáno krmivo pro odčervení, jehož je

zapotřebí nejméně 120 kg. V kritických údobích je důležitá kamenná
sůl, nejméně 120 - 140 kg.
Myslivci se věnovali i mládeži a kultuře. Byly pořádány výlety do Českého krasu, na Mořinu a do Srbska,
které vedl Petr Šmerák. Každoročně
při průvodu císaře z Prahy na Karlštejn vytvářejí myslivci lovčí skupinu, která nikdy neujde pozornosti
samotného Karla IV.
V letošní lovecké sezoně uspořádali
Řevničtí dva hony na drobnou zvěř a
tři natláčky na černou - při té nejúspěšnější byla 4. 12. slovena čtyři divoká prasata. Hony i natláčky jsou
pro myslivce i společenskými udá-

Karlštejnští hasiči
obdrželi stuhu

Výroční valná hromada SDH Karlštejn se v závěru roku konala v místní restauraci U Janů. Zúčastnilo se
jí 55 osob, včetně hostů z okolních
sborů. Po přednesených zprávách
bylo předáno ocenění členům sboru
a SDH Karlštejn, který oslavil v roce 2008 110 let trvání, obdržel od L.
Janeby z vedení SH ČMS Stuhu 3.
stupně k historickému praporu, jako
ocenění za dlouholetou činnost sboru. Projednán a schválen byl také
plán činnosti sboru i mladých hasičů na rok 2011.
Závěrem poděkoval starosta hasičů
členům i soutěžícím družstvům za
práci a reprezentaci sboru a popřál
jim vše dobré v roce 2011.
Jiří MRKÁČEK,
starosta SDH Karlštejn

ŘEVNIČTÍ V DOBŘICHOVICÍCH. Na konci roku se konal v sále Dr. Fürsta
v Dobřichovicích adventní koncert řevnického Hudebního studia Capriccio
Martiny Klimtové. Ve slavnostně vyzdobeném sále, mezi jmelím, jehličím a
desítkami planoucích svíček jsme prožili večer plný hudby. Děti hrály a zpívaly, co se naučily za poslední tři měsíce, a byl to vskutku krásný zážitek.
Stali jsme se součástí hudebního setkání malých i velkých talentovaných muzikantů. Předvedli klavírní hru, sólový zpěv i nádherně zazpívané duety a
sborový zpěv. Setkání bylo výjimečné i v prolínání hudby dětí různého věku,
jejich spolupráce byla okouzlující. Ač neplánovaný, byl to skutečný inspirativní »dětský jam session« v té nejpravdivější podobě - děti hrály a zpívaly,
dokud měly o čem. A hudba zněla... Text a foto Jan BONĚK, Dobřichovice

lostmi, při nichž se udržují myslivecké zvyky a tradice. Na závěr je slovená zvěř umístěna na výřadu, kde
hoří ohně či pochodně k poctě zvěři.
Mohutné slavnostní halali zazní na
začátek i na ukončení honu. Po něm
následuje posezení v klubovně.
Nyní myslivce čeká tradiční Poslední leč s muzikou. V řevnickém Lidovém domě se koná 22. ledna. Přijďte
také! František ŠEDIVÝ, Řevnice

Nezrušíme jízdní řády?
Také patříte mezi ty, kteří za prací
dojíždějí do hlavního města či jeho
okolí? Také každé ráno cestou na
vlak přemýšlíte, zda dnes pojede či
nepojede? A pojede-li, s jakým zpožděním, nebo ve které stanici jízdu
ukončí, bez toho, že by vás na to někdo při nastupování upozornil? Do
takové stanice se zkrátka dojede, oznámí, že se tam končí, poděkuje se
za pochopení (které v takovém vlaku
najdete jen VELMI těžce), vy si vystoupíte a počkáte na další spoj. Když
budete mít štěstí, tak nějaký opravdu
přijede. Může se sice stát, že mezi
stanicemi na nějakou tu půlhodinku
zastaví, ale taky byste mohli jít pěšky, jak jsem před svátky čekajíc v poli u Dobřichovic zaslechla. Většinou
nikdo nic neví a nikdo za nic nemůže. V prosinci byly takové situace na
denním pořádku. Nikdo se s vámi
nebavil, vlaky byly přeplněné totálně vytočenými lidmi, kteří se těšili
na procházející průvodčí, kteří ale
raději neprocházeli. Protože se tyto
situace i přes zdražující se jízdné rok
co rok opakují, nebylo by lepší zrušit jízdní řády? Cestující by byli šťastní, že vůbec něco přijelo a někam
je to odveze. Nenadávali by, nehádali by se s pokladními a průvodčími, nevystupovali by v poli z vlaku
ve snaze stopnout si auto a nežádali by zpět peníze za lístek. Samozřejmě je tu ještě varianta, že by vše
fungovalo tak, jak má, ale to jsme už
zabrousili do říše fantazie....
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Za Vrtiškou do Chicago baru jezdil Hurikán i Jarda Štercl
SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 15)
S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Dočtete se o
nich v Našich novinách. Dnešní díl
je o známé trampské hospodě Chicago bar a bardovi, který ji proslavil - Oldovi Vrtiškovi.
(NN)
Jednu z nejstarších slavných trampských hospod najdete ve vísce Podkozí, nedaleko Kačáku. Chicago Bar
se stal jakýmsi středobodem trampských osad z okolí, zavítá do ní mnohý trampský vlk. Hospodu postavil
pan Seidler krátce po návratu z Ameriky po první světové válce. Šťastnou
náhodou v nedalekém údolí Bonanzy založil brzy šerif Dědek s kamarády osadu Lone Star - a od té doby
Chicago Bar nepřetržitě slouží především trampům a jejich kamarádům snad z tisícovky chat, které leží
doslova na »dostřel« od této proslulé
hospody. Učaruje každému a pro řadu trampů i jejich rodin se za desítky
let existence stala druhým domovem. Dosud se v ní pořádají trampské akce a setkání, protože má příhodnou polohu v pomyslném středu

trojúhelníku s vrcholy v Praze, Berouně i Kladně a je Mekkou mnoha
trampů z těchto měst. A nejen z těchto! Podle ústního podání a vzpomí-

TRAMPSKÝ BARD. Olda Vrtiška.

nek zůstala ve stěnách hospody zakleta jména slavných osad Ascalona,
Batalion, Dědkův vrch, Údolí mlhy,
Příboj, Starý Potok i mnoha dalších.

Foto ARCHIV Jiřího (Freda) Jedličky

Až donedávna Chicago bar vedl starý tramp Áťa Vrtiška, za jehož tátou
Oldou Vrtiškou jezdili už před druhou světovou válkou nejen trampové
z blízkých i dalekých osad, ale i
slavné trampské osobnosti a uznávaní muzikanti - Bob Hurikán, bratři
Jenda a Franta Kordovi, Pedro Mucha, Pepa »Buřt« Braun nebo Eda
Fořt. Jezdil sem Jarda Štercl ze své
domovské Osady ztracené naděje,
hospodu si oblíbil výtvarník Marko
Čermák či známý písničkář a tramp
Pepa Fousek.
Olda Vrtiška byl zpěvákem a kytaristou i autorem či spoluatorem řady
trampských písniček. Mnohé z nich
(jako například Kluci očkovaní satanem, Nechtěj děvče trampa nebo
Svatojánské proudy) se u táborových
ohňů zpívají doposud. (Pokračování)
Vladimír ROGL, Stehelčeves
P. S.: Fotografii Oldy Vrtišky Našim
novinám poskytl Jiří (Fred) Jedlička,
který v současnosti zakládá trampské muzeum. Děkujeme!
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Autobusy zdražily, chystá se rušení...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Od února mají autobusy v kraji jezdit podle nových jízdních řádů. Až
bude schválený nový tarif a seznam
zrušených linek, kraj obešle starosty
dotčených měst a obcí. Když s tím
nebudou souhlasit, mají jedinou
možnost - zaplatit si linku samy.
Od 12. prosince, kdy začal platit nový jízdní řád, podražilo i jízdné ve
vlacích. Doprava na železnici o 2 %
prořídla - dráhy zrušily některé lokálky a rychlíky. Podbrdské lokální
trati se změny naštěstí nedotkly.
Dopravce zmenšil některé slevy, jiné

zrušil. U zpáteční jízdenky, místo
dosavadní slevy 10 % je lístek levnější jen o pět. Do poloviny února
lze ušetřit při nákupu víkendových
jízdenek SONE+, u kterých je zdražení největší. Už při nákupu ale

musíte říct konkrétní termín, kdy na
ni chcete jet. Navíc platí jen v osobních a spěšných vlacích.
Novinkou jsou čipové in-karty, která
slouží jako nosič jízdních dokladů a
slev ve vlacích. Prodávají se ve ver-

Z našeho kraje

Led zatarasil řeku...

(Dokončení ze strany 1)
V pátek pršelo a teplota se pohybovala nad nulou, očekával se vzestup
hladiny kvůli tání sněhu. O den později se u Berouna utrhla ledová kra,
dlouhá asi kilometr a plula po proudu. Hasiči s policií vyklidili a uzavřeli náplavku. Voda stoupala celou
sobotu, odpoledne zaplavila první
zahrady a k večeru už byla 2,5 metru
nad normálem. Vedení města vyzvalo lidi z padesáti objektů kolem řeky, aby je opustili – evakuovaných
domů bylo asi deset, zbytek jsou
chaty. „Chataři odjeli, pro místní je
připravená hasičárna a škola,“ řekla
Göttelová. Situace se uklidnila pozdě večer – po 22.00 opustila ledová
bariéra katastr Černošic a před půlnocí se voda vrátila do koryta.
Potíže s ledem se v Černošicích opakují takřka každou zimu. Odstranit
či rozbít kry ale není jednoduché.
Některé stavby jsou přímo u řeky,
takže led nelze odstřelit. „Navíc se
tam hasiči ani nedostanou s technikou, kterou by kry rozbili,“ dodala
místostarostka.
(pef, lup, mif)

Lidé padali na ledovce
a lámali si ruce i nohy

Řevnice – Led pokryl minulý čtvrtek chodníky a silnice v celém kraji. Navíc začalo pršet, takže se vytvořila nebezpečná ledovka.
Problém pohybovat se po silnicích
měly i sanitky – až na jednu, jež má
v pneumatikách hřebíky. Vlastní ji
řevnická záchranná služba. „V zimě
máme vždy takhle obuté jedno auto,
ve čtvrtek v noci bylo stále v permanenci. Zasahovali jsme v nepřístupných místech, byli jsme dokonce až
v Davli,“ řekl šéf záchranky Bořek
Bulíček. Na ledovce upadlo mnoho
lidí, nejčastěji měli zlomené ruce a
nohy, otřesy mozku a tržné rány.
„Během oné noci jsme také převáželi do hořovické porodnice rodičku z
Řevnic. Stihli jsme to,“ dodal Bulíček. O týden dříve uklouzla po ledu
na nádvoří Karlštejna turistka z Itálie a zlomila si nohu.
(lup)

Chytili dva zloděje

Černošice - Dva zloděje, kteří vykradli chatu v Černošicích, zadrželi na Nový rok řevničtí policisté.
„Navíc jsme zjistili, že dvacetiletý
Slovák a třicetiletý Čech se vloupali
do dalších tří rekreačních objektů,“
uvedl velitel řevnické policie Jiří
Dlask s tím, že starší ze zlodějů byl
umístěn do policejní cely. „Zjistili
jsme, že na něj byl vydán celostátní
zatykač, protože se vyhýbal výkonu
trestu,“ dodal Dlask.
(mif)

zích IN 25, IN 50, IN 100 i IN Senior a je možné si je předplatit na 1-3
roky. Podle toho, jaký druh slevy si
necháte nahrát, získáte slevu na jednosměrné i zpáteční jízdné ve výši
25, 50 či 100 %. (Karta IN 100 stojí
22 500 Kč/rok.) Petra FRÝDLOVÁ

ZIMNÍ HRY. V sobotu 8. ledna patřil zadnotřebaňský Společenský dům hasičům- konaly se tu Zimní hry mladých hasičů, kterých se zúčastnilo jedenáct
pětičlenných družstev. Změřily síly v balení hadic, uzlování, shazování kuželek hadicí, základech zdravovědy či topografii. V kategorii starších žáků vyhrál Hýskov, druhé bylo Záluží, třetí Hlásná Třebaň. Mezi mladšími si nejlépe vedla Hlásná Třebaň, druzí byli domácí, třetí Tmaň. Po malé oslavě,
obědě a procházce se naši nejmenší představili na Výroční valné hromadě
SDH Zadní Třebaň. Děti s vedoucími si připravily pásmo zimních básniček
i třpytivá péefka, jež přítomným rozdaly. Pavel Karpíšek přednesl vyčerpávající zprávu o činnosti MH v loňském roce. Pak si děti pochutnaly na zmrzlinovém poháru. Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň, foto Josef ŠEVČÍK

* Castingy na soutěž Česko-slovenská Superstar měli pod lékařskou
kontrolou záchranáři z Řevnic. Na
konci roku byli v Bratislavě a Brně,
minulou sobotu v Košicích. Poslední
casting se koná 15. 1. v Praze. (lup)
* Na průkazy už nemusíte čekat ve
frontách, od ledna si je v Berouně
můžete »objednat« přes internet. Na
webových stránkách města Beroun si
vyberete požadovanou agendu, například pasy, občanské průkazy nebo
evidenci vozidel a poté i termín a čas,
který se vám hodí.
(pef)
* Ceny dálničních známek se
nezměnily. Celoroční kupón stojí
1.200, měsíční 350 a desetidenní
250 Kč. Loňské známky platí až do
konce ledna.
(pef)
* Rodina Lisých děkuje doktorce Ladislavě Peškové za příkladnou a obětavou péči o Vladimíra Lisého v posledních týdnech jeho života a Bořivoji Bulíčkovi za ochotu a včasnou pomoc.
František ŠEDIVÝ, Řevnice

Dům už hasiči nezachránili, celý shořel
O střechu nad hlavou přišla čtyřčlenná rodina v Solopiskách 26. 12. ve dvě
hodiny ráno. K ohni se sjelo několik sborů hasičů, ale patrový objekt se jim
zachránit nepodařilo. Dva členové rodiny skončili v nemocnici. „Odvezli
jsme je na pozorování do Motola - nadýchali se kouře,“ uvedl šéf řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Pátrání po příčinách požáru zkomplikoval sesuv
půdy na torzo objektu ze svahu, v němž dům stál. Oheň objevil otec rodiny,
který šel zjistit, proč přestala fungovat elektrika. Dle Bulíčka měl muž už
předchozí dojem, že v domě cítí kouř. To by mohlo znamenat, že požár vznikl kvůli závadě na rozvodu elektřiny. (pef)
Foto ARCHIV

Máte starý řidičák? Pozor...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Žádné speciální příkazy jsme policistům nedávali. Nechali jsme na
nich, zda dají za chybějící lékárničku či prošlý řidičský průkaz pokutu,
nebo řidiče propustí s domluvou,“
řekl šéf dopravní policie Leoš Tržil.
Do konce roku byla výměna bezplatná, nyní zaplatíte 50 Kč. Ten, kdo to
nestihl, dostane nový průkaz v zákonné lhůtě 20 dnů. Pokud si připlatí 500 Kč, získá ho do týdne.
Nově v lékarničce musí být izotermická folie, resuscitační maska, spe-

ciální nůžky a leták o postupu při
zvládání dopravní nehody. Lékárničky jsou k dosání za 170 až 400 Kč v
lékárnách, na čerpacích stanicích či
drogériích a dokonce i na poštách.
Pokud někdo má lékárničku, jejíž
platnost skončí třeba až za dva roky,
může si dokoupit jen doplňkový balíček, v němž nové věci jsou.
Policisté varují, že lékárničky kontrolovat budou. „Jejich prověřování
je standardem,“ řekl ředitel středočeské policie Václav Kučera. (pef)

* Novoroční koncert kapely Nová
sekce a jejích přátel se konal v sobotu 8. ledna v karlštejnské restauraci
U Janů.
Foto Jitka ŠVECOVÁ
* Čtyři a půl tisíce korun zmizelo
28. 12. při domácí veselici v Litni.
Společnost se dobře bavila, když se
ráno rozešla, zjistila paní domu, že jí
chybí peníze. Vše šetří policie. (šm)
* Do hospody U Lípy ve Svinařích
se snažil 20. 12. v noci vloupat neznámý poberta. Vytrhl sklepní okénko i kovovou mřížku, ale pak vše pro
nadměrnou pracnost vzdal. Škoda je
1500 Kč.
(šm)
* Do Škody Roomster zaparkované
u restaurace U Máni v Hlásné Třebani se v noci na 21. 12. vloupal neznámý zloděj. Rozbil okénko vozu, z
něhož nic nevzal, pouze jej pečlivě
prohlédl. Škoda 10 000 korun. (šm)

Vyřazené lékárny
shromažďují v Osově

Adventistická humanitární organizace ADRA zahájila v České republice sběr autolékárniček, které měli
řidiči podle nové vyhlášky vyměnit
nejpozději do konce roku 2010. Takto získaný zdravotnický materiál použije ADRA pro svou nemocnici Itibo v chudé oblasti Nyamira v africké Keni, která slouží asi dvěma stům
tisícům lidí. Rádi bychom se k této
akci přidali. Pokud máte doma vyřazenou autolékárničku, odevzdejte ji
do 20. ledna v ZŠ Osov. Děkujeme!
Jana FIALOVÁ, Vižina
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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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Nemít tady řeku Li, tak by byli v pr...
BÝVALÝ POSLANEC JAN SCHWIPPEL SE V ČÍNĚ SEZNAMOVAL S PROBOUZEJÍCÍM SE DRAKEM - 5)
Do Číny se vypravil nedávný poslanec, obyvatel Zadní Třebaně Jan
Schwippel. O své cestě sepsal reportáž, kterou postupně zveřejňujeme v Našich novinách.
(NN)
Ideální místo právě pro chov bource
morušového a výrobu hedvábí je v
Sučou, městečku asi 120 kilometrů
od Šanghaje, kterému se přezdívá
»čínské Benátky«. Kromě kanálů je
známé soukromými zahradami patřícími většinou penzionovaným císařským úředníkům. V jedné z nich
(Zahradě pokorného úředníka) jsem
se dozvěděl o původním účelu typických čínských lampionů – v dobách
mnohoženství právě rozsvícený lampion před ložnicí signalizoval, u které ze svých žen se manžel právě nachází. A i když je v Číně nutno vnímat vše velkými měřítky, našlo se
zde i něco nejmenšího: v jedné ze
zahrad pidimůstek přes potůček!
V ráji malířů, malebném Kuejlinu
(má »pouze« sedm set tisíc obyvatel
a nejvýznamnějším odvětvím je právě díky jeho úchvatným přírodním
scenériím podél řeky Li turismus,
pak výroba piva a kondomů – díky
kaučukovníku) nás provázela zamračená obloha. Průvodce tvrdil, že máme »neobvyklé štěstí« - vidíme to,
co si malíři ke zdejší krajině musí
leckdy přidat - kopce »vystupují z

RUŠIT SE NEDALY. Pandy, které Jan Schwippel viděl v parku Sedmi hvězd,
se při svačině z klidu vyvést nenechaly.
Foto Jan SCHWIPPEL
mlhy«. Plavba lodí po řece Li byla Stálo to za to, i když jsme byli mokří
lemována vskutku impozantními vá- jako psi - kdo by seděl v podpalubí,
pencovými útvary, vzniklými jako když je třeba zachytit tu krásu na
sedimenty na původním mořském foťáky a kamery a deštník překáží!
dně - např. Yangdi »hora zlata«, Co- Milým zpestřením zdejšího pobytu
ronation Hill nebo »Devět koní«. byla návštěva parku Sedmi hvězd, a

to díky roztomilým pandám, které
jsme mohli pozorovat při papání.
Nenechaly se ani trochu vyvést z klidu, potvůrky. Kdo navštívil Koněpruské jeskyně, nechť si je jede porovnat s místní Jeskyní rákosové píšťalky. Její název zní křehce, ale její
interiér zcela odpovídá čínským rozměrům, a to co do rozlehlosti i vzhledem k mnohabarevnému osvětlení
vnitřních prostor. Jinak je na městě
Kuejlin patrné, že se nachází v jedné
z nejchudších čínských provincií,
Kuangsi. Kdeže je stavební boom a
všechna ta novota Pekingu nebo
Šanghaje! S trochou nadsázky zde
uvádím slova jedné z mých spolucestujících: „Nemít tady řeku Li, tak
by byli v prde-li...“
V Hongkongu (prý znamená »voňavá zátoka«, protože Evropané tu po
příjezdu byli ohromeni množstvím
vonných tyčinek) – se cítíme trochu
jako v jiném světě. Na letišti jsou
cestující ke »gatům« přepravováni
letištním podzemním vlakem! Jezdí
se tu vlevo. Z ostrůvku Lantau, kde
se nachází letiště, jedeme přes nejdelší dvoupodlažní most na světě na
Kowloon a dále na samotný ostrov
Hongkong více než hodinu a míjíme
prý největší překladový kamionový
přístav planety.
(Pokračování)
Jan SCHWIPPEL, Zadní Třebaň

Turisté na Nový rok vyrazili směr Brdy - na Jezírko i rozhlednu
Zadní Třebaň, Osov - „Vzhůru do
lepších časů!“ Tak zněl vinš, který
si členové KČT i jejich kamarádi
vyslechli před první pěší cestou v
roce 2011. Ta se - stejně jako v minulých letech - uskutečnila na Nový rok a vedla na brdské Jezírko.
Šlo se od zadnotřebaňské lípy přes
kopec na Hřebeny a od Jezírka pak
do hospody U zrzavého paviána v
Halounech. Na trasu se vydalo asi

čtyřicet výletníků, které provázela
dvoučlenná psí smečka i hyperaktivní děti. Petra Neubauerová nad Jezírkem otevřela šampaňské a rozdala
skleničky. Následoval i přípitek kořalkou a hbitý přesun do restaurace,
kde už se veselili řevničtí hasiči a
cyklisté. Ti si s turisty hned několikrát připili na rok 2011. Pak měla
slovo kultura - tanec a zpěv.
Nadšené novoroční turisty tradičně

uvítala také rozhledna na Studeném
vrchu nad Malým Chlumcem. Z
Osovce k ní vyrazila i Renata Vinopalová s rodinou. „Po oslavách jsme
si trošku protáhli tělo a nelitovali.

Lidí bylo jak na 1. máje, počasí ušlo,
viditelnost dobrá. Na rozhledně dost
fučelo, ale výborný svařáček to spravil...,“ svěřila se.
Josef KOZÁK
Michaela ŠMERGLOVÁ

„Tam je Osovec!“ ukazuje Petr Vinopal na vrcholu rozhledny. Foto ARCHIV

výroba a tisk
dopisních obálek
www.frances.cz

Strana 12, SPORT

Naše noviny 1/11

Vrchol turnaje: Kischer versus Klimt!
ŘEVNICKÁ NAFUKOVACÍ HALA HOSTILA V ZÁVĚRU ROKU NĚKOLIK DĚTSKÝCH TENISOVÝCH KLÁNÍ
Řevnice - Několik tenisových turnajů hostila na konci prosince nafukovací hala za řevnickým Lidovým domem.
V celostátním turnaji staršího žactva
kategorie D si v konkurenci patnácti
tenistů z řevnických borců nejlépe
vedl Dominik Kischer. Napínavý byl
jeho boj v semifinále proti Zdeňku
Klimtovi, řevnickému rodákovi, který nedávno přestoupil do 1. ČLTK
Praha. „Jejich zápas byl vrcholem
celého turnaje,“ uvedl vedoucí turnaje, trenér Michal Mottl. Ve finále
ukázal Klimt bojovnost, nad Adamem Jančíkem (Oaza Praha) vyhrál
zaslouženě 6:1, 6:2 a odnesl si vítěznou trofej. Dobře se držel i teprve
desetiletý Vojtěch Ježek, další řevničtí hráči Jakub Blažek, David Veselý a Josef Starýchfojtů vypadli v
prvním kole, ale bojovali statečně.
Starších žákyň dorazilo 9. Řevnická
Michaela Bušková sice podlehla v

Chystá se prodloužení
stezky do Třebaně

úvodním kole, ovšem vedla si zdatně. „Asi bude muset hrát v brýlích,
protože odehrává i půlmetrové auty,“
řekl s úsměvem trenér.

Bohužel nebyl v dobré formě, předtím nehrál 14 dní a bylo to znát.
Další Řevničan, Oskar Stuchlík, vyhrál první kolo, ale pak prohrál s fi-

ších žákyň ročníku 2001 na kurtech
Wilson Modletice si Kristýna vedla
skvěle - získala pohár za vítězství ve
čtyřhře.
Úspěšná byla i další Řevničanka Daniela Švédová. Na celostátním
turnaji starších žákyň, kategorie C na
pražské Cibulce, kam se narychlo
přesunula ze zrušeného turnaje v Říčanech se umístila na skvělém druhém místě. Dostala se do finále ve
dvouhře i čtyřhře. Ve finále bohužel
nestačila na o rok starší Barboru Kosejkovou a podlehla 2:6, 3:6.
Další turnaje za Lidovým domem:
22. 1., 9.00 - kraj. přebor st. žákyně
5. 2., 18.00 - B starší žáci
12. 2., 8. 30 - C dorostenci
12. 2., 13.30 - D dorostenky
Petra FRÝDLOVÁ

Bandy cup začal ostře,
hráč napadl sudího
ÚSPĚŠNÁ ŘEVNIČANKA. Daniela Švédová (vlevo) s Barborou Kosejkovou,
které podlehla ve finále turnaje na pražské Cibulce.
Foto Jan ŠVÉD

Řevnice - V sobotu 8. 1. začal již 14.
ročník Řevnického Bandy Cupu, turnaje v pozemním hokeji. Přihlásilo
se, stejně jako v předchozím ročníku,
sedm týmů. Pořádající Bája Pic, úřadující mistři IQ Ouvey, tradiční Boston, Kojoti, Samotáři, Citrus Team a
Blink-Off uplynulou sobotu odehrály deset zápásů - bez porážky je zatím
jen družstvo Bája Pic. Ostatní týmy
vstoupily do bojů se střídavými úspěchy. Turnaj se ještě pořádně nerozjel
a už jsme viděli i jedno předčasně
ukončené utkání za inzultaci rozhodčího hráčem mladého týmu BlinkOff. Snad se hráči do dalších klání
uklidní a dobrá nálada jim vydrží až
do Play-off, jež se hraje 26. února.
František ZAVADIL, Řevnice

Beroun - Tři nové úseky cyklostezky Po stopách českých králů byly
otevřeny na konci roku. Vedou z
Berouna do Králova Dvora, Srbska a směrem na Nižbor.
Cyklostezka, jejíž celková délka má
přesáhnout 50 kilometrů, v budoucnosti spojí Beroun s hrady Točník a
Karlštejn i zámkem Nižbor. Na dalším prodloužení už se pracuje. „Snažíme se budovat úseky stezky podle
toho, jak se nám daří získat peníze.
Nyní chystáme žádosti kvůli úseku
od Točníku do Třebaně,“ řekl starosta Berouna Tomáš Havel.
(pef)

Mladších žáků se turnaje zúčastnilo
25, mladších žákyň 15. Michal Mottl
otestoval jako jeden z prvních systém, který se zatím u turnajů C a D
nepraktikuje, ale je hráči vítán. Prezentace se domluví telefonicky, vedoucí po rozlosování dá časy zápasů
na internet. Hráči pak přijedou, až
když mají nastoupit, a nemusí čekat
od zahájení turnaje. „Ohromně se
nám to osvědčilo, budu v tom pokračovat,“ dodal Mottl.
Řevnické barvy hájil Jan Sklenka.

Řevničtí házenkáři
zahajují 85. sezonu

V ZADNÍ TŘEBANI SE KONAL PÁTÝ ROČNÍK DĚTSKÉHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE

Letošní rok začínáme hodně netradičně - již 15. 1. pořádáme oblastní
turnaj dorostu. Zapojí se i naši starší žáci. Hned v neděli 16. 1. jsme byli
pověřeni uspořádat čtvrtfinále Českého poháru žen, za účasti Chomutova, Žatce, Mostu a Modřan. V lednu
se ještě budou konat turnaje žaček
(29. 1.) i žáků (30. 1.) V březnu pak
budeme organizovat republikové turnaje dorostenek (26. 3.), dorostenců
(27. 3.) i starých gard 12. 3.
Petr HOLÝ, Řevnice

nalistou F. Šmídem z Plzně. Ve čtyřhře prošel také prvním kolem.
Dobře si vedl Vojtěch Ježek, jenž od
léta trénuje v Řevnicích - v singlu
byl 3, v deblu prohrál až ve finále.
Dost smůly si vybrala Kristýna Hlaváčová - v singlu i deblu své zápasy
prohrála, bodovala až v supertie-breaku, který se hrává místo třetího
setu. „Nicméně herně rozhodně nepropadla, její výkon byl příslibem do
dalších turnajů,“ chválil Mottl a dodal, že v oblastních přeborech mlad-

Vítězové přijeli z Lysé, Milovic a Řevnic
Na konci prosince se konal v zadnotřebaňském Společenském domě pátý
ročník dětského turnaje Junior pingpong open 2010. Dorazilo třicet hráčů, mezi nimi dvě děvčata.
Borci se rozlosovali do čtyřčlenných
skupin, v nichž si zahrál každý s každým, poté byli nasazeni do pavouka,
v němž se hrálo na tři vítězné sady.
Všechny čtyři stoly byly plně vytíženy celé odpoledne. Ti nejlepší byli na
závěr za zvuku fanfár dekorováni medailemi a diplomy.

TVRDÝ BOJ. Dětský vánoční turnaj malých řevnických badmintonistů se uskutečnil 28. prosince. Ve finále se utkali Radek Cmíral z Letů s Annou Dvořákovou z Haloun. Boj to byl opravdu velmi tvrdý - Radek vyhrál 2:1 na sety;
ve třetím setu zvítězil těsně 22:20.
Text a foto Bohumil KOS, Řevnice

Děvčata si zahrála ve skupinách, byla
nasazena do pavouka a nakonec se utkala mezi sebou. Vítězství vybojovala Anja Bílá z Lysé nad Labem, stříbrná byla Šárka Pastorková z Karlštejna. Kategorii mladších juniorů (12
hráčů) vyhrál Aleš Kurfürst z Milovic, na druhém místě se umístil Lukáš Bláha z Roztok u Prahy, třetí byl
Václav Veverka z Ořecha.
Kategorii starších juniorů (16 hráčů)
vyhrál Vladimír Vácha ze Řevnic,
druhý byl Mirek Břížďala z Karlštejna, třetí Jan Veverka z Ořecha.
Zadní Třebaň důstojně reprezentovali
především sourozenci Martin a Jakub
Malý, Matěj Fürst, Tomáš Břížďala,
Daniel Sedláček a Lukáš Petřík. Na
závěr obdržel každý malý vánoční
balíček. Jaroslava ZAVADILOVÁ,
KČT Zadní Třebaň

NEJMLADŠÍ. Část nejmladších účastníků zadnotřebaňského turnaje ve
stolním tenisu. Foto Jan ZAVADIL
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