
Poberouní - Kdy byla tak tuhá zi-
ma naposledy? Na to si pamatuje
jen málokdo. Rekordní mrazy na-
měřili meteorologové hned na ně-
kolika místech středních Čech.
Mimo jiné v »poberounských« Do-
břichovicích a v »podbrdských«
Neumětelích.
Nejníže teploty klesly v noci z 10.
na 11. a z 11. na 12. února - mnohde
bylo až 24, či dokonce 25 stupňů
pod nulou! V sobotu 11. 2. ráno a
dopoledne měly vlaky z Prahy do
Berouna zpoždění až několik desítek
minut - mezi Zadní Třebaní  a Řev-
nicemi praskla kolej!
Extrémní teploty ale panovaly něko-
lik dní - už z 9. 2. na 10. 2. meteoro-
logové na mnoha místech Středočes-
kého kraje naměřili -20 °C. V Dob-
řichovicích bylo podle MfD -19,2, v
Neumětelích -18,8 °C. 
S tuhými mrazy se kromě lidí potý-
kají i zvířata. Nejen ta volně žijící v
přírodě, ale i hospodářská. Chovatel
skotu Martin Homola z Bělče svým
kravám kvůli počasí upravil »jídel-
níček«. „Masný dobytek se s těmito

teplotami vyrovná, když má dobré
krmení. Proto se teď musí krmit tím
nejlepším, co hospodář má - pořád-
ným senem, siláží, jádrem,“ řekl Ho-
mola. „Voda zamrzá, proto musíme
volit náhradní řešení, třeba ji přivézt
až na pastviny. Paradoxní je, že lidi
zvířata litují, ale novou stáj s bezva
zázemím pro skot, kterou chceme
stavět, mnozí odsuzují,“ dodal.
Provoz hotelu pro psy v Zadní Tře-
bani teploty hluboko pod nulou neo-
vlivnily. „Na mrazy jsme připraveni.
Máme vyhřívanou halu, více jsme
topili a s pejsky se chodilo na pro-
cházky jen na chvíli,“ říká zaměst-
nanec Alek Radabolski a dodává, že
psů v tuto chvíli mají »v práci« jen
pět. „To ale není v důsledku mrazů -
menší zájem o naše služby je v těch-
to měsících vždy,“ dodává s tím, že
koně, o které se v Zadní Třebani také
starají, tráví většinu dne ve stájích. 
Lidé by se před mrazem měli chránit
teplým oblečením - malé děti, ne-
mocní a staří lidé by měli omezit po-
hyb venku.      (Dokončení na straně 3)

Petra FRÝDLOVÁ

Chtěl rozmrazit vodu, málem zapálil dům
Řevnice - K požáru rodinného domu byli 4. února odpoledne voláni řev-
ničtí profesionální hasiči. Když dorazili, zjistili, že oheň úmyslně založil
obyvatel domu - chtěl rozmrazit zamrzlou vodu!
Hned dvě hasičská auta vyjela hasit požár domu v Řevnicích. „Na místě
osmičlenná jednotka zjistila, že se jedná o zapálený odpad - PET lahve, mo-
litan, papír...“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera. „Směs všeho možného
byla nahrnuta k venkovní  stěně domu na místo, kde měla vlivem nízkých
teplot zamrznout voda. Muž se jí tímto způsobem snažil rozmrazit,“ dodal.
Hasiči nařídili uživateli, aby oheň okamžitě uhasil. „Pak jsme v dýchací
technice silně zakouřený dům prozkoumali z důvodu možného výskytu dal-
ších osob a nebezpečí rozšíření požáru,“ uzavřel Vintera s tím, že zasahují-
cí jednotka na místě spolupracovala s policisty. (mif)

Dobřichovice - Ve V.I.P. zprávách a
také v pořadu Soukromá dramata
TV Prima  jste mohli minulý týden
vidět moderátora Janka Kroupu v

zamrzlé Berounce u dobřichovické-
ho zámku. Jeho kolega Josef Klíma,
který je v Dobřichovicích doma, ho
»naoko« zachraňoval. „Byl to nápad
naší šéfredaktorky Jitky Obzinové,
jež má chatu v Mokropsech,“ řekl
Klíma. Na místě byli hasiči i řevnic-
ká záchranka. „Vše se odehrálo v
klidu a míru, za asistence potápěče,“
sdělil majitel záchranky Bořek Bu-
líček. Kroupa si vykopal díru v ledu
a pak do ní »jako« spadl. Aby nena-
chladl, byl oblečen do speciálního
obleku. Akce dopadla dobře - u dob-
řichovického jezu se Kroupa jen tak
»okoupal«. (Dokončení na str.9)   (pef)

Foto Bořek BULÍČEK

V tomto čísle Našich novin
* Holky lákal Jirka Korn - strana 2

* Do Všeradic dorazí Srstka - strana 5

* Zmrzlé maškary potěšilo ohřívadlo
- strana 11

Rekordních sedmnáct předškoláčků
dorazilo zkraje února k zápisu do
první třídy Základní školy v Zadní
Třebani. Dlouhodobý průměr přitom
je deset dětí! Nikdo nepodal žádost o
odklad školní docházky, což je po
mnoha letech také ojedinělá situace.
Děti předvedly znalosti a dovednos-
ti, jichž nabyly ve školce i doma, ob-
držely pamětní list na první návště-
vu školy a vybraly si dárky, které jim
připravili jejich budoucí spolužáci. I
když ještě není úplně jasné, jak se
tolik dětí do naší školy vejde, všich-
ni se na ně moc těší! 

Text a foto Božena MusiLová,
ředitelka ZŠ Zadní Třebaň

POPRVÉ NA LEDĚ. Většina dospělých má zimy plné zuby, zato děti si jí uží-
vají. Třeba při bruslení na rybníku ve Svinařích.             Foto NN M. FRÝDL

Mrazy lámaly rekordy:
Mnohde bylo až -24!

S NÍZKÝMI TEPLOTAMI SE POTÝKAJÍ LIDÉ I ZVÍŘATA

14. února 2012 - 3 (564) Cena výtisku 7 Kč

U jezu řádily zombie!

Na děti se těšíme. Ale nevíme, zda se vejdou...Kroupa skončil v řece, »zachraňoval« ho Klíma
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Bude-li vypsána dotace, požádáme o ni
OBYVATELE ZADNÍ TŘEBANĚ ČEKÁ OMEZENÍ PROVOZU NA ŘEVNICE, BUDE SE OPRAVOVAT MOST

Sužují nás velké mrazy, po ulicích
chodíme tak »zakuklení«, že jeden
druhého ani nepoznáme. I sníh na-
padl, takže ještě musíme dávat pozor,
abychom neuklouzli… Také se vám
ráno nechce z postele?
Ale práce se sama neudělá, zastupi-
telé Zadní Třebaně se stále scházejí

každé úterý na pracovní poradě - 7.
2. se konalo veřejné zasedání, na
kterém byla odsouhlasena Výroční
zpráva obce za rok 2011. Je v ní shr-
nuta práce zastupitelstva za loňský
rok a vše důležité, co s naší obcí sou-
visí. Jedná se především o stav vodo-
vodu a kanalizace v obci, zprávu o

financích, pojistných smlouvách, o
hospodaření školy a školky, opravy
cest, odpady, statistiky, povodně,
činnost spolků... Zpráva je k dispozi-
ci na internetu i úředních deskách.
Ohledně vodovodu a kanalizace –
jsme připraveni žádat o dotaci, jak-
mile bude nějaká vypsána. Trasu ka-
nalizace máme vyřešenou, získali
jsme pozemek pro vodojem i pro ATS
stanici, čekáme jen na poslední sm-
louvu na vedení řadu. Bude vypsáno
poptávkové řízení na vypracování
studie plánu rozvoje obce. Zastupi-
telé obce vyhodnotili jako jedno-
značně efektivní i přínosný nový sy-
stém umístění kontejnerů na odpad.
Podrobnosti včetně plánovaných úp-
rav jsou opět k dispozici na webo-
vých stránkách i úředních deskách.
V letošním roce máme v plánu, kro-
mě zahájení výstavby vodovodu a
kanalizace (pokud získáme dotaci),
další úpravu hřiště nad školou, bez-
pečnostně vyřešit situaci přechodu k
budově hasičské zbrojnice i další úp-
ravu vzhledu obce – péčí o zeleň a
pokračujícím »zkulturněním« vzhle-
du stanovišť kontejnerů na odpad.
Dle dostupných informací nás čeká
omezení provozu na Řevnice vzhle-

dem k plánované přestavbě mostu
proti prodejně – jde o akci financo-
vanou Středočeským krajem.
Na 10. března připravujeme první
oficiální ročník Třebožraní, ale do té
doby se ještě uvidíme 18. února na
masopustu.       Stanislav BAlíček,

starosta Zadní Třebaně

Pojďte, Holky, do zákulisí, zve vás pan Korn...
VÝPRAVA Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ VYRAZILA DO PRAŽSKÉHO DIVADLA HYBERNIA NA MUZIKÁL QUASIMODO

KAM S NÍ? Už přes čtvrt roku hyzdí
řevnické náměstí odstavená avia, jež
je navíc nebezpečně zaparkovaná v
křižovatce před salónem Klementý-
na. Ohavná plechová bouda s nep-
latnými známkami emisní a technic-
ké kontroly, z níž vytéká nafta a olej,
nezajímá ani policii ani starostu. Na
vrak počmáraný sprostými malůvka-
mi si stěžují nejen majitelé přileh-
lých provozoven, ale i návštěvníci měs-
ta. K rukám bývalého místostarosty
Jiřího Drvoty koncem loňského roku
doputoval dopis provozovatelů saló-
nu i jeho zákazníků, kteří žádají od-
stranění vraku. Drvota informoval
policii i starostu a žádal řešení. Nic
se nestalo. Auta, jež mají registrační
značku - to platí i v tomto případě -
nejsou vraky a nerozhodne-li poli-
cie, že brání provozu, pokud by byla
odtažena, musí být vrácena na mís-
to. Avia ale stojí v křižovatce, čímž
její majitel porušuje předpisy, navíc
nemá platné známky. Takže: Kam s
ní?              Petr koZák, Řevnice

Foto Jiří DRvoTA

Stavbou roku může
být i ta vaše...
Střední Čechy - První ročník veřej-
né soutěže Stavba roku Středočes-
kého kraje 2012 vyhlásilo středo-
české hejtmanství.
„Přihlášeny mohou být stavby vše-
ho druhu na území Středočeského
kraje - nové i rekonstrukce, urbanis-
tické realizace i úpravy krajiny, by-
tové i nebytové budovy, stavby ve-
řejné infrastruktury dopravní i tech-
nické, energetické i vodohospodář-
ské stavby,“ uvedla mluvčí krajské-
ho úřadu Berill Mascheková s tím,
že soutěž se týká staveb uvedených
do provozu nebo zkolaudovaných
od 1. 1. 2009 do 29. 2. 2012. Uzá-
věrka je 29. 2., podrobnosti najdete
na www.stavbaroku.cz .             (mif)

Anglicky se každý pátek
mluví v zadnotřebaňské
mateřské škole. Do vzdě-
lávacího plánu předškolá-
ků byl totiž poprvé zařa-
zen také cizí jazyk. Klo-
kanka Lulu a kocourek
Cookie už děti seznámili s
počítáním do tří, žlutou a
modrou barvou, názvy ně-
kterých hraček i zvířátek,
pozdravy, počasím i mno-
hým dalším. Výuka probí-
há hravou formou plnou
veselých písniček, pohy-
bových aktivit a her. Ne-
chybí ani opakování slov-
ní zásoby dle obrázků
schovaných v klokaní kap-
se a vypracovaní jednoho
pracovního listu, který je
třeba vybarvit i dozdobit

samolepkami. Před vánoč-
ními svátky jsme dokonce
vytvořili pro rodiče opra-
vdové anglické přání a ně-
jakou pěknou dekoraci jim
určitě přichystáme i na Ve-
likonoce.
Všech třináct malých Ang-
ličánků si páteční setkává-
ní s cizím jazykem užívá.
Je zřejmé, že příští rok z
nich budou šikovní prv-
ňáčci. I pro mne angličtin-
ka v naší mateřské škole
znamená krásně stráve-
ných 40 minut. Za největší
odměnu považuji, když na
mě moji svěřenci přes ce-
lou chodbu vesele halekají
Hello, hello!

Ivana ŠEVČÍKOVÁ,
ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku se
rozjely do Prahy, aby tam v divadle
Hybernia zhlédly muzikálové před-
stavení Quasimodo. Do zdejší kavár-
ny, kde jsme se před začátkem ob-
čerstvovali, nás přišla přivítat paní
Ema, která nám vždy obstarává vstu-
penky. Tentokrát nás navíc pozvala
do zákulisí, aby nás představila Jiří-
mu Kornovi, jehož všichni obdivuje-
me. Protože nás bylo opravdu hod-
ně, šla jsem jen já sama - v zastou-
pení Holek. Byl to silný zážitek! Pan
Korn byl již připraven na vystoupe-
ní, takže jsem viděla zblízka nádher-
ný kostým, a k tomu jeho srdečnost
předčila veškerá má očekávání. Na
plakát, který jsem měla s sebou, nám
napsal věnování, které vložíme do
kroniky. Docela se, myslím, pobavil
krátkým rozhovorem, kdy jsem mu

říkala, co vše u nás děláme. Byl pro-
stě velmi příjemný a milý. Moje na-
dšení se pak znásobilo zhlédnutím
představení. Všichni jsme byli okou-
zleni - nádherná muzika, zpěvy, vy-
stoupení tanečníků, kulisy... Nebylo
tam jediné hluché místo. Měli jsme i
husí kůži a dokonce došlo i na slzič-
ky.  Korn jako Claudius Frollo, Ro-
man Vojtek jako Phoebus, Esmeral-
da - Markéta Procházková, Quasi-
modo - Csongor Kassai i Špindíra -
Jan Cina nás přímo očarovali. Ani
jsme nedýchali, jen pozorovali a  vy-
chutnávali každý moment. Byl to po
dlouhé době jedinečný zážitek. Ce-
lou cestu domů jsme rozebírali, hod-
notili a pochvalovali si, že jsme moh-
li večer strávit tak bezvadně. Vzpo-
mínat na to budeme ještě dlouho!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Hello, hello! halekají chodbou předškoláci
KAŽDÝ PÁTEK SE V ZADNOTŘEBAŇSKÉ ŠKOLCE VYUČUJE ANGLIČTINA

NEMOHLY SE DOČKAT. Natěšené hlásnotřebaňské Holky v rozpuku před
představením Quasimodo, které zhlédly v Praze. Foto ARCHIv

VESELÉ VYPLŇOVÁNÍ. Děti vyplňují pracovní listy z
učebnice Cookie and friends, na kterých se seznamují s
pojmy plane, doll a ball.     Foto Helena Ševčíková
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Kdykoliv je možné začít znovu. A lépe
ŠÁRKU HAŠKOVOU DO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NÁRUČ PŘIVEDL JEJÍ VLASTNÍ KOLAPS

Silné mrazy komplikovaly dopravu
na železniční trati Beroun - Praha.
Koleje popraskaly nejen mezi Tře-
baní a Řevnicemi, ale 6. 2. také mezi
Radotínem a Smíchovem. Provoz
byl omezen téměř čtyři hodiny.
Berounka je na většině svého toku
zamrzlá, v některých úsecích, třeba u
Karlštejna či Mokropes, se hromadí
ledové bariéry. Pracovníci Povodí

Vltavy led monitorují. „Nemáme hlá-
šeny problémy související s výsky-
tem ledových jevů,“ řekla 9. 2. mluv-
čí Povodí Vltavy Michaela Pohůn-
ková s tím, že její kolegové kontro-
lují hlavně místa, kde se potíže s le-
dem vyskytly už dříve.
Situaci na řece »bedlivě sleduje« i
černošická radnice. „Nebojíme se
klasické povodně, ale jsme si vědo-

mi rizika lokální záplavy,“ sdělil NN
starosta Černošic Filip Kořínek. „Bu-
de záležet na tom, jestli silná vrstva
ledu nahromaděného u Mokropes při
oteplení povolí a odpluje včas, nebo
jestli naopak v nejužším a nejmělčím
úseku řeky zůstane příliš dlouho.
Pak by bránila pohybu ker připlou-
vajících shora a hrozilo by ucpání
proudnice řeky i rychlé stoupnutí

hladiny. V poslední době jsme to bo-
hužel zažili až příliš často,“ dodal.
Noc ze soboty na neděli 12. 2. byla
podle meteorologů poslední takto mra-
zivá. V druhé půlce února se má vý-
razně oteplit. Denní teploty se mají
pohybovat kolem nuly a na konci
února dokonce až sedm stupňů nad
nulou. Po zbytek měsíce by mělo vy-
datně sněžit.       Petra FRÝDLová

Řevnice - Šárka HaŠková již
přes tři roky pracuje pro občanské
sdružení a stacionář Náruč. Má na
starosti propagaci, organizuje výs-
tavy, vernisáže, besedy i akce pro
veřejnost. v současné době je za-
městnána přípravou plesu.
Náruč chystá další ples, kdo vymýš-
lí témata a jaké bude to letošní? 
Téma často vybereme na plese pře-
dešlém, naši hosté jsou totiž velmi
inspirativní. Definitivní název je pak
kolektivním rozhodnutím celého pří-
pravného týmu. Letošní maškarní
ples, který se ve zrekonstruovaném
sále Sport Centra Liďák v Řevnicích
bude konat 31. března, je už osmý a
jeho tématem je MUZIKÁL. Kromě
DJ Oldy Burdy diváky zpěvem po-
těší Martin Pošta a Žaneta Železná.
Čeká je i předtančení, tombola a sou-
těž o nejlepší muzikálovou masku.   
V jakém duchu jste se bavili na mi-
nulých plesech?
Plesů je v tomto období mnoho. My
chceme být originální. Tím, že si ná-
vštěvník musí vymyslet a připravit
masku, se stává aktivním a více se
pak na akci těší. Tak vznikl nápad
tematických plesů. Ty první byly
spíš takovým velkým mejdanem s
atraktivními kostýmy třeba ve stylu
Z národů ať jsme různých, Brdské
hvozdy či Komiksové postavy. Fan-
tazii se meze nekladou. Jsme rádi,
když si upracovaní dospělí užijí le-
graci a zábavu. 
Výtěžek z plesu jde na podporu ob-
čanského sdružení Náruč. Co se za
něj pořídí? 
Výtěžek chceme použít na koupi ne-
zbytností, bez kterých se naše práce
neobejde, nebo vybavení, které už
delší dobu potřebujeme. Jsou to
hlavně kancelářské potřeby, fotoapa-
rát, vybavení kuchyní a televizor do
stacionáře. 
V Modrém domečku již delší dobu
funguje výtvarný ateliér, čím se za-
bývá a co je jeho nynější náplní?
Výtvarný ateliér Náruč poskytuje
klientům možnost využívat službu

sociální rehabilitace a současně pra-
covat v klidném, nestresujícím pro-
středí, kde je čas na povídání si jak s
terapeutem, tak s kolegou v práci.
Rozvíjí se jemná motorika, kreativi-
ta a celkově klient zažívá uvolnění
díky účinkům arteterapie. V součas-
né době zde moji kolegové tvoří
dekorace a přání na Velikonoce -
různá zavěšovací kuřátka či zapicho-
vací zajíčky s vtipnými motivy.  Bu-
deme rádi, pokud nám někdo do-
nese vhodný materiál na výrobu těch-
to dekorací. Sháníme použité od-
střižky filců, bavlněné látky s drob-

ným vzorečkem, stuhy, papíry, kar-
tony, vlny, bavlny, knoflíky...
Modrý domeček používá mnoho
zdrojů  na podporu fungování. Jaká
je současná situace?
Současná situace občanského sdru-

žení Náruč je, řekla bych, stabilizo-
vaná. Tedy - do roku 2013. To je rok,
do jehož konce čerpáme zdroje z Ev-
ropských fondů. Jaká bude situace
po roce 2013, uvidíme. Snažíme se
nestát, a nečekat na almužnu od stá-
tu. Tvrdě pracujeme v kavárně a hle-
dáme samozřejmě i další zdroje pod-
pory našich neziskových projektů.

Máme v úmyslu se dále rozrůstat.
Zaměstnanců i nápadů stále přibývá. 
Čím jsi chtěla být jako dítě?  Přála
sis už pracovat v sociální sféře - po-
máhat lidem, zachraňovat zvířata,
omývat kameny od ropných skvrn?
Jako úplně malá jsem chtěla být
baletkou, potom žokejkou. Po té, co
mě babička nechávala v osmi letech
prodávat ve smíšeném zboží, jsem
chtěla být prodavačkou. Moc se mi
líbila komunikace se zákazníky a vů-
ně mýdel. Také mě lákala fotografie.
Jenže maminka rozhodla, že když se
dobře učím, mám jít na školu. Vystu-
dovala jsem pedagogiku a byla ze
mě učitelka ve školce. Studovala
jsem i herectví. Maminka pracovala
v Rehabilitačním ústavu Kladruby,
takže kontakt s handicapovanými mi
nechyběl ani za komunismu. Na st-
řední škole jsem skládala a zpívala
písničky o dětech z dětského domo-
va s rockovou kapelou. Už na zák-
ladce mě oslovila hra na slepé (něco
ve stylu zkuste se doma pohybovat
hodinu se zavázanýma očima). Není
nad vlastní zkušenost - lépe chápete
co takový člověk potřebuje. Nejvíce
mi ale otevřel oči můj vlastní kolaps. 
Co se stalo?
Podlehla jsem dlouhodobému stresu.
Dvě malé děti, stavba domu, budo-
vání zahrady, manžel pracovně vytí-
žen, prarodiče daleko... Člověk si
stále říká: Musím jet na maximum,
to zvládnu, ještě tohle a pak si odpo-
činu. Odpočinek odsouváte a - na-
jednou se z toho zhroutíte. Celý ži-
vot se vám převrátí naruby a vy pře-
hodnotíte mnoho věcí. Už vám nezá-
leží na tom, zda je doma stále nakli-
zeno, a co si o vás kdo pomyslí. Chá-
pete, že nejdůležitější je zdraví, po-
hoda, klid a všední drobnosti. Tuto
zkušenost je třeba předávat dál, pro-
tože nikdo z nás neví, kde má hrani-
ce únosnosti. V dnešní uspěchané do-
bě je důležité umět relaxovat. A to
mě přivedlo do Náruče. Chci dávat li-
dem naději, že jde kdykoliv začít zno-
vu a lépe.  Helena PELIkáNová

CIKÁNKA. Za cikánku se Šárka Hašková oblékla při oslavách 10. výročí za-
ložení Náruče. „To jsem celá já,“ komentovala převlek. Foto Pavel DUDÁK

Mrazy lámaly rekordy, mnohde bylo až 24 stupňů pod nulou!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

LEDOVÉ BARIÉRY. Led, který se na Berounce nahromadil u Mokropes… …a u Karlštejna. Foto NN M. FRÝDL
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Zombie u »jezu«: příšerná podívaná!
POHLED NA NĚKTERÉ Z ÚČASTNÍKŮ PÁRTY V DOBŘICHOVICÍCH BYL DOSLOVA JEN PRO OTRLÉ...

Další z tematických večerů se konal
4. února na Jezu dobré naděje v Dob-
řichovicích. Tentokrát tu majitel této
restaurace Martin Ozzane  a jeho ka-
marádíčci z mokré čtvrti připravili
hostům i přátelům  temnou  a »krva-

vou« Zombie párty. Převlek oživ-
lých mrtvol a upírů sice nebyl pod-
mínkou vstupu, přesto se mnoho pří-
chozích na svém démonickém  zjevu
doslova vyřádilo. Jestli v tomto »sta-
vu« přijeli na místo konání párty vla-
kem, musel to být pro spolucestující
docela zážitek... Pár jedinců vypada-

lo tak, že pohled na ně byl doslova
jen pro otrlé - vévodila jim podle
mého soudu slečna, která měla přes
obličej obrovský zip. Vážně příšerná
podívaná... 
O Martinovi Ozzane a jeho kumpá-
nech je známé, že se snaží nachystat
netradiční zážitky. Tento jistě všech-

na očekávání naplnil. Další akce v té-
to nestandartní  hospodě  budou ná-
sledovat. Fanoušci pekelných strojů,
potetovaných týpků i slečen, zkrátka
výjimečných prožitků, máme se nač
těšit!           Helena PELiKÁnOVÁ,

Zadní Třebaň 
Jakub KaDEŘÁBEK, Řevnice

Řevničtí uspěli v soutěži žáků uměleckých škol
DO KRAJSKÉHO KOLA, KTERÉ SE BUDE KONAT V BRANDÝSE NAD LABEM, SE JICH PROBOJOVALO HNED NĚKOLIK

ZOMBÍCI. Hosté dobřichovické Zombie párty. Foto arCHiv

Kina v okolí
KINO LITEŇ
17. 2. 18.00 MISTROVSKÝ PLÁN
28. 2. 18.00 VYMĚŘENÝ ČAS

KINO ŘEVNICE
V lednu a únoru kino nehraje.

CLUB KINO ČERNOŠICE
14. 2. 20.00 MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
28. 2. 20.00 PŮLNOC V PAŘÍŽI

KINO MÍR BEROUN
14. 2. - 15. 2. 17.30 JACK A JILL
13. 2. 17.30 SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ
14. 2. 20.00 LURDY
15. 2. - 16. 2. 20.00 NEBEZPEČNÁ
METODA
16. 2. 15.30 MISSION IMPOSSIBLE -
GHOST PROTOCOL
16. 2. - 19. 2. 15.30 (Čt 18.00, Pá 17.30)
CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 3D
17. 2. - 23. 2. 17.30 a 20.00 (Pá 20.00,
Ne-Po 18.30, Út 17.30) SIGNAL
21. 2. 20.00 PERFECT SENSE
23. 2. 15.30 RUMOVÝ DENÍK
24. 2. - 25. 2. 17.30 (So 20.00)
SPECIÁLNÍ JEDNOTKA
24. 2. 20.00 LÁSKA JE LÁSKA
25. 2. - 26. 2. 15.30 MODRÝ TYGR
26. 2. - 27. 2. 18.30 MUŽI, KTEŘÍ
NENÁVIDÍ ŽENY
28. 2. - 29. 2. 17.30 (St 20.00) KON-
TRABAND

KINO RADOTÍN
15. 2. a 17. 2. 20.00 JEDEN MUSÍ Z
KOLA VEN
16. 2. a 18. 2. 17.30 CESTA NA
TAJUPLNÝ OSTROV 2 3D
16. 2. 20.00 SIGNÁL
17. 2. a 22. 2. 17.30 MONSTRA
OCEÁNŮ 3D
18. 2. 16.00 KRAKONOŠOVY POHÁDKY
18. 2. 20.00 NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
19. 2. 16.45 AIDA - záznam opery
21. 2. 17.30 CESTA NA TAJUPLNÝ
OSTROV 2 3D
21. 2. 20.00 NEVĚSTINEC
22. 2. 10.00 LÁSKA JE LÁSKA
22. 2. 19.00 ČERNOBÍLÝ SVĚT
23. 2. 17.30 ALOIS NEBEL
23. 2. 20.00 KŘTINY
24. 2. a 28. 2. 17.30 MODRÝ TYGR
24. 2. a 28. 2. 20.00 TOHLE JE VÁLKA
25. 2. 16.00 SKŘÍTKOVÉ A TROLOVÉ
25. 2. 17.30 LE HAVRE
25. 2. 20.00 UNDERWORLD: PROBU-
ZENÍ 3D

Výstava v domečku zve na Toulky Paříží
Výstava fotografií Toulky Paříží je do 4. března instalována v kavárně Mo-
drého domečku na řevnickém náměstí. Autor snímků Zdeněk Blecha je vla-
stním povoláním kuchař, a ne ledasjaký - vařil třeba pro Billa Clintona či
Michaila Gorbačova. Jeho největší vášní je však právě fotografie, přede-
vším pak ta reportážní, dle slov autora »obyčejné dění ulice«. Nostalgickou
náladu vám při zhlédnutí výstavy navodí černobílé snímky dobře známých
míst v Paříží, jako je třeba Vítězný oblouk, Eiffelova věž, Martovo pole či
fontána na náměstí Svornosti. Pro nás, kteří si z dětství či mládí vzpomíná-
me na roztržitě potrhlého komika Pierre Richarda, budou  potěšením je-ho
portréty zachycující ho v současnosti. Známý herec je i jako mnoho dalších
vlastníkem několika fotografií Zdeňka Blechy. Ten se také účastnil soutěže
s názvem Praha fotografická a svým uměním finančně podporuje práci dět-
ského fondu OSN UNICEF. Helena PeLiKánová, Zadní Třebaň

Tipy NN
* Karnevalový Valentýnský candr-
bál se koná 14. 2. od 16.30 v těloc-
vičně ZŠ Liteň. Pro děti jsou připra-
veny hry, soutěže i prima muzika.
Vstupné 10 Kč.                               (ek)
* Představení Divadla na Jezerce
Kumšt, v němž hrají Jan Tříska, Jan
Kačer a Jan Hrušínský, můžete vidět
15. 2. od 20.00 v SD Plzeňka Be-
roun. Miloš KEBRLE
* Radek Tomášek a Miroslav Pale-
ček zahrají 18. 2. od 18.00 v restau-
raci U Janů Karlštejn. Vstupné 100
Kč, rezervace vstupenek na tel.: 605
219 104. Helena KOLÁŘOVÁ
*  Klasická pohádka Dlouhý, Širo-
ký a Bystrozraký v nastudování lout-
kového divadla z Českých Budějo-
vic se bude hrát v sále České pojiš-
ťovny Beroun 19. 2. od 17.00.  (mk)
* Radůza vystoupí v Clubu Kino
Černošice 21. 2. od 20.00.            (vš)
* Písničkář Vladimír Čáp koncertu-
je 21. 2. od 20.00 v kavárně Jiná
káva Beroun.          Miloš KEBRLE
* 2. Vinařský bál hostí 25. 2. res-
taurace U Janů Karlštejn. Od 19.00
hraje kapela Petra Rampase, vinař-
ská tombola, vstupné 100 Kč.    (rik)
* Černošicko-pražskou kapelu Con-
tami Nation uslyšíte v Clubu Kino
Černošice 25. 2. od 20.30.            (vš)
* Pohádku na motivy Boženy Něm-
cové O dvanácti měsíčkách zahraje
divadlo Žlutý kopec 26. 2. od 15.00
v sále dr. Fürsta Dobřichovice. (pef)
* Díla, jež v letech 2006-11 vznikla
na malířských Art sympoziích ve Vše-
radicích, jsou v místní galerii M. D.
Rettigové vystavena do 26. 2.    (syš)
* Písničkář a karikaturista Mirek
Kemel představí písně z CD Krajem
šel anděl 28. 2. od 20.00 v kavárně
Jiná káva Beroun. (mk)
* Výstava vítězných fotografií 6.
ročníku fotografické soutěže Olym-
pus Foto Akademie potrvá v zámku
Dobřichovice do 31. 3.                (pef)

Řevnice - Okresního kola soutěže základních
uměleckých škol v sólovém zpěvu i ve hře na
dechové dřevěné a žesťové nástroje se zkraje
února zúčastnili žáci ZUŠ Řevnice. Mezi pade-
sátkou zúčastněných jich uspělo hned několik.
Soutěže, které se konaly v ZUŠ Dobřichovice a
Černošice, svými žáky obeslaly i umělecké školy
z Roztok, Libčic, Vraného a Jesenice. „Porota by-
la složená z pedagogů zúčastněných škol, ale žád-
ný z pedagogů nesměl hodnotit svého žáka ani dě-
ti ze »své« školy,“ sdělil jeden z tatínků, který byl
soutěži přítomen. 
V sólovém zpěvu se z řevnických dětí na 1. místě
s postupem umístila Zuzana Valešová, Julie Slo-
venčíková obdržela čestné uznání. Ve hře na zob-
covu flétnu patří 1. místo s postupem Elišce Kiro-
vě, stejně jako Štěpánce Sklenkové, druhé místo
vybojovaly Barbora Kostlánová, Anna Masnerová
i Kristýna Lacigová, Barbora Konečná skončila
třetí. Ve hře na klarinet si prvenství a postup »vy-
hráli« Kateřina Čermáková, Kamila Kubinová i

Jindřich Paukert. A co na postup říká jedna z flét-
nistek, Eliška Kirova? „Z vítězství mám velkou
radost,“ tvrdí s tím, že prý ani neměla trému. 
„To je pravda,“ přitakává její maminka Lucie Ki-
rova. „Eliška má flétnu ráda, vezme ji prostě do
ruky a jen tak si hraje, co třeba slyší. Myslím, že
hlavně ta její bezprostřední radost z hraní v soutě-
ži sehrála velkou roli.“ 
Podle Kirovy její dceru hudba moc baví. Navíc
prý má výbornou učitelku Kristinu Němečkovou,
která v ní kultivuje vztah k hudbě. „A naštěstí také
účinkuje na veřejnosti od malička, nejprve v No-
tičkách, pak v Kühnově sboru, takže se nebojí,“
říká. „Ve své kategorii měla nejvyšší počet bodů,
i když tam byly většinou děti starší. Není ale důle-
žité, jestli bude vyhrávat soutěže. Daleko raději
budu, když Eliška neztratí třeba v pubertě o hudbu
i nástroj zájem.“
Krajské kolo soutěže dechových nástrojů se bude
konat od 20. do 22. března v Brandýse nad La-
bem.  Petra FRÝDLOVÁ

V Kině se dozvíte, Jak sloni k chobotu přišli 
Výpravnou pohádku O zvědavém slůněti aneb Jak sloni k chobotu přišli mů-
žete vidět 26. února v Clubu Kino Černošice. Divadelní pohádka s písnič-
kami vznikla podle bajky R. Kiplinga Sloní mládě, což napovídá, že děti
kromě  slůněte uvidí i další členy jeho africké rodinky – velké loutky sloních
rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opice, pštrosa i mnoha jiných. Ocitnou se
v Africe a stanou se svědky dlouhé cesty zvědavého slůněte. Navíc se dočka-
jí i ponaučení, jak to u správných bajek má být. Představení začíná od
16.00, vstupné činí 70 Kč. Pavel BLaženín, Černošice

VÍTĚZKA. Eliška Kirova s diplomem, který zís-
kala v soutěži žáků základních uměleckých škol. 

Foto Lucie Kirova
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Všeradův kurýr

Ples Klubu přátel školy při ZŠ
F. J. Řezáče a městyse Liteň se
bude konat poslední únorovou
sobotu. Žáci 2. třídy liteňské
školy se sice na ples ještě vypra-
vit nemohou, ale mohli si vy-
zkoušet, jak náročné jsou pří-
pravy. „Nemám co na sebe!“ To
je bezesporu jeden ze dvou nej-
častějších povzdechů. (Ten dru-
hý asi ani nemusíme připomí-
nat: „Nevlezu se do toho, nemů-
žu to zapnout...“) S tím si dru-
háci poradili hravě. Šaty si jed-
noduše nakreslili a užili si při
tom spoustu legrace. 
Tady je jejich vzkaz:
„Maminky žehlí šaty, hledají st-
řevíčky, tatínkové vybírají fe-

šáckou kravatu. A my? My malí,
co na ples ještě nemůžeme, by-
chom vás na něj rádi pozvali.
Při hodinách výtvarné výchovy
jsme se převtělili do designerů,
malířů i stylistů a nakreslili pla-
káty v životní velikosti. Obkres-
lili jsme se a alespoň na papíře
se převlékli do plesových garde-
rób. Nechte se námi zlákat a
přijďte si »zaplesat«. Srdečně
vás zvou nejen druháci!“
Ples se uskuteční 25. února od
20.00 v restauraci Ve Stínu lípy.
K tanci hraje Karavel, vstupné
činí 100 Kč. Vstupenku s mís-
tenkou si můžete koupit ve ško-
le.      Martina VÁCLAVKOVÁ, 

ZŠ Liteň

KONEČNĚ SNÍH! První sníh si na školní zah-
radě užívali osovští školáci. To bylo radosti..

Text a foto Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Galerie M. D. Rettigové ve Všeradicích má i v
nevlídném zimním počasí co nabídnout.  V součas-
né době zde můžete vidět výstavu fotografií dvou
fotografů Aloise Crka a Jiřího Kadeřábka s názvem
Brdy okem objektivu. Jak již název napovídá, jed-
ná se o krajinářské fotografie brdských zákoutí i
míst na druhé straně Brd kolem Komárova. Hodně
míst většina návštěvníků výstavy určitě pozná, ale
o to zajímavější bude prohlédnout si je okem foto-
grafa. Tato výstava za to určitě stojí - pro velký zá-
jem bude prodloužena do 15. března.
Do 26. února můžete zhlédnout výstavu Retros-
pektiva Art Sympozium 2006 – 2011.
V nejbližší době chystáme pro návštěvníky galerie
další akce. V sobotu 3. března v 17.00 bude zahá-
jena výstava obrazů. Na dvacet malířů Nového sd-
ružení pražských umělců zde předvede svá díla.
Výstava bude prodejní a zahájení se zúčastní i au-
toři jednotlivých děl. Na výstavu se můžete přijít
podívat do 15. dubna.
Dalším velkým březnovým lákadlem bude Zámec-
ký večer, který se bude ve všeradické galerii konat
16. března od 18 hodin.  Tentokrát přijal pozvání

světově známý kaskadér Jaroslav Tomsa, zaklada-
tel proslulé »české kaskadérské školy«. Podílel se
na natáčení takových filmů, jako například Ponor-
ka – U 571, Šanghajští rytíři nebo slavný Titanic.
»Kontrovat« ve slovním duelu mu bude rovněž
kaskadér, ale také herec a velký ochránce opuště-
ných zvířat Zdeněk Srstka. 
Na koho se můžeme na Zámeckém večeru těšit v
dubnu? Není to nikdo menší, než známý herec i da-
bér Ladislav Županič a neméně známý herec i mo-
derátor Alfréd Strejček. Jejich návštěva Všeradic
se uskuteční 20. dubna od 18 hodin.

Amerika, Lucembursko..., Všeradice!
Velmi zajímavá a poučná výstava bude zahájena 1.
května – Leporelo Dějiny udatného českého náro-
da. Autorkou je výtvarnice Lucie Seifertová, jež
zároveň vytvořila stejnojmennou knižní předlohu,
která je komerčně velice úspěšná. Již se jí prodalo

skoro 70 000 kusů, což je v dnešní době neuvěři-
telné číslo. Tuto knihu bude možné v rámci výsta-
vy v naší galerii zakoupit. Vznikl i stejnojmenný
stojedenáctidílný animovaný televizní seriál. 
Výstava, která je úspěšně představována nejenom
po vlastech českých, je vhodná pro dospělé, kteří si
mohou doplnit znalosti z historie našich dějin, ale
hlavně je poučná pro školní mládež. Dvojče této
výstavy přeložené do angličtiny objíždí od roku
2006 Spojené státy americké a navštívilo už také
Lucembursko, Bolognu, Frankfurt nad Mohanem,
nebo Moskvu. Proto je pro nás opravdu ctí, že se
nám podařilo získat tvůrce tohoto unikátního díla i
pro všeradickou galerii.
Výstava potrvá od 1. května do 31. května 2012.
Předjaří i jaro 2012 budeme mít nabité opravdu za-
jímavým programem, myslím, že se máme na co
těšit. A těšit se semozřejmě budeme i na vaši návš-
těvu. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Osovské děti si užívaly sněhu

Do Všeradic se chystá Srstka i Županič
ANI MRAZIVÁ ZIMA NEUZAVŘELA GALERII MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ, PROGRAM JE BOHATÝ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 3/2012 (93)

V GALERII JE ŽIVO. Provoz ve všeradické galerii M. D. Rettigové se s mrazivou zimou nezastavil. Na-
opak, je tu pořádně živo. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

ŠATY Z PAPÍRU. Liteňští školá-
ci při výrobě »plesových šatů«. 
Foto Martina VÁCLAVKOVÁ

Venku buďte opatrní, pozor
na sníh, zmrazky a náledí!
Po příjemném lednu nás »navštívily« arktické
mrazy a trápí nás již podle mého názoru dost
dlouhý čas. Sněhová nadílka naštěstí není tak ve-
liká, abychom ji nedokázali včas odstranit z ulic.
Přesto doporučuji občanům zvýšenou opatrnost
při pohybu venku - zajisté by bylo mrzuté pokazit
si hned na počátku roku náladu úrazem způsobe-
ným na zmrazcích či náledí. 
Zvu všechny do tradičního masopustního průvo-
du, který se bude konat 18. 2, a děkuji zúčastně-
ným, zvláště pak Mirce Suché, za organizaci ve-
selice. Abychom potěšili i naše ratolesti, je pro ně
připraven dětský karneval, který se bude konat
25. 2. od 15.00 v hostinci Na Růžku. Cen je dost,
a tak očekáváme hojnou účast našich nejmenších.
Žádám všechny občany, kteří si ještě nezakoupili
známky na popelnice či nezaplatili poplatky za
psy, aby tak učinili v co nejkratším období.   
Děkuji všem, kteří nám zapůjčili staré fotografie
ze života naší obce za jejich laskavost. Prosím i
další, aby prohlédli svá alba a zapůjčili nám his-
torické snímky, které přiblíží i ostatním vzpomín-
ky na život v naší obci.
Přeji nám všem brzký příchod teplejšího období. 

Bohumil STIBAL, starosta VŠERADIC

Šaty jsme si nakreslili...
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SE »CHYSTALI NA PLES«
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Letovský zpravodaj

Medaile chutnaly, byly z čokolády
V LETOVSKÉ MATEřiNcE SE KONALY OLYMPiJSKÉ HRY
Olympijské hry se na přelomu ledna
a února konaly v Mateřské škole Le-
ty. Během týdne se děti dozvěděly
mnoho zajímavostí ze světa sportu a
také si mnohé sporty vyzkoušely.
Olympiádu zahájil běžec v podání
paní učitelky Veroniky, který přinesl
symbolický olympijský oheň. Poté se
děti pustily do jednotlivých disciplín.
První na řadu přišly letní sporty -
gymnastika,  atletika a plavání. Dal-
ší dny jsme se věnovali sportům zim-
ním - lyžování a bruslení. Počasí
nám bohužel nepřálo, ale i tak jsme

si dokázali poradit. Lyžování na trá-
vě (ovšem na opravdických lyžích!) i
bruslení ve třídě na gumových kost-
kách  náramně bavilo nejen caparty,
ale i jejich učitelky. A dokonce jsme
si zahráli i hokej! 
Každá disciplína byla náležitě obo-
dována a poslední den nastalo řád-
né vyhodnocení soutěží. Medaili na-
konec dostali všichni zúčastnění za
fair-play chování a určitě všem také
chutnala - vždyť byla čokoládová!

Magda DRBOHLAVOVÁ,
Veronika KUNOVÁ, MŠ Lety

Celostátní soutěž, z níž mají vzejít
nejlepší kynologické organizace v
České republice, právě spěje do své-

ho finále. Ve hře jsou také letovští
»pejskaři« a rozhodnout o jejich
umístění můžete i vy.
Celostátní soutěž Žebříček základ-
ních kynologických organizací
(ZKO) 2011 a Kynolog roku 2011
poprvé uspořádala společnost Co-
Lin.  Zahájena byla na konci loňské-
ho roku, slavnostní představení vý-
sledků se bude konat 3. března. 
Pořadí v kategorii Nejoblíbenější
ZKO bude určeno počtem hlasů, jež
ta která organizace získá hlasováním
na internetových stránkách
www.ceskakynologie.cz. Zde budou
nejpozději 29. února uvedeny ceny
pro vítěze, stejně jako seznam vý-
herců kategorie Cena pro hlasující.
Pořadí v ostatních kategoriích bude
uveřejněno tamtéž nejpozději do 10.
března. Nejoblíbenější ZKO získá
hodnotné vybavení od specializova-
né firmy . Všechny přihlášené orga-
nizace budou mít navíc jedinečnou
šanci získat roční sponzoringovou

smlouvu od téže firmy.
Žebříček ZKO se stane prvním repu-
blikovým přehledem všech aktiv-
ních kynologických organizací regi-
strovaných v Českém kynologickém
svazu (ČKS). Po vyhlášení výsledků
bude žebříček sloužit jako orientační
rozcestník pro všechny, kteří chtějí
se svým psem prožít aktivní život.
Umožní jim zorientovat se v jednot-
livých kynologických spolcích a
vybrat si takový, který odpovídá je-
jich zájmům. Ať už jde o základní
výcvik, nebo některou z vrcholo-
vých sportovních disciplín.
Do uvedené soutěže se přihlásili i le-
tovští kynologové. Pokud nás chcete

podpořit, máte na to čas ještě do 15.
února, kdy na uvedeném webu skon-
čí hlasování. Pro jednotlivé přihláše-
né ZKO je možné hlasovat pouze
jednou. Hlasy posílejte pilně - vylo-
sovaní hlasující získají pozvánku na
vyhlášení výsledků, jež se bude 3.
března konat v pražském divadle
U22. Zároveň budou vyhlášeny vý-
sledky ankety Kynolog roku 2011.
Večer bude uvádět moderátor České-
ho rozhlasu Vladimír Kroc.
Podívejte se tedy na webovou strán-
ku www.ceskakynologie.cz a hlasuj-
te pro letovské kynology.

Alena VANŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety

TJ Sokol Dobřichovice
nabízí od 1. 4. 2012 do pronájmu 

restauraci v hale BIOS. 
Očekáváme zájemce disponující doklady

potřebnými k provozu restaurace a 
akceptující podmínky pronajímatele.

Bližší infomace poskytne: 
Jiří Geissler, tel. 605 231 332, 

e-mail: jiri.geissler@infocredit.cz

V komíně hořely saze,
hasiči volali kominíka
Mořina, Řevnice - K požáru komí-
na v Mořině vyjížděli poslední
lednový den řevničtí profesionální
i karlštejnští dobrovolní hasiči.
„Hasiči nejprve vybrali hořící pali-
vo z kotle a poté pomocí suchého
štěrku likvidovali požár sazí,“ uvedl
řevnický hasič Pavel Vintera s tím,
že jeho kolegové následně čistili ko-
mín speciálním nářadím. „Velké ko-
mínové těleso nebylo možné dostup-
nými prostředky zprůchodnit. Proto
byla povolána kominická firma,“
dodal Vintera. Profesionálové se po-
té vrátili do Řevnic, karlštejnští do-
brovolní hasiči místo »hlídali« až do
příjezdu kominíka. (mif)

Nejdřív měli přesilu muzikanti,
pak se najednou sál zaplnil...
V létě bývá okurková sezona, v zimě zase plesová.
A upřímně řečeno, ta plesová je mnohem lepší. V
sobotu 4. února se konal Ples v letovském Pivova-
ru MMX. Zpočátku byli v přesile pořadatelé a hu-
debníci, ale pak se najednou sál zaplnil a zavlád-
la skvělá atmosféra. Kapela Karavel hrála taneč-
ní melodie a většina příchozích šla rovnou na
parket. Překvapením večera byl tanečník Karel,
jeden z dvojice skupiny Karel a Karel (Česko Slo-
vensko má talent 2011). Parťák byl bohužel ne-
mocný... Karel, který si všechny pozval na taneč-
ní parket, uspořádal soutěž pro tři vybrané dob-
rovolníky, kteří předvedli perfektní tanečky a oh-
romný smysl pro humor. Kolem půlnoci byla tom-
bola, kde hlavní cenou byl let balonem. Všem,
kteří darovali ceny, patří velký dík, především Ja-
nu Smrčkovi za zmíněný let balonem. V závěru ve-
čera si všichni s chutí zatančili kankán, čardáš,
letkis i další skvělé tance. 
Vy, kteří jste zůstali raději doma, máte šanci zase
za rok. A vám, kteří jste se bavili, děkujeme za vý-
bornou atmosféru a přijďte opět někdy do letov-
ského Pivovaru MMX, nejen na ples...! 

Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

Uspějí Letovští v celostátní soutěži?
SVŮJ HLAS KYNOLOGŮM OD BEROUNKY MŮŽETE POSLAT TAKÉ VY

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 2/2012 (35)

BOUŘLIVÉ FINÁLE. V závěru letovského plesu se přítomní »vyřádili« při tancích jako je kankán, čar-
dáš či letkis. Foto Martina MOTTLOVÁ
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Radost prvňáků: Jedničky odshora dolů
POSLEDNÍ LEDNOVÝ DEN SI ŠKOLÁCI NESLI DOMŮ VYSVĚDČENÍ, TI TŘEBAŇŠTÍ NAVÍC DOSTALI DÁREK

Nejmenší prckové z řevnické základ-
ní školy ukončili bruslařský kurz na
zimním stadionu v Černošicích. Ně-
kolik týdnů pravidelně, a především
pilně, trénovali první krůčky na bru-
slích. Někteří pokročilejší si to již
rozdávali v nelítostných hokejových
utkáních. Nejtvrdší boje se odehrá-
valy mezi kluky z 3. A a 3. B, ale nej-
větší pochvalu si zaslouží ti nejmen-
ší z prvních tříd, kteří vše zvládli na
jedničku, bez úrazů a bez pláče. Po-
děkování patří paní učitelkám, které
se o tyto sportovní aktivity zasluhují.
V únoru děti z 1., 2. i 3. tříd vyrazí
do hor a budou se učit základům
sjezdového lyžování. Doufejme, že z
nich vyrostou zdatní sportovci.

Jaroslav SvITáK, Řevnice

Nejen vysvědčení obdrželi
posledního ledna prvňáčci
v zadnotřebaňské málo-
třídce. Jejich spolužáci ze
sousední třídy jim pod ve-
dením třídní učitelky Mo-
niky Mazúrové přinesli
blahopřání k prvnímu vy-
svědčení. Radost byla
snad ještě větší, než z vy-
svědčení samotného. Sklá-
danka s  vtipnými obrázky
a obsahem drobných dá-
rečků překvapila a potěšila
nejen prvňáčky, ale i třeťá-
ky. Ti dostali blahopřání
už k pátému vysvědčení. 
Čtvrťáci si uvědomili, že
už je v jejich třebaňské
školičce čeká jen to po-
slední - osmé. Než vyjdou
z deváté třídy, dostanou

jich ovšem ještě dalších
deset! 
Dojemné vysvědčení od
nich dostala i ředitelka
Božena Musilová. Zavz-
pomínala na 20 let, kdy
procházela školami jako
žačka a vysvědčení jen do-
stávala. A pak s údivem
spočítala, že příští vysvěd-
čení bude rozdávat již po-
šedesáté! 
Malí i velcí si uvědomili,
že důležité nejsou jen
známky, ale i šťastně pro-
žité roky mládí, strávené
mezi dobrými a pozorný-
mi přáteli. Děkujeme na-
šim spolužákům a paní
učitelce za toto poznání. 

Božena MusIlOVÁ, 
ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

Vysvědčení, respektive pololetní vý-
pis z něj, se poslední lednový den
rozdávalo i v zadnotřebaňské málo-
třídce. Jsme v polovině cesty škol-
ním rokem, a to je čas na zhodnoce-
ní dosavadních výkonů. Naši žáci se
nejprve pokusili o vlastní sebereflexi
chování i znalostí v jednotlivých
předmětech. Někteří se zbytečně
podhodnocovali, jiní se viděli lépe,
než tomu skutečně je. Reálné vidění
sebe sama je ovšem důležité, proto
je dobré se mu učit co nejdříve. 
První a třetí ročník převzal vysvěd-
čení od ředitelky Boženy Musilové,
druhákům a čtvrťákům cenný doku-
ment rozdala třídní učitelka Monika
Mazúrová. Čtvrťáci si pro své mlad-
ší spolužáky připravili drobné dárky,
paní ředitelce vystavili pochvalný
list. Na své první vysvědčení se však
pochopitelně nejvíce těšili prvňáčci.
Všech osm si nakonec odnášelo jed-
ničky odshora dolů. 
Přejeme všem školákům, aby je sa-
mé jedničky provázely nejen do le-
tošního června, ale až do konce škol-
ní docházky. A že vysvědčení nedo-
padlo zrovna tak, jak jste chtěli? Ne-
zoufejte, nic nebrání tomu, aby byl
konec zmiňované cesty korunován
úspěchem.      Ivana ŠEVČÍKOVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Nejtvrdší boje na ledě sváděli třeťáci
MALÍ ŘEVNIČTÍ ŠKOLÁCI UKONČILI BRUSLAŘSKÝ KURZ V ČERNOŠICÍCH

Třebaňští školáci se dočkali i blahopřání
DŮLEŽITÉ JSOU NEJEN ZNÁMKY, ALE TAKÉ ŠŤASTNĚ PROŽITÉ ROKY MLÁDÍ...

RADOST U PARTAJŮ. Velkou radost měli určitě u Partajů. Prvňačka Zuzka
i třeťák Tom se totiž mohou pochlubit samými jedničkami. „Paní učitelko,
já mám takové štěstí, že to vysvědčení dopadlo! Táta mi za »samý« slíbil
mobil!“ hlásil Tomášek s deskami v ruce. Foto Ivana ŠEvČÍKová

S BLAHOPŘÁNÍM. Jeden ze zadnotřebaňských prvňá-
ků s blahopřáním, které nejmladší školáci dostali od
svých starších spolužáků.      Foto Božena MUSILová

POHODA NA LEDĚ. Řevničtí školáci na zimním stadionu v Černošicích.
Foto Jaroslav SvITáK

Přednášku vedl Bertík
Krásnou přednášku o Thajsku zaži-
la zadnotřebaňská málotřídka. Vedl
ji žák třetího ročníku Albert Štika,
který v této exotické zemi strávil s
rodiči měsíc. Snímky byly zdařilé i
perfektně až profesionálně odpre-
zentované. Děti zhlédly fotky mnoha
nám neznámých plodů, dozvěděly
se, jak se odchytává tekutina z kau-
čukovníků do skořápek od kokosu i
jak se tato hmota dále zpracovává.
Treking na slonech i sloní show mě-
ly také veliký ohlas. Díky, Bertíku!
V přírodovědném kroužku si zase dě-
ti prohlížely krystaly, které si doma
vyrobila Karolína Danková. Tak nás
to nadchlo, že si je vyrobíme také. Z
čeho? Z obyčejné soli. Podaří se
nám to? Uvidíme, moc se těšíme, jak
to dopadne. Monika Mazúrová,

zŠ zadní Třebaň

Vysvědčení dostala
i ředitelka. Už 107!
A je to tu! Den D. Pro některé žáčky
je to úplně první vysvědčení, pro
některé již 107. Ano, čtete dobře.
Vysvědčení od žáků obdržela totiž i
ředitelka ZŠ v Zadní Třebani Bože-
na Musilová a vypočítala je jako své
107. Děti si směly opět napsat i sa-
mi na sebe svá barevná vysvědčení,
kde byl jejich odhad, jakže to s nimi
letos asi dopadne. Měly i právo si
rozhodnout, s kým chtějí, či naopak
něchtějí sdílet místečko v lavici při
vyučování v příštím pololetí. Došlo 
také na hodnocení toho, co chtějí
změnit ve školní práci, co jim už jde,
ale i o co by měly usilovat a v čem
se zlepšovat. Co se mi nelíbí na ně-
kterém spolužákovi. Ano, i to se
odehrálo, a celkem ve vzájemné po-
hodě. Ono to není jen tak slyšet na
sebe nepříjemné věci, ale i to si od
nás často život žádá - slyšet, popře-
mýšlet a co nám většinou zbývá ji-
ného, než se po zamyšlení sami nad
sebou a okolnostmi, které nás běžně
potkávají, jít dál, pracovat a dřít na
svém lepším JÁ. 
A pak to přichází, vysvědčení, to op-
ravdové. K němu pár slov od učite-
lek, jakási rekapitulace toho, jak si
děti vedly či nevedly. Žáci 2. a 3.
ročníku si nenechali ujít příležitost
být i u toho, že se naši prvňáčci doč-
kali známek a připravili pro ně i pár
drobností. Dostali je pak i ti větší,
aby jim to nebylo líto. S vysvědče-
ním pak hurá domů a honem se
chlubit a ukazovat babičkám, dě-
dečkům, mamkám i tátům, kteří se
tolik starali a báli, jak jejich rato-
lesti obstojí! Určitě dobře. Děti jsou
vstřícné a chtivé vědění. Referáty,
které mi nosí na vlastivědu, by si
možná nezadaly se seminárkami
mých ratolestí studujících VŠ či SŠ.
Ondra Kolomazník by se svým refe-
rátem o Orlických horách vyhrál
určitě malou zeměpisnou olympiá-
du. I ostatní - Eliška Machová, Eliš-
ka Kirova, Jiřík Babka, Nikol Vaň-
ková a další - děti, vážně, všem veli-
ká čest, i takto v NN! Jste dobří, po-
kračujte takto dále a my o vás urči-
tě ještě uslyšíme! Rádi...

Monika Mazúrová, 
zŠ zadní Třebaň
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První cena? Slepice, samozřejmě živá
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA PROMĚNY POŘÁDALA 4. REPREZENTAČNÍ PLES I DĚTSKÝ KARNEVAL

Muzika na plese taneční skupiny
Proměny se v řevnickém Lidovém
domě rozezněla 10. února. Bohužel,
hudební skupina, která měla večer
provázet, odpoledne volala, že jsou
muzikanti nemocní, takže nakonec
hrála kapela jiná, než bylo v plánu,
Přes počáteční rozpaky se nakonec
všem líbila. Ivanka Zrostlíková spolu
s Dášou Renertovou připravily bo-
hatý program, v němž se vystřídaly
všechny věkové kategorie Proměn.
Ples zahájili nejmladší tanečníci,
kteří se proměnili v malé panenky a
zatančili na hudbu z Louskáčka.
Další se představili ti nejstarší, kteří
předvedli nádherný waltz na písnič-
ku od Barbry Streisand. Následovala

volenka, při které si dámy mohly vy-
brat mezi koláčkem z dílny »babči
roztleskávačky« a tulipánem. Dalším
překvapením byl nádherný balet
Mirlingtonky v podání šesti taneč-
nic. Po desáté hodině se sálem roze-
zněla hudba z televizního muzikálu
High School Musical, při níž se
předvedli »středňáci«. Byli opravdu
úžasní! Následoval balet Copellia.
Když se začalo schylovat k půlnoci,
na parket nastoupilo stádo kovbojů v
okovaných botách. Jen co doznělo
prvních pár tónů, chlapi strhli červe-

né košile a přidali se k dívkám odě-
ných v irských barvách. Společně
pak zastepovali jako parta zkuše-
ných stepařů. Za toto úžasné taneční
číslo Proměny vděčí Honzíkovi Mar-
tínkovi, který má »na triku« choreo-
grafii i celou hudbu. Na plese nechy-
běla samozřejmě ani tombola, ani
půlnoční slosování lístků, při kterém
na výherce jako hlavní cena čekala
krásná živá slepice.   
Kromě už 4. reprezentačního plesu
Proměny v neděli 12. 2. pořádaly i
dětský  karneval. Účast byla velká,

vybrat nejkrásnější masku bylo vel-
mi složité. Proto bylo  výherců hned
několik. Proměny zažily náročný ví-
kend, ale stálo to za to!

Lenka ZROSTLÍKOVÁ, Řevnice

PŘIŠEL I ŠAŠEK. Oslava masopus-
tu se konala 11. 2. v Srbsku. Do prů-
vodu navzdory mrazivému počasí do-
razilo několik desítek maškar, včetně
šaška.            Foto Stáňa VACKOVÁ

* Do stromu poblíž golfového hřiště
mezi Karlštejnem a Litní naboural na
konci ledna řidič vozu značky Ford.
Protože se při nárazu zranil, poskytli
mu řevničtí profesionální hasiči první
pomoc. „Po příjezdu záchranky byl
muž předán do její péče,“ uvedl hasič
Pavel Vintera. (mif)      Foto ARCHIV

Záchranáři vezli ženu
vážící 350 kilogramů
Řevnice - K pacientce vážící zhruba
350 kilogramů byla do Neratovic
volána řevnická záchranná služba.
Deset silných mužů mělo co dělat,
aby extrémně těžkou pacientku na-
ložilo do sanitky. „Pořádně jsme se
zapotili,“ řekl majitel záchranky
Bořek Bulíček. 
Transport si objednala obvodní lé-
kařka ženy. Protože středočeská zá-
chranka nemá na tak těžké pacienty
uzpůsobené sanitky, povolali tu řev-
nickou. „Abychom ženu dostali ze
schodů a do auta, museli jsme si po-
zvat na pomoc hasiče i městské po-
licisty,“ dodal Bulíček s tím, že k
podobným případům jezdí se sanit-
kou Mercedes Sprinter 412, která je
vybavena zvláštní vyprošťovací
plachtou a zesílenými nosítky. (pef)

Ušetřit minimálně 150 000 Kč ročně
za topení na 1. stupni základní školy
v Řevnicích by v budoucnu mohla
zdejší radnice. Místo elektřiny by se
ve škole topilo plynem. 
„Nyní zde topíme elektřinou, což je
nevýhodné. Za topení platíme přes
290 000 ročně,“ uvedl řevnický zas-
tupitel Jiří Drvota. Podle něj je ale
nutná investice, přibližně 1, 1 milio-
nu. „Půjčku od bank již nezískáme,
ale dostal jsem nabídku od společ-
nosti Prometheus. Pokud investuje-
me 600 000 do výměny elektřiny za
plyn, společnost dofinancuje zby-
tek“ sdělil Drvota s tím, že v násle-
dujících pěti letech město dluh spla-
tí. Výhoda je, že výše splátky se bude

v následujících pěti letech rovnat
dnešním nákladům na elektřinu. „V
sumě bude již zahrnuta nejen cena
plynu, jistina půjčky, ale i úroky,“
doplnil Drvota. To znamená, že již
šestý rok na změně systému vytápění
město vydělá. Podle Drvoty je nut-
né, aby zastupitelé o případné změ-
ně vytápění jednali co nejdříve.
„Čím později se změna nastartuje,
tím déle budeme platit zbytečně sta-
tisíce,“ míní Drvota. Podle něj by b-
ylo ideální, kdyby se potřebná povo-
lení a dokumentace stihly do prázd-
nin, aby se v době volna mohlo tope-
ní vyměnit. Potřebnou sumu je podle
Drvoty možné získat z peněz za pro-
dej dlažby.    Petr KOZÁK, Řevnice

Z našeho kraje 
* Zasedání zastupitelstva Mořinky
se koná 14. 2. od 17.00 v budově
obecního úřadu. (pef) 
* Velikonoční motivy připravila vý-
tvarná dílna občanského sdružení
Náruč. Váš byt zútulní zapichovací
a zavěšovací ptáci a kuřátka, své
blízké můžete potěšit ručně malova-
nými velikonočními přáními. Více
se dozvíte na http://os-naruc.webno-
de.cz nebo v řevnické kavárně Mod-
rý domeček. Šárka HAŠKOVÁ
* Taneční kursy salsy se konají
každou středu od 17.30 do 18.30 v
sále Sportcentra Liďák. Kurs obsa-
huje 10 hodinových lekcí. (pef)
* Bohoslužbu můžete navštívit kaž-
dou neděli od 17.00 ve Sboru církve
bratrské v Řevnicích. Každou středu
od 17.30 je připraven program pro
děti od 9 do 13 let. Kromě biblic-
kých příběhů a her je na programu i
výuka angličtiny. (pef)
* Kontejner s odpadem hořel 8. 2. v
areálu firmy ve Všenorech. Oheň
zlikvidovali řevničtí profesionální
hasiči. (mif)
* Pohonné látky se již několik týd-
nů ztrácejí z aut i strojů v Černoši-
cích a blízkém okolí. Místní městská
policie odhalila při hlídce dva muže
v autě poblíž zaparkovaných staveb-
ních strojů. Ve voze měli 18 prázd-
ných nádob na pohonné látky. Věc
byla předána Policii ČR. 
Gregor DUŠIČKA, MP Černošice
* Významné životní jubileum os-
lavila 12. února paní Jana Petříšová
ze Zadní Třebaně. Hodně zdraví a
štěstí! Syn Jiří s rodinou

Hrad otevřel brány
Karlštejn - Speciální  prohlídková
trasa je do konce února připrave-
na pro návštěvníky hradu Karlš-
tejn. Turisté si mimořádně mohou
prohlédnout kostel Nanebevzetí
Panny Marie s gotickými freska-
mi, který je běžně přístupný jen v
letních měsících. 
„Elektifikujeme Mariánskou věž,
proto jsme museli uzavřít dvě po-
slední místnosti prohlídky. Místo
toho návštěvníky zcela mimořádně
zavedeme do kostela Nanebevzetí
Panny Marie, kde jsou dochovány
původní malby z 15. století,“ řekl
kastelán Jaromír Kubů i.dnes. 
Karlštejn je v únoru otevřen pouze o
víkendech od 10 do 15.00. Od břez-
na do 11. 11. bude hrad otevřený
kromě pondělí denně.                  (pef)

Kroupa v Berounce...
(Dokončení ze strany 1)
„Paradoxně největší problém byl
probořit se pod led tak, aby to vypa-
dalo přirozeně - led byl totiž tlustý,“
řekl Josef Klíma. „Museli jsme vy-
sekat díru a nenápadně ji zakrýt le-
dovou tříští. Místo nad jezem jsem
vybral já, protože se tu koupu a vím,
že je tu po pás, takže nehrozilo ne-
bezpečí, že by Janka proud vtáhl
pod led. Janek měl na sobě tzv. teplý
neoprén, takže se vlastně ani nena-
močil.“ (pef)

SKONČIL V ZAHRADĚ. Do zahrady rodinného domu v Řevnicích vjelo 9.
února nákladní auto. „Avia D 75 při sjíždění svažitou ulicí na zasněžené
neošetřené vozovce dostala smyk, pootočila se o 90°, přerazila telefonní
sloup a přední částí vjela do zahrady domu,“ uvedl velitel řevnických pro-
fesionálních hasičů Petr Jeřábek s tím, že řidič vyvázl bez zranění. „Pro-
tože výškový rozdíl mezi zahradou a silnicí je asi 60 centimetrů, přivolali
jsme k vyzvednutí auta jeřáb,“ dodal velitel. (mif)     Foto ARCHIV HZS

PŘEDTANČENÍ. Návštěvníky 4. reprezentačního plesu Proměn čekalo hned
několik předtančení. Foto Jakub KENCL

Drvota: Můžeme ušetřit statisíce!
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Byly doby, kdy se hladový člověk
procházel ulicemi města a míjel
jednu restauraci za druhou. Hledal
místo, kde by se dobře a levně na-
jedl, nebo si jen tak poseděl s přá-
teli. Uplynulo dvacet let, mnoho li-
dí stále prochází kolem restaurací a
hledá. Proč? Hodnotí restauraci po-
hledem »zvenku«.  Zůstává v nich
zakořeněný názor z dob dávno mi-
nulých, že ta či ona restaurace musí
nabízet jídla za nehorázné ceny,
protože… Vypadá luxusně! V cent-
ru města to ani jinak nejde! Nebo
naopak očekává v lákavé nabídce
nějaký háček. Přiznejme si, že kaž-
dý z nás se alespoň jednou nechal
ovlivnit reklamou. Když nám  zbo-
ží nebo služba z jakéhokoliv důvo-
du nevyhovuje, tak si ji prostě po-
druhé neobjednáme. Doba se změ-
nila, ale jak se říká: Zvyk je želez-
ná košile. Proč tedy nepřijít ales-
poň na zkoušku?

Zkouška pivovaru
Pro příklad nemusíme jezdit do
centra Prahy. Podívejme se napří-
klad na Pivovar MMX v Letech u
Prahy. Jak se tam vlastně vaří a ja-
ké jsou ceny?
Zašli jsme si tedy na tu zkoušku.
Nejprve jsme si vybírali z polední
nabídky. Hustá gulášová polévka s
ošatkou domácího chleba za 26 ko-

run. Při volbě hlavního jídla jsme
se rozhodovali mezi  sekanou svíč-

kovou s houskovými knedlíky za
79 Kč, nebo Krkovičkou na grilu s
pikantní piri – piri omáčkou a ope-
čenými brambory za 84 korun. Na-
konec jsme ochutnali obojí. A v ce-
ně byl i dezert! V  případě pivova-
ru MMX je namístě konstatování -

opravdu domácí kuchyně. A domá-
cí je i výborné pivo. Světlý ležák i

tmavý Stout neměl chybu. Kdo nejí
maso, najde každý den v nabídce
jedno bezmasé jídlo. Byli jsme pří-
jemně překvapeni. A jak jsme po-
zději zjistili, nebyli jsme sami...
„Navštívil jsem přes poledne res-
tauraci MMX a byl jsem mile pře-

kvapen velmi chutným jídlem a pi-
vem. Přes trochu počáteční nedů-
věry k architektonickému zpraco-
vání interiéru - nakonec velmi pře-
kvapen útulností a kvalitou zpraco-
vání prostoru. Líbilo se  mi u Vás.“
Host si nepřál uvést jméno, ale s
manželkou si odpoledne objednali
pobyt v hotelu s večeří a prohlíd-
kou pivovaru.

Něco k pivu, nebo steak?
Abychom byli objektivní, do letov-
ského pivovaru MMX jsme se vrá-
tili ještě jednou, večer. Posezení s
přáteli u dobrého piva chce samo-
zřejmě něco k zakousnutí. Co třeba
Pikantní kuřecí křidélka za 140 ko-
run. Cena by mohla odradit, kdyby
jich ale nebylo rovné jedno kilo. A
to je skutečně porce, která dá za-
brat. A výběr k pivu je nezvykle
bohatý. Od tradičního utopence ne-
bo nakládaného hermelínu až po
kachní maso v sádle nebo vepřová
žebírka v pikantní marinádě. Ochu-
tnat od všeho nejde, ale doporučit
mohu vše, co jsme ochutnali my –
kuřecí steak s medovou šalotkou,
pivovarský guláš i domácí jablečný
závin.
Každý má právo volby, ale právě v
tom to vězí. Když zkrátka něco vy-
zkouším, mohu si zvolit, zda to by-
lo naposledy nebo ne.

Proč nezajít jen tak, na zkoušku?
ČASTO JÍDLO A PROSTŘEDÍ MILE PŘEKVAPÍ…

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží. 

Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Pivovar MMX upoutá kolemjdoucí na první pohled. Útulné prostředí, kva-
litu jídla a více než přijatelné ceny, ale pohledem zvenčí nevyzkoušíte...

Lety u Dobřichovic
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Zmrzlé maškary potěšilo ohřívadlo
V PRŮVODU SVINAŘSKÉHO MASOPUSTU POCHODOVALI ŠEJKOVÉ, PRÁVNÍCI, PAVOUK I MAXI MIMINO

Že vám pojem »jive« nic neříká? A
»chacha« je nejspíše přepis smíchu?
Tak to jistě nepatříte mezi dámy v
lodičkách a pány v oblecích, kteří se
každou neděli večer scházejí před
hlásnotřebaňskou sokolovnou. Nej-
dou pochopitelně cvičit powerjógu,
ani si zahrát volejbal, které zdejší tě-
lovýchovná jednota nabízí, ale při-
cházejí do kurzu společenského tan-
ce pro pokročilé, který odstartoval
29. ledna. Nadšenci latinskoameric-
kých i standardních tanců se zde bu-
dou scházet po deset večerů, aby vy-
pilovali své taneční kreace. Páry z
obou Třebaní, Řevnic i Černošic se s
pomocí Ludmily Chroustové a Milo-
še Chrousta již po dvou lekcích snaží
zvládnout promenádu v tangu i záš-
vih a postupový krok ve waltzu. A

všichni se těší, které variace si taneč-
ní mistři připraví na další hodinu a
jakou historkou nás pan Chroust po-
baví tentokrát. 
Jelikož toto je, dle informací věrné
taneční matadorky a organizátorky
Jany Gártové, již čtvrtý kurz, je zřej-
mé, že o umění ladného pohybu na
parketu je stále zájem. Proto je v plá-
nu od září opět uspořádat kurz pro
úplné začátečníky. V deseti lekcích,
za které pár zaplatí necelé 3000 Kč,
se zájemci pod vedením milých a
zkušených učitelů naučí základní
kroky nejběžnějších tanců.
Společenskému tanci zdar! A pozor
na to držení... Ivana ŠEvČÍKová,

zadní Třebaň

V sobotu  4. února se i přes mrazivé
počasí ve Svinařích slavil Masopust. 
Dopoledne se na plácku nad hostin-
cem U Lípy prodávaly zabijačkové
pochoutky - mrzlo jen praštělo, ale
zájem o ně byl velký. Okolo 13. ho-
diny se už na stejném místě začaly
scházet masky. Pořadatelé - Sokol
Svinaře  a Obecní úřad  - měli trochu
obavy, ale ti nejotužilejší přece při-
šli. Od školy dokonce dorazil i sva-
tební průvod, který doprovázel sta-
rosta Vladimír Roztočil, tentokrát
coby elegán, v doprovodu švarné dě-
vy (Petra Procházky).  Přišly i bílé
paní a na průběh dohlížel čtyřčlenný
senát právníků. Nechyběl pavouk i s
krásnou pavučinou, maxi mimino,
šejkové s družkami a další masky -
celkem asi padesát.
Průvod maškar, i když byl vinou po-
časí menší, prošel v čele s medvě-
dem a medvědářem celou vsí. V
mnoha domech na ně čekalo  výbor-
né občerstvení, zájem byl hlavně o
všechno na zahřátí.              
Velký dík a obdiv patří pořadatelům,
všem maskám, které vydržely a po-
kračovaly v podvečer ještě na sále U
Lípy, a hlavně hudební skupině Tře-
husk, protože vydržela v té hrozné
zimě hrát i zpívat! Mimochodem,
tak velkou zimu o masopustu  nepa-
matujeme...
Večer pak pokračovala na sále taneč-

ní zábava, kde hrála hudební skupina
Vepřové hody. Uskutečnilo se i vy-
hlášení a ocenění nejlepších:  za nej-
chutnější kobližku Eva Kozáková
mladší, za nejlepší masku – maximi-
mino (Alena Kokošková), za »po-
jízdné ohřívadlo« Miroslav Lisý.
Všichni se už těší na příští, XII. roč-
ník masopustu. Jana KozáKová,

kronikářka Svinař

Liteňští prvňáci už
si umí sami »uvařit«
Na konci ledna jsme si v první třídě
ZŠ Liteň prožili den na téma JÁ A
MOJE ZDRAVÍ. Žáci byli nadšení -
všem se nejvíce líbila příprava sva-
činy, kterou si zhotovili úplně sami!
Pomazánka byla z tvarohu a děti se
do ní nebály přidat hodně česneku -
to abychom byli pořádně zdraví!
Všichni žáci si připravili stůl tak,
aby jim chutnalo. Namazali si chle-
by, nakrájeli zeleninu, před talíř po-
skládali ubrousek a mohli jsme začít
hodovat. Moc nám chutnalo!
Notnou dávku odvahy žáci potřebo-
vali při ochutnávání různých dob-
rot. Nikdo nevěděl, co mu v pusince
přistane. Vše ale uhádli. Dále měli
za úkol rozdělit potraviny na zdravé
a prospěšné, na ty, co bychom ne-
měli jíst tak často a ty, jež nám ško-
dí. Tento den jsme si opravdu užili.

Eva Jakoubková, ZŠ Liteň

ELEGÁN S OHŘÍVADLEM. Starosta Svinař Vladimír Roztočil v roli elegá-
na s pojízdným ohřívadlem Miroslava Lisého.                  Foto NN M. FRÝDL

Tanci zdar! A pozor na to držení...
V HLÁSNÉ TŘEBANI SE KONAJÍ KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO POKROČILÉ

V KOLE. Účastníci tanečních kur-
zů.            Foto Ivana ŠEvČÍková

DOBROU CHUŤ! Liteňští prvňáci
před začátkem hodování.

Foto Eva Jakoubková
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Sportovci si užívají zimy. Ne všichni
»PROHNAT« BĚŽKY MŮŽETE V NOVĚ OTEVŘENÉM LYŽAŘSKÉM AREÁLU NA CHUCHELSKÉM ZÁVODIŠTI

Poberouní - Teploty hluboko pod
nulou a aktuálně i sněhová nadíl-
ka dělají radost všem ctitelům
zimních sportů. »Vyřádit« se
mohou na zamrzlých rybnících i
zasněžených svazích. A nejen tam!
Běžkaři už se prohánějí i na dostiho-
vém závodišti v Chuchli. Správa
zdejšího areálu připravila pro milov-
níky bílé stopy uměle zasněžovaný
okruh dlouhý 770 metrů. A v bu-
doucnu má být běžecká trať prodlou-
žena až na jeden kilometr! Vstup do
areálu je zdarma. 
Ski Park Velká Chuchle nabízí spor-
tovcům vybavený areál, včetně par-
kovacích  míst pro 600 aut, šatny či
občerstvení. Zájemci si mohou vy-
půjčit lyžařskou výstroj nebo přihlá-
sit děti do lyžařské školy Kateřiny
Neumannové. „Otevřením areálu se
konečně podařilo dotáhnout  projekt,
na němž jsem se závodištěm dlouho
pracovala. Doufám, že zájemcům
přinese příležitost uniknout hlučné-
mu velkoměstu a užít si zimní spor-
ty v blízkosti jejich domova,“ řekla
i.dnes spoluorganizátorka projektu
Kateřina Neumannová.
Naopak, na golfových hřištích v Be-
rouně ani v Karlštejně se letos ne-
běžkuje. „Areál je celou zimu uzav-
řen, běžkařské tratě nejsou k dispo-
zici,“ sdělila Kateřina Podroužková
z Golf Resortu Karlštejn.
Ani na brdských Hřebenech zatím

běžkařů mnoho nepotkáte. Jaká je
aktuální sněhová situace na Brdech,
zjistíte díky skupině recesistů z Hlu-
boše, kteří provozují »Oficiální st-
ránky neoficiální Horské služby Br-
dy« na adrese: www.hsbrdy.com.
Spolek na stránkách aktualizuje sně-
hové zpravodajství a doporučuje tra-
sy. Nemusíte se bát: informace jsou
hodnověrné, žádná recese!
Pokud jste spíš vyznavači sjezdovek,
nejbližší šanci »zajezdit« si máte v
Příbrami či v areálu Monínec u Sedl-
ce-Prčice. Také bruslaři si přijdou na
své - kromě zimních stadionů v Be-
rouně či Černošicích se bruslí i na
většině rybníků po okolí. Líté hoke-
jové bitvy se (nejen) o víkendech
odehrávají ve Svinařích či na Korně.
Ne všichni sportovci jsou ale z tuhé
zimy nadšení. Například zadnotře-
baňští fotbalisté v sobotu 11. 2. kvůli
zimě zrušili svůj pravidelný venkov-
ní trénink.           Petra FRÝDLOVÁ

Řevnice - Patnáctý ročník řevnic-
kého turnaje v pozemním hokeji
Bandy cup zvolna spěje do finále.
Odehrát zbývá poslední »řádné«
kolo, 25. února už účastníky čeká
Play-off.
Obě uplynulé soboty se museli úča-
stníci turnaje potýkat s velkou zi-
mou. „Přesto bylo k vidění hodně
hezkých zápasů,“ uvedl jeden z or-
ganizátorů turnaje Jiří Tlášek. »Je-
ho« tým Bája Pic se stále drží na če-
le průběžného pořadí. Zato střed ta-
bulky se vyrovnává. „V sobotu 11.
února se odehrála první velká šar-
vátka - došlo i na pěstní souboj,“
sdělil Tlášek s tím, že oba aktéři si
za trest jedno utkání nezahráli.
„Protože nás v závěru dne překvapi-
lo šero, poslední zápas mezi Kojoty
a Samotáři, jsme museli o týden od-
ložit - v sobotu 18. 2. tedy turnaj
začne už v 11 hodin,“ uzavřel Tlá-
šek. Miloslav FRÝDL

Patnáctý Bandy cup spěje do finále 
V SOBOTU 11. ÚNORA SE NA HŘIŠTI ODEHRÁL PĚSTNÍ SOUBOJ

NA RYBNÍCE. Vyznavači zimních sportů si letos opravdu přijdou na své. Lí-
té hokejové bitvy se odehrávají na svinařském rybníce. Foto NN M. FrÝDL

A JE TU FINÁLE! Už jen jediné
»řádné« kolo čeká účastníky řevnic-
kého Bandy cupu. Finále vypukne
25. února. Foto NN M. FrÝDL

Velkým úspěchem domácích barev
skončily zimní halové poháry házen-
kářů, pořádané v řevnické nafukova-
cí hale! Turnaj mladších žáků, v němž
jsme pro nedostatek hráčů nestaro-
vali, vyhrály Čakovice před Modřa-
ny. Celorepublikový turnaj se bude
konat opět u nás, v Řevnicích, 11. 3.
V klání starších žáků, jehož se zú-
častnilo pět družstev, nenašli naši
kluci přemožitele! 
NH Řevnice - Spoje 16:13  
Góly: Holý 8, Farana 5, Edl 2, Kraus
NH Řevnice - Čakovice 17:14
Branky: Farana 7, Holý 4, Edl 3,
Karpíšek 2, Kraus
NH Řevnice – Bakov 16:8  
Góly: Holý 7, Farana 4, Kraus 3, Edl 2
NH Řevnice – Modřany 14:5
Branky: Farana 8, Holý 4, Kraus 2
Vítězství v turnaji nás posunulo na
finálové boje 17. března do Staré Vsi
nad Ondřejnicí.
Turnaj dorostenců měl jen tři účast-
níky: Bakov, Spoje a Řevnice. Ani ta-
dy naši nenašli soupeře, který by je

porazil, i když »kousali« oba! Řevni-
ce čeká 18. 3. finálový turnaj v Žatci. 
NH Řevnice - Spoje 21:10  
Branky: Štech 9, Holý 4, Kraus 3,
Jelínek 3, Veselý 2
NH Řevnice - Bakov 16:9  
Branky: Štech 6, Veselý 5, Jelínek 3,
Kraus 2
Dočkali jsme se však ještě jednoho
triumfu našich barev! Protože se ne-
daří sehnat soupeře na jakýkoliv tur-
naj Memoriálu Roberta Tauscheho,
rozhodl jsem se pro experimet. Slou-
čili jsme tabulky všech tří turnajů s
tím, že pokud klub nemá v soutěži
své družstvo, byl penalizován odeč-
tením 2 body. Dotklo se to i našeho
klubu, přesto řevničtí kluci dosáhli
na největší počet bodů a soutěž s
náskokem vyhráli. Putovní pohár te-
dy získaly Řevnice s 10 body, před
Čakovicemi a Modřany.
Hrály se i turnaje dívek. Naše mlad-
ší děvčata  se nezapojila pro nedo-
statek  hráček!  Vítězství a postup do
březnového finále si odvezla děvčata

z pražských Spojů.
Starší holky do bojů  zasáhly, ale
kluky nenapodobily. V prvním utkání
měly blízko k vítězství, ale trenérka
jim neřekla, že hrají jen na jeden po-
ločas, proto prohrály... To byl argu-
ment hned několika hráček! 
DTJ Řevnice – Modřany 5:7 
Branky: Humlová 4, Mandlíková
DTJ Řevnice – Březno 5:14
Branky: Humlová 3, Mandlíková 2
DTJ Řevnice – Bakov 7:10   

Branky: Schýbalová, Smrčková, Hu-
mlová B., Mandlíková, Matoušková,
Kecová, Humlová M.
DTJ Řevnice – Plzeň-Újezd 5:14
Branky Humlová M. 2, Šimonovská,
Matoušková, Kecová
DTJ Řevnice – Čakovice 3:5
Branky: Humlová, Matoušková,
Mandlíková. 
Řevnice obsadily poslední, šesté mís-
to. Vítězství a postup si odvezla děv-
čata z Března.  Petr HOLÝ, Řevnice
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Výsledky 4. února
Samotáři - IQ Ouvey 4:3
Citrus Team - blink-OFF 3:3
Boston - Bája Pic 2:3
Kojoti - Samotáři 0:1
IQ Ouvey - blink-OFF 5:2
Bája Pic - Citrus Team 4:3
Kojoti - Boston 4:1
Samotáři - blink-OFF 1:2
IQ Ouvey - Bája Pic 1 :8
Citrus Team - Kojoti 3: 4
Boston - Samotáři 1:3

Výsledky 11. února
blink-OFF - Bája Pic 3:4
Kojoti - IQ Ouvey 5:5
Samotáři - Citrus Team 0:4
Boston - IQ Ouvey 1:6
blink-OFF - Kojoti 1:5
Samotáři - Bája Pic 2:3
Boston - Citrus Team 0:5
IQ Ouvey - Citrus Team 4:3
blink-OFF - Boston 4:2
Bája Pic - Kojoti 6:1
Samotáři - IQ Ouvey 0:6

Soupeři »kousali«, ale Řevničtí jim nedali šanci
»NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI NĚKOLIKA TURNAJI V NAFUKOVACÍ HALE ODSTARTOVALI NOVOU SEZONU

Sport po okolí
* V prvním kole Play-off porazili
volejbalisté Dobřichovic ve třech zá-
pasech Plzeň třikrát 3:0. S kým se st-
řetnou ve 2. kole, ještě není jasné,
hrát se bude 24. 2. od 18.00 a 25. 2.
od 17.00 v Dobřichovicích.      (mak)
* Krajský přebor minitenistů se v
hale za Lidovým domem v Řevni-
cích koná 18. 2. od 9.00.             (pef)
* Zumbu s Katkou si můžete za-
cvičit každé pondělí od 20.00 ve
Společenském domě v Zadní Třeba-
ni a každý čtvrtek od 19.00 ve Svi-
nařích, v restaraci U Lípy.          (pef)


