
Poberouní, Podbrdsko – Druhé ko-
lo prezidentských voleb 25. a 26.
ledna v našem kraji dopadlo stejně
jako to předchozí. V celém Pobe-
rouní i většině Podbrdska zvítězil s
náskokem Karel Schwarzenberg.
Na celkový triumf ve volbách to ale
nestačilo – prezidentem České re-
publiky bude Miloš Zeman.
Zeman získal od voličů 54, 8 % hla-
sů, zatímco Karel Schwarzenberg 45,
19 %. Ve druhém kole Zeman zvítězil
tentokrát i ve Středočeském kraji.
Schwarzenberg ho dokázal porazit
pouze v okresech Praha-západ a Pra-
ha-východ. K urnám přišlo opět po-
měrně dost voličů, i když méně než v
kole prvním, celkem 59, 11 %. Vo-
lební účast nepatrně klesla i v obcích
našeho regionu, jen v Dobřichovicích
a také v Karlíku přišlo více lidí než v
prvním kole.
Druhé kolo voleb zkopírovalo výs-
ledky kola prvního. Karel Schwar-
zenberg má v Poberouní a některých
obcích Podbrdska velkou podporu.
Víc než 70 % hlasů získal v Černoši-
cích, Dobřichovicích, Hlásné Třeba-
ni, Karlíku, Letech i Řevnicích, opět
jasně zvítězil v celém Poberouní od

Všenor po Srbsko včetně Karlíka i ve
Svinařích, Litni, Osově, Všeradicích
či Mníšku pod Brdy. Miloš Zeman
znovu zabodoval v Podbrdech, Nes-
vačilech, Vižině a Hostomicích.
Prezidentem tedy bude Miloš Zeman,
a v našem regionu tak zavládlo větši-
nou zklamání. „Výsledek voleb hod-
notím jako velkou prohru slušnosti i
korektnosti a naopak vítězství lží,
arogance a hulvátství. To je přesně to,
v čem se naše země zmítá a co potře-
buje nejméně. Miloš Zeman rozhod-
ně není prezident, kterého bych si
vážil, kterému bych věřil a přeji si,
aby nám v zahraničí udělal co nejmé-
ně ostudy,“ řekl Ondřej Nováček z
Řevnic. „Výsledek voleb je žalostný
a podobně žalostný bude Zeman jako
prezident,“ dodává Řevničanka Alice
Zavadilová. Lidé hodně diskutovali v
hospodách i obchodech ještě týden
po volbě. „Štve mě to, ale co mám
dělat?“ řekl nešťastně nakupující v
supermarketu v Letech. Jeden z voli-
čů v Zadní Třebani si zřejmě z dvou
postupujících kandidátů nemohl ni-
koho vybrat - v urně se při sčítání ob-
jevil i hlasovací lístek pro Táňu Fis-
cherovou. Lucie PaLiČKoVá

Hosty z hořícího hotelu zachraňovali hasiči
Černošice - Osmadvacet hostů muselo být evakuováno 24. 1. z černošické-
ho hotelu Kazín poté, co zde v půl sedmé ráno začalo hořet. Sedmnáct lidí
ošetřila záchranka, pět z nich muselo být převezeno do nemocnice.
„Oheň vypukl v jednom z pokojů v prvním patře,“ uvedl řevnický hasič Pa-
vel Vintera. „Příčinou požáru byl neodborně zapojený vodič elektrického
svítidla,“ dodal. Kromě profesionálů z Řevnic a Prahy na místě zasahovali
dobrovolníci z Černošic a Dobřichovic. „Záchranáři ošetřili sedmnáct lidí,
pět z nich převezli do nemocnice v Motole. Dva další podepsali na místě re-
vers. Lékaři u všech prokázali otravu oxidem uhelnatým, tři pacienti muse-
li být napojeni na plicní ventilaci,“ řekla mluvčí středočeské záchranky Te-
reza Janečková. Škoda byla podle Vintery vyčíslena na 400 000 Kč.     (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Zlatý citron dostal Klaus - strana 5
* Karlštejn otevřel brány - strana 7
* Matador Strejček si odnesl krvavý
šrám - strana 12

Karlštejn - „Německy a anglicky
mluvící turisté se na hrad vrací
jen velmi pomalu!“ tvrdí v rozho-
voru s NN kastelán Karlštejna Ja-
romír KUBŮ. Loňská sezona ale
podle něj byla přesto velmi dobrá.
Jaká byla turistická sezona 2012
pro hrad Karlštejn? Přibylo, či uby-
lo návštěvníků?
Protože naštěstí nepřišla žádná poli-
tická ani přírodní katastrofa, byla
loňská sezona dobrá. Když k hodno-
cení přidám, že jsme měli po 7%
propadech v letech 2008 a 2009 vyš-
ší návštěvnost, než v roce 2011, tak

to byla vlastně velmi dobrá sezona. 
Kolik loni dorazilo na hrad turistů?
Přesně 231.340, což je o 4.292 více,
než v roce 2011 a asi 10.000 více
než v roce 2010, kdy se podařilo zv-
rátit krizový propad návštěvnosti.
Dá se charakterizovat »typický ná-
vštěvník« hradu Karlštejna? Je to
Čech, cizinec, jsou to znalci histo-
rie, baťůžkáři, školní výpravy, ro-
diny s dětmi…?
Zastoupeni jsou všichni jmenovaní.
U českých návštěvníků, již přicháze-
jí jednotlivě, převažují ženy nad mu-
ži v poměru 6:4. (Dokončení na str. 7)

TADY NE! Přestože Miloš Zeman druhé kolo prezidentských voleb vyhrál, v
dolním Poberouní utrpěl těžký debakl. Takto »upravený« volební plakát bylo
možné v minulých dnech vidět v Letech. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Klause vystřídá Zeman,
v Poberouní ale prohrál!
VĚTŠINA LIDÍ V NAŠEM KRAJI VOLILA SCHWARZENBERGA

5. února 2013 - 3 (589) Cena výtisku 7 Kč

Nemám ráda

prostoduché frašky!

Kastelán Karlštejna: Museli jsme oprášit ruštinu Masopust končí,
přijďte jej oslavit!
Zadní Třebaň - Velkolepá oslava kon-
čícího masopustu se - už počtyřia-
dvacáté - koná v sobotu 9. 2. v Zadní
Třebani. Od 10.00 bude na návsi při-
pravena zabíjačka, jarmark a bohatý
program. Těšit se můžete na folklor-
ní soubory, jezdce na koních, kape-
lu Třehusk, pochovávání Masopusta
i vyhlášení nejhezčí masky. Po prů-
vodu maškar následuje posesezení s
hudbou ve Společenském domě. Ob-
dobí masopustu končí Popeleční st-
ředou, jež letos připadá na 13. 2. Do
Velikonoc pak následuje půst.  (mif)

PURKRABÍ. Karlštejnský kastelán
Jaromír Kubů. Foto ARCHIV
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Nejlepší svinařská maškara? Strašák!
„NUDLE MÁM JAK CIKÁNĚ ŠÁLU!“ STĚŽOVAL SI PO MASOPUSTU STAROSTA VLADIMÍR ROZTOČIL

Řevničanky mají »ženský kruh« - místo draní peří
Řevnice - Uplynulá desetiletí byla
ve znamení odcizení a televizní
kultury. Dnes se naopak mnoho li-
dí snaží o navrácení pospolitosti, o
renesanci mezilidských vztahů
znovuobjevení respektu a lásky ke
všemu živému i neživému, co nás
obklopuje. Jednou z těchto aktivit
je tzv. setkání v ženském kruhu. V
Řevnicích k jeho iniciátorkám
patří Daniela KOŘíNKOVÁ.
Co to je - ženský kruh?
Jde nám o vytvoření prostoru, kde se
ženy mohou setkat, vyměnit si zku-
šenosti, pobýt spolu, inspirovat se a
třeba si i dodat síly.  
Každá jsme jiná, často žijeme v ma-
lých domácnostech, nemáme čas sdí-
let a prožívat věci. Také si někdy po-

třebujeme dopřát čas bez dětí a mu-
žů, jako tomu bývalo na vesnicích,
kdy se ženy scházely u peří či v oči-
stné lázni a probíraly zásadní událos-
ti: rození dětí, jejich výchovu, péče o
domácnost, vztahy v rodině, umírá-
ní... To vše prožíváme, mnohdy jsme
v tom sami, nebo se stydíme o tom
mluvit. Na setkáních se můžeme vzá-
jemně poučit, jak a co ten druhý zv-
ládá, uvědomit si, jestli si umíme říct
o pomoc, nebo zda se snažíme být
superženami a jaké to pro nás je. Z
čeho se radujeme, za co se stydíme.
Na setkáních je důvěrná, spontánní
atmosféra, ženy se vracejí, takže bý-
vá nač navázat. Často zní smích; ne-
dávno se jedna maminka dvou školá-
ků svěřila, že už se úplně zapomněla

od srdce smát. Někdy také při setká-
ní něco jednoduchého vyrábíme -
drobné šperky, vánoční ozdoby...
Je možné se k vám přidat?
Určitě ano. Moc rády bychom, aby
se připojily i starší ženy, které znají
život z jiné perspektivy a mohou se
podělit o své zkušenosti a nadhled.
Co vaši muži, také mají nějaké své
nealkoholické kruhy?
Dobrá otázka! Vybavuje se mi skupi-
na tatínků lesních dětí na první bri-
gádě - před tím se nikdy neviděli, ale
při společné práci se propojili a sk-
věle fungovali. Také na slavnostech
si těžší práce berou na starost tatínci.
Muži spolu rádi něco tvoří, ženám
spíš vyhovuje  promluvit si a jen tak
být spolu. Helena PELIKÁNOVÁ

Již 13. ročník Svinařského masopus-
tu se za velkého mrazu konal 26. led-
na. Vše začalo tradičně ráno před
hospodou U Lípy, kde se prodávaly
jitrnice, jelita, tlačenka, ovar, prde-
lačka a spousta dalších dobrot.
Rychle ovšem bylo vyprodáno...
Ve 13.30 ze stejného místa vyrazil
po vsi průvod masek - letos se jich
sešlo 54. Do kroku nám hrála kapela
Třehusk. Velký dík patří svinařským
hospodyňkám, které přichystaly bá-
ječná pohoštění včetně čerstvě sma-
žených a někde dokonce ještě tep-
lých koblížků! K mání byla ale i zel-
ňačka, vynikající halušky s brynzou,
česnekové jednohubky, sladké kolá-
če, slané pirohy, obložené mísy...
Nápojový bar byl také všude pocti-
vý, což se promítlo na mnoha mas-
kách, zvláště na Medvědovi, který
řádil »jak utržený ze řetězu«. Alko-
holickou hladinu si museli také něk-
teří z nás zvednout okolo 16. hodiny,
kdy byly vyhlášeny výsledky prezi-
dentských voleb!
Čtyřhodinový průvod byl zakončen
v hospodě U Lípy, kde se večer ko-
nala zábava. Během ní byla vyhláše-
na hippie-starostou Vladimírem

Roztočilem nejlepší maska - Strašák
Tomáš Haberland. Autorkou nejlep-
šího koblížku byla vyhlášena Alena
Vanková. Mnoho z nás si akci užíva-
lo až do rána, jiní naopak ráno trpě-

li. „Masopust mě srazil na kolena,“
stěžoval si ve středu 30. 1. starosta
Roztočil. „Už předtím jsme byl na-
stydlý a šel do toho s tím, že buď se
uzdravím, nebo mě to dorazí. A do-

razilo! Na zábavě mě opustil hlas,
takže jsme šli v půl jedenácté domů.
Neděle a pondělí byla s prášky. Už
se to lepší, ale nudle mám pořád jako
cikáně šálu...“ Lucie BOXANOVÁ,

Svinaře

Masek bylo požehnaně
V Hlásné Třebani se masopustní ve-
selice  konala 19. 1. Loni nám prše-
lo,  letos pro změnu pěkně mrzlo. Na
krutou zimu hasiči do velkého stanu
připravili plynové  teplomety, které
opravdu hřály, takže nám fakt bylo
teplo. Veselo bylo už v poledních ho-
dinách, všichni jsme si dávali  prde-
lačku, jelítko nebo klobásku, aby-
chom se před dlouhou cestou posil-
nili. Průvod vyrazil ve 13.00. Masek
bylo požehnaně, výborné nápady,
dokonce nás navštívil i president s
amnestií v ruce a s kradeným kulič-
kovým perem v kapsičce! Doskota-
čila Dohnalova jedenáctka, my Hol-
ky v rozpuku jsme  provázely průvod
coby Bílé PANNY. Roztomilé bylo
telátko s pastýřkou, sněhuláci, obdi-
vuhodná a velmi odvážná byla ne-
věsta, která akci odchodila v lodič-
kách, Křemílek a Vochomůrka,
smrtky, sestřička, která měla po ru-
ce pořád něco kvalitního k pití a in-
jekční stříkačkou nás rozehřívala
přímo do úst... Každé projíždějící
auto jsme zastavovali a řidiči muse-
li přispívat, někteří rádi, jiní moc
ne. Do kroku nám hrála kapela Tře-
husk. Všude nás vítali s plnými tácy
koblížků  i jinými dobrotami a také
chutným přípitkem. Tancovalo se a
poskakovalo, pěkně jsme řádili  a
pomalinku jsme se blížili zpět k ha-
sičárně. Třehusk vystřídaly Kapičky
a my pokračovali ve veselí. Zpívali
jsme a tancovali až do nočních ho-
din. Díky hasičům a - nashle za rok!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
Foto NN M. FRÝDL

Věnec buřtů dostali
Drákula, Viking i víla

Kasičky musely na rameno - na krku děti tížily
K Tříkrálovému koledování se letos
poprvé netradičním způsobem, ob-
chůzkou po 1. stupni, připojila také
ZŠ Dobřichovice. Žáci speciální
třídy nacvičili vinšovací program,
seznámili děti se smyslem koledo-
vání a domluvili s nimi, že nějakou
mimořádnou pomocí rodičům zís-
kají drobný obnos, který budou mo-
ci poté vhodit králům do zapečetě-
ných kasiček. Tím přispějí do celo-
republikové sbírky, jejíž výtěžek je
určem lidem v nouzi. 
Následovala příprava kostýmů, ko-
run, pilování programu a rokování
o významu pomoci druhým. O důle-
žitosti solidarity se v rámci tématu
Osobnostní a sociální výchova, kte-
rý je součástí našeho školního vzdě-
lávacího programu, diskutovalo ve
všech třídách a na výsledku to bylo
znát. V pondělí 7. 1. vyšli Tři králo-
vé s doprovodem do tříd, zpívali,
hráli, vinšovali, psali iniciály a roz-
dávali dárcům památeční kalendá-
říky. Celkem třináctkrát králové
předvedli svůj program a ke konci
již nosili kasičky přes rameno, pro-
tože je, díky příspěvkům dětí, na kr-
ku tížily. Po skončení si na zdar akce
připili dětským šampaňským a ode-

vzdali zapečetěné kasičky k úřední-
mu spočítání. Děkujeme rodičům,
že děti v solidaritě podpořili a vzali
vážně jejich aktivitu. Text a foto

Jindra SOLNIčkOVÁ, 
ZŠ Dobřichovice

ROZVERNÝ MEDVĚD. Medvěd se na svinařském masopustu jaksepatří po-
silňoval a pak řádil jako utržený ze řetězu...                      Foto NN M. FRÝDL

Daniela Kořínková.  Foto ARCHIV

Na letošním 3. ročníku halounského
masopustu se 2. 2. sešlo hodně ma-
sek, zvláště dětských. Za hudebního
doprovodu se průvod po dvou a půl
hodinách dostal do cílové zastávky,
hospody U Zrzavého paviána. Zde
byly vyhlášeny nejlepší dětské (Zoub-
ková víla, Komediant) i dospělé mas-
ky (Hrabě Drákula, Viking, Štěpán-
ka Hilgertová). Vítězové byli odmě-
něni věncem buřtů. Následovala zá-
bava, tanec, jídlo a pivo do pozdních
ranních hodin. Text a foto

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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U Berounky triumfoval Schwarzenberg
VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PREZIDENTSKÝCH VOLEB V POBEROUNSKÉM A PODBRDSKÉM KRAJI

Celá ČR (volební účast 59, 11 %)
Miloš Zeman 54, 8 %
Karel Schwarzenberg 45, 19 %
Středočeský kraj (60, 67 %)
Miloš Zeman 50,95 %
Karel Schwarzenberg 49,04 %
Češi v cizině (72, 21 %)
Karel Schwarzenberg 84, 21 %
Miloš Zeman 15, 78 %
Černošice (74, 53 %)
Karel Schwarzenberg 77, 47 %
Miloš Zeman 22, 52 %
Dobřichovice (72, 52 %)
Karel Schwarzenberg 75, 14 %
Miloš Zeman 24, 85 %
Hlásná Třebaň (70, 72 %)
Karel Schwarzenberg 75, 9 %
Miloš Zeman 24, 09 %
Hostomice (58, 02 %)
Miloš Zeman 59, 31 %
Karel Schwarzenberg 40, 68 %
Karlík (74, 57 %)
Karel Schwarzenberg 73, 56 %
Miloš Zeman 26, 43 %
Karlštejn (64, 19 %)
Karel Schwarzenberg 56, 66 %
Miloš Zeman 43, 33 %
Lety (70, 34 %)
Karel Schwarzenberg 75, 03 %
Miloš Zeman 24, 96 %
Liteň (59, 64 %)
Karel Schwarzenberg 51, 91 %
Miloš Zeman 48, 08 %
Mníšek pod Brdy (62, 92 %)
Karel Schwarzenberg 61, 68 %
Miloš Zeman 38, 31 %
Mořinka (65, 18  %)
Karel Schwarzenberg 53, 42 %
Miloš Zeman 46, 57 %
Nesvačily (69, 72 %)
Miloš Zeman 53, 94 %
Karel Schwarzenberg 46, 08 %
Osov (58, 54 %)
Karel Schwarzenberg 58, 08 %
Miloš Zeman 41, 91 %
Podbrdy (75, 14 %)
Miloš Zeman 73, 07 %
Karel Schwarzenberg 26, 92 %

Řevnice (70, 25 %)
Karel Schwarzenberg 70, 35 %
Miloš Zeman 29, 64 %
Srbsko (64, 13 %)
Karel Schwarzenberg 62, 96 %
Miloš Zeman 37, 03 %
Svinaře (70, 45 %)
Karel Schwarzenberg 66, 45 %
Miloš Zeman 33, 54 %
Vižina (76, 14 %)
Miloš Zeman 59, 18 %
Karel Schwarzenberg 40, 81 %
Všenory (67, 05 %)
Karel Schwarzenberg 68, 14 %
Miloš Zeman 31, 85 %
Všeradice (65, 65 %)
Karel Schwarzenberg 56, 77 %
Miloš Zeman 43, 22 %
Zadní Třebaň (71, 48 %)
Karel Schwarzenberg 61, 35 %
Miloš Zeman 38, 64 %

Lucie PALIČKOVÁ

ŠUP TAM S NÍ! Jeden z obyvatel Letů si k druhému kolu prezidentské volby
vzal k hlasovací urně malého pomocníka. Foto Alena VANŽUROVÁ

Karlštejn - Pětašedesát procent
oprávněných voličů dorazilo v
Karlštejně k druhému kolu prezi-
dentských voleb. Nechyběl mezi
nimi ani Etiopan Gemechu Berha-
nu Doyo. Pětačtyřicátník, jenž loni
získal české občanství, se voleb v
Česku zúčastnil vůbec poprvé.

Dvanáct let už žije v Karlštejně Ge-
mechu Berhanu Doyo, rodák z Eti-
opie. Do Česka jej, stejně jako ne-
málo jichých Afričanů s podobným
osudem, přivedla touha po vědění.
„Studoval jsem v Praze-Suchdole
zemědělskou ekonomii,“ říká agro-
nom živící se v současné době ob-

chodem, jenž má v občanském prů-
kazu zapsaný rok narození 1968.
Ještě v hlavním městě si našel man-
želku, pro změnu původem z Ukra-
jiny, a společně se usadili v Karlš-
tejně. Přestože už je tu dávno jako
doma, české občanství získal teprve
před rokem. A spolu s ním samozřej-
mě také volební právo. Poprvé jej
mohl využít už na podzim 2012, při
krajských volbách. Nevyužil. „Ne-
byl čas,“ tvrdí Doyo.
Na druhé kolo prezidentských voleb
si ale čas už udělal. Dorazil hned v
pátek 25. ledna, dokonce mezi prv-
ními voliči, těsně po druhé hodině
odpolední. Ve dveřích volební míst-
nosti se pozdravil se starostou měs-
tyse Petrem Rampasem, »komisa-
řům« předložil občanku, vyfasoval
od nich volební lístky a způsobně si
vystál frontu na prostor za plentou -
zájem o volby byl i v Karlštejně nad-
průměrný. Za závěsem se dlouho ne-
zdržel, nechal se nasměrovat k vo-
lební urně a vhodil do ní obálku se
jménem »svého« kandidáta.
Komu dal hlas?
„Neřeknu, ale ten, koho jsem volil,
určitě vyhraje, uvidíte zítra,“ smál se
cestou z volební místnosti.
Jestlipak se nespletl? A jestlipak mu
úsměv vydržel?    Miloslav FRÝDL

PŘED VOLEBNÍ MÍSTNOSTÍ. Etiopan Gemechu Berhanu Doyo jde odevzdat
svůj hlas jednomu z prezidentských kandidátů                    Foto NN M. FRÝDL

Na hrad míří Zeman,
k radosti Klause...
Bývalý komunistický aparátčík Mi-
roslav Šlouf.
Bývalý estébák Vladimír Zavadil.
Bývalý předseda nejsilnější pravi-
cové strany Václav Klaus.
Co mají společného? Miloše Zema-
na. Všichni do jednoho se mohli pře-
trhnout, aby se právě on stal prezi-
dentem ČR. Povedlo se!
O lžích, špinavostech a ranách pod
pás, které v kampani před druhým
kolem volby používal sám Zeman či
lidé kolem něj, toho bylo napsáno
už hodně. Prsty v nich mají i výše
jmenovaní. Ten první, jak sám při-
znal, »radil« Zemanovu volebnímu
týmu. Ten druhý nechal v den voleb
zveřejnit v nejčtenějších tuzemských
novinách lživý inzerát kydající špí-
nu na druhého z prezidentských
kandidátů a spojující jej se sudet-
skými Němci. A ten třetí? Ten plival
za vydatného přispění své manželky
i svého syna na Karla Schwarzen-
berga jedovaté sliny, kde jen mohl,
a nakonec se svěřil, že stane-li v
čele republiky právě ministr zahra-
ničí, bude uvažovat o emigraci!!! Že
se nízkostí tohoto kalibru dopouště-
jí estébáci, lze celkem ještě pocho-
pit, už z podstaty věci to jsou lidé
pochybných charakterů i mravů, ale
že se k něčemu podobnému propůjčí
nejvyšší ústavní činitel demokratic-
ké země, je soudnému člověku uvě-
řitelné jen stěží. 
Kolik zmiňované a jim podobné kři-
várny páchané v zájmu budoucího
Zemanova prezidentství sebestřed-
nému narcisovi »z Vysočiny« přine-
sly hlasů, lze jen spekulovat. Že na
ně ale zejména prostodušší část vo-
ličstva slyšela, o tom pochybovat
vůbec není třeba!
První přímou volbu českého prezi-
denta máme za sebou. Dozvěděli
jsme se toho během ní spoustu - o
kandidátech i o nás samých. Nejsou
to, podle mého soudu, z větší části
radostná zjištění, stejně jako není ra-
dostný samotný výsledek volby. Má-
me se ještě hodně co učit. Oni »na
hradě«, i my dole, v podhradí.
Na úplný závěr dvě zprávy. Ta špat-
ná: Klaus bohužel aktuálně nemá dů-
vod uvažovat o emigraci, natož aby
ji dotáhl do »vítězného konce«. A ta
dobrá: Horším prezidentem, než on,
už nemůže být ani Miloš Zeman. Te-
dy snad... Miloslav FRÝDL

Komu jsem dal svůj hlas? Tomu, co vyhraje!
V KARLŠTEJNĚ PŘIŠEL K VOLBÁM TAKÉ ETIOPAN GEMECHU BERHANU DOYO
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Nemám ráda prostoduché frašky!
ŘEVNICKÁ REŽISÉRKA ALICE ČERMÁKOVÁ CHYSTÁ PREMIÉRU DIVADELNÍ HRY OPONA NAHORU!

Řevnice - Alice ČERMÁKOVÁ ži-
je v Řevnicích od roku 1994. Od-
mala toužila být herečkou.
V jakém prostředí jste vyrůstala?
Můj otec byl fotograf. Fotografoval
převážně architekturu, proto mě toto
prostředí hodně ovlivnilo. I proto
jsem se rozhodla pro studium archi-
tektury a absolvovala ji na ČVUT.
Od malička také fotografuji - před
několika lety jsem absolvovala Praž-
skou fotografickou školu. Kromě to-
ho patří mezi mé největší záliby tou-
lání a cestování, při němž mám na
fotografování klid a čas.
Jak jste se dostala k divadlu?
Po přestěhování se do Řevnic jsem
začala navštěvovat představení v
Lesním divadle. Moc se mi líbilo,
jak hráli a jednou jsem se o tom zmí-
nila Mirkovi Cvancigerovi. Vzal mě
na valnou hromadu souboru a bylo
to. Moje první role byla služka v ko-
medii Teta z Bruselu. Myslela jsem,
že mi režisér Míla Šmejkal řekne, co
mám dělat, jak se pohybovat po je-
višti atd. Ale bohužel, musela jsem
se s tím vypořádat sama. Tehdy jsem
se prvně na prknech »otrkala«. Bylo
to asi před jedenácti lety a od té doby
jsem se souborem spjatá.
Kromě hraní i režírujete - vaše mi-
nulá hra  je o vývoji jednoho man-
želského vztahu. Je toto téma pro
vás důležité či byl výběr náhodný?

Nemám ráda prostoduché frašky,
které stojí na záletech, záměně mile-
nek, milenců, nevlastních dětí...
Preferuji hry,  jež mají myšlenku, ně-
co v divákovi zanechají a nutí ho
přemýšlet. Najít ale hru, která divá-
kovi něco řekne a zároveň není příliš
intelektuálská, bývá těžké. Myslím,
že s hořkou komedií Novomanžel-
ské apartmá se to povedlo. Měli
jsme úžasné ohlasy na herce i kvali-
tu hry jak od diváků, tak od herců,
kteří si ji zamilovali. Mezilidské vz-
tahy jsou složité a v době, kdy »lidé
mění partnery jakoby testovali nový

supermarket«, si v ní každý divák
mohl najít to své téma. 
Máte nějaké herecké vzory, něko-
ho s kým byste si ráda zahrála?
Ráda si zahraju s kýmkoli, kdo má
pro to cit, kdo se dovede ponořit do
děje a je přirozený. Jako režisérka ne-
chávám lidem volnost, příliš je nedi-
riguji - buď tato schopnost v člověku
je, nebo není. Co se týče hereckých
vzorů mám dojem, že všichni velcí
herci už zemřeli. Milovala jsem Danu
Medřickou, tu asi nikdo nenahradí. 
V čem spatřujete svůj největší ús-
pěch na poli divadelního světa?

Co se týče herectví, tak určitě je to
role Julie v Kischonově dramatu Byl
to skřivan. Zahrála jsem si tu stár-
noucí  ženu vláčenou životními peri-
petiemi. Režírovala nás Lenka Lou-
balová, která je v tomto oboru opra-
vdová profesionálka, dělá to skvěle a
bylo to vidět. Z mých představení rá-
da  vzpomínám na Gogolovu Ženit-
bu a Někdo to rád horké,  kde jsme
se všichni pořádně vyřádili.
Co připravujete dalšího ?   
Teď chystáme premiéru anglické ko-
medie Petera Quiltera Opona naho-
ru! aneb Možná přijde i Lucie B. Je
to hra pro pět žen, které se snaží vzk-
řísit zděděné polorozpadlé divadlo.
Jak se jim to podaří, uvidíte při pre-
miéře 8. 2.  od 20.00 v řevnickém ki-
ně. Reprízy se konají 9. 2 od 20.00,
10. 2. od 17.00 a 15. - 17. 2. od 20.00.
Na letní sezonu připravujeme kome-
dii Pane, vy jste vdova! Doufám, že
tím důstojně oslavíme 90. výročí vz-
niku Divadelního souboru Řevnice. 

Helena PELiKÁNOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má v únoru dovolenou.

KINO ŘEVNICE
Kino v únoru nehraje.

KINO CLUB ČERNOŠICE
5. 2. 20.00 OSVÍCENÍ 
12. 2. 20.00 KURS SEBEOVLÁDÁNÍ 

KINO MÍR BEROUN
5. 2. 20.00 BABYCALL
6. 2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE
6. 2. 18.30 DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV
7. 2. 15.30 NADĚJNÉ VYHLÍDKY 
7. 2. - 8. 2. 18.30 (Pá 20.00) BÍDNÍCI 
8. 2. - 10. 2. 17.30 (So 18.30, Ne 20.00)
HITCHCOCK 
9. 2. 15.30 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
9. 2. 20.30 DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV 
10. 2. 15.30 ČTYŘLÍSTEK VE
SLUŽBÁCH KRÁLE 
10. 2. 17.30 NADĚJNÉ VYHLÍDKY 
11. 2. - 13. 2. 18.30 (Út 17.30) MANIAK 

KINO RADOTÍN
5. 2. 19.00 SUNSET BOULEVARD
6. 2. 17.30 FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ
MAZLÍČEK 3D
6. 2. 20.00 MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
7. 2. 17.30 NIC NÁS NEROZDĚLÍ 
7. 2. a 9. 2. 20.00 HITCHCOCK 
8. 2. 20.00 GANGSTER SQUAD - LOVCI
MAFIE 

Tipy NN
* Radůza s kapelou zahrají 6. 2. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Čtení dětem od 4 let na téma Lu-
piči a loupežníci se v knihovně Dob-
řichovice koná 7. 2. od 15.30 do
16.30. Ve čtvrtek 21. 2. čeká děti ve
stejném čase čtení o autech, lodích,
letadlech a mašinkách. Vstupné je
30 Kč. (vlc)
* Kytarové duo Acoustic Noise
Band  zahraje 9. 2. od 23.00 v res-
tauraci U Králů Mokropsy.      (pab)
* Folková kapela Nezmaři koncer-
tuje 11. 2. od 20.00 v pivovaru Be-
rounský medvěd Beroun.        (mike)
* Vernisáž výstavy fotografií z Ma-
lého Tibetu, kterou budou slovem i
obrazem provázet cestovatelé Pavel
Matoušek a David Malec, se usku-
teční 12. 2. od 19.00 v Modrém do-
mečku Řevnice. (help)
* Promítání archivních dokumen-
tárních filmů o životě a událostech
ve Všenorech na téma Co přináší ře-
ka Berounka se koná 13. 2. od 19.00
ve společenském sále Na Závisti
Všenory.        Alena SAHÁNKOVÁ
* Houslista Jaroslav Svěcený a hráč
na akordeon Ladislav Horák vystou-
pí společně ve znamení tanga 13. 2.
od 20.00 v sále České pojišťovny
Beroun. Miloš KEBRLE
* Verše ruské básnířky Mariny Cvě-
tájevové, jež žila několik let ve Vše-
norech, bude Monika Černošková
recitovat 16. 2. od 18.00 ve spole-
čenském sále OÚ Všenory. O hu-
dební doprovod se postará Tomáš
Fingerland.   Alena SAHÁNKOVÁ
* Výpravná loutková pohádka De-
tektiv Lupa a tajemná věž bude v
Club Kině Černošice k vidění 17. 2.
od 16.00. Vstupné 70 Kč. (pab)
* Dvojkoncert kytaristů Vladimíra
Merty a Vladimíra Čápa můžete na-
vštívit 17. 2. od 19.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 150 Kč.     (pab)
* Výstavu, která představuje celo-
dřevěné, polodřevěné a mosazné ho-
diny ze Schwarzwaldu i Čech máte
do 10. 3.  možnost zhlédnout v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.      (pap)
* Výstava Dobřichovice v architek-
tuře konce 19. a první poloviny 20.
století je do konce března k vidění v
dobřichovickém zámku. (vlc)

Páté Vánoční zpívání se ve dvoraně
nové budovy ZŠ Dobřichovice kona-
lo na sklonku loňského roku.
Každý, kdo vstoupil do dvorany, mo-
hl užasnout - v prostoru, nad hlava-
mi procházejících, se vznášeli andě-
lé, andílci i andělíčci. Někteří byli
vyrobeni z papíru, jiní z textilu a pla-
stových láhví, další z vlny a někteří z
igelitových pytlů, dozdobení aloba-
lem... Uprostřed prostoru pro vy-
stoupení stál nazdobený stromeček a
děti se sesedly v okolí nebo na gale-

rii prvního patra, aby všechny dobře
viděly a slyšely.
Zpívání mapovalo méně známé kole-
dy z Chodska a jižních Čech. Oproti
loňským, krkonošským, jsme očeká-
vali méně humoru při zpracování a
více zasněného zpěvu, ale radost ze
života a spontánní tvorby, který je
vlastní všem dětem, se nedala odstr-
čit. Zaslechnout jsme mohli koledu s
krásným doprovodem houslí a pě-
veckými sóly i koledu-reportáž z mís-
ta události, s živým natáčením »pra-

vou« papírovou kamerou a skvělým
moderátorským slovem. Všechna vys-
toupení měla svůj půvab a děti se při
zpívání dobře bavily i slovy v původ-
ním nářečí, anebo popěvky typu
»…likrum fikrum…« v lidové tvorbě
nahrazujícím známé tralala. Zpívání
se vydařilo nejen proto, že se děti
krásně chovaly, ale také díky vynika-
jící práci učitelek, které se školáky
jejich vystoupení nacvičily a koledy
je naučily. Jindra SOLničKOVÁ, 

ZŠ Dobřichovice

DIVADELNICE. Alice Čermáková v Indii. Foto Dana CORTÉZOVÁ

Malí muzikanti předvedli, co se naučili

Pololetní přehrávka žáků liteňské pobočky Základní umělecké školy Schola
musica Stella Maris z Králova Dvora se konala 24. 1. v ZŠ Liteň. V učebně
hudební výchovy se sešli rodiče, příbuzní a příznivci, kteří dětem vytvořili
příjemnou atmosféru a nešetřili potleskem. Oba vyučující - Petr a Simona
Krutští - se svými žáky nacvičili sólová vystoupení; často je doprovázel pan
učitel na kytaru či na klavír. Také paní učitelka podpořila své svěřence  při
kytarových a klavírních číslech. Děti se v liteňské škole mohou hudebně vz-
dělávat i pod vedením Martiny Dvořákové, jež vyučuje hře na dechové ná-
stroje, klavír, kytaru a zpěv.          Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Likrum, fikrum... zpívali dobřichovičtí školáci
SVÁTEČNÍ VYSTOUPENÍ MAPOVALO MÉNĚ ZNÁMÉ KOLEDY Z CHODSKA I JIŽNÍCH ČECH
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Všeradův kurýr

Jedním ze sponzorů slavnostního
předávání cen audiovizuální tvorby
Trilobit Beroun 2012 letos - stejně-
jako loni - byly Všeradice. Mnohého
jistě zarazí, proč naše obec sponzo-
ruje tuto akci. Odpověď je v podsta-
tě velice jednoduchá: Dobré věci se
mají podporovat! Všeradice pořáda-
jí spoustu kulturních a společen-
ských akcí a bylo by zásadní chybou
nestat se formou byť jen malého pří-
spěvku jedním z podporovatelů tak
významného podniku, jakým Trilo-
bit Beroun beze sporu je. Nejde jen
o zviditelnění obce - jde o to ukázat,
že i menší obce se mohou stát sou-
částí velkých projektů. Pokud se bu-
dou obce sdružovat a najdou k sobě
cestu, mohou také společně pořádat
akce většího rozsahu a díky tomu v
dnešní rozjitřené době lidi spojovat.
Slavnostní předání cen se uskutečni-
lo 26. ledna v berounském kině Mír.
Pořadem vtipně provázel herec To-

máš Hanák. Mně se dostalo té cti, že
jsem mohl předat čestné uznání Mi-
roslavu Jankovi za otevřenou zpo-
věď režisérky Drahomíry Vihanové
v dokumentu Umanutá, realizova-
ném v duchu její tvorby. Celkem by-
lo letos v Berouně filmovým tvůr-
cům předáno rekordních 16 cen.
Premiérovou anticenu Zlatý citron
získal dosluhující prezident Václav
Klaus, který koncem roku vetoval
zákon o podpoře kinematografie.
Z této slavnostní akce jsem odcházel
obohacen o mnoho kulturních a spo-
lečenských zážitků s přesvědčením,

že příští ročník určitě opět podpoří-
me.   Bohumil STiBAL, 

starosta všeradic 

Zlatý citron věnovali Klausovi
VŠERADICE PODPOŘILY PŘEDÁVÁNÍ CEN AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY TRILOBIT BEROUN

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 3/2013 (118)

PŘEDAL CENU. Starosta Všeradic
Bohumil Stibal předal v Berouně če-
stné uznání režisérovi Miroslavu
Jankovi (druhý zprava).

Foto Pavel PALuSkA

Neseďte doma, zúčastněte
se některé z kulturních akcí!

Tak jsme zvolili prezidenta - co
jsme si zvolili, to si asi zaslouží-
me. Ve Všeradicích se voleb zúča-
stnilo 65,65% oprávněných voli-
čů: 134 hlasů získal Karel Schwar-
zenberg, 102 hlasů Miloš Zeman.
Děkuji volební komisi za jejich

práci a občanům za jejich účast. 
Začal únor, který pravidelně patří k chladným
zimním měsícům. Abyste neseděli doma - neboť
práce na zahrádkách musí ještě počkat - nabízíme
vám následující kulturní vyžití:  
- 5. 2. od 19.00 v galerii přivítáme Rudu z Ostravy,
Miloše Knora a Ivu Pazderkovou (Komici s. r. o.) 
- 16. 2. se od 14.00 u restaurace Na Růžku koná
Masopustní veselice 
- 21. 2. se od 17.00 v Galerii uskuteční vernisáž
grafika p. Holara 
- 22. 2. jste od 19.00 zváni do galerie na Zámecký
večer s Petrem Jančaříkem
Dne 20. 2. se bude od 16,00 v restauraci U Paní
Magdalény konat veřejné zasedání zastupitelstva
obce, kde se bude projednávat územní plán i roz-
počet obce.  Bohumil STIBAL, starosta všeradic

Z podbrdského kraje
* Ruda z Ostravy, Iva Pazderková
a Miloš Knor známí z televizního
pořadu Na stojáka vystoupí s pořa-
dem Komici s.r.o. 5. 2. od 19.00 v
galerii M. D. Rettigové Všeradice.
Vstupné 260 Kč. (mif)
* Masopustní Rej masek – maškar-
ní řádění se v Rodinném centru Bet-
lém Lochovice koná 11. 2. od 15.00
do 17.30. Barbora KönigOvá
* Masopust se v Neumětelích koná
16. 2. Od 11.00 projde obcí průvod
maškar, od 13.00 se koná posezení v
místním kulturním domě. Hraje sta-
ropražská kapela Třehusk.         (mif)
* Masopustní veselici pořádá 16. 2.
od 14.00 OÚ Všeradice. Sraz je u
hospůdky Na Růžku. V průvodu hra-
je Ideál, na zábavě od 19.00 p. Ma-
šek. V sobotu 23. 2. se od 15.00 v
sále hospody Na Růžku koná dětský
maškarní karneval. Mirka SUCHá
* Prodejní výstava Rizika krásy a
jiné opusy, je ve všeradické galerii
M. D. Rettigové k vidění do 17. 2.
Svá díla na ní prezentují berounský
malíř i sochař Jan Rynda a sochař
Tomáš Hájek.   Sylva ŠKARDOvá
* Zajímavý exponát - starožitné kla-
vírní křídlo z počátku 20. století da-
rovala všeradické Galerii M. D. Ret-
tigové pí Králová z Nesvačil. Křídlo
je sice ještě opatřeno vídeňskou me-
chanikou, ale nachází se ve velmi
dobrém stavu.  Sylva ŠKARDOvá
* Prodejnu Jednoty v Osově vy-
kradl neznámý zloděj. Vypáčil zadní
dveře do skladu i mříž opatřenou
visacími zámky. Z obchodu odcizil
240 cigaret, 35 balení ponožek a 6
přímotopů. Způsobil škodu bezmála
30 000 Kč.      Hedvika KASLOvá

Trilobit bude v televizi
Dokument Trilobit odvysílá Česká
televize na programu ČT 2 v  neděli
17. února od 13.45. Součástí doku-
mentu jsou stručné výpovědi oceně-
ných, nechybí záznam z letošního
předávání cen, krátké ukázky z oce-
něných děl ani komentář moderáto-
ra Tomáše Hanáka. 

Pavla ŠvÉdová, MěÚ Beroun

O řidičák přišel, přesto
jej chytili za volantem
Skuhrov - Muže za volantem, ov-
šem bez řidičáku, přistihli, 20. 1.
pozdě večer ve Skuhrově karlš-
tejnští policisté.
„Řidič škody fabie poté, co jej hlíd-
ka ve čtvrt na jedenáct v noci u au-
tobusové zastávky ve Skuhrově za-
stavila, předložil všechny doklady -
s výjimkou řidičského průkazu,“
uvedla velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Kaslová. „V evidenci
jsme zjistili, že muž má zakázáno
řídit motorová vozidla až do listopa-
du 2014,“ dodala s tím, že řidiči by-
la zakázána další jízda a případ je
posuzován jako trestný čin.       (mif)

Do osovské školy se zapsalo 19 dětí

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Osov se uskutečnil 25.ledna. Budoucí prvňáčci
přišli v doprovodu rodičů a sourozenců. Na stanovištích u pohádkových
postav poznávali geometrické tvary, barvy i číslice, skládali obrázky. Ve
třídě si povídali s paní učitelkou, kreslili, zpívali nebo recitovali. Všichni
byli za svoji snahu odměněni motýlkem či beruškou, které pro ně vyrobila
školní družina. Na školní rok 2013/2014 bylo zapsáno devatenáct dětí. 

Text a foto Eva NádvorNíková, ZŠ osov
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Největší zastoupení mají návštěvníci
staří 18-30let, středoškoláci i vyso-
koškoláci a Pražané. Nejčetněji je
zastoupena příjmová skupina s mě-
síčním platem 20-40 tisíc Kč. 
Změnila se v posledních letech ná-
vštěvnická struktura? 
Období počátku 90. let po otevření
hranic spojené s touhou vidět post-
komunistickou zemi s minimálními
cenami služeb i zboží se asi už opa-
kovat nebude. Tehdy měl hrad nej-
vyšší návštěvnosti a zastoupení ci-
zinců bylo až 68%. Dnes je to nao-
pak: Jen asi 30% cizinců…
V 90. letech jezdili na hrad přede-
vším cizinci z německy mluvících
zemí. Ti pak najednou zmizeli. už
se začali vracet?
Nejen na hrad, ale do celé republiky!
Na místě je otázka, co kompetentní
orgány ČR udělaly pro to, aby k nám
cizinci, zvláště ti západoevropští jez-
dili nadále... Proč by k nám turisté ze
západní Evropy měli jezdit, když ce-
ny zboží i služeb jsou téměř identic-
ké, úroveň služeb je u nás na  nižší
úrovni, když je mnoho subjektů, kte-
ré turistu chtějí »oholit«, či dokonce
okrást?! I když zastoupení cizinců
zůstává v posledních letech stejné, do-
šlo k razantní substituci: východoev-
ropané na úkor západoevropanů. Ne-
čekal jsem, že tak krátce po revoluci
budeme oprašovat ruštinu. Německy
a anglicky mluvící turisté se vracejí
jen velmi pomalu...
Ze kterých zemí k vám v současnos-
ti jezdí nejvíce turistů?
Jednotlivé země světa nejsme schop-
ni přesně identifikovat. Máme ale
přesnou evidenci počtu prohlídek v
různých jazycích. Nejčetněji jsou za-

stoupené prohlídky v českém jazyce,
dále v anglickém jazyce, pak v ital-
ském, ruském a německém jazyce.
Jsou oblasti v Evropě či ve světě, z
nichž se hrad či památkový ústav
prioritně snaží přilákat návštěvníky?
Po propadu zahraniční klientely je
tato otázka velmi aktuální. Účinná
reklama v Evropě by byla nesmírně
drahá, proto se o ni snažíme s dostu-
pnými penězi. Každoročně umožňu-
ji prohlídky hradu zdarma pro evrop-
ské novináře. Účinně spolupracuje-
me s Burgenstrasse, trasou po hra-
dech a zámcích z Heilbronu do Pra-
hy. Katalogy jdou na všechny světo-
vé veletrhy cestovního ruchu. Rela-
tivně skromnými finančními prostřed-
ky propaguji hrad ve Wochenkurier
střídavě v Mnichově, Norinbergu a
Drážďanech. A jsou i jiné možnosti
Jaké?
Nemůžeme spoléhat jen na »značku
Karlštejn«. Musíme využívat pro re-
klamu klasická i nová media - tiště-
né, rozhlasové i televizní sdělovací
prostředky. Internetové a facebooko-
vé aplikace. Spoty na LCD panelech
na nádvoří hradu, na  letišti Václava
Havla, ve vybraných nemocnicích i
v pražském metru. Reklamu na No-
vinkách.cz, i bluethoot.
Úspěšný je projekt Oživlých pamá-
tek, který turisty vrací k opakova-
ným návštěvám hradu. Láká tradičně
i Hradozámecká noc; kromě progra-
mu, jsou jen hrad Karlštejn a zámek
Loučeň tradičně otevřeny celou noc. 
Víte, s jakým očekáváním turisté na
Karlštejn jezdí, a zda se vám ho daří
naplnit?
Od návštěvy se primárně očekává
zážitek, prožitek, ale hlavním důvo-

dem je prohlídka hradu samotného,
v některých případech podpořená
symbolikou české státnosti. Návštěv-
níci jsou celkově velmi spokojeni s
prohlídkou hradu, úrovní výkladu
průvodců, vybavením historických
interiérů, úrovní poskytovaných slu-
žeb. Nejméně jsou spokojeni s výší
vstupného, nicméně současná výše
vstupného je stále akceptovatelná. De-
vadesát procent návštěvníků prefe-
ruje prohlídky se živým průvodcem.
Největšími taháky hradu jsou kaple
sv. Kříže, obrazy mistra Theodorika,
repliky českých i říšských koruno-
vačních klenotů. Nebo je to jinak?
Bezesporu, je to tak. Hrad Karlštejn
je návštěvníky vnímán jako symbol
české státnosti a významná památka
národní historie. Většina si ho v my-
slích spojuje s Karlem IV., jakožto
ztělesněním české státnosti. Pokud
se řekne hrad Karlštejn, 46% lidí si
ho spojí s Karlem IV., 22% s filmem
Noc na Karlštejně. 
Na seznamu památek uNEsCO
Karlštejn zatím není. V poslední do-
bě se hovoří o dalším pokusu hrad
do této prestižní společnosti dostat.
má šanci?
Já věřím, že má, ale vím, že ne teď.
Je to otázka daleké budoucnosti. 
Karlštejn v posledních letech nabízí
i poměrně bohatý doprovodný pro-
gram. Na co se návštěvníci mohou
těšit v roce 2013?
Na kulturní akce a na výstavy - foto-
grafií Karlštejnska i okolí, vinobraní,
Královského průvodu a prezentace
průzkumu hradní studny. V Konír-
nách Císařského paláce budou výs-
tavy Šlechtické rodové ražby 16. a
17. století a o historii i současnosti

pěstování vinné révy na Karlštejně. 
Již na 23. 3. chystáme  III. hradní
maškarní bál. V červnu budou mi-
mořádné prohlídky Kaple sv. Kříže
pro žáky základních škol za snížené
vstupné. Hradozámecká noc bude z
31. 8. na 1. 9., v říjnu bude zpřístup-
něna 13. komnata. 
Na co se v roce 2013 těšíte vy?
Už se nemohu dočkat nové turistické
sezony. Obzvláště se těším na zahá-
jení výstavy kostýmů a rekvizit z fil-
mu Noc na Karlštejně, od jehož na-
točení letos uplyne 40 let.
A taky se těším na skromnou dubno-
vou oslavu mých 60. narozenin - ka-
marád Olda Burda mi slíbil udělat
diskotéku. Miloslav FRÝDL

Od začátku února
vybíráme poplatky

Zastupitelstvo měs-
tyse se rozhodlo, že
bude jednou měsíč-
ně v Našich novi-
nách vydávat Karl-
štejnský zpravodaj
pro vás – občany,
včetně roznášky do
domu.

Chtěli bychom informovat o dění v
Karlštejně - na hradě i v podhradí.
Informovat o spolcích, sdruženích,
škole, školce a také, co nového je na
radnici. Nová paní matrikářka Ka-
síková vždy shromáždí příspěvky a
předá je redakci NN, která je zpra-
cuje. Rozhodně nebudeme přes zp-
ravodaj řešit spory občanů či spol-
ků. Chceme »pouze« informovat.
A hned tu mám jednu aktualitu: ne-
zapomeňte, že se od 1. 2. 2013 vybí-
rají poplatky - za odpad 500 Kč do
konce března a 100 Kč za psa do
konce června.
Petr RAmPAs, starosta Karlštejna

Hrad otevřel brány

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       2/2013 (10)                

NEMŮŽE SE DOČKAT. Jaromír Kubů se těší na novou turistickou sezonu i na oslavu narozenin.         Foto ARCHIV

Kastelán: Museli jsme oprášit ruštinu! 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Karlštejnský zpravodaj

Zpřístupněn veřejnosti byl v sobotu
2. 2. hrad Karlštejn. Únoroví návš-
těvníci budou moci o víkendech ab-
solvovat I. prohlídkový okruh, který
nabízí interiéry Císařského paláce a
Mariánské věže. Jsou to prostory, ve
kterých bydlel císař se svým dvo-
rem. Prohlídka dlouhá padesát mi-
nut končí v Pokladnici a Klenotnici.  
V Pokladnici je umístěn tzv. karl-
štejnský poklad. Představuje na 40
cenných exponátů, které tvořily sou-
část vybavení kaplových prostor
hradu a sloužily k vykonávání cír-
kevních obřadů. Nalezneme tu mon-
strance, kalichy, svícny, koruny či
tepaný pohárek ze zlaceného stříb-
ra. V Klenotnici jsou kopie obrazů
Mistra Theodorika z Kaple sv. Kříže
a kopie české i říšské koruny, jejichž
originály byly kdysi na hradě ulože-
ny.            Jaromír Kubů, kastelán
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Na počátku nového roku chci pozna-
menat pár slov k situaci ve školství v
našem městysu a vyzdvihnout práci
učitelek ve zdejší mateřské škole.
Myslím si, že Lenka Zahálková, Ol-
ga Čechová a Stanislava Čvančarová
pod vedením řídící učitelky Hany
Hrabákové si zaslouží uznání. Na
sklonku loňského roku připravily - i
na úkor svého volného času - vánoč-
ní besídku pro rodiče, příbuzné i za-
stupitele, která se velmi povedla,
stejně jako vystoupení s Pavlem Vít-
kem na Karlštejnském královském
adventu. Velký ohlas měla i tzv. An-
dělská cesta, kterou naše MŠ inicio-
vala a zajistila ve spolupráci s Do-
mečkem Hořovice. Zúčastnili se jí i
zdejší školáci i přespolní školky. Na
začátku prosince se děti ze školky
spolu se školáky vypravily do Koně-
pruských jeskyň, kde jim bylo půso-
bivě simulováno Peklo a Nebe. Čerti
je pozlobili, svatý muž je obdaroval.
Samozřejmě i během školního roku
jsou pořádány různé akce, ve školce
slaví všechny narozeniny a svátky.  
Prostě chválím práci učitelek v míst-
ní mateřské škole jménem některých
rodičů. Nemám jmenný seznam, ale
nejsem sama. 
Chci jen »aby se vědělo«. Ve vlast-
ním zájmu doufám, že se dobrá tra-
dice udrží a udrží se i dobrá úroveň
zdejší základní školy, o níž mám vz-

hledem k nízkému věku svých dětí
povědomí zatím spíš z doslechu.
Hlavně doufám, že se udrží existen-

ce školy samotné. V dobách minu-
lých pamatuji ve zdejší malotřídce
čtyři třídy: 1., 2. a 5. ročník samos-

tatně, 3. a 4. ročník dohromady - byl
tu pedagogický sbor o 4 učitelích. 
Přeji šťastný a úspěšný nový rok!

Iveta VILHeLMOVá, karlštejn

P. S.: Až trochu odrostou děti, začne-
me s manželem chodit na veřejné
schůze zastupitelstva. (To není vý-
hrůžka, ale příslib...)

Co se bude dít...
* Turnaj v licitovaném mariáši se
uskuteční 9. 2. v karlštejnské restau-
raci U Bílé paní. Prezence účastníků
od 7.30 do 9.00. Hrají se 2 kola po
třech hodinách s přestávkou na oběd
- ten je v ceně startovného, které činí
200 Kč. Na úspěšné hráče čekají ce-
ny. Kontakt: Jiří Podskalský – 602
686 586, jiri.podskalsky@tiscali.cz.
Martina MOTTLOVá, karlštejn
* rockový koncert ze série Karlš-
tejnské rockování pořádá 23. 2. od
18.00 v restauraci U Janů o. s.
Karlštejnští mazáci. Zahrají kapely
Ranydej, Bugr a Tenemit. Více info:
www.mazaci.cz. František kaSík,

karlštejnští mazáci

Auto »opřel« o strom
ve stráni nad řekou

Chválím práci učitelek ve školce!
IVETA VILHELMOVÁ: „CHCI POZNAMENAT PÁR SLOV K SITUACI V KARLŠTEJNSKÉM ŠKOLSTVÍ...“

U ZÁPISU. Zápis do prvních tříd se konal 24. ledna v karlštejnské základní
škole. Budoucí prvňáčky přivítala družinářka Jitka Topolová se školnicí Jitkou
Jagiello. Děti s rodiči se poté vydaly podle postaviček sněhuláků až do třídy,
kde je očekávala ředitelka školy Jiřina Janovská a učitelka pro první třídu
Šárka Koláčková. Usměvavá učitelka si s budoucími žáčky popovídala, necha-
la je okusit práci s interaktivní dotekovou tabulí, která na ně dokonce mluvila
a nechala je předvést, co už dovedou a znají. Děti odcházely domů s dobrým
pocitem a dárečky, které pro ně vyrobili jejich budoucí starší spolužáci.

Text a foto Iveta vILHELMová, Karlštejn

Před koncem loňského roku se sešli
členové SDH Karlštejn na Výroční
valné hromadě. Při hodnocení čin-
nosti v roce 2012 bylo konstatováno,
že situace není dobrá. Aktivita členů
je již několik let slabší, činnost sboru
a přípravu akcí zajišťuje několik čle-
nů. Přesto se podařilo úkoly na rok
2012 splnit. Celkem jsme uspořádali
26 akcí. Na začátku roku jsme zor-
ganizovali tradiční hasičský Ples. Při
jarních brigádách  jsme  upravovali
areál a opravovat závady na techni-
ce. Zajistili jsme čarodějnice a s karlš-
tejnskými maminami i dětský den,
na  němž  zásahová jednotka  se zd-
ravotní službou předvedla vyproště-
ní zraněného z havarovaného auta. 
Zajistili jsme soustředění mladých
hasičů v areálu, do celostátní hry
Plamen bylo zapojeno družstvo mla-

dých hasičů i družstvo smíšeného
dorostu. V požárním sportu bylo za-
pojeno družstvo mužů a žen. Ženy
postoupily do okresního kola a zú-
častnily se poháru starosty SDH Zá-
luží. Na léto jsme připravili bazén a
starali se o něj.  
Spolu s SDH Řevnice jsme zajistili
setkání  hasičů Dolního Poberouní.
V kempu jsme zorganizovali soutěž
v požárním útoku, které se zúčastni-
li mladí hasiči okresu Beroun a Pra-
ha-západ. Zúčastnili jsme se cvičení
okrsku Liteň organizovaného SDH
Svinaře i cvičení SDH Sv. Ján. Byli
jsme spolupořadateli Karlštejnského
vinobraní. Ve spolupráci s vedením
městyse Karlštejn se nám podařilo
natřít venkovní obklady, vrata a stě-
ny hasičské zbrojnice. Za podpory
sponzorů jsme vybudovali tankovací

stanoviště pro cisternová vozidla a
koupili hliníkové žebříky. Děkuji
všem sponzorům, kteří nás podporu-
jí materiálně i finančně. 
Na valné hromadě bylo předáno ně-
kolika členům ocenění - věrnostní
stužku za 10 let obdrželi Josef Mottl,
Martina Adolfová, Jan Brandejs, Ja-
kub Efmert, Jan Habětím, Matěj Ko-
za, Viktor Pastorek i Michal Pospí-
šil. Stužku za 50 let dostal Jiří Pos-
píšil a za 70 let Oldřich Psohlavec. 
Co nás mimo jiné čeká letos?
V okrsku č. 4 Liteň se zúčastníme
akcí, které budou jednotlivá SDH
pořádat, a námětového cvičení. S
družstvy mužů a žen se zúčastníme
okrskové soutěže. Na jaře uklidíme
areál a budeme jej udržovat. Bude-
me provádět údržbu výzbroje, výst-
roje, techniky a připravíme vozidla

na STK. Budeme se podílet na orga-
nizaci Karlštejnského vinobraní.
Uspořádáme nejméně jednu spole-
čenskou  zábavu a dvě posezení pro
členy. Sebereme železný šrot po ob-
ci. Podle zájmu připravíme pálení
čarodějnic a budeme spolupracovat
na zajištění dětského dne. Uskuteč-
níme soustředění mladých hasičů v
areálu a na 20. září připravíme XII.
ročník Karlštejnského poháru mla-
dých hasičů v požárním útoku. Zor-
ganizujeme důstojnou oslavu 115 let
založení SDH Karlštejn.  
Jednou  z prvních letošních akcí byl
Ples, který sbor uspořádal 26. 1. U
Janů. I když nebyla všechna místa
obsazená, nálada byla dobrá, k če-
muž přispěla tombola s dvěma sty
cen  i kapela.          Jiří Mrkáček,

starosta SDH karlštejn

Hasiči letos oslaví 115. výročí založení sboru
V LOŇSKÉM ROCE KARLŠTEJNŠTÍ »POŽÁRNÍCI« USPOŘÁDALI BEZMÁLA TŘI DESÍTKY AKCÍ

Osm desítek  nápaditých a krás-
ných masek si přišlo 27. ledna do
restaurace  U Janů zatančit, zasou-
těžit si a pobavit se. Dětský karne-
val doplnila módní přehlídka záj-
mového útvaru Ave z Domečku Ho-
řovice a pěvecké vystoupení Míši
Krtkové, k němuž se přidaly i ostat-
ní děti. U mikrofonu se vystřídali
caparti z Karlštejna, Litně, Beroun-
a, Hlásné i Zadní Třebaně. Během
odpoledne soutěžili i rodiče proti
dětem - rodičovský tým se jim poda-
řilo porazit! Nejmladším taneční-
kem byl roční Filípek z Hlásné Tře-
baně, nejlepší tanečnicí prvního
Karnevalu v podhradí se stala
Kristýnka Janečková z Karlštejna.  

Text a foto Eva DRbaLová,
Domeček Hořovice

V podhradí Karlštejna se tančilo, soutěžilo a zpívalo

»VYLETĚL« ZE SILNICE. Jednu ze
zatáček na silnici z Karlštejna do
Hlásné Třebaně nezvládl 28. ledna
poránu řidič osobního auta. Zpět na
sněhem čerstvě zapadanou cestu jej
ze stráně nad Berounkou museli vy-
táhnout karlštejnští dobrovolní ha-
siči.  Foto NN M. FRÝDL
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Děti zjišťovaly, jak se žije na hradě
V ŘEVNICÍCH SE KONAL »POHÁDKOVÝ« ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZDEJŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Masopust se konal 2. února v Le-
tech. Po krátkém programu na návsi
prošel centrem obce průvod maškar
s muzikou.        Foto NN M. FRÝDL

Jak se žije na hradě Školštejně měli
možnost zjistit předškoláci, kteří do-
razili k zápisu na Základní školu
Řevnice. 
Hned u vchodu jim bylo jasné, kam
přišli: zdobily ho věže a cimbuří. Uv-
nitř už na ně čekaly princezny, chůvy,
voják i s flintou a na samý závěr krá-
lovna s nezbytným rádcem. 
Děti stavěly hrad, zkoumaly klíče k
němu, hledaly cestu na hrad strašid-
lům a průvodcem jim byla i Bílá paní.

Navštívily opravdovou komnatu op-
ravdové princezny, navlékly jí korále
a zavázaly střevíček. Zdi Školštejna
zdobila galerie králů, vchod do sluje
střežil dvacetihlavý drak. V poslední
komnatě dostaly děti za odvahu i pro-
kázané dovednosti opravdový řád.
Nejen děti, kterých za dva dny prošlo
Školštejnem přes sedmdesát, ale i
učitelé a učitelky alias princezny a
další obyvatelé hradu si užili sice vy-
čerpávající, ale i zábavná dvě odpo-
ledne. Škoda, že dojem z cesty hra-
dem rodičům trochu kazila vyhlídka
na několikaměsíční čekání na rozhod-
nutí o přijetí do ZŠ Řevnice. Čekání
bude trvat do té doby, než se podaří
zřizovateli dotáhnout do zdárného
konce navýšení kapacity školy.

Jiřina DOPiTOvá, ZŠ Řevnice

Na celorepublikový  zimní sraz do
Jizbic u Čechtic vyrazila skupinka

řevnicko-černošických »divokých mo-
pedistů«. Náplní setkání podobně na-

laděných týpků bylo zdolávání za-
sněžených a namrzlých kopečků i
kopců. Teplota dosahovala úctyhod-
ných -13 st. při asi metrové sněhové
nadílce, takže o nečekané zážitky ne-
byla nouze. Jako na každém takovém
podniku nechyběly kapely tvrdších
forem a legrační příhody. Akce byla
dobře připravená; první Zimáč se us-
kutečnil ke 30. výročí tradičního sra-
zu »Jawáč«, který se koná na stej-
ném místě, ovšem za daleko výhod-
nějších teplotních podmínek.
Helena Pelikánová, Z. Třebaň

Jakub kadeřábek, řevnice 
Foto antonín dulava

Z našeho kraje 
* Zápis do prvních tříd ZŠ Dobři-
chovice se koná 5. 2. od 14 do 19.00
v budově I. stupně školy.             (vlc)
* Přednáška na téma Depersonali-
zace - porucha sebeprožívání se us-
kuteční 12. 2. od 19.00 v domě s pe-
čovatelskou službou v Černošicích.
Domníváte se, že jste ztratili všech-
ny emoce nebo dokonce tělo? Cítíte
prázdno v duši? Jste úzkostní? Před-
nášející Tomáš Hromádka a Vladi-
mír Franta vám ukáží cestu k vaší
osobnosti i jak lze měnit úhel pohle-
du na váš stav. Součástí akce bude
diskuse o individuálních problé-
mech. Pavel Blaženín
* Desátý turistický Candrbál se ko-
ná 15. února od 20.00 v restauraci U
hřiště Osově. Hrají Žakeři, vstupné
50 korun. antonín KOTOUČ 
* Konkurz na ředitele ZŠ Řevnice
vyhlásila 1. února tamní městská ra-
da. NN to sdělila ředitelka školy
Štěpánka Rajchlová. (mif)
* Projekt Bezpečná cyklodoprava,
který byl financován z fondů EU,
dokončily Dobřichovice. Tamní rad-
nice na akci získala 7,6 milionu. Na
stávající úsek bude navazovat další
v Černošicích - cyklostezka se pro-
pojí až do Radotína.                     (pef)
* Po mladíkovi, který se zranil a ne-
věděl, kde se nachází, pátrali 23. 1.
v okolí Černolic řevničtí záchranáři,
hasiči i policisté. Muž spadl ze strá-
ně a narazil zády na strom. Po něko-
lika hodinách se probral z bezvědo-
mí a zavolal na tísňovou linku. Po
nalezení a vyproštění byl převezen
na traumatologii v Motole.        (mif) 
* Do haly na pozemku zámku v Lit-
ni pronikl v polovině ledna otevře-
ným oknem neznámý vandal. Prošel
halou, vyrazil její vrata a trubkou
vypáčil výplň dveří do dílny s gará-
ží. Nic neukradl, ale poškozením
způsobil škodu 3 500 Kč.          (hek)

NA HRADĚ. Budoucí prvňáky při zápisu na řevnickou školu provázely hra-
dem Školštejnem pohádkové bytosti.  Foto Jaromír VAŠEK

Čáslavská se bude podepisovat v Černošicích
Beseda s Věrou Čáslavskou - sedminásobnou olympijskou vítězkou, čtyř-
násobnou mistryní světa i jedenáctinásobnou mistryní Evropy ve sportovní
gymnastice - a její autogramiáda se konají 10. února od 18.00 hodin v Clu-
bu Kino Černošice.
Čáslavská je nejúspěšnější českou sportovkyní všech dob. Protože odmítla
odvolat podpis pod manifestem Dva tisíce slov, byla po roce 1969 vylouče-
na z veřejného života. Po listopadu 1989 byla poradkyní prezidenta Havla
a předsedkyní Československého, resp. Českého olympijského výboru. V
Černošicích představí svůj životopis - knihu Letovana Pavla Kosatíka Život
na Olympu. Pavel Blaženín, Černošice

Zloděj ukradl cigarety
za sto tisíc korun
Hostomice - Čerpací stanici v
Hostomicích vykradl na konci led-
na neznámý zloděj. Odnesl cigare-
ty za sto tisíc korun.
Není to jediný případ útoku na čer-
pací stanici v berounském okrese. V
Záluží dokonce lupič obsluhu ohro-
rožoval mačetou. „Kdyby na mě ně-
kdo vytáhl takovou zbraň, jako v
Záluží, nevím, nevím, jak bych se
zachovala. Nikdo se nemůže divit,
že čerpadlář vydal lupiči peníze,“
uvedla Radka Jahelková obsluhující
čerpací stanici v Litni.
Zkraje února se policistům podařilo
dopadnout zloděje, který u »benzi-
nek« po okolí tankoval pohonné
hmoty a ujížděl bez jejich zaplacení.
„Pátrali jsme po něm od loňska,“
řekla mluvčí berounské policie Mar-
cela Pučelíková s tím, že muž kradl
například na čerpacích stanicích v
Rudné, Drahelčicích, Líšnici či
Mníšku pod Brdy. „Podle dosavad-
ního šetření ujel bez placení asi tři-
cetkrát, navíc z několika prodejen
utekl bez zaplacení s dálniční znám-
kou,“ dodala Pučelíková.            (pef)

Domeček nabídne
gurmánské speciality
Řevnice - Po dlouhodobé rekonst-
rukci byl 4. února znovu otevřen
Modrý domeček v Řevnicích.
„Rekonstrukcí jsme chtěli zlepšit
pracovní podmínky zaměstnanců se
zdravotním postižením i prostředí
pro zákazníky,“ uvedla manažerka
Šárka Hašková. Novinkou je skleně-
né zádveří, které zabrání průvanu a
chladu, klimatizace kavárny i kuchy-
ně, bar s velkou pekařskou vitrínou,
osvětlení a kuchyň s kompletním vy-
bavením. „Letos se chceme soustře-
ďovat na rozšíření nabídky o gur-
mánské speciality od naší gastro pro-
fesionálky Pavly Stine,“ dodala Haš-
ková. (help)

Nervozita, těšení, otázky v očích,
obavy, jak to asi dopadne... Tak ně-
jak  prožívalo 13  prvňáčků v zad-
notřebaňské málotřídce přestávku
před hodinou, kdy měli dostat své
první vysvědčení. „Musím vás po-
chválit, zvláště první ročník, měla
jsem štěstí na samé chytré a šikov-
né prvňáčky. Přeji vám, aby vás na-
dšení a píle  neopouštěly, abyste se
jen a jen zlepšovali, všichni!“ chvá-
lila a povzbuzovala děti třídní uči-
telka Zuzana Chvátalová, jež zhod-
notila společný půlrok. Pak už na-
stal ten dlouho očekávaný akt - děti
si po jednom chodily pro vysvědče-
ní a učitelka ke každému zvlášť pro-
mlouvala. Zazněla slova chvály,
sem tam i nějaká ta malinkatá při-
pomínka, ale nakonec byli spokoje-
ni všichni. I paní učitelka, která od
dětí dostala kytičku a sladkou od-
měnu. Zadnotřebaňští školáci si teď
užívají týdenní jarní prázdniny.               
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

»Divocí mopedisté« zdolávali kopečky

Prvňáci se dočkali prvního vysvědčení
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Zadní Třebaň – Už jste o nich ur-
čitě slyšeli, mluví se o nich stále
častěji: inteligentní domy. Posled-
ní dobou se na trhu objevilo hodně
firem, které se inteligentními sys-
témy řízení domů zabývají. Jedna
z nich působí už dva roky v Zadní
Třebani. Jejím majitelem je Petr
VaNĚK.
Jak vás napadlo věnovat se právě
tomuto oboru?
Inteligentní dům je trend, obor, který
se začíná rozšiřovat. My tento sys-
tém vyvíjíme již dva roky, ale teprve
nyní s ním jdeme na trh. 
Pro mě je to taková škola života. Vž-
dy mě bavilo studovat tyto systémy,
učit se je a zdokonalovat. Posledních
šestnáct let jsem pracoval v podob-
ném oboru a už jsem potřeboval
změnu, impuls, abych se posunul
dál. Jsem typ, který potřebuje tvořit.
Asi pět let jsem měl vize, přemýšlel
jsem o tom. Nastartovaly mě chytré
telefony a tablety - ideální ovladače
k tomu, aby plnily další funkce. Což
samozřejmě vycítili i jiní lidé, takže
máme docela konkurenci. 
Co si máme pod pojmem »inteli-
gentní dům« představit?
Inteligentní dům je systém, který by
měl mimo tradiční ovládání také sám
umět řídit dění v domácnosti od ov-
ládání všelijakých elektrických zaří-
zení, jako jsou světla, zásuvky, různé
motory, přes zabezpečení a kamero-
vé systémy po sdílení médií – fotog-
rafie, hudba a videa. Když třeba zač-
ne foukat silnější vítr, měl by stáh-
nout markýzy, nebo při dešti zavřít
střešní okna, anebo jen zhasnout,
svítí-li se zbytečně. Prostě by měl
sám vyhodnotit situaci a podle okol-
ností vykonat potřebné úkony. V
blízkém budoucnu budou tyto systé-
my fungovat na principu neurono-

vých sítí, které se na základě dění v
domácnosti samy učí a posléze zare-
agují. Je to software s inteligencí.
Zatím ho stále vyvíjíme a dál ho
zdokonalovat je i naším cílem. 
Kdybychom se rozhodli, že chceme
domů tento systém nainstalovat, co
k tomu potřebujeme?
Není to nic složitého, stačí mít pří-
stup k elektrickým zařízením. Sys-
tém se dá ovládat z jakéhokoliv po-
čítače, tabletu nebo z mobilu, ovlá-
dání musí být jednoduché, aby to po-

chopil každý zákazník. Někde v do-
mě je nainstalovaná centrální řídící
jednotka - mozek systému, což je ne-
velká krabička propojující dva světy
– domácí počítačovou síť a síť elek-
trických zařízení. Pokud pak chcete
navíc například stmívání světel, stačí
přidat pod vypínač další malou kra-
bičku. Nicméně kýžené automatiza-
ce dosáhneme přidáním vhodných
senzorů (teplotní, pohybové, senzor
intenzity světla apod.), které dodáva-
jí vstupy řídící jednotce, a ta se již

postará o zmiňované ovládání elek-
trického zařízení.  
Takže se systém dá použít i ve star-
ších domech?
Ano, naše zařízení se dá využít nejen
na nové, ale i stávající domy, kde je
vše hotové, a dokonce bez velkých
stavebních úprav. To je naše výhoda.
A jaké jiné výhody ještě inteligentní
dům má?
Je to systém, který hlídá i bezpečí
domu. Kontroluje odběr elektřiny,
monitoruje teplotu, kontroluje a hlí-
dá elektrická zařízení či různé spo-
třebiče a umí je vypnout v případě
nutnosti, např. pozná, pokud jsme
náhodou zapomněli odpojit žehličku
ze zásuvky… Má na starost dálkové
ovládání zabezpečovacího zařízení a
vzdálený přístup ke kamerám, chrá-
nící náš domeček.  Dokáže také roz-
lišit, kdy je např. levnější elektrický
proud a kdy je vhodnější doba pro
praní prádla, mytí nádobí či chod
filtrace bazénu. Spotřebovanou elek-
trickou energii, vodu či plyn přeh-
ledně zobrazí v grafech včetně fi-
nančních ukazatelů. Tím přispívá k
úsporám. Systém umožňuje pohodl-
ný přístup k médiím a jejich sdílení v
domácnosti. Jednoduše si lze pomo-
cí tabletu nebo mobilního telefonu
pustit muziku či film do obýváku, do
ložnice nebo dětského pokoje apod.
Elektronika může ale selhat. Co
potom?
To je samozřejmě pravda, proto se
snažíme vyvíjet systém, který nena-
hrazuje tradiční ovládání. Jinými
slovy: vše musí fungovat i postaru a
v případě výpadku např. řídící jed-
notky domácnost musí fungovat dá-
le. Člověk se nesmí stát otrokem žád-
ného systému. Inteligentní dům je
nadstavba, musí dům doplňovat, ne
ho nahrazovat. Lucie PaLIčKoVÁ

Inteligentní dům si všechno řídí sám
„ČLOVĚK SE ALE NESMÍ STÁT OTROKEM ŽÁDNÉHO SYSTÉMU!“ TVRDÍ ZADNOTŘEBAŇAN PETR VANĚK

NIC SLOŽITÉHO. Petr Vaněk vysvětluje, jak funguje systém inteligentních
domů. Foto Lucie PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň - Dnešní doba skýtá mnohé mož-
nosti. Také ovšem situace, v nichž se mnozí z
nás mohou cítit bezradní. Ti, kteří se ocitnou
na nějaké životní hraně, ocení práci životního
kouče (školitele). Jedním z nich, dokonce vice-
presidentem mezinárodní federace koučů
(ICF), je Kamil Jaroš ze Zadní Třebaně. 
Co to vlastně je - ten koučink?
Každý z nás má nějaké sny, cíle a přání. Někdo
usiluje o větší úspěch či více peněz, jiný o kvalit-
nější vztahy, další hledá smysl života. Je v lidské
přirozenosti chtít poznat víc, být něčím a něco po
sobě zanechat. Všichni toužíme najít cestu, jak to
dokázat. A tomu se právě věnuje nový fenomén
dneška - koučování či koučink. Jeho základní filo-
zofie říká, že všichni lidé jsou v něčem dobří a po-
kud jsou motivováni, mohou dosáhnout všech
svých cílů. Za asistence profesionálního kouče
jich mohou dosáhnout rychleji a snáze. 
Jak jsi se dostal k profesnímu koučinku? 
Koučování jsem poznal v evropském manage-
mentu významné světové firmy v roce 2006. V
roce 2009 jsem založil poradenskou firmu zamě-
řenou na procesní řízení a vzdělávání dospělých.
Podařilo se mi sestavit mezinárodní tým a s kole-
gy ve Francii, Norsku a Švýcarsku poskytujeme
tréninkové kurzy po celé Evropě.  Ty pak rozšiřu-
jeme o koučování našich klientů v praxi. Abych
získal odpovídající kvalifikaci, absolvoval jsem
intenzivní trénink u kanadské Erickson College a
získal titul Erickson Certified Professional Coach
(ECPC). V červenci 2012 jsem u Mezinárodní fe-
derace koučů (ICF) dosáhl akreditačního stupně
Associate Certified Coach (ACC). 

Komu je tato pomoc - služba určená? 
Lidé se obracejí na kouče, pokud například chtějí
dosáhnout lepších výsledků, dále se rozvíjet, zdo-
konalovat, snadněji dosahovat vytčených cílů,
ušetřit čas, lépe vybalancovat svůj život či  se nau-
čit prožívat úspěch. Podle oblasti života rozlišuje-
me profesní koučování, týkající se pracovních zá-
ležitostí, a životní koučink, zabývající se tématy
soukromého života lidí. Kouč může pracovat s in-
dividuálními klienty i se skupinami. Podle hloub-
ky, kterou zasahuje, může jít o transakční koučo-
vání podporující změnu akce, či o transformační
koučování, které mění člověka samotného. 
Krizí středního věku jsme nějakým způsobem
prošli, či projdeme všichni. Na jejím konci by
měl být nalezen smysl života. Co si o tom myslíš?
Většina lidí věří, že nejlepší recept, jak získat
štěstí, moc i peníze, je tvrdě pracovat a jít si vlast-
ní cestou. Jsou přesvědčeni a smířeni s tím, že za
to musí zaplatit - cena je často podlomené zdraví,
nedostatek času na zábavu a přátele, únava a apa-
tie, odcizení v rodině. Nejsmutnější je, že i když
svých představ nakonec dosáhnou, často zjistí, že
usilovali o něco, co vůbec nechtěli. A ocitají se
opět na začátku anebo hůře - ztrácejí chuť a elán.
Já si to prožil. Ve třiceti jsem řídil fabriku na počí-
tače s více než 500 lidmi. V pětatřiceti jsem byl
generálním ředitelem české pobočky významné
americké firmy. Pak se mi rozpadlo manželství,
přišel jsem o práci... Čtyřicítku jsem profrčel vol-
ným pádem. Nevěřil jsem, že se mi ještě někdy
bude dařit. A podívej, dnes jsem opět ženatý a
šťastný majitel rozvíjející se firmy. Pomohl mi
koučink. Helena PELIKÁNoVÁ

Každý je v něčem dobrý, každý si může splnit cíl
KAMIL JAROŠ ZE ZADNÍ TŘEBANĚ JE VICEPRESIDENTEM MEZINÁRODNÍ FEDERACE KOUČŮ

KOUČ. Kamil Jaroš, šťastný majitel rozvíjející se
firmy. Foto Petra JAROŠOVÁ
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Řevnický tenista je nejlepší v kraji
„PŘIPADAL JSEM SI JAKO FEDERER,“ POPISOVAL NADŠENĚ TŘINÁCTILETÝ ANTONÍN ŠTĚPÁNEK

Stačí osm přihlášených dětí - a jdeme na to!
PŘÍPRAVY NA OTEVŘENÍ SOUKROMÉ ŠKOLY V HLÁSNÉ TŘEBANI JSOU V PLNÉM PROUDU

Řevnice - Kanár a hotovo! Mladý
tenista Štěpánek z Řevnic je nej-
lepší v kraji... 
Dobrý los, vynikající forma a mobi-
lizace sil v klíčové chvíli. Na těchto
základech se zrodil životní úspěch
třináctiletého tenisty Antonína Ště-
pánka, odchovance Sportclubu Řev-
nice. Vyhrál středočeské přebory star-
ších žáků a kvalifikoval se na halové
mistrovství republiky. To se bude
konat v Prostějově, na kurtech, kde
trénují esa typu Berdycha, Kvitové i
Tondova jmenovce Radka Štěpánka. 
Finále mělo zápletku, za stavu 1:1 na
sety se začínalo jakoby odznova, ale
právě v tu chvíli Tonda prokázal su-

verenitu. Marka Podlešáka z Vestce
vyprovodil kanárem z kurtu a po
vítězství 6:3, 3:6, 6:0 převzal zaslou-
žený pohár pro nejlepšího tenisové-
ho žáka v kraji. 
Štěpánek hravě zvládl úvodní tři ko-
la, ztratil v nich pouhých šest gamů.
Zabrat mu dalo až finále. Začal dob-
ře, obíhanými forhendy ze své levač-
ky soupeře tlačil, ale ten odolával.
Došlo na pravidlo sedmé Tildenovy
hry, za stavu 4:3 Tonda prolomil

soupeřův servis, a to se ukázalo jako
rozhodující pro zisk úvodní sady. 
„Připadal jsem si jako Federer,“ po-
pisoval nadšeně. 
Úspěch Tondu uspal, utekl mu začá-
tek druhého setu a nestihl už dohnat
ztrátu 0:4. Naštěstí se vrátil na ús-
pěšnou vlnu ve třetím setu a mohl
slavit dvojnásobný triumf. S Matyá-
šem Ježkem, dalším odchovancem
Sportclubu Řevnice, totiž vyhráli
přebory i ve čtyřhře. 

Teenager Štěpánek pochází z teniso-
vé rodiny. Maminka Renata, za svo-
bodna Dusíková, léta reprezentovala
řevnický tenis. Spoustu hodin na
kurtě Tonda stráví s otcem. Pilují
údery u řevnického Liďáku, další ho-
diny Tonda dře v Hostivaři, kde hra-
je za renomovaný klub TK Neridé.
Dál ale zůstává spojen s řevnickým
Sportclubem, jako hostující hráč ho
reprezentuje při mistrácích ve vyš-
ších věkových kategoriích. 
Tonda má před sebou nadějnou teni-
sovou kariéru. Nebojí se ničeho. Ani
toho, kdyby mu nevyšla podle před-
stav. „Dělal bych tenisového trenéra
nebo manažera dobrému sportovci,“
říká. Mimochodem strach nemá ani
z třináctky při losu, je totiž jeho oblí-
beným číslem. (šve)

Dobřichovice zkoušejí
dva mladé Afričany
Třikrát týdně trénují od poloviny
ledna fotbalisté Dobřichovic. Nároč-
ný tréninkový program na umělé
trávě v Radotíně a ve všenorském
sportovním centru je proložen pří-
pravnými zápasy s těžkými soupeři.
Mezi početnými nováčky v týmu jsou
dva mladí Afričané se zkušenostmi v
mládežnické reprezentaci. 
Dobřichovice - Úvaly (divize) 4:4
Motorlet (divize) - Dobřichovice 5:2 
Rakovník (KP) - Dobřichovice 3:4  
N. Strašecí (divize) - Dobřichovice 1:1
Horní Měcholupy (ČFL) - Dobřicho-
vice 2:3 (oma)

Hlásná Třebaň - Provozovat v Hlás-
né Třebani soukromou školu chtě-
jí majitelky tamního klubu Hlásek
Veronika Vaculovičová a Markéta
Bosáková. „Přípravy na registraci
školy jsou v plném proudu,“ říká
Markéta BOSÁKOVÁ. 
Proč chcete založit školu? 
V první řadě proto, že u nás v obci
škola chybí. Dále chceme zachovat
návaznost na přístup ke vzdělání v
naší MŠ a jesličkách.  Rádi bychom
zajistili komplexní péči, která bude
dětem nabízet nadstandard. Dětem
poskytneme přirozené a podnětné
prostředí pro výuku i moderní meto-
dy vzdělávání. Chceme nabídnout
kvalitní vzdělávací program a zkuše-
ný personál. 
V čem se bude vaše škola lišit od
těch zavedených?
Především malými pracovními sku-
pinami a vyšším počtem učitelů. Ma-
tematiku učíme metodou profesora
Hejného, která je založená na logic-
kém myšlení a samostatném objevo-
vání principů. V českém jazyce vyu-
žíváme program Čtením a psaním ke
kritickému myšlení, jehož cílem je
naučit děti se samostatně učit, poro-
zumět informacím a kriticky je hod-
notit. Děti mají od první třídy inten-
zivní výuku angličtiny s rodilým
mluvčím. Podstatná je stálá péče spe-
ciálního pedagoga, který případné
obtíže řeší hned v zárodku. Zajišťu-
jeme i družinu se zájmovými krouž-
ky a otevírací dobu od 7.00 do 18.00. 
Chceme vybudovat ucelený systém
vzdělávání, v němž učitelé děti op-

ravdu znají, sdílejí mezi sebou po-
znatky o vývoji dítěte a přizpůsobují

těmto poznatkům výuku. V takovém
zázemí si můžeme dovolit nechat dí-
těti volbu aktivity, kterou chce zrov-
na rozvíjet, protože víme, že až do-
zraje v jiné oblasti, bude mít zase
možnost rozvíjet oblast jinou, a to
plně z vnitřní motivace, ne z vnější-
ho rozhodnutí dospělého.
Jak to myslíte, můžete uvést příklad?
Uvedu příklad dítěte z MŠ, které se
zdánlivě neúčastnilo čtení v krouž-
ku, hrálo si, ale bylo vždy v dosahu.
Další rok se již do aktivit zapojovalo

a při čtení knih z loňska upozorňo-
valo, že toto jsme již četli. Jiné dítě

si třeba zásadně nevolí angličtinu,
načež se u logopeda zjistí, že nemá
dozrálý fonematický sluch a anglic-
ké výslovnosti prostě nerozumí. Kaž-
dé dítě je individuum a my věříme,
že práce s jeho vnitřní motivací přine-
se další plody, a to i v základní škole. 
Znamená to, že dětem dáváte vol-
nost a volbu jak a kdy se má do pro-
gramu zapojit? Jak zajistíte, aby se
potom mohly dobře adaptovat na
běžné vzdělávání?
Určitě nejdeme cestou »vše je na vás,

dělejte si, co chcete«. Program, který
připravujeme, je propracovaný a
možnost volby je jasně vymezená.
Děti volí mezi alternativami, z nichž
je každá připravena tak, aby vzdělá-
vala a posunovala. Zajímavé je, že
děti nikdy nevyžadují možnost nic
nedělat. Věříme, že tak tomu může
být i v základní škole, pokud jim ne-
začneme hrozit postihy za nesplnění
úkolu a naučíme je učit se ze svých
chyb. Nejde o to dětem vše ulehčit,
ale naopak je motivovat a probudit v
nich to, co v nich je často schované.  
Bude škola od září opravdu fungo-
vat? Kdy bude zápis? 
Založení školy věnujeme hodně ča-
su. V nejbližší době budeme žádat o
registraci do školského rejstříku, na-
šli jsme krásné prostory v penzionu
Hubert, cítíme velký ohlas a zájem.
Počítáme s tím, že se děti pro jistotu
zaregistrují ve státní škole. Náš zápis
už začal a potrvá do  29. 3. Každé
dítě se může přijít do Hlásku podívat
a vyzkoušet si přípravu na školu, se-
známit se s naším personálem. Pro
první rok stačí, aby se přihlásilo osm
dětí a otevřeme. Soustředíme se na
prvňáčky, možnost ale mají i děti,
které půjdou do druhé třídy. 
Co mají dělat rodiče, pokud mají
zájem o to, aby  si jejich děti přípra-
vu na školu u vás vyzkoušely?
Mohou mně zavolat (724 903 405) a
domluvíme si  individuální schůzku.
Chceme, aby ten, kdo se pro nás roz-
hodne, dobře věděl, co nabízíme. In-
formace najdou také na www.skoly-
hlasek.cz.           Petra FrýdlOVÁ

PŘEBORNÍK. Vítěz středočeských tenisových přeborů starších žáků Antonín
Štěpánek. Foto Renata ŠTĚPÁNKOVÁ

CESTOU DO ŠKOLKY. Markéta Bosáková s dětmi na cestě do hlásnotře-
baňského Hlásku. Foto NN M. FRÝDL

Neslyšící v Liďáku
sportovali a hráli karty
Klub neslyšících při Národní házené
Řevnice prostřednictvím svého ve-
doucího Miloslava Tauscheho děku-
je vedení házenkářů a hlavně vedení
Lidového domu za možnost scházet
se v klubovně házené či právě v Li-
dovém domě. Letošní Nový rok víta-
lo přes 20 členů klubu v prostorách
sportovní haly a vinárny. Strávili tu
tři dny. Dopoledne si zahráli nohej-
bal či basket, jiní šli na turistický
výlet do brdských lesů. Večer hráli
jejich oblíbenou karetní hru Joker.
Házenkáři jsou rádi, že tuto skupinu
mají po ruce - většinu brigádních
prací odbydou právě oni. A totéž
platí při stavbě a bourání nafukova-
cí haly. Petr HOLÝ, Řevnice
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Dorostenci skončili druzí, žáci třetí
ŘEVNIČTÍ »NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI ZVLÁDLI V LEDNU ODEHRÁT HNED ČTYŘI TURNAJE

Čtyři turnaje odehráli v lednu řevnič-
tí »národní« házenkáři. Nejlépe se
vydařil silně obsazený turnaj starých
pánů. Za účasti dříve ligových druž-
stev si naši vedli výborně a turnaj vy-
hráli. (Viz níže.) Už ne tak dobře
skončil turnaj mužů v Českém pohá-
ru - náš tým obsadil až páté místo.
V řevnické hale jsme pořádali turna-
je všech mládežnických kategorií.
Nepříjemné zjištění: do šesti turnajů

jsme dokázali postavit jen dvě druž-
stva - dorostence a starší žáky! Ne-
jsme však sami, kdo mají problémy s
nedostatkem  hráčů. Turnaj mladších
žáků se pro nedostatek přihlášených
družstev vůbec nehrál! Naše děvčata
díky věkovým hranicím taky nepo-
stavila ani jediné družstvo...
Jak se vedlo starším žákům? 
Řevnice - TJ Spartak Modřany 8:6
Góly: Edl 4, Karpíšek 3, Šnajberk

Řevnice - TJ Avia Čakovice 11:16
Góly: Edl 7, Šnajberk 3, Sedláček
Řevnice - Sokol Bakov 9:6 
Góly: Sedláček 4, Edl 3, Šnajberk 2
Řevnice - TJ Spoje 12:13
Branky: Edl 7, Sedláček 3, Šnaj-
berk, Jandus
Zisk čtyř bodů stačil na třetí  místo.
Ani dorostenci nedosáhli na metu
nejvyšší. O jedinou branku prohráli s
největším rivalem z Bakova, což ve
finále na zisk poháru celkového umí-
stění Memorialu Roberta Tauscheho
nestačilo. Bakov si odvezl tuto trofej
do ročního držení.
Výsledky dorostu:
Řevnice - TJ Spoje 17:11

Branky: Štech 9, Veselý 3, Jelínek
3, Kraus, Holý
Řevnice - TJ Avia Čakovice 17:9
Branky: Štech 6, Veselý 4, Holý 3,
Jelínek 3, Kraus
Řevnice - Sokol Bakov 13:14
Góly: Veselý 5, Jelínek 4, Štech 4
Turnaj vyhrál Bakov stejně jako celý
Memorial.  Obě  naše družstva uvidí-
me ještě 23. 3., respektive 24. 3., kdy
pořádáme  finálová republiková kola
a jako pořadatelská družstva máme
možnost startu. 
V neděli hrála v hale děvčata, jak již
bylo zmíněno - bez naší účasti.
Všechny tři kategorie vyhrály holky
z Března.  Petr HOLÝ, Řevnice

STARŠÍ ŽÁCI. Horní řada: Sedláček, Kraus, Šnajberk, Jandus Pavel, Jandus
Petr (trenér), dolní řada: Zavadil, Šimůnek, Edl, Jandus Lukáš, leží brankář
Lukáš Martin. Foto Petr HOLÝ ml.

Řevnice - Šestnáctý ročník řevnic-
kého turnaje v pozemním hokeji
Bandy cup se přehoupl do druhé
poloviny. Tabulku vede tým Bája
Pic; největšího rivala, celek IQ Ou-
vey »vyřídil« v sobotu 2. února 8:0!
„Čtvrtý hrací den - 26. 1. - přinesl
hodně vyrovnaných zápasů,“ uvedl
člen družstva Bája Pic a jeden z
organizátorů turnaje Jiří Tlášek. „Už
podruhé letos tekla krev - matador
Ládík Strejček z celku Boston musel
odstoupit s krvavou ránou na obočí,“
dodal s tím, že střed tabulky se vy-
rovnává, až na tým Kojotů, který se
trápí a je beznadějně poslední. 
O týden později, v sobotu 2. 2., se
hrál zápas o čelo tabulky. Suverénní
Bája Pic »smetli« IQ Ouvey 8:0!
Třetí jsou zatím blink-OFF, čtvrtí Sa-
motáři. Střeleckým statistikám vévodí
Pitauer (19 zásahů), za ním jsou Sk-
lenář (13) a Hruška (12). 
Finálové play off je naplánováno na 
sobotu 23. února.  Miloslav FRÝDL
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Krvavý šrám si tentokrát odnesl matador Strejček
V UTKÁNÍ O ČELO TABULKY POZEMNÍHO HOKEJE BANDY CUP »VYŘÍDILI« BÁJA PIC IQ OUVEY 8:0!

Stará garda triumfovala na turnaji v Čakovicích
Dobře obsazeného turnaje v Čakovicích se zúčastnila stará garda  házen-
kářů z Řevnic. Na úvod naši gardisté porazili domácí ambiciózní tým býva-
lých mistrů republiky 7:6, poté se jim podařilo přemoci loňského vítěze
turnaje Moravskou Slávii Brno 5:4. Bod nám vzaly Litice za remízu 5:5. V 
oddychovém zápase jsme zvítězili nad Dobruškou 9:7. V posledním napí-
navém utkání jsme dokázali porazit Nezvěstice 8:7 a mohli se radovat z
vítězství v turnaji. Branky Řevnic stříleli Zavadil 16, Petr Jandus 8, Dlou-
hý 6, Veselý 2, Tichý 2, v obraně váleli Smrčka, Pavel Jandus, Kreisinger,
Štech, v brance si rovnou měrou zachytali Milanové Zelený a Hartmann. 
František ZAVADIL, Řevnice Foto ARCHIV

Čtvrtý hrací den, sobota 26. 1.
IQ Ouvey - Bája Pic 2:2
Citrus Team - Kojoti 2:1
Boston - Samotáři 2:1
blink-OFF - Bája Pic 1:2
Kojoti - IQ Ouvey 2:2
Samotáři - Citrus Team 0:3
Boston - IQ Ouvey 0:1
blink-OFF - Kojoti 2:2
Samotáři - Bája Pic 3:1
Boston - Citrus Team 5:3
Pátý hrací den, sobota 2. 2.
Bája Pic - Kojoti 4:2
Samotáři - IQ Ouvey 2:5
Citrus Team - blink-OFF 3:0
Boston - Bája Pic 0:3
Kojoti - Samotáři 0:4
IQ Ouvey - blink-OFF 2:1
Bája Pic - Citrus Team 2:3
Kojoti - Boston 2:3
Samotáři - blink-OFF 1:3
IQ Ouvey - Bája Pic 0:8
Citrus Team - Kojoti 0:0
Boston - Samotáři 2:0

TVRDÉ BOJE. Účastníci Bandy cu-
pu svádějí nelítostné souboje.

Foto Pavel JÍLEK


