
Pořádný kalup měli řevničtí zdravot-
níci o Silvestrovské noci z 31. 12. na
1. 1. Po půlnoci se takřka nezastavi-
li. „Sloužící posádku s lékařem jsme

posílili o jeden vůz rychlé zdravot-
nické pomoci. Naštěstí – obě auta je-
zdila od půlnoci do sedmé ráno
prakticky nonstop,“ řekl majitel zá-
chranky Bořek Bulíček. „Volali nás
do Letů, Dobřichovic, Litně, Kucha-
ře, Černošic, Osova i Řevnic. Jedna-
lo se o úrazy způsobené v opilosti,
převážně tržné i řezné rány, a úrazy
spojené s používáním pyrotechniky.
Také jsme ale zasahovali u běžných

zhoršení zdravotního stavu jako je
dušnost či bolest na hrudi,“ dodal.
K nejtragičtějšímu případu vyjeli zá-
chranáři na Nový rok po páté hodině
ráno. Na železničním přejezdu v Řev-
nicích porazil vlak asi třicetiletou že-
nu z Dobřichovic. „Údajně zamáva-
la na strojvůdce a stoupla si před
soupravu,“ řekl Bulíček s tím, že st-
rojvůdce nemohl střetu zabránit.
„Žena utrpěla devastující poranění
hlavy neslučitelná se životem. Lé-
kařka konstatovala smrt, víc dělat
nemohla. Případ vyšetřuje policie i
drážní inspekce.“ (Dokončení na str. 9)

Vítek si na koncert
pozval malé sboristy

Ženu se dvěma dětmi
ze skály vysvobodili hasiči
Karlík - V rodinnou katastrofu se málem pro-
měnil nevinný výlet ženy se dvěma malými dět-
mi 30. 12. Z vrcholu kopce nad Karlíkem je
museli zachraňovat řevničtí i dobřichovičtí ha-
siči spolu s městskými policisty z Černošic.
„Žena s dětmi ve věku pět a sedm let se odpoled-
ne vydala na výlet na kopec nad obcí Karlík,“ po-
psal okolnosti případu řevnický profesionální ha-
sič Pavel Vintera s tím, že dolů se skupinka ne-
mohla dostat - byla tma a terén příliš kluzký. „Po-
mocí lanového jištění jsme je nezraněné svedli na
bezpečné místo pod skálou,“ dodal Vintera.  (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Svinařští ochutnávali salát - strana 2
* Dostali poukaz do pekla - strana 4
* Ředitelka školky odstoupila - strana 9

Řevnice - Lidské neduhy se dají
léčit nejrůznějšími způsoby. Tře-
ba pomocí koček - tak to napří-
klad praktikují v řevnické čajov-
ně. Jak taková felinoterapie fun-
guje vysvětluje provozovatel ča-
jovny Jan CheRUbíN:
Felinoterapie je v současnosti velmi
moderní, všude po světě vznikají
kočičí kavárny. My jsme s tímto
nápadem přišli před dvěma lety.
co všechno kočky pomáhají léčit?
Kočičky mají obrovský léčivý pros-
pěch pro lidi trpící například depre-
semi. Pomáhají ale i u zcela běž-

ných rekonvalescencí, třeba u zlo-
menin. Bylo vědecky zjištěno, že
kočičí předení až třikrát urychlí
regeneraci tkáně! 
u alergiků se ale tento způsob léč-
by nejspíš použít nedá?
U nás neustále běží ionizátor - 80%
alergiků díky tomu v naší čajovně
nemá nežádoucí reakce.  
na kolik takové léčení kočkami u
vás vyjde?
Čaj kvůli tomu rozhodně nepředra-
žujeme, každý může dobrovolně
přidat příspěvek na kočičí provoz...
(Dokončení na straně 3) (help)

CHODILI TŘI KRÁLOVÉ. Zadní Třebaní chodili v neděli 12. ledna po koledě Tři králové. Charitativní
tříkrálové obchůzky se konaly i jinde po kraji. Foto nn M. FRÝDL

Řevnice, Černošice - Nešťastně, velmi nešťastně začal nový rok řevnic-
kým záchranářům. U prvního tragického úmrtí asistovali hned 1. 1. brzy
ráno, u dalšího o týden později. A to se jim ještě 9. ledna podařilo »roz-
dýchat« sebevraha.

TERAPEUTKY. Kočky z řevnické
čajovny.       Foto Jan cheRubín

Začátek roku: Dvě tragédie, dva mrtví
V ŘEVNÍCÍCH SKOČILA ŽENA POD VLAK, V ČERNOŠICÍCH SPADL MUŽ DO SEPTIKU

14. ledna 2014 - 1 (613) Cena výtisku 7 Kč

Dušek mluvil o gorile

V řevnické čajovně léčí pomocí koček!

Žádné rušení pošt! rozhodla
vláda v demisi. Zatím
Poberouní - Pošty se zatím rušit nebudou. Kon-
troverzní návrh Českého telekomunikačního
úřadu (ČTÚ), v důsledku kterého by zanikla ví-
ce než třetina z 3200 poštovních úřadů v ČR,
končící vláda v demisi už projednávat nebude.
Pod petici za záchranu venkovských pošt  (viz NN
26/13) se k 7. 1. 2014 podepsalo téměř šedesát ti-
síc lidí z celé České republiky. Sdružení místních
samospráv (SMS) vyzvalo vládu k zachování stá-
vající sítě poštovních poboček. (Dokončení na str. 9)

Štěstí, zdraví... přáli
lidem Tři králové
Zadní Třebaň - Tři desítky malých i
velkých koledníků se 12. 1. odpo-
ledne vydaly na Tříkrálovou ob-
chůzku Zadní Třebaní. Tři králové,
kterých ovšem bylo průběžně pět až
sedm, prošli s vydatnou muzikant-
skou pomocí kapely Třehusk půlku
vesnice, psali lidem na dveře
K+M+B 2014 a vinšovali štěstí, zd-
raví, dlouhá léta... Kasičky řevnické
Charity na konci koledy pořádně
chrastily a šustily darovanými peně-
zi. Děkujeme všem, kteří přispěli
koledníkům či je pohostili nějakou
tou dobrotou. Výtěžek sbírky je ur-
čen lidem, kteří se ocitli v tíživé ži-
votní situaci. (Viz strany 5 a 9)     (pef)

Ke svátečnímu koncertu nazvanému
Vánoční dárek, který se konal na sk-
lonku roku v pražském Divadle Ka-
lich, si známý zpěvák Pavel Vítek
kromě jiných hostů pozval také dět-
ský pěvecký sbor Capriccio z Řev-
nic. Děti ze sboru působily naprosto
profesionálně, zpívaly s nadšením a
obrovským nasazením. Velký dík pa-
tří sbormistryni Martině Klimtové.

Text a foto Romana SOKOLOVÁ, 
Zadní Třebaň
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Čert kluka neunesl, tak ho vrátil
V MOŘINCE SE NA SKLONKU ROKU KONALO NĚKOLIK AKCÍ

Řevnická taneční skupina Proměny
vystupovala během loňských vánoč-
ních svátků na Staroměstském ná-
městí v Praze. A dokonce hned dva-
krát - 22. a 28. prosince. Při našem
druhém vystoupení jsme na podiu
nebyli sami. K tanci nám hrála naše-
mu srdci blízká kapela Třehusk. Ale
na podiu jsme nezůstali dlouho. Ze-
shora jsme viděli, jak je plocha ná-
městí hustě zaplněna posluchači, a
tak jsme po pár písničkách sestoupili
pod jeviště a tentokrát my tancovali
Třehusku. Polku jsme tam točili v
jednom kole, a když už jsme opravdu
nemohli, vpluli jsme do davu a nabí-
rali každého, kdo se odvážil připojit
k tanci. A nebylo jich málo. Doslova
jsme roztančily svět - složení poslu-
chačů a diváků bylo opravdu mezi-
národní. Trhy na Staroměstském ná-
městí jsou na sklonku roku plné tu-
ristů a ti byli přímo okouzleni naším
tancováním. Když jsme proudili da- vem, nadšeně vytahovali své telefo-

ny a nahrávali si naši podívanou.
Zpátky před podium jsme se zpravid-
la vraceli ve dvojnásobném počtu.
Těšili jsme se skutečně velké přízni,
a tak ačkoli jsme měli končit v 18
hodin, Třehusk přidával další a další
písničky. Zcela vyčerpáni, ale plni
štěstí, jsme tak skončili dlouho po

osmnácté... 
Kdo nás neviděl na Staroměstském
náměstí, ať nesmutní! Již 7. února
pro vás chystáme v pořadí už 6. Rep-
rezentační ples, na který vás srdečně
zveme. Hned 9. 2. následuje Maškar-
ní ples pro děti a všechny příznivce
kostýmů.
Za celé Proměny vám přeji krásný

nový rok a budeme rádi, když jej s
námi protančíte!

Anna HOCHOVÁ, Řevnice

Dva dny před Štědrým večerem se
obyvatelé Mořinky sešli u stromu v
zahradě obecního úřadu ke společ-
nému zpívání. Starostka poděkovala
zastupitelům za celoroční práci a po-
děkovala těm, kteří pomáhali s kul-
turními akcemi v roce 2013. Velké
poděkování patřilo místostrostce a
předsedkyni svazku obcí TřeMoLe
Martině Barchánkové za to, že dotá-
hla vodovodní řad ke zdárné kolau-
daci. Zazpívala kapela Fotra a ko-
lektiv, vystoupily děti z Centra osvě-
ty rodičů Lumek. Děkujeme všem,
kteří přinesli cukroví a vytvořili tím
krásnou adventní atmosféru.
Na sklonku loňského roku to ale ne-
byla v Mořince jediná akce. Nejprve
tři desítky zájemců v obecní knihov-
ně tvořily své vlastní adventní věn-
ce. Dva dny poté se sešla hrstka spo-
luobčanů, aby společně ozdobili vá-
noční stromky v zahradě obecního
úřadu. Poprvé pro nás vánoční ozdo-

by vyrobily děti z Lumku, za což jim
patří velké poděkování.
Již poosmé pořádal Obecní úřad
Mořinka Mikulášskou zábavu pro
děti i dospělé. Program byl zahájen
tanečním vystoupením, v oblíbené
tombole čekalo na děti sto krásných
cen včetně hlavní výhry - kola. Mi-
kuláš si děti zval k sobě, aby mu za-
recitovaly nebo zazpívaly. Čert si
málem odnesl jednoho zlobivého
chlapce, ale vrátil ho mezi dveřmi,
protože ho neunesl. Každé dítě si od
anděla vysloužilo balíček sladkostí.
Příjemnou předvánoční atmosféru
nám Rybovou českou mší vánoční v
hostinci U Barchánků navodil třice-
tičlenný pěvecký sbor Canto Carso
vedený Romanem Michálkem.
Do nového roku 2014 přeji za celé
zastupitelstvo Mořinky hodně štěstí,
lásky, pohody, úspěchů a pevné zd-
raví.         Kateřina SmOTErOVÁ, 

starostka mořinky

Řevnické Proměny roztančily svět
TANEČNÍ SKUPINA BAVILA NÁVŠTĚVNÍKY SVÁTEČNÍCH TRHŮ NA PRAŽSKÉM STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Zpívání pod stromečkem v Hlásné Třebani se loni usku-
tečnilo již podvanácté. Sešli jsme se jako obvykle 23.
12. v 18 hodin na návsi , abychom aspoň trošku přinesli
vánoční atmosféru do obce. A také abychom si odpoči-
nuli od předvánočního běsnění a nastolili klid i pohodu.  
S posledním úderem zvonu na naší kapličce se ujal slova
starosta Vnislav Konvalinka. Přivítal přítomné, popřál
krásné svátky. Pak Jana Gártová pustila vánoční koledy
a my všichni vedení Ivou Matějkovou začali zpívat. Děti
poskakovaly a vlnily se do rytmu koled. Byla to nádher-
ná podívaná. Zapálené svíčky, které neodmyslitelně k
Vánocům patří, krásně hořely, děti se bavily a my dospě-
láci do toho dávali vše, aby nás bylo pěkně slyšet. Pro
přítomné pak byl připraven horký svařáček. To musím
poděkovat našim hasičům, kteří na nás nikdy nezapo-
momínají. Bylo to příjemné zahřátí. 
Děkuji všem, kteří přispěli, aby tato vánoční chvilka pod
stromečkem byla taková, jaká byla. Krásná, pohodová a
úžasná.   Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň̌

NA STAROMÁKU. Řevnické Proměny v Praze.                 Foto Jakub kEncL

Děti poskakovaly a vlnily se v rytmu koled
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ VPŘEDVEČER ŠTĚDRÉHO DNE ZPÍVALI U STROMEČKU

Štěpánské vánoční zpívání pořádalo 26. 12. v zahradě Společenského do-
mu v Zadní Třebani místní sdružení Salto. Smíšený pěvecký sbor dopro-
vázený hudebními nástroji, mezi kterými nechyběly ani dudy, zazpíval ně-
kolik koled, podával se punč, k zakousnutí bylo domácí cukroví. Oheň plá-
polal, koledy se nesly večerem, ozdobená náves světýlky dotvářela atmo-
sféru. Jen vlčák uvázaný u vchodu do kulturáku do příchodu svého páníč-
ka do zpěvu koled žalostně vyl... (help) Foto František chLaň

Lidé si přáli a taky
trošku lamentovali
Pro mnohé z nás již patří k vánočním
tradicím. Není sice staročeským zvy-
kem, ale i přes to se nějakým způso-
bem nenásilně a v poklidu  usadila v
každoročním prožívání Štědrého
dne. Řevnická Rybofka, která se již
několik let koná 24. 12. od 13 hodin.
Nejinak tomu bylo loni, sbor zpěvá-
ků, profesionálních i těch méně zdat-
ných, se pod vedením dirigenta Lu-
káše Prchala sešel na řevnickém ná-
městí před kavárnou Modrý dome-
ček, kde akci vymysleli a připravili.
Známou vánoční skladbu Jana Jaku-
ba Ryby  si podle mého mínění přišel
poslechnout rekordní počet lidí a -
psů! Lidé si přáli krásné svátky, tro-
šku lametovali nad nevánočním po-
časím a vzpomínali na závěje sněhu
jako od Lady ze svého dětství. Popili
svařáku, rozdali si dárečky a pak se
rozešli ke svým svátečně vyzdobe-
ným domovům očekávat příchod Je-
žíška. (help)

Svinařským chutnal
salát Jany Kozákové
Štědrovečerní odpoledne ve Svina-
řích patřilo i tentokrát Salating cu-
pu. Přehlídka a ochutnávka brambo-
rových salátů se na kurtech místního
Sokola konala již počtvrté. V konku-
renci 15 vzorků se stala absolutní ví-
tězkou Jana Kozáková - dostala 14
hlasů. Těsně za ní skončil Láďa Bu-
ňata (13 hlasů), bronzová medaile
patří Aleně Veselé (7). Vítězům gra-
tulujeme, zúčastněným děkujeme a
těšíme se zase za rok.

Lucie Boxanová, Svinaře
Foto Petr Procházka

Oheň plápolal, koledy se nesly, vlčák vyl...
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Inspirace se snáší jak sněhové vločky
NEVIDITELNÝ KLÍČ V OBRÁZCÍCH MARKÉTY KOTKOVÉ OTEVÍRÁ TAJNOU BRÁNU DO NETUŠENÝCH PROSTOR
Řevnice - Žije v Bubovicích, často
ji ale můžete potkat v Řevnicích.
Zaujme vás už vzezřením - vždy je
oblečená do barevných a hravých
kousků ryze ženského charakteru.
Výtvarnice, básnířka, multiinstru-
mentalistka, tančící žena Markéta
KOtKOVÁ. Její obrázky probou-
zejí to skryté,  dětsky čisté v nás.
Mají v sobě neviditelný klíč, který
otevírá tajnou bránu do netuše-
ných prostor našeho vyššího já. 
Když tvoříš intuitivní obrazy na ob-
jednávku, potřebuješ toho člověka
znát nebo si prostě položíš ruku na
barvy a ony tě samy vedou?
Zjistila jsem, že stačí znát jméno a
datum narození. Je to takové kotviš-
tě toho člověka tady na Zemi. Jeho
zdroj vibruje mimo čas a prostor a na
ten je možné se napojit kdykoliv. Je
to cítit, funguje to intuitivně, aniž by
to bylo třeba nějak verbalizovat. Ne-
používáš myšlenky nebo běžný ro-
zum, ale necháváš se vést a překva-
povat tím, co přichází. Může to znít
podivně, ale já tomu procesu důvě-
řuji a jsem ráda, že důvěřují i lidé,
kteří si obrázky objednávají.
Máš svá životní období také zabar-
vená? Třeba, když jsi zamilovaná,
kreslíš růžové obrázky, když je horší
období, tak jsou šedavé? 
Je jasné, že to, co maluji, se nedá od-
dělit od toho, co prožívám. Ty barev-
né proměny jsou někdy ale nepatrné.
Ani si je nemusíš uvědomovat. Mož-
ná také čím víc maluješ, seznamuješ
se s barvami do hloubky s jejich
jemnostmi a nuancemi. Barvy jsou
nádherné. Je to něco jako hudba.
Chci mít svobodu si s nimi hrát a ob-
jevovat jejich světy, jejich příběhy,

nelpět tolik na svých přechodných
stavech mysli. Ony mne na oplátku
zavedou domů k sobě, tam, kde se
můžu dotýkat něčeho, co mne přesa-
huje a přitom jsem to pořád já.
Máš ve svém rejstříku nějaký oprav-

du výjimečně významný obrázek?
To, co je pro mne významné, může
být navenek pro ostatní zcela nezají-
mavé. Mně nejvíc záleží na tom pro-
cesu, na cestě od obrazu k obrazu.
Jak je to s inspirací? Jak přicházejí

ty barevně duchovní nápady, které
můžeme vidět ve tvých dílech?
Přijde mi, že se z pojmu inspirace
dělá nafouklá bublina. Myslím, že to
zas taková  věda není. Inspirace prý-
ští odevšad. Je všude tam, kam se
podíváš. Vybublává na povrch jak
jarní potůčky, prší ti na hlavu jak
podzimní déšť, snáší se ti do dlaní
jako sněhové vločky... Někdy je jí až
moc, mám pocit, že se nedá unést.
Jindy zase třeba utichne a hraje si na
schovávanou. Nemá cenu ji nějak
násilnit, prostě tančit s ní, hrát její
hru. Hledám nadšení, hledám to, co
se mne dotýká a probouzí můj zá-
jem. Asi jde o stav mysli a naladění. 
Je v umění někdo, koho obdivuješ?
Mám lásky, k nimž se ráda vracím:
Jiří  Trnka, Odilon Redon, Ota Jane-
ček, Eva Bednářová, Tove Jansono-
vá. Teď jsem objevila úžasnou ang-
lickou ilustrátorku pro malé děti Ali-
son Edgson. Také mne hodně bere za
srdce umění lidové - výšivky, krajky,
ornamenty...
Co  pro nás chystáš?
Ilustruji dvě knížky. Ta první je text
Vlasty Jiráskové Povídej mi o tom,
jak jsem přišla na svět - krásný ro-
dinný příběh o těhotenství a naroze-
ní děťátka. Pracuji i na své další au-
torské knížce V maminčině zahrád-
ce, v níž bude zachycen obrázky, bás-
ničkami i písničkami koloběh roč-
ních dob. Nedávno jsme se sestrou
vydaly cédéčko pro děti Vyrostla tu
kytička, písničky tvoříme i nadále. V
malbě experimentuji s novými for-
máty, stále se vrací téma proměn v
přírodě. Maluji tuší, dělám studie v
přírodě. Pořád je na čem  pracovat. 

Helena PELIKÁNOVÁ

KLÁRA V KLÁŘE
Nová pedikérka v Kosmetickém

Salonu KLÁRA Řevnice
- pečlivě a odborně ošetří nohy

- diskrétně ukáže nebezpečí počínajících mykóz 
či jiných onemocnění nehtů i kůže na chodidlech 

a poradí další postup
- nohy zkrášlí a zhýčká účinnými přípravky, 

nalakuje nehty a…

… to těm, kteří o své nohy pečují, i těm, 
kteří je zatím šidili.

Těší se na vás Klára Vyletová: „Celý leden 
nabízím mimořádnou 

zahajovací cenu pedikúry 190 Kč!“
Klára je také maskérka a vizážistka, jejíž 

profesionální líčení na běžný den i pro slavnostní
příležitosti získalo mnoho ocenění. Zkuste to…

Objednání na tel. čísle: 257 72 18 89 
(nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1, ŘEVNICE)

VÝTVARNICE. Žena mnoha nadání Markéta Kotková. Foto ARCHIV

V řevnické čajovně léčí kočky!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jinou netradiční metodou, kterou
nabízíte, je rekonektivní léčení. Oč
se jedná?
Je to u nás zcela nová metoda ener-
getického působení, podobně jako
Reiki. Oproti Reiki má ale mnohem
více možností co do hloubky frek-
vencí a efektivity vyléčení. Byli
jsme se ženou zasvěceni do této pra-
xe objevitelem těchto frekvencí dok-
torem Ericem Pearlem. Má žena toto
léčení úspěšně praktikuje již od roku
2009. Díky ní došlo u mnoha lidí k
rychlé energeticko-spirituální akcele-
raci, zmizelo mnoho atopických ek-
zémů u dětí a také se podařilo elimi-
novat vředy v těle jedné starší dámy.
Pokud by se někdo chtěl s tímto sys-

témem seznámit, pak máme každou
středu večer v čajovně hodinové se-
zení, kde léčivé frekvence zvané Re-
conection předvádíme. 
A co další léčebné metody?
Také se zabýváme krystaloterapií, v
tom nás vyškolila šamanka Alicia
Hamm. Provádíme tzv. očistu aury a
čaker indiánským způsobem, tj.
křídlem z dravce a bílou šalvějí, poté
uložíme klienta do speciálně sesta-
veného lůžka z krystalů, které jsou
speciálně naprogramované se zámě-
rem léčit dotyčnou osobu. Takový
člověk může při terapii mít i vý-
znamné vhledy a vize o tom, jaké je
jeho pravé poslání v tomto životě.

Helena PELIKÁNOVÁ  

KRYSTALOTERAPIE. Jedna z netradičních léčebných metod, kterou použí-
vají v řevnické čajovně Cherubín. Foto Jan CHERUBÍN
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Duo hrálo irské i balkánské melodie
DO ŘEVNICKÉ ČAJOVNY NA KONCI LEDNA DORAZÍ POTOMEK PRVNÍHO DOBYVATELE SEVERNÍHO PÓLU
Řevnice - Virtuózní houslistka Jit-
ka Malzcyk a bretaňská harfenist-
ka Celestine Dudoe, dohromady
Duo Deliou. Na sklonku roku hrá-
lo v řevnické čajovně.
Duo představilo své irské, bretaňské
a balkánské rytmy i melodie. Hosté
hudebního večera měli také možnost
se naučit lidový tanec dupák. Čajov-
na atmosférou chvíli připomínala ir-
skou bárku plnou rozjařených ná-
mořníků, jindy zase poklidný magic-
ký večer, kdy lidé vyhlíží na obloze
hvězdy. Koncertu předcházel medi-
tativní večer s manželi Havlovými,
které čajovna hostila již poněkoliká-

té, a kteří patří k výjimečným párům
duchovně esoterické muziky celé
české scény. 

Čajovna Cherubín v novém roce na-
bídne skvělé hosty i zajímavé alter-
nativní přednášky. Poslední lednový

den dorazí potomek prvního doby-
vatele Severního pólu Roberta Peary
- HIVSHU. Diváci uslyší vyprávění
o tradicích a zvycích v zemi polár-
ních Inuitů v Grónsku. Večer pod-
barví inspirativní a silný zvuk tradič-
ního inuitského zpěvu i bubnu ze so-
bích parůžků a kůže tuleně, pomocí
kterého navazují Inuité spojení s
předky.   Jan CheRUBíN, Řevnice

helena PelIKÁNOVÁ

Řevnice - Zadarmo budou moci předposlední lednový den do řevnické-
ho kina školáci. Ale pozor - pouze ti, kteří budou mít na pololetním vy-
svědčení samé jedničky!
„Dne 30. ledna se rozdává ve škole pololetní vysvědčení, proto bychom rádi
pozvali školáky i jejich rodiče do kina Řevnice na představení od 15.30 ho-
din,“ uvedla Helena Dušková z Klubovny Sokola Řevnice. „Ten z dětí, kdo
donese vysvědčení se samými jedničkami, bude mít vstup do kina zdarma,“
dodala. (mif)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.             (vš)

KINO ŘEVNICE
15. 1. a 17. 1. 15.30 (Pá 20.00) KLAUNI
15. 1. 20.00 LARS VON TRIER: NYM-
FOMANKA I
18. 1. 16.00 ŠMOULOVÉ 2
18. 1. 20.00 HOBIT II: ŠMAKOVA
DRAČÍ POUŠŤ
22. 1. 15.30 DONŠAJNI
22. 1. 20.00 HUNGER GAMES: VRA-
ŽEDNÁ POMSTA
24. 1. 20.00 LARS VON TRIER: NYM-
FOMANKA II
25. 1. 16.00 THOR: TEMNÝ SVĚT
25. 1. 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
29. 1. 15.30 KŘÍDLA VÁNOC
29. 1. 20.00 DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
13. 1. 13.45 O MYŠCE A MEDVĚDOVI
13. 1. 17.30 CYRIL A METODĚJ - APO-
ŠTOLOVÉ SLOVANŮ
13. 1. - 17. 1. 20.00 (Út 17.30, Čt+Pá
18.30) NĚŽNÉ VLNY
14. 1. 20.00 CAMILLE CLAUDEL 1915
15. 1. 13.45 O MYŠCE A MEDVĚDOVI
15. 1. 17.30 PŘÍBĚH KMOTRA
18. 1. 10.00 POHÁDKY S VEČERNÍČ-
KEM + soutěže
18. 1. 20.00 TRILOBIT - promítání vítěz-
ného filmu
19. 1. 15.30 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ 3D
19. 1. - 20. 1. 18.30 NĚŽNÉ VLNY
22. 1. 13.45 O MYŠCE A MEDVĚDOVI
27. 1. 13.45 O MYŠCE A MEDVĚDOVI

KINO RADOTÍN
14. 1. 17.30 REVIVAL
14. 1. 20.00 JEPTIŠKA
15. 1. 10.00 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
15. 1. 17.30 WALTER MITTY A JEHO
TAJNÝ ŽIVOT
15. 1. 20.00 CAMILLE CLAUDEL 1915
16. 1. 17.30 NIKO 2
16. 1. a 18. 1. 20.00 VLK Z WALL
STREET
17. 1. - 18. 1. 17.30 (So 16.00) MR-
ŇOUSKOVÉ
17. 1. 20.00 KAPITÁN PHILIPS
18. 1. 17.30 FLAMENCO/CARMEN -
záznam baletu
21. 1. 17.30 HUNGER GAMES 2
21. 1. 20.00 JEN 17
22. 1. 17.30 NĚŽNÉ VLNY
22. 1. 20.00 PARANORMAL ACTIVI-
TY: PROKLETÍ
23. 1. 17.30 ZLODĚJKA KNIH
23. 1. 20.00 ČTYŘI DOHODY - záznam
divadla
24. 1. 17.30 PUTOVÁNÍ S DINOSAU-
RY 3D
24. 1. 20.00 DEF LEPPARD: VIVA
HYSTERIA
25. 1. 16.00 ZA KAMARÁDY Z TELE-
VIZE VII
25. 1. 17.30 LÁSKY ČAS
25. 1. a 28. 1. 20.00 (Út 17.30) VEJŠKA
28. 1. 20.00 SVIŇÁK
29. 1. 17.30 NĚŽNÉ VLNY
29. 1. 20.00 JASMÍNINY SLZY
HVĚZDOU

BETLÉMSKÁ HRA. Divadlo Excelsior zahrálo v dobřichovickém Domově
seniorů Betlémskou hru vánoční. Foto Martina Kálalová

Tipy NN
* Křeslo pro hosta s hercem a zpě-
vákem Romanem Vojtkem pořádá
15. 1. od 19.00 Klubová scéna U Ko-
runy Radotín.           Dana RADOVÁ
* O výpravě do Peru bude fotograf-
ka Míša Neumannová vyprávět 17.
ledna od 19.00 v Klubu za Pecí
Ořech.                  Vladimír GlAseR
* Bluesového večírku s duem Lu-
boš Beňa a Petr Radványi se můžete
zúčastnit 17. 1. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstupné 130 Kč. (pb)
* Masopustní oslava se uskuteční
18. 1. v Hlásné Třebani. Ve 13.00 vy-
razí od místní hasičské zbrojnice prů-
vod maškar se staropražskou kapelou
Třehusk. Po skončení průvodu bude
ve zbrojnici pokračovat posezení s
hudbou. K občerstvení budou připra-
veny zabijačkové pochoutky.     (mif)
* Klasická pohádka pro děti Prin-
cezna se zlatou hvězdou na čele v po-
dání Divadla Akorát bude k vidění
18. 1. od 15.00 ve velkém sále Kul-
turního střediska Radotín.           (dar)
* Maškarní ples organizuje 18. 1. od
16 do 18.00 v malém sále sokolovny
Dobřichovice Klub přátel místní zá-
kladní školy. (ak)
* Dvě aktovky od A. P. Čechova
předvede 18. 1. od 19.00 ve velkém
sále Kulturního střediska Radotín di-
vadelní soubor Divadlo Lidi z Lito-
měřic. Dana RADOVÁ
* Bezstarostnou jízdu historií dis-
kohitů 60. – 90. let hostí 18. 1. od
21.00 černošické Kino Club. Vstup-
né 50 Kč. (kik)
* Na Novoročním koncertě 18. 1. v
restauraci U Janů Karlštejn od 19.00
zahrají kapely Cross country, Od
plotny skok a Nová Sekce.      (mam)
* společné bubnování můžete ab-
solvovat 18. 1. od 19.00 v čajovně
Cherubín Řevnice. Vstupné 100
Kč/hod., možnost zapůjčení bubnů
za 50 Kč. (pef)
* Pohádku O Pejskovi a kočičce
uvede 19. 1. od 15.00 v sále Dr.
Fürsta Dobřichovice Dětské  diva-
délko. Andrea KUDRNOVÁ
* Recitálový večer sestavený z kla-
sických filmových a muzikálových
melodií hostí 23. 1. od 20.00 Kino
Club Černošice. Vstup 120 Kč.   (pb)
* Beseda s primabalerinou Národní-
ho divadla Hanou Vláčilovou se
koná 25. 1. od 16.00 v dobřichovic-
kém sále Dr. Fűrsta. (ak)
*  Na Zahrádkářském plese se v
Kulturním domě Srbsko bude tančit
25. 1. od 20.00. (jok)
* setkání s Hanou Hnátovou-Lusti-
govou nazvaného Jsem sestra Arnoš-
ta Lustiga se můžete zúčastnit 26. 1.
od 17.00 v Zámečku Řevnice.    (pef)
* Dočasné muzeum veškerého so-
chařství je ve starém skladišti na nád-
raží Řevnice otevřeno každou první a
poslední neděli v měsíci, od 14 do
15.00 hodin. Ivana JUNKOVÁ

DUO DELIOU. Houslistka Jitka Malzcyk a bretaňská harfenistka Celestine
Dudoe při koncertu v Řevnicích. Foto Jan CHERUBÍN

Bohatý program připravili v závěru
roku pro své klienty zaměstnanci
Domova seniorů v Dobřichovicích.
Nejprve jsme společně vyráběli vá-
noční košíčky a věnce. Nezapomněli
jsme ani na vaječný likér a cukroví,
které provonělo celý domov. 
Do úryvků z vážné hudby jsme se za-
poslouchali s manželi Máchovými,
již nám je přednesli za doprovodu
klavíru a houslí. Také se u nás zasta-
vil Mikuláš s čerty a andělem. V jí-
delně jsme si společně zatančili a
zazpívali, po obědě pak čerti obešli
domov a všechny pokoje. Každý do-
stal balíček a s čerty si mohl připít
pekelným šňapsem, bezinkovým li-
kérem. Někteří pánové obdrželi také
živočišné uhlí a poukaz na rekreační
pobyt v pekle, pro hodnější obyvate-
le měl anděl poukazy do nebe.
Po roce k nám přijelo divadlo Excel-

sior s představením Betlémská hra
vánoční. Lidový kus z let dávno mi-
nulých nám připomněl příběh o na-
rození Ježíše, Herodesovi a třech
králích. Hra byla proložena  zpěvem
vánočních písní a koled. Ty jsme si
zazpívali i s manželi Leiblovými za
zvuku kytary a harmoniky.
Jan Vízner nám v hodinovém vánoč-
ním pořadu představil, jak se Váno-
ce slaví v jiných zemích, jaké byly
tradice dříve a jaké jsou nyní. Děti z
všenorské mateřinky nám předvedly,
co už všechno umí. Na závěr rozda-
ly klientům vánoční přáníčka, která
samy vyrobily.
Na Štěpána nám tak, jako každý rok,
přišli zahrát koledy muzikanti z ka-
pely Třehusk. Obešli celý domov,
někteří obyvatelé šli z patra do pat-
ra s nimi.       Martina Kálalová,

Domov seniorů Dobřichovice

Jedničkáři budou mít vstup do kina zdarma

Někteří dostali poukaz do pekla
DOBŘICHOVICKÝM DOMOVEM SENIORŮ ZNĚLY KOLEDY
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Všeradův kurýr

Vážení občané, ještě jednou vám
všem do nového roku 2014, přeji
mnoho zdraví a úspěchů v pracov-
ním i osobním životě. 
Počátek letošního roku se dostavil v
jarním duchu. Já ale věřím, že nám
zima ještě jistě ukáže svoji tvář a
příroda si bude moci oddechnout
pod sněhovou peřinou. I ona totiž
potřebuje nabrat sil - stejně tak jako

my jsme regenerovali svá těla před
koncem loňského roku, abychom vs-
toupili do toho letošního plni elánu a
chuti něco vytvořit a posunout k lep-
šímu. A je toho hodně, co by každý z
nás měl anebo mohl udělat, nejen
pro sebe, ale i pro Všeradice. Naše
obec je místo, kde se mnoho z nás
narodilo, kde vychováváme svoje
děti a kde jednou budeme uloženi k
poslednímu odpočinku. Proč si jí te-
dy nevážíme a nechceme ji rozvíjet?
Kam se vytratila sousedská soudrž-
nost, kamarádská pomoc druhým a
radost ze společné práce a zábavy?
Jasně zůstává za brankou či plotem
mého majetku, tady je to mé a o os-
tatní ať se starají jiní. Jenže ono to
tak nefunguje. 

Chápu, že doba není jednoduchá, že
se každý musí starat především sám
o svoje, že nám nikdo zadarmo nic
nedá. Není však řešení uzavřít se za
svoji hradbou a jen nadávat, jak je to
špatné, jak je to jinde lepší, závidět
druhému jeho úspěchy a radovat se z
jeho nezdarů. Bohužel do tohoto stá-
dia naše obec dospěla, anebo sem
chvátá mílovými kroky a já mám
čím dál tím větší pocit, že to tak
mým spoluobčanům vyhovuje. 
Prosím, zamyslete se nad mojí při-
pomínkou, přijďte s návrhy a osobní
iniciativou, jak tento stav společně
řešit a zlepšit. Vždyť právě počátek
roku je ten pravý okamžik obrátit
chod věcí opačným směrem. 
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Zamyslete se! prosí starosta
BOHUMIL STIBAL: DOBA NENÍ JEDNODUCHÁ, ALE NADÁVAT NENÍ ŘEŠENÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2014 (142)

CENY OD STAROSTY. Ocenění ví-
tězům minigolfového turnaje, který
se ve Všeradicích konal o Vánocích,
předal starosta obce Bohumil Stibal
(vlevo).    Foto Lenka STIBALOVÁ

Prvenství v turnaji
obhájil loňský vítěz
Na Štěpána, 26. prosince, se konal v
Zámeckém dvoře Všeradice III. roč-
ník Vánočního minigolfového turna-
je. Přesto, že se akce odbývala za
chladného a mlhavého počasí, zú-
častnilo se jí 16 závodníků. Celou
dobu hry panovala příjemná soutěž-
ní rivalita, všichni se během dvou-
kolového klání snažili uhrát co nej-
lepší výsledek. O tom, že byla soutěž
vyrovnaná, svědčí pouhé dvoubodo-
vé rozdíly na prvních 3 místech. Vý-
sledky vyhlásil starosta obce Bohu-
mil Stibal v teple a příjemném pro-
středí Zámecké restaurace, kde se
účastníci sešli k zaslouženému ob-
čerstvení. Třetí příčku obsadil Pavel
Červený, na druhém místě skončil
Michal Malenovský a na pomyslný
stupeň nejvyšší vystoupal loňský ví-
těz Jan Kolář. Věřím, že příští rok se
zúčastní minimálně stejný počet
soutěžících.  Lenka STIBALOVÁ, 

Všeradice

Kantor je celebritou
Na celý rok jsem vyměnil poklidné
Všeradice za ještě poklidnější země-
dělskou krajinu srbského Banátu,
abych tam pomáhal udržovat kultur-
ní a jazykovou úroveň českých kra-
janů. Ti do Srbska přišli po roce
1830 ze sousedního rumunského Ba-
nátu. Byli to kolonisté, kterým tvrdé
podmínky rumunských hor nevyho-
vovaly, a tak sešli do nížiny, jež se
tehdy nacházela ve stejném státě, tj.
v Rakousko-Uhersku. Založili svou
existenci zde, v rajsky úrodné rovině
Vojvodiny kolem německého města
Weisskirchen (Bela Crkva), ve vsi
Kruščice a v úplně novém, ryze čes-
kém Abliánu (Češko Selo).
Otevřená krajina způsobila, že se
srbští Češi promíchali s místní po-
pulací mnohem více, než je tomu v
Rumunsku, takže dnes se jejich po-
čet odhaduje na o málo víc než tisí-
covku. Z nich jen ti nejstarší hovoří
skutečně plynnou, čistou češtinou.
Střední generace oba jazyky všelijak
kombinuje a děti už mají jako ma-
teřštinu srbštinu. Přesto je tu kra-
janské vědomí silné a český učitel,
vysílaný sem Domem zahraničních
služeb při MZV ČR, se vždy stává
celebritou. (Dokončení na straně 6)

Jan JÍCHA, Všeradice

Všeradické aktuality
* Výstava obrazů i grafik »malíře
pražských zákoutí« Karla Chaby je
do 19. 1. k vidění v galerie M. D.
Rettigové Všeradice.                   (syš)
* Beseda s Vítem Chaloupkou na
téma Hubneme s alkoholem se us-
kuteční 24. 1. od 19.00 ve všeradic-
ké galerii M. D. Rettigové. Těm,
kteří si dali novoroční předsevzetí a
chtějí snižovat váhu, ukážeme, že to
jde i s pomocí alkoholu.             (bos)
* Projekt na vybudování fitness v
Zámeckém dvoře Všeradice se prá-
vě dokončuje. „Do konce ledna by-
chom mohli mít kompletní projekto-
vou dokumentaci,“ řekl provozova-
tel areálu Bohumil Stibal.            (pš)

Tradiční Tříkrálová sbírka se už po-
šesté konala v sobotu 4. ledna 2014
v Osově a Osovci. Každá ze dvou
skupinek dětí převlečených za tři
mudrce od východu si vybrala jednu
část naší velmi rozlehlé obce a svě-
domitě dům od domu sbírala peníze
pro potřebné. Byly to děti ve věku
pět až devět let, což znamenalo op-
roti minulým rokům  snížení věkové-
ho průměru, nikoliv ovšem elánu.
Děti hrály, zpívaly a pečlivě dbaly i
o zapsání iniciál na veřeje, k čemuž
ovšem někdy potřebovaly dospělou
náruč. Tříkrálová sbírka v Osově a
Osovci se koná pod patronací Farní
charity Řevnice, která shromáždí
všechny kasičky, v den ukončení
sbírky 12. ledna je otevře a pod do-
hledem spočítá výtěžek.  
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

V Osově a Osovci koledovaly dvě skupinky »mudrců«
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Český kantor je v Srbsku celebritou
DOKONČeNí Ze STrANY 5

Toto výsostné postavení se v mém
případě zvýšilo ještě tím, že jsem ne-
bydlel v národnostně promíchané
Bele Crkvi, ale v čistě českém Abliá-
ně, kde se mezi 38 obyvateli dodnes
udržuje starosvětská vesnická hierar-
chie s vrcholovým trojlístkem »sta-
rosta-farář-učitel«. 
Práce tu bylo požehnaně. Učil jsem
kromě tří zmíněných sídel ještě ve vsi
Gáj, kde jsou Češi nejvíce asimilova-
ní, a kromě pravidelné výuky – vždy
odpoledne a večer, po škole a práci –
jsme pořádali různé jednorázové ak-
ce, divadelní představení, festivaly,
výlety i trachtace s delegacemi a hos-
ty. V posledních letech česká komuni-
ta v Srbsku trochu ožívá a posilují se
kontakty s dávnou domovinou. Je to
zásluha nejen učitelů, z nichž každý
pomáhá vyhledáváním partnerství,
výměnných pobytů, finančních zdro-
jů, folklorních festivalů atd., ale zej-
ména díky agilnosti některých před-
stavitelů místních českých besed, kte-
ří pochopili důležitost komunikač-
ních technologií, internetu, včasného
řešení problémů a dodržování termí-
nů. Rok co rok se jim tak daří za po-
moci českých i srbských dotací usku-
tečňovat menší i velkolepé akce. Kro-
mě každoročních zájezdů do Čech
jsou srbské folklorní soubory poměr-
ně častými hosty také u rumunských

Čechů, na české ambasádě v Běle-
hradě i na místních vojvodinských
slavnostech. 

Výlet do Čech je pro ně ale vždy vr-
cholem sezony, na něj se nejvíc těší a
později také vzpomínají. Ať je to záři-

jový Krajanský festival na Pražském
hradě, folklorní přehlídky ve Strážni-
ci či jinde na Moravě nebo jen jed-
notlivá partnerská vystoupení v men-
ších obcích, vždy jde o ohromný ko-
lektivní zážitek, který posléze přechá-
zí do místních legend. A nutno při-
znat, že i díky těmto výjezdům si čes-
ká mládež udržuje a zlepšuje češtinu
a že právě možnost takového výjezdu
srbskočeské děti nejvíce motivuje k
tomu, aby do kurzů chodily. 

Návrat do minulosti

Srbský Banát má také zatím skrytý
turistický potenciál. Krajina je tu ro-
vinatá, silnice dobré a klidné, jídlo a
ubytování laciné, úhrnem ideální de-
stinace pro nenáročnou cyklistickou
dovolenou s dětmi i bez nich. A také
s koupáním ve vyhlášených belocrk-
vanských jezerech nebo v Dunaji, na
jehož březích se lze v neméně vyhlá-
šených restauracích nasytit čerstvý-
mi rybami (nejběžněji kapr a sumec)
i pikantní polévkou riblja čorba. 
Rok mezi srbskými krajany byl pro
mě povznášejícím a nesmírně oboha-
cujícím zážitkem, v jistém smyslu ná-
vratem do minulosti, těsným sezná-
mením s Balkánem (místy přímo di-
vokým) a také vydatnou lekcí, čeho
všeho si teď budu doma víc vážit.  

Jan JÍCHA, Všeradice

V sobotu 1. března 2014 od 10.00

na návsi v Zadní Třebani

* zabíjačka * stylový jarmark * kejklíř Petr Theimer * dětská lidová muzika Notičky * dětský folklorní soubor Klíček 
* taneční skupina Proměny * staropražská kapela Třehusk * masopustní fraška * soutěž o nejoriginálnější masku 

* soutěž o nejchutnější masopustní občerstvení * průvod maškar...
(Prodejci, kteří se chtějí zúčastnit jarmarku, se mohou hlásit u Lucie Paličkové: lulap@centrum.cz - počet prodejních míst omezen.) 

***
DĚTSKý KArNeVAL se koná v neděli 2. března od 14.00 hodin ve Společenském domě v Zadní Třebani.

MASOPUST

Třetí setkání v krátké době s popu-
lárním hercem a improvizátorem Ja-
roslavem Duškem se konalo 5. ledna
v řevnické čajovně Cherubín.
Když se do sebe budeme chtít pono-
řit hlouběji, stejně jako to dělá Jarda
Dušek, můžeme jít pobýt do tmy -
tak, jako Jarda. A aby toto prozření
nabralo na vyšších otáčkách, může-
me svůj pobyt, stejně jako on, okoře-
nit půstem. Posledním takovým zá-
žitkem byl pro Duška zimní sluno-
vrat 21. - 28. 12. I tentokrát měl Ja-
roslav své vize, jednou z nich byl
rozhovor se Stříbrným gorilím sam-
cem (s nímž se setkal v pralesích
Ugandy). Těsně před nastoupením
do tmy se k Jardovi dostala informa-
ce o kmeni Kogi z Venezuely, který
své vyvolené potomky učí prvních 9

let života ve tmě. Od kmene i od
gorily nám hlavní protagonista veče-
ra přinesl zprávy. Učily jsme se
spolu s ním odlehčovat a otevírat svá
srdce, neboli odpouštět, i umění ma-
zat neposedné myšlenky v hlavě.
Jaroslav měl v Řevnicích s sebou
příjemného hosta, Michala Roškaňu-
ka, zakladatele sdružení Adventor,
pomáhajícího autistům a jejich rodi-
nám. Ten nás zasvětil do neobvyklé-
ho myšlení těchto výjimečných lidí a
vyvrátil omyly, které vznikají z ne-
pochopení. O této komunikaci se ta-
ké Dušek zmiňuje ve 4 Dohodách.
Jaroslav opět vstoupil do mého pod-
vědomí - ke svému úžasu jsem zjis-
tila, že jeho příjemný hlas plný lásky
a pochopení mě provází i ve snu.

Marie TUČKOVÁ, Lhotka

Naše noviny vás zvou na »výroční« XXV. poberounský

HEREC JÍCHA. Jan Jícha v divadelním představení Noc na Karlštejně, kte-
ré v Srbsku nastudoval se svými žáky. Foto ARCHIV

V AKCI. Jaroslav Dušek v řevnické čajovně.                Foto Jan CHERUBÍN

Dušek přivezl do Řevnic zprávy od Stříbrného gorilího samce
V ČAJOVNĚ cherubíN Se POTŘeTí V KrÁTKÉ DObĚ KONALO SeTKÁNí S POPuLÁrNíM herceM
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Rok 2013 je za námi. Co v uplynu-
lých měsících stihlo občanské sdru-
žení Klub přátel Karlštejna (KPK)?
A jaké má plány do budoucna?
Druhé pololetí loňského roku jsme
zahájili v červenci třídenním zájez-
dem do Bořetic na Moravu - jako
loni jsme navštívili vinný sklípek
Stano Petráska. Zájezd, který podni-
ko osm »ochutnávačů« vinného mo-
ku, se velmi vydařil - tři dny a dvě
noci byly vyplněny ke spokojenosti
všech zúčastněných. Druhý den
jsme si zpestřili návštěvou koupališ-
tě sportovního areálu v Němčicích.
Počasí bylo ke koupání přímo ideál-
ní, takže jsme si den pořádně užili.
Náklady zájezdu, který jsme podnik-
li vlakem, si hradil každý sám.
V červenci navštívili naši členové i
výstavu kostýmů z filmu Noc na
Karlštejně, která byla instalována na
hradě. Zhlédnutím kostýmů za dop-
rovodu oblíbených písní z filmu

jsme znovu prožívali dobu, kdy byl
film na Karlštejně natáčen.
V minulém Karlštejnském zpravo-
daji jsem se zmínil o tom, že chceme
uskutečnit zájezd na Sázavu, do míst
našeho mládí, a zavzpomínat na mi-
nulou dobu a s ní spojené zážitky. V
září se šest kamarádů vypravilo dvě-
ma auty do Chřenovic a okolí, Ledče
nad Sázavou a Podhradu. V Chřeno-
vicích jsme si prohlédli gotický kos-
tel, navštívili hřbitov, kde jsou po-
chováni naši známí i přátelé, a zavz-
pomínali na chvíle s nimi prožité.
Rovněž jsme navštívili zříceninu v
Podhradu, kde jsme před 55 lety prv-
ně rozložili stanový tábor. V Ledči
nad Sázavou jsme poobědvali a pro-
hlédli si město. Na hřiště kopané,
kde jsme sehráli jako TJ Karlštejn
několik přátelských zápasů, jsem se
už nedostali - byl čas vrátit se domů.
Jsme rádi, shodli jsme se, že nám
bylo dopřáno se do těchto míst podí-

vat a oživit si vzpomínky na mládí. 
Jako každým rokem jsme s Městy-
sem Karlštejn v listopadu organizo-
vali setkání seniorů. Zástupce měs-
tyse seznámil přítomné s činností za-
stupitelstva, co se povedlo uskuteč-
nit, v čem je rezerva a jaké jsou plá-
ny na příští období. Protože účast na
veřejných zasedáních zastupitelstva
je žalostně malá, bylo dobré, že si
takto občané mohli udělat úsudek,
jak pracuje zastupitelstvo. Součástí
setkání byla i poučná přednáška Vla-
dimíra Glasera o včelařství, medu a
jeho působení na zdraví. Dozvěděli
jsme se, jak vzniká mateří kašička,
co je to propolis, jak pilně včely na
výrobě medu pracují... Kdo chtěl,
mohl si koupit brožuru Veletucet me-
dových receptů. Dále jsme dostali
pozvání na 11. medobraní v Ořechu,
které se koná 22. 6. Následovala vol-
ná zábava s hudbou, tancem a po-
hoštěním. (Dokončení na straně 8)

Koledy jsme zpívali
v hospůdce U Adama
Jako každý rok jsme se i loni 24. 12.
sešli, abychom si s kapelou Kapičky
zazpívali koledy. Tentokráte v karlš-
tejnské hospůdce U Adama. Hos-
půdka praskala ve švech, nálada by-
la báječná, zpívalo se a všichni se
dobře bavili. Dvě hodinky utekly
rychle, přišel čas se rozloučit. Roz-
dali  jsme si šupinky, aby se nás hez-
ky držely penízky, popřáli všeho do-
brého, hlavně hodně zdraví, štěstí a
pomalu se rozešli  k domovům, aby-
chom stačili připravit štědrovečerní
večeři. Kapičkám i všem ostatním
děkuji za příjemné prožití sváteční-
ho dne, za rok nashle.       Text a foto

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Advent přijely oslavit
stovky návštěvníků
Karlštejn - Přes tisíc diváků dorazilo
o Zlaté adventní neděli 22. 12. oslavit
do podhradí Karlštejna advent. Ná-
vštěvnost druhého dne Karlštejnské-
ho královského adventu tak ještě pře-
konala rekordní počet hostů, kteří do
Karlštejna přijeli oslavit první ad-
ventní neděli 1. 12. Počasí dva dny
před Štědrým večerem bylo skvělé,
chvílemi svítilo sluníčko, program
bohatý. Kromě stylového jarmarku,
Muzejní stezky a minifestivalu vá-
nočních dobrot na dvoře Muzea bet-
lémů bylo připraveno vystoupení šer-
mířů, muzikantů, pěvců, dětí z místní
školky i Pavla Vítka, diváky potěšil
příjezd královny Elišky, karlštejnské
pivo a víno, hned dva živé betlémy i
večerní ohňová show. (mif)

Dvanácté Štěpánské koledování se
konalo 27. 12. v Rytířském sálu hra-
du Karlštejna. Vystoupila opět inst-
rumentální skupina Chaire vedená
Josefem Krčkem. Máme tento sou-
bor rádi, obdivujeme, kolik dobo-
vých hudebních nástrojů všichni ov-
ládají. O zpěvu ani nemluvě - to člo-
věk jen sedí, poslouchá a je mu krás-
ně. Sál byl zaplněn, atmosféra jako
vždy úžasná. Přebohatý repertoár
zahrnuje známé i méně známé písně
z různých koutů světa. Děkujeme
skupině Chaire za mimořádný vá-
noční zážitek a přejeme hodně štěstí
i úspěchů do dalších let. Příští rok
zase  naviděnou. Text a foto 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Skupina Chaire hrála písně známé i neznámé

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     1/2014 (22)                

SLAVILY ADVENT. Řevnické Malé
Notičky (vlevo) a děti z místní školky
při oslavě druhého dne Karlštejn-
ského královského adventu 22. pro-
since.    Foto NN M. FRÝDL

»Ochutnávači« vyrazili na Moravu
CO PODNIKAL KLub PřáteL KArLštejNA Ve DruHÉ POLOVINĚ rOKu 2013

Karlštejnský zpravodaj
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PŘEDŠKOLÁCI S PAVLEM. Karlštejnskou školku před koncem roku navštívil
známý zpěvák Pavel Vítek. Popovídal si s dětmi a natrénovali koledy, které pak
společně zazpívali poslední adventní neděli na karlštejnském náměstí. 

Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

V listopadu také KPK zorganizoval
přednášku ing. Petra Mouchy Příro-
da na Islandu. Kvalitní přednáška,
jíž se zúčastnilo 15 lidí, byla doplně-
na fotografiemi a diapositivy, což na
posluchačích zanechalo velký do-
jem. Přednášející sklidil poděkování
za obsah, náplň a přednes.
Z podnětu předsedy sdružení ing.
Karla Mareše vzešlo několik návrhů,
k nimž byly na výborových schůzí
zaujaty následující postoje. Návrh na
vyhotovení triček s emblémem KPK
byl odložen. Vzhledem k výrobním
nákladům asi nebude uskutečnitelný.
Návrh na založení webových stránek
KPK byl po delší diskuzi pozměněn
se závěrem, že webové stránky klu-
bu budou prezentovány na internetu
v rámci zavedených stránek Městyse
Karlštejn: www. obeckarlstejn. cz,
nebo www. mestys-karlstejn. cz.
Vzhledem k tomu, že Karlštejn, zv-
láště pak horní část Budňan pod hra-
dem, nemá dokonalý televizní sig-
nál, ne-li žádný, rozhodlo zastupitel-
stvo v minulém volebním období, že
tato část obce bude pokryta signálem
z centrálního zdroje a signál bude do
jednotlivých objektů přiveden kabe-
lem. Nové zastupitelstvo se v tomto
volebním období zřeklo provozová-
ní a údržby rozvodu se závěrem, že
při poruchách nadále nehodlá vklá-
dat peníze. A to přesto, že Městys
Karlštejn je zřizovatelem i majitelem
zařízení, které stálo nemalé finanční

náklady. Následně přišly první pro-
blémy v rozvodu televizního signá-
lu, což se projevilo na kvalitě obrazu
i zvuku. Dále byl zakódován signál
televizního programu ČT Sport prý z
důvodů nezaplacení poplatků.
Občanům bylo doporučeno, aby si
založili vlastní instituci, která by se
starala o údržbu a provoz zařízení,
čímž by se městys distancoval od
problému. Ale kde brát v takovéto
instituci peníze na údržbu a provoz?
Vyskytl se návrh, aby se tohoto úko-
lu zhostil KPK. Na výborové schůzi
klubu byl tento návrh z výše uvádě-
ných důvodů zamítnut. Obyvatelé
předmětné části obce sepsali petici a

zaslali ji zastupitelstvu. Nyní čeká-
me, jak se k ní zastupitelstvo postaví.
Dalším z návrhů našeho předsedy
bylo provést chybějící označení
názvů ulic a čtvrtí Karlštejna. Výbor
klubu pověřil předsedu, aby se zas-
tupitelstvem městyse návrh projed-
nal, případně dosáhl souhlasu s refe-
rendem obyvatel, aby se prokázalo,
že s tímto opatřením souhlasí. Čle-
nové klubu s napětím očekávají, ja-
ký bude v této věci další vývoj.
Výborem bylo odsouhlaseno založe-

ní kroniky KPK. Již jsou napsány
první stránky. KPK také rozšířil
základnu o pět nových členů. Nyní
je nás tedy 34.
V úterý 17. 12. podniklo 9 členů zá-
jezd vlakem do Plzně. Navštívili mi-
nipivovar Groll v historickém Lau-
tensackově domě s trváním od roku
1807. První novodobé várky piv Lotr
a Kapr byly uvařeny v roce 2007. Po
exkursi pivovaru jsme navštívili vá-
noční trhy na náměstí Republiky a
prohlédli si katedrálu sv. Bartolomě-
je založenou v roce 1296. Na konci
prosince byl pro 29 zájemců organi-
zován zájezd do karlínského divadla
na operetu Polská krev. Melodie Os-
kara Nedbala nás uchvátily. Z předs-
tavení jsme odcházeli nadšeni obsa-
zením, pěveckými výkony, scénic-
kým ztvárněním i prostředím.
Na březen připravujeme výroční
členskou schůzi spojenou se spole-
čenským večerem, hudbou a tancem.
Zde bude předložen členstvu plán
práce a činností na rok 2014.
Našim členům, občanům Karlštejna
i čtenářům NN přejeme do nového
roku hodně zdraví, patřičnou dávku
štěstí, hodně pracovních úspěchů a
hlavně spokojenost do dalšího žití! 

Jiří Marhoul,
Klub přátel Karlštejna

»Ochutnávači« vína vyrazili na Moravu
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V PLZNI. Členové Klubu přátel Karlštejna na prosincovém výletu do Plzně. 
Foto Jiří POSPÍŠIL

Vánoce jsou za námi. Děti ve školce
po dlouhých prázdninách vyprávějí,
co jim přinesl Ježíšek a kde všude
byly. Já jsem strávila svátky poho-
dově, kromě pár návštěv jsme chodi-
li každý den na dlouhé procházky do
okolních lesů s naším vlčákem, aby-
chom ho utahali a sebe potrestali za
spotřebu nemalého množství jídla.
Až na pár lehce zmrzlých dní bylo
většinou bláto. Před třemi lety byly
Vánoce na sněhu. Pamatuju si to,
protože se nám ztratila tchýně… 
Dopoledne nám oznámila, že jede s
přítelkyní do Prahy do divadla na
odpolední představení. Manžel ji
vezl na vlak s tím, že pro ni navečer
přijede na nádraží. Odpoledne za-

čalo sněžit jako o život. Blížila se
sedmá hodina večerní a tchýně ne-
volala. Sněžilo čím dál víc. Vytočila
jsem její číslo a -
nic. Opakovala
jsem to ještě dva-
krát. Před osmou hodinou se koneč-
ně ozvala, že jsou na hlavním nád-
raží a že zavolá, až budou v Berouně.
Před devátou zazvonil mobil. Á –
babky dorazily, myslela jsem. Omyl.
Tchýně naříká do telefonu. „My
jsme nastoupily do jiného vlaku a
teď nám průvodčí řekla, že jsme v
Benešově! Musíme nejdřív najít vlak
do Berouna…“ pokračovala tchýně.
Přerušila jsem ji: „Babi, z Benešo-
va musíte zpátky do Prahy, pak met-

rem do Butovic a když vám do Be-
rouna nic nepojede, my pro vás při-
jedeme…“

Za normálních
okolností bychom
pro babky vyrazi-

li do Benešova, ale v téhle kalamitě
to manžel odmítl. Při pohledu na něj
jsem vyprskla smíchy a špitla: „Je
to tvoje maminka…“
Za chvíli zmizel a když se dlouho ne-
vracel, vylezla jsem na balkón a po-
zorovala, jak vztekle odhazuje sníh
před garáží...
Před desátou jsem se odvážila zate-
lefonovat tchýni. Zjistila jsem, že
jsou pořád v Benešově. Jeden vlak
jim ujel, tak čekaly na další.

„Tak hlavně, ať nejedou na Brno,
umělkyně…“ ozvalo se vedle mě.
Sněžilo a chumelilo a z televize hlá-
sili jednu katastrofu za druhou.
Ve 23.00 se ozval telefon.
„Ha, ha, ha!“ volala  rozesmátá bab-
ka. “Nemusíte se o nás bát, my pře-
spíme v Praze u Vlastičky, ona už o
tom ví, ha, ha, ha…“
„Babi, vy jste něco pily!“ zhrozila
jsem se  při představě, jak se v noci
derou k Vlastě, které táhne na deva-
desátku… Nakonec se tchýně vrátila
až druhý den odpoledne a prý si
užily dost dobrý mejdan.
Napadlo mě, jak budu v osmdesáti
juchat já… Hana HRABÁKOVÁ,

MŠ Karlštejn

Vánoce před třemi roky byly bílé. A nám se ztratila tchýně

Tradice není jen to, co kdysi dávno
bylo, ale to, co je a bude! V duchu
tohoto citátu z Karla Čapka loni na
podzim započala a letos v lednu bu-
de dokončena tolik potřebná rekon-
strukce objektů Výzkumné stanice
vinařské (VSV) Karlštejn. Týká se
vnitřních rozvodů i vybavení sklepa
a technologie zpracování hroznů.
Sklep prošel poslední rekonstrukcí
na podzim 1986, kdy do něj byly in-
stalovány první nerezové tanky ve
vinařství v Čechách i na Moravě.
Tehdy na stanici působil Vítězslav
Hubáček, který navěky zůstane za-
psán zlatým písmem do historie čes-
kého vinařství. Toho času představo-
vala VSV Karlštejn TOP vinařství v
Čechách i na Moravě. Bohužel od té
doby uplynulo mnoho vody a sou-
časného vedoucího čeká nelehký
úkol dostat vinařství zpět na výsluní.
Samozřejmě i letos bude pokračovat
revitalizace vinic.
Staré tanky konstrukcí a kapacitou

nevyhovovaly dnešním potřebám
VSV, proto byly rozebrány a repaso-
vány.  Jejich místa zaujaly moderní
vinařské tanky s duplikátory, které
budou vybaveny i systémem řízené-
ho kvašení. V dispozičně upravené
lisovně našel své místo nový pneu-
matický lis, který taktéž z konst-
rukčního a kapacitního hlediska od-
povídá potřebám našeho vinařství.
Jsou zde také zatím dva vinifikátory
pro výrobu červených vín. V lisovně
vznikne nový obchodní prostor.
Nadále budeme pořádat degustace s
prohlídkou vinařství a vinic. Nově
nabídneme možnost posezení v de-
gustační zóně v předsklepí. Samo-
zřejmostí je možnost pronájmu zase-
dací místnosti s nově připraveným
zázemím pro pořádání firemních či
soukromých akcí.
Dovoluji si Vás tímto pozvat k ná-
vštěvě vinařství VSV Karlštejn!

David ChoCholatý,
sklepmistr, VSV Karlštejn

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

Rekonstrukce skončí v lednu
VÝZKUMNÁ STANICE VINAŘSKÁ MÁ »NOVÝ« SKLEP
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Začátek roku: Dvě tragédie, dva mrtví
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Další tragédie se odehrála v úterý 7.
ledna odpoledne v Černošicích. Šes-
taosmdesátiletý muž spadl na zahradě
rodinného domu do septiku. „Odešel
na zahradu, když se dlouho nevracel a
manželka ho nemohla najít, přivolala
pomoc,“ sdělil majitel záchranky. S
policií a zdravotníky dorazili i hasiči
z Řevnic a Radotína. „Ti pak starého

pána přibližně po půl hodině vytáhli z
jímky – zřejmě chtěl zkontrolovat
výšku hladiny,“ doplnil Bulíček, po-
dle kterého už nešťastníkovi ani přes
okamžitou resuscitaci nebylo pomoci.
Psycholog se pak musel postarat o
ženu a dceru utonulého, okolnosti tra-
gédie vyšetřuje kriminálka.
Relativně dobrý konec měl alespoň

případ, který se v Řevnicích Na Strán-
ce odehrál 9. 1. Místní policisté tu
doslova na poslední chvíli zachránili
šestačtyřicetiletého muže, jenž se po-
kusil spáchat sebevraždu. Podle ser-
veru i.dnes v domě ten den »úřadova-
li« exekutoři. Vše se odehrálo vklidu,
problém nastal až v okamžiku, kdy
objekt opouštěla žena, která tu bydle-

la. Ve chvíli, kdy policistovi vysvětlo-
vala, že odchází, protože by její man-
žel mohl být agresivní, zazvonil jí te-
lefon. „Policista odposlechl, že se muž
chystá spáchat sebevraždu. Přivolal
hlídku a s kolegou se vydali do domu.
Po chvilce nešťastníka našli v koupel-
ně a odřízli lano,“ uvedla mluvčí stře-
dočeské policie Štěpánka Zatloukalo-
vá. Sebevrah byl řevnickými záchra-
náři úspěšně resuscitován, napojen na
umělou plicní ventilaci a převezen na
ARO nemocnice na pražském Karlo-
vě náměstí. „Visel na laně odhadem
tři čtyři minuty, což je dlouhá doba. O
tom, zda bude mít štěstí a přežije, se
rozhodne v nejbližších dnech,“ řekl v
pátek 10. ledna majitel záchranky Bo-
řek Bulíček.             Miloslav FRÝDL

Z našeho kraje 
* Výstavu drobného zvířectva pořá-
dá 18. 1. Český svaz chovatelů Su-
chomasty. Expozice je ve Starém
mlýně přístupná od 8 do 16.00. (pch)
* Den otevřených dveří v ZŠ Zadní
Třebaň se uskuteční 21. 1. od 8.00 do
10.45 hodin. (pef)
* Zápis do 1. ročníku ZŠ Osov se
koná 24. 1. od 14 do 16.00 v budově
základní školy. (jah)
* O 7 bodů uteklo Řevnicím 3. místo
v loňském ročníku soutěže My třídí-
me nejlépe. V kategorii 2 000 - 10
000 obyvatel  se zúčastnilo 82 obcí,
první byly Strančice s 395 body, dru-
hé Průhonice (387), třetí Zeleneč
(378). Čtvrté Řevnice získaly 371
bodů. (pef)
* Česká mše vánoční J. J. Ryby se
vpředvečer Štědrého dne konala v
kostele sv. Ivana ve Sv. Janu pod
Skalou. Pěvecký sbor Slavoš z Be-
rouna s hudebním doprovodem pře-
plněnému sálu věnoval dárek v po-
době jímavého hudebního zážitku
umocněného sakrálními motivy kos-
tela. Koncert byl zakončen společ-
ným zpěvem písně Nesem Vám no-
viny.  Jan KUKLíK, (help)
* Poškození tří aut u diskotéky v
Osově oznámil 29. 12. ve 3.53 ráno
na linku 158 pan J. P. Karlštejnští po-
licisté za dvacet minut na místě zadr-
želi podezřelého, který od 3.30 do
3.45 poškodil Škodu Octavii, Citroen
Xara a VW Passat Combi, čímž způ-
sobil škodu 48.000 Kč.                (hek)
* Osobní vůz Ford projel 6. 1. ráno
plotem do zahrady v Černošicích. Ři-
dič zraněn nebyl, auto řevničtí hasiči
vyprostili pomocí jeřábu.            (pav)
* Požár kontejneru na oděvy v Do-
břichovicích byl ohlášen 7. 1. brzy
ráno. Oheň společně uhasili řevničtí
profesionální a dobřichovičtí dobro-
volní hasiči. (pav)

Ředitelka letovské
školky rezignovala
Lety - Na funkci ředitelky Mateř-
ské školy Lety se v závěru loňské-
ho roku rozhodla rezignovat Ma-
rie Cvancigerová.
„Paní ředitelka své odstoupení ne-
zdůvodnila,“ uvedla starostka Letů
Barbora Tesařová s tím, že obecní
zastupitelé měli k práci Cvancigero-
vé připomínky. Jeden z nich ji do-
konce dopisem vyzval k tomu, aby
zvážila rezignaci. „Zastupitelé při-
pomínkovali práci ředitelky hlavně
z důvodů velké fluktuace učitelek
MŠ v posledních letech, a zejména
během uplynulého podzimu. Nestá-
lost personálu nelibě nesli přede-
vším rodiče dětí ve třídě těch nej-
menších,“ uvedla Tesařová. „Děkuji
současným vyučujícím za to, že se
maximálně snaží pomoci situaci v
MŠ Lety stabilizovat.“
Obecní úřad nyní připravuje vypsá-
ní konkurzu na výběr nové ředitelky
MŠ, který bude vyhlášen pravděpo-
dobně v polovině února.             (mif)

Lupič hodlal ukrást
léky i porodní balíček
Řevnice - Pěkný »dárek« dostali těs-
ně před Štědrým dnem řevničtí zá-
chranáři. V noci na 24. 12. se jim ne-
známý lupič pokusil vykrást sanitku.
„Ve 22.15  si sloužící sestra všimla,
že v sanitním voze Mercedes XXL
před budovou kdosi sedí,“ popsal
událost majitel záchranky Bořek
Bulíček. „Řidič, který se šel k sanit-
ce podívat, uvnitř spatřil muže, který
se ihned dal na útěk.“ Ukrást nic ne-
stačil, ale chystal se - v sanitě si sh-
romažďoval defibrilátor, obvazy, lé-
ky i lékařský kufr. „Hodil se mu také
porodní balíček a gumová podložka
pro mobilní telefon,“ doplnil Bulí-
ček, že zloduch poničením vybavení
vozu způsobil škodu asi 20 000 Kč.
„V zapalování byly nalezeny zasek-
lé nůžky - zloděj se zřejmě pokusil
sanitku nastartovat a odjet,“ uzavřel
majitel záchranky. (mif)

Zloděj přišel dvakrát,
pro kořalu a - utopence
Srbsko - Dva dny po sobě byla vy-
kradena restaurace U Nádraží v
Srbsku.
Poprvé si ji neznámý zloděj vyhlédl
v noci z 5. na 6. 1. „Vypáčil dveře do
lokálu a ukradl 16 lahví tvrdého al-
koholu, řetězovou pilu, vrtačku, el.
hoblík, rozbrus, přímočarou pilu,
velkou sekeru a 1.200 Kč,“ uvedla
velitelka karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová s tím, že majitel
má škodu 12.000 Kč.
Hnad následující noci byla restaura-
ce vykradena podruhé. Tentokrát
chmaták ukradl »jen« alkohol, na-
kládaný hermelín a utopence. Škoda
je 1.200 korun. (mif)

Impulzem pro zorganizování petice
byl návrh nařízení, které na začátku
loňského prosince předložil vládě
ČTÚ. „Pokud by ho vláda schválila,
znamenal by ohrožení existence více
než tisíce poboček,“ sdělil tajemník
SMS ČR Tomáš Chmela. 
Na obrovskou odezvu, kterou petice
vyvolala, reagoval 6. 1. premiér Jiří
Rusnok dopisem předsedkyni SMS
ČR Janě Juřenčákové. „Oznámil, že
jeho vláda se návrhem ČTÚ do kon-
ce svého funkčního období zabývat
nebude,“ uvedl Chmela. „Souhlasím

s názorem, napsal premiér, že případ-
né rušení poštovních poboček by se
dotklo zejména obyvatel malých ob-
cí s nedostatečnou dopravní obsluž-
ností,“ doplnil Chmela s tím, že sta-
rosty hájící zájmy obyvatel malých
vesnic postoj předsedy vlády potěšil.
„Je ovšem jasné, že hlavní boj o poš-
ty svedeme až s novou vládou. Pevně
věřím, že pochopení pro oprávněné
potřeby venkova bude mít i ona,“
uvedla Juřenčáková, která naopak
neočekává vstřícnost ale od předsta-
vitelů ČTÚ.            Miloslav FRÝDL

Žádné rušení pošt! rozhodla vláda
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Počasí nepřálo, koledníci museli spěchat

AUTO V POTOCE. Ve Svinařském potoce protékajícím Zadní Třebani skon-
čilo 6. 1. ráno osobní auto. „Mladá řidička nezvládla na silnici pokryté ná-
ledím řízení a dostala smyk,“ uvedl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Nic se jí nestalo, známí jí dokonce přinesli holínky, takže se při vystupo-
vání ani nenamočila,“ dodal.  Tentýž den dopoledne ošetřovali záchranáři
starší ženu, jež uklouzla před domem v Dobřichovicích a poranila si ruku i
žebra. „V neděli 5. 1. jsme byli voláni do Karlštejna, kde si starší pán po
pádu na náledí zranil rameno,“ dodal Bulíček. (mif)  Foto Bořek BULÍČEK

BUDOU VOZIT ODPAD. Novou
multikáru získaly Lety s přispěním
fondů životního prostředí a soudrž-
nosti. „Budeme ji používat hlavně
ke svozu bioodpadu,“ uvedla sta-
rostka Barbora Tesařová.       (mif)

Foto Barbora TESAŘOVÁ

Mladí hasiči se převlékli do kostýmů Kašpara, Melichara i Baltazara a 5.
ledna vyrazili v Tříkrálovém průvodu po Vižině. Vzhledem k nepříznivému
počasí ves prošli  rychle, ale přesto vybrali do své kasičky 1300 Kč. Ty bu-
dou poskytnuty organizaci Člověk v tísni. 
Tři králové chodili koledovat také ve Svinařích. Vesnicí 6. ledna obcháze-
ly hned dvě  skupiny »králů«, aby pozdravily obyvatele, přinesly radost ze
setkání a soudržnosti lidí v naší vesničce.            Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Iveta HABERLANDOVÁ Iveta HABERLANDOVÁ, Svinaře
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Profesor Frankl byl jak Jindřich Plachta
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 8)

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Minulý díl
končil odjezdem Aničky na chme-
lovou brigádu.        (NN)
Slivenecké děti, které byly na chme-
lu s námi, opatroval jejich učitel a
pomáhal mu s nimi student - vyso-
koškolák.  V té době přijeli do vesni-
ce bratři Třískové, provazolezci, ak-
robati a my jsme se šli podívat na je-
jich představení. Byl tam také mlad-
ší vedoucí slivenecké omladiny; sle-
dovali jsme výkony artistů, hovořili
o ledačems, také o knihách... 
Ze Hředlí jsem se vrátila domů dřív,
než ostatní: domů přišla zpráva, že
jsem udělala zkoušku na VŠUP a že
se mám dostavit k zápisu. Spolu se
mnou odjížděl jeden spolužák, který
měl jít do průmyslové školy chemic-
ké. Rozloučili jsme se s kolektivem
česáčů, jen ten vysokoškolák chyběl,
dostal nějakou virozu a musel zůstat
v klidu na lůžku.
Na pražskou školu jsem si musela
trochu zvykat. Vyšší škola umělec-
kého průmyslu sídlila v Křížovnické
ulici.  Znamenalo to ráno časně vstá-
vat, abych přišla na vyučování včas.
První ročníky byly dva: dívčí třída a
chlapecká. Seznamovali jsme s vyu-
čujícími i spolu navzájem. Někdy v

té době jsem dostala pozdrav ze Sli-
vence od Jana Vraného; to byl ten
vedoucí sliveneckých dětí, se kterým
jsem se nestačila rozloučit. 

Při práci jsme si zpívali
Ve škole se mi líbilo. V prvním a
druhém ročníku jsme kreslili podle
modelu tužkou, uhlem nebo perem
zátiší. Chodili jsme do oddělení prů-
myslové retuše, měli jsme figurální
kreslení, hodiny písma, dějiny umě-
ní. Také matematiku, češtinu, ruštinu
a tělocvik. Chemii a fyziku nás učil
profesor Frankl, náš třídní učitel, ne-
smírně hodný člověk. Podobal se her-
ci Jindřichu Plachtovi, jako by mu z
oka vypadl.  Profesor Slíž učil kres-
lení a dějiny umění.  Hodiny mode-
lování ve vinohradské škole, kam
jsme chodili jednou týdně, vedl pro-
fesor Livora. Vždy nám zadal práci a
ztratil se v kabinetě. Zhruba po dvou
hodinách přišel, zkorigoval naše dílo
a znovu odešel. Nám to nevadilo,
povídali jsme si při práci a zpívali. V
sousední třídě byl profesor Šimek -
nabádal svoje svěřence, aby zpívali s
námi, ale nesešli se mu žáčci – zpě-
váčci, a tak nechával alespoň dveře
otevřené, aby si užil našeho zpěvu.
Mezi nejlepší zpěváky z naší třídy
patřila Jiřina Oberdingová, Evka
Prošková a Jarka Podobská, zvaná

Podoba, Bubla nebo Podobizna. By-
la dcerou kostelníka od sv. Salváto-
ra. Vyprávěla nám o svém kamarádu
Jiřím Tichotovi a jeho sestře. Chodí-
vali spolu zpívat na kostelní schody,
znali hodně písniček a nezkazili žád-
nou legraci. Dr. Jiří Tichota později
založil soubor Spirituál kvintet, kte-
rý se proslavil doma i za hranicemi.
Teď, abych trochu procvičila paměť,
zkusím vzpomenout na jména spolu-
žaček. Byly to Jáša Burdová, Jožka
Šorfová, Jiřina Oberdingová, Jaska
Skřivanová, Eva Prošková, Eva Mo-
ravčíková, Lída Škábová, Ludmila
Dvořáková, Marie Konečná, Líba
Girsová, Magda Konečná, Milada
Čížková, Jarka Podobská, Míla Neu-
bergová, Věra Fialová, Věrka Sedlá-
ková, Evka Hanzelínová a Iša Kap-
lanová. Byly to šikovné žákyňky, řa-
da z nich chodila do kursů kreslení
ještě před nástupem na VŠUP. 

Neříkala, že nezná Bezruče...
Po dvou letech výuky kreslení jsem
si jako specializaci zvolila oddělení
písma a knižní grafiky. Do třídy k
nám přišli čtyři žáci z chlapeckého
oddělení a »počkalo« na nás několik
děvčat z loňského třetího ročníku.
Nyní jsme byli všichni ve třídě, kte-
rou vedl profesor Svatopluk Klír.
Každému zadal práci, na níž si chtěl

prověřit naše schopnosti. Dostala
jsem za úkol napsat »Dnešek je zít-
řek, kterého ses včera bál, a vidíš,
nic se nestalo!« Další text zněl »Při-
znáváme-li se k malým chybám, dě-
láme to proto, abychom vzbudili
zdání, že nemáme velkých chyb.«
Pan profesor byl zajímavý člověk.
Samozřejmě byl hrozně starý - bylo
mu něco mezi padesáti a šedesáti le-
ty. Nosil brýle se silnými skly, měl
veliké oči, velké uši a krásné, velké
ruce. Nosíval do třídy černý, klotový
plášť, aby ušetřil oblečení. Nám, žá-
kyním, »onikal«: „Přišla za mnou do
kabinetu. Neříkala, že nezná Bezru-
če; pověděla mi, co od něho zná?“
Řekla jsem, že znám Maryčku Mag-
donovu a Bernarda Žára. Spokojil se
s tím, ale doporučil mi, abych si pře-
četla Jen jedenkrát. Přečetla jsem a
naučila se zpaměti - je to opravdu
krásná báseň, hodná zapamatování.
Pan profesor měl hodně přátel mezi
umělci, patřil mezi ně i Jaroslav Sei-
fert. Scházeli se v jedné z pražských
kaváren a my, žákyně, jsme se doví-
daly, co je nového v literárním světě.
Jednou jsem potkala pana profesora
na Večeru s Eduardem Kohoutem.
Byl potěšený, že mě vidí a já jsem
byla šťastná, že ho potkávám se čle-
ny jeho rodiny. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz
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Zvolíte-li si LED osvětlení, nebudete zklamáni!
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Začal Bandy cup, zatím vedou Samotáři
V ŘEVNICÍCH ZA VODOU ODSTARTOVAL SEDMNÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI

Řevnice - Prvním hracím dnem za-
čal v sobotu 11. ledna na hřišti Za
vodou sedmnáctý ročník turnaje v
pozemním hokeji Řevnický Bandy
cup.
„První den byl skvělý - organizačně
i herně i co se počasí týče,“ pochva-
loval si jeden z organizátorů akce Ji-
ří Tlášek. „Hrálo se zcela v duchu
fair play, zápasy byly poměrně vy-
rovnané - vypadá to, že takový bude
celý letošní ročník. I když je pravda,
že pár týmu na úvod turnaje nebylo
kvůli jiným sportovním aktivitám v
plné síle,“ dodal s tím, že akce se
letos účastní tatáž družstva jako loni
a nastupují také v podobném složení.
„Od týmu Boston v čele s veteránem
Láďou Strejčkem se čekalo, že díky
novým posilám předvedou lepší vý-
kony, ale zatím jim chybí sehranost,“
podotkl organizátor a zdůraznil, že
letos poprvé borci vyběhli k zápa-

sům na novém hřišti, které se za fot-
balovými kabinami »přestěhovalo«
blíž k Berounce.
Turnaj nyní bude pokračovat každou
sobotu až do 1. března, kdy je na
programu finálové play-off.

Výsledky prvního hracího dne:
Citrus Team - Kojoti 4:3
IQ Ouvey - Bája Pic 5:8
Boston - Samotáři 1:2
Kojoti - IQ Ouvey 6:3
Bája Pic - Citrus Team 5:5
Samotáři - blink OFF 1:1
IQ Ouvey - Boston 6:3
Samotáři - Kojoti 6:0
blink OFF - Boston 5:1
Prvenství v tabulce po prvních ode-
hraných zápasech patří Samotářům s
pěti body, před družstvy blink OFF a
Bája Pic, která vybojovala shodně 3
body, stejně jako čtvrtý Citrus Team.

Miloslav FRÝDL
UŽ TO ZAČALO. V sobotu 11. ledna nastoupili pozemní hokejisté k prvním
zápasům 17. ročníku Řevnického Bandy cupu.                  Foto NN M. FRÝDL
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Házenkářským družstvům postup unikl
Český pohár hráli druhou lednovou
sobotu řevničtí »národní« házenkáři.
Áčko doma, béčko v Plzni.
Řevnice - Jiskra Raspenava 13:9
Branky: Hartmann 5, Knýbel 5, Za-
vadil 2, Stříž
Řevnice - TJ Všenice 11:9
Branky: Zavadil 5, Knýbel 4,
Hartmann, Stříž 
Řevnice - Žatec 10:12
Branky: Hartmann 6, Zavadil 2,
Stříž 2
Řevnice - TJ Podlázky 8:9
Branky: Zavadil 5, Knýbel 2, Stříž
K postupu do dalšího kola stačil je-

den bod, bohužel nám unikl - postu-
pují Podlázky a Žatec!
Dorostenci v roli B-družstva se pro-
bojovali do 2. kola Českého poháru
v Plzni-Borech. Ani tentokrát jsme
neměli k postupu daleko!  
Řevnice - TJ Záluží 11:16
Branky: Štech 2, Veselý P. 3, Jelínek
2, Veselý M. 3, Jandus
V zápase s jedním z nejlepších druž-
stev 2. ligy jsme nezachytili začátek.
Druhý poločas už byl lepší, ale na
výsledku se to moc neprojevilo!
Řevnice - TJ Ejpovice 10:10
Branky: Štech 3, Jelínek 2, Jandus 2,

Veselý P. 2,Veselý M.
Celé utkání jsme dotahovali, v závě-
ru se dostali do vedení. Chyba v úto-
ku i v obraně znamenala vyrovnání.
Řevnice - TJ Kyšice 10:13
Branky: Štech 3,Veselý M.3,Jandus
2, Veselý P., Holý
Řevnice - Baník Most 12:10
Branky: Veselý P.7, Štech 2,Veselý
M., Jandus, Jelínek  
Konečně vítězství po hezkém výko-
nu. Našim barvám vyneslo třetí mís-
to v turnaji, postoupili však jen dvě
družstva: Kyšice a Záluží.

Petr HOLÝ Řevnice

Závodníci poběží Litní
a zámeckým parkem
Liteň - Druhý ročník Zimního běhu
Litní a zámeckým parkem se koná v
sobotu 18. ledna.
Mezi 10.00 a 11.30 budou v areálu
bývalého liteňského učiliště postup-
ně odstartovány dětské a doroste-
necké kategorie. Na trať hlavního
závodu měřícího 6.925 metrů a rek-
reačního běhu (2.770 m) se borci
vydají v 11.30. O hodinu později
pak bude odstartován závod smíš-
ných tříčlenných družstev. Informa-
ce o akci získáte u Stanislava Krtka:
603 194 175. (mif)

S ostrou přípravou na novou sezonu začala většina fotbalových družstev
našeho kraje na začátku nového roku. Letovská přípravka odehrála první
zápas hned v neděli 5. ledna - na umělé trávě ve Zbuzanech deklasovala
Vonoklasy 15:5. O týden později - v sobotu 11. 1. - nejprve malí letovští
fotbalisté ročník 2005 vyhráli halový turnaj v Dobřichovicích, když po-
stupně porazili Průhonice 6:0, Bílou Horu 6:0, Zbraslav 5:1 a dívky Spar-
ty 4:3. David Moravec byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Den
nato pak v Berouně kluci ročníku 2006 (na snímku) porazili Ruzyni 5:1,
Všeradice 5:0 a Králův Dvůr 2:0. Poraženi odešli ze zápasů s Dubčí (1:4)
a Přední Kopaninou (0:4). (mif)    Foto NN M. FRÝDL

Letovská přípravka zahájila sezonu vítězstvím


