
Poberouní - Máte doma předško-
láka? Pak pozor, období zápisů do
prvních tříd je tu. V Litni, Osově i
Hostomicích už se konaly, v Řev-
nicích, Dobřichovicích, karlštejně
či Zadní Třebani se konat budou.
Dětem, kterým vstupem do první tří-
dy nastává důležitá životní změna,
by se mělo ve škole líbit a měly by
sem chodit rády. Proto na jejich úpl-
ně prvním dnu stráveném v učebně,
na prvních zkušenosti s učitelkami,
velmi záleží.
Co by mělo zvládnout dítě, které na-
stupuje do první třídy? Samostatně
se oblékat, zapnout si knoflíky, za-
vázat tkaničky, dodržovat hygienu,
najíst se příborem, umět pozdravit,
poprosit, poděkovat. Také vědět, jak
se jmenuje, kolik mu je let, kde byd-

lí, znát dny v týdnu, vydržet u zada-
ného úkolu alespoň 15 minut. A je to-
ho ještě víc. Budoucí prvňák by měl
být schopen dokončit práci, zvlád-
nout pozorně poslouchat pohádku a
jednoduše vyprávět její obsah, umět
správně držet tužku, vystřihovat jed-
noduché tvary, rozpoznat barvy...
K zápisu se dostaví děti, jež do 31. 8.
2014 dovrší šesti let. Podmínkou
přijetí dítěte, které dosáhne šestého
roku věku od září do konce prosince
2014, je doporučení školského pora-
denského zařízení. K zápisu se dos-
taví i děti, které měly loni odklad.
Budou-li rodiče žádat o odklad letos,
musí žádost doložit doporučením
poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
(Dokončení na straně 2) (pef) 

karlík - Pořádné manévry se ko-
naly 15. ledna večer v karlickém
údolí. Důvod? Policisté, hasiči i zá-
chranáři zde hledali ztracené dítě.
„Vše začalo oznámením, že lidé v
Karlíku měli z lesa v nedalekém údo-
lí slyšet dětské volání Mami, mami!“
uvedl majitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Okamžitě byl vyhlá-

šen poplach. Na místo se kromě zdra-
votníků sjeli profesionální i dobro-
volní hasiči, státní i městští policisté.
„Les v dešti procházela rojnice, k pá-
trání bylo využito aut, zvažovalo se
nasazení vrtulníku s termovizí,“ sdě-
lil Bulíček s tím, že po několika hodi-
nách pátrání byla akce ukončena s
negativním výsledkem.                (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Nejhezčí PF je z Karlštejna - strana 3

* V Řevnicích bude univerzita - strana 6

* Vítězové dostali jitrnice - strana 7

Liteň̌ - Petr Beránek, obyvatel
Litně, je tělem i duší dobrodruh.
„Mám rád adrenalin!“ říká čer-
stvý držitel světového rekordu v
létání ve větrném tunelu.
Vaše aktivity patří k těm, z nichž le-
daskomu hrůzou vstávají vlasy na
hlavě. Vedl vás k tomu někdo?
Rodiče byli sportovně založení, to
je pravda, oba hráli tenis, s oběma
sdílím lásku k horám. K adrenalino-
vým aktivitám mě ale nikdo nevedl,
dětství jsem měl celkem klidné. Ve
čtrnácti patnácti jsem se začal zají-
mal o bojové sporty a vytrvalostní

disciplíny - běh, cyklistiku... Pak
jsem poprvé viděl Alpy a - byla to
láska na první pohled, byl jsem až
dojatý. Postupně to přešlo v horole-
zectví a lezení v ledu. 
Čím vším se tedy zabýváte?
Mám rád adrenalin, ale není to klí-
čem k výběru mých zájmů - ty byly
ostatně v průběhu let velmi různoro-
dé. Před mnoha lety jsem hodně
provozoval windsurfing, nějaký čas
dokonce jako instruktor v severním
Řecku. Pak se moje pozornost up-
nula k vytrvalostnímu běhu.
(Dokončení na straně 8)                 (help)

ZAČAL MASOPUST. Masopust, období zabíjaček, veselic a tancovaček, za-
čalo. První oslavu s průvodem maškar v našem kraji pořádali 18. ledna
Hlásnotřebaňští. Další budou následovat. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Mami, mami! ozývalo se z lesa v Karlíku

LETEC. Petr Beránek ve větrném
tunelu.                         Foto ARCHIV 

Poprvé do školy. 
Zatím »jen« k zápisu
PO CELÉM KRAJI SE KONAJÍ ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD

28. ledna 2014 - 2 (614) Cena výtisku 7 Kč

Olda Burda píše román
a chce jet na Havaj

Mistrovi světa se v dětství zdávalo o létání

Muž otevřel poštou doručený balíček a - zemřel
Osov - „Máte na vrátnici balíček!“ Takhle, slovy recepční, se možná provoz-
nímu řediteli firmy Albixon v Osově ohlásila smrt. V balíčku doručeném poš-
tou totiž byla bomba. Explodovala v okamžiku, kdy třiačtyřicetiletý muž 15.
ledna zásilku otevřel. Na místě byl mrtvý, recepční s těžkými zraněními bři-
cha, hrudníku i nohou záchranáři odvezli ve vážném stavu do nemocnice.
Na místě zasahovaly speciální policejní oddíly, pyrotechnici, přiletěl vrtulník.
Vesnice byla na nohou, událost následujících několik dní plnila stránky novin
i zpravodajské relace televizních stanic a rádií. (Dokončení na straně 9) (pef)

Jakub a Eliška. Těch
se loni narodilo nejvíc
Česko - Tipnete si, která jména dá-
vali loni nejčastěji rodiče svým čer-
stvě narozeným miminům? Pokud se
vám do hádání nechce, pak vězte, že
nejoblíbenějším chlapeckým jmé-
nem roku 2013 je - Jakub. Dostalo
jej přesně 1385 novorozeňat. Na
dalších místech jsou Jan (1290),
Matyáš  (1035), Adam  (977) a To-
máš  (948). Mezi holčičkami loni -
stejně jako předloni - zvítězila Eliš-
ka, narodilo se jich 1068. Další po-
řadí: Tereza (1001), Adéla (888),
Anna (811) a Natálie (738). Statistiky
zveřejnil server centrum.cz.       (mif)
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Ukázaly jsme »běžnou výuku«
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZAJÍMAL DVĚ DESÍTKY RODIČŮ

První oslava masopustu v našem kra-
ji se konala 18. ledna - v Hlásné Tře-
bani. Hasiči měli od 11 hodin v po-
žární zbrojnici připraveny zabijačko-
vé pochoutky, grog, pivo i jiné dob-
růtky. Průvod maškar na obchůzku
vyrazil ve 13 hodin. Počasí nám bylo
letos nakloněno, proto se  sešel velký
počet masopustníků. Jen jsme zase
trošku postrádali rodiče s dětmi z
Hlásku. Je škoda, že se noví spolu-
sousedé nezúčastňují našich akcí.
Věřím, že  by se pobavili a moc by se 
jim to líbilo. Jako nám..

Holky v rozpuku zabodovaly - jako
bramborové pytle nás na valníku taž-
eném nádherným traktorem - veterá-
nem vyvezl starosta Vnislav Konva-
linka. Musím moc poděkovat nejen
jemu, ale i jeho ženě Ajce, která val-
ník pěkně připravila a nazdobila. Na

traktor se s ní posadila Iva Matějko-
vá, obě byly přestrojené za zeměděl-
ňačky z dob normalizace. A jak to
holkám slušelo! Dle ohlasů se dom-
nívám, že jsme všechny pěkně nala-
dili a pobavili. Dokonce nás chtěli
někteří i koupit, ale po zdražení

brambor na to bohužel neměli... 
Procházeli jsme a popojížděli naší
krásnou obcí, všude nás  vítali s otev-
řenou náručí, nabízeli koláčky, kob-
lížky, maso i přípitky. K tomu pěkně
vyhrávala naše oblíbená kapela Tře-
husk. Každé auto se zastavovalo a
výběrčí nikoho nepustili dál, pokud
nezaplatil příspěvek. 
V soutěži o nejlepší masku vyhrály
»holky« coby bramborové pytle. Je
to zásluha hlavně starosty, zeměděl-
ňaček a krásného povozu. Domů
jsme odcházeli vyčerpaní z tancová-
ní a skotačení a hlavně - ze smíchu. 

Jitka ŠVecOVÁ, Hlásná Třebaň

Zadní Třebaň - Dvě desítky rodi-
čů se dorazily 21. ledna podívat,
jak se vyučuje v zadnotřebaňské
málotřídce.
Přišli nejen rodiče současných žáků,
ale též ti, kteří se rozhodují, kam
umístí svého budoucího prvňáčka. 
„Soudě z jejich reakcí, byli spokoje-
ni,“ sdělila ředitelka školy Pavlína
Fialová s tím, že chtěly s kolegyní
učitelkou Kopačkovou ukázat běž-
nou výuku. „Pokud bychom předvá-
děly něco, s čím se děti dosud neset-
kaly, určitě by to bylo z jejich reakcí
poznat. Rodiče viděli, jak se učí v
málotřídce - jednotlivé ročníky se ve
svých činnostech musejí neustále
střídat. Jakmile pracuje jeden ročník
ve třídě samostatně, učitel se věnuje
tomu druhému,“ upřesnila Fialová.
Děti se snažily rodičům ukázat v
tom nejlepším světle, pracovaly a
hlásily se. Kopačková s Fialovou za-
se předvedly, jak se žákům věnují.
Hodiny byly výborně zvládnuté,
měly spád. Vládla pohodová atmo-
sféra, děti byly klidné a aktivní.
„Měla jsem z návštěvy dobrý pocit,
děti samostatně pracovaly, zapojo-

valy se a naslouchaly. V hodinách
byla kázeň a zároveň příjemná, ne-
rušivá komunikace mezi žáky a uči-
telem,“ svěřila se jedna z maminek
Lenka Šmausová. 
„Děkuji všem rodičům, kteří se Dne
otevřených dveří zúčastnili, i zamě-
stnancům, kteří se na jeho organiza-
ci podíleli,“ dodala Fialová. 

Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Soutěž masek vyhrály pytle brambor
SERIÁL MASOPUSTNÍCH VESELIC ODSTARTOVALI V SOBOTU 18. LEDNA HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ

Rodiče musí při zápisu předložit
rodný list dítěte, svůj občanský prů-
kaz, cizinci cestovní pas s vyznače-
ným režimem pobytu.  
V některých školách se zápis už ko-
nal, třeba v hlásnotřebaňském Hlás-
ku, kde letos otevřou dvě třídy s ka-
pacitou 25 dětí. „Zápis se odbýval v
rodinném duchu,“ sdělila majitelka
Veronika Vaculovičová. „Děti, které
Hlásek již navštěvují, přichystaly
budoucím spolužákům hry a dárky,
nezapomněly ani na občerstvení,“
dodala  s tím, že od nového školního

roku se mohou caparti těšit na nově
upravené prostory i novou jídelnu. 
V ZŠ Černošice naplánovali zápis na
27. 1. „Pokud se nebudete moci dos-
tavit, domluvte si náhradní termín na
čísle: 251 001 792,“ vzkazují z čer-
nošické školy.
V Dobřichovicích se prvňáčci budou
zapisovat 4. 2. v budově I. stupně. Je
možné využít online rezervace a
objednat se na konkrétní termín. K
zápisu se můžete dostavit i bez re-
zervace, vaše pořadí pak bude stano-
veno časem příchodu. Čas čekání si

děti budou moci zkrátit ve školní au-
le, kde pro ně budou připraveny hry
i další aktivity. U zápisu je také mož-
né přihlásit dítě do družiny. Roz-
hodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu uchazečů na
internetových stránkách školy a na
dveřích budovy I. stupně 14. 2. 
Zápis do málotřídky v Zadní Třeba-
ni, který se koná 5. 2., má dokonce i
název: Výlet do Sněhulákova. „Děti
se dozvědí, kde leží Kloboukov,
Vločková Lhota, Mašličkovice  nebo
třeba Hostinec U Zmrzlíka,“ sdělila 
ředitelka ZŠ Pavlína Fialová. 
I v Řevnicích mají zápis 5. 2. „Za-

tímco děti budou prokazovat připra-
venost na vstup do školy, rodiče vy-
plní žádost o přijetí dítěte do školy a
dotazník. Velmi důležité jsou infor-
mace o zdravotním stavu dítěte či ji-
né skutečnosti, jež bychom měli o
školákovi vědět,“ řekla učitelka Lud-
mila Chroustová. Petra FRÝDLOVÁ

BIOBRAMBORY. Holky v rozpuku maskované za pytle brambor se vezly na
valníčku taženém traktorem.                 Foto NN M. FRÝDL

Budoucí prvňáci jdou poprvé do školy, k zápisu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kdy se konají další
oslavy masopustu
1. února 11.00: NEUMĚTELY
8. února 13.45: LETY
8. února 14.00: HALOUNY
9. února 13.00: SLIVENEC
15. února 13.00: SVINAŘE
22. února 11.00: SRBSKO
22. února 13.00: VŠERADICE
1. března 10.00: ZADNÍ TŘEBAŇ
15. března 12.30: BRATŘÍNOV

Sraz maškar je na návsi
V Letech budeme masopust slavit v
sobotu 8. 2. Sraz maškar je ve 13.45
na návsi. Nejprve vystoupí děti z MŠ,
poté místní sehrají masopustní fraš-
ku. Následně projde za doprovodu
kapely Třehusk vsí průvod maškar.
Letos se podívá i do ulic vzdáleněj-
ších od středu obce. V 16.00 je pro
děti v sále u Kafků připravena po-
hádka. Po jejím skončení vyhlásíme
nejhezčí dětské masky. Průvod dos-
pělých skončí ve srubu u cyklostezky.
Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Zápisy v našem kraji
ZŠ Černošice 27. 1., 14.00 - 18.00 
ZŠ Dobřichovice 4. 2., 14.00 - 19.00
ZŠ Zadní Třebaň 5. 2., 13.30 - 17.30
ZŠ Řevnice 5. 2., 14.00 - 19.00
ZŠ Karlštejn 6. 2., 15.00 - 18.00V Litni se zapsalo více než čtyřicet dětí

Zápis do prvního ročníku pro školní
rok 2014/2015 se v ZŠ Liteň konal
15. 1. Na budoucí prvňáčky jsme se
těšili a byli jsme zvědavi, kolik jich
přijde. Nakonec se zapsalo přes 40
dětí, z nichž ale někteří ještě uvažu-
jí o případném odkladu či zvažují
mezi více školami. Co děti při zápi-
su čekalo? Zatímco rodiče vyplňo-
vali se zástupkyní Emou Malou
údaje potřebné pro školní matriku,
děti se vydaly na cestu po škole. Do-
provázela je děvčata z 8. a 9. roční-
ku. Společně si prošli školu a nav-
štívili počítačovou učebnu, kde pra-

covali s výukovými programy pro
nejmenší. Další částí zápisu je ově-
ření školní zralosti dětí. Zkoušíme,
zda dítě zná barvy, rozpozná zák-
ladní geometrické tvary. Děti řeší
jednoduché početní úkoly, předvá-
dějí schopnost komunikovat, rozsah
slovní zásoby a kvalitu řeči. Doufá-
me, že se dětem na naší škole líbilo
a budeme se těšit na setkání v no-
vém školním roce. Děkujeme žá-
kům, kteří se svými učitelkami při-
pravili pro budoucí prvňáčky dár-
ky. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Foto Václav ŘEZÁč
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Burda píše román a chtěl by na Havaj
POPULÁRNÍ MODERÁTOR SKONČIL V LEDNU S UVÁDĚNÍM TELEVIZNÍ SPORTKY. PO OSMNÁCTI LETECH
Lety - Karlštejnský rodák, nyní obyvatel Letů
Oldřich Burda moderoval od roku 1995 loso-
vání sázkových her. Na obrazovce byl takřka
denně. Od ledna je vše jinak, Sazka se rozhod-
la hlasatelskou dvojici Burda-Vlach nahradit
novými tvářemi.
Jak ses k moderování Sportky vlastně dostal?
Pamatuješ si to ještě?
Pamatuju, i když to v říjnu 2013 bylo neuvěřitel-
ných 18 let! Rekordmanem ale jistě nejsem. Pavel
Svoboda, můj někdejší kolega z radia Vox, bude
letos v únoru ve Snídani s Novou už 20 let. Do
Sazky jsem se dostal přes konkurz. Měl jsem vla-
sy až pod lopatky a dělal jsem »jako« losování s
legendárními matesovými míčky, kterým se vyta-
hovaly uši. Mám schovaný i záznam mého vys-
toupení na konkurzu. S odstupem času je to sluš-
ná groteska. I přes dlouhé vlasy jsem ale vyhrál.
Tři měsíce jsem schovával kštici v copánku pod
límečkem, až pak jsem se na četná přátelská i di-
rektivní doporučení z vyšších míst ostříhal.
Se Sportkou jsi strávil kus života. Co ti moderá-
torské místo v TV dalo a co případně vzalo?
Moderování sázkových her mi dalo neocenitelnou
televizní zkušenost, ale také mnohé další pracov-
ní příležitosti. Díky tomu jsem moderoval na ka-
belových kanálech devět let diskuzní pořady, dos-
tal jsem se i k režii krátkých dokumentů nebo k
moderování motoristického magazínu Na plný
plyn na Primě. Byl jsem náhradníkem za Vladi-
míra Čecha v Rentě na Nově i v soutěži Ranec za
Vítězslava Jandáka ještě v jeho předpolitickém
období. Bylo toho víc. Co mi losování vzalo?
Hodně času. Losuje se 7 dní v týdnu. Byli jsme na
to dva, s kolegou Vladimírem Vlachem jsme si
dokázali vyhovět, ale přesto moc neznám volné
víkendy či svátky.
Potkávají tě lidé, chtějí se s tebou bavit o sázení,
číslech...?
Občas ano. Obvykle chtějí znát čísla, která vy-
jdou. Rád jim je vždy nadiktuji. Problém je, že ne-
vím přesně, kdy vyjdou. Možná za rok, možná za
sto let. Někdy ale určitě.
Sázíš? Nebylo ti to jako moderátorovi zakázáno?
Sázet mi nikdo nezakázal, sázet jsem mohl a mo-
hu i nadále. Vzhledem k pravděpodobnosti výhry

sázím zřídka, tak jednou za dva měsíce, když na-
roste Jackpot. Maximálně jsem vyhrál 300 korun.
Do budoucna to určitě dramaticky měnit nebudu. 
My se s tebou můžeme setkávat i dál. Kde?
Působím na frekvenci ČRo Regina 92,6 FM. Mám
odpolední proud, každý všední den od 13 do
17.00. Od čtyř do pěti si povídám se zajímavými
hosty, v lednu to byli například Josef Dvořák,
Mario Kubec nebo Ivan Vyskočil. Na televizní
příležitost teď čekám, snad se nějaká objeví...
Kde tě můžeme potkat osobně? 
Je plesová sezona, a tak  poměrně často moderuji
maturitní plesy v Lucerně, kde to miluju. Lucerna

má neskutečnou atmosféru. Občas bývám i v Řev-
nicích, 5. 4. budu na plese OS Náruč. Pro děti
mám nejbližší akci 16. 3. v Ořechu a 23. 3. v Le-
tech pro Letňánek. Dětské akce mám taky rád.
Děti skvěle spolupracují, vlastně si hrajeme a
vždy si to parádně společně užijeme. 
Moderuješ i soukromé akce a oslavy. Pamatuješ
si nějakou vtipnou příhodu?
Za ta léta, co dělám diskžokeje, jsem zažil řadu
perliček. Největší diskotéku jsem dělal ve spole-
čenském sále kongresového centra pro 3000 lidí.
Tu nejmenší v diplomatickém bytě atašé jedné ji-
hoevropské země. Asi 20 jejích kolegů se skvěle
bavilo a tančili i mašinku z obýváku do kuchyně a
zpátky. Nejdelší diskotéku v kuse jsem dělal 13
hodin, na nejkratší jsem odehrál jen 4 pecky. Za
úspěch považuji, že jsem na diskotéce roztančil i
bývalého prezidenta a pár premiérů.  
Dal sis do nového roku nějaké předsevzetí? 
Předsevzetí si obvykle nedávám. Nekouřím, alko-
holu moc nedám, a tak spíš mám novoroční přání.
Rozhodl jsem se napsat román. Zní to možná až
přehnaně vznešeně, uvidím, zda se mi to podaří
dodělat a případně vydat. Už jsem začal, ale při
mém vytížení to minimálně rok budu jen psát.
Rád cestuji a mám sny na dalších asi sto let. Chtěl
bych si zarybařit na Aljašce, projet západní pobře-
ží USA a přeletět i na Havaj. Asi bych přeci jen
měl začít víc sázet... Petra FrÝdLOVÁ

OLDOVA ZLATÁ RYBKA. Vášnivý rybář Olda Burda si na své letošní péefko dal zlatou rybku s přáním,
ať splní všechna přání. Poslal je i redakci NN. Foto ARCHIV

Nejhezčí péefko dorazilo z Karlštejna, rozhodla porota
Děti, zvířátka, svíčky a zasněžená krajina. To jsou
nejčastější motivy péefek, která v závěru loň̌ského
roku dorazila do redakce Našich novin. Nebylo
jich málo, elektronických i klasických papírových
suma sumárum 139 kusů - těžký výběr. 

Na třetím místě se umístila Martina Řehořová z
Černošic, na druhém Lenka Houžvičková z Prahy
a zlato získali Mihalíkovi z Karlštejna. Zvláštní
cena za vtipné srdce z vosích hnízd putuje k Evě
Potužákové do Třeboně. Úspěšní autoři si mohou

vyzvednout výhry po telefonické (724 135 824) či
mailové (frydl@dobnet.cz) domluvě na adrese re-
dakce. Většinu přání si můžete prohlédnout ve fo-
togalerii webových stránek pod heslem PF 2014
(http://foto.nasenoviny.net).      Josef KOZÁK

V Řevnicích vyráběli pomazánky, nejvíc chutnala dřevorubecká
Kurz pro hospodyňky se konal 20. 1. v Řevnicích.
Majitelka bioprodejny Monika Kopecká s kama-
rádkou Lucií Tatransky (na snímku zleva) nabíd-
ly nápady na »mazané« pomazánky. Během více
než dvouhodinového kurzu připravily s jeho úča-
stnicemi pět druhů, všechny s využitím biosuro-
vin. Kromě postupů a receptů se zájemkyně do-
zvěděly podrobnosti o surovinách, jak s nimi pra-
covat a proč je používat. „V pomyslné hitparádě
zvítězily pomazánky dřevorubecká a fazolová,“
řekla Kopecká s tím, že kurzy budou pokračovat.
V únoru uchystáme sladké svačinky pro děti i do-
spělé. Text a foto Helena PELIKÁNOVÁ
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Bubeník se chystá do Holandska
UČITEL ŘEVNICKÉ ZUŠ CAMILO CALLER BY SI PŘÁL SYNKA I POSTAVIT DŮM A ZASADIT STROM 

Řevnice - camilo cALLEr, který
v řevnické základní umělecké ško-
le (ZuŠ) vyučuje bicí a perkuse si
předsevzetí no nového roku nedá-
vá. ovšem postavit dům, zasadit
strom a přivést na svět synka by si
rozhodně přál. 
Jsme na začátku nového roku. dal
sis nějaké předsevzetí?
Ne. Zásadní rozhodnutí jsou dílem
okamžiku a duševního uzrání, což
nemusí být vždy 1. ledna. Nicméně,
plán pro letošek mám.
Jaký?
Chtěl bych více hudebně tvořit, sklá-
dat, utvářet nové hudební myšlenky.
Také hodně cvičit na perkuse a věno-
vat co největší pozornost svým žá-
kům v ZUŠ Řevnice i posluchačům
z Konzervatoře Jaroslava Ježka. Rád
bych letos podnikl cestu do Peru za
příbuznými a trochu si »nabil bater-
ky«. No a pak bych chtěl vystavět
dům a zasadit strom.
A co ten synek?
Uvidíme.
Co plánuješ na poli hudebním?
S formací Bardolino chystáme nový
koncertní program ovlivněný latin-
skoamerickou hudbou. V dubnu vy-

rážíme na turné po Holandsku. Má-
me za sebou úspěšnou koncertní se-
zonu, jež vyvrcholila v Manchesteru
a Birmihghamu. Představili jsme tu
vlastní tvorbu i písně ze sbírky Lido-
vá poesie v písních od Leoše Janáč-
ka a písně od Bely Bartoka. Letošek
jsme s Bardolinem a hostující zpě-
vačkou Ivou Bittovou zahájili kon-
certem v Anežském klášteře. 
Se skupinou Akustik v čele s hercem
Martinem Písaříkem jsme vydali
nové CD a chystáme sérii koncertů.
Roky se podílíš na letních umělec-

kých dílnách. Budou také letos?
K mým hudebním aktivitám patří
účast na Letních rockových kurzech
a uměleckých dílnách ve Velkých
Losinách. Učím a lektoruji bicí nást-
roje i perkuse. Zabýváme se držením
paliček i celého těla, rozvíjíme tech-
niku hry na malý buben, motoriku i
koordinace obou rukou a nohou při
hře na soupravu bicích nástrojů... V
rámci výuky hry na drobné bicí nast-
roje-perkuse a bicí nástroje exotické-
ho původu se věnujeme historii a pů-
vodu těchto nástrojů, jejich využití i

hudebním doprovodům. Účastníci
kurzu se dozvědí o původu a techni-
ce hry na dnes tak populární afro-
peruánský nástroj cajon i na djembe,
congas, bongos či timbales.

Helena PELIKÁnoVÁ

Řevnice - Hned několik novinek nabízí nedávno rekonstruované řevnické ki-
no. Tou první je promítání za snížené ceny každou středu od 15.30. Určeno
je nejen studentům a seniorům, ale všem, kteří přijdou. 
Každou poslední středu v měsíci je navíc projekce od 15.30 přizpůsobena
návštěvě maminek s malými dětmi. Částečně osvětlený sál i snížená hlasi-
tost filmu umožní capartům nerušeně spát buď v kočárku přímo v sále, nebo
si hrát v dětském koutku. Vstupné pro rodiče je 60 Kč, prckové neplatí nic.
Větší děti mohou za stokorunu do tvořivého koutku v 1. patře kina.
Každý měsíc bude navíc zařazen do programu film, u kterého při zakoupení
jedné vstupenky dostanete druhou zdarma. (pef)

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

KINO ŘEVNICE
29. 1. 15.30 KŘÍDLA VÁNOC
29. 1. 20.00 DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA
1. 2. 16.00 ČTYŘLÍSTEK
1. 2. 20.00 MARTIN A VENUŠE
5. 2. 15.30 HOBIT 2
5. 2. 20.00 PĚNA DNÍ
7. 2. 20.00 LÁSKY ČAS
8. 2. 16.00 TURBO
8. 2. 20.00 47 RONINŮ

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
27. 1. 18.30 VLK Z WALL STREET
28. 1. 17.30 VEJŠKA
28. 1. 20.00 SHOW!
29. 1. a 2. 2. 17.30 NĚŽNÉ VLNY
29. 1. a 2. 2. 20.00 ZPÁTKY DO RINGU
30. 1. - 1. 2. 20.00 (Čt 18.30) JACK
RYAN: V UTAJENÍ
31. 1. 17.30 POSLEDNÍ VRCHOL
1. 2. 17.30 WALTER MITTY A JEHO
TAJNÝ ŽIVOT
3. a 7. 2. 18.30 (Pá 20.00) ŠPINAVÝ TRIK
4.-5. 2. 17.30 (St 18.30) BLÍZKO OD SEBE
4. 2. 20.00 12 LET V ŘETĚZECH
6. 2. 15.30 ZLODĚJKA KNIH
6.-12. 2. 17.30 (Čt+St 18.30, So+Po 20.00)
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
8. 2. - 9. 2. 15.30 LEGO PŘÍBĚH 3D
8. 2. - 10. 2. 17.30 (Ne 20.00) ROBOCOP
10. 2. a 12. 2. 13.45 CROODSOVI 3D

KINO RADOTÍN
28. 1. a 1. 2. 17.30 VEJŠKA
28. 1. 20.00 SVIŇÁK
29. 1. a 31. 1. 17.30 (Pá 20.00) NĚŽNÉ
VLNY
29. 1. 20.00 JASMÍNINY SLZY
30. 1. 17.30 ZLODĚJKA KNIH
30. 1. a 1. 2. 20.00 JÁ, FRANKENSTEIN
31. 1. 17.30 MRŇOUSKOVÉ
1. 2. 16.00 JAK POSTAVIT
SNĚHULÁKA
4. 2. 17.30 NĚŽNÉ VLNY
4. 2. 20.00 12 LET V ŘETĚZECH
5. 2. a 8. 2. 17.30 KRÁSNO
5. 2. 20.00 BLÍZKO OD SEBE
6. 2. - 7. 2. 17.30 LEGO PŘÍBĚH 3D
6. 2. 20.00 CAMILLE CLAUDEL 1915
7. 2. 20.00 PRODLOUŽENÝ VÍKEND
8. 2. 16.00 LEGO PŘÍBĚH
8. 2. 20.00 ROBOCOP
9. 2. 16.45 POPELKA - záznam baletu
11. 2. 17.30 VEJŠKA
11. 2. 20.00 JEPTIŠKA

TaNEČNicE. betzabeth maria Pan-
crate Soscun.      Foto Jan HlAdIš

Tipy NN
* Projekci filmu 13 Babiček o do-
morodých šamankách z celého světa
pořádá 30. 1. od 19.00 čajovna Che-
rubín Řevnice. Vstupné 60 Kč. (pef)
* Film Olgy Špátové, v němž zachy-
tila hru J. Duška Čtyři dohody a dopl-
nila ji o rodinné filmové archivy,
uvádí jako mimořádné představení
30. 1. od 20.00 kino Řevnice.  (mov)
* Beseda o předválečném opevnění
Československa se koná  31. 1. od
18.00 v kulturním domě Srbsko. (jok)
* Eskymák Inuity Hivshu bude 31.
1. od 19.00 v čajovně Cherubín Řev-
nice vyprávět příběhy, léčit tradičním
zpěvem a bubnem. Součástí akce bu-
de promítání videí a fotek ze života
Eskymáků. Vstupné 250 Kč. (pef)
* Koncert souboru Ludus Musicus
nazvaný Hromnice se koná 2. 2. od
16.00 ve spodním sále zámku Dobři-
chovice. Vstupné 100/50 Kč. (vlc)
* Vernisáž výstavy fotografií Jana
Šibíka spojenou s besedou a promítá-
ním můžete navštívit 6. 2. od 19.00 v
kavárně Modrý domeček Řevnice.
Vstupné na besedu 60 Kč, výstava
potrvá do 3. 3.      Šárka HAŠKoVÁ
* Ples  pořádá 7. 2. od 19.30 v Lido-
vém domě Řevnice taneční skupina
Proměny. Hraje Galaxie, na progra-
mu je předtančení, tombola, volenka
i překvapení. Vstupné 150 Kč.   (pef)
* Skupina Poutníci koncertuje 7. 2.
od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 150 Kč/180 Kč.            (pab)
* Koncert zpěvačky a kytaristky
Milli Janatkové hostí 8. 2. od 19.00
Vinotéka u Karolíny v Dobřichovi-
cích. Vstupné 100/50 Kč. (vlc)
* na Mysliveckém plesu si můžete
zatančit 8. 2. od 20.00 v kulturním
domě Srbsko. (jok)  
* Dětský karneval s taneční skupi-
nou Proměny se uskuteční 9. 2. od
14.00 v Lidovém domě Řevnice. Dě-
ti se mohou těšit na soutěž o nejkrás-
nější masku i předtančení.           (pef)
* Pohádku O Palečkovi vhodnou
pro děti od 3 let sehraje 9. 2. od 15.00
v sále Dr. Fürsta Dobřichovice Malé
divadélko Praha. (vlc)

Za bicími. Učitel ZUŠ Řevnice camilo caller. Foto ARCHIV

Zadní Třebaň - V nabídce aktivit
třebaňského rodinného centra Ba-
bočka je od nového roku terapie v
rytmu latinsko-amerických tan-
ců. Každou středu ji od 17 do
18.00 vede Betzabeth Maria Pan-
crate SoScun, rodačka z vene-
zuelského města Maracaiba.
Jak jste se dostala z Venezuely do
Zadní Třebaně?
Před dvěma lety jsem na internetu
poznala svého nynějšího přítele. Po
půlroce kontaktu na dálku jsem při-
jela do Čech zjistit, jestli i v reálu
bude vše fungovat tak dobře, jako
po internetu. Fungovalo, tak jsem tu
zůstala.
Jste lektorka relaxační formy tan-
ce, kde jste se to naučila?

Chodívala jsem tančit do parku, na
kurzy i jen tak. Ve městě, odkud po-
cházím, je běžné, že lidé tancují pro
relaxaci i zábavu. V Latinské Ame-
rice tancují všichni. 
Jaké věkové kategorii je tento tanec
určen?
Vítán je každý, kdo má zájem. Od
malých dětiček po starší ročníky.
Je nutné přijít na lekci v páru ?  
Vůbec ne, naopak. V páru tancují ti,
co již tancovat umí. Hýbání do ryt-
mu se lépe učí individuálně. 
Žijete v Řevnicích, nechybí vám at-
mosféra a energie vaší země?
Samozřejmě že ano, ale tady mám
svého přítele a jsem s ním šťastná. A
on má navíc latinskoamerickou kul-
turu rád.     Helena PELIKÁnoVÁ

Do řevnického kina můžete i s kočárkem

V Latinské Americe tancují úplně všichni
VENEZUELANKA BETZABETH SOSCUN VEDE V ZADNÍ TŘEBANI KURZY TANCŮ
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Všeradův kurýr

Celou dobu našeho partnerství s čes-
kou obcí Gerník v rumunském Ba-
nátu se snažíme najít způsob, jak
krajanům pomoci. Gerník je vzdálen
14 km od města Moldova Veche.
Ujet tuto vzdálenost po jediné pří-
stupové silnici trvá osobním vozem
45 minut. Cesta je totiž v hrozném
stavu. S ohledem na to, že místní
obyvatelé jsou živi hlavně ze země-
dělské výroby, jejíž produkci prodá-
vají ve zmíněném městě, a z turistů,
kteří jezdí do obce, je nutné zajistit
její opravu a tím zrychlit přístup do
vsi. Právě toto téma bude hlavním
bodem jednání, ktere se v Gerníku
koná od 27. 2. do 4. 3. Za českou st-
ranu se zúčastní senátoři, poslanci
parlamentu a já, jako starosta part-
nerských Všeradic. Za rumunskou
stranu budou jednat starosta Gerní-

ku, vedení Demokratického svazu
Slováků a Čechů v Rumunsku, pos-
lanci za župy Caras Severin a Mehe-
dinti, kteří zastupují tyto oblasti v
Rumunském parlamentu, i předsta-
vitelé místních samospráv. Součástí
jednání jsou i prohlídky dalších čes-
kých obcí v Banátu.  Věřím, že jed-
nání přinesou pozitivní výsledky a
podaří se krajanům pomoci. Ty ov-
šem svojí návštěvou můžete podpo-
řit i vy. Proto - a v reakci na občasné
dotazy všeradických spoluobčanů -
nabízím popis cesty do Gerníku:
- dálnice D1 Praha - Brno, sjezd
196A na dálnici D2 směr Bratislava
- cestou zakoupit slovenskou dálnič-
ní známku
- po D2 do Bratislavy a dále na Györ
- z přechodu Rajka po silnici M15 a
M1, po 17 km dorazíte k benzínové

pumpě MOL, kde zakoupíte maďar-
skou elektronickou dálniční známku
- po dálnici M1 směr Budapešť
- před Budapeští na obchvat M0 a
výjezdem 22 směr Szeged na dálnici
M5, na exitu 159 sjedete směr Arad
na dálnici M43, z exitu 35 do obce
Makó a k přechodu Cenad; za ním je
prodejna dálničních známek 
- po silnici č. 6 do Temešváru, dále

směr Bělehrad nebo Reşiţa, pak po
silnici E 70 (59) na Moraviţa
- v Moraviţě doprava směr Oraviţa 
- v Oraviţě doleva na Moldova Veche
a dále na Moldova Noua
- projeďte městem a následně lo-
mem, držte se vpravo a přes ves Pa-
dina Matei dorazíte do Gerníku 
Cesta je dlouhá 1.000 km a trvá asi
11 hodin. Bohumil STIBAL,

starosta Všeradic

Rychtáře čeká jednaní s poslanci
PODAŘÍ SE DOHODNOUT POMOC ČESKÝM KRAJANŮM V RUMUNSKÉM BANÁTU?

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2014 (143)

TRilObiT OD STAROSTY. Vyhláše-
ní Cen Trilobit, které uděluje Český
filmový a televizní svaz FiTES, se 18.
ledna konalo v berouně. Cenu poro-
ty předal starosta Všeradic bohumil
Stibal režisérce Adéle Komrzýové za
její kapitolu v dokumentárním pás-
mu Televizní oslava. Nemocnou re-
žisérku zastoupil jeden z jejích spo-
lupracovníků.    Foto Líba TAyLOR

Omluvte znečištěné cesty!
Se sněhem je to v letošní zimě špatné. Já ale po-
řád doufám, že ještě nějaký napadne - bez něj
hrozí nedostatek spodních vod, který se již v ně-
kterých studních projevuje. Na druhou stranu je
nutno říci, že toto počasí nám přeje při výstav-
bě vodovodu a kanalizace. Chci se omluvit ob-
čanům, že naše cesty patří v současné době k
nejhorším v širém okolí a procházky obcí končí
čištěním minimálně obuvi. Prosím, vydržte to
ještě nějaký čas. Díky nasazení dodavatelských
firem jdou práce dle odsouhlasených harmono-
gramů a musím říci, že i ve vzorné kvalitě. 
Dále chci požádat všechny, kteří ještě nezapla-
tili připojovací poplatek, nebo dokonce nemají
uzavřenu smlouvu o připojení, aby to udělali co
nejdřív. Pokud tak neučiní, může se stát, že jim
během výstavby nebudou zavedeny přípojky a
oni za ně následně budou platit podstatně větší
připojovací poplatky. 
Vedle pošty je nový kontejner na obnošené šat-
stvo - vyvážet se bude každý týden. Odhazujte
do něj pouze obnošené šaty, nic jiného. 
Co nejsrdečněji zvu všechny na Všeradický ma-
sopust, který se koná dne 22. 2. od 13.00 hodin.
Start i cíl je u restaurace Na Růžku. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Hasiči budou soutěžit
a zorganizují máje
Výroční členská schůze sboru dob-
rovolných hasičů Vinařice se konala
17. ledna v nově zrekonstruovaném
objektu bývalé kovárny s roubenkou. 
Zhodnotili jsme činnost sboru v loň-
ském roce. Akce, které se loni kona-
ly, byly kvitovány jako velmi zdařilé,
nejvíce pochvaly sklidily máje a
Všeradův den. Dalším kladným je-
vem byla většinová účast členů při
přípravě a pořádání těchto akcí.
Projednali jsme také plán na letošní
rok - vinařičtí hasiči se zúčastní okr-
skové soutěže ve Tmani a budou or-
ganizovat Staročeské máje. Pro zají-
mavost: SDH Vinařice má 22 členů,
což je na obec o stu obyvatelích hod-
ně. Petr PODUBECKÝ, 

starosta Vinařic 

Z podbrdského kraje
* Výtvarnou dílnu pořádá 29. 1. od
15 do 18.00 Rodinné centrum Bet-
lém Lochovice. Na programu je re-
cyklační tvoření z odpadků, výroba
šperků z pet lahví. Barevnou plasto-
vou lahev s sebou. V pondělí 3. 2. se
od 15 do 17.00 ve Valentýnské vý-
tvarné dílně budou vyrábět přáníčka
pro vaše blízké. (bak)
* Jedna z reportáží lednového vy-
dání cestopisného pořadu České te-
levize Toulavá kamera byla o Všera-
dicích. Diváci se dozvěděli leccos
zajímavého o nejslavnější české ku-
chařce Magdaleně Dobromile Retti-
gové, která se narodila v místním
zámku. Třeba to, že se původně
jmenovala Artmannová, její otec byl
správcem místního panství, že pořá-
dala kurzy vaření i stolování, nebo
že kromě receptů psala i poezii a po-
vídky pro ženy. (pš)
* Všeradické pivo Všerad bude po-
prvé bojovat o titul Zlatá pivní pe-
čeť. Na XXIV. Reprezentační slav-
nosti piva, jež se konají 10. - 15. 2.
v Táboře, všeradický pivovar vysílá
pivo IPA 14°, 13° světlou a 11° po-
lotmavou. O ocenění budou pivova-
ry soutěžit ve 24 kategoriích.      (pš)
* Požár komína domu ve Všera-
dicích likvidovali 16. 1. místní dob-
rovolní a řevničtí profesionální hasi-
či. Hořící saze uhasili pomocí su-
chého štěrku, v dýchací technice vy-
bírali materiál ze dna komína. Ško-
da je asi 30.000 Kč. (pav)

Prvním letošním hostem ve spole-
čenském sále všeradické Galerie M.
D. Rettigové byl 24. 1. Vít Chaloup-
ka. Přednáška dietologa, bývalého
kulturisty a trenéra české reprezen-
tace fitness o hubnutí, zdravém ži-
votním stylu a správných návycích v
příjmu potravy se změnila v příjem-
nou dvouhodinovou diskusi mezi
ním a návštěvníky. Ti získali mnoho
zajímavých rad a doporučení. Na
závěr Chaloupka představil svoji nej-
novější knihu Hubneme s alkoholem
aneb Jak skloubit alkohol s dietou,
správnou výživou a formováním po-
stavy. Akci považuji i přes nízký po-
čet návštěvníků za vydařenou.

Veronika ČERVENÁ, Všeradice
Foto Bohumil STIBAL 

Chaloupka přednášel o hubnutí
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srt odstraní bloky, které nás brzdí
MAnIkÉrkA AlenA sCHWArZOVá pŘedstAVUJe nOVOU MetOdU, JÍŽ pOMáHá sVýM klIentkáM
Řevnice - Úpravou vnějšího vzhle-
du žen se zabývá manikérka Alena
SchwArzová, která působí v
Řevnicích. A nejen to - pracuje i s
novou technikou SrT.
Pomáháte ženám, aby se staly krás-
nějšími. Člověk však není krásný
jen zevnějškem, k osobní kráse patří
i  krása vnitřní. Souhlasíte?
Jistě. Možná i proto jsem si  k profe-
si manikérky přibrala techniku SRT,
neboli Spiritual response terapy. 
Oč se jedná?
Při práci vyslechnu spoustu příběhů
a problémů. Technikou SRT se mů-
žeme zbavit kořenů příčin toho, co
nás trápí, co se nám stále v různých
podobách vrací do života. Zbaví nás
problémů ve vztazích, úzkosti, dep-
rese, strachu, fobie, pomůže narovnat
sebevědomí, soustředění...
Jak to funguje?
Zakladatel této techniky pan Detzler
prohlásil, že není nic, co by se neda-
lo vyčistit. Vyčištění znamená odst-
ranění bloku v podvědomí a vyčiště-
ní ze záznamu duše. Terapie je pro
klienta nenáročná (narozdíl třeba od
regrese), zablokované pocity se ne-
musejí znovu prožívat. Můžeme cítit
pouze mrazení, brnění, únavu... Lze
odstranit negativní energie v domech
a bytech, které mohou způsobit potí-
že ve vztazích. Cílem zakladatele by-
lo, abychom s touto metodou praco-
vali všichni a sami sobě pomáhali.
Ale jak?
Tato technika odstraňuje pomocí ky-
vadla, tabulek a napojení na Vyšší Já
veškeré bloky, které nás brzdí v živo-
tě. SRT funguje na principu telesté-
zie (vnímání odlišnými způsoby, než
klasickými smysly). Každý z nás
může prostřednictvím svého Vyššího
Já nahlédnout do akašických zázna-

mů a pročíst si informace, které po-
třebujeme vědět, abychom se byli
schopni posunout, uzdravit svou by-
tost - duši i tělo a tím i své okolí, kte-
ré na naši změnu vždy zareaguje.  

Kdy vás tato nezvyklá cesta oslovila? 
Letos v zimě jsem si v časopise Zá-
hady přečetla pozvánku na přednáš-
ku o této metodě. Miroslav Bauer,
certifikovaný učitel SRT, poutavě

vyprávěl o možnostech tohoto druhu
komunikace, léčení či poznání jiných
cest. Už jen ten titulek - I problém
může být správný směr - přece stojí
za zamyšlení...  Velmi mě to zaujalo,
proto jsem se na školení přihlásila.
Co všechno lze touto technikou oše-
třit či vylepšit?
Veškeré bloky v partnerských vzta-
zích, strachy, fobie, úzkosti, deprese,
odhalení příčin nemocí, odvedení
přivtělených duší, čištění bytů od ne-
gativních energií... Je dobré vědět, že
po vyčištění bloků pomocí SRT - a
může se jednat třeba o narušené vzta-
hy s nějakým člověkem, třeba se sou-
sedem, kterého nemůžu vystát - se
tento člověk pro mě stává neutrál-
ním. SRT určitě nemůže plně nahra-
dit lékařskou péči, ale může s ní jít
ruku v ruce. Nejdůležitější je se vů-
bec rozhodnout, že chceme něco
změnit. Uvědomit si, že to, co se dě-
je, není v pořádku. 
Lze metodu provádět i sám na sobě?
Ano, to je základ, nejprve ošetřit se-
be sama.  Pro práci s klientem musím
mít odstraněné své bloky. A důležitá
věc: SRT by měli provozovat jen li-
dé, již prošli certifikovanými kurzy.  
Máte zkušenost, kdy tato metoda
na člověka nefungovala ? 
Zatím ne, ale může se stát, že je nut-
né přidat další konzultaci. Lidé totiž
těžko a ne příliš ochotně mění svůj
způsob života, myšlení, návyků, ne-
radi se vydávají na nepoznané cesty.
To je pak složitější proces.
Našel se někdo, koho jste, ač třeba
nerada  musela odmítnout?
Ne. Pokud bych měla pocit, že něko-
ho musím odmítnout, byla by to pro
mě další důležitá zkušenost. Musela
bych zjistit příčinu a pokusit se bloky
odstranit.     helena PELIKáNová

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

Vítěze odměníme na dětském karnevalu
Zadní Třebaň - Vánoční výstava, kterou v Zadní Třebani uspořádala Jana
Marešová, měla velký úspěch. Na bývalé autobusové zastávce vedle obcho-
du se postupně objevilo přes 50 krásných obrázků a výtvarných prací. Ně-
které děti si s obrázkem opravdu pohrály, dokonce používaly vánoční ozdo-
by a dekorace. NN se rozhodly tři práce ocenit. Knihu písniček získají děti
z místní školky za velký betlém, který byl ozdobou celé »výstavní« plochy.
Další oceněnou bude Elenka Bartoňová, která namalovala krásnou rybu.
Třetí cena poputuje k Haničce Marešové za obrázek Tří králů. Odměny bu-
dou předány na masopustním dětském karnevalu, který se v zadnotřebaň-
ském Společenském domě uskuteční v neděli 2. března. Pochvalu a podě-
kování ale posíláme všem autorům - obrázky byly nádherné! (pef)

Řevnice - Univerzitu třetího věku
je možné od února studovat v
Řevnicích. A to dokonce virtuálně!
Fakulta České zemědělské univerzi-
ty v Praze obohatila nabídku výuky
Univerzity třetího věku o virtuální
formu, která dává možnost zájmové-
ho vysokoškolského studia přímo v
místě bydliště. „Přednášky na různá

témata, od zahrádky přes finance až
po dějiny umění, se budou konat po-
dle počtu účastníků buď v klubovně
Sokola, nebo v kinosále,“ řekla Mo-
nika Vaňková z řevnického kina.
Případní zájemci se veškeré podrob-
nosti o projektu mohou dozvědět 5.
a 11. února v době od 10 do 12 hodin
v řevnickém kině. (pef)

Naše noviny vás zvou na »výroční« XXV. poberounský

MANIKÉRKA. Alena Schwarzová Foto Helena PELIKÁNOVÁ

V Řevnicích chystají univerzitu
pŘednášky BUdOU O FInAnCÍCH I dĚJInáCH UMĚnÍ
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Dvě stě padesát jedna závodníků
všech věkových kategorií téměř z
celé republiky se 18. ledna zúčastni-
lo II. ročníku Zimního běhu Litní a
zámeckým parkem. Dorazili běžci
třeba až z Kroměříže, Mariánských
Lázní či Koutu na Šumavě. Liteň re-
prezentovalo třicet dětských závod-
níků. Nejmladšímu účastníkovi je 15
měsíců, nejstaršímu 85 let. Všichni
běžci dostali šátek s logem závodu
ve tvaru lipového listu. 
Zimní běh měl novou, upravenou

trasu, která vedla zrekonstruovaným
zámeckým parkem a areálem Atelie-
ru Svatopluk, kde bylo i zázemí zá-
vodu. Sportovní dopoledne přivedlo
na start stovku dětí, které za povzbu-
zování rodičů proběhly premierově
trať, kterou pro všechny kategorie
připravil Stanislav Krtek.
Závodníci i diváci ocenili obrovs-
kým potleskem výkon běžců z chrá-
něného bydlení v Litni - jejich radost
při předávání medailí byla nepřeko-
natelná. Závěr závodu obstarala sou-
těž tříčlenných družstev, na jejichž
trase bylo několik  zábavných stano-
višť. Leden je měsícem zabijaček,
což zohlednil i závod. Běžecké týmy
oblékly zástěry, uvázaly šátky, nasa-
dily rypáčky a zdolávaly úkoly:  há-

zení na cíl jitrnicí či chytaní prasete
do necek. Na vítěze čekala odměna v
podobě jitrniček od liteňského řezní-
ka Kamila Alferyho. Týmy byly pře-
vážně rodinné - s dětmi soutěžily
maminky, tatínkové i babičky. 
Závod se konal pod záštitou liteň-
ského pracoviště Střediska volného
času Domeček Hořovice, na  organi-
zaci se podílel zámek, hasiči, městys
Liteň, základní škola i Atelier Svato-
pluk. Akci pomáhala bez nároku na
odměnu zajistit třicítka liteňských
sportovních nadšenců. Letošní roč-
ník Zimního běhu Litní a zámeckým
parkem přinesl nové podněty a nápa-
dy. Už teď se těšíme na ročník příš-
tí, který se bude konat 17. ledna
2015. Eva KNOPOVÁ, Liteň

Letos konečně začne
výstavba kanalizace
Rádi bychom přivítali občany Litně,
Bělče, Leče a Vlenců v novém roce.
Všem přejeme hodně zdraví, spoko-
jenosti a porozumění!
Děkujeme vám, naši spoluobčané,
za vaše podněty a připomínky i za
ochotu udělat něco ve prospěch na-
šeho městyse. Poděkování si zas-
louží členové zastupitelstva a zamě-
stnanci Úřadu městyse Liteň za
práci, kterou pro městys vykonali.
Poděkovat musíme také členům kul-
turních a sportovních spolků i orga-
nizací pro děti a mládež.     
Letos bude konečně zahájena dlou-
há léta očekávaná výstavba kanali-
zace a ČOV v Litni. Stavba přinese
občanům nemalé problémy v podo-
bě uzavírek silnic a objízdných tras.
Doufáme, že v konečném důsledku
zbaví naši obec problémů s nelegál-
ně vypouštěnými splaškovými voda-
mi a z toho plynoucího neúnosného
znečištění životního prostředí.             
Věřím, že společně překonáme pro-
blémy a vše budeme řešit k vaší
spokojenosti.      Miroslav HoRák,

místostarosta Litně  

Liteňské aktuality
* Jednodenní výlet do Jizerských
hor pořádá 31. 1. liteňské pracoviš-
tě Domečku Hořovice. Odjezd v
7.00 od ZŠ Liteň, informace na: 723
787 633.     Eva KNOPOVÁ, Liteň
* Děti z 1. A a 1. B liteňské základ-
ní školy se svými učitelkami navští-
vily místní školku a zhlédly předs-
tavení Strašidýlko Bačkůrka, aneb
Jak se Bačkůrka skamarádil. Lout-
kové divadlo se všem líbilo; těšíme
se na další pozvání od učitelek MŠ i
našich budoucích spolužáků.

Lenka ŘíhOVÁ, ZŠ Liteň 
* Přehrávka kytary se pod vede-
ním Simony a Petra Krutských ko-
nala 23. 1. v liteňské škole. Účinko-
valo deset dětí, které přišlo podpořit
hodně rodičů a známých. Na závěr
Petr Krutský s Jankem Havelkou
zahráli na elektrické kytary. 

Romana BuRDOVÁ, Liteň

Vítězné týmy dostaly jitrničky
TŘETÍ LEDNOVOU SOBOTU SE KONAL ZIMNÍ BĚH LITNÍ A ZÁMECKÝM PARKEM

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      1/2014 (26)                

ZÁVODNÍCI. Liteňského závodu se zúčastili běžci všech věkových kategorií. Foto Lukáš MÜNZBERGER a NN M. FRÝDL

Po několika letech, kdy li-
teňští hasiči pořádali dis-
kotéky a zábavy, přišla řa-
da na hasičský ples. Tato
společenská událost se
konala 11. ledna v sále
restaurace Ve Stínu lípy.
Účast sice nebyla veliká,
ale příjemný a pohodový
večer to nepoznamenalo.
Návštěvníci plesu se bavi-
li celý večer a taneční par-
ket nenechali ani chvilku
odpočinout. K tanci i pos-
lechu zahrála kapela Ku-
drnáči, jež přijela z Rož-
mitálu pod Třemšínem a v
Litni měla svou premiéru.
Ze zisku chceme zakoupit
další potřebnou část ha-
sičského vybavení, v

březnu založit kroužek
pro malé hasiče a zajistit

jim potřebné vybavení.
Děkujeme návštěvníkům

plesu, městysi Liteň a dal-
ším podporovatelům za
dlouhodobou přízeň. Na
letošní rok máme opět
mnoho plánů. Věříme, že
si s náročnými úkoly po-
radíme a udržíme dobré
jméno Sboru dobrovol-
ných hasičů Liteň. 
V lednu se také konala vý-
roční valná hromada SDH.
Zpráva o činnosti liteň-
ských hasičů by mohla za-
plnit několik desítek st-
ran. O tom nejdůležitěj-
ším informovali místosta-
rosta a velitel SDH. Loni
se jednotka zúčastnila mno-
ha školení i cvičení, jež jí
určily osnovy odborné pří-
pravy. (Dokončení na str. 8) 

LiteňskéOKÉNKO

NA CVIČENÍ. Hasiči na cvičení.            Foto ARCHIV

Hasičům na plese vyhrávali Kudrnáči
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Hasičům na plese vyhrávali Kudrnáči
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Jednotka vyjela ke třiceti událostem
na žádost Krajského operačního a
informačního střediska v Kladně.
Nejnáročnější byly, stejně jako pro
většinu jednotek, zásahy při povod-
ních. Hasiči zasahovali ve dne i v
noci na úkor svého osobního volna,
které obětovali pomoci lidem v nou-
zi. Jednotka vyjížděla i k dalším
událostem - k požárům, technickým
pomocem, ale i k taktickým a prově-
řovacím cvičením. Rovněž jsme se
snažili modernizovat a obnovovat
hasičskou techniku i vybavení. Vz-
hledem k vysokým pořizovacím

cenám jsme nesmírně rádi, že zastu-
pitelé městyse Liteň podpořili mi-
mořádnou investici - nákup tří no-
vých izolačních dýchacích přístrojů,
které splňují současné bezpečnostní
požadavky. Na čtvrtý daroval finan-
ce pan Duras prostřednictvím spo-
lečnosti Stříbrný potok. Finanční dar
na nákup zásahového kabátu poskyt-
la dále firma Jesy. Všem podporova-
telům a sponzorům moc děkujeme.
Vybavení jednotky se postupně mo-
dernizuje a zdokonaluje a díky tomu
jsme schopni zasahovat profesionál-
něji a zabránit tak větším škodám.

Dobrovolní hasiči se také podílejí i
na organizaci kulturních akcí v Litni,
případně s jejich organizací pomáha-
jí. Zajišťují požární dozor a asistenci
při pálení čarodějnic, při Zimním bě-
hu, rozsvícení vánočního stromu,
májích a dalších akcích pořádaných
v Litni. Pro nás nejnáročnější, ale
pro návštěvníky nejzajímavější kul-
turní akcí je Loučení s létem. Návš-
těvníci mohou vidět v akci hasiče i
jejich techniku, připraven je další
doprovodný program. Letošní ročník
máme naplánovaný na 20. září 2014.

Jiří HRÁcH, velitel SDH Liteň

Postupně jsem absolvoval pět maratonů, čtyři půl-
maratony a mnoho dalších běhů. Současně jsem
tíhl k bojovým uměním - pravidelně jsem cvičil
karate, chvíli jsem koketoval s kung-fu, ale na-
konec jsem zakotvil u izraelského obranného sy-
stému Krav Maga. K parašutismu mě asi dovedly
mé sny z dětství - hodně se mi zdávalo o létání.
Tento sport, v němž jsem dosáhl na titul vicemist-
ra republiky ve skupinové akrobacii, mám oprav-
du rád. Nejvíce si v něm cením to, že je třeba se
maximálně soustředit. Platí to hlavně v příbuzném
BASE Jumpingu, kde se skáče ze skal nebo budov
a kde sebemenší chyba může znamenat katastro-
fu. Nejraději ze všeho mám ale přírodu, nejlépe co
nejdále od civilizace. 
tam relaxujete?
Ano, mimo jiné. K horám mám hluboký vztah - k
těm evropským i k nádherným horským oblastem
severní Afriky nebo Iránu. Tam se člověk nejen
opravdu naučí jak přežít, ale též pochopí, jak my
lidé jsme malí a vydaní napospas přírodním silám.
Bohužel se člověk přesvědčí i o tom, jak tuto pla-
netu devastujeme - je to již patrné naprosto všude
a je to velmi smutné.
Jste čerstvým držitelem světového rekordu létání
ve větrném tunelu. Oč se vlastně jedná?
Je to příbuzná disciplína s parašutismem, do větr-
ného tunelu chodí parašutisté trénovat - dobře si-
muluje volný pád. Jde o vertikální tunel, ve kte-
rém zespod fouká vítr rychlostí kolem dvou set
kilometrů za hodinu, a ve kterém se člověk může

vznášet bez doteku s okolím. Pohyb a pobyt v tu-
nelu nelze přirovnat k jiným činnostem. Na člově-

ka působí síla větru, a přestože je proudění v tune-
lu poměrně rovnoměrné, dochází i tam k občas-
ným turbulencím které je nutné vyvažovat tělem.
Zapínají se tam svalové skupiny, které běžně člo-
věk moc nepoužívá, a dlouhodobý pobyt působí
zejména na ruce, ramena a zádové svalstvo. Těch
mých šest hodin létání bych námahou přirovnal k
uběhnutí maratonu v nějakém středním čase, řek-
něme kolem třech a půl hodiny...
Jak to člověka vůbec napadne? 
Dostával jsem mnoho otázek, jak nejdéle by se
dalo takové létání v tunelu vydržet. Protože jsem
neznal odpověď, začal jsem pátrat a zjistil, že za-
znamenané rekordy jsou v rozsahu jeden a půl až
čtyři hodiny. Tak jsem pak chtěl vyzkoušet, zda se
dá vydržet i déle.
Jak na vaše koníčky pohlíží zbytek rodiny? 
Rodina se o mě spíš bojí, ale současně ví, že ne-
jsem naprostý šílenec, který by šel do všeho bez-
hlavě - je třeba rozlišovat mezi kalkulovaným ri-
zikem a bláznovstvím. Pokud si chci vyzkoušet
nějakou rizikovou činnost, je potřeba věnovat
mnoho času a prostředků přípravě - jak teoretické,
tak praktické, a hlavně postupovat po krocích,
pozvolna. V podstatě jakákoli lidská aktivita, snad
kromě ležení na pohovce, je riziková - mohu jet
po D1 a okamžitě jsem vystaven vyššímu ohrože-
ní života, než při parašutismu. Když se v tomto
sportu, podobně jako v jiných, dodrží postupy a
vše se provede s maximálním soustředěním, je to
relativně bezpečné. Helena PELIKÁNOVÁ

Zdávalo se mi o létání! tvrdí mistr světa
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Liteň - Počínaje tímto číslem budete v »okén-
ku« nacházet novou rubriku: Pohledy do li-
teňské historie. Osmadvacetiletý obyvatel mě-
styse, sazeč a nadšený dobrovolný hasič Lukáš
MÜNZBERGER vás prostřednictvím své
sbírky starých pohlednic bude seznamovat se
zajímavými záběry Litně.

Jak ses dostal ke sbírání historických pohledů?
Nějaký zvláštní impuls v tom nebyl. Náhodou
jsem na internetovém aukčním portálu narazil na
několik liteňských pohlednic a už to jelo...
Proč sbíráš právě staré pohlednice a ne třeba
známky či cokoliv jiného?
Jako dítě jsem sbíral, či spíše schraňoval, všech-
no možné: hokejové kartičky, známky, prázdné
nábojnice či pivní plechovky. Nic z toho ale nijak
systematicky, u ničeho z toho jsem nevydržel.
Kolik má tvá sbírka exemplářů, které jsou nej-
vzácnější a které mají největší cenu pro tebe?
Mám už okolo 80 kusů, a to sbírám teprve dru-
hým rokem! Nejstarší exemplář je z roku 1893 -
zachycuje pohled na městys z Mramoru. Který
pohled je pro mě nejcennější nedovedu říct, ale
nejraději mám kolorované z počátku minulého
století. Sběratelsky zajímavé jsou pohlednice po-
slané Jarmilou Novotnou či Josefem Daubkem. 
Víš ještě, kterou pohlednici jsi měl ve sbírce jako
první? Jak jsi k ní přišel?
To vím přesně. Byla to černobílá pohlednice z
roku 1925 se třemi záběry - náměstím, zámkem a
školou s kostelem. Získal jsem jí v internetové
aukci, jako většinu dalších. Kromě aukcí sháním
pohledy v internetových antikvariátech. Jednou
jsem se také vypravil na burzu do Dejvic...
Sbíráš jen pohledy litně, nebo i jiných míst?
Při sbírání se zaměřuji výhradně na Liteň. Je to

místo, kde žiji od malička, a které mám rád.
Máš nějakou metu, nějaký cíl, kterého bys chtěl
při sbírání dosáhnout?
Získat všechny pohlednice, které byly v minulos-
ti vydány, což se mi asi nepovede, ale zkusím to.
Velkým vzorem a inspirací mi je pan Fortuník z
Nižbora, s nímž nyní v našem nakladatelství při-
pravujeme knihu o nižborských pohlednicích - za
čtyřicet let shromáždil unikátní sbírku čítající ně-
kolik set kusů. Miloslav FRÝDL

Z MRAMORU. Tato pohlednice, ve skutečnosti
barevná, byla zaslána v roce 1904. Zachycuje Li-
teň od Mramoru a kostel sv. Petra a Pavla, který
tehdy ještě neměl hlavní věž. Ta byla přistavěna
v roce 1906. Pohlednice byla vyrobena technikou
litografie, kde se na kamenné desky nanášely
jednotlivé barvy a poté se otiskly na papír.

SBĚRATEL. Majitel sbírky starých pohlednic Lu-
káš Münzberger. Foto Pavlína RYSOVá

Lidé v kostele slyšeli
Českou mši vánoční
Zaplněný liteňský kostel sv. Petra a
Pavla v Litni byl 4. ledna odpoledne
svědkem krásného zážitku přícho-
zích, kteří se zúčastnili slavnostní
bohoslužby. Ta byla provázena Čes-
kou mší vánoční Jakuba Jana Ryby
interpretovanou instrumentalisty a
operními pěvci z Prahy - D. Vaňká-
tovou, I. Šatylovou, O. Sochou a L.
Hynkem - Kramerem pod vedením
dirigenta L. Kovaříka. Na varhany
doprovázel P. Baxa. Po mši následo-
val vánoční koncert, kde zazněly
skladby J. J. Ryby, F. X. Brixiho, J.
Michaličky a H. Berlioze.

Marie PleCItá, Osov     

Lukáš vás nechá nahlédnout do liteňské historie

DOBRODRUH. Petr Beránek. Foto ARCHIV
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Kolednící vybrali přes sto tisíc korun
CELKOVĚ CHARITATIVNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS VYNESLA REKORDNÍCH OSMDESÁT MILIONŮ
Zadní Třebaň, Poberouní - Skvěle
dopadla charitativní Tříkrálová
sbírka, která se konala 12. ledna v
Zadní Třebani. Během dvou hodin
koledníci v půlce obce vybrali
přesně 4.320 kč.
Výsledný obnos po oficiálním otev-
ření kasiček oznámil Petr Komárek z
Farní Charity Řevnice, jež sbírku or-
ganizovala. Do akce se v »rajonu«
řevnické Charity zapojilo asi 40 sku-
pinek koledníků. Se Třemi (a více)
králi opatřenými kasičkami s výraz-
ným červeným emblémem jste se

mohli kromě Zadní Třebaně setkat v
Mokropsech, Letech, Dobřichovi-
cích, Řevnicích, Halounech, Všera-
dicích, Osově, Mořince, Karlštejně i
jinde. „Tradičně se do sbírky zapoji-
ly děti z Dětského domova v Letech
či děti z Lesní školky v Řevnicích,“
sdělil Komárek s tím, že celkově se

v rámci Charity Řevnice vybralo
107.391 Kč. Třicet pět procent vý-
těžku je určeno na financování Azy-
lového domu sv. Terezie v Praze 8 a
pomoci rodinám i zdravotně postiže-
ným. „Z ostatních peněz, což je přes-
ně 69.800 Kč, budeme podporovat v
rámci řevnické farnosti lidi v tíživé

životní situaci. O využití vybraného
obnosu můžete rozhodnout i vy - bu-
deme rádi, když nám pošlete návrh,
komu by bylo dobré pomoci,“ vyzý-
vá Petr Komárek.
Celkově letošní Tříkrálová sbírka
vynesla po celé republice přes 80
miliónů korun. Jedná se o rekordní
částku ve čtrnáctileté historii akce. V
porovnání s loňskem lidé dali na
charitu o přibližně tři miliony více.

Petra FRÝDLOVÁ, (mif)

Z našeho kraje 
* Dostavbu Zámečku v Řevnicích
představí 28. 1. od 19.00 v místním
Modrém domečku autorka studie pří-
stavby, ředitelka ZUŠ Řevnice Iva
Junková. Šárka HaŠkOVÁ
* křest knihy Tivadara Sorose Maš-
karáda kolem smrti s podtitulem Ne-
uvěřitelný příběh o tom, jak autor vy-
zrál nad gestapem, organizuje 10. 2.
od 16.00 v zasedací místnosti č. 16
na Senovážném náměstí 23 v Praze
nakladatel Petr Chrdle z Dobřicho-
vic. (mif)
* avizované čištění přehrážek na p-
otoce Kejná v Letech, které je nutné
k odstranění nánosů po povodních v
červnu 2013, zahájily Lesy ČR. Do
28. 2. bude veškerá technika projíž-
dět ulicí Kejnská. Žádáme proto ob-
čany o omezení parkování v této uli-
ci. Barbora TESaŘOVÁ, OÚ Lety
* kurz 1. pomoci dětem se konal v
Klubovně Sokola Řevnice. Účast by-
la hojná, přišly učitelky z mateřské a
základní školy i maminky dětí. Dě-
kujeme přednášejícímu magistru
Brandovi, jenž nám představil aktu-
ální informace a trendy v poskytová-
ní 1. pomoci i fungování záchranné
služby. Lenka DVOŘÁkOVÁ
* Celostátní petici za záchranu ven-
kovských pošt formulovanou Sdru-
žením místních samospráv již pode-
psalo přes 75.000 lidí. Starostové se
peticí snaží přimět vládu, aby nepři-
jala návrh Českého telekomunikační-
ho úřadu, v jehož důsledku by zanik-
la více než třetina z 3200 poštovních
úřadů v ČR. (Viz NN č. 1/14.) (mif)
* Oznámení o podchlazeném a vy-
sláblém psovi, který byl nalezen na
poli v Dobřichovicích, přijala 13. 1.
Městská policie Černošice. Hlídka na
místě převzala vysláblé zvíře, pře-
vezla je k veterináři a po aplikování
medikamentů do útulku.              (duš)
* Železnou tyč osazenou panorama-
tickým dopravním zrcadlem umístě-
nou u hřbitova v Litni uřízl a ukradl
neznámý vandal. Škoda je 12.000
korun. Hedvika kaSLOVÁ
* O pomoc s transportem velmi těž-
ké osoby v Mníšku pod Brdy byli 13.
1. požádáni řevničtí profesionální ha-
siči. Pět mužů pomocí evakuační
plachty a nosítek pacienta přeneslo z
domu přes zahradu do vozu záchran-
ky.          Pavel VINTERa
* Horské jízdní kolo, LCD televizi,
elektrické i ruční nářadí, rybářské
vybavení a složku s dokumenty ukra-
dl neznámý zloděj z chaty v Zadní
Třebani. Majitel má škodu převyšují-
cí 30.000 Kč.   Hedvika kaSLOVÁ

***
* Dne 24. ledna 2014 tomu bylo 20
let, co nás náhle opustil pan Josef Ně-
mec ml. ze Zadní Třebaně. S láskou
vzpomínáme!    Růžena NěMCoVá,

manželka s rodinou, Zadní Třebaň

Popíjející mladíci
se »přijeli obveselit«
Černošice - Ke dvěma podnapilým
mladíkům, kteří měli napadat ko-
lemjdoucí, byla 15. 1. odpoledne do
Kazínské ulice v Černošicích vyslá-
na hlídka místní městské policie.
„Na místě objevila dva mladé muže,
kteří na veřejném prostranství popí-
jeli alkohol, ač je to v centru Černo-
šic vyhláškou zakázáno,“ uvedl ve-
litel strážníků Gregor Dušička. „Při
kontrole bylo zjištěno, že jeden z
mladíků je z Prahy, druhý ze Zadní
Třebaně a do Černošic se přijeli ob-
veselit. Potože jeden z nich byl bez
dokladů, byli předvedeni na Policii
ČR do Řevnic,“ dodal.                (mif)

Úřad vyhlásil konkurz na ředitelku školky
Obec Lety vyhlásila konkurz na obsazení uvolněné funkce ředitelky místní
mateřské školy. Uchazeči své přihlášky mohou zasílat do 28. 2. 2014. Pře-
pokládaný nástup do funkce ředitelky školky je 1. května letošního roku.
Přesné podmínky konkurzu včetně složení konkurzní komise naleznou případ-
ní zájemci na úřední desce obce a jejích webových stránkách. Dosavadní
ředitelka MŠ Lety Marie Cvancigerová se v závěru loňského roku rozhodla
na funkci rezignovat. Barbora TESAŘoVá, starostka Letů

Auto srazilo dívku,
která přebíhala silnici
Hlásná Třebaň, Řevnice - Zraně-
ním řidičky a zdemolovanou před-
ní částí vozu zn. Smart skončila
23. 1. časně ráno dopravní nehoda
mezi Hlásnou Třebaní a Mořinou.
„Řidička vyjela ze silnice a narazila
do stromu,“ uvedl řevnický profesi-
onální hasič Pavel Vintera. „Ženu,
která utrpěla středně těžká zranění,
jsme po zajištění převezli k dalšímu
ošetření do nemocnice v pražském
Motole,“ dodal majitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. Hasiči na-
bouraný vůz zabezpečili proti ohni a
místo nehody uklidili.
O dva dny dříve, 21. 1. ráno, srazilo
auto dívku, která přebíhala přes sil-
nici na začátku tzv. objížďky v Řev-
nicích. „Se středně těžkým zraněním
jsme ji transportovali do Motola,“
sdělil Bulíček. (mif)

Výstavba kanalizace
začne v dubnu
I když je podle kalendáře zima, po-
časí tomu zatím moc neodpovídá.
Věřím ale, že pořádná sněhová na-
dílka ještě dorazí, aby si hlavně děti
užily zimních radovánek.
Projekt výstavby kanalizace v naší
obci zdárně pokračuje, vše jde podle
plánu. Nyní připravujeme výběrové
řízení na dodavatele stavby, který by
měl být znám v polovině února. Ne-
nastanou-li komplikace, výstavba ka-
nalizace začne nejpozději v dubnu.
Na jaře se také bude čistit koryto
Svinařského potoka.
Během následujících týdnů budou
všem občanům rozesílány předpisy
na úhradu poplatku za komunální
odpad na rok 2014. Prosíme o uhra-
zení poplatku do konce dubna.

Lucie PALIčkoVá, 
starostka Zadní Třebaně

Kriminalisté nedlouho po výbuchu
získali záznam kamery z pošty v
pražských Stodůlkách, na kterém je
pravděpodobně muž, který balíček s
výbušninou do firmy Albixon v pon-
dělí 13. 1. odpoledne odeslal. 
„Podezřelý je ve věku mezi čtyřiceti
a padesáti lety, 175 centimetrů vyso-
ký, má zavalitější postavu a světlou
pleť,“ sdělil vedoucí odboru obecné
kriminality Středočeského kraje Mi-
chal Foit. „Je opálený, má širší nos a
tmavé obočí, na obličeji měl strniště.
Oblečen byl do kožené čepice, která
připomínala leteckou kuklu, na očích
měl tmavé brýle,“ dodal. Policisté
případ vyšetřují jako obecné ohrože-
ní, za což pachateli útoku hrozí až

výjimečný trest. „Zatím nemáme in-
formace k nástražnému systému ani
k okolnostem, které bychom mohli
zveřejnit. Vyhodnocujeme stopy,“
řekl v závěru minulého týdne Foit.
Firma Albixon, která vyrábí bazény,
mezitím nabídla půl milionu korun
tomu, kdo jako první  oznámí fakta,
jež povedou k dopadení, usvědčení a
potrestání atentátníka. Lidé, kteří by
k případu chtěli poskytnout informa-
ce, mohou volat na číslo 601 572 474
či linku 158. „Odsuzujeme zbabělý
útok, při kterém byl zavražděn náš
kolega a po kterém rodina přišla o
manžela a tátu dvou nevinných hol-
čiček,“ prohlásil ředitel společnosti
Václav Lisý.       Petra FRÝDLOVÁ

Muž otevřel balíček a - zemřel!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V Hlásné co nevidět vznikne módní salon

NA CHARITU. Na charitativní Tříkrálovou sbíru přispěla také Václava
Soukupová ze Zadní Třebaně. Foto NN M. FRÝDL

Oděvní návrhářka Lidka Slavík-
Limpouchová, která žije  s rodinou v
Hlásné Třebani, zde chystá v brzké
době otevření modního salonu. Ten
bude navíc doplněn o  obrazovou
galerii Limpouchové, která vystudo-
vala malbu. Paní domu hodlá pořá-
dat různé tvůrčí akce - kurzy šití,
korálkování, malby na hedvábí...
Oděvní návrhářka, která své vesnici
věnovala vysvěcený křížek - boží
muka, vytváří oděvy napříč stylem  i
materiálem. Z její dílny vycházejí
kostýmy pro divadelní scény, svateb-
ní či večerní šaty, které jsou často
ručně malované, i drsnější kožené
kousky. Jejím životním krédem je
spojovat divadelní výtvarné i hudeb-
ní umění s dokonale zvládnutým ře-
meslem. (help)            Foto ARCHIV
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Jseš drzej spratek! křičel na mě tatínek
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 9)

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Minulý díl
končil vyprávěním o studiích na
Vyšší škole uměleckoprůmyslové.

Pořád se nějak zapomínám zmínit o
chlapcích, které jsem potkávala. Po-
kud to byli spolužáci ze základní
školy, nebyl problém, dobře jsme si
rozuměli. Ale na vyšší škole jsme
byli rozděleni, a tu pak mi bylo dost
nepříjemné, když jsem měla přejít
kolem hloučku mladíků, kteří chodi-
li do chlapecké třídy. Zdálo se mi, že
se dívají na mne a hovoří o mně, a to
mi bralo půdu pod nohama, ztrácela
jsem jistotu, protože byli v převaze.
Pro jistotu jsem dělala, že je nevidím
a oni si právem mohli myslet, že
jsem nafoukaná. Snad proto jsem
měla větší důvěru ke starším mlá-

dencům a imponovali mi starší muži.
A kde se s podobnými setkat? Inu,
kde jinde, než ve škole. Líbilo se mi
hned několik pánů profesorů, p. Klí-
ra nevyjímaje! Nebo na chmelové
brigádě student Jan Vraný. Poslal mi
pak poštou krásný dárek, Anderse-
novy pohádky s ilustracemi Cyrila
Boudy. To jsem nečekala, udělal mi
velikou radost, pohádky, to bylo mo-
je! Měla jsem je ráda odmala, tatínek
nám je vypravoval i čítal, na to ni-
kdy nezapomenu.

Nedorozumění
Jednou došlo k nedorozumění mezi
mnou a tatínkem, kterého dodnes li-
tuji. Vracela jsem se ze školy a pot-
kali jsme se na dobřichovickém nád-
raží. Bylo to večer asi kolem devate-
nácté hodiny, na začátku října, venku
už byla skoro tma. Tatínek řekl: „Tak
se spolu svezeme domů!“

Ale já jsem měla ještě povinnost za-
jít za paní učitelkou a domluvit s ní
zájezd žáků do radotínské továrny
Jankovky. Bydlela dost daleko, v le-
se, bylo třeba vést kolo do kopce ko-
lem rokle. Pěkně mě uvítali, uvařili
mi čaj, domluvilo se, co bylo potře-
ba, ještě jsem se chvilku pobavila s
malým batolátkem a byl čas vydat se
na cestu k domovu. Cesta z kopce
byla zrovna tak dlouhá, jako do kop-
ce a pořádně strmá. Na kole se jet
nedalo, a tak jsem šla pěšky, dokud
jsem se neocitla na rovině. Když
jsem se blížila k domovu, byla už
tma jako v ranci. A kdo to nejde po
silnici - náš tatínek! A hned na mne
spustil: „Kde jsi byla?“ Říkám mu,
že u té paní učitelky, a on zase: „Kde
jsi byla?!“ A tak mu podruhé říkám,
že u paní učitelky a on na to pořád
nechtěl slyšet, až nakonec, abych
měla pokoj, povídám: „No tak jsem
tam teda asi s někým stála!“
Kdybych jen tušila, jakou bouři vy-
volá těch několik málo slov, byla
bych si dala pozor na pusu, ale pod-
cenila jsem situaci a otec se v tu
chvíli neznal! Začal na mne křičet,
že jsem drzej spratek a jestli chci pár
facek a už se po mně hnal! Řekla
jsem si: „Nemá mě rád, když na mne
může tak řvát!“  Řval na mě, chudák,
proto, že se o mne hrozně bál. To

jsem ovšem tenkrát nechápala .
A tak se stalo, že jsme spolu nemlu-
vili až do Vánoc!  To byla hrozná do-
ba, nikomu to nepřeju. Chodili jsme
kolem sebe jako kolem sporáku a ce-
lý ten čas jsme si neřekli ani dobré
jitro, ani dobrou noc.

Báseň jako od Erbena
Abych to vydržela, začala jsem ta-
tínkovi psát báseň jako dárek k Vá-
nocům. Aby to byl dárek na úrovni,
poprosila jsem pana profesora Klíra,
aby mi poradil vhodný typ písma a
iniciály, že to nechci vysázet, ale
psát ručně. „Tak ona píše panu otci
báseň? To je pěkné; a pověděla mi,
jak dlouhá je ta báseň? Řekla jsem,
že asi jako Erbenova Svatební koši-
le! Zasmál se, sáhl do svých pokladů
a dal mi,co jsem potřebovala.
Měla jsem tedy do Vánoc co dělat.
Jako námět mi posloužila filmová po-
hádka Návštěva z oblak. Snažila
jsem se, aby všechno bylo jak náleží,
ale po letech vidím, že někde chybí
háček, někde dokonce celé písmeno,
jinde je zase š místo ž. Ani nevím,
jak se to mohlo stát, dnes už to opra-
vovat nebudu, ať je i na té staré básni
patrné, že nikdo není dokonalý.  Po-
kud ji budu někdy přepisovat, chy-
bám se lehce vyhnu. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz
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Boston? Víc se hádají, než hrajou!
PO TŘETÍM KOLE ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU SE DO ČELA TABULKY VYŠVIHLO MUŽSTVO BLINK-OFF

Poslední lednový víkend se v řevni-
ké nafukovací hale hrálo středočeské
kolo Zimního poháru mládežnic-
kých kategorií v národní házené.
V sobotu 25. 1. se konaly tři turnaje
děvčat. V kategorii mladších i star-
ších žaček si postup na republikové
finále vybojovala družstva Bakova,
mezi dorostenkami si postup vybo-
jovalo Březno. Řevničtí nedokázali
postavit ani jedno dívčí družstvo!
Neděle 26. ledna pak patřila klukům.

Řevnice st. žáci – Spoje Praha 5:7
Branky: Huml 3, Edl 2
Zlepšená hra ke konci utkání však na
vítězství  nestačila.
Řevnice ml. žáci – Spoje 12:17 
Branky: Hochmal 5, Palička 4, Ada-
mec 2, Kolomazník Ondřej
Řevnice st. žáci – Čakovice 6:11 
Branky: Huml 4, Edl, Palička
Řevnice st. žáci – Bakov 16:10 
Góly: Edl 8, Huml 6, Palička, Kraus
Veledůležité body pro zisk poháru v

Memoriálu Roberta Tauscheho!
Řevnice ml. žáci – Bakov 6:15 
Góly: Huml 3, Adamec 2, Hochmal
Mladší žáci skončili poslední, starší
se ziskem dvou bodů obsadili třetí
místo. 
Řevnice dorost – Spoje 18:11
Branky: Jelínek 5, Veselý 5, Štech 4,
Kraus 3, Bíl
Dorostenci začali nervózně, brzy se
však uklidnili a soupeře s přehledem
přehráli.
Řevnice dorost – Čakovice 14:12
Branky: Jelínek 5, Štech 5, Veselý 4
Soupeř se předvedl tvrdou hrou a

dobrou střelbou. V závěru zápasu se
naši dostali do dvoubrankového ve-
dení a vítězství si pohlídali.
Řevnice dorost – Bakov 11:6 
Branky: Štech 6, Kraus 4, Veselý
Naši se stali vítězi turnaje a postou-
pili do celostátního finále, které po-
řádáme opět v naší hale 8. března.
Přijďte povzbuzovat!
Celkovým vítězem se tedy díky do-
rostu stala naše družstva a pohár Ro-
berta Tauscheho zůstal doma. Bodo-
vě nás stíhaly Čakovice, ale protože
nemají mladší žáky, zůstaly za námi.

Petr HOLÝ, Řevnice 

Řevnice – Další dvě kola mají za
sebou účastníci letošního, už sedm-
náctého ročníku turnaje Řevnický
Bandy cup. Do čela dlouhodobé
soutěže, která se od začátku roku
hraje každou sobotu na hřišti za
fotbalovými kabinami, se vyšvihl
tým blink-OFF.
„Začíná se celkem přitvrzovat, zápa-
sy jsou dost vyhrocené,“ popisoval sé-
rii utkání 2. kola, jež se hrálo 18. 1.,
jeden z organizátorů Bandy cupu,
člen týmu Bája Pic Jiří Tlášek. Měl
důvod ke spokojenosti – v té době
»jeho« mužstvo tabulce kralovalo.
Na opačném pólu se bez bodu »sty-
děl« Boston. „Víc se hádají, než hra-
jou,“ komentoval to lakonicky Tlá-
šek, který zároveň nezapomněl p-
ochválit celek IQ Ouvey. „Posunuli
se výše, hlavně díky výbornému vý-
konu Zdeňka Kreisingera.
O týden později, 25. 1., však bylo
leccos jinak. Bája Pic na čele tabulky
vystřídali zmínění blink-OFF, IQ
Ouvey klesli na předposlední příčku.
„Tentokrát jsme propadli,“ nešetřil

kritikou do vlastních řad Tlášek, „tak,
jako Samotáři. Naopak první body
získal Boston,“ dodal s tím, že borci
s hokejkami si letos poprvé užili op-
ravdové zimy. Znát prý to bylo nejen
na výsledcích, ale také na účasti –

hodně hráčů ochořelo. „Hrálo se na
těžkém terénu, přesto padalo dost gó-
lů. Některé zápasy ovšem byly dost
vyhecované, jako kdybychom už byli
v play-off,“ uzavřel organizátor Jiří
Tlášek. Miloslav FRÝDL

Výsledky z 18. ledna:
Boston - Kojoti 1:2
IQ Ouvey - Samotáři 1:4
Citrus Team - blink-OFF 0:1
IQ Ouvey - Boston 6:2
Bája Pic - Samotáři 3:2
Kojoti - blink-OFF 1:2
Citrus Team - IQ Ouvey 0:1
Bája Pic - Boston 4:2
Samotáři - Citrus Team 2:2
blink-OFF - Bája Pic 2:4
Výsledky z 25. ledna:
IQ Ouvey - Bája Pic 3:8
Samotáři - Kojoti 2:4
blink-OFF - IQ Ouvey 2:1
Kojoti - Bája Pic 4:3
Boston - Citrus Team 2:5
Samotáři - blink-OFF 0:1
Kojoti - IQ Ouvey 5:4
Bája Pic - Citrus Team 0:3
blink-OFF - Boston 4:2
Citrus Team - Kojoti 5:2
Boston - Samotáři 3:1
Pořadí po třetím kole:
1/ blink-OFF (13 bodů), 2/ Bája Pic
(11),  3/ Citrus Team (10), 4/ Kojoti
(10), 5/ Samotáři (8), 6/ IQ Ouvey
(6), 7/ Boston (2)

PŘIŠLA ZIMA. Ve třetím kole, které se hrálo v sobotu 25. 1., si účastníci Řev-
nického Bandy cupu poprvé užili pořádné zimy .                  Foto Pavel JÍLEK
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Házenkářští dorostenci postoupili do celostátního finále

BRONZOVÍ. Řevničtí házenkářští žáci při přebírání diplomu za třetí místo v
turnaji. Foto Petra FRÝDLOVÁ


