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Eskymák v Řevnicích
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Cena výtisku 7 Kč

Měla krádež maskovat zpronevěru?
Černošice - Nejdřív rozbil kameru, pak ukradl počítač a
cigarety za bezmála padesát tisíc korun. »Obyčejná« krádež? Kdepak! Policisté mají podezření, že vloupání do
minimarketu na černošickém nádraží mělo maskovat
zpronevěru jedné z jeho zaměstnankyň.
„V noci na 23. ledna vypáčil neznámý darebák dveře do
prodejny, přiběhl ke kameře uvnitř a kovovou pákou ji
urazil,“ řekl velitel řevnických policistů Jiří Dlask s tím,
že se zlodějem z obchodu zmizel počítač a větší množství cigaret, vše za 49.000 Kč. (Dokončení na str. 9) (mif)

Zlatý hřeb plesu: živý králík!

Řevnice - Tanečníci mají žně, plesová sezona je v
plném proudu. Jeden z vrcholů zimního společenského života Řevnic, Reprezentační ples skupiny
Proměny, se konal 7. února v místním, nádherně
vyzdobeném Lidovém domě.
Ples Proměny pořádaly pošesté, šest bylo také
předtančení. Nejmenší členové skupiny předvedli
pohádkové pásmo, jejich o něco větší kamarádi
»modernu«. S nejstaršími borci si zatančila i vedoucí souboru Ivana Zrostlíková a »dvorní« choreograf Jan Martínek. Ten se postaral také o jeden ze zlatých hřebů večera - sestavu irských tanců. K těm dalším patřila baletní čísla připravená
pod dohledem Dagmar Renertové, sladké šátečky
Věry Hrubé a první cena: živý králík.
(pef)

BALET NA PLESE. Návštěvníci Reprezentačního plesu řevnické skupiny Proměny obdivovali hned několik předtančení, včetně baletních čísel.
Foto Jakub KENCL

Úraz ve Svinařích, sanitka z Dobříše
PROČ MUSELA RANĚNÁ ŽENA ČEKAT DESÍTKY MINUT NA POMOC ZÁCHRANÁŘŮ?
Svinaře, Poberouní – Půjdete po chodníku, paní před vámi si zlomí
nohu. Chcete zavolat záchranáře. Jenže - jaké číslo namačkat do mobilu: 112, nebo 155? A co dělat v situaci, kdy zraněná sténá bolestí a dispečeři si vás přehazují jako horký brambor?
V úterý 28. ledna vpodvečer uklouz- jasné, že se nejedná o naraženinu, že
la na zmrzlé cestě ve Svinařích paní to bude komplikovanější, a tak jsme
Madejská. Sousedé, kteří šli okolo, hned volali 112 a nahlásili událost
se jí okamžitě snažili pomoci. „Bylo operátorce,“ říká Svinařanka Pavla
Procházková. Čas plynul hodně pomalu, zraněné se přitížilo. „Paní zaRadost z vysvědčení čala
upadat do mdlob, bylo velmi
těžké s ní smysluplně komunikovat.
- samé jedničky!
Proto jsme po dvaceti minutách znovu zavolali 112, kde nám ovšem řekli, že máme volat 155. Na 155 nám

dispečink oznámil, že událost je nahlášena a sanita je na cestě,“ dodává
Procházková s tím, že záchranáři dorazili po dlouhých 28 minutách, navíc z Dobříše. Zvláštní situace: Proč
do Svinař nepřijela záchranka z Řevnic, které by cesta trvala 5 minut? I z
Berouna či Mníšku je dojezdová doba mnohem kratší, než z Dobříše.
Nemluvě o tom, že podle zákona má
být sanitka u případu do dvaceti minut! Tentokrát se jednalo »jen« o
zlomeninu krčku, paní Madejská má
za sebou úspěšnou operaci v hořovické nemocnici. (Dokončení na str. 9)

Na saních vezl okapy,
skončil na policii

Černošice - Saně s »podivným nákladem« táhl poslední lednový den
ráno na saních Černošicemi mladý
muž. Městskou policii na podivný
výjev v Riegrově ulici telefonicky
upozornili místní obyvatelé.
„Když hlídka dorazila na místo,
mladík se před ní pokoušel schovat
v jedné z nemovitostí,“ uvedl velitel
strážníků Gregor Dušička. Sáňky s
měděnými okapy a parapety nechal
stát na ulici. »Měšťáci« si přivolali
na pomoc státní policisty z Řevnic.
„Ti mladého muže z domu vyvedli a
převezli si ho na řevnickou služebnu k provedení úkonů trestního řízení,“ dodal Dušička.
(pef)

Velblouďata plivat ještě neumějí, ale zkoušejí to

Pololetní vysvědčení si vyzvedli školáci 30. ledna. V Zadní Třebani se z
»víza« radovali druhačka Terezka
Soukupová i třeťák Dominik Šmaus oba měli samé jedničky. V pátek 31.
ledna si školáci užívali pololetních
prázdnin. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Zadní Třebaň, Karlštejn - Kláře
JAndové je 17 let, s rodiči žije v
Zadní Třebani. velká milovnice
zvířat se před časem »stala náhradní matkou« dvou velbloudích
mláďat, která jsou s mnoha dalšími zvířaty doma v karlštejnském
hotelu Mlýn.
Jak ses dostala k práci s velbloudy?
Přes známého od koní, který začal
pracovat v hotelu jako údržbář. Zavolal mi, jestli bych nechtěla pomáhat s péčí o velbloudí samičku
Kleopatru. Neváhala jsem ani chvilku. Přišlo mi to jako skvělý nápad a

NA VYCHÁZCE. Klára, Nero a Jan
Kuklík. Foto H. PELIKÁNOVÁ

krásná práce - zvířata miluji. Kleopatra bohužel později za dramatických okolností zemřela, měla vrozenou vadu srdce. Po krátkém čase
do Mlýna dorazila dvě roztomilá
velbloudí miminka, bylo jim kolem
jedenácti měsíců, a já se k mé velké
radosti o ně mohla začít starat.
Od té doby Nero a Clea značně
změnili rozměry i váhu. Jak jsou
na tom dnes?
Za rok u nás narostli dvojnásobně měří asi 190 cm v hrbech a váží 300
- 350 kg. Rostou doslova před očima. (Dokončení na straně 8)
(help)
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Masopust dostal facku a šlo se po vsi
ROZDOVÁDĚNÉ MASOPUSTNÍ MAŠKARY CHODILY ZKRAJE ÚNORA ŘEVNICEMI I LETY
lety, Řevnice - nádherné počasí,
program na návsi, spousta lidí v
průvodu a bohaté občerstvení u
domů. Takový byl masopust, který
se konal 8. února v letech.
Vše začalo vystoupením dětí z místního Leťánku a fraškou v podání dospělých Letováků na prostranství
před obecním úřadem. Zakončila ji
výstavní facka Pronobuse Masopustovi; pak už se mohl vydat průvod
maškar na obchůzku obcí. Zastavení
u jednotlivých domů bylo tentokrát o
poznání více, než v minulých letech.

Zabijačku přichystá
pan Vrba a Sokolové

Třináctý ročník Svinařského masopustu se koná v sobotu 15. února.
Od 10.30 budou na plácku U Lípy
připraveny vepřové pochoutky z domácí zabijačky, o kterou se postará
pan Vrba s místními Sokoly. Ve 13.00
vyrazí průvod maškar na obchůzku
obcí, doprovázet ho bude kapela
Třehusk. Program bude ukončen taneční zábavou v místní hospodě. Od
od 20.00 zahraje Huml band, vyhlášen bude Král masopustu. Vstupné
90 Kč. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

DEJTE SI! Dobrá víla nabízí kořalku na jedné ze zastávek masopustního
průvodu v Letech.
Foto NN M. FrÝDL
Kořalka všeho druhu tekla proudem, ledne v Lesní školce ZeMě Řevnice.
a toho uzeného, koblih, škvarků...!
Několik desítek malých i velkých
Zatímco na děti čekala od 16.00 po- lidí ve veselých převlecích doprováhádka v sále U Kafků, dospěláci cho- zených krásnou, především houslodili s kapelou Třehusk vsí až do sou- vou muzikou spolu s medvědem v
mraku. A pak se ještě hodinu hrálo u nadživotní velikosti vyrazilo z ulice
cyklistického srubu.
(mif) V Úvoze na řevnické náměstí. Průvod byl zakončen v místní čajovně
Budili medvěda
Probouzení medvěda aneb Masopu- veselou tancovačkou.
stní rej nachystali na 2. února odpoHelena PEliKÁnoVÁ

NESLI MEDVĚDA. Průvod maškar
v Řevnicích.
Foto Ivan FEJFAr

Kdy se konají další
oslavy masopustu
15. února 13.00: SVINAŘE
22. února 11.00: SRBSKO
22. února 13.00: VŠERADICE
22. února 14.00: MOKROPSY
1. března 10.00: ZADNÍ TŘEBAŇ
22. března 12.30: BRATŘÍNOV

Dobřichovice: 97, Řevnice: 70, Zadní Třebaň: 13
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PO OKOLÍ SE NA ZAČÁTKU ÚNORA KONALY ZÁPISY DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

... a v Zadní Třebani. Foto Petra MEJSTŘÍKOVÁ a Hana TLÁSKALOVÁ

ZÁPIS. Děti u zápisu v Řevnicích...
Poberouní - Budoucí prvňáčci si
poprvé vyzkoušeli, jaké je to ve
škole. Zápisy do prvních tříd se
zkraje února konaly v Zadní Třebani, Řevnicích i Dobřichovicích.
Do zadnotřebaňské málotřídky přišlo 5. 2. k zápisu 13 dětí. „Rodiče
některých dětí žádají o odklad. Jiné
děti se zase zúčastnily více zápisů a
budou se teprve rozhodovat, do které
školy půjdou. Zatím to od září vypadá na osm nových prvňáčků. Do 14
dnů dáme rodičům vědět, které děti
byly přijaty k základnímu vzdělávání,“ sdělila ředitelka zadnotřebaňské
ZŠ Pavlína Fialová.
Stejný den se konal zápis i v Řevnicích. „Dorazilo 70 dětí. Myslím, že
se nám tento »nával« podařilo úspěšně zvládnout a chci moc poděkovat
všem zúčastněným,“ uvedla zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Petra
Mejstříková Sulková s tím, že pokud se někteří nemohli dostavit, mají
možnost domluvit si náhradní termín
na telefonním čísle 778 407 209.
„Seznam přijatých žáků bude nejpo-

zději do 15. 2. zveřejněn na našich
webových stránkách a také vyvěšen
na dveřích hlavní budovy. O termínu
informační schůzky s rodiči nových
prvňáčků budeme informovat mailem,“ dodala Mejstříková Sulková.
Ještě více dětí »odbavili« 4. 2. u zápisu v Dobřichovicích. „Evidujeme
97 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, z toho bylo současně 10 žádostí o odklad. K náhradnínu zápisu
ještě přijde 8 dětí,“ řekla zástupkyně
ředitele Jana Babicová a dodala, že
letošní novinka - možnost objednat
se k zápisu na konkrétní termín prostřednictvím rezervačního systému výrazně zefektivnila organizaci.
„Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod
přiděleným registračním číslem na
internetových stránkách školy a na
dveřích budovy I. i II. stupně 14. 2.,“
uzavřela Babicová.
Do hlásnotřebaňské školky Hlásek
můžete děti zapisovat kdykoli do 24.
4. Ten den se tu také bude od 15.30
konat zápis »oficiální«. Patnáct míst

z celkových 33 je již obsazeno. Průběžně je možné zapisovat také děti
do jesliček a registrovat je na prázdninové tábory. Ty budou fungovat
vždy od pondělí do pátku od 7.30 do

18.00 hodin. Kapacita na týden je 30
dětí ve věku 3 - 12 let. Další informace včetně programu a cen najdete
na webových stránkách www.skolyhlasek.cz.
Petra FRÝDloVÁ

Děti už se hlásí, zatím předběžně
HLÁSNOTŘEBAŇSKÁ ŠKOLKA MÁ BÝT HOTOVA V ZÁŘÍ
Hlásná Třebaň - Výstavba Mateřské školy v Hlásné Třebani díky
dobrému počasí pokračuje i v zimě. Potvrdil to starosta obce Vnislav KonValinKa.
Jde vše tak, jak má, podle plánu?
Podle smlouvy má být školka stavebně hotová 15. 9. 2014. Pevně věřím, že firma školku dokončí dříve.
Kolaudace bude koncem srpna, nebo v září.
Je již naplánován termín zápisu?
Zápis můžeme uskutečnit až po kolaudaci budovy. Jak se bude stavba
chýlit ke konci, budeme moci termín
otevření zpřesnit. Zájem ale sondujeme už teď. Rodiče mohou dítě předběžně přihlásit na obecním úřadě.

Kolik se do školky vejde dětí a jaké
bude školné?
Výši školného nemáme stanovenu,
zatím předpokládáme, že bude mezi
600 - 800 Kč. Kapacita školky je padesát dětí.
Ve školce vzniknou i pracovní místa. Mohou se již zájemci hlásit?
Ve školce bude šest pracovních míst.
Nejdříve, zřejmě v dubnu, uspořádáme konkurs na ředitele/ředitelku a
ten/ta si pak vybere další zaměstnance. Budeme mít čtyři učitele/ky, kuchařku a pomocnou sílu na úklid,
pomoc v kuchyni a provoz zařízení.
Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě. Vše předáme novému řediteli/ředitelce.
Petra FRÝDloVÁ
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Patočka natáčel Zapadlé evangelíky
FILMAŘ ZE ZADNÍ TŘEBANĚ SE VYDAL PO STOPÁCH KRAJANŮ VE VÝCHODOEVROPSKÝCH ZEMÍCH
Zadní Třebaň – Zapadlí evangelíci. Tak se jmenuje cyklus pěti dokumentů, který nedávno uvedla
Česká televize. Filmové záběry
mapují život českých evangelíků,
žijících v cizině. Jedním z režisérů
a scénáristů seriálu je Zadnotřebaňan Zdenek PaToČka. Ten se
svým miništábem vyrazil pětkrát
na cesty do východoevropských
zemí, aby natočil dokumenty o životě českých krajanů.
Jak vlastně vznikl nápad natočit
dokumenty o evangelících – krajanech v cizině?
To je jednoduché. Léta se znám s Petrem Kolínským, který zná zase Petra Brodského, celocírkevního kazatele pro evangelické sbory ve východní Evropě. Ministerstvo zahraničí vozí do těchto míst pomoc krajanům a Petr Kolínský tam jezdí se
svou stavební firmou. Napadlo ho,
že by bylo hezké zdokumentovat ži-

Zdenek Patočka

• Narozen v roce 1947, v Zadní Třebani žije od roku 1997
• Absolvent FAMU (1976), střihač
filmů Nesmrtelná teta, Lotrando a
Zubejda, Anděl Páně, Bylo nás pět,
Manželské etudy...
• 22 let učil na FAMU střihovou skladbu, nyní je na FAMO Písek
• Cyklista, turista, největší cesty:
Nepál do základního tábora pod
Kangchenjungou, Jižní Amerika s
výstupem na Aconcaguu (6959 m.
n. m.), Indie - Kašmír, Kamčatka

FILMAŘ. Zdenek Patočka.
vot krajanů. Protože věděl, že mám
co do činění s filmem, oslovil mě,
jestli bych do toho nešel s ním.
Takže jste dokumenty točili spolu?
Přesně tak, je to režisérský filmový
debut nás obou, oba jsme také autoři
scénáře.
Celkem vzniklo pět dílů. V kterých
zemích jste je natáčeli?
Během uplynulého roku jsme natáčeli v pěti zemích: na Ukrajině, v
Srbsku, v Chorvatsku, v Rumunsku
a v Polsku.
Kolik členů měl filmový štáb?
Štáb byl malý, hlavně kvůli peně-

Foto ARCHIV
zům - měli jsme omezený rozpočet.
A taky kvůli tomu, abychom tam
tolik nerušili. Jezdili jsme tedy my
dva režiséři, zvukař, kameraman a
průvodce Petr Brodský. Většinou
jsme tam strávili pět dní.
Jak vás krajani přijímali? Byli vstřícní, nebo se s vámi nechtěli bavit?
Ti lidi nás milovali! Celou dobu nás
hostili… Oni Čechy moc rádi vidí,
protože většinou žijí ve vesnicích
odříznutých od okolí, kde skoro nemají šanci někoho potkat.
Dá se říct, kde se ti líbilo nejvíc?

To se říct nedá, všude to bylo pěkné.
Všude, kde jsme byli, je úplně jiný
život i atmosféra než u nás. Ti lidé
jsou tam soustředění díky víře a kulturním akcím, nejsou ničím rušeni.
Vůbec se to nedá srovnat.
Umí ještě mluvit česky?
Všichni umí česky, někteří skvěle,
dokonce některé písničky zpívají celé, třeba z písně Tancuj, tancuj vykrúcaj umí všech dvanáct slok, zatímco my umíme s bídou dvě. V Polsku
jsme potkali zajímavou ženu, Magdu, o ní jsme natočili jeden příběh.
Původem je Magda Polka, která studovala v Česku UMPRUM, takže
umí skvěle česky, zatímco její manžel, původem Čech, neumí česky
vůbec.
Mladší generace se taky ještě domluví česky?
To už je slabší… Mladí už většinou
asimilují, neberou si Čechy, takže už
česky moc nemluví.
Cítí ještě, že jsou Češi?
Určitě ano. Kde je kultura, tam je naděje, že česká tradice bude pokračovat. Mají evangelický sbor, kroužky,
divadlo, zapojuje se i mladší generace. Jen v srbském Središti vymírají,
ale jinde to funguje dál.
Jezdí někdy krajané k nám?
Myslím, že většina z nich má nějaký
kontakt nebo příbuzné u nás. Děti
sem jezdí na tábory.
Překvapilo tě při natáčení něco?
Asi jen to, že Ukrajina je strašně daleko. Jeli jsme 1 700 kilometrů, 24
hodin, to bylo kruté. Jinak bylo vše
příjemné.
Lucie PaLiČková

ŠTÁB. Zdenek Patočka (druhý zleva) při natáčení

Foto ARCHIV

Šikanují vás na pracovišti?
POMOC NABÍZEJÍ MONIKA VESELÁ A JAN KUBÁT Z LETŮ
Lety - Mobbing a bossing jsou negativní fenomény, které se v Česku bohužel plíživě rozmáhají. Jde o rafinované a skryté šikanování na pracovišti, jež lze vysvětlit i jako emoční týrání či psychoteror. Se společností IAMA, která se tímto negativním jevem zabývá, se spojili Monika
Veselá a Jan Kubát, z Letů, kteří s
popsanými způsoby chování měli
osobní zkušenosti z letovského dětského domova.
Mottem práce lidí z IAMA je heslo
Občanská odvaha je podmínkou demokracie, cílem je vytvořit diskusněsupervisní skupiny, které by se zabývaly dohledem na klientky a klienty
ohrožené mobbingem či bossingem.
Podle skupiny Práce a vztahy, která
se takto napadeným lidem věnuje již

od roku 1999, lze za vhodnou formu
takového dohledu či kontroly považovat iniciativu samotných občanů třeba v podobě občanských, resp.
antimobingových hlídek. Veselá i Kubát jsou připraveni podat informace
zájemcům, kteří by se tímto tématem
chtěli zabývat, či jsou přímo takovým jednáním zasaženi.
Bránit se může být velmi těžké, vyžaduje to notnou dávku osobní síly a
odvahy, někdy to dokonce může být
i nemožné. Martin Luther King, bojovník za lidská práva a nositel Nobelovy ceny míru z roku 1964 v jednom ze svých projevů pravil: „Až se
svět ohlédne za naším stoletím, bude
plakat. Ne proto, že bylo naplněno
krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.“
Helena PELIKÁNOVÁ
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»Pravý« eskymák hrál na bubínek
V ŘEVNICKÉ ČAJOVNĚ HOSTÉ POSLOUCHALI VYPRÁVĚNÍ HIVSHU INUITY I PÍSNĚ Z JEHO RODNÉHO GRÓNSKA
řevnice - setkání s neznámým
světem ledu, sněhu a třeskutých
mrazů mohli zažít hosté řevnické
čajovny Cherubín poslední lednový večer. své vyprávění a zkušenosti jim přijel z Grónska předat
»pravý« eskymák Hivshu Inuita.
Ten ve své rodné zemi žije tradičním
způsobem podle zvyklostí předků,
ke kterým chová přirozenou úctu. V
čajovně bylo možné zhlédnout krátké filmy, prohlédnout si fotografie,

vyslechnout inuitské písně i hru na
jejich nenapodobitelný bubínek.
Charakter a »nastavení« této vzdále-

né země je pro našince zvyklého žít
v blahobytu těžké procítit, ale každopádně byl večer vzájemného pro-

Tipy NN

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE

(vš)

12. 2. 15.30 i 20.00 CARMEN/LUCIE BÍLÁ
14. 2. 20.00 VELKÝ ZÁVOD
15. 2. 16.00 HUSITI
15. 2. 20.00 NĚŽNÉ VLNY
19. 2. 15.30 a 20.00 VELKÝ GATSBY
21. 2. 20.00 PEDRO ALMODOVAR:
ROZKOŠ V OBLACÍCH
22. 2. 16.00 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
22. 2. 20.00 DĚDICTVÍ ANEB KURVA
SE NEŘÍKÁ

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
10. 2. - 12. 2. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
10. 2. 17.30 ROBOCOP
11. 2. 20.00 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
13. 2. 15.30 12 LET V ŘETĚZECH
13. 2. - 17. 2. 18.30 (Pá+Ne 17.30, So
20.00) ZIMNÍ PŘÍBĚH
14. 2. - 16. 2. 20.00 (So 17.30) KRÁSNO
16. 2. 15.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
17. 2., 19. 2. a 24. 2. 13.45 CROODSOVI
18. 2. 17.30 KŘÍDLA VÁNOC
18. 2. 20.00 KLAUNI
19. 2. 18.30 NĚŽNÉ VLNY
20. 2. 15.00 VLK Z WALL STREET
20. 2. 18.30 a 20.30 BABOVŘESKY 2

ESKYMÁK. Hivshu Inuita v řevnické čajovně.

Foto Jan Cherubín

V řevnickém Zámečku »otestují« nové křídlo

Klavírní koncert nazvaný Dejte nám křídlo a my budeme hrát se na počest
zakoupení nového koncertního křídla pro ZUŠ Řevnice uskuteční 17. února
od 18 hodin v sále řevnického Zámečku.
Skladby L. van Beethovena, S. Prokofjeva, L. Spohra, M. Ravela, A. Scriabina a dalších zahrají na klavír Hana Zemenová, Magdalena Stodůlková,
Kamila Kolářová, na klarinet Jan Pařík a na housle Magda Routová. Zazpívá Jitka Rosypalová. Hlavním hostem večera bude vítěz soutěže Pianista
roku 2013 Petr Ožana.
Vendula TrOPOVá, ZuŠ Řevnice

KINO RADOTÍN
11. 2. 17.30 VEJŠKA
11. 2. 20.00 JEPTIŠKA
12. 2. 17.30 12 LET V ŘETĚZECH
12. 2. 10.00 KRÁSNO
12. 2. 20.00 SVIŇÁK
13. 2. 17.30 S MOLIÉREM NA KOLE
13. 2. 20.00 ŽIVOTNÍ ŠANCE
14. 2. 17.30 LEGO PŘÍBĚH 3D
14. 2. 20.00 DREAM THEATER: LIVE
AT LUNA PARK - záznam koncertu
15. 2. 16.00 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VI
15. 2. 17.30 JÁ, FRANKENSTEIN 3D
15. 2. 20.00 BLÍZKO OD SEBE
18. 2. 17.30 NĚŽNÉ VLNY
18. 2. 20.00 NÁSLEDKY LÁSKY
19. 2. 17.30 ŽIVOTNÍ ŠANCE
19. 2. 20.00 ROBOCOP
20. 2. 17.30 DĚDICTVÍ ANEB KURVA
SE NEŘÍKÁ
20. 2. 20.00 ZIMNÍ PŘÍBĚH
21. 2. 17.30 VAMPÍRSKÁ AKADEMIE

tínání našich světů zajímavou zkušeností.
Helena PeLIKáNová

DRSNÝ BRD. Osmnáctý Candrbál s podtitulem Drsný BRD 2014 pořádali
první únorový den v Zadní Třebani místní turisté. K tanci i poslechu v sále
vyzdobeném v duchu pohádkového lesa vyhrával Bingo Band. Do lesních
bytostí byly tématicky laděné i masky. (help)
Foto Tomáš heJLeK

* Filmové projekce pořádá každé
úterý bar U Emy ve Lhotce mezi Třebaní a Litní. Kozí příběh 2 bude k vidění 11. 2. od 17.45, od 20.00 téhož
dne se dospělí mohou těšit na Vykoupení z věznice Shawsank. O týden
později, 18. 2., je od 17.45 na programu Ratatouille, od 20.00 Obecná
škola a 25. 2. od 17.45 Mrňouskové,
od 20.00 Lisabonský příběh. (pef)
* Beseda s cestovatelem, zoologem a
spisovatelem Jaroslavem Marešem
na téma Po stopách dinosaurů v Čechách se koná 12. 2. od 17.30 v knihovně Beroun.
(pš)
* Jednočlenný orchestr Circus Ponorka tvořený Janem Ponocným, autorem hudby k filmům Revival a Perfect Days!, zahraje 12. 2. od 19.00 na
Klubové scéně Kulturního střediska
U Koruny Radotín. Dana raDová
* Bluegrassová skupina Druhá
Tráva koncertuje 14. 2. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Jana vavřínková, Michal Trnka a
Ester Godovská vystoupí na komorním koncertu, který se koná 16. 2. od
15.30 v Zámečku Řevnice.
(Jok)
* výstava nejzajímavějších modelů
sestavených z kostek známé stavebnice zaplní od 19. 2. do 16. 5. všechny výstavní prostory Muzea Českého krasu v Berouně. Součástí expozice budou hrací koutky se stavebnicí pro děti. Michaela Císařová
* Italská jazzová zpěvačka Romina Capitani vystoupí v doprovodu
Tomáše Jochmanna, Lukáše Kytnara a Tomáše Hobzeka 20. 2. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Křest CD houslisty Jana Hrubého
Společné světy i knihy Housle tečka
Hrubý hostí 22. 2. od 19.00 zámek
Dobřichovice. Vystoupí i anglický harfista Sean Barry, dcera Andrea Kudrnová a reportér Josef Klíma.
(vlc)
* vokální jazzová skupina Skety zapěje 22. 2. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice.
(vš)
* Pohádku O Červené Karkulce
uvede divadlo Duha 23. 2. od 16.00 v
černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Komedii Bordel na ministerstvu
sehrají ochotníci z Dobřichovic 23.
února od 19.00 v pražském divadle
Semafor.
(kas)
* výstava fotografií Jana Šibíka potrvá v kavárně Modrý domeček Řevnice do 3. 3.
Šárka HaŠKová

Tetín je nejkrásnější a nejpůsobivější místo na světě!
Tetín - Deset let budovala v Tetíně
na vlastní náklady muzeum zdejší
rodačka Jana BraJerová. autorka několika publikací dokáže o
této pověstmi a legendami opředené obci nad Berounkou vyprávět
poutavě a s láskou.
Proč máte Tetín tak ráda?
Protože je to nejkrásnější, nejtajemnější a nejpůsobivější místo na světě.
Má kouzlo jedinečnosti. V zajetí překrásné romantické přírody je už od
první třetiny 10. století ukryto tajemné bohatství počátků křesťanství,
počátků budování českého státu i nástup Přemyslovské dynastie k více
než třistaleté vládě.

Přibližte nám trochu historii Tetína.
Mnozí z čtenářů budou spojovat Tetín s pohanskou kněžnou Tetou, druhorozenou dcerou moudrého knížete
Kroka. V roce 812, jak uvádějí pověsti, byl nad řekou Mží (tehdy se
tak nazývala Berounka) postaven
pro kněžnu hrad. Do povědomí veřejnosti se Tetín dostal díky kultu
kněžny Ludmily, první křesťanky,
vychovatelky budoucího vévody
České země sv. Václava i jeho bratra
Boleslava.
V 19. století Tetín objevili obrozenci...
Ano. Díky rozvíjejícímu se křesťanství tu bylo pět sakrálních staveb čtyři katolické kostely a židovská sy-

nagoga. Přitahovalo je sem ovšem i
místo Tetina hradu, pozůstatky Přemyslovského hradu Václava II. i jeho levobočka Štěpána a místo, kde
bývalo sídlo kněžny Ludmily. Na
něm už ovšem tehdy stál kostel sv.
Michaela Archanděla.
O tom všem se zájemci dozvědí ve
vašem muzeu?
Přesně tak. Muzeum je umístěno na
návsi, která ve své paměti ukrývá
nejen dávné události historické a politické, ale třeba i vzpomínku na písničkáře Karla Hašlera a jeho zdejší
pobyt. Návsi však dominuje zámek,
v němž se narodil spisovatel Vácslav
Vojáček a v době Národního obroze-

ní se v něm setkávaly přední osobnosti kulturního i politického světa:
Fr. Palacký, Lad. Rieger, Fr. Čelakovský, Jos. Jungmann, členové rodiny Daubků z Litně... Hosty tu bývali i autoři kdysi populární skladby
Nad Berounkou pod Tetínem Jos.
Vorel a Jos. Krasoslav Chmelenský.
Zpívá se ještě v Tetíně tahle píseň?
Ani nevím, ale každý návštěvník Tetína si ji může každou celou hodinu
poslechnout z nahrávky umístěné v
průčelí tetínského zámku. V podání
zpěváka, skladatele a spisovatele Richarda Pachmana je také znělkou
zdejšího obecního úřadu.
Helena PeLIKáNová
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

3/2014 (144)

BOJOVNÍK JÁGR. Velmi bujará oslava masopustu se konala 1. února v Neumětelích. K tahounům průvodu patřil mladík v masce hokejisty Jaromíra Jágra.
Indispozici, která ho postihla zhruba v polovině akce, kupodivu překonal - zpět na náves dorazil už zase po svých.
Foto NN M. FRÝDL

Dvůr se změnil, zvítězí v anketě?
HLASUJTE PRO VŠERADICKÝ ZÁMECKÝ DVŮR V ANKETĚ MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Zámecký dvůr ve Všeradicích se za
posledních pár let změnil k nepoznání. Právě proměna původně neutěšeného zemědělského areálu v příjemné a útulné centrum kultury, sportu a

Z podbrdského kraje
* Pepícká zábava se v obecním sále
Podbrdy koná 22. 3. od 20.00. (izi)
* O rozšíření kapacity a zateplení
mateřské školy usiluje všeradická
radnice. Nechala zpracovat projekt,
stavební povolení je již vyřízené.
„Na zateplení školky se pokusíme
získat dotaci dva miliony ze Státního fondu životního prostředí,“ uvedl
starosta Bohumil Stibal.
(pš)
* Jaká bude budoucnost všeradické pošty, zatím zdejší radnice neví.
„Víme, že Česká pošta chtěla jednat
s provozovatelem prodejny Coop,
která by mohla přebírat zásilky. O
výsledcích jednání jsme informováni nebyli,“ řekl starosta Stibal. (pš)
* Okno auta VW Passat Variant zaparkovaného u knihárny v Litni rozbil 6. 2. ráno neznámý darebák. Z
vozu ukradl kabelku s doklady, dvě
platební karty i peníze. Majiteli způsobil škodu 6.600 Kč.
(hek)

volnočasových aktivit Podbrdska
nyní soutěží v anketě nazvané Má
vlast cestami proměn.
Jde o šestý ročník akce, ve které veřejnost hlasuje pro nejzajímavější či
nejzdařilejší proměnu té které budovy, areálu, prostranství atd. Kolekce
takřka stovky míst tvoří putovní výstavu proměn opomíjených míst v
místa příjemná. Výstavu můžete vidět v Lázních Kyselka a na pražském letišti Václava Havla. Jednotlivé kolekce můžete po celý rok potkávat také ve vestibulech nádraží,

krajských úřadů, knihoven, škol a
univerzit, na návsích a náměstích
nebo v infocentrech.
Zúčastnit se hlasování o nejlepší
proměnu můžete na internetové
adrese http://mavlast.aefcz.org/index.php/promeny. Pokud chcete dát
hlas přestavě všeradického Zámeckého dvora, stačí zaškrtnout kartu
Všeradic a následně níže kliknout na
tlačítko hlasovat. Anketa potrvá do
1. května, vítěz bude následně vyhlášen 10. 5. na Vyšehradě.
Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

Degustace PRK: pivo
ze Všeradic je druhé
V degustaci pořádané Pivní revizní
komisí (PRK) obsadil všeradický polotmavý ležák stříbrnou příčku. Jediný bod ho dělil od vítěze z pražského
Sousedského pivovaru Bašta. Třetí
místo již s určitým bodovým odstupem obsadila polotmavá 13° ze Slaného. Z úvodních kol se probojovaly
polotmavé ležáky (11° - 13°) z Bašty,
Chudenic (Bubák), Ústí nad Labem
(Vojtěch), Beznosky, Jihoměšťanu,
Všeradic, Slaného, Strahova a Baštýře. Výsledky finále zveřejnil PRK
na www.pivni.info.
Pavla švÉDová, Řevnice

Z Osova putuje do Afriky pětaosmdesát jízdních kol
Koncem října jsme vyhlásili v mateřské škole Osov, že sbíráme kola pro
africké děti, kterým tím pomůžeme
jednodušeji se dopravovat do školy.
Na konci loňského roku jsme sbírku
uzavřeli: s vaší pomocí jsme shromáždili 85 pojízdných i nejezdících kol!
Domnívali jsme se, že kola budou
během 14 dnů odvezena, ale dopravce, který kola zdarma odvážel, vyhlásil STOP stav. Takže nám nezbylo nic
jiného, než čekat. Nový rok se kvapem přehoupl a kola pořád čekala v

átriu základní školy na odvoz. Koncem ledna jsme se konečně dočkali:
dorazilo veliké nákladní auto a kola
odvezlo na sběrné místo. Bylo nám
přislíbeno, že zásilka dorazí na místo
určení o prázdninách. Děkuji všem

kolegyním i dětem v ZŠ za trpělivost
a pomoc při svážení i nakládce. A
samozřejmě - velký dík vám všem,
kteří jste darováním kola přispěli na
dobrou věc.
Dáša Pešicová, Mš osov

KOLA PRO AFRIKU. Kola pro africké děti, která se podařilo shromáždit v
osovské škole.
Foto Dáša Pešicová
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Přežijí včely letošní mírnou zimu?
vČelaŘenÍ PŘInÁŠÍ MnOHO kOMPlIkaCÍ, výsleDek Je někDY PŘes veŠkerOU snaHU sMUtný
V posledních dnech se objevují v
médiích zprávy o tom, jaký neblahý
vliv může mít na včelstva průběh letošní zimy. Mezi laiky přetrvává většinou názor, že mírná zima musí
včelstvům vyhovovat. Pravda je však
taková, že včelám během zimního
období vůbec nevadí mráz i hluboko
pod deset stupňů pod nulou. Pro
zdárné vyzimování včelstev je každopádně ideální delší mrazivé počasí, které je pro zimu typické.
Co se vlastně děje ve včelstvu, když
nastane zima podobná té letošní? Při
teplejším počasí začíná včelí matka
klást vajíčka. S tím souvisí péče včel
o plod. Ten musí včely zahřívat na teplotu 35 stupňů. Aby toho dosáhly,
spotřebovávají daleko více potravy
(včelaři dodané cukerné zásoby, jako
náhrada za odebraný med). Kladení
matky včelař pozná podle zkondenzovaných loužiček vody, jež se objevují vzadu na stěně a dně úlu. Hrozí
tak nebezpečí, že se včely již během
zimy vyčerpají, a zároveň spotřebují
velké množství zásob. Ty mohou
včelstvu chybět při jarním mohutném rozvoji, kdy však v přírodě není
ještě mnoho potravy, nebo počasí nedovolí včelám vylétnout z úlu.
Další nebezpečí přichází s náhlým
ochlazením. Včely se při teplotě od 8
stupňů nad nulou a nižší semknou do

VŠE O VČELÁCH. Luboš Fait organizuje každoročně v Zadní Třebani Medové odpoledne propagující a popularizující včelaření.
Foto ARCHIV
tzv. zimního chomáče. Tím se ale zá- semknutého chomáče, ale nedokáží
roveň mohou dostat mimo dosah zá- se za ní přesunout. Následně dochází
sob, které spotřebovaly v okolí plodu tak k úhynu včelstva »na zásobách«,
a když se pohybovaly ve větším pro- které mohou být paradoxně v daném
storu. Tak se může stát, že mají dos- úle dost velké.
tatek potravy jen pár centimetrů od Zvýšený příjem potravy přináší i další komplikaci. Včela má v zadečku
uložený tzv. výkalový vak. Pokud po
jeho naplnění nemá včela možnost se
proletět a vak vyprázdnit, hrozí nebezpečí, že začne kálet v úle. To je pak
zdrojem nákaz, které vedou k velké
devastaci až úhynu včelstva.
S teplým počasím a plodováním matky přichází ještě jedno nebezpečí. Od
druhé poloviny října do konce prosince každý včelař ošetřuje dle veterinárních pokynů včelstva. Hubí roztoče Varroa destructor, běžně nazývaného varroáza. Parazit se množí na
včelím plodu a během vývoje včely
se dokáže v buňce ještě jednou rozmnožit. Navíc jich bývá v jedné buňce více. Tím se může stát, že již s nástupem jara, kdy by roztočů mělo být
v úle jen sporadicky, jsou včely silněji napadeny. Takové včelstvo bez
STROMY PADLY. Pětadvacet nemocných stromů bylo pokáceno v kaštano- zásahu včelaře nemá šanci k delšímu
vé aleji mezi Svinařemi a Halouny. V rámci »arboristického prořezu stro- životu a během léta může uhynout.
mů« byly také odfrézovány pařezy. Na jaře budou v »kaštance« vysázeny Zároveň dochází i k přenášení roztonové lípy.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře čů do včelstev méně napadených.

Aby toho nebylo málo, vloni jsme
nejen v naší včelařské organizaci ZO
ČSV Liteň zaznamenali výskyt melecitozního, neboli také cementového, či betonového medu. Ten je velice obtížné z plástů vytočit a včely jej
během zimy nedokáží konzumovat.
Snůška tohoto medu naštěstí končila
v naší oblasti již na konci srpna. Včelař, který tento med v úlech zanechal,
se může na jaře setkat s nemilým překvapením. V roce 2002, kdy byla
melecitozní snůška po dlouhé době
ve velkém měřítku zaznamenána téměř v celé republice (našemu okolí
se naštěstí vyhnula), byly v některých oblastech zaznamenány až stoprocentní úhyny včelstev.
Jak již bylo řečeno, dostat melecitozní med z plástů je velice komplikované (já jsem doslova ukroutil a tím
poškodil medomet) a všechny dostupné metody jsou pro včelaře časově i technicky náročné. Zajímavostí
je, že je tento med velice chutný a
žádaný - dosud jej mám doma v jakémsi polotekutém stavu.
Včelaření přináší řadu komplikací,
jež jsou téměř každým rokem jiné. To
je však na něm zároveň krásné a zajímavé. Někdy je ovšem přes veškerou
snahu a obětavost včelaře výsledek
smutný. Protože kontrola včelstev je
v zimě problematická a pomoc téměř
nemožná, lze jen doufat, že si příroda s teplejší zimou poradí i letos.
Luboš FAIT, Zadní Třebaň

Halounští se dočkají
opravy rozbitých ulic
Dotaci na opravu cest v Halounech
poničených loňskými povodněmi získala radnice ve Svinařích, pod něž
Halouny spadají. Jedná se o ulice K
Vodárně a K Potoku. Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 3 610
928 Kč, dotace činí 2 527 649 Kč.
Nyní svinařský obecní úřad začíná
připravovat na akci výběrové řízení.
To se chystá i na opravu ulic Prašná
a Na Pišťák. Výběrové řízení na tuto
akci bylo vyhlášeno už loni. „Bohužel v den jeho konání dvě firmy odřekly účast, proto jsme dle zákona
nuceni vyhlásit výběrové řízení znovu,“ řekl starosta Vladimír Roztočil.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Naše noviny vás zvou na »výroční« XXV. poberounský

MASOPUST
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...
***
Dětský karneval se koná v neděli 2. března od 14.00 hodin ve společenském domě v Zadní třebani.
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

2/2014 (23)

Karlštejnské aktuality

* IV. Karlštejnský maškarní ples
na téma Móda minulosti, současnosti a budoucnosti se koná 22. 2.
od 20.00 v místní restauraci U Janů.
Hraje skupina KIX, vstupné 100 korun.
Martina MOTTLOVÁ
* Kontejner na sběr oděvů, obuvi a
textilu byl přidán ke kontejnerům na
tříděný odpad, jež jsou umístěny u
Úřadu městyse Karlštejn. Můžete do
něj odkládat čisté a zabalené oděvy,
obuv, bytový textil a hračky. (per)
* Poplatek za domovní odpad vybírá Úřad městyse Karlštejn v pondělí i ve středu od 9.00 do 16.00. Poplatek lze zaplatit i bankovním převodem na účet 0363766339/0800,
variabilní symbol 1340+číslo popisné. V částce 500 Kč za osobu, nebo
za nemovitost, v níž není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je zahrnuto
52 svozů, separovaný sběr a 2x ročně odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Po zaplacení dostanete na úřadu označení, jež nalepíte na přední stranu popelnice. Staré označení platí do 31. 3.
(per)

Zařízení je v žalostném stavu!
ZASTUPITELÉ REAGUJÍ NA ČLÁNEK OTIŠTĚNÝ V MINULÉM KARLŠTEJNSKÉM ZPRAVODAJI
V článku otištěném v minulém Karlštejnském zpravodaji kritizoval Ing.
Jiří Marhoul za KPK přístup zdejších zastupitelů ke společnému kabelovému rozvodu TV signálu v horní části Budňan a v Hlubokém v
Karlštejně. Zde je reakce zastupitelstva na tento článek.
Začátkem devadesátých let bylo rozhodnuto, že bude vybudován společný kabelový rozvod TV signálu v
horní části Budňan; postupně byl
rozšířen také do Hlubokého. Tehdejší analogové pozemní vysílání v
mnoha částech různých oblastí neumožňovalo kvalitní příjem signálu a
satelitní v podstatě neexistovalo.
Přestože stejný problém s příjmem
TV signálu v té době měli i jiné lokality Karlštejna, společný rozvod
se udělal jen v jedné jeho části.
Před digitalizací anténní systém chy-

tal silný přímý analogový signál z
vykrývače. Po digitalizaci je vykrývač vypnut a v celé levé části Karlštejna se chytá »odraz« digitálního
signálu z Cukráku. Tomu odpovídá i
jeho síla a kvalita. Nicméně celé
území je pokryto dostatečným satelitním signálem a řada obyvatel městyse tento způsob musela využít.
Ing. Marhoul píše, jak minulé zastupitelstvo zařídilo kabelový rozvod.
Bohužel však asi ne dobře kontrolovali výsledek práce za veřejné prostředky, protože výsledkem je naprosto žalostný technický i systémový
stav tohoto zařízení (a celou dobu
byl). Začátkem loňského roku vznikla jedna z mnoha poruch a zastupitelé rozhodovali, co dál. Buď ponechat stávající stav (tj. digitální signál je převáděn na analogový, a ten
je v počtu 7-9 programů převáděn do

domácností), anebo celé zařízení
přebudovat a rozvést digitální signál
až do domácností, které si ho zpracují do svých TV. Zvítězila druhá
možnost, protože umožní rozvod více programů a menší poruchovost.
Tuto nabídku přednesl starosta před
více než třičtvrtě rokem občanům ve
zmíněné lokalitě s tím, že městys
provede hlavní investici a účastníci
si sami budou zajišťovat provoz i
údržbu. To tamní občané formou
petice odmítli.
Proto zastupitelé na svém zasedání
19. 12. 2013 rozhodli, že investice
bude provedena, provoz a údržbu
bude zajišťovat úřad městyse, ale za
připojení ke společné anténě bude
od účastníků vybírán poplatek. To se
v současné době děje.
Pavel STaněK, zastupitelstvo
městyse Karlštejn

ASPEN VE ŠKOLCE. Zimní počasí
a zimu vůbec si představujeme úplně
jinak! Sice napadlo trošku sněhu,
ale není to na žádné velké dovádění.
Některé děti vyrazily s rodiči za sněhem do Alp či Dolomit, my jsme si v
karlštejnské školce vybudovali lyžařské středisko Aspen. (Nápad dostala pí učitelka Stáňa.) Dětem se to
líbilo a jsou i takové, které tam chtějí jet lyžovat...
Text a foto
Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

V Karlštejně zazpívá
Martinová a Paleček
Miroslav Paleček, Věra Martinová a
její sestra Lenka Slavíková zahrají a
zazpívají v sobotu 15. února od 18.00
v sále restaurace U Janů v Karlštejně.
Karlštejnské kulturní sdružení tu pořádá 6. ročníku Koncertu pro Karlštejn. Vstupné je 150 Kč, vstupenky si
můžete rezervovat na tel.: 605 219
104.
Helena KOLÁřOVÁ,
Karlštejnské kulturní sdružení

Na Novoročním koncertě se předvedla kapela Od plotny skok
Novoroční koncert se letos již podesáté konal v útulné karlštejnské restauraci U Janů. Měli jsme možnost
se zaposlouchat do dámské kapely
Od plotny skok. Tato čiště ženská
bluegrassová skupina nás velmi oslovila. Hrají především americké
melodie a doplňují je vlastními českými texty. Těžiště kapely se opírá o
tří- až čtyřhlasé vokály, což je něco
fantastického!
Jako druhý host vystoupila skupina
Cross Country, která kříží žánry
country s mnoha dalšími hudebními
vlivy. Repertoár kapely se skládá jak
z vlastních autorských skladeb, tak i
z různých skladeb převzatých s původními i českými texty. Zpěvačka

Bára nás velmi potěšila - jen jsme
seděli, poslouchali a ani nedutali. No
a hřeb večera: jako vždy kapela Nová sekce pod vedením Tomáše Tichého. Ti nás vždy nadchnou, velmi
se zasmějeme i různým vyprávěním
a vtipům, kterými jen kypí...
Chci poděkovat Tomášovi za nejen
jejich vystoupení, ale i za to, že pozval tak úžasné skupiny. Velké díky
také Karlštejnskému sdružení, bez
kterého by se koncert nemohl konat.
Jako vždy to mělo náboj: krásná muzika, zpěvy, atmosféra - prostě velmi
podařená akce. Tak za rok zase navi
a již teď se moc a moc těšíme! Díky
všem.
Text a foto
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Velblouďata plivat zatím ještě neumějí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Velbloudům se u nás daří, což je dáno také tím, že je o ně dobře postaráno a jsou u nás spokojení. Jezdí je
sem obdivovat lidé ze širokého okolí
- především děti jsou z nich doslova
nadšené. Bodejť také ne - Nero i
Clea jsou velmi přátelské bytosti a
rádi se pomazlí.
Jaké je s nimi pořízení, je to podobné jako třeba s koníky?
Samozřejmě, když to byla miminka,
pracovalo se s nimi snadněji, neměli
takovou sílu. Dnes, když se leknou,
tak často běžím za nimi, neboť mne
táhnou za se sebou. Ale jsou to moje
lásky, a být s nimi za nějaké to riziko stojí. Je to ale trochu jiné, než s
koňmi - i když velbloudi v různých
zemích běhají dostihy, nebo jsou
používáni jako dopravní prostředky.
Když vás budou chtít kopnout, jde
jim to jen do strany, kousnout ovšem
umí podobně jako kůň.
a plivat?
Plivat tedy ještě neumí, ale zkoušejí
to, a určitě časem přijdou na to, jak
se to dělá.
Jak reagují lidé, když tě potkávají,
jak jdeš s velbloudy třeba na hrad,
nebo jen tak vesnicí?
Obyvatelé Karlštejna jsou už na nás
zvyklí, ale turisté jsou vždy překvapeni, řekla bych že mile. Ráda zastavím, aby se mohli vyfotografovat, a
když je třeba něco zajímá, ráda vše
zodpovím.
Ty se v hotelu ale nestaráš jen o ně,
ale i o další zvířata, že?

NA NÁDVOŘÍ. Klára Jandová se svými svěřenci Cleou a Nerem na nádvoří hradu Karlštejna.
Foto arCHIV
V hotelu Mlýn máme ještě dalších
šest oslíků, mulu ze Španělska, jedno vietnamské prasátko, deset oveček a dva pávy. Všechna zvířátka u
nás mají své jméno, obvykle na ně i
slyší a jsou většinou mazlivá. Dva
oslíci jsou dokonce zde i narozeni.
Mají štěstí na krásné výběhy a pan
majitel je má rád - nejsou tu jako atrakce pro turisty, ale jako součást
velké rodiny.

Umíš si představit, že jednou odejdeš a o Nera s Cleou se bude starat
někdo jiný?
Ne! Že je jednou opustím, to si vážně představit nedokážu. Ovšem postupem času asi nebude jiná možnost, než je někomu předat a vysvětlit mu, jak se k nim má chovat. Už
teď vím, že to obrečím, protože se o
ně starám od malinka, dokrmovala
jsem je flaškou s mlékem, byla jsem
skoro u všech jejich pokroků, rostli
mi doslova před očima...
Také nevím, co s nimi udělá jejich
dospívání, jak se změní i s pocitem
rostoucí tělesné síly, to nikdo neví.
Clea je hodná a většinou předvídatelná, ale Nero se už teď občas chová
jako praštěnej puberťák, předvádí se,
zkouší vzdorovat. A to jednou bude
mít ještě o metr víc! Jen doufám, že
to nebude příliš brzy a že máme před
sebou ještě hodně společného času.
Vždyť se na ně podívej, no nejsou
krásní, zlatíčka...!
Helena PELIKÁNOVÁ

U Čepelů vyhrával Pozdní sběr

Tak to je Ben, náš miláček...
Povídáme si s dětmi ve školce, kdo Přišla jsem na zahradu, jen se tromá doma nebo u babičky zvířátko. chu s psíkem pomazlit, a to jsem neMého vlčáka děti znají z fotek, po- měla dělat. Sedla jsem si na chvilku
zorují, jak roste a baví je vyprávění na židli a nohy si dala na protější
o tom, co zase vyvedl za lumpárnu. židli. Beník mi ležel u nohou a byl
Štěňátko, které, když se postaví na hodný, ovšem ty drahé pantoflíčky,
zadní, je stejně velké jako já. Přes- co jsem si přivezla až z Atén, už se
tože se jmenuje Ben, můj muž mu nikdy nikam nepodívají… Za tu
říká Škodič, Likvidátor, Devastátor chviličku jednu botku rozcupoval,
a někdy na něj křičí: „Ty Debile, tak, že to střevíček nepřipomínalo
cos to zase vyved!?“
ani náhodou.
V létě jsme koupili novou houpačku. Jednou jsem zase seděla na zahradě
Manžel se vrátil z
na židli, luštila v
práce a povídá: KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY klidu křížovku,
„Nezhoupla ses a
Ben mi poslušně
už se ani nezhoupneš! Poděkuj Mi- lehl k nohám. Pak jsem se zvedla a
láčkovi!“ Po celé zahradě se válely - v sukni měla prokousané dvě díry!
cáry kanýrků a pruhy látek. Místo Ben se činí i na chatě. Šňůra od sesezení byla velká díra. Muž tedy kačky byla překousaná na několika
místo sedačky látkové udělal sedač- místech. Hadice na zalévání též.
ku prknovou. Pejsánek následně vy- Metrový čáp ve skalce neustále leží
skočil na prkna a rozcupoval i stříš- - už nemá zobák ani jednu nohu.
ku. Plastové zahradní židle jsou K večeru Ben polehává u dveří na
dávno okousané, stůl už taky nemá zápraží a když jsem ho jednou šla
žádné hrany. Jednou jsem šla na zkontrolovat, zjistila jsem, že vykouzahradu a koukám, co se to leskne v sal v zácloně díru velikosti A4. Z katrávě za tyčky a sklíčka. Moje diop- belky si vyndal peněženku a kromě
trické brýle! Ty nejoblíbenější!
dokladů (naštěstí) a drobných rozTéměř denně máme nějakou ztrátu. cupoval všechny papírové peníze i
Roztrhané plyšáky nepočítám, jen v vizitky mých známých i neznámých.
klidu (s Benem na zádech) sbírám Jo, a ještě malá příhodičku na závýplňovou hmotu. Jestli víte, jak vy- věr. Babička přišla na dvorek a měpadá pole s bavlnou, tak takhle to la v kapse piškoty, ale nechtěla je
vypadá často u nás. Roztrhané jsou Benovi dát. Pořád říkala: Nedám,
i noviny, obaly na květníky, ubrusy, nedám, nezasloužíš si je a couvala
podsedáky a samozřejmě prádlo... před ním. A Ben za ní. A najednou
Naše babička už odmítá chodit na babička došla k obrubníku a hup zahradu, je trochu chatrná a někdy zajela po zádech do jahod! Ben na
Benovo radostné muchlování nevy- ni ještě skočil, natrhl jí kapsu u
drží a padá na zem. Její záhonky už zástěry, smlsnul si na piškotkách a
dávno nikdo neřeší. Záhonkům se aby jí to nebylo líto, celou jí vleže
totiž dávno nepodobají.
olízal… Tak to je náš Miláček.
V létě jsem se chystala do města. Hana HrabÁkOVÁ, MŠ karlštejn

Část skupiny Pozdní sběr, Jirka i Iva
Matějkovi, a s nimi místní muzikanti
vyhrávali 17. 1. v Karlštejně U Čepelů. Z Prahy dorazil Vláďa s houslemi a Radek s kytarou. Hrály se
trampské, country i semaforské písně, došlo i na splněná hudební přání. O přestávkách, když Pozdní sběr
odpočíval, se do toho dali místní, a
tak se hrálo a hrálo... až do pozd-

ních hodin. Houslista Vláďa poletoval z místa na místo, kde se brnklo,
tam byl. Moc jsme si to užili, hlasivky dostaly pěkně zabrat. Díky Martinovi za bezva obsluhu a vůbec všem
přítomným za hezkou atmosféru.
Jsem ráda, že se tyto hudební večery
vžily do povědomí lidí a přeji si, aby
vydržely ještě dlouho.
Text a foto
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Úraz ve Svinařích, sanitka z Dobříše
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Ale co když jindy půjde opravdu o
život?
O vyjádření ke svinařské události
jsme požádali Zdravotnickou a záchrannou službu (ZZS) Středočeského kraje. „Podle našich záznamů záchranáři z Dobříše na místo vyjeli v
16.09 a k pacientce přijeli v 16.29,“
uvedla její mluvčí Tereza Vojtová.
„Zákonem daný limit dojezdu do 20
minut tedy dodržen byl. Výjezdové
skupiny z Řevnic či Mníšku pod Brdy k pacientce nemohly, protože v tu
chvíli byly u naléhavějších případů v
Dobřichovicích a Vonoklasech,“ dodala s tím, že v podobných situacích
je vždy vyslána nejbližší možná výjezdová skupina. A ta byla 28. 1. k
dispozici v Dobříši. „Záchranáři se
snažili dojet na místo co nejrychleji.
Zdržení mohlo nastat dvojitým nabíráním tísňové výzvy, nejdříve přes
linku 112 a pak u nás, na lince 155.
Proto doporučujeme volat rovnou
linku 155, kde je tísňová výzva hned
během hovoru předávána výjezdovým skupinám a nedochází ke zdržení,“ uzavřela Janečková.
Zapravdu jí dal i řevnický záchranář
Bořek Bulíček: „Stanete-li se svědky
situace, jež vyžaduje příjezd záchranářů, volejte linku 155 - linku 112
jen v případě, kdy bude třeba zásahu
všech složek integrovaného záchranného systému, jako je třeba větší dopravní nehoda.“ Volání na linku 112
se podle Bulíčka v případech, kdy je
potřeba »jen« záchranka, nedoporučuje. „Na druhém konci telefonu ne-

Opravený sál bude
k dispozici od 17. 2.

Skoro polovina února už je za námi
a na zimu to stále nevypadá. Třeba
už opravdu letos nepřijde a místo ní
přivítáme brzy jaro. Čekání na něj si
můžeme zpříjemnit masopustem,
který se v Zadní Třebani koná v sobotu 1. března, nebo dětským karnevalem naplánovaným na neděli 2. 3.
V současné době se opravuje podlaha v sále Společenského domu. Parkety jsou zbroušené, zbývá je jen nalakovat. Pro všechny sportovce i
další zájemce bude sál znovu k dispozici od pondělí 17. února.
Ráda bych vás také pozvala na Veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v úterý 18. 2. od 19 hodin ve Společenském domě. Na něm
se bude mimo jiné schvalovat dodavatel výstavby kanalizace - do té doby by měl být znám výsledek výběrového řízení.
Lucie PALIČKOVÁ,
starostka Zadní Třebaně

žení operátoři a volající se při vytočení čísla 112 dovolal do jiného kraje, než ve kterém se nacházel. Také
mohlo dojít k chybě v místopisu, a to
jak na straně volajícího, tak na straně hovor přijímajícího operátora.“
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
Miloslav FRÝDL

Z našeho kraje

ŘEVNIČTÍ NA LIPNĚ. V pondělí 3. února bylo slavnostně otevřeno Centrum integrovaného záchranného systému ve Frymburku na břehu lipenské
přehrady. Prostory zde nalezla kromě hasičů také Zdravotnická záchranná
služba Jihočeského kraje, která je zde provozována pod hlavičkou řevnické
záchranky Trans Hospital. Ta na Lipně působí od srpna 2004. Centrum ve
Frymburku stálo přibližně 37 milionů a patří k nejmodernějším v republice.
Text a foto Bořek BULÍČEK, Řevnice
sedí záchranář, ale operátorka hasi- vždy vyslána nejbližší volná posádčů. Ta je sice školena na přijetí tís- ka ZZS. Pokud v daný okamžik není
ňové výzvy, ale ne jako kvalifikova- k dispozici ať už proto, že je u jiné
ný personál obsluhující operační st- události, či třeba pro poruchu vozu,
řediska záchranky. Hovor tudíž stej- jede k případu další posádka v pořaně musí přepojit na tísňovou linku dí dle dostupnosti místa. To podle
ZZS, kde si ho převezme dispečer či řevnického záchranáře vysvětluje,
operátor. Ten pošle sanitku, případně proč do Svinař přijela sanita z Dobřímůže telefonicky asistovat volající- še. A proč to trvalo tak dlouho? „Homu při ošetření postižené osoby.“
vor na záchranku mohl být pozdě
Bulíček potvrdil i fakt, že k zásahu je přepojen, případně mohli být přetí-

U Berounky a pod Brdy stále přibývá lidí

Poberouní – Kraj kolem Berounky je známý tím, že je oblíbeným místem k
bydlení. Lidé se sem stěhují v hojném počtu. V poslední době výrazně přibylo obyvatel obou Třebaní i Svinař.
V Zadní Třebani bylo k 31. 1. 2014 evidováno už 800 obyvatel. To je o 234
lidí více než v roce 2000, kdy tu žilo 566 lidí. Ještě dramatičtěji se zvětšuje
Třebaň Hlásná. „Naše obec se od roku 2003 rozrostla o 440 obyvatel. Nyní
jich má 900, zatímco ještě v roce 2003 tu žilo 460 lidí,“ uvedl starosta Vnislav
Konvalinka s tím, že od roku 1945 do roku 2003 se počet obyvatel »jeho«
obce pohyboval mezi 440 a 460. Ve Svinařích žilo k 1. září loňského roku 613
lidí, o rok dříve to bylo 587.
(lup, pef)

Mladí řevničtí umělci triumfovali v soutěži ZUŠ

Řevnice, Roztoky - Hned 7 houslistů ze Řevnic postoupilo do okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na housle, jež se konalo 6. 2. v Roztokách u Prahy.
„Všichni mladí houslisté získali první místo a pět z nich postoupilo do krajského kola,“ sdělila učitelka Lenka Kolářová. Magda Routová se dokonce
stala absolutní vítězkou s nejvyšším možným počtem bodů.
Klavíristé okresní kolo absolvovali 7. 2. v Dobřichovicích. Emma Muellerová skončila 2., osmiletá Kamila Kolářová se coby téměř nejmladší účastnice stala absolutní vítězkou a postoupila do krajského kola.
(pef)

Děti dostaly dárek, maminky pamětní list

Měla krádež maskovat
zpronevěru?
(Dokončení ze strany1)
Řevničtí policisté podle Dlaska pracují i s verzí, podle níž zaměstnankyně prodejny (1977) zpronevěřila
hotovost a zboží v celkové hodnotě
40.000 Kč. „Věděla, že všechny
údaje jsou vedeny na počítači a krádeží na objednávku se mohla snažit
zahladit trestnou činnost,“ uvedl velitel. Dodal, že po odvysílání reportáže o případu v TV Prima se ozvali
diváci, kteří poznali možného pachatele vloupání. „Proto dále pracujeme i s informacemi od občanů,“
uzavřel Jiří Dlask.
(mif)

Pět nedávno narozených dětí bylo uplynulý pátek přivítáno mezi občany
Zadní Třebaně. Děti dostaly dáreček a přání, maminky zase pamětní list a
květinu. Setkání zpestřily děti z místní mateřské školy, které zazpívaly písničku a řekly dvě básně. (lup)
Foto NN L. PALIČKOVÁ

* Dětský karneval se uskuteční 22.
února od 14.00 v Sokolovně Hlásná
Třebaň.
(pef)
* Přesně 60 lidí se během pěti dnů
podepsalo v obchodě ve Svinařích
pod celostátní petici proti rušení venkovských pošt. Podpisů by se sebralo i více, každý, kdo do krámku přišel, se okamžitě k petici připojil, ale
došel podpisový arch.
(box)
* Šestý ročník soutěže na téma Poznej svého hrdinu vyhlašuje ZUŠ
Řevnice. Je určena žákům základních škol v regionu Dolní Berounky
a Mníšku pod Brdy ve věku 5 - 15
let. Kresby, malby, grafiku, fotografie a plastiky můžete posílat do 8. 4.
Vernisáž výstavy prací a slavnostní
vyhlášení vítězů se odehraje 14. 4. od
16.00 v řevnickém Zámečku. Více na
www.zus-revnice.cz.
(pef)
* Půlhodinový pořad sestavený z
písniček, jež jsou na nové desce kapely Třehusk, odvysílal 2. 2. Český
rozhlas České Budějovice. Se stanicí
si můžete zasoutěžit o 3 CD Třehusku: stačí do 17. 2. poslat na její adresu (U Tří lvů 1, 370 01 Č. Budějovice) či na e-mail zdenek.vorac@rozhlas.cz správnou odpověď na otázku
Co znamená slovo Třehusk. Záznam
pořadu je na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3054509.
(pef)
* Informační brožura Radotínský
KudyKam je nově ke stažení na stránkách Městské části Praha 16. Najdete zde aktuální informace pro rok
2014 – o samosprávě, úřadu i o dalších institucích a organizacích působících v Radotíně. Je zde přehled sociálních služeb, lékařů, církevních
organizací, škol, kulturních zařízení,
zájmových spolků, sportovních klubů i dětských hřišť. Opomenut nebyl
ani kalendář akcí či kontakty pro případ nouze, havárií a poruch. (kad)
* Oběšený muž středního věku byl
9. 2. dopoledne turistou objeven u vyhlídky lomu Amerika poblíž Mořiny.
Lékařka záchranky přivolané ze Řevnic mohla už jen konstatovat smrt.
Událost vyšetřuje policie.
(bob)
* Vážné zranění kolene si při řezání
dřeva motorovou pilou způsobil
mladý muž 6. 2. v Řevnicích. Záchranka jej převezla do nemocnice na
Karlově náměstí v Praze.
(bob)
* Kolnu u chaty v Zadní Třebani vykradl neznámý zloděj. Odnesl kotoučovou i přímočarou pilu, elektrickou
sekačku, kultivátor půdy a ruční nářadí. Majitelka má škodu 11.000 korun.
Hedvika KASLOVÁ
* Auto vyjelo do pole a převrátilo se
na střechu 27. 1. mezi Lečí a Skuhrovem. Nehoda se obešla bez zranění, řevničtí hasiči vůz zabezpečili
proti ohni a vrátili zpět na kola. (pav)
* U dvou pádů - starší ženy v Řevnicích a staršího muže v Černošicích
- zasahovali řevničtí záchranáři 4. 2.
Oba zranění skončili se zlomeninou
krčku stehenní kosti na operačních
stolech pražských nemocnic. (bob)
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Byla jsem zhýčkaná rodinnými poměry
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 10)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Minulý díl
končil básní, kterou Anička jako
studentka vyšší školy sepsala svému tatínkovi k Vánocům.
Mnohokrát v životě, když jsem se
bála o své děti, vzpomněla jsem si na
tatínka a vždy ho v duchu prosila za
odpuštění. Vzpomněla jsem si i na
moudra mojí babičky, která říkala: I
ten spravedlivej sedmkrát za den zhřeší či Slunce nezapadej nad hněvem
vaším… A my jsme spolu tenkrát nemluvili skoro čtvrt roku!
Mám teď tu báseň před sebou a vzpomínám, jak to tenkrát bylo: přišel
Štědrý den, po večeři se rozdaly dárky, tatínek dostal ode mne tu veršovanou pohádku a zase slunce vysvitlo a doma byla zase pohoda! Maminka mi pak po létech prozradila, co jí
tatínek řekl ve slabé chvíli: „ Ona je
po mně, já bych taky nemluvil!“ A
maminka k tomu dodala: „Ty jseš
celej otec, i ta jeho nátura !“
Tady je na ukázku pár veršů; připomínám, že »autorce« bylo tenkrát
sedmnáct let.
Krajinou temnou mladý poutník kráčí
déšť hrozivý šat i vlasy mu smáčí.
Burácí hrom, blesk protíná nebe,
poutníče, skryj se, sic zabije tebe.
Toť jak by ďáblů divoké roje
tropily v povětří zlé rejdy svoje.
Nebo snad Luciper, pekelný vládce
rukou svou ztrestat chce rohaté zrádce?
Kdyby snad satan sám za bouřné noci
zdržet chtěl poutníka silou své moci.

Nezdrží jej, neb on v blízké chvíli
dojíti musí k vytčenému cíli.
Pomíjí lesní propasti zrádné,
skáče přes horské potoky chladné.
Tu náhle zastaví, nabere dechu
a do kopce kvačí u velikém spěchu.
Za příkrou skálu se úzká cesta točí
v ta místa upírá jiskrné své oči.
Blesk prorazil tmu – vtom zjasní se
tvář bledá,
ku nebi hrad se majestátně zvedá.
Celá báseň má čtyřicet pět čtyřverší!

Možná je časem někam zařadím - ne
snad, že bych si zakládala na jejich
výjimečnosti, spíš jako důkaz, čím
se může zabývat mladé děvče, má-li
problémy. Naštěstí se vše v dobré
obrátilo a já znovu děkuji bohu, že
jsem vyrůstala v naší rodině. Nemá
každý takové štěstí na rodiče, jako
já. Proč jsem tenkrát zazlívala tatínkovi ten povyk? Proto, že jsem na to
nebyla zvyklá! Tatínek nám vyprávěl pohádky, hrál na housle, uměl
pracovat se dřevem, náš dům voněl

jablky a medem... To jsem měla ráda, tomu jsem rozuměla: byla jsem
zhýčkaná rodinnými poměry, proto
ta moje reakce! Nemluvit s tatínkem
takovou dobu, kdo to kdy slyšel?!
Ale časem člověk lecčemu porozumí
a pochopí, že se může stát i to, čeho
se nejvíc obává. Na to si vzpomenu,
když se bojím o děti; a vždycky prosím tatínka o odpuštění. Tatínek se,
chudák, tenkrát bál, že mě najde v
rokli bez dechu… (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

LED osvětlení
tlení = úspora 80-90%
na spotřebě elektrické energie, než běžné žárovky.
ivotnost je 50 krát del
delší než u běžných žárovek
Životnost
ivotnosti
Nízké náklady na údržbu – vzhledem k dlouhé životnosti
kých kovů
Bez obsahu rtuti a těžk
Analýza a návrh řešení Vám
ám na míru vytvo
vytvoříme
íme zcela zdarma*.
Financování pomocí splátek
tek bez navýšení.
na
Vyplatí se předělat
lat celý
cel dům
m – ná
návratnost
vratnost
tnost investice cca 1,5 roku.

Zvolíte-li si LED osvětlení,
tlení, nebudete zklamáni!
*při
řii nákupu na na
naší prodejně

SLEVA na LED osvětlení
při předložení tohoto inzerátu
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Fotografie vyhotovíme
á karta a jiné).
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(CD/DVD, flash disk, paměť

Formát 10x15 za

1,90 Kč

sleva

35%
20 Kč/ks

12,90 Kč/ks
č/ks
Alkalické baterie
ba
Philips

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz

Strana 11, REKLAMA

Naše noviny 3/14

!

MQW¥GNP¡"UMNGRGPë
"
Poo xUgvgpqxkvﬁo"uejqfkšvk"
P
xUgvgpqxkvﬁo"uejqfkšvk"
vg"
uuguvqwr
guvqwr vg"
mﬁﬁjq"umngrgp 00""
do ¦¦ƒogemﬁjq"umngrgp
ƒogem
P
Pgp
gp "vq"ngfclcmﬁ"umngrgp
"vq"ngfclcmﬁﬁ"umngrgp ##""
Z
abydleli
Zabydleli
se v pEo"vqvkž"xqfp
pEo"vqvkž"xqfp m
se
m."."
ccpfEn."x
pfEn."x nn{."7ctqfElpkeg."
{."7ctqfElpkeg."
rtkpeg¦pc"T]žk7mc"
rtkpeg¦pc"T]žk7mc"
glkej"rUƒvgnﬁ.
a llglkej"rUƒvgnﬁ.
Loutk
ky v žžkxqvp
kxqvp ""xgnkmquvk"
xgnkmqquvk"
Loutky
mal.
lluqw"f
uqw"f ngo"ak.
ngo"ak. mal.
gpgtvqxﬁ
Da
gmar T
Dagmar
Tgpgtvqxﬁ
gxpke.
zT
Tgxpke.

w
www.
ww. zamek-mnisek.cz
zamek-mnisek.cz
Q"x
" mgpfgej"rUkrtcxwlgog"fEvumﬁ"rtqjn
"
"
"
fm{"Eguvc"¦c"rqjƒfmqw."
"
" "
"
"
"
" " "
"
"
" " " "
Rwvqxƒp ""¦c"¦ƒogem#ok"umU
vm{"c"rtq"fqurEnﬁ"mncukemﬁ"rtqjn
fm{"K0"c"KK0"
okruhu.
Pc"fEvumﬁ"rtqjn
"
"
fm{"ug"tg¦gtxwlvg"pc"vgn0"7
" "
" " " ung"53:"7;2"483
" " "

Naše noviny 3/14

SPORT, REKLAMA, Strana 12

Končíme! oznámil tým blink-OFF
„NEUNESLI KONTUMACI,“ VYSVĚTLUJE ORGANIZÁTOR ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU ODSTOUPENÍ JEDNOHO Z DRUŽSTEV
Řevnice - Bandy cup, jehož sedmnáctý ročník se od začátku roku
sobotu co sobotu hraje na speciálně pro tuto příležitost vybudovaném hřišti za fotbalovými kabinami v Řevnicích, se přehoupl do
druhé poloviny. Tým blink-OFF,
který ještě před dvěma týdny vedl
tabulku, uplynulý víkend z turnaje
odstoupil.
„Jeho hráči neunesli kontumaci z minulého týdne,“ komentoval to lakonicky jeden z organizátorů Bandy cupu, člen týmu Bája Pic Jiří Tlášek.
„Do zápasu s IQ Ouvej totiž nasadili
hráče, který nebyl na soupisce, čili
tzv. »načerno«. Body tím pádem získal kontumačně jejich soupeř.“
V dalších bojích, které vyvrcholí finálovými zápasy první březnovou
sobotu, tedy pokračuje už jen šest týmů. „Odstoupení jednoho z účastníků nám mimo jiné zkomplikovalo
právě i rozlosování pro závěrečné
play-off, budeme muset vymyslet
nový systém,“ dodal k tomu Tlášek,
který si ale jinak uplynulé dva herní
víkendy nemohl vynachválit: „Přálo
nám počasí a oba dny dorazilo i hodně diváků.“
Po pěti kolech si vedení v soutěži
upevnilo družstvo Bája Pic, naopak
Boston zůstává poslední. „Někteří
hráči tohoto týmu na hřišti nemají na
hřišti co dělat, hokejku mají akorát
na opírání,“ rýpl si Tlášek, podle kte-

Výsledky z 1. února:

IQ Ouvey - Samotáři 3:5
blink-OFF - Bája Pic 2:3
Citrus Team - IQ Ouvey 5:1
Boston - Kojoti 4:2
Bája Pic - Samotáři 1:0
blink-OFF - IQ Ouvey 0:5
Boston - Citrus Team 1:3
Kojoti - Bája Pic 2:3
Samotáři - Citrus Team 3:2
Kojoti - blink-OFF 1:3
Bája Pic - Boston 5:2

Výsledky z 8. února:

TUHÉ BOJE . Jedna z lítých řeží letošního ročníku Řevnického Bandy cupu.
Foto Pavel JÍLEK
rého je letos poměrně vyrovnaný st- 1/ Bája Pic (26 bodů)
řed tabulky. „Teď se začne bojovat o 2/ Samotáři (19)
každý bod – všichni si budou chtít 3/ Citrus Team (16)
připravit co nejlepší pozici pro play 4/ IQ Ouvey (14)
off,“ uzavřel organizátor.
5/ Kojoti (14)
Tabulku střelců zatím vede Jiří Pita- 6/ Boston (6)
Miloslav FRÝDL
uer mladší z týmu Bája Pic, jenž soupeřům nasázel 22 branek, před Michalem Sklenářem z IQ Ouvey a Vítem Němečkem z Kojotů, kteří zaznamenali shodně 16 zásahů. V kanadském bodování je situace obdobná 1. Pitauer (29 bodů), 2. Němeček
(25), 3. Sklenář (20).
Průběžné pořadí po pátém kole:

Samotáři - blink-OFF 5:0 (kont.)
Citrus Team - Kojoti 2:3
Bája Pic - Samotáři 2:2
Kojoti - IQ Ouvey 2:3
blink-OFF - Bája Pic 0:5 (k)
Citrus Team - IQ Ouvey 1:2
Boston - Samotáři 1:3
Kojoti - blink-OFF 5:0 (k)
Bája Pic - Citrus Team 2:0
IQ Ouvey - Boston 5:2
Samotáři - Kojoti 4:1
blink-OFF - Boston 0:5 (k)
IQ Ouvey - Bája Pic 2:3

Relaxační a sportovní masáže
Mobilní masérka Marcela Soukupová
Zadní Třebaň a okolí do 15 km

e-mail: soukupova.ma@seznam.cz
tel.: 774 941 292
Aerobičky vybojovaly stříbro a bronz

CESTOU NA SRAZ. Řevničtí a mokropesští účastníci motorkářského srazu
Zimáč v Jizbicích.
Foto Pavel ZÁbRaNsKý

Motorkáři se sjeli do Jizbic
MOKROPESŠTÍ VEZLI ORIGINÁLNÍ DAR - EROTICKÝ STROJ
Řevnice, Jizbice - Na asi nejchladnější den letošní zimy připadl motorkářský sraz Zimáč každoročně
pořádaný Jawa klubem 1961 v Jizbicích u Čechtic. Do lesního tábora se 25. 1. vydalo na 400 motorkářů z celé ČR. Nechyběla ani parta nadšenců z Řevnic a Mokropes.
Teploměr ukazoval nepříjemných 12
stupňů pod nulou. To však přítomné
od tradičních soutěží, jako je třeba
jízda strojů na sněhu, neodradilo.
Celý víkend byl koncipován v duchu
radovánek drsných chlapců a žen,

kteří si také program až do nedělního odpoledne náležitě užívali. Zpestřením srazu bylo předání originálního dárku jedné z pořadatelek. Erotický stroj v podobě motocyklu pochází z dílny Karla Kadeřábka z
Mokropes, který je mj. autorem plovoucího trabanta kotvícího na Berounce v Dobřichovicích. „Po autě,
které umí plavat, jsem vyrobil další
legrácku pro potěšení,“ uvedl Kadeřábek s tím, že se výrobě podobných
»srandastrojů« hodlá věnovat i nadále.
Helena PELIKÁNOVÁ

Naše noviny - XXV. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých

PRVNÍ ZÁVODY. Aerobičky z AC Olympia Všenory se zúčastnily prvních
letošních závodů - Novoročního aerobiku v Praze 14. Získaly jednu stříbrnou medaili (Anežka Černá) a jednu medaili bronzovou (Tereza Chlupáčová). Ani ostatní závodnice nedopadly špatně – většina z nich postoupila do finále, kde statečně hájily naše barvy. V neděli 9. 2. se děvčata ze
Všenor zúčastnila Valentýnského aerobiku v Kralupech nad Vltavou. Ve
svých kategoriích získaly 6. místo - Terezka Chlupáčová, 5. místo – Meda
Hrazdírová, 4. místo – Bára Němcová a zlatou medaili si domů přivezla
Agátka Fialová.
Text a foto Katka ČERNÁ, Zadní Třebaň
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úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina; Karlštejn:
Obchod, Koloniál, čerpací stanice; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží
Plynbouda; Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod.
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

