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Už přes sto tisíc lidí
žádá: Nerušte pošty!
PETICI PODEPISUJÍ I OBYVATELÉ NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Už přes sto tisíc lidí
podepsalo petici za záchranu venkovských pošt. Mezi nimi i obyvatelé našeho kraje.
Petice iniciovaná starosty menších
obcí se snaží přimět vládu, aby nepřijala návrh Českého telekomunikačního úřadu, v jehož důsledku by zanikla více než třetina poštovních úřadů v
České republice.
Petiční akci vyhlásilo Sdružení místních samospráv (SMS) koncem minulého roku, kdy akutně hrozilo, že
vláda Jiřího Rusnoka omezí počet
povinně provozovaných pošt z 3220
na 2100. „Odstupující premiér Rusnok sice tento krok po našem apelu
neučinil, ale nevíme, jak se k věci

postaví nová vláda. Sběr podpisů
jsme proto prodloužili,“ uvedla
předsedkyně SMS Jana Juřenčáková, která stojí v čele petičního výboru, s tím, že k polovině února se podařilo shromáždit už přes 105 tisíc
podpisů obyvatel 840 obcí a měst. V
našem kraji se k petici připojili například Svinařští - během pěti dnů ji
v místním obchodě podepsalo šest
desítek lidí.
„Petice se obrací na vládu a parlament. Věříme, že hlas více než 100
tisíc občanů nebudou brát ministři
ani zákonodárci na lehkou váhu,“
uvádí další člen petičního výboru,
tajemník SMS Tomáš Chmela. (mif)
(Dokončení na straně 9)

V Zadní Třebani zemřela žena. Zabil ji metanol?

Zadní Třebaň – Zdravotníci, po nich policisté, kriminalisté a nakonec pohřební služba. Ti všichni se sjeli v neděli 23. 2. před polednem do Zadní
Třebaně, kde v místním penzionu U Mlýna zemřela jedenašedesátiletá žena.
Příčinu smrti určí pitva, které bude tělo podrobeno až po uzávěrce NN, ale
policisté pracují s verzí, že ženu zabil metanol obsažený ve vodce, kterou
vypila v sobotu večer. „Podezření na metanol kriminalisté skutečně mají,
definitivně to však potvrdí či vyloučí až pitva,“ řekl iDNES mluvčí středočeské policie Pavel Truxa „Naše lékařka mohla konstatovat jediné: smrt,“
sdělil NN řevnický záchranář Bořek Bulíček, podle něhož mrtvá žena není
místní - v Zadní Třebani byla ubytovaná se svým přítelem.
(pef, mif)

Hlídejte si jízdní řád, dráhy chystají výluky!
Poberouní - Jezdíte vlakem na
trati mezi Berounem a Prahou?
Tak pozor, v příštích dnech to budete mít komplikovanější. České
dráhy nám »nadělí« výluky!
Ve dnech 3. až 7. 3. a 10. až 14. 3. se
bude pracovat na kolejích mezi Dobřichovicemi a Radotínem. V uvedené
dny se tedy musí cestující připravit

na to, že některé spoje nepojedou, jiné pojedou jinak, než obvykle.
Vlaky vyrážející z Prahy hl. n. v 8.50
(8820), 9.50 (8824), 10.50 (9916),
11.50 (9918), 12.50 (8832) a 13.50
(8836) budou ukončeny v Radotíně.
V úseku Praha-Radotín - Beroun budou odřeknuty. (Dokončení na straně 9)
(pef)

MEDVĚD KYTARISTA. Masopustní období spěje ke svému konci. V minulých dnech prošly masopustní průvody Svinařemi (na snímku), Halouny, Srbskem či Všeradicemi. (Viz strana 2)
Foto NN M. FRÝDL

Sport miluju, je to meditace, zábava, naplnění...
Zadní Třebaň - Hana FrydricHová je učitelka, kajakářka,
vedoucí zadnotřebaňského rodinného centra Babočka. Stále aktivně sportuje, i když v krátké době
očekává příchod třetího miminka
na svět.
Ze sportovních odvětví ji baví téměř
všechno a v některých sportech si
sáhla i na příčky nejvyšší. „Úspěchy
v soutěžích jsou ale věcí relativní,“
tvrdí.
Jak to máš obecně se sportem?
Běhám, plavu, skáču, pádluju, lyžuju, běžkuju, a tím cítím, že žiju!

NA VODĚ. Hana Frydrichová s dcerou Aničkou. Foto T. FRYDRICH

Sport jednoduše miluju. Je to pro
mě meditace, zábava, naplnění, setkání s kamarády, setkání sama se sebou, s přírodou... Vnímám dokonalost lidského těla, že nám umožňuje
se pohybovat, cítit déšt, slunce, vítr.
Ty jsi ale nejvíc závodila na vodě,
že ano?
Jezdila jsem na nejrůznějších plavidlech, ale nejvíc jsem závodila na
kajaku. Vybrala jsem si divokou vodu, je totiž nádherná, neovladatelná,
živá. Musíš se s ní sladit, spojit, stát
se tím živlem, nepřepereš ji silou,
ani taktikou. (Dokončení na straně 12)

Největší fašaňk je tu

Zadní Třebaň - Hlásná Třebaň. Neumětely. Lety. Svinaře. Slivenec. Halouny. Mokropsy. Všeradice. Srbsko. Beroun... Tam všude už se od
začátku roku konaly oslavy masopustu. Největší »fašaňk« v kraji bude
tradičně poslední sobotu v masopustě, tedy 1. 3., hostit Zadní Třebaň.
I letos, už popětadvacáté v řadě, se
na zdejší náves sjedou desítky stánkařů z celé republiky, i letos zde vystoupí soubory Klíček, Notičky, Proměny, Třehusk, i letos tu řevničtí
ochotníci sehrají frašku a pochovají
Masopusta. Pak se maškary s muzikou vydají na tradiční obchůzku vsí.
(Viz strana 6)
(mif)
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Nejvíc se líbili Šmoulové a Teletabis
DALŠÍ MASOPUSTNÍ VESELICE SE KONALY POD BRDSKÝMI KOPCI - V HALOUNECH A VE SVINAŘÍCH

VYRÁŽÍME! Malé i velké maškary se řadí k masopustní obchůzce Svinařemi. LESA PÁN. Na masopust do Haloun dorazil i lesní muž či maskovaný brdský
Foto Lucie BOXANOVÁ bojovník.
Foto Ivan FEJFAR
Letošního masopustu jsme si 15. 2. Nejlepší občerstvení masopustnímu bude konat příští svinařský maso- delných zombíků, za nimi kráčel půve Svinařích dosyta užili. Od rána reji připravila Jitka Straková. Králem pust. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře vabný anděl, kovboj s poníkem a mastála na plácku před hospodou U Lí- masopustu byla porotou v čele s
lým jezdcem... Průvod dostal od Vlapy fronta na zabijačkové pochutiny. Anetou Hrubou zvolena Šmoulí rodi- Právo předal starosta
dimíra Roztočila, starosty Svinař,
Bohužel na nás, kteří jsme přišli na na s Gargamelem. Díky zúčastněným O týden dříve se konal IV. Masopu- pod které Halouny patří, Masopustní
»oficiální otevírací dobu«, zbylo už maskám, hospodyním za perfektní stní průvod v Halounech. „Letos je právo k reji a veselí až do půlnoci.
jen pár jitrnic a smutný pohled prázd- pohoštění, kapelám Třehusk a Huml nás zase o něco víc,“ šumělo davem. Obchůzka po staveních byla posílena
ných přepravek. Vše zmizelo rychlo- Band za skvělý hudební doprovod a O překvapivé masky nebyla nouze: výborným občerstvením hospodyněk
stí blesku - díky všem, kteří pro nás už se těšíme na 31. 1. 2015, kdy se úžasní Avataři korzovali vedle straši- a hospodářů, kteří nás přivítali a pozabijačku připravovali!
hostili. Na oplátku jim Král MasoHned po obědě se v hospodě začaly
pustu popřál bohatou úrodu v nadscházet první masky, a to jak tradiční
cházející sezóně a hospodyňky si za(medvěd s medvědářem, cikáni), Poberouní - Čekáte, kdy už konečně začne pořádná zima? Čekáte marně, zi- tančily s Medvědem. Nejlepší masku
tak originální (Shrek s Fionou, Fred- ma nezačne. Už skončila. Alespoň podle meteorologů.
v kategorii dospělých, získala partičdie Mercury s vysavačem, Šmoulí „Nepočítáme s tím, že by se ještě v nadcházejících týdnech objevila nějaká ka Teletabis, v dětské kategorii zvítěparta s Gargamelem či Tříděný od- studená epizoda,“ uvedl pro server Aktuálně.cz Petr Dvořák z Českého hyd- zil lesní skřítek Fabiánek.
pad). Ve 13.00 se za doprovodu ka- rometeorologického ústavu (ČHMÚ). „Je možné, že se dočkáme krátkodo- Masopustní průvod zakončil pouť
pely Třehusk vypravil průvod šede- bé sněhové přeháňky, ale rozhodně nepočítáme s žádnou vydatnější sněho- tradičně v hospodě U Zrzavého pavisáti osmi maškar obcí. Jako každý rok vou pokrývkou, a to ani na horách,“ dodal s tím, že nadprůměrné teploty, ána, kde si hosté pochutnali na vepse během cesty hodnotila nejchutněj- jichž jsme si užívali v minulých dnech, budou pokračovat. V následujících řových hodech. Za doprovodu kapeší kobliha a nejlepší občerstvení. dvou týdnech by se teploty měly držet dlouhodobých statistik, ze kterých ly Trombenik se tancovalo, dupalo,
Průvod dorazil do cíle již za tmy, a ČHMÚ vytváří dlouhodobé předpovědi. „Konec měsíce února by mohl být zpívalo a soutěžilo do pozdních vetak se mnozí z nás vypravili rovnou lehce pod průměrem, ovšem jak pokračuje roční doba, tak teploty vzrůsta- černích hodin. Všem zúčastněným
domů fandit českým hokejistům. Ve- jí. Takže i ty podprůměrné teploty budou vyšší, než ty současné nadprů- děkujeme za přispění k dobré náladě.
černí zábavu jsme si pak všichni užili měrné,“ sdělil Dvořák, podle kterého bude mít předjaří vzhledem k nižším Hospodyňkám a hospodářům děkuza doprovodu Huml bandu, který srážkovým úhrnům charakter jara a bude teplejší, než bývá jindy. Podobně jeme za výborné pohoštění i za sponhrál až do rána. Při zábavě byla vy- to prý bude i se sněhem. „Na horách je velmi málo sněhu a předpokládáme, zorské dary do tomboly a soutěží.
hlášena nejchutnější kobliha - loňské že roztaje minimálně o tři neděle dříve, než v jiných zimách. V dubnu už po
Lenka DVOřÁkOVÁ, Halouny,
(mif)
prvenství obhájila Alena Vanková. něm na českých horách nebude ani stopy,“ uzavřel meteorolog.
Helena PELIkÁNOVÁ

Zima už skončila! tvrdí meteorologové

Děti putovaly z Kloboukova do Sněhulákova
BUDOUCÍ ŠKOLÁCI DORAZILI K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY
Do Sněhulákova se vydali budoucí
zadnotřebaňští školáci. Jak takový
výlet vypadal?
Na první zastávce v Kloboukově dostaly děti za úkol vystřihnout barevný hrnec pro sněhuláka, který je měl
provázet při celém putování. Učitelky mezitím nenápadně zkoušely, zda
děti znají barvy a jak se jim daří zacházet s nůžkami a lepidlem.
Potom následovala vesnice Vločková Lhota. Děti počítaly vločky, zjišťovaly, kde jich je více a kde méně,
některé předvedly i znalost číslic.
Třetí zastavení bylo pod Sněžníkem.
Zde na malé návštěvníky čekal nelehký úkol: sestavit obrázkový příběh. Děti venku stavěly sněhuláka co musely udělat nejdříve a co potom? Vyučující sleduje logické uvažování dětí a také to, jak se dokáží
při srovnávání obrázků slovně vyjadřovat. Na mostě U Ušatých čepic
měly děti za úkol sněhuláčka pěkně
ozdobit barevnými korálky. Musely
je navléknout na drátek v pořadí,
jaké viděly na vzoru před sebou.

VE SNĚHULÁKOVĚ. Jedno z dětí u
základní školy.
Učitelky si všímaly, jak dokáží děti
vyhledat korálky podle barvy a navléknout je ve správném pořadí.
Na Veselé sjezdovce se děti proplétaly nástrahami hned tří záludných

zápisu do první třídy zadnotřebaňské
Foto Hana TLÁSKALOVÁ
sjezdovek. Musely projet jejich středem, nedotknout se okrajů a nevyjet
z dráhy. Potom zkoušely nakreslit
postavu lyžaře a podepsat se. Zkrátka nepřišel ani sněhuláček-průvod-

ce, kterému na tomto stanovišti přibyl nos, oči a knoflíky. Učitelky sledovaly, zda děti správně drží tužku.
Nejoblíbenější disciplina se nacházela U Tří koulí. Zde se děti měly
trefit třemi papírovými koulemi do
připravené bedny. Jejich budoucí
kantorky se dívaly, kterou ruku děti
při této činnosti používají.
V Mašličkovicích jsme sněhuláčkovi, který nás stále provázel, uvázali
krásnou mašli a v hostinci U Zmrzlíka budoucí školáci »upekli« krásné
zákusky z barevných geometrických
tvarů. Jejich jednotlivé vrstvy musely na sebe poskládat přesně podle instrukcí učitelky.
Naše putování skončilo ve Sněhulákově, kde děti nemocnému sněhuláčkovi přednesly báseň nebo zazpívaly písničku. Potom sněhuláček zase ožil a caparti si šli pro odměnu.
Všichni budoucí školáci si odnesli
pamětní listy a krásné »sněhuláčí«
dárky od žáků základní školy.
Pavlína FIALOVÁ, ředitelka
ZŠ a MŠ Zadní Třebaň
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Školní jídelny? Většinou strašné...
MONIKA KOPECKÁ Z ŘEVNIC JE KOORDINÁTORKOU PROJEKTU SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA
Řevnice - Kurz zdravého vaření se
konal 17. února v řevnické Bio
prodejně. Monika KopecKá a
Lucie Tatransky chystaly sladké
lahůdky určené především jako
svačinky dětem. Jáhlové bábovičky, ovesné lívance, rýžovo jablečný pudink s amasaké, zdravou
ořechovou nutellu, jáhlové kuličky, úžasné makové mléko... Do
přípravy zdravých delikates se zapojili všichni přítomní.
Moniko, překvapil mě zájem o váš
kurz. Máš pocit, že se ženy vracejí k
domácímu »poctivému« vaření?
Mě zase překvapuje to, že si ženy
chtějí najít čas, aby se naučily a dozvěděly něco nového. Všechny přece chceme, aby naše děti jedly zdravě a aby jim chutnalo. My jim vlastně neukazujeme žádné převratné novinky. Vycházíme z tradičních surovin, které se u nás jedly vždy. Jen je
přizpůsobujeme dnešku: chceme se
vrátit k poctivému vaření, ale zároveň nestrávit v kuchyni veškerý volný čas. Přestože nás to baví...
Zapojila ses do nového projektu
Skutečně zdravá škola, který se týká
zdravé výživy ve školách. o co jde?

Léčitel vysvětloval, jak

LÉČITEL. Roman Kindl v Řevnicích.
Foto Jan Cherubín

NA KURZU. Účastnice kurzu zdravého vaření, který se konal v Řevnicích.
Na konci minulého roku vznikla ini- západ. Oslovila jsem Lucku Tatranciativa rodičů a odborníků Skutečně sky, se kterou pořádám kurzy, a ta do
zdravá škola. Přijala jsem nabídku toho šla se mnou. Chceme, a také
dělat koordinátorku v regionu Praha- jsme to už udělaly, oslovit veřejnost
s nabídkou školních kurzů zdravých
pro děti. Už máme první
diagnostikovat nemoc svačinek
zájemce z Řevnic a Zadní Třebaně,
Třetí únorový víkend se konal v řev- tak jsme zvědavé, jak děti naše svanické čajovně unikátní seminář. činy přijmou. Iniciativa si klade za
Známý léčitel a bylinář Roman cíl změnit stravování ve školních jíKindl předávál své mnohaleté roz- delnách. Neříkám, že je to všude stmanité vědění o způsobu, jak diag- rašné, většinou ale ano. Mohli by o
nostikovat nemoc či spíše nerovno- tom vyprávět třeba rodiče dětí, které
váhu, a učil, jak správně vybírat mají specifická dietní omezení.
vhodnou fytoléčbu. Také se podrob- A jak je to s těmi miliony, které jste
ně rozebíraly hlavní příčiny nemocí na tom podle názorů »přejících«
a jejich souvislosti. Na semináři by- spoluobčanů vydělaly?
lo mnoho lidí s vyšším vzděláním - je Kdo mě a Lucku zná, ví, proč to děldobře, že se tyto nauky nebudou dis- áme. Naší jedinou odměnou je dobrý
tancovat jen na okraji tzv. alterna- pocit, že děláme něco pro ostatní.
tivní společnosti. Kindl byl spokojen Jsem pyšná, že se nám podařilo pros vážným zájmem účastníků o nauku. hloubit spolupráci s firmou Country
Pokud bude zájem i v budoucnu, rád Life. Ta nabídla dodávání bio surodo čajovny opět zavítá.
vin potřebných pro naše zdravé vařeDaniela rohlíčková, Řevnice ní. Díky tomu můžeme tuto aktivitu

Foto Petra FrÝDlová
nabídnout školám bezplatně. Takže
pokud nás chce někdo »odměnit«,
jsme připravené i pro další školy.
Helena peLIKáNoVá

Burzy chystají Řevničtí
i Dobřichovičtí
Řevnice, Dobřichovice - Burza sběratelských kartiček se bude konat
28. 2. a 14. 3., vždy od 15.00 v Klubovně Sokola Řevnice.
„Budete mít možnost vyměnit si své
kartičky s kamarády, nebo si za 5 Kč
zakoupit sběratelské balíčky z nabídky prodejních řetězců,“ zve Lenka Dvořáková z Klubovny.
Na březen se také chystají burzy
dětského oblečení, sportovního vybavení a hraček. Obě se budou konat v sobotu 15. 3. - první od 9.00
do 12.00 hodin v řevnickém kině,
druhá od 9.00 do 11.00 v Sále dr.
Fürsta Dobřichovice.
(pef, mif)

Máme radost z každého povedeného koncertu!
KAPELA SCB ZAČÍNÁ PŘIPRAVOVAT PÍSNIČKY NA PRVNÍ DESKU, SBÍRÁ NÁPADY NA KLIP...

Řevnice - Adam LANgr z Řevnic
je osobitý zpěvák mladé a nadějné
kapely ScB. Jeho podiová show je
pro mnoho z nás nezapomenutelným zážitkem. potkat ho můžete i
na závodech mopedů ve Svinařích,
případně jiných motorkářských
akcích.
Jak kapela SCb vlastně vznikla? A
kdo do ní patří?
Kapela zahájila svůj vznik před čtyřmi roky takovým samovolným způsobem. Postupně se sešla partička
kamarádů, začal se tvořit repertoár,
odehráli jsme pár koncertů. Přišly i
různé přestávky a teď naplno fungujeme něco přes rok. Současnou sestavu tvoří mimo mě kytaristé Jakub
Horký a Kryštof Chvojka, na basu
hraje Tomáš Spěvák, za bicí usedá
Tomáš Hejlek.
A co ten zvláštní název?
Název SCB (zkratka Space Cripple
Bastards) vznikl ještě před zrodem
kapely. Stalo se tak při psaní školní
povídky, jež pojednávala o vesmírných bastardech. A pak již Space
Cripple Bastards je na snadě. Nedávno jsme začali k názvu přidávat ještě

zkratku SCB. Je to přeci jen jednodušší a snáze zapamatovatelné.
Jak tvoříte? většina vaší produkce
je autorská, pokud se nemýlím...
Stále jsme ještě na začátku. Písničky
si píšeme sami. Zpravidla to začíná

nápadem, který se hraje, upravuje a
dotváří, až vyzraje do finální podoby. Největší problémy máme s texty.
Hodně si v tomto směru slibujeme
od začínající spolupráce s Alenou
Rytířovou. Mottem naší tvorby je

SCB. Nadějná kapela SCB, Adam Langr uprostřed.

Foto ArChIv

uvěřitelná pozitivní energie. Mě
osobně těší, že skladby postupem
času začínají nabývat na nápaditosti
a pestrosti.
Co považuješ za největší muzikantský úspěch? A čeho bys chtěl dosáhnout, s kým si třeba zahrát nebo zazpívat?
Asi je předčasné mluvit o muzikantských úspěších. Máme radost z každého povedeného koncertu, z každé
vydařené zkoušky. Na tento rok jsme
si toho naplánovali hodně. Vydali
jsme reedici triček a samolepek s novým logem, začínáme připravovat
materiál na první desku, sbíráme nápady na klip. A pak uvidíme.
A jak vidíš další cestu SCb: lucerna, Sazka Arena, las vegas...?
Za sebe budu rád, když se budu podílet autorsky i jako zpěvák na vzniku písniček, které si jednou bude
zpívat každý. Ale k tomu je dlouhá
cesta. Při jejím zdolávání nás můžete sledovat na Facebooku (SCB/Space Cripple Bastards). Dejte nám palec nahoru a budete neustále informováni o dalším dění.
Helena peLIKáNoVá
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Ochotníci zahrají pohádky i operu
V RADOTÍNĚ SE NA PŘELOMU ÚNORA A BŘEZNA USKUTEČNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA
Jedenáct divadelních inscenací, z toho dvě pohádky, to je program soutěžní přehlídky, která se uskuteční
od 28. února do 2. března v Kulturním středisku U Koruny v Radotíně.
Soutěžní přehlídka s výběrem na ná-

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE

(vš)

26. 2. 15.30 NĚŽNÉ VLNY
26. 2. 20.00 DK
28. 2. 20.00 CYRIL A METODĚJ
1. 3. 16.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
1. 3. 20.00 KRÁSNO
5. 3. 20.00 SHOW
7. 3. 20.00 VLK Z WALLSTREET
8. 3. 16.00 LEGO
8. 3. 20.00 BLÍZKO OD SEBE

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
24. 2. 17.00 FACEBOOK - ATLAS HUB
24. 2. - 28. 2. 20.00 (Út+Čt 17.30)
BABOVŘESKY 2
25. 2. 20.00 KOYAANISQATSI
26. 2. 17.00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ
27. 2. 15.30 VEJŠKA
27. 2.-2. 3. 20.00 (Pá-So 17.30) ANGELIKA
1. 3. 15.30 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
2. 3. 15.30 LEGO PŘÍBĚH
1. 3. - 2. 3. 20.00 (Ne 17.30) KANDIDÁT
3. 3., 8. 3., 10. 3. 17.30 BABOVŘESKY 2
3. 3., 5. 3., 8. 3. 20.00 (St 17.30) NONSTOP
4. 3. - 7. 3. 17.30 (St 20.00) ANGELIKA
4. 3. 20.00 KANDIDÁT
6. 3. 15.30 PRODLOUŽENÝ VÍKEND
6. 3., 7. 3., 9. 3. 20.00 Ne 17.30
PAMÁTKÁŘI
7. 3. - 8. 3. 15.30 DOBRODRUŽSTVÍ
PANA PEABODYHO A SHERMANA
9. 3. 15.30 BELLA A SEBASTIAN
9. 3. - 11. 3. 20.00 (Út 17.30) VAMPIRE
ACADEMY
10. 3. 13.45 LETADLA

rodní přehlídku činoherního divadla
pro dospělé i na národní přehlídku
činoherního divadla pro děti je přístupná veřejnosti. Diváci jsou samozřejmě vítáni - právě oni budou rozhodovat o Ceně diváků, která je pro
mnohé soubory větším oceněním
než postup na další přehlídky.
„Na přehlídku se přihlásilo mnohem
více souborů, než jsme mohli do konečného programu zařadit, snažili

jsme se vybrat inscenace, které mohou oslovit diváky všech věkových
kategorií i příznivce různých žánrů.
Proto jsou v programu dvě pohádky,
klasická dramata (např. detektivní
hra A. Christie Past na myši), hry
současné české dramatiky (David
Drábek: Koule) a dokonce i opera,“
říká Lenka Smrčková, předsedkyně
Amatérské divadelní asociace, která
přehlídku amatérského divadla orga-

nizuje už od roku 1990. Její součástí
jsou i veřejně přístupné semináře, na
nichž zkušení divadelní lektoři budou jednotlivá představení hodnotit.
Tato velká divadelní akce se v Radotíně koná poprvé. Věříme, že se nám
pro divadelníky podaří připravit příjemné prostředí a že hlediště bude
plné.
Dana RADOVÁ, Radotín

Program radotínské divadelní přehlídky

* Film Mrňouskové můžete vidět
25. 2. od 17.45 v baru U Emy Lhotka. Tentýž den od 20.00 zde promítají Lisabonský příběh.
(pef)
* Talk show se Simonou Babčákovou a jejími hosty - A. Karníkovou a
J. Bubeníkem - se koná 26. 2. od
19.00 v Klubové scéně U Koruny
Radotín. Vstupné 150 Kč.
(dar)
* Cestovatelské, horolezecké či jinak dobrodružné filmy se budou promítat 26. 2. od 19.30 v kavárně Jiná
káva Beroun. Vstupné 50 Kč.
(pš)
* Divadelní představení Čekání na
Magora, které je koncipováno jako
pocta básníkovi Ivanu M. Jirousovi,
můžete navštívit 28. 2. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Účinkují
Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá, vstupné 180 Kč.
(vš)
* Námořnický ples se koná 1. 3. od
19.30 v Clubu Kino Černošice. Hraje
Party Band, součástí programu je
předtančení. Vstupné 150 Kč. (sck)
* Dadaistické i secesně laděné obrazy malířky Aleny Melton Písařové
jsou od 4. 3. do 9. 4. k vidění i zakoupení v Modrém domečku Řevnice.
Vernisáž výstavy se uskuteční 11. 3.
od 19.00.
Šárka HAŠKOVÁ
* Kapela Neřež zahraje v menší
sestavě 7. 3. od 19.00 v Klubové scéně U Koruny Radotín.
(dar)
* DJ Ivan Xbass představí největší a
nejnovější disko pecky i žádané evergreeny 7. 3. od 21.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 50 Kč.
(sck)
* Besedu s Alicí Čermákovou na téma Muzeum umění v přírodě Insel
Hombroich 1 a 2, Německo hostí sál
Dr. Fürsta Dobřichovice 8. 3. od
19.00.
Vlaďka CVRČKOVÁ
* Zpívající rockoví kytaristé Pavel
Gregor a Vladimír Dvořák zahrají 8.
3. od 21.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 100 Kč.
(sck)
* Vernisáž výstavy obrazů Jitky Arazimové nazvané Pejskovití začíná v
Kulturním středisku U Koruny Radotín 9. 3. od 18.00. Od 19.00 program pokračuje kabaretem souboru
Antonín Puchmajer D.S.
(dar)
* Masopust s Lumkem můžete
absolvovat 11. 3. od 16.00 v Hostinci u Barchánků Mořinka.
(jok)
* Beseda s projekcí o nejposvátnější tibetské hoře Kailas se uskuteční
11. 3. od 19.00 v sále MKS Mníšek
pod Brdy. Fotografie z cesty, kterou
uskutečnila na jaře 2012, bude promítat a o cestě vyprávět Jaroslava
Pokorná z Mníšku.
(osm)
* Výstava nejzajímavějších modelů
sestavených z kostek známé stavebnice je do 16. 5. k vidění v Muzeu
Českého krasu Beroun. Součástí expozice jsou hrací koutky se stavebnicí pro děti. Michaela CíSAřOVÁ
* Dočasné muzeum veškerého sochařství je ve starém skladišti na nádraží Řevnice otevřeno každou první a
poslední neděli v měsíci, od 14 do
15.00 hodin.
Ivana JuNKOVÁ

Pátek 28. 2: 18.30 – Neil Simon: Podivné dueto, DS Gaudium, Radotín
20.30 – P. Palmade, Ch. Duthuron: Na útěku, DS Křoví Radotín
Sobota 1. 3.: 10.00 – J. Netrestová: Bětuška a Kleofášek, Divadlo Máj Praha
12.10 – M. Doleželová, R. Vencl: Výročí, Divadlo Jana Kašky Zbraslav
14.15 – V. Beran: Čarovný kámen, DS Vojan Libice n.Cidlinou
15.45 – David Drábek: Koule, DS „Ještě ne!“
18.00 – J.Duchek: Il Congelatore – Zmrazovač, Kočovné divadlo Ad Hoc
Neděle 2. 3.: 9.30 – A. Christie: Past na myši, DS Ucho, Uhříněves
13.10 – B. Štědroň: Globální slavnost, Comica Economica
15.00 – M. Ray Coonex: Vše nejlepší Henry, DS Maškara
17.40 – L. Nowra: Noc bláznů, Amatérský divadelní spolek Riyo
Další info na: http://www.mcpraha16.cz/10587_Kulturni-stredisko-Radotin

Šibík promítal záběry z kyjevských barikád

KINO RADOTÍN
25. 2. 17.30 DĚDICTVÍ ANEB KURVA
SE NEŘÍKÁ
25. 2. 20.00 PRODLOUŽENÝ VÍKEND
26. 2. 17.30 ZIMNÍ PŘÍBĚH
26. 2. 20.00 ŠPINAVÝ TRIK
27. 2. a 1. 3. 17.30 PAMÁTKÁŘI
27. 2. 20.00 NÁSLEDKY LÁSKY
28. 2. a 4. 3. 17.30 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ 3D
28. 2. 20.00 ANGELIKA
1. 3. 16.00 POŠŤÁK PAT 2
1. 3. 20.00 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
4. 3. 20.00 SUN LI A BÁSNÍK
5. 3. 17.30 ANGELIKA
5. 3. 20.00 RIVALOVÉ
6. 3. 17.30 PAMÁTKÁŘI

Ve čtvrtek 6. února byla řevnická kavárna Modrý domeček přeplněna návštěvníky, kteří se přišli podívat na besedu a zahájení výstavy Jan Šibík Stories. Fotograf Jan Šibík promítal a slovem uváděl své nejčerstvější záběry z barikád v Kyjevě, odkud se vrátil před pár dny. Prohlédli jsme si i
fotografie z Palestiny, z arabské revoluce v Egyptě nebo HIV pozitivních lidí umírajících na Ukrajině. Smutné příběhy autor obveselil několika záběry ze svateb, které momentálně fotí, aby měl peníze na obživu a cesty. Po
dvaceti letech spolupráce s ním časopis Reflex rozvázal pracovní poměr,
proto nyní organizuje workshopy reportážní fotografie. Ten příští bude v
Istanbulu. Beseda se odbývala v přátelském duchu, Šibík odpovídal klidně
i na velmi osobní a emotivní otázky. Výstava bude v Modrém domečku k
vidění do 3. 3. Šárka HAŠkoVá, Náruč Řevnice Foto karel GReGoR

»Holky« na plese tančily Hasiči, has!
Na plese tetínských hasičů, který se
konal v Srbsku, účinkovala 15. 2.
skupina žen z Hlásné Třebaně, jež si
říká Holky v rozpuku. Nacvičily
jsme taneček na píseň Hasiči, has!
Zapůjčily jsme si helmy a sekerky,
Hanka Neslerová připravila hadice.
Sál byl krásně nazdoben a skoro celý
zaplněn. Trošku jsme se občerstvily
a naskočily na parket. Lidé se bavili
a odměnili nás obrovským potleskem. Myslím, že to opravdu bylo
povedené! Kapela hrála známé písničky, tak jsme si zazpívaly, zatancovaly, chvilku poseděly, popily
vínko i pivko, snědly párky, které
jsme dostaly za odměnu a vykročily
k domovu. Děkujeme za pozvání a příště to roztočíme ještě více!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

HASIČI, HAS! Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku při svém vystoupení na
hasičském plese.
Foto ARCHIV
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Všeradické pivo vybojovalo
v mezinárodní soutěži bronz
Skvělé třetí místo získal všeradický speciál v
konkurenci 150 pivovarů z 15 zemí světa na
pivní soutěži, která se konala v polovině února
v jihočeském Táboře.
Na medailové pozice v degustacích o Zlatou
pivní pečeť v Táboře dosáhlo 44 ze 150 pivovarů. V náročné konkurenci bodoval i Všerad –
spodně, ale i svrchně kvašené pivo z lůna Všeradovy země. Z jihu si všeradický speciál India
Pale Ale přivezl bronzovou pivní pečeť! Přitom
v kategorii ALE panovala největší konkurence,
degustátoři hodnotili rekordních 56 pivovarů!
Skvěle si vedl i Všerad polotmavý ležák 11%,
který v kategorii polotmavých piv z minipivovarů skončil na 4. místě.
„Výsledek je to ohromný. Mám velkou radost,“
pochvaluje si všeradický sládek Jiří Diviš.
Čtyřdenní maraton degustací opět ukázal, že
velikost pivovaru nemá žádný vliv na kvalitu
piva, které produkuje. Porota určila v každé ze
čtyřiadvaceti kategorií první tři místa. Objektivita a regulérnost průběhu odborných soutěží
jsou garantovány mezinárodními certifikačními
autoritami.
Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

POJĎTE SI DÁT. Majitel všeradického pivovaru Bohumil Stibal láká k ochutnávce. Foto NN M. FRÝDL

Umíte vytáhnout hadičku z nádrže na olej?
OBYVATEL VŠERADIC POPISUJE TRABLE, KTERÉ HO POTKALY PŘI MANIPULACI SE SEKAČKOU
Někdy se člověku stane, že udělá něco přesně tak, jak se má. Mně se podobné neštěstí stalo s novou sekačkou. Děl odborník: Po prvních pěti
hodinách práce vyměňte olej, a prodal mi na to speciální odsávačku.
Radostně jsem si stopoval první sekání, a když pátá odbila, vrhl jsem se
s odsávačkou na nový stroj. Tu mi
došlo, že jsem se zapomněl zeptat,
jak se se záludnou pumpičkou pracuje, kterou mám použít hadičku, a než
jsem na to přišel intuitivně, jedna z
hadiček mi uvízla v nádrži na olej.
I zavolal jsem na číslo označené v
záručním listě jako servis. Nikdo to
nebral. Zavolala jsem nazítří, se stejným úspěchem. Po čtyřech dnech

Práce na vodovodu
i kanalizaci pokračují

Letošní mírná zima vyhovuje všeradické radnici. Práce na výstavbě vodovodu a kanalizace pokračují bez
přerušení, čistírna odpadních vod již
byla zkolaudována a pětadvacet
domácností podél hlavní silnice od
Bykoše k Zámeckému dvoru, které
již měly hotové své přípojky, se mohly připojit. „V letošním roce ponecháváme likvidaci kalů bez poplatku,“ uvedl všeradický starosta Všeradic Bohumil Stibal s tím, že v závěru by se mělo napojit na 160 z celkového počtu 180 objektů.
Po pracích ve Školní ulici bude budována propojovací větev od obchodu směrem Na Draha a hlavní řady
v oblasti u staré školky. Od dubna se
bude dokončovat ještě pokládka
řadů směrem na Nesvačily a na Nové Dvory, kvůli čemuž bude omezen
průjezd. Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

pokusů jsem zavolal na druhé číslo
přímo do firmy. Slečna se omluvila,
že montéři mají napilno. Nejspíš je
hodně takových jako já, co si strkají
věci do sekaček a pak jsou nešťastní.
Slečna v recepci slíbila, že vyřídí
můj problém montérovi a ten se mi
ozve. Montér se mi nedovolal, ale
nevadí, dovolal jsem se já, opět jen
na recepci. Slečna mě ubezpečila, že
můj případ je v jednání, mechanik o
tom ví a vymýšlí radu. Prý mi zavolá, hned jak to vymyslí.
Za týden jsem dobrému muži zavolal
sám, přesněji řečeno mi to na servisu
nikdo nezvedl, ale slečnu jsem přinutil, aby mi mechanika zavolala k
telefonu. Byl to bodrý chlapík. Pravil, že je potřeba se dostat do olejové nádrže a hadičku vyklepat. Na takovou radu mi stačilo i mé humanitní vzdělání, ale nevzdal jsem se a nechal si vysvětlit, jak se dostanu do
olejové nádrže. „Odcvaknete deklík,
pod ním jsou tři šrouby, ty musí
pryč, pak odklopíte benzínovou nádrž, povolíte šroub pod ní a vyndáte
nálevku oleje. Tak se dostanete do
nádrže na olej a pak už musíte tu
hadičku vytřást.“
Poděkoval jsem a vrhl se na sekačku. Jediné, co z odborníkovy rady
platilo, bylo odcvaknout deklík. Dál
už bylo všechno jinak – kde neměly
být šrouby, tam byly a naopak, jejich
počet neseděl, ale venkoncem mě
konzultace nabila takovou odvahou,
že jsem se s gustem prosekal až k
olejové nádrži, vytrhl nálevku a kupodivu spatřil plastovou hadičku.
Nějak vyklepat, zněla rada mistra.
Myslel tím snad zdvihnout šedesát
kilo sekačky nad hlavu vzhůru koly
a třást s ní tak dlouho, než hadička
vypadne? Kam se v takovém případě

všude poděje benzín a zbytky oleje?
Mně do vlasů?
Sekačka zůstala na zemi a já jsem
během deseti minut přišel na to, že
se mi do otvoru nádrže nevejde víc
než jeden prst, a ten bude vždy zhruba o dva centimetry kratší, než je třeba. Zkusil jsem tedy chytit hadičku
kleštemi, ale v úzkém hrdle nešly rozevřít. Vypůjčil jsem si od ženy kleštičky na korálky, ale byly moc krátké. Čínské hůlky byly sice dost dlouhé, ale hadička v nich nedržela.
Napadlo mě, že ji přilepím. Prostrčil
jsem dovnitř kus silné lepicí pásky,
jenže mastnou hadičku ani nenapadlo, že by se jí měla chytit a nechat se
vytáhnout ven. Během následující
čtvrthodiny jsem alespoň čínskými
hůlkami úspěšně vytáhl lepicí pásku.
Pak jsem se rozhodl, že do hadičky v
nádrži navrtám dírku a vytáhnu ji
chycenou na nebozezu. Bohužel se
pod dotekem jeho hrotu smekala a
otáčela a navíc hrozilo, že se do nádrže pohrouží i nebozez. Pokus napíchnout ji na dlouhý hřebík vyšel
podobně naprázdno, ale přivedl mě
na myšlenku, že bych hřebík rozpálil
na ohništi, žhavý strčil do nádrže…
Ano, správně jste odhadli, že tento
nápad jsem zavrhl ještě dřív, než
jsem ho domyslel do konce.
Postupem času jsem kolem sebe a
sekačky nashromáždil takřka veškeré své vybavení truhlářské i zámečnické, leč hadička si dál hověla na
dně nádrže a mě už napadlo, že bych
ji tam prostě mohl nechat, ať se máchá v oleji. K tomu bych ale musel
získat požehnání od mechanika, což
znamenalo dva až tři týdny nesekat.
Nakonec jsem se rozhodl, že pokud
neexistuje žádný nástroj na vyndavání hadiček z nádrží, musím ho vy-

nalézt. Spotřeboval jsem spoustu
drátu, ale kýžený nový druh kleští se
zahnutým koncem byl na světě. Jimi
jsem snadno chytil hadičku na dně
nádrže a přitáhl ji k hrdlu. Pak už nebylo nic snazšího než přivolat kamaráda, aby mi podržel mé zbrusu nové
kleště s hadičkou u hrdla, a z téhož
drátu vynalézt ještě podběrák na hadičku v nádrži, který jsem pod ni
podvlékl a prudkým trhnutím za oba
konce současně ji vytáhl ven.
Celá operace stála i s demontáží a
montáží sekačky tři hodiny času,
zčásti ve dvou lidech. O likvidaci
spouště, která se kolem mého pracoviště vytvořila, nemluvě. Teď mám
chuť si založit živnost na vytahování
předmětů z nádrží. I když nevím, zda
existuje dost blbců, kteří si je tam
házejí.
Jan JÍCHA, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Maškarní řádění se koná 26. 2.
od 15.00 v Rodinném centru Betlém
Lochovice. Zvány jsou děti v kostýmech.
Barbora KÖNIGOVÁ
* Dvě výtvarné dílny pořádá Rodinné centrum Betlém Lochovice. Při
té první budou malí i velcí zájemci
3. 3. od 15 do 17.00 vyrábět dárky
pro maminky, babičky, tetičky, při té
druhé si 5. 3. od 15 do 17.00 namalují jarní motivy na sklo.
(bak)
* První letošní veřejné zasedání
obecního zastupitelstva Všeradic se
uskuteční 7. 3. od 18.00 v restauraci
Na Růžku.
(pš)
* Jedenáctý Turistický candrbál se
koná 8. 3. od 19.30 v restauraci U
Frajerů Hostomice. K tanci i poslechu hraje skupina Žakeři z Dobříše,
vstupné 50 Kč. Antonín KOTOUČ
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Při tanci jsem se začala cítit jako žena
ŘevnICkÁ lektOrka BŘIŠnÍCH tanCŮ: „Ze ZaČÁtkU JSeM SI PŘIPaDala JakO antItalent!“
Řevnice - Kristýna KracíKová je rodilá
Řevničanka. Dříve pracovala v realitní kanceláři, nyní na mateřské dovolené vyučuje břišní
tance v místním Sokole. Mimo hudbu a tanec
miluje svoji rodinu, se kterou se vydá ráda kdykoliv kamkoliv.
Jak jste se vlastně k břišnímu tanci dostala?
Úplnou náhodou. V roce 2001 si má maminka se
sestrou předplatily nově pořádané kurzy. Maminka
bohužel onemocněla, nemohla kurz dochodit a
permanentky se nevracely. „Přece to nepropadne..,“ přemlouvaly mamka se ségrou čtrnáctiletou
puberťačku, která nejraději nosila tepláky, volné
tričko a o ladných ženských pohybech neměla ani
páru. Moc se mi tam tehdy vážně nechtělo! První
hodiny, kdy nám cvičitelka, skoro hadí žena, předváděla ty nejjednodušší kreace, jsem se musela jen
smát a říkala si: Nikdy nemůžu své tělo přinutit,
aby něco takového provedlo...
Ale nakonec to vyšlo, že...
Zlomový bod přišel, když si ségra pořídila penízkový šátek. Ten před deseti lety vůbec nebyl levný
- kvalitní šátek nás tehdy stál kolem 1500 Kč.
Dnes si ho můžete pořídit na tržišti, v ethno obchůdcích či dokonce u Vietnamců za pár kaček!
Takže za všechno může šátek?
Sestra byla vždy ladnější, tanec ji od začátku bavil
a šel, ale přece jen s tím šátkem to byla tutovka!
Tak jsem si i já přála svůj šátek, hodní rodiče koupili a přišla změna. Vážně, najednou jsem pohyb
začala cítit, pohnula jsem bokem a koukám, cinkááám... Takže s ním vážně hýbu!? Moje křečovité a
krkolomné pohyby se s cinkáním šátku změnily na
celkem příjemné a časem i docela přirozené. S poznáním břišního tance přišla i změna mě samotné.
Při tanci jsem se začala cítit jako žena, do té doby
jsem byla spíš kluk - móda mě nezajímala, své nepopulární Venušiny křivky jsem se snažila schovat
do volných džín a co nejvolnějšího trička.
A co bylo dál?
Čím více jsem tancovala a procvičovala jednotlivé
prvky, samozřejmě již s nenahraditelným penízkovým šátkem, tím jsem se cítila lépe. Přesto, že člověk vydá neuvěřitelnou energii, z hodiny odcházíte nabití a veselí, protáhnete celé tělo, od ramen až

Senioři, již nemohou být sami,
mají v Dobřichovicích klub

Dobřichovice - Denní klub pro seniory, kteří
nemohou zůstat delší dobu sami doma, je otevřen od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin
v Dobřichovicích.
Klub nabízí lidem s omezenou soběstačností, po
cévní mozkové příhodě, s demencí atd. aktivně
prožité dny ve společnosti nejen vrstevníků.
V úterý 25. února se od 18.30 v klubu koná beseda s fyzioterapeutkou Jak pomáhat seniorům s
omezenou hybností a nezničit si při tom vlastní
zdraví. Více informací naleznete na www.barevnystrom.cz nebo na tel. č. 603 383 523.
(pef)

mináře. Když mi něco nešlo, trénovala jsem doma
třeba tři hodiny, než to bylo lepší. Prostě mě to
bavilo - měla jsem konečně opravdového koníčka.
Vždy jsem trpěla skoliozou zad, chodila na rehabilitace, masáže, cvičení. Když jsem se začala věnovat tanci profesionálně, v té době jsem učila tak
3-5 hodin týdně a navíc občas vedla semináře, záda přestala bolet. V začátcích jsem je určitě potrápila, než si tělo zvyklo, ale od té doby mi tanec přináší opravdu jen samá pozitiva.
Jak si vedete jako lektorka v Sokole?
Pro ty co s tancem začínají: Já jsem příklad toho,
že ač si člověk připadá jako antitalent, nebaví ho
to, nebo mu to ze začátku nejde, čas může všechno změnit. Podle mě je zlomový první půlrok, za
tu dobu bychom se, pokud nám pohyb sedne, měli
uvolnit. Pokud se vám to líbí, dělá vám to dobře,
ale zdá se vám, že vám to nejde, že se nemůžete
uvolnit, nevzdávejte to! Když se opravdu chce a je
trochu času, tak to jde! A největší pomocník? Penízkový šátek a u mě i sukně, která dodá elegantnost, něžnost, ladnost... Neříkám ale, že to musí
sednout každému - dnes je široký výběr pohybových aktivit a každý si vybere, která je právě pro
něj ta nejlepší. Mám šikovné dámy v Řevnicích,
už jsme středně pokročilí, takže můžeme tancovat
i choreografie. Pro mne je to hrozně velká odměna, když se na konci hodiny všechny sladíme a
jedeme dohromady sestavu. Krásně to vypadá jsem na ně pyšná!
Helena PELIKáNová

Svátek nových začátků...

BŘIŠNÍ TANEČNICE. Kristýna Kracíková.
Foto ARCHIV
po bedra. Zároveň, aniž byste o tom věděli, posílíte nohy, ruce, horní břišní svaly... Opravdu jsem
milovala řeči typu: „No jo, břišní tance, tam jen
třesete zadkem co?!“ Prostě kdo nezkusí, neví...
Co vás na břišním tanci nejvíce přitahuje?
Neuvěřitelná ženskost, hudba a celkový dojem z
tance mě okouzlil, takže jsem pokračovala v kurzech dále v Praze. Mezitím se sestra stala po absolvování různých seminářů lektorkou, a já už jen
netrpělivě čekala, až budu plnoletá, abych taky
mohla na dohodu vykonávat lektorskou činnost.
Nemohla jsem se dočkat, až se poprvé postavím
před zrcadla a budu moci tu krásu a tajemství tance šířit dále... Tancovala jsem pořád, chodila na se-

Podle starého keltského kalendáře se právě nacházíme v čase Anaganitos, v tmavé polovině roku a měsíci znamení vrby. Toto období je určené
svátkem Imbolc/Oimelang. Imbolc je podle našich dávných předků svátkem nových začátků, jeho čas končí jarní rovnodenností, která byla Kelty nazývána Meán Earraigh.
Podle starých keltských spisů se v tuto dobu světily zemědělské nástroje pro nadcházející rok.
Ohně zapálené Brighid o Vánocích (keltsky Meán Geimhridh) se zhášely a znovu zapalovaly. Žena konající z moci Brighid žehnala ohňům v kovárnách, Brighidiny kříže vyrobené z pšeničné
slámy se darovaly pro ochranu domu. Brighidin
had vylézal z lůna Matky Země, aby zjistil, jaké je
počasí. Při této příležitosti se pekly speciální koláče a pro všechny byl připraven tanec a hostina.
Ze stébel ovsa nebo pšenice se vyráběly brideóga
- slaměné panenky, které v předvečer Imbolcu
dívky oblékaly do šatů a nosily od domu k domu.
Každá domácnost věnovala této symbolické nevěstě malý dárek. Starší členky společnosti upravovaly pro slaměné panenky»nevěstiny postele«
nebo kolébky a sbíraly pro ně kouzelné proutky.
Ráno po hostině všichni zkoumali popel v krbu,
aby zjistili, zda proutky zanechaly znamení. Pokud ano, považovalo se to za dobrou předzvěst
nadcházejícího období. Helena PELIKÁNOVÁ

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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Prvenství vybojovali
Jan, Eliška i Ondřej
LITEŇŠTÍ ŽÁCI TRIUMFOVALI NA ŠKOLNÍCH OLYMPIÁDÁCH
Velkých úspěchů dosahuje v matematických a fyzikálních olympiádách liteňská škola. S nadějemi vstupovala i do letošní »olympijské
sezony«. S oprávněnými nadějemi v prvních třech okresních kolech vybojovali její žáci zlatý hattrick.
Okresního kola matematické olympiády pro 5. a 9. ročník se z naší
školy zúčastnil Jan Havelka v kategorii M9 pro žáky 9. ročníku a srovnatelných tříd víceletých gymnázií.
V kategorii M5 startovali Eliška Komancová, Julie Chlebounová, Majda
Fílová z páté třídy a tři žáci čtvrté
třídy: Tereza Nosková, Michal Rankin a Matěj Šinágl.
Výsledek Jana Havelky jsme očekávali, již vloni v této kategorii zvítězil, přestože byl žákem 8. třídy. Obhajobu zvládl výborně - vyhrál a
kvalifikoval se do krajského kola.
Milým překvapením byl výsledek
Elišky Komancové, která už loni

ukázala, že si s nástrahami matematiky umí dobře poradit. Letos nezaváhala a - získala 1. místo.
Také 11. místo Julie Chlebounové a
pěkný bodový výsledek je v konkurenci 52 účastníků z celého okresu
úspěchem. Všichni ostatní se snažili
podle svých možností a zaslouží si
poděkování za dobrou reprezentaci
naší školy.
O týden později jsme si jeli do Berouna pro další zlato. Na okresní kolo dějepisné olympiády se do berounského Muzeu Českého krasu
vypravili dva naši zástupci: Běla
Mourečková (7. třída) a Ondřej Pechar (8. třída). Ondřej suverénně
zvítězil a postoupil do krajského kola, které se bude konat v Kladně.
Všem dětem patří poděkování za reprezentaci naší školy. Doufejme, že
stejně úspěšní budou i další žáci v
soutěžích a olympiádách, na které se
chystáme. ema MaLá, ZŠ Liteň

Auto »vylétlo« ze silnice a poničilo plot obory

Liteň - Na střeše skončila škodovka, která 13. února v půl šesté večer »vylétla« ze silnice mezi Litní a Měňany.
„Bylo zřejmé, že náraz auta na střechu byl hodně silný. Proto jsme přivolali záchrannou službu, aby prověřila zdravotní stav řidičky,“ uvedl Pavel
Vintera z řevnické stanice profesionálních hasičů, kteří u nehody zasahovali. Jeho kolegové převrátili auto zpět na kola a zajistili ho proti ohni. „Také
jsme informovali majitele obory s lesní zvěří, protože při bouračce bylo poškozeno její oplocení,“ dodal Vintera.
(mif)

Liteňští hasiči zasahovali u požáru v Berouně
K požáru truhlářské dílny v Berouně
byla 12. února vpodvečer povolána
jednotka Sboru dobrovolných hasičů
(SDH) Liteň. Byl vyhlášen druhý
stupeň poplachu, na místě zasahovalo jedenáct hasičských družstev a
pětašedesát hasičů z celého berounského okresu.
Z Litně nás k ohni vyjelo sedm. Po
příjezdu jsme v dýchací technice vynášeli vybavení dílny, odklízeli a ro-

zebírali ohořelé konstrukce. U požáru byly využity nové dýchací přístroje Dräger, které byly pořízeny z prostředků městyse Liteň a s přispěním
Matěje Durase. Dohašování a rozebírání konstrukcí truhlárny pokračovalo až do ranních hodin druhého dne. Škoda byla odhadnuta na
tři miliony korun, příčiny požáru se
vyšetřují. Lukáš MünZbErgEr,
SDH Liteň

VYRÁBĚLI STŘÍBRŇÁKY. Projektu, jehož tématem byla finanční gramotnost, se celý týden věnovali liteňští prvňáci. „Šlo o nakupování a manipulaci s mincemi,“ uvedla třídní učitelka 1. A Dagmar Karlová s tím, že tématem se zabývali v několika předmětech. V hodině českého jazyka děti poslouchaly básničku Jak dědek a babka měnili. „Žáci pak dostali seznam na nákup psaný tiskacím písmem, který nejlepší písaři přepsali do písma psacího.
Ostatní nákup kreslili a vymýšleli ceny,“ sdělila Karlová. V hodině matematiky děti řešily situace a slovní úlohy týkající se nakupování. Manipulovaly s
papírovými mincemi, platily, počítaly, kolik jim zbylo, co vše si mohou koupit a na co už nemají. V hodině pracovních činností vyráběly mince vlastní
- »stříbrňáky liteňské«. Každý si zpracoval návrh, vyrobil formu z modelíny
a do ní tužkou či špejlí vytlačil hodnotu. Potom děti do formy nalily sádru,
po vyloupnutí mince nastříbřily a platily jimi v obchůdku paní školnice.
„Prvňáčci viděli, proč se učí počítat, číst, psát a jak mohou znalosti využít,“
dodala Karlová. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň Foto Dagmar KArLOVÁ

Festival na zámku chystá jedinečný koncert pod širým nebem
Při své loňské návštěvě liteňského zámeckého
areálu si světoznámý dirigent Jiří Bělohlávek se
zájmem prohlédl prostory nabízející se pro uvažovaný koncert. Když své účinkování na Festivalu Jarmily Novotné 2014 potvrdil, bylo jasné,
že do žádného z interiérů se početný orchestr a
publikum nevejde. Pořadatelé festivalu se proto
rozhodli uspořádat koncert pod širým nebem. Na
prostranství ohraničeném pivovarem a hospodářskými budovami vznikne v srpnu auditorium pro
více než tisíc posluchačů a pódium, které bude
hostit orchestr PKF – Pražskou komorní filharmonii (špičkové těleso, které zakládal právě Jiří
Bělohlávek) a čtveřici vynikajících pěvců. Půjde
o české interprety, kteří se prosadili na zahraničních scénách stejně jako Jarmila Novotná, jíž je
festival věnován a od jejíhož úmrtí letos uplynu-

PAN DIRIGENT. Světoznámý Jiří Bělohlávek
bude dirigovat v Litni.
Foto Petra HAJSKÁ

lo 20 let. Galakoncert se odehraje v sobotu 30. 8.
od 20 hodin, vstupenky na něj se za velmi příznivé ceny začnou prodávat už začátkem března.
Občanské sdružení Zámek Liteň, které festival
připravuje, zároveň pořádá mistrovské kurzy
Dagmar Peckové. Tato skvělá mezzosopranistka,
která žije a působí v Německu, bude mít týden v
péči mladé adepty operního zpěvu. Společně budou intenzivně pracovat na zvoleném repertoáru
a výsledky tohoto »masterclassu« předvedou na
závěrečném komorním koncertě 23. 8. Kurz bude
otevřen i pasivním účastníkům, kteří mohou přihlížet, jak taková mistrovská lekce probíhá, a
účastnit se doprovodných přednášek připravených pro frekventanty. Více o programu se dozvíte na nových webových stránkách www.zamekliten.cz.
Dita HraDecká, zámek Liteň
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Prvňáci dostali zubní kartáčky i balónky
I. B »UPOUŠTĚLA PÁRU« PŘI PŘESTÁVKOVÉM TURNAJI V HÁZENÍ PAPÍROVÝCH SKLÁDANÝCH ŠIPEK
Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším onemocněním. Proto se již
v první třídě ZŠ Liteň učíme, jak správně pečovat
o své zuby a jak předcházet vzniku zubního kazu.
S radostí jsme využili nabídku společnosti provozující síť drogerií, která nabízí školám program
Veselé zoubky. Stejně jako loni naši »základku«
navštívila Romana Burdová a dětem vysvětlila,
proč je nutné si zoubky důkladně čistit a pravidelně dvakrát ročně jít na preventivní zubní prohlídku. Děti dále zhlédly pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, na modelu zubů si názorně
nacvičily správnou techniku čištění zubů a vyplnily pracovní list. Na závěr každý žák obdržel preventivní balíček obsahující zubní kartáček, pastu,
přesýpací hodiny, žvýkačky a balónky, které dětem udělaly největší radost. Paní Burdové moc
děkujeme a těšíme se zase někdy na shledání.
Samice od daňka? Daněla
Nedlouho před tím vyrazila 1. B na vycházku do
přírody. Naším cílem byla nedaleká Obora. Děti
se učily rozeznávat stopy zvěře, člověka a dokonce i stopy vozidel (kol a traktorů). Zároveň se také
pokoušely o jejich odlévání pomocí sádry. Cesta
nás zavedla až k naučné tabuli, kde jsme si přečetli bližší informace o zvěři, jež Oboru obývá.
Dozvěděli jsme se zajímavé informace o daňcích.
Nové pro nás bylo, že samice od daňka se nazývá
daněla a že druhový název daňka, jenž obývá
Oboru, je skvrnitý či evropský. Pozitivně děti

Keramiku budou
tvořit děti i dospělí

Kurzy keramiky pro děti i dospělé
pořádá v liteňské klubovně středisko
volného času Domeček Hořovice.
Děti se sejdou v neděli 9. 3. od 14.00
hodin. Cena za dvou- až tříhodinové
tvoření je 100 korun. Dospělé čekají podobně dlouhé kurzy dva, oba v
pátek: 7. 3. a 21. 3., vždy od 17.00
hodin. Cena je 200 Kč. Přihlásit se
můžete u Jany Krtkové na telefonním čísle 603 536 700. Kapacita je
omezena - každé z akcí se může zúčastnit pouze šest zájemců.
Eva KnOpOVÁ, Domeček Liteň

VESELÉ ZOUBKY. Prvňáci se učili správně pečovat o své zuby.
Foto Dagmar KARLOVÁ
hodnotily i přiblížení zvěře dalekohledem. Vy- rové skládanky šipek. Zpočátku nenápadně, jedcházkou jsme uzavřeli projekt Zima, který prolí- na, dvě, poté 10 a více. Chlapci si šipky originálnal všechny vyučovací předměty. Učení v přírodě ně pojmenovali a doplnili obrázky, některé se dobylo zpestřením výuky a již se těšíme na další, konce honosily státní vlajkou. Rozhodla jsem se
jarní společnou vycházku.
tedy jejich nadšení využít a o velké přestávce usVe třídě je více kluků, a tak potřebujeme někdy pořádat třídní turnaj. Pro všechny to bylo příjemtrochu »upustit páru«. Tak vznikla i jedna ze sou- né zpestření...
Dagmar KaRLOvá,
těží. O přestávce se zvolna začaly objevovat papíLenka ŘíhOvá, ZŠ Liteň

Viděli jsme, jak vypadá sníh
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI ABSOLVOVALI LYŽAŘSKÝ KURZ
Do Jizerských hor vyrazila patnáctičlenná skupina žáků ZŠ Liteň - abychom se zdokonalili v lyžování a taky se podívali, jak vlastně vypadá
sníh. Odjeli jsme z liteňského předjaří a po příjezdu do Janova nad Nisou bylo jasné, že zima je tady a pro
nás. Ještě večer jsme vyrazili na vycházku, užili si koulovačky, párkrát
se svezli po zadku a zanechali po sobě pár andělíčků.
Od soboty jsme se rozprostřeli na
sjezdovce Severáku, každý dle vlastních možností. Děti byly rozděle-

Pohledy do liteňské historie
Počínaje minulým číslem nacházíte v »okénku« novou rubriku: Pohledy do liteňské historie. Osmadvacetiletý obyvatel městyse, sazeč a
dobrovolný hasič Lukáš MÜNZBERGER vás prostřednictvím své
sbírky starých pohlednic seznamuje se zajímavými záběry Litně.

NA NÁMĚSTÍ. Pohlednice z počátku 20. století zachycuje tehdejší podobu liteňského náměstí. Jedná se o pohlednici s tzv. dlouhou adresou - zadní strana sloužila pouze pro vylepení známky a adresu příjemce. Sdělení
se psalo na přední stranu.
Lukáš MÜnZBERGER

ny do tří družstev na sjezdovkách,
čtvrté družstvo bylo složeno ze
snowboardistů. První měl pod palcem učitel Herold, druhé učitel
Pavlásek, třetí já; snowboardisty
vedl Míla Šramota. Počasí výborné,
většinou sluníčko, modrá obloha,
bezvětří, co si víc přát! Ve čtvrtek
jsme vyrazili lyžovat do Tanvaldu
na Špičák, tam nás čekalo pohodlí
čtyřsedačkové lanovky a dvě upravené tratě – modrá Turistická a červená Suzuki, volili jsme dle svých
možností.
Večerní programy se střídaly, nechyběla diskotéka, hry a přednášky. Během kurzu jsme se skamarádili s
dětmi ze Základní školy Suchomasty a 2. ZŠ Beroun. Letošní lyžařský
výcvik se vydařil, minuly nás nemoci a zranění, počasí nám přálo. Můžeme se těšit na příští rok.
hana havELKOvá, ZŠ Liteň

Viktorin si stáhl trenky

Pražské Divadlo v Celetné navštívili členové Klubu mladých diváků z
Litně. V adaptaci známých příběhů
ze života malého Mikuláše i jeho kamarádů od René Goscinnyho hráli
členové Divadelního spolku Kašpar.
K divadlu jsme dorazili ve 14.00 a
měli deset minut na obchody. Někteří stihli poslední postavičky na
staroměstském orloji. Před divadlem ředitelka Věra Horká rozdala
vstupenky, dali jsme si bundy do šatny a šli se posadit do první řady.
V úvodu hry se ukázal hasicí přístroj
a mluvil k divákům, pak ale vystoupili herci a Mikuláš představil spolužáky. Všichni šli na prohlídku k
doktorovi, Viktorin se otočil zády k
divákům a - stáhl si trenky! Představení bylo nádherné, všichni jsme se
hodně nasmáli. V 16.50 jsme už odjížděli z Prahy do Zadní Třebaně,
kde si nás rodiče vyzvedli. Už se těšíme na další představení.
Anežka KRutsKÁ, 6. třída ZŠ Liteň
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Nezvládáte psa? Voďte ho na vodítku!
OBYVATELKA SVINAŘ: „NE KAŽDÝ JE NADŠEN, KDYŽ POTKÁ PSA TOULAJÍCÍHO SE PO VSI BEZ MAJITELE.“
Chovat psa na vesnici patří k tradici.
Máme domeček, máme zahradu, pořídíme si pejska. Proč ne? Nicméně
vlastnit psa neznamená pouze si užívat jeho přítomnost, ale je potřeba
dodržovat i pravidla. Ne každému je
příjemné očuchávání psa puštěného
bez vodítka. Ne každý je nadšen z
toho, když potká většího psa, který
se potuluje po vesnici bez majitele.
Většina spoluobčanů má psy zabezpečeny, ale i tak se po vsi pohybuje
řada psů bez dozoru. Takové setkání,
když máte dvě malé děti, není nic příjemného. Musíte jen doufat, že psa
nerozčílí klacek, který svírá dítě v
ruce, anebo že na něj nezaútočí, prostě jen proto, že děti nemá rád.
Každému se jistě občas může stát, že
pes z kotce, či zahrady uteče, ale pokud se z toho stává pravidlo, je třeba
situaci řešit. Mám tím na mysli chybějící plot na zahradě, nebo venčení
typu Jdi se projít a pak se vrať! Neh-

ledě na to, že nikoho nebaví přeskakovat psí exkrementy na cestách a
chodníčcích (cesta od rybníka Žába
na náves ve Svinařích je zvlášť »výživná«...), popřípadě uklízet výkaly
od vlastní branky.
Obec Svinaře má vyhláškou určené
poplatky ze psů, které se letos navyšovaly. Navýšení je sice vysoké, ale
ruku na srdce: 100 Kč za rok není až
tak závratná suma. Ovšem myslet si,
že za tyto peníze mám právo na to,

aby můj pes kálel doprostřed chodníku, je scestné. Igelitový pytlík má doma asi každý z nás. Dle vyhlášky č.
1/2005 o veřejném pořádku obce
Svinaře je podle článku 6 zakázáno
vypouštět domácí zvířata na veřejná
prostranství i na cizí pozemky a dokonce je zde výslovný zákaz volného pobíhání psů. Dle článku 7 je
majitel psa povinen odstranit znečištění veřejného prostranství psem.
Prosím, buďme k sobě více ohledu-

Ukradl hodiny, chtěl je
dát milé k Valentinu

Černošice - Lupiči-gentemani, zdá
se, ještě nevymřeli. Podle všeho k
nim patří i třiačtyřicetiletý muž, kterého zadrželi 14. 2. řevničtí policisté
s kradenými nástěnnými hodinami.
Tedy pokud nelhal, když při výslechu
tvrdil, že hodiny chtěl věnovat své
milé k svátku svatého Valentina.
„Ve 4.30 jsme přijali telefonickou informaci, že v Jasmínové ulici v Černošicích kdosi krade v zahradě chaty,“ řekl velitel řevnických policistů
Jiří Dlask. „Oznamovatelka byla s
námi v kontaktu a popisovala chování zloděje i jeho ústup,“ dodal s tím,
že policejní hlídka lupiče záhy chytila. „Okrasné hodiny, které ukradl ze
stěny chaty, prý chtěl i s nařezanými
»kočičkami« věnovat své dívce ke sv.
Valentinu,“ uzavřel Dlask.
(mif)

Mladý muž nepřežil
pád z jeřábu

Bubovice - Pád ze třinácti metrů a
- smrt! Takový osud potkal mladého muže 14. února v Bubovicích.
„Krátce po půl jedenácté dopoledne
jsme přijali hlášení o pádu muže z
jeřábu v Bubovicích,“ řekla mluvčí
středočeské záchranky Tereza Vojtová. Dispečink na místo vyslal výjezdové skupiny rychlé zdravotnické
pomoci. „Mladík po pádu z třináctimetrové výšky utrpěl mnohočetná
poranění neslučitelná se životem.
Záchranáři muži již nemohli pomoci
a lékařka konstatovala smrt,“ dodala
Vojtová s tím, že okolnosti i příčinu
pádu vyšetřují policisté.
(mif)

JSOU Z NICH ČTENÁŘI. Pasování deseti dětí na čtenáře se konalo 17. 2.
v Obecní knihovně Mořinka. Knihovnice Lucie Chroustová se spolu s dobrovolnicemi Markétou a Jitkou na tuto událost dlouho připravovaly. Kostým
pro pasujícího, dřevěný meč i pamětní listy je stály mnoho práce. Protože
se s ceremoniálem v naší malé knihovně teprve začíná, byly pasovány i děti,
které jsou již ve vyšších třídách prvního stupně. Do budoucna bychom rádi
pasovali prvňáčky.
Text a foto Martina BARCHÁNKOVÁ, Mořinka

Nerušte pošty! žádá přes sto tisíc lidí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V následujících týdnech hodlají petici projednat zástupci obcí s premiérem,
dotčenými ministry a předsedy parlamentních výborů.
Návrh na stanovení velmi nízkého počtu takzvaných povinných pošt pochází z Českého telekomunikačního úřadu. Tam již jednání započala v minulých týdnech a nyní se společně řeší konkrétní požadavky ze strany Sdružení místních samospráv. Cílem petice je nastavit takový model dostupnosti služeb pošty, který by do budoucna garantoval zachování venkovských
pošt. Text petice i petiční arch najdete na: http://smscr.cz.
(mif)

Pozor: České dráhy nám »nadělí« výluky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
V opačném směru budou zrušeny
vlaky, které vyjíždějí z Berouna v
9.18 (8823), 13.18 (8835), 14.18
(8839) a ze Řevnic 10.34 (8827),
11.34 (9933) i 12.34 (9935) - všechny pojedou jen mezi Radotínem a
Prahou hlavním nádražím.
Zrušené osobní vlaky 8820 (odjezd z
Prahy hl. n. 8.50) a 8836 (z Prahy hl.
n. 13.50) ze Zadní Třebaně do Berouna pojedou (odjezd ze ZT 9.26,
resp. 14.26), stejně jako pojede vlak
8839 (odjezd z Berouna ve 14.18) z

Berouna do Zadní Třebaně. Rychlíky
R 758 a 1243 budou mimořádně zastavovat ve stanici Zadní Třebaň pro
zajištění přípoje z vlaku od Lochovic. Ostatní expresy a rychlíky nebudou výlukou dotčeny a pojedou podle pravidelného jízdního řádu.
„Počítejte s případným zpožděním,
které může vlivem výluky vznikat,“
vzkazují České dráhy. Více na
http://www.cd.cz/cs/vnitrostatnicestovani/jizdni-rad/tratove-jizdnirady/files/k171vyluka02.pdf. (pef)

Na jaře začne čištění Svinařského potoka i oprava mostu
STAROSTKA ZADNÍ TŘEBANĚ: „POPELNICE BEZ SAMOLEPLKY NEBUDOU VYVÁŽENY!“
Únor je skoro u konce, a tak doufám,
že teď už nás čeká jaro a více tepla i
slunce.
Chtěla bych upozornit všechny obyvatele obce, že v těchto dnech jsou
do schránek doručovány předpisy
místního poplatku za komunální odpad na rok 2014. Poplatek je třeba
uhradit do 30. 4. 2014 v pokladně na
Obecním úřadě, na účet obce č.
170246871/0300 nebo poštovní poukázkou typu A. Po zaplacení poplat-

ku dostane vlastník nemovitosti evidenční samolepku, kterou si vyzvedne na Obecním úřadě. Touto samolepkou pak musí označit svou sběrnou nádobu. Nádoby, které nebudou
označeny evidenční samolepkou, nebudou vyváženy. Vyzýváme majitele
psů, aby zaplatili i poplatek za psy.
Stále nebylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele výstavby splaškové kanalizace v Zadní Třebani. Nyní
běží lhůta na odvolání uchazečů.

Připravuje se čištění Svinařského
potoka a oprava mostu přes Bělečský potok. Obě akce se plánují na letošní jaro, ještě však neznáme konkrétní termín, kdy se začne.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se bude konat v sobotu
12. dubna od 8 do 11.00 před
Obecním úřadem na návsi.
Uvidíme se na masopustu 1. března!
Lucie PALičKOVÁ,
starostka Zadní Třebaně

plní. Pokud svého psa nezvládáte,
veďte ho po obci na vodítku a ukliďte po něm nevonící exkrementy.
Lucie BoXaNová, Svinaře

Z našeho kraje

* Diskusní večer s poslankyní Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou a
starostou Radotína Karlem Hanzlíkem se koná 27. 2. od 18.00 ve vinárně U Karoliny Dobřichovice.
(vk)
* Den otevřených dveří MŠ Řevnice
se koná 4. 3. od 13.30 do 15.30. (pef)
* Dokumentární film Rodina počká, který se věnuje problematice rodin, jejichž příslušníci jsou ve vazbě,
můžete v kině Řevnice vidět 11. 3. od
19.00. Po projekci následuje beseda s
tvůrci filmu.
Šárka HaŠková
* Granty na kulturu, sport a volný
čas vyhlašuje město Dobřichovice.
Projekty v písemné formě, nejlépe na
formulářích, které jsou k dispozici na
městském úřadě, mohou zájemci radnici předkládat do 18. dubna. (pef)
* Novou základní školu, která vyrůstá v Dobřichovicích, si při Dnu
otevřených dveří přišlo prohlédnout
na 300 lidí. Mohli vidět dvě třídy,
velký multimediální prostor i fotografie. Dotazy zodpovídali starosta
města Michael Pánek, ředitel školy
Bohuslav Stejskal i zástupce architektonické kanceláře Jaroslav Šafer.
Škola má být v provozu od září. (pef)
* Do středních Čech loni zamířilo
přesně 685.646 turistů, což je o 4,4
procenta méně než předloni. Ubylo
hostů z tuzemska, počet zahraničních
návštěvníků se naopak nepatrně zvýšil. Větší propad návštěvnosti zaznamenal pouze Plzeňský kraj.
(hep)
* Požár lesa nad Černošicemi hasili
7. 2. řevničtí i radotínští profesionální a mokropesští i dobřichovičtí dobrovolní hasiči. „Kromě stromů na
ploše 10x10 metrů hořel na okraji lesa i vrak auta,“ uvedl řevnický záchranář Pavel Vintera s tím, že zásah
ztěžoval nepřístupný terén.
(mif)
* Čtyřicetiletou ženu, která má
soudně zapovězeno řídit motorová
vozidla, »načapali« v Letech za volantem Renaultu Megane řevničtí policisté. „Kromě toho žena nadýchala
2,48 a 2,44 promile alkoholu,“ sdělil
jejich velitel Jiří Dlask s tím, že případ je řešen ve zkráceném řízení a řidičce hrozí až tři roky vězení. (mif)
* Do stromu u silnice mezi Řevnicemi a Svinařemi narazil 11. 2. vůz zn.
Toyota. Lehce zraněné osobě řevničtí profesionální hasiči poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu záchranky ji předali do její péče.
(pav)
* vodu ze zatopeného sklepa rodinného domu v Dobřichovicích čerpali
13. 2. společně místní dobrovolní a
řevničtí profesionální hasiči. Důvodem havárie byla porucha domácí
úpravny vody.
(pav)

Řidiče vyprostili hasiči

Mořina - Dodávka a autobus se srazily 19. 2. u Mořiny. Další osobní auto
navíc u nehody sjelo do příkopu.
„Zraněného řidiče, který zůstal zaklíněný v dodávce, jsme vyprostili pomocí hydraulického zařízení a předali záchrance,“ uvedl řevnický hasič
Pavel Vintera s tím, že u neštěstí zasahovali i jejich profesionální kolegové z Berouna a policie.
(mif)
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Soubor Starý vůl vyhrával i v Řevnicích
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 11)
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.
Byla jsem ve věku, kdy mládež začíná chodit do tanečních. Řada mých
spolužaček už chodila do pokročilých v Praze. Maminka se rozmýšlela, kde by to bylo nejlepší, a pak se
naskytly taneční hodiny v Řevnicích; to bylo blízko a chodily tam i
některé spolužačky ze základní školy. Taneční kursy vedl starší taneční
mistr s partnerkou. Na klavír hrál
klavírista, který měl zkušenosti a dovedl podle přání i okolností zpomalit či zopakovat, co bylo nutné. Do
tanečních se nosily sváteční, letní šaty. Na prodlouženou a na ples dlouhé šaty plesové.
Měla jsem štěstí, že sestřenice Jaruška už měla taneční dávno za sebou a
půjčila mi krásné, stylové šaty s vyšívanými kvítky. Byly jako stvořené
pro plesovou sezonu. Další šaty mi
ušila sestra Evička z bleděmodrého
taftu; pro sebe ušila plesové šaty z
taftu tyrkysové barvy. Látku na šaty
nám poslala teta z Ameriky. Na ples
jsme si mohli pozvat přátele - pozvala jsem přítelkyni Jaromíru, jež měla za sebou několikeré pražské taneční. Dobře tančila, uměla se bavit,
a místní chlapci ji nenechali sedět,
podávali si ji z ruky do ruky. Domů
jsme šli s maminkou v pozdních hodinách; nebylo proč spěchat, po večeři jsme ještě přetřásaly dojmy z

uplynulého večera. A potom, konečně, do postele...
Ukázalo se, že ten milý student Jan,
s nímž jsem se seznámila na chmelové brigádě, hraje na basu v souboru
Starý vůl. Pozvali mě na vystoupení,
které se konalo v Řevnicích. Znali
spoustu národních písní - uvedli se
písničkou Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země, my jsme
muzikanti, přicházíme k vám. Měli
připravený hezký pořad, se kterým
vystupovali po okolních obcích a

měli vždycky úspěch. Mnozí z nich,
Jan také, byli zároveň členy místní
kapely a chodívali hrát na zábavy po
okolí - do Lochkova, Stodůlek, Řeporyj... Vracívali se až k ránu, ale
hraní je těšilo, muziku měli rádi a
nějaký ten groš na útratu se hodil!
Tak jsem se občas vídala se sliveneckými známými, jednou mne dokonce pozvali na výlet parníkem po Vltavé. O prázdninách jely děti zaměstnanců Armabetonu, mezi nimi i můj
bratr Jeník, na letní tábor v lesích na

Sázavsku a potřebovali vedoucí. Nabídku jsem přijala, bylo mi svěřeno
družstvo holčiček ve věku pět - sedm
let. Byly to hodné děti, dalo se s nimi
dobře povídat i hrát si a kdyby přece
jen nějaká potíž nastala, mohla jsem
se obrátit na hlavního vedoucího
Pavla Čepka. Naštěstí vše probíhalo
bez nesnází, nikdo nezastonal a tři
týdny v přírodě uběhly jako sen;
spokojené a zdravé děti jsme vrátili
jejich rodičům. (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

FIIÍÍ
AF
RA
GR
OG
TO
TISK FOT
ů
čů
z datových nosič

Fotografie vyhotovíme
á karta a jiné).
ová
ěťov
(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

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
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Turnaji dominují »Bája«. Vyhrají ho?
ZÁKLADNÍ ČÁST ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU SKONČILA, ZBÝVÁ UŽ JEN ZÁVĚREČNÉ PLAY-OFF
Řevnice – Sedmnáctý ročník Řevnického Bandy cupu dospěl do finále. Zbývá už pouze odehrát
play-off. Základní části dlouhodobého turnaje, který se hraje každou sobotu od začátku roku, dominoval celek Bája Pic.
„Základní část jsme ovládli suverénně, o našem vítězství bylo rozhodnuto už týden před koncem,“ uvedl člen
vedoucího týmu tabulky a zároveň
jeden z organizátorů turnaje Jiří Tlášek. „Náš spoluhráč Jiří Pitauer
mladší je navíc nejlepším střelcem i
nejproduktivnějším hráčem,“ dodal s
tím, že o dalších oceněních se rozhodne až po play-off, které se hraje v
sobotu 1. března. Do semifinále rovnou postoupila dvě vedoucí družstva
– kromě Bája Pic ještě Samotáři. Jejich soupeři vzejdou z duelů IQ Ouvej vs. Boston a Citrus Team vs. Kojoti. Přestože turnaj letos rozehrálo

Pořadí po sedmém kole:

1/ Bája Pic (42 bodů)
2/ Samotáři (28)
3/ IQ Ouvey(24)
4/ Citrus Team (23)
5/ Kojoti (22)
6/ Boston (14)

Výsledky z 15. února:

IQ Ouvey - Boston 4:3
blink-OFF - Bája Pic 0:5 (kont.)
IQ Ouvey - Samotáři 2:3
Bája Pic - Boston 4:1
Citrus Team - blink-OFF 5:0 (kont.)
Kojoti - IQ Ouvey 2:4
Samotáři - Citrus Team 4:1
Boston - Kojoti 6:3
Bája Pic - Citrus Team 2:0
blink-OFF - IQ Ouvey 0:5 (kont.)
Boston - Samotáři 3:1
Kojoti - Bája Pic 1:6
Samotáři - blink-OFF 5:0 (kont.)
Citrus Team - Kojoti 2:5

Výsledky z 22. února:

POČASÍ PŘEJE. Počasí letos Řevnickému Bandy cupu přeje - v sobotu 22.
února svítilo sluníčko, teplo bylo jako na jaře.
Foto Pavel JÍLEK
sedm mužstev, do finále jich dojde
jen šest - tým blink-OFF se po několika odehraných kolech rozhodl odstoupit. Nejvíce branek v základní
části soutěže (33) soupeřům nasázel
Jiří Pitauer mladší z týmu Bája Pic,
druhá příčka patří Michalu Sklenářovi z IQ Ouvey, který se trefil čtyři-

advacetkrát. Třetí je se sedmnácti
trefami Jan Hruška, jenž obléká dres
Bája Pic, o branku před »kojotem«
Vítem Němečkem. Kanadské bodování po sedmi odehraných kolech
ovládl Jiří Pitauer (44 bodů), druhý
je Michal Sklenář (32), třetí Jiří Tlášek (29).
Miloslav FRÝDL

Bája Pic - Samotáři 4:2
Boston - Citrus Team 1:4
Kojoti - blink-OFF 5:0 (kont.)
Bája Pic - Boston 6:3
IQ Ouvey - Samotáři 0:2
Citrus Team - blink-OFF 5:0 (kont.)
Kojoti - Bája Pic 3:6
blink-OFF - Boston 0:5 (kont.)
Samotáři - Citrus Team 3:3
IQ Ouvey - Bája Pic 2:7
Boston - Kojoti 1:2
blink-OFF - IQ Ouvey 0:5 (kont.)
Boston - Citrus Team 3:2
Samotáři - Kojoti 1:4
Citrus Team - IQ Ouvey 1:5

Házenkářští dorostenci vybojovali na západě Čech bronz
ŽÁČCI NA PRAŽSKÝCH SPOJÍCH NEUSPĚLI - S JEDINÝM VÍTĚZSTVÍM SKONČILI V TURNAJI AŽ ŠESTÍ
Zimní halové turnaje absolvovali žáci i dorostenci řevnických »národních« házenkářů. Žáčci v sobotu 15.

Dobřichovice porazily
pražské studenty 10:6

První přípravné utkání na jarní část
mistrovské sezony odehráli 22. 2.
fotbalisté Dobřichovic - výběr pražských studentů porazili 10:6.
Dobřichovičtí z úsporných důvodů
nestartují na žádném zimním turnaji.
Od ledna trénují pod vedením nového kouče Vašuta, jenž působil mj. u
ligové mládeže Baníku Ostrava.
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

února na pražských Spojích neuspěli. Porazili jen béčko Bakova, což
jim vyneslo konečné 6. místo.
Den nato dorostenci poměřili síly s
nejlepšími družstvy západních Čech!
Přineslo nám to spoustu poznatků,
ale také zranění Michala Jelínka; bohužel hned v úvodním utkání!
NH Řevnice – Sokol Kyšice 14:6
Branky: Štech 5,Veselý 4, Jelínek
2, Kraus 2, Bíl1
Do utkání jsme vstoupili zodpovědně a kráčeli za jasným vítězstvím.
Nepříjemné bylo zranění Jelínka,
který po běžném faulu doklouzal po
naleštěných parketách až do brány, o
kterou se bolestivě narazil.

NH Řevnice – TJ Příchovice 6:11
Branky: Štech 2,Veselý 4
Ve druhém utkání jsme narazili na
nejlepší západočeský celek. Příchovice začaly lépe a vedení 3:0 si lehce
uhlídali. Kluci se však přesvědčili,
že se s nimi - i bez Jelínka - dá hrát...
NH Řevnice – Sokol Ejpovice 14:7
Branky: Veselý 8, Štech 2, Kraus
2, Bíl 2
Jednoznačné vítězství!
NH Řevnice – TJ Plzeň Újezd 8:9
Branky: Kraus 4, Veselý 3, Štech
První branku jsme sice dostali my,
ale při další hře jsme si vypracovali
až dvoubrankový náskok. Jenže pak
přišly slabší chvíle rozhodčího, který

nám vyloučil Petra Holého a vzápětí
pískl opravdu přísný šestimetrový
hod. Dramatický závěr zápasu jsme
pak nezvládli hlavně psychicky.
NH Řevnice – TJ Přeštice 7:6
Branky: Štech 3, Veselý 2, Kraus 2
Poslední utkání turnaje jsme zahájili
ještě pod dojmy z předchozího utkání s Újezdem. Jednobrankové vedení
jsme si sice pohlídali, ale mohlo to
dopadnout i obráceně! Odvážíme si
tedy třetí místo a spoustu poznatků a
zkušeností! Další generálka na letní
mistrovství se odehraje 8. 3. v naší
hale právě za přítomnosti dorostenců
z Příchovic, kteří si vybojovali postup.
Petr HOLÝ, Řevnice

Sport miluju! Je to meditace, zábava, naplnění...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Voda si mě prostě magicky přitáhla a
už jsem nemohla jinak.
A přišly i úspěchy....
Ano, mám nějaké medaile z českých

NA SNĚHU. Hana Frydrichová, tentokrát v roli lyžařky. Foto ARCHIV

pohárů nebo různých mistrovství republiky, ale to není ten hlavní úspěch, o který jde. Medaile a diplomy
leží někde v krabici, možná si s nimi
i hrají děti. Patří do minulosti. Já už
jsem ale jiná, změnilo mě mnoho věcí, prošla jsem od té doby kus cesty.
Není důležité předjet někoho o pár
vteřin, zvlášť u vody, kde se všichni
kamarádí. Jde především o cestu samotnou. O to každé ráno vstát na trénink, jít i v minus deseti na vodu, jíst
jídlo, které je vhodné, odříct si, co
není ono, poznat, jestli je vhodnější
regenerovat, nebo přidat další trénink odpoledne.
Jak se tato změna projevila?
Postupně jsem začala opouštět osvědčené metody i trenéry a hledala
cestu vlastní. Zkoumala jsem, kolik
ovlivní psychika, jaká je část štěstí a
kolik dřiny je potřeba k vítězství, jakou roli vlastně hraje talent. Důležitá
je také zkušenost záměru. Vše ve vašem životě podřídíte jedinému cíli,
celou zimu se chystáte na jednu vr-

cholnou chvíli, ladíte formu a pak ji
musíte správně načasovat, tak aby
vše klaplo zrovna v pravou chvíli.
Jako zkušená vodačka, která skvěle
umí pracovat s dětmi, neplánuješ v
Zadní Třebani vodácký kroužek,
nebo spolek?
Momentálně mám jeden úplně největší plán. Jít konečně na mateřskou.
Nepracovat. Čekáme v březnu třetí
děťátko. Plánuji si zatím nějakou dobu nic nedělat. Což je pro mě obrov-

ská výzva. Plně se ponořit do bytí s
dětmi. Řeku ale rozhodně neopustím, tu mám v krvi i pod kůží. Co už
ale rozhodně neplánuji, jsou vrcholné výkony. I když zrovna před pár
dny jsem se jela projet, jen tak po
Berounce. No, byl to docela výkon,
hlavně na závěr vylézt z lodi, když
máš asi dvoukilového človíčka v břichu. A vodácký kroužek? Nejsem
proti, ale zeptej se mě tak za rok.
Helena PELIKÁNOVÁ
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