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Cena výtisku 7 Kč

Filmaře ocenili starostka
Letů a exstarosta Všeradic

Beroun - Dvojnásobné zastoupení na slavnostním
vyhlášení výsledků 28. ročníku Ceny Trilobit Beroun, kterou pořádá Český filmový a televizní
svaz FITES, měl náš kraj. Mezi těmi, kteří předávali 17. ledna v berounském kině filmařům ocenění, byli také starostka Letů Barbora Tesařová a
bývalý starosta Všeradic Bohumil Stibal. Slavnostní galavečer uváděli herci Tomáš Hanák a Iva
Pazderková, zúčastnila se ho řada známých tváří,
například herec Karel Roden či scénárista a cimrmanolog Zdeněk Svěrák. (Viz strana 5)
(mif)

Zápisy do prvních tříd
se konají na začátku února

Poberouní - Máte doma budoucího prvňáčka?
Pokud ano, přišel váš čas: jsou tu zápisy do
prvních tříd.
Zatímco v Litni už se zápis konal, dobřichovická
základní škola si jej naplánovala na 3. 2. Konat se
bude od 14 do 19.00 v budově I. stupně. Málotřídka v Zadní Třebani budoucí prvňáčky uvítá
4. 2. od 13.30 do 17.30 a konečně v Řevnicích
pořádají zápis 5. 2. od 14 do 19.00 v budově I.
stupně. Rodiče k zápisu potřebují občanku a rodný list dítěte. (Dokončení na straně 11)
(pef)

CHODILI KRÁLOVÉ. Tři Králové chodili 6. 1. po Svinařích. Šest tisíc, které vykoledovali, dostala rodina postiženého Bohouška Rumla ze Lhotky. (box) (Tříkrálová sbírka viz strana 2) Foto Jana KozáKoVá

Novoroční nocí zněly sirény
CHATU, KTERÁ SHOŘELA 1. LEDNA V ZADNÍ TŘEBANI, ZŘEJMĚ KDOSI ZAPÁLIL
Zadní Třebaň, černošice - Pořádně »ohnivý« vstup do nového roku
zažil náš kraj. Ještě ani neskončily
silvestrovské oslavy a hasiči už
museli vyjíždět k požáru chaty v
Zadní Třebani. Den nato zachvátily plameny dům v černošicích.
Dvě profesionální jednotky a tři dobrovolné hasičské sbory zasahovaly u
požáru chaty v Zadní Třebani, který
byl ohlášen 1. 1. 2015 ve 3:58. „Dostat se na místo bylo velmi složité,
zásahovým vozům překážela v cestě
špatně zaparkovaná auta, navíc jízdu
ztěžovala namrzlá vozovka,“ uvedl
řevnický profesionální hasič Pavel

Vintera. Chata shořela, škoda je milion korun. Policisté při vyšetřování
zjistili, že oheň zřejmě někdo úmyslně rozdělal. „Neznámý pachatel nezjištěným způsobem uvnitř uzamčené rekreační chaty pravděpodobně
založil požár a následně utekl,“ sdělila velitelka karlštejnských policistů
Hedvika Šmídová.
Hořelo i druhý lednový den, tentokrát v Černošicích. „Jednalo se o požár v obytné části rodinného domu,“
uvedl Vintera s tím, že řevnickým
profesionálům u zásahu asistovali
»dobráci« z Mokropes. „Oheň jsme
likvidovali v dýchací technice a sou-

časně prováděli průzkum objektu,
zda se uvnitř někdo nenachází,“ dodal Vintera. Příčinou neštěstí byla
závada na elektrickém prodlužovacím kabelu, majitelce vznikla škoda
250.000 korun.
Na Tři krále, 6. 1., byli hasiči z Řevnic a Radotína spolu s místními dobrovolníky přivoláni k hořící chatě v
Mokropsích. „Požár mezistropí v
okolí komína byl likvidován jedním
vodním proudem v dýchací technice,“ popsal Pavel Vintera s tím, že
příčinou ohně byla nevhodná konstrukce komína. Majitel má škodu 50
tisíc korun.
Miloslav FRÝDl

Zatkněte mě! naléhal
opilec na strážníky

Dobřichovice - Zatkněte mě, je po
mě vyhlášeno celostátní pátrání!
Černošičtí městští policisté se nestačili divit, když k nim 7. 1. při tankování na Plynboudě v Dobřichovicích přišel asi třicetiletý muž a vehementně se dožadoval zatčení. Byl
sice v silně podnapilém stavu, ale i
tak si jej strážníci pro jistotu prolustrovali. Nic - žádný záznam, žádné problémy se zákonem. „Když se
to muži snažili vysvětlit, začal být
agresivní a jednoho ze strážníků napadl,“ řekl velitel řevnických »státních« policistů Jiří Dlask. „Výtečník
byl převezen na záchytku, druhý den
mu bylo sděleno podezření ze spáchání útoku na úřední osobu.“ (mif)

Vaše neštěstí, naše spokojenost! říká s nadsázkou »Dr. Voštěp«
Řevnice – Bořek Bulíček je původní profesí lesák. „Dr. Voštěp,“ říká a směje se při tom.
už dvacet čtyři let ovšem provozuje v Řevnicích soukromou záchrannou službu. „Doufám,
že ještě pár let provozovat budu,“ dodává.
o tom, že jste měli pořádně rušné vánoční svátky se čtenáři NN dočetli v minulém vydání. Byly
nejen rušné, ale občas i kuriózní – vybavíš si
nejabsurdnější případ?
Na ten nejspíš nezapomenu do konce života.
Volala nám paní, že synovi je špatně, má vysokou
teplotu - osmatřicet stupňů -, bolí ho v krku a
chce pro něj antibiotika. Vysvětlil jsem jí, že sice
antibiotika náš lékař napsat může, ale mnohem
lepší bude, když si zajedou do nemocnice, kde dí-

Bořek Bulíček.

Foto ARCHIV

těti udělají odběr krve a medikaci nasadí cíleně.
Do které nemocnice máme jet? sonduje paní. Povídám, že nejlepší to bude do Motola, na dětské
oddělení. Odvětila, zda by nemohli zajet někam
TADY, do nemocnice. Určitě, říkám jí, a ptám se,
odkud volá. Z Brna! odpověděla a já šel do kolen.
Vidíš, jak jste populární – až v Brně máte klientelu. Jak na vás ta dobrá duše přišla?
Prý si na internetu našla pohotovosti a první číslo, které jí vyběhlo, bylo naše. Vysvětlil jsem jí,
že Řevnice jsou pro ni trochu z ruky a doporučil,
aby si zašla na nejbližší dětské oddělení v Brně.
Chvilku bylo ticho, načež se ze sluchátka ozvalo:
A musím na dětské, když je synovi šestadvacet?
To jsem šel do kolen podruhé. (Dokončení na str. 3)
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Střílení mě - zase - rozpalovalo doběla!
PROSINCOVÉ PYROTECHNICKÉ ŠÍLENSTVÍ ZAHNALO SPOUSTU DIVOKÝCH ZVÍŘAT POD KOLA AUT
Tak máme za sebou vánoční prázdniny, vánoční svátky a zaplať pánbůh i toho nešťastného Silvestra. Pro
nás, majitele psů, koček a jiných zvířat, je oslava příchodu nového roku
často doslova tristní. Zřejmě velká
většina lidí má pocit, že musí plánovaně oslavit příchod roku velkým rámusem - proto se už od začátku prosince, nejpozději od Mikuláše, ozývaly petardy, ohňostroje a dělbuchy
nejen skoro každý večer, ale i přes
den. Ten, kdo nemá zvíře, které má z
této hlučné »zábavy« strach a trauma, asi neví, o čem mluvím. Dlouhodobý stres, který zvířata prožívají
tím, že se skoro celý prosinec střílí,
je zakončen silvestrovskou kanonádou, která trvá od brzkého odpoledne do pozdní noci. A bohužel - Silvestrem to neskončilo. Střílelo se na
Nový rok, střílelo se ještě celý týden
v novém roce. Pravděpodobně proto,
že některým střelmistrům zbyly nějaké zásoby, které nestihli vystřílet
na Silvestra.
Střílení mě tedy celý prosinec vytáčelo a rozpalovalo do běla. Trpěla

K narozeninám dostali
medvědi »občanky«

Symbolické »občanky« dostali k patnáctým narozeninám medvědi Vojta,
Matěj a Kuba, kteří patří k největším atrakcím Berouna. Město k jejich narozeninám, které připadly na
13. 1., přichystalo oslavu. U medvědária byly připravené hry, soutěže i
medvědí kvíz. Dorazil velvyslanec
Dánska Christian Hoppe, který při
návštěvě Berouna projevil zájem být
u narozeninového krmení medvědů,
nechyběl ani televizní »otec« huňáčů, režisér Václav Chaloupek.
Beroun ročně na provoz medvědária
dává přes milion korun, do kasičky
u medvědího areálu se loni vybralo
přesně 57 937 Kč.
Pavla NOVÁČKOVÁ, Řevnice

jsem společně se svým starším
psem, který kanonádu a ohňostroje

špatně snáší a s věkem se to bohužel
stále zhoršuje. Litovala jsem i ostat-

Prožila jsem úžasný den, ještě jsem roztřesená

V půlce ledna jsem prožila úžasný
den. Ještě teď jsem z toho celá roztřesená. Napínám vás? Tak čtěte!
Včera, 13. ledna 2015, jsem se dozvěděla, že moje fotokniha Svět štěňátek aneb Svět plný her, kterou
jsem přihlásila do soutěže Fotokniha roku 2014, získala výhru za měsíc listopad - byla vybrána VIP porotou. Zároveň jsem postoupila do
březnového Velkého finále soutěže,
jehož vítěz dostane nové auto značky Peugeot. Za listopadové vítězství
jsem získala chytrý fotoaparát.
Slavnostní předávání cen v pražském sídle firmy CEWE Color bylo
úžasné. Bylo nás tam šest výherců,
po dvou za září, říjen i listopad.
Každému výherci předával cenu jiný člen VIP poroty. Já dostala cenu
přímo od generálního ředitele firmy, pozvánku na Velké finále mně
předávala moderátorka a modelka

Iveta Vítová. Atmosféra byla moc
milá, všichni zúčastnění byli příjemní a sympatičtí.
Výhru - chytrý fotoaparát - teď uctivě sleduju, jak leží na mém stole, a
moc si to užívám. Všechny informace a zážitky jsem ještě ani pořádně
nevstřebala, ale je to moc příjemný
pocit, to mi věřte. Vlastně si uvědomuju, že jsem v životě dosud nikdy
nic nevyhrála, a tak je ten pocit z
výhry pro mě úplně nový.
Všem, kteří podpořili moji knihu a
poslali jí prostřednictvím internetu
hlas, moc děkuji. Doufám, že se jim
mé dílo líbilo. Je to pro mě inspirace vytvořit další fotoknihu. Dokonce jsme s kamarády vymysleli, že by
mohla být fotokniha za každý rok o
dění na našem cvičáku, takže by to
byla tak trochu kronika. Uvidíme...
Alena VANŽUROVÁ, Lety
Foto Karel RÁŽ

ní domácí zvířata a zvířata žijící ve
volné přírodě. Prosincové pyrotechnické šílenství zahnalo spoustu divokých zvířat pod kola aut i do jiných
smrtonosných pastí - už třeba tím, že
se mohou uštvat nesmyslným útěkem před zvukovými a světelnými
efekty, kterým nerozumí. Zdá se mi,
že je tato zábava rok od roku intenzivnější. Často slyšíme, jak je kritizováno, že jsou zdražovány potraviny, léky a další základní věci, bez
nichž se neobejdeme, a lidi si stěžují, že jim příjem na živobytí nestačí.
Jak si ale pak mám vysvětlit, že lidi
bezmyšlenkovitě doslova »prostřílejí« tolik peněz zábavní pyrotechnikou, která není nijak levná. To je
věc, které prostě nerozumím.
Všechno je v lidech
Lidská sobeckost, bezohlednost a
lhostejnost jak k jiným lidem, tak k
ostatním živým tvorům, je podle mého názoru na vzestupu. Možná si
řeknete, že je všechno v lidech a budete mít pravděpodobně pravdu.
Kde jsou ale ti rozumní, kteří přemýšlejí nejen o sobě, ale také o druhých, kam se ztratila ohleduplnost a
pochopení?! Nevím, ale asi to bude
trvat dlouho, než zase najdeme sami
sebe, než přijde doba, kdy si budeme
vážit nejen sebe, ale také ostatních a
kdy si přestaneme hledět pouze a jen
svého.
Hodně jsem o tom všem, co jsem napsala, přemýšlela. Napadlo mě, že
bude třeba prožít ještě hodně let, než
se naučíme rozumně nakládat se
svojí svobodou, než pochopíme, že
naše svobodné jednání by nemělo
ohrožovat a omezovat ty druhé…
Snad možná až naše vnoučata budou
mít věci v hlavách srovnané lépe, ale
toho se my asi nedožijeme.
Tak tedy hezký nový rok 2015, ať se
vám daří, ať jste zdraví, ať máte štěstíčko a je vám dobře!
Alena VANŽUroVá, Lety

Tři králové letos vykoledovali sto dvacet tisíc korun
VÍTE, CO ZNAMENAJÍ INICIÁLY K+M+B? HLAVNĚ SI DOMA NEZAPOMENOUT KLÍČE + MOBIL + BRÝLE...
Přesně 118 490 Kč, o zhruba jedenáct tisíc více,
než loni, se vybralo v Řevnicích a okolí při letošní Tříkrálové sbírce. V našem kraji ji zkraje ledna
organizovala řevnická Farní charita.
Ve farnosti Řevnice se koledovalo již pošesté.
Králové s kasičkami se vydali do ulic Černošic,
Mokropes, Všenor, Letů, Dobřichovic, Řevnic,
Všeradic, Osova, Osovce, Zadní Třebaně a Mořinky. Koledníků bylo tentokrát asi 140. Tradičně
se zapojily i děti z Dětského domova v Letech, ve
škole v Dobřichovicích, Všenorech, děti z Lesní
školky v Řevnicích i ze školky ve Všenorech.
Každá skupinka dostala úředně zapečetěnou ka-

MALÍ KRÁLOVÉ. Tříkrálové sbírky se účastní
malí i velcí koledníci.
Foto NN M. FRÝDL

sičku, řevnický farář Robert Hanačík posvětil
křídy, jimiž koledníci označují dveře domů nápisem K+M+B+2015. To lze vykládat jako iniciály
Tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar), ale spíše
jde o formuli požehnání: Christus masionem benedicat - Ať Kristus požehná tomuto příbytku!
Letos nám ovšem jedna paní při koledování nabídla naprosto originální výklad nápis K+M+B na
dveřích jejího domu: „Při odchodu se teď na stará
kolena mohu spolehnout, že nezapomenu vzít:
Klíče + Mobil + Brýle...“
Pětašedesát procent vybraných peněz bude využity na pomoc lidem v tíživé životní situaci v našem
regionu. V minulosti byly vykoledované příspěvky v našem kraji využity na nákup invalidního vozíku pro kvadruplegika, na pomoc rodinám s dětmi nebo pečujícím o nemohoucího člena domácnosti, kteří se ocitli v hmotné nouzi, přispívali
jsme na úpravy bytu k zajištění bezbariérového
přístupu do koupelny, pomáhali po požáru domu i
po povodních. Pokud víte o někom ve svém okolí,
kdo se ocitl v tíživé životní situaci a zaslouží si
pomoc z Tříkrálové sbírky, kontaktujte nás na:
revnice@praha.charita.cz.
Na celostátní a mezinárodní projekty je směrováno 35 % výtěžku. Letos se bude jednat o pomoc
rodinám a matkám s dětmi, podporu nových farních charit v pražské arcidiecézi a nemocnice Arcidiecézní charity Praha v Ugandě.
Děkujeme všem dárcům za štědrost i těm, kteří se

zapojili do sbírky jako králové či pomáhali organizačně. V příštím roce rádi uvítáme i další koledníky. Petr KomáreK, Farní charita, Řevnice

Leťánek končí U Kafků,
začíná v řevnickém kině

Letovské Rodinné centrum Leťánek rozšiřuje aktivity i do sousedních Řevnic. Kurzy, přednášky i další program se budou od února odehrávat
jednak v knihovně v domovských Letech, jednak
v Klubovně a Malém sále nad řevnickým kinem.
Letovský sál U Kafků už pro aktivity centra využívat nebudeme. Současní i budoucí klienti se
díky těmto změnám mohou těšit na řadu novinek, protože díky novým prostorám se záběr Leťánku rozšíří nejen místně, ale i fakticky. Kromě
osvědčených kurzů a přednášek, které budeme
nabízet nově i v Řevnicích, chystáme také různé
akce pro základní a mateřské školy.
Rodinné centrum Leťánek působí v Letech od
roku 2009. Vzniklo z iniciativy několika nadšených maminek, které ho doslova vydupaly ze země a dodnes v něm všechny působí. Kromě pravidelných kurzů pro děti, dospělé i seniory a
přednášek o vztazích, výchově, zdravé výživě,
vzdělávání... organizujeme i velké akce jako Pohádkový les nebo Mikulášskou veselici.
Renata DUDOVÁ, RC Leťánek, Lety
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Vaše neštěstí, naše spokojenost...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Podle toho, jak to vyprávíš, tak se
zdá, že ne naposled?
Přesvědčoval jsem jí, že osmatřicet
pro dospělého člověka není nebezpečná teplota, že bude stačit, když ji
srazí paralenem a brufenem, jež mu
střídavě podá. Povedlo se, rozloučili
jsme se a já si říkal, co všechno je
dneska možné. Za deset minut zvoní
telefon znova, volala stejná paní –
prý zapomněla, jestli má jako první
podat paralen, nebo brufen...
Máte podobných případů víc, nebo
je to výjimka?
Víc, i když takovýto kalibr se opravdu vyskytne jen jednou za čas. Lidi
obecně věří růžové pilulce, což je
brufen. Pro spoustu našich klientů je
brufen zázračný lék, který funguje
na všechno. Na zuby, na hlavu, na
oči. Občas někdo zavolá, že už snědl
dvacet brufenů a ta zlámaná noha
mu pořád ne a ne srůst... Když někomu poradíme, ať si vezme na vysokou teplotu paralen, často slyšíme
odpověď typu: Vždyť paralen stojí
JENOM dvanáct korun, tak jak to
může zabrat!? Vysvětlujeme jim, že
cena nemá s účinností léku nic společného, dost často ovšem marně.
Jak jste prožili přelom roku?
Hodně jsme jezdili. Počasí bylo jako
na houpačce, chvilku zima, chvilku
teplo, chvilku padal sníh, bylo naklouzáno - potýkali jsme se úplně se
vším. S interními příhodami, s úrazy... Spousta obvodních lékařů měla
dovolenou, takže bylo rušno i na pohotovosti. Také jsme měli několik
úmrtí, většinou starších lidí.
A co silvestrovská klasika: popáleniny, utrhané prsty...?
Letos vůbec nic, což snad bylo poprvé za těch čtyřiadvacet let, co řevnická záchranná služba existuje.
Zdálo se mi, že letos to kolem Berounky o silvestrovské půlnoci bouchalo méně, než jindy. Lidi nejspíš

Vyjeli loni, vrátili se letos

Řevnice - K poslednímu případu
loňského roku vyráželi řevničtí
záchranáři doslova pár minut
před silvestrovskou půlnocí.
„Volali nás do kytínského domova
důchodců, kde jedna ze zdejších
starších obyvatelek měla záchvat
dušnosti,“ uvedl Bořek Bulíček. „I
když jsme byli v Kytíně za chvilku,
lékařka už bohužel mohla jen konstatovat smrt,“ dodal s tím, že zpět
do Řevnic se sanitka vrátila nedlouho po začátku roku 2015.
(mif)

PŘI NATÁČENÍ. Bořek Bulíček se slavným italským hercem Frankem Nerem při natáčení filmu Post coitum.
Foto ARCHIV
vrazili peníze raději do jídla a pití, který jim ve spolupráci s rodinou
než do petard a rachejtlí. Popáleniny stoprocentně pomůže.
jsme letos neřešili žádné, zato břiš- Překvapilo tě, že v obou případech
ních příhod a žlučníků několik.
»novoročních« sebevražd šlo o mlaA taky dvě sebevraždy...
dé muže?
Ano. Čtyři dny po novém roce se Popravdě řečeno – ani ne. Spousta
oběsil čtyřiadvacetiletý mladík v Čer- mladých dnes žije v jakémsi virtuálnošicích. Zanechal dopis na rozlou- ním světě. Nebyli na vojně, nezažili
čenou, lékař už mu nedokázal pomo- režim na učilišti či internátu, nemají
ci. Tentýž den odpoledne skočil další smysl pro řád a povinnost. Koukají
mladý muž pod vlak na železničním pořád do počítače a čím dál tím víc z
mostě mezi Všenory a Mokropsy.
nich si myslí, že život se dá prožít
Pamatuješ si, že byste někdy jeli je- virtuálně. Nedokáží si to, co se odeden den ke dvěma sebevrahům?
hrává v počítači, převést do reality a
Ne, to opravdu nepamatuju.
pak se setkají s nějakou banalitou,
Přibývá sebevražd?
která je okamžitě vykolejí. Neumějí
Určitě. Zvlášť v období Vánoc a No- řešit problémy a – sáhnou si na živého roku. Lidé jsou labilnější, do- vot. Proto se neustále snižuje věk lilehnou na ně svátky, vzpomínají na dí, kteří se pokoušejí o sebevraždu.
známé, blízké, kteří už tu nejsou, víc Změnil se za těch čtyřiadvacet let,
řeší problémy, na které jindy nemají co záchranku provozuješ, charakter
čas. Někteří to neunesou a rozhod- případů, k nimž vyjíždíte?
nou si vzít život. Ale sebevražd či Ano. V první řadě máme několikapokusů o ně přibylo i v jiných čás- násobně více výjezdů, než na začáttech roku. Většinou lidé spolykají ku našeho působení. Přibylo úrazů –
velké množství prášků. Často nám na kolech, in-line bruslích, v autech.
také volají příbuzní, že někdo z rodi- Dřív byli lidé opatrnější, teď nastouny vážně a opakovaně mluví o tom, pili mladí a ambiciózní, kteří si mysže se chce zabít. Že skočí pod vlak, lí, že všechno umějí a mohou. Přioběsí se nebo něco podobného.
bylo událostí pod vlivem alkoholu a
Nejsou to jen plané výhružky?
drog. Víc je i interních příhod – to je
Ve většině případů ne a určitě je dob- dáno životním stylem, stresem. Lidé
ře, že příbuzní zavolají. Pokud se oz- se bojí přijít o práci, nechodí k dokvou včas, mohou svým blízkým za- torovi a tak dlouho před sebou hrnou
chránit život. Po ošetření je nasmě- své problémy, až zkolabují.
rujeme na psychologa či psychiatra, Práce máš dost. Ty si ji ale ještě

»přiděláváš« sám. Se svými sanitkami se účastníš natáčení filmů, »hlídáš« koncerty, sportovní akce. Jak
ses k tomu dostal?
Když jsme začínali, hledaly filmařské společnosti někoho, kdo by jim
byl schopen zajistit jak hlídací službu, tak vozový park či speciální vybavení pro natáčení. Dostaly se až k
nám. Od té doby jsme účinkovali v
bezpočtu filmů, televizních inscenací, seriálů. Nabídky přicházejí pořád.
Na které natáčení rád vzpomínáš?
Každé filmování bylo něčím zajímavé. Setkali jsme se s mnoha herci,
režiséry i dalšími osobnostmi. Vzpomínám na natáčení filmu Hellboy, na
práci s Frankem Nerem, z těch novějších na seriál Cirkus Bukowski či
Ordinaci v Růžové zahradě.
A který koncert sis v roli záchranáře užil nejvíc?
Z těch velkých třeba koncerty skupiny Kryštof, Karla Gotta, ACDC nebo Rolling Stones. Na Letné bylo sto
tisíc lidí, což byl megazážitek.
Začíná nový rok. Co bys do něj popřál svým klientům a co sám sobě?
Vaše neštěstí, naše spokojenost... Ne,
vážně: všem přeju štěstí, protože když
budou mít štěstí, vyváznou ze všeho.
Třeba ne úplně se zdravou kůží, ale
vyváznou. Sobě přeju, aby má rodina, která mě podporuje, byla stále v
té samé kondici a pohodě, jako dosud, a aby záchranka v Řevnicích
zůstala i nadále. Nyní totiž běží výběrové řízení na naše zdejší stanoviště a my nejsme jediní, kdo se do
něj přihlásil. Tak snad to dopadne
dobře...
Miloslav FRÝDL

Bořek BULÍČEK

- narodil se před dvaapadesáti lety
- původně pracoval v lese. „Drvoštěp, dr. Voštěp,“ říká sám o sobě. V
roce 1991 založil v Řevnicích soukromou záchrannou službu
- od té doby absolvoval desítky školení a záchranářských kurzů
- začínal s jednou sanitkou, dnes jich
vlastní 35 včetně speciální dětské
sanitky, XXL sanitky, sanitek do terénu i na povodně, záchranářského
obrněného transportéru, autobusu i
golfového vozíku
- modely sanitek také sbírá, má jich
už přes tisíc
- provozuje i záchranku na Lipně
- jeho koníčkem jsou zvířata, s dcerou Helenou se stará o dva dikobrazy a opici
(mif)

Přelom roku je pro sebevražedné jednání vysoce rizikový
Psychologickou poradnu nabízejí
čtenářům Naše noviny s psychologem Pavlem PAVLOVSKÝM. Zajímají-li vás záhady lidské psychiky a vztahů či sužují-li vás starosti a trápení, můžete posílat otázky
na e-mail NN (frydl@dobnet.cz) či
na: psycholog.pp@gmail.com. Budete-li si to přát, vaše dotazy zveřejníme anonymně.
(NN)
Na začátku nového roku spáchali v
našem kraji během jediného dne
dva mladí muži sebevraždu. Je to
podle vás náhoda - že si rozhodli
vzít život zkraje roku a že se v obou
případech jednalo o mladé muže?
Ze statistik vyplývají tato fakta: Se-

bevraždou neboli suicidiem ukončí
svůj život 1,4% lidí. Mezi nimi 3-4x
převažují muži, kteří navíc volí »jistější« způsoby sebezabití. Nejvíce je

už nevidí jiné možnosti. Cítí jen
zoufalství, beznaděj a ztrátu smyslu.
Právě přelom roku je citlivým obdobím, leckdo má za sebou emočně a

PSYCHOPORADNA PAVLA PAVLOVSKÉHO
sebevražd mezi lidmi ve věku 15-29
let. U adolescentů je suicidium hned
po nehodách druhou nejčastější příčinou úmrtí. Přelom roku je pro sebevražedné jednání vysoce rizikový. Většina sebevražd je ovšem spojena s psychickým onemocněním,
zejména depresemi či schizofrenií.
Za každou sebevraždou se ukrývá
jedinečný příběh ústící do bezvýchodné životní situace, kdy člověk

vztahově náročné svátky, leckdo bilancuje. Taková situace nevzniká ze
dne na den, zpravidla se plíživě vyvíjí (pokud tedy nejde o zkratkovité
jednání, kterému nelze předejít).
Mám-li v terapii podezření, tážu se
na sebevražedné myšlenky, jež v určitých životních situacích přepadají
mnohé z nás, a samy o sobě nejsou
fatální. Potřebuji je odlišit od sebevražedných tendencí, kdy pacient už

ví, jak to provést či dokonce podniká konkrétní kroky. Většinou člověku v takovém stavu pomůže, když
může o svých obtížích s někým hovořit, cítí, že na to není sám, vnímá
podporu. Odbornou pomoc dostane
na krizové lince, u psychologa, psychiatra či ve specializovaných krizových centrech, jako jsou v Praze
žižkovský RIAPS či bohnické CKI.
V krajních případech (po sebevražedném pokusu vždy) je nevyhnutelná hospitalizace na psychiatrii.
Když se intervence a psychoterapie
zdaří, může se tato zkušenost stát
bodem zlomu, kdy život nabere nový směr.
Pavel PAVLOVSKÝ,
psychoterapeut, Řevnice
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Řevnická školní akademie se povedla
Na ZÁvěr PrvNÍHO BlOkU vYPlUlI Na JevIŠTě PIrÁTI Z karIBIkU se svýM TrOJsTěŽNÍkeM
Poslední prosincový týden si druháci
ZŠ Řevnice ve škole velmi užili. V
pondělí nejprve jeli bruslit do Černošic. Šlo nám to báječně, pan trenér
nás moc chválil a ani nevěřil, že jsme
teprve začátečníci. Další den jsme

ho nasmáli. Povedené byly také reklamy, které oddělovaly jednotlivá
čísla. Akademie se moc povedla, potěšili jsme zcela zaplněné hlediště kina a užili si bouřlivý potlesk.
Poslední den jsme si při besídce rozdali dárky, ochutnali cukroví a popřáli si krásné Vánoce.
Ludmila CHROUSTOVÁ,
ZŠ Řevnice

kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE

(vš)

21. 1. 20.00 STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA
23. 1. 20.00 ŠŤASTNÁ
24. 1. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
24. 1. 17.30 SEDMÝ SYN
24. 1. 20.00 BIRDMAN
28. 1. 15.00 HODINOVÝ MANŽEL
28. 1. 20.00 HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
30. 1. 20.00 S LÁSKOU, ROSIE
31. 1. 15.30 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
31. 1. 17.30 HACKER
31. 1. 20.00 MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD

KINO CLUB ČERNOŠICE
Rekonstrukce do 7. 2. 2015.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
19. - 20. 1. 17.30 (Po 20.30) BURÁCENÍ
19. 1. 17.30 EXODUS: BOHOVÉ A
KRÁLOVÉ
20. 1. 20.00 ODPAD
21. 1. a 28. 1. 13.45 DŮM KOUZEL 3D
21. 1. - 22. 1. 18.30 ŠŤASTNÁ
22. 1.- 24. 1. 20.30 (Pá 20.00, So 17.30)
BABOVŘESKY 3
23. 1. - 25. 1. 17.30 (So 20.00) HODINOVÝ MANŽEL
24. 1. 14.30 HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD
25. 1. 15.30 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
25. 1., 26. 1., 28. 1. 20.00 (St 17.30)
HACKER
26. 1. - 5. 2. 20.00 (Po+Út+So 17.30)
BABOVŘESKY 3
27. 1. 20.00 FRANK
29. 1. - 31. 1. 17.30 (So 20.00) SEDMÝ
SYN (3D+CZ)
31. 1. - 1. 2. 15.30 VELKÁ ŠESTKA 3D
1. 2. 17.30 SEDMÝ SYN (2D+TIT.)

Tipy NN

PIRÁTI. Diváci mohli při školní akademii v řevnickém kině vidět i kompozici nazvanou Piráti z Karibiku.
Foto Petr SKLENKA
zpívali na náměstí koledy u vánoční- mohli sledovat Sněhuláky, kluky
ho stromu. Byl to krásný zážitek - se- prohánějící se za míčem a bravurně
šly se všechny děti z 1. stupně a při- driblující, děvčata se švihadly, Řidišlo nás podpořit hodně rodičů, praro- tele autobusu i Pravěký tanec. Obdičů, dokonce i děti z mateřské ško- jevil se i dárek s panenkou na klíček
ly! Potom jsme pokračovali na zver- a nakonec kuchaři ze 3. B diváky
šovanou a zpívanou divadelní hru o přesvědčili, že Buchet je spousty.
cestě do Betléma, kterou nacvičily Maminky i babičky obdivovaly, jaké
děti z Dobřichovic. Hudební sekce má každá třída krásné kostýmy. Bylo
seděla na druhém pódiu a herci v to skoro jako v Televarieté. Vystoukostýmech hráli a tančili přímo před pily úplně všechny třídy. Na závěr
námi. Byl to pro nás krásný zážitek. bloku 1. stupně vypluli Piráti z KariNa čtvrtek jsme se těšili úplně nejvíc biku se svým trojstěžníkem. Užaslí
- konala se školní akademie. Střídali diváci sledovali při podmanivé hudjsme se v uvádění jednotlivých čísel bě vzdouvající se vlny i kormidlo a
a ani jednou jsme se nezaškobrtli! posádku pádlujících plavčíků.
Někdo moderoval dokonce zpaměti, Po krátké přestávce pokračovali naši
ale i ostatní dlouhé texty přečetli na- kamarádi z 2. stupně. Obdivovali
prosto bravurně. Takže jsme měli jsme, jak si všechno nacvičili a přistejný potlesk, jako vystupující třídy! pravili sami. Většina tříd tančila, něNa samotném začátku nám skřítci s kdo zpíval a hrál na klavír. Zaujala
vánoční vílou ozdobili stromeček nás 7. A s filmem Ptačí perspektiva.
přímo před zraky diváků. Pak už jste Bylo to originální a moc jsme se u to-

KINO RADOTÍN

Nejvíc lákala lednice, karlštejn je čtvrtý

20. 1. 17.30 MODELKY S.R.O.
20. 1. 20.00 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
21. 1. 10.00 INTIMITY
21. 1. 17.30 KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
21. 1. 20.00 RALUCA
22. 1. 17.30 S LÁSKOU, ROSIE
22. 1. a 27. 1. 20.00 ODPAD
23. 1. 17.30 MAGICKÉ STŘÍBRO 3D
23. 1. 20.00 FOTOGRAF
24. 1. a 31. 1. 15.30 PADDINGTON
24. 1. 17.30 SEDMÝ SYN
24. 1. a 29. 1. 20.00 HACKER
25. 1. 17.00 ROMEO A JULIE: CHARLES GOUNOD (záznam z MET)
27. 1. a 30. 1. 17.30 (Pá 20.00) HODINOVÝ MANŽEL
28. 1. 17.30 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
28. 1. 20.00 ZMIZELÁ
29. 1. 17.30 CO JSME KOMU
UDĚLALI

Karlštejn – Která tuzemská památka přilákala loni nejvíce turistů? Tipujete
Karlštejn či Hlubokou? Pokud ano, pak jste vedle. Nejnavštěvovanější památkou České republiky byl v roce 2014 jihomoravský zámek Lednice - jeho překrásné interiéry i zahrady si prohlédlo přesně 376.559 turistů z celého světa. Mimochodem, podle informace ČTK je to o 48.256 více lidí než
v roce 2013 a o 64.923 více než v roce 2012.
Na druhém místě skončil zámek a hrad v Českém Krumlově, kam přijelo
367.629 návštěvníků, na třetí jihočeský zámek Hluboká zavítalo 263.519
turistů. Karlštejn skončil »až« čtvrtý – o jeho prohlídku projevilo zájem
přes 220 000 turistů. Páté bylo se 162.600 návštěvami Konopiště, šestý
Křivoklát přilákal 110.000 lidí. Top deset nejnavštěvovanějších památek
uzavírá zřícenina hradu Trosky, kam přijelo na sto tisíc turistů. Dohromady
na památky dorazilo 4 799 929 lidí, což je nejvíce za posledních několik let.
Oproti předchozímu roku se návštěvnost zvedla o více než půl milionu.
Některé z více než sto hradů a zámků, jež vlastní stát, si můžete prohlédnout
i teď, v zimě. V našem okolí má zámek v Mníšku pod Brdy otevřeno denně
kromě pondělí, Karlštejn a Křivoklát jsou přístupné o víkendech.
(mif)

* Filmy Bubáci a hastrmani (od
17.00) i Hodný, zlý a ošklivý budou
20. 1. k vidění v Klubu U Emy Lhotka. Týden nato, 27. 1., zde od 17.00
promítají snímky O princezně, která
ráčkovala a od 20.00 Dobyvatelé ztracené archy. Ema BURGETOVÁ
* Saxofonista Štěpán Markovič a
funky kapely Gipsy Groove koncertují 23. 1. od 19.00 v klubu U Koruny Radotín.
Dana RADOVÁ
* Představení Petr Pan sehraje dětský divadelní soubor Kukadýlko 23.
1. od 18.00 a 25. 1. od 15.00 v Biodivadle Řevnice.
(luk)
* Masopustního průvodu se můžete zúčastnit 24. 1. v Hlásné Třebani.
Sraz ve 13.00 u zdejší hasičské zbrojnice, hraje Třehusk.
(mif)
* Dětské představení o Krysácích
Hubertovi a Hodanovi v nastudování Divadlo Špílberg se koná 25. 1.
od 15.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice. Vstupné 60 Kč.
(ak)
* Dokumentární film o tom, jak
fungovaly egyptské pyramidy Pyramidy Code II můžete zhlédnout 29.
1. od 19.00 v řevnické Čajovně Cherubín. Vstupné 50 Kč.
(jach)
* Organickou tančírnu aneb Ethno
dance párty s Ondřejem Smeykalem
(didgeridoo) a Pavlem Plánkou (bicí) pořádá 30. 1. od 19.00 Čajovna
Cherubín Řevnice. Vstupné na místě
390 Kč.
Jan CHERUBÍN
* Oslava masopustu se koná 31. 1.
ve Svinařích. Vepřové hody před hospodou U Lípy začnou v 10.45, ve
13.00 vyrazí na obchůzku průvod
maškar s kapelou Třehusk. Na tancovačce od 20.00 hraje skupina Nikdo neví nic, vstupné 100 Kč. (mif)
* Společnou meditaci s Cherubíny
aneb Duševní hygiena nabízí řevnická čajovna 31. 1. od 19.00. Vstupné
50 Kč.
Jan CHERUBÍN
* Prodejní výstava originálních obrazů Salon výtvarníků pro Konto
Bariéry potrvá v Modrém domečku
Řevnice do 1. 3.
Marie HRDÁ
* Výstava Svět mechanické hudby
aneb Zlaté časy automatofonů je do
9. 3. k vidění v Muzeu Českého krasu Beroun.
(pap)

XXVI. poberounský MASOPUST
se koná v sobotu 14. února 2015 od 9.30 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 * projížďky na koních * dětská soutěž ve vaření * soutěž
o nejoriginálnější masku * průvod maškar * soutěž o nejchutnější masopustní občerstvení
(Prodejci, kteří se chtějí zúčastnit jarmarku, se mohou hlásit u Lucie Paličkové: lulap@centrum.cz.)
***

DěTský karNeval se koná v neděli 15. února od 14.00 hodin ve společenském domě v Zadní Třebani

* hry * soutěže * ukázky aerobiku * liteňské mažoretky * tombola * kolo štěstí * hraje Třehusk
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První zabíjačka nás
pořádně vyškolila!
První zabíjačka se jako součást Gurmánského festivalu Karlštejnska konala v Zámeckém dvoře Všeradice
17. ledna. Pořádně nás vyškolila!
Přesto, že jsme porazili rovnou dvě
prasata, nedokázali jsme uspokojit
spoustu zájemců o jitrnice, jelita a
další výrobky - mnozí odcházeli domů
zklamáni. Neuspokojeným zákazníkům se tímto omlouváme a bereme si
ponaučení pro příští období.
Na druhou stranu věřím, že ti, na které se dostalo - a nebylo jich málo! odešli spokojeni a nejen s plným břichem, ale i s kulturním zážitkem, který pro nás připravila staropražská
kapela Třehusk a muzikanti z Kladenské heligonky. Děkujeme i společnosti Koniklec Suchomasty za krásnou prodejní výstavu jejich výrobků a
produktů chráněné dílny.
Doufám, že na nás nezanevřete a přijdete i na další zabíjačku, která se
bude konat v únoru. Uděláme vše pro
to, aby vepřových lahůdek byl dostatek.
Bohumil STIBAL, Všeradice

Jubilantka dostane cédéčko
M. D. RETTIGOVÁ SE NARODILA PŘED 230 A ZEMŘELA PŘED 170 LETY
Poslední lednový den uplyne 230 let od narození
autorky nejvyhlášenější české kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Letos si navíc připomeneme i 170. výročí od jejího úmrtí. Rettigové rodná obec Všeradice se na jubilejní rok náležitě připravila – na počest své slavné rodačky chystá
hned několik akcí.
Ta první - Zabijačka v pivovaru - se v rámci Gurmánského festivalu Karlštejnska konala 17.
ledna. (Viz výše.)
Také další akce budou spojeny s tím, co Rettigovou proslavilo nejvíce – tedy recepty a dobrým
jídlem. Ve spolupráci s již takřka domácí kapelou
Třehusk chystají Všeradice vydání dalšího netradičního cédéčka. Obsahovat bude výhradně písně
a kuplety o jídle a pití. Najdete na těm třeba skladby Bramborová placka se škvarkama, Svíčková se šesti, Nadívaný křepeličky, Švestkový
knedlíky aj. Natáčet jej kapela začne v dubnu.
Kuriozitou tohoto nosiče by mělo být propojení s
knihou receptů, kterou speciálně pro tuto příležitost píše herečka a autorka dalších kuchařek Markéta Hrubešová. Ta se loni zúčastnila všeradických Kuchařských slavností a do Všeradic zavítá

i letos. Vaření se Zámeckou paní spojené s kláním
mistrů kuchařů se uskuteční 19. září. A aby toho
nebylo málo, kolem dvojitého výročí Rettigové se
budou točit i letošní oslavy Dne Všeradovy země,
které se ve Všeradicích uskuteční 13. června.
V obci jsou na svou nejznámější rodačku náležitě
pyšní. V Zámeckém dvoře, v budově zrekonstruovaného špýcharu, najdete Muzeum M. D. Rettigové. Součástí expozice o životě této buditelky a
spisovatelky je interaktivní výstava, kterou provází hlas známé herečky Simony Stašové. Expozice nabízí osm zastavení, při kterých se rozhodně nudit nebudete. Nebo snad víte, co to znamená
kapoun či kolník? Dokázali byste rozpoznat deset
různých druhů bylinek našich prababiček?
Magdalena Dobromila Rettigová se narodila 31. 1.
1785 ve Všeradicích. Do svých 18 let žila v německojazyčném prostředí a neuměla česky. Díky
manželství s českým spisovatelem J. A. Rettigem
se z ní stala vlastenecká buditelka. Z jejího díla je
nejznámější právě Domácí kuchařka vydaná poprvé roku 1826. Od té doby vyšla bezpočtukrát.
Poslední část života prožila v Litomyšli, kde také
zemřela.
Pavla NOVÁčkOVÁ, Řevnice

JELIT BYLO MÁLO. Po přibližně třech stovkých
jelit a jitrnic, které byly k mání na zabíjačce ve
všeradickém Zámeckém dvoře 17. ledna, se jen
zaprášilo.
Foto NN M. FRÝDL

Z podbrdského kraje

* Obyvatelé Všeradic, kteří jsou napojeni na kanalizaci, musí do konce ledna uzavřít smlouvu o
vypouštění splašků v kanceláři Brdské vodárenské v hlavní budově všeradického zámku. (toč)
* Skupinka »králů« vyšla 5. 1. z azylového domu sv. Josefa v Lochovicích. Obešli celou obec a
nad dveře domácností psali posvěcenou křídou
tradiční K+M+B 2015 - požehnání vašim domovům.
Jitka PAPEŽOVÁ
* 180 litrů motorové nafty ukradl 12. 1. neznámý
zloděj z nádrže autobusu zaparkovaného v obci
Skuhrov - Hatě. Majiteli způsobil škodu ve výši
6.500 korun.
Hedvika ŠMÍDOVÁ
* Muže za volantem Škody Favorit bez řidičského průkazu zastavila 4. 1. ve Svinařích hlídka
karlštejnských policistů. „Řidičák prý si zapomněl doma,“ uvedla policejní velitelka Hedvika
Šmídová s tím, že muži bylo při dechové zkoušce naměřeno 0,42 a 0,46 promile alkoholu. Odběr
biologického materiálu řidič odmítl. „S hříšníkem bylo sepsáno oznámení o přestupku a byla
mu zakázána další jízda,“ dodala Šmídová. (mif)

Cenu poroty předal v Berouně Bohumil Stibal

ZASTAVÍ? Historický vlak projel na Nový rok po
podbrdské lokální trati. Cestující na něj čekali i ve
Všeradicích.
Foto NN M. FRÝDL

Na zajištění 28. ročníku Ceny Trilobit Beroun,
kterou pořádá Český filmový a televizní svaz FITES, se již poněkolikáté sponzorsky podílel Zámecký dvůr Všeradice. Jeho zástupce Bohumil
Stibal předal při slavnostním vyhlášení výsledků
17. 1. Cenu poroty Aleši Kisilovi za film Podoby
dekadence. Porota dále ocenila filmy Opři žebřík
o nebe režisérky Jany Ševčíkové, Odborný dohled
nad východem slunce režiséra Pavla Göbla, televizní seriál Trabantem Jižní Amerikou režiséra
Dana Přibáně, dokument Liebe Indigo režiséra
Saši Dlouhého a seriál Terapie II. Cenu dětské
poroty získal režisér Jiří Mádl za film Pojedeme
k moři.
Veronika ČERVENÁ, Všeradice

JE VAŠE. Bohumil Stibal (vpravo) při předávání
ceny Aleši Kisilovi.
Foto Líba TAYLOR
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rodinná realitní kancelář s 20 letou praxí v okrese
Praha-západ a Beroun

od 17.12.2014 nás najdete na nové adrese:
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- široký sortiment služeb v oblasti realit
- komplexní servis prodeje a pronájmu
- osobní a individuální přístup
- bezpečné a seriózní jednání
- dělení a scelování pozemků
- legalizace a zápis staveb do katastru
- stanovení reálné prodejní ceny
- daňová přiznání k nemovitostem a pod.

Karlík, K Třešňovce 1091

www.dd-reality.cz
přijedeme také za Vámi!

Rezidenční bydlení
v Dobřichovicích
• byty, obchody
• prostory pro wellness

Prodej
v plném
proudu

www.dobcentrum.cz
tel. 606 620 920, 257 712 630

Lenka Dvořáková
tel.: 602 266 783
lenka_dvorakova@volny.cz

Petr Dvořák
tel.: 724 036 677
dvorak-real@volny.cz
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

ČMAŇA S KLARINETEM. Koledy si o Štědrém dnu přišel zahrát a zazpívat i známý herec Pavel Zedníček.

Nový rok v podhradí začal koncertem
V RESTAURACI U JANŮ ZAHRÁLY KAPELY MODROLIT, KAPIČKY A NOVÁ SEKCE
Již pojedenácté jsme se
10. ledna sešli v karlštejnské restauraci U Janů, kde
se konal Novoroční koncert. Jako každý rok ho organizoval Tomáš Tichý ve
spolupráci s Helenou Kolářovou z Karlštejnského
kulturního sdružení.
Sled vystoupení zahájila
skupina Modrolit z Berouna; hned v úvodu bylo veselo, protože ani jeden z
nich již v Berouně nepobývá. Pocházejí ze Zdic,
Příbrami, Strašic a dokonce se mihla i slova Hlásná
Třebaň... A ještě jednou
raritou se může tahle parta

pochlubit: všichni hráči
jsou Pavlové! V repertoáru

kromě jiných mají i vlastní
texty z pera Pavla Sudíka,

SKROMNÍ A NEJLEPŠÍ. Kapela Nová sekce při vystoupení v Karlštejně.
Foto Jitka švecová

anglicky zpívané goespelové skladby a poetický
bluegrass. Nádhera, všem
se moc líbili a potlesk byl
zasloužený.
Pak nastoupila naše »domácí« kapela Kapičky.
Ani tentokrát nezklamali a
bylo co poslouchat. Zvláště housle Ivana Neslera
dostaly při skladbě Luisa
do varu celý sál. Opravdu
vynikající výkon!
Konec koncertu patřil naší
rovněž milé kapele Nová
sekce. Jejich motto: Jsme
skromní a nejlepší! se fakt
(skoro) splnilo.
(jiš)
(Dokončení na straně 8)
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Foto Jitka švecová

Zedníček všechny
oslnil klarinetem
Zpívání koled s country kapelou Kapičky se tradičně - již asi pošestadvacáté - konalo na Štědrý den v
restauraci U Adama v Karlštejně.
Hospůdka byla narvaná, muzikanti
měli radost, že je o muziku a zpívání
zájem. V našem hraní nás podpořil i
Martin Smrž s flétnou, známý herec
a obyvatel Karlštejna Pavel Zedníček rozzářil a oslnil všechny přítomné svým klarinetem. Jo to byla
muzika! Ani se nám nechtělo jít domů, ale povinnosti volaly, a tak jsme
se pomaličku loučili a rozcházeli!
Všem čtenářům přeji do Nového roku vše nej, hlavně zdraví, a věřím, že
se u podobných akcí budeme potkávat ještě dlouhá léta.
Jitka švecová, Hlásná Třebaň

Rekonstrukce muzea lehkého opevnění spěje do finále
Rekonstrukce objektu muzea
lehkého opevnění B-7/12/A160Z v Karlštejně spěje do finále. Nedávno byl dokončen zához a kamenná rovnanina u čelní stěny objektu i štěrkování pochozích ploch v okolí. Do úplného dokončení fasády zbývá
jen obnova původního maskovacího schématu z období mobilizace v září 1938 a háků na
maskovací síť, kterou dokončíme ještě před otevřením muzea
v dubnu či květnu tohoto roku.
Práce na rekonstrukci finišují i
v interiéru muzea, kde byla uvedena do původní podoby vnitřní
výdřeva. Objekt byl na sklonku
minulého roku připojen na elek-

trickou sít, což umožní kvalitní
osvětlení exponátů muzea. Tím
se toto muzeum stalo teprve
druhým elektrifikovaným objektem lehkého opevnění u nás.
Než bylo možné věnovat se takovým jemnostem jako je výdřeva a elektrifikace bylo ovšem nutné interiér bunkru nejdřív zbavit německé zazdívky z
července 1939 – objekt připomínal jednolitou, smutnou hromadou betonu. Vybourání zazdívky představovalo osm dní
práce čtyř lidí se dvěma sbíječkami; jen úsek mezi vstupem a
nikou pancéřových dveří - nejpečlivěji a v celém profilu zabetonovaný - si vyžádal tři dny

úmorné práce! Po vybourání zazdívky, střílen, výdechů ventilace a periskopových pouzder
jsme ještě museli udělat mnohé:
upravit terén v okolí, očistit povrch objektu wapkou od lišejníků a sazí, rekonstruovat omítku
- nahrazeno bylo téměř 30%
plochy, rozebrat kamennou rovnaninu, jež se dochovala pod
úrovní terénu, až na základovou
skořápku, očistit zanesené kamenivo a vrátit ho zpět, izolovat
čelní stěnu objektu, vyskládat
kamennou rovnaninu po úroveň
střechy a zavézt ji zeminou, izolovat střechy, instalovat přípojku elektřiny. (Dokončení na str. 8)
Foto Petr ŠTEMBERK
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Muzeum obchodu? Doslova bomba!
NA KARLŠTEJNSKÝ KRÁLOVSKÝ ADVENT DORAZILA CÍSAŘOVNA I WALDEMAR MATUŠKA JUNIOR
O zlaté neděli 21. prosince jsme se
vypravili do Karlštejna, abychom si
užili tu správnou vánoční atmosféru
- Karlštejnský královský advent na
náměstí vždy stojí za to! Vystoupilo
zde mnoho tanečních souborů, zahrála naše oblíbená kapela Třehusk.
Na prostranství pod lípou vyrostlo
zajímavé tržiště, kde bylo k dostání
mnoho hraček, dřevěných zbraní a
různé výrobky (nejen) řezbářů, takže
děti i my, dospělí, jsme měli pořád
na co koukat. Samozřejmě nechybělo ani výborné karlštejnské víno a
pivo Karlíček, které zdejší pivovarník Jirka Chyba uvařil pro tuto příležitost. Naražení dřevěného soudku s
pivem celou slavnost zahájilo.
Správnou vánoční atmosféru v nás
vyvolala i prohlídka Muzea betlémů,
kde k největším zážitkům patří bezesporu Karlštejnský královský betlém. Rovněž náš nelice zaujalo nově
otevřené Muzeum obchodu. To tedy
pro mne byla doslova bomba! Úžasná sbírka všeho možného - pokladny, pulty, váhy, nápisy... Vše, co
jsem tam viděla, ve mně probudilo

vzpomínky na mládí. Bylo to velmi
pěkné odpoledne, korunované vystoupením Pavla Zedníčka, Waldemara Matušky juniora a místních dětí.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Rok začal koncertem

PŘIJELA KRÁLOVNA. Karlštejnský královský advent se koná na počest císařovny Elišky, která i letos dorazila na koni.
Foto karel kOŠka

(Dokončení ze strany 7)
O skromnosti sice nic nevím, ale
své nástroje ovládají bravurně. Ivánek baskytaru, Pavel banjo, Honza
kytaru a Tomáš mandolínu - radost
poslouchat. Sál byl zaplněn, atmosféra nádherná - celý večer hráli samí bezvadní kluci krásnou muziku.
Díky Karlštejnskému kulturnímu
sdružení, hlavně Helence Kolářové.
Tato tradice ať pokračuje, neboť
dobré muziky není nikdy dost. Tak
příští rok nashledanou při dalším, již
dvanáctém novoročním koncertě.
V sobotu 21. února se bude U Janů
konat koncert Mirka Palečka. Jako
hosté vystoupí kytarový virtuos Štěpán Rak a jeho syn, také kytarista
Jan Matěj Rak. Srdečně vás zvu.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Byl to krásný zážitek, ani jsme nedutali...
Před koncem roku 2014 jsme navštívili hrad Karlštejn, abychom si poslechli Emila Viklického, fantastického pianistu, skladatele a lídra jazzových formací i Štěpána Markoviče, věhlasného muzikanta, skladatele a pedagoga hry na saxofon. Koncert, který se konal v Rytířském sále,
stál za to. Krásný zážitek, stejně jako noční prohlídka hradu. Karlštejn
známe, ale pokaždé je to jiné a zvláštní. text a foto Jitka ŠVeCOVÁ,
Hlásná třebaň

Karlštejnské aktuality

ZPÁTKY VE ŠKOLCE. Svátky už jsou minulostí, a tak se malí předškoláci v
karlštejnské mateřince mohou plně věnovat přípravě na školní docházku. V
lednu je čeká návštěva školy a brzy potom zápis do 1. třídy.
text a foto marcela HaŠlerOVÁ, mŠ karlštejn

Za historické fotografie
nabízíme odměnu sto korun!

Prosíme všechny ty, kteří mají na dobových fotografiích ze 30. nebo 40. let minulého století karlštejnský bunkr nacházející se mezi mostem a parkovištěm (nebo i jiné bunkry v okolí), aby nás
kontaktovali na tel. čísle: 602 284 513. Rádi bychom objekt se vší pietou obnovili přesně do podoby, v jaké se nacházel připravený na obranu v
období mobilizace a v pohnutých dnech Mnichovské krize. Právě vaše fotografie nám v tom
mohou významně pomoci. Pokoušíme se opatřit
původní fotografie objektu (nebo jeho sousedů v
okolí) a zjistit, jak přesně vypadal bezprostředně
po svém dokončení. Budeme rádi za každou - i
nekvalitní - fotografii bunkru, kterou nám laskavě poskytnete k okopírování. Za nalezenou fotografii ze 30. či 40. let nabízíme odměnu 100 Kč a
po dokončení muzea i nadstandardní prohlídku
objektu s detailním výkladem. Děkujeme za případnou pomoc!
Petr Štemberk, karlštejn

* Hasičský bál pořádá SDH Karlštejn 24. 1. od 20.00 v místní restauraci U
Janů. Hraje BaS, tombola, vstupné 100 Kč.
(skh)
* Poplatky za odvoz komunálního odpadu na rok 2015 ve výši 500 Kč na
osob, je možné od začátku února zaplatit každé pondělí a středu od 9 do
16.00 na Úřadu městyse Karlštejn. Poplatek můžete uhradit také bankovním
převodem na účet městyse: 0363766339/0800, variabilní symbol 1340 +
číslo popisné. Označení na popelnici bude plátcům zasláno poštou. Od 1. 4.
2015 budou vyváženy pouze popelnice s novým označením. Petr RAMPAS
* Poplatky za psy (jeden pes 100 Kč, každý další 150 Kč) můžete zaplatit
ve stejné dny na úřadu městyse, nebo převodem na účet městyse. Variabilní
symbol je 1341+číslo popisné.
Petr RAMPAS
* Zápis do 1. třídy ZŠ Karlštejn na školní rok 2015/2016 se uskuteční 5. 2.
od 15.00 do 18.00 v budově školy. V pátek 13. 2. bude škola z organizačních
důvodů pro žáky uzavřena - bude vyhlášeno ředitelské volno.
(isš)

Rekonstrukce »řopíku« spěje do finále
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
V interiéru jsme odstranili původní, úplně shnilou
výdřevu, ořezali rádlovací drát, odrezili všechny
kovové prvky a natřeli je v několika vrstvách, vybudovali vnitřní elektrické rozvody, osadili mřížové a pancéřové dveře, instalovali výdřevy, natřeli
výdřevy ochranou proti škůdcům, dobetonovali
otlučené schody, niky dveří i prostor mezi novou
výdřevou a pohledovým betonem. Zatím jsme na
objektu odpracovali 30 dní a 681,5 hodin, cestou
na pracovní akce jsme najeli víc než 4 600 kilometrů - většina z nás je totiž z Mělníka.
Stovky hodin jsme odpracovali také při vyřizování našeho právního vztahu k objektu a všech potřebných povolení – bylo potřeba získat souhlasné
stanovisko devíti státních organizací a institucí,
CHKO Český kras počínaje, přes Národní památkový ústav v Praze (Karlštejn je ve zvláštním režimu) a Povodím Berounky konče. Bylo toho op-

ravdu hodně a vysvětlování na úřadech, »co že to
vlastně chceme«, stálo za to...
Další stovky hodin padly také na shánění exponátů, což je práce, která bude v muzeu nejvíc vidět.
Při cestách za exponáty jsme najeli po republice
už asi 2 500 kilometrů, a to zdaleka ještě nemáme
pohromadě všechno, čím budeme chtít objekt vystrojit a vyzbrojit...
Jak vidíte, dát dohromady jediný »řopík« je náročná záležitost, před kterou musím každého soudného člověka důrazně varovat. Nedělejte to, a když
už vás k tomu láska k betonu i historii donutí, budiž vám útěchou, že vaše práce pár lidem možná
zprostředkuje setkání s první (naší) republikou - s
mravním, technickým, politickým a vojenským
vrcholem našeho národa, který už je bohužel od
nás vzdálený víc než 76 let… Petr ŠTEMbERk,
Muzeum lehkého opevnění karlštejn
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír
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Doufám, že splníme alespoň
některá předsevzetí!

Úvodem bych vám všem chtěla
popřát do nového roku 2015
hodně zdraví, pohody a mnoho
úspěchů v osobním i pracovním
životě.
Konec loňského roku byl ve
znamení velkých změn. Volby
do zastupitelstva a následné
zvolení starostkou je pro mne velkou životní výzvou. Myslím, že mluvím z duše i ostatním zastupitelům naší obce. Do voleb jsme šli s tím, že
jsme chtěli, aby se v obci něco změnilo. Nyní
jsme dostali šanci a neradi bychom naše občany
zklamali. Máme v plánu umístit v obci tři nové
vývěsní tabule – jednu v Osovci a další dvě v
Osově, protože si myslíme, že informovanost občanů je velmi důležitá. Dále doufáme, že se osvědčí brigády. Rádi bychom pořádali jarní a podzimní - i práce sbližuje. Pracujeme na modernizaci webových stránek obce a obnovili jsme vydávání PROVASu jako součásti Našich novin.
Chceme zachovat Den osovských žen, zprovoznit
místní rozhlas, zavést vítání občánků, zlepšit spolupráci se Sportovním klubem Osov i okolními
obcemi. O potřebě vodovodu a kanalizace ani
nemluvím… To je ale běh na dlouhou trať.
Ještě jednou děkujeme za důvěru a doufám, že se
nám povede splnit alespoň některá předsevzetí.
Marcela ČabounovÁ, starostka osova

ŘÁDILI NA BOBECH. Malé sněhové nadílky zkraje roku využily děti z Mateřské školy Osov a dokonale se vyřádily na bobech.
Foto Dáša PEšICovÁ

Sbor funguje od roku 1902, ale členů postupně ubývá
OSOVŠTÍ HASIČI BUDOU LETOS POŘÁDAT MÁJE, BRIGÁDY, ŠKOLENÍ I NÁMĚTOVÁ CVIČENÍ
V sobotu 10. ledna se v útulném prostředí Hospůdky U Sv. Donátha v Osově konala hojně navštívená výroční členská schůze místních hasičů.
Sbor funguje bez přestávky od roku 1902 a je
stále velmi pevnou a nezanedbatelnou součástí života obce. V současné době má 34 členů - bohužel ale členská základna postupně klesá. Vedle jeho hlavního poslání, kterým je ochrana osob a ma-

STAROSTA. Starostou osovských hasičů byl znovu
zvolen Josef Chvojka.
Foto Marie PLECITÁ

jetku, se sbor podílí i na akcích kulturních. Mimo
jiné každoročně pořádá máje s průvodem obcí a
provozuje i další aktivity - brigády na údržbu obce, starost o veřejné osvětlení, údržbu a prořezávání stromů apod. Osovští hasiči samozřejmě zastupují obec při soutěžích v požárním sportu. Škoda, že místní hasičky jsou v současné době jediným družstvem hájícím barvy Osova. V roce 2014
to bylo na Lhotce, v Chyňavě, Běštíně a Radouši.
Tento stav je nesrovnatelný s minulými tučnými
léty, kdy na soutěže jezdívalo družstev několik bylo by dobré, kdyby se zapojili ještě alespoň muži, jak zaznělo i v diskusi. V září při příležitosti
125. výročí založení sboru v Hostomicích osovští
hasiči v historických stejnokrojích předvedli práci
se starou stříkačkou. S tou také účinkují v poberounském muzikálu Postřižiny - loni si zahráli v
Berouně, Třeboni a Nymburce.
Jedním z bodů programu výroční schůze byla volba vedení. Starostou je nadále Josef Chvojka, místostarostou František Sklenář, velitelem Stanislav
Houba. Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti na tento rok, který obsahuje vedle pravidelných

každoročních akcí jako jsou třeba máje (30. 5.) a
brigády i školení zásahové jednotky, prevence ve
škole i školce a námětová cvičení. Hasiči nezapomínají ani na své členy, kteří slaví významné životní jubielum.
Marie PLECITá, Osov

Osovské aktuality

* Zápis prvňáčků do ZŠ v Osově se v budově
školy koná 23. 1. od 14 do 16.00. Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
(isv)
* Představení Hrnečku vař v plzeňském divadle
ALFA navštívily 9. 1. děti z obou tříd Mateřské
školy Osov. Představení provázely hudební nástroje, takže si děti mohly i zazpívat. Pohádka se
všem moc líbila a už se těšíme na další kulturní
zážitek, který na nás čeká v plzeňském divadle v
březnu.
Marcela ČabOunOvá, MŠ Osov
* Řidiče bez vůdčího oprávnění a navíc pod vlivem Amfetaminu a Metanfetaminu zastavila 3. 1.
večer v Osově hlídka karlštejnských policistů. S
mužem bylo sepsáno oznámení o přestupku a bya mu zakázána další jízda.
(heš)

Králů bylo sedm, pochodovali od domu k domu a zpívali z plných plic
Tříkrálová sbírka se za léta konání stala nedílnou
součástí prvních lednových dnů. Pořádá ji Česká
katolická charita, která letos vyslala do ulic na 50
tisíc koledníků. V Osově jsme jich v neděli 4. 1.
2015 měli sedm, což odpovídá dvěma skupinám,
z nichž ovšem jedna měla krále čtyři. Mudrců od
východu bylo zřejmě také víc, když přinesli do
Betléma dary malému Ježíškovi... Tentokrát se
naše řady rozrostly o čtyřletého Samíka, který s
ostatními dětmi statečně pochodoval od domu k
domu a zpíval z plných plic celých šest slok písně
My Tři králové jdeme k vám. Stejně jako Terezka,
Viktor, Jozífek, Barborka, Daník a sedmiletá Lucinka, která - jako zdatná flétnistka - skupinu mí-

řící do Osovce krásně doprovázela svou hrou.
Naše děti zřejmě drží v rámci regionu primát věkový průměr byl za všechny malé účastníky v
Osově a Osovci necelých osm let, ve větší skupině dokonce 6 let. Bylo to krásné a milé odpoledne, v mnoha domech nás očekávali, aby přispěli
do sbírky, kterou zde zaštiťovala Charita Řevnice, a jejíž výnos bude použit z větší části na podporu místních lidí v tíživé životní situaci. Další
peníze půjdou na podporu nových farních charit
v pražské arcidiecézi a na podporu nemocnice v
Ugandě. Snažili jsme se pomoci dobré věci a věříme, že se nám to podařilo. Foto Jiří Trubák
Marie PLECITá, Osov
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Turisté vítali Nový rok na rozhledně
K VYHLÍDKOVÉ VĚŽI NA STUDENÉM VRCHU DOPUTOVALO PRVNÍHO LEDNA NĚKOLIK STOVEK LIDÍ
Je ráno 1. ledna, Nový rok 2015. Stoupáme lesem
na Studený vrch. Nikde nikdo, stejně jako loni, po
sněhu ani památky. Odemykáme rozhlednu. První příchozí na Nový rok jsme tedy my, dobrovolníci nastupující do služby. Podáváme si ruce a
přejeme si všechno nejlepší v novém roce. U kávy
a čaje si rozdělíme úkoly a celá služba zaujme pozice: OTEVÍRÁME!
Tak takhle nějak začíná již tradiční akce Vítání
Nového roku na rozhledně Studený vrch. Obsluhu
příchozích návštěvníků, kteří vyžadují nepřetržité
podávání teplých nápojů všeho druhu, a také udržování hořícího ohně pro opékání buřtů a klobás,
zajišťuje tým dobrovolníků v počtu 4 + 1.
Úderem desáté dorazili první výletníci. S těmi si
ještě stíháme popřát. Pak už máme smůlu, kromě
práce není čas na nic. Celý den je v okolí i uvnitř
rozhledny mnoho známých i neznámých tváří.
Chlapi, a nejen oni, vedou řeči a osvěžují se. Čas
běží, návštěvníci přicházejí a odcházejí, neúnavná
dítka pobíhají již mnohem méně, šum hlasů zvolna utichá. Pomalu odcházejí i poslední návštěvníci. Tentokrát se zpěvem a směrem do Dobříše.
Panečku, to byli veselí turisté…

U ROZHLEDNY. Nový rok 2015 na Studeném vrchu.
Foto Antonín KOTOUČ

Než se setmí, balíme venku. Konečně zavíráme a
začínáme s úklidem a balením i uvnitř věže. Ještě
vyhodnotíme průběh dne: Žádný úraz, opět se nikdo nepopral, ale bylo namále. Všechny příchozí
jsme rádi viděli a doufáme, že i oni nás. Počasí
bylo celkem ucházející. Podle odhadu sloužících
a přihlížejících se akce zúčastnilo asi 600 až 700
nadšenců, kteří si přišli protáhnout tělo výstupem
na rozhlednu Studený vrch. Děkujeme všem za
návštěvu, máte náš obdiv.
Je po akci, co máme dál? Rozhlednu teď necháme
odpočívat, máme v plánu jen několik úprav uvnitř
věže, hlavně pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Otevřena bude od dubna do října. Čeká nás ale
ještě jedna zimní akce, tradiční, již 12. Turistický
Candrbál. Koná se v sobotu 7. 3. od 19.30, veselit
se budeme i tentokrát v Hostomicích, v restauraci
U Frajerů. Hrát nám budou Žakeři z Dobříše a
možná ještě někdo další. Srdečně všechny zveme.
Více informací o pořádaných akcích si vyhledáte
na www.rozhlednastudenyvrch.estranky.cz.
Všem příznivcům rozhledny a turistiky přejeme
VŠECHNO NEJ v roce 2015.
Antonín KOTOUČ, Velký Chumec

Sen o nejkrásnějším a nejteplejším dni se vyplnil
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 13)
Nový den, již od časných ranních hodin zalitý sluncem, vzduch provoněný létem a neutichající ptačí zpěv dávaly tušit, že předpověď 27 stupňů
Celsia není nereálná. Sen o nejkrásnějším a nejteplejším dni z celého
týdne bude zřejmě naplněn.
Karen nás opět mile překvapila novou variací snídaně a naše děti se ládovaly, jakoby měly bezedné žaludky. Karen vždy zdvořile zjišťuje naše
touhy po poznávání okolí - dnes, jelikož má být velmi teplo a manžel
potřebuje nutně pracovat takřka celý
den, chceme najít kombinaci vody a
zázemí internetu. Karen navrhla, že
nás zavede na malou pláž, kterou
moc lidí nezná, do oblasti, které se říká Heads. Opravdu krásné místo, ale
celý den by se tu strávit nedal, hlavně vinou silného větru a skalnatého
povrchu pláže. Nenechali jsme si ale
ujít dechberoucí výhledy ze skalnatých Heads na luxusní sídla, nekonečnou modř oceánu střídající se s
tyrkysovou barvou mělčin a zlatou
barvou písčitých pláží. Vrátili jsme
se na ostrov Thessen, kde wifi útočiště manželovi poskytla pizzerie Co

Colio a já s dětmi vyrazila na průzkum ostrova. Obdivovala jsem počet
stylových butiků pro mě neznámých
značek, skvělý obchod s nábytkem,

kde každý kus představoval designový skvost nebo neskutečný pětihvězdičkový hotel Turbine. Nakonec
jsme zakotvili na písečné pláži. Děti

NA VYHLÍDCE. Dechberoucí výhledy na Indický oceán z hory Heads.
Foto Kateřina ŽIVNÁ

vydržely několik hodin budovat stavby z písku, pozorovat kraby a jiné
mořské živočichy nebo lovit mušle.
Zajímavé bylo též pozorovat černošskou skupinu čtyř žen, dvou dětí a
dvou mužů, lovících ryby vedle nás.
Muži chytali na klasické pruty, ženy
pouze na vlasec zatížený několika
kamínky, který nahazovaly roztočením nad hlavou jako laso. Asi tříleté
děvčátko se bez dozoru matky, zato s
nudlí u nosu, cachtalo ve studené vodě a zvědavě po nás pokukovalo. Dali jsme mu jablko a dívali se, s jakou
chutí a pomlaskáváním ho snědlo i s
ohryzkem.
Děti si při hře v moři vystačily samy,
a tak jsem si i já užila moc příjemné,
nerušené odpoledne s knihou švédského autora Jonase Jonassona,
Analfabetka, která uměla počítat.
Čtivé dílo o chudé, inteligentní černošské dívce popisuje její vstup do
nejvyšších kruhů na pozadí politické
situace v JAR 70. let. Obzvláště zajímavá možnost dozvědět se místopisná i historická fakta o zemi, ve které
člověk momentálně žije.
Kateřina ŽIVNÁ, Knysna, JAR

Ošklivá školka, ošklivé učitelky! Chci domů k mámě...
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 34)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova seniorů Anna VRANÁ. Minule popisovala, jak přijala místo učitelky
ve slivenecké mateřské škole. (NN)
Zapisovala jsem si v průběhu let, co
mi děti vyprávěly - sešlo se mi 350
zápisků! Když mám chuť se zasmát,
stačí otevřít blok a zalistovat v něm.
Stojí to zato: „Paní učitelko, já nechci, aby byla válka, vono stačí, že je
mír!“ - „Louka je široký pás země, je
na něm tráva a květiny a může se na
něm pást všechen domácí dobytek,
jen kočka a pes ne! - „Přestaň řvát,
budeme si radši povídat s tou starou
paní!“ - „Nejradši na světě mám mýho tatínka, protože mi půjčuje nářadí!“ - „Marrreček bouchl kočku kladivem a kočka Marrrečka škrábla. A

my jsme udělali kočce domeček a
dali jsme tam všecko, co do domečku patří. Dali jsme jí tam stoleček a
židličky a dali jsme jí tam nádobíčko
a dali jsme jí tam konvici.“ Učitelka:
„A co tomu kočka říkala?“ - „Spráskla pracky a řekla Jééééje!“ -„Ošklivá školka, ošklivé hrrračky, ošklivé
paní učitelky! Nelíbí se mi tu, chci
domů k mámě...!“
Měla jsem ten dobrý pocit, že pracuji ve výborném kolektivu a nešlo jen
o pocit - byl to fakt. Paní kolegyně
byly milé ženy, plné tvůrčích nápadů. Jezdily jsme pravidelně do školy
v přírodě, chodily do kurzů plavání i
do sauny, ve volných chvílích doma
jsme se zabývaly ručními pracemi.
Tak jsme si upletly ponožky na zimu, svetry s ažurovým vzorem, vyšívaly jsme ubrusy - to mě těšilo nej-

víc. Měla jsem rámeček – bubínek
na vyšívání a vzory, které jsem nakreslila na látku. Podařilo se mi vyšít
ubrus s jarními květinami, ubrus s
modrým vzorem jako bývá na porcelánovém nádobí, čtyři velké ubrusy
zdobené ažurou. Při vyšívání těchto
ubrusů se nepoužíval vyšívací rám,
bylo však nutné dobře spočítat nitě a
rozměřit plochu ubrusu, aby se pak
snadno pracovalo s jehlou a bavlnkou. Ke všem ubrusům jsem vyšila i
prostírání pod talíře, které se vždy
snáz vypere, než celý ubrus. Materiál byl z bílého hrubého plátna a nitě jsem vytahovala po pěti, aby byl
správně široký »žebříček« pro vyšívání. Poslední mojí prací byl ubrus,
vyšívaný na jemném plátně, bílý,
zdobený bílou výšivkou, a k němu
prostírky. Zabral mi nejvíc času, prá-

ce na něm byla náročná. V té době
jsem byla v Mariánských Lázních na
léčení a ubrus, již skoro hotový,
chtěl ode mne koupit nějaký Němec.
Nabízel mi za něj deset tisíc korun;
tenkrát to bylo hodně, ale nechtěla
jsem, věděla jsem, že bych na další
takový už nesebrala síly. Ubrusy
jsem prostírala často, dobře se na
stole vyjímaly, ale ten poslední jen
při sváteční příležitosti.
S přibývajícími lety se člověk dostává do jiné situace, nastávají jiné podmínky pro tvůrčí vyžití. Dnes už nevyšívám ubrusy, protože na to nevidím, dokonce ani s brýlemi na očích
se mi nedaří navléknout jehlu. Neztrácím tedy s šitím čas a radši píšu
»paměti«, dokud mi ještě paměť
slouží. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice
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Divočáci si »prohlédli« školní zahradu
ZADNÍ TŘEBAŇ PROŽILA HODNĚ RUŠNÝ PŘELOM STARÉHO A NOVÉHO ROKU
Přelom roku byl v Zadní Třebani rušný. Řevničtí policisté mi na Silvestra
večer oznámili, že na služebně mají
psa s třebaňskou známkou a nemají
ho kam umístit. Díky známce jsme
zjistili a zkontaktovali majitele, psík
byl vyzvednut a v pořádku předán.
První den roku byl také akční. Po
šesté hodině ranní jsme byli s místostarostou operačním střediskem IZS
Kladno vyzváni, abychom pomohli s
vyproštěním zapadlé hasičské cisterny v ulici Na Vyhlídce. Hořela chata
v Příčné ulici, která není v zimním
plánu údržby mezi prioritními, zasněžená vozovka a vypuštěná voda z
hasičské cisterny udělaly své. Vůz
při couvání sjel po ledu ze svahu. Od
poškození plotu jej dělily centimetry.
Dovezli jsme pytle se solí z úřadu,

cesta byla ošetřena a čekalo se na ohlášený příjezd sypače z Berouna. Díky tomu, že v obci zabloudil, byla
nadstandartně ošetřena i ulice Na
Bořích. Vydatný posyp na místě kolize pak přispěl k úspěšnému odjezdu
cisterny. Po této zkušenosti byl do
ulice Na Vyhlídce umístěn žlutý kontejner s posypovým materiálem.
Při obhlídce obce po novoročních oslavách jsme s místostarostou u přejezdu narovnali poražené kontejnery
na tříděný odpad, na kterých si zřejmě někdo musel dokazovat sílu. Oslavy nového roku na návsi se odehrály vcelku spořádaně bez úrazů a konfliktů. Děkuji mladým za následný
úklid návsi.

V neděli 4. 1. odpoledne mně byl
nahlášen z nádraží další bezprizorní
pes, tentokrát černý labrador bez
známky. V kotci na OÚ si pobyl tři
dny. I přes usilovné telefonování po
okolních obcích se majitele nepodařilo zjistit a velmi přátelský pes musel být odvezen do psího útulku.
Hned druhý den byl ale vrácen majiteli z Hlásné Třebaně. Nepodceňujte
označení psa známkou nebo pouzdrem s kontaktem. O nalezené psy se
po dobu nezbytně nutnou umí obec
postarat, ale předání zvířete majiteli
těší víc než jeho předání do útulku.
Množící se stížnosti na výskyt divokých prasat v zástavbě (minulý víkend byl jejich výskyt zaznamenán i

Ford skončil na střeše, Slováci v nemocnici

Z našeho kraje

* Den otevřených dveří v zadnotřebaňské málotřídce se koná 21. 1.
od 8. do 10.45. Pavlína FIALOVÁ
* Kruhové tréninky se konají každý čtvrtek od 19.30 ve Společenském domě Zadní Třebaň.
(mas)
* Od 10. do 12. 1. vyjížděli řevničtí
profesionální hasiči k 7 událostem
spojených se silným větrem. Většinou se jednalo o spadlé, nakloněné,
provozu bránící nebo jinak nebezpečné stromy.
Pavel VINTERA
* Tři zraněné ženy, jejichž auto dostalo 4. 1. večer smyk před železničním přejezdem v Mokropsech a převrátilo se do prostoru kolejiště, ošetřovali řevničtí záchranáři. Dvě musely být převezeny k dalšímu ošetření do motolské nemocnice. Na místě
zasahovaly též tři jednotky hasičů a
městští i státní policisté.
(bob)
* Do nápojového automatu v čekárně zadnotřebaňského nádraží mlátil 2. 1. večer Z. B. Nakonec se rozeběhl a nohou rozbil skleněnou část
automatu. Škoda je 4.800 Kč, případ
je řešen jako přestupek.
(heš)
* Zloděje, který vykrádal jeho chatu
v Hlásné Třebani, vyrušil 8. 1. její
majitel. Lupič část věcí nechal na
místě a utekl. Plazmovou televizi a
elektrickou brusku ale odnesl; způsobil škodu 19.200 Kč. Podezřelý
byl identifikován a bude s ním vedeno zkrácené přípravné řízení. (heš)
* Žádáme spoluobčany, kteří by si
všimli pohybu podezřelých osob v
okolí svého bydliště, ať ihned volají
linku 158 nebo přímo Obvodní oddělení policie Řevnice. Na začátku
roku totiž výrazně přibylo krádeží
vloupáním do rodinných domů v celém řevnickém služebním obvodě.
Jiří dlasK, OOP Řevnice

Na střeše skončil 12. ledna Ford Mondeo poblíž osady Rovina. „Řidič nezvládl levotočivou zatáčku u odbočky na Mořinku, vyjel mimo silnici a převrátil auto na střechu,“ uvedla mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková. V autě podle informací iDNES.cz cestovali dva Slováci. Přestože podle
zasahujících policistů byl z obou mužů cítit alkohol, řidič dechovou zkoušku odmítl. „Oba muži měli poranění hlavy, dolních končetin a obličeje. V
doprovodu policistů byli převezeni k dalšímu ošetření do motolské nemocnice,“ řekl řevnický záchranář Bořek Bulíček. (mif) Foto Bořek BUlÍČEK

Zápisy do prvních tříd se konají...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Zápis do 1. třídy ZŠ P. Lisého v Hostomicích se uskuteční 22. 1. od
14.00 do 18.00, do ZŠ Josefa Kubálka ve Všenorech 10. února od 14 do
18.00. ZŠ Černošice vyhradila na zápis hned dva dny: 26. 1. a 9. 2., pokaždé od 14 do 19.00 v hlavní budově školy. Při zápisu bude prověřena
zralost dětí a jejich připravenost na
vstup do školy. Rodiče mezitím vyplní žádost o přijetí dítěte do školy.
Velmi důležité jsou informace o zdravotním stavu dítěte.
Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Dobřichovice bude zveřejněno na internetových stránkách školy a na dveřích
budovy I. stupně 13. 2. Řevničtí se
rozhodnutí o přijetí dozvědí nejpo-

zději 15. 2. na internetových stránkách školy, seznam přijatých/nepřijatých dětí bude také vyvěšen na
hlavní budově školy. Rodiče, kteří
pro své dítě chtějí odklad školní docházky, musí vyplnit dotazník pro
nového žáka a žádost o udělení odkladu, která musí být podložena doporučením školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Po obdržení
potřebných dokladů vydá škola tzv.
Rozhodnutí o udělení odkladu.
Rodiče, kteří žádají o předčasný nástup do základní školy, musí doložit
doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře. Petra FRÝDLOVÁ, (mif)

v prostoru školní zahrady!) obec řeší
se zástupci mysliveckého sdružení a
apeluje na častější naháňky. Tito
všežravci ztrácejí plachost a s radostí
vítají příjem potravy v podobě odpadků, vyhozených jablek, zeleniny... Žádáme proto o udržování pořádku okolo kontejnerů a neposkytování možnosti pohodlné obživy.
Stavba kanalizace pokračuje v ulici
U Lokálky, Ke Trati a poté v ulici
Nad Nádražím. Souběžně budou pokračovat práce v ulici Školní. V případě posílení další stavební skupinou
započnou práce v ulici Na Kaplanci a
stavba čerpací stanice u křižovatky.
Nová nádoba na kovový odpad je
umístěna ve sběrném místě nad prodejnou COOP. Řešení bioodpadu je v
jednání. Známky na popelnicích jsou
platné do konce března 2015. V únoru budou rozeslány předpisy na platby za odpad na rok 2015. Popelnice
bez platné známky 2015 nebudou od
1. dubna vyváženy.
Jednáme o novém bezdrátovém rozhlasu s napojením na IZS. Řešil by
povodňové lokality a vylepšil podávání informací v místech, kde stávající rozhlas již neslouží dobře.
Zateplení budovy ZŠ a MŠ vysoutěžila firma Mamut-Therm, s pracemi
má začít od března. V plánu je též
malování hospodářské části budovy
o jarních prázdninách.
V sobotu 10. 1. likvidovala zásahová
jednotka zadnotřebaňských hasičů
větrem poražený strom na místním
hřbitově, který zasahoval do silnice i
na sousední pozemek. Akát byl rozřezán a odklizen. Vozový park zásahové jednotky rozšířila obec o VW
Transporter. Markéta SIMANOVÁ,
starostka Zadní Třebaně

Ve středních Čechách
se lidem moc nelíbí

Střední Čechy - Středočeský kraj je
druhým nejméně oblíbeným místem
k životu v České republice. Hůř se
lidé cítí už jen v kraji Ústeckém.
I když obyvatel středních Čech neustále přibývá, moc spokojeni zde
podle analytické agentury Datank
nejsou. Co Středočechům v »jejich«
kraji vadí nejvíc? Dopravní komplikace při denním dojíždění za prací,
málo míst v mateřských školách či
nedostatečná lékařská péče. Ve Středočeském kraji také přibývá problémových uživatelů drog a na silnicích umírá více lidí, než v jiných regionech. Naopak pozitivní je skutečnost, že Středočesi vydělávají více, než obyvatelé jiných krajů. (mif)

Před řevnické nádraží se od konce ledna autem nedostanete
Řevnice - Velmi zásadně se postupně mění prostor v okolí řevnického vlakového nádraží. Pozor: od 29. ledna bude autům zakázán vjezd do
prostoru před hlavní nádražní budovou!
Úpravy okolí nádraží jsou rozděleny do několika
etap. Část asfaltové cesty od Palackého náměstí už
je hotová, připraveno bylo odvodnění této části
lokality, stejně jako provizorní parkovací stání.
„V druhé etapě, která začala 12. 1. a potrvá do
konce března, bude dostavěna asfaltová silnice až
po zatáčku v křižovatce ulic Nádražní a 28. října,“
uvedl starosta Řevnic Tomáš Smrčka s tím, že
koncem ledna bude zcela uzavřen vjezd před nádražní budovu, ulice Nádražní a 28. října budou jednosměrně průjezdné ve směru od ulice 28. října.

V prostoru bývalých uhelných skladů vzniklo 90
parkovacích míst.
Foto NN m. Frýdl

„K parkování je otevřena plocha dokončené I. etapy, k dispozici je 90 provizorních parkovacích
míst v prostoru bývalých uhelných skladů, příjezd
k nim je z Palackého náměstí. Dále jednáme o
možnosti parkovat v prostoru závodu Eurovia,“
dodal Smrčka.
Ve třetí etapě, v rámci které bude vyasfaltována
Nádražní ulice, bude tato část až do konce dubna
zcela uzavřena. K parkování bude postupně uvolňována dokončovaná II. etapa. „Práce v prostoru
přednádraží výrazně omezují parkování a kladou
vysoké nároky na parkovací plochy v přilehlých
lokalitách. Prosíme občany o shovívavost s tímto
stavem, který setrvá do dokončení stavby v dubnu,“ uzavřel starosta.
Miloslav FRÝDL
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HLÁ SEK
v Hlásné Třebani

hledá hospodářku
Rádi bychom do našeho týmu přijali kolegyni
na pozici hospodářky. Hospodářka má
na starosti přípravu svačinek, výdej obědů
a správu budovy. Společně s druhou kolegyní
se střídají ve dvousměnném provozu.
Dále pracuje jako asistentka paní učitelce
ve třídě předškoláků.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí a možnost
vzdělávání a zajímavou práci s dětmi.

V případě zájmu nám pošlete životopis
na hlasekvedeni@seznam.cz
nebo volejte na tel.:777 568 562
Nástup možný ihned, nejpozději od 1. března.
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Město Mníšek pod Brdy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
dvou pracovních míst

RefeReNT oDBoRu SpRáVy MajeTku a iNVeSTic
s místem výkonu práce Mníšek pod Brdy, v platové třídě 9,
pracovní poměr na dobu neurčitou.
Sjednaný druh práce: příprava výběrových řízení investiční akcí,
zpracování návrhů investičních plánů, technický dozor nad realizací
investičních a stavebních prací, komunikace s dotčenými institucemi
a orgány, dohled nad řízeními, kde je město účastníkem řízení, jednání s
projektanty, stavebními firmami, vedení podkladové účetní a technické
evidence, zajišťování technické údržby a oprav, dozor nad odpadovým
hospodářstvím města, dozorování zimní údržby komunikací, správa
zařízení města, BOZP
požadavky na uchazeče: a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v
České republice, který ovládá český jazyk
c) způsobilost k úkonům potřebným pro plnění pracovních povinností
d) bezúhonnost
Další požadavky: úplné střední vzdělání s maturitou, znalost problematiky
nakládání s majetkem města, hospodaření s majetkem města, znalost
odpadového hospodářství, praxe v oboru a ve státní správě vítána, samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikační a organizační schopnosti,
velmi dobrá znalost práce na PC a při používání internetu,
řidičský průkaz skupiny B
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a
podpis uchazeče. K přihlášce je nutno připojit strukturovaný profesní
životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit poštou
nebo osobně do 17.00 dne 26. 1. 2015 na adresu:
Městský úřad Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
obálku označte slovy: »Výběrové řízení – referent oSMi«.
Bližší informace: Ing. Pavla Duchoňová, tel.: 318 541 914,
e-mail: pavla.duchonova@mnisek.cz.

V KLÁŘE bude každá „20ka“
Salon KLÁRA Řevnice slaví 20 let od narození
Celých 20let zkrášluje osazenstvo KLÁRY slečny, dámy, mladé muže i pány. Ubírá jim vrásky, formuje
postavu, odstraňuje únavu a navrací svěžest, lesk i sebevědomí!
Oslavujte krásu s KLÁROU. Přijďte, nechte se tu nejen hýčkat, ale využijte i řady letošních výhod
a možnosti vyhrát zajímavé ceny. Jak?

- každého 20. dne v měsíci je na veškeré služby SALONU KLÁRA 20% sleva (platí po celý rok)
- sbírejte kredity za využití služeb SALONU KLÁRA a získejte hlavní cenu „sběračů“ a řadu dalších výhod i dárků (platí do konce července)
- přijďte 15. srpna 2015 – přesně v den 20. narozenin KLÁRY - na Retro DISCO do Hotelu Grand Řevnice
Těší se na vás všichni ze SALONU KLÁRA

Podrobnosti na webu www.salon-klara.webgarden.cz
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice.
Mobil: Jarka Vyletová - 603 430 557
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»Benďák« začal, zatím vedou Samotáři
SEDM DRUŽSTEV ROZEHRÁLO NA HŘIŠTI ZA VODOU SEDMNÁCTÝ ROČNÍK ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU
Řevnice - Sedmnáctý ročník Řevnického Bandy Cup začal na hřišti
za vodou v sobotu 10. ledna. Letošního klání se účastní sedm týmů.
„Na začátek jsme se museli vypořádat s velkým množstvím vody na
hřišti, ale jinak nám počasí přálo,“
uvedl jeden z organizátorů Lukáš Baleja z družstva Bája Pic. Mimodem,
právě toto družstvo obhajuje vítězství v loňském ročníku. Naopak nováčkem je tým L.A. Kings, který nahradil celek Blink Off.
První hrací den přinesl podle Baleji
několik překvapivých výsledků. „Suverénně si počínali Kojoti, kteří vyhráli všechny tři zápasy. Jejich opakem je Boston, který nezískal ani
bod,“ sdělil organizátor. Kanadskému bodování po prvním kole vévodil
Michal Sviták z Kojotů, který »vyválčil« 7 bodů. Střelecky se nejvíc
dařilo triu J. Urban (IQ Ouvey), D.
Kubát (Samotáři) a P. Ernstberger
(Kojoti) - všichni se trefili čtyřikrát.
Hru komplikovaly kaluže
Druhé kolo Řevnického Bandy Cup
se hrálo o týden později, v sobotu 17.
ledna. Zúčastněným borcům vůbec
nepřálo počasí - celodenní déšť se
projevil na kvalitě hrací plochy. Napršelo velké množství a obří kaluže
hru značně komplikovaly. „Přes tyto
problémy se hrálo ve velkém tempu,“ zdůraznil Baleja s tím, že na čele tabulky se po tomto kole usadil s
deseti body tým Samotářů, s jednobodovým náskokem před Kojoty.
„Tabulku stále uzavírá Boston, který
ovšem po posílení kádru získal první

UŽ HRAJÍ. Sedmnáctý ročník Řevnického Bandy cupu začal v sobotu 10. ledna.
bod,“ řekl organizátor. Urodil se i dosavadní nejvyšší výsledek turnaje -

tým Bája Pic porazil Boston rozdílem třídy 12:2. „V tomto zápase se

Házenkáři vstupují do sezony číslo 89

Osmdesátá devátá sezona co nevidět začne řevnickým národním házenkářům. Jak jsou na tom jednotlivá družstva v poločasových tabulkách?
Druholigovému celku patří devátá příčka, což je na dohled sestupu. Béčko
je na pěkném třetím místě a mladší žáci dokonce bojují s Podlázkami i
Bakovem o účast v republikových turnajích! Nejhůře jsou na tom starší kluci - ze sedmého místa už toho asi moc nedokáží.
Do nového roku přeji hráčům, divákům, rodičům, příznivcům, sponzorům,
prostě všem... co nejvíce úspěchů nejen na poli sportovním, ale hlavně v
životě! Vše nejlepší!
Petr HOLÝ, Řevnice

Foto Pavel JÍLEK

nejvíce prosazoval Jan Hruška, který
si se šesti brankami udělal ze zápasu
svojí one man show,“ pochváli spoluhráče Baleja a dodal, že Hruška zároveň s 11 góly vede tabulku střelců.
V čele tabulky produktivity je Jiří Pitauer mladší z Bája Pic se ziskem 16
bodů (6 gólů a 9 asistencí).
„Přejeme si, aby se zlepšilo počasí a
aby se i nadále hrálo v duchu fair
play, jako doposud - až na pár lehkých šrámů zatím nedošlo k žádnému zranění,“ uzavřel organizátor.
Miloslav FRÝDL

Mwt¦"exk7gp

!"#$%&'
BĚHALI PO LITNI. Třetí ročník Zimního běhu se konal 17. ledna v Litni.
Ranní déšť přivítal 236 závodníků a několik desítek diváků. Nejvíce závodníků - 109 - se registrovalo v dětských kategoriích, naopak nejstarším účastníkem byl Jaroslav Janeček narozený v roce 1940. Nejrychlejší ženou byla
Carmen Beshirová s časem 27:24.73, nejrychlejším mužem Milan Janoušek
(23:24.54.) Eva KNoPoVá, Krupná
Foto Lukáš MÜNZBERGER
Naše noviny - XXVI. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých

čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz, 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz, 724135824).
Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno
Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). Adresa redakce: 267 29 Z. Třebaň,
Třebaňská 96, objednávky inzerce a předplatného: inzerce@nasenoviny.
Uzávěrka čísla 18. 1. 2015.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň: Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod
Selcem, u Zámečku, na nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ,
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
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