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Cena výtisku 7 Kč

Řidič po nehodě nabízel
policistům stotisícový úplatek

Karlík - Úplatek ve výši sto tisíc korun každému ze zasahujících policistů nabízel čtyřiadvacetiletý řidič, který 23. ledna před půlnocí havaroval v Karlíku.
„Auto po střetu s dopravním značením a částí betonového můstku zůstalo zaklíněno mimo silnici,“ uvedl velitel řevnických policistů Jiří Dlask.
Když jeho kolegové dorazili na místo, řidič jim
nabízel peníze, pomohou-li mu dostat vůz zpět na
cestu a nechají ho odjet. „Částku zvyšoval až na
100.000 Kč pro každého policistu, ale když zjistil, že nepochodí, hlídku napadl,“ dodal Dlask.
Muži bylo v dechu naměřeno 2,06 a 2,09 promile
alkoholu. Případ si převzala kriminálka.
(mif)

Nejlepší maškary získají ceny

Zadní Třebaň - Zabíjačka. Desítky jarmarečních
stánků. Několik muzikantských i tanečních souborů. Divadelní fraška. Projížďky na koních. To a
mnoho dalšího vás čeká na XXVI. Poberounském
masopustu, který se koná v sobotu 14. 2. od 9.30
na návsi v Zadní Třebani. Pokud dorazíte v masce, můžete vyhrát některou z cen, jež jsou pro autory nejoriginálnějších převleků připraveny. Oceněni budou i ti, kteří nejlépe či nejnápaditěji pohostí tradiční průvod maškar. (Viz strana 2) (mif)

ČETL DĚTEM. Muzikant Ondřej Hejma předčítal řevnickým školákům.

Češi jsou nejtlustší v Evropě!
MUDR. LADISLAVA PEŠKOVÁ: „LIDé MUSí MéNě jíSt A VícE SE HýbAt...“
Česko, Poberouní – Češi mají nový
primát. Nejen, že jsou dlouhodobě
největšími pijáky piva na světě –
teď se stali nejtlustším národem
Evropy. „Je to tak, obézních pacientů určitě přibývá a nejen v mé
ordinaci,“ tvrdí řevnická dětská
lékařka Helena Fuchsová. „Děti i
dospělí mají špatné stravovací návyky, nedostatek kvalitního spánku a málo pohybu,“ dodává.
Údaje o tom, že je v Česku z celé Evropy nejvíce obézních lidí, zveřejnila
Světová zdravotnická organizace. Z

Dostali vysvědčení

jejího aktuálního měření vyplývá, že
v tuzemsku se s tloušťkou potýká
třetina populace. Obézních Češek je
32,7 %, na paty jim šlapou Arménky
(31,7 %), Bosňanky (28,9), Bělorusky (27,8), Maďarky, Kazašky (shodně 27,6) i Gruzínky s Lotyškami (27).
Obézních mužů v ČR žije 32,6 %, stříbrná příčka patří Ázerbajdžáncům
(31,4), následují Maďaři (27,6), Španělé (26,5), Irové (26,2), Kypřani a
Němci (shodně 25,9). Nepříznivé
jsou i progózy – nadměrně vážících
lidí má v budoucnu dále přibývat.
„Vše začíná už v útlém věku, kdy se
začíná budovat a upevňovat životní

režim, styl,“ vysvětluje praktická lékařka z Řevnic Ladislava Pešková.
„Děti mají stále méně pohybu, hlavně ty městské, v dospělosti se to pak
ještě prohlubuje. Pacienty, kteří jsou
na hranici či už za hranicí obezity, na
to upozorňuji, vysvětluji, že jim hrozí onemocnění srdce, kloubů… Bohužel, slyšet to chce jen málokdo.“
Obézních lidí jednoznačně přibývá i
podle dětské lékařky Heleny Fuchsové. Proč? Protože veškerá populace má podle ní špatné stravovací návyky, nedostatek kvalitního spánku a
málo pohybu. (Dokončení na straně 11)
Miloslav FRÝDL, (pef)

Foto Petra MEJSTŘÍKOVÁ

Hejma četl školákům
o kocouru Mikešovi

Řevnice - Z knížky Josefa Lady o kocouru Mikešovi, kterou měl rád jako
kluk, četl 28.ledna řevnickým školákům známý muzikant, obyvatel Řevnic Ondřej Hejma.
„Oslovili jsme ho v rámci projektu
Celé Česko čte dětem a on naše pozvání přijal,“ vysvětlila zástupkyně
ředitelky řevnické ZŠ Petra Mejstříková Sulková. „Když se ve škole
objevil, děti se na něj vrhly a doslova ho zasypaly spoustou otázek: Jak
vzniklo jméno skupiny Žlutý pes?
Kde jste se naučil čínsky? Jaké ještě
umíte jazyky? Fandíte Spartě nebo
Slavii...?“ dodala. Když Hejma dočetl, četly na oplátku zase děti jemu.
(Viz strana 4)
(mif)

Rád projdu hospody, kde jsem popíjel, hrál mariáš...

Pololetní vysvědčení se rozdávalo ve
čtvrtek 29. ledna. Poprvé si je vyzvedli také řevničtí prvňáci ve třídě
učitelky Andrey Venclíkové.
Foto Petra MEJSTŘÍKOVÁ

Dobřichovice - V polovině února
zahájí Josef Klíma ve vinárně dobřichovického zámku cyklus besed s hudebníky. Prvního si pozve známého rockového houslistu
Jana HRUBÉHO.
V rozhovoru s Josefem Klímou
prý budete vzpomínat na dětství
strávené v Dobřichovicích. Jak
tedy na dětství v Dobřichovicích
vzpomínáte?
Moje dětství bylo moc hezké. Pokud opravdu v debatě na toto téma
dojde, předpokládám, že se Klíma
bude ubírat cestou konkrétních otá-

Jan Hrubý.

Foto ARCHIV

zek, jež jsou v naší paměti uchovány z 50. a 60. let minulého století,
kdy jsme v Dobřichovicích vyrůstali. Možná si poklábosíme, jak jsme
to oba tenkrát viděli, prožívali a jak
na to nahlížíme dnes s odstupem
několika desetiletí.
Považujete se za dobřichovického
patriota - i když už tady nežijete?
Nemyslím, že jsem dobřichovický
patriot. Je to pro mě příliš zavazující. Rád se do svého rodiště vracím,
kdykoli se mi naskytne čas, rád projdu místa, kde se mi otvírají staré
vzpomínky. (Dokončení na straně 4)
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velebný pán o naši zpověď nestál!
»serIÁl« MasOPUstnÍCH Oslav v naŠeM kraJI ZaHÁJIl PrŮvOD MaŠkar v HlÁsnÉ tŘeBanI
Masopustní rej patří k nejtradičnějším folklorním akcím. Jeho symbolem jsou veselé a bujaré průvody barevných masek, vepřové hody a často i zabijačky, dobroty jedlé i tekuté.
V Hlásné Třebani se masopust konal
24. ledna. Organizovali ho, už pošesté, místní hasiči. Sešli jsme se
okolo jedenácté hodiny v hasičské
zbrojnici, kde bylo již vše připraveno. Z přilehlého stanu se linula vůně
výborné prdelačky, ovaru, jelítek, jitrnic i tlačenky. K mání byla i káva a
svařák. Vše, jak má být, abychom se
pěkně posilnili a připravili na průvod. Ve 12.30 dorazila naše nejmilejší kapela Třehusk - rej mohl začít.
Muzikanti nejdřív zahráli pár písniček na rozehřátí a pak jsme vyrazili
napříč obcí. Třehusk pěkně vpředu a
my všichni hurá za ním. Tančili jsme
a zpívali - bylo to úžasné! Zpočátku
se zdálo, že masek bude málo, ale
průvod se nakonec pěkně rozrostl.
Velké pozdvižení nastalo, když »dopluli« vodáci, dorazil běžkař, zafačovaný řidič po bouračce, začaly se
rojit vosy, čmeláci i včelky, čtyři
roční období, šaškové a mnoho dalších masek.
První zastávka byla u starosty. Na
zápraží nás vítal velebný pan Vnislav Konvalinka se ženou. To bylo
fakt nečekané a sklidilo to obrovský
potlesk a chválu. Měli jsme tenden-

NA LYŽÍCH I V KÁNOI. V hlásnotřebaňském masopustním průvodu byli k
vidění kanoisté i lyžař.
Foto NN M. FRÝDL
ci se vyzpovídat, ale velebný pán
kupodivu nechtěl! Zato nás pozval
ke stolu plnému koblížků a různé kořaličky - vše zmizelo cobydup. Dvůr
byl zcela zaplněn, ani nebylo kam
šlápnout. Pak se průvod vydal na
další pouť vesnicí. Zastávek bylo
sedm, všude nás vítali a obdarovávali různými pochoutkami a kořalka-

mi. U Snopků dokonce padlo i několik lahví výborného španělského vína. Taky jsem si vína pěkně očuchala mým obrovským »čarodějnickým« nosíkem. Avizované nealkoholické okénko u Nováků dopadlo
jinak, než jak bylo hlášeno. Dostali
jsme výborné česnekové jednohubky, ale objevila se i kořalička! Pro

děti byl všude připraven teplý čaj a
různé sladkosti. Průvod pokračoval
za doprovodu tance, zpívání a hlavně
zastavování aut projíždějících vesnicí a vybíráním průjezdních poplatků
pro masopustní průvod. Nachodili
jsme se dost - byli jsme nakonec rádi, když jsme se zase vrátili do hasičárny, abychom si odpočinuli a opět
se pořádně občerstvili. Třehusk nám
k tomu pořád vyhrával. Zde se odehrálo i vyhlášení nejlepších masek.
Z těch dětských vyhrála Mánička a
námořník. My, Holky v rozpuku,
převlečené za čarodějnice jsme
skončily na 3. místě. Ale že nám to
slušelo - dokonce se některé děti i
bály a vlastní vnoučata nepoznávala
své babičky. První místo obsadily
vosy a včely, druhé místo patřilo vodákům a běžkaři.
Tato akce si za poslední roky získala
mnoho příznivců, což nás velmi těší.
Ale byli bychom rádi, kdyby se příští rok sešlo více masek, jako tomu
bylo při prvním ročníku, kdy jsme
jich napočítali na 200!
Díky hasičům za super akci, kapele
Třehusk a vlastně všem, kteří se zúčastnili. Díky, díky, díky a příští rok
opět nashledanou při sedmém Masopustním řádění. Věřím pevně, že se
zapojí ještě více lidí, hlavně rodiny s
dětmi.
Jitka ŠVECoVÁ,
Hlásná Třebaň

nejlepší maskou bylo originální balení Barbie a kena
Poslední lednová sobota byla ve Svinařích ve znamení tradičního masopustu, který začal již od časných ranních hodin prodejem vepřových laskomin vedle hospody U Lípy. I když
byla zásoba opět větší než minulý
rok, kdo přišel později, mohl si o jitrničce nechat zdát. Prodalo se úctyhodných 150 jelit, 210 jitrnic a 80
litrů prdelačky.
Úderem 13.00 kapela Třehusk spustila jednu ze svých staročeských vypalovaček a od hospody se vydal rej
72 masek na pochůzku obcí. Řidiči
udiveně brzdili před dvojicí kosmonautů, kompletním osazenstvem
Mrazíka či skotačícími hrozny. Kreativitě byly popuštěny opratě, za některé masky by se nemusela stydět
ani filmová studia. Nejstarší maska v
podobě dědečka Hříbečka splňovala
veškeré normy EU, stejně jako láhev
vína Čochtan, ve které se skrýval a

malými krůčky našlapoval starosta.
Cestou Svinařemi se ochutnávaly
tradiční masopustní koblížky, stejně
jako různé masové pochutiny a také
- samozřejmě - alkohol.
Masopustní veselí vyvrcholilo večerní zábavou, kde mezi tancem a
zpěvem byli vyhlášeni vítězové následujících kategorií. Nejlepší maskou se stalo originální balení Barbie
a Kena, kteří pochodovali obcí ještě
nerozbalení ve svých průhledných
krabicích i s čárovým kódem, to celé
v podání Lucky Včelákové a Lukáše
Kužela. Nejlepší koblížky se k nám
letos přinesli přes les v košíčku Lukáše Masáka ze Lhotky, nejlepší pohoštění pro změnu přichystal Petr
Káňa Saneistr.
Největší dík však patří všem, kteří si
ze sebe dokáží udělat legraci a neváhají přijít v maskách! Děkujeme!
Radek Boxan, Svinaře

PŘI TANCI. V masopustním průvodu se i tančilo. Foto Lucie BOXANOVÁ

XXVI. poberounský MASOPUST
se koná v sobotu 14. února 2015 od 9.30 hodin 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
* Po skončení průvodu SoUSEDSKÉ PoSEZEnÍ s muzikou ve Společenském domě
***

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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Naštvaný starosta napsal ministrům
FILIP KOŘÍNEK: „NADZVEDLO MĚ PROPUŠTĚNÍ DŮVODNĚ PODEZŘELÉ OSOBY ZADRŽENÉ NAŠÍ MĚSTSKOU POLICIÍ!“
Černošice - Starostové si zase až
tak často s ministry nedopisují.
Rychtář Černošic Filip KOŘÍNEK před koncem roku napsal
hned dvěma ministrům najednou vnitra i spravedlnosti. Proč? A
dočkal se odpovědi?
Vyzval jste otevřeným dopisem ministry vnitra i spravedlnosti, aby se
zasadili o zpřísnění zákonů namířených proti zlodějům kovů. Co vás k
tomu vedlo?
Nespokojenost s tím, že státní policie dvakrát pustila na svobodu důvodně podezřelou osobu zadrženou
v souvislosti s krádežemi měděných
okapů - v obou případech tato osoba
pak v činnosti pokračovala. Kdyby k
propuštění nedošlo, mohlo být několik domácností ušetřeno velmi nemilé zkušenosti a značných nákladů na
opravu svého poškozeného domu.
Okolnosti propuštění - při zdůvodnění zaznělo údajně i to, že se pachatel přiznal - mi přišly absurdní a těžko akceptovatelné.
Krádeže měděných okapů, svodů,
drátů… nesužují zdaleka jen Černošice. Konzultoval jste svoji iniciativu i s dalšími starosty – ať už v
našem kraji, či jinde?
Nekonzultoval. Obecně sleduji problematiku krádeží kovů v celé republice a snahy například omezit možnosti výkupu ve sběrnách. Musím
ale poznamenat, že v našem případě
mne nadzvedlo především propuštění důvodně podezřelé osoby, kterou
naše městská policie zadržela (a státní pak propustila). Skutečnost, že šlo
o krádež kovů, byla až druhořadá.
Co vám ministryně Válková a ministr Chovanec odpověděli?
Od ministryně Válkové jsem se do-

Kořínek má pravdu!
Hlásná Třebaň - Zapravdu starostovi Černošic dává i jeho hlásnotřebaňský kolega Vnislav Konvalinka.
„Souhlasím s Filipem Kořínkem,
určitě má pravdu,“ říká. „U nás sice
k těmto krádežím nedošlo, ale máme podobný problém - dlouhodobé
odstavování aut na obecních i soukromých veřejně přístupných pozemcích. Podle rychtáře trvá i několik měsíců, než se podaří oslovit
majitele, aby vůz odstranil. „Většinou nejde o vrak, takže ho obec nemůže odstranit. A údajně to nemůže
udělat ani policie,“ dodává. (mif)

S PATRONKOU. Filip Kořínek s obyvatelkou Černošic, bývalou skvělou sportovkyní Věrou Čáslavskou. Ta je patronkou sportovní haly, k níž bude 14. února položen základní kámen.
Foto ARCHIV
zvěděl, že problém, který jsem po- Jen drobnosti, s nimiž se dokážu vy- ně dávat co nejvíce prostoru pozitivpsal, je velmi aktuální a je třeba mu rovnat, nebo se je snažím řešit.
nímu přístupu k vzájemnému souživěnovat dostatek pozornosti. Ovšem A co vám naopak dělá radost?
tí. A samozřejmě udržet Černošice
s mým vyjádřením, že problém ne- To, jací lidé tu žijí a kolik z nich má na špici transparentnosti a efektivní
možnosti postihu daného pachatele zájem o dění kolem sebe, chuť a veřejné správy. Miloslav FRÝDL
spočívá v nedostatečné trestně práv- schopnost pomáhat dobrým věcem.
ní úpravě, prý nelze zcela souhlasit. Myslím, že za posledních pár let se Nějaký darebák mně
Ministr Chovanec se domnívá, že hodně věcí zlepšilo. Letos navíc bupro postihování popsaného proti- deme konečně stavět sportovní halu prořezal gumy na autě
právního jednání je současná právní u základní školy. Ta mi nejen zabírá V odpoledních či večerních hodiúprava dostačujícící. Otázkou podle skoro nejvíc času mezi všemi ostat- nách 21. ledna mi neznámý pachatel
něj zůstává, cituji „...oblast předchá- ními projekty a povinnostmi, ale daří prořízl - patrně nožem - na parkození takovému jednání.“
se a už je to na to dohled. Takže je to višti před řevnickým nádražím
všechny čtyři pneumatiky na voze
Máte tedy pocit, že vaše iniciativa i radost.
byla k něčemu, že se příslušné záko- V podzimních komunálních volbách Škoda 120. Škoda činí odhadem
ny změní, zpřísní?
jste přesvědčivě obhájil svůj man- přes šest tisíc korun. Jde o čin neoZ odpovědí ministrů nevypadá, že dát. Na co se ve svém druhém vo- mezeného zhýralce, nebo tak učinil
by se k tomu někdo vážně chystal, lebním období chcete zaměřovat, co někdo z »ochránců« životního prostspíš hledají vysvětlení, proč bylo vše považujete za největší úkoly, výzvy? ředí, aby vyloučil z provozu starý
v pořádku. Vím, že na všech úřadech Chci dokončit rozeběhnuté projekty vůz sedmaosmdesátiletého důchod- včetně našeho - existuje sklon - nejen sportovní halu, ale i další ce, který nemá na nový a potřebuje
úředníků řešit věci jen tím, že se projekty týkající se základní školy a se téměř denně dopravit na nádraží
odpoví na stížnost, nějak se to zdů- sportu, také rekonstrukci komunika- do práce, kterou vykonává zadarvodní. Zároveň ale věřím, že mělo cí a přestěhování radnice, knihovny, mo? V každém případě jde o daresmysl se ozvat - ony se přece jen in- pošty i městské policie do nových báctví. Děkuji všem, kteří mi v této
formace někde střádají a někde se to prostor. Chci udržet zdravé městské těžké situaci pomohli, zvláště pak
časem projeví. Jsem optimista.
finance, chci pomáhat dalšímu roz- onomu muži, který mě vlastním voCo vás kromě zlodějů kovů jako sta- voji naší komunity, vytvářet příleži- zem odvezl v pozdních hodinách dorostu Černošic ještě štve?
tosti pro vzájemné setkávání a obec- mů. František ŠEDIVÝ, Řevnice

Péefek letos dorazilo sto čtyřicet čtyři, o pět více, než loni
Stejně jako v minulých letech dorazilo do schránky Našich novin, ať už do té skutečné nebo elektronické, obrovské množství vánočních a novoročních přání. Přesně 144 - ještě o pět více, než loni!
Pejskové, kočičky, dětičky i babičky nám přejí v
holých i rozvitých větách, někteří dokonce ve verších, všechno nej a hodně čehokoliv dalšího k

tomu. Redakce touto cestou všem, kteří si na ni
vzpomněli, moc a moc děkuje.
S výběrem péefek k ocenění se porota pořádně
zapotila. Třetí ceny jsme letos udělili dvě - Jirkovi
Chvalovi z Mariánských Lázní za »motanici« a
Aleně Šusterové z Berouna za »mlýnek«. Pomyslná stříbrná medaile patří koťatům Evy Poustec-

ké ze Zadní Třebaně a vítězství si odnáší přání od
Suků, kteří jsou doma v téže vesnici.
Úspěšní autoři si mohou vyzvednout výhry po
telefonické či mailové domluvě na adrese redakce.
Většinu přání si budete moci prohlédnout ve fotogalerii webových stránek pod klíčovým slovem PF
2015 (http://foto.nasenoviny.net). Josef KOZÁK
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Rád projdu hospody, kde jsem popíjel...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Rád projdu hospody, kde jsem sedával, popíjel, pral se nebo hrál mariáš.
Samozřejmě, že mám moc dobrý pocit, jak se Dobřichovice po pádu komunismu zvedly. Vily na Brunšově,
které komunistický režim zkonfiskoval původním majitelům a nechal
zplundrovat, jsou opraveny potomky
tehdejších majitelů a tak dále a tak
dále. Já žiju v okrese Kladno, kde se
v porovnání s Dobřichovicemi a vůbec s regionem kolem Berounky nic
moc nezměnilo, kde dokonce mají
komunisti značnou podporu - běhá
mi někdy mráz po zádech, kde jsem
se to vlastně ocitl. Ani to mě ale nedělá dobřichovickým patriotem.
Během své kariéry jste spolupracoval se spoustou skvělých muzikantů. S kterým z nich jste hrál či hrajete nejraději?
Za svoji hudební éru jsem toho prošel opravdu hodně. Zaplať pámbu
jsem se nikdy nemusel hrbit před
bolševikem. Naopak, když jsme s Mišíkem založili kapelu ETC..., byli
jsme několikrát z vyšší moci zakázáni. Hrál jsem - a rád - s mnoha rockovými, jazzovými či folkovými
muzikanty, výčet je košatý: Mišík,

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE

(vš)

4. 2. 20.00 SAMA NOCÍ TMOU
6. 2. 20.00 CO JSME KOMU UDĚLALI?
7. 2. 15.30 VELKÁ ŠESTKA
7. 2. 17.30 BABOVŘESKY 3
7. 2. 20.00 KÓD ENIGMY
11. 2. 20.00 DIVOKÉ HISTORKY
13. 2. 20.00 HODINOVÝ MANŽEL
14. 2. 15.30 PADDINGTON
14. 2. 17.30 JUPITER VYCHÁZÍ
14. 2. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

KINO CLUB ČERNOŠICE
11. 2. 19.30 REVIVAL

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
2. 2. - 5. 2. 20.00 (Po+Út 17.30)
BABOVŘESKY 3
2. 2., 4. 2., 5. 2. 17.30 (Po 20.00) KÓD
ENIGMY
3. 2. 20.00 SILS MARIA
4. 2. a 11. 2. 13.45 VČELKA MÁJA
5. 2. 15.30 BURÁCENÍ
6. 2. - 8. 2. 17.30 (So 20.15, Ne 20.30)
HODINOVÝ MANŽEL
6. - 7. 2. 20.00 (So 17.30) NEZLOMNÝ
7. 2. - 8. 2. 15.30 SPONGEBOB VE
FILMU: HOUBA NA SUCHU 3D
8. 2. 17.30 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
9. 2. - 11. 2. 17.30 (St 18.30) SLÍDIL
9. 2. 20.00 STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
10. 2. 20.00 E.A.POE: PODIVNÝ
EXPERIMENT
12. 2. 15.30 NEZLOMNÝ
12. 2. - 16. 2. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
13. 2. - 15. 2. 17.30 BABOVŘESKY 3
14. - 16. 2. ZVONILKA A TVOR NETVOR

KINO RADOTÍN
3. 2. 17.30 BIRDMAN
3. 2. a 11. 2. 20.00 VYŠŠÍ MOC
4. 2. a 7. 2. 17.30 (So 20.00) MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
4. 2. a 10. 2. 20.00 SILS MARIA
5. 2. a 12. 2. 17.30 VELKÁ ŠESTKA 3D
5. 2. 20.00 NEZLOMNÝ
6. 2. a 13. 2. 17.30 SPONGEBOB VE
FILMU: HOUBA NA SUCHU 3D
6. a 11. 2. 20.00 (St 17.30) KÓD ENIGMY
7. 2. a 14. 2. 16.00 SPONGEBOB VE
FILMU: HOUBA NA SUCHU
7. 2. a 10. 2.17.30 BABOVŘESKY 3
12. 2., 14. 2., 18. 2. 20.00 PADESÁT
ODSTÍNŮ ŠEDI
13. a 17. 2. 20.00 (Út 17.30) WHIPLASH
14. 2. a 18. 2. 17.30 JUPITER VYCHÁZÍ
15. 2. 17.00 RIGOLETTO - záznam opery

S DCEROU. Houslista Jan Hrubý si
Andreou Kudrnovou.
Prokop, Skoumal, Andršt, Lipa,
Voňková-Andrtová, Pavlíček, Střihavka, Dragoun, Merta, Stivín. Určitě mi prominou ti, na které jsem
zapomněl. Bylo a je jich sakra určitě
víc. Nejsem hráč jednoho stylu mám radost, a taky asi štěstí, že jsem
měl tu možnost hrát s těmi, které na
domácí scéně něco znamenají. Vloni
zemřeli Petr Skoumal i Petr Hapka.
To pociťuji jako velkou ztrátu, měli
jsme ještě mnohé v plánu.

občas zahraje i s dcerou, flétnistkou
Foto ARCHIV
Skládal pro vás (a zpíval s vámi) i
parťák z chystané besedy Josef
klíma. Jaká byla spolupráce s ním?
S Pepou Klímou jsme začali mydlit
do kytar a do piána někdy v pětašedesátým roce. Mysleli jsme, že budeme jednou stejně dobří jako Beatles. S Michalem Landou a Pepou
jsme vrčeli trojhlasy, hlavně Beatles,
improvizovali jsme pseudobarokní
polyfonie a kdoví co všechno. S Pepou Klímou to bylo vždy spontánní,

Hejma zpíval Modrou, čínsky
Řevnická škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Nejprve nám Ondřej Hejma četl ukázku z knihy svého dětství, Mikeše.
Příběhy mluvícího kocoura v botách mnozí z nás znali i ze své četby.
Pak se předvedli i někteří prvňáci a
druháci, jak dokážou číst. O. Hejma byl překvapen, jak krásně jim to
jde, ptal se, co dnes děti čtou. Nakonec neodolal přání dětí, aby zazpíval písničku Modrá a řekl něco
čínsky. Vzal do ruky školní kytaru
a excelentně »vystřihnul« kousek
česky a plynule navázal refrénem v
čínštině. Děti ho odměnily bouřlivým potleskem. Akce se opravdu vydařila, atmosféra byla úžasná, děti
i Ondřej Hejma byli skvělí.
Následující den přišel mezi druháky
Ondřej Skripnik (na snímku). Je to
tatínek Nikoly a zároveň místostarosta Řevnic. Přinesl si tři knihy o
Lichožroutech. I když je to kniha
pro starší děti, poslouchali jsme s
velkým zaujetím. Zajímavý byl i příběh, jak se knihy dostaly k nim domů. V knize básní od Pavla Šruta,

autora Lichožroutů, jsme viděli, že
kniha měla autorovo věnování Nikolovi, který se tou dobou ještě nenarodil! Zkušenosti s požírači ponožek máme všichni velké, a tak nás
těšilo si je potom nakreslit a napsat
„Životabáseň“ - jako bychom byli
právě jedním z nich a největší radostí by bylo ocitnout se ve voňavém,
ponožkovém ráji.
Nejvíc ze všech nám ale čte paní
učitelka. Máme rádi pohádky i napínavé příběhy. Četli jsme knihy
Mizící hmyzíci a Rybí sliby od Daniely Krolupperové. Z pohádek se
nám líbila nejvíc Chytrá horákyně,
Egle, Tři koně a O Zlatohlávkovi a
Zlatovlásce. Nyní si čteme Poselství
z říše skřítků a čeká nás i tajemný
příběh o boji dobra a zla, který popisuje chrlič ze střechy Svatováclavského chrámu. Na čtení do naší
školy se chytají další osobnosti, aby
nás vzaly do říše fantazie a ukázaly
nám, jak je čtení důležité.
Petra Mejstříková SulkoVá
ludmila CHRouStoVá,
ZŠ Řevnice

v entuziasmu a velké pohodě. Myslím, že to naše muzicírování má ještě
budoucnost.
Až se ve vinárně s klímou sejdete,
bude se ptát on vás. kdyby se role
obrátily, na co byste se zeptal vy
jeho?
Pro Pepu mám už dlouho připravenou otázku: Kdy už konečně bude
mít čas, aby mi napsal nějaké texty.
Chystám se mu dát, jako už mnohokrát, nějaké moje nápady. Snad se
dočkám. Nenechám ho v klidu. Jeho
pořad Očima Josefa Klímy se mi líbí, ale rád taky uvidím na vlastní oči
nějaké ty texty pro mě.
Zahrajete si při besedě spolu?
V Dobřichovicích jsme spolu hráli
mockrát a jistě mockrát ještě budem.
Mám rád jamsession v dobřichovické hospodě Na Schůdkách. Několikrát jsem hrál s Pepou a Pavlem Půtou na vernisážích v pražském Karolinu. Při besedě nejspíš hrát nebudem, jelikož v zámecké vinotéce není piano. Ale i kdyby bylo, my nikdy
nevíme, co z nás v ten moment
vypadne.
Miloslav FRÝDL

Tipy NN

* Skupina Žalman a spol. hraje 7. 2.
od 19.00 v sále Dr. Fűrsta Dobřichovice. Vstupné 200/100 Kč.
(ak)
* Zahajovací večírek připravilo na
7. 2. Club kino Černošice, jež po rekonstrukci znovu otevírá. Od 20.00
zahraje Hvězdná pěchota.
(vš)
* Představení Aprílová škola určené dětem od pěti do deseti let uvede
8. 2. od 15.00 v sále Dr. Fűrsta Dobřichovoce Divadélko Evy Hruškové.
Vstupné 60 Kč.
(ak)
* Představení pro děti O Honzovi,
princezně a kocourovi uvede 8. 2.
od 16.00 v Clubu kino Černošice divadlo Hračka.
(vš)
* Výstava Historie obce Všenory v
dokumentech a fotografiích je k vidění ve Státním okresním archivu
Dobřichovice každé pondělí a středu
do 11. 2. 2015, vždy od 8 do 17.00.
Jindy po předchozí dohodě. (sah)
* Přednášku Hudební automaty –
stroje pro zábavu i potěšení můžete
slyšet 11. 2. od 17.00 v Muzeu Čekého krasu Beroun.
(pap)
* Kapela Nahodilá sešlost zahraje
13. 2. od 19.00 v restauraci U Ezopa
v Karlštejně.
Jiří MATĚJKA
* 7. Reprezentační ples Proměn se
koná 13. 2. od 19.30 v Lidovém Domě Řevnice. Dva dny nato, 15. 2.,
pořádají Proměny tamtéž od 14.00
dětský karneval.
(lez)
* Kapela Blue Efekt s americkým
hostem Simeon Soul Charger koncertují 13. 2. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Masopustní veselí se koná 14. 2.
od 13.30 v Halounech. Průvod projde vesnicí po hlavní »halounské třídě«. Od 17.30 začne v hospodě U
Zrzavého paviána zábava s kapelou
Trombenik. Vstupné 99 Kč.
(led)
* S houslistou Janem Hrubým bude
14. 2. od 19.00 ve Vinárně u Karolíny Dobřichovice besedovat novinář
Josef Klíma. Vstup 100/50 Kč. (ak)
* Pohádka Noční skřítek Hračkožrout bude k vidění 15. 2. od 16.00 v
černošickém Clubu kino.
(vš)
* Prodejní výstava originálních obrazů Salon výtvarníků pro Konto
Bariéry potrvá v Modrém domečku
Řevnice do 1. 3.
Marie HRDÁ
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Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí
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Vinařičtí plánovali
akce na letošní rok
V lednu se konala výroční členská
schůze dobrovolných hasičů ve Vinařicích. Na programu byly doplňující
volby do výboru SDH, zpráva o činnosti sboru za uplynulý rok i zpráva o
loňském hospodaření. Asi nejdůležitější bylo odsouhlasení plánu činnosti na rok 2015. Letos budou vinařičtí
hasiči pořádat v květnu okrskovou
soutěž v hasičském sportu a již tradičně, za poslední roky tak úspěšné
Staročeské Máje. Ty jsou v plánu 9. 5.
Dobrou zprávou pro milovníky dechové hudby je, že i letos se uskuteční festival Křídlovky ve Višňovce. Na
jeho organizaci se budou členové
SDH také podílet. Návštěvníkům v
sobotu 15. 8. zahrají kapely Krajanka, Malá muzika Nauše Pepíka, Šumavanka a Třehusk.
Valná hromada SDH plynula v pohodové atmosféře s vědomím, že je před
námi na letošní rok mnoho úkolů.
Pevně věřím a jsem o tom přesvědčen, že my, Vinařičtí, nezklameme.
Petr PoDuBeCKÝ, Vinařice

Kam nás dovedou naši politici?
DRUHÉ VŠERADICKÉ VEPŘOVÉ HODY SE BUDOU KONAT 7. ÚNORA
Leden je za námi a zima zatím ještě stále neukázala svoji pravou mrazivou tvář. Podle dlouhodobých předpovědí se na to ani nechystá; nechme se
překvapit a uvidíme, co nastane.
Stejně tak se musíme nechat překvapit od našich
politiků, kam nás dovedou. Zatím se podle všech
ukazatelů pohybujeme na úplném chvostě v přípravě na čerpání Evropských dotací. S tím ovšem
úzce souvisí rozvoj našich obcí. Stát nám neustále určuje, co a jak máme zajišťovat, ale zatím nikdo není schopen jasně a zodpovědně konstatovat, kde na to všechno vzít finanční prostředky.
Jak tak sleduji politické dění, neustále padá více
slibů, než je následně skutečně splněných úkolů.

Z podbrdského kraje

* Oslava masopustu se ve Všeradicích uskuteční 7. února. Sraz maškar je před 14.00 u hostince
Na Růžku. Do kroku průvodu bude vyhrávat kapela Třehusk. V 18.30 budou v sále hostince vyhlášeny nejlepší masky, od 19.00 začne diskotéka
s Karlem Moravcem. Vstupné je 80 Kč, masky z
průvodu mají vstup zdarma.
(isv)
* Hra Bedřich Hrozný v nastudování Divadla
Za Vodou Čenkov bude k vidění 7. 2. od 19.00 v
kulturním domě U Horymíra Neumětely.
(isv)
* Číšníka nebo servírku přijme do trvalého pracovního poměru Zámecká restaurace ve Všeradicích. Praxe v oboru vítána. Informace na tel.: 607
724 091.
Martin BOuČek
* Do kolny u chaty v Drahlovicích se na konci
ledna vloupal neznámý pobuda. Nejprve se pokusil vypáčit dveře do kolny, což se mu nepovedlo.
Následně vytrhl dřevěnou okenici, rozbil okno a
vnikl do kolny. Vše prohledal, ale nic neukradl.
Majiteli způsobil škodu asi 1.100 Kč.
(heš)
* Řidiče Citroenu Berlingo kontrolovali 27. 1.
večer u autobusové zastávky ve Skuhrově karlštejnští policisté. Protože hlídka muži v dechu zjistila přítomnost nedovolené látky Cannabis, byl
mu na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána
další jízda.
Hedvika ŠMÍDOVÁ

Chci věřit, že naši politici v novém roce chytí nový vítr do plachet a konečně se začnou projevovat
i činy, které budou cíleně napomáhat rozvoji naší
země.
Hody se budou opakovat
Zámecká restaurace Všeradice pro velký úspěch
opět uspořádá vepřové hody - tentokrát v rámci
již 10. masopustního veselí v sobotu 7. února. Domácí výrobky budou k mání od 10 do 13 hodin.
Žádáme všechny, kteří chtějí mít jistotu, že se na
ně dostane, aby si požadované množství a sortiment objednali předem na telefonu 606 944 074,
případně mailem: restaurace@zamecky-dvur.cz.
Děkujeme za pochopení.
Pro závěr zimní sezony jsme vytvořili nový jídelní lístek, kde najdete například šneky, vepřová
líčka, kachní stehno a spoustu jiných dobrot. Přijďte nás navštívit a ochutnat něco z naší kuchyně.
Bohumil STIBAL, Martin BOuČek, Všeradice

NA PAMÁTKU. Pamětní listy k výročí narození
M. D. Rettigové můžete pořídit ve všeradické Zámecké galerii.
Foto Bohumil STIBAL

Hrubešová píše kuchařku
Předposlední lednový den uplynulo 230 let od
chvíle, kdy přišla na svět slavná všeradická rodačka, kuchařka a spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová. Autorka proslulé Domácí kuchařky se narodila ve Všeradicích jako dcera
Františka Artmanna, vrchnostenského purkrabího na zdejším panství.
U příležitosti tohoto výročí bylo možno získat na
všeradické poště příležitostné razítko a pamětní
list. Několik pamětních listů ještě můžete získat v
zámecké galerii. Památku M. D. Rettigové chceme připomenout vydáním nové kuchařky, kterou v
současné době připravujeme. Recepty podle paní
Magdaleny zpracovává a upravuje herečka i spisovatelka Markéta Hrubešová. Kuchařku slavnostně pokřtíme v rámci kuchařských slavností v
září, stejně jako nové CD kapely Třehusk, které
bude plné písniček o jídle a pití.
Veronika ČeRVená, Všeradice

Díky za pomoc! vzkazují Rumlovi Svinařským
Výtěžek z předvánočního jarmarku i Tříkrálové
sbírky ve Svinařích již třetím rokem putoval na
pomoc Bohouškovi ze Lhotky, který trpí mozkovou obrnou. Ze srdce moc děkujeme všem, kteří
sbírku zorganizovali, i těm, kteří přispěli. Děkujeme Obecnímu úřadu Svinaře, Třem králům, ředitelce školky Saneistrové, dětem i jejich rodičům. Pokud to stav Bohouška na jaře dovolí, určitě školku navštívíme, aby děti Bohouška trochu
poznaly a mohli jsme všem poděkovat osobně.
Dovolte mi, abych také poděkovala nejen lidem
ze Lhotky a Litně, kteří s námi prožívali situaci o
loňských prázdninách, kdy jsem si ošklivě zlámala kotník - moc mi pomohli s péčí o Bohouška.
Děkuji Jiřímu Kylarovi i lidem ze Svinař, Haloun
a Lhotky, kteří pomohli při brigádě na dřevo.
Hodně zdraví v roce 2015!
Lenka a Bohoušek RumLoVI, Lhotka

BOHOUŠEK. Nemocný Bohoušek Ruml se svým
psem.
Foto ARCHIV
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Ve Velké válce Češi stříleli na Čechy
KAREL ZÍMA VZPOMÍNÁ NA SVÉHO DĚDEČKA, KTERÝ VÁLČIL ZA RAKOUSKO I PROTI NĚMU
Velké válce, od jejíhož začátku uplynulo v červenci 2014 sto let, jsme
se sérií článků věnovali celý uplynulý rok. Nyní nám dorazil příspěvek z
Králova Dvora - Karel Zíma v něm
vzpomíná na svého dědečka, někdejšího obyvatele Zadní Třebaně Arnošta Duhu, který v zákopech první
světové války bojoval.
(NN)
Můj dědeček pan Arnošt Duha se narodil v Zadní Třebani 26. dubna 1896 - v
domě č. p. 122. Po vychození školy v
Řevnicích se vyučil truhlářem u pana
Veselého v Zadní Třebani. Později pro
málo zakázek pracoval ve mlýně. Byl
jako jediný z šesti kamarádů odveden k
šestému praporu polních myslivců do
rakousko-uherské armády. Jejich prapor odjel vlakem přes Maďarsko do
Polska. Potom pochodovali pěšky na
pozice. V deníčku, který se dochoval,
popisuje, jaké útrapy museli podstoupit. Zima, hlad, málo spánku a špatné
zacházení ze strany důstojníků, kteří se
často uchylovali k tělesným trestům, se
brzy projevilo na jejich morálce. Ve
válce, kde často stříleli Češi na Čechy
(usazené na Ukrajině), poznal, jak je
válka krutá.
Dne 10. září 1915 byl v Termopolu
dvakrát zraněn (průstřel pravého ramene a vybuchlý granát za zády) a padl
do zajetí. Až do roku 1917 byl v zajateckém táboře a po uzdravení pracoval
u ruského sedláka.
V srpnu 1917 se přihlásil k československému vojsku, kde byl povýšen na
svobodníka. Teprve od této chvíle se
stal legionářem. V červenci 1919 byl
evakuován po Transibiřské magistrále
do Vladivostoku. Přes Šanghaj, Manilu a Suezským průplavem lodí do Terstu a vlakem zpátky do vlasti.
Po válce byl uznán válečným invalidou, protože jeho pravá ruka byla

chromá. Pracoval jako pošťák na dráze, později jako obsluha fárací klece v
dole Halda ve Zdicích.
Dědeček byl svérázný člověk a podle
toho také žil. Zemřel v třiaosmdesáti
letech v Králově Dvoře.
Karel ZímA, Králův Dvůr

Strejda Frantík bratra
»Válka« nakonec
našel. Mrtvého!

BOJOVNÍK. Arnošt Duha ze Zadní Třebaně.

Foto ARCHIV

Mistr fekálník? Kdepak Josef Abrhám
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ - 35)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. minule vzpomínala, jak vyšívala ubrusy.
V mateřské škole ve Slivenci jsem
byla až do důchodu a pak ještě pár
let přesluhovala. Další léta jsem byla v MŠ na Zlíchově, v Lochkově, v
Radotíně a podle potřeby i na Barrandově. Poznala jsem řadu kolegyň
z těchto míst i rodiče a prarodiče dětí, které tam chodily. Oni si mne pamatovali dobře, ale já nevěděla, kam
je zařadit. To se mi stávalo hlavně
když jsem je potkala mimo školní
prostory, ale dokázala jsem se splést
i naopak. Jednou kráčím v Praze
Lidickou ulicí a proti mně jde mladý
muž sympatického zjevu. Usměji se
na něho, on se usmívá na mne, zdravíme se a já marně přemýšlím, kam
ho zařadit, kterého dítěte ze školky
je otcem. A nebo je to mistr fekálník,
který vyváží odpad? Až mi to došlo:
Vždyť já ho znám z televize, v seriálu Nemocnice na kraji města hrál
doktora, co chodil se sestrou Inou!
Petr Kostka. Vyprávím to děvčatům
ve školce, ale ty se jen smály: doktora hrál Josef Abrhám!
Když jsem mívala odpolední směnu,
vždy jsem si napsala do sešitu jména

dětí, které zůstávaly na spaní, a jména dětí, které mi kolegyně přivedla z
další třídy, aby u mne zůstaly do odchodu. U každého dítěte jsem si pak
napsala, kdo si pro ně přišel - měla
jsem ráda jistotu. Odpolední činnosti měly tu výhodu, že jak se děti postupně rozcházely, zbylo jich pak jen
několik a posléze jeden, se kterým
jsem se bavila podle jeho přání. Rády si se mnou povídaly, poslouchaly
pohádky a básničky. Martínek mi
jednou, když odcházel s maminkou
domů, řekl: „Paní učitelko, zítra tu
buďte od rána až do teďka...!“
Podobně roztomilých zápisků mám
víc. Honzík Maděra jednou umazal
paní Pařízkovou rajskou omáčkou a
povídá: „Nic si z toho nedělej, mně
se stejně budeš líbit!“ Jindy zase ležel pod dekou a povídá: „Zima, jak
v Rusku!“
- „Pani učitelko, já mám dneska narozeniny a je mi sedm roků! Už mi
gratulovala máma, táta mi gratuloval
a gratulovala mi paní učitelka Evička. Já jsem celej gratulovanej!“
Hanička M. nám vyprávěla pohádku
O perníkové chaloupce: „Bába chtěla vědět, jak je Jeníček tlustej, von jí
ho ukázal a bába mu ho uřízla nožem!“ Pavlínka V. popisovala, jak se
ani trochu nebojí k zubařce: „Já nesmím jíst bonbony, já mám děravej

zub. Zejtra půjdu k doktorce a vůbec
nebudu řvát. To si sednete na takovou židli a vůbec neřvete, vono to
nebolí, vona vám to vyvrtá...“
Hodně mě pobavil Dan K.: „Pani
učitelko, proč jste tak dlouho nechodila do školky?“ ptal se nezáludně.
„Byla jsem nemocná,“ odpověděla
jsem po pravdě. - „To jsem si moh‘
myslet. A nejste náhodou taky trochu hluchá...?“
- „Pani učitelko, já umím hrát divadlo, já umím dělat vypravěče, jenže
co by si beze mne počali, kdo by hrál
tak dobrýho vlka?“ (Péťa D.)
Jednou jsem se ptala Fanouška B.:
„Čím tě maminka krmí, že jseš tak
pěknej?“ - „Lžičkou!“
Tentýž chlapec mě nedlouho poté
rozšířil obzory: „A pani ucitejko,
mám vám zíct, kejej jedobojec je
nejsijnějsí? Jedobojec Sibis a jedobojec Jenin! A víte, kdo napsaj Cestu do pjavjeku? Kajej Capek!“
Tenhle dialog stál také za zaznamenání: „Paní učitelko, já chodím do
Skauta.“ - „Co tam děláte?“ - „Chráníme přírodu a pomáháme starejm
lidem.“ - „Už jsi nějakejm starejm
lidem pomohl?“ - „Já jsem chtěl nýst
jednomu starýmu pánovi tašku, a on
mi ji nechtěl půjčit, že bych mu rozbil vajíčka!“ (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

Psal se rok 1918. Legionářské oddíly
rozložené podél západní části sibiřské magistrály se dávaly do pohybu.
Třetí pluk Jana Žižky měl po půldruhém roce opustit Irkutsk a vydat se
směrem na východ. Jeho příslušníkem byl i Antonín Šedivý, kamarády
zvaný Válek - po dívce Valerii, do níž
se zamiloval.
Když se po magistrále roznesla zpráva o vyklizení Irkutsku, byl druhý
bratr mého otce a později můj kmotr
František Šedivý v jiném legionářském pluku asi padesát kilometrů
před Irkutskem. Napadlo ho, že by se
mohl setkat se svým mladším bratrem, kterého pět let neviděl a o němž
věděl, že bojoval ve slavné bitvě u
Zborova. Domluvil se asi s dvaceti
kamarády a v noci se vydali na dobrých koních na nebezpečnou cestu. K
ránu dorazili do města. Najít Antonína nebylo snadné. Zastavil se u
hloučku, kde se právě chystali pohřbít jednoho bratra zabitého bolševickou bojůvkou. Dozvěděl se, že zastřelený se jmenuje Antonín Válek a je
ze Zahořan u Mníšku pod Brdy.
František zbystřil pozornost. Na domlouvání však nebyl čas. Na místo
přišel důstojník a oznámil bratřím,
že padlý legionář se jmenuje Antonín
Šedivý, nikoliv Válek. To už František klečel u jeho nohou a držel jeho
ještě teplou dlaň. Pozdě. Síla, která
ho hnala nepřátelskou krajinou, byla
touha spatřit svého mladšího bratra.
Netušil, že se mu sice splní, ale pouze
takto...
Co se vlastně stalo? Legionáři se ráno loučili s přáteli. Když se Antonín
před domem Valerie od nich oddělil,
zůstali venku. Vzápětí se ozval křik a
řinčení zbraní. Vtrhli dovnitř. Antonín se bránil šavlí pěti mužům. Náhle
jeden z nich vytáhl revolver a Antonína střelil do prsou i do břicha. Když
přiběhli další legionáři, zahnali pachatele na útěk. Pronásledování však
bylo bezvýsledné. Týž den byl Antonín pohřben na malém hřbitůvku.
Později zde bolševici zřídili park,
hroby však zůstaly neporušeny a československá delegace tu ještě v roce
1937 pokládala květiny.
V roce 1921 se legionáři vraceli domů. V Zahořanech byl odhalen pomník padlým. Při slavnosti předal major Československé armády babičce
Antonínova válečná vyznamenání.
Zprávu neunesla: slabé srdce jí dotlouklo ještě téže noci.
V lednu 1952 zemřel můj kmotr, »strejda Frantík«, jak mu říkávala maminka. Nad jeho hrobem mluvil mladý legionář, s nímž se setkal v Irkutsku. Byl z Litně a jmenoval se Rudolf
Hájek. Sám tam dnes někde leží. Se
strejdou Frantíkem odešel poslední
sedlák našeho rodu, který miloval
koně a svou rodnou zemi.
František ŠedIVý, Řevnice
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K zápisu přišlo přes třicet dětí

Ve čtvrtek 15. ledna se v liteňské základní škole
konal zápis dětí do prvních tříd pro školní rok
2015/2016. Moc jsme se na naše budoucí spolužáky těšili, žáci z vyšších ročníků s učitelkami
vyráběli v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností krásné dárky, které děti dostaly za
odměnu po skončení zápisu.
Od 13.30 do 18.00 přicházeli do školy rodiče se
svými dětmi. Zatímco rodiče se zástupkyní Emou
Malou řešili administrativu, budoucí prvňáčci se
s učitelkou posadili k práci na zadaných úkolech.
Na zápis není třeba dítě něco učit, naopak rodiče
by měli děti ujistit, že se nemusí ničeho obávat a
pozitivně je motivovat. Budoucí prvňáček by se
měl hlavně těšit. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Sleduje se rozsah slovní zásoby, kvalita řeči a projevu, komunikativnost dítěte. Všímáme si způsobu držení tužky, případně
rodičům poradíme nápravná cvičení. Zkouší se,
zda dítě zná barvy, rozpozná základní geometrické tvary, pojmenuje obrázky, určí počet předmětů. Některé úkoly jsou zaměřené na prostorovou
orientaci. Závěrečnou část tvoří pohovor s rodiči.
K zápisu se dostavilo přes 30 dětí. Doufáme, že
se všem u nás líbilo a budeme se těšit na setkání
v září.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

PÍSMENKA PRO PRVŇÁKY. Děti z 1. B vymodelovaly pro budoucí spolužáky, kteří dorazili k zápisu
do ZŠ Liteň, písmenka.
Foto Helena ŘEzÁčOVÁ

Lesk plesu dodaly uniformy
LITEŇŠTÍ HASIČI NEZAHÁLELI ANI NA PŘELOMU STARÉHO A NOVÉHO ROKU
V nočních hodinách 28. prosince vyjeli liteňští
dobrovolní hasiči k požáru přístavku rodinného
domu v Dlouhé ulici. Díky včasnému prvotnímu
zásahu místní jednotky se požár nerozšířil na střechu domu a nezpůsobil tak větší škodu na majetku. Na střeše už začal hořet krajní krov a dřevěné
okno na půdu. Zásahu se zúčastnily také profesionální jednotky z Řevnic a Berouna i dobrovolní
hasiči z Karlštejna.
K dalšímu požáru jsme vyjížděli 1. ledna brzy ráno. Tentokrát hořela chata v Zadní Třebani. Při
příjezdu prvních jednotek už byla chata zcela v
plamenech. Doufejme tak, že se nevyplní přísloví
Jak na Nový rok, tak po celý rok!
Další, tentokrát už příjemnější událost se konala
17. ledna - v sále restaurace Ve Stínu lípy se usku-

tečnila výroční valná hromada SDH Liteň. Sbor
přivítal řadu hostů z okolních sborů i zástupce
Okresního sdružení hasičů Beroun a profesionálních hasičů z Berouna. Letošní valná hromada se
nesla ve znamení voleb. Byl zvolen nový výbor starostou sboru se stal Jaroslav Pecánek, jenž převzal funkci od Josefa Münzbergera. Ten nyní působí jako tajemník starosty. Během schůze byla
zvlášť oceněna práce s dětmi, jelikož byl v minulém roce založen kroužek malých hasičů.
Večer se sál proměnil v taneční parket – konal se
hasičský ples. Celý večer provázela hudební skupina Kudrnáči, samozřejmě nemohla chybět ani
tombola. Uniformy a společenské obleky pak dodaly plesu ten správný lesk a atmosféru.
Jiří HrÁcH, SDH Liteň

Liteňské aktuality

* Hru na školu pořádá od 5. 2. každý sudý týden
ve čtvrtek od 15 do 16.00 liteňské pracoviště Domečku Hořovice. Cílem jsou setkání při hře a zábavě zaměřená na rozvoj logického myšlení, porozumění a paměti, grafomotoriky i kreativity. Informace na tel.: 604 911 085. Eva KNOPOVÁ
* Tragická nehoda se stala 30. 1. odpoledne u
Litně. Po nárazu do stromu zůstal čtyřicetiletý řidič zaklíněn ve voze a musel být hasiči vystříhán.
Utrpěl mnohačetná zranění, byl napojen na umělou plicní ventilaci, resuscitován, ale i přes snahu
dvou lékařů na místě skonal. Vzhledem k tomu,
že nebyly znát brzdné stopy vozu, vyšetřuje událost kriminální policie.
Bořek BULÍČEK
* Další nehoda u Litně, tentokrát ve směru na
Karlštejn, se stala 31. 1. večer. Mladá řidička narazila zřejmě po smyku do betonového mostku.
Po vyproštění hasiči byli žena i její třináctiletý
syn převezeni do motolské nemocnice.
(bob)

Zámecké prostory se proměnily v krejčovskou dílnu
DÍVKY, KTERÉ SE V LITEŇ̌SKÉ KLUBOVNĚ DOMEČKU UČÍ ŠÍT, STRÁVILY NOC V KRÁLOVĚ DVOŘE

MODERÁTORKY. Děvčata v zámku nacvičovala i komentátorské dovednosti a práci s mikrofonem.
Foto Eva KNOPOVÁ

Každá dospívající slečna se ráda parádí, ale dívky, které společně strávily noc z 23. na 24. 1. v zámku v
Králově Dvoře, si umí parádu také
vymyslet a především ušít. Společným tématem byla výroba sukně.
O předposledním lednovém víkendu se v zámku sešla desítka malých
slečen, jež se zdokonalovaly v krejčovských dovednostech. Zámecké
prostory se rychle zaplnily látkami,
nitěmi a šicí stroje zněly celým areálem do pozdních večerních hodin.
Osmačka Veronika si několikrát posteskla, že stehování jí opravdu nebaví, ale sukně se jí neuvěřitelně
povedla. Pro Barušku z 5. třídy je
mnohem horší párání, když se stehy
zrovna nepovedou. A což teprve vytvořit opravdu rovnou délku sukně!
Děvčata se ale za pomoci Katky a
Evy z Domečku Hořovice s šitím

poprala dobře. Během dvou dnů si
sama navrhla a ušila sukně, které
předvedou na módních přehlídkách.
Nechyběla výroba plstěných šperků, nácvik komentátorských dovedností a práce s mikrofonem.
Dívky se během školního roku
schází pravidelně, každé pondělí v
klubovně Domečku v Litni. Mohou
si tu vyzkoušet, jaké to je založit si
vlastní dílnu, zkusí si řemeslné dovednosti, naučí se prezentovat své
výrobky a obhájit vlastní nápady.
Především však získají praktické
dovednosti, které se jim v další životní cestě neztratí. Liteňské pracoviště Domečku Hořovice chce tyto
akce dále rozvíjet, protože - jak se
ukázalo - noc na zámku byla, je a
bude opravdu dobrodružný zážitek
pro každé dítě. Eva KNOPOVÁ,
Krupná
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Na kluzké trati rekord překonán nebyl
V POLOVINĚ LEDNA SE KONAL TŘETÍ ROČNÍK ZIMNÍHO BĚHU LITNÍ A ZÁMECKÝM PARKEM
V sobotu 17. ledna 2015 to na 3. ročníku Zimního běhu v Litni opravdu
klouzalo. Ranní déšť přivítal 236 závodníků a několik desítek diváků.
Nejpočetnější byly dětské kategorie
- přihlásilo se 109 závodníků.
Cílem Střediska volného času Domeček Hořovice je připravovat programy pro celé rodiny a napomáhat
rozvoji zdravého životního stylu. Na
letošním ročníku bylo vidět, že na
závody přicházejí rodiče s dětmi a
opravdu běží celé rodiny. Krásným
příkladem jsou rodiny Chlebounových, Holečkových, Krtkových a
dalších, které se během dne zapojily
téměř do všech kategorií.
Závod se i letos mohl konat díky
spolupráci všech organizátorů: liteňského pracoviště Domečku, Zámku
Liteň, SDH Liteň, Městyse Liteň a
Ateliéru Svatopluk o.p.s. Velké díky
patří dobrovolníkům z Litně, kteří se
podíleli na organizaci a výrobě originálních medailí i cen navržených Janou Krtkovou jen pro tento závod.
Na kluzké a blátivé trati loňský traťový rekord překonán nebyl. Nejrychlejší ženou 3. ročníku Zimního

NEJVÍC BĚŽELO DĚTÍ. Nejpočetněji byly při letošním Zimním běhu zastoupeny dětské kategorie.
Foto Lukáš MÜNZBERGER
běhu Litní byla Carmen Beshirová s žem Milan Janoušek (23:24.54).
časem 27:24.73, nejrychlejším mu- Nejstarším běžcem, který zvládl v

Litni trať dlouhou 6925 metrů, byl
Jaroslav Janeček narozený v roce
1940. Ocenění všem závodníkům
předal starosta městyse Liteň Miroslav Horák.
Naší snahou je nabídnout možnost
závodu všem, a tak ani v letošním
roce nechyběla trať pro hendikepované závodníky, kteří s nadšením
očekávali pokyn startéra Standy Krtka. Jejich výkon byl oprávněně oceněn potleskem diváků.
Závěr běhu tvoří již tradičně doprovodný běh smíšených tříčlenných
družstev na 300 metrů. Na trati je čeká několik úkolů - hod jitrnicí, běh s
neckami, přenesení »prasete«. Přes
nepřízeň počasí tuto závěrečnou část
běželo osm družstev - vyhrál tým s
názvem Říhovy Kočky, který doběhl
v čase 2:41. Na druhém místě skončilo družstvo Slunečnice - pozdní
sběr (2:47), třetí místo obsadil celek
Tetíňáci (2:51). Trať, kterou připravil Stanislav Krtek, si závodníci pochvalovali a určitě se do Litně vrátí i
příští rok, kdy se městysem a zámeckým parkem poběží už počtvrté.
Eva KNOPOVÁ, Krupná

Hani, vůbec ses nepřipravila, to nemůžeš dát...
Z mailů i Našich novin jsem se dozvěděla o chystané běžecké akci v
Litni. Dětem jsem navrhla, že bychom se mohli zúčastnit - jakmile
slyšely o soutěži a hlavně o možné
výhře, souhlasily. V den akce jsem
sbalila svačinky, pití i věci na převlečení. Manžel se mě ještě před odchodem ptal, kdo se postará o děti,
až poběžím.
- „Za půl hodinu to zvládnu, budou
mi když tak fandit na trase...“
- „Hmmm,“ odtušil a šel si dělat věci
do práce.
Když vezu děti na trénink plavání,
snažím se dávat jim příklad. Nekoukám na ně, ale plavu si vedle bazény.
Neposílám je na lyžařské kurzy, aniž
bych nelyžovala, atd. Proto jsem se
rozhodla, že si také zkusím zaběhnout závod. Mé tréninky jsou spíše
sporadické, 1x za 3 týdny poránu o
víkendu. Dnes, navíc, myslím, že
mám ještě zvečera nějaké to promile
alkoholu v krvi.
Po půl desáté přijíždíme do Litně.

Hned si všímáme informačních šipek. Pořadatelé nás směrují na parkoviště. Vezmeme věci z auta a míříme k registraci závodníků. Organizátoři jsou ve skluzu – kategorie 6 7 let má za chvilku vybíhat a děti se
stále hlásí. Zřejmě dobrá propagace!
Tři, dva, jedna start – děti vybíhají.
Prožívám to s nimi. Běží jak o život.
Jedno mé dítě dobíhá mezi prvními a
druhé jako poslední. Bral to asi s
rozmyslem, je po tatínkovi... Nic se
nesmí přehánět. Zato já! U registrace
se potkávám se známými. Prohodím
s nimi pár slov, mají větší přehled o
kategoriích než já a mají jasno. Volí
turisticko-kondiční kategorii. Vítěze
této kategorie určí los. U mě po
»řádném promyšlení« vítězí nejdelší
trasa, skoro 7km. Do startu zbývá
hodina, věnuji ji dětem a pomalu se
začínám rozhlížet po dalších účastnících. Rozcvičují se a probíhají si trasu. Připadá mi, že nemají ani gram
tuku na svém těle. Narozdíl ode mě.
Já si trasu procházím. V zimní bundě,

Pohledy do liteňské historie

Tato, původně barevná, pohlednice putovala před 1. světovou válkou do
Berouna.
Lukáš MÜNZBERGER

JEŠTĚ BĚŽÍ. Hana Jandalová na trati závodu. Foto Lukáš MÜNZBERGER
startovací číslo raději skrývám pod Odevzdávám čip, oznamuji ukončení. Začínám o sobě pochybovat…
ní závodu a vyhledávám děti, které
Start se blíží. Děti ještě zaopatřuji, mě každé kolo povzbuzovaly. Jedno
vysvětluji jim kudy poběžím, kde mi jde naproti a je mu divné, že jdu
budou stát, že mi mají fandit, a že mimo trať. „Maminko, co je?“
musím proběhnout 5x kolem nich. - „Nezvládla jsem to, nemohla jsem,
Na startu se cítím docela divně. Ale nemám natrénováno.“
říkám si: Když už ses holka jednou - „Maminko, proč? Proč neběžíš, jak
rozhodla, musíš. Vyběhnu s nimi, nemůžeš...?“
udělám si své tempo a po nějaké do- Dlouho jsem musela vysvětlovat,
bě začnu zrychlovat a předbíhat!
proč a co je to mít jazyk na vestě!
Po neznatelném startovacím výstřelu Někde jsem četla, že novoroční předkupodivu všichni pochopili, že mají sevzetí si dávají nespokojení lidé.
běžet. Držím se skvěle. Asi půl kilo- Každý rok jsem si nějaké dávala.
metru. Nohy si stále nemohou zvyk- Minulý rok jsem začala plavat, tannout, že běží. Říkám si, kdy se ko- covat, více se hýbat... Začínala jsem
nečně rozběhnu jako za mého mládí. být se sebou trochu spokojená. TenPořád nic! Místo abych předbíhala hle rok jsem neměla potřebu si nějaostatní, začínají předbíhat oni mě – ké dávat. Alespoň jsem si to myslepři patnáctém už jsem to přestala po- la. Přehodnotila jsem to. A proto příčítat. V polovině druhého kola mě ští rok mě organizátoři na startu opět
profi závodníci předbíhají o kolo. uvidí! Hana JANDALOVÁ, Běleč
Sípám a začínám prohrávat psychologický boj v mé hlavě: „Hani, vůbec ses nepřipravila, přece se tady Děkujeme za pomoc!
neodrovnáš, máš ještě tři kola, to ne- Děkujeme občanům Dolních Vlenců,
můžeš dát. Po závodě se musíš po- kteří se zúčastnili pracovní brigády
starat o děti, jdeš mamince na osla- dne 7. 12. 2014. Nejen sobě, ale všem
vu, pak dalších 45minut autem do- motoristům velmi pomohli prořezámů. To nedáš! Dobíhám na začátku ním křovin u silnice vedoucí z Litně.
Šárka MARCÍNOVÁ, Městys Liteň
třetího kola a mám jasno: Končím!
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Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí
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Letovské aktuality

* Beseda s MUDr. Ludmilou Elekovou na téma
Rizika očkování se koná 4. 2. od 18.00 v sále U
Kafků Lety. Cena 250 Kč, v případě zájmu, je
nutné se předem přihlásit: info@letanek.cz. (red)
* O hranicích a emocích ve výchově bude 17. 2.
od 18.00 v knihovně Lety přednášet Mgr. Kateřina Neubauerová. Cena 150 Kč.
(red)
* Oslava masopustu se v Letech uskuteční 21. 2.
Sraz maškar je ve 13.45 na návsi. Po masopustní
frašce a vystoupení dětí z místní školky projde
obcí za doprovodu kapely Třehusk průvod. Na
jeho závěr bude v sále U Kafků vyhlášena nejoriginálnější dětská maska, nejinspirativnější maska dospěláka a nejlepší masopustní mňamka. Od
20.00 se U Kafků koná masopustní veselice s DJ
Oldou Burdou. Vstupné 100 Kč.
(bt)
* Záznam z veřejného zasedání zastupitelstva
Letů, které se konalo 2. 2., mohou zájemci zhlédnout na internetu. Je možné sledovat jednotlivé
body programu zvlášť, tak, aby bylo možné získat informace pouze o těch probíraných bodech,
které zájemce hledá.
Barbora TESAŘOVÁ
* Téměř jednu čtvrtinu obyvatel Letů tvoří děti
do 15 let. Průměrný věk obyvatele obce je pouhých 37 let, více než 55% obyvatel je mladších
40 let. Nejvíce lidí v Letech nosí jméno Jan, Jana
a Jiří.
Barbora TESAŘOVÁ

V KRÁLOVSTVÍ LEDU. V polovině ledna se letovská mateřská škola proměnila v ledové království.
Některé holčičky byly za princezny.
Foto Jana Šalková rozsypalová

Z mateřinky v Letech vysílala Česká televize
PŘEDŠKOLÁCI PŘEDVEDLI V PŘÍMÉM PŘENOSU DO RANNÍHO BLOKU DOBRÉ RÁNO NEBOJÁCNÉ PROJEVY
Česká televize vysílala z letovské mateřské školy v
přímém přenosu vstup do vysílání ranního bloku
Dobré ráno!
Redaktorka Lada Kolovratová nás oslovila během
pátečního dopoledne a v pondělí ráno už se uskutečnilo natáčení. Tématem byla připravenost našich předškoláků na vstup do první třídy. Učitelka

Řidička letovský kruhový
objezd doslova přeskočila

Ivana Pizúrová před kamerou představila školní
projekt Předškolák si může hrát, ale měl by také
znát, který má v naší školce dlouholetou tradici.
Děti v něm každé úterý plní rozličné úkoly zaměřené na rozvoj postřehu, grafomotoriky, předmatematických představ, předčtenářské gramotnosti, ale
také demonstrují schopnosti se soustředit a udržet
cíleně pozornost.
Letovští předškoláci předvedli přímo na kameru
nebojácné projevy. Věřím, že stejně odhodlaně a na
jedničku zvládnou také svůj vstup do první třídy.
Budeme jim držet palce.
Školka se proměnila v ledové království
V úterý 13. ledna se mateřská škola v Letech proměnila v ledové království. Počasí venku sice stále
připomínalo nepovedené předjaří, nám se ale povedlo vykouzlit pravou zimu a vyhrát si s pojmy
led, zima, mrzne, sníh, sněhulák..., jako by byly
skutečné!

Přišli jsme oblečeni do bílých variací a některým
holčičkám to slušelo jako opravdovým Sněhurkám. Vyrobili jsme si rampouchové čelenky a pak
už jsme mohli začít tancovat na písničku Hany Zagorové Zima a vesele přitom nahrazovat sněhové
koule těmi papírovými. Na terase jsme uspořádali
závody s posunováním barevných »ledových«
krychlí.
K polednímu čaji jsme si vyrobili ledové kostičky
s brusinkami, a tak jsme během oběda mohli pozorovat, co se děje s ledem ve sklenici s teplým čajem
a v závěru ochutnat zdravou dobrotu. Domů jsme
si odnášeli ledový pohárek s překvapením.
I když se nám ledový den bez skutečného mrazu
opravdu povedl, přece jen pevně věříme, že skutečná zima ještě letos zavítá i k nám, do Letů, a my
si budeme moci postavit také skutečné sněhuláky,
nejen ty »náhradní«, papírové.
Jana Šalková Rozsypalová,
Mateřská škola lety

Malým tenistům se na turnaji v Žalově dařilo
K dopravní nehodě, která se stala na novém kruhovém objezdu v Letech, byli 21. 1. navečer voláni
řevničtí prefesionální hasiči. „První řidič, který
doslova přeskočil náš kruhový objezd,“ komentovala událost letovská starostka Barbora Tesařová.
Ve skutečnosti se ale nejednalo o řidiče, nýbrž o
čtyřicetiletou řidičku, která se cestou od Dobřichovic směrem na Řevnice zřejmě nedostatečně
věnovala řízení a kruhovou křižovatku projela rovně. Ne celou - její vůz Volkswagen Caddy uvízl na
vyvýšeném ostrůvku ve středu objezdu. „Lehce
zraněná, otřesená řidička skončila v péči řevnické
záchranné služby, o auto jsme se postarali my,“
řekl velitel řevnických profesionálních hasičů Pavel Vintera. „Vůz jsme zabezpečili proti ohni, zamezili úniku provozních kapalin a přivolali jeřáb,
který auto vyprostil.“ Žena dostala pokutu 1.500
korun. (mif)
Foto Barbora TesaŘová

Na turnaji v Žalově poblíž Roztok u Prahy, který
se konal v neděli 25. ledna, sbírali úspěchy malí
tenisté z Letů.
Na turnaj se přihlásilo 16 minitenistů a 9 babytenistů i tenistek. V minitenisové části hrané přes
malou síť na šířku hřiště se po lítých bojích ve
skupinách probojovalo dál nejlepších 8 borců. V
pavouku si suverénně počínal Pepa Ďarmek z
Ruzyně, který v napínavém finále přehrál letovského Vojtu Hynka. Na třetím místě skončil Jan
Baláš, který porazil o bod domácího Iva Humpla.
V méně početném babytenisu, hraném již na celé
tenisové hřiště, postoupili do pavouka ze skupin
všichni. Nejbojovnějšího ducha ukázal domácí
Josef Jarolímek, který zvítězil před druhým Ondrou Samkem a třetím Maxem Chmelíčkem z Letů.
O víkendu 14. - 15. února se v Žalově koná turnaj mladších žákyň, 21. 2. další turnaj mini a babytenisů. Text a foto Jan Šrámek, Černošice
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Hledáme tetu-asistentku


učitele
k předškolním
dětem.

 

Náplň práce: 70% péče o děti, 30%
výroba svačinek, výdej obědů, úklid.
Práce ve dvou směnách 7:00-13:00
a 11:30-18:00 plus úklid.
 V případě zájmu posílejte

 
životopis

na hlasekvedeni@seznam.cz,
mailto:hlasekvedeni@seznam.cz,
nebo volejte na 777 568 562.

Více na www.skolyhlasek.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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České dráhy upravily od 2. 2. jízdní řád
NA ZAČÁTEK ÚNORA JE NA TRATI PRAHA - BEROUN NAPLÁNOVÁNO NĚKOLIK VÝLUK
Od pondělí 2. února vstoupila v platnost mimořádná změna jízdního řádu
Českých drah pro trať Praha - Zadní
Třebaň - Beroun. Platit by měla až do
12. prosince 2015.
Z tabulky vlaků pro naši trať zmizela
poznámka Úvaly v časovém sloupci
- nyní se nevyskytuje ani u jednoho
vlaku. Znamená to, že od 2. 2. nepokračuje žádný vlak z Řevnic nebo
Radotína přes Libeň a Běchovice do
Úval, všechny končí na Hlavním nádraží. To se týká i směru opačného.
Trať 011 Praha - Úvaly - Kolín má
od 2. 2. také nové tabulky s podstatně redukovaným spojením na Hlavní
nádraží. Z několika desítek spojů je-

doucích na Hlavní nádraží (a dále na
Radotín či Řevnice) zbyl jeden vlak
každým směrem kolem půlnoci, který z »hlaváku« nikam nepokračuje.
Časy odjezdů a příjezdů na tratí Praha - Zadní Třebaň - Beroun se nemění. Překvapením je, že v pracovní
dny budou dva páry vlaků Beroun -

Praha končit už na Smíchově, zatímco o víkendech budou zajíždět až na
Hlavní nádraží. Naštěstí jedou tyto
dva spoje ve špičce, takže ráno mohou cestující na Hlavní nádraží pokračovat o 10 minut později vlakem
Radotín - Praha hl. n. a odpoledne o
15 minut později spojem Řevnice -

Děti závodily na krách a cvičily s medvědy

Z našeho kraje

* Přednáška sládka Plzeňského
Prazdroje na téma Vývoj a historie
výroby piva v Plzni se koná 6. 2. od
18.00 v restauraci Pod Dračí skalou
Karlštejn.
Petr RAMPAS
* Besedu s cestovatelem Atapanou Mnislavem Zeleným pořádá 6. 2. od
19.00 čajovna Cherubín Řevnice.
Součástí besedy bude promítání fotografií z cest a autogramiáda. Vstupné 120 Kč, děti zdarma. (jach)
* Kuchařský kurz s šéfkukařem Jiřím Faltysem pořádá 15. 2. od 15.00
Modrý domeček Řevnice. Cena kurzu 490 Kč. Zuzana DuDáKOVá
* Budoucnost likvidace komunálních odpadů v souvislosti s nařízením EU o zákazu skládkování odpadů od roku 2024 jsme probírali na
setkání regionu Dolní Berounka 29.
1. Měli bychom postupně přejít na
energetické využití odpadů spalováním.
Vnislav KONVALINKA
* K mladému muži, který chtěl
ukončit svůj život skokem do lomu
Amerika u Mořiny, byli 29. 1. po poledni přivoláni řevničtí záchranáři.
Posádka s lékařem mu jeho čin rozmluvila převezla jej na psychiatrické
oddělení v Dobřanech.
(bob)
* Traktorista musel vyprostit 26. 1.
dodávku z lesní cesty u Černošic.
Mladého řidiče podle jeho vlastních
slov do lesa, kde uvízl, zavedla navigace. U případu asistovali drážní hasiči - auto zapadlo kousek od železniční tratě. Vlaky přes hodinu místem projížděly nižší rychlostí. (iz)
* Ženu, která má soudně zakázáno
pohybovat se v okrese Beroun, zadrželi 21. 1. v noci na nádraží v Karlštejně místní policisté. Byla obviněna
z trestného činu Maření výkonu
úředního rozhodnutí.
(heš)
* Čtyři vyhřívané napáječky z ohrady s velbloudy v Karlštejně ukradl
21. 1. neznámý zloděj. Majiteli způsobil škodu 25.500 Kč.
(heš)

Zima je poslední roky skoupá na sněhovou nadílku, tak jsme si v zadnotřebaňské školce na zimní, zasněžené dny alespoň týden hráli. Hledali jsme v
mapách, na glóbusu, v knihách severní a jižní póly, naučili se, která zvířata žijí v Arktidě a která v Antarktidě, jak žijí Eskymáci. Postavili jsme iglů,
kreslili, lepili lední medvídky, tučňáky, Eskymáky, vločky... Upekli jsme si
»zasněženou« buchtu k svačince. Týden jsme završili bílým dnem, kdy děti
i učitelky přišly v bílém oblečení a závodily na ledových krách i v přenášení »ledových kvádrů« a proběhly závody »psích spřežení«. Děti si složily
eskymáckou píseň, kterou zazpívaly školákům ve škole a cvičily s plyšovými ledními medvědy a tučňáky. Kuchařky nám celý den vařily bílá jídla a
maminka Kristýnky upekla dort ve tvaru iglů. Jaká pak byla radost dětí,
když jsme vyšli ven a poletoval opravdový sníh! Těšíme se na pořádnou
sněhovou nadílku. Text a foto Pavlína NePrAšOVÁ, Mš Zadní Třebaň

Češi jsou nejtlustší v Evropě!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Děti nemají šanci přijmout pohyb
jako běžnou a nutnou součást života.
Pohyb přitom vytváří přirozené hormony štěstí v mozku - nemám-li je,
kompenzuji to něčím jiným, ne vždy
ideálním pro zdraví,“ říká Fuchsová
a vypočítává důsledky obezity: „Velké riziko špatného cholesterolu, cukrovky, vzniku rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, snížená potence, častější problémy s otěhotněním, snížená pohyblivost, dřívější
degenerace pohybového aparátu…“
Suma sumárum: Obézní lidé se v
průměru dožívají nižšího věku, než
ti neobézní. A ještě jeden závažný,
ovšem všeobecně opomíjený důsledek nadměrné hmotnosti dětí Fuchsová zmiňuje: „Obézní děti jsou často šikanované a vystavené posměchu

okolí, což má neblahé důsledky na
jejich psychiku. Ztrácejí přirozené
sebevědomí, což v pubertě nezřídka
ústí do subdeprese až deprese.“
Řevničtí záchranáři si kvůli rostoucímu počtu obézních pacientů dokonce pořídili speciální sanitku. „Jako
jediní v republice máme sanitku
XXL s postelí na 600 kg. Nedávno
jsme vezli pacientku ze středních
Čech vážící 410 kg,“ uvedl provozovatel záchranky Bořek Bulíček.
Dá se s tloušťkou bojovat? Dá! Nezbytná ovšem při tom je změna životního stylu. „Lidé musí méně jíst a
více se hýbat. Jenomže pro někoho
je to nadlidské úsilí - každý by nejraději vzal pilulku a byl hubený. Tak
to ale nefunguje,“ uzavírá Ladislava
Pešková. Miloslav FRÝDL, (pef)

Kraj chystá studii opatření proti velké vodě
Srbsko - O protipovodňových opatřeních na dolním
toku Berounky jednali 29. ledna v Srbsku zástupci
obcí, Povodí Vltavy, Středočeského kraje, ministerstva zemědělství, zemědělské univerzity a Agentury
ochrany přírody.
„Bylo dohodnuto, že se připraví zadání studie řešení protipovodňových opatření na dolním toku Berounky, od
Berouna po ústí do Vltavy,“ uvedla starostka Srbska Svatava Biskupová. „Teď je na každé obci, aby v co nejkratším termínu předala kraji své návrhy na protipovodňovou
ochranu. Další jednání bude svoláno v květnu, kdy už by
mělo být jasné přesné zadání studie,“ dodala.
Středočeský krajský úřad vytvořil podle náměstka hejtmana Marka Semeráda Povodňový fond, ze kterého bu-

dou průběžně čerpány dotace na protipovodňovou ochranu. „Také jsme se dozvěděli, že kraj vytvořil dvanáctičlennou pracovní skupinu pro prevenci a zmírňování následků povodní,“ upřesnil starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka s tím, že se hodně diskutovalo o možnostech ovlivnění povodní v našem území. „Byla zmíněna i dříve plánovaná výstavba přehrady na Křivoklátě a
možnosti výstavby malých přehrad na přítocích Berounky,“ doplnil. Podle starostky Letů Barbory Tesařové je
důležité, že budoucí protipovodňová opatření by měla
být blízká přírodě. „Budou podporovány studie na projekty poldrů, retenčních nádrží apod. Naopak nejsou podporovány projekty liniových ochranných hrází,“ zdůraznila.
Miloslav FRÝDL

Praha hl. n. Zkrácení trasy o úsek
Smíchov - Hlavní nádraží se týká
vlaků z Řevnic v 7.03 a 16.03, které
mají příjezd na Smíchov v 7.30 a
16.30. V opačném směru nepočítejte
pro jízdu z Hlavního nádraží s vlakem v 7.49 a 16.49 - v pracovní dny
jedou ze Smíchova v 7.57 a 16.57.
Kromě této trvalé změny je na naší
trati naplánováno několik výluk. Ve
dnech 5. 2. a 7. 2. se bude mezi osmou a šestnáctou hodinou pracovat
mezi Smíchovem a Radotínem, což
znamená odklonové jízdy přes Prahu
Krč pro 15 osobních vlaků ve směru
do Prahy, odřeknutí pěti párů osobních vlaků výchozích nebo končících
v Radotíně a jednoho páru končícího,
resp. začínajícího v Řevnicích. Dráhy se cestujícím snaží vyjít vstříc mimořádným zastavením deseti rychlíků v Radotíně, což může pomoci alespoň některým cestujícím jedoucím
na Smíchov. Podstatná redukce spojů
na trati Praha - Beroun se chystá na
neděli 8. 2., kdy bude od 6.30 do
14.30 v provozu jen jedna ze dvou
kolejí mezi Radotínem a Dobřichovicemi. Zpoždění se budou přenášet i
na trať do Lochovic. Jízdní řád na
každou z výluk si můžete stáhnout
nebo vytisknout z www.cd.cz. Na
stejné adrese najdete i jízdní řád naší
tratě platný od 2. 2.2015. Jan SuP

Poplatky za psy je
třeba uhradit do 31. 3.

Práce na kanalizaci v Zadní Třebani pokračují podle plánu v ulici
Školní. Majitelé připojujících se nemovitostí mají možnost objednat si
revizní šachtu na obecním úřadě,
cena šachty se bude pohybovat okolo 3.500 Kč bez DPH, o přesné částce jednáme. Třicet majitelů si již o
tuto kontrolní šachtu požádalo.
Žádáme majitele psů, aby uhradili
poplatky za psy. Poplatek za 1. psa
činí 100 Kč, poplatek za každého
dalšího psa 150 Kč. Platit můžete v
hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu do 31. března.
Od 16. 2. začnou práce na zateplení
budovy základní a mateřské školy.
Základní škola Zadní Třebaň pořádá 4. 2. od 13.30 do 17.30 zápis do
prvního ročníku. Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný
list budoucího školáka.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Zadní Třebaně se bude konat
10. 2. od 19 hodin ve Společenském
domě.
Markéta SIMANOVÁ,
starostka Zadní Třebaně

Bobři uklízeli v lese

Výlet po okolí Řevnic podnikl oddíl
místních Bobrů. Na poslední schůzce jsme se věnovali ochraně přírody,
proto jsme se rozhodli během výpravy sbírat odpadky. Sešli jsme se pod
házenou, rozdali igelitové pytle a
vyrazili. Naše trasa směřovala přes
Babku, kolem Strážného vrchu k
rozcestí U Šraňku, přes Hvíždinec a
Kejnou. Na oběd jsme si opekli buřty na Výskokách a během cesty si
zahráli pár her. Výpravu jsme zakončili na kraji Řevnic u kontejnerů,
kde jsme roztřídili dva velké pytle
plné všemožného odpadu. Výprava
se všem líbila a už se těší na další!
šimon MArTINec, Bobři Řevnice
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www.frances.cz

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

Prodej
v plném
proudu

www.dobcentrum.cz
tel. 606 620 920, 257 712 630
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Z bludiště jsme se málem nedostali
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 14)
Protože manžel bohužel stále ještě
potřeboval pracovat, museli jsme se
s dětmi zabavit sami. Pro tentokrát
jsme vybrali atrakci v lese - Puzzle
park vzdálený jen 10 kilometrů od
Plettenberg Bay. Nově, teprve před
rokem vybudovaný park nám poskytl azyl na dobré čtyři hodiny. Útočištěm pro manžela se stala malá kavárna, já s dětmi jsme vyrazili vybaveni
modrým kolíkem k bludišti. Principem je dostat se s barevně označeným kolíkem do stejně barevně označeného domečku a tam jej zasunout do příslušného otvoru. Načež z
boxu vypadne kolík jiné barvy, který
je potřeba opět dopravit do stejně barevného domečku - samozřejmě
zrovna na opačné straně bludiště.
Musím říct, že bylo velmi těžké najít
správnou cestu, zvláště když je nutné pozemní trasu kombinovat s
dvousměrným mostem. Nejdéle nám

trvalo umístění prvního kolíku a nakonec se vůbec dostat z bludiště ven.
Labyrint je totiž stlučený z prken, a
tak opravdu nebylo možné někudy si
zkrátit cestu - po hodině a půl jsme
byli úplně vyčerpaní. Se zájmem
jsme pozorovali čtyřčlennou rodinu,
která - i když jsme jí poradili princip, jak se dostat k cíli - stále bloudila, aniž by měla umístěný jediný kolík. A tak možná jestli neumřeli,
bloudí tam dodnes...
Po lehkém občerstvení a odpočinku
mozkových závitů nás čekala lesní
cesta s devíti stanovišti a různými
hlavolamy. Po vložení dřevěného
kolíku se odkrylo zadání úkolu a časovač odpočítával pět minut k vyřešení úkolu. Pokud jsme byli úspěšní,
vypadl z opačného konce dřevěný
žeton, pokud se nám nepodařilo v
časovém limitu najít správné řešení,
zadání se samo sklopilo a ukončilo
V BLUDIŠTI. Sašenka a Janík Živných v bludišti Puzzle park.
Foto Kateřina živná
naše trápení. Za sedm žetonů jsme
mohli získat nápoj v kavárně, měli
jsme ale jen pět. Takže byly děti
poněkud zklamané...
Nedaleko Puzzle park se nachází
opěvovaná restaurace Enrico, kterou
jsme chtěli navštívit již v pondělí.
Marně - pondělí je totiž jediným
zavíracím dnem. Nenápadná restaurace v oblasti Keurboom, na úplném
konci silnice, která již nikam dál nevede, je známá nejen svým skvělým
jídlem, ale i unikátní možností z rozlehlé terasy při troše štěstí pozorovat
velryby. Nám se nakonec náš sen
splnil. Při vystupování z auta syn Janík jako první při pohledu na oceán
prohlásil: „Tam asi někdo plave!“ Ve
vzdálenosti od břehu již sotva viditelné pouhým okem jsme nejprve zahlédli malý vodotrysk a následně se
střídavě vynořil ocas a část velrybí
ploutve. Celé pozorování trvalo snad
jen minutu, pak se nadobro ztratily.
Janík lehce blouznil
Janík se začal klepat zimou, moc
nechtěl jíst - vlastně už od rána říkal,
že se necítí dobře. Radši jsme si jeli
rovnou do apartmánu odpočinout.
Janík okamžitě usnul a v noci jeho
teplota pořádně rozpálila jeho tělíčko, dokonce lehce blouznil. Ráno již
byl bez teploty, ale stále ne zcela ve
své kůži - proto jsme se rozhodli raději strávit čas opět odpočinkově.
Četli jsme knihy, sledovali filmy, povídali si. Manžel s dcerou také vyrazili na malý průzkum centra Knysny.
Společně jsme se pak vydali na oběd
do vyhlášené retaurace spojené s pekárnou Ile de pain na ostrově Thessen, kterou před třinácti lety otevřel
velmi sympatický Rakušan Markus.
Osobně byl v podniku přítomen a
přátelsky s námi pohovořil o svém
podnikání, které se specializuje
hlavně na čerstvé pečivo a zákusky.
V centru jsme si nakoupili ještě čerstvé ovoce i zeleninu a večer s pohádkami a zdravým chroupáním
mohl začít. Janík si před spaním dokázal sám v koupelně vytáhnout svůj
úplně první zub a sesbírat pochvaly,
jak moc je šikovný. Nakonec ten den
nedopadl až tak špatně, stejně skoro
pořád jen pršelo a nabrané síly se
budou hodit na výlet do George.
Kateřina ŽIVNÁ, Knysna, JAR

Naše noviny 2/14

SPORT, CESTY, Strana 14

První jsou »Bája«, poslední Boston
NA HŘIŠTI ZA VODOU POKRAČOVAL DALŠÍMI DVĚMA KOLY 17. ROČNÍK ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU
Řevnice - Další dvě kola odehráli
účastníci sedmnáctého ročníku
turnaje v pozemním hokeji Řevnický Bandy Cup. V polovině základní části se do čela tabulky probojovali obhájci loňského vítězství,
mužstvo Bája Pic.
Třetí kolo turnaje se na hřisti za vodou hrálo v sobotu 24. ledna. Počasí,
narozdíl od úvodních dvou kol, tentokrát zúčastněným borcům přálo.
„O největší překvapení se postaral
předposlední tým L.A.Kings, který
remizoval s do té doby suverénními
Samotáři 0:0,“ uvedl jeden z organizátorů Lukáš Baleja. „Samotáři si ale
i přes ztrátu bodu dokázali udržet vedoucí pozici před obhájci loňského
triumfu, družstvem Bája Pic,“ dodal
s tím, že v tabulce se oddělila skupina Samotáři, Bája Pic a Kojoti, která
si vytvořila poměrně značný náskok
před zbytkem »pelotonu«. „Tyto tři
celky spolu s největší prvděpodobností budou bojovat o vítězství v základní části, které je výhodné pro přímé nasazení do semifinále turnaje. A
bude to jistě souboj napínavý až do
posledního kola,“ sdělil Baleje, který

„Druhá polovina základní části začne
v sobotu 7. února - oproti původnímu
rozpisu už od 11 hodin,“ připomněl
Lukáš Baleja.
Miloslav FRÝDL

Výsledky z 24. ledna
IQ Ouvey - Bája Pic 3:8
Samotáři - Kojoti 6:2
L.A. Kings - IQ Ouvey 2:4
Kojoti - Bája Pic 3:4
Boston - Citrus Team 3:5
Samotáři - L.A. Kings 0:0
Kojoti - IQ Ouvey 4:2
Bája Pic - Citrus Team 8:1
L.A. Kings - Boston 1:2
Citrus Team - Kojoti 4:4
Boston - Samotáři 3:4

Výsledky z 31. ledna

JE MŮJ! Boje řevnického »benďáku« jsou urputné.
sám obléká dres Bája Pic. Do čela tabulky střelců se po tomto hracím dni
dostal jeho týmový kolega Jiří Pitauer s 12 zásahy. Ten byl s 24 body i
nejproduktivnějším hráčem turnaje.
Poslední lednovou sobotu bylo na
programu čtvrté kolo turnaje. „Opro-

Karlštejn vybojoval stříbro, Lety bronz
Silně obsazeného turnaje se 1. února v Dobřichovicích zúčastnily přípravky Karlštejna a Letů. Z vítězství
se radovala Mladá Boleslav, Karlštejn skončil druhý, Lety třetí. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
letovský Michal Hadžurik, nejlepším brankářem karlštejnský Matyáš Drozd. Foto NN M. FRÝDL

Foto Pavel JÍLEK

ti minulým víkendům nebyl problém
s přívaly vody, tentokrát se pořadatelé museli vypořádat s ledem, který
zabíral polovinu hrací plochy,“ postěžoval si Baleja. Hned ale pochvalně dodal, že i přes chladné počasí zůstalo tempo zápasů na stejné úrovni
jako o předešlých víkendech.
Po odehrané polovině základní části
se do čela tabulky probojovali obhájci Bája Pic, kteří využili slabších výkonů Samotářů a vypracovali si náskok 4 bodů. Tabulku uzavírá o skóre
Boston, předposlední jsou borci z L.
A. Kings. Střelcům vévodí Jiří Tlášek z Bája Pic s 21 zásahy, v tabulce
produktivity si upevnil vedoucí příčku Jiří Pitauer s 37 body (19 gólů a
18 asistencí) z téhož družstva.

Citrus Team - L.A. Kings 0:4
IQ Ouvey - Samotáři 3:4
L.A. Kings - Bája Pic 3:6
Citrus Team - IQ Ouvey 0:1
Boston - Kojoti 4:2
Bája Pic - Samotáři 3:1
L.A. Kings - IQ Ouvey 2:3
Boston - Citrus Team 3:1
Kojoti - Bája Pic 1:10
Samotáři - Citrus Team 2:4
Kojoti - L.A. Kings 0:1
Bája Pic - Boston 6:1

Pořadí po 4. kole

1) Bája Pic 21 bodů
2) Samotáři 17
3) Kojoti 12
6) IQ Ouvey 10
5) Citrus Team 10
6) L.A. Kings 7
7) Boston 7

Švédová triumfovala na dvou celostátních turnajích
SPORTCLUB ŘEVNICE ZALOŽIL CENTRUM TALENTŮ A JEHO MLADÍ TENISTÉ VYHRÁVAJÍ
Řevnice - Mladá sedmnáctiletá tenistka Daniela Švédová ze Řevnic
přidala do své sbírky další poháry.
Zkraje roku vyhrála hned dva celostátní turnaje po sobě – v Říčanech a Mokropsech.
„I když to byly turnaje nižší kategorie, hodně si toho vážím. V obou finále jsem totiž otočila téměř prohrané druhé sety,“ říká odchovankyně
Sportclubu Řevnice.
V Říčanech si poradila s výkonnostně srovnatelnou soupeřkou Barborou
Cajthamlovou ze Sparty Praha. Po
jasném prvním setu 6:2 musela ve
druhém dohánět ztrátu 0:3. Povedlo
se a po šňůře šesti gamů mohla slavit. „Rozhodlo, že jsem se nerozčilovala na kurtě a situaci ustála.“
Týden poté měla v Mokropsech první dvě kola snadná, ve třetím narazila na nebezpečnou Simonu Brožovou
z Humpolce. Útočnou a přesnou hrou
ji smetla překvapivě hladce - dvěma

kanáry. Po třech zápasech měla unikátní skóre gamů 36:1! Finále s kamarádkou, na kurtě však letitou rivalkou Terezou Škudrnovou z Příbrami, začala dobře – 6:3. Ve druhém
setu »tekla« 2:5 a 0:30, přesto obrátila na 7:5. Obě dívky spolu navíc vyhrály turnaj deblů.
Švédová je členkou nově založeného
Centra talentů, které se rozhodl
Sportclub Řevnice vytvořit loni na
podzim pro své tenisové naděje ve
věku od 9 do 18 let. Z vlastních nákladů hmotně i jinými formami podporuje vybranou skupinu hráčů – jejich vybavení, příspěvky na tréninky,
bonusy za úspěchy na turnajích, zajišťuje jim sparingové zápasy na
Spartě s předními českými tenisty...
„Cílem centra je podpořit hráče, kteří
tenisu obětují hodně času i peněz a
mají zájem na sportovním rozvoji a
výsledcích. Též to má být motivační
prvek pro další oddílové hráče, kteří

v centru zatím nejsou. Šanci má každý,“ říká hlavní trenér Michal Mottl.
Z více než stovky mládežnických tenistů, kteří rostou ve Sportclubu, bylo do centra vybráno zatím pět hráčů.
Každý z nich uzavírá roční smlouvu,
která se na základě výkonnostních
cílů a odpovídajícího přístupu k přípravě bude obnovovat. První zkušenosti jsou dobré, rozjezd sezony se
povedl i mladšímu žáku Matěji Šolcovi, dalšímu členu Centra talentů.
Vyhrál turnaj pořádaný Sport Arenou
Praha a dostal se do finále v Mostě.
Své maximum odehrál na halových

krajských přeborech mladšího žactva, dostal se mezi osm nejlepších.
Na halových přeborech starších žáků
měli další hráči centra smůlu: Martina Froňku čekal těžký los a David
Haňkovský musel zápas skrečovat
pro zranění ruky.
O dobré tenisové přípravě ve Sportclubu svědčí výsledek řevnické odchovankyně Kristýny Hlaváčové, jež
odešla za dalším rozvojem do TK
Neridé. Na středočeských přeborech
starších žákyň se dostala do finále,
kde po boji podlehla 6:7, 6:7 Tezeze
Vajsejtlové z Mladé Boleslavi. (jš)
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NA KURTĚ. Úspěšná řevnická tenistka Daniela Švédová.

Foto ARCHIV

