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VÍTĚZOVÉ. Nejlepší maska 26. Poberounského masopustu, který se konal 14. 2. v Zadní Třebani: kosmonauti z CHASA. (Viz str. 11) Foto Jitka HEJLKOVÁ

Zloděje honí i kriminálka, marně
POZOR: V NAŠEM KRAJI VÝRAZNĚ PŘIBYLO VYKRADENÝCH DOMŮ!
Řevnice - v Řevnicích a v Černošicích řádí zloději. Zaměřují se na
rodinné domy, policie je na ně zatím krátká. Do honu na lupiče se
kromě místních policistů a obecních strážníků vložila kriminálka.
Pro Řevnické jsou vykradené domy
v poslední době snad nejčastějším
tématem rozhovorů, do redakce nám
dorazil dopis od čtenářů varující
před nájezdy zlodějů, jedna z místních firem upozorňuje na krádeže ve
své reklamě a pohotově lidem nabízí

Hasiči bojují o 100.000

Hasičská siréna zněla 11. února setmělou Hlásnou Třebaní. Naštěstí nehořelo - redaktoři Českého rozhlasu
tu natáčeli reportáž o místním sboru
dobrovolných hasičů, který se účastní soutěže Dobráci roku. (Viz strana 2)
Foto NN M. FRÝDL

ke koupi alarmy a kamerové systémy. Co na to strážci zákona?
„Od začátku roku Obvodní oddělení
Řevnice zaznamenalo zvýšený počet
krádeží vloupáním do rodinných domů, zejména v Řevnicích a Černošicích,“ připustil velitel řevnických
policistů Jiří Dlask. „Pachatel vniká
do domů po vypáčení balkonových
dveří, objekt prohledá a zcizuje
šperky i finanční hotovost. Udělal to
tak třeba v případě vloupání do rodinného domu v Černošicích třetí

únorový den i v případech jiných.“
Přestože sérii vloupání se státními
policisty z Řevnic a černošickými
městskými strážníky řeší také kriminalisté, zatím se jim lapku chytit nepodařilo. „Žádáme spoluobčany ve
všech okolních obcích o zvýšenou
pozornost - v případě jakéhokoli podezření o pohybu neznámé osoby,
osob nebo auta informujte policisty
z Řevnic na tel. č. 602750902 nebo
přímo na linku 158,“ vyzývá Dlask.
(Dokončení na straně 11)
(mif)

Řídila bez »papírů«,
navíc pod vlivem drog

Liteň - Doklady nemám, zapomněla
jsem je doma! Tak reagovala řidička
vozu značky Peugeot 807, kterou 3. 2.
v Litni kontrolovali karlštejnští policisté. Řídila ovšem nejen bez »papírů« - také pod vlivem drog!
„Při orientačním testu jsme jí zjistili přítomnost amfetaminu a metamfetaminu,“ řekla velitelka policistů
Hedvika Šmídová. „Sepsali jsme s ní
Oznámení o přestupku a zakázali
další jízdu,“ dodala. Navzdory tomu
hned druhý den »načapali« policisté
ženu v Litni za volantem a - znovu
pod vlivem návykových látek. (mif)

S basou už jsme se sladily, užíváme si to spolu
Dobřichovice - Devatenáctiletá
Diana Šeplavá z Dobřichovic
patří k oporám dětské lidové muziky Notičky. a nejen co se hudby
týče - loni zazářila jako eržika v
muzikálu o loupežníku Nikolovi.
Teď se rozhodla přihlásit na činoherní obor pražské DaMU.
Přijímačky už má studentka Střední
pedagogické školy v Berouně za sebou. Ze čtyř stovek uchazečů se sítem několika kol probojovala mezi
14 nejlepších. Sice ji nakonec nevzali, ale i to je velký úspěch a zkušenost k nezaplacení.

BUDOUCÍ HEREČKA? Diana Šeplavá z Dobřichovic. Foto ARCHIV

Proč ses rozhodla pro dráhu herečky, co tě k tomu vede?
Já se zatím rozhodla jen pro dráhu
mléčnou, konkretizovat to budu až
později. Herectvím si nejsem jistá,
zaujalo mě studium samo o sobě. Zúročila bych dosavadní dovednosti,
nasála nespočet dalších zajímavostí
a dál se formovala. Jednala bych,
tvořila, předávala. To mě zajímá.
Tvoje rodina se zabývá myslivostí.
Nepřáli si doma, abys studovala
třeba přírodní vědy?
Rodiče si přejí, abych byla šťastná.
(Dokončení na straně 3)
(pef)

Naše noviny 3/15

DĚTI, VÍCE, Strana 2

Caparti odcházeli s úsměvem a - dárky
K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ ŘEVNICE DORAZILO OSMDESÁT DVA PŘEDŠKOLÁKŮ
Ve čtvrtek 5. února přivítala ZŠ Řevnice nováčky z mateřské školy, kteří
se přišli zapsat do 1. třídy. Čekala je
krásná výzdoba všech tříd i usměvavé paní učitelky.
Noví adepti vzdělávání měli předvést svoji schopnost se představit,
říct, kde bydlí, zazpívat písničku,
opakovat verše, předvést jemnou
motoriku při navlékání korálků nebo
stavbu z kostek podle vzoru. Ukázali
nám, že poznají shodné i rozdílné
tvary, dokážou zopakovat rytmus
slabik i složit z hlásek slovo. Bylo
obdivuhodné, jak některé děti i v téměř večerních hodinách zvládly splnit všechny úkoly. Na závěr si vybraly dárek, který pro ně vyrobili jejich starší kamarádi. Děti dělí od ná-

se s námi s úsměvem a dárečky v
ruce. kateřina BruNCLíkoVá,
Zš řevnice

Co umí namalovat děti,
to mi rozum nebere...

Zápis v ZŠ Řevnice

- dorazilo 82 předškoláků
- asi 10 jich bude žádat o odklad
- chtěli bychom otevírat 3 třídy
- novinku v podobě rezervačního
systému využilo 44 rodičů
- u dveří příchozí vítali čtvrťáci, kteří následně odváděli děti a rodiče k
šesti komisím
- rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
bylo pod registračním číslem, které
každý předškolák dostal, zveřejněno
na dveřích 2. stupně a webu školy
Petra Sulková MejSTříkoVá,
Zš řevnice

U ZÁPISU. Jedna z řevnických předškolaček u zápisu do první třídy.
Foto Gabriela Barvová
stupu do školy půl roku - mohou cvi- tuto nabídku přivítali. Ostatní si kráčit držení tužky i výslovnost, aby pro tili čas v prvních třídách, kde byly k
ně byl vstup do školy co nejúspěš- dispozici různé výukové materiály nější. Ludmila CHrouSToVá, písanky Comenia Script, Čítanky
Zš řevnice pro genetickou metodu, učebnice,
sešity dětí... Během zápisu nám poPomáhali čtvrťáci
máhali žáci ze 4. A, kteří vodili rodiÚčast předškoláků u zápisu do první če s dětmi ke zkušebním komisím.
třídy ZŠ Řevnice byla hojná! Tento Všem patří pochvala. Zápis se konal
rok poprvé měli rodiče možnost vyu- až do večera, přesto budoucí prvňáčžít rezervační systém. Mnozí z nich ci neztráceli dobrou náladu a loučili

Na vernisáž pololetní výstavy prací
žáků ZUŠ Řevnice jsem v obvyklém
pondělním shonu málem zapomněla. Nebyla jsem zřejmě sama - účast
byla opravdu skromná. Velká škoda,
výstava byla ohromným zážitkem.
To, co dokáží namalovat sedmileté
děti, mi rozum nebere, před výtvarnými díly těch starších se jen klaním. Práce jsou vystaveny ve všech
patrech školy, zhlédnout je můžete i
nyní. Opravdu to stojí zato.
Obrovský úspěch řevnická »zuška«
zaznamenala v projektu Éste es mi
Mexiko - Childrens Right (To je moje Mexiko - Dětská práva) vyhlášený
prostřednictvím mexických velvyslanectví a ambasád po celém světě. S
nelehkým tématem se studenti poprali opravdu famózně. Soutěž měla
celosvětově deset vítězů, organizátoři udělili čtyřicet čestných uznání.
Ta získaly i čtyři děti z Čech, mezi
nimi také Emma Müllerová z ZUŠ
Řevnice. Výsledky prací si můžete
prohlédnout na www.zus-revnice.cz
ve fotogalerii. Myslím, že i vám zůstane u spousty děl rozum stát.
Lucie BoXaNová, Svinaře

Na prvňáčky se těšíme! vzkazují školáci budoucím spolužákům
Zadní Třebaň - Ve středu 4. února
se konal zápis do první třídy zadnotřebaňské málotřídky. Dorazilo
14 budoucích školáků.
„Rodiče čtyř z nich uvažují o odkladu,“ sdělila ředitelka ZŠ Pavlína Fialová s tím, že ze 14 dětí byla většina
zadnotřebaňských. Zápis měl motto
Pojďte s námi za písničkou! „Na
každém z osmi stanovišť čekala děti
jedna známá píseň a s ní související
úkol. Třeba na stanovišti číslo jedna,
kde se zpívalo Prší, prší, caparti vystřihovali, rozlišovali barvy a určovali roční období. Kostky se zase
stavěly na stanovišti s písničkou Pec
nám spadla,“ popisuje ředitelka.
„Na prvňáčky se těšíme!“ vzkazují
zadnotřebaňští školáci budoucím
spolužákům. Nachystali pro ně
spoustu dárečků - krabičky ve tvaru
moudré sovy s překvapením uvnitř,
medvídky s kornouty plnými sladkostí, hodiny s obrázky písniček...
„Od učitelek obdržel každý budoucí

prvňáček upomínkový list, omalovánky, úsměv a vlídné slovo na cestu,“ uzavírá Fialová.
(pef)
Pracují s Kuliferdou
Na 1. třídu se předškoláci v zadnotřebaňské mateřské škole chystají už
nyní. Ve školce téměř každý den plní
úkoly z Kuliferdy - pracovních sešitů, jež připravují předškoláky k zdárnému přechodu do ZŠ. Mimo to procvičujeme grafomotoriku, předmatematické a předčtenářské dovednosti,
Abychom jim co nejvíce pomohli
překonat tento velký krok, spolupracujeme s paní učitelkou Kopačkovou z 1. třídy – navštěvujeme školu,
kdy děti vidí starší kamarády přímo
při vyučování, zveme školáky na
akce pořádané školkou a naopak.
Od února mají budoucí prvňáčci jeden den v týdnu svého »předškoláčka«. Intenzivně se věnují předškolním úkolům, navštěvují počítačovou
učebnu, využíváme i interaktivní ta-

Řevničtí veškerý čas věnují
přípravě hasičského plesu

Dobrovolný sbor hasičů a hasiček v Řevnicích se
po zaslouženém oddychu spojeném s přelomem
roku zase plně vrhnul do svých aktivit.
Vedle klasické náplně práce, jako jsou školení,
opravy a údržba hasičské techniky, příprava vozidel na technickou kontrolu, doplňování výstroje a
údržby zbrojnice chystají i mnoho kulturních akcí. V současné době veškerý čas věnují přípravě
hasičského plesu.
„Znovuobnovený karneval v podobě hasičského
plesu se koná v sobotu 28. února v Lidovém domě
Řevnice. Všichni jste srdečně zváni, chystáme pro
vás kulturní překvapení, dobrou hudbu i bohatou
tombolu. Vstupenky je možné zakoupit od 23. 2.
18 hodin v hasičárně,“ uvedl velitel SDH Miroslav Paur.
Lucie BoXaNová, Svinaře

bule v ZŠ. Děti získají povědomí,
jak to ve »velké« škole chodí a v září
už pro ně třídy nebudu neznámým
prostředím. Naší snahou je dětem co

nejvíce usnadnit přechod do školy,
aby byly připravené a na školu se
těšily.
Pavlína NePrašoVá,
Mš Zadní Třebaň

PŘEDŠKOLÁCI. Děti, které se v zadnotřebaňském mateřince, chystají na
přestup do »velké« školy.
Foto Pavlína NEPraŠová

Pomozte nám získat veselici za sto tisíc!

DOBROVOLNÍ HASIČI Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ SOUTĚŽÍ O TITUL DOBRÁCI ROKU
A je to tu! Ze 300 sborů dobrovolných hasičů, byl
do soutěže o titul Dobráci roku vylosován i SDH
Hlásná Třebaň. Princip soutěže je jednoduchý. V
pátek 13. 2. byl v Českém rozhlasu Region odvysílán medailonek o našem sboru. Až do 20. 2.
14.00 pro nás můžete hlasovat formou SMS ve
tvaru: DOBRACI TREBAN na telefonním čísle
90 011 04. Počet SMS z jednoho čísla je neomezený, nelze hlasovat z internetu. V červnu postoupí tři sbory s největším počtem hlasů do finále,
kde se utkají v klasických hasičských disciplínách. Pro vítěze je připravena veselice plná hudby,
grilovaného masa a piva za 100.000 Kč! Zkrátka
nepřijdou ani ti, kteří zaslali »svému« sboru hlas každý měsíc dostane jeden z hlasujících pivo na
celý měsíc zdarma!

Co všechno se o nás z medailonku posluchači dozvěděli? Náš sbor má 52 členů, z toho je 32 dětí ve
věku 3-18let. Věkový průměr je 25 let. V soutěžích nás reprezentují hlavně děti - mladší žáci vybojovali 2. místo na okresním kole hry Plamen.
S Mladými hasiči jezdíme každý rok na hasičská
soustředění, pořádáme výlety, zájezdy i další akce:
masopust, čarodějnice, máje, dětský den, Hasofest, drakyádu, vinobraní... Jednotka se účastní
školení i námětových cvičení. Největší zásah jsme
měli v roce 2013 u povodní - v pohotovosti jsme
byli 14 dnů 24 hodin denně. Následující tři týdny
jsme pak odklízeli nasledky povodně.
Více o soutěži, medailonku našeho sboru a hlasování najdete na www.dobraciroku.cz.
Lucie MáLkoVá, SDH Hlásná Třebaň
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S basou už jsme se sladily, užíváme si
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Pokud si vím rady, nechávají mé
štěstí na mé zodpovědnosti. Maminka je hudebnice a tatínek výtvarník,
ačkoli ne profesionálně a studijně
jen polovičně - v mamčině případě.
Oba pocházejí z mysliveckých rodin
a asi proto máme rodinnou firmu s
tímto zaměřením. Já se myslivostí
zabývám jen okrajově díky mým kořenům a přízni k přírodě. Ale spíš ji
obdivuji, než pěstím a pomáhám jí.
Takže jsi takový ekolog - teoretik?
Myslím, že je příroda všemocná a
veškerá pomoc pro ni je jen pomocí
pro nás lidi. Aby ne, když jsme její
součástí. Ale vím, že žijeme v rozvrkočené době, balancujeme na našem
multifunkčním zlevněném žebříčku
hodnot, který se čím dál víc ztenčuje. Nemůžeme pít vodu ze studánky,
protože jsou blízko domy, které čistí
prádlo, nádobí i sebe v chemikáliích.
Nenapadne nás jíst špendlíky a hrušky v alejích. Živíme se neplodnými
potravinami, potlačujeme i svou vlastní plodnost, produkujeme a jíme
hormony, které ze světa nezmizí po
jejich spolknutí, ale cestují dál, vesele zůstávají s námi a feminizují celou
společnost. Nepřehnali jsme to s tou
emancipací trochu? Nepřehnali jsme
to všeobecně s lidským egoismem?
Myslíme si, že máme moc nad vším.
Ale tak, jak se lidský správce přírody v zelené kamizole stará o harmonii v revíru a například snižuje stavy
černé zvěře, tak nám asi příroda při
pohledu na stavy člověčí vnukla tyto
báječné sebedestruktivní nápady.
Ale já si nestěžuji, miluji náš život.
Jak dlouho hraješ na basu? A jak
jsi k ní vlastně přišla, holky si obyčejně vybírají subtilnější nástroje...

BASISTKA. Diana Šeplavá se svým nástrojem.
Foto ARCHIV
Na basu hraji zhruba rok, mám pocit. spolu víc užíváme. Je to basa notičTěch několik málo let předtím, tak ková, původně bořkoledvinková.
sedm osm, jsem se o hru na kontra- Když Bořík Ledvinka dospěl do stábas pokoušela. Teprve nedávno jsem dia »stařešin« a přicházel čas jeho
začala nabývat pocitu, že jsem se s odchodu ze souboru, pamatuji si, jak
tou mou propůjčenou basou sladila a se Lenka Kolářová ptala, kdo tedy
že tuším, jak na ni. Myslím, že si to převezme to žezlo tvrdící muziku.
Tak jsem se pěkně naivně aktivně
přihlásila s vidinou, že to bude velká
legrace. No a vlastně je...
Dobřichovice - Návštěvu partnerské obce Villieu-Loyes-Mollon ve Francii Co pro tebe znamenají Notičky?
plánuje na květen dobřichovická radnice.
Dvanáct let života. Notičky jsou mo„Dostali jsem pozvání na předposlední květnový víkend, od 22. do 25. 5.,“ je širší rodina. Nejednou jsem Lence
uvedl Václav Kratochvíl, který se v Dobřichovicích stará o spolupráci s řekla mami. Tolik mi toho daly, ve
partnerskými městy. Francouzi už pro hosty z Poberouní chystají program. všech směrech! Spoustu zkušeností,
„Zatím víme, že se zúčastníme sportovního odpoledne v Mollonu, kde slaví zážitků, setkání, radostí, dovedností.
60. výročí založení spolku Mollon Omnisport,“ dodal Kratochvíl.
(mif) Páni, to vůbec nejde pojmout! Zkrát-

Dobřichovičtí chystají návštěvu Francie

ka dvanáct famózních, rajských, sentimentálních a nádherných let.
Máš za sebou první přijímačky na
DAMU i na fakultu dramatické výchovy. Co bys raději a jak ses připravovala na zkoušky?
Až nedávno mě trklo, že bych DAMU, čili Divadelní akademii múzických umění mohla zkusit, a tak jsem
se začala zajímat, jak na to. Prozkoumala jsem všechny fakulty a každá
mě zaujala jinak, ale která nejvíc, to
bych asi mohla rozhodnout až po
studiu. Myslím, že mou přípravou
byl můj dosavadní život - Notičky,
dramatická výchova u pana Tamchyny, střední pedagogická škola, dramatická výchova s R. Musilem,
představení s Notičkami a Honzou
Flemrem, amatérský soubor Švandova divadla... Ale tu konkrétní přípravu na přijímačky jsem trošku zanedbala, poslední monolog jsem si vybrala pár dní předem, což je ostuda.
Stále Tě vidím jako Eržiku z divadelního představení Balada pro
banditu, které jste sehráli o prázdninách s Notičkami. Bylas skvělá,
už tehdy jsem si říkala, že to není
jen tak, že o Tobě ještě uslyšíme...
Jak na tu roli vzpomínáš?
Slyšet je o lecjakých kmánech, tak
tedy děkuji... Já mám práci s tou naší
skupinou v čele s Honzou Flemrem
přeráda! Panuje správná tvůrčí a
veselá atmosféra. Spolupracují nadšenci a výtečníci, profesionálové ve
svých oborech a k tomu dobří lidé.
Je to radost!
Můžeme tě vidět v nějakém »opravdovém« divadle, pozveš nás někam?
Ráda doporučím pražské Švandovo
divadlo, které mě dost baví. V dubnu
(4. 4.) budeme hrát Dekabaret, který
má být sestaven z autorských písní bude to velké překvapení pro všechny. Na červen je naplánována premiéra představení, které připravujeme s
amatérským souborem a Martinkou
Krátkou i Kristýnou Frejovou. Tvoříme ho z našich snů a zavání dadaismem. Legrace a překvapení. Jako
celý život.
Petra frýdlová

Hasiči luštili křížovku, přebírali hrách a loupali brambory
ZIMNÍCH HER SE NA KONCI LEDNA V ZADNÍ TŘEBANI ZÚČASTNILO SEDMDESÁT DĚTÍ
V sobotu 24. ledna praskal zadnotřebaňský společenský dům ve švech.
Po tříleté přestávce se tu konaly
Zimní hry mladých hasičů, kterých
se letos zúčastnilo 70 dětí.
Po slavnostním nástupu, kde byla
upřesněna pravidla soutěže a starostka obce Markéta Simanová popřála
závodníkům mnoho sportovních úspěchů i dobré zábavy, se všichni
pustili do soutěžení. Družstva změřila síly ve vědomostních a sportovních úkolech i disciplínách prověřujících zručnost. Na sále byla připravena hasičská překážková dráha,
skákalo se tu se svázanýma nohama,
běhalo na dřevěných kostkách a srážely se kuželky hadicí. Nově byla
přidána »dechová cvičení« v podobě
nafukování balónků a přenášení papírků přisátých brčkem. Na pódiu se
zase skládaly velké dřevěné puzzle.
V přísálí se mladí požárníci, rozděleni do dvou věkových kategorií, snažili spárovat a srolovat ponožky, co
nejrychleji oloupat i nastrouhat
brambory, přebrat hrách od fazolek

jako Popelka, správně zodpovědět
testy hasičských odborností, uvázat
uzle, určit a nakreslit topografické
značky, vyluštit křížovku či osmisměrku a také přešroubovat matici
po ukrutně dlouhé závitové tyči. Nechyběl ani test ze zdravovědy - některé odpovědi byly opravdu kuriózní. Urputné boje v 17 disciplínách trvaly téměř čtyři hodiny, které však
utekly jako voda.
Na základě získaných bodů a dosažených časů bylo určeno pořadí pětičlenných družstev. V kategorii mladších žáků si v konkurenci osmi týmů
nejlépe vedlo A-družstvo Chaloupek, Malé Přílepy skončily na druhém místě, třetí příčku obsadil Atým Tmaně. Naši svěřenci získali
sedmé místo. V kategorii starších, ve
kterém bylo šest celků, se ze stupňů
vítězů radovali v Malých Přílepech,
Řevnicích a Záluží. Naši bojovníci
skončili poslední. Všichni si odnášeli krásné dárkové balíčky, diplomy a
hasičské pexeso či vystřihovánky.
Doufáme, že kromě hodnotných a

chutných cen si děti a jejich vedoucí
odváželi též krásné zážitky, což ostatě potvrzovaly jejich reakce. Věřím,
že se příště zase všichni sejdeme a
parádně se pobavíme!

Fotografie a další informace o dění u
hasičů v Zadní Třebani najdete na
našem webu http://sdhzadnitreban.bluefile.cz.
Josef Ševčík,
jednatel SdH Zadní Třebaň

NÁSTUP. Družstva mladých hasičů při slavnostním zahájení Zimních her v
Zadní Třebani.
Foto Josef ŠEVČÍK
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Baví mě kde co: kolo, brusle, turistika...
DVANÁCTILETÁ STUDENTKA ZE ZADNÍ TŘEBANĚ BODOVALA V PĚVECKÉ SOUTĚŽI
Zadní Třebaň, Mělník - V krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, jež se konalo 6.
února v Mělníku, uspěla dvanáctiletá Tereza Sokolová ze Zadní Třebaně. Druhé místo jí zajistilo postup do celostátního kola, které se
uskuteční v Karlových Varech.
Tereza úspěšně reprezentovala berounské Gymnázium Joachima Barranda, které ji do soutěže vyslalo, i
hudební studio Capriccio z Řevnic,
kde se zpěvu věnuje pod vedením
učitelky Klimtové. „Na klavír ji doprovázela sestra Anna,“ sdělila pyšná maminka Romana Sokolová s tím,
že jim doma dcera o soutěži zprvu
ani neřekla.
Terezo, co děláš kromě zpěvu?
Baví mě hrát na klavír a zpívat, k tomu chodím i na housle. V tanečním
souboru Klíček jsem od čtyř let, na
adventních trzích jsem doprovázela
Klíček i na housle... Na sport moc
času nezbývá, jen o víkendech. Baví
mě ale kde co: kolo, brusle, turistika,
voda... Hrála jsem badminton, ale z
časových důvodů už to nešlo dál.

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE

již zpívala na koncertech Capriccia,
posledně jmenovanou ve sboru se
zpěvákem Pavlem Vítkem na jeho
koncertě. Volba padla na již natrénované písně. Na zkoušení jsem měla
před každým kolem asi pět dní. Při
výběru hrálo také roli, zda je sestra
Anna bude umět zahrát na piano zvládla je výborně. Anička doprovázela dokonce i další soutěžící. V celostátním kole na ně asi vsadím zase,
i když mám v zásobě i jiné. Uvidíme...
Petra FRÝDLoVá

Tipy NN

VE SBORU. Tereza Sokolová (uprostřed) při vystoupení s řevnickým hudebním studiem Capriccio.
Foto ARCHIV
Ráda lyžuji, zrovna na konci ledna V Mělníku jsem zpívala tři skladby:
jsem byla v Dolomitech a najela tam Ten širý proud, národní píseň Lavečna sjezdovkach 199 km za šest dní.
ka v náročnější úpravě L. Janáčka a
Co jsi zpívala v Mělníku a co při- Jednu krásnou zemi znám ze seriálu
pravuješ do Karlových Varů?
Bella a Sebastian. Tyto písně jsem

Řevnická spisovatelka pokřtí novou knihu

(vš)

18. 2. 15.00 FOTOGRAF
18. 2. 20.00 WHIPLASH
20. 2. 20.00 BIG EYES
21. 2. 15.30 SPONGE BOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
21. 2. 17.30 FOTOGRAF
21. 2. 20.00 BIRDMAN
25. 2. 20.00 PROTI PŘÍRODĚ
27. 2. 20.00 TEORIE VŠEHO
28. 2. 15.30 ZVONILKA A TVOR
NETVOR
28. 2. 17.30 SLÍDIL
28. 2. 20.00 film na přání

KINO CLUB ČERNOŠICE
18. 2. 19.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
25. 2. 20.00 AFRIKA - projekce

Řevnice, Praha – Ludmila Vaňková, spisovatelka, která je doma v Řevnicích, představí čtenářům svoji novou historickou knihu Zapomenutý král.
Kmotrem románu o králi Václavu IV. bude novinář a spisovatel Josef Klíma, který bydlí v Dobřichovicích. Křest literární novinky se uskuteční 18.
února v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze.
(mif)

Radotín hostí oblastní přehlídku divadla
Hned několik představení bude na
přelomu února a března k vidění v
Radotíně. Zdejší kulturní středisko
U Koruny hostí Pražskou oblastní
přehlídku amatérského divadla.
V pátek 27. 2. je od 18.00 na programu hra Divadla komorní svět I
motýli jsou volní, od 20.05 pak
představení Divadelního studia Su-

mus Hosté večeře páně. V sobotu
28. 2. nejprve uvede od 10.00 DS
Esence Hadriána z Římsů, další
představení jsou na programu od
11.30, 14.00, 16.10 a 19.30. Dvě hry
- od 10 a 14.00 - můžete vidět i v
neděli 1. 3. Další info na www.mcpraha16.cz/Kulturni-strediskoRadotin. Dana RADOVÁ, Radotín

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
17. 2. 14.30 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
18. 2. 15.30 SPONGE BOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
19. 2. 14.30 ExODUS: BOHOVé A
KRÁLOVé
20. 2. 15.30 VELKÁ ŠESTKA
21. 2. 15.30 PADDINGTON
22. 2. 15.30 SEDMý SYN 3D
24. 2. 20.00 VETŘELEC
26. 2. 15.30 KÓD ENIGMY
28. 2. 16.00 ROZMARNé LéTO
28. 2. 18.15 KONEC STARýCH ČASŮ

KINO RADOTÍN
17. 2. 17.30 WHIPLASH
17. 2. 20.00 TŘI SRDCE
18. 2. 10.00 POHÁDKÁŘ
18. 2. 17.30 JUPITER VYCHÁZÍ 3D
18. 2. a 20. 2. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
19. 2. 17.30 CO JSME KOMU UDĚLALI
19. 2. 20.00 KINGSMAN: TAJNÁ
SLUŽBA
20. 2. 17.30 TŘI BRATŘI
21. 2. 15.30 VELKÁ ŠESTKA
21. 2. 17.30 FOTOGRAF
21. 2. 20.00 NEZLOMNý
24. 2. 17.30 BIRDMAN
24. 2. 20.00 BÍLý BŮH
25. 2. 17.30 TŘI SRDCE
25. 2. a 27. 2. 20.00 MILUJ SOUSEDA
SVéHO
26. 2. 17.30 E.A.POE: PODIVNý
ExPERIMENT
26. 2. 20.00 SLÍDIL
27. 2. 17.30 ZVONILKA A TVOR
NETVOR 3D
28. 2. 15.30 ZVONILKA A TVOR
NETVOR
28. 2. 17.00 ANDRé RIEU: 10. VýROČÍ
V MAASTRICHTU - záznam koncertu

BUBENÍK. Pavel Plánka v řevnické čajovně.

Foto Jan CHERUBÍN

Smeykal hrál na didgeridoo, Plánka na bicí
Projekt Organická tančírna muzikantů Ondřeje Smeykala, šestého
nejlepší světového hráče na didgeridoo, a Pavla Plánky, v Česku nejuznávanějšího profi bubeník i perkusáka, hostila řevnická čajovna.
Hudebníci v rámci projektu předvádějí spontánní a intuitivní hru rezonující s aktuální atmosférou a naladěním všech zúčastněných. Ondřej
stále obnovuje a vylepšuje své možnosti i dovednosti, tentokrát byly

magické hlubinné zvuky didgeridy
prosívány přes nejmodernější technologická udělátka. To mělo za výsledek třeba »zpětně běžné zvuky«,
jakoby samovolně mizející ve svém
středu. Pavel je podbarvoval elegantní, brilantní hrou na bicí, často
k nerozeznání od nejvypracovanějšího elektro djungle stylu. Asi 20 »vyvolených«, kteří se tančírny zúčastnili, mohou potvrdit výjimečnost zážitku. Jan CHERUBÍN, Řevnice

* Výstava Jan Hus 1415 a 600 let poté k výročí upálení J. Husa v Kostnici bude v Muzeu Českého krasu
Beroun k vidění od 19. 2. do 29. 3.
Vernisáž 19. 2. začne v 17.00. (pap)
* Beseda o Madagaskaru s cestovatelem Petrem Novákem se koná 20.
února od 19.00 v Obecní knihovně
Mořinka. Vstupné 80 Kč.
(kas)
* Regionální kapela Klika a její tajný host zahrají 20. 2. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Oslava masopustu se na návsi v
Letech uskuteční 21. 2. od 13.45. Po
masopustní frašce a vystoupení dětí
z místní školky projde obcí za doprovodu kapely Třehusk průvod. Na
jeho závěr budou v sále U Kafků vyhlášeny nejoriginálnější masky i
nejlepší masopustní dobrota. Od
20.00 se U Kafků koná veselice s DJ
Oldou Burdou. Vstup 100 Kč. (bt)
* Vernisáž výstavy obrazů Věry
Mačkové nazvané Cestami Brd se
koná 21. 2. od 15.00 v Holandském
domě Beroun. Výstava je přístupná
do 14. 3.
Alexandra VinšoVá
* Animovaný film Husiti bude k vidění 21. 2. od 18.00 v baru U Emy
Lhotka. Projekce se zúčastní režisér
filmu Pavel Koutský i animátor František Krejčí. Ema BURGEToVá
* Se zpěvákem Ondřejem Hejmou
bude 21. 2. od 19.00 ve vinárně dobřichovického zámku besedovat reportér Josef Klíma. Zahraje skupina
Na vlastní uši band.
(ak)
* Na II. reprezentačním plese si
můžete zatančit 21. 2. od 19.00 v
sokolovně Hlásná Třebaň. Hraje kapela Deep Day, hosty večera budou
zpěvačka Linda Finková a herec
Václav Glazar. Vstupné 100 Kč. (jž)
* Dětský karneval Z říše pohádek
se koná 22. 2. od 15.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Přednášku Patrika Pařízka Kouzlo hřebíčkových hracích strojků hostí 25. 2. od 17.30 Muzeum Českého
krasu Beroun.
(pap)
* Sexulog Radim Uzel a písničkář
Pepa Štross představí 27. 2. od
20.00 v černošickém Clubu Kino
svůj pořad O sexu převážně nevážně. Vstupné 150 Kč.
(vš)
* Skupina Sto zvířat koncertuje 28.
února od 20.00 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 250 Kč.
(vš)
* Prodejní výstava originálních obrazů Salon výtvarníků pro Konto
Bariéry potrvá v Modrém domečku
Řevnice do 1. 3.
Marie HRDá
* Besedu s pracovníkem okresního
archivu Pavlem Buchtelem nad historií a kronikami obce Lety hostí letovská knihovna 3. 3. od 18.30. (bt)
* Výstava Svět mechanické hudby
aneb Zlaté časy automatofonů je do
9. 3. k vidění v Muzeu Českého krasu Beroun.
(pap)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

3/2015 (170)

Chystáme výstavbu
sportovního centra
»Únor bílý pole sílí«. Tato prastará
pranostika se zatím bohužel nenaplnila. Krátké sněhové přeháňky, které
jsme zaznamenali v předcházejícím
období, mnoho vláhy nepřinesly a o
odpočinku půdy nemůže být ani řeč.
Ani druhá polovina února neslibuje
žádnou sněhovou nabídku s mrazivým počasím, což nám umožní věnovat se zahrádce. V tomto období je
například čas na střih vinné révy a
najde se i spousta jiné práce. Vrhejte
se však do ní pozvolna, je třeba roztrénovat zimou znavená těla, aby na
ně následné jarní práce nebyly moc
prudkým atakem.
Ani u nás, v Zámeckém dvoře, se nezahálí. Připravujeme záhony na keřovou výsadbu i nové travnaté plochy. Dokončujeme technickou a projektovou přípravu na nové sportovně
relaxační centrum, které bychom rádi
otevřeli v roce 2016. Samozřejmě
chystáme také mnoho tradičních i nových akcí, na něž vás budeme průběžně zvát. Bohumil STIBAL, Všeradice

Víno a kořalu vezl doprovodný vůz
NA MAŠKARY VE VŠERADICKÉM MASOPUSTNÍM PRŮVODU SVÍTILO SLUNÍČKO
Tak, jako každý rok, i letos se ve Všeradicích konal tradiční masopust, tentokrát 7. února. Před hospodou Na Růžku nám kapela Třehusk zahrála
pár písniček a mohlo se vyrazit na obchůzku vsí.
V průvodu nechyběla dobrá nálada, pohoštění ani
krásné počasí. Na spodní návsi u pošty jsme se

Cos dělal trumbero, že hořelo?

Výroční valnou hromadu pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Vižině. Po zahájení násedovalo
kulturní vystoupení mladých hasičů - dramatizace autorské básně místních autorek Ireny Randákové a Romany Karešové o zlobivém Pepíčkovi,
který si v obýváku hrál na indiány a začalo hořet.
Vše skončilo dobře, zachránili ho vižinští hasiči.
Takhle to dámy sepsaly:
Pepíček je doma sám, je to kvítko, já ho znám.
Než se máma domů vrátí, čekání si hraním zkrátí.
Na dnešek má velký plán, stane se z něj indián.
Ze skříně si vigvam staví, koberec je prérií.
Ještě oheň by to chtělo,sirky hledá v kuchyni.
V prérii je osamělý, rozhlédne se do dáli.
Co kouřové signály?
Ohýnek mu pěkně hoří, v koberci se díra tvoří.
Plamen žere záclony, přeskakuje na stoly. Co teď?
Začal volat mámu, pak se schoval do vigvamu.
Skříň za sebou zavírá, slzy z tváří utírá.
Kouř je vidět do ulice, pomoc hoří, zakřičí!
Siréna je slyšet v dáli a už jsou tu hasiči.
Do bytu jdou po žebříku, požár hasí ve chvíli.
A malého indiána vmžiku najdou ve skříni.
Pepíčku, ty trumbero, cos dělal, že hořelo?
Každé malé dítě ví, sirky dětem nepatří.
Pro kouř v bytě není vidět, Pepíček se začal stydět.
Požárník se ještě snaží, vysvětlit mu účinně,
Při požáru nikdy nesmíš, schovávat se do skříně.
Na Vižině scházejí se naši malí hasiči,
Ty tě, jak zacházet s ohněm, do budoucna vycvičí.
Na valné hromadě zazněly také zprávy revizorů,
byl zvolen nový výbor, do diskuse se zapojili zástupci okresu, bývalý i současný starosta Vižiny.
Jana FIALOVÁ, Vižina

všichni společně vyfotili, zatančili si a opět pokračovali dále. O pitný režim se staralo naše doprovodné vozidlo, které vezlo dostatek svařeného vína, piva i nějaké té kořalky.
K večeru nám kapela ještě v hospodě zahrála pár
písniček a mohli jsme vyhlásit nejlepší masky. Z
vítězství se radovali Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání rodiny Horkých. Na druhém místě
skončil rybář s kaprem v podání Honzy Koláře a
Katky Havlové a konečně třetí místo obsadily
čarodějnice Bára Vejtrubová a Pavla Hadačová.
Večer jsme pak pořádali diskotéku, na které pouštěl písničky DJ Karel Moravec. Na sále se bavilo přibližně sedm desítek lidí, nikdo se nepopral.
Chtěl bych poděkovat zúčastněným maskám,
všem lidem, kteří připravili pohoštění, a samozřejmě také všem, kteří se podíleli na přípravách
této akce.
Lukáš TesAřík, Všeradice

BERTE SI! Jedna ze všeradických hospodyň nabízí pohoštění účastníkům masopustního průvodu.
Foto NN M. FRÝDL

Z podbrdského kraje

* Oslava masopustu se v Neumětelích koná 28.
února. Sraz maškar je v 9.00 na místní návsi, od
9.30 začne hrát kapela Třehusk, která také doprovodí průvod maškar při obchůzce obcí.
(mif)
* Požár sazí v komíně bytového domu ve Všeradicích likvidovali 31. 1. odpoledne s řevnickými
profesionály také dobrovolní hasiči ze Všeradic a
Litně. Srazili hořící saze pomocí suchého štěrku,
vybrali je a mimo dům pak dohasili. Průběžně
byla kontrolována teplota komína pomocí termokamery. Velitel zásahu vydal zákaz používání komína do revize odbornou firmou.
(pav)
* Amfetamin a metamfetamin naměřili karlštejnští policisté řidiči vozu Seat Leon, kterého
kontrolovali 4. 2. před půlnocí ve Všeradicích.
Na místě bylo sepsáno oznámení o přestupku,
muži byla zakázána další jízda.
(heš)

Caparti viděli, jak se žilo za časů prababiček
Děti z Mateřské školy Všeradice navštívily místní Galerii a
muzeum M. D. Rettigové. Prohlédly si zajímavou výstavu o
tom, jak se žilo na vesnici v době našich prababiček, připomněly si, kdo byla M. D. Rettigová a procvičily se ve znalosti
bylinek a koření. Také si zahrály a zazpívaly s paní učitelkou
u historického klavírního křídla. V tématických toulkách za
poznáním budeme pokračovat.
Navštívíme Muzeum pravěku v
budově obecního úřadu ve Všeradicích a koncem února pojedeme do Bukové u Příbrami na
Masopust v Čechově stodole.
Hana HANZLÍKOVÁ,
MŠ Všeradice

V GALERII. Všeradičtí předškoláci na návštěvě v Galerii M. D.
Rettigové.
Foto Hana HANZLÍKOVÁ
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

2/2015 (36)

Karlštejnské aktuality
* Dodávka vody v části Karlštejna
od restaurace Pod Hradem směrem
k hradu bude přerušena 23. 2. od 8
do 14.00. Důvodem odstávky je
údržba vodárenských objektů. Náhradní zásobování zajištěno nebude.
Informace na tel čísle: 311 747 120
a 800 100 663.
Petr RAMPAS
* Na Vinařském bále si můžete zatancovat 28. 2. od 20.00 v Kolibě U
Elišky Karlštejn. Hraje KIX, vstupné 100 Kč.
Jarmila KozoVá
* Dětský karneval se koná 8. 3. od
14.00 v karlštejnské restauraci U
Janů. Na programu jsou taneční
soutěž, hry i vyhodnocení nejlepší
masky.
Eva KNoPoVá
* zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na představení Sodoma
Gomora pořádá 10. 3. Městys Karlštejn. Odjezd z centrálního parkoviště je v 17.00, cena včetně dopravy
200 Kč. Akce je určena přednostně
obyvatelům Karlštejna, vstupenky
si můžete rezervovat i zaplatit na
úřadu městyse.
Petr RAMPAS

ZIMNÍ ÚKLID. Zaměstnanci městyse Karlštejn čistili v minulých dnech okolí silnice mezi areálem úřadu a řekou
Berounkou. Na louce blíže k mostu by měl časem vzniknout park.
Foto NN M. FrÝDl

Karlštejnské hasiče čeká na jaře hodně práce
ZDEJŠÍ »DOBRÁCI« CHYSTAJÍ ÚPRAVY AREÁLU, ÚKLID ZBROJNICE I OPRAVU DLAŽBY KOLEM BAZÉNU
Volby do výborů sborů dobrovolných hasičů na období 2015 až 2020
se konaly na konci starého a na začátku nového roku. Po výročních
valných hromadách se uskuteční shromáždění delegátů sborů okresů, na
kterých se budou volit výkonné výbory okresních sdružení a jejich výkonné rady. Poté bude následovat
jednání delegátů okresů a volba krajského vedení sdružení hasičů. Červnový sjezd Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska, který se uskuteč-

ní v Pardubicích, zhodnotí činnost z
předchozího volebního období a vytyčí další cíle, za kterými by se měly
sbory ubírat.
Také v karlštejnském sboru dobrovolných hasičů se konaly volby do
výboru a vedení sboru na následující
období. Vedení se omladilo - do několika funkcí byli zvoleni mladí členové, kteří do sboru nastoupili jako
děti a zapojili se do hasičské práce.
V současnosti se již jedná o dospělé
lidi s dobrou perspektivou posunout

hasičské dění nejen v obci zase o kus
dál.
Vedení sboru po novém roce prověřila hned první akce - organizace a
zajištění tradičního hasičského bálu.
Podařilo se nám od sponzorů sehnat
kolem dvou stovek cen do hodnotné
tomboly. Bylo v ní víno, alkoholické
nápoje, tlačenka, sekaná, knihy, kalendář, dětská hračka hasicí přístroj,
bonboniéry... K tanci i poslechu vyhrávala hudební skupina BAS, při
jejíž produkci se návštěvníci velmi
dobře bavili. I z finanční stránky vše
dopadlo dobře a do kasy sboru přibyly nějaké peníze.
V nastávajícím jarním období nás
čeká mnoho práce. V prvé řadě úprava areálu po zimě, úklid ve zbrojnici

i klubovně, dokončení opravy zastřešení ohniště, oprava dlažby kolem
bazénu... Postupně se začne s přípravou družstev na okrskovou soutěž v
požárním sportu, popřípadě na okresní soutěž a s přípravou mladých
hasičů na okresní kola soutěží. V
současné době se mladí hasiči zabývají soutěží Požární ochrana očima
dětí, kde kolektivy i jednotlivci zpracovávají témata k požární ochraně.
Díky členům dobrovolných hasičů i
těm, kteří nás v této činnosti podporují. Nově zvoleným funkcionářům
sborů přeji pevné nervy, hodně štěstí
a energie ke splnění svých i kolektivních snů. Doufám, že i my, starší,
jim v tom budeme nápomocni.
Jiří MRKáČEK, SDH Karlštejn

Jsem »skorobudňanský«!
V KARLŠTEJNĚ BUDE HRÁT MIROSLAV PALEČEK

CAPARTI V AUTODÍLNĚ. V rámci našeho školního programu jsme měli
podniknout exkurzi. Vzhledem k nízkému věkovému průměru dětí jsme vřele
uvítali nápad učitelky J. Štolzové, abychom se vypravili do autodílny jejího otce, která se nachází v Karlštejně u benzínové pumpy. Majitel dílny pan
Vylikovský děti provedl dílnou, ukázal motor, montážní jámu a další zajímavosti. Velice mě udivilo, že i malá děvčata pozorně poslouchala povídání o autech a jejich údržbě. Děkujeme za umožnění podívat se s dětmi na
takové místo - kdo ví, jestli se jednou z některého kluka nestane právě automechanik.
Text a foto Marcela Hašlerová, Mš Karlštejn

Karlštejn - Tradiční Koncert pro
Karlštejn se bude konat 21. února.
V místní restauraci U Janů od 18
hodin zahrají výteční kytaristé
Štěpán Rak i jeho syn Matěj a písničkář Mirek PALEČEK. Ten je
zároveň spolupořadatelem akce.
Kolikátý Koncert pro Karlštejn to
vlastně už letos bude?
Sedmý. Poprvé se konal v roce 2009
a účinkovala na něm místní country
kapela Kapičky. V dalších letech postupně v Karlštejně hráli a zpívali renomovaní interpreti - Ivo Jahelka,
Josef Fousek, Radek Tomášek, František V. Zikmund, Jitka Vrbová se
Standou Chmelíkem a Věra Martinová s Jardou Petráskem.
Koncert je především tvým recitá-

lem. Hosté, které si zveš, ale pokaždé stojí zato. Podle čeho je vybíráš?
Snažíme se vybírat hosty se stejnou
krevní skupinou a podobným pohledem jak na muziku, tak i na svět kolem nás. Neskromně musím podotknout, že se nám za ta léta, co se koncert koná, podařilo dát dohromady
velice slušnou společnost.
Co tě vedlo k tomu, že sis pro pořádání takového koncertu zvolil zrovna Karlštejn?
Cítím se být tak trochu »skorobudňanský«. Od útlých dětských let
jsem s maminkou na Karlštejn pravidelně jezdil za tetou Bětuškou a
mám tu tedy nejen příbuzenstvo, ale
i spoustu dalších dobrých přátel.
(Dokončení na straně 8)
(jiš)
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Jsem tak trochu »skorobudňanský«!
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Dá se říci, že ty jsi tady vlastně prožil mládí. Máš na tu dobu nějaké
hezké vzpomínky?
Mám jich spoustu. Část z nich jsem
zahrnul do textu písně Životopis
skorobudňanského písničkáře.
Kdo ti pomáhá s přípravou koncertu?
Na uspořádání prvního ročníku má
velkou zásluhu Pepa Čepela »Čambal«, hostitelem byla kapela Kapičky, hlavním hostem já. Nikdy se tu
nic podobného nedělo, a tak mě napadlo pokusit se udělat z Koncertu
pro Karlštejn tradici. Naštěstí jsem
se s tímto nápadem obrátil na Helenu
Kolářovou a Karlštejnské kulturní
sdružení, které koncerty zastřešilo a
stalo se hlavním garantem těchto setkání. Moje role se změnila. Hostitelem na jevišti jsem já a navrhuji po
konzultaci s Helenou Kolářovou
hlavní hosty večera.
Co bys vzkázal čtenářům NN?
Že je moc zdraví »skorobudňanský«
písničkář Miroslav Paleček a že se
těší na setkání se všemi na Koncertu
pro Karlštejn.
Jitka ŠVECOVÁ

Životopis skorobudňanského
písničkáře

PísniČKáŘ. skorobuďnanský bard Miroslav Paleček.

Foto ARCHIV

Hudba a text: Miroslav Paleček
Já narodil se v Motyčíně kousek od
Kladna, starej Žižkov byla moje další základna. Tam jsem chodil do
školy, ale ob tejden, jezdili jsme za
tetou Bětou na Karlštejn.
Já byl vyjukanej kluk z městský ulice, do dneška si pamatuju ale nejvíce, všechny místní raubíře, jednoho
po druhým, na koho nevzpomenu tomu se omluvím.
Honza - Karel - Bohouš Janů - Jirka
Hindů - Čambal, Pepík Šustr balil
holky každýmu to nandal. Ahmed Kolář Tyčka, co jsou jim malý trička,
taky kuliferda - Mirek Ureš Perda.
Ďůbel - Hawkens Šinágl - jména jak
z Foglara, Pazour - Cíba - Medvěd
Vráťa - Kořalík kořala. Jirka Lemperů zvaný »hau dú jú dú«. To je
vcelku jasná věc, nechybí ani Rudla
Švec. Všechno je to originál žádná
atrapa, to se nám jen představuje
celá PYTLAPA...

Borce z podhradí posílil gólman z pražské Libuše
KARLŠTEJNSKÉ FOTBALISTY PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA JARNÍ MISTROVSKÉ BOJE ČEKÁ NĚKOLIK PŘÁTELÁKŮ

Rozpis jarních mistrovských
utkání fotbalistů Karlštejna
21. března 15:00 Karlštejn - Nový Jáchymov
29. března 15:00 Hudlice - Karlštejn
4. dubna 16:30 Karlštejn - Cembrit Beroun
12. dubna 16:30 Zdice B - Karlštejn
18. dubna 17:00 Karlštejn - Tetín
26. dubna 14:00 Nižbor - Karlštejn
2. května 17:00 Karlštejn - Svatá
9. května 17:00 Králův Dvůr "B" - Karlštejn
16. května 17:00 Karlštejn - Tmaň
23. května 17:00 Vižina - Karlštejn, hřiště Řevnice
30. května 17:00 Karlštejn - Lužce
7. června 17:00 Vysoký Újezd - Karlštejn
13. června 17:00 Karlštejn - Chodouň

V plné zimní tréninkové zátěži jsou fotbalisté
Karlštejna. Mužstvo pod vedením hrajícího trenéra Jiřího Kučery absolvovalo první trénink 13. ledna ve sportovní hale v Dobřichovicích, kterou v
zimě využívá již několik let. Dále se hráči připravují na malé umělé trávě na Mořině, nedílnou součástí je samozřejmě také nabírání fyzické kondice
v terénu.
Během zimní přestávky došlo v kádru k jediné
změně, a to na postu brankáře. Tým posílil mladý
gólman Jiří Humpolík z pražské Libuše. V přípravných zápasech, které začínají 22. února, čeká
Karlštejnské zajímavá prověrka. Ve čtyřech utkáních totiž poměří síly s celky ze čtyř různých okresů. Nejprve v pražských Strašnicích nastoupí proti
rezervě místního Unionu, dále se na berounské
umělce utkají s Tlusticí a posléze i se zástupcem

rakovnického okresního přeboru Sokolem Sýkořice. Generálkou na mistrovské jaro bude na domácím hřišti souboj se západopražským Kazínem.
Hned úvodní mistrovské utkání 21. března bude
velkou zkouškou, soupeřem totiž bude druhý Nový Jáchymov. Vedení týmu se však netají ambicemi a věří, že pokud se podaří zvládat zápasy s týmy z čela tabulky, je velká šance se poprat o postup zpět do okresního přeboru.
Rozpis přáteláků:
22. 2., 16.00 Union Praha B - Karlštejn, hřiště
Praha-Strašnice
28. 2., 16.00 Karlštejn - Tlustice, hřiště Beroun
8. 3., 14.30 Karlštejn - Sýkořice, hřiště Beroun
14. 3., 14.00 - Karlštejn - Kazín, hřiště Karlštejn
Michal ŠaMan, Karlštejn

Ženským ručním pracem vyučovala Aloisie Křepelková...
PRVNÍ ZMÍNKA O ŠKOLE V BUDŇANECH JE Z ČASŮ CÍSAŘOVNY MARIE TEREZIE
Dostaly se mi do ruky Monografie
Hořovicka a Berounska z let 1918 1928. „Společnou prací učitelstva,“
píše se v podtitulu, „vydal Redakční
kruh učitelstva za řízení okresního
školního inspektora Jindřicha Jůny.
Nákladem vlastním, tiskem české
grafické Unie A. S. v Praze r. 1929.“
Monografie sestavená z příspěvků řídících učitelů škol v našem kraji má
šest dílů, ale já mám k dispozici jen

Řídící učitel Tůma.

Foto ARCHIV

čtyři. Je v nich spousta zajímavostí,
které stojí za zaznamenání. Dnes vás
seznámím se vznikem dvoutřídní
obecné školy smíšené v Budňanech.
První zmínky o zdejší škole činí se za
Marie Terezie, ale první katalog byl
založen 1. července 1807 učitelem
Ferd. Bořickým a od tohoto roku
jsou také katalogy ve školním archivu uloženy. Podle těchto výkazů je
zjevno, že školní obec tvořily Budňany s Karlštejnem, Poučník, Klučice,
Přední Třebaň, Mořina, Mořinka a
Pod Roblín.
V prvním katalogu jest škola jmenována »farní« a byla pouze jednotřídní. Sídlo měla v Budňanech čp. 30.
Když se však každoroční počet dítek
rozmnožoval, že stará škola dítky pojmouti nemohla, vykázaly šlechtičny
ústavu Tereziánského v Praze část na
podnoží hradu Karlštejna ležící vrchnostenské zahrady, aby se tam postavila škola důkladná a prostraná. Tato
pod vedením p. Karla Čechtického,
praktikanta při úřadě stavitelském,
dle plánu p. krajského inženýra Zoppa v krátkém čase byla postavena.
Skládala se ze 2 světlých a prostra-

ných tříd, pohodlných příbytků pro
učitele i ml. učitele a byla vkusně
zařízena. Byla s velikou slávou posvěcena 8. 10. 1887. V roce 1863/64
se počet dítek značně snížil, jelikož
si Mořina zřídila vlastní školu.
Dnešní školní budova je řádně vypravena, působí dobrým dojmem a
vyhovuje plně svému účelu. Má dvě
třídy, pracovnu, školní kuchyň, dva
kabinety a byt řídícího učitele o 4 místnostech. Nemá tělocvičny. Má úzké, dosti tmavé schodiště, které svému úkolu plně nevyhovuje. U školní
budovy je zahrada a před školou dvě
zahrádky okrasné. Do školy chodí 88
žáků. Žactvo odebírá 5 časopisů dětských, které jsou ve třídách vyloženy
ku přečtení.
Prvním známým učitelem zdejší školy je p. Nejebsa z roku 1807. Další
postup učitelstva je tento: 1807 1842 Ferd. Bořický, 1848 - 1875
Ferd. Bořický ml., 1875 - 1881 Fr.
Studený, 1882 - 1904 Leopold Straka, 1905 - 1919 Kar. Mejstřík, 1920 1924 Jos. Hladký. Ve školním roce
1928 - 1929 působí na zdejší škole
tito učitelé: Václav Hochman, říd.

učitel, Oto Tůma, učitel. Aloisie Křepelková-Matesová vyučuje ženským
ručním pracím a domácím naukám.
První známou učitelkou ženských
ručních prací je podle zápisu sl. Kateřina Bořická, která tu působila od r.
1878 do r. 1918
Příště bych se zmínila o pokračovací
škole Živnostenské v Budňanech.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Řídící učitel Hochman. Foto ARCHIV
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Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír

2/2015 (113)

Zastupitelé schválili rozpočet
Veřejné zasedání zastupitelstva Osova se konalo
na konci ledna. Zastupitelé schválilé rozpočet ZŠ
a MŠ Osov na rok 2015, rozpočet obce i záměr
koupit část pozemku pč. 80/20 od p. Bárty kvůli
přístupu k rybníku Palivčák. Dále schválili poskytnutí podpory včelařům na léčení včelstev ve
výši 1.125 Kč a úhradu dopravy pro osovské návštěvníky divadelního představení v Příbrami.
Zastupitelstvo schválilo i výstavbu oplocení místa pro kontejnery na odpad u prodejny COOP za
63.000 Kč. Starostka informovala o nabídce Centra Na Verandě Beroun na poskytování sociálních
služeb seniorům. Centrum nabízí bydlení v domově pro seniory a zajišťuje terénní pečovatelskou službu: pomoc při péči o vlastní osobu, při
úklidu, donášku obědů... Nabídka je zveřejněna
na informační desce obce i webových stránkách.
Přítomní byli seznámeni se souhlasem Krajského
úřadu s uzavřením smlouvy mezi obcí Osov a
městem Hořovice týkající se agendy přestupků.
Elektroodpady vybírají hasiči každé pondělí od
17.00 u hasičárny, na kovový odpad budou přistaveny popelnice u prodejny COOP, objemný
kovový odpad bude vybírán 4 x ročně během železné neděle. Podle zákona má obec od 1. 4. povinnost vybírat od lidí bioodpady, proto je zvažována možnost pořídit kompostéry. Tráva i listí se
budou ukládat do kontejneru u školky a uvažuje
se o občasném přistavení kontejneru na bioodpad
u obchodu.
marie PLEcITá, osov

NA LEDĚ. Osovské školačky na zimním stadionu v Hořovicích.

Foto Soňa KOCManOvÁ

K vidění byly piruety, ale pádů bylo také dost
ŠKOLÁCI DOSTALI POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ A VYRAZILI S BRUSLEMI NA ZIMNÍ STADION DO HOŘOVIC
V pátek 23. ledna se ZŠ Osov otevřela pro budoucí malé školáčky - konal se tu zápis do první třídy
pro školní rok 2015/2016.
Dvě desítky dětí přišly v doprovodu rodičů, sourozenců i prarodičů. Zatímco rodiče vyplňovali
potřebné dokumenty, učitelky prověřovaly připra-

Osovskou školu v Berouně
reprezentovali Kristýna a Filip
Matematických soutěží se pravidelně účastní
osovská základní škola. Do domácího řešení záludných matematických příkladů se naši páťáci
pustili také letos. Do okresního kola, které se konalo na konci ledna v Berouně, se vydali Filip
Melichar a Kristýna Holá. Konkurence byla opravdu veliká. Po registraci se rozdělili do učeben,
kde každý z nich obdržel zadání olympiády. Během 90 minut řešili tři ne právě jednoduché úlohy. Zda bylo jejich počínnání úspěšné, to se teprve dozvíme. Držme jim tedy palce, ať uspějí co
nejlépe.
Soňa KOCManOvÁ, ZŠ Osov

venost budoucích žáčků na školní povinnosti. Děti se představily, počítaly, poznávaly tvary a barvy, kreslily i recitovaly - zkrátka dokazovaly
svými znalostmi, že už jsou na školu připraveny.
Za svoji píli a odvahu byly všechny odměněny
pamětním listem a ozdobnými taštičkami, které
pro ně vyrobily děti ze školní družiny.
Legrace na ledě
O necelý týden později, ve čtvrtek 29. ledna, se
rozdávalo vysvědčení za první pololetí školního
roku. Pro naše prvňáčky to bylo úplně poprvé. Za
odměnu si všichni odvážní školáci mohli vyzkoušet pořádnou legraci na bruslích a zakončit tak
první pololetí pohybem.
Protože si z nás zima letos tropí legraci, chvíli
mrzne a další den je zase téměř jarní počasí, rozhodli jsme se, že se vydáme na zimní stadion do
Hořovic. Mráz skoro žádný a rybníky ne a ne zamrznout. Naše brusle zahálely.
První hodinu jsme si rozdali tolik očekávané vysvědčení a pak jsme se vydali na brusle. Někteří
se snažili co nejvíce bruslit, ale mohli jsme za-

Osovští se dočkají nového obecního rozhlasu
Ještě koncem 60. let minulého století fungoval v
Osově obecní rozhlas, takže obyvatelé vesnice
byli bez prodlení informováni o všech důležitých
a očekávaných událostech. Současné zastupitelstvo se právě s ohledem na rychlé a spolehlivé
šíření zpráv rozhodlo toto zařízení obnovit. V
minulých dnech bylo opraveno stávající rozhlasové vedení a v dohledné době bude zakoupena
nová rozhlasová ústředna, takže do měsíce by
již měl být nový obecní rozhlas v provozu. Při
jeho obnově přiložili ruku k dílu pánové Pavel
Čaboun i Josef a Karel Chvojkovi.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

hlédnout i náznaky různých kreací a piruety. Někteří stáli na bruslích teprve párkrát. Na pomoc
jim přišla vhod hrazdička, se kterou po hodince
snažení jezdili už jako zkušení bruslaři.
Pádů bylo ale také dost. Naštěstí žádný vážný, ale
sem tam nějaká modřinka naše tělo ozdobila. Příjemně unaveni jsme se vraceli zpět do školy. Zbývalo se jen rozloučit, popřát si příjemné prázdniny
a rozjet se domů, abychom se pochlubili svým vysvědčením.
Soňa KocmanoVá, ZŠ osov

Aktuality z Osova a okolí

* Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Osova se uskuteční ve středu 25. února od 18.00 ve
školní jídelně místní základní škole.
(map)
* Páteční odpoledne v pohybu spojené s ochutnávkou zdravé výživy můžete s cvičitelkou Petrou prožít 6. 3. od 17.00 do 19.30 v tělocvičně ZŠ
Osov. Na programu je trénink s náčiním, základní kroky tance bachata, relaxační cvičení i debata
na téma Hubnutí. Cena 150 Kč, zájemci se musí
nahlásit v ZŠ Osov.
Soňa KocmanoVá
* Tradiční Den osovských žen s programem a
občerstvením se koná 7. března od 15. hodin v
bývalé sokolovně. Všechny osovské ženy a dívky
jsou srdečně zvány.
marie PLEcITá
* od přední zdi hřbitova v Osově zmizely zbytky náhrobních kamenů a betonu, pozůstatky po
nezodpovědných občanech, kteří takto řešili odkládání odpadů z opravovaných hrobů. Zůstával
rozum stát, když se taková torza objevila i v nedaleké strouze. Za to, že tyto trosky již nehyzdí
příchod na hřbitov, děkujeme Pavlu Čabounovi,
který je odsud odstranil.
marie PLEcITá
* Řidiče mercedesu bez dokladů, jen se zelenou
kartou, zastavili karlštejnští policisté 11. 2. před
půlnocí ve Skřipli. Vše ostatní prý zapomněl v jiné peněžence. Protože hlídka muži naměřila přítomnost amfetaminu a metamfetaminu, zakázala
mu jízdu a sepsala oznámení o přestupku. (heš)
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Ze jmenovaných se nikdo nevrátil...
OSOVŠTÍ ŽIDÉ ABELESOVI A POLLAKOVI BYLI ZA VÁLKY ODVLEČENI DO VARŠAVSKÉHO GHETTA
Na sklonku ledna si svět připomněl 70.
výročí osvobození Osvětimi, největšího vyhlazovacího tábora v dějinách
lidstva. Za druhé světové války v něm
bylo zavražděno 1,1 milionu Židů. Při
té příležitosti bylo nastoleno i téma
krutých osudů židovských rodin, které
bývaly nedílnou součástí někdejších
městských či vesnických společenství,
odkud najednou beze stopy zmizely.
Vzhledem k okolnostem, za jakých se
to stalo, bychom si měli jejich osudy
připomínat i dnes.
V první polovině 20. století žily v Osově dvě židovské rodiny, které byly v
příbuzenském svazku. Manželé Rudolf
Abeles (v době odsunu 73 let) a Otilie
Abelesová (70 let) vlastnili v Osově
obchod se smíšeným zbožím. Ve stejném domě žila i jejich dcera Marie (44
let), která se provdala za Aloise Poláka
(Pollaka) (46 let) a měli dcerku Hanu
(16 let). Polákovi měli malé hospodářství - obdělávali pole u Skřiple. Nebyli
příliš majetní, způsob jejich života byl
stejný jako v ostatních zdejších rodinách. Pan Rudolf Abeles byl ve 30. letech členem obecního zastupitelstva,
aktivně se účastnil práce ve sboru dobrovolných hasičů, kde byl léta pokladníkem. Také jeho zeť pan Polák byl
dobrovolným hasičem, navíc aktivně
působil v tělovýchovné jednotě.
Vyloučeni ze spolků
K ostudným poměrům předválečné doby můžeme přiřadit vylučování Židů
ze spolků v roce 1939. Potkalo bohužel
i Osovské, jak dokládá zápis v hasičské kronice. Moje matka Růžena Plecitá si pamatuje na pana Abelese, jak
chodíval na dlouhé procházky se žlutou hvězdou na kabátě. Na tu ale místní nikterak negativně nereagovali a jejich přátelský vztah k oběma rodinám
se nezměnil ani ve vypjatých válečných letech. Bohužel v roce 1942 byli
obě rodiny odvlečeny, jak o tom nacházíme zprávu v osovské kronice:

MEZI HASIČI. Alois Pollak (ve druhé řadě první zleva) na předválčném snímku osovských hasičů.
Foto ARCHIV
„Na podkladě plánovaného vyhlazová- maždiště transportů v Plzni. Z Terezína skupinách odváženi do vyhlazovacího
ní Židů něm. vládou odsunuti i naši Ži- po 3 měsících odjeli transportem An do tábora v Treblince, kde byli všichni
dé. Odvezeni něm. auty vždy v noci. ghetta ve Varšavě. (Zcela ojedinělý příchozí bezprostředně po příjezdu
Alois Polák, zemědělec, jeho manželka případ, kdy transport nesměřoval do zavražděni v plynových komorách.
Marie roz. Abelesová a dcera Hana Osvětimi.) Datum odjezdu z Terezína a Mnozí zahynuli v období povstání v
Poláková odvezeni dne 18. ledna v 8 udaný cíl cesty jsou poslední ověřenou ghettu, v dubnu a v květnu 1943.“
hod. večer. Rudolf Abeles, obchodník s zprávou o osudu těchto osovských ži- Gesto paní Abelesové, která před odmanželkou (starší lidé) odvezeni o tý- dovských rodin. Lze podat pouze všeo- jezdem položila na stůl chléb, což měden později. Z jmenovaných se nikdo becné informace o osudu účastníků to- lo být zárukou brzkého návratu, zůstanevrátil. Abelesovi - úmrtí hlášeno ob- ho kterého transportu, jen vzácně o lo nevyslyšeno. Z rodiny se zachránila
ci 31. července 1943. O rodině Al. Po- jednotlivcích. Transport An, kterým pouze druhá dcera Abelesových proláka nedošla zpráva žádná.“
Abelesovi a Pollakovi odjížděli do Var- vdaná Chaloupková, žijící v Praze,
Od Anity Frankové, kurátorky archivu šavy, byl jediným transportem z tere- protože byla manželkou křesťana. Tradějin holocaustu Židovského muzea v zínského ghetta s tímto cílem. Vzhle- gický osud obou osovských židovPraze víme o jejich příštím tragickém dem ke krutým životním podmínkám v ských rodin se naplnil, aniž bychom se
osudu vlastně jen toto: „Byli deporto- ghettu umírali zde lidé brzo hlady a vy- mohli s určitostí dovědět, kdy a kde se
váni do terezínského ghetta ze shro- sílením. Současně byli postupně po tak stalo.
Marie PLECITÁ, Osov

Pohádková babička je milá! potěšila mě holčička
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 36)
Do sepisování pamětí se ve svých šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického
Domova seniorů Anna VRANÁ. Minule vzpomínala na své působení v mateřské škole ve
Slivenci.
(NN)
Spoustu dětských »mouder« a příhod jsem si poznamenala i v dobách, kdy jsem pracovala v mateřské škole na Barrandově.
Ptám se dětí, co se jim doma líbí. Hlásí se Samir
Al Aidí a říká: „Koupili mi křečka!“
- „Vážně? A kdo ho krmí ?“
- „Já, žere oříšky. A už jsem mu dal jméno!“
- „Jak se jmenuje?“
- „Pepa Kučera!“
Tatínek Samira pan Al Aidí, který nemluvil moc
dobře česky, jednou nahlédl do třídy a ptal se:
„Samí dobrý?“
Myslil svého synka, jenže mně to nedošlo - měla
jsem zato, že se ptá na třídu. A tak mu s úsměvem
odpovídám: „Samí nejlepší!“
Pavlík H., rozený malý džentlmen, se mnou onehdá hovořil takto: „Paní učitelko, kdybyste dovolila… Je mi to líto, ale dnes s vámi nespím. Jedeme s dědečkem do Neratovic osazovat vrata!“
A teď ještě pár kratších zápisků :
„Ta Jana, já bych jí nasekal, to je ale čertový kvítko ze zahrádky!“ (Péťa Š.)
„Jak dělá krocan? Krocan dělá kruci, kruci.“ (Jiříček V.)
„Máma říká, že ve školce nesmrkám, a já smrkám.

Jen přídu do školky, už mám nudli. Koukej, už jí
mám, chlapče zlatej!“
„Paní učitelko, Pavel bouchá tužkou do tý svojí
tvrdý hlavy a von tu tužku poláme!“ (David K.)
„Fuj, to jsem se vyspal!“ (Honza M.)
„Paní učitelko, já vám řeknu básničku!“
- „To můžeš.“
- „Já mám doma veverku, ta má černou prdelku.
Vocásek má do esa, sere si to do lesa!“
„Pani učitelko,, kolikátý máte zuby, třetí nebo
čtvrtý?“ (Lenka K.)
V mateřských školách jsou u dětí oblíbené pohádky - rády je poslouchají, dokonce je i samy rády
vypravují a ve vyprávění se střídají. Vždy jsem
dbala na to, aby děti poslouchaly pohádky s dobrým koncem. Častokrát si samy vyžádaly pohádku, kterou slyšely už dříve, a já jim ji pak ráda
převyprávěla.
Byla jsem už v důchodu, a chodila jsem ještě pohostinsky vyprávět dětem na Barrandov. Stalo se
mi, že jsem nastupovala do autobusu před naším
domem. Autobus byl plný dětí, odněkud se vracely. Já je nepoznala, ony mne ano. Autobusem se
rozlehlo volání: „Paní řiditelko, paní řiditelko, pohádková babička je tady! Jedete k nám do školky?
Budete nám vypravovat pohádky?“
Paní ředitelka se obrátila ke mně, poznaly jsme se,
pozdravily a ona se ptala jedné holčičky: „Ty jsi
poznala paní Vranou?“
- „Ano, je krásná a milá!“
Téhle poklony se mi dostalo v mých sedmdesáti

letech v autobuse plném lidí ze Slivence. To bylo
radosti...!
Lidský život je jako román. Člověk ho prožívá od
útlého dětství, poznává lidi, kteří jsou mu blízcí a
dny v té době jsou neskutečně dlouhé, zajímavé,
zábavné a krásné. Doba od zimy do léta je plná
překvapení, každý den přináší s sebou něco nového, co tu ještě nebylo. Človíček pomalu vyrůstá z
dětských šatů a najednou tu stojí někdo docela jiný, přicházejí jiní přátelé, mají jiné zájmy a je to,
jakoby se obrátilo pár desítek listů v knize. Jak léta plynou, listy v knize se dále obracejí a záleží na
osudu a také na náhodě, kam našeho hrdinu zavane. Stačí vzpomenout na chmelovou brigádu ve
Hředlích - chybělo jen málo a nejela jsem nikam,
nesetkala se se svým manželem. Jmenovala bych
se jinak, možná Nováková nebo Kutinová, ale
Vraná asi sotva. Vydržela bych nejspíš v SZN až
do penze, nenapadlo by mě pracovat ve školce s
malými dětmi. Byla by to pro mne ztráta, pomyslím-li, jak mě práce s dětmi bavila.
Zcela určitě bych se nedostala do Afriky, nepoznala bych Georginu ani Gondera - i tohle mi bylo dopřáno. A vzpomenu – li na naši starou paní
sousedku, musím děkovat osudu, že jsme se vrátili v pořádku domů. Prožila jsem čtyři roky v
Ethiopii, poznala jiný svět, jiné lidi, jiné zvyky.
Vzduch tam voní po eukalyptech, kávě a koření…
Když nad tím nyní přemýšlím po dlouhých letech,
je to jako bych přečetla pár kapitol v knize.
(Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice
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Třebaň ovládly masopustní maškary
NÁVES ZAPLNILY STOVKY DIVÁKŮ, POHOŠTĚNÍ PRŮVODU PŘIPRAVILO TŘICET SEDM DOMÁCNOSTÍ
Zadní Třebaň – Šestadvacátý Poberounský masopust je za námi!
Svátek jídla a veselí se konal 14. 2.
na návsi a v ulicích Zadní Třebaně.
Skvěle se bavili malí i velcí.
Masopustní oslavy začaly už v ranních hodinách, kdy na náves dorazily
desítky trhovců, chystala se tombola,
zabijačka a další pochoutky. Návštěvníků se sjely stovky - po desáté
hodině tu skoro nebylo možné projít.
Připraven byl bohatý program. Lidé
mohli nejprve sledovat soutěž dětí v
přípravě palačinek, poté si poslechli
muziku kapely Třehusk, za níž následoval divadelní program s fraškou a
pochováním Masopusta. Tradičně se
předvedly soubory dětí z okolí – No-

tičky, Klíček i Proměny, které sklidily velký potlesk. Divákům se líbil také kejklíř Petr Theimer.
Pak už přišly na řadu maškary. I letos
se jich objevilo hodně, od těch klasických (čerti, šašek, čarodějnice) až
po velmi netradiční. O vítězích sou-

těže rozhodli diváci – každý mohl dát
svůj hlasovací lístek masce, která se
mu nejvíc líbí. Vyhráli kosmonauti z
CHASA, jinak vyslanci místního fotbalového týmu Ostrovan, druhá byla
skupina čertů, třetí cenu si odnesli
Stříbrňáci ze 4. galaxie, čtvrtou čaro-

Ceny nejlepším maskám rozdával medvěd

Z našeho kraje

Exstarosta si pozval
exministra školství

Diskuzní fórum s předsedou ODS a
někdejším ministrem školství Petrem
Fialou pořádá 19. 2. bývalý starosta
Dobřichovic Michael Pánek. Beseda
začíná v 19.00 v místním zámku.
Podobnými diskuzemi se snažím nastartovat zájem o politické dění. Čelíme totiž stupňujícímu se informačnímu vakuu, dezinformačním kampaním a zkreslenému informování o
událostech v naší zemi. Abychom se
dostali k informacím, o nichž média
nepíší, nebo píší zkresleně, a nebyli
v zajetí tendenčních zpráv, snažím se
zvát na dobřichovická diskuzní fóra
lidi z vyšších politických kruhů, kterým důvěřuji a kteří zde prezentují
své názory na aktuální dění.
Hosté diskuzních fór jsou lidé pravicově smýšlející, dosud jsme se mohli
v Dobřichovicích setkat s Miroslavou Němcovou, Alexandrem Vondrou, Evou Zamrazilovou a Karlem
Hanzlíkem.
Michael PáNEk,
Dobřichovice

Tečku za masopustním obdobím v Zadní Třebani tradičně obstaral dětský
karneval, který se v režii Našich novin konal 15. 2. Asi dvě stovky malých i
velkých návštěvníků přišel pozdravit medvěd, který o den dříve obcházel s
dalšími maškarami obec při masopustním průvodu. Rozdal také ceny nejlepším maskám - Jeníčkovi Kostohryzovi, který dorazil v převleku čertíka
(na snímku), Aničce Frydrichové, která byla za čarodějnici, Honzíkovi Bučinskému (pirát) i sourozencům Rolníkovým. (mif)
Foto NN M. FRÝDL

Čmaňa s Pepanem
pořádali zabíjačku

»Zpívanou« spojenou s ochutnáváním zabíjačkových pochoutek pořádali 7. 2. v Karlštejně Pepan Čepela z Budňan a Pavel Čmaňa Zedníček. Jen jsme usedli ke stolům, už
se nosilo: prdelačka, guláš, prejt...,
o sladkostech nemluvě. Stoly se jen
prohýbaly! Kapela Nahodilá sešlost to pěkně rozjela, zpívala celá hospůdka. Náramně jsme se bavili až
do pozdních hodin, dokonce přijel i
písničkář Mirek Paleček.
Moc děkujeme Zedníčkům i Čepelům za vše, co pro nás připravili.
Akce se konala podruhé a pomalu
se stává tradicí. Už se těším na příští rok. Text a foto Jitka ŠvEcová,
hlásná Třebaň

dějnice z Hlásné Třebaně a pátou
Manka s Rumcajsem a Cipískem.
Průvod, který se pak vydal do vsi,
vedly tradiční postavy – Policajt,
Masopust a medvěd s medvědářem,
nechyběl Třehusk ani Jana Červená s
koňmi a kočárem. Bohaté občerstvení nám - stejně jako loni - připravili u
37 domů! Díky! Ti nejvytrvalejší dorazili do Společenského domu v
sedm večer, do devíti pak ještě vyhrával Třehusk. Šestadvacátý masopust je za námi. A opravdu se vydařil!
Lucie PALičKOVÁ

NUTRIE U ŘEKY. Snímek rodinky nutrií, který pořídila 7. 2. u Berounky proti
Černé skále, nám poslala čtenářka ze Zadní Třebaně. „Nutrie se vyskytují po
celém dolním toku Berounky,“ uvedl zoolog Jaroslav Veselý ze Správy CHKO
Český kras, podle něhož v úseku mezi Berounem a Černošicemi žije asi 30
jedinců schopných rozmnožování. „Vztahy nutrie k ostatním živočichům či rostlinám nejsou zcela objasněné, dá se předpokládat negativní vliv na vodní,
popř. pobřežní vegetaci,“ dodal. (mif) Foto Marie Ziková, Zadní Třebaň

* Vycházku do Dobřichovic pořádá
22. 2. Pražská informační služba.
Putování začne na místním nádraží
ve 14.20. Po prohlídce Dobřichovic
se účastníci vydají do Letů, kde je
čeká prohlídka pivovaru MMX s
degustací. Alena SAHÁNKOVÁ
* Nemocné stromy káceli v minulých dnech v Řevnicích. Dřevo z
nich bude částečně využito na nový
mobiliář v Havlíčkových sadech. Na
obnovu zeleně získalo město dotaci
od Státního fondu životního prostředí. Projekt komplexní revitalizace
sídelní zeleně, který se týká Havlíčkových sadů, ulice Pod Lipami a náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, má
být dokončen v září.
(pef)
* Zájezd do Mníšku pod Brdy
chystá na 24. 2. MKS Řevnice. Účastníci si prohlédnou zámek a provozovnu, kde se vyrábějí těstoviny.
Zájemci se mohou hlásit na kultura@revnice.cz.
(pef)
* Pětapadesátiletého pacienta vážícího 180 kg převáželi z Oleška na
internu nemocnice v Praze-Krči
svým speciálním vozem XXL řevničtí záchranáři. „S transportem
nám museli pomoci profesionální
hasiči z Jílového,“ uvedl ředitel záchranky Bořek Bulíček.
(mif)
* K likvidaci vzrostlého topolu,
který zůstal v Litni při kácení nebezpečně zavěšený do koruny stromu
vedlejšího, byli povolání řevničtí
profesionální i liteňští dobrovolní
hasiči. Uzavřeli přilehlou silnici, pomocí zásahového vozu stáhli strom
na zem a rozřezali.
(pav)
* Tísňový signál z Domu s pečovatelskou službou v Černošicích přijali 1. 2. místní městští policisté. Strážníci zjistili, že v bytě, ze kterého vyšel signál, leží na zemi paní, jež se
nemůže zvednout a je ošklivě popálená na ruce. Ženě poskytli první pomoc a zavolali záchranku.
(duš)

Po zlodějích »jde« i kriminálka, zatím marně
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Vzhledem k tomu, že se může jednat o nebezpečného
pachatele, nedoporučujeme zasahovat či zloděje chytat.
Počkejte na policisty a předejte jim informace, případně
popište, kam podezřelý odešel či utekl,“ dodává Dlask
Zprávy o vykradených domech potvrdil i velitel černošických strážníků Gregor Dušička. „Posílili jsme v obcích, kde působíme, hlídkovou činnost, zejména v časech
vytipovaných Policií ČR,“ řekl. „Kontroly zaměřujeme
na rodinné domy a jejich pozemky, více dohlížíme i na
nádraží ČD. Přednostně prověřujeme informace od občanů, které by mohly vést ke zjištění pachatele,“ dodal.
V »rajónu« karlštejných policistů vykradených domů nepřibylo. „Spíš naopak, od začátku roku máme jen dva případy vloupání,“ řekla jejich velitelka Hedvika Šmídová.
„Zato máme hodně řidičů, kteří usedají za volant pod
vlivem návykových látek,“ doplnila. Miloslav FRÝDL

Zabezpečte své úspory a šperky!

Vážení spoluobčané, chceme vás touto cestou informovat a zároveň varovat před zloději v našich domovech.
Myslíme si, že tak měly již před měsícem učinit naše
radnice. Buďte všichni opatrní a pozorní, zabezpečte
své úspory a šperky. Je důležité mít cennější věci vyfotografované. Narušení pocitu bezpečí ve vlastních domovech je velice stresujicí. Zloději kradou cennosti a
peníze. Nezáleží jim na tom, že ukradnou a znehodnotí
památky na naše rodiče a prarodiče.
Zárověň bychom chtěli poděkovat státní policii, která
sídlí v Řevnicích za jejich lidský přístup. Přejeme sobě
i jim, aby co nejdříve dopadli zloděje kteří se neštítí
vykrást naše domovy v kteroukoliv denní dobu.
Manželé BíLÝch, Řevnice
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výroba a tisk dopisních obálek
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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Viděli jsme paviána, naštěstí zdálky
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 15)
V období našeho adventu v Africe
vrcholí léto; že vánoční atmosféra tu
tak nějak chybí. Rozhodli jsme se tedy vydat do hor. Celá Afrika má v této době letní prázdniny, které trvají
až do 15. ledna. Většina rodin odjíždí na delší dobu k moři, buď letecky
do Kapského Města nebo autem do
Durbanu. Johannesburg se vylidní i
díky tomu, že většina cizinců odlétá
na svátky domů. Ti, co zůstanou, si
celý měsíc mohou užít volné silnice,
prázdné obchody, teplo, slunce...
Prostě klid a pohoda!
Pohoří Drakensberg leží asi čtyři hodiny jízdy po dálnici z Johannesburgu směr Durban. Jakmile jsme sjeli z
dálnice, téměř okamžitě jsme se
ocitli mezi vrcholky a pokračovali
asi 30 minut do oblasti Champagne
Valley. Po příjezdu a ubytování v
příjemném hotelu Champagne Castle jsme neodolali a vyrazili na krátkou procházku. Museli jsme předem
nahlásit na recepci, kam se chceme
vydat, aby nás případně mohli hledat, kdybychom se nevrátili. Vyšlapaná cestička lemovaná vysokou trávou vedla prudce nahoru a nás lákalo vystoupat co nejvýš a pořádně se
rozhlédnout. Dcera ale celou dobu
protestovala proti dalšímu pokračování, především ze strachu, že nás z
vysoké trávy může překvapit had či
pavouk. Při výstupu jsme minuli 8
obřích barelů, jež slouží jako rezervoár vody pro hotel. Za půlhodinové
trmácení se do kopce jsme byli odměněni nádherným výhledem a
sluncem zapadajícím za vrcholky
okolních dvoutisícovek. Úchvatné!

rozdíl od typické africké hnědo-rezavé barvy půdy, hlína tmavá jako rašelina. Také flóra zde je o poznání
rozmanitější - nestíhala jsem se v
útěku před bouřkou každou krásnou
rostlinkou pokochat, tak jsem si je
aspoň narychlo fotila. Poslední část
osmikilometrové trasy znamenala
sestup dolů do údolí. Pěšina, místy
jen dvaceticentimetrová, z jedné strany skála, z druhé prudký sráz, vypadala děsivě. Děti s překvapivou
energií a obratností poskakovaly za
stejně poskakujícím Emanuelem a
nás nechávali pozadu.

NA HORÁCH. Jan, Jeník a Sašenka Živných na »adventním« výletě v pohoří Drakensberg.
Foto Kateřina žIVnÁ
Příští ráno jsme se rozhodli vyrazit že jsme nepohrdli krátkou zastávkou
na delší túru a jelikož byla možnost u Krystalových vodopádů. Příjemně
využít hotelového průvodce, rádi jsme se osvěžili a doplnili zásoby
jsme souhlasili. Indický manželský vody. Od vodopádů nebylo daleko
pár, který se k nám přidal, rychle zji- ke skalnímu útvaru Sfinga, odkud
stil, že našemu tempu nestačí, a tak nás čekal poslední prudší výstup na
se včas odpojili. Černošský průvod- náhorní plošinu, opět s famózním
ce Emanuele byl opravdu zkušený, výhledem. Emanuele nás upozornil,
tuto trasu chodí i několikrát týdně. že nahoře žijí obrovští paviáni, což
Byli jsme rádi, že nás vedl, protože mě zrovna neuklidnilo, zvlášť když
jsme nepotkali ani ukazatele na roz- jsem si vzpomněla na cedulky kolem
cestích, ani žádné značky. Navíc ce- silnic a příběhy o agresivitě odrzlých
lou dobu podupával, zpíval, bušil opic. Jednoho jsme skutečně zahlédklackem do okolních porostů (zahá- li, naštěstí ve značné vzdálenosti.
něl hady) nebo nám ukazoval zají- Začalo se kazit počasí, nad vrcholky
mavosti přírody. První zastávkou by- se objevovaly blesky a zatažená obla stará kresba křováků vyrytá kame- loha dávala tušit přicházející bouřku.
nem do velikého balvanu. Začalo být Zrychlili jsme, jak nejvíc to šlo.
horko a stoupání nebralo konce, tak- Na plochém vrcholku hory je - na-

Mezi králíky a morčaty
Konečně jsme po čtyřech hodinách
byli zpět, ale děti měly pořád dost sil
a vyžadovaly další akci. Po obědě se
uspokojily pobytem v hotelové ohradě plné volně pobíhajících králíků,
morčat, slepic, kohoutů a krůt. Po
zbytek dne jsme ještě hráli ping
pong, badminton a plavali v bazénu.
Večer děti zaply televizi, kde právě
vyhlašovali Miss Universe - stala se
jí Miss South Africa Rolene Strauss.
Děti měly obrovskou radost, asi už
berou Afriku jako svůj druhý domov
a byly patřičně hrdé na vítězku.
Poslední den pobytu nás probudil
intenzivní déšť. Oblékli jsme pláštěnky, půjčili pruty a vydali se k nedalekému rybníku zkusit štěstí. Ani
ťuk! Ještě jsme podnikli procházku
eukalyptovým lesem, ale pak už
jsme se museli jít hlavně přezout boty byly úplně promáčené a čekala
nás dlouhá cesta domů.
Kateřina ŽIVNÁ, JAR

Starosta střílel z kanónu
SRBSKO NAVÁZALO PŘÁTELSTVÍ S LUŽICKÝMI SRBY
Partnerství s obcí Bošice (německy
Puschwitz), jež se náchází asi 20 km
východně od Drážďan a patří k jádru sídelní oblasti Lužických Srbů,
navázalo Srbsko. Bošičtí se v září
vypravili k nám, my teď, v lednu, na
oplátku k nim. Čekalo nás srdečné
přijetí. Zúčastnili jsme se slavnosti
Ptačí kvas, jejímž smyslem je poděkovat dětem za to, že v zimě krmí
ptáčky. Ukázali nám muzeum motocyklů i nákladních automobilů, klub
mládeže, kuželkárnu i společenskou
místnost. Navštívili jsme chovatele
koní, prohlédli si jeho sbírku kočárů, viděli jsme v práci uměleckého
kováře i malou dílnu na porcelán.
Bošice se skládají z osmi menších
vsí, v nichž dohromady žije 880 lidí.
Mají společný obecní úřad s obcí

Njeswačidlo (Neschwitz), která se
skládá ze 16 obcí s 2600 obyvateli.
Jeden obecní úřad se stará o 3500
občanů a vyřídíte tam všechno: zápisy do katastru, sociální, dopravní,
přestupkovou a dokonce i emigrační
agendu.
Příjemným překvapením bylo, že
tam mnoho obyvatel mluví dolnolužickou srbštinou, které dobře rozumíme. Všichni jsou velmi milí, pohostinní a přátelští. Na počest našeho příjezdu dokonce starosta Bošic
vystřelil z vlastního funkčního kanónu. Bošice si nás získaly a už teď
připravujeme delegaci sportovců na
jejich červencový turnaj. My jsme
naše přátele pozvali na masopust,
který se v Srbsku koná 7. března.
Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

S DĚLEM. Starosta Bošic Stanislaus Ritscher. Foto Svatava BISKUPOVÁ
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Blíží se finále, napětí i nervozita stoupá
VÍTĚZEM ZÁKLADNÍ ČÁSTI ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU SE V PŘEDSTIHU STALO MUŽSTVO BÁJA PIC
Řevnice - Do druhé poloviny vstoupil sedmnáctý ročník turnaje v
pozemním hokeji Řevnický Bandy Cup. I když základní část soutěže ještě neskončila, už teď je jasné,
že jejím vítězem bude obhájce loňského prvenství, tým Bája Pic.
»Bája« si náskok v čele tabulky díky
čtyřem vítězstvím vytvořili už 7. 2.
Na druhém místě vystřídali díky lepšímu skóre Kojoti Samotáře. Stejně
bodů měla také poslední dvě mužstva - na úplném chvostu tabulky byl
Boston, těsně nad ním, i když jen o
pár branek, celek L.A.Kings. Na čele
individuálních statistik tento hrací
den k žádné změně nedošlo: střelcům
kraloval Jiří Tlášek s 26 góly, nejproduktivnějším hráčům Jiří Pitauer s 43
body. Oba borci nosí dres lídra soutěže, celku Bája Pic. „Celkově se tabulka začala velice vyrovnávat,“ sdě-

Sport po okolí

* 0:6 prohráli v přípravném utkání
fotbalisté Zadní Třebaně Dobřejovicím. Hrálo se 14. 2. v Podolí. (Mák)
* Turistické pochody Zimní brdský
přechod a Zimní brdská padesátka
startují 21. 2. na nádraží ČD v Řevnicích od 6.45 do 10.00. Pro zájemce jsou připraveny trasy měřící 16,
26, 35 a 50 km, cíl je v Davli. Informace na tel.: 728 218 113.
(ček)
* Sportovní karneval pořádá 21. 2.
fotbalový oddíl SK Hostomice. V
místní restauraci U Frajerů bude od
20.00 vyhrávat kapela Brzdaři. (ish)

Výsledky ze 7. února
Samotáři - L.A.Kings 0:1
Citrus Team - Kojoti 2:6
Bája Pic - Samotáři 5:2
Kojoti - IQ Ouvey 3:3
L.A.Kings - Bája Pic 1:5
Citrus Team - IQ Ouvey 0:6
Boston - Samotáři 0:2
Kojoti - L.A.Kings 3:1
Bája Pic - Citrus Team 3:2
IQ Ouvey - Boston 2:1
Samotáři - Kojoti 0:3
L.A.Kings - Boston 1:5
IQ Ouvey - Bája Pic 4:5

Výsledky ze 14. února
BLÍŽÍ SE FINÁLE. Řevnický Bandy Cup má před sebou poslední kolo základní části, play-off je naplánováno na 28. února.
Foto NN M. FRÝDL
lil jejich týmový kolega a jeden z organizátorů turnaje Lukáš Baleja.
Další kolo populárního »benďáku«
bylo na programu v sobotu 14. 2. „S
blížícím se koncem základní části se
všechny týmy snaží urvat každý bod,
aby měly co nejlepší pozici pro boje
v nadcházející finálové části,“ uvedl
Baleja. „Čelo tabulky stále okupuje
celek Bája Pic, který si díky čtyřem
výhrám ve čtyřech zápasech s přehledem zajistil vítězství v základní
části,“ dodal s tím, že náskok vedoucího celku na druhé Samotáře vzrostl na jedenáct bodů. Třetí jsou Kojoti,
beznadějně poslední Boston. Nejlep-

ší střelec Jiří Tlášek rozhojnil počet
svých »zářezů« na třicet, o jedinou
trefu horší je jeho týmový kolega Jiří
Pitauer. Ten ovšem pro změnu vévodí tabulce produktivity se ziskem 53
bodů (29 gólů a 24 asistencí), druhý
Tlášek má bodů 43, třetí Jan Hruška
(také Bája Pic) 29.
V sobotu 21. 2. skončí základní část
soutěže a bude jasné, kdo na koho
narazí v bojích o titul. „S blížícím se
play-off stoupá napětí, důraz a obětavost, což slibuje zajímavou podívanou,“ zve na pokračování turnaje Baleja. „Snad nám bude přát počasí,“
doufá.
Miloslav FRÝDL

IQ Ouvey - Boston 7:0
L.A.Kings - Bája Pic 2:7
IQ Ouvey - Samotáři 1:4
Bája Pic - Boston 6:3
Citrus Team - L.A.Kings 2:2
Kojoti - IQ Ouvey 2:3
Samotáři - Citrus Team 4:2
Boston - Kojoti 3:7
Bája Pic - Citrus Team 6:2
L.A.Kings - IQ Ouvey 5:1
Boston - Samotáři 0:5
Kojoti - Bája Pic 4:6
Samotáři - L.A.Kings 2:2
Citrus Team - Kojoti 2:5

Pořadí po 6. kole

1) Bája Pic - 37 bodů
2) Samotáři - 26
3) Kojoti - 23
4) IQ Ouvey - 19
5) L.A. Kings - 13
6) Citrus Team - 11
7) Boston - 9

Revoluce ve fotbale: konec »registraček«, konec zápisů
MNOŽSTVÍ ZMĚN, KTERÉ ZAVÁDÍ NOVÝ PROJEKT, JE ZŘEJMĚ NEJVĚTŠÍ ZA POSLEDNÍCH STO LET
Revoluce ve fotbale. To je název nového projektu Fotbalové asociace
ČR (FAČR), se kterým jsme byli seznámeni na valné hromadě zástupců
fotbalových oddílů Okresního fotbalového svazu Praha-západ v Praze na
Strahově. Delegáti byli postaveni
před hotovou věc, bez možnosti projekt jakkoliv ovlivnit či připomínkovat. Přitom množství změn, jež zavádí, je vskutku revoluční a zřejmě také
největší za posledních sto let.
Český fotbal projde kompletní elektronizací. Veškerá komunikace mezi
FAČR a jednotlivými kluby půjde
jen elektronicky. Do konce května
musí oddíly do databáze FAČR doplnit všechny údaje i digitalizované fotografie svých hráčů a členů - od 1. 7.
2015 přestávají platit všechny dosavadní registrační průkazy a legitimace. Žádné jiné již nebudou vydány!
Vše už zůstane jen v elektronické podobě. Zrušeny budou i klasické papírové Zápisy o utkání. Každý oddíl
musí mít povinně počítač s připoje-

ním na internet. Zápisy se budou psát
elektronicky a rozhodčí je hned po
skončení zápasu odešlou do databáze. Kapitáni nebudou nic podepisovat a nebudou mít ani možnost vznést námitku. Elektronický zápis bude okamžitě zveřejněn na internetu.
Klub pak bude mít 24 hodin na elektronicky podaný protest nebo nesouhlas, který však bude zpoplatněn.
Odpadne i vyplácení rozhodčích,
placení různých pokut a poplatků,
protože každý oddíl dostane jednou
za měsíc fakturu, na níž bude celková částka, kterou je třeba zaplatit.
Elektronicky se budou provádět také
přestupy, hostování či členství ve
FAČR. Přestup půjde uskutečnit i
chvíli před začátkem utkání. Naopak
zcela zrušeny budou střídavé starty a
farmy. FAČR vydá nově všechny řády a předpisy: Registrační a přestupní řád, Disciplinární řád a Soutěžní
řád. Budou hned tři - zvlášť pro muže, ženy a mládež.
Nové uspořádání má jistě mnoho

kladů. Ušetří se spousta papíru, ubude cestování funkcionářů, zmizí nekonečné fronty před registračním
úsekem a zjednoduší se účetnictví
klubů... Objeví se však i negativa.
Přestupy a hostování těsně před utkáním mohou ovlivnit regulérnost zápasu, potažmo celé soutěže. Relativně snadno půjde zfalšovat a pozměnit identita hráčů, vykrást či ztratit

data, hrozit budou útoky hackerů i
přetížení sítě, když budou hrát všichni naráz, třeba v sobotu v úřední čas.
Je možné, že některé chudší kluby či
někteří starší funkcionáři budou uvažovat o ukončení činnosti. Nechme
se překvapit a doufejme, že všechny
ty změny nejsou jen kvůli tomu, aby
si někdo pořádně namastil kapsu!
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Do Řevnic dorazí fotbaloví reprezentanti
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AUTOGRAMIÁDA. Předloni se v Řevnicích podepisovali Sparťané Roman
Bednář a Lukáš Vácha. Kdo dorazí tentokrát?
Foto NN M. FRÝDL

Řevničtí fotbalisté zvou všechny příznivce i přátele kopané na zahájení jarní
sezony, které se uskuteční 3. března od 16.00 na hřišti Za Vodou v Řevnicích.
Naplánovány jsou rozhovory s hráči AC Sparta Praha a reprezentanty ČR,
jejich autogramiáda i trénink fotbalových žáků Řevnic. Na akci srdečně zve
za AC Sparta Praha manažerka projektu Katka Dragounová, výbor řevnické kopané a trenéři mládeže.
Miroslav KRatochvíL, Řevnice

