
Poberouní – Jako bychom už od-
vykli, že v lednu sněží. A mrzne.
Silnice jsou zledovatělé, čemuž je
třeba přizpůsobit styl jízdy. Ná-
stup »opravdové« zimy v minu-
lých dnech zaskočil - jako obvykle
- spoustu řidičů.
Roztrhl se pytel nejen se sněhem, ale
také s dopravními nehodami. Už ve
středu 13. ledna nezvládl řidič BMW
své auto na cestě mezi Dobřichovi-
cemi a Černošicemi. „Vůz poškodil
plot rodinného domu i patníky a pře-
vrátil se na střechu do příkopu. „Na-
štěstí se nikomu nic nestalo,“ uvedl

Pavel Vintera, jeden z řevnických
profesionálních hasičů, kteří u bou-
račky zasahovali. Vyprošťování auta
a vyšetřování nehody trvalo tři hodi-
ny - provoz v té době usměrňovali
černošičtí strážníci.
Hned několik zraněných naopak zů-
stalo po nehodě, která se stala 18. 1.
mezi Lety a Mořinkou. Mimocho-
dem, kousek odtud se dva dny před
tím převrátila cisterna převážející
mléko - viz článek Pole zaplavilo
mléko... U vážné kolize tří osobních
aut zasahovali profesionální hasiči z
Řevnic i Berouna, policisté i záchra-

náři. „Ošetřili jsme dvě ženy i dvě
děti a rozvezli je do nemocnic k dal-
šímu ošetření,“ sdělil ředitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček. „Asi
hodinu po nehodě se udělalo nevol-
no jedné ze svědkyň havárie, proto
hasiči přivolali další posádku zách-
ranné služby, aby pacientku ošetřila
a převezla do nemocnice,“ dodal s
tím, že »jeho« lidé v tomto období
vyjíždějí takřka denně nejen k bou-
račkám, ale také k úrazům. „Na ledu
a sněhu padají mladší i starší roční-
ky, většinou si zlomí zápěstí či kot-
níky,“ uzavřel.       miloslav FRÝDL

V tomto čísle Našich novin
* Hasiči oslaví narozeniny - strana 3
* Lukášovi tleskalo plné kino - strana 4
* Fotbalisté zahájili přípravu - strana 5

Lety - Na velmi neobvyklém místě
- v pražské O2 Aréně - vystavuje
od poloviny ledna známý letovský
malíř Tomáš Bím. Vernisáž se ko-
nala o přestávce koncertu světoz-
námého italského skladatele a di-
rigenta Ennia morriconeho.
Tak jak dopadla vernisáž? Užil jste
si ji?
Přiznám se, že se mi do O2 Arény
moc nechtělo, přece jen to je pro-
stor, který se řídí vlastními pravidly.
Můžete do něj vstoupit, jen když se
zúčastníte nějakého představení či
koncertu, nebo když půjdete na te-

nis, případně hokej. Navíc musíte
mít tu pravou vstupenku do více
méně V.I.P. prostor. Od začátku bylo
jasné, že na vernisáž mohou jen ti,
kteří se přišli poklonit vynikajícímu
skladateli Ennio Morriconemu, kte-
rý právě v Praze zahajoval celosvě-
tové turné 60 Years of Music World.
Pro mě to bylo až nepředstavitelné
spojení. Byl jsem ale překvapený -
na vernisáž přišlo hodně zajímavých
osobností. Na mnohé jsem ztratil kon-
takt tak, jak ztrácím mobily nebo si
nešťastně vymažu čísla. Byla to pří-
jemná setkání. (Dokončení na str. 3)

DOBA MASOPUSTNÍ. Několik oslav masopustů už se konalo v našem kraji. V Letech 23. 1. účinkovaly místní děti. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Tomáš Bím.                Foto ARCHIV

BMW na střeše, tři osobáky v sobě
MNOZÍ ŘIDIČI SI ZŘEJMĚ NEVŠIMLI, ŽE ZAČALA »OPRAVDOVÁ« ZIMA

26. ledna 2016 - 2 (665) Cena výtisku 7 Kč

Nejlepší pekařky

vyhlásil Babica

Tomáš Bím: Rád bych se zase podíval do New Yorku

Kousl mě do ruky, tak
jsem mu dal facku...
Černošice - U rvačky dvou bratrů v
Kosoři zasahovali 20. ledna strážní-
ci z Černošic.
„Bratři se během návštěvy nejprve
pohádali a posléze se i do sebe pus-
tili,“ uvedl policista Otmar Klimsza.
„Napadený uvedl, že byl bratrem
udeřen do obličeje. Útočník to nepo-
píral - řekl, že ho bratr slovně obtě-
žoval, proto chtěl, aby opustil jeho
dům. To se nestalo, naopak - souro-
zenec jej dále urážel a navíc i  kousl
do ruky,“ dodal strážník s tím, že
přestupek bude dán na vědomí sp-
rávnímu orgánu. Lékařské ošetření
oba aktéři konfliktu odmítli.     (mif)

Pole zaplavilo mléko
z převrácené cisterny
Lety - Tisíce litrů mléka zaplavily
16. ledna pole nad obcí Lety. Na zle-
dovatělé silnici tu havarovala cister-
na a převrátila se na bok.
Silnice vedoucí do Hlásné Třebaně
byla několik hodin uzavřená, hasiči
čerpali mléko z pole a vyprošťovali
převrácenou cisternu. Příčina neho-
dy je v šetření dopravní policie. Po-
dle středočeské policejní mluvčí
Štěpánky Zatloukalové mohla ka-
rambol způsobit nepozornost řidiče,
počasí nebo rychlá jízda „Orientační
dechová zkouška řidiče na alkohol
byla negativní,“ dodala.             (mif)
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Dejte mi penízek, nebo vezmu řetízek!
serIÁl MasOPUstnÍCH veselIC v POBerOUnÍ traDIČně ODstartOval FaŠank v HlÁsnÉ tŘeBanI
Jako každý rok, i letos připravili ha-
siči v Hlásné Třebani masopustní rej,
jak má být. Již v pravé poledne 16. 1.
se začala prodávat v hasičárně zabi-
jačka: jitrnice, jelita, prdelačka,
ovar, tlačenka.... Pomalu se trousili
první hosté, najednou bylo kolem
hasičárny plno a už bylo veselo.
Každý si pochutnával na něčem, při-
šel vhod i svařák - byť nám počasí
přálo, stejně bylo trošku »vlezlo«.
Přesně ve 13 hodin začala hrát kape-
la Třehusk a průvod se dal pomalu
do pohybu. Děti poskakovaly a tan-
čilo se celou cestu až ke starostovu
dvoru. Jen co jsme doskotačili na sil-
nici, hned jsme »zatkli« první auto,
které se snažilo průvodem projet. V
masce cikánky jsem strčila hlavu do
vynuceně stáhnutého okýnka a spus-
tila: „Dejte mi penízek, nebo vám
ukradnu řetízek!“ Řidič se asi vydě-
sil - hned šahal do peněženky... Byl
propuštěn a mohl pokračovat v jízdě.
Za veselého zpívání jsme dorazili ke
Konvalinkům, kde nás starosta pěk-
ně přivítal a jeho milá žena hned na-
bízela koláčky, koblížky i kořaličky.
Vzápětí nastoupily naše děti a žáda-
ly starostu o povolení masopustního
veselí: Pantáto starosto,
práci i učení jsme dneska odložili,
masky a nástroje na cestu připravili,
a žádati Vás přišli jsme dnes, ať o
masopustním veselí ví to celá ves.
My projdeme tu vísku naší velkou,
pozdravíme se se strýcem i tetkou.
Zdravíčka jim jak ti tři bratři popře-
jem a u hudby se s nimi zasmějem.

Teď žádáme Vás pantáto starosto o
poslední veselení, než tu basu po-
chováme a na čtyřicet dnů se do pe-
řin zachumláme. Tak nám starosto to
povolení dejte a s námi si radosti a
veselí užívejte!
Krásně to měly připravené, a tak sta-
rosta nemohl jinak, než povolení vy-
dat. A pokračovalo se dále, tancova-
lo a zpívalo s Třehuskem k dalším
zastavením. U Snopků bylo připra-
veno mj. vynikající víno. Tak jsem

ho pochvalovala, až jsem na cestu
dostala plnou lahev. Díky, Jardo
Snopku, vypili jsme ji během chvíle.
Cestou ještě stačil feldkurát Tomáš
Snopek oddat svatební pár, kterému
jsme všichni zazpívali i zatancovali.
Prošli jsme skoro celou tu naši hez-
kou vísku a pomalu se vraceli zpět k
hasičárně, kde se pokračovalo v zá-
bavě. Pak nastal okamžik vyhlašová-
ní nejlepších masek - v dětské kate-
gorii vyhrál Matěj Snopek coby pi-

rát, mezi dospělými se nejvíc líbili
králíci. Bylo to vydařené masopustní
veselí. Všem děkujeme, zvláště hasi-
čům: máte jedničku s hvězdičkou!
Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

XXVII. poberounský MASOPUST
sobota 6. února 2016 od 9.00 hodin na návsi v Zadní Třebani

Průvod zahájil přípitek se sněhurkou, vlastně sněhurákem

Kdo chce jitrnici nebo
ovar, musí přijít včas!
Jestli je nějaká tradice, kdy se lidé
veselí, zpívají a dosyta degustují
různé pochutiny, tak je to masopust.
Dobu hodování, zabijaček, tancova-
ček a zábav si nenechává v Pobe-
rouní nikdo z místních ujít. A tak vás
zveme na XV. ročník svinařského
masopustu, který 30. 1. pořádají mí-
stní sokolové za podpory obecního
úřadu. Hodovat můžete už od 10.30,
kdy se před restaurací U Lípy zač-
nou prodávat jelita, jitrnice, tlačen-
ka, ovar i prdelačka. „Loni se pro-
dalo 150 jelit, 210 jitrnic a 80 l po-
lévky. Letos bude všeho víc, ale ani
tak nezaručujeme, že se dostane na
všechny,“ »straší« starosta Sokola
Petr Procházka. Ve 13.00 ze stejné-
ho místa vyrazí po obci průvod ma-
sek za doprovodu kapely Třehusk.
Pevně doufáme, že se i letos sejdeme
v hojném počtu a pokoříme loňskou
účast. Jako každý rok se budou u
hospodyněk ochutnávat masopustní
koblížky, jejichž vítěz bude vyhlášen
na večerní tancovačce, která U Lípy
začne ve 20.00. Přijďte se pobavit,
poveselit se a zažít tradiční fašank!

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

* stylový jarmark - čtyřicet stánků z celé republiky * zabíjačka  * tombola 
* ručně poháněný kolotoč * mechanická střelnice * projížďky na koních * masopustní fraška
* pochovávání Masopusta * dětská lidová muzika Notičky * staropražská kapela Třehusk *

pěvecký Třebasbor * Holky v rozpuku * 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 7. února od 14.00 hodin 
ve společenském domě v Zadní třebani

* hry * soutěže * kejklíř PET * liteňské mažoretky * tombola * kolo štěstí * hraje Třehusk

Jeden z prvních letošních masopustů
se konal v sobotu 16. 1. v Halou-
nech. Všelijaké masky se začaly
scházet v půl druhé na lávce u zá-
mečku, kde také bylo starostou obce
Vladimírem Roztočilem předáno
Masopustní právo. Po oficiálním za-
hájení a přípitku s královnou Sně-
hurkou (nebo spíš králem Sněhu-
rem) i jeho trpasličí družinou se vy-
dal průvod obcí. Popíjelo se, pojída-
ly se pochutiny, které připravily mí-
stní hospodyňky, tančilo se. Tento-
krát ne s medvědem - sukně místním
dámám provětrával kohout Jirka.
Každému navštívenému stavení byla
vinšována pro nadcházející rok dob-
rá úroda a zdraví. Na sklonku odpo-
ledne průvod, který čítal asi 50 ma-
sek,  dorazil do hospody U Zrzavého

paviána, kde vyhlásila královna Sně-
hurka nejlepší masky. Mezi dětmi
vyhrály Bílá koza, kosmonaut Asa a
bronzový indián.  Zlatou příčku me-
zi dospělými získala vosí rodina s
Biolitem, stříbro vnadná dáma z Ha-
loun doprovázená Ptákem Ohnivá-
kem a bronz krajánek Honza. Všech-
ny děti si po vyhlášení pochutnaly na
dortu. O zábavu se pak postarala ka-
pela Pilgrim Pimple. Zpívalo se, tan-
čilo a soutěžilo až do noci. Vrcholem
večera byla tombola, bohatá hlavně
na naturálie, které věnovaly místní
spolky. Jim za ceny děkujeme, zvláš-
tě pak děkujeme paní hospodské a
panu hospodskému za výbornou ku-
chyni, kterou pro masopustní hosty
připravili.         Lucie Boxanová,

Svinaře
V HOSPODĚ. Nejlepší masky - dětské i dospělé - byly na závěr průvodu vy-
hlášeny v hospodě U Zrzavého paviána.   Foto Lucie BOXANOVÁ

U RYCHTÁŘE. U starosty Hlásné Třebaně Vnislava Konvalinky se nejen
žádalo o právo, ale také bohatě hodovalo. Foto NN M. FRÝDL
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Rád bych se podíval do New Yorku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

O2 Aréna není úplně prostředí ty-
pické pro výstavy obrazů...
Není, ale vystavuji v Síni slávy, to je
velice pěkný a zajímavý výstavní
prostor. Má výstava tu navíc bude k
vidění celý rok.
Vystavoval jste už někdy v podobně
netradičním prostředí?
Určitě ano, v začátcích jsem se zú-
častňoval zajímavých projektů, vy-
stavoval jsem na nejrůznějších dvor-
cích, v halách... To už je ale hodně
dávno. Zmizely dvorky a nadšení li-
dé, kteří tyhle prospěšné a zajímavé
výstavy organizovali. Kdyby dnes
někdo přišel s podobnou nabídkou,
rád na ni kývnu.
Máte nějaké vysněné místo, galerii,
kde byste svá díla rád viděl?
Mám, ale nechci to zakřiknout.
Koho napadlo spojit vernisáž vaší
výstavy s koncertem skladatele En-
nia Morriconeho? Máte k němu či
k jeho hudbě nějaký vztah? 
Byl to nápad producenta Milana Peší-
ka z Mars Production a Stáni Doub-
ravové z O2 Arény. A Ennio Morri-
cone? Kdo by neznal filmy Sergiea
Leona? Myslím si, že jeho harmoni-
ka z filmu Tenkrát na západě zazně-
la na vesmírných lodích, stejně jako
v proslulé věznici Alcatraz u San
Franciska. Vždyť zkomponoval hud-
bu k více než pěti stům filmů, seriá-
lů! Mnoho režisérů na něj muselo v
duchu žárlit, protože jeho hudba by-
la známější a více se zapsala do en-
cyklopedií, než jejich režisérský
kumšt. Ale těmhle lidem je už určitě
jedno, kdo jim tleská, potlesku už si
užili dost. Navíc Morricone je jedi-
ným hudebním skladatelem, který
získal Oscara za celoživotní dílo.
Dával mu ho v sedmadevadesátém
Clint Eastwood, taky jedna z hvězd
kovbojek. Westerny proslavily Mor-
riconea, ale určitě moc lidí neví, že
dirigoval nedávno v Římě mši, kte-
rou složil pro papeže Františka...

Mimochodem, přišel se slavný Ital
na vaši vernisáž podívat?
Morriconemu bude za tři roky deva-
desát, celý koncert dirigoval v oh-
romné kondici. Nikdo ale neměl od-
vahu mu o přestávce říct, aby během
dvaceti minut jel složitě do třetího
patra, prošel přes všechny ostrahy i
zábrany a šel se podívat na litografie
Tomáše Bíma. Mám v sobě k těmto
osobnostem velkou pokoru, jeho fil-
mová muzika ovládla svět. Pocta pro
mě byla, že jsem v rámci jeho turné
mohl vystavovat.
Jak jste vkročil do nového roku, co
všechno vás v něm čeká a na co se
případně nejvíc těšíte?

Těším se na to, jak se probudím ráno
na Silvestra. Bude mi už sedmdesát,
v Novoměstské radnici na Karláku
bude viset má výstava a budu mít za
sebou několik projektů, na které se
těším. V mé galerii v Dobřichovicích
bude instalována grafická přehlídka
šedesátých, sedmdesátých a osmde-
sátých let, pro mě to jsou životně dů-
ležitá léta šedesátá, ale nabídnu jmé-
na Tichý, Zrzavý, Bauch, Filla, Čer-
ný, Špála, Gross, Lhoták, Hudeček,
Kolář, Šíma, Liesler, Beneš, Jíra,
Ronovský, Synáček, Vysušil, Bru-
novský, Gažovič, Anderle, Chaba,
Sklenář, Preclík, Jiřincová, Janeček,
Smetana, John, Komárek, Seydl,

Mézl, Šalamoun, Born. Vedle mno-
hých jsem měl možnost nějaký čas
jít… Někteří z nich se scházeli při
práci v grafických dílnách – ať to
byla litografie v Říční, která loni os-
lavila osmdesátiny, nebo dílna bratří
Dřímalů. V Říční tisknu dodnes, kra-
luje tam Martin Bouda se svým sy-
nem a pohoda. Budu mít také výsta-
vu v Galerii Hollar, na tu se hodně
těším, mám ty prostory hodně rád a
vážím si toho, že jsem s tímhle nob-
lesním společenstvím spojován… 
Máte nějaké tajné či netajné přání,
které byste si letos chtěl splnit?
Rád bych se ještě podíval do New
Yorku.                     Miloslav FRÝDL

NA VERNISážI. Tomáš Bím se Stanislavou Doubravovou a producentem Milanem Pešíkem.                  Foto ARCHIV

Jednou z dalších povedených akcí
v klubu U Emy na Lhotce byl kon-
cert amerického hudebníka Lucie-
na Holmese. Rodák ze Seattlu se
věnuje celý život hudbě, v Českých
Budějovicích založil bluegrasso-
vou kapelu a pravidelně hraje na
zámořské lodi. Jeho koncert byl
impulzivní a velmi živý - až se di-
vím, že vydržely všechny struny na
kyteře. Pecky od Rolling Stones,
Creedence Clearwater, The Beat-
les či od Johnyho Cashe často ro-
zezpívaly i publikum. Díky Emě a
Adamovi za příjemný zážitek a
těšíme se na další akci, jež se bude
konat 5. 3. Nejprve bude Anna
Humlová besedovat o svém pobytu
na Papue a Nové Guinei, poté za-
hraje kapela Mátoha.     Text a foto

Lucie BOXANOVÁ,  Svinaře

U Emy hrál Američan

Pro SDH Řevnice bude rok 2016
rušný a plný práce. Se změnami a
přípravami jsme začali už na konci
minulého roku. V prosinci se konala
Výroční valná hromada, kde byl po
řádném hlasování zvolen nový sta-
rosta - Alois Barot. Místostarostkou
je Kateřina Hořejší, strojníkem Jiří
Voráček, mladé hasiče povede Kate-
řina Hořejší, Hana Voráčková, Lucie
Boxanová a Jiří Melichar. Byl od-
souhlasen plán na rok 2016.
„Dobrovolné hasičské sbory patří do
historie skoro každé české vesnice a
města. Náš sbor je nejstarší spolek v
Řevnicích, letos oslavíme 120 let od
jeho založení. Celou dobu naši čle-
nové pomáhají spoluobčanům chrá-
nit jejich zdraví a majetek, zasahují
u požárů, povodní i nehod, pořádají
kulturní a společenské akce pro dos-
pělé i pro děti,“ uvedla místostarost-
ka Kateřina Hořejší. První akce už
klepe na dveře - 20. února se v řev-
nickém Lidovém domě bude konat
tradiční Hasičský karneval. O víken-
du 13.-14. 2. budeme všechny Řevni-
čany osobně na akci zvát. Už teď ale
můžeme prozradit, že se můžete těšit
na české i zahraniční hity v podání
kapely  Anna W Quintet, hodnotnou

tombolu, ceny pro nejlepší masky i
naše »kulturně-společenské« přek-
vapení. V neděli 21. 2. se pak v »Li-
ďáku« bude od 14.00 konat Dětský
karneval. Pro děti je připraveno
mnoho soutěží, živá kapela, bude se
vybírat nejlepší maska... 
V květnu se na náměstí uskuteční
tradiční Majáles, v červenci k nám
přijede spřátelený sbor z německého
města Kanya. Celý rok se družstva
dětí, mužů i žen budou účastnit sou-
těží v požárním sportu. „Na jaře plá-
nujeme nábor nových členů, dětí i
dospělých. Pokud byste měli chuť se
k nám připojit, rádi vás nebo vaše
děti uvítáme,“ dodává Hořejší. 
S dětmi určitě znovu pojedeme do
plzeňské Techmanie, máme domlu-
vené exkurze s Policií ČR, návštěvu
multifunkčního záchranářského cen-
tra v Karlových Varech i dětský tá-
bor. Plánů je pro letošek opravdu
hodně, bohužel je ale vše limitováno
financemi. Snažíme se získat peníze
na zakoupení nového vozu pro pot-
řeby zásahové jednotky i na školení,
soutěže, tréninky a ostatní akce. Žá-
dáme o dotace, hledáme sponzory...
„Ještě jednou bych vás ráda jménem
celého sboru pozvala na připravova-

ný karneval. Naším cílem je, abyste
si užili hezký večer, zatančili si u ži-
vé hudby a pobavili se s přáteli.
Koupí vstupenky či věnováním jaké-
koliv částky při »zvaní« nám navíc
pomůžete rychleji pořídit potřebné
vozidlo,“ uzavírá Hořejší.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Řevničtí hasiči oslaví 120. narozeniny
»DOBRÁCI« SI ZVOLILI NOVÉ VEDENÍ A ZVOU VÁS NA SVŮJ KARNEVAL

V AKCI. Malí řevničtí hasiči na jed-
né z akcí. Foto  Lucie BOXANOVÁ
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Lukášovi Marvalovi tleskalo plné kino
ZAČÍNAJÍCÍ ŘEVNICKÝ REŽISÉR PŘEDSTAVIL SVŮJ PREMIÉROVÝ SNÍMEK DOMOV PROSÍM!

Řevnice - Emotivní, dojemný záži-
tek čekal na ty, kteří si udělali čas
a přišli 14. ledna do řevnického ki-
na zhlédnout premiéru dokumen-
tárního filmu Domov prosím! začí-
najícího režiséra Lukáše Marvala.
Přibližně tři roky pracoval osmnácti-
letý Lukáš se štábem tvořeným pře-
vážně stejně starými vrstevníky na
svém projektu. Vážného tématu se

zhostil na úrovni - citlivě, lidsky
přiblížil divákům život dětí bez rodi-
čů, bez vlastního domova. Jak se to
stane, že se dítě dostane do »děcá-
ku«, jak se tam cítí, jak vše prožívá...
na tyto a podobné otázky odpovída-
ly děti, které se do takové situace sa-
my dostaly. Prostor v dokumentu do-
stal ředitel dětského domova Tomáš
Řezníček i rodiny Burdových z Letů

a Zrostlíkových z Řevnic, jež si děti
vzaly do tzv. hostitelské péče. (Rodi-
ny si berou děti na dovolené, na
prázdniny, o víkendech... vždy, když
je to možné.) V prvním případě je
rodina stále v kontaktu s mladou dí-
venkou, která si pochvaluje, že je u
Burdových spokojená. „A hodně!“
dodává. Ve druhém případě je situa-
ce komplikovanější. Ivana Zrostlíko-

vá na plátně se slzami v očích líčí, že
Helenku od doby, kdy si ji »stáhla«
její vlastní rodina, už v Řevnicích
nikdy neviděli.
Lukáš poděkoval všem, kteří se na
projektu podíleli, i svým rodičům.
Večer moderoval Olda Burda, které-
ho jsme mohli též ve filmu vidět.
Bylo  dobře, že mezi diváky seděla i
spousta starších dětí. Dokument ote-
vírá oči nám všem a hlavně dětem,
které si někdy nedokáží vážit toho,
jakou rodinu mají a kde vyrůstají. 
Lukáš se dal na vážné téma dětí bez
domova a jak se svěřil moderátorovi,
i další témata, na kterých bude pra-
covat, budou zřejmě podobného cha-
rakteru. „Nechci dělat komedii,“
sdělil mladý režisér, kterému na zá-
věr tleskal celý sál vestoje. Držím
mu palce a věřím, že o něm ještě us-
lyšíme!                Petra FRÝDLoVá

V sobotu 4. června se do Lesního divadla v Řevnicích
vrátí hudební festival Rockový slunovrat. Přípravy desá-
tého ročníku akce už jsou ovšem v plném proudu nyní.
Oproti minulosti se diváci mohou těšit na několik změn:
rozšířenou kapacitu areálu, dvě pódia a více interpretů . 
Potvrzena je zatím polovina kapel: Queens of Every-
thing, Slapdash, Dirty Blondes, SCB a False Hope. Nej-
větším tahákem určitě budou skvělí Mig 21 s Jiřím Ma-
cháčkem v čele. O festivalovou afterparty v rytmech

electroswingu se postará DJ Mackie Messer, kterého
můžete znát z Radia 1.
Vstupenky pořídíte na oficiálním webu akce, v dobřicho-
vické Plynboudě nebo v řevnickém knihkupectví. Pojď-
me společně zopakovat skvělou atmosféru loňského roč-
níku a třeba i překonat dosavadní rekord v návštěvnosti.
Kompletní program i další informace najdete na
www.rockovrat.cz a na facebookové stránce festivalu.

Denisa VaškoVá, Řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.            (vš)

KINO ŘEVNICE
27. 1. 15.00 PADESÁTKA
27. 1. 20.00 O KUŘATECH A LIDECH
29. 1. 20.00 JOY
30. 1. 15.30 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
ČIPERNÁ JÍZDA
30. 1. 17.30 VLNA
30. 1. 20.00 SÁZKA NA NEJISTOTU
3. 2. 20.00 FÚSI
5. 2. 20.00 CREED
6. 2. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
6. 2. 17.30 STAR WARS: SÍLA SE PRO-
BOUZÍ dabing

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 1., 28. 1., 4. 2. 18.30 (28. 1. 20.00)
TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ
26. 1. - 27. 1. 17.30 (St 20.00) VIKTOR
FRANKENSTEIN
26. 1. 20.00 ROOM
27. 1. a 29. 1. 17.30 (Pá 20.00) V SRDCI
MOŘE (ve St 3D)
28. 1., 29. 1., 3. 2., 8. 2. 17.30 (Po 20.00)
LÍDA BAAROVÁ
30. 1. - 31. 1. 15.30 ALVIN A CHIP-
MUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
30. 1. 17.30 MUZIKÁL ANEB CESTY
KE ŠTĚSTÍ
30. 1. - 31. 1. 20.00 (Ne 18.30) PADE-
SÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
1. 2. a 8. 2. 13.45 V HLAVĚ
1., 5., 9., 10. 2. 17.30 PADESÁTKA
1. 2. 20.00 STAR WARS: SÍLA SE PRO-
BOUZÍ 3D
2., 3., 6., 10. 2. 17.30 (St 20.00) CREED
2. 2. 20.00 DRUHÁ ŠANCE
4. 2. 16.00 ZKÁZA KRÁSOU
5. 2. 20.00 REVENANT: ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ
6. 2. 15.30 JO NESBØ: DOKTOR
PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
6. 2. a 8. 2. 20.00 (Po 17.30) DO PO-
SLEDNÍHO DECHU 3D
7. 2. 15.30 HODNÝ DINOSAURUS
7. 2. 18.30 MOST ŠPIÓNŮ

KINO RADOTÍN
26. 1., 30. 1., 3. 2. 17.30 (So 20.00) LÍDA
BAAROVÁ
26. 1. 20.00 O KUŘATECH A LIDECH
27. 1., 6. 2. 17.30 PADESÁTKA
27. 1. 20.00 VLNA
28. 1. 17.30 LEDOVÁ SEZÓNA
28. 1., 2. 2. 20.00 (Út 17.30) JOY
29 .- 30. 1., 5. - 6. 2. 15.30 (Pá 17.30) AL-
VIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ
JÍZDA
29. 1. 20.00 TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ
30. 1. 17.30 MUZIKÁL ANEB CESTY
KE ŠTĚSTÍ
2. 2. 20.00 FÚSI
3. 2., 9. 2. 20.00 (Út 17.30) DRUHÁ
ŠANCE
4. 2. 17.30 DÁNSKÁ DÍVKA
4. 2., 10. 2. 20.00 (St 17.30) ZDE
HAROLD
5., 6., 10. 2. 20.00 50 ODSTÍNŮ ČERNÉ

PREMIÉRA. Režisér Lukáš Marval (vpravo) a moderátor Olda Burda na
premiéře filmu Domov prosím!        Foto Oldřich BURDA ml.

Desátý ročník Rockového slunovratu už se chystá

Tipy NN
* Přednáška paleontologa Štěpána
Raka Geologické zajímavosti Čes-
kého krasu se uskuteční 26. 1. od
18.00 v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Michal kosPrd
* Večer obrazů, slov a zvuků vede-
ný Jeremiášem Polcarem se pod ná-
zvem Duše stromů koná 27. 1. od
18.00 v Dobřichovickém Domku.
Vstupné 190 Kč. (sdd)
* Vernisáž výstavy Jarmila Novot-
ná: Operní diva si na 27. 1. od 18.00
naplánovalo berounské Muzeum
Českého krasu. Výstava připravená
ve spolupráci se spolkem Zámek Li-
teň potrvá do 10. 4. (kos)
* Hawaii party se stylovou muzi-
kou se koná 29. 1. od 19.45 v klubu
Za Pecí Ořech. Vstup 100 Kč.    (vg) 
* soubor fotografií, jejichž auto-
rem je známý kytarista Štěpán Rak,
je pod názvem Krajinami snů v ga-
lerii Holandského domu Beroun
vystaven do 29. 1. (ašu)
* 5. obecní ples pořádá OÚ Mořina
30. 1. od 19.00 ve Společenském
domě Zadní Třebaň. Hraje Index,
vstupné 150 Kč. (smk)
* kladenská kapela Zrní zahraje
30. 1. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Pohádku pro děti Povídání o pej-
skovi a kočičce na motivy Josefa
Čapka uvedou Anežka Hessová a
Markéta Dvořáková 31. 1. od 16.00
v černošickém Clubu Kino.         (vš)
* Architektonické setkání Aleny
Šarounové na téma Kruhové stavby,
kopule a baziliky hostí 31. 1. od
17.00 sál MUDr. Fürsta Dobřicho-
vice.  Vstupné dobrovolné. (ak) 
* Na XXI. Radotínském bálu si mů-
žete zatančit 5. 2. od 20.00 v Soko-
lovně Radotín. Vstup 170 Kč. (kad)
* divadelní představení pro dospě-
lé Pan Jebal bude k vidění 5. 2. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Pohádku pro nejmenší Jak koťát-
ko zapomnělo mňoukat uvede diva-
dlo Úsměv 7. 2. od 16.00 v černo-
šickém Clubu Kino. (vš)
* První masopust se bude konat 9.
února v Litni. Sraz masek je v 16.00
v dílně místního Domečku. (kat)
* Ples Proměn se koná 12. 2. od
19.30 v Liďáku Řevnice, hraje Gala-
xie. Vstupné 150 Kč, rezervace vs-
tupenek na tel.: 773 191 065.     (izr)
* Výstava obrazů malíře Štefana
Totha je do 20. 2. instalována v Ga-
lerii Bím Dobřichovice. (dil)

Pololetní přehrávka houslové třídy Lenky Kolářové ZUŠ Řevnice se kona-
la 20. ledna v místním Zámečku. Na devadesát minut trvajícím koncertě se
představilo pětadvacet malých umělců, zazněla díla různého stupně obtíž-
nosti - od Když jsem husy pásala po Koncert č. 2 G dur J. Haydna. Vrcho-
lem podvečera bylo vystoupení žákyně sedmého ročníku Magdy Routové,
která přednesla Sonátu č. 8 a mol F. Bendy.        Text a foto NN M. FRÝDL

Malí umělci zahráli lidovky i sonáty
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Všeradův kurýr

Všeradičtí fotbalisté, čerstvě pod no-
vým názvem FK Všeradice 1932,
který byl odsouhlasen na valné hro-
madě klubu, zahájili 9. ledna přípra-
vu na jarní část sezony. Po nepove-
deném podzimu, kde jsme získali
pouze 10 bodů ze 13 zápasů a skon-
čili jedenáctí ve čtrnáctimístné ta-
bulce, je cíl jasný: udržet okresní
přebor i pro příští sezonu.
Celý podzim jsme se potýkali se
spoustou zranění, nedostatkem hrá-
čů, i jejich nepříliš velkým zájmem,
což se odrazilo jak na výsledcích,
tak v hledišti, kde naši fanoušci vý-
razně ubývají.
Trénujeme soboty a úterky na hřišti
a čtvrtky na umělé trávě Na Zámku.
Přestože se scházíme v docela sluš-

ném počtu 6 - 8 lidí, trénují stále ti
samí doplnění o hráče B-týmu, velké
zlepšení tedy bohužel nenastalo. 
Nepříjemností je, že jsme zřejmě
přišli o Pavla Šedivce, který odchy-
tal polovinu zápasů, nad několika
dalšími hráči pak visí otazník, zda
budou hrát dál či jim to dovolí pra-
covní vytížení. Příslibem je ale ná-
vrat několika zraněných – Kuby
Fouska, který odehrál jen asi 3 zápa-
sy, Pavla Jakoubka, který měl ke
konci podzimu také zdravotní pro-
blémy, a Standy Šebka po operaci
kolene. Dalším pozitivem jsou posi-
ly: Jan Krejbich, kterého jsme kou-
pili už na konci podzimu, a Fanda
Rajtr, náš odchovanec a věkem stále
ještě dorostenec, který se vrací z ho-

stování v ČLU Beroun.
Pokud se budete při dlouhých zim-
ních dnech nudit, budeme rádi, když
nás přijdete podpořit – 30. ledna se
koná turnaj na umělé trávě ve Vše-
radicích Na Zámku (začátek ještě
nevíme, nejspíš kolem 9.00) a účast-
níme se také Zimní ligy na umělé
trávě v Berouně, kde se střetneme s
Tetínem (6. 2., 15.00), Nižborem
(13. 2., 13.00), Loděnicí (27. 2.,
15.00), dorostem ČLU Beroun (6.
3., 13.00). Následně nás čeká ještě
12. 3. zápas o umístění, výkop dle
umístění v naší skupině.
Příprava tedy bude pořádně nabitá,
snad se to pak odrazí i v soutěžních
zápasech. Stanislav ŠEBEK, 

FK Všeradice

Fotbalisté zahájili přípravu na jaro
CÍL VŠERADICKÝCH JE JASNÝ: UDRŽET OKRESNÍ PŘEBOR I PRO PŘÍŠTÍ SEZONU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2016 (194)

TRILOBIT. Bohumil Stibal (vpravo) s Helenou Fraňkovou a moderátorem
Janem Krausem při předávání jedné z cen Trilobit.         Foto Líba TAyLor Z podbrdského kraje

* Výstava obrazů Barbory Piskáč-
kové je v Galerii M. D. Rettigové
Všeradice k vidění do 30. 4. Do »ča-
rodějnic« bude v galerii instalována
i výstava Češi v Chorvatsku - Kra-
janský kulturní rok.                     (mif)

Před necelým měsícem se ve Vinaři-
cích konal turnaj v prší. Místní bor-
ci se scházejí každý pátek a hru dále
pilují. „Dá se čekat, že ve druhém
ročníku akce kvalitních soupeřů při-
bude, proto není možné nic pone-
chat náhodě,“ řekl vítěz premiérové-
ho turnaje Marek Knop (na sním-
ku).     Text a foto Bohumil STIBAL 

Václav Lojín: Trénoval jsem i se Slávií, ale jen dva měsíce

Konečně přišla zima!
Sněhová nadílka a mrazy, které jsme
zaznamenali v uplynulém týdnu,
ukázaly, že zimní období je - koneč-
ně - v plném běhu. Věřím, že se ob-
dobný ráz počasí ještě chvíli udrží a
děti si budou moci užít zimních ra-
dovánek. Bylo by třeba, aby přibylo
sněhových srážek, které by pomohly
zvýšit hladiny spodních vod. Nebudu
předjímat, vždyť před sebou máme
ještě skoro dva zimní měsíce, tak
snad si příroda poradí. 
V polovině ledna se konalo slavnost-
ní udílení audiovizuálních cen Trilo-
bit Beroun 2016. Již popáté jsem na
této prestižní akci předával jednu z
cen. Letos jsem spolu s ředitelkou
Státního fondu kinematografie He-
lenou Fraňkovou předal cenu dětské
poroty Berounský medvídek režisé-
rovi Radku Beranovi za loutkový
snímek Malý Pán. Věřím, že tímto
způsobem propaguji dobré jméno
nejen Zámeckého dvora, který je
partnerem akce, ale celých Všera-
dic. Bohumil STIBAL, Všeradice

Šedesáté narozeniny oslavil na sklonku loňské-
ho roku fotbalový »světoběžník« Václav Lo-
jín. V posledních letech je jeho jméno neod-
myslitelně spjato s klubem FK Všeradice.
Kdy a kde jsi začínal s fotbalem? 
S fotbalem jsem začínal v roce 1968 v Praze v
Řepích. Tam jsem hrál 2-3 roky od 12 let, pak
jsem se zranil, nepohodli jsme se, skončil jsem a
žáky už dohrál v Litni. Tam dorost ale nebyl, tak-
že když jsem šel v roce 1971do učení, poptala  se
maminka na Slávii, zda bych s nimi nemohl tré-
novat. Mohl, ale jen dva měsíce - nechtěli mě
pouštět z učení. Od 16 jsem hrál v dospělých Lit-
ně, v 31 letech jsem přestoupil do Třebaně a v 38
letech do Všeradic. Kolem padesátky jsem pře-
stal, myslel jsem, že už hrát nebudu a začal jsem
v Litni dělat přípravku. Jenže... Ve svých 55 le-
tech jsem se vrátil do Všeradic jako funkcionář a
nakonec došlo i na prodloužení hráčské »kariéry«.
Poslední zápas jsem hrál v září 2015 za B-tým na
Vižině a střídal za áčko v okresním přeboru.

Zkoušel jsi i jiné sporty? 
Fotbal byl jediný sport, který jsem dělal. Ve vol-
ném čase se věnuji kolu, v zimě lyžím.
Jaké jsou tvé největší úspěchy?
Nejvíce si cením, že mě chtěli dvakrát do Králo-
dvorských železáren, dnešního Králováku, kde se
tehdy hrála divize. Největším úspěchem je postup
s Litní z okresního přeboru do B-třídy v roce 1980
a postup se Všeradicemi do okresního přeboru v
roce 2013.
Jak často se momentálně objevuješ na hřišti, ať
už v jakékoli roli ? 
V sezoně vpodstatě každý týden, i když loni to by-
lo horší - půl roku mě bolelo koleno. Ale blýská se
na lepší časy a fotbalu se snad budu moci věnovat
i nadále. Kromě toho vykonávám funkci vedoucí-
ho, asistenta trenéra, pomezního či jakéhosi sp-
rávce hřiště.
Pořád tě to ještě baví? 
Jasně, že baví, hodně! Kdyby mě to nebavilo, tak
to nedělám!      Stanislav ŠEBEK, FK Všeradice

NA HŘIŠTI. Václav Lojín (v tmavém) v březnu
2014, kdy všeradické áčko změřilo síly s Karlš-
tejnem. Foto Michal ŠAMAN
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Druhý lednový víkend byl zámek v
Králově Dvoře oázou tvořivosti. Od
pátku do soboty zde své keramické

dovednosti zdokonalovaly dvě desít-
ky děvčat a kluků z karlštejnského
keramického kroužku. 
V pátek se kompletovala keramická
ryba, kterou si děti připravily na
kroužku keramiky. Během spojování
muselo každé dítě zvládnout práci s
drátem, použít kleště na štípání i tva-
rování a především zapojit fantazii a
představivost při výběru barev i tva-
rů. Zámecká večeře se konala v klu-
bovně seniorů, kterým mnohokrát
děkujeme za zapůjčení prostor. 
Děti navštívila i ředitelka ZŠ Karlš-
tejn Jiřina Janovská  s učitelkou Šár-
kou Koláčkovou, které donesly pro
děti výborné domácí zákusky.  
Historická stavba okouzlila caparty
svou atmosférou, vždyť strávit noc
na zámku je přáním snad každého
dítěte. Samozřejmě se objevili i zá-

mečtí skřítkové Všeználek, Tka-
nička a Klíčník.
Všeználek připravil dětem noční pu-
tování a zatímco malí hosté opustili
zámek, Tkanička nelenil a svázal
všechny spacáky. Klíčník nezůstal
pozadu a neustále nečekaně otevíral
dveře. V noci bylo na zámku slyšet i
cinkání klíčů. Nakonec skřítkové dě-
ti ocenili dárkem a sladkostí.
Sobotní snídaně byla doplněna vy-
právěním o tom, co se komu zdálo a
co opravdu slyšel. Dopoledne se děti
pustily do výroby keramické mozai-
ky, která všem bude připomínat zá-
mek v Králově Dvoře. Ke kerami-
kům se v sobotu přidala i výtvarnice
Hana Peterová, jež společně s krouž-
kem malování pracovala na mozai-
kové malbě.           Eva KnOpOVÁ,

Domeček Karlštejn

Hasiči zachránili psa
Karlštejn - Psa, který spadl do jed-
noho z lomů u Mořiny, zachraňova-
li 17. 1. karlštejnští hasiči. Na místě
zasahovali i jejich profesionální ko-
legové z Řevnic a Berouna.
„Šlo o týden zaběhnutého psa, který
spadl do asi patnáctimetrové hloub-
ky,“ řekl řevnický hasič Pavel Vinte-
ra. „Dva lezci slanili na dno lomu,
zvíře vyhledali, odchytili a pomocí
lezeckého náčiní jej vytáhli zpět na
hranu lomu. Zde bylo předáno maji-
teli,“ dodal s tím, že se na záchran-
né akci podílelo osm hasičů.     (mif)

Již pojedenácté jsme se 16. ledna se-
šli v karlštejnské restauraci U Janů,
kde se konal Novoroční koncert. Ja-
ko každoročně ho organizoval To-
máš Tichý ve spolupráci s Helenkou
Kolářovou z Karlštejnského kultur-
ního sdružení.
Nejprve všechny přítomné za pořa-
datele přivítal Tomáš s kontrabasis-
tou Milošem Chroustem a předal že-
zlo hostu večera, kapele Veget. Ta to
vzápětí pěkně rozjela. Mě osobně
nejvíc zaujala basistka. Ženská s
velkým Ž - nejenže hrála suprově na
basu, ale taky nádherně zpívala. Ob-
rovský potlesk nebral konce. Opráv-

něně - moc hezký zážitek! Pak na-
stoupila naše milá kapela Kapičky a
taky nezklamala. Během svého vys-
toupení představila i dvě nové sklad-
by - hezky zahrané i zazpívané. Až
jsem z toho měla husí kůži na zá-
dech. Závěr koncertu pak patřil ka-
pele Nová sekce. Vzpomněla jsem si
na loňský výrok Tomáše Tichého:
„Jsme skromní a nejlepší!“ Takřka
se to vyplnilo, jen s tím rozdílem, že
nejlepší byli všichni učinkující.
Krásná atmosféra, plný sál i zaslou-
žený potlesk za hezký hudební ve-
čer.    Text a foto Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Basistka, žena s velkým Ž, suprově hrála i zpívala

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       1/2016 (48)                

VE SNĚHU. Děti z karlštejnské škol-
ky si konečně užívají zimní radován-
ky. Nepotřebujeme ani velké kopce,
stačí nám zasněžená školní zahrada
a jaká je tu legrace! Pěkně se vyvá-
líme, zkoulujeme, postavíme sněhu-
láka a - hurá na oběd a do postýlky.
Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ

Jedno z karlštejnských dětí v Králo-
vě Dvoře.        Foto Eva KNOPOVÁ

Za keramiky dorazili skřítkové
DVĚ DESÍTKY KARLŠTEJNSKÝCH DĚTÍ NOCOVALY NA ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE

Karlštejnský zpravodaj
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Soutěž o nejlepší vánoční cukroví se
před koncem roku konala v Karlštej-
ně. Byla součástí adventních oslav, v
roce 2015 mimořádně rozšířených ze
dvou dnů na čtyři.
Všechny účastnice soutěže jsou do-
ma v Karlštejně, čestnou výjimkou
byla Lenka Hrubá ze Srbska s vyni-
kajícími vanilkovými rohlíčky. První
místo si podle odborné poroty »vy-
bojovala« Alena Nová, druhé místo
obsadila Romana Staňková, třetí
skončila Věra Kolaříková. V divácké
soutěži o nejkrásnější cukroví zvítě-
zilo Karlštejnské pekařství, druhá se
umístila opět Romana Staňková a
třetí místo patří karlštejnské cukrár-
ně U Vostřáků.
Soutěž se odehrávala přímo na karl-
štejnském náměstí, její závěrečné
vyhodnocení bohužel pokazilo poča-
sí. Ti účastníci, které déšť neodradil,
si ale výbornou atmosféru jaksepatří
užili. Srdečně zdravím všechny čte-
náře a přeji dobrý vstup do nového
roku. Romana TREŠLOVÁ,

Muzeum betlémů Karlštejn

Nejlepší cukroví peče Alena Nová
SOUČÁSTÍ LOŇSKÝCH OSLAV ADVENTU V KARLŠTEJNĚ BYLA TAKÉ SOUTĚŽ PEKAŘEK A CUKRÁŘEK

Úřad Městyse Karlštejn obdržel žá-
dost o povolení kácení 14 dřevin
(jednotlivých stromů či skupin), ros-
toucích na pozemku v katastrálním
území Poučník, jež je ve vlastnictví
Českých drah (ČD).
Komise Životního prostředí Městyse
Karlštejn zahájila v této záležitosti
řízení. Bylo posouzeno odborné zp-
racování průzkumu a péče veřejné
přístupné zeleně na pozemcích ČD k
výše uvedeným stromům i dřevinám
a nebylo nalezeno pochybení. Dále
byl vzat  na vědomí souhlas ke káce-
ní dřevin vydaný Drážním Úřadem.
V rámci zachování zeleně na výše
uvedených pozemcích vzala komise
na vědomí vyjádření týkající se řeše-

ní náhradní výsadby a vyslovila sou-
hlas s kácením. Kromě žadatele o
něm byla zpravena i Správa CHKO
Český kras.
Podrobný soupis a popis dotčených
stromů či dřevin včetně jejich foto-
dokumentace je uveden v žádosti o
povolení a v případě zájmu je možné
do tohoto spisu na Úřadu Městyse
Karlštejn nahlédnout. Toto vyjádření
publikujeme proto, aby byla infor-
mována veřejnost - kácet se totiž bu-

de v nejbližší době, v období vege-
tačního klidu. Dle vyjádření žadate-
le o povolení nejsou tyto práce naho-
dilé - jsou součástí větších úprav v
úseku Praha – Beroun. Dle mého
názoru se jedná o správný přístup
žadatele k rekultivaci krajiny. Zá-
jemcům jsem ochoten podat podrob-
né vysvětlení a předejít tím úvahám
o devastaci zeleně, které se ke mně
už donesly.           Vladimír KAbÁT,

Městys Karlštejn

Jako sběratel známek a poštovních nálepek žijící v Karl-
štejně jsem se v literatuře dočetl o poštovní přepážce tak
trochu opředené  tajemstvím. Také výskyt doručených
zásilek s R-nálepkou přímo z hradu Karlštejn je napros-
to ojedinělý. 
Od 1. 5. 1942 do 1. 5. 1945 používal poštovní úřad Bud-
ňany v době od 1. 5. do 31. 10. pro nedělní návštěvníky
hradu příležitostné hnědé razítko průměru 38 mm s ně-
mecko-českým nápisem BURG KARLSTEIN/HRAD
KARLŠTEJN (R-nálepka č. 105). Německo české R-ná-
lepky typu P4 s červeným rámečkem jsou výjimečné
tím, že nemají  jméno svého mateřského poštovního úřa-
du Budňany, nýbrž jen nápis Hrad Karlštejn. První den
používání příležitostného razítka v roce 1945 - 1. 5. - byl
současně posledním dnem používání tohoto protektorát-
ního příležitostného razítka. Dosavadní příležitostné ra-
zítko v hnědé barvě bylo znárodněno vylámáním němec-
kého názvu a bylo používáno od roku 1945 do začátku
roku 1946 společně se znárodněnými R-nálepkami. Od
roku 1945 a začátkem roku 1946 byly používány dosa-
vadní dvojjazyčné protektorátní R-nálepky, které byly
znárodněny přeškrtnutím německého názvu (R-nálepka
č. 353). Dále je vyobrazena zásilka s novým českoslo-
venským příležitostným razítkem a R-nálepkou Budňa-
ny č. 540 odeslaná dne 2. 5. 1948.
Dle sdělení přednosty poštovního úřadu ze dne 5. 5.
1948 je zřejmé, že příležitostná přepážka nepoužívala
příležitostné R-nálepky proto, že doporučených zásilek
bylo v sezoně podáváno tak  malé množství, že se jejich
tisk nevyplatil.
V roce 1950 nebyla příležitostná přepážka na hradě ote-
vřena. Poslední příležitostné razítko mělo v roce 1951
novou úpravu, bylo menšího průměru 29 mm, v horní
části mělo název poštovního úřadu Budňany a v dolní
části Hrad Karlštejn. Dnem 15. 4. 1952 došlo ke změně
názvu obce Budňany na Karlštejn a stejně tak se změnil
i název pošty. Příležitostná přepážka již nebyla v neděli

na hradě otevřena. Uvítám jakoukoliv informaci popří-
padě nález i poškozených nálepek.  Josef ČVANČARA,

Karlštejn

POROTCE. Jiří Babica při ochutná-
vání cukroví.       Foto Eva Jůnová

Karlštejnské aktuality
* Koncert pro Karlštejn se usku-
teční 20. 2. od 18.00 v karlštejnské
restauraci U Janů. S písničkářen Mi-
roslavem Palečkem vystoupí Pavlí-
na Jíšová a Adéla Jonášová.     (smk)
* U požáru komína rodinného do-
mu v Karlštejně zasahovali 20. 1.
večer místní dobrovolní a řevničtí
profesionální hasiči. Pomocí suché-
ho štěrku sráželi hořící saze a vybí-
rali je. Po likvidaci byla majiteli na-
řízena dohlídka.    Pavel VINTERA
* Ředitelství policie Středočeského
kraje disponuje několika desítkami
volných míst, i na Berounsku. Lze za-
ručit, že uchazeči z našeho okresu,
kteří projdou přijímacím řízením, tu
budou sloužit. Zájemci se mohou
hlásit na: krps.op.nabo-ry@pcr.cz,
607 007 948. Hedvika ŠMÍdOVÁ,

Policie ČR Karlštejn

Najdou se někde unikátní R-nálepky?
NA HRADĚ KARLŠTEJN FUNGOVALA PŘÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVNÍ PŘEPÁŽKA

S kácením stromů jsme souhlasili!

NAJDOU SE? Hledané R-nálepky z poštovny na hradě
Karlštejn. Foto ARCHIv J. ČvAnČARY

Mlha přede mnou, mlha za mnou a
Karlštejn pode mnou...

Foto Markéta FÍLová

Karlštejnské obrázky
Se zajímavými záběry Karlštej-
na i jeho okolí vás počínaje po-
sledním číslem roku 2015 prost-
řednictvím svých fotografií se-
znamuje obyvatelka městyse
Markéta FÍLOVÁ. (NN)

VYHRÁLA VAŘEČKU. Alenka Nová, vítězka soutěže o nejlepší vánoční cuk-
roví, která se konala 13. prosince v Karlštejně. Cukroví hodnotila porota v
čele se známým kuchařem Jiřím Babicou, který se vyjádřil velmi pochvalně
o jejím cukroví a nabídl jí spolupráci! Aby ne - vždyť Alenka jezdí už roky
péct na zámek Žleby. Byla to dobrá akce, škoda, že tam přišlo tak málo lidi-
ček. Tak snad příště! Text a foto Eva Jůnová, Karlštejn
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Osovský PROVAS

Zpívání u jesliček - koncert pro děti
i dospělé - se konalo krátce před vá-
nočními svátky v osovském kostele.
Tato tradiční akce má svůj původ ve 
vánočním zpívání 2002, kdy se v bý-
valé sokolovně konalo sváteční od-
poledne a návštěvníci se následně
přesunuli do zámeckého parku ke st-
romku, kde je čekalo malé předsta-
vení inspirované vánočním příbě-
hem. Posledních několik let už není
zámecký prostor k dispozici, proto
se akce začala konat v kostele, kde
bývají pro tuto příležitost vystavené
jesličky. Dětí i dospělých k velké ra-
dosti  organizátorů přišlo letos op-
ravdu hodně a byl pro ně opět při-

praven pestrý program. Na úvod za-
zpívala paní Alena Packová s dětmi
Lucinkou, Petruškou a Viktorem
dětské i zimní písničky. Jejich vys-
toupení vneslo okamžitě mezi pří-
tomné milou atmosféru a dobrou ná-
ladu. Následoval program sestavený
Petrem Kafkou, který pro nás připra-
vil vystoupení mladých akordeonis-
tů i pěveckého souboru Kopretiny.
On sám a další multiinstrumentalista
Václav Bolina nás průběžně těšili

zpěvem a hrou na různé nástroje.
Vyslechli jsme mimo jiné skladby
Bachovy, Koželuhovy, Bílkovy,
Smetanovy, Buxtehudeho, Kafky či
Lennona a v závěrečné části samo-
zřejmě přišly na řadu krásné vánoč-
ní písně a koledy. Na úplný konec
nás čekalo milé překvapení, kdy oba
výše zmínění muzikanti zahráli před
kostelem na rozloučenou další kole-
dy. Bylo to celé velmi krásné a svá-
teční, podávalo se malé občerstvení,
každé dítě dostalo drobný dárek. 
Na Štědrý den o půlnoci jsme se v
kostele sešli na slavnostní bohosluž-
bě, kterou celebroval kněz Karel
Biško. V promluvě nám připomněl,
že člověk by se neměl starat jen o
své tělo, ale také o duši. Mši dopro-
vázel vánočními písněmi a koledami
dechový soubor. Úvodem zazněly
nádherné fanfáry J. I. Linka, na zá-
věr slavná vánoční píseň Narodil se
Kristus Pán. Kostel byl zcela zapl-
něn. Marie PLECITÁ, Osov

Malí i velcí zpívali u jesliček
V OSOVSKÉM KOSTELE SE KONAL KONCERT A TRADIČNÍ PŮLNOČNÍ MŠE

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  1/2016 (125)

VŠICHNI KRÁLOVÉ. Osovští »krá-
lové« letos utvořili dokonce tři sku-
pinky a chodili dvakrát - 3. ledna v
Osovci a 10. ledna v Osově.

Foto Marie PLECITÁ

Tři králové chodili letos
dvakrát a bylo jich - devět!
Letos se již poosmé konala během nedělních od-
polední 3. ledna v Osovci a 10. ledna v Osově Tří-
králová sbírka 2016, která v celostátním měřítku
začala na Nový rok a skončila 14. ledna. V naší
obci je pořádaná ve spolupráci s Charitou Řevni-
ce a peníze z ní získané budou použity na pomoc
těm nejpotřebnějším. Řady našich koledníků pu-
tujících ve třech skupinkách citelně omládly, tak-
že jsme v jedné z nich docílili věkového průměru
necelých 5 let. Letos od domu k domu statečně
putovali Petruška, Lukášek, Samíček, Linduška -
ta nezapomněla vzít s sebou i malého Ježíška v
podobě panenky, Nikolka, Viktor, Daneček, Lu-
cinka a Josífek - seřazeno od nejmladších (necelé
3 roky) po nejstaršího (11 let). Děti byly ukázně-
né a trpělivé, nestěžovaly si na zimu, ač počasí
během sbírky v Osovci bylo opravdu drsné, u
každého domu zahrály či zazpívaly a celkově vz-
buzovaly velmi radostný pocit. Snad i proto byla
odezva ze stran občanů stejně příjemná a vybralo
se hodně peněz. Do sbírky je možné přispět celo-
ročně prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru
DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena DMS je 30
Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč).      (map)

Zastupitelé schválili
přebytkový rozpočet
Zastupitelé obce Osov schválili 29.
12. rozpočtový výhled obce na roky
2016 - 2020. Dále byl schválen pře-
bytkový rozpočet na rok 2016. Roz-
díl mezi příjmy a výdaji činí
150.000 Kč; bude použit na splátku
úvěru čerpaného na budovu čp. 2
(COOP a MŠ). 
Před Vánocemi se konala finanční
kontrola v ZŠ Osov - nebyly shledá-
ny žádné nedostatky. Zastupitelstvo
dále schválilo podání žádosti o dota-
ci z rozpočtu Středočeského kraje
(Fond rozvoje obcí a měst) na opra-
vu střechy mateřské školy a závazek
finanční spoluúčasti v minimální
výši 5 %. Zastupitelé rovněž schvá-
lili podání žádosti o prodloužení do-
hody s Úřadem práce ČR o poskyt-
nutí příspěvku pro jednu pracovnici
OÚ. Marie PLECITÁ, Osov

Okrašlovací spolek 
KOS má patnáct členů
Kulturní a okrašlovací spolek Osov
(KOS) byl ustaven 10. ledna. Schůzi
předsedal Josef Kozák. Patnáct ob-
čanů, kteří se dostavili a splňují da-
né podmínky, se stali členy spolku.
Všichni schválili stanovy ve znění,
které je vyvěšeno na informačních
tabulích. Předsedou spolku a statu-
tárním orgánem byl zvolen Pavel
Čaboun, místopředsedkyní Jana
Matějková. Účelem činnosti spolku
je rozvoj společenského a kulturní-
ho života obce Osov a Osovec i och-
rana kulturního bohatství a krajinné-
ho rázu. Za tímto účelem spolek po-
řádá kulturní, společenské a spor-
tovní akce i zkrášlovací aktivity v
Osově a okolí. Členem se může stát
fyzická nebo právnická osoba, která
má zájem se aktivně podílet na spo-
lečenském a kulturním životě Oso-
va. Členský příspěvek činí 100 Kč
za rok. Marie PLECIÁ, Osov

Děti sehrály ve školce příbuzným pohádku

Kněz Karel Biško při půlnoční boho-
službě.            Foto Marie PLECITÁ

Intenzivně prožívaly závěr roku děti v osovské školce.
Vyráběly a malovaly stromečky, ozdobičky, betlémy,
učily se básničky i písničky, četly a povídaly si o Ježíš-
kovi, vánočních zvycích i tradicích. Nedlouho před svát-
ky pak pozvaly do školky rodiče, babičky, tety, souro-
zence..., aby jim zazpívaly, zatančily a zahrály pohádku.
Příbuzní se sešli v hojném počtu, třída byla zaplněná do
posledního místa. Malí herci bez obav předvedli vše, co
se naučili během prosince. Rodičům předali vlastnoruč-
ně vyrobená a podepsaná přáníčka i dárečky. Pod vá-
nočním stromečkem našly děti nové stavebnice, hry a
skládačky. Do her a stavění se zapojili i dospělí. Ti se
mohli na chvilku v předvánočním shonu zastavit, popo-
vídat si, občerstvit kávou, čajem a medovými perníčky. 
Text a foto Eva NÁDVORNÍKOVÁ, MŠ Osov
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„Neřekneme vám přesně, kdy se příběh odehrává.
I skutečnosti a události, o kterých se zde hovoří,
jsou nějaké zmatené. Jen místo se zdá na první
pohled nezpochybnitelné - hospoda. Ale ani to ne-
musí být nutně pravda, neboť jak praví toltécký
šaman: Nevytvářejte si domněnky, všechno může
být nakonec úplně jinak...“
Tak začíná nová hra Kdyby tady bylo pivo, kterou
16. 1. uvedlo osovské Divadlo ze stodoly před za-
plněným sálem v bývalém hostinci U Kafků ve
Skřipli. Hru napsal Josef Kozák, který má také
největší podíl na jejím uskutečnění. Se svými ko-
legy herci ji začal oživovat loňského jara, naplno
se do zkoušení pustili v září a za necelé čtyři mě-
síce mohla být premiéra. Jedná se o svěží zábav-
né dílo, kde se u společného stolu setkávají rozto-
divné postavy (indián, žid, pastor, námořník, sed-
lák, šaman...), které houževnatě lpějí na svém: tu
na judaismu, tu na křesťanství či toltéckých čty-
řech dohodách. Hlavní dějová linka je jednodu-
chá: mladý kovboj miluje dceru sedláka Jíry, ale

ten jejich lásce nepřeje, nicméně, nakonec jim dá
požehnání. Přesto je pointa velice nečekaná... 

Úsměvná hra je prokládána hudbou a písněmi, je-
jichž texty napsali Pavel Čaboun, Jiří Hála a Josef
Kozák, hudba je zčásti převzatá, zčásti dílem opět
P. Čabouna, který je pro divadlo nejen hereckým
objevem, ale také pomocníkem. Jeho dílem je te-
chnika a hraje i na několik hudebních nástrojů. S
ním tvoří orchestr Lukáš Jahoda, Pavlína Čabou-
nová a Lucie Sedláčková. I ostatní herci - Josef
Kozák, Petr Novotný, Zdena Seidlová, Luboš Va-
ňata, Filip Jandus, František Šebek, Standa Hou-
ba, Lukáš Jahoda, Lucie Sedláčková, Anna Sed-
láčková a Markéta Šebková - zaslouží za svůj vý-
kon uznání. Svých rolí se zhostili výborně, s vel-
kým nasazením. Scéna je dílem Standy Houby,
technickou spolupráci zajišťuje Pavel Zavadil,
hudba je v režii Petra Novotného. Protože před-
stavení bylo okořeněno vtipy skutečně vtipnými,
odcházeli rozesmátí diváci do mrazivého večera s
příjemným pocitem smysluplně strávených dvou
hodin. Divadlo zřejmě poputuje i do dalších míst
na Podbrdsku.                   marie PleCITá, osov

Na tradiční vánoční besídce a jar-
marku se před vánočními svátky
představili osovští školáci. Děti uká-
zaly své umění při přednášení, tanci,
cvičení při hudbě, hře na nástroje,

předvedly se jako jako herci, zpěvá-
ci i konferenciéři. Po skončení před-
stavení se začaly tvořit řady před 2.
třídou, kde byl nachystán jarmark.
Prodávaly se rozmanité výrobky,
které pocházely z vánočních dílen.
Během chvíle na prodejních pultech
nezbylo téměř nic. 
Poslední dny před vánočními prázd-
ninami se děti ve škole už neučily,
ale povídaly si, zkoušely vánoční
zvyky, ochutnávaly přinesené cukro-
ví a zpívaly koledy. Pod vánočními
stromečky si všichni rozbalovali dá-
rečky. Jak už se stalo zvykem, nav-
štívily děti osovský kostel, kde jim

Marie Plecitá vyprávěla o narození
Ježíška i o tom, proč si stavíme do-
ma betlémy. Kostelem zněl zpěv ko-
led a všichni se naladili na Vánoce.
Po prázdninách jsme se opět vrátili
do školních lavic. Sešli jsme se v tě-
locvičně, kde ředitelka všem popřála
úspěšný vstup do nového roku a pak
už jsme společnými silami rozbalili
dárečky, které nám Ježíšek nadělil
pod naším stromečkem.
Příchodem Tří králů, 6. ledna, končí
vánoční období.  Páťáci si zahráli na
Kašpara, Melichara i Baltazara a
obešli ostatní spolužáky, aby jim za-
zpívali koledu a popřáli do nového

roku hodně štěstí. Křídou napsali
nad dveře zkratku K+M+B 2016 a
všem popřáli pohodu a klid. Neza-
pomněli ani na své mladší kamarády
ve školce a pracovníky obecního
úřadu i místního obchodu. 

Soňa KoCmanová, ZŠ osov

Dárečky si děti rozbalovaly i ve škole 
Páťáci si zaHráli na kašPara, melicHara i balTazara a Přáli DO nOvéHO rOku šTěsTí

Představení bylo okořeněno vtipy opravdu vtipnými...

Tříkrálová sbírka se poprvé konala také v Hatích

Huráááááááááá, konečně - už je
tu! Kdo? Sníh, snížek, snížeček... a
zimní radovánky ve škole. Není nic
lepšího, než mít tělocvik venku a
vyrazit na boby. Sněhu sice není
moc, ale nám to stačí. Mráz a slu-
níčko nám připravily úžasnou po-
dívanou. Doufejme, že si sněhu
ještě dlouho užijeme. Text a foto

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov
ŠKOLNÍ NADÍLKA. Vánočních dárků se osovské děti dočkaly i ve své škole.

Foto Soňa KOCMANOVÁ

NA SCÉNĚ. Část protagonistů divadelního kusu
Kdyby tady bylo pivo.        Foto Marie PLECITÁ

Osovské aktuality
* obnovený osovský masopust se
koná 13. 2. od 13.30. Začne maso-
pustní fraškou u kapličky v Osovci,
poté půjde průvod Osovcem a Oso-
vem. Plánovaný konec je v hospodě
U Sv. Donáta kolem 16.00.      (map)
* K zápisu do 1. ročníku ZŠ Osov
přišlo 22. ledna 22 dětí. Za píli i od-
vahu byly odměněny pamětním lis-
tem a dárky od děti z družiny.   (sok)

Vánoční svátky není jen pár dnů ko-
lem Štědrého večera, patří k nim i
symbolický závěr v podobě obchůz-
ky Tří králů, která připadá na 6. 1. Z
Ladových obrázků si každý předsta-
ví trojici malých chlapců v bílých
ministrantských šatečkách. Dříve s
nimi chodil i jejich »nadřízený« -
kněz. Společně měli požehnat a pro-
vést ochranu obydlí i chlévů před
špatnostmi, které by je v nastalém
roce mohly potkat. Doba se změnila
a všeobecný dostatek obrátil naruby
i tuto zvyklost. Už nechodí kněz, aby
lidem pomohl, ale jsou to naopak
koledníci, kteří žádají o pomoc pro
jiné. Jejich úkolem je připomenout
lidem, že mohou po chvílích vlastní

hojnosti přispět i těm méně spokoje-
ným v podobě charitativní Tříkrálo-
vé sbírky. 
V Hatích není mnoho věřících, kteří
by viditelně praktikovali svou víru.
Kostel tu nikdy nestál, jen kaplička,
a Tři králové podle pamětníků léta,
nebo dokonce nikdy nechodili. Jiné
zvyky se ale dodržují. Proto nebyl
nikdo z místních moc překvapený,
když se jim za vrátky objevily tři po-
stavičky v kostýmech orientálních
mudrců a nabízely vinšování k nové-
mu roku. Kdo je pustil blíže k domu,
zasloužil si i zápis jejich iniciál K +
M + B + 2016. Na oplátku mohl při-
spět na Tříkrálovou sbírku, jejíž po-
kladničku nesl černý Baltazar. Jak se

ukázalo, lidé charitativní sbírku dob-
ře znají a ochotně přispívali. Peníze
dostala Farní charita Řevnice, která s
nimi naloží podle svých záměrů. Dík
patří Petru Komárkovi, který nám
ochotně a povzbudivě pomohl vše
zajistit. Podle něj je výtěžek z letoš-
ní Tříkrálové sbírky ve farnosti Řev-
nice a okolí 141.152 Kč.  
Kromě radosti ze získaných peněz
nám zůstal dobrý pocit z vlídného
přijetí i veselé zážitky. Postarali se o
ně hlavně různí více či méně hroziví
psi za vrátky i nějaká ta sladkost, jež
přibyla v košíku. Kromě přání vyda-
řeného roku slíbili koledníci, že se za
rok vrátí, tak doufám, že dodrží slo-
vo.  Jitka Chlebounová, hatě

Soutěže Obrázky pro Snoopyho se
zúčastnili osovští prvňáčci. Úkolem
bylo namalovat nejoblíbenější hrač-
ku. Plyšového Snoopyho - za vítězný
obrázek ve své kategorii získala Iva
Vrhelová. Gratulujeme!

Text a foto Soňa KOCMANOVÁ

Hurááááá, je tu sníh!

NA KOLEDĚ. Tříkráloví koledníci. 
Foto Jitka CHLEBOUNOVÁ
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Rodiče se dívali, jak se učí jejich děti
ZÁPIS DO ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY SE LETOS PONESE V POHÁDKOVÉM DUCHU

Zadní Třebaň - Zápis do Základní
školy Zadní Třebaň se koná 10.
února od 13 do 18 hodin. 
Letošní zápis se ponese v pohádko-
vém duchu. „Předloni se u nás bu-
doucí prvňáčci vydali do Sněhuláko-
va, loni jsme se prozpívali z písničky
do písničky a letos se s dětmi vydá-
me za pohádkou,“ uvedla ředitelka
Pavlína Fialová. Pro děti budou při-
pravena stanoviště, na nichž budou
plnit různá zadání: prostorovou i

pravolevou orientace, kresbu posta-
vy, hrubou a jemnou motoriku, dějo-
vou posloupnost, vyjadřovací schop-
nosti, znalost geometrických tvarů...
„Nejdůležitější není to, co má dítě
pečlivě naučené z domova a u zápi-
su to přetlumočí. Velmi podstatná je

zralost sociální - zda je dítě schopno
se od rodiče odpoutat a řešit úkoly
samostatně,“ dodává ředitelka.
Zápisu v Zadní Třebani předcházel
Den otevřených dveří místní školy.
Rodiče - a dorazilo jich hodně - se
zajímali o přijetí svých dětí do příš-

tího prvního ročníku. Přišli i ti, kteří
zde své díte již mají, aby zhlédli vý-
uku v hodinách. „Vypadá to, že to
bude nejsilnější první ročník za po-
slední roky. Na přijetí se dotazují ne-
jen rodiče ze Zadní Třebaně, ale i z
okolních obcí,“ sdělila Fialová.
Díky stálému pedagogickému sboru,
kvalitní práci i dobrému vedení,  zís-
kala místní málotřídka zpátky svoji
dobrou pověst, kterou kdysi měla.  

Petra FRÝDLOVÁ

Řevnice - Být lépe vidět. To je hlavní poslání
bezpečnostně-preventivní akce, během níž řev-
nická městská policie rozdala dvěma stovkám
dětí na přechodech reflexní pásky. Nákup sa-
monavíjecích náramků financovalo město, akci
posvětil řevnický starosta Tomáš Smrčka.
„Pásky jsme rozdávali ve středu 20. 1. ráno, v ča-
se, kdy chodí děti do školy, na dvou přechodech:
na náměstí Jiřího z Poděbrad a nad obchodním
domem Coop,“ potvrdil velitel městské policie
Jiří Dlask. Podle něj patří právě přechod na řev-
nickém náměstí k nejfrekventovanějším. Za nej-

nebezpečnější ale označil přechod o několik desí-
tek metrů níže u řevnické fary. „Není osvětlený,
navíc při cestě od Mníšku je za zatáčkou, takže je
hůře vidět,“ řekl Dlask s tím, že děti zároveň pou-
čovali o tom, jak správně přecházet. 
Výhodou náramků je jejich rychlé a snadné pou-
žití. „Všiml jsem si, že se děti často pohybují pří-
mo v silnici, třeba na koloběžce, a kolikrát nejsou
vůbec vidět,“ řekl místní podnikatel Miroslav Je-
línek, který s nápadem na »páskování« přišel.
Podle starosty Smrčky budou podobné akce zřej-
mě pokračovat. „Chceme si ji vyhodnotit a zjistit

zpětnou vazbu od školy. Pokud bude úspěšná, rádi
bychom ji zopakovali,“ uvedl první muž Řevnic,
jenž bezpečnost chodců označil za jeden z úkolů
radnice. „Například v rámci rekonstrukce ulic u
školy jsme vybudovali vyvýšené křižovatky, jsou
zde vyznačeny cyklopruhy,“ dodal.
Reflexní prvky jsou podle novely vyhlášky o pro-
vozu na pozemních komunikacích od ledna po-
vinné pro všechny, kteří se pohybují za snížené vi-
ditelnosti a v noci mimo obec. Pokud na oblečení
budou reflexní prvky chybět, hrozí chodcům po-
kuta až 2.500 korun. Pavla NOVÁČKOVÁ

Řevničtí se budou
zapisovat 11. února
Řevnice - Zápis do prvních tříd ZŠ
pro školní rok 2016/2017 se v Řev-
nicích koná 11. 2. od 14 do 19.00. K
zápisu do budovy I. stupně v Revo-
luční ulici přijdou děti, jež do 31. 8.
dovrší šest let. S dítětem přijde zá-
konný zástupce a přinese s sebou:
rodný list dítěte, svůj občanský prů-
kaz, u cizinců pas,  případně rozhod-
nutí o odkladu školní docházky. Zá-
konný zástupce přihlásí dítě k zápi-
su i v případě, že se nemůže dostavit
- např. pro nemoc. V případě žádos-
ti o odklad vyplní rodič příslušný
formulář a doručí do školy nejpo-
zději do 31. 5. Pokud mělo dítě loni
odklad, přijde k zápisu znovu. K zá-
pisu mohou přijít i pětileté děti, jež
dovrší šest let v období od září do
konce prosince 2016, pokud doloží
doporučující vyjádření. Na strán-
kách školy si můžete  zarezervovat
přesný čas zápisu. Náhradní termín
zápisu je stanoven na 18. 2. od 13 do
14.00. Budoucí prvňáčci se mohou
do školy přijít podívat 9. 2. od 9.45
do 10.45 hodin.  (pef)

Největší úsilí patří od loňského září
ve Svinařích nejrozsáhlejší investič-
ní akci této obce - výstavbě II. a III.
části vodovodu, I. a II. části kanali-
zace a čistírny odpadních vod
(ČOV). I přes komplikaci s výku-
pem pozemků pokračují práce dle
harmonogramu. Jeho aktualizovaná

podoba je zveřejněna na stánkách
obce www.svinare.cz. ČOV má být
hotová do konce října 2016, celý
projekt pak bude dokončen v listo-
padu 2017. 
Se stavbou jsou bohužel spojeny i
nepříjemné záležitosti jako je ome-
zený průjezd obcí, znečištění silnic,

uzavírky apod. Prosíme všechny ob-
čany o trpělivost a shovívavost. Ři-
diče, kteří kvůli uzavírce Zadní Tře-
baně projíždí každý den Svinařemi,
prosíme o dodržování snížené rych-
losti 30 km/h - je to hlavně z důvodu
bezpečnosti.    Lucie BOXANOVÁ,

Svinaře

Buďme k sobě při parkování ohleduplní!

Horymír propaguje
své akce na webu
Podbrdsko - Do šestnáctého roku
své existence vstoupil letos dobro-
volný svazek obcí Horymír. Nyní
sdružuje deset obcí na Podbrdsku
od Svinař po Velký Chlumec. 
Obyvatelům nejen svých obcí přiná-
ší informace o dění v tomto regionu
na webu www.horymir.net. Nově je
možné na web posílat informace o
akcích, které se v mikroregionu a je-
ho sousedství konají. Stačí na strán-
kách vyplnit formulář, v němž pořa-
datelé uvedou, kdy a kde se akce ko-
ná i kdo ji pořádá. Kliknutím pak lze
formulář odeslat. Po schválení bude
akce zdarma uveřejněna na webu.
Formulář mohou použít i další zá-
jemci pro uveřejnění článků o dění v
regionu. Horymír sdružuje obce Lá-
žovice, Vižina, Skřipel, Velký Chlu-
mec, Nesvačily, Podbrdy, Skuhrov,
Svinaře, Vinařice a Všeradice. (pan)

Čistírna odpadních vod má být hotová do konce října

Řevničtí strážníci rozdávali školákům na přechodech reflexní pásky

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lety se koná 27. 1. od 19.00 v
obecním sále U Kafků. Na programu
je mj. spolupráce Letů s Městskou
policií Řevnice. (bt)
* Den otevřených dveří pořádá 3. a
9. 2. od 10 do 12.00 a od 15 do 17.00
školka Jeden strom v Lipencích-
Dolních Černošicích. (al)
* Konkurs na místo ředitele místní
základní školy vyhlásila Rada města
Řevnice. Přihlášku, životopis , kon-
cepci rozvoje školy a další předepsa-
né dokumenty musí uchazeči o místo
doručit do podatelny MěÚ Řevnice
do 18. března.       Tomáš SMRČKA
* V lednu začala druhá vlna průzku-
mu spokojenosti obyvatel v Černoši-
cích. Oproti první vlně je tentokrát
dotazník dostupný pouze na interne-
tu http://cernosice.enazor.cz. Otázky
jsou zaměřeny na aktuální záležitos-
ti: lávku mezi Černošicemi a Lipen-
cemi, podjezd trati, frekvence vlaků
i výherní automaty. (ač)
* Poplatky za psy zůstávají ve Svi-
nařích stejné jako loni: 100 Kč za 1
psa, 150 Kč za každého dalšího. Ne-
mění se ani poplatky za odvoz odpa-
du. Oba poplatky musí být uhrazeny
do 31. 3. Podrobné informace včetně
možností platby a přesných částek
najdete na webu obce. Neoznačené
nádoby se nebudou od dubna vyvá-
žet. O termínech svozu nebezpečné-
ho odpadu bude OÚ informovat. Od-
vážet by se měl 2x za rok.          (box)
* K likvidaci stromu, který padl na
silnici mezi Karlíkem a Dolním Ro-
blínem, byli 15. 1. před půlnocí po-
voláni řevničtí profesionální hasiči.
Strom rozřezali a odklidili mimo vo-
zovku. Pavel VINTERA

Kdesi jsem nedávno četla slogan: Na tomto místě zaparkují dva řidiči, ne-
bo jeden idiot! Musím říci, že mi vytane na mysl skoro každé ráno na par-
kovištích u řevnického nádraží. Styl parkování některých spoluobčanů
totiž tento slogan dost vystihuje. Dokonce by mohl dát námět hře Zaparkuj
přes dvě místa, sleduj, jak soused beznadějně objíždí kolem dokola a zou-
fale hledá místo k zaparkování!  Adrenalin stoupá, čas neúprosně běží a
termín odjezdu vlaku se blíží (na druhou stranu je tu dost velká šance, že
bude - opět - vlak z nějakého důvodu opožděn). Parkování na nádraží není
vyznačeno parkovacími pruhy, tedy záleží na každém z nás, jak auto umís-
tíme. Pojďme být k sobě ohleduplní a myslet i na souseda, který může při-
jet hodinu po nás! A ještě jeden vzkaz pro všechny, kteří se snaží u Lidlu v
Letech zaparkovat co nejblíže nákupním vozíkům. Opravdu jsou první dvě
místa vyznačená a rezervovaná pro auta s kočárky. Věřte mi, že upoutat
dítě do autosedačky v parkovacím pruhu standardních rozměrů vyžaduje
leckdy dost akrobatické výkony. Proto prosím: nechte ta dvě místa pro nás,
matky, nebo invalidy. Díky!            Text a foto Lucei BOXANOVÁ, Svinaře

PŘIŠLI SE PODÍVAT. Jak se učí jejich děti, se přišli 19. ledna do zadnotře-
baňské školy podívat rodiče. Foto Pavlína FIALOVÁ
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Kojoti deklasovali IQ Ouvey 11:1!
ZA VODOU V ŘEVNICÍCH POKRAČOVAL DVĚMA KOLY DEVATENÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE BANDY CUP

řevnice - Devatenáctý ročník tur-
naje v pozemním hokeji Bandy cup
pokračoval na řevnickém hřišti za
vodou dalšími dvěma koly.
V sobotu 16. 1. bylo na programu 2.
kolo základní části. „Stejně jako v
kole prvním byla klání velmi vyrov-
naná - za jeden hrací den se zrodily
čtyři nerozhodné výsledky. To v mi-
nulosti nebylo zcela běžné, například

za celý minulý ročník bylo remízo-
vých výsledků pouze 8,“ uvedl jeden
z organizátorů turnaje Lukáš Baleja.
Jediným zcela jasným výsledkem to-
hoto dne byl debakl Bostonu, který
Kojoti přestříleli 8:2. Vedoucím a zá-
roveň nejproduktivnějším týmem zů-
stali právě Kojoti s dvoubodovým
náskokem před IQ Ouvey a Samotá-
ři. Tabulku uzavíral Boston bez bo-
du. V čele kanadského bodování se
usadil se ziskem 10 bodů (6+4) Ota
Krejza z Kojotů, střelcům vládl ka-
nonýr IQ Ouvey Michael Sklenář. 
Další hrací den 23. 1. hodně ovlivni-
la nepřízeň počasí. Noční sněžení za-
sypalo hřiště několikacentimetrovou
vrstvou. „Za velké námahy se nám
povedlo hřiště uvést do provozu-
schopného stavu, avšak i tak se na
něm hráči spíše klouzali a vznikaly
velice zábavné momenty,“ popsal
Baleja s tím, že všichni naštěstí vy-
vázli bez zranění. 
Výsledky třetího kola pořádně zamí-
chaly průběžnou tabulkou. S 12 body
se do čela probojovali obhájci loň-
ského prvenství z družstva Bája Pic.

„Ani jednou jsme nezaváhali, slavili
tři vítězství a vyslali důrazný signál
všem soupeřům, že chceme navázat
na výsledky z posledních let, kdy
jsme byli zřídkakdy k poražení,“

uvedl Baleja, který je členem zmiňo-
vaného týmu. Jen o skóre jsou na
druhém místě Samotáři, třetí místo se
ziskem 10 bodů drží Kojoti před IQ
Ouvey. Na posledním místě je zatím
Boston. I přes nepříznivou pozici ale
mohli hráči Bostonu slavit první le-
tošní bod za remízu s Citrus Team.
Zrodil se i největší debakl ročníku -
Kojoti deklasovali IQ Ouvey 11:1.
„Na debaklu se nejvíce podílel Vít
Němeček, který v zápase zaznamenal
9 kanadských bodů za 5 gólů a 4 asi-
stence,“ řekl Baleja. „Tímto počinem
se také dostal do čela kanadského bo-
dování se ziskem 16 bodů (11 gólů a
5 asistencí),“ dodal. Nejlepším střel-
cem je další »kojot« Michal Vele-
chovský s dvanácti přesnými zásahy.

Miloslav FRÝDL

Tabulka po třetím hracím dni:
1) Bája Pic - 12 bodů, 31:18
2) Samotáři - 12, 21:16
3) Kojoti - 10, 38:24 
4) IQ ouvey- 10, 28:32
5) L. a. Kings - 7, 17:15
6) Citrus Team - 7, 21:28
7) Boston - 1, 17:40

ZIMNÍ BĚH. 4. ročníku Zimního bě-
hu Litní a zámeckým parkem se 16. 1.
v dětských i dospělých kategoriích
zúčastnilo 219 běžců. Nejrychlejší byl
Jan Valášek ze Spartaku Praha 4,
který trať dlouhou 6925 m zvládl v
čase 23:52.   Jana KRTKOVÁ, Liteň

Foto Karel TŮMA

Jubilejní - devadesátou - sezonu národní házené v
Řevnicích zahájili muži 16. 1. osmifinálovým tur-
najem o Český pohár v Čakovicích.
Jediné vítězství stačilo jen na 4. místo, postup si
zajistily Čakovice a Ejpovice. 
řevnice – Čakovice 10:14
řevnice – Příchovice 14:15
řevnice – Raspenava 18:15
řevnice – ejpovice 10:12
O víkendu 23. a 24. ledna jsme se stali spolupořa-
dateli základních kol ZHP v mládežnických kate-
goriích. Turnaj mladších, na který se již chystali
také naši nováčci (Martin Trnka, Dominik Šmaus,
Oliver Pikal, Čeněk Šupáček) byl odložen na 21.

2. do Prahy. Nemoce či lyžařské výlety se projevi-
ly i na účasti starších, proto byli kluci nuceni ode-
hrát celý turnaj jen v sedmi hráčích! Dopadli stej-
ně jako muži - jedno vítězství stačilo na 4. místo.
řevnice – Modřany 0:9 
Příliš velký respekt ze soupeře svazoval našim
borcům ruce i nohy.
řevnice – Bakov 5:16 
Branky: Zavadil 3, o. Kolomazník, Kočí
Házenou jsme začali hrát až ve druhém poločase.
Příliš pozdní probuzení.
řevnice – Spoje 14:8 
Branky: Zavadil 7, o. Kolomazník 4, Kočí 3
Rok tedy příliš dobře nezačal, ale omluvme to

nepřítomností těch zkušenějších. Na kategorii do-
rostu nemáme dost hráčů, přesto zastoupení na re-
publikovém turnaji mít budeme. Za Čakovice, kte-
ré si účast vybojovaly, v brance nastoupí náš Lu-
káš Martin. Turnaj se bude hrát v březnu v řevnic-
ké hale. Nedělní dívčí turnaje se nás netýkají, pro-
tože v takových kategoriích účast nemáme.
Závěrem si dovoluji připomenout házenkářský ka-
lendář na rok 2016. Zatím mě těší připomínky k
jeho »narození« a již můžu i poděkovat několika
zájemcům, kteří si jej pořídili. Budou k mání i od-
znaky k devadesáti letům vzniku národní házené v
Řevnicích. Oslavy budou směřovány k měsíci
září. Petr HoLÝ, řevnice

Řevničtí »národní« házenkáři zahájili devadesátou sezonu
MUŽI I STARŠÍ ŽÁCI SKONČILI NA TURNAJI ČTVRTÍ, KLÁNÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ BYLO PŘESUNUTO NA ÚNOR

Dobře si vedli
tenisté Sport-
clubu Řevnice
na středočes-
kých přeborech
mladšího žact-
va. V konkuren-
ci 27 hráček vy-

bojovala desetiletá Martina Kolaří-
ková bronzové medaile ve dvouhře i
čtyřhře a jen těsně jí unikl postup na
mistrovství republiky. O totéž se mů-
že pokusit ještě za rok, kdy ji čeká
poslední sezona v této věkové kate-
gorii a bude v ní patřit k favoritkám.
Mezi žáky měl talentovaný řevnický
odchovanec Matěj Šolc těžký los, už
ve čtvrtfinále narazil na druhého na-
sazeného Jonáše Padevěta z Černo-
šic a podlehl mu 1:6, 2:6. Stejně jako

Kolaříkové se mu ale podařilo uhrát
třetí místo v deblu a odjet z přeborů
v Poděbradech se ctí. (šv)

Dvojnásobná medailistka Martina
Kolaříková.                  Foto ARCHIV

Na halu vybrali miliony
Sbírka na stavbu sportovní haly u
ZŠ Černošice organizovaná pod
mottem Společně to dáme, překona-
la cílovou částku 10 milionů korun.
K 15. 1. 2016 bylo na kontě přesně
10 198 825 Kč. 
První peníze do veřejné sbírky se
vybraly na benefičním koncertu v
lednu 2014. V únoru 2015 jsme po-
ložili malované základní kamínky a
stavba začala. Na halu přispěli ti,
kdo si koupili benefiční kalendář
místních sportovních spolků. Něko-
lik firem halu podpořilo bezplatným
poskytnutím služeb či výrobků.
Hlavní dík patří dárcům, již přispěli
většími či menšími částkami, a Věře
Čáslavské, která projekt zaštítila
svým jménem a tváří. Výraznou mě-
rou přispěl program adopce sedadel
v budoucím hledišti haly.
Účet sbírky je nadále otevřen, doda-
tečně vybrané peníze budou použity
na nákup vybavení a sportovního
náčiní. Celkový rozpočet haly je asi
50 milionů, z toho cca 30 milionů je
pokryto ze státní dotace a cca 10 mi-
lionů z rozpočtu města. Hala bude
dokončena v dubnu či květnu.  
Filip KoříneK, starosta Černošic

Třikrát bronz pro Sportclub z krajských přeborů

KLOUZAČKA. V sobotu 23. ledna nejdřív hřiště pokrývala sběhová pokrýv-
ka, po jejím odklizení to pořádně klouzalo. Foto Pavel JÍLEK

Fotbalisté Karlštejna se s rokem
2015 rozloučili »předvánočním«
přátelákem proti Zdejcině a vítěz-
stvím 5:3. Zimní příprava na novou
sezonu začala 10. ledna ve sportovní
hale v Dobřichovicích. Zde absolvu-
jí borci z podhradí podstatnou část
zimních tréninků. Neméně důležité
bude i nabírání fyzické kondice v
okolí Karlštejna. Přesun na trávník
se v případě příznivého počasí plá-

nuje na začátek března. V přípravě
čeká aktuálního lídra 3. třídy šest
přátelských zápasů. Trenéři mohou
postupně počítat s hráči, kteří kvůli
zraněním nedohráli podzimní část.
Do přípravy se zapojí i několik no-
vých tváří, které mohou pro jarní
část rozšířit soupisku.
Kdy a kde budeme hrát:
28. 1., 19.00 Karlštejn - Hýskov
- umělá tráva (UMT) Beroun

13. 2., 16.00 Karlštejn - Bílá Hora
- UMT Beroun
28. 2., 16.30 Strašnice B - Karlštejn
- UMT Strašnice
6. 3., 16.00 ČAFC B - Karlštejn
- UMT Praha-Záběhlice
13. 3., 15.00 Drozdov - Karlštejn
- UMT Beroun
19. 3., 14.00 Karlštejn - Jíloviště B
- hřiště Karlštejn

Michal ŠaMan, Karlštejn

Karlštejnští už trénují, čeká je šest přípravných zápasů


