
Řevnice - Stejně jako si kdysi Češi
vybírali na Národní divadlo, tak
nyní v Řevnicích vyhlásili veřej-
nou sbírku na svůj »chrám umě-
ní«. Místní Lesní divadlo totiž le-
tos oslaví rovných sto let od svého
vzniku.
Město na počest jubilea chystá re-
konstrukci populárního »lesňáku« i
velkolepé oslavy. 
Dobrovolníci nejen ze Řevnic, ale i
širokého okolí mohou přispívat na
účet zřízený u České spořitelny, jeho
číslo je: 20036-388051399/0800.
„Kromě toho, že lidé mají možnost

peníze poslat přímo na účet, budou
moci během léta přispět i do speciál-
ních kasiček, které budou umístěny
na každé akci v Lesním divadle. Od
dubna pak bude možné do kasiček
přispívat i na městském úřadě, v Zá-
mečku a v kině,“ uvedla členka řev-
nické kulturní komise Monika Vaň-
ková. Vybrané peníze budou použity
právě na rekonstrukci lesního amfi-
teátru, na kterou se město snaží na-
víc získat i krajské dotace. Řevnice
žádají půl milionu z rozpočtu Stře-
dočeského kraje a dalších více než
sto tisíc ze středočeského Fondu kul-

tury a obnovy památek na akce spo-
jené s oslavami.
„Z vánočního prodeje kalendářů a
stromečků se již podařilo utržit cel-
kem jedenáct tisíc korun,“ doplnila
Vaňková s tím, že kalendáře speciál-
ně vydané k oslavám 100. výročí
Lesního divadla jsou stále k dostání
v městském kulturním středisku i
knihkupectví, a to za sníženou cenu
150 korun. (Viz strana 4)

Pavla NOVÁČKOVÁ

V tomto čísle Našich novin
* Vinaři stáčejí loňská vína - strana 7
* Kdo dostane Zámeček? - strana 13

Poberouní - Podesáté se první
červnový víkend vydá z Prahy do
Karlštejna Královský průvod s
říššskými korunovačními klenoty.
Přípravy dvoudenní akce jsou v
plném proudu, koordinuje je ve-
doucí černošické šermířské skupi-
ny Alotrium Josef KUTÍLEK.
Letošní Královský průvod se koná
v roce 700. výročí narození Karla
IV. Bude ve srovnání s předchozími
ročníky něčím jiný, výjimečný? 
Svou koncepcí zůstane průvod stej-
ný, jako v minulých letech. Loni nás
mile překvapila účast zahraničních

hostů - průvodu se zúčastnilo asi 40
lidí z Alsaska, Kypru a Chorvatska.
Letos očekáváme účast okolo 200
zahraničních hostů z Itálie, Francie a
Německa. Obce i města na trase prů-
vodu připravují oproti minulým le-
tům větší oslavy.
Zachováte stejné »schéma« průvo-
du, jako v předchozích letech?
Trasa by měla být přibližně stejná -
průvod vyrazí v sobotu 4. 6. z Rado-
tína a přes Černošice i Mokropsy,
kde jej přivítají také Všenorští, dora-
zí odpoledne  do Dobřichovic. 
(Dokončení na straně 3) (mif)

NA PLESE. Reprezentační ples pořádala řevnická taneční skupina Proměny. (Viz strana 4) Foto Jakub KENCL

ŠERMÍŘ. Josef Kutílek v plné zbro-
ji. Foto NN M. FRÝDL

Řevničtí vybírají na své »národní«
DOBROVOLNÍCI MOHOU POSÍLAT PENÍZE NA ÚČET, NEBO JE DÁT DO KASIČEK

23. února 2016 - 4 (667) Cena výtisku 7 Kč

V Karlštejně

koncertoval Paleček

Mám obavy z počasí, dále z počasí a taky z počasí

Lvi byli rozmrzelí, ale
rychle se rozkoukali
Minulý týden jsme měli v ZŠ Dobři-
chovice velmi vzácnou a netradiční
návštěvu – přijeli se za námi podívat
dva opravdoví lví »kluci«. Jsou to
sedmiměsíční bráškové, zatím bydlí
u svojí člověčí maminky, ale již brzy
se budou stěhovat do svého domova
v ZOO Parku Doksy u Máchova je-
zera. Oba »klucí«, jak jim říkají,
jsou pěkní čiperové a dokonce již
hráli i ve filmu. Když vylezli z auta,
byli sice po cestě trochu rozmrzelí,
ale mezi dětmi se rychle rozkoukali,
a kdyby jim to jejich chovatelé do-
volili, vyrazili by přímo mezi své lid-
ské kamarády!   (Dokončení na str. 11)

Petra MEJSTŘÍKOVÁ Napadl přítelkyni,
skončil v Bohnicích
Černošice - Svou osmatřicetiletou
přítelkyni napadl 16. února večer v
černošickém hotelu Slánka o dva-
náct roků starší muž.
Agresora »zkrotili« státní policisté s
pomocí dvou místních strážníků.
Zároveň také přivolali záchranáře.
„Na místo vyjely rovnou dvě naše
posádky,“ uvedl ředitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček s tím, že na-
padená žena byla v šoku a s bolestí
hlavy musela být převezena do ne-
mocnice v pražském Motole.
„Útočníka jsme za pomoci měst-
ských strážníků naložili do sanitky a
s doprovodem dvou policistů trans-
portovali do psychiatrické léčebny v
Bohnicích,“ dodal Bulíček.       (mif)

Záchranáři si pořídili
bojové vozidlo pěchoty
Řevnice - BVP, neboli bojové vo-
zidlo pěchoty 2 AMB S, rozšířilo v
minulých dnech vozový park řev-
nických záchranářů.
„Pořídili jsme si ho za peníze získa-
né z prodeje soupravy Tatra 815 a
Volvo BV 202, ne z peněz daňových
poplatníků ani z dotací - žádné ne-
dostáváme,“ vzkazuje ředitel zách-
ranky Bořek Bulíček kritikům.
»Bévépéčko« je v sanitní úpravě a
zvládne převézt tři ležící nebo dva
ležící a čtyři sedící pacienty. „Má
úžasné jízdní vlastnosti v terénu, umí
plavat,“ rozplývá se Bulíček a dopl-
ňuje technické parametry: váha 13
tun, délka 7 metrů, motor UD 20 o
výkonu bezmála 300 koní, spotřeba
od 70 do 150 litrů nafty na 100 km.
„Někomu se to zdá hodně, ale urči-
tě nebudeme jezdit denně,“ tvrdí ře-
ditel. BVP je určeno k převozům pa-
cientů, záchranářů, hasičů, policistů
aj. zejména při živelních katastro-
fách. (Dokončení na straně 11)  (mif) 
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Porotcům chutnaly placky i koblížky
XXVII. POBEROUNSKÝ MASOPUST OČIMA »KRAJÁNKA« JOSEFA KOZÁKA Z LEČE

Pozdrav vás Bůh, lidičky! Tak jako
každý rok, vedly moje kroky v tomto
čase do Zadní Třebaně na ten velkej,
už sedmadvacátej Poberounskej ma-
sopust. Byl jsem zvědavej, kolik se
letos vyrojí masek a maškaráků. No,
žádná sláva, říkal jsem si ještě hodi-
nu před polednem. Vypadalo to, že
masky někde zapadly, i když nebyl
sníh ani bahno, nýbrž krásně svítilo
sluníčko a bylo jak na jaře. Pak se
mezi lidmi začaly objevovat včelky -
myslím tím masky -, pak prošel vče-
lař a za ním dokonce úl na nožič-
kách. V davu jsem narazil na partu
plážových rekreantů, byl tu divočák
a za ním pospíchali myslivci, prý až
z Kerska, za zvuku bubnů prošli čer-
ní kanibalové s misionářským úlov-
kem, na koloběžce dorazili školáci
prvňáci Jaruška a Jeníček, jinak
manželé Zavadilovi. Masek tu na-
jednou byla spousta. Měl jsem sice
připravenou hodnotící komis, slože-
nou z mých kamarádů, ale po loň-
ských zkušenostech s přímou volbou
masky samotnými návštěvníky, jsme
opět použili i staré vlakové jízdenky.
Komise vybrala těchto pět nejlep-
ších masek. Páté místo čivavy, čtvrté

Bratři v triku, třetí myslivci z Kerska
a jejich kňour na kolečkách, stříbr-
nou medaili si odnesly včely i včelky
a zlato kanibalové. Pak se masky po-
chlubily počtem lístků, které dostaly
od návštěvníků, a dá se říci, že vý-
sledky byly podobné rozhodnutí po-
roty - až na vítěze. Ale jen do té
chvíle, než černí návštěvníci pocho-
pili, že lístky nejsou k jídlu a předlo-

žili úžasných 67 kusů neboli hlasů,
čímž se stali letošními králi masopu-
stu. Škoda jen, říkal jsem si asi o
hodinu později, když na plac a do
průvodu přibývaly další masky a
maškaráci, škoda, že přicházejí tak
pozdě a už je nemůžeme hodnotit.  
Poněvadž jsem letos zase nešlapal
celou cestu s průvodem a nemohl tak
hodnotit občerstvení, jehož bylo více

než dost - letos dokonce padl rekord
v počtu domácností nabízejících ně-
co do zobáčku a do volátek - nechal
jsem vyhodnocení na ochutnávačích
i mlsounech Ondrovi Nováčkovi, Ra-
danovi Šubrtovi a Milošovi Chrous-
tovi. Viz níže. Těším se napřesrok a
připomínám maskám: přijďte včas!

Josef krajánek koZák, Leč

V Zadní Třebani se 6. února uskuteč-
nil již XXVII. Poberounský maso-
pust. Počasí bylo nádherné, náves se
zcela zaplnila. Masek bylo požehna-
ně. Úžasní byli myslivci, kteří s se-
bou tahali i vycpaného kance. Roze-
smála nás skupina lidojedů, všude
poletovaly včelky, čarodějnice i brat-
ři v triku. Pozornost budily dvě čiva-
vy, zvláště ta, která byla vystrojena
coby řezník. Na zádech si nesla jitr-
nice a jelita, vzadu u ocasu byl krás-
ný pajdulák-řezník. Výborný nápad!
Pěkný byl i program, kterého jsme se
my, Holky v rozpuku, též zúčastnily.
Zahrály jsme - doufám - vtipnou po-
hádku o Červené Karkulce. Potlesk
byl obrovský, což nás velice potěši-
lo. Hrála kapela Třehusk, se kterou
vždycky rády zpíváme, i dětská mu-
zika Notičky, zazpíval Třebasbor.
Pak nastalo vyhlášení masek - první

místo zaslouženě vyhráli lidojedi. 
Jako vždy zde byl neskutečný počet
stánků, největší fronty byly u pultu
se zabijačkou a koláčky, návsí se li-
nula i vůně grogu a svařáčku. Nechy-
běla masopustní tombola, pro děti
byly připraveny projížďky na koních
i skákací hrad. Kolem 12.30 se vydal
masopustní průvod na cestu a chodil
vsí až do tmy! My, Holky v rozpuku,
jsme se ještě zastavily u Stáni Frýd-
lové, kde na nás jako vždy čekal ob-
rovský stůl plný nejrůznějších lahů-
dek. Moc Stáně děkujeme! A pak
jsme se vydaly k domovu a ještě vše
cestou důkladně probíraly.
Byl to velmi vydařený masopust -
všem moc a moc děkujeme za super
zážitky. Příští rok s námi počítejte i v
průvodu, tak jsme se dohodly. Těšte
se, my už se nemůžeme dočkat! 

Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

Litní prošel v úterý 9. 2. - tedy po-
slední den v masopustě - svérázný
masopustní průvod. Spolek Liteňský
pupík připravil k pochůzce po vsi
originální masky - největšího, tří-
metrového Bachuse, krále liteňské-
ho masopustu, museli nést a ovlá-
dat tři lidé! Každý rok přibude jed-
na veliká maškara, dokud organizá-
toři nesestaví celou škálu alegoric-
kých a symbolických postav maso-
pustu. Při dvouhodinové obchůzce s
pěti plánovanými a jednou spontán-
ní zastávkou u rodin, které laskavě
připravily pro maškary pohoštění,
stoly plné jídla a pití, se v průvodu
objevili i koně ze stáje Bílý Kámen.
Vyhrávala kapela Třehusk, přijely
rodiny z Černošic i Řevnic. Vydaře-
nou akci uzavřelo posezení v hasič-
ské zbrojnici, bývalé synagoze.

Text a foto Karel TŮMA, Liteň

Mladí hasiči z Hlásné si užívali sněhu v Železné Rudě

Obchůzku uzavřelo posezení ve zbrojnici

Kdo vyhrál soutěž?
Občerstvení letos masopustnímu
průvodu v Zadní Třebani připravilo
přesně čtyřicet domácností. Autory
každoročních lukulských hodů -
Hejlkovi, Malých a pí Frýdlovou -
oceníme samostatně, aby se dostalo
i na další. Kdo kromě výše zmíněné
trojice porotce zaujal nejvíc?
- škvarkové placky pí Petříšové
- stůl přetékající dobrotami u
Martínků a spol.
- chlebíčky pí Malé
- koblížky Alenky Frydrichové
- miniřízečkové jednohubky pí
Roubalové
Jmenovaní se mohou těšit na ceny a
všem štědrým hostitelům opravdu
moc a upřímně DĚKUJEME!  (mif)

Zimní soustředění mladých hasičů z
Hlásné Třebaně se už pošesté konalo
u našich kamarádů v Železné Rudě. 
Letos jsme byli ubytováni v místní
škole, kde jsme měli veškeré zázemí
na úžasné čtyři dny plné her, zábavy
a - samozřejmě lyžování. Lyžaři se
vyřádili na Špičáku, ne-lyžaři sáňko-
vali na Samotách. 
Po ubytování následovala procházka
Železnou Rudou a pro nové členy i
exkurze do hasičárny. Po návratu do
školy byla večeře a večerní program
v sokolovně. Druhý den ráno, byla
ještě tma a už zvonil budíček - aby-
chom prý neproleželi celý den a užili
si lyžování. Jelikož v den příjezdu
pršelo, nikdo se moc na sjezdovku
netěšil; pro všechny bylo příjemným
překvapením, že během noci sněžná
děla a šikovní rolbaři upravili sjez-
dovku tak, že nebylo po dešti ani pa-
mátky. Každý dospělý dostal na sta-
rost tři děti, vestičku a hurá na vlek..
Ten den jsme lyžovali až do 15.00.
Všichni jsme byli příjemně unavení,

ale stále jsme měli dost elánu na mí-
čové hry. Večerní program nám dos-
pělí ještě zpestřili hrou PARTIČKA.
V sobotu jsme se rozdělili na dvě
party - lyžaře a bobaře. Ten, kdo ly-

žoval, jel na Špičák, bobaři na Sa-
moty, obě skupiny čekaly závody.
Překvapením pro všechny bylo, že
lyžařky ze Ž. Rudy se umístily až za
našimi děvčaty! Malí bobisté závo-

dili ve sjezdu, slalomu a stylu.
Po večeři následovalo vyhodnocení.
Ceny a odměny byly zajímavé: slad-
kosti, medaile, čepice, poukázky...
Víc, než na sladkosti, se ale všichni
těšili na závěrečnou diskotéku. Malí
i velcí rozvlnili těla a někteří předvá-
děli taková taneční čísla, že za to ob-
drželi velký aplaus.
Do nedělního rána se všichni probu-
dili se smíšenými pocity. Venku pře-
šel déšť v nádhernou chumelenici a
my museli balit a chystat se na ná-
vrat domů. Vlak odjížděl po obědě, a
tak už na lyžování či hraní v nově
napadaném sněhu nebyl čas. Ach jo!
Poslední objetí s železnorudskými
hasiči, poslední zamávání a vlak se
rozjel směr domov. 
Za celý náš sbor moc děkuji za úžas-
nou spolupráci hasičům z Železné
Rudy, rodičům za jejich pomoc a
především všem členům sboru, kteří
se podíleli na přípravě programu a
celém pobytu.    Lucie MáLková, 

SDH Hlásná Třebaň
NA ŠUMAVĚ. Mladí hlásnotřebaňští hasiči na zimním soustředění v Želez-
né Rudě.. Foto Lucie MÁLKOVÁ

Moc a moc děkujeme za super zážitky

POROTCE! Miloš Chroust při ochutnávání.                    Foto Jakub KENCL



Strana 3, ROZHOVOR, KRÁLOVSKÝ PRŮVOD Naše noviny 4/16

Mám obavy z počasí, dále z počasí...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V neděli 5. 6. se pak vydá z Dobři-
chovic se zastávkami v Letech, Řev-
nicích, Zadní i Hlásné Třebani na
Karlštejn.   
Hlavní protagonisté budou titíž ja-
ko loni a předloni?
Hlavních rolí v průvodu se i letos
zhostí členové Dobřichovické diva-
delní společnosti. V roli císaře Karla
IV. se již potřetí objeví Karel Král,
královnu Alžbětu Pomořanskou opět
ztvární Monika Vaňková. V roli gar-
dy císaře bude tradičně skupina his-
torického šermu Alotrium, historické
reálie má na starosti Reginleif festi-
vity. To je rok starý projekt, který vz-
nikl transformací dámské taneční a
šermířské skupiny Reginleif do spol-
ku, který se věnuje studiu historie,
zejména historických slavností a
všemu, co k nim náleželo.  
Kolem průvodu ses »motal« od
samého jeho počátku, poslední dva

roky ale funguješ v roli koordináto-
ra programu. Překvapilo, zaskočilo
tě něco při přípravách akce? 
S Alotriem jsme se skutečně zúčast-
nili všech ročníků Královského prů-
vodu. Rád vzpomínám na úžasnou
spolupráci s Vladimírem Čechem,
který šest let hrál císaře Karla IV. Pří-
pravám jsme vždy věnovali spoustu
času. Smutným okamžikem pro mě
bylo, když jsem v březnu 2014 od
pořadatelů prvních sedmi ročníků
dostal informaci, že průvod nebude.
Milým překvapením naopak bylo,
když se město Dobřichovice 14 dnů
poté rozhodlo průvod uskutečnit a
mě přizvalo ke spolupráci. Společný-
mi silami se nám podařilo v rekord-
ním čase šesti týdnů a s minimálními
prostředky průvod uskutečnit.  
Jak obyvatelé našeho kraje průvod
berou? Pozoruješ nějaký vývoj v
tom, jak se k němu stavějí?
Vnímám změnu postoje části obyva-
tel kraje ve smyslu posunu od akce
delegované k akci vlastní, na níž se
chtějí podílet. Letos se třeba k průvo-
du přidají jezdci z Kosoře.  
A co radnice na trase průvodu?
K mé velké radosti spolupracují  a
nejen radnice na trase, ale třeba i
Všenory, Srbsko či Tetín.
Spousta lidí v minulosti průvod kri-
tizovalo jako zbytečné plýtvání pe-
nězi. Co bys jim vzkázal a na kolik
vlastně letošní průvod vyjde?
Já osobně jsem se s nikým takovým
nesetkal, nicméně pokud někdo tako-
vý je, měl by uvážit, zda není zbyteč-
né utrácet peníze za vstupné do kina,
divadla či na výstavu. Kolik bude
stát letošní průvod ti neřeknu, ale

vím, že určitě nebude stát více peněz,
než se nám podaří získat.
V jakém stádiu jsou nyní, v půlce
února, přípravy?
V současné době máme koordinační
schůzky s představiteli měst i obcí na
trase průvodu, se spolky, organizace-
mi a dalšími subjekty, které se do
průvodu zapojí. Současně upřesňuje-
me časy příchodů do jednotlivých
obcí, což je poměrně komplikované
přesně stanovit. Předem se omlouvá-
me divákům za případná zdržení  při
příchodu průvodu. Dále připravuje-
me propagační a upomínkové před-
měty a samozřejmě se potýkáme s
rozsáhlou administrativou spojenou s
uzavírkami silnic, veterinárními
předpisy, hygienou, zdravotním za-
bezpečením, pojištěním i dalšími
»radostmi«, které naši předkové ve
14. století patrně řešit nemuseli.
Co všechno tě jako koordinátora
příprav v nejblilžší době čeká?
Moc a moc práce.
Na co se v souvislosti s průvodem
nejvíc těšíš?
Těžko říci - na díváky provolávající
Sláva císaři!, na zvuk bubnů, na vla-
jící praporce v rukou jezdců, na po
dvou dnech pochodu unavené, och-
raptělé, kulhající, ale šťastné tváře
těch, kteří došli až na konec pouti.
Baví mě být organickou součástí ma-
sy několika stovek souznících lidí...
Z čeho máš naopak největší obavy?
Z počasí, dále z počasí a také z poča-
sí! Loňských 39 ve stínu bylo kru-
tých, třídenní déšť končící záplava-
mi, jako před třemi lety, také není
úplně optimální. 
Proč je podle tebe smysluplné po-

dobné akce pořádat?
Pominu-li mou »úchylku« pro histo-
rii, je pro mě rozhodujícím faktorem
smysluplnosti akce návštěvnost a oh-
lasy na ni. Spolupracuji-li na akci s
téměř tisícovkou účinkujících v prů-
vodu i doprovodných programech,
které sleduje  přes deset tisíc diváků
na trase průvodu, pak má dle mého
názoru smysl a je užitečná.
V průvodu vystupuješ jako maršálek
Johann ritter von Chwalowitz. Proč
sis zvolil právě tohle jméno?
Dvorní maršálek Johann Ritter von
Chvalowitz není historická postava,
z doby Karla IV., je zcela fiktivní,
vymyšlená. V jednom z našich šer-
mířských programů vystupuji jako
Jan rytíř z Chvalovic. Jan je mé dru-
hé jméno a poblíž Chvalovic na Vy-
sočině jsem vyrůstal, přátelé z Alsas-
ka, kam občas jezdíme vystupovat,
to takhle poevropštili, a tak jsem to
tak nechal.              Miloslav FRÝDl

S CÍSAŘEM. Josef Kutílek v jednom z prvních ročníků Královského průvo-
du, kdy Karla IV. představoval herec Vladimír Čech.     Foto NN M. FRÝDL

Jak se obce/města připojí
ke Královskému průvodu
Radotín: V sobotu 4. 6. bude na ra-
dotínském náměstí Sv. Petra a Pavla
Královský průvod slavnostně zahá-
jen. Celé odpoledne a večer se tu pak
bude konat program na počest císaře.

Kateřina DRMloVá,
Úřad městské části Praha 16

Černošice: V Černošicích se stejně
jako každý rok sejdeme na louce u
Berounky, kde 4. 6. již od dopoled-
ních hodin bude připraven program
pro děti. Jelikož jsme loni dostali po-
chvalu za krásné historické tržiště,
pokusíme se letos o úspěšné repete a
abychom nestagnovali, připravíme
pro návštěvníky průvodu co nejláka-
vější program. Můžeme prozradit, že
jednáme o koncertech v rámci Dylan
Days - aby císař Karel viděl, že ani
ve 21. století není nuda! V Mokrop-
sech přivítáme císaře místním prapo-
rem, který Masopustní spolek na zá-
kladě loni udělené povinnosti vyrábí.

adéla ČeRVenKoVá, 
MÚ Černošice

Dobřichovice: Město Dobřichovice
připravuje v rámci Královského prů-
vodu na 4. 6. dobřichovické středo-
věké slavnosti. Na zámku bude již
před průvodem instalována výstava
Karel IV. a Lucemburkové. V sobotu
od 8.00 začnou farmářské trhy a v
odpoledních hodinách bude pod
zámkem i kolem cyklostezky středo-
věké tržiště s hudebním programem.
Kromě pódia bude na cyklostezce
postaveno také kolbiště, na kterém se
bude odbývat rytířský turnaj. Jako
každý rok budou součástí průvodu
také dvě představení původního mu-
zikálu Noc na Karlštejně. Na nádvo-
ří dobřichovického zámku se bude v
pátek 3. 6. i v sobotu 4. 6. hrát od
21.00. andrea KuDRnoVá,

MěÚ Dobřichovice
lety: Jako každý rok bude v neděli
5. 6. náves proměněna ve středověký
jarmark s hradem. Akci spojujeme s
oslavou dne dětí, které plní na spous-
tě stanovišť úkoly - budou střílet z
luku, rybařit, poznávat erby soused-
ních obcí, přebírat hrách i čočku...
Už podruhé bude císaře společně se
mnou vítat letovský rodák Jiří We-
rich Petrášek, který se na tuto akci už
pečlivě připravuje a moc se těší. 

Barbora TeSaŘoVá, 
starostka letů

Jak se obce připojí...
Řevnice: Řevniční v rámci Králov-
ského průvodu tradičně uspořádají 5.
6. Košíkářské trhy. Na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad se ale budou pre-
zentovat i další řemeslníci. „Rádi by-
chom, aby byl letošní program vel-
kolepější, proto se snažíme získat na
akci více peněz,“ řekla Veronika Sta-
rá z řevnického úřadu, jež akci při-
pravuje. Chybět nebude doprovodný
kulturní program a zdravice rychtáře.
„Účast přislíbili kejklíři a komedian-
ti ze skupiny Chůdadlo, představí se
i místní umělci,“ uvedla Stará.  (pan)
Zadní Třebaň: Radní přijdou císaře
i jeho choť pozdravit v historických
kostýmech, program na počest prů-
vodu připraví děti i místní spolky. Na
programu pracujeme, nemá ještě ko-
nečnou podobu,  ale už teď víme, že
tak jako každý rok nachystáme dob-
roty od místních hospodyň a dar pro
císaře. (pef)
Hlásná Třebaň: Jako každý rok uví-
tají i letos císaře třebaňští hlásní. Po-
zdravíme jej na návsi, k přivítání se
připojí Holky v rozpuku. K 700.
výročí narození Karla IV. chystáme
přednášku o spojení Třebaně s hra-
dem Karlštejn, o službě našich hlás-
ných i o době do roku 1357 (v tomto
roce jsme byli vykoupeni Karlem IV.
a připojeni k hradu Karlštejn) i po
něm.          Vnislav KonValinKa, 

starosta Hlásné Třebaně
Karlštejn: Městys Karlštejn připraví
5. 6. celodenní program na louce u
mostu, kde mj. vystoupí rytířská sku-
pina na koních Štvanci. Krátce přiví-
táme krále Karla IV., který dorazí v
Královském průvodu, poté se na ná-
dvoří hradu bude konat koncert pro
spřátelená města Mylau, Montecarlo,
Althen Des Paluds, která se oslav ta-
ké zúčastní. Pokud se nám podaří vy-
řídit projekt, který jsme zaslali na St-
ředočeský kraj, mohla by se akce ko-
nat už od pátku 3. 6. Petr RaMPaS,

starosta Karlštejna
Srbsko: Srbský lid se již podesáté
chystá na pochod do Karlštejna, kam
jde pozdravit krále Karla IV. i jeho
choť. Jako každý rok poveze zásoby
pro císařský dvůr.  Každý ročník této
akce má jiné motto - letos to chceme
pojmout vesele a s elánem. 

Svatava BiSKuPoVá, 
starostka Srbska

Josef KUTÍLEK
+ třiaapadesátiletý internetový ob-
chodník s kancelářskými potřebami
+ zadaný otec tří dětí  - Marie (28),
Josefa (24) a Václava (20) 
+ bydlí v Berouně, historii se věnu-
je od základní školy, šermu od roku
1980
+ dvacet šest let už vede skupinu
historického šermu Alotrium
+ rád také fotografuje
+ jeho krédem je Audere est facere
aneb Máš-li nápad, neváhej       (mif)
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Na parketu řádily Proměny i hosté
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA USPOŘÁDALA SVŮJ OSMÝ REPREZENTAČNÍ PLES

V pátek 12. února pořádala řevnická
taneční skupina Proměny svůj již 8.
Reprezentační ples. 
Kolem osmé hodiny večerní se sál
Lidového domu v Řevnicích koneč-
ně zaplnil a nedočkaví malí taneční-
ci mohli vstoupit na parket, aby
předvedli svůj tanec Tajemství staré
bambitky.  Hned po nich následova-
lo vystoupení středních Proměn Stu-
pid it. Středňáci se na píseň They
don't care about us od M. Jacksona
předvedli ve stepařských botkách a
dokázali, že při nácviku nezaháleli.
Stejně jako každý rok se na plese
ukázaly i baletky - v podání dvou
Elišek jsme viděli dvě nádherná

předtančení. Velké Proměny nezů-
staly pozadu. Jak už bývá zvykem, i
letos si připravily choreografii na
píseň Franka Sinatry – Let it snow.
Následovalo předtančení, ve kterém
se představila jen část souboru – na
moderní tanec s kouzelnou melodií
Is this love od Boba Merleyho. O
půlnoci to zakončily tancem u židlí,
který vzbudil velký úspěch zejména
u části mužského publika.
Celý večer nepatřil parket samozřej-
mě pouze Proměnám. Hosté se na
parketu  mohli dostatečně »vyřádit«

na krásnou hudbu v podání skupiny
Galaxie. Nechyběla Dámské volen-
ka ani losování o půlnoční cenu. Le-
tos návštěvníci plesu mohli vyhrát
pytel brambor nebo dárkový koš z
místního řeznictví. 
V neděli po plese pořádaly Proměny
dětský karneval. Jako vždy byl vel-
mi vydařený. Letos nás masky pře-
kvapily svou originalitou - vždy vel-
mi oceníme, když je maska vyrobe-
na doma a není to koupené v obcho-
dě. Děkujeme za velice hojnou účast
na obou akcích a moc se těšíme na

příští rok. Nápady na ples už má-
me...         Lenka ZROSTLÍKOVÁ,

Proměny, Řevnice

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

KINO ŘEVNICE
24. 2. 15.00 LÍDA BAAROVÁ
24. 2. 20.00 SAULŮV SYN
26. 2. 20.00 ZKÁZA KRÁSOU
27. 2. 15.30 ŘACHANDA
27. 2. 17.30 RODINNÝ FILM
27. 2. 20.00 DÁNSKÁ DÍVKA
29. 2. 19.00 MODRÝ DRAK + VLOČ-
KY SNĚHU
2. 3. 20.00 MA MA
4. 3. 20.00 AVE, CAESAR
5. 3. 15.30 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
ČIPERNÁ JÍZDA
5. 3. 17.30 REVENANT
5. 3. 20.00 BROOKLYN

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
23. 2. 15.30 LEDOVÁ SEZÓNA
23. 2. 17.30 ZOOLANDER 2
23. 2. 20.00 SEDM STATEČNÝCH
24. 2. 15.30 HODNÝ DINOSAURUS
24. 2. 17.30 ALDABRA: BYL JEDNOU
JEDEN OSTROV 3D
24. 2. 20.00 REVENANT ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ
25. 2.  27. 2. 15.30 ŘACHANDA
26. 2., 1. 3., 2. 3. 17.30 DECIBELY
LÁSKY
25. 2.  - 27. 2. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
BOHOVÉ EGYPTA (Čt a Pá 3D)
27. 2. 20.00 PADESÁTKA
28. 2. 15.30 ROBINSON CRUSOE: NA
OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
28. 2. 18.30 STAR WARS: SÍLA SE
PROBOUZÍ
29. 2. 13.45 V HLAVĚ
29. 2. 18.30 RODINNÝ FILM
1. 3. 20.00 MA MA
2. a 4. 3. 20.00 (Pá 17.30) DEADPOOL
3. a 6. 3. 15.30 (Ne 18.30) LÍDA BAAROVÁ
3. 3. - 5. 3. 7. 3. - 8. 3. 18.30 (Pá+Út
20.00, So 17.30) POLEDNICE
5. 3. 15.30 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
ČIPERNÁ JÍZDA
5. 3. 20.00 THE BOY
6. 3. 15.30 ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT 3D

KINO RADOTÍN
23. 2. 17.30 MA MA
23. 2. 20.00 RODINNÝ FILM
24. 2. 17.30 BELLA A SEBASTIAN:
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
24. 2. 20.00 DÁNSKÁ DÍVKA
25. 2. 17.30 ZOOLANDER NO.2
25. 2. 20.00 BOHOVÉ EGYPTA 3D
26. a 27. 2. 17.30 (So 15.30) ROBINSON
CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
26. 2. 20.00 BROOKLYN 
27. 2. 17.30 DECIBELY LÁSKY
27. 2. 20.00 BOHOVÉ EGYPTA
1. 3. 17.30 BROOKLYN
1. 3. 20.00 CHŮVÁK
2. 3. 17.30 GIRL POWER
2. 3. 20.00 IMAGINE DRAGONS: SMO-
KE + MIRRORS LIVE záznam koncertu
3. 3. 17.30 ŘACHANDA
3. 3. a 5. 3. 20.00 AVE, CAESAR!
4. 3. a 5. 3. 17.30 (So 15.30) ROBINSON
CRUSOE (v Pá 3D)
4. 3. a 8. 3. 20.00 SUBURRA
5. 3. 17.30 BOHOVÉ EGYPTA 3D
6. 3. 16.00 LA TRAVIATA  záznam opery

NA PARKETU. Jan Martínek a jeho »partnerky« při jednom z tanečních vy-
stoupení na plese Proměn. Foto Jakub KENCL

Místo pozvánky dostanou lidé pohlednice
Řevnice - Deset tisíc kusů pohlednic vydalo u pří-
ležitosti letošního 100. výročí Lesního divadla
město Řevnice. Motivem výročních černobílých
pohlednic je dobový snímek z výpravné divadelní
hry Oscara Wilda Salome uváděné v »Lesňáku« v
roce 1924. Pohlednice jsou zdarma k dostání v
řevnickém kulturním středisku, v podatelně měst-
ského úřadu, knihkupectví či kině. Do svých sch-
ránek by je do léta navíc měli dostat všichni řev-
ničtí občané jako pozvánku na oslavy jubilea, kte-
ré jsou naplánovány na půlku června. Zatímco vz-
pomínkový program se na pátek 17. června  chys-

tá v režii zdejších ochotníků, sobota bude patřit divadlu Na Zábradlí, které
uvede hru Velvet Havel. Organizátoři nezapomínají ani na malé diváky, kte-
ré potěší představení divadla Minor. (pan) 

Tipy NN
* Zdenka Trvalcová a kapela Voila
vystoupí 25. 2. od 19.00 ve velkém
sále Kulturního střediska U Koruny
Radotín. Vstupné 170 Kč.         (dar)
* Na koncert zpěváka a kytaristy
Honzy Ponocného s názvem Circus
Ponorka se můžete vypravit 26. 2.
do Černošic. Vystoupení v Clubu
Kino začíná od 20 hodin.              (vš)
* Setkání s brethariánkou Janou Til-
lovou a Robertem Chlebikem hostí
27. 2. od 17.00 čajovna Cherubín
Řevnice. Vstupné 150 Kč.       (jach)
* Myslivecký ples pořádá Honební
společenstvo Srbsko 27. 2. od 20.00
v místním kulturním domě. Hraje
skupina B.A.S, vstupné 100 Kč. V
programu je bohatá tombola i taneč-
ní vložka. Jaroslav BASTL
* Cyklus přednáškových večerů
Utajené dialogy moderovaný her-
cem, výtvarníkem a propagátorem
zdravého života Jeremiášem Polca-
rem pokračuje 29. 2. od 18.00 v
Dobřichovickém domku. Téma: Ri-
tuály - jedna z cest k znovunalezení
duchovních kvalit života. Vstupné
190 korun.    Andrea KUDRNOVÁ
* Robert Křesťan a Druhá tráva
koncertují 1. 3 od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstup 270 Kč.    (pab)
* Absolventský koncert houslistky
Magdy Routové, žákyně Lenky Ko-
lářové, vítězky i laureátky řady Me-
zinárodních houslových soutěží, se
uskuteční 3. 3. od 18.30 v sále Zá-
mečku Řevnice. Ivana JUNKOVÁ
* Vystoupení jednoho z nejuznáva-
nějších hráčů na foukací harmoniku
Charlieho Slavíka si můžete vychut-
nat 3. 3. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. Slavíka doprovází ka-
pela mladých hudebníků.              (vš)
* Kapela 100 zvířat zahraje 4. 3. v
Černošicích. Koncert, na němž uve-
de desku Ministerstvo mýho nitra, v
Clubu Kino začne od 20.00.         (vš)
* O svém pobytu na Papue a Nové
Guinei bude 5. 3. od 19.00 v Klubu
U Emy Lhotka besedovat Anna
Humlová.          Lucie BOXANOVÁ
* Garrage-rock´n´rollová skupina
Lachende Kreaturen bude hrát 5. 3.
v černošickém Clubu Kino. Začátek
ve 20.00 hodin. (vš)
* Pohádku O strašidelném nádraží
zahraje Divadlo Láry Fáry 6. 3. od
15.00 v sále MUDr. Fürsta Dobři-
chovice. Andrea KUDRNOVÁ
* Architektonické setkání s A. Ša-
rounovou na téma Gotické katedrály
a posvátná geometrie hostí 6. 3. od
17.00 sál MUDr. Fürsta Dobřicho-
vice. Vstupné dobrovolné.           (ak)
* Výstava Jarmila Novotná: Operní
diva v berounském Muzeu Českého
krasu potrvá do 10. 4.                  (kos)
* Trilobity nebrat, vše ostatní se-
brat. Výstava několika set zkameně-
lin ze sbírek soukromých sběratelů
je v Muzeu Českého krasu Beroun
instalována do 18. 3. (kos)
* Výstava obrazů malíře Štefana
Totha je do konce března instalová-
na v Galerii Bím Dobřichovice. (ak)
* Stálá výstava letovského malíře
Tomáše Bíma je instalována v Síni
slávy pražské O2 areny. Přístupná je
během akcí, jež se v této sportovní
hale konají. (tob)

Už dva měsíce píšeme nový letopočet. S Novým rokem přišla nová oče-
kávání, ale i obavy. Situace ve světě a společnosti není dobrá. Co s tím?
Jak tomu čelit? Jeden návod bych měla - skrývá se v básni Anny Vrané,
osmasedmdesátileté obyvatelky Domova seniorů v Dobřichovicích. Já její
verše vnímám jako poselství generace lidí, kteří prožili okupace, válku i
nadvládu komunismu. Martina  KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Milosrdenství
Udivuje mne boží nebe.
A překvapuji sama sebe
změnami, jež se v srdci dějí,
když nepodléhám beznaději.

Beznaděj, to je špatný rádce.
Může se chovat jako zrádce.
Tvrdit, že radost vymřela,
že ztratila se docela.

A proto pěstuj radost v srdci.
Chovej se jako malí kluci,
když venku hrají kuličky
a zpívají si písničky.  
Anna VRANÁ, 
Domov seniorů Dobřichovice

Verše Anny Vrané jsou poselství

BÁSNÍŘKA. Obyvatelka dobřichovické-
ho »důchoďáku« Anna Vraná. 

Foto NN M. FRÝDL
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Všeradův kurýr

Předposlední únorovou sobotu - 20.
2. se konala oslava masopustu také
ve Všeradicích. V maskách i bez ma-
sek jsme se sešli po druhé hodině
před hospodou Na Růžku, kde jsme
pozdravili své kamarády a známé.
Poté král zavelel a průvod, v jehož
čele pochodovala kapela Třehusk,
která nám hrála do kroku, se mohl
vydat obcí. Po celou dobu průvodu,
který bohužel skrápěl vytrvalý déšť,
nás doprovázela pivní pomoc se sva-
řákem pro větší a s čajem pro menší
účastníky.
Děkujeme všem, kteří nám otevřeli a
pohostili nás skvělým jídlem i dob-
rým pitím, které nás příjemně zahřá-
lo v tak nepříznivém počasí. Před
deštěm a větrem jsme se na pár mi-
nut schovali do restaurace v Zámec-
kém dvoře, kde jsme odměnili nej-
menší účastníky průvodu a jejich
krásné kostýmy. Byl tu k vidění mo-
torkář, klaun, brouček, tygr, čertík a

mnoho dalších.  Poté jsme se vyfoti-
li a pokračovali zase dál. Průvod
jsme už za soumraku zakončili tam,

kde jsme začali - v hospodě Na Růž-
ku. Někteří se následně vydali domů
a jiní pro změnu na sál, kde se od
sedmi hodin konala zábava.
Samozřejmě jsme nezapomněli
ohodnotit ani masky dospělých, což
byl nelehký úkol. Na třetím místě se
umístil šílený vědec Petr Prošek.
Druhou příčku obsadil pár domorod-
ců až z daleké Afriky v podání Kat-
ky Havlové a Honzy Koláře, ale nej-
více zaujal kostým Ivánka, Nastěnky
a dědečka Hříbečka, a tak rodina
Horkých obhájila své loňské vítěz-
ství.  Doufám, že příští rok se masek
sejde ještě víc a rozhodování bude
ještě těžší úkol. Na závěr bych ráda
poděkovala organizátorům, kapele a
všem zúčastněným i hostitelům, pro-
tože bez nich by masopust nebyl.  

Lenka STIBALOVÁ, Všeradice 

Průvodu maškar počasí nepřálo
VŠERADIČTÍ OSLAVILI MASOPUST PŘEDPOSLEDNÍ ÚNOROVOU SOBOTU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 4/2016 (196)

VÝBORNÉ KOLÁČKY. Děti si ve všeradické školce upekly a také snědly masopustní koláčky. Byly vynikající! Foto Pavla NÁHLÍKOVÁ

Z podbrdského kraje
* Horymírova sváteční jízda se
uskuteční 27. února. Jezdci na ko-
ních se v 8.00 vydají z Neumětel do
Radotína. (isn)
* Přednáška na téma finanční gra-
motnost se bude konat 18. 3. od
18.00 v salonku restaurace Zámec-
ký dvůr Všeradice. Bude zaměřena
na to, jak porozumět financím a jak
s nimi zacházet, jak plánovat i spra-
vovat rodinný rozpočet atd. Před-
nášet bude Ing. Jindřich Karpíšek,
který absolvoval studia na VŠE v
Praze, Paříži i Londýně. Vlastní mu-
zeum peněz, takže se určitě dozví-
me i něco zajímavého o platidlech z
celého světa. Veronika ČeRVeNÁ
* 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)

Fenka křížence, středně
velká, světle hnědé až

zrzavé barvy. Ztratila se
ve čtvrtek 21. ledna 

v brdských lesích, mezi
Dobříší a Velkým

Chlumcem. Je očipovaná.
Hodná a bojácná.

Kontakt:  monika.hertlova@gmail.com
777 782 082, 721 157 330

HLEDÁ SE ŠÍRA!

Král a dědeček Hříbeček v masopust-
ním průvodu.   Foto NN M. FRÝDL

Fotbalisté v Zimní lize: dvě prohry, skóre 1:18
Dva zápasy Zimní ligy na umělé trá-
vě v Berouně mají za sebou fotba-
listé A-mužstva Všeradic. Oba skon-
čily jejich debaklem, celkové skóre
je hrozivé: 1:18.
Tetín - Všeradice 12:0
První zápas Zimní ligy a hned ostu-
da! Malou omluvou snad může být
jen to, že jsme neměli brankáře. Ve
druhé půli jsme se propracovali ke
čtyřem gólovým šancím, jinak radši
nemluvit.
Sestava: Krbec - Kulhavý, Augusta,
Jakoubek Petr, Jakoubek Pavel -
Krejbich, Vynš, Silbernágl Martin,
Procházka - Pešek, Šebek + Linhart,
Staněk
Nižbor - Všeradice 6:1
Branka: Staněk

Ve druhém utkání Zimní ligy jsme
podlehli Nižboru hrajícímu o soutěž
výš 1:6. Z prohry radost samozřejmě
nemáme, inkasovaných gólů je po-
řád dost, ale oproti minulému zápasu
bylo vidět velké zlepšení - bylo by
také smutné, kdyby ne... Hlavně hra
dopředu byla víc než slušná, hodně
jsme drželi míč, chyběl tomu jen ně-
jaký ten gól navíc.
Sestava: Frühauf - Kulhavý, Jakou-
bek Petr, Jakoubek Pavel, Kácha -
Staněk - Fousek, Šebek, Vynš, Sil-
bernágl - Pešek 
V sobotu 27. 2. se Všeradice od
15.00 utkají s Loděnicemi a 6. 3. od
13.00 s dorostem ČLU Beroun.

Stanislav ŠeBek ml.,
Fk Všeradice
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Karlštejn - několik let jezdila po
republice i do zahraničí s dívčí
skupinou 5Angels. nyní se sedm-
náctiletá obyvatelka Karlštejna
Veronika SPURnÁ rozhodla osa-
mostatnit. V našem kraji navíc
plánuje založit divadelní kroužek
dlouho jsi byla členkou dívčí skupi-
ny 5Angels, proč ses nyní rozhodla
pro sólovou dráhu?
Chtěla jsem se věnovat nejen zpěvu,
ale i dalším aktivitám hlavně natáče-
ní videí na youtube a herectví. Můj
vzor je například Petr Lexa alias
Hoggy, zpěvák ve skupině Slza a zá-
roveň jeden z našich nejlepších you-
tuberů. V lednu jsme se viděli na
4FANS a musím uznat, že je to i sk-
vělý člověk. Když jsem byla v

5Angels, dozvídaly jsme se časový
harmonogram skupiny na poslední
chvíli, takže jsem si nemohla pláno-
vat nic předem. Navíc mně byly tyto
aktivity zakázány.
Kolik let jsi vlastně v »andílcích«
strávila a na co z tohoto období nej-
raději vzpomínáš?
Ve 5Angels jsem byla tři roky, nej-
větším zážitkem pro mě bylo třímě-
síční turné po Velké Británii s chla-
peckou skupinou Union J. Jinak kaž-
dý koncert pro mě byl a je zážitek i
velká zkušenost. 
Co všechno ti zpívání se čtyřmi dal-
šími teenagerkami dalo a co případ-
ně vzalo?
Určitě mi dalo spoustu zkušeností, a
to nejen ve vystupování, ale i do ži-

vota. Například už vím, že někdy je
»mlčeti zlato«. Také jsem se naučila
několik vizážistických triků ze světa
kosmetiky, o které bych se ráda po-
dělila ve svých videích.
A co mi vzalo? Asi snahu na sobě ví-
ce pracovat. Stačí totiž jedna kolegy-
ně, které se nechce, nebo nepodá
nejlepší výkon, a zkazí tím dojem  z
celého vystoupení. 
S jakým repertoárem vystupuješ
nyní? Zpíváš s kapelou?
Nyní se připravuji na koncert filmo-
vých písní Tvmusic tour 2016, které
budu interpretovat po ČR. Takže mě
ještě čeká dost hodin zpěvu a něko-
lik dnů v nahrávacím studiu. 
Co všechno už jsi jako sólistka sti-
hla a co chystáš?

Již tři měsíce se plně věnuji Youtube
natáčení - za  chvíli jsem nabrala de-
set tisíc odběratelů, za což jsem moc
vděčná. Také jsem po delší době na-
točila sólovou nahrávku, kterou mů-
žete zhlédnout na mém YT kanále.
Další budou přibývat.
Jak se na svá vystoupení připravu-
ješ? Studuješ někde zpěv, tanec?
Ano, chodím na pravidelné hodiny
zpěvu do školy moderního zpěvu Lu-
káše Jindry a samozřejmě nevyne-
chávám ani každodenní domácí pří-
pravu. Choreografie budu řešit, až po
sestavení definitivního seznamu sk-
ladeb, se kterými budu vystupovat.
Chodím pravidelně cvičit a nechá-
vám si výživovou poradkyní radit,
co správně jíst. (dokončení na str. 8)

Poplatky za odpad
vybíráme na úřadu
Poplatky za svoz domovního odpa-
du můžete zaplatit na Úřadu městy-
se Karlštejn každé pondělí a každou
středu od 9 do 16.00. Poplatek lze
uhradit také bankovním převodem
na účet městyse: 0363766339/0800,
variabilní symbol 1340+číslo popis-
né. Poplatek činí 500 Kč na osobu
nebo za nemovitost, ve které není
nikdo hlášen k trvalému pobytu. Po
zaplacení dostanete na úřadu městy-
se označení, které je třeba nalepit na
přední stranu popelnice. Ti, kteří za-
platí převodem, dostanou označení
poštou. Od 1. dubna budou vyváže-
ny pouze popelnice s novým ozna-
čením. Pytle se nevyvážejí. V po-
platku je zahrnuto 52 svozů, separo-
vaný sběr, sběr železnéího šrotu,
bioodpadu a 2x ročně odvoz nebez-
pečného a velkoobjemového odpa-
du. Poplatek za psa činí 100 Kč, za
každého dalšího 150 Kč. Poplatek
za parkovací místo a umístění rek-
lamního zařízení můžete na úřadu
městyse uhradit každé pondělí od 10
do 14. hodin.            Petr RAMPAS, 

starosta Karlštejna

Mirek pozval Jíšovou
Osmý Koncert pro Karlštejn, který
pořádá písničkář Miroslav  Paleček
pod patronací Karlštejnského kul-
turního sdružení, se konal 20. 2. v
restauraci U Janů. Za velkého pot-
lesku přišel do skoro zaplněného sá-
lu M. Paleček a krásně nás naladil
spoustou písniček ze svého nového
CD. Jeho hostem byla Pavlína Jíšo-
vá s dcerou Adélou Jonášovou,
Adélka zahrála na kytaru, mandolí-
nu a foukla si i na flétničky. Sama
skládá - tři své písničky nám zazpí-
vala a s maminkou jim dvojhlasy
krásně ladily. Moc šikovná holka.
Byl to podařený koncert, děkujeme
Mirkovi i Helence Kolářové z KKS.
Jitka šVeCOVÁ, Hlásná Třebaň

Na karlštejnských vinicích se v těchto dnech zabýváme
zimním řezem révy. Jako každoročně je třeba upravit nad-
zemní část révového keře řezem tak, aby bylo dosaženo op-
timálního výnosu a co nejlepší kvality sklizně při zachová-
ní vitality keře do dalších let. Zimní mrazy k nám byly za-
tím milosrdné, nejnižší zaznamenané teploty na našich vini-
cích se pohybovaly okolo -16 stupňů. K poškození révy
zimními mrazy dochází až při poklesu teplot pod -20 stup-
ňů. Pevně doufám, že už nás zimní počasí ničím nepříjem-
ným nepřekvapí a nepotrápí nás jarní mrazíky, jako v letech
2012 a 2013.
Ve sklepech nyní stáčíme první vína ročníku 2015, který se
zde, v Karlštejně, bude řadit k těm lepším. V nabídce teď
máme Müller Thurgau, Modrý portugal klaret, Dornfelder,
Svatovavřinecké, Rulandské šedé pozdní sběr a Tramín čer-
vený pozdní sběr. Další vína budou následovat během břez-
na a dubna.                           Zdeněk Beneš, VSV Karlštejn

Vinaři stáčejí první vína ročníku 2015

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       2/2016 (49)                

UKLÍZELI BŘEH. Břeh Berounky od náletových a starých dřevin čistili v minulých dnech zaměstnanci městyse
Karlštejn.  Foto NN m. Frýdl

UKÁZKA. Zdeněk Beneš (druhý zleva) při ukázce
zimního řezu révy. Foto Jarmila KOZOVÁ

Chystám koncert sestavený z filmových písní
BÝVALÁ ČLENKA SKUPINY 5ANGELS VERONIKA SPURNÁ SE ROZHODLA PRO SÓLOVOU DRÁHU

Karlštejnský zpravodaj
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S poradkyní také natáčím videa pro
jiné holky, aby nedržely nesmyslné
diety a necpaly se chemií, kterou do-
poručují na internetu.
Ty ses také rozhodla »dobýt« inter-
net. Jak konkrétně?
Jak jsem již říkala, točím různá zá-

bavná i naučná videa. Jsou připrave-
né také novinky v podobě různých

zábavných videí pro kluky. Pokud
byste se chtěli podívat nebo odebí-

rat, můj youtube kanál se jmenuje
Veronika Spurná a určitě si tam na-
jdou své holky i kluci.
Chceš v našem kraji vést divadelní
kroužek či přípravku. Co všechno
se v něm bude možné naučit a komu
bude určen?
Mám ráda divadlo a práci s dětmi,
proto bych chtěla založit v Karlš-
tejně nebo v blízkém okolí divadelní
kroužek. Chci ho odstartovat hned,
jak najdu vhodné prostory. Kroužek
bude pro všechny děti, které mají rá-
dy divadlo, nejen ty, co by se chtěly
jednou stát slavnými herci, zpěváky.
V dramatickém kroužku budou mít
možnost hravou formou všestranně
rozvíjet svou osobnost - nejedná se
tedy jen o hraní divadla, ale i muzi-
kálnost, rytmus, pohyb, vyzkoušení
si různých rolí a situací...

Miloslav FRÝDL 

Chystám koncert z filmových písní
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Hukvaldskou pekárnu v Karlštejně
navštívily děti z místní mateřské
školy. Paní Vybíralová nás provedla
po pekárně, ukázala nám všechny
prostory a vysvětlila dětem, k čemu
jsou tu potřeba. Zajímavé bylo vidět
zpracování lineckého těsta ve vel-
kém hnětači a úplně nejvíc se capar-

tům líbilo, když si mohli z kynutého
těsta vytvořit svůj vlastní výrobek.
Pod vedením V. Vybíralové a její ko-
legyně Z. Kivakové vznikly první
dětské výrobky - mini vánočky,
houstičky a srdíčka. Bohatě posypa-
né a vejcem potřené výrobky puto-
valy do trouby. Za chvíli už krásně

voněla celá pekárna. Děti si z pekár-
ny odnesly nejen nové zážitky, ale
také své vlastní pečivo, na kterém si
doma pochutnaly se svými rodiči.
Děkuji A. Jaroňové, majitelce pekár-
ny, která nám umožnila prožít pří-
jemné dopoledne. Další dík patří
»naší« mamince V. Vybíralové a Z.
Kivakové, které nám věnovaly svůj
čas a s dětmi úžasně trpělivě praco-
valy.           Marcela HAŠLEROVÁ, 

MŠ Karlštejn

Příprava fotbalistů Karlštejna je v
plném proudu. Tréninky v dobřicho-
vické hale plus velký počet naběha-
ných kilometrů v okolí Karlštejna
má borce z podhradí skvěle fyzicky
připravit na jarní část, ve které bu-
dou hájit první místo v tabulce. Do
přípravy se zapojila i jediná zimní
posila, záložník Václav Machulka z
pražského Braníka. Karlštejnští již
mají za sebou dva přípravné zápasy.
V tom prvním se na berounské
umělce střetli s Hýskovem. Proti
soupeři hrajícímu o dvě soutěže výš
předvedli bojovný výkon a prohráli
těsně 2:3, branky stříleli Klusák a
Zajíc. Druhý přátelák se odehrál na
umělce pražské Bílé Hory, kde
Karlštejn s místním celkem remizo-

val 3:3. Během utkání si vypracoval
tříbrankový náskok, ale domácí do-
kázali skóre průběžně vyrovnat. Za
Karlštejn skórovali Machulka a dva-
krát Klusák. Fotbalisté už netrpělivě
vyhlížejí návrat na trávník. Pokud
bude přát počasí, dočkají se Karlš-
tejnští začátkem března. 

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Další přípravné zápasy:
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

V PEKÁRNĚ. Karlštejnské děti si v místní pekárně vyzkoušely, jak se pracu-
je s těstem.     Foto Marcela HAŠLEROVÁ

Karlštejnské aktuality
* Vinařský bál se koná 27. 2. od
20.00 v restauraci Koliba Eliška
Karlštejn. Hraje orchestr Karavel, v
programu je tombola i ochutnávka
vín. Moderuje Petr Jančařík, vstup-
né 100 Kč. Prosíme, přijďte ve spo-
lečenském oděvu! (mam)
* Pracovníka na úklid autokempu
a sociálního zařízení přijme na dobu
určitou od 15. 3. do 15. 10. Městys
Karlštejn. Dále přijme uklízeče či
uklízečku WC na veřejném parko-
višti. Bližší informace na tel.: 724
180 394.                   Petr RAMPAS
* Agresivní mladý muž pobíhal 15.
února večer v potoce v Karlštejně a
odmítal s kýmkoliv mluvit. Řevnič-
tí záchranáři jej za asistence policie
přepravili do berounské nemocnice
a po interním vyšetření dále na psy-
chiatrické oddělení Fakultní nemoc-
nice v Plzni.          Bořek BULÍČEK

Veronika Spurná
+ narodila se 21. 2. 1999, od školky
se věnuje tanci, herectví a zpěvu
+ v roce 2007 se s tanečním studiem
ATS Domino Praha stala mistryní
ČR a mistryní světa ve street dance
show formacích
+ hrála v několika filmech a seriá-
lech, např.: Muž s fagotem, Piko,
Hranaři, Poslední rytíř, Ulice, Vyp-
rávěj, Špačkovi v síti času...
+ v roce 2012 hrála hlavní roli v
muzikálu Andílci za školou
+ v roce 2013 se stala členkou dívčí
skupiny 5 Angels
+ studuje střední školu reklamní a
filmové tvorby, obor Management
+ nej činnost: natáčet, zpívat, jíst
+ nej jídlo: italská kuchyně
+ jiné koníčky: nakupování, natáče-
ní a sledování videí na youtube

Fotbalisté se těší na trávu
KARLŠTEJNŠTÍ UŽ MAJÍ ZA SEBOU DVA PŘÁTELÁKY

Děti si upekly vlastní vánočky a srdíčka

REMÍZA. Karlštejnští fotbalisté ve druhém přípravném zápase remizovali s
mužstvem Bílé Hory 2:2. Foto Michal ŠAMAN

Zprava dobrý, zleva dobrý - i dozor shora je přítomný... Tomu se říká pře-
hledná křižovatka! Foto Markéta FÍLOVÁ

Obrázky z Karlštejna i jeho okolí
Se zajímavými záběry Karlštejna i jeho okolí vás počínaje posledním
číslem roku 2015 prostřednictvím svých fotografií seznamuje obyva-
telka městyse Markéta FÍLOVÁ. (NN)

UŽ SAMA. Veronika Spurná na jednom z koncertů.                   Foto ARCHIV



Strana 9, OSOVSKÝ PROVAS  Naše noviny 4/16

Osovský PROVAS

Po pětileté odmlce patřila naše obec
zase jednou maškarám a jejich do-
provodu. V sobotu 13. února po po-
ledni se začali účastníci obnoveného
masopustu zvolna scházet v Osovci
u kapličky, což byla oproti minulým
rokům změna - minulé srazy bývaly
situovány do Osova. Změnu trasy
lze zpětně vyhodnotit jako přínos-

nou a účelnou, protože se letošního
masopustního reje mohli zúčastnit i
ti osovečtí občané, pro které by
dlouhá cesta do Osova byla příliš
náročná na to, aby ji chtěli a mohli
absolvovat. 
Účast byla tentokrát skutečně hojná,
v Osovci by se našlo jen minimum
domů, jejichž obyvatelé se nepřišli
pobavit. Na samý začátek programu
byla připravena masopustní fraška
Až opadá listí z dubu z pera osvěd-
čeného Josefa Kozáka. Předvedli ji
členové zdejšího ochotnického diva-
dla za doprovodu harmonikáře pana
Matějky. Následovalo žádání o ma-
sopustní koledu, jemuž paní starostka
promptně vyhověla a mezi chasu po-
slala mísy s jitrnicemi. To ale neby-
lo jediné pohoštění, kterého se pří-
chozím dostalo. V nabídce se nachá-
zely i další  slané i sladké laskominy
z kuchyní obětavých žen, na zahřátí
pak čaj a také příhodné tekutiny na
uvolnění napětí. Počasí sice nebylo

nijak zvlášť přívětivé, ale když se
průvod vydal na cestu obcí, vládla v
něm veselá atmosféra a příjemná po-
hoda. V jeho čele jel traktůrek s vyh-
rávajícím harmonikářem, soudkem
piva a občerstvením, následoval
traktor vezoucí převážně děti, zdatné
družstevnice a ty, pro které by dlou-
há trasa k hasičské zbrojnici na sa-
mém konci Osova byla namáhavá.
Cestou bylo některými hospodyňka-
mi nabízeno pohoštění, v Osovci u
Straků, v Osově paní Rejsková  při-
pravila skvělé koblihy, tradičně po-
hostili účastníky i u Sklenářů. V ha-
sičské zbrojnici měla paní Marková
navařený skvělý guláš. Odtud se pak
šlo do hospůdky U Sv. Donáta, kde
veselice za doprovodu hudby vyvr-
cholila. Celou akci lze bez nadsázky
hodnotit jako velmi povedenou a
můžeme se jen těšit, že za rok bude
masopustní průvod v Osově stejně
pěkný a vydařený. 

marie PLEcITá, osov

Starostka poslala mísy jitrnic
PO PĚTI LETECH PATŘIL OSOV A OSOVEC ZASE JEDNOU MAŠKARÁM
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NEJDŘÍV FRAŠKA. Na úvod maso-
pustu sehráli místní ochotníci fraš-
ku.  Foto Petra RoThKögelová

Na »lokálce« do Lochovic
nejsou v plánu žádné změny
Zastupitelstvo Osova schválilo dodatek smlouvy
na společensky účelné pracovní místo - pracovni-
ce OÚ. Úřad práce na něj poskytne dotaci do
konce července.
Firma CMS uvedla do provozu internet pro školu
a školku. Místostarostka informovala o jednání
ohledně železniční dopravy. Na trati Zadní Tře-
baň - Lochovice nejsou plánovány žádné změny,
na trati Praha - Beroun bude v dubnu a červnu
výluka. Byla schválena smlouva na opravu míst-
ní cesty. Byly podány dvě žádosti o dotace - na
opravu střechy MŠ č. 91 a na opravu hasičské cis-
terny. Byla schválena smlouva o poskytování pra-
covně lékařské služby s MUDr. Lochmanovou.
Telekomunikační společnost žádá občany, aby při
výkopových pracích či hluboké orbě hlásili tyto
práce na stránkách společnosti, aby nedošlo k
poškození vedení. Byla zadaná studie k vybudo-
vání kanalizace. Náklady na ni činí 168.000 Kč,
každá ze zúčastněných obcí (Osov, Skřipel, Lážo-
vice) zaplatí třetinu. Dozvěděli jsme se o odstra-
nění starých keřů v Osovci u knihovny, jež schvá-
lili památkáři. Obecní dotace pro sportovce byla
využita na opravu traktůrku.   (Dokončení na str. 10)

Restaurace U Hřiště
otevře nejspíš na jaře
Mnoho obyvatel Osova se zajímá o
osud zámku i bývalé sokolovny s
restaurací U Hřiště. Sokolovna je
uzavřena už více než rok - i zvenku
je zřejmé, že se zde odbývají jakési
stavební práce. Současný nájemce
mě při žádosti o informace příjemně
překvapil vstřícností. Umožnil mi
nahlédnout dovnitř, kde je v plném
proudu důkladná a rozsáhlá rekon-
strukce, která se týká prakticky  ce-
lého objektu. Ten byl dlouhá léta po
všech stránkách zanedbáván a na-
chází se ve velmi špatném a nevy-
hovujícím stavu. To se nový nájem-
ce snaží úpravami změnit. Nyní je
dokončována restaurace. Velký pro-
stor bude členěn na jakési menší kó-
je oddělené nízkými zídkami - vy-
padá to hezky. Vpravo vyrostl výčep
s dřevěnou stříškou, zadní prostor bu-
de věnován sportovnímu vyžití, na-
příklad šipkám. (Dokončení na str. 10)

Školáci se seznámili
s výstrojí hasičů

Prvňáčci před vysvědčením nemohli dospat

Ve středu 3. února navštívili školu v
Osově studenti SOŠ a SOU Dubno s
preventivním vzdělávacím progra-
mem s názvem Hasičské jiskření.
Děti se dozvěděly, jak se zachovat v
případě nebezpečí, seznámily se s
výstrojí a výzbrojí hasiče. Každý měl
možnost vyzkoušet si třívrstvý kabát,
zásahovou helmu nebo dýchání v
hasičském přístroji. Všichni jsme si
ze setkání odnesli ponaučení, že
štěstí přeje připraveným. Text a foto

Soňa Kocmanová, ZŠ osov

Prvního pololetního vysvědčení se
28. ledna dočkali i prvňáčci v osov-
ské škole. Někteří ten den ani ne-
mohli dospat. Od září pilně praco-
vali, učili se písmenka, skládali slo-
va, počítali... Téměř všichni se teď
mohli doma pochlubit samými jed-
ničkami. Ani ostatní školáci však
neodešli s prázdnou - vysvědčení
čekalo na každého. Byla tak zhod-
nocena snaha a píle za první polovi-
nu školního roku. V pátek 29. 1.
jsme měli pololetní prázdniny a teď
už se zase pilně učíme.    Text a foto

Soňa Kocmanová, ZŠ osov
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Teplá jídla zde podávána nebudou,
jen drobné občerstvení, třeba klobá-
sy či utopence. Provoz  restaurace by
měl začít pravděpodobně na jaře. Co
se týká sálu, zde je situace složitější
- jeho opravy a úpravy vyžadují da-
leko větší nasazení. V plánu je sníže-
ní stropu, v dezolátním stavu je i

podlaha, takže na jeho otevření si p-
očkáme delší dobu, snad půl roku,
rok. V této části budovy se budou
konat diskotéky, tomu bude přizpů-
sobeno i vybavení a uspořádání. 
Co se týká zámku, zde nemám příliš
informací, snad jen tu, že se zde le-
tos už odbývaly nějaké vnitřní práce

a zcela jistě se počítá s opravou stře-
chy. Současní majitelé zámku ho za-
tím nikomu neprodali, a nezdá se, že
by se k něčemu takovému chystali.
Naopak, po získání nezbytných po-
volení by konečně mohly začít re-
konstrukční práce.  

Marie PLECITÁ, Osov

Na konci ledna se děti každoročně
těší na maškarní karneval, který se
koná v osovské školce. Již dlouho
dopředu vymýšlejí  spolu s rodiči, za
co se převlečou a jakou masku vybe-
rou nebo společně vyrobí.
Ve čtvrtek 28. ledna, kdy školáci do-
stávali vysvědčení, se vyzdobená
osovská školka proměnila v pohád-
kovou říši, kde bylo možné vidět

princezny, kovboje, piráta, čaroděj-
nici, čerta, zahradníka a další bytos-
ti. A pak už mohlo vypuknout zábav-
né dopoledne plné tance, her a soutě-
ží.  Nechyběla oblíbená »židličkova-
ná«, tanec s koštětem, mašinka a
spousta her s balónky. Všichni si do-
poledne užili a jako odměnu si každý
odnesl balónek i diplom za krásnou
masku.     Eva NÁDVOrNÍkOVÁ,

MŠ Osov                               

Školka se proměnila v pohádkovou říši
DĚTI DORAZILY MASKOVANÉ ZA PRINCEZNY, KOVBOJE, ČARODĚJNICE I DALŠÍ BYTOSTI

Restaurace U Hřiště nejspíš otevře na jaře
DOKONČENÍ ZE STRANY 9

Pivní řeči mně přivodily těžkou trudnomyslnost!

JAKO V POHÁDCE. Karneval ve školce.        Foto Eva NÁDVORNÍKOVÁ

Krátce z Osova i okolí
* Masopustní průvod se koná 27.
února v Neumětelích. Sraz maškar
je v 9.30 před Kulturním domem,
při obchůzce obcí je bude doprová-
zet kapela Třehusk.    (luk)
* Tradiční DOŽ - Den osovských
žen se bude konat 19. 3. od 15.00.
Vzhledem k rekonstrukci sálu v so-
kolovně se akce uskuteční v těloc-
vičně ZŠ Osov. Se svým vystoupe-
ním přijdou OCH (Osovští chlapi),
zazpívají děti ZŠ i MŠ, na programu
bude také ukázka společenských
tanců. Jako vždy bude připraveno i
malé pohoštění a zahraje živá hud-
ba. Všechny osovské a osovecké že-
ny jsou srdečně zvány.              (map)
* Při Tříkrálové sbírce se nám po-
dařilo vybrat 8.405 Kč - v Osovci
3.073 Kč, v Osově 5.332 Kč. Je to o
2.465 více, než vloni.  V rámci celé
řevnické Charity se vybralo 141.152
korun.   Marie PLECITÁ
* Vůz Peugeot Boxer byl vykraden
15. 2. v Lážovicích. Neznámý zlo-
děj překonal zámek zadních dveří a
odcizil pracovní náčiní: závitořez,
aku vrtačku, příklepovou vrtačku s
příslušenstvím, velké bourací kladi-
vo zn. Bosh. Majitel má škodu
76.000 Kč.      Hedvika ŠMÍDOVÁ

Když jsem v úterý 20. 1. večer bez-
děky přepnula na televizní pořad Náš
venkov – Pivní řeči, rozhodně jsem
netušila, že si tím přivodím těžkou
trudnomyslnost a rozčarování. Na ob-
razovce se střídalo několik venkov-
ských lokálů a jejich hostů, kteří
hodnotili současnou situaci a kvalitu
našeho života. Za každým slovem
vole, za každým třetím vulgarita, pro
samé pípání mi smysl řečeného často
zcela unikl. Co mě ale úplně rozho-
dilo, bylo jejich urputné lpění na ná-
zoru, že všechno kolem nás je špat-
né, nepovedené, žijeme uboze, poli-
tici nestojí za nic, jsme podřízeni
Americe, která nám poroučí a vůbec:
Za komunistů bylo líp, kde ty zlaté
časy jsou! Ti, co před šestadvaceti
lety zvonili klíči, to snad mysleli do-
bře, ale ty konce, jen smutek a zmar.
Na základě tohoto zážitku, který
bych nazvala otřesným, si dovoluji
říci svůj názor také já. Ano, ne všich-
ni jsme bezstarostní milionáři, můj
příjem nečiní ani polovinu průměr-
ného platu, ale na rozdíl od těch pá-
nů jsem ještě nezapomněla na dobu
před listopadem 89. Na prázdné ob-
chody, šedivé domy, všudepřítomnou
špínu, cenzuru, strach jakkoli svo-
bodně se projevit, nemožnost cesto-
vat, na to, že z nařízení samotného
ředitele jsem musela sundat z krku
křížek po babičce, a vůbec na to
všechno, co mi tehdy pilo krev a ot-
ravovalo život, a že toho bylo dost. I

když i já vlastně na tu dobu ráda vz-
pomínám, ovšem nikoliv ze senti-
mentu na výdobytky socialismu. By-
la jsem tehdy mladá, a to se svět jeví
mnohem hezčí, obzvlášť s odstupem
několika desetiletí. Nostalgické vz-
pomínky na Klementa Gottwalda a
jeho návrat z Hradu mě skutečně ne-
přepadly ještě nikdy a bohdá nepře-
padnou, ani na oslavy čehokoliv, co
se týkalo strany a zasloužilých sou-
druhů, kdy uvědomělé televizní slá-
taniny prakticky neopouštěly obra-
zovky a mě přiváděly k zuřivosti. Je-
stli po tomhle se těm lidem stýská, je
pro mě nepochopitelné. Taky nechá-
pu, že nevidí, co všechno se za těch
šestadvacet let změnilo kolem nás k
lepšímu. Jen namátkou: staví se no-
vé domy, ty starší se opravují a do-
stávají pěkné fasády, u spousty z nich
je bazén a neznám rodinu, která by
neměla auto. Prakticky všichni mají
počítače, jezdí na dovolenou do des-
tinací, o nichž se jim dřív ani nesnilo
a vstoupíte-li v sobotu dopoledne do
supermarketu, podle vozíků přetéka-
jících zbožím musíte nabýt dojmu,
že národ si dělá zásoby na válku. 
Jsem si dobře vědoma, že to není
vždy a všude idyla a dovedu si před-
stavit, jaké těžkosti mají lidé s níz-
kým důchodem či dlouhodobě ne-
mocní. Že jsou politici často zkaže-
ní? Ano, jsou. Jsou takoví, jako jsme
my, z nichž vzešli. Jak známo, každý
národ má takovou vládu, jakou si za-

slouží. Krade se tady, bují korupce,
existují bezdomovci, to všechno
vím, problém je v tom, že lepší sys-
tém zatím nikdo nevymyslel a ko-
munismus fakt nefunguje. To by v li-
stopadu 89 těch lidí s klíči nebyly ta-
kové davy a lidi by hromadně prcha-
li na Kubu nebo do Severní Koreje. 
To nejstrašnější jsem si nechala na
konec. Jak ze závěrečných televiz-
ních titulků vyplynulo, ti nespokoje-
ní borci, kteří byli hvězdami toho

pozoruhodného pořadu, pocházeli ze
Svinař, Zadní Třebaně, Hatí, Litně a
Tetína. Tedy z našeho kraje v těsné
blízkosti Prahy, kde je prakticky nu-
lová nezaměstnanost. Já se tak sty-
děla! A osobně bych si velmi přála
vrátit čas o čtyřicet let zpátky a ty
pány z televize do té sladké doby na
pár týdnů posadit. Moc bych si to
přála a jim taky. Hlavně sobě ovšem
přeju, abych takový pořad už nikdy
neviděla.     Marie PLECITÁ, Osov

Pronajmu 1+1+k
v přízemí rodinného domu 

v Řevnicích, Sochorova ulice.
Pokoj 18 m2 s kompletně zařízenou kuchyňskou linkou.
Pokoj 15 m2, dřevěná podlaha. Plynové ústřední topení,

teplá voda. Sklípek, sklep, prádelna a zahrada. Volné 
od února 2016, nájem 7.000 Kč + poplatky. 

Telefon: 605 128 725,
257 721 303 (záznamník)

»Lokálku« nečekají
žádné změny 
(Dokončení ze strany 9)
Žádost SK o další příspěvek na op-
ravu pěti oken, byla odloženo na
příští zasedání. Rozšíří se počet
kontejnerů na tříděný odpad. 
Zastupitelé také jednali o spolupráci
při zabezpečování požární techniky
pro obce Lážovice a Skřipel. Zájem-
ci z těchto obcí by měli možnost vs-
toupit do SDH Osov a obě obce by
každoročně zaplatily příspěvek na
techniku. Obyvatelé obce, kteří bu-
dou mít problém s cestou ke kom-
postéru v Osově u Sázky, si mohou
s pí Vacurovou domluvit pomoc.  

Marie PLECITÁ, Osov
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Lvi byli mrzutí, ale rychle se rozkoukali
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Během hodinové přednášky se děti
dozvěděly spoustu zajímavých
informací o životě nejen těchto »krá-
lů zvířat«, ale i o spoustě dalších zví-
řat a jejich vzájemném vztahu s lid-
mi. Atmosféra byla naprosto úžasná,
děti se neustále hlásily a zasypávaly
přednášející spoustou zajímavých
dotazů – co lvi jí a kolik toho sní, ja-
kého věku se dožívají, kolik váží, jak

velké mají zuby, jak rychle běhají
nebo na koho si troufnou. Nejčastěj-
ším dotazem ale bylo, jestli si je mo-
hou pohladit nebo si s nimi pohrát.
To ale bohužel nebylo možné, proto-
že »klucí« jsou přece jen šelmy, i
když zatím malé…
Akci připravila a pořádala naše Dru-
žina a Školní klub, za což jim moc
děkujeme. Zvláštní poděkování patří

paní vychovatelce Kláře, která lví
»kluky» přemluvila, aby přijeli.

Petra MEJSTŘÍKová, 
ZŠ Dobřichovice

V sobotu 6. února se sešli členové
Kynologického klubu Lety na vý-
roční členské schůzi. V příjemném
prostředí vinárny řevnického hotelu
Liďák se jí účastnilo 27 z celkového
počtu 69 členů. Nejprve byly přečte-
ny výroční zprávy o činnosti výboru,
zpráva o činnosti organizace, o spor-
tovních i společenských akcích a
statistika zkoušek. Neméně důležitá
byla výroční zpráva věnovaná hos-
podaření spolku. 
Všichni se těšili na nejzajímavější
část programu: vyhodnocení pso-
vodské ligy a na předávání pohárů i
diplomů. V první části ligy jsou vy-
hodnocovány výsledky ve výkonu,
tedy za úspěšně složené zkoušky, za
účasti a umístění na závodech. V této

části bylo přihlášeno čtrnáct účastní-
ků. Vítězství získal Vladimír Kasl se
ziskem 1445 bodů, na druhém místě

byla Petra Fürstová (790), třetí místo
obsadil Karel Ráž (555). Ve druhé
části ligy jsou hodnoceny výstavní
úspěchy a aktivity v chovu psů. Z
devíti přihlášených získala první
místo Romana Rychlá s fantastický-
mi 2340 body, druhé místo obsadila
Petra Fürstová (760), na třetím místě
byla Jiřina Smejkalová (610). Dále
byli odměněni tři psovodi, kteří loni
složili v našem spolku první zkouš-
ku z výkonu: René Janeba, Jan Tom-
šů a Jiřina Janovská. Všichni obdr-
želi poháry a diplomy, které připra-
vila Alice Kubaníková. Moc blaho-
přejeme k získaným úspěchům a
doufáme, že v příštím roce bude opět
zájem soutěžit v psovodské lize.

alena vaNŽURová, KK lety

Naučte se podnikat!
Nebaví vás to v práci a už vůbec vás
nebaví poslouchat šéfa? Trávíte v
práci příliš mnoho času? Změňte to
a postavte se na vlastní nohy! Neví-
te, jak na to? Rodinné centrum Le-
ťánek přichystalo 3. 3. od 18.30 se-
minář o tom, jak začít podnikat. Je
určen všem bez ohledu na to, zda už
mají nějaký nápad nebo teprve hle-
dají inspiraci či motivaci. Moderní
technologie umožňují nastartovat
vlastní projekt po večerech, bez vět-
šího rizika, tak proč to nevyzkoušet?
Seminář Punkové podnikání, který
se uskuteční v klubovně Leťánku v
TJ Sokol Řevnice, vede lektor Pavel
Ovesný. Další info na www.leta-
nek.cz. Jitka NoSKová, Řevnice

Vyhráli jen jednou
Osm starších házenkářů Řevnic se
20. 2. zúčastnilo turnaje dříve naro-
zených v Čakovicích. Naše barvy
hájili: v brance Milan Zelený, ob-
ránci Tomáš Smrčka, Pavel Jandus i
Tomáš Veselý a v útoku Petr Jandus,
Roman Tichý, Luboš Dlouhý a Mi-
chal Sviták. S jedním vyhraným ut-
káním obsadili sedmé místo! 
NH Řevnice – Litice 6:11 
Branky: Sviták M. 5, Dlouhý
NH Řevnice – Sokol Dobruška 8:12
Branky: Sviták M. 6, Dlouhý, Tichý 
NH Řevnice – AVIA Čakovice 6:8
Branky: Sviták M. 2, Tichý 2, Jan-
dus 2
NH Řevnice –  KNH MS Brno  6:4
Branky: Sviták M. 4, Tichý, Jandus 

Petr HolÝ, Řevnice

Záchranáři si pořídili bojové vozidlo pěchoty
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Cyklista nerespektoval
světla, dostal pokutu
Lidé jsou neponaučitelní - zejména
jedná-li se o přecházení a přejíždění
železničních přejezdů! V pondělí 15.
února odpoledne zastavila hlídka
Městské policie Černošice se služeb-
ním vozem na červenou výstrahu u
železničního přejezdu v Dobřichovi-
cích. Její pozornost upoutal muž,
který přijel na jízdním kole z ulice
Palackého a bez zaváhání pokračo-
val přes přejezd. Nezastavila jej ani
přítomnost strážníků! Ti ovšem ha-
zardéra dostihli a uložili mu bloko-
vou pokutu.          Gregor DUŠIČKA,

Městská policie Černošice

Exhibicionista se v Mníšku odhaluje před dětmi
Upozorňujeme na neznámého muže, který opakovaně v Mníšku pod Brdy
odhaloval před dětmi své přirození. Muž je vyšší postavy, má vlnité vlasy a
tmavé oči, nosí oblečení tmavé barvy.  Žádáme zejména rodiče, aby na tuto
situaci upozornili své děti a poučili je, aby v žádném případě s kýmkoliv
neznámým nemluvily a pokud se stanou svědky takového jednání, aby utek-
ly a věc oznámily dospělým. Současně žádáme všechny občany, aby jaké-
koliv podezření a poznatky, které by mohly vést k dopadení odhalujícího se
muže, oznámili policii na čísle 158 nebo 602 306 052, případně městské
policii (737 274 227).  Daniela PáTERová, místostarostka Mníšku p/B

Dvě z oceněných letovských kynolo-
žek.         Foto Alena VANŽUROVÁ

Nejlepší kynologové z Letů dostali poháry a diplomy

LEV VE ŠKOLE. Jeden ze lvích
»kluků« při návštěvě dobřichovické
školy.    Foto Petra MEJSTŘÍKOVÁ

Z našeho kraje 
* Ředitelky ZŠ Řevnice a ZŠ Liteň
navštíví 1. 3. málotřídku v Zadní
Třebani. Od 17. 00 představí »své«
školy rodičům a zodpoví jejich dota-
zy. Seznámení se se školami, kam
nejčastěji přecházejí zadnotřebaňští
žáci, je určeno zejména rodičům čt-
vrťáků,  zváni jsou ale i rodiče žáků
3. ročníku.           Pavlína Fialová
* větve mohou obyvatelé Letů od 1.
3. každou sobotu dopoledne odklá-
dat na tradiční místo pálení čaroděj-
nic, u řeky naproti Srubu. Během
týdne je možné větve nosit pouze po
dohodě na tel.: 724 043 384. Zaká-
záno je odkládat jakékoli odpadky,
nábytek či pařezy. Pařezů je možné
se zbavit po domluvě na tel. čísle
602 657 750. Barbora TESaŘová
* Bazar oblečení, hraček, sportovní-
ho vybavení a ostatních potřeb se ko-
ná 6. 3. od 13.00 - 16.30 v Clubu Ki-
no Černošice. Rezervace prodejních
míst na clubkino@clubkino.cz nebo
na tel.604204588. (vš)
* Zápisu do ZŠ Zadní Třebaň se zú-
častnilo 17 dětí. Dorazili i zájemci z
okolních obcí.    Pavlína Fialová
* K vyproštění psa z roury, odvádě-
jící dešťovou vodu ze zahrady rodin-
ného domu v Černošicích, byli 11. 2.
vysláni řevničtí profesionální a mok-
ropesští dobrovolní hasiči. Pes byl
vyproštěn bez viditelných zranění z
malé jímky, do které kanalizace ústi-
la. Majitelce bylo doporučeno, aby
zvíře nechala prohlédnout veteriná-
řem. Pavel viNTERa
* oznámení, týkající se nezajištěné
rekreační chaty v Černošicích, přija-
la 11. 2. hlídka místních strážníků.
Dle tvrzení oznamovatele se v chatě
zabydlelo značné množství squaterů,
kterými ovšem v tomto případě byly
- kočky. Zvířata obtěžovala okolí,
proto byl majitel chaty vyzván, aby
zjednal pořádek. Věc bude dále řeše-
na ve spolupráci s Odborem životní-
ho prostředí MÚ Černošice.      (duš)
* Naftu, která unikla z nákladního
auta a roztekla se v několika ulicích
Hlásné Třebaně, likvidovali 17. 2.
hasiči z Řevnic, Karlštejna i Hl. Tře-
baně. K vyústění dešťové kanalizace
do Berounky instalovali sorbční nor-
nou stěnu. Pavel viNTERa

Je možné ho také využít ve spolupráci s hasiči při vyprošťování havarova-
ných velkých vozidel. „BVP nahradilo naše menší BV 202, které mělo gu-
mové pásy a nemělo pancíř, což ho znevýhodňovalo při velkých požárech
či výbuších,“ sdělil Bulíček. „S úpravou nákladního vozu Scania R 124
400, které zajišťuje rychlou přepravu i složení a naložení BVP, velmi po-
mohlo ZD Mořina,“ dodal s tím, že zájemci si budou moci novou techniku
prohlédnout 1. května na řevnickém majálesu.
Další únorovou novinkou řevnické záchranky je detektor na zjištění pří-
tomnosti oxidu uhelnatého. „Plynové kotle, průtokové ohřívače vody nebo
propanbutanové topení bývají zdrojem CO. Příznaky otravy jsou různé -
od bolesti hlavy, přes slabost, zvracení, dvojité vidění, závrať až po zásta-
vu oběhu vedoucí k smrti,“ popsal Bulíček. „Pokud přístroj upozorní po-
sádku při vstupu do objektu na přítomnost CO, ochrání ji to před otravou
a může pak poskytnout kvalitní ošetření. Současně zabrání v otravě i dal-
ším osobám, které se vyskytují v té době na místě zásahu,“ uzavřel ředitel
záchranky. (mif) Foto Bořek BULÍČEK
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městská policie černošice přijme 
do pracovního poměru

StRážNíKa 
měStSKé PolIcIe.
Podmínky pro přijetí jsou: občan čR,
starší 21 let, bezúhonný, spolehlivý,

tělesně a duševně způsobilý. Vzdělání
minimálně maturitní zkouška.

Informace na tel.: 251 642 328

Přijmeme do potravinářského 
provozu v Bělči šikovnou pomocnici

na brigádu (později na HPP).

tel. č.: 607 617 809.

Nabídka pastvy
Společnost EKOS Řevnice hledá chovatele, který zajistí 
spásání v areálu uzavřené skládky odpadů v Řevnicích.

Jedná se udržení nízkého travního porostu celé vegetační
období. Areál je oplocen, oddělení využívané části areálu
zajistí chovatel. Dohoda je možná na více sezón. Voda a
elektřina pro ohradník v místě. Pastevní plocha cca 4ha.

Prohlídka areálu po dohodě na tel: 702 041 427.

Nabídky zasílejte na kubasek.ekos@revnice.cz.

pořádá NÁBOR dětí a mládeže na 

TENIS!
Proč hrát u nás tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví trenéři

• Tréninky neodpadávají. V případě špatného počasí

máme k dispozici pevnou halu v Letech.

• Možnost NÁHRADY ZAMEŠKANÝCH TRÉNINKŮ přes

náhradový systém Auksys

• Pořádání velkého množství akcí - turnaje, soustředění,

hory...

• Tenisové tréninky pro děti, mládež i dospělé

Tréninková místa
Svinaře  –  Hostomice  –  Lety

Více informací na www.tenis-skola.cz 
nebo na tel.č. +420 608 539 550 (Petr Václavek)

Na Vaši účast se těší trenéři Petr, Pavel, David a Radek

www.syryodkarlštejna.cz

Sýry, tvarohy s oceněním
Regionální potravina, jogurty,

mléko z automatu...
akce na únor Pa, So, Ne 13 Kč/l

FaRma HomolKa ze Bělče
Po - Pá po celý den: 8 - 20.00 h.

So - Ne:  8 - 11.30 h.
Rozvoz do domu (Řevnice, lety,
Dobřichovice, Vráž, černošice)

Info na: farma.homolka@seznam.cz

Homolovi: 731 839 659, 607 617 809

Naše sýry když si dáte,
náramně si pochutnáte!



Strana 13, ŘEVNICE, CESTY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 4/16

Dominikáni opět požadují Zámeček
ČTENÁŘKA Z ŘEVNIC: MOŽNÁ NEJDE O BUDOVU ZDEJŠÍHO ZÁMEČKU, ALE O LUKRATIVNÍ POZEMKY
Musím říci, že by mne po schválení
kontroverzního Zákona o majetko-
vém vyrovnání s církvemi ani ve snu
nenapadlo, že řád dominikánů bude
ještě někdy v budoucnu soudně vy-
máhat po Řevnicích zdejší Zámeček.
Několik dní před schválením zmiňo-
vaného zákona v listopadu 2012 za-
žaloval Klášter dominikánů Praha u
Okresního soudu Praha-západ město
Řevnice o vydání Zámečku. Domi-
nikáni to prostě zkusili, i když vědě-
li, že na vrácení nemají nárok, proto-
že se na tuto nemovitost vztahuje
část z finanční náhrady 54 mld. Kč,
kterou stát církvi v příštích letech
vyplatí. Po velkém mediálním tlaku,
a taky z taktických důvodů, tenkrát
dominikáni ustoupili. Uběhly tři ro-
ky a - opět z taktických důvodů - teď
dominikáni žádají Zámeček soudní
cestou znovu.  
Církevní řád dominikánů, neboli řád
bratří kazatelů, neboli řád žebravý,
byl založen v roce 1215 sv. Domini-
kem. Jeho posláním bylo žít po vzo-
ru apoštolů a prvotní církve, aby ne-
jen slovem, ale i osobním příkladem
života přivedl albigenské k pravo-
věrnosti. Řád neměl vlastnit žádný
majetek, jeho bratři měli žít v chudo-
bě a z almužen. Tolik citace z veřej-
ně dostupných zdrojů.
Historicky všechny obdobné řády
vznikaly, aby šířily vzdělanost a
křesťanskou víru a tu taktéž chránily
před prosazováním víry jiné. V bibli
je hlásána skromnost a pokora. V
dnešní komplikované době, kdy by
řády opravdu měly opět dohlížet na
ochranu křesťanské víry v Evropě a
hájit zájmy křesťanské Evropy, sedí,
jak se zdá, na zadku a domáhají se
hlavně světských majetků. Místo ší-

ření vzdělanosti v našem městě,
chtějí vzít řevnickým dětem Záme-
ček, kde se vzdělanosti a umění naše
děti učí. Místo víry, vzdělanosti a sk-
romnosti, projevují, jak se zdá, hlav-
ně vlastní hamižnost. Možná by si
měli bratři církevních řádů konečně
tu bibli také přečíst a začít se jí ales-
poň trochu řídit. I v našem poměrně
ateistickém státě je totiž bible povin-
nou četbou na středních školách.
Těžko můžeme vychovávat děti k
úctě, vzdělanosti a skromnosti, když
ten, kdo má být nositelem těchto
hodnot, totálně selhává.  Připomíná
mi to trochu kázání o vodě a vínu.
Možná bude lepší, když ve škole dě-
tem, ale i nám dospělým, připome-

neme zajímavé momenty z historie
Dominikánů. Roku 1233 svěřil po-
dle wikipedie papež Řehoř IX. do-
minikánům inkvizici ve Francii. Po-
jmenování řádu pak bylo vykládáno
jako domini canes - psi Boží - a čle-
nové řádu také bývali jako psi zobra-
zováni ve výtvarném umění. Domi-
nikánští inkvizitoři Heinrich Insisto-
ris  a Jakob Sprenger jsou autory spi-
su Kladivo na čarodějnice, u nás díla
velmi dobře známého i ve filmovém
ztvárnění. Jeden z nejznámějších fil-
mů Otakara Vávry vznikl podle stej-
nojmenného románu Václava Kap-
lického a podle dochovaných soud-
ních zápisů z čarodějnických proce-
sů z let 1678-1695. Inkvizitor Bob-

lig, povolaný do města Šumperka,
aby vyšetřil přestupek jedné žebrač-
ky, zkonstruuje proces, jehož meto-
dy zaručují doznání všech obžalova-
ných. Proti spořádaným a ušlechti-
lým občanům se náhle vynoří moc,
která pod rouškou očišťování kraje
od čarodějnic sleduje pouze vlastní
obohacení, která neváhá pro tento cíl
ničit všechny odpůrce a obětovat ži-
voty desítek nevinných lidí. Přímo
na webových stránkách řádu domi-
nikánů se dnes dočteme, že »obdo-
bím největšího rozkvětu dominikánů
v Čechách  je období  1620-1780«,
tedy pro země české doba temna,
kdy naši učenci a vzdělanci (J. A.
Komenský) museli opustit naši zemi
a své majetky. Kdo ty majetky zís-
kal,  si lze domyslet. 

Vše je jen hra?
Ale zpátky k dominikánům a naše-
mu městu. Moc tomu celému nero-
zumím. Nebo je to všechno jen tak-
tická hra, jak si připravit půdu pro
vyjednávání s městem? Přemýšlím,
o čem hlavně můžou dominikáni
chtít s městem vyjednávat. Napadá
mne, asi jako každého v Řevnicích,
mnohem lukrativnější světský sta-
tek, než je budova Zámečku: řevnic-
ké pozemky dominikánů. Jejich hod-
nota, pokud by je město pod nátla-
kem zařadilo v novém územním plá-
nu mezi pozemky stavební, by něko-
likanásobně převýšila hodnotu Zá-
mečku. A to se dominikánům, jak je
vidět, vyplatí i za cenu absolutní zt-
ráty důvěryhodnosti.
Tak si držme palce, že přijde doba,
kdy  obyčejná  slušnost, skromnost a
zdravý selský rozum zvítězí.

Jaroslava DERCOVÁ, Řevnice

CHTĚJÍ HO DOMINIKÁNI. Řád dominikánů se soudní cestou domáhá vy-
dání Zámečku v Řevnicích. Foto NN M. FRÝDL

Počínaje minulým číslem nachází-
te v NN nový cestovatelský seriál.
Jiří Matějka z Dobřichovic v něm
osobitým způsobem zachytil »pouť«
za vínem do jižní Francie.       (NN)

Kombinace s návštěvou v kraji Jura
se v případě jakékoliv naší cesty na
jih Francie, do oblastí u Středozem-
ního moře, přímo vnucuje. Jura je od
nás 950 km, čili trochu za půlkou vz-
dálenosti - dá se to relativně pohodl-
ně ujet za den, a dokonce, když se
vyjede okolo sedmé ranní, tak ještě
před šestou odpoledne jste v Arbois,
kde i v neděli je možné v obchodech
místních vinařů koupit láhev vína k
večeři. Nebo raději dvě, protože to
pak mrzí, když se láhev vypije a dál
není co otevřít. A k tomu skvělou pá-
lenku Marc du Jura jako digestiv…
Zašli jsme nakoupit do obchodu ro-
dinného vinařství Domaine Rolet,
který se nachází poblíž krásné zvoni-
ce postavené z narůžovělého arbois-
kého pískovce. Abych trénoval svou
»nulovou« francouzštinu, řekl jsem
prodavačce, že si jdeme koupit něja-
ké víno k večeři a ona, samozřejmě,
jako správná Francouzka, projevila
zájem, co že u nás k večeři bude. Pe-
čené kuře, řekl jsem, a ona repliko-
vala radou vhodného vína: vybrala
nám lehké červené z odrůdy Poul-
sard. To je samozřejmě správná vol-
ba, ale my jsme byli natěšení na to,

co v kraji Jura milujeme nejvíc, na
bílé víno udělané tradiční jurskou
metodou několikaletého zrání ve sta-
rém dubovém sudu pod závojem
kvasinek, jež jsou doma ve zdejších
vinných sklepech. Po ochutnávce z
několika lahví jsme vybrali Cuvée
Tradition z odrůd Chardonnay i Sa-
vagnin a nakonec, namísto Marcu ji-
nou pálenku, Fin du Jura. Destiluje
se z vína (jako koňak), na rozdíl od
Marcu, který je produktem destilace
matolin (jako grapa).  Teď už nám k

večeři chyběl jenom stůl, a ten na
nás čekal o 15 km dál, v městečku
Selliéres, kde jsme měli na tři noci
zajištěné bydlení. 
Nevím jistě, jestli budete věřit, že je
možné si pronajmout ve Francii ma-
lý zámek za 40 Euro za noc. V Sel-
liéres je to poslední dům v Zámecké
ulici (rue du Château), která je po-
měrně krátká, zato dosti příkrá. Ma-
jitelkou je paní Andrée Bailly, která
bydlí poblíž Bourg en Bresse, čili
100 km odsud. Klíč nám schovala na

tajném místě, které jsme podle pod-
robného plánku, zaslaného konspira-
tivní cestou, bez problémů našli. K
dispozici je tu rozlehlý byt s dvěma
ložnicemi, vybavenou kuchyní s jí-
delním stolem, salon, koupelna, toa-
leta a nádavkem kotelna s prastarým
kotlem ústředního topení, který se
lze naučit ovládat víceméně intuitiv-
ně, dále alkovna (slovo ze starých
časů), kde je složeno všechno, co se
jinam nevešlo, a toho je dost. Interiér
je zařízen pestrou směsicí nesouro-
dého nábytku a pokažen hroznými
úpravami, jimž vévodí snížené stro-
py ze sádrokartonu, ale postel v
hlavní ložnici je široká a pohodlná,
většina oken směřuje do krajiny. Per-
lou je venkovní travnatá terasa od-
kud je výhled nejen na střechy Sel-
liéres, ale do celého okolního kraje,
přičemž za zády máte zámecký les,
odkud voní dřevo, listí a ozývají se
zvuky přírody. Zámeček je zvenku
dosti omšelý, ale naštěstí, na rozdíl
od interiéru, modernizací netknutý.
Po dobré večeři dovezené z domova
v kastrolu a zapité jurským vínem,
po sklence pálenky vypité na terase
už za tmy, avšak pod nebem plným
hvězd, nemohlo přijít nic jiného, než
spokojený spánek uprostřed laskavé-
ho ticha francouzského venkova,
který ráno ukončí důrazné zvonění
kostelních zvonů. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Zámek si lze pronajmout za čtyřicet euro na noc
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 2)

ARBOIS. Romantický pohled na hlavní město francouzské vinařské oblasti
Jura. Foto Jiří MATĚJKA
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Devatenáctý »benďák« vyhlíží vítěze
O VÍTĚZI POPULÁRNÍHO ŘEVNICKÉHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI SE ROZHODNE V PLAY-OFF 27. ÚNORA
Řevnice - Řevnický Bandy cup je
před branami závěrečného play-
off. O vítězi devatenáctého ročníku
populárního turnaje v pozemním
hokeji se rozhodne 27. února.
V sobotu 20. 2. vyvrcholila základní
část letošního ročníku turnaje. Před
závěrečným kolem neměl vyjma po-
sledního Bostonu žádný jiný tým jis-
tou pozici před boji v play-off. To sli-
bovalo napětí až do posledního zápa-
su základní části, což se na hřišti také
potvrdilo. Po každém odehraném zá-
pase se průběžná tabulka neustále
měnila. Největší boj byl o první mís-
to, které zajistí přímý postup do se-
mifinále. »Utkání dne« prvního s
druhým skončilo vítězstvím druhého
v pořadí - Samotáři porazili Bája Pic
2:0. Byla to zásluha především skělé-
ho gólmana Jiřího Kadlece, který st-
řelce soupeře přiváděl svými zákro-
ky k šílenství. Samotáři zvládli i dal-
ší zápas, porazili IQ Ouvey 1:0 a dr-

želi průběžné 1. místo o bod před Bá-
ja Pic, ktaří porazili Boston 3:1. V
dalším zápase si Bája Pic neporadili

s Kojoty, kterým podlehli 4:5. Zavá-
hali také Samotáři, když remizovali s
Citrus Teamem. Bája Pic poté roz-
stříleli IQ Ouvey 7:2 a s 31 body do-
rovnali  v čele průběžné tabulky Sa-
motáře, kteří ale měli k dobru zápas s
Kojoty. O třetí místo bojovaly týmy
Kojotů a dotírajících L. A. Kings. O
konečném pořadí tak rozhodlo až
předposlední utkání základní části
Kojoti vs. Samotáři. Pokud by vyhrá-
li, nebo remizovali Samotáři, slavili
by vítězství v základní části i přímý
postup do semifinále a Kojoti by bra-
li až 4. místo. Naopak výhra by pro
Kojoty znamenala jistotu 3. místa a
vítězství v základní části pro tým Bá-
jaPic právě před Samotáři. Ostře sle-
dované utkání tedy mělo pořádný ná-
boj. Výhru 3:0 si po vyrovnaném
průběhu vyválčili Kojoti a slavili
udržení 3. místa. Samotáři skončili
vinou horšího skóre druzí za obhájci
Bája Pic. Ve čtvrtfinále jdou Samo-
táři na Boston, Kojoti na Citrus Team
a L.A.Kings vyzvou IQ Ouvey.

Individuálním tabulkám vládl od po-
čátku Kojot Vít Němeček, který zís-
kal jak korunu krále střelců s úžasný-
mi 36 zásahy, tak vítězství v kanad-
ském bodování se ziskem 46 bodů. 
Play off začne 27. 2. v 10.30 zápa-
sem L. A. Kings vs. IQ Ouvey, vítěz
19. ročníku bude znám v cca 17.00.
Přijďte se podívat, zažijete velice
ojedinělou akci! Snad nám bude přát
počasí.     Lukáš BALEJA, Řevnice

ZAHÁJILY SEZONU. Soutěže v Kralupech nad Vltavou nazvané Valentýnský
aerobik se 20. 2. zúčastnily dívky z AC Olympia Všenory. V šesti věkových ka-
tegoriích změřily síly s dětmi ze Středočeského kraje. Nejúspěšnější byly: Ve-
ronika Vaněčková – 2. místo, Sarah Tomandlová – 3. místo, Karolína Kubí-
ková – 4. místo, Anna Maroulová, Sarah Vítková, Tereza Chlupáčová a Eliš-
ka Theissigová – 5. místa, Sabina Zwicková – 6.místo. Všem gratulujeme a
těšíme se na nadcházející sezonu. Katka ČERNá, Zadní Třebaň

V posledním hracím víkendu zák-
ladní části soutěže potvrdili dobři-
chovičtí volejbalisté domácí nepora-
zitelnost a výhrou nad Nymburkem i
ČZU Praha C udrželi první příčku v
tabulce. Naším čtvrtfinálovým sou-
peřem se stalo družstvo Chocně, což
byl vzhledem k cestovní vzdálenosti
nejméně chtěný soupeř. 
Čtvrtfinále začínalo dvěma zápasy
na naší palubovce a my věděli, že
pokud se nechceme dostat pod tlak,
musíme dvakrát zvítězit. Vstup do
play-off nám ale nevyšel podle před-
stav. Hned v úvodu jsme udělali ně-
kolik nevynucených chyb na útoku,
soupeř naopak vybojoval pár téměř
ztracených míčů a rázem jsme pro-
hrávali 0:1 na sety. Po uklidňujících
slovech trenéra Jaroslava Lopaty
Čermáka a upravení taktiky jsme vs-

toupili do druhého setu s větším od-
hodláním a na hře to bylo znát. Vy-
varovali jsme se chyb a precizní ob-
ranou dostali soupeře pod tlak.
Zlepšila se hlavně obrana na kůlech
(Jakub Kubajz Kubíček i Jiří Kolo-
ťuk Vokál trápili choceňské smečaře
nejvíc) a jelikož Choceň jinak než z
kůlu neútočí, po chvíli jsme soupeři
bodově odskočili a druhý set vyhráli
25:19. Třetí a čtvrtý set se jen pro-
hlubovala soupeřova frustrace z naší
obrany, a tak jsme v poklidném tem-
pu dokráčeli k vítězství 3:1.
Druhé utkání bylo okořeněno velkou
diváckou kulisou z Chocně - přijeli
bubeníci i  vlajkonoši. Domácí pro-
středí se rázem změnilo v prostředí
nehostinné, což vedlo k našemu
vlažnému výkonu a - první set jsme
opět prohráli. Opět došlo na uklidňu-

jící slova i na upřesnění taktiky a my
se opět výkonnostně zvedli. Nahrá-
vač Jakub Kolouch Koloušek sice
málem zkolaboval, ale přesto utkání
dohrál a my opět vyhráli, i tentokrát
poměrem 3:1.
Třetí utkání se hrálo v Chocni. Slova
trenéra již byla zbytečná, neboť
představa opakované sobotní cesty
byla dostatečnou motivací pro
všechny. Přes nevydařený začátek
setu, kdy jsme prohrávali 9:3, jsme
se bojovností dostali k vyrovnané
koncovce. V ní se projevila naše vět-
ší kvalita a my první set vyhráli.

Soupeř, opět notně podporován pub-
likem, se ale již zlomil a nebyl scho-
pen odporu. Blokaři Tomáš Máca
Macalík a Jan Jenda Thomayer do-
minovali nad sítí při útoku i obraně,
a tak nám následující dva sety sou-
peři jen podávali míče a modlili se,
aby série skončila. Vyslyšeli jsme je-
jich prosby, zvítězili 3:0 na sety a te-
dy i 3:0 na zápasy.
O našem semifinálovém soupeři roz-
hodne až páté utkání mezi ČZU Pra-
ha B a ČZU Praha C. Ať už zvítězí
kdokoliv, my budeme připraveni!

Jiří GEISSLER, Dobřichovice
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Dobřichovičtí volejbalisté smetli Choceň a vybojovali semifinále

Rozhodoval i míč smrti
Předposlední ko-
lo Zimní teniso-
vé ligy Sportclu-
bu Řevnice při-
neslo řadu přek-
vapení a dramat.
O jedno z nich se
postaral takzva-
ný míč smrti, na
který doplatil Tomáš Římal, favorit
v kategorii mladšího žactva. Za sta-
vu 3:3 na gamy totiž rozhodovala je-
diná výměna – kdo v ní uspěl, mohl
se radovat. „Tomáš ztratil ve skupi-
ně jediný game, ale v semifinále se
na něj vytáhla Natálka Langhamme-
rová,“ uvedl hlavní organizátor
Zimní ligy Michal Mottl.
I v pátém kole byla účast dětí skvě-
lá, přišlo jich 26, a to se ještě někte-
ré omluvily pro střevní potíže. Jed-
notlivé kategorie vyhráli Barnabáš
Sedláček-David (minitenis), Viktor
Novák (babytenis, začátečníci), Ond-
řej Procházka (babytenis) a David
Procházka (mladší žactvo). Finálový
turnaj se na kurtech u řevnického Li-
ďáku koná 20. 3. Dají se čekat napí-
navé zápasy, ani v jedné kategorii
není rozhodnuto o vítězi. „Za finále
jsou dvojnásobné body, takže pořadí
se může ještě hodně zamotat,“ dodal
trenér Mottl.          (šv)

JDEME NA NĚ. Dobřichovičtí volejbalisté se povzbuzují před začátkem jed-
noho z mistrovských utkání. Foto ARCHIV

A TEĎ FINÁLE. Poslední boje základní části devatenáctého ročníku Řev-
nického Bandy cupu se odehrály 20. února. Foto Pavel JÍLEK


