
Poberouní –  Někteří poslanci v če-
le se sociálním demokratem ro-
manem Váňou a s nimi ministerst-
vo vnitra hodlají omezit pravomo-
ci obecních, resp. městských poli-
cií. Starostové z dolního Poberou-
ní proti tomu hlasitě protestují.
Předseda bezpečnostního výboru
Poslanecké sněmovny Roman Váňa
(ČSSD) má zato, že strážníci se mís-
to dohlížení na pořádek často starají
spíše o plnění městských pokladen
penězi vybranými od řidičů na poku-
tách. Proto navrhl, aby mohli napříš-
tě měřit rychlost pouze ve svých do-
movských obcích, tedy v těch, jež je
přímo zřizují. „Je poukazováno na
případy, kdy se strážníci k řidičům
ve »své« obci chovají slušně, ale při

měření v jiných obcích působí spíše
jako loupeživí rytíři, jakoby hnáni
snahou naplnit pokladnu své obce,“
uvedl Váňa na konci loňského listo-
padu pro i.dnes. Na konci ledna pak
jeho návrh, s nímž se ztotožnilo mi-
nisterstvo vnitra, podpořil celý sně-
movní bezpečnostní výbor. Novelu v
úpravě pozměňovacího návrhu pod-
pořilo 13 z 15 přítomných členů vý-
boru, dva se hlasování zdrželi.
Co by znamenalo zavedení »pozmě-
ňovacího návrhu« v praxi? Třeba to,
že řevničtí městští policisté by v
Řevnicích rychlost měřit směli, ale v
sousedních Letech či Všenorech,
kde také na základě smlouvy dohlí-
žejí na pořádek, už ne.                 (mif)
(Dokončení na straně 2)

Pomozte! volala žena.
Zachránili ji hasiči

Řevnice - Takzvané »zobákovné«
vyplácejí řevničtí rybáři mysliv-
cům za skolení kormorána velké-
ho. za odevzdaný zobák ptáka,
který v poslední době ve velkém
škodí nejen na dolním toku Be-
rounky, vyplatí 200 korun.
Povolení k usmrcení kormorána, kte-
rý devastuje rybí společenství a na-
víc přenáší infekce, vydal Městský
úřad Černošice, jako správní orgán

ochrany přírody. Do roku 2019 po-
voluje usmrcení maximálně 30 kusů
ročně v několika rybářských reví-
rech. Berounka je mezi nimi. Odstřel
je možný od 1. 10. do 31. 3. a smí jej
provádět pouze myslivci.
Kormorán patří mezi původní evrop-
ské druhy, v letech 1970 až 2006 ale
došlo k více než dvacetinásobnému
nárůstu počtu hnízdících párů a po-
pulace dál roste. (Dokončení na str. 6)

V tomto čísle Našich novin
* »Mrtvá« srna utekla k lesu - strana 6

* Zedníčka oddal Matuška  - strana 7

Svinaře - Velký milovník humoru,
textař, kreslíř, básník. Taky oby-
vatel Svinař. To všechno je Boris
PraloVSzký. Na kontě má ti-
síce vtipů, pět autorských knížek,
desítky ilustrací do knih Jiřího
Žáčka, oty Pavla či Františka Ne-
pila. Na sklonku loňského roku
měl premiéru muzikál Mefisto,
který otextoval.
Jak dlouho už jsi ve Svinařích?
Letos tu budeme bydlet už deset let.
Od malička jsem jezdil k Berounce
a na Karlštejn, miluju to tady. Když
jsme se s manželkou Míšou rozhod-
li, že chceme definitivně opustit

Prahu, bylo hledání v této krajině lo-
gickou volbou. Poštěstilo se a dnes
se tu cítíme opravdu jako doma.
Všude kolem je nádherná příroda, je
to kraj keltů, plný tajemných zákou-
tí, která vyzařují silnou energii.
Takže jste tady spokojeni? 
Jsme tu moc a moc spokojeni! Je to
to nejhezčí místo, které jsme mohli
pro naše bydlení vybrat.
Co nejvíc se ti tu líbí?
Všechno! Nejvíc si užívám dlouhé
letní procházky s Benym, což je náš
Jack Russell Teriér. Díky němu jsem
prozkoumal místa, kam bych sám
asi nezabloudil. (Dokončení na str. 3)

RADOVÁNKY NA ŘECE. Stovky lidí si letos užívají bruslení na zamrzlé Be-
rounce. Třeba nad řevnickým mostem. Foto NN M. FRÝDL

Zastřel kormorána, dostaneš dvě stovky

Boris Pralovszký.     Foto ARCHIV

Ať měří! zastávají 
se rychtáři strážníků

POSLANCI CHTĚJÍ OMEZIT MĚSTSKOU POLICII

31. ledna 2017 - 2 (691) Cena výtisku 7 Kč

Kino tleskalo
malým tanečníkům

Napsal jsem píseň pro Karla Gotta. Ještě o ní ale neví

Náklaďák sklouzl a zablokoval viadukt
Dobřichovice - Letošní tuhá zima přidělává starosti řidičům a - následně i
záchranářům, kteří tahají auta ze závějí. Nebo zpod viaduktu, tak, jako se to
stalo 17. ledna odpoledne v Dobřichovicích.
K zásahu vyjely hned dvě jednotky profesionálních hasičů. „Nákladní vůz při
otáčení a couvání sklouzl po zledovatělém povrchu pod železniční viadukt,
kde se rohem nákladového prostoru zaklínil,“ uvedl řevnický hasič Pavel
Vintera. „Uvolnili jsme ho pomocí vyprošťovacího automobilu,“ dodal. (mif)

Řevnice, Mníšek - „V pátek 20. led-
na, půl hodiny po poledni, jsme byli
voláni k otevření rodinného domu v
Mníšku pod Brdy odkud bylo slyšet
volání o pomoc.“ Tak popisuje začá-
tek dramatického výjezdu řevnický
profesionální hasič Pavel Vintera.
Jeho kolegové za asistence policie
vyrazili dveře domu a uvnitř našli
silně podchlazenou starší ženu. „Po
ošetření lékařem byla transportová-
na do sanitky a převezena do ne-
mocnice. Dům byl zabezpečen mní-
šeckou městskou policií,“ uzavřel
Vintera. (mif)
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Zadní Třebaň - Jen pět nádraží ve
středočeském kraji čeká letos vel-
ká rekonstrukce. Z našeho regionu
se do seznamu dostalo nádraží je-
diné: správa železniční dopravní
cesty (sŽDC) do této pětice vybra-
la vedle kutné Hory, Brandýsa
nad labem, Neratovic a Rakovní-
ka i nádraží v Zadní Třebani. V
roce 2017 tu chce provést stavební
práce za pět milionů korun.
Přes tři čtvrtě miliardy plánuje letos
investovat SŽDC do oprav a moder-
nizací nádraží. Na seznamu 149 nád-
raží, který zveřejnil portál idnes, jsou
akce za pár set tisíc i modernizace za
desítky milionů korun. Vedle vel-
kých nádraží jako je třeba Praha-
Smíchov či Hradec Králové, jsou na
seznamu i menší zastávky. K nim
patří Zadní Třebaň, která je brána ja-

ko železniční uzel. Podle představite-
lů správce se nádraží vybírala podle
toho, kolik lidí jimi denně projde i
podle nutnosti rekonstrukce. Navíc
některé opravy plánoval již někdejší
správce České dráhy, od kterých loni
SŽDC budovy koupila. ČD už měly
rekonstrukci některých nádraží při-
pravenou i se stavebním povolením. 
„Předpokládaný termín zahájení op-
ravy nádraží v Zadní Třebani je již v
únoru. Ukončení předpokládáme v
červnu letošního roku. Celkové ná-
klady budou činit 5,2 milionu,“ upře-
snila na náš dotaz Kateřina Šubová,
vedoucí tiskového oddělení SŽDC.
Opravovat by se toho v Třebani mělo
poměrně dost. Ve špatném stavu je
podle Šubové v současné době stře-
cha včetně klempířských konstrukcí i
fasáda. Ani okna nevyhovují tepelně

izolačním požadavkům. Jediné, co se
v posledních letech ve Třebani opra-
vovalo, byly zdejší veřejné toalety.  
„Do léta proto chceme kompletně
opravit vnější plášť výpravní budovy
a přístavků, včetně výměny otvoro-
vých výplní, klempířských konstruk-
cí, zabezpečovacích prvků, elektro-
instalace a oznamovacích zařízení,
instalace ochrany proti holubům,
upravit vstupy do objektu. Součástí
bude i položení nové střešní krytiny,
včetně tesařských, klempířských a
zámečnických konstrukcí. Opravy
zahrnují také revitalizaci prostor če-
kárny pro cestující,“ vyjmenovala
Šubová. A pracovat se bude i před
budovou. Chystá se oprava a pře-
dláždění přístřešku pro cestující, pře-
dláždění chodníku u nástupiště a no-
vá povrchová úprava zábradlí, úpra-

va vnitřního vstupu do bytové části a
v neposlední řadě dodání nového
venkovního a vnitřního mobiliáře.
Zatímco ve Třebani pocítí cestující
změnu na vlastní kůži, opravu smí-
chovského nádraží ani nepoznají.
Týkat se totiž bude jen nutných op-
rav zázemí, které cestující často ani
neuvidí.
S rozsáhlými rekonstrukcemi chce
SŽDC pokračovat i v následujícím
roce. To má v plánu například rekon-
strukci nádraží v Berouně, Kladně,
Nymburce či Mladé Boleslavi. Nád-
raží, která nepotřebují žádné opravy,
je minimum. Z celkového počtu
1500 je to asi jen sedm desítek. Ně-
která nádraží má SŽDC navíc v plá-
nu oživit tím, že prázdné prostory na-
bídne jako kanceláře státním úřa-
dům.                Pavla NOVÁČkOVÁ

Ať měří! zastávají se starostové...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Podobně černošičtí strážníci by smě-
li radary rozmísťovat pouze »doma«
- v Dobřichovicích, Karlíku či Hlás-
né Třebani, které rovněž spadají do
jejich »rajonu«, by měli utrum.
A právě starostové sedmi měst a ob-
cí, na jejichž katastru Městská poli-
cie Černošice po uzavření veřejno-
právních smluv působí, se rozhodli
poslat otevřený dopis poslancům a
senátorům demokratických stran, v
němž proti chystanému omezování
kompetencí strážníků protestují.
„Měření se provádí k zajištění bez-
pečnosti, nikoliv k výběru peněz.
Měříme proto, aby auta neohrožova-
la naše občany, abychom ochránili
životy a zdraví – a jde o stejné živo-
ty v obci, která policii zřídila, jako v
obcích, které ji využívají na základě
smluv,“ píše se v textu  podepsaném
starosty Černošic, Dobřichovic, Ko-
soře, Karlíka, Hlásné Třebaně, Řitky
a Třebotova. Jeden z iniciátorů dopi-
su, starosta Černošic Filip Kořínek,

se domnívá, že někteří poslanci se
snaží pravomoci strážníků omezovat
systematicky a dlouhodobě. „Proti
tomu jsme se chtěli vyslovit. A také
poukázat na to, že o omezení pravo-
mocí městské policie se zasazují i ti
z poslanců, kteří sami dostali pokutu
za překročení rychlosti. Takový po-
stup považujeme za nezodpovědný a
neetický,“ uvedl Kořínek.
Letům reálně hrozí, že městští poli-
cisté ze Řevnic už tady rychlost na-
příště měřit nebudou moci. S čímž
zdejší starostka Barbora Tesařová
nesouhlasí. Proto bezprostředně po
přečtení »černošického« otevřeného
dopisu iniciovala podobný, který po-
slancům a senátorům pošlou staros-
tové obcí, na jejichž území působí

řevničtí městští policisté, tj. Všenor,
Jíloviště, Řevnic a právě Letů.
„Vedení obcí se stará o to, aby byl
zajištěn v obci pořádek a dodržová-
ny zásady společného soužití obyva-
tel. K tomu samozřejmě patří i pravi-
dla silničního provozu na komunika-
cích,“ tvrdí s tím, že pokud by neby-
lo řidičů, kteří nedodržují předpisem
danou rychlost, nebylo by ani třeba
měření rychlosti. „Jsou-li lokality,
kde dochází k častým dopravním ko-
lizím se škodou na majetku či zdra-
ví, přistupujeme k úpravám doprav-
ního značení. Pokud to nepomůže,
nemají starostové jiné řešení, než
preventivně působit na řidiče a ne-
chat v problematických úsecích mě-
řit rychlost. Státní policie bohužel

nedisponuje lidmi ani radary, aby se
zajímala o místní komunikace ob-
ce,“ uzavírá Tesařová.
A co na to jeden z těch, kteří pokuty
za překročení rychlosti vybírají? „Co
se týká měření rychlosti, jsem asi
jiného názoru než ostatní, ale dle
mého je městská policie zřízena k
řešení místních záležitostí veřejného
pořádku a ne jako duplikát doprav-
ních policistů Policie ČR,“ míní ve-
litel řevnických strážníků Jiří Dlask.
„Ať je posílen výkon služby Policie
ČR v této oblasti, ať jsou dovybave-
ni radary a strážníci ať se věnují ve-
řejnému pořádku. Současný stav je
bohužel takový, že obce mají z vyb-
raných pokut za dopravu včetně
rychlosti ty největší peníze do měst-
ské kasy, a proto se této změně brá-
ní,“ dodává.           Miloslav FRÝDl

Nádraží ve Třebani čeká rekonstrukce za pět milionů
OPRAVOVAT SE HNED OD ÚNORA BUDE STŘECHA, KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE I OMÍTKA

DEVADESÁT V OBCI. Přesně kvůli takovýmhle řidičům má podle starostů
měření rychlosti v obcích smysl. V místě, kde je povolena »padesátka«, st-
rážníci naměřili rychlost 92 km/hod.             Foto ARCHIV MP Černošice 

Senátor: Radary mají stát u škol, u přechodů...
Podle mého soudu by mohla městská policie vykonávat své zákonem vyme-
zené pravomoci i na teritoriu obcí, se kterými má zřizující obec smlouvu o
poskytování či sdílení služeb městské policie. Jinými slovy se souhlasem
zastupitelstva té dané obce.
Pokud jde o měření rychlosti, pokládám za důležité, aby se provádělo s cí-
lem posílit bezpečnost občanů, ne za účelem zvýšení příjmů obce. Měřit se
má tam, kde rychlá jízda ohrožuje chodce a jiné účastníky silničního pro-
vozu. Například v blízkosti školních zařízení, v obchodních centrech měst,
přechodů pro chodce nebo v nepřehledných místech, třeba před ostrou za-
táčkou nebo horizontem vozovky.
Měření na rovných a přehledných úsecích na konci nebo na začátku obce
nepokládám za prospěšné.            Jiří OBERFalZER, senátor za náš kraj

Starosta: Za pokuty
nemohou strážníci!
Jde nám o to, aby jasně zazněl hlas
těch, kteří městskou policii potřebu-
jí využívat k zajištění veřejné bez-
pečnosti, a těch, kteří ji využívají
zodpovědně. Není chybou městské
policie, že někdo dostal pokutu.
Jestli to bylo na rovném úseku, kde
to není nebezpečné, tak je chyba v
umístění příliš omezující značky, ale
rozhodně ne v tom, že městská poli-
cie dohlíží na dodržování předpisů.
Jestli městská policie měří někde,
kde si stát myslí, že by měřit nemě-
la, nemusí ji měření na takovém
úseku povolit - MP měří pouze na
schválených místech. Takovéto situ-
ace jsou tedy chybou řidiče (nedodr-
žel předpis), správního orgánu,
který schvaloval umístění značky
(nevhodně zvolená), popřípadě stát-
ní policie (dovolila měření tam, kde
to stát nepovažuje za vhodné), ale
rozhodně NE chybou městské poli-
cie.  Jde nám o to, aby odebráním
pravomocí nebyli trestáni všichni
kvůli možná některým, kteří případ-
ně měření opravdu používají jako
zdroj peněz pro obec. Nicméně i pro
tyto případy platí výše napsané!
Filip kOŘÍNEk, starosta Černošic

Velitel: Měřit by měla
zejména Policie ČR
Městská policie byla a je zřizována
zejména pro řešení místních záleži-
tostí veřejného pořádku. V § 2 zák.
č. 553/1991 Sb. o obecní policii je
stanoveno, že městská policie se
rovněž podílí na dohledu v rámci
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Toto se týká zejména pre-
ventivní činnosti a místní úpravy
dopravního značení. Měření by tedy
vždy mělo být otázkou prevence a
ne plnění městské či obecní kasy.
Měření rychlosti v určitých  úsecích
by měla zajišťovat zejména  Policie
ČR. Ta rovněž rozhoduje, které úse-
ky měření schválí jako úseky pro
měření rychlosti v rámci spolupráce
s obecní a městskou policií. Je zcela
zbytečné se zabývat tím, zda měřit
jen v domovské obci, nebo i v ob-
cích spolupracujících na základě ve-
řejnoprávních smluv. Pokud někdo
bude chtít plnit městskou pokladu,
bude to dělat dál a nezabrání mu v
tom rozhodnutí ústavních činitelů.
Tedy: Souhlasím s měřením rych-
losti ve všech obcích, kde městská
či obecní policie vykonává svoji
činnost,  ale pouze z preventivních
důvodů. Toto měření by mělo být
kontrolováno a řízeno Policií ČR.  

Jiří Dlask,
velitel městské policie Řevnice



Napsal jsem píseň pro Karla Gotta...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Sto dvacet klasických i elektronických péefek do-
razilo do poloviny ledna na adresu NN. Část z
nich byla od měst, obcí, spolků... a porota se je vz-
pouzela hodnotit - jsou to profesionálně připrave-

né zakázky, tak trochu neosobní. Přání se členy
rodiny podle poroty zase spíš patří do soutěže krá-
sy. A tak se do čela probojovaly obrázky přírody,
koláže či fotografie různých výtvorů. O třetí místo
se dělí dvě nápaditá přání Ať s vámi život nehraje
betla autorské dvojice Šustrová-Havel z Berouna
a Prostě fajn 2017 od Boxanů ze Svinař. Druhé je
nápadité přání Liteňského pupíku a na pomyslný
vítězný stupínek se může postavit hrad Karlštejn

od obyvatelky městyse Evy Jůnové. Úspěšní auto-
ři si mohou vyzvednout výhry po domluvě na adre-
se redakce. Vybraná přání jsou ve fotogalerii we-
bových stránek NN pod klíčovým slovem PF 2017
(http://foto.nasenoviny.net).              Josef KOZÁK

Kreslil jsi už od malička nebo jsi k
tomu dospěl až časem?
Já jsem čmáral furt. Pokreslil jsem,
co se dalo. Na základce jsem měl po-
kreslené i obaly od učebnic. Tenkrát
se ještě balily doma do papírových
obalů. Ostatní kluci běhali venku, já
seděl doma a překresloval vtipy z
Dikobrazu. Tím jsem se hodně nau-
čil. Moje postavičky ale nemají reál-
né proporce. Ruce i nohy ohýbám,
jak potřebuji.
Tvoje jméno si hodně lidí spojí asi
především s kresbami v časopisech
Dikobraz a Sorry. V jakém prostře-
dí tě vtipy napadají? Nebo čerpáš z
reálných zkušeností?
Vtipy vždy vymýšlím v klidu, doma,
za pracovním stolem. Kamarád Petr
Urban, s nímž jsme mimochodem
své první vtípky publikovali v roce
1985, ve stejném čísle Dikobrazu,
kreslil vždy v hospodě. Dal si pivko
a pak to začal chrlit. Já potřebuji
hlavně klid, jinak se nedokáži sou-
středit. Kdyby byl kolem šrumec,
nebo nedejbože nějací čumilové, ne-
vymyslím nic. Díky tomu, že je češ-
tina tak rozmanitá, dá se v ní nalézt
spousta dvojsmyslů, přesmyček a
dalších blbinek, vtipy založené prá-
vě na tom, mám nejradši.
Je pro tebe snazší kreslit vlastní vti-
py, nebo ilustrovat knihy, kde se
musíš domluvit s autorem?
Jednoznačně raději kreslím vtipy.
Mám naprostou svobodu v tom, jak
to chci udělat. Pokud ilustruji pro

kohokoliv, vždycky se jedná o kom-
promis, čímž ovšem nechci říct, že
mě to nebaví. Vtipy mě prostě jen
baví víc.

Už jsi namaloval nějaký obraz?
Jestli myslíš třeba olej, tak na ten se
zatím nechystám. Nemám na to. Dě-
lám věci, které mě baví, obrazy to
zatím nejsou.
Napsal jsi pět knih, píšeš texty k pís-
ním i muzikálům, natáčíš videa, fo-
tíš... Co z toho tě nejvíc naplňuje a
baví?
Když to řekneš takhle pohromadě,
vypadá to, jako kdybych nevěděl,
kam dřív skočit, ale tak to není. Ob-
čas něco přiletí a byl bych blázen,
kdybych to nechal letět dál. Psaní
mě strašně baví. Měl jsem štěstí, že
jsem dostal příležitost napsat texty k
písním dvou muzikálů. Textování
nemuzikálových písniček je spíše
výjimkou. Napsal jsem několik textů
pro kamaráda Bohouše Josefa, jeden
pro duet Pepy Vojtka s Kamilou Ný-
vltovou. Tahle práce mě naplňuje. Je
to způsob, jak vyjádřit své pocity,
myšlenky. Nechci mudrovat, prostě
mě to fakt baví. Kromě psaní mě
hodně baví focení a možná ještě víc
natáčení. Někdy sbalím kameru, těž-
ký stativ a štráduju třeba na zrušenou
vojenskou základnu Klondajk. Táh-
nout se s tím dvanáct kilometrů je

celkem fuška, ale když je pěkný
světlo, tak to za to stojí. Když mě
bolej nohy, sednu a píšu. 
Mefisto má za sebou veleúspěšnou
premiéru, jak jsi s muzikálem spo-
kojený ty? 
Mefisto je mým druhým muzikálem.
Je to téma, které se bude těžko pře-
konávat. Odvěký souboj dobra a zla
sice má mnoho podob, ale tahle je
taková nejryzejší. Námět vzešel z
pera mého velkého kamaráda Zdeň-
ka Zelenky, který ho nosil dlouhá lé-
ta v hlavě. Původní Goetheovo dílo
Faust je v něm zastoupeno snad jen v
pojmenování hlavních postav, děj
Mefista se vyvíjí odlišně. Přípravy
muzikálu provázelo od začátku ně-
kolik trablů, ale bylo by zbytečné je
rozebírat. Hlavní je, že se výsledek
povedl, o čemž svědčí příznivé di-
vácké ohlasy. Všichni herci a zpěvá-
ci jsou skvělí, bylo velice těžké vy-
bírat premiérové obsazení. Je pro mě
ctí, že jsem mohl pracovat s tolika
profesionály, které jejich práce také
baví. Nemůžu všechny jmenovat,
snad mi ostatní prominou, že se zmí-
ním jen o Pepovi Vojtkovi. Odpo-
vědně prohlašuji, že v roli Mefista

předvádí svůj životní výkon. Jestli
lžu, ať mě vezme s sebou do pekla.
Čemu se věnuješ nyní a co chystáš?
Do budoucna chystáme se Zdeňkem
Zelenkou a Bohoušem Josefem mu-
zikál o českém starostovi Chicaga
Čermákovi, který dostal za mříže Al
Capona. Spousta lidí tenhle příběh
nezná, třeba se s ním seznámí v naší
odlehčenější verzi. Těším se na tex-
tování písničky pro Štědrovečerní
pohádku, která by měla mít premié-
ru o příštích Vánocích. Těsně po No-
vém roce jsem dokončil svůj první
humoristický román. Pokud vše dob-
ře dopadne, vyjít by měl na podzim.
Jinak natáčím, fotím a taky kopu
ručně přípojku ke kanalizaci. Je to
docela fuška, tedy aspoň pro mě. Vi-
dím, jak těžké je, živit se rukama, asi
bych umřel hlady. 
Máš nějaký tajný sen, co by sis chtěl
splnit v profesním životě?
Před pár lety jsem napsal píseň pro
Karla Gotta. On o ní samozřejmě ne-
ví. Bylo by fajn, kdyby mu někdo
taktně naznačil, že by se o ní měl za-
čít zajímat, než mu jí vyzobne někdo
jiný, chichi.       Lucie BOXANOVÁ
Kresba Boris PRALOVSZKÝ

Nejlepším pééfkem je podle poroty obrázek Karlštejna

VŠEUMĚL. Kreslíř, textař, básník, fotograf... Boris Pralovszký.. Foto ARCHIV
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Průvod šel klikatě, skoro pět hodin
svINaŘskÉ OslavY MasOPUsTU se 21. leDNa ZÚČasTNIlO TÉMěŘ seDM DesÍTek Masek

Oslava masopustu se konala v sobo-
tu 21. 1. ve Svinařích. Již od čtvrtka
připravovali sokolové zabíjačkové
pochoutky – po 320 jitrnicích, 130

jelitech i prdelačce se pak v sobotu
dopoledne na plácku nad hospodou
U Lípy jen zaprášilo! 
Po poledni se začaly scházet masky
do maškarního průvodu. Tradičně
vyhrávala kapela Třehusk. Svítilo

sluníčko, ale bylo mrazivo a na sně-
hu to leckde klouzalo. Sešlo se téměř
70 masek i spoustu diváků, průvod
prošel  klikatě celou vesnici, u mno-
ha domů se zastavoval a občerstvo-
val, zpět do hospody se vrátil po sko-

ro 5 hodinách. Večer pak na sále pok-
račovala taneční zábava, při které
hrála kapela To víš. Za nejlepší mas-
ku byl vyhlášen pastýř se stádem
oveček, ale pěkná byla také rodina
Simpsonových, ze Lhotky přišla sku-
pina hub, nechyběl Mikuláš s andě-
lem i čerty a další. Soutěž o nejlepší
koblížky vyhrála Eva Kozáková ml.

Jana KOZÁKOVÁ, Svinaře

XXVIII. poberounský MASOPUST
se koná v sobotu 25. února 2017 od 9.00 na návsi v Zadní Třebani

kina v okolí
KINO ŘEVNICE
1. 2. 20.00 VIVA
3. 2. 17.30 EGON SCHIELE
3. 2. 20.00 JACKIE
4. 2. 13.45 ANDĚL PÁNĚ 2
4. 2., 5. 2., 11. 2., 12. 2. So 15.30, Ne
15.00 LEGO: BATMAN MOVIE
4. 2. 17.30 VŠECHNO NEBO NIC
4. 2. 20.00 JIM JARMUSCH: PATERSON
5. 2. 17.00 LA LA LAND
7. 2. 17.15 OVČÁČEK ČTVERÁČEK LIVE
8. 2. 20.00 RICHARD MÜLLER: NE-
SPOZNANÝ
10. 2. 17.30 PSÍ POSLÁNÍ
10. 2. 20.00 MÍSTO U MOŘE
11. 2. 14.00 DIVOKÉ VLNY 2
11. 2. 17.30 SPOJENCI
11. 2., 12. 2. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ
TEMNOTY

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

KINO ČERNOŠICE
9. 2. 20.00 TAKOVEJ BAREVNEJ VO-
CAS LETÍCÍ KOMETY

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
31. 1., 4. 2. 20.00 (Út 17.30) SPOJENCI
1. a 6. 2. 17.30 (Po 20.00) ZAKLADATEL
1. 2. a 7. 2. 18.30 MILUJI TĚ MODŘE
2. 2. 15.30 ROGUE ONE: STAR WARS
STORY
2. 2. 18.30 JÁ, DANIEL BLAKE
3. 2. 17.30 XXX: NÁVRAT XANDERA
CAGE
4. 2., 11. 2., 12. 2. 15.30 LEGO® BAT-
MAN FILM (4. 2. a 12. 2. 3D)
4. 2., 12. 2., 15. 2. 17.30 (Ne 18.30)
VŠECHNO NEBO NIC
5. 2. a 10. 2. 15.30 (Pá 17.30) ANDĚL
PÁNĚ 2
5. 2. 18.30 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D
6. 2., 8. 2., 13. 2., 15. 2. 13.45 KUBO A
KOUZELNÝ MEČ
6. 2. a 14. 2. 17.30 (Út 18.30) SPOJENCI
7. 2. 20.00 RICHARD MÜLLER: NE-
SPOZNANÝ
8. 2. 17.30 MANŽEL NA HODINU
8. 2. 20.00 KRUHY
9. 2. - 11. 2., 13. 2. 17.30 (Pá+Po 20.00)
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
9. 2. 20.00 ADELE: ŽIVĚ Z ROYALE
ALBERT HALL

KINO RADOTÍN
31. 1. a 4. 2. 17.30 SPOJENCI
31. 1. 20.00 KLUCI
1. 2. 17.30 ODYSEA
1. a 7. 2. 20.00 (Út 17.30) ZAKLADATEL
2. 2. a 8. 2. 17.30 TANEČNICE
2. 2. a 15. 2. 20.00 (St 17.30) KRÁLOV-
NA KRYSTÝNA
3. 2., 4. 2., 11. 2. 17.30 (So 15.30) DIVO-
KÉ VLNY 2
3. 2. 20.00 MILUJI TĚ MODŘE
4. 2. a 10. 2. 17.30 (Pá 20.00) ODYSEA
5. 2. 16.00 MAŠKARNÍ BÁL (záznam opery)
7. 2. 20.00 ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
8. 2. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
9. 2. 17.30 POSLEDNÍ KRÁL

TANEC V KINĚ. Vystoupení taneč-
ního oboru ZUŠ Řevnice se konalo
26. 1. v místním kině. Zaplněnému
hledišti se představili žáci V. Vrub-
levské, L. Gejdošové a J. Matouško-
vé.           Foto Miloslav FRÝDL ml.

Maškary projdou
lety i Řevnicemi
Masopustní průvod masek obejde
Lety v sobotu 4. 2. Ve 13.45 se na
návsi sejdou děti i dospělí v mas-
kách i bez nich. Uvidíme vystoupe-
ní dětí ze školky a Školinky Nona,
uskuteční se soutěž o nejoriginál-
nější dětskou masku a inspirativní
masku dospěláka. Doprovázet nás
bude kapela Třehusk. Průvod ob-
chůzku skončí ve srubu U Kocoura. 
Koblihový věnec je připraven pro
krále a královnu řevnického maso-
pustu. Jako Probouzení medvěda se
bude v neděli 5. února konat již po-
čtvrté. Akci pořádá škola ZeMě a
taneční soubor Klíček ve spolupráci
s městem. Starosta Tomáš Smrčka
dá maškarám svolení na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad a odkud se
pak průvod ve 14 hodin vydá na po-
chůzku mezi řevnická stavení. 

Barbora TESAŘOVÁ, Lety,
(pan)

* zabíjačka * stylový jarmark * tombola * projížďky na koních * masopustní fraška * pochovávání
Masopusta * veselá scénka ZUŠ Řevnice * soutěž o nejlepší masku * kejklíř PET * dětská muzika
Notičky * staropražský Třehusk * Třebasbor * průvod maškar * soutěž o nejchutnější masopustní

občerstvení * po skončení průvodu (v cca 18.30) posezení s muzikou ve Společenském domě

DěTský karNeval se koná v neděli 26. února od 14.00 hodin ve společenském domě v Zadní Třebani
* hry * soutěže * taneční překvapení Tumbao Liteň * tombola * kolo štěstí * hraje Třehusk

Tipy NN
* Myslivecký ples se koná 4. 2. od
20.00 ve Společenském domě Zadní
Třebaň. Hraje A-club, v programu je
tombola i vystoupení trubačů.  (mif)
* Ples hokejistů hostí Club Kino
Černošice 4. 2. od 20.00.              (ač)
* Pohádku Rajský ostrov uvede 5.
2. od 15.00 v sále MUDr. Fürsta Do-
břichovice Loutkové divadlo Ku-
kadlo Jeremiáše Polcara.              (ak)
* Skladby Eduarda Douši zazní na
koncertu, který se uskuteční 6. 2. od
18.30 v Zámečku Řevnice.       (pan)
* Betlémy z krkonošských muzeí
jsou do 8. 2. k vidění v Muzeu Čes-
kého krasu Beroun. (pez)
* Taneční orchestr Hlavsa Orchest-
ra zahraje na XXII. Radotínském bá-
le 10. 2. od 20.00 v Sokolovně Rado-
tín. Vstupné 170 Kč. (jah)
* Duo Jitka Malczyk (housle) a Voj-
těch Jindra (kytara) zahraje 10. 2. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Maškarní bál pro děti se uskuteč-
ní 11. 2. od 14.00 v Městském kul-
turním středisku Mníšek p/B.      (ač)
* Druhé výročí znovuotevření osla-
ví černošický Club Kino narozeni-
novou párty 11. 2. od 20.00. (ač)
* Pohádku pro děti Kniha pravěku
v podání Petrpaslíkova divadla mů-
žete vidět na Klubové scéně Kultur-
ního střediska U Koruny Radotín
12. 2. od 15.00. Vstup 60 Kč.   (dar)
* Pohádku Kdopak by se vlka bál
sehraje divadelní soubor Přímá Ok-
lika 12. února od 16.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš)
* Zmrazovač - komediální operní a
mafiánské  drama uvede 12. 2. od
18.00 v Kulturním středisku U Ko-
runy Radotín Ad hoc kočovné diva-
dlo. Vstupné 160 Kč. (dar)
* Jarní příměstský tábor s Lego
kostkami pořádá od 13. do 17. 2.,
vždy od 8 do 17.00, Dobřichovický
domek. Andrea KUDRNOVÁ
* Fotografie z Thajska, jejichž au-
torem je František Javorský, jsou
pod názvem Thajsko - lidé a příroda
vystaveny do 19. 2. v Muzeu České-
ho krasu Beroun. (pez)
* Výstavu výtvarných prací Evy Še-
bíkové hostí do 15. 3. Café galerie
Bím Dobřichovice. (ak)

Řevnice - Recitační přehlídka ne-
jen pro malé milovníky literatury
se koná 8. února od 12.40 v prv-
ním patře budovy druhého stupně
ZŠ Řevnice. 
Přehlídky se může podle organizáto-
rů zúčastnit každý, kdo má rád bás-
ničky, literaturu, láká ho vystupovat

před publikem a dovede zaujmout
mluveným slovem. Stačí vybrat si
vhodný text, naučit se jej a zarecito-
vat před porotou. Přihlásit se mo-
hou děti osobně u učitelky Marcely
Mourečkové (1. C) nebo e-mailem
na adrese: marcelamoureckova@sez-
nam.cz do 4. února 2017.          (pan)

ODPOČINEK NA SNĚHU. Dva z účastníků masopustního průvodu ve Svi-
nařích. Foto NN M. FRÝDL

Škola pořádá recitační přehlídku
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Všeradův kurýr

Všeradice - V půlce ledna měla v
řevnickém kině premiéru »posta-
pokalyptická komedie« Na vlastní
pěsti, kterou loni v létě v našem
kraji natáčeli studenti pražského
Gymnázia Jana Keplera. Za pro-
jektem stál jeden z ředitelů sou-
kromé Naší školy v Litni, obyvatel
Všeradic Jan JÍCHA.
Jak dopadla premiéra?
Výborně! Na dopoledním promítání
pro školy jsme očekávali jen deset
dětí z Hlásku – a přišla i celá třebaň-
ská základka a dokonce řevnický ře-
ditel Řezníček osobně přivedl páťá-
ky, kteří loni chodili ve Třebani do
čtvrté a účastnili se natáčení jako
kompars. Se solidní návštěvou ná-
hodných příchozích jsme zaplnili asi
třetinu kina. Večer pak přišly děti s
rodinami i rodiče studentů-tvůrců
filmu. Tatínek hlavní herečky nevá-
hal přijet až z Kobylis! Musím po-
chválit personál kina za skvělou spo-
lupráci a vstřícnost i propagaci. 
Všímal jste si reakcí diváků? Rea-
govalo jinak dětské publikum dopo-
ledne a dospělé večer?
Samozřejmě. Děti baví blázniviny,
hlučné scény, nechtěné vtípky a osel,
dospělí zase výborně reagovali na
promyšlenější narážky, satirické prv-
ky, biblické odkazy... Pro nás, tvůrce
bylo cenné »vyzkoušet« film na ne-
zaujatém publiku. Rodiče gymnazis-
tů, kteří film tvořili, samozřejmě hý-
řili obdivem a dojetím, bouřlivě rea-
govali i na vcelku nicotné podněty,
ale teprve řevnické publikum nám
dalo poznat, které scény se skutečně
povedly, které vtipy vyšly a kde nao-
pak záměr vyšel spíš naprázdno. 

Sám jste film Na vlastní pěsti ozna-
čil za »postapokalyptickou kome-
dii«. Co si pod tím máme představit
a o čem vlastně film je?
Upřímně, není to úplně přiléhavé oz-
načení. My jsme si to pracovně na-
zvali »path movie«, tedy v podstatě
road movie, která se ale odehrává na
pěšinách. Jde tu o to, že několik dětí
putuje krajinou, setkávají se s další-
mi a postupně vychází najevo, že už
nežije ani jeden dospělý člověk.
Všichni záhadně vymřeli a děti se
snaží přijít na to proč. Spekuluje se o
otravě a ve finální scéně »koncilu«
se ukáže, že to tak skutečně svým
způsobem bylo. Také se ukáže, že je-
den dospělák přece jen přežil, i když
hodně sešlý a nemluvící. Zahrál nám
ho náš pan ředitel Růžička, který se
pak v průběhu výroby filmu stal se-
nátorem za TOP 09. Takže tam teď
máme půvabnou scénu, v níž si se-
nátora Růžičku vede za ruku dceruš-
ka senátora Hampla…
Jak vás napadlo natočit se studenty
hodinový hraný film?
Napřed jsme dělali divadlo, tam
jsem si otipoval schopné herce. Žáci
mi několikrát hráli v klipech, takže k
nápadu s filmem už nebylo daleko.
Chtěl jsem zkusit dlouhodobý pro-
jekt, v němž by našel uplatnění kaž-
dý jednotlivec ze třídy, s jakýmkoli
talentem, dispozicí nebo indispozicí,
a film je na tohle ideální - spolyká
téměř neomezené množství pracov-
ních sil. I psychických, nutno dodat. 
Účinkují v něm výhradně studenti,
nebo jste angažovali i profesionály?
Ne, kouzlo právě bylo využít pouze
vlastní síly a něco se na tom naučit.

Ani já sám jsem nikdy nerežíroval,
vyjma těch pár klipů. Taky prvotní
ambice vůbec nebyla hodinový film
do kina, představoval jsem si spíš
amatérské inscenované home video.
Ale jak jsme do toho tu a tam vpus-
tili názor odborníka a trochu peněz,
jaksi se nám to vymklo z rukou…
Režisérem filmu jste byl vy. Kdo za-
jistil to ostatní - kameru, zvuk, střih,
svícení, klapku… - také studenti?
Komplet studenti, tehdy tercie. Ka-
meraman byl žák, kterému tatínek
půjčil zrcadlovku – právě ten na pro-
jektu neuvěřitelně vyrostl a od té do-
by vášnivě fotí a natáčí. Stříhal to
student s mou asistencí, písničky
jsem sice napsal sám, ale nazpívala
je se mnou dívka ze třídy. Výjimkou
byli profesionální zvukaři, dva kluci
z Liberce, kteří se nám sami přihlási-
li, když viděli náš projekt na interne-
tu. Byla to pro ně první práce těchto
rozměrů, a zvuková postprodukce
pak také zabrala nejvíc času. 
Jak jste se dostali k technice, která
je k výrobě filmu nezbytná?
Dostali jsme tip na půjčovnu, kde
nám to základní poskytli se »stu-
dentskou slevou«. Ale žádné vychy-
távky jako kolejnice nebo dron jsme
nepoužívali, už takhle jsme měli sta-
rostí nad hlavu.
Z čeho jste natáčení financovali?
Vypsali jsme sbírku na Startovači.
Chtěli jsme 20 tisíc, to byl můj od-
had, kolik jsou schopni rodiče dětí
poslat, a nasbírali přes třicet. Tomu
se pak víceméně přizpůsobil rozpo-
čet, přetáhli jsme jen o trochu a do-
vybrali to pak na vstupném.  
Film se natáčel na spoustě míst na-

šeho kraje. Jak jste si je vybírali a
měli jste s nimi nějaké problémy?
Točník byl jasný, kastelán u nás na
gymnáziu učí dějepis a je velice vs-
třícný. Ostatní důležité lokace jsem
si prochodil během jara. Ale problé-
mů bylo - jéje. Třeba pro scénu, v níž
dívka vílího vzezření hraje uprostřed
zarostlého pole na harfu a za ní zapa-
dá slunce, jsem našel dokonalé místo
za Všeradicemi a pěšky si prošel i
polní cestu k němu, jestli se dá pro-
jet autem. Jenže se natáčelo o dva
měsíce později a skrz vzniklou džun-
gli jsme málem neprojeli... Nebo
závěrečná koupací scéna se měla
odehrát u kamenného vstupu do Be-
rounky ve Všenorech. Ale v červnu
byla řeka tak rozvodněná, že v ní
děti skoro nestačily na dno a dravý
kalný proud je odnášel s takovou ve-
hemencí, že jsem byl v pokušení na-
táčení zrušit. Scéna nakonec zůstala,
jen místo odlehčeného letního cáká-
ní pubertální mládeže je to spíš dost
nefalšovaný boj o život. 
Jaké budou další osudy filmu?
Chystáte nějaké pokračování?
Film si rozhodně nechce na nic hrát.
Je to školní projekt, který se dětem
nadprůměrně povedl. Spoustu se
toho naučily, má to pěknou poetiku i
vtip, dětem z toho zkultovněly ně-
které hlášky... Přihlásíme ho do pře-
hlídek amatérského filmu, pro ten
účel bude asi nutné ho zkrátit, což
mu nejspíš dost prospěje. Pokračo-
vání nechystám, na gymnáziu letos
končím a budu se naplno věnovat
ředitelské roli v Naší škole Liteň.
Ale i tam už se objevilo pár nápadů
na natáčení…        Miloslav FRÝDL

Na vlastní pěsti? Projekt, který se povedl
OBYVATEL VŠERADIC JAN JÍCHA VEDL NATÁČENÍ STUDENTSKÉHO FILMU, KTERÝ VZNIKAL V NAŠEM KRAJI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2017 (220)

PŘED PLÁTNEM. Jan Jícha při školní projekci filmu Na vlastní pěsti. Foto ARCHIV

Z podbrdského kraje
* Dětský karnevalový rej hostí 4. 2. od 15.00
restaurace Ve Stínu lípy Liteň. Na programu jsou
disco tance, zábavné soutěže, soutěž o krále a krá-
lovnu karnevalového tance, vystoupení dětí z
Domečku Hořovice. Vstupné 30 Kč.  (ek)
* Pohádkového karnevalu se můžete zúčastnit
12. 2. od 15.00 v Zámeckém dvoře Všeradice. Tě-
šit se můžete na dětskou módní přehlídku i pře-
hlídku masek, soutěž o královnu i krále karneva-
lu, dětské zábavné soutěže a disco tance. Vstupné
30 korun. Eva KNOPOVÁ
* V. školní ples se koná 14. 2. od 15.15 v těloc-
vičně ZŠ Liteň. Účastníky čeká diskotéka, tombo-
la i volba a korunovace krále/královny plesu. Vs-
tupné 20 Kč, společenské oblečení nutné.         (ek)
* Oslava masopustu se ve Všeradicích uskuteční
18. 2. Sraz masek je v hospodě Na Růžku, průvod
maškar obcí začne v 15.00. Hrát bude staropraž-
ská kapela Třehusk. (mif)
* Zámecký dvůr Všeradice připravuje nedělní
odpoledne s dechovkou. První se koná 19. 2. od
15.00  - k tanci i poslechu bude hrát Toulavá kape-
la. Vstupné 80 Kč. Zveme vás i na vepřové hody
od 17. do 19. 2. Na jídelním lístku objevíte tradič-
ní zabijačkové dobroty, pochutnat si budeme moci
i na domácím uzeném či klobáskách. Rezervace
na tel: 606 944 074, email: restaurace@zamecky-
dvur.cz.                            Barbora PISKÁČKOVÁ
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Myslivci ulovili jedenačtyřicet kohoutů
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ: KOROPTVE UŽ U NÁS NEEXISTUJÍ, STEJNĚ TAK ZAJÍCI, ZBÝVAJÍ JEN BAŽANTI.
Před dávnými lety bývalo úkolem
myslivců slovit drobnou zvěř, která
se za rok rozmnožila a pro zeměděl-
ce byla spíše »drobnou škodnou«.
Selské hony bývaly událostí vesnice
a ulovená zvěř se přivážela z polí na
bryčce, někdy i na žebřiňáku. Hejna
koroptví zaléhala na posečené jeteli-
ny, aby zde hledala píci i ochranu. V
zimě vytvářela na sněhu tmavé ost-
růvky, z nichž býval slyšet jejich sla-
bý křik, než se složily k nočnímu
spánku. Zajíci se stahovali ke krech-
tům a silážím, v nichž dokázali udě-
lat znatelné škody. To byla ta krásná
a téměř nerušená příroda, než do ní
zasáhl člověk ničením sídel i potrav-
ních zdrojů zvěře. Ještě před padesá-
ti lety se v řevnickém revíru slovila
stovka bažantích kohoutů a desítky
zajíců. Stavy koroptví se po »vyhla-
zovací zimě« 1939-40 již nikdy ne-
zvedly do předválečné výše. A tak to
dnešní myslivecká generace zdědila.
Koroptve už u nás neexistují, stejně
tak zajíci. Z drobné zvěře zbývají
jen bažanti. Jejich stavy myslivci
každoročně doplňují vypouštěním až
stovky kohoutů zakoupených v umě-
lých chovech. K nim se připojuje
několik divokých, jimž se podařilo
přežít »nájezdy« divočáků, kteří ně-
kolikrát za jaro protáhnou polní část

honitby a zůstane živé jen to, co se
může zachránit na stromě. To ale
malí bažantíci ani zajíci nejsou. 
Tradice honů však musí být zacho-
vána. Proto se v Řevnicích každou
zimu pořádají i nyní. V prosinci se

sešlo na dvacet lovců, kteří  protáhli
v několika lečích celou polní honitbu
a slovili 41 bažantích kohoutů. Cel-
kem úspěch a - naděje, že se stavy
přecejen zvyšují nebo alespoň udr-
žují na průměrné výši. Bude to zna-

menat i pokračování ve zvýšené péči
i soustavném přikrmování. 

František ŠEDiVý, Řevnice    

lety – V současných dnech ledové koryto poto-
ka kejná připomíná pořádně horký brambor.
Jak to přijde? »Přehazují« si ho Povodí Vltavy
s lesy České republiky a postarat se o jeho
údržbu nechce nikdo. Radnice letů, na jejichž
katastru potok ústí do Berounky, se bojí, že
tající ledy mohou na soutoku způsobit záplavy.
Na problémy, které by neudržovaný poslední úsek
potoka od viaduktu na tzv. objížďce až k ústí do
Berounky mohl lidem žijícím v této oblasti způ-
sobit, upozornil berounské pracoviště Povodí Vl-
tavy velitel Městské policie Řevnice. Obratem se
mu dostalo této odpovědi: „Vodní tok Kejná není
ve správě  Povodí Vltavy, je ve správě  Lesů ČR.

Stavidlo u řeky Berounky není též v majetku Po-
vodí Vltavy. Z uvedených důvodů není Povodí
Vltavy oprávněné tento majetek udržovat.“
Jenže ruce si pomyslně myjí i »lesy«. „Lesy ČR
připouštějíí, že mají tok Kejné ve správě, ale po-
dle nich se to netýká »sporného« úseku od želez-
nice po Berounku,“ vysvětluje starostka Letů Bar-
bora Tesařová. „Odůvodňují to tím, že koryto po-
toka v tomto úseku bylo v minulosti upravené a
zpevněné, a proto by se o ně měl starat ten, kdo
úpravu provedl. Lesy ČR prý toto nemají v majet-
ku, stejně jako nemají v majetku stavidlo, a proto
se nemohou starat ani o ně,“ dodává.
Klasická patová situace, na kterou ovšem mohou

velmi doplatit lidé, již v těchto místech žijí. Až to-
tiž začnou tát na Berounce ledy, voda se potlačí z
koryta ven, netěsnícím stavidlem se dostane do
potoka, a protože ten má zanesené koryto, hrozí
následně záplavy. Co s tím?
„Požádali jsme vodoprávní úřad Černošice, aby
na základě neustálého přetahování o to, kdo má ve
správě dolní tok potoka Kejná i stavidlo, zažádal
Ministerstvo zemědělství o určení rozsahu povin-
ností jednotlivých správců,“ říká starostka s tím,
že na 6. 2. svolala schůzku, jíž se zúčastní zástup-
ce Lesů ČR i Povodí Vltavy. „Pokusíme se pro-
blém posunout tak, aby správa mohla být někým
vykonávána,“ uzavírá Barbora Tesařová.       (mif)

Zastřel kormorána...
(Dokončení ze strany 1)
Kromě kormoránů dělají rybářům
vrásky na čele i bobři na ostrově nad
letovským mostem. Ti jsou ale na
rozdíl od kormorána chránění. Bobři
mají »na svědomí« desítky ohryza-
ných a popadaných stromů. Rybáři
se proto obrátili na dotčené radnice.
Na základě výzvy řevnického a le-
tovského úřadu poškozené stromy
Povodí Vltavy, vlastník pozemků,
odklidilo. Podle rybáře Jana Holého
se na ostrově nachází asi osm bobrů
a jejich počet postupně roste. „Popr-
vé jsem je zde zaznamenal v roce
2014,“ uvedl a upozornil, že bobři
jsou sice plaší a většinou vylézají až
v noci, přesto může být přiblížení se
k nim pro člověka fatální. „Jsou
schopni na člověka zaútočit a pře-
kousnout tepnu,“ dodal Holý.   (pan)

V sobotu 14. ledna se sešli zadnotře-
baňští dobrovolní hasiči na valné
hromadě, aby zhodnotili výsledky
své celoroční práce a stanovili si cíle
na další rok.
Starosta sboru Čeněk Kořínek přiví-
tal na začátku členy i hosty. V jeho
zprávě o činnosti za rok 2016 zazněl
výčet tradičních i mimořádných ak-
tivit, kterých se členové v průběhu
roku zúčastnili. Zároveň upozornil i
na věci, které se nám nedaří např.
nábor nových členů, nebo ve kte-
rých bychom mohli aktivitu zvýšit.
Následovala zpráva o činnosti zása-
hové jednotky sboru, kterou předne-
sl její velitel Josef Ševčík ml. Jed-

notka činnost teprve rozjíždí, kvůli
nedostatečnému vybavení se někte-
rých zásahů nemůže účastnit. Velitel
poděkoval za vstřícnost OÚ Zadní
Třebaň, který na zakoupení odpoví-
dajících pomůcek poskytl peníze.
V další části schůze byli oceněni
členové sboru: Za věrnost Helena
Koterová, Čestným uznáním OS
SDH Jindra Jahelková, Čestným
uznáním KS SDH Zdeněk Harnoch,
Antonín Hořejší a Josef Ševčík st.,
Za mimořádné zásluhy Jaroslav
Šídlo. Na závěr zazněly zdravice
hostů z okresního sdružení  SDH a
sborů  z okolí. Ema Malá, 

sDH Zadní Třebaň   

Za volně pobíhající psy hrozí pokuta třicet tisíc
Od konce loňského roku se Městská policie Řevnice potýká s velkým poč-
tem volně pobíhajících psů. Zatímco v roce 2016 bylo strážníky odchyceno
a vráceno majitelům 26 zatoulaných psů, v lednu 2017 bylo odchyceno 6
psů. Jejich majitelé se dopouštějí přestupku, který strážníci loni často řešili
domluvou. Od letoška budou ale strážníci postupovat v rámci svých pravo-
mocí: v případě projednání uvedeného přestupku v rámci správního řízení
je možný postih až do výše 30.000 Kč. Pokud je nalezený pes opatřen
známkou »domovské obce« nebo je opatřen čipem, budou postihy majitelů
psů mírnější. V opačném případě musí »páníčci« počítat s vyšší blokovou
pokutou. Abychom předcházeli postihům, upozorňujeme majitele, aby si
pejsky řádně zabezpečili před útěkem a na procházkách je měli na vodítku
nebo opatřeny košíkem. Jiří Dlask, velitel Městské policie Řevnice

Živo je na zamrzlých rybnících i na řece

»Mrtvá« srna utekla

zachráncům k lesu
Zadní Třebaň - Srnku srazilo 27. 1.
večer auto na silnici mezi Zadní Tře-
baní a Svinařemi. Policisté na místo
přivolali člena mysliveckého sdruže-
ní Řevnice Bořka Bulíčka. 
„Myslivci jezdí k několika desítkám
podobných událostí ročně,“ sdělil
Bulíček. Musí mrtvou sraženou zvěř
převzít od policistů a hygienicky zli-
kvidovat, neboť maso není poživatel-
né. Někdy bohužel musí zraněnou sr-
nu či divočáka utratit,“ podotkl.
V tomto případě podle hlášení mrt-
vá srna  po střetu s autem spadla ze
srázu do zamrzlého potoka. Ze silni-
ce nebylo možné se k ní dostat. „Se
svolením majitelů pozemku jsem po-
tok objel z druhé strany po pastvi-
nách pro koně a dostal se až k sr-
ně,“ popsal dále Bulíček. „K mému
velkému překvapení byla živá, bez
zranění, ale v naprosté tmě dezori-
entovaná a neschopna po ledě cho-
dit, natož vyskočit na vysoký břeh.“
Na místo byli přivoláni řevničtí ha-
siči, kteří srnku šetrně odchytili.
„Sotva se její běhy dotkly země, vy-
razila z rukou zachránců »jako sr-
na« přes louku k lesu,“ dodal ke ku-
rioznímu případu Bulíček.          (mif)

Hasiči hodnotili svou práci a plánovali další

O stavidlo na Kejné se nechce starat povodí Vltavy ani Lesy ČR

Z našeho kraje 
* Dětský karneval pořádají 11. 2.
od 14.00 v hospodě U Lípy Svinaře
místní mopeďáci.    Michal SKÁLA
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 14. 2. od 18
hodin ve Společenském domě. (pef)
* Smlouvu se psím útulkem Bou-
chalka u Kladna řeší odvoz a umís-
tění psů nalezených na katastru obce
odhlasovali zastupitelé Zadní Třeba-
ně. Cena je paušální - 20 Kč ročně
na jednoho obyvatele.                 (pef)
* V roce 2017 se ceny vodného a
stočného v Zadní Třebani měnit ne-
budou: cena pitné vody je 43,59 Kč,
vody odpadní 43,27 Kč.              (pef)
* Klíče si v autě zaparkovaném u
nádraží v Dobřichovicích 27. 1. ráno
zabouchla řidička z obce Rovina.
Přivolala si černošické strážníky,
kterým řekla, že má doma bez dozo-
ru malé dítě a potřebuje se k němu
rychle dostat. Strážníci ji služebním
vozidlem k dítěti dovezli.            (ok)
* Ke zdravotním komplikacím
způsobeným mrazivým počasím vy-
jížděli v lednu často řevničtí záchra-
náři. Šlo převážně o vážná zhoršení
zdravotního stavu při onemocnění
chřipkou. Hodně výjezdů bylo také
k pádům na ledu a sněhu.          (bob)
* Osobní vůz s dodávkou se srazily
19. 1. v Černošicích. Jeden z řidičů
byl ošetřen na místě černošickými
strážníky, přivolání záchranky od-
mítl. Řevničtí hasiči zajistili auta
proti ohni a posypali uniklé provoz-
ní kapaliny sorbentem.               (pav)

Týdny trvající mráz umožňuje k bezpečnému bruslení využívat přírodní
plochy. Na bruslích se lidé prohánějí po většině rybníků v okolí, včetně svi-
nařského »V Nádynku« (viz první snímek) i na Berounce. Na řece v Hlásné
Třebani si místní v sobotu 28. 1. vyřezali z ledu »kolotoč« poháněný lod-
ním motorem, na kterém se nejen povozili, ale také si tu užili narozenino-
vou párty s hudbou a opékáním buřtů. Foto NN M. FRÝDL
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Druhé pololetí roku 2016 zahájil
Klub přátel Karlštejna svoji kulturně
společenskou činnost až v říjnu - v
letních měsících byly dovolené, byly
prázdniny a různé jiné zájmy členů
spolku. V říjnu jsme navštívili město
Rakovník založené v dávné minu-
losti; první zprávy pocházejí z roku
1119 a první písemná zpráva z roku
1252. Zájezdu se zúčastnilo třináct
členů spolku. Cílem návštěvy byla
prohlídka města, návštěva a exkurse
pivovaru, ale hlavně cesta vlakem
podél romantického údolí řeky Be-
rounky a Rakovnického potoka. Na
tomto výletě nás však provázela
smůla, a to hned na dvakrát. První
zklamání bylo, že z důvodu oprav na
trati Beroun - Rakovník byla vlako-

vá doprava mezi Berounem a Rozto-
ky u Křivoklátu nahrazena autobusy.
Teprve v Roztokách jsme mohli pře-
sednout na vlak a pokračovat do cíle
naší cesty. Nebylo proto možné  zh-
lédnout celé romantické údolí Be-
rounky. Druhé zklamání bylo, že
jsme tento výlet naplánovali na pon-
dělí, a to byly většinou všechny pa-
mětihodnosti města uzavřeny. Co se
však vydařilo, byla exkurse v Ra-
kovnickém pivovaru, kde jsme si
opět potvrdili vědomosti o technolo-
gii výroby piva, získané už dříve, v
jiných pivovarech. Na ukončení byla
ochutnávka různých druhů piv, zv-
láště pak Bakaláře, což vždy povz-
nese naši náladu.
Zbývala jen vnější prohlídka Husova

náměstí, které svojí impozantní roz-
lohou - délka 400 metrů, šířka 50
metrů - je jedním z nejrozsáhlejších
náměstí v České republice. Vnější
prohlídkou význačných budov a pa-
mátek v okolí náměstí, jako je radni-
ce, Mariánský sloup, Chrám sv. Bar-
toloměje, Pražská brána a palác Cis-
terciáků, jsme návštěvu Rakovníka
ukončili a nastoupili zpáteční cestu k
domovu. 
Měsíc listopad byl přímo nabit růz-
nými iniciativami - setkání, zájezd,
výstava... Spolu s úřadem městyse
spolupracuje náš spolek na každo-
ročním setkání seniorů Karlštejna.
Nás, těch starších, se pravidelně
schází kolem padesáti.                (jim)
(Dokončení na straně 8) 

Zedníčka oddal
Matuška. Na Floridě
Karlštejn, USA - Populární herec,
bavič, moderátor, obyvatel Karlštej-
na  Pavel Zedníček se oženil. »Do-
ma«, v obřadní síni slavného hradu
Karla IV.? Kdepak! Ve Spojených
státech, na Floridě.
Zedníček si v polovině ledna vzal
svoji dlouholetou partnerku, mode-
rátorku Hanu Kousalovou, přímo
na pláži je oddal syn slavného zpě-
váka Waldemara Matušky, Walde-
mar jr., který na Floridě žije. Mezi
svatebčany byl i další slavný Čecho-
američan, malíř Kristián Kodet.
„Pavel mě dostal svojí povahou,“
řekla iDNES.cz Kousalová. „Vždyc-
ky jsem říkala, že nemůžu mít něko-
ho, kdo má kníra a je o moc starší,
než já. Bylo to takové pozvolné zís-
kávání. Máme společné zájmy a
spojuje nás to, že nás nic nerozdělu-
je.“ A jak to vidí novomanžel?
„Hezky se doplňujeme. Jsme rádi
spolu a baví nás cestovat.“       (mif)

Sněžilo, předškoláci
si užili koulovačky
Po velkých přípravách na loňské
Vánoce je na začátku nového roku v
karlštejnské mateřské škole poměrně
klídek. Máme více času na hraní a
předškoláci větší prostor na před-
školní výchovu. V dubnu je čeká zápis
do první třídy základní školy, a tak se
musí řádně připravit.
Největší radost v posledních dnech
dětem udělala sněhová nadílka. Sně-
hu sice nebylo mnoho, ale i tak se na
zahradě školky strhla pěkná koulo-
vačka. Do roku 2017 přejeme všem
příznivcům MŠ Karlštejn hodně zdra-
ví a pohody v životě.

Marcela HAŠLEROVÁ, 
Mateřská škola Karlštejn

Novoroční koncert se již podvanácté
konal v karlštejnské restauraci U Ja-
nů. Sál i předsálí byly zcela zaplně-
ny. V úvodu nás Tomáš Tichý přiví-
tal, popřál nám hodně štěstí a hlavně
zdraví do nového roku, pak jako pře-
kvapení zahrál basista Miloš Chroust
na trumpetu. Milý začátek! 
První se představila naše milá kape-
la Kapičky. Jelikož známe jejich pís-
ničky nazpaměť, všichni jsme zpíva-
li s nimi. Je škoda, že tenhle soubor
nehraje častěji, jsou fakt velmi dob-
ří! Jako druhá nastoupila opět naše
milá a známá kapela Nová sekce.
Trochu se v poslední době obměnila:
Honzu  Haška, který hrál několik let
na kytaru i zpíval, vystřídal Marek
Dráb, alias Špek. Ten je nyní hlav-
ním kytaristou, což je super - je ne-
jen vynikající instrumentalista, ale i

zpěvák. Však mu také dával kapel-
ník Tomáš Tichý velký prostor a
Špek se pěkně vyřádil. Nakonec nám
Tomáš představil novou skupinu
TomTones hrající Country Rock ‘a’
Roll. Každý z této party ostřílených
muzikantů prošel spoustou kapel.
Celý jejich program  je autorský a je
složen z písní leadera kapely Tomáše
Tichého.  
Byl to nádherný večer. Všechny ka-
pely nás nadchly dobrou náladou i
správným humorem. O ten se nejvíc
staral náš kamarád Ivan Preisler - je-
ho vtipy nás vždy velmi pobaví. Ješ-
tě jednou velké díky všem, hlavně
Helence Kolářové z Karlštejnského
kulturního sdružení, že tato tradice
pokračuje a my se můžeme na tento
koncert těšit. Za rok zase naviděnou!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Špek dostal prostor a pěkně se na Novoročním koncertu vyřádil

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     1/2017 (61)                

ŘÁDILY NA ZAHRADĚ. Děti z karl-
štejnské školky si užívaly sněhové na-
dílky.    Foto Marcela HAŠLEROVÁPamátky byly zavřené, pivovar ne

CO PODNIKAL KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2016

Karlštejnský zpravodaj

NOVÁ SEKCE. Jednou ze tří kapel, které zahrály na Novoročním koncer-
tu, byla Nová sekce Tomáše Tichého. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Poklábosíme mezi sebou, poslechne-
me si zástupce městyse, kteří nám
vytvoří vlastně takové malé veřejné
zasedání zastupitelstva - seznámí zú-
častněné s tím, co se zastupitelstvu
povedlo během roku a co je plánová-
no v roce příštím či v létech budou-
cích. Tentokrát bylo zastoupení na
nejvyšší úrovni – pány starostou a
místostarostou. Setkání bylo doplně-
no pěknou a poučnou přednáškou
ing. Petra Mouchy o Andaluzii včet-
ně fotografické dokumentace.
Šest našich členů se rozhodlo, že
podniknou letecky s cestovní kance-

láří zájezd na severní Kypr. Mohl se
přihlásit každý z členů, ale odváž-
ných bylo právě jen těch šest. Bylo
krásné podzimní počasí s teplotami
ještě vhodnými na koupání. Zároveň
byly navštíveny různé památky sta-
rověku, převážně z doby římské, ale
také z doby dnešní. Zájezd zahrno-
val i návštěvy podniků na výrobu
koberců, kožených výrobků a výrob-
ků ze zlata. Účastníci zájezdu byli s
jeho náplní, organizací, stravováním
a ubytováním velmi spokojeni. Když
nám pak vyprávěli své zážitky, naše
neúčast nás velmi mrzela .
Městys uspořádal v listopadu pro své
obyvatele návštěvu hradu Karlštejna
za účelem zhlédnutí výstavy mimo-
řádného souboru předmětů z doby
Karla IV., tzv. Karlštejnského pokla-
du. Na konci 19. století při přestavbě
a opravě hradu architektem Mocke-

rem byl poklad nalezen. Ukryt byl
pravděpodobně za husitských válek
a skládá se z unikátních předmětů
uměleckých řemesel z doby Karla
IV. a Václava IV. Bylo možné vidět
oděvy císařského dvora 2. poloviny
14. století, oděvní ozdoby a doplňky,
spony, pásy a opasky, knoflíky, stol-
ní nádoby včetně uspořádání slav-
nostní tabule. Celou výstavou nás
provázela PhDr. Naďa Kubů, která
nám přiblížila dobu středověku, a
tím nás obohatila o nové poznatky.
V prosinci jsme navštívili restauraci
našeho člena Petra Kosa v Bubovi-
cích, který pro nás připravil zabíjač-
kovou hostinu skládající se ze čtyř
velmi chutných pokrmů. K ochut-
návce se sešlo devět členů spolku, z
nichž někteří přišli za pěkného poča-
sí procházkou pěšky, ostatní dorazili
auty. Po přibližně třech hodinách,

kdy jsme pojedli, popili a rozebrali
otázky obecné i specifické, jsme se
auty přepravili do svých domovů.
V prosinci jsme zahájili pravidelné
středeční soustředění při hře pétan-
que. Na začátku roku se účastilo této
sportovní zábavy šest našich členů-
seniorů. Po výzvě k větší účasti v
minulém vydání Karlštejnského zp-
ravodaje se základna hráčů rozšířila
na 8-10. Je vidět, že členové spolku
i další občané mají o hru zájem.
Můžeme prohlásit, že to, co si spolek
zadal v plánu práce na rok 2016, spl-
nil. Až na jedinou výjimku - pracov-
ní činnost v úpravě porostů nad hřbi-
tovem a další pracovní pomoc obci.
Náš pocit je, že se stále narůstajícím
věkem členů a jejich úbytkem fyzic-
kých i zdravotních sil bude stále ob-
tížnější tyto akce plnit. Uvidíme, co
přinesou období příští.
Činnost roku 2017 jsme zahájili 21.
ledna zájezdem našich členů do
pražského divadla ABC na divadelní
hru Proč muži neposlouchají a ženy
neumějí číst v mapách. Jedná se o
komedii, která je velmi zdařilá co do
obsahu i do obsazení. Patnáct zakou-
pených vstupenek bylo ihned roze-
bráno, což ukazuje na zájem o tento
druh zábavy.
Připravujeme pravidelné zájezdy do
plaveckého bazénu v Berouně. Tím-
to dáváme členům spolku na vědo-
mí, že je možno se zájezdů účastnit. 
Bližší k této záležitosti bude objas-
něno na výroční členské schůzi, jež
se uskuteční, předpokládáme, v břez-
nu. »Výročku« již na výborových
schůzích připravujeme. Členům bu-
de termín schůze řádně oznámen ob-
vyklým způsobem. O všech dalších
aktivitách spolku se jeho členové do-
zvědí včas.              Jiří MARHOUL,

Klub přátel Karlštejna

Karlštejn - Novým moderátorem Českého roz-
hlasu se stal známý zpěvák a muzikálový herec,
obyvatel Karlštejna Pavel Vítek. Od ledna má
na stanici Český rozhlas Region Střední Čechy
svůj vlastní pořad Tady to znám. 
Vítek si podle manažerky komunikace ČRo Region
Terezy Čistotové bude do rozhlasového studia zvát
hosty, kteří mají silnou vazbu na konkrétní místa ve
středních Čechách. „Je to nový typ pořadu, který v
českém éteru není – vlastně takový hvězdný cesto-
pis. Do našeho vysílání přinese netradiční pohledy
na středočeská místa, ke kterým mají známé osob-
nosti silný vztah. Součástí pořadu bude také auten-
tická reportáž z daného místa. A na našem webu do-
plníme i unikátní fotografie,“ říká ředitel ČRo Re-
gion Tomáš Pancíř. 
„Já sám jsem už dlouhé roky hrdým Středočechem.
Karlštejn, kde žiju, jsem si opravdu zamiloval, a o
to víc mě baví mluvit s kolegy o místech, která při-
rostla k srdci jim,“ vysvětluje Vítek, proč nabídku
moderovat vlastní talk show přijal. 
Mezi jeho prvními hosty u mikrofonu byly zpěvač-
ka Jitka Zelenková, herec a režisér Václav Knop
nebo moderátorka Tereza Pergnerová.
Pořad vzniká v karlínském rozhlasovém studiu, kde
jsou slavní herci a zpěváci jako doma. Řada z nich
tu za svoji kariéru natáčela rozhlasové hry, mnozí
zpěváci a zpěvačky tu zase nahrávali písničky ve
slavném studiu A. „Pořad Tady to znám vysíláme v
premiéře vždy v sobotu od 13 hodin a v repríze v
neděli od 9 hodin,“ upřesňuje programový šéf ČRo
Region Střední Čechy Pavel Kozler.
Pavel Vítek už s rádiem zkušenosti má. V 90. letech
patřil mezi populární moderátory soukromé stanice
Frekvence 1. „Tušil jsem, že bych se do rozhlaso-

vého studia chtěl jednou vrátit. Jakmile k tomu člo-
věk jednou přičichne, je to láska na celý život,“ do-
plnil zpěvák, který se v posledních letech věnuje
hlavně muzikálovým rolím. Už dvanáct let napří-
klad účinkuje po celé republice s poberounskými
ochotníky v muzikálu Noc na Karlštejně. V polovi-
ně února se pak rodák z Olomouce představí jako
profesor Abronsius v muzikálu Ples upírů. 

Miloslav FRÝDL

Památky byly zavřené, pivovar ne
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Pavel Vítek je od ledna moderátorem rozhlasu
V ČRO REGION STŘEDNÍ ČECHY PŘIPRAVUJE VLASTNÍ POŘAD TADY TO ZNÁM

Krátce z Karlštejna
* Vycházku Za zimovišti ptáků na
Berounce pořádá 4. února Správa
CHKO Český kras v Karlštejně.
Sraz je v 10.00 před nádražím v Srb-
sku, info na: 728 878 352.         (per)
* Na společné vystoupení kytaristů
Štěpána Raka a Miroslava Palečka
vás srdečně zve Karlštejnské kultur-
ní sdružení. Koncert pro Karlštejn se
koná 18. 2. od 18.00 v divadelním
sále restaurace U Janů. Vstupné 100
korun, rezervace vstupenek na: 605
219 104.  Helena KOLÁřOVÁ
* Zimní expedici nazvanou Ledové
království pořádá středisko volného
času Domeček Karlštejn.  Info na
tel.: 725 482 037.  Eva KNOPOVÁ
* Uklízeče či uklízečku k úklidu
WC na veřejném parkovišti a jeho
okolí přijme na dobu od 1. 3. do 31.
10. Městys Karlštejn. Informace na
tel.: 724 180 394.      Petr RAMPAS
* Na pozemek domu v Karlštejně
vnikl 23. 1. neznámý člověk. Poku-
sil se vypáčit vrata do garáže, což se
mu ale nepodařilo a z pozemku ode-
šel, aniž by cokoliv ukradl. Oprava
vrat vyjde majitele na 300 Kč.  (jad)

VE STUDIU. Pavel Vítek za rozhlasovým mikro-
fonem při natáčení svého nového pořadu Tady to
znám. Foto ARCHIV ČRo Region

Obrázky z Karlštejna
a jeho okolí

Se zajímavými záběry Karlštejna i jeho okolí
vás už více než rok prostřednictvím svých fo-
tografií seznamuje obyvatelka městyse Mar-
kéta FÍLOVÁ. (NN)

V PIVOVARU. Účastníci výletu Klubu přátel Karlštejna do Rakovníka na
nádvoří zdejšího pivovaru.                 Foto Stanislav EFMERT
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Karlštejnští fotbalisté myslí na přední příčky přeboru
BORCI Z PODHRADÍ ZAHÁJILI ZIMNÍ PŘÍPRAVU, V PRVNÍM PŘÁTELÁKU PODLEHLI HÝSKOVU 1:3

Školáci malovali vyprávění seniorů
KARLŠTEJNSKÉ DĚTI NAVŠTÍVILY DŘÍVE NAROZENÉ V BEROUNĚ A POZVALY JE DO SVÉ ŠKOLY

Ve středu 11. ledna se za velmi ne-
příznivého počasí vydaly děti z kera-
mického kroužku na návštěvu do
Domu seniorů TGM v Berouně. Spo-
lečné setkání dětí a dříve narozených
připravilo karlštejnské pracoviště
Domečku Hořovice se Základní ško-
lou v Karlštejně. 
Ve středu sice slunce nesvítilo, ale v
domově seniorů se jistě rozzářilo v
podobě návštěvy dětí. V jídelně če-
kali nedočkavé babičky a dědečkové
a už trénovali domino. Učitelka Ane-
ta Bařínková měla připravený pro-
gram, při kterém děti malovaly vy-
právění seniorů o jejich škole. Babič-
ky a dědečkové popisovali, jak vypa-
dala jejich škola, jak zlobili a co do-
stávali ke svačině. 
Venku mrzlo, sněžilo a na obrázcích
vznikaly příběhy z vyprávění. Filip
Štolz si nechal záležet a namaloval
překrásnou školu, Dominika Drmlo-
vá si sedla k dědečkům a vyprávěla o
karlštejnské škole. Vyprávění obou
věkových skupin se hodně lišilo, ale
zábava to rozhodně byla. 

V domově také měly děti možnost
pracovat v nové keramické dílně pod
vedením babičky Jany. Co jsme vy-

ráběli? Samozřejmě sluníčka. Babič-
ka Jana v produktivním věku praco-
vala jako redaktorka časopisu Vče-

lařství a při tvoření o své práci moc
pěkně, zajímavě vyprávěla. Během
dvou hodin vzniklo sedmnáct sluní-
ček. Každé je jedinečné a krásné. 
V 16 hodin nadešel čas loučení, ale
naše loučení rozhodně smutné neby-
lo.  Jedna z babiček nám při odchodu
řekla: „Bylo to moc milé, budeme si
o vás povídat celý večer...“ 
Všichni se těšíme na naše společné
setkání v Karlštejně. Babičky a dě-
dečkové přijedou za dětmi a podívají
se do naší krásné školy. Děti mají teď
spoustu práce. Musí připravit zajíma-
vý a tvůrčí program pro seniory.
Děkuji mnohokrát za osobní pomoc
při uskutečnění návštěvy v Domě
seniorů TGM v Berouně mamince
Monice Kroužilové a učitelce Anetě
Bařínkové. Velice si vážím aktivní
spolupráce se ZŠ v Karlštejně a dě-
kuji ředitelce Jiřině Janovské za pod-
poru mimoškolních činností dětí z
Karlštejna.               Eva KNOPOVÁ,

Domeček Hořovice

Zahájení zimní přípravy mají za se-
bou i karlštejnští fotbalisté, kteří k
prvnímu tréninku vyběhli už 12. led-
na. Kromě tradičních tréninků v hale
v Dobřichovicích polykají fotbalisté
fyzické dávky v terénu. 
Po veleúspěšném podzimu, který
přinesl fantastické třetí místo, se no-

váček okresního přeboru netají am-
bicemi ani v jarní části a rád by dále
atakoval horní patra tabulky. Do pří-
pravy se zapojilo i několik nových
tváří. Ke větší změně v kádru zatím
nedošlo, jistý je zatím odchod Petra
Silovského z Braníku a naopak pří-
chod záložníka Lukáše Bergmana z
Hudlic. Mimo hru bude na delší do-
bu Šimon Zajíc, který odcestoval do
zahraničí. 
Během zimní přípravy sehrají Karlš-
tejnští tradičně několik přátelských
utkání. Jeden z nich už mají za se-
bou - na berounské umělce podlehli
zástupci krajské 1. B třídy Hýskovu
1:3. V podhradí věří, že kvalitní
zimní příprava bude základem k
úspěšné jarní části, ve které by rádi
bojovali s těmi nejlepšími o přední
pozice. Michal ŠAMAN, Karlštejn

Myslivecké sdružení Český kras z
Karlštejna pozvalo na konci loňské-
ho roku všechny přátele přírody a

myslivosti na Poslední leč. K tanci a
poslechu v restauraci U Janů hráli
Kamarádi Staré řeky. Sál byl zapl-

něn, atmosféra panovala fantastická.
Zpívali jsme, tancovali a náramně se
bavili. Pak přišla chvilka, na kterou
se každý těšil - tombola. A byla  vs-
kutku ohromující: tolik bažantů a
zajíců jsem opravdu už hodně dlou-
ho neviděla. Vážně pěkný pohled!
Ceny se začaly losovat ve 23 hodin a
výhry se rozdávaly ještě třicet minut
po půlnoci! Skoro každý vyhrál - ně-
kdo bažanta, zajíce či srnce, jiný za-
se třeba různé kořaličky. Dokonce se
štěstí usmálo i na mne, domů jsem si
odnášela dvě bažantí slepice a k to-
mu ještě kořalku, »mysliveckou«,
jak jinak. Byla to úžasná akce, hlav-
ně písničky našich Kamarádů, ty nás
fakt potěšily. Vzpomínali jsme na to,
že nám mohlo být okolo patnácti let
(a to už je skutečně děsně dávno),
kdy jsme tyto trampské songy začali
zpívat. A znovu se nám vybavovalo
naše krásné mládí...  
Děkujeme Mysliveckému sdružení
za uspořádání této vydařené akce.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V BEROUNĚ. Karlštejnské děti na návštěvě v berounském Domě seniorů
TGM.           Foto ARCHIV

Někdo vyhrál bažanta či srnce, jiný třeba kořaličku
NA MYSLIVECKÉ POSLEDNÍ LEČI VYHRÁVALI KAMARÁDI STARÉ ŘEKY

V podhradí se pobaví
»královské panstvo«
Karneval v podhradí pořádají spo-
lečně karlštejnská pobočka střediska
volného času Domeček Hořovice a
Městys Karlštejn.
Rej masek se bude konat v neděli
19. února od 15 do 17 hodin v sále
místní restaurace U Janů. Na pro-
gramu je taneční soutěž, soutěž o
krále i královnu tance a další hry pro
»královské panstvo«. Vstup 30 Kč.
Další informace na 725 482 037.

Eva KNOPOVÁ, Krupná

Krátce z Karlštejna
* Dodávka vody bude 6. 2. od 8 do
14.00 přerušena kvůli údržbě vodá-
renských objektů v celém Karlštejně
až po restauraci U Královny Dag-
mar. O týden později - 13. 2. od 8 do
14.00 - bude ze stejného důvodu
přerušena dodávky vody od restau-
race U Královny Dagmar směrem
na Mořinu.                Petr RAMPAS
* Dodávka elektřiny bude v Karlš-
tejně přerušena 27. 2. od 7.15 do
15.15 hodin. Přesný seznam domů,
kterých se omezení týká, najdete na
webových stránkách městyse
www.mestys-karlstejn.cz.         (per)

Kdy a kde odehrají
přípravné zápasy
Union Strašnice B - Karlštejn
19. 2., 17.00, hřiště UMT Strašnice
ABC Braník B - Karlštejn
1. 3., 18.45, hřiště UMT Braník
Karlštejn - Březová
12. 3., 15.00, hřiště UMT Beroun
Karlštejn - Choteč
18. 3., 14.00, hřiště Karlštejn

PŘED SEZONOU. Karlštejnští fotbalisté na oficiálním snímku pro aktuální
ročník mistrovské sezony. Foto ARCHIV

VYHRÁLI. Účastníci Poslední leče s cenami, které se jim podařilo vyhrát v
tombole. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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V cestovatelském seriálu Jiří ma-
tějka z dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)

Brzy jsme se vydali do Faugéres za
dalším větším nákupem. Minulý rok,
cestou z Itálie, jsme se tam ubytova-
li v campingu poblíž Laurens. Tento-
krát jsem našel přes Internet ubyto-
vání ve vinařství Ollier-Taillefer ve
vesnici Fos. Tam jsme dorazili upro-
střed odpoledne, po krátké zastávce
v supermerché, které jsme potkali
cestou a nakoupili tu nějaké jídlo.
Luc Ollier, s nímž jsem vyřizoval
ubytování, mi totiž poslal email s va-
rováním, že ve Fosu ani nikde blízko
není žádný obchod s potravinami či
hospoda. Vinařství jsme našli docela
snadno, protože jeho obchod s víny,
který je zároveň místní turistickou
informační kanceláří pro oblast Fau-
géres, stojí hned u hlavní silnice a je
ozdoben výrazným vývěsním štítem.

Přivítání bylo srdečné, hned jsme se
zesnámili s Lucem, jeho sestrou i
otcem, a jízda k vchodu do našeho
apartmánu poměrně krkolomná, pro-
tože uličky Fosu, jak pravil Luc, jsou
jen pro malá francouzská auta. Uká-
zalo se, že máme k dispozici celý do-
mek s terasou, kuchyní a jídelnou v
jakémsi zvýšeném přízemí, s několi-
ka ložnicemi v patře a sklepem dob-
ře zásobeným vínem. Luc položil na
stůl uvítací láhev rosé, provedl nás
domkem, vyměnil prázdnou bombu
plynového sporáku za plnou, předal
nám klíče a vysvětlil, že auto nemů-
žeme nechat u domku, protože by tu-
dy už nikdo neprojel ale že má spou-
stu místa na parkovišti u domu, kde
bydlí rodina. „Tam bude zcela v bez-
pečí a ve stínu jak vozidlo, tak víno
v něm naložené,“ pravil.
Po krátkém zabydlení jsme se rádi
prošli pěšky po Fosu. Mezitím se v
ledničce vychladilo to uvítací rosé,
jídlo jsme měli nakoupené, takže vše

potřebné k večernímu posezení na
terase s pěkným výhledem bylo po-
hromadě. Fos je vesnice dobře ukry-
tá v malém a dosti hlubokém údolí,
takže při pohybu okolní krajinou si jí
vůbec nemusíte všimnout. Jádro tvo-
ří klášter s kostelem, který obklopu-
jí další domy, často přilepené jeden
na druhý a celé to tvoří jakousi spi-
rálovitou strukturu, v níž žádná ulice
není rovná. Kromě lidí tu žije spous-
ta ptáků, kteří stále odněkud někam
poletují, křičí, švitoří a zpívají, ob-
čas posedávají na elektrickém kabe-
lu napnutém z jednoho konce údolí
na druhý, a to celé ptačí hemžení je
náramně zábavné divadlo, jehož zh-
lédnutím jsme zakončili den.
Ve čtvrtek dopoledne jsme zajeli do
Cabrerolles, kde nás už čekala paní
Libes a s ní degustace nových roční-
ků vín, coby důležitý obřad před roz-
hodnutím, co a v jakém množství na-
koupit. Popravdě, co se týká množ-
ství, bylo to jasné. Víc než 150 lahví

se nám už do forda nevešlo. Moje
oblíbené Orionidy byly tentokrát k
dispozici, takže rozhodování nebylo
složité. Leonidy a Orionidy napůl,
žádné Perseidy. Manželka samozřej-
mě se pokusila orodovat za pár kar-
tonů, ale byl jsem nesmlouvavý.

(Pokračování)
Jiří maTĚJka, dobřichovice

Ostatky význam-
ného ukrajinského
básníka Olexandra
Olesa, které byly
exhumovány z
hrobu na praž-
ských Olšanských

hřbitovech, budou po vyřízení admi-
nistrativních náležitostí převezeny
do Kyjeva a tam opět důstojně ulo-
ženy. Po jednání se zástupci ukrajin-
ské ambasády to uvedl pražský radní
pro sociální oblast Daniel Hodek. 

Oleksandr Oles (1878–1944) žil více
než dvacet let v Československu,
kam utekl v polovině dvacátých let
minulého století. Zaznamenán je
jeho pobyt v Řevnicích, kde tehdy
žila řada ukrajinských exulantů a
existovalo ukrajinské gymnázium.
Zde psal lyrické básně, kterými se
vracel na rodnou Ukrajinu. Jeho dílo
bylo v Sovětském svazu zakázáno.
Zemřel v Praze 22. února, když se
dozvěděl o smrti svého syna Oleha
Olžyče (narozeného v roce 1907) v

koncentračním táboře Sachsenhau-
sen. Pro zajímavost Olžyč maturoval
na ukrajinském gymnáziu v Řevni-
cích, byl rovněž básníkem ale také
archeologem a vůdcem Organizace
ukrajinských nacionalistů. 
Na Ukrajině je Oleksandru Olesovi
věnována značná pozornost. Do pře-
vozu ostatků se vložili nejen ukrajin-
ští diplomaté, ale dokonce i ukrajin-
ský prezident Petro Porošenko. Ole-
sovy ostatky byly z hrobu, který si
už léta pronajímá jiná rodina, kvůli
novému pohřbu na začátku letošního
roku exhumovány a uloženy v depo-
zitáři Správy pražských hřbitovů.  

Tomáš Hromádka, Řevnice
Foto Wikipedia

»Básník z Řevnic« se vrátí na Ukrajinu

Den jsme zakončili ptačím divadlem
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 23)

Nová lékárna v Obchodním centru Lety:

Pražská 559, 252 29 Lety

Otevírací doba: pondělí - sobota 8.00-18.00

www.lekarnalety.cz, info@lekarnalety.cz

Tel.: 603 188 833

Školáci se těší na další
společnou plavbu
Naše »školní loď« v ZŠ Zadní Tře-
baň se v lednu zase o něco posunu-
la. Povídali jsme si o tom, s kým
plujeme – aniž jsme si ty lidi vybra-
li: s kamarády, se spolužáky, s uči-
telkami a s panem ředitelem, s ku-
chařkami, s paní školnicí, uklízeč-
kou... Během školního roku jsme
spolu skoro častěji než doma – je
proto důležité, aby nám tu na »lodi«
bylo dobře (díky vzájemnému res-
pektu, vlídnosti i dodržování stano-
vených pravidel) a abychom pluli
tam, kam chceme. Následně jsme ve
skupinkách přemýšleli, co nám život
na palubě a v podpalubí »školní lo-
di« otravuje a co proti tomu dělat.
Navázali jsme tak na zhlédnutí
filmu Na vlastní pěsti, v němž naši
školáci vystupovali jako komparz.
Děti si zkusily představit, že se ráno
vzbudí a jídlo je už nesytí. Musí si
najít nějakou činnost, která jim do-
dá energii k životu. Děti jmenovaly
nejrůznější záliby: hraní her, čas s
kamarády, čtení knížek, pozorování
přírody, poslouchání písniček...
Moc se těšíme na další společnou
plavbu. Přejeme si, aby si členové
naší posádky rozuměli, smysluplně
spolupracovali a naplňovali heslo
»jeden za všechny, všichni za jedno-
ho.«          Dominika Šusterová, 

ZŠ Zadní třebaň



Strana 11, OSOVSKÝ PROVAS  Naše noviny 2/17

Osovský PROVAS

Výroční schůze SDH Osov se kona-
la 14. ledna. Sbor má nyní 37 členů,
dále členy přispívající. Starosta SDH
Josef Chvojka přítomné seznámil s
činností v uplynulém roce. Osovští
hasiči jsou nedílnou součástí života
obce - vedle ochrany života občanů a
majetku před požáry se podílejí i na
pořádání společenských akcí. V roce
2016 byla uzavřena dohoda o spolu-
práci při zabezpečování požární och-
rany mezi Osovem, Skřiplí a Lážovi-
cemi. Nově vytvořená společná zá-
sahová jednotka, rozšířená o členy
ze jmenovaných obcí, má i nového
velitele, pana Petera z Nových Dvo-
rů. Postupně se začíná s renovací je-
jího vybavení a zvyšováním akce-
schopnosti. V minulém roce se usku-
tečnily tři výjezdy jednotky k požá-
rům, jedním z nich byl ovšem planý
poplach. Naši muži se mohou po-

chlubit rychlými dojezdy, například
při požáru komína v Osově byli na
místě 9 minut od nahlášení. 
Jednotka také plní úkoly na úseku
preventivních opatření při ochraně
zdraví, života a majetku - na žádost
OÚ např. pokácela životu nebezpeč-
nou lípu na školním hřišti a také lik-
viduje následky živelných katastrof -
třeba u školky odstranila ohromné
větve spadlé po bouři. Dobrovolní
hasiči z Osova  se jako každý rok s
ostatními brigádníky podíleli na vy-
čištění požární nádrže v Osovci. Při
pořádání čarodějnic bylo na místě
několik členů a pro případ nebezpečí
byl na telefonu připraven k rychlému
zásahu Karel Chvojka s cisternou. 
Družstvo žen SDH Osov v roce 2016
úspěšně reprezentovalo obec na sou-
těžích v požárním sportu. Hasičky se
zúčastnily okrskové soutěže v Lo-

chovicích, okresní soutěže v Chyňa-
vě i několika memoriálů. Stále dou-
fáme, že se třeba v roce 2017 k druž-
stvu žen připojí v rámci výcviku i
družstvo mužů. 
Nedílnou součástí činnosti sboru
jsou i kulturní akce, ke kterým již od
roku 1930  patří máje s průvodem
obcí. Loni se bohužel neuskutečnily
- nepodařilo se zajistit družičky.  Pro
letošní rok jsou v plánu dvě varianty:
- máje v květnu, pokud budou dru-
žičky i mládenci, pokud ne, tak Su-
ché máje v červnu se starou gardou.
Co se  ovšem v minulém roce oprav-
du vydařilo, bylo účinkování v diva-
delní hře Postřižiny. Osovští v histo-
rických krojích a s historickou stří-
kačkou vystupovali v Chodové Pla-
né, Litomyšli i Mníšku. V říjnu se
podíleli na pořádání pietní akce u
pomníku padlým v 1. světové válce

a nezapomínají ani na své členy sla-
vící významné jubileum. Výše uve-
dené akce má sbor v plánu i na rok
2017. Největší událostí bude nepo-
chybně oslava 115. výročí založení
osovského sboru, která je napláno-
vána na 16. září.   Marie PLECITÁ,

Markéta VaňaTOVÁ, Osov

Hasiči jeli k požáru třikrát, jednou zbytečně
OSOVSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LETOS V ZÁŘÍ OSLAVÍ 115. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  2/2017 (139)

Účastníci zájezdu se zasmáli
Na sobotu 21. 1. připravil obecní úřad v Osově
spolu s obcemi Chlumec a Vižina autobusový zá-
jezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze na
představení Tančírna. Děj představení inspirova-
ného slavnou divadelní hrou byl na rozdíl od ori-
ginálu zasazen do tuzemského prostředí a odráže-
jí se v něm české dějiny 20. století, od 30. let do
současnosti. Je to jakýsi průřez historií vyjádřený
tancem a hudbou, z 99 % bez mluveného slova.
Atmosféru umocňují dobové kostýmy, stejně jako
výkony účinkujících. Z těch známých to v této al-
ternaci byli Petr Vágner či Miloslav Mejzlík.
Účastníci zájezdu se dobře pobavili a upřímně za-
smáli. Marie PLECITÁ, Osov

Maškary půjdou ke zbrojnici
Oslavu masopustu uspořádají obec Osov a spolek
KOS 18. 2. Start je v Osovci u kapličky ve 13.30,
uvidíte masopustní frašku, následovat bude po-
chod maškar obcí k hasičské zbrojnici a nebude
chybět ani soutěž o nejlepší dětskou a dospělou
masku. Průvod bude ukončen u prodejny COOP
v Osově, kde bude pro účastníky zajištěno pohoš-
tění. Masky jsou vřele vítány! (map

Osovské aktuality
* Přesně 10.486 Kč, o dva tisíce víc
než vloni, se podařilo vybrat při
Tříkrálové sbírce. Do první kasičky
se v Osovci a dolní části Osova na-
střádalo 6.786 Kč, do druhé v Osově
3.700 Kč. V celé řevnické farnosti
se vybralo 125.254 Kč.          (map)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Osova se konalo 19. 1. Do zápisu je
možné nahlédnout na místním obec-
ním úřadu.             Marie PLECITÁ

NA VÝROČCE. Starosta osovského sboru dobrovolných hasičů Josef Chvojka na lednové výroční
schůzi SDH.                   Foto Marie PLECITÁ

Osov hostil spisovatele Karla Čapka i novináře Ferdinanda Peroutku
Zámek v Osově prochází důkladnou rekonstrukcí
- ze zchátralého objektu se pomalu klube na svět
podoba z jeho šťastných let. Patřila k nim i doba,
kdy byl majitelem panství rada Václav Palivec,
mecenáš umění a kultury, přítel mnoha význam-
ných osobností té doby, příbuzný Karla Čapka.
Ten ho zde často navštěvoval, stejně jako jeho
kolega z Lidových novin Ferdinand Peroutka. Z
Peroutkových pobytů v Osově je známa schůzka
s německým vyslancem Ernstem Eisenlohrem na
jaře 1938. Jednání se zúčastnil i Karel Čapek,
který o něm podal zprávu prezidentu Benešovi.
Hovořilo se o situaci v pohraničí, o pevnostech,
Eisenlohr, který setkání inicioval, přesvědčoval
Peroutku o tom, že bojovat s třemi a půl miliony
sudetských Němců v zádech znamená vykrvácet. 
Další svědectví o jeho pobytu na osovském zám-
ku zaznamenala Čapkova manželka Olga Schein-
pflugová v knize Byla jsem na světě: „Peroutku

jsme vypravili k Čapkovu příbuznému a mému
příteli Václavu Palivcovi na Osov. Vyšetřující
pan Giesing chtěl vědět, kde je: byl přece dosud
na Strži. Týnici už prohledali, o Osově zatím ne-
mluvili. Ráno jsem vypravila posla, aby Perout-
kovi vyřídil, že ho hledají. Seděl klidně na Osově
a popíjel kávu, aby jí ještě užil, než mu ji odtrh-
nou od úst, stejně jako svobodu a lidskou důstoj-
nost. Český strážník prošel Palivcovým rozlehlým
domem, podal Peroutkovi ruku a řekl: Máme se
podívat, jestli tady nejste, kdepak byste se tu vzal,
viďte, pane redaktore? To byly začátky hrdinství.
Peroutka nás vzkázal pozdravovat. Nejsem zajíc,
abych běhal po polích, řekl, přijedu do Prahy a
přihlásím se jim. Což také udělal a od té doby
jsme ho neviděli víc než pět let."
Ferdinand Peroutka byl v září 1939 zatčen a do
května 1945 vězněn v koncentračních táborech
Dachau a Buchenwald. Marie PLECITÁ, Osov

Spisovatel a novinář Ferdinand Peroutka (upro-
střed) na pohřbu Karla Čapka. Foto ARCHIV
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»Benďák« je vyrovnaný, vedou Kojoti
V ŘEVNICÍCH BYL ROZEHRÁN DVACÁTÝ ROČNÍK POPULÁRNÍHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI

Řevnice - Dalšími dvěma koly po-
kračoval dvacátý ročník populár-
ního turnaje v pozemním hokeji
Řevnický bandy cup. Tabulka je
zatím hodně vyrovnaná, v čele se
usadili Kojoti.
Šest týmů, které se účastní letošního
klání, mají za sebou tři kola, čili
přesně polovinu základní části. Jubi-
lejní ročník dlouhodobého turnaje
vyvrcholí 25. února finálovým play-
off. „Zjevně jde o nejvyrovnanější
boj o semifinálové pozice do play-off
v historii turnaje,“ uvedl jeden z jeho
organizátorů František Zavadil, člen
družstva IQ Ouvey. „Tři týmy na špi-
ci tabulky mají shodně po 14 bodech

a jen skóre posouvá na první místo
Kojoty, s nimiž drží krok Citrusové i
Kingové. Dva body pak ztrácí loňský
mistr Samotáři. Z role outsiderů sou-
těže už se asi nevymotají IQ Ouvey
ani Boston,“ dodal s tím, že členové

»top týmů« zatím ovládají i hráčské
statistiky. 
„Překvapivě se po dlouhých letech
půstu vrací na špici tabulky střelců
»Kojot« Víťa Němeček, jenž asi před
deseti roky lety sbíral trofeje za nej-

lepšího střelce i hráče,“ uzavřel Za-
vadil.                        Miloslav FRÝDL

Výsledky z 21. ledna
Kojoti - IQ Ouvey 7:3
Samotáři - Citrus Team 2:2
IQ Ouvey - Boston 5:2
Citrus Team - L.A. Kings 2:4
Samotáři - Kojoti 0:3
Citrus Team - Boston 9:0
IQ Ouvey - Samotáři 1:7
Kojoti - L.A. Kings 2:7
Boston - Samotáři 0:4
Kojoti - Citrus Team 2:4

Výsledky z 28. ledna
L.A. Kings - IQ Ouvey 4:0
Boston - Kojoti 2:8
Samotáři - L.A. Kings1:0
Citrus Team - IQ Ouvey 4:0
L.A. Kings - Boston 4:1
Kojoti - IQ Ouvey 6:1
Samotáři - Citrus Team 0:2
IQ Ouvey - Boston 4:3
Citrus Team - L.A. Kings 1:1
Samotáři - Kojoti 0:6

Tabulka po třetím kole
1) Kojoti 14 bodů, 2) Citrus Team
14, 3) L.A. Kings 14, 4) Samotáři 12,
5) IQ Ouvey 5, 6) Boston 1

KDO DŘÍV? Citrus Team porazil poslední lednovou sobotu IQ Ouvey 4:0. Foto Pavel JÍLEK

Řevnice - Jedenáctiletý Tomáš Ří-
mal z Letů zatím suverénně vlád-
ne Zimní tenisové lize mládeže,
která se hraje o víkendech v řev-
nickém Liďáku. Vyhrál už třetí
turnaj ze čtyř pořádaných Sport-
clubem Řevnice.
V neděli 22. ledna měl však namále
už ve čtvrtfinále. O senzaci na jeho
úkor se málem postarala stále se
zlepšující Veronika Haňkovská z
Hlásné Třebaně, vedla už 5:2 a zápas
měla ve svých rukách. Tomáš ale
prokázal posílenou psychiku, ná-
skok pomalu stáhl a zvítězil i na roz-
hodující míč.

„Tak nabité startovní pole pokud jde
o hráčskou kvalitu ještě v naší lize
nepamatuju. A sázkové kanceláře by
tady měly žně,“ říkal turnajový šéf
Michal Mottl.
Hlavní žákovskou kategorii totiž
provázela řada nečekaných výsled-
ků. Například mladičký Tonda Mutl,
který věkově patří ještě mezi babyte-
nisty, už v základní skupině porazil
Davida Procházku, prvního turnajo-
vého vítěze letošní série. Mutl pak v
závěrečném utkání o sedmé místo
zdolal i Natálii Langhammerovou,
loni celkovou šampiónku Zimní ligy
mezi děvčaty. Z těchto překvapení je

patrné, že napětí, kdo nakonec ov-
ládne celkové pořadí Zimní ligy me-
zi žactvem, lze očekávat až do úpl-
ného konce. Tomáš Římal je sice
nejblíže, ovšem má před sebou ještě
dva turnaje základní části a pak i fi-
nálovou akci, kde se hraje o dvojná-
sobné body do žebříčku.
Zimní tenisová liga naplno běží i v

menších věkových kategoriích. Me-
zi minitenisty (5 až 7 let) byl posled-
ní turnaj hodně zamotaný. Nakonec
si hlavní pohár odnesla Adéla Tuč-
ková, ovšem v semifinále jí zatopil
Petr Bělohlávek v třísetové bitvě.
Mezi babytenisty naopak kraloval
Čeněk Šupáček, za celý den ztratil
pouhé dva gamy. (šv)
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Zimní tenisová liga řevnického Sportclubu je plná senzací

Sport po okolí
* Čtyři turnaje fotbalových přípra-
vek ročníků 2007-2010 se budou
konat 4. a 5. 2. v černošické hale
Věry Čáslavské. Organizátorům se
přihlásilo 32 týmů. (box)

* Na zimním turnaji v Radotíně pod-
lehli žáci FK Lety domácím 5:8. O
polovinu gólů Radotína se postarali
Matěj Strnad a Kryštof Janů, které
si Radotínští - protože jich bylo má-
lo - »půjčili« od soupeře.

Foto NN M. FRÝDL
* Zimní přípravu zahájili fotbalisté
A-týmu FK Lety, kteří startují v
krajské 1. B třídě. „Kvůli počasí
chodíme do haly BIOS v Dobřicho-
vicích, ale od února začnou i trénin-
ky venku,“ uvedl vedoucí mužstva
Jiří Kárník. Letovští se účastní tur-
naje Weber Cup v Radotíně. V prv-
ním kole prohráli s ABC Braník 0:5,
ve druhém se Zbraslaví 0:1. „Chys-
táme posily, ale na jména je zatím
brzy,“ uzavřel Kárník.                (mif)

Pátý ročník zimního běhu se konal 21. ledna v Litni. V hlavním závodě od-
startovalo osmdesát závodníků - 14 žen, 50 mužů, 5 dorostenců a 11 závod-
níků běhu pro zdraví. Celkovým vítězem se stal Jan Franěk z Triklubu
Příbram, kategorii žen vyhrála Bára Stýblová z Loko Beroun. Všech jed-
notlivých závodů se v mrazivém počasí zúčastnilo úctyhodných 139 běžců.
Nejmladší byl tříletý Matouš Alfery z Vinařic, nejstarším Václav Řápek z
Prahy – ročník 1942. Foto Karel TŮMA                 Jana KRTKOVÁ, Liteň 

Na start se postavilo sto třicet devět běžců

TI NEJLEPŠÍ. Medailisté žákovského turnaje, zleva třetí Tereza Římalová,
finalista Karel Rychtařík a vítěz Tomáš Římal. Foto ARCHIV


