
Řevnice - Zvěrstvo! Neznámý van-
dal či majitel chorého mozku ma-
četou posekal a následně přelomil
osm mladých stromů u řevnické
skládky. Škoda je v řádech desítek
tisíc korun.
Není to tak dávno, co jsme vás infor-
movali o zrůdném činu, kdy nezná-
mý pachatel vytrhal čerstvě zasaze-
né ovocné stromy v aleji z Haloun
do Svinař. Ještě mnohem smutnější
pohled se naskytl v úterý 21. února
ráno řidičům projíždějícím po silnici
číslo 115 ze Svinař do Řevnic, v úse-
ku u řevnické skládky. Kdosi zde

mačetou nasekl a poté zlomil osm
vzrostlých stromů starých přibližně
sedm let. Na základě telefonátu od
obyvatele Svinař podala Krajská sp-
ráva údržby komunikací (KSÚK)
trestní oznámení na neznámého
pachatele Policii ČR. Dle informací
KSÚK je nyní určována výše škody,
která vznikla. „Odhaduji to na šede-
sát tisíc korun,“ uvedl starosta Svi-
nař Vladimír Roztočil.
Policie má na prošetření případu tři-
cet dní, poté může KSÚK provést
likvidaci, odklizení, vyčištění, úklid
a - doufejme - výsadbu nových stro-

mů. Není ale jisté, že se vše stihne
ještě letos na jaře. Co naopak jisté je,
že kvůli finančním omezením nebu-
de možné vysadit tak vzrostlé dřevi-
ny, jako byly zničeny. Protože stro-
my rostou u rušné silnice, je potřeba
podle informací KSÚK na místo po-
slat alespoň tři pracovníky - z důvo-
du zajištění bezpečnosti a plynulosti
provozu včetně řízení dopravy, která
bude po čas prací svedena do jedno-
ho pruhu. Je smutné, že tímto van-
dalským činem bylo zmařeno spous-
tu lidské práce a úsilí.                 (box)
(Dokončení na straně 11)

Sebevrah vyhrožoval
skokem z deseti metrů 

V tomto čísle Našich novin
* Na kolonádě bude Kanclík - strana 3
* Hasiči se těší na cisternu - strana 7
* Pohár patří »Citrusům« - strana 12

Svinaře - Pětatřicet medailí na
mezinárodních soutěžích získalo
loni mikulovské Vinařství Fučík.
Ryzlink rýnský z jeho produkce
byl vybrán jako nejlepší víno Čes-
ké republiky a získal titul absolut-
ního šampiona Krále vín 2016.
Majitel vinařství Petr FuČíK je
doma ve Svinařích.
Co vede úspěšného právníka k to-
mu, že si na jihu Moravy založí
vinařství?
Pocházím z Mikulova, naše rodina
se pěstování a výrobě vína věnovala
odpradávna. Tatínek je však již v
důchodu a s vinařstvím pomalu

končí. Stál jsem proto před rozhod-
nutím, zda chci, aby tato letitá tradi-
ce v naší rodině pokračovala či ni-
koliv. Protože vinohrady, víno a vše
s tím spojené mám moc rád, rozho-
dl jsem se částečně vrátit do Miku-
lova a zde nejenže navázat na tatín-
kovu práci, ale i  vybudovat nové,
moderní vinařství. 
A jak ses dostal z Mikulova zrovna
do Svinař?
Po brněnských studiích jsem přesíd-
lil pracovně i životně do Prahy, ale
protože jsem kluk z venkova, tak mě
to v Praze po pár letech přestalo ba-
vit. (Dokončení na straně 3) (box)

VLK V PRŮVODU. Masek na XXVIII. masopust do Zadní Třebaně dorazily desítky. V průvodu nechyběl ani vlk. (Viz strana 2) Foto Jitka ŠVECOVÁ

VÍTĚZ. Petr Fučík při přebírání
ocenění Král vín.      Foto ARCHIV

Vandal vzal na stromy mačetu
KDOSI POSEKAL A PŘELOMIL OSM MLADÝCH STROMKŮ U ŘEVNICKÉ SKLÁDKY

28. února 2016 - 4 (693) Cena výtisku 7 Kč

Rak s Palečkem
hráli pro Karlštejn

Petr Fučík ze Svinař umí vyrobit »nekonečné víno«

Výluka hlavní trati
potrvá celý březen
Poberouní - Vydat se během březno-
vých víkendů vlakem do Prahy, bude
vyžadovat trpělivost. Od pátku do
neděle, a to po celý březen, bude
omezen provoz na trati Praha-Be-
roun. Cestující čekají zpoždění.
Některé rychlíky pojedou jinudy, ně-
které osobáky nepojedou vůbec. Os-
tatní budou v úseku Praha–Beroun
vedeny dle výlukového jízdního řá-
du, v úseku Radotín–Beroun jen v
intervalu 60 minut, doplněné v pátek
odpoledne ve směru Praha–Beroun
na interval 30 minut. Výluka se do-
tkne i lokální trati ze Zadní Třebaně
do Lochovic. (Viz strana 11) (pan)

Řevnice, Mníšek pod Brdy - Zách-
ranku, policii i hasiče zalarmoval se-
bevrah, který hodlal ukončit svůj ži-
vot skokem z desetimetrové výšky.
Nakonec se jej podařilo zachránit.
„Ve čtvrtek 16. 2. krátce po půlnoci
jsme byli přivoláni k osobě vyhro-
žující sebevraždou v areálu mníšec-
kých kovohutí,“ uvedl profesionální
hasič z Řevnic Pavel Vintera. „Se-
bevrah byl na budově ve výšce 10
metrů zajištěn policejní hlídkou, po-
mocí automobilové plošiny sundán
zpět na zem a předán do vozu zá-
chranky,“ dodal. (mif)
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Zadní Třebaň - Důstojnou tečkou
za XXVIII. Poberounským maso-
pustem v Zadní Třebani byl neděl-
ní dětský karneval 26. února. Akci,
kterou stejně jako sobotní »dospě-
lácký« fašaňk tradičně uspořádaly
Naše noviny s přáteli, si přišlo užít
přes sto padesát malých i velkých
návštěvníků.
Stoly ve Společenském domě nesta-
čily, málo bylo židlí - další se nosily,
odkud to jen šlo, z pivnice i ze sou-
sedního skladu obecního úřadu. Pro-
to také rej masek začal s malým
zpožděním. Pak už ale šlo vše ráz na
ráz: holčička, která dorazila v převle-
ku za malou Káťu, předvedla neplá-
novanou »drezúru« svého psíka Šku-
bánka, děti z liteňského kroužku
Tumbao demonstrovaly své taneční
umění, soutěžilo se, prodávaly lístky

do tomboly a následně vydávaly ce-
ny, točilo se kolem štěstí... K mumra-
ji masek na zaplněném parketu vy-
hrávala - jako pokaždé -  domácí sta-
ropražská kapela Třehusk. Ta také při
závěrečném defilé doprovodila desít-
ky dětí, které dorazily na karneval v
převleku. Vyjmenovávat, co všechno
bylo na parketu k vidění, nemá smysl
- bytosti, pohádkové i nepohádkové,
tu byly všechny, na které vám stačí
fantazie. Podstatné je, že za nejkrás-
nější masky v jednotlivých kategori-
ích porota označila Sultána (nejmen-
ší děti), Tužky (prostřední) a Budík
(nejstarší). Všichni vítězové dostali
dort věnovaný obecním úřadem. Na
závěr si ještě děti rozebraly sladké
pečivo od Marcely Soukupové a mo-
hlo se jít domů. Díky všem pomocní-
kům!                         Miloslav FRÝDL

Maškary chodily vsí šest a půl hodiny
POBEROUNSKÝ MASOPUST PŘILÁKAL DO ZADNÍ TŘEBANĚ DESÍTKY MASEK A STOVKY DIVÁKŮ

Zadní Třebaň - „Dva tisíce!“ Redaktorka Be-
rounského deníku Romana Šimková byla při
odhadu počtu návštěvníků XXVIII. Poberoun-
ského masopustu v Zadní Třebani velkorysá.
Diváků v sobotu 25. 2. do Zadní Třebaně dora-
zilo přibližně 1.000 - 1.200, ale nic to nemění na
faktu, že kolem poledního nebylo k hnutí na
návsi ani v zahradě Společenského domu.
Stánků bylo v centru obce asi třicet, dorazili i sli-
bovaní skláři z Jizerských hor. Počasí vládlo na-
vzdory předpovědím fantastické, slunečné. Takže
- DĚKUJEME!!! Děkujeme také desítkám lidí
přímo ze Zadní Třebaně i z okolí, kteří přišli v
maskách. V okolí kapličky byly k vidění včely i s
královnou, družstvo biatlonistek na lyžích, komí-
ny, ovečky, klokani, divoši, Červená karkulka
maskovaná za čarodějnici, vlk, Ferda mravenec,
kominík, vodník, šašci, Hercule Poirot a další a
další a... obří mouchy oblétující masivní, náramně
vytvarovaný exkrement. Právě tento skvělý hro-
madný převlek slavil u poroty hodnotící nejorigi-

nálnější maškary největší úspěch - jeho místní
tvůrci a zároveň nositelé získali Cenu Josefa
Jahelky určenou Králi masopustu, tradiční sluníč-
ko i obrovský dárkový koš, který - jako každoroč-
ně - věnoval bývalý starosta Letů Jiří Hudeček.
Ocenění se dočkala také dvojice »deratizátorů«,
která se mouchy snažila (marně) omezit v rozletu
speciálně vyvinutým postřikem a spolu s nimi
zmíněné komíny, ovečky, běžkyně na lyžích a
klokani s klokaňátkem. 
Program, tradičně se odbývající na valníku (díky,
pane Plachý!), byl jaksepatří »našlapaný«. Zaháji-
la ho domácí kapela Třehusk, po níž v rychlém
sledu následovala vystoupení kejklíře a chůdaře
PETA, řevnických divadelníků, dětské muziky
Notičky, dětí ze ZUŠ Řevnice a místního Třeba-
sboru, který svůj vstup doplnil o »protikouřovou«
osvětu. Na závěr ochotníci jako vždy pochovali
Masopusta a mohlo se vyrazit na obchůzku vsí. V
průvodu kromě muzikantů a tradiční čtveřice
»hlavních postav« (medvěd, medvědář, policajt,
Masopust), pochodovala spousta dalších masek i
civilů, bryčku taženou párem koní z kozlíku kočí-
rovala Jana Červená, na dalších konících část prů-
vodu odjely místní slečny. Vsí jsme chodili re-
kordních šest a půl hodiny, od půl jedné do sedmi.
Přestože některá vrata či dveře domů zůstaly op-
roti minulým letům zavřené, jiné se zase nově
otevřely, takže můžeme radostně oznámit, že po-
hoštění letos masopustnímu průvodu připravilo
jedenačtyřicet domácností! Čili - další rekord a
další velké PODĚKOVÁNÍ všem štědrým a přejí-

cím. Moc si této přízně vážíme a moc za vaše úsilí
i náklonnost děkujeme. Všechny ty koblížky, plac-
ky, šišky, koláče, buchty, zelň̌áky, řízky, pečená i
uzená masa, chleby se sádlem, utopenci, poma-
zánky, polévky, chlebíčky, jednohubky... byly fan-
tastické. A kořalky tolik, že prostě nešla vypít. Do
půl deváté pak ještě pro asi tři desítky nejvytrva-
lejších v pivnici »kulturáku« vyhrával Třehusk.
Letošní masopust byl fajn, opravdu. Ještě jednou
díky všem, kteří přiložili ruku k dílu, pomohli,
kteří účinkovali, věnovali ceny do tomboly,  pros-
tě - všem! Tak zase za rok...       Miloslav FRÝDL

Stoly ani židle nestačily, na parketu byla hlava na hlavě
TEČKU ZA MASOPUSTNÍM ŘÁDĚNÍM V ZADNÍ TŘEBANI OBSTARAL, JAKO VŽDY, DĚTSKÝ KARNEVAL

VYHRÁLY MOUCHY. Vítězná maska letošního masopustu: mouchy i s... Foto NN M. FRÝDL

NA KARNEVALE. Káťa se Škubánkem a Budík - nejhezčí maska mezi nej-
staršími dětmi - na dětském karnevalu v Z. Třebani.      Foto NN M. FRÝDL

Masopust oslaví - v půstu
Mokropsy - Poslední oslava masopustu se v na-
šem kraji bude konat v sobotu 4. března, tedy už
čtyři dny po začátku předvelikonočního půstu.
„Masopust jsme o týden posunuli, z technických
důvodů,“ vysvětluje jeho organizátorka Jana
Paďouková. Program začne ve 13.45 na Ma-
sopustním náměstí vystoupením dětského sboru
Mifun, který po čtvrt hodině vystřídá se svým
představením Masopustní spolek. Pak se vydá
průvod doprovázený kapelou Dixi ze vsi na dvě
obchůzky obcí. Na náměstí bude mezitím vyhrá-
vat kapela Old Fashion Trio. Po skončení průvo-
du se koná v restauraci U Králů taneční zábava s
Jazzem Pavla Kopačky a kapelou Acoustic Noise
Band. Ve stejném termínu se uskuteční i oslava
masopustu v Bratřínově. Na té od 12.30 zahraje
staropražská kapela od Berounky Třehusk.   (mif)

Březího medvěda jsem tedy
opravdu ještě nevodil...

„Březího medvěda
jsem tedy ještě nevo-
dil, a to už jsem na
masopustu za ty roky
zažil leccos,“ smál
se medvědář v podá-
ní Roberta Neubaue-
ra, tradičního účast-
níka Poberounského
masopustu v Zadní
Třebani. Smál se na-
štěstí i medvěd, pře-
sto, že byl opravdu
»březí«. Lucka Batí-
ková z Hlásné Třeba-
ně (na snímku), která
masku huňáče letos
oblékla, se už totiž
nemůže dočkat svého

prvního potomka. A dočká se brzy, v dubnu...!
Jak to přišlo, že jedna z nejtypičtějších masopust-
ních maškar zbyla letos právě na ni? Dlouho do-
předu domluvený medvěd krátce před konáním
akce odpadl, další tři oslovení adepti z různých
důvodu odmítli, a tak se do chlupaté kůže oblékla
Lucka. „Měla jsme být babka v nůši, ale do nůše
jsem se nevešla, a tak jsem se nasoukala do med-
věda, kterého měl pro změnu dělat brácha,“ kon-
statovala statečná žena, která trasu průvodu po-
dle vlastních slov zvládala bez problémů. Kůži
medvěda si ale nakonec užil i její bratr Richard
Málek, který přibližně v polovině obchůzky svoji
sestru vystřídal. Foto Jitka ŠVECOVÁ         (mif)



Petr Fučík umí »nekonečné víno«
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Na dobřichovické hlavní »kolonádě« čili v ulici 5.
května, bude od 1. dubna otevřen Kanclík - origi-
nální místo, které nabídne hned několik užiteč-
ných služeb. 
Ve dvou útulných místnostech najdete prodejní
galerii, kde si budete moci prohlédnout, vyzkou-
šet a zakoupit vystavené výtvory nejen lokálních
umělců: šperky, osvětlení, bytové doplňky, obra-
zy, knihy, hračky a radůstky nejen pro děti. Díky
tomu se také dozvíte o našich podnikavých sou-
sedech, kteří sami něco vyrábějí a seznámíte se s
jejich tvorbou. 
Galerií projdete do Kanclíku, nebo-li co-workin-
gového prostoru, kde je 9 pracovních míst, rela-
xační zóna a základní technické kancelářské vy-
bavení. Kanclík je určen zejména lidem, kteří pra-
cují na volné noze a chtějí pravidelně, či občasně

tvořit ve společnosti podobně zaměřených lidí.
Své pracovní místo si již nyní můžete zajistit. 
Ve večerních hodinách a o víkendech prostory
KanclíkObchůdku nabídnou pestrou škálu kurzů,
seminářů a besed (kurz plnění dortů, floristika,
arteterapie, sugestopedická jazyková setkání, mu-
zikoterapie, setkání nad knihami pro děti i dospě-
lé, besedy s inspirativními lidmi…). Tento prostor
si pro tomu podobné účely můžete i zarezervovat.
Již v březnu se budou konat tyto akce:
- 10. 3. od 18.00 setkání freelancerů; 
- 21. 3. od 19.00 povídání o Guatemale s Irenou
De Lave; 
- 25. 3. celodenní kurz Intro do Enneagramu s
Kristýnou Farkašovou (přihlášky na kristyna.far-
kasova@gmail.com)    Pavla Soletka KRÁTKÁ,

Lety

Hledal jsem nějaké krásné místo za
Prahou. Po první návštěvě jsem se
intuitivně rozhodl pro Svinaře a neli-
tuji. Intuice mne nezklamala, jelikož
jsem pak zjistil, že se zde kdysi pěs-
tovalo víno a z vinařů se léty ustáli-
lo »svinaři« a odtud Svinaře.
Jak dlouho a podle čeho jsi vybíral
člověka, který se ti o vína stará?
Asi 10 minut. Náhodou jsem se v Mi-
kulově potkal s Pavlem Svobodou,
který patří mezi naprostou špičku
mezi moravskými enology. Pochází
z Mikulova, ale nikdy v Mikulově
nepracoval, neboť ačkoliv je Miku-
lov hlavním vinařským městem na
Moravě, překvapivě v něm příliš vi-
nařství nenajdete. Jelikož jsme bě-
hem těch 10 minut zjistili, že máme
stejné názory na to, jak víno vyrábět,
dohodli jsme se na spolupráci.
A jak tedy víno vyrábíte?
Co nejjednodušeji, což znamená, co
nejvíce v souladu s přírodou.  Víno
tvoříme bez chemie, nepřidáváme do
něj žádné umělé či nepřírodní látky.
Se sírou pracujeme pouze tam, kde
je to nezbytně nutné - víno tak zraje
prakticky úplně bez síry. Z našeho
vína proto hlava nebolí. Víno tvoří-
me s minimálními lidskými zásahy,
po prvním stočení již do něj nezasa-
hujeme a necháváme je ležet na jem-
ných kalech s občasným jeho promí-
cháváním (tzv. metoda batonage).
Hlavně však na víno nespěcháme,
protože velké víno nelze udělat rych-
le. Aby získalo vlastnosti, které od
něho požadujeme, potřebuje čas.
Proto se k zákazníkům naše vína ne-
dostávají na Martina, ale nejdříve

devět měsíců od sběru hroznů, často
ještě později.
V kolika lidech víno děláte? A kolik
ho ročně vyrobíte?
Podnik jsem zakládal s tím, že ne-
chci mít velké vinařství, které bude
chrlit velké množství vína různé
kvality, ale vinařství, ve kterém si

budeme s vínem hrát, a kde každé ví-
no, které budeme prodávat, mi bude
chutnat. Proto vyrábíme »jen« okolo
30 000 lahví ročně, což zvládneme
ve dvou lidech s občasnou brigád-
nickou výpomocí ve vinohradech.
Máš tedy i vinohrady nebo hrozny
nakupuješ?
Spolu s Pavlem Svobodou máme asi
7 hektarů vinohradů, všechny na
úžasných místech v okolí Mikulova.
Důležité je mít vlastní vinice, jelikož
pouze tak lze zajistit dlouhodobou
kvalitu vín. Hrozen je vždy základ,
pouze z kvalitních hroznů lze vyro-
bit špičkové víno.
Plánuješ vybudovat ve vinařství i
nějaké zázemí pro hosty?
Už jsem se do toho pustil - vedle vi-
nařství buduju i vinařský hotel. Bude
se jmenovat Hotel ryzlink podle naší
nejoblíbenější odrůdy. Otevíráme le-
tos v létě, tak přijeďte! 
Tvoje vína jsou velice úspěšná v
soutěžích. Jaká ocenění jsi získal a
na které jsi nejvíce hrdý? 
Kvůli tobě jsem spočítal, kolik jsme
v roce 2016 obdrželi medailí na me-
zinárodních soutěžích, a došel k čís-
lu 35! Na druhé největší výstavě vín

na světě AWC Viena jsme získali 1
zlatou a 7 stříbrných medailí. Vloni a
aktuálně i letos bylo mé víno vybrá-
no mezi 100 nejlepších vín ČR  a na-
jdete je v Salonu vín České republi-
ky. Nejprestižnějším oceněním v ro-
ce 2016 však je titul absolutního
šampiona Krále vín 2016. Z 1212
soutěžních vzorků byl jako nejlepší
víno České republiky pro rok 2016
vybrán Ryzlink rýnský 2014 z naše-
ho vinařství. Obdržel nádherných
92,8 bodů a takto ho komise krásně
popsala: „Barva vína je svítivě zlatá,
vůně velmi bohatá. Nacházíme zralé
meruňky, medový meloun, citrusy v
medu, bílý rybíz, angrešt. Chuť je
svěží a dynamická, šťavnatá, mar-
melády jsou krásně vysušovány ky-
selinou, nekonečné víno.“
Kde můžeme tvá vína ochutnat ne-
bo koupit?
Nejlépe v eshopu našeho vinařství
(www.vinarstvi-fucik.cz) či přímo v
našem vinařství v Mikulově. Naše
vína najdete také v několika vinoté-
kách a restauracích. A musím říci, že
prvním místem, kde se mé víno pro-
dávalo mimo Mikulov, byl obchůdek
ve Svinařích.    Lucie BOXANOVÁ

ÚSPĚŠNÝ VINAŘ. Petr Fučík (uprostřed) se může pochlubit mnoha oceněními a medailemi.                       Foto ARCHIV

POD PÁLAVOU. Vinice pod svatým kopečkem v Mikulově.     Foto ARCHIV

V třebaňské škole připravují
zápis i den otevřených dveří
Dny otevřených dveří chystá Základní i mateřská
škola v Zadní Třebani.
Zápis do prvního ročníku ZŠ Zadní Třebaň pro
školní rok 2017/2018 se uskuteční 4. 4. od 13.30
do 18.00 hodin. „Zápis tentokrát bude na téma
Pojďte s námi za písničkou,“ sdělila učitelka He-
lena Kopačková s tím, že zápisu budou předchá-
zet dva dny otevřených dveří - 21. a 23. 3. od 8.00
do 16.00, takže zájemci mohou mít dost času na
prohlídku školy i případné dotazy. V případě
zájmu kontaktaktujte školu na telefonním čísle
737 907 624 bude s vámi domluven konkrétní čas
návštěvy. 
V zadnotřebaňské školce se den otevřených dveří
uskuteční 6. dubna od 15 do 17 hodin, zápis bude
následovat 27.dubna. Petra FRÝDLOVÁ,

zastupitelka Zadní Třebaně

Na »kolonádě« brzy otevřou Kanclík
ORIGINÁLNÍ MÍSTO NABÍDNE HNED NĚKOLIK UŽITEČNÁCH SLUŽEB
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Aja hoja džundža, jezdci jsou na mostě
ŘEVNIČTÍ ŠKOLÁCI SI PŘED PRÁZDNINAMI VYSTROJILI VLASTNÍ OSLAVU MASOPUSTU

V pátek před jarními prázdninami by-
lo v prvních třídách ZŠ Řevnice ruš-
no. V lavicích usedlo několik hně-
dých medvědů, dokonce i jeden med-
věd lední, vostřížek, šašek, princezny
s drakem a další masky. Vyprávěli
jsme si o lidových masopustních zvy-
cích, zhlédli průvod v tradičních mas-
kách ze skanzenu na Veselém kopci,
taky jsme z papíru vyráběli škraboš-
ku na oči nebo malé loutky.
Po velké přestávce nastal okamžik,
na který se všichni moc těšili. Prv-
ňáčci se sešli v malé hale. Nejprve
jsme si zatančili starý keltský tanec k
probuzení medvěda. Všichni vesele
hopsali po klikatých křivkách, kudy
je vedl vostřížek s barevnými fábor-
ky. Pak přišla část, kdy si medvěd

protřepává přední i zadní tlapy po
dlouhém zimním spánku. Divoký ta-
nec nabíral rychlost a bylo stále slo-
žitější se udržet v tempu. Při dalším
tanci dostaly prostor se předvést jed-
notlivé masky také na klidnější melo-
dii, v začarovaném lese, kde ožívaly
stromy. Na závěr se děti naučily ře-

meslnický tanec Manžestr a prastarou
lidovou hru Na mostek. Při zpěvu Aja
hoja džundža projížděli jezdci po ka-
menném mostě. Do tance se zapojili i
kluci, a tak Ohnivý král tančil s prin-
ceznou, šašek s čarodějnicí... Zazpí-
vali jsme si Masopust držíme, nic se
nevadíme pospolu... a karnevalově

naladění jsme odcházeli na oběd a
následně i na prázdniny.  

Ludmila CHROUSTOVÁ,
ZŠ Řevnice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
1. 3. 20.00 JÁ, DANIEL BLAKE
3. 3. 17.30 LOGAN: WOLVERINE
3. 3. 20.00 BÁBA Z LEDU
4. 3. 14.00 BALERÍNA
4. 3. 15.30 ANDĚL PÁNĚ 2
4. 3. 17.30 LA LA LAND
4. 3. a 10. 3. 20.00 (Pá 17.30) T2 TRA-
INSPOTTING
8. 3. 20.00 TONY ERDMAN
10. a 12. 3. 20.00 (Ne 15.00) MASARYK
11. 3. 14.00 LICHOŽROUTI
11. 3. 15.30 KONG: OSTROV LEBEK
11. 3. 17.30 PATERSON
11. 3. 20.00 EXPEDIČNÍ KAMERA
12. 3. 17.00 MÍSTO U MOŘE

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
27. 2. 17.30 I DVA JSOU RODINA
27. 2. 20.00 LÉK NA ŽIVOT
28. 2. 17.30 JOHN WICK 2
28. 2. 20.00 KRUHY
1. 3. a 16. 3. 17.30 (Čt 15.30) VŠECHNO
NEBO NIC
2. a 7. 3. 15.30 (Út 18.30) ROZPOLCENÝ
2. 3., 3. 3., 6. 3., 8. 3. 20.00 (Čt 18.30, Po
17.30) LOGAN: WOLVERINE
3. a 5. 3. 17.30 (Ne 18.30) MUZZIKANTI
4. 3. a 12. 3. 15.30 BALERINA
4. 3. 17.30 JACKIE
4. 3., 8. 3., 15. 3. 20.00 (8. 3. 17.30) PA-
DESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
5. a 11. 3. 15.30 LEGO® BATMAN FILM
6. 3. 15.30 TROLLOVÉ
6. 3. 20.15 BÁBA Z LEDU
8. 3. 15.30 LICHOŽROUTI
9. 3. - 12. 3., 14. 3. 18.30 (Pá+So 20.00,
Út 17.30) MASARYK
10. 3. 15.30 ANDĚL PÁNĚ 2
10. 3. a 13. 3. 17.30 (Po 20.00) KONG:
OSTROV LEBEK 3D
11. 3. 17.30 T2 TRAINSPOTTING
13. 3. a 15. 3. 13.45 OZZY
13. 3. 17.30 JOHN WICK 2

KINO RADOTÍN
28. 2. 17.30 BÁBA Z LEDU
28. 2. 20.00 JÁ. DANIEL BLAKE
1., 3. a 7. 3. 17.30 (Pá 20.00) MONLIGHT
1. 3. 20.00 I DVA JSOU RODINA
2. 3. a 4. 3. 17.30 MUZIKANTI
2. 3. 20.00 LOGAN: WOLVERINE
3. 3. a 4. 3. 17.30 (So 15.30) ROCK DOG
4. 3. 20.00 LA LA LAND
7. 3. 20.00 V SEDMNÁCTI
8. 3. 17.30 KRKONOŠE
8. 3. 20.00 T2 TRAINSPOTTING
9. 3. a 15. 3. 17.30 (St 20.00) LION:
DLOUHÁ CESTA DOMŮ
9. 3., 11. 3., 14. 3. 17.30 (Čt 20.00)
MASARYK
10. 3. 17.30 DIVOKÉ VLNY 2
10. 3. 20.00 KONG: OSTROV LEBEK
11. 3. 16.00 HÁDEJ HÁDEJ S KO-
COURKEM 1
11. 3. 20.00 LOGAN: WOLVERINE
12. 3. 16.00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (balet)

MASKY VE ŠKOLE. Řevničtí školáci při předprázdninové oslavě masopus-
tu            Foto Ludmila CHrOustOVÁ

Dobřichovičtí zahrají
v Praze a Rakovníku
Dobřichovice - Pražské divadelní
scény bude opět »dobývat« Dobři-
chovická divadelní společnost. 
Do pražského divadla ABC zamíří
12. 3. s komedii Brouk v hlavě, kte-
rou tam uvede od 19.00. O čtyři dny
později, 16. března, předvedou Do-
břichovičtí hru v Rakovníku na sou-
těžní přehlídce Wintrův Rakovník.
Na jiných divadelních prknech v
srdci Prahy – v divadle Rokoko – se
dobřichovičtí herci představí v ne-
děli 2. 4. s další komedií Mátový
nebo citron.                                  (pan)

Rodinné centrum Leťánek nezahálí
ani v březnu - pro své příznivce při-
pravilo hned několik akcí. 
Již 4. 3. můžete navštívit zážitkový
workshop Move and Eat Healthy o
pohybu i zdravé a vyvážené stravě
pod vedením zkušené lektorky He-
leny Čechurové. Na pondělí 6. 3. od
12.00 se můžete registrovat do vy-
zkoušené psychologické poradny
PhDr. Ilony Špaňhelové, které od 10
hodin předchází její přednáška na
téma psychosomatických problémů
dětí. V pátek 10. 3. se pak v Letov-

ské knihovně uskuteční dvouhodi-
nová přednáška na téma REIKI –
síla a podpora života. 
Třetí březnovou sobotu 18. 3. se v
sále U Kafků v Letech bude konat
již tradiční Jarní bazárek dětského
oblečení a sportovních potřeb. Kdo
si přivstane, ten neprohloupí. Ob-
vykle postávají první zákaznice před
vstupem již půl hodiny před otevře-
ním, aby získaly to nejlepší zboží!
Více informací o všech akcích na
www.letanek.cz. Jitka NOSKOVÁ,

Řevnice

Tipy NN
* Masopustní průvod projde 28. 2.
Litní. Sraz maškar je v 16.30 v hos-
tinci U Dvora. Po skončení průvodu
se koná posezení s muzikou.      (kat)
* Flamencové představení připravu-
je na 3. 3. Club Kino v Černošicích.
Od 19.30 předvede tanec flamenco
lektorka Nelly Kocharyan, zahrají
kytarista a zpěvák Morenito de Trian
a perkusionista Michael Cába.     (vš)
* O Národním divadle bude 4. 3.
od 16.00 vyprávět ve společenském
sále Zeleného ostrova Dobřichovice
hudební publicista Jan Králík. Před-
náška je součástí cyklu podvečer-
ních posezení s Jaroslavem Šarou-
nem. Andrea KUDRNOVÁ
* Hasičský ples ve svitu hvězd po-
řádá SDH Hlásná Třebaň 4. 3. od
20.00 v místní sokolovně. Zahraje
Hudba Václava Maříka, připravena
bude tombola, vstupné 80 Kč.  (lub)
* Vernisáž prodejní výstavy Zírání
se koná 5. 3. od 15.00 v kapličce
Mokropsy. Plastiky Antonína Sláči-
ka, fotografie Slávka Kaplana a ob-
razy Petra Vránka zde budou k vidě-
ní celý březen.           Petr VRÁNeK
* Pohádku O kůzlatech odehraje 5.
března od 16.00 v Clubu Kino Čer-
nošice Divadlo Úsměv. (vš)
* Devátý hudební večer BASS při-
vítá své diváky 10. 3. v černošickém
Clubu Kino. Od 19.00 účinkují DJ
Rudeboy a místní DUNENI.cz. (vš)
* Hru Začarované království uvede
11. 3. od 10.00, v Dobřichovickém
domku Divadlo Kukadlo Jeremiáše
Polcara.  Andrea KUDRNOVÁ
* Beseda o výtvarném umění s ma-
lířkou Danou Puchnarovou se usku-
teční 11. 3. od 16.00 ve společen-
ském sále Zeleného ostrova Dobři-
chovice.        Andrea KUDRNOVÁ
* Kapely Vosí Hnízdo a Merlin s
Danem Horynou zahrají 11. 3. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Americká hudební skupina Crys-
tal Monee Hall Band zahraje jazz,
gospel, blues a folk 14. 3. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino. (vš)
* Výstavu výtvarných prací Evy Še-
bíkové hostí do 15. 3. Café galerie
Bím Dobřichovice. (ak)
* Výstava 20 let mostu byla v pro-
storách zámku Dobřichovice pro-
dloužena do konce března.           (ak)
* Výstava Fenomén Igráček je v
Muzeu Českého krasu Beroun pří-
stupná do 24. 4.                             (pez)

Leťánek pořádá přednášku i bazárek

Olda připravil prima program, děti se bavily
Nedělní odpoledne 19. února patřilo v Lidovém domě v Řevnicích nejmen-
ším návštěvníkům. Místní sbor dobrovolných hasičů pro ně připravil celo-
odpolední karneval se spoustou zábavy. DJ Olda Burda si nachystal prima
program, děti si zasoutěžily, zatančily a vypadalo to, že si na své přišli
úplně všichni. Vyhlášení masek bylo jako vždy zakončením hezkého odpo-
ledne, všichni byli odměněni. Vyhrát ale samozřejmě vždy může jen jeden
- tentokrát to byli potápěči. Velmi vydařený kostým. Vše se odbývalo vkli-
du a bez jakýchkoliv problémů, i díky obsluze v Lidovém domě. Poděková-
ní všem, kteří se na karnevalu podíleli svou prací, i všem, kteří se přišli
pobavit. Foto Karel Šuster Lucie BOXANOVÁ, svinaře 
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Všeradův kurýr

Rok se s rokem sešel a znovu jsme
ve Všeradicích oslavili masopust. V
sobotu 18. února se před hostincem
Na Růžku vyrojily masky a kolemje-
doucí řidiči přibržďovali, aby si je

stihli prohlédnout. Kolem půl třetí
průvod vyrazil s hudebním doprovo-
dem v podání kapely Třehusk. První
nás pohostila rodina Hanzlíků, kde
jsme si velice pochutnali. Přestože

jsme mnozí byli syti, podařilo se
nám vyjíst následující hostitele, ro-
dinu Horkých. Zbytek vesnice jsme
prošli vesele. U každého, kdo nám
otevřel dveře, jsme se dobře najedli

a zatancovali jsme si. Děkujeme
všem, kteří byli tak hodní a průvodu
maškar otevřeli. 
Masopust to je hlavně dobré jídlo i
pití a - veselé masky. Které byly le-
tos ty nejhezčí? Na třetím místě se
umístila parta s Mexičanem a květi-
nářkou. Druzí skončili žáci 3. B
Mach a Šebestová, které doprovázel
pes paní Kadrnožkové Jonatán. Nej-
více však zapůsobily přírodní živly a
Asterix s Obelixem, kteří obsadili
první místo. Výběr to byl nelehký,
ale přesto bychom byli rádi, kdyby
se průvodu obcí účastnilo více lidí a
masek. Taneční zábavy, která se ko-
nala po průvodu, se zúčastnilo přes
150 lidí. Poděkování patří těm, kteří
pomáhají tradici masopustu udržet -
Mirce Suché, Lukášovi Tesaříkovi a
všem všeradickým hospodyňkám i
kuchařkám. Už se nemůžeme doč-
kat, až se za rok zase sejdeme v mas-
kách před Růžkem. 

Lenka StiBALOVÁ, Všeradice 

Pochutnali jsme si u Hanzlíků, u Horkých...
ROK SE SEŠEL S ROKEM A VE VŠERADICÍCH JSME ZNOVU 18. ÚNORA OSLAVILI MASOPUST

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 4/2017 (222)

V PRŮVODU. Katka Havlová (Šebestová), bubeník Jirka Vitouš a štědrá hospodyně Věra Horká na všeradickém masopustu.                    Foto NN M. FRÝDL

V Zámeckém dvoře hrála Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem

Starší přípravka vybojovala v Černošicích zlato, mladší bronz
Víkendové fotbalové klání ročníků 2007-2010 v
černošické hale Věry Čáslavské pořádal oddíl FK
Všeradice 1932. Nadmíru se povedlo. Všichni si
zápasy užili, nikomu se nic nestalo a po organi-
zační stránce vše klapalo. Byla to ale »fuška«.
„Organizace a logistika čtyř turnajů byla velice
náročná, ale všem se turnaj líbil - máme zpětnou
vazbu, že to úsilí stálo zato. Hodně týmů se už
hlásilo na další ročník,“ říká strůjce myšlenky,
všeradický Michal Vitner. Přesto, že řádila chřip-
ková epidemie a mnoho fotbalistů zůstalo v po-
steli, vystřídalo se v hale přes 300 mladých hráčů
29 týmů. „S akcí jsme velice spokojeni - nejen,
že se všem turnaj líbil, ale ještě naši kluci přivez-
li domů medaile. Mladší přípravka v sobotu do-
poledne uhrála bronz, starší přípravka (na sním-

ku) v neděli v penaltovém rozstřelu vykopala do-
konce zlato! Klukům patří veliká gratulace, pro-
tože hráli perfektně,“ říká šéftrenér FK Všeradice
1932 Miloš Šebek. Za svůj výkon byli odměněny
nejen celé týmy, ale i nejlepší hráči každého
družstva. Za všeradickou starší přípravku to byl
Honza Matějček, za mladší Martin Pivoňka. Ce-
lou halu pak pobavil a rozesmál útočník z FK
Hořovicko David Dostál, který pálil penaltu pří-
mo do brankáře, poté dorážel do tyče a svou dru-
hou dorážkou trefil břevno. Za tento »hattrick«
mu byl udělen titul Borec nakonec a byl odměněn
fotbalovým batohem. Další turnaj, který pořádá-
me, nás čeká 18. 3. v Berouně. Opět se představí
obě naše přípravky.               Lucie BOXANOVÁ, 
Foto Kristýna ANDĚLOVÁ         FK Všeradice

V neděli 19. února se konalo v
prostorách restaurace Zámec-
kého dvora Všeradice první po-
sezení s dechovkou. K tanci a
poslechu zahrála Toulavá ka-
pela, která působí v Rožmitále
pod Třemšínem. Na šedesát
hostů strávilo příjemné dvě ho-
diny a ochutnalo speciality z
našeho vepřového menu. Všem
děkujeme za návštěvu a bude-
me se těšit v neděli 26. března,
kdy nám od 15 hodin na dalším
posezení s dechovkou zahraje
kapela 12 Plzeň.        Text a foto

Barbora Piskáčková,
Zámecký dvůr všeradice
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Na konci uplynulého roku 2016 se
sešli členové sboru dobrovolných
hasičů  Karlštejn na každoroční  Vý-
roční valné hromadě. Zhodnotili
končící rok i práci vykonanou jak
pro spolek, tak také pro Městys
Karlštejn a jeho obyvatele. Od po-
zvaných zástupců hasičských sborů
z okolí bylo předneseno množství
zdravic a přání mnoha úspěchů do
další činnosti.
Počátkem nového roku členové sbo-
ru uspořádali tradiční Hasičský ples
v restauraci U Janů. Nechyběla  tra-
diční tombola se spoustou hodnot-
ných cen, na které tradičně přispíva-
jí karlštejnští podnikatelé a firmy.
Účast na plese byla poměrně slušná,
k tanci  hrála - tak, jako již na něko-

lika akcích - Posádková hudba zá-
chranné služby.
Zásahová jednotka vyrážela do akce
hned na začátku letošního roku - 2.
ledna se zúčastnila celodenního zá-
sahu na likvidaci požáru skladu sena
v obci Jíloviště. Měsíc nato, 3. úno-
ra, likvidovala únik motorové nafty
v prostoru karlštejnské čerpací stani-
ce řetězce MOL. Dále monitorovala
uhynulé ptactvo na zamrzlé Beroun-
ce nad karlštejnským mostem a vy-
jela k likvidaci vyvráceného stromu
na silnici od hradu Karlštejna smě-
rem na Mořinu.
Jednou z nejvýznamnějších  událos-
tí v historii sboru a také městyse
Karlštejna byl podpis smlouvy na
dodávku  nového vybaveného  vozu

– cisterny určené k velkoobjemové-
mu hašení  pro naši jednotku. Celá
tato radost začala na jaře uplynulého
roku, kdy jsem po mém návrhu a ná-
sledném souhlasu zastupitelstva Mě-
styse Karlštejn podal prostřednictv-
ím  Ministerstva pro místní rozvoj
žádost o dotaci na nákup cisterny z
Evropského fondu pro regionální
rozvoj – IROP. Dlouho se nedělo
celkem nic, až ke konci léta jsme ob-
drželi rozhodnutí o registraci k pos-
kytnutí dotace. Následně začalo tra-
diční administrativní »peklo». Up-
řesňovaly se technické podmínky,
vypisovaly poptávky na dodavatele,
bylo vypsáno výběrové řízení a
pokračovala i ostatní administrativa.
(Dokončení na straně 8) (jč)

Karlštejnské aktuality
* Cenu vodného snížila Společnost Vo-
dovody a kanalizace. Dohromady se
stočným obyvatelé Karlštejna nyní platí
94,41 Kč/m3 - o dvě koruny méně, než
bylo původně oznámeno.         Jiří PAUL
* Poplatky za odvoz domovního odpadu
mohou obyvatelé Karlštejna složit na úřa-
du městyse každé pondělí a středu od 9
do 16.00, nebo uhradit převodem na účet
0363766339/0800, v.s. 1340+číslo popis-
né. Poplatek činí 500 Kč za osobu nebo
za nemovitost, v níž není nikdo hlášen k
trvalému pobytu. Od 1. 4. budou vyváže-
ny pouze popelnice s novým označením,
jež dostanete po uhrazení poplatku. (per)
* Stejným způsobem - přímo na úřadu
městyse, nebo převodem na výše uvede-
ný účet - mohou obyvatelé Karlštejna uh-
radit i poplatky ze psů. Ty činí 100 Kč za
jednoho psa a 150 Kč za každého další-
ho. Petr RAMPAS
* Poplatky za parkovací místo a za rek-
lamu na veřejném prostranství je možné
uhradit na úřadu městyse v pondělí 10-14
hodin, nebo jindy po dohodě na tel. čísle:
602 320 865. Petr RAMPAS

Pro Karlštejn letos
hrál s Palečkem Rak
V sobotní podvečer 18. února se ko-
nal v restauraci U Janů již 9. ročník
Koncertu pro Karlštejn. »Skorobud-
ňanský« písničkář Mirek Paleček si
na něj zve zajímavé hosty z české
hudební scény. 
První polovina letošního koncertu
byla věnována starším i novým me-
lodiím v interpretaci Palečka, který
se mimo jiné opět předvedl s neza-
pomenutelnými písničkami W+V,
prostě jeho »Ježkárnami«. Ke druhé
polovině koncertu jsme tentokrát
pozvali hudebního virtuosa ve hře
na kytaru Štěpána Raka.              (hk)
(Dokončení na straně 8)

Veronika Spurná, zpěvačka  herečka
a YouTuberka z Karlštejna, oslavila
osmnácté narozeniny. Ve velkole-
pém stylu - výjimečným koncertem
v pražském klubu Misch Masch. A
protože to byl zároveň její první
sólový koncert od doby, co profesio-
nálně působí na české hudební scé-
ně, pozvala na něj své YouTube přá-
tele, fanoušky i lidi, kteří pro ni v ži-
votě hodně znamenají. Slavit s Ver-
čou v neděli 19. února  přišla řada
prominentních osobností - se svými
dětmi dorazila Veronika Žilková, ne-
chyběla Lucie Benešová, Radek
Jirgl a mnoho dalších, programem
provázel Tomáš Lukavec. 
I když měl koncert začít ve 14 hodin,
nebylo to možné. Tou dobou totiž
stále ještě proudily davy lidí do sálu.
Nepamatuji se, že by jakýkoliv začí-

nající umělec na české scéně za tři
týdny vyprodal klub pro 700 lidí jen
na facebooku, bez jakékoliv reklam-
ní podpory... Trpělivost se ale roz-
hodně vyplatila. Veronika - takřka
dokonalá kopie americké krásky Ari-
any Grande, dokonce i s jejím typic-
kým účesem - naživo představila
největší světové hity v originálním
provedení. Zážitek z představení
umocnila vkusně naprogramovaná
projekce, tanečnice a spousta světel-
ných efektů. Nechyběla ani naroze-
ninová výzdoba s konfetami. 
Verča nazpívala několik songů v dív-
čí skupině 5 Angels, hrála v divadle
Brodway, vystupovala v zahraničí s
hvězdami jako je Jessie J, Rita Ora,
Example, Little Mix či populární
britský boyband Union J. Text a foto

Eva SPURNÁ, Karlštejn

Narozeniny přišlo s Veronikou oslavit sedm set jejích fanoušků

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     2/2017 (62)                

ZAHRÁLI PRO KARLŠTEJN. Kyta-
risté Štěpán Rak a Miroslav Paleček
na únorovém Koncertu pro Karlštejn.

Foto ARCHIV
Hasiči se těší na novou cisternu
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA VYRÁŽELA DO AKCE HNED DRUHÝ DEN ROKU 2017

Karlštejnský zpravodaj
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Karneval v podhradí, který se konal
19. ledna v Karlštejně, navštívilo
sedm desítek účastníků. V sále míst-
ní restaurace U Janů jsme si nedělní
odpoledne  všichni pořádně užili.
Děti roztančily Eliška Mordová i
Dominika Drmlová z Karlštejna a
Karolína Šimková z Mořiny. Při ta-
nečních kreacích se v karlštejnském
podhradí vyřádily především malé
slečny, ale ani menší skupina chlap-
ců se nenechala zahanbit.
Při organizaci soutěží pomáhaly vět-
ší slečny z karlštejnské základní
školy - Markéta Janderová, Eliška
Mordová  a Dominika Drmlová. Dě-
ti prolézaly strachovým pytlem, sou-
těžily v pěvecké soutěži, tančily,
jezdily po sále jako mašinka. Trefit

otevřenou pusu klauna nebo žlutou
bránu nebylo vždy jednoduché, ale
sladká odměna čekala na každého
soutěžícího. Hlavní bylo zúčastnit
se. Z velkých legových kostek po-
stavili děti společně s rodiči dva a
půl metru vysoký komín, jehož po-
slední díly usadil tatínek Vyškov-
ský. Maminky ocenila kosmetická
firma pěti dárkovými balíčky, které
vylosoval a osobně předal starosta
městyse Petr Rampas.
Na sále bylo několik princezen, při-
šli rytíři, piráti, drak, žabák, beruš-
ka, kouzelnice, motýlí víly z Korna,
judista, kostlivci a další krásné mas-
ky. Všem dětem to moc slušelo a
rozcházely se dlouho po skončení
akce.       eva KNOPOVÁ, Krupná

Vše se podařilo dotáhnout až do ko-
nečného podpisu smlouvy s firmou
THT Polička, která se zabývá výro-
bou hasicí  techniky. Počátkem úno-
ra jsme dodavatele navštívili přímo
v jeho továrně, abychom upřesnili
uložení materiálu ve vozidle. Záro-
veň jsme si prohlédli již hotový pod-
vozek Tatra T 815 6x6 typ R35 (na
snímku). Na ten nám do devadesáti
dnů podle smlouvy vyrobí hasičskou
nástavbu s vybavením. Po téměř sto
dvaceti letech takto hasičský sbor v
Karlštejně získá druhé úplně nové
zásahové vozidlo. První v historii
sboru byla koňská stříkačka Smékal
– Smíchov, jíž pečlivě opatrujeme.

Text a foto Josef ČVaNČara,
velitel SDH Karlštejn

Děti s rodiči postavili společně komín
NA KARNEVAL V PODHRADÍ SE PŘIŠLO POBAVIT SEDM DESÍTEK MALÝCH I VELKÝCH ÚČASTNÍKŮ

Bylo nám ctí, že Rak našel ve svém
nabitém programu čas pro karlštejn-
ské publikum. O to větší bylo naše
zklamání z návštěvnosti jeho vy-
stoupení. Světoznámý umělec, který
koncertuje před zaplněnou pražskou
Lucernou, hrál před pouze z polovi-
ny obsazeným sálem. Nic to ale neu-
bralo na jeho výkonu a Královská
svita – Fanfáry a Píseň pro královnu
z Koncertního holdu Otci vlasti Vi-
vat Carolus Quartus byla odměněna
dlouhotrvajícím potleskem. Štěpán
Rak poutavě vyprávěl, zpíval a hrál
neuvěřitelně krásné melodie růz-
ných žánrů. Jeho závěrečná Vzpo-

mínka na Prahu nebyla vůbec závě-
rečná a nadšené publikum si vynuti-
lo další přídavky, které zakončili
spolu s Mirkem Palečkem známou
skladbou Život je jen náhoda. Svoji
spokojenost vyjádřili diváci povstá-
ním ze sedadel a dlouho nekončícím
aplausem.
Koncert pro Karlštejn je organizo-
ván Karlštejnským kulturním sdru-
žením a je škoda, že zájem o kvalit-
ní a krásné prožití jednoho únorové-
ho podvečera byl ze strany karlštejn-
ských občanů tak malý.

Helena KOLÁřOVÁ, 
Karlštejnské kulturní sdružení

V hlavní fázi zimní přípravy jsou
fotbalisté Karlštejna - kromě trénin-
kové dřiny absolvují již také pří-
pravné zápasy. 
Po úvodní prohře s Hýskovem 1:3
přišla na berounské umělce výhra
5:1 nad Zdejcinou. Je o to cennější,
že Karlštejnští nastoupili vpodstatě
v »béčkovém« složení. Třetí pří-
pravný duel se odehrál na umělce v
pražských Strašnicích, kde se Karlš-
tejn utkal s tradičním soupeřem v
přípravě, Unionem Strašnice B. Vy-
rovnané utkání rozhodl Union ve
svůj prospěch po změně stran - k ví-

tězství mu stačila jedna jediná trefa. 
Během zimní přípravy dochází i ke
změnám v kádru. Tým opouští stře-
dový záložník Marek Fiala, který
bude působit v Hostomicích pod Br-
dy hrajících krajskou 1. A třídu. Jeho
místo by měl zaujmout šikovný
technik Karel Rulf, jenž přichází ze
Sokola Žlutice na Karlovarsku.
V březnu by již měly přijít na řadu
tréninky na trávě. Karlštejnští fotba-
listé mají před sebou ještě tři pří-
pravné zápasy a první jarní mistrák
odehrají poslední březnový víkend.

Michal šaMaN, Karlštejn

V pekárně to vonělo
Karlštejnská mateřská škola měla v
únoru bohatý kulturní program. Na-
vštívilo nás Duhové divadlo s po-
hádkou Jak bacit bacily, do Berouna
jsme se jeli podívat na hudební po-
řad s Honzou Krejčíkem - Kdo si
hraje nezlobí. Zvládli jsme i exkurzi
do Hukvaldské pekárny v Karlštej-
ně. To byla krásná, voňavá návštěva
- s »naší« maminkou pí Vybíralovou 
jsme si upekli voňavé kynuté dobro-
ty. Ve školce jsme si uspořádali již
tradičně dětský maškarní bál a teď
už se těšíme na další výlet, který
podnikneme do hlavního města. V
Praze nás čeká návštěva Království
železnic.   Marcela HašLerOVÁ, 

Mš Karlštejn 

Fotbalisté se chystají na jaro
PRVNÍ JARNÍ MISTRÁK JE ČEKÁ NA KONCI BŘEZNA

Pro městys hrál s Palečkem Rak
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Hasiči se těší na novou cisternu
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Karneval se konal nejen »v podhra-
dí«, ale také ve školce (na snímku).
Foto Marcela HAŠLEROVÁ

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)
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Osovský PROVAS

V sobotu 18. února prošel naší obcí masopustní
průvod. Odstartoval v Osovci, kde se u kapličky
shromáždilo značné množství účastníků, včetně
přibližně třiceti masek dospělých i dětských. Paní
starostka dala svolení a akce mohla začít maso-
pustní fraškou o koupěchtivé Doře, a to v podání

členů Divadla ze stodoly s podporou zpěvu pří-
tomných. V nabídce tu bylo i občerstvení v podo-
bě jitrnic i sladkých pochoutek a připraveny dva
traktory k cestě skrz obec. Do kroku doprovázela
hudba harmonikáře, na korbě jednoho traktoru se
usadily děti, na druhém se vezl soudek piva. 
Další zastávka byla u prodejny COOP v Osově;
odtud průvod zamířil k hasičské zbrojnici. Tam se
tradičně rozdával vynikající guláš paní Markové,
v nabídce byly nápoje teplé i studené, alko i neal-
ko, nálada byla skvělá a tudíž nevadila ani hojnost
bahna pod botami. Naštěstí oproti televizním
předpovědím nepršelo, počasí bylo docela uchá-
zející. Od hasičské zbrojnice se šlo opět k prodej-
ně, kde byly připraveny dva stany s dalším občer-
stvením, harmonikář stále zvesela vyhrával, zpí-
valo se, jedlo se a pilo, rozdávaly se ceny. První
místo v kategorii dospělých získala Lucka Vaňa-
tová, dokonalá coby myšák v pasti, na druhém
místě byla ženština s dítětem na zádech v podání
Stáni Vaňatové, třetí cenu obdržela gejša Marcely
Čabounové. Dětskou první cenu získala motýlová
víla Marušky Tkáčové, na dalších místech se umí-
stili muchomůrka Kája Ksandrová a indiáni Lin-
duška Drábková i Jiřík Blažek. Akce se zúčastni-
lo ke stu návštěvníků, kteří během dlouhé cesty
postupně odcházeli, naopak noví se k průvodu

přidávali. Vše bylo skvěle organizačně zvládnuto
a celkově lze letošní osovský masopust hodnotit
jako velmi úspěšný po všech stránkách.   

marie PLEcITá, osov

Lucka byla jako Myšák v pasti dokonalá
NA OSOVSKÉM MASOPUSTU NAŠTĚSTÍ OPROTI TELEVIZNÍM PŘEDPOVĚDÍM POČASÍ NEPRŠELO...

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  3/2017 (140)

Osovské aktuality
* Tradiční DoŽ - Den osovských
žen se koná 18. 3. od 15.00 v budo-
vě ZŠ Osov. Program bude bohatý,
občerstvení zajištěno. Všechny že-
ny jsou srdečně zvány.             (map)
* Zápis do 1. ročníku ZŠ Osov pro
školní rok 2017/2018 se koná v bu-
dově školy 3. 4. od 14 - 17.00. Více
info na webu školy. (sok)
* Zřejmě je nás hodně, které irituje
zoufalý stav autobusové čekárny u
zámku. Ovšem blýská se na lepší
časy. Protože stavba se nachází na
katastru Skřiple, je její obnova zále-
žitostí tamního zastupitelstva. To
plánuje v dohledné době objekt str-
hnout, jelikož má narušenou statiku,
a na místě instalovat novou, zřejmě
dřevěnou zastávku, ihned jak budou
k dispozici peníze a podoba objektu
schválena odborem památkové pé-
če. Dále mají Skřipelští v plánu re-
konstruovat sochu svatého Michala
uprostřed kaštanové aleje i naproti
stojící kříž.              Marie plecitá

Vysvědčení a hurá na karneval

MASOPUST. Myšák v pasti a »rozdavačky jitrnic« na osovském masopustu. Foto Marie plecitá

Pololetní vysvědčení si poslední lednový den pře-
vzali i osovští školáci. Za odměnu pak na ně čekal
karneval. V úvodní promenádě se představily
všechny nápadité masky. Tančilo se, soutěžilo a
dovádělo, na každého čekala sladká odměna. Od-
poledne pokračovalo dovádění na sněhu a na klu-
zišti.   text a foto soňa kocManová, ZŠ osov

Školáky stodolou prováděl řezník Krkovička

Medvěd bručel, děti se bály...
Takto si masopust z počátku minulého století
vybavují místní pamětnice. (map)
Vždycky jsem stávala mezi dvířky a dívala se na
průvod, který vyšel z Osova a v Osůvku býval ně-
kdy už prořídlý. Pamatuju si na medvěda, jak se
jednou s někým pošťuchoval, až spadl do strouhy.
A na paní Mojžíšovou s nůší i velkým proutěným
kočárem, který  měl dvě velikánská kola a uvnitř
byla panna jako mimino. Tu občas popadla, po-
houpala a zase vrazila zpátky. Nejlíp si dokážu
vybavit  Vaška Bendu, který se později stal mým
zetěm. Byl za pošťáka, měl pošťáckou čepici, taš-
ku a v tašce psaníčka, která rozdával a jedno při-
nesl i mně. Marie Biskupová, osovec
Masky se o masopustním úterý scházívaly nahoře
v Osově, odkud se jejich početný průvod vydával
na cestu po celé vsi včetně Osovce. V rodinách
nebývalo peněz nazbyt, takže vybavení masek by-
lo právě takové, jak finanční prostředky dovolo-
valy. Obléklo se to, co bylo po ruce. Ale oč méně
blahobytu, o to více legrace.  K hlavním aktérkám
všech místních společenských událostí patřívaly
paní Mojžíšová a paní Cajthamlová z Osova. O
masopustu si paní Mojžíšová nasadila na záda
nůši, do té jí lidé dávali koblihy a k tomu ještě
dostávala finanční příspěvky. Masek chodívalo
hodně. Pokaždé někdo vedl medvěda, což býval
větší kluk obalený hrachovinou, s medvědí hlavou
na krku. Divoce bručel a děti se ho bály. Chodíval
holič s velkou dřevěnou břitvou, který každou
chvíli k někomu přiskočil a namydlil bílou pěnou,
což byly asi našlehané bílky. Dále se v průvodu
vyskytoval fotograf se zásobou starých fotografií,
které rozdával. Byla tu ženština s obličejem po
obou stranách hlavy, uprostřed čepici, s botami
dopředu i dozadu... Růžena plecitá, osov

Únor je měsícem masopustního veselí, karneva-
lů a zabíjaček. Co to ale vše znamená a jak toto
období lidé slavili dříve? To vše jsme se rozhod-
li zjistit v Čechově stodole v Bukové, kam jsme
se s prvňáky, druháky a třeťáky ze ZŠ Osov spo-
lečně vydali. Ujal se nás řezník Krkovička, který
nás pozval do stodoly. Seznámil nás s tradicemi
oslav, představil hlavní postavy masopustního
průvodu a vysvětlil některé masopustní zvyky.
Na závěr nás čekal vědomostní kvíz, který jsme
zvládli bez chybičky. Krkovička nás za to odmě-
nil a pozval nás na výtvarnou dílnu, kde jsme si
vyrobili masopustní masku.  Text a foto 

Soňa Kocmanová, ZŠ osov
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HLEDÁM ŠVADLENU
na opravy oděvů, nejlépe Dobřichovice, Řevnice, 
Černošice. Seriózní jednání, opravy do 1 týdne.

Volejte  602 440 949

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
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Výluky výrazně omezí provoz vlaků
ZMĚNY O BŘEZNOVÝCH VÍKENDECH SE TÝKAJÍ TRATÍ PRAHA - BEROUN I ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE
Na první čtyři březnové víkendy že-
lezničáři připravují výluky mezi sta-
nicemi Praha-Radotín a Dobřichovi-
ce. Všechny začínají v pátek v 10.00,
končí o půlnoci z neděle na pondělí.
Jízdní řád bude redukován na polo-
vinu v úseku Radotín-Beroun, beze
změn budou vlaky jezdit mezi stani-
cemi Praha hl. n. a Praha-Radotín.
Mimo odpolední špičku v pátek a ce-

lou sobotu i neděli pojedou až do
Berouna spoje jedoucí z Prahy hl. n.
v 17. minutu po celé: v 5.17, 6.17,
7.17 až 23.17. Poslední noční vlak v
0.27 pojede také až do Berouna, spoj
ve 4.17 ale pojede o deset minut dřív
ve 4.07. Ve špičce pátečního odpo-
ledne pojedou až do Berouna také
vlaky v 15.47, 16.47, 17.47 a 18.47
(odjezdy z Prahy hl. n.), vlak v 16.47
bude projíždět Mokropsy a Všenory.
V opačném směru byste se měli
svézt vlaky jedoucími ve 45. minutě
z Berouna (v 1. minutě po celé ze
Řevnic), počínaje 5.01 a konče 23.01
(odjezdy ze Řevnic). V pátek vlaky v
16.01, 17.01, 18.01 a 19.01 pojedou

o 17 minut dříve: v 15.44, 16.44,
17.44 a 18.44 (odjezdy z Řevnic) a
budou k dispozici na celé trati (z
Berouna pojedou v 15.28, 16.28...).
Pozor, vlak v 17.44 (odjezd ze Řev-
nic) končí na Smíchově. Mimo tento
takt bude na celé trati Beroun - Praha
hl.n. k dispozici i první ranní vlak ve
4.31 (odjezd ze Řevnic). V 5.31,
6.31, atd. až 22.31 (odjezdy ze Řev-
nic) vlaky vypraveny nebudou.
Vlaky na trati Zadní Třebaň - Locho-
vice nebudou na četnosti jízdy ome-
zeny, ale polovina motoráků pojede
v jiných časech. V pátek budou vla-
ky ze Třebaně odjíždět ve 4.55, 7.09,
10.59, 13.59, 17.59, 20.59 a 22.59, o

víkendech v 7.09, 8.59, 11.59, 13.59,
15.59, 17.59 a 20.59. Pro směr do
Třebaně platí v pátek odjezdy ze
Všeradic ve 4.29, 6.29, 8.59, 13.29,
15.29, 17.29, 20.29 a 22.29, v sobo-
tu a neděli v 6.29, 8.29, 11.29, 13.29,
15.29, 17.29 a 20.29. Pro tratě Praha
- Z. Třebaň - Beroun a Z. Třebaň -
Lochovice byl vydán Výlukový jízd-
ní řád, v němž jsou barevně odlišené
spoje, které byly zkráceny nebo je-
dou jinak. Najdete ho na www.cd.cz,
kliknete-li na Vlakem po ČR - Jízdní
řád - Traťové jízdní řády - 171 a vy-
berete-li jízdní řád v řádku s oranžo-
vým trojúhelníkem.              Jan SuP

Lety - Dojít si pěšky nakoupit do některého z letov-
ských supermarketů by mohlo být ještě letos bezpeč-
nější a pohodlnější. Letovská radnice totiž získala
grant na vybudování chodníku podél Pražské ulice.
Nový chodník podél hlavního tahu na Prahu se díky
získané dotaci bude budovat i v Dobřichovicích. 
V Letech se nové chodníky včetně přechodů pro chodce
a nových autobusových zastávek budou stavět podél ulic
Pražská a Karlštejnská. Dva přechody navíc budou říze-
ny semafory. „V rámci projektu vybudujeme dvě nové
autobusové zastávky v oblasti u bytových domů. Za-
stávky na Pražské budou opraveny, ve směru na Řevni-

ce bude vybudován nový záliv,“ popsala starostka Letů
Barbora Tesařová.  
Bezpečněji se budou moci cítit také pěší v Dobřichovi-
cích. I ty totiž uspěly s dotací na výstavbu zhruba jedno-
ho kilometru chodníku po pravé straně ulice ve směru na
Černošice. Jde o úsek od kruhového objezdu až po kři-
žovatku s ulicí Randovou.  
„Chodník bude kompletně vydlážděn a měly by na něm
být vyměněny lampy veřejného osvětlení,“ napsal v
městském zpravodaji starosta Dobřichovic Petr Hampl.
Doplnil, že stavba by mohla začít během jara. 

Pavla NOVÁČKOVÁ

Radnice shání peníze
na »koupací« louku
Řevnice - Na obnovu parku, vybu-
dování »koupací« louky na břehu
Berounky i na nákup vozu pečo-
vatelské služby se nyní snaží zís-
kat dotace řevnická radnice. Jde o
zatím poslední žádosti, které na
únorovém veřejném zasedání sch-
válilo tamní zastupitelstvo. 
Již v minulosti ale radnice podala
dalších osm žádostí na projekty v
celkové výši přesahují 70 milionů
korun. Takřka polovinu této částky
se město snaží získat na dostavbu a
modernizaci čistírny odpadních vod
a dokončení splaškové kanalizace
na Vrážce. V dalších dotačních vý-
zvách se město pokouší získat finan-
ce například na  další etapu úprav
přednádražního prostoru, rozšíření a
modernizaci sběrného dvora, kom-
postéry pro občany, obnovu lesa po
kalamitě či obnovu vodní nádrže
Pišťák. (pan)

Obec Zadní Třebaň podepsala pro
rok 2017 smlouvu o uložení bio-
odpadu s firmou Osbet Beton. Plat-
by zůstávají stejné jako v roce 2016.
Odvoz dřevnatého odpadu, který se
musí ještě štěpkovat, stojí 1200 Kč
+ DPH, kontejner drobného zelené-
ho odpadu (tráva, ovoce, drobné
větvičky, listy) 350 Kč + DPH. 
Apelujeme na občany, aby ukládali
bio odpad dle pokynů a větve, túje
atd. nedávali do kontejnéru celé. V
případě potřeby mají obecní pracov-
níci na obci štěpkovač - s dotazy
kontaktujte přímo obec v úřední

dny. Na pořízení biokontejneru a
multikáry obdržela obec dotaci při-
bližně 3 miliony korun, udržitelnost
projektu je 5 let. Za rok musíme ulo-
žit 206 tun bioodpadu - v roce 2016
jsme do Osbet Beton odvezli 211
tun bio odpadu. 
Na jaře budou kontejnery opět vrá-
ceny na místa, kde byly v roce 2016.
V případě, že chcete mít svoji vlast-
ní bio polelnici na pozemku, můžete
pokračovat i nadále v roce 2017, ter-
míny svozů budou aktuálně sděleny.

Petra FRÝDLOVÁ,
zastupitelka Zadní Třebaně

Řevnice podpoří pivní
festival i slunovrat
Řevnice - Další ročníky Pivního fes-
tivalu, Rockového Slunovratu či
festivalu Hravě zdravě mimo jiné
letos podpořila grantem řevnická
radnice. Dále uspěla například dět-
ská muzika Notičky s žádostí o pod-
poru představení Divotvorný hrnec
nebo Pikolín, který uspořádá lampi-
onový průvod i loučení s prázdnina-
mi. Mezi 18 subjektů z celkového
počtu 22 přihlášených rozdělila v
rámci kulturních dotací 179 tisíc ko-
run. Zbylých 21 000 Kč poskytne
zájemcům ve 2. kole, do kterého se
budou moci hlásit v červnu. 
Dotaci na činnost rozdělily letos
Řevnice mezi 14 spolků, o jednoho
víc než vloni. Příspěvek na jednoho
člena do 18 let s trvalým pobytem v
Řevnicích se ale snížil, a to z loň-
ských 795 korun na současných 674
korun. Výrazně totiž přibývá dětí,
které spolky navštěvují. Místosta-
rostka města Marie Reslová chce
proto pro příští rok navrhnout navý-
šení částky určené pro tuto dotaci v
rozpočtu města, která je nyní 300 ti-
síc korun. (pan)

Neznámý vandal šel na stromy s mačetou
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vloupání do klubovny
Liteň - Do klubovny u tenisových
kurtů v Litni se kdosi vloupal 11. 2.
„Hlídka zjistila, že pachatel rozbil
sklo u okna, jímž pak vnikl dovnitř,“
uvedl velitel karlštejnských policis-
tů Jaroslav Dolejší s tím, že z klu-
bovny se nic neztratilo. Škoda na
rozbitém okně je 1.000 Kč.       (mif)

Bioodpad ukládejte podle pokynů!

Nové chodníky postaví v Letech i Dobřichovicích

Z našeho kraje 
* Přednáška o Kotlíkové dotaci se
ukuteční 6. 3. od 17.00 v kině Řev-
nice. Markéta BraBcová
* Žáci ZŠ Řevnice se pod vedením
učitelky Václavy Hrochové zúčast-
nili v černošické hale házenkářské-
ho turnaje. „Děvčata obhájila loňské
prvenství a 2. 3. pojedou do Kladna
»na kraj«,“ sdělila učitelka s tím, že
chlapci  obsadili třetí místo. V celo-
roční soutěži škol zatím drží řevnic-
ká základka třetí příčku.              (pef)
* Poplatky za komunální odpad v
Zadní Třebani zůstávají pro rok
2017 stejné jako v roce 2016 - 500
Kč za trvale žijícího obyvatele a 750
Kč za  rekreační objekt. (pef)
* 844 obyvatel, 428 mužů a 416
žen, žije aktuálně v Zadní Třebani.
V roce 2016 zemřelo 5 lidí, narodilo
se 11 dětí, 51 obyvatel se přistěho-
valo a 20 obyvatel se odhlásilo. Prů-
měrný věk mužů v Zadní Třebani je
39 let, žen 44 let. (pef)
* Likvidovat padlé či silným vět-
rem nalomené stromy vyjížděli pro-
fesionální hasiči z Řevnic 23. a 24.
2. do Zadní Třebaně, Karlštejna a
Bratřínova. V Bubovicích rozebrali
a odklidili plechovou garáž, která se
ve velkém větru pohybovala a ohro-
žovala okolní objekty.                (pav)
* Na kontrolu pohybu lidí po odtá-
vajícím ledu na Berounce se ve dru-
hé polovině února soustředila Měst-
ská policie Řevnice. S profesionál-
ními hasiči se konal nácvik záchra-
ny tonoucího při proboření ledu. Po
potvrzení ohniska ptačí chřipky v
Hlásné Třebani se strážníci podíleli
na kontaktování majitelů drůbeže
při sčítání chovaných kusů. Od led-
na strážníci zajišťují výkon služby i
o sobotách a nedělích v době od
7.00 do 19.00 hodin. Jiří DLask
* Požár kontejneru na odpad likvi-
dovali 20. 2. večer v Zadní Třebani
místní dobrovolní a řevničtí profesi-
onální hasiči. Oheň plastový kontej-
ner zcela zničil.     Pavel vINTEra
* Pilu, vrtačku, vrtací kladivo i další
elektrické nářadí, tři rybářské pruty
a kufr s rybářskými potřebami ukra-
dl neznámý zloděj 14. 2. z kůlny u
domu v Hlásné Třebani. Majiteli
způsobil škodu 14.200 korun.   (jad)

Navíc likvidace a následná výsadba bude stát další peníze, které silničáři
budou muset vzít z »přihrádky« pro běžnou údržbu komunikace, kde pak
budou chybět. „V úterý ráno jsme obdrželi trestní oznámení od KSÚK po-
dané na neznámého pachatele ohledně zničených  stromů na silnici 115
směr Řevnice. Trestný čin se stal z pondělí na úterý mezi 18. hodinou
večerní a 5. hodinou ranní,“ sdělil Miloslav Vávra z karlštejnského poli-
cejního oddělení. „Prosíme všechny občany, kteří by měli jakékoliv infor-
mace, které by pomohly k dopadení pachatele, aby kontaktovali Policii
ČR OOP Karlštejn na telefonním čísle 974 872 720,“ dodal s tím, že van-
dalovi hrozí trest odnětí svobody až jeden rok.

Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Žádné překvapení, slaví Citrus Team
V ŘEVNICÍCH SKONČIL DVACÁTÝ ROČNÍK POPULÁRNÍHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI

Řevnice - dobojováno! vítězem
jubilejního, dvacátého ročníku
turnaje v pozemním hokeji Řev-
nický bandy cup se stal Citrus
Team. Rozhodlo se o tom ve finálo-
vém play-off 25. února.
»Citrusové« celkovým vítězstvím
potvrdili dominanci v základní části
turnaje. Ta skončila o týden dříve, v
sobotu 18. 2. „V posledním kole zá-
kladní části se strhl tuhý boj o druhé
místo a nasazení do semifinále,“ řekl
jeden z organizátorů František Zava-
dil s tím, že díky výborné defenzivě
se k již jistému semifinalistovi Cit-
rus Týmu přidali Samotáři. „Zároveň
se po sumarizaci hráčských statistik
z čísel »vynořil« vítěz střelecké a ta-
ké bodovací soutěže jednotlivců.
Stal se jím výkonově obrozený »Ko-
jot« Víťa Němeček,“ sdělil Zavadil.
Zadnotřebaňan Němeček obě svá pr-
venství potvrdil i poslední hrací den
a mohl se tak radovat hned ze dvou
pohárů. V hlasování o nejlepšího
brankáře turnaje zvítězil »Citrus«

Roman Wobel, o nejlepšího hráče
další »Kojot« Michal Velechovský.
Největší zájem se ale soustředil na
to, který tým se zapíše do historie
turnaje jako vítěz jeho 20. ročníku.
„Překvapení se nekonalo. Citrus
Team dokázal zdolat i nástrahy vyřa-
zovací části a po výsledcích 1:2 a 4:1
ve finálovém dvojutkání vyhrát celý
turnaj,“ potvrdil Zavadil. Poraženým
finalistou byli lonští mistři Samotáři,
3. místo vybojovali L. A. Kings.

Miloslav FRÝdl 

Závěrečná tabulka turnaje
1) Citrus Team 
2) Samotáři 
3) L.A. Kings 
4) Kojoti
5) IQ Ouvey
6) Boston

HOTOVO. Dvacátý ročník Řevnického bandy cupu vyhrálo družstvo Citrus Team. Foto Pavel JÍLEK

v cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)

Vína z Chateau des Estanilles byla
dobrá, nicméně taková, která za pár
dní spolehlivě vypadnou z paměti.
Proč právě tohle vinařství zařadila
madame Sylvie Girard-Lagorceová
do své knihy Vína snů, nejslavnější
láhve světa, mi zůstane asi nikdy n-
evysvětlenou záhadou. Michael Lui-

son je mladý vinař, není tu žádná ge-
neracemi pěstovaná a vytříbená tra-
dice. To by samozřejmě samo o sobě
nemuselo být překážkou, ale vína,
která jsme ochutnali, sahala těm od
Ballicioniho nebo z Domaine Mété-
ore tak k pasu. A to jsme poctivě
prošli celou nabídku až po ta nejd-
ražší. Spekulovat o tom nemá žádný
význam, nejlepší by bylo se autorky
zeptat, ale k tomu, obávám se, se
těžko najde příležitost.
Z Lethéricu jsme se přesunuli o pár

kilometrů východněji do vinařství
Chateau la Liquiére, které stojí v
osadě stejného jména. Osada je
vlastně jedna ulice vedoucí do mír-
ného kopce a vinařství je zhruba up-
rostřed. U silnice má své parkoviště,
kam se vejdou nejvíc čtyři auta. Dvě
už tam stála, takže s naším fordem
bylo najednou ze tří čtvrtin plné. Po
průchodu dveřmi budovy jsme se
ocitli v náramně zajímavém interié-
ru. Strop tam mají hodně vysoko, asi
vybourali jedno patro, místnost je
velká, vzdušná, v policích jsou vy-
stavena vína a další produkty, napří-
klad vinná pálenka marc v lákavých
lahvích, které mě zaujaly hned při
příchodu. 
Místnost byla liduprázná, ale brzy se
odněkud shora ozval takový až an-
dělský hlas a po dřevěných schodech
sešla dolů andělsky vypadající by-
tost, jež se představila jako Delphi-
ne. Byla to drobná mladá žena oble-
čená do lehkých šatů, které doplnila
růžovým svetříkem. Ono totiž v žád-

ném vinařství není teplo, ani být ne-
může, takže pro delší pobyt je něco
teplejšího na sobě nezbytností. Vy-
světlili jsme lámaně, že nás zajímají
zdejší vína, že jsme klienti Domaine
di Météore v Cabrerolles, že bychom
rádi ochutnali také vína Chateau la
Liquiére, ale protože už nemáme v
autě místo ani na jednu láhev nemů-
žeme nic koupit.
Delphine řekla, že to vůbec nevadí a
že samozřejmě můžeme ochutnat
cokoliv a hned nám podala seznam
vín, kterých je dvanáct, což je na
jednu ochutnávku poměrně dost.
Soustředili jsme se na červená, pro-
tože jsme si vědomi toho, že máme v
krámku krásná bílá vína z Alsaska.
Abychom zavínili ústa a sklenice
zkusili jsme nejdřív rosé a Delphine
nám při nalévání začala podávat in-
formace o vinařství a odrůdách, kte-
ré se tu pěstují. Není jich věru málo,
takže jí nějaké zbyly i do ochutnává-
ní ze sklenice. (Pokračování)

Jiří MaTĚJKa, dobřichovice

naše noviny - XXVIII. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých
čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam, 

L. Hochmalová (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J. Kozák (josef.kozak@sez-
nam.cz, 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@centrum.cz, 724135824). Jazyková 

lektorka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem
kultury ČR (MK ČR E 10532). Adresa redakce: 267 29 Zadní Třebaň, Třebaňská 96, 

objednávky inzerce: inzerce@nasenoviny.net. Uzávěrka čísla 26. 2. 2017.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:  Obchod; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, na
nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny POGRR, cukrárna, 
drogerie, večerka; Hlásná Třebaň: Obchod; svinaře: Obchod; Lety: OÚ, Billa, Eso, 

čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina, večerka; Karlštejn: Obchod,
Koloniál; dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží Plynbouda; Černošice:

Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod; vižina: Obchod; Hatě: Obchod
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Po schodech sešla andělská bytost, Delphine...
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 25)

Pinčes si zahrají »amatéři« i registrovaní
Sedmnáctý ročník turnaje ve stolním tenisu Ping-pong Open 2017pořádá
Klub českých turistů ze Zadní Třebaně. Hrát se bude 18. března v místním
Společenském domě.
Účastníci budou rozděleni do dvou kategorií: rekreační a registrovaní.  Pre-
zentace začíná v 9.30, vlastní klání na zelených stolech o půl hodiny pozdě-
ji.       Jaroslava Zavadilová, KČT Zadní Třebaň

STARŠÍ ŽÁCI. V neděli 26. 2. se v Řevnicích konal zimní halový pohár star-
ších žáků v házené. Domácí hráli ve složení: J. Pokorný, O. Kolomazník,
J. Kolomazník, Do. Šmaus, Da. Šmaus, L. Mareš, J. Kočí, T. Sudek, V.
Vosáhlo, R. Adamec, M. Kolomazník, D. Spurný, D. Hochmal, V. Zavadil.
NH Řevnice - Spoje Praha 9:4 (Branky: Hochmal 4, Adamec 3, Zavadil 2)
NH Řevnice - Čakovice 8:2 (Zavadil 4, Adamec 3, Hochmal)
NH Řevnice - Modřany 3:6 (Zavadil, Adamec, Hochmal)
NH Řevnice - Bakov 8:11 (Adamec 5, Hochmal 2, Zavadil)
Další zápasy házené budou hrát mladší žáci ve Staré Vsi 12. března.

Text a foto Štěpánka Jandusová, Řevnice

DVA POHÁRY. Vítěz střelecké i bo-
dovací soutěže jednotlivců »Kojot«
Vít Němeček .       Foto Pavel JÍLEK


