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Masopust oslavují
u Berounky i pod Brdy

6. února 2018 - 3 (717)

Cena výtisku 7 Kč

Tragédie! Starostovi
vadí zpožděné vlaky

VÍZO. Pololetní vysvědčení se rozdávalo poslední lednový den. I v Zadní Třebani. Rozhovor s novou ředitelkou zadnotřebaňské málotřídky - viz strana 3.
Foto Veronika KořínKoVá

Černošice - Tragická. Taková je podle černošické radnice situace na
železniční trati z Berouna do Prahy.
A to nejen v ranní špičce od 6 do
8.00, kdy od zavedení nového jízdního řádu nejede na čas ani jeden
vlak. Vedení města v čele se starostou Filipem Kořínkem si na každodenní zpoždění a odříkání spojů stěžovalo na Ministerstvu dopravy i
Středočeském kraji.
„Žádáme nápravu. Požadujeme, aby
dráhy nasadily více kvalitních a kapacitně dostačujících souprav. Nahradily nevyhovující patrové vozy
zvané Honeckerova pomsta kvalitními soupravami a aby při průjezdu
dálkových spojů byl respektován zájem na plynulém a pravidelném provozu osobních vlaků,“ napsal starosta. Apeluje i na to, aby byly urychleny práce na přípravě přímého
vlakového spojení mezi Berounem
a Prahou. (Dokončení na str. 11) (pan)

Řevničan získá čestné
občanství Prahy 5

Poberouní volilo Jiřího Drahoše

Řevnice - Čestné občanství Prahy 5
převezme 11. 2. ve Švandově divadle na pražském Smíchově bývalý politický vězeň a kronikář Zadní Třebaně, Řevničan František Šedivý.
„Navrhli mne za moji přednáškovou
činnost - do škol na Praze 5 jezdím
velmi často. Svoji roli sehrála i skutečnost, že jsem za války studoval
reálku Na Santošce - po Heydrichiádě v roce 1942 jsem byl ovšem vyloučen,“ uvedl Šedivý s tím, že má z
ocenění velkou radost. Čestným občanem Zadní Třebaně je od roku
2008, Řevnic od roku 2010. (mif)

Poberouní, Podbrdsko – Prezidentem České republiky byl 27. ledna
znovu zvolen Miloš Zeman. Ačkoliv v celé republice získal 51,37 %
a profesor Jiří Drahoš 48,63 procent hlasů, ve Středočeském kraji
to bylo naopak. tady lidé zvolili
Jiřího Drahoše. v dolním Poberouní dokonce zvítězil drtivým
rozdílem.
Společně se Středočeským krajem
volila profesora Drahoše také Praha,
Liberecký a Královéhradecký kraj.
K volbám přišlo 66,6 % oprávně-

ZBYTEK REPUBLIKY ALE ROZHODL JINAK: PREZIDENTEM ZŮSTÁVÁ MILOŠ ZEMAN
ných voličů, oba prezidentské kandidáty dělilo celkově zhruba 150 tisíc
hlasů ve prospěch Miloše Zemana.
V okresech Beroun i Praha – západ
si lidé přáli změnu. Kromě obcí Liteň, Podbrdy a Tmaň všude zvítězil
Jiří Drahoš, mnohde velmi výrazně.
Například v Černošicích nebo Dobřichovicích získal Jiří Drahoš 76,8
procent hlasů, přes 70 procent hlasů
mu dali také voliči v Letech, Karlíku, Řevnicích, Hlásné Třebani nebo
ve Svinařích.
„Jsem zklamaná. Když ale většině, i

Jupiter vsadil na koně a na duben chystá Faust Fest
Řevnice - Nezisková organizace
Hiporehabilitace Jupiter, jež sídlí
v Řevnicích, se zabývá animoterapií, rehabilitací zdravotně postižených osob i vzděláváním dětí především pomocí pozitivního působení koní. Zaměřuje se na metodu
přirozené komunikace s koňmi a
styl ježdění známý pod názvem
Horsemanship. Spolek vede Ida
KubrIcHtová, za kterou je
mnoho zajímavých aktivit a nevšedních počinů vyžadujících odvahu a odhodlání.
Ido, co je nového, vy jste v Jupiteru
zavedli novou službu, viď?

S DĚTMI. Ida Kubrichtová ve společnosti dětí.
Foto ARCHIV

Zavedli jsme hned dvě nové služby.
První je hipoterapie, při které spolupracujeme s fyzioterapeutem Filipem Dluhošem. Druhou je u nás zatím nepoužívaná metoda vzdělávání
pomocí zvířat, v cizině známá jako
AAE - animal assisted education. V
zahraničí se používají hlavně psi a
kočky, my jsme se rozhodly to zkusit s koňmi.
Jak vás napadla právě výuka cizího
jazyka za přítomnosti koní?
O animal assisted education jsem se
učila už ve škole a praktikuji tento
způsob vzdělávání na koňských
kroužcích. (Dokončení na straně 3)

když těsné, nevadí, že bude na Hradě dál Miloš Zeman, co můžu dělat?“ postěžovala si po volbách na
facebooku jedna z obyvatelek Dobřichovic. Podobných názorů byla v
našem okolí naprostá většina, ale našli se samozřejmě i zastánci stávajícího prezidenta. „Miloš Zeman má
zkušenosti, je dobře, že tam bude
dalších pět let,“ sdělil jeden z jeho
voličů. (Dokončení na straně 2) (lh)

Pozor na zloděje kol!
varují policisté

Zadní Třebaň - Obyvatelé Zadní
Třebaně pozor: Ve vaší obci řádí
zloděj bicyklů! „Během pár dnů ukradl už čtyři a všechny přímo z pozemku rodinného domu, garáže či
kolny,“ upozorňuje velitel karlštejnských policistů Jaroslav Dolejší.
Zatím poslední případ se stal z 21.
na 22. ledna. „Neznámý pachatel
vnikl na neoplocený pozemek u domu v ulici K Voškovu, vypáčil vrata
kolny a odtud ukradl jízdní kolo zn.
Pells,“ uvedl Dolejší s tím, že majiteli chmaták způsobil škodu ve výši
18.000 Kč. „Pokud byste ke krádežím kol či jejich pachateli měli jakékoliv informace, určitě nás, prosím,
kontaktujte,“ vyzývá velitel karlštejnských policistů.
(mif)
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Poberouní dalo hlas Jiřímu Drahošovi
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Volby v našem kraji opět provázela
nadprůměrná volební účast. Zatímco
v celé republice volilo 66,6 procent
lidí, tady se tato čísla pohybují většinou nad 70 a někde dokonce nad 80
procenty. Rekordní účast zaznamenali v Nesvačilech, kde do volební
místnosti dorazilo 85,95 % lidí, tj.
104 z celkem 121 voličů. Vysoká volební účast byla i v Korně (82,95 %),
na Mořince (82,26 %) a v Letech
(81,14 %). Lucie HoCHMaLová

U URNY. V Zadní Třebani dorazilo
k druhému kolu prezidentských voleb 76,59 % voličů. Svůj hlas přišla
odevzdat i autorka článku Lucie
Hochmalová. Foto NN M. FRÝDL

Volby prezidenta – 2. kolo:
Celá ČR - účast 66,6 %
Miloš Zeman 51,37 %
Jiří Drahoš 48,63 %
Středočeský kraj - účast 68,49 %
Jiří Drahoš 53,03 %
Miloš Zeman 46,96 %
okres Praha–západ - účast 74,4 %
Jiří Drahoš 68,02 %
Miloš Zeman 31,98 %
okres Beroun - účast 69,23 %
Jiří Drahoš 52,46 %
Miloš Zeman, 47,54 %
Černošice - účast 78,96 %
Jiří Drahoš 76,81 %
Miloš Zeman 23,19 %
Dobřichovice - účast 76,68 %
Jiří Drahoš 76,80 %
Miloš Zeman 23,20 %

Hlásná Třebaň - účast 79,32 %
Jiří Drahoš 71,38 %
Miloš Zeman 28,62 %
Karlík - účast 79,83 %
Jiří Drahoš 72,66 %
Miloš Zeman 27,34 %
Karlštejn - účast 73,91 %
Jiří Drahoš 63,14 %
Miloš Zeman 36,86 %
Korno - účast 82,95 %
Jiří Drahoš 54,79 %
Miloš Zeman 45,21 %
Lety - účast 81,14 %
Jiří Drahoš 75,70 %
Miloš Zeman 24,30 %
Liteň - účast 62,83 %
Miloš Zeman 51,47 %
Jiří Drahoš 48,53 %
Mořina - účast 73,13 %
Jiří Drahoš 57,37 %
Miloš Zeman 42,63 %
Mořinka - účast 82,26 %
Jiří Drahoš 68,63 %
Miloš Zeman 31,37 %
nesvačily - účast 85,95 %
Jiří Drahoš 53,85 %
Miloš Zeman 46,15 %
osov - účast 72,32 %
Jiří Drahoš 51,03 %
Miloš Zeman 48,97 %

Podbrdy - účast 74,16 %
Miloš Zeman 56,82 % (75 hlasů)
Jiří Drahoš 43,18 % (57 hlasů)
řevnice - účast 75,21 %
Jiří Drahoš 71,16 %
Miloš Zeman 28,84 %
Skuhrov - účast 69,17 %
Jiří Drahoš 55,06 % (147 hlasů)
Miloš Zeman 44,94 % (120 hlasů)
Srbsko - účast 78,81 %
Jiří Drahoš 61,93 %
Miloš Zeman 38,07 %
Svinaře - účast 78,79 %
Jiří Drahoš 71,88 %
Miloš Zeman 28,12 %
Tmaň - účast 60,82 %
Miloš Zeman 59,48 %
Jiří Drahoš 40,51 %
velký Chlumec - účast 75,68 %
Jiří Drahoš 54,58 %
Miloš Zeman 45,41 %
všenory - účast 76,08 %
Jiří Drahoš 65,69 %
Miloš Zeman 34,31 %
všeradice - účast 71,31 %
Jiří Drahoš 58,80 %
Miloš Zeman 41,20 %
Zadní Třebaň - účast 76,59 %
Jiří Drahoš 64,99 %
Miloš Zeman 35,01 %

Nejlepší maskou byly ve Svinařích vyhlášeny pampelišky
Vepřové hody, spousta rozličných maškar, hudba,
zpěv a tanec, stoly obložené dobrým jídlem a
pitím – to vše byl svinařský masopust. Konal se v
sobotu 27. ledna, stejně jako před pěti lety druhý
den druhého kola prezidentských voleb.
Již v pátek brzy ráno se sešla parta místních Sokolů a za odborného dohledu Zdenka Salavce st.
začala s přípravou vepřových pochutin. Výsledkem desetihodinové práce bylo 160 jelit, 420 jaternic, 10 tlačenek, 10 l polévky a 15 kg ovaru.
Vše si mohli místní i přespolní zájemci zakoupit
ve stánku na plácku v sobotu dopoledne. Poptávka byla, jako každý rok, velká. „Letos jsme udělali nejvíce jitrnic za celou historii. I tak bylo za
hodinu prodeje vše skoupené,“ shrnul starosta
svinařského Sokola Petr Procházka. Po vydatném
obědě se začaly na plácku před hospodou srocovat první masky. Ve 13.00 byl již rej početný - na
průvod obcí vyrazilo na osm desítek masek. A že
bylo na co koukat! Nechyběl samozřejmě medvědář s medvědem, ale k vidění byli také Flinestone
family, deratizační jednotka, Amálka a motýl

Emanuel, dvojice čertů, Klapzubova jedenáctka,
Trolové a další zvířena i pohádkové postavy. Průvodu vévodila motorizovaná (traktorizovaná) jednotka JZD Klídek. Nejlepší maskou byly vyhlášeny pampelišky, v podání rodiny Masákových. Od
nejmenšího Oťase, jako nerozkvetlé malé pampelišky, přes zářivě žluté, odkvetlé až téměř ofoukané (děda s babičkou). Za písní skupiny Třehusk
prošel průvod celou obcí a zastavil se ve třech desítkách domácností, které přichystaly bohaté pohoštění, slané nebo sladké. Do cílové zastávky,
tedy zpět do hospody U Lípy, se průvod dostal po
17. hodině. Dobře rozjeté odpoledne pak pokračovalo večerní zábavou s kapelou Čoudabend do
časných ranních hodin.
Děkujeme kapele Třehusk, která celou štreku vyhrávala do kroku, i všem, co se do masopustu
aktivně zapojí a udržují tak u nás ve vsi tradice.
Ať už je to organizací, tvorbou masek nebo připravením pohoštění. Další oslavou budou Staročeské máje, které se budou konat v sobotu 12.
května.
Lucie Boxanová, Svinaře

VÍTĚZNÁ MASKA. Pampelišky všeho druhu rodiny Masákových.
Foto Lucie BOXANOVÁ

Průvod maškar vedl lemur, kořalku nabízel dokonce i vlk
V Letech se masopust konal výjimečně v neděli 28. ledna. Sešli jsme
se na návsi, kde nejdříve vystoupila
místní mateřská škola. Taneční vystoupení prokládané básničkami sklidilo velký aplaus. Následovala krátká masopustní fraška v podání Martina Svozílka a Tomáše Wehleho.
Poté vyrazil početný průvod pod vedením lemura a za doprovodu kapely
Třehusk, případně flašinetu manželů
Všetečkových. Děkujeme všem, kteří se ho účastnili a hlavně všem, kteří
pro nás připravovali občerstvení.
Petra Flasarová měla u obecního úřadu připravené skvělé bramborové
placky, u Bolartů bylo pečené sladké
i slané, u hasičů se hasila žízeň i chuť
na dobrůtky. Brunclíkovi uctili maškary výbornou škvarkovou pomazánkou. V Abú Dabí na Karlštejnské
se servírovala léty ověřená slovácká
kyselice. Möseovi připravili výborný

KOŘALKA OD VLKA. Občerstvení masopustnímu průvodu připravilo několik letovských domácností. Panáky nabízel i vlk.
Foto NN M. FRÝDL

čaj pro děti i dospělé společně s jednohubkami. U Ostatků byly výborné
nejen domácí minivěnečky, u pana
Žemli nás pohostili obloženými chlebíčky. Mužíkovi k ohnivé vodě a papričkám servírovali masíčko, u Kričků si libovaly děti z bohatě prostřeného stolu plného sladkých lahůdek.
Poslední zastávkou byl kouzelný stoleček prostři se u Moravců.
Po půl páté průvod dorazil do sálu U
Kafků, kde se konal dětský karneval.
Sál byl plný princezen, zvířátek rytířů a jiných bojovníků. Oceněn byl
každý, kdo přišel v masce.
Děkujeme pořadatelům z řad dobrovolných hasičů, kteří zahájení masopustu v podobě sobotního karnevalu
pro dospělé i zakončení dětským karnevalem zorganizovali a přispěli tak
k prima atmosféře masopustního víkendu.
Barbora TeSařová,
starostka Letů
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Jupiter vsadil na koně a chystá festival
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Potkaly jsme se s kamarádkou Marií
Mainerovou, rodilou mluvčí, která
soukromě učí němčinu, bavily se o
výuce dětí a rozhodly jsme se tyto
dvě věci spojit.
Marie: Už dlouho se zabývám individuální výukou němčiny, hlavně
dětí. Ráda vymýšlím různé alternativní způsoby, jak děti motivovat a
udržet jejich pozornost. Nejsem
příznivcem suchých, většinou i nudných a nepřehledných učebnic. Viděla jsem Idu při práci s dětmi na jejím koňském kroužku a všimla si,
jak koně dokážou pozitivně působit.
Při individuálních lekcích používám
vedlejší aktivity, aby si dítě naučenou látku spojilo s dalším vjemem.
Některé děti rády kreslí, jiné zaujme
jejich domácí mazlíček a když je baví třeba matematika, děláme slovní
úlohy. Na náš koňský kroužek s
němčinou chodí děti, které se zajímají o koně. Sama jsem překvapená,
jak jsou děti koňmi motivované a jak
rychle a ochotně se učí.
A jak se děti naučí němčinu číst a
psát?
Marie: Na konci každé lekce dostanou obrázkový pracovní list se slovní zásobou a frázemi, které jsme v
lekci probrali. Mají možnost spojit si
zvuk slova i s písemnou formou.
Kroužek je ale určen i pro předškoláky, kteří ještě číst a psát neumí. Na
písemnou formu tedy ohled bereme,
ale rozhodně na ni neklademe důraz.
Naším cílem je, aby se děti naučily
jazyku porozumět a domluvit se.
Zabývá se podobným stylem učení
jazyků ještě někdo z našeho okolí?
Nevím o nikom, kdo by se v Čechách zabýval touto metodou vzdělávání. Dálkově siděláme kurz pod
IAHAIO (International Association
of Human-Animal Interaction organizations) na Nizozemské OpenUniversity a díky tomu víme, že v Holandsku i v německy mluvících zemích je používání zvířat ve vzdělávání běžné.
Překvapilo mě, že v nabídce zvíře-

SE SANTOU. Zprava Ida Kubrichtová, kůň Santa a Marie Mainerová.
Foto NN M. FRÝDL
cích terapeutů jsou i další bytosti, lergenním plešatým kocourem Plešjako např. koza, kočka, pejsek...
kem, děti, které se bojí koní, s kozaSpolupracujeme se všemi zvířátky, mi Jůlinkou a Amálkou. Každý ze
protože každé je vhodné na něco ji- zvířecích terapeutů má svůj dar pro
ného. Alergické děti pracují s hypoa- něco. Loni jsme pořádali výtvarný

příměstský tábor se zvířátky, bez koní, a i tak si to děti užily. Zvíře dokáže v dětském kolektivu udělat divy,
zvýší koncentraci, celkově kolektiv
zklidní, zajistí spolupráci mezi dětmi, dělbu povinností... Nevidím důvod, proč s dětmi pracovat bez zvířat. Samozřejmě to ale nemůže být
zvíře bez speciálního výcviku.
Pořádáte i kulturní akce, že ano?
Slyšela jsem například o veleúspěšném dni otevřených ohrad...
Marie: Nevím, jestli byl Den otevřených ohrad veleúspěšný, ale odpoledne to bylo krásné! Zúčastnilo se
ho přes sto dětí, což jsme opravdu
nečekali. Tuto akci budeme určitě
opakovat každý rok. Dále chystáme
benefiční festival rockové hudby v
Lesním divadle v Řevnicích. Ten se
uskuteční koncem dubna a bude se
jmenovat Faust Fest. Výtěžek z něj
použijeme na budování zázemí, aby
bylo v budoucnu možné v Jupiteru
vytvořit chráněná pracovní místa.
Kdo na festivalu vystoupí, na koho
se diváci mohou těšit?
Vystoupí zde světoznámá česká legenda The Plastic People of the Universe a nejčtenější český žijící básník J. H. Krchovský s mladým hudebním doprovodem. Vypsaná Fixa
zahraje pod pseudonymem Ýmo Mihai a diváky jistě překvapí i další kapely současné alternativní rockové
scény.
Helena PelikáNová,
Zadní Třebaň

Nová ředitelka plánuje otevření pátého ročníku
Zadní Třebaň - Novou ředitelku má ZŠ a MŠ Zadní
Třebaň. Tereza Macourková chystá od září
2018 otevření dalšího, pátého ročníku.
Představte se, prosím, našim čtenářům.
Pocházím z Čenkova, kde jsem prožila delší část svého
života. Rodiče si tam pořídili domeček krátce před mým
příchodem na svět. Do té doby bydleli v Bítově a v Berouně, jejich rodiče pocházeli z Litně a ze Zadní Třebaně. Asi i proto jsem po studiích hledala své první zaměstnání tak trochu fatalisticky v Litni, kde mě před 10 lety
přijímala ředitelka Věra Horká. Nedlouho poté jsem se
přestěhovala do Tmaně, kde bydlím dodnes s manželem

Michalem, dcerou Emou a synem Michalem. Do naší rodiny ještě neodmyslitelně patří dvě německé ohařky,
které se nám starají o náplň volného času. Díky své i
manželově povaze máme velmi temperamentní děti.
Moc nám nejde odpočívat, jsme všichni stále v pohybu
a stíháme moc věcí, obvykle i najednou. Je pro nás výzvou prakticky jakýkoliv sport a pro mě velkým odreagováním účinkování v ochotnickém divadelním souboru.
Proč jste se přihlásila do konkurzu na ředitelku?
Jak už jsem říkala, z Litně pocházela jedna část rodiny,
ze Zadní Třebaně zase ta druhá. Možná i to bylo trochu
impulsem. (Dokončení na straně 11)
(pef)

XXIX. poberounský Masopust
sobota 10. února 2018 od 9.00 hodin na návsi v Zadní Třebani
* stylový jarmark - desítky stánků z celé republiky * zabíjačka * tombola
* projížďky na koních * dětská lidová muzika NOTIČKY * staropražská kapela
TŘEHUSK * dětský taneční soubor KLÍČEK * pěvecký TŘEBASBOR
* dramatický odbor ZUŠ Řevnice * Holky v rozpuku* masopustní fraška
v podání řevnických ochotníků * pochovávání Masopusta
* souTěž o NejorigiNálNějŠí Masku
* průvod maškar * soutěž o nejchutnější masopustní občerstvení
* Po skončení průvodu souseDskÉ PoseZeNí s muzikou v hospůdce u MlÝNa
***

Masopustní Dětský karneval

neděle 11. února od 14.00 ve Společenském domě Zadní Třebaň
* ukázky Breakdance * módní přehlídka * tanec s medvědem * soutěže * hry
* dětská tombola * volba nejhezčích masek * hraje TŘEHUSK
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Ve Všenorech promítnou unikátní filmy
NA PROGRAMU SEMINÁŘE JE TAKÉ POVÍDÁNÍ O ZÁCHRANĚ STARÝCH FOTEK A TAJEMSTVÍ VŠENORSKÉ POLKY
Promítání nejstarších filmových záznamů ze života Všenor a Horních
Mokropes se v rámci semináře k záchraně starých filmů uskuteční 9.
února od 18.00 v budově Obecního
úřadu Všenory.
Po několika letech se vracíme k ús-

pěšným podvečerům s filmy o Všenorech pořádaným v roce 2012.
Společenský sál byl tehdy pokaždé
plný. Jednalo se o tematické presentace s promítáním snímků různé stopáže zachycujících a dokumentujících některé události ve Všenorech,

nejčastěji s živým komentářem.
Mnohé ze snímků získal či zachránil
a ještě více jich vytvořil Ivo Štecha.
Promítané filmy jsou z archivu Všenorské knihovny, kam je předal upravené do digitální podoby.
Těšíme se na vás i na vaše fotogra-

Kina v okolí

Tipy NN

KINO ŘEVNICE

7. 2. 20.00 THELMA
9. 2. 17.30 ČERTOVINY
9. 2. 20.00 TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
10. 2. 13.45 COCO
10. 2. 15.30 MŮJ ŽIVOT CUKETKY
10. 2. 17.30 PREZIDENT BLANÍK
10. 2. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
14. 2. 20.00 TAK PRAVIL BŮH
16. 2. 17.30 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
16. 2. 20.00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
17. 2. 13.45 ČERTOVINY
17. 2. 15.30 BLACK PANTHER
17. 2. 18.00 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
17. 2. 20.00 TVÁŘ VODY

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

(vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
6. 2. a 10. 2. 17.30 (So 20.00) NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
6. 2. 20.00 S LÁSKOU VINCENT
7. 2., 12. 2., 14. 2., 19. 2., 21. 2. 13.45
MAXINOŽKA
7. 2. 17.30 ZMENŠOVÁNÍ
7. 2. a 11. 2. 20.00 (Ne 18.30) NIT Z
PŘÍZRAKŮ
8. 2. 15.30 PADDINGTON 2
8. 2. - 10. 2., 12. 2., 16. 2., 17. 2. 20.00 (8.
2. 18.30, 10. 2. a 16. 2. 17.30) PADESÁT
ODSTÍNŮ SVOBODY
9. 2. a 19. 2. 17.30 ZOUFALÉ ŽENY
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
10. i 13. 2. 15.30 (Út 17.30) ČERTOVINY
11. 2. 15.30 COCO
12. 2. 17.30 LABYRINT: VRAŽEDNÁ
LÉČBA 3D
13. 2. 20.00 POTVORA
14. 2. 17.30 STAR WARS: POSLEDNÍ Z
JEDIŮ
14. 2. a 20. 2. 20.30 (Út 20.00) INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
15. 2., 21. 2., 27. 2. 18.30 (St 20.00, Út
17.30) TVÁŘ VODY
15. 2. a 20. 2. 15.30 (Út 17.30) ŠPINDL
16. 2., 18. 2., 19. 2. 20.00 (Ne 18.30)
BLACK PANTHER (v Ne 3D)
17. 2. 15.30 DUKÁTOVÁ SKÁLA
17. 2. 17.30 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
18. 2. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

KINO RADOTÍN
6. 2. 17.30 NASHLEDANOU TAM NAHOŘE
6. 2. a 13. 2. 20.00 NA KONCI SVĚTA
7. 2. a 17. 2. 17.30 RAFFAELLO: LORD
UMĚNÍ (7. 2. 3D)
7. 2. 20.00 PREZIDENT BLANÍK
8. 2. 17.30 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
8. 2., 10. 2., 14. 2., 16. 2. 20.00 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
9. 2. 17.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 3D
9. 2. 20.00 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
10. 2. 15.30 DUKÁTOVÁ SKÁLA
10. 2. 17.30 ŠPINDL
11. 2. 16.00 PURITÁNI
13. 2. 17.30, 20. 2. 20.00 HAPPY END
14. 2. 10.00 ŠPINDL
14. 2. 17.30 INTIMISSIMI ON ICE: LEGENDA KRÁSY
15. i 20. 2. 17.30 (St 20.00) TVÁŘ VODY
15. 2. 20.00 MANIFESTO
16. 2. 17.30 DUKÁTOVÁ SKÁLA
17. 2. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

fie, které vezmete s sebou. Kromě
promítání archivních snímků bude
na programu i povídání o záchraně
starých filmů a fotografií. Objasníme také tajemství Všenorské polky
skladatele Zdeňka Krotila, který žil
v Horních Mokropsích i Řevnicích.
Alena SAHáNKová, všenory

NA PLESE. Plesová sezona je v plném proudu. V sobotu 27. ledna pořádali svůj slavnostní taneční večer řevničtí myslivci. Foto Zdeněk HALODA

Průvod s rumovou čajovnou povede tambor

Třetí ročník Liteňského masopustu se bude konat v úterý 13. 2. v přidružené liteňské vsi Běleč. Sraz účastníků masopustního průvodu je v 16.15 před
vlakovou zastávkou v Bělči. Za doprovodu kapely Třehusk, koňského spřežení ze Stáje Bílý kámen a rumové čajovny s teplými nápoji obejdeme domácnosti a všude, kde nás pohostí, zatančíme, zazpíváme, hospodyně vezme do kola medvěd a hospodáře odměníme říkačkou. Letos se k nám připojí milá sešlost maškar i nejpodivnějších bytostí z Naší školy v Litni. Muzikanti z kolektivu domácího vzdělávání Stáj Bílý kámen Petr Kafka a David Smrž dají základ našemu hudebně tanečnímu programu a doprovodí
omladinu při zpěvu. Děti si připravily známé i méně známé masopustní písně. Průvod, který povede tambor s bubnem, pak bude pokračovat do Klubu
obyvatel a přátel ve Lhotce, kde v 19.00 vypukne masopustní veselí s kapelou Třehusk. Ve 20.00 je na programu tombola a o hodinu později bude zahájena Masopustní diskoška.
Hana Jůzlová, spolek liteňský pupík

Řevnice i Lety chtějí miliony na školy
Řevnice, lety - o dotace na školu
v řádech několika desítek milionů
korun usilují radnice v Řevnicích
i sousedních letech. zatímco lety
podaly žádost o 48 milionů na výstavbu zcela nové školní budovy,
Řevničtí žádají přibližně třetinu
na zásadní rekonstrukci učeben
ve staré školní budově.
V roce 2018 očekává obec Lety důležité rozhodnutí - zda získá dotaci
na výstavbu nové školy a školky.
„Žádost o dotaci na školu ve výši 30
milionů jsme podali loni 8. 12. na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na školku žádáme prostřednictvím programu IROP 18 milionů,“ uvedla letovská starostka Barbora Tesařová s tím, že pozemek v
ulici Karlštejnská vytipovaný pro tato školní zařízení již obec vlastní.

Řevnice zase usilují o dotaci na rekonstrukci učeben a vybudování výtahu zajištujícího bezbariérovost celé budovy. Výtah má vést do podkroví, kde by měly vzniknout zcela
nové učebny. Jak uvedl před časem
v městském zpravodaji starosta Tomáš Smrčka, město si u odborné firmy nechalo zpracovat nutnou studii
proveditelnosti a žádost o dotaci.
Radnice současně zadalo zpracování
projektové dokumentace. Všechny
tyto náklady jsou z 90 % způsobilými výdaji v rámci dotace. „Pokud se
nám podaří dotaci získat, měla by
rekonstrukce začít pravděpodobně
již o prázdninách. Práce budou organizovány tak, aby v minimální míře
narušily probíhající výuku,“ uvedl
koncem letošního ledna starosta
Smrčka.
Pavla NováČKová

* Přednášku Milana Hlavačky Dědictví revoluce 1848/49 a berounská
samospráva pořádá 8. 2. od 18.00
Muzeum Českého krasu Beroun. (pz)
* 10. reprezentační ples Proměn se
koná 9. 2. od 19.30 v Liďáku Řevnice. Hraje Galaxie, rezervace vstupenek na 773 191 065. Vstup pouze ve
společenském oblečení.
(lez)
* výstava ilustrací z dětského časopisu Raketa je od 9. do 11. 2. k vidění v Modrém domečku Řevnice. (pp)
* Maňáskové divadlo Sedmero krkavců zahraje 10. 2. od 10.00 v
Dobřichovickém domku Lucie Havlíčková.
Andrea KUDRNová
* Besedu s operní pěvkyní Gabrielou Beňačkovou a hudebním publicistou Janem Králíkem pořádá 10. 2.
od 15.00 ve společenském sále Zelený ostrov Dobřichovice Jaroslav Šaroun.
Andrea KUDRNová
* Karneval Proměn, odpoledne plné zábavy a her se soutěží o nejkrásnější masku, se koná 11. 2. od 14.00
v Liďáku Řevnice.
(lez)
* Recitál Ahmada Hedara hostí 11.
února od 18.00 sál Zámečku v Řevnicích. Vstupné:100/50 Kč.
(ves)
* Karneval pro děti pořádá 14. 2.
školinka Nona Lety.
(pan)
* vizovická kapela Fleret koncertuje 15. 2. od 20.00 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 200/180 Kč.
(vš)
* Interaktivní seminář Kruh života
2018 dle FengShui s Danielou Virágovou pořádá 16. 2. od 17 do 19.00
KanclíkObchůdek Dobřichovice.
Vstupné 300 Kč. Pavla KRáTKá
* oslavu narozenin všech, kteří se
narodili v únoru, pořádá 16. 2. od
19.00 Club Kino Černošice. Vstup
zdarma.
Michal STREJČEK
* XXIII. Radotínský bál se v místní sokolovně koná 16. 2. od 20.00.
Hraje plzeňská kapela Jazzika a
Mezcla Orquesta, o předtančení v latinskoamerickém duchu se postará
Hanser Raúl Estenoz Verdecia z Kuby.
Kateřina DRMlová
* Studentský hudební festival radotínského gymnázia GOP FEST
hostí 17. 2. od 19.00 černošický
Club Kino. Účinkují kapely Nolem,
Down the Spine, Mergyteof a rapper
J-Style. Vstupné 70 Kč.
(vš)
* Putovní výstavu Neviditelný most
o překladatelce a spisovatelce Miladě Blekastadové (1917-2003), jež
podstatnou část života strávila v
Norsku, ale žila i v Dobřichovicích,
je ve velkém sále zámku Dobřichovice možné navštívit do 17. 2. (ak)
* obrazy Petra Vránka jsou do března vystaveny v Pivotelu Lety. (pev)
* výstava Za bílým zlatem aneb Bavlna a její využití v domácnostech
našich předků je do 1. 4. k vidění v
Muzeu Českého krasu Beroun. (pz)
* Čtení při svíčce pro malé i velké
se koná každé pondělí od 17.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstupné 50 Kč.
(psk)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

3/2018 (246)

Všeradičtí mají nové
dýchací přístroje
Nové přetlakové dýchací přístroje
získali na konci loň̌ského roku všeradičtí dobrovolní hasiči. Přístroje v
hodnotě 91.380 Kč byly pořízeny z
dotace Středočeského kraje. Dotace
byla poskytnuta ve výši 95 % nákladů. Byl vybrán typ Dräger PSS
3000 s lehkými karbonovými lahvemi a maskami s uchycením na kandahár.
Tomáš ČERVENÝ,
SDH Všeradice

Saze hasili »dobráci«
i profesionálové

Z JAMAJKY. Jamajští bobisté byli vyhlášeni nejlepší maskou všeradického masopustu!

Všeradické aktuality
* První Krajanský masopust se
koná v restauraci Zámeckého dvora
Všeradice 10. 2. od 18.00. Na tancovačce, které se zúčastní početná výprava z rumunské vsi Gerník, zahraje tamní kapela Bohemia.
(bap)
* Na I. hasičský ples, který se koná
17. 2. od 20.00 v sále restaurace Na
Růžku, vás srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Všeradice. K tanci a
poslechu hraje skupina Spektrum.
Těšit se můžete na bohatou tombolu
i občerstvení. Přijďte s námi obnovit
tradici hasičského plesu ve Všeradicích!
Tomáš ČERVENÝ

Pro vítězství si »dojeli« bobisté
NA MASOPUSTNÍ MAŠKARY CHVÍLEMI SVÍTILO SLUNÍČKO, CHVÍLEMI SNĚŽILO
Tak, jako každý rok, i letos se ve
Všeradicích konal tradiční masopust. V sobotu 3. února jsme se kolem druhé hodiny odpolední sešli u
hospody Na Růžku, kde už na nás
čekalo první občerstvení. Posilnili
jsme se na cestu, pořídili společnou
fotografii všech masek a vydali se na
průvod obcí. Do kroku nám vyhrávala kapela Třehusk.
I přes počasí, které bylo jak na houpačce - chvíli svítilo sluníčko, chvíli
pro změnu padal sníh - nálada v prů-

Varhaník-samouk oslavil pětadevadesátiny
Pětadevadesáté narozeniny oslavil
23. ledna Ivan Koula, syn zakladatele Církve československé husitské
(CČSH) na Podbrdsku i širokém
okolí. Ivan Koula založil Zdický pěvecký sbor, pracoval celý život jako
učitel, svou práci miloval a proto
milovali i žáci jeho. Dodnes se s ním
mnozí schází a rádi vzpomínají na
školní léta. Byl iniciátorem pořízení
varhan do sboru Jiřího z Poděbrad
ve Tmani a léta na ně pak jako sa-

Foto NN M. FRÝDl

Všeradice - Požár sazí v komíně
bytového domu ve Všeradicích likvidovali 30. ledna společně řevničtí profesionální a místní dobrovolní hasiči.
„Hasiči, kteří pracovali v dýchací
technice, odvětrali objekt, odstavili
topidlo, pomocí kominického nářadí
srazili hořící saze a vybrali je z komínového tělesa,“ uvedl jeden z řevnických profesionálů Pavel Vintera.
Událost se obešla beze škody. (mif)

mouk hrával. Po nástupu farářky
Růženy Adamové do Tmaně se podílel velkou měrou na pořádání koncertů ve sboru. Loni jsme se s I.
Koulou setkali na tradiční půlnoční
bohoslužbě ve Tmani, kde nechyběli
ani další pamětníci.
Za Náboženskou obec Církve československé husitské ve Tmani, v Žebráku a ve Zdicích blahopřejeme Ivanu Koulovi k požehnanému věku,
přejeme pevné zdraví, stále tak bystrou mysl, jakou vládne, neutuchající
smysl pro humor, který k němu patří.
Člověku, který rozdal mnoho radosti a lásky přejeme i další léta v Božím požehnání.
Krátce po narození pokřtil v Žebráku Ivana Koulu zakladatel a první
patriarcha Církve československé
husitské ThDr. Karel Farský. Koula
je tak možná poslední z žijících pokřtěných Karlem Farským, který zemřel v roce 1927.
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

vodu neupadala. Zvesela, se zpěvem
a občasným tancem jsme prošli vsí a
vrátili se zpět k výchozímu bodu,
kde jsme ohodnotili nejlepší masky.
Byl to nelehký úkol. Na čtvrtém
místě skončilo domino, o příčku výše dosáhla smrtka, která nás strašila
celou cestu, druhou příčku obsadil
lovec motýlů s motýlkem. První
místo jednoznačně získali jamajští
bobisté, kteří měli medaile na krku
již od začátku průvodu, i když pouze
čokoládové. Nejlepší dětskou maskou byla zvolena hippies rodinka.
Chtěla bych moc poděkovat všem
hostitelům, kteří nám otevřeli, pořadatelům i všem zúčastněným a doufám, že příští rok bude to rozhodo-

vání o nejlepší masce zase o něco
těžší.
Lenka STIBALOVÁ,
Všeradice

Premiérový masopust se konal 4. 2.
ve Tmani.
Foto NN M. FRÝDl
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

2/2018 (74)

Poplatek za svoz
odpadu činí 500 Kč
VYVÁŽEJÍ SE POUZE POPELNICE, PYTLE NE
Karlštejn - Pravidla svozu domovního odpadu a výši poplatků, které
platí v letošním roce, zveřejnil
Úřad městyse Karlštejn.
Domovní odpad se vyváží pouze z
přistavených popelnic každé pondělí
ráno. Pytle se nevyvážejí. Poplatek
činí 500 korun za osobu nebo za nemovitost, ve které není nikdo hlášen
k trvalému pobytu, a je v něm zahrnuto 52 svozů, separovaný sběr, sběr
železného šrotu, sběr bioodpadu a
dvakrát ročně odvoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Poplatek,
který se od roku 2013 vztahuje i na
cizince s trvalým či přechodným
bydlištěm v Karlštejně, obyvatelé
městyse zaplatí na úřadu. Tam si též
převezmou označení, které nalepí na
přední stranu popelnice. Staré označení platí pouze do 31. března. Od 1.
dubna pak už budou vyváženy pouze
popelnice s novou nálepkou.

Poplatky je možné na úřadu městyse
uhradit každé pondělí či každou středu od 9 do 16.00 hodin. Poslat je
můžete také prostřednictvím bankovního převodu na účet městyse:
0363766339/0800. Variabilní symbol tvoří 1340+číslo popisné. Označení na popelnici vám v tomto případě bude zasláno poštou.
Poplatek za psa, který činí 100 Kč
(případně 150 Kč za každého dalšího) můžete také zaplatit na řadu
městyse, případně poukazat na stejný bankovní účet. Variabilní symbol
je 1341+číslo popisné.
Poplatky za parkovací místo a umístění reklamních zařízení na veřejném
prostranství je možné uhradit na
úřadu městyse v pondělí od 10 do
14.00. Jiný den si můžete dohodnout
s místostarostou Karlem Vobořilem
na telefonním čísle: 602 320 865.
Miloslav FrÝDl

Karlštejnská lektorka radila na zámku

PRVNÍ HLAS. Zájem o druhé kolo prezidentských voleb byl i v Karlštejně v
porovnání se zbytkem republiky nadprůměrný. K urně přišlo svůj hlas odevzdat 73,91 % oprávněných voličů. První nedočkavci u volební místnosti v
pátek 26. ledna postávali už několik minut před jejím otevřením. Nejdříve ze
všech obálku s lístkem, na němž bylo jméno jejího favorita, odevzdala Michaela Pavlíková.
Foto NN m. Frýdl

Karlštejnské aktuality

* Uzavřena bude 12. února matrika
Úřadu městyse Karlštejn.
(per)
* na 10. ročník tradičního Koncertu pro Karlštejn, který se koná 17. 2.
od 18.00 hodin v sále restaurace U
Janů, zve Karlštejnské kulturní sdružení. Vystoupí Miroslav Paleček a
skupina Nezmaři. Vstupné 100 Kč,
rezervace vstupenek na tel.č. 605
219 104.
Helena KOlÁřOvÁ
* Inovativní škola Dvůr Sofie Karlštejn se veřejnosti představí 1. 3. od
16.30 do 18.00 v KanclíkuObchůdku Dobřichovice. Se zájemci o pedagogiku činorodého života budou
besedovat zakladatelé školy sídlící v
Krupné Petra a Peter Veselí i rodiče
dětí, které už na Dvůr Sofie docházejí. Rezervace na: http://www.supersaas.cz/schedule/elmavia/Tvoriv
e_zazitkove_seminare. Můžete přijít i s dětmi, hlídání zajištěno. (psk)

V pátek 12. ledna se vpodvečer, okolo 17.00, začaly sjíždět malé, šikovné módní návrhářky a švadlenky k
zámku v Králově Dvoře. V plánu
bylo ušít sportovní župan (poncho)
Fluffy s lektorkou módního časopisu
Burda a majitelkou mladé módní
značky fluffystyle.cz, Jaroslavou
Maštalířovou z Karlštejna.
Setkání kroužků šití z Litně a Králova Dvora připravilo Středisko volného času Domeček Hořovice. Toto
pravidelné novoroční setkání se konalo již potřetí. Děvčata si po příjezdu vybrala svá místa na pohodlné
nocování na zámku a hned se dala
do díla. Tedy - než se začalo, musely
si dívky vybrat barevnou kombinaci

látek, která se jim líbila. Slečna Jaruška jednotlivá poncha nastříhla
přímo na míru a za pouhých pár minut se mohlo šít.
Účastnice nocování na zámku jsou
opravdu šikovné a na svých dílech
pracovaly samostatně pouze s malou
radou a dopomocí. V rámci akce se
podávala i večeře, ale nikoho popravdě příliš nezajímala. Všechny se
vmžiku najedly a vrhly se opět ke
svým županům. Šití rychle utíkalo a
začala se blížit půlnoc, nikomu se
ale nechtělo spát. Na půlnoc byla
přichystaná bojovka. Dívky procházely temnými chodbami, cestu jim
však osvětlovaly kouzelné, svítící balónky. (dokončení na straně 8)

Kapela na hasičském plese hrála dlouho přes půlnoc
Tak jako každý rok, i letos byla poslední lednová sobota v Karlštejně
ve znamení tradičního hasičského
plesu. V příjemně vytopeném sále
restaurace U Janů v Budňanech byla zaplněna téměř všechna místa k
sezení. Někomu k poslechu, většině
k tanci zahrála kapela BAS pod vedením Bohouše Holečka dlouho
přes půlnoc. K plesové zábavě nechyběla ani tradiční bohatá tombola, do níž převážně přispívají věcnými dary karlštejnští podnikatelé
a místní firmy. Domnívám se, že se
ples povedl. Jeho výtěžek bude spolu s dalšími finančními prostředky
použit na blížící se letošní oslavy
120 let založení místního hasičskéJosef ČvanČara,
ho sboru.
velitel SDH Karlštejn
Foto Eva BOUČKOvÁ
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U Mlsné huby se scházejí muzikanti
V PÁTEK 26. LEDNA JICH DORAZILO »HAFO«: SLÁVA S BANJEM, JIRKA S HOUSLEMI, VRÁŤA S KYTAROU...
Pravidelné »hrané« - setkání muzikantů ovládajících nejrůznější hudební nástroje - se konají v Karlštejně. Naštěstí je kde se scházet, hospod a hospůdek bylo v městysi odjakživa dost. Na hradě byla zájezdní
hospoda Na Kovárně, později hotel
U Karla IV., dnes muzeum figurín.
Dále hospoda V Záhybu nebo V Koleně, dnes restaurace Pod Hradem.
Hospoda na náměstí U Gráfnetrů,
později U Slepičků, hospoda U Reš-

lů, dnes U Koruny, pivovarská hospoda U Přívozu atd., atd.
Nyní se nám otevřela nová hospůdka
U Mlsné huby manželů Boudníkových. A právě sem teď chodíme na
zmiňované »hrané«. Scházíme se
skoro každý pátek, aspoň se snažíme, a už se z toho stává takřka tradice. Naposledy jsme zde zakotvili v
pátek 26. ledna. Sešlo se nás »hafo«
muzikantů - Sláva s banjem, Jirka s
houslemi, Česťa s kytarou, Pepíček s

kytarou, Standa s basou, Jirka s virblem, Vráťa s kytarou i foukačkami,
Mirek, jak já říkám, s »ukulelem«, já
s pusou a mnoho našich kamarádů posluchačů. Vždy to stojí zato, vytahujeme staré šlágry, trampské písně,
country, prostě co nám přijde na

mysl. Taky samozřejmě hrajeme na
přání. Vždy vládne nádherná atmosféra a moc nás to baví. Jsem ráda,
že se scházíme - muziky není nikdy
dost a dobrých kamarádů taky ne.
Tak příště ahoj! Jitka ŠVECOVÁ,
Hlásná Třebaň

Předškoláci se podívali na »základku«
Malí karlštejnští předškoláci každý rok v lednu navštěvují základní školu v
Karlštejně. Většina dětí z naší školky jde k zápisu do místní školy, a tak je
pro budoucí školáky dobré seznámit se ještě před zápisem s prostředím a
poznat učitelky. Odpadne tak zbytečná tréma a stres z něčeho neznámého.
Do školy už se děti moc těší a pilně se připravují. Od 1.září 2017 je pro
děti v předškolním věku docházka do školky povinná. Tuto změnu však děti
nijak nepociťují. Chodit do dětského kolektivu, poznávat nové věci, hrát si
s kamarády je pro ně příjemné a z docházky do školky mají radost.
Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn
NA HRANÉ. Část muzikantů, kteří si přišli 26. ledna zahrát do karlštejnské
hospůdky U Mlsné huby.
Foto ARCHIV

Karlštejnská lektorka radila na zámku
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Na konci malé návrhářky čekal dáreček v podobě baterky, žínky a náušnic. Pro všechny to bylo milé překvapení. Dá se říci, že do postelí se
šlo až v ranních hodinách, a holky u
topení dostávaly neustálé záchvaty
smíchu. Hezky dlouho trvalo, než
konečně všichni usnuli. Ráno se malé módní návrhářky probudily a užily si bohatou snídani. Během sobotního dopoledne se dokončovala poncha a po přišití kapuce i zipu na zadní kapsu, což byl nejtěžší úkol, byly
švadlenky zcela vyčerpané.
Závěr celého setkání patřil společnému focení. To nejhorší ovšem čekalo na konci - úklid. Společnými
silami se ale vše zvládlo. Kdo chce
na vlastní oči vidět výsledek, přijeďte se podívat v neděli 11. února na
masopustní dětský karneval do Zadní Třebaně. V místním Společenském
domě začne ve 14.00 a součástí jeho
programu bude i módní přehlídka ukázka tvorby kroužků Ave a Salónu
Králův Dvůr. Tea FAusTusOVÁ,
Eliška ŠuMANOVÁ,
Kateřina BAxOVÁ,
Domeček Hořovice

PŘI PRÁCI. Jedna z malých módních návrhářek při práci na vlastním modelu županu.
Foto Eva KNOPOVÁ

Fotbalisté »zbrojí« na jaro
MLADŠÍ ŽÁCI OBSADILI NA TURNAJI PÁTÉ MÍSTO
Zimní příprava fotbalového Karlštejna je v plném proudu. Již 7. ledna se
mladší žáci zúčastnili turnaje OFS Beroun ve sportovní hale v Králově
Dvoře. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin po třech týmech a po výsledcích
ze základní skupiny hráli celky o konečné umístění.
Svěřenci trenérů Václava Vyterny a Michala Holečka zahájili smolnou
porážkou 1:4 se Žebrákem, pozdějším vítězem turnaje. Výsledek na to příliš nevypadá, ale herně to bylo více než vyrovnané utkání. Ve druhém duelu
pak Karlštejnští remizovali se spojeným týmem Cerhovic a Drozdova 1:1.
Přesto, že tentokrát byli lepším týmem, měli »namále« - remízu zachraňovali v poslední minutě. O konečné páté místo si to mladší žáci rozdali se
spojeným družstvem Komárov/Osek. Po vítězství 2:1 tak obsadili konečnou pátou příčku.
Tréninkové dávky už podstupuje i áčko, které se připravuje na náročnou jarní část berounského okresního přeboru. Tým se na poslední chvíli zúží o
Vladimíra Čermáka, který cestuje do zahraničí. Otazník visí také nad startem Marka Vyterny, kterého trápí zdravotní problémy. První přátelský zápas
je za dveřmi. Ve čtvrtek 22. února nastoupí borci z podhradí na umělce Bílé
Hory proti místnímu celku.
Michal ŠAMAN, Karlštejn
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 2/2018 (152)
KOS už má dobré jméno
Členové kulturního a okrašlovacího spolku KOS Osov na výroční schůzi 13. ledna zhodnotili své loňské aktivity a naplánovali akce na rok 2018.
Zprávu o činnosti přednesl předseda
spolku Pavel Čaboun. Dosavadní práce
byla vyhodnocena jako bohatá a intezivní - co se týče pořadatelských aktivit i
zvelebování vzhledu obce. V roce 2017
spolek zorganizoval nebo se spolupodílel
na těchto akcích: Masopust, DOŽ, Čarodějnice, Osovský svatojánský akord,
Osovská regata, Posvícenské odpoledne,
Drakiáda, Slavnost světel a Čekání na
Mikuláše. Návštěvníci je vesměs hodnotili jako úspěšné a spolku se již podařilo
získat si dobré jméno. Členové se podíleli na úklidu staré školy a její zahrady, jedna třída je již zrekonstruována svépomocí a lze zde pořádat menší akce. Byly vymalovány zastávky v Osově i Osovci a
natřeny lavičky, zábradlí i pumpy. Spolek
také pečuje o parčík v Osovci, kde u památné lípy byl umístěn kámen. Další akce KOS zrealizoval v rámci Podbrdského
čtyřlístku pochodových stezek.
(Dokončení na straně 10)
(map)

PŘED ÚŘADEM. »Tři« králové vyrazili do ulic Osova i Osovce. (Viz strana 10)

Foto Marie PLECITÁ

Hasiči vyjeli ke třem »ostrým« zásahům
ČLENOVÉ SDH OSOV ZHODNOTILI SVOJI ČINNOST NA LEDNOVÉ VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ
Výroční schůze osovských hasičů se
konala 13. ledna. Zahájil ji starosta
sboru Josef Chvojka, který přivítal
přítomné a následně je vyzval, aby
uctili minutou ticha památku zemřelých členů. Po milém vystoupení čtyř
malých hasičů, kteří krásně přednesli tématické básničky, Markéta Vaňatová ve svém projevu zhodnotila
činnost SDH Osov v roce 2017.
Největší a nejdůležitější akcí uplynulého roku byly velmi povedené a
hojně navštívené oslavy 115. výročí
založení sboru. Uspořádány byly suché máje s průvodem obcí, hasiči ve
spolupráci s dalšími občany uklidili
koupaliště, pomáhali při pořádání
čarodějnic, zúčastnili se májového
průvodu v Berouně, družstvo žen na

Podbrdské aktuality
* Prvního kola prezidentských voleb se v Osově z celkového počtu
287 hlasování zúčastnilo 199 voličů. Volili následně: Jiří Drahoš a
Miloš Zeman obdrželi shodně 75
hlasů, Pavel Fischer 21 hlasů. Další
pořadí: Michal Horáček a Marek
Hilšer (shodně 8 hlasů), Mirek Topolánek (4), Vratislav Kulhánek (3)
a Jiří Hynek s Petrem Hannigem
(oba 2 hlasy). Ve 2. kole v Osově
dorazilo odevzdat svůj hlas 72,32 %
voličů. Jiří Drahoš dostal 51,03 %,
Miloš Zeman 48,97 %.
(map)
* 104. Hasičský bál pořádá 17.
února od 20.00 hodin Sbor dobrovolných hasičů Tmaň. V místním
Kulturním domě bude hrát skupina
Gama, pořadatelé slibují bohatou
tombolu. Vstupné 70 Kč.
(ist)

memoriálu zasloužilých hasičů v
Radouši obsadilo 1. místo, v Osově
se konalo setkání zasloužilých hasičů okresu. Hasiči mají zásluhu i na
úklidu obce při odstraňování listí ze
střechy MŠ, ZŠ i OÚ a rovněž likvidovali spadlý strom u kostela. Existuje spolupráce s místním obecním
úřadem a spolkem KOS Osov.
Zprávu o činnosti následovala pokladní zpráva Hany Veselé a František Sklenář přednesl revizní zprávu.
Sdělil, že komise neshledala žádné
závady při provedené revizi hospodaření. Pak nadešel slavnostní okamžik, kdy Libuše Procházková a Luboš Vaňata st. obdrželi čestné uznání
za dlouholetou činnost. Přítomný
host Josef Štětka, okresní starosta

hasičů, pozdravil všechny jménem
výkonného výboru SDH Beroun a
vyslovil dík všem, kteří práci pro
sbor věnují svůj čas a námahu. Zdůraznil důležitost a záslužnost práce s
dětmi – následovníky – a také nutnost podpory práce sboru.
Starostka obce Marcela Čabounová
poděkovala hasičům za fungující
spolupráci s tím, že obec se snaží o
jejich finanční podporu v rámci
svých možností, které jsou ovšem
omezené. V diskusi velitel zásahové
jednotky Martin Peter zhodnotil její
činnost, která loni spočívala ve třech
ostrých zásazích, a vyzdvihl počet
zúčastněných hasičů při nich – vždy
vyjelo kompletní družstvo. Členové
»zásahovky« se zúčastnili i soutěže

Poříčská zima a plánují účast i v roce
2018. Trénují běžně dvakrát do měsíce, v případě potřeby pak dvakrát
týdně. Cílem jednotky je obnovovat
vybavení a techniku, na což bohužel
není dostatek finančních prostředků.
Snahou je získat novou cisternu.
Po M. Peterovi Josef Chvojka pohovořil o účasti osovských hasičů při
uvádění divadelního muzikálu Postřižiny, který se hraje už 13 let, a poděkoval všem, kteří obětují svůj volný čas a účastní se představení i v
dosti vzdálených místech po celé republice. Rovněž oznámil úmysl odejít ze zdravotních důvodů z postu
starosty hasičů. Po skončení schůze
bylo podáváno malé občerstvení.
Marie PLECITÁ

Rebeku s Dominikem přivítala starostka obce
V neděli 14. ledna byli v Osově
slavnostně přivítáni mezi své spoluobčany dva malí obyvatelé naší obce: Rebeka Plecitá (rodiče Alžběta
Plecitá a Karel Mašek) i Dominik
Rybák (rodiče Gabriela a Vítek Rybákovi). Úvodem starostka Marcela
Čabounová přivítala přítomné a ve
svém krátkém projevu popřála dětem hodně štěstí i lásky v budoucím
životě. Svým zpěvem a hrou na kytaru ozdobily akci Lucka Packová s
maminkou Alenou a Linduška
Drábková s Barunkou Vaňatovou
krásně přednesly dětské básničky.
Rodiče se podepsali do pamětní
knihy a závěrem nechyběl ani přípitek a malé občerstvení.
Text a foto Marie PLECITÁ,
Osov
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Tříkrálová sbírka pokořila rekord
V OSOVĚ A OSOVCI LETOS KOLEDNÍCI VYBRALI BEZMÁLA DVANÁCT TISÍC KORUN
Tříkrálová sbírka pořádaná celostátně již poosmnácté, se od roku 2010
pravidelně koná i v naší obci; v období před tím to bylo jednou. Takže
v Osově a Osovci slavíme letos krásné 10. jubileum, a to ve spolupráci s
Farní charitou Řevnice. V Osovci a v
části Osova jsme koledovali 6. 1.,
Osov jsme prošli 7. 1. Máme štěstí,
že zde není nouze o koledníky, jichž
se za tu dobu vystřídalo ke dvaceti.
Roztomilí, příjemní, zaujatí pro věc,
zdvořilí a stateční - občas nám mrazivé a nevlídné počasí dalo pěkně
zabrat. Tentokrát nám ovšem přálo,
bylo poměrně teplo a nemuseli jsme

se strachovat o zdraví dětí. Až na
jednu výjimku to byli ostřílení koledníci, které jsme sestavili do tří
skupin a rozdělili jim trasy. Linduška Drábková, Maruška Míková, Barunka Vaňatová, Petruška, Lucka a
Viktor Packovi, Jiřík Blažek, Jozífek
Rejsek a Samík s Daníkem Trubákovi, to byla letošní sestava. Lidé byli
jako vždy příjemní, dávali příspěvky
s úsměvem a dostalo se jim za to zazpívání. V Osovci jsem vybrali
4.250 Kč, v Osově 7.730 Kč, celkem
11.980 Kč, což je rekord v dosavadních ročnících. Během deseti let naši
občané dokázali darovat potřebným
KRÁLOVÉ. Část z letošní osovské sestavy »králů«.

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů
natírání a práce ve výškách
práce s plošinou








celkem 77.608 Kč. Ač má Tříkrálová
sbírka celorepublikový charakter,
výnos z ní je použit hlavně na podporu lidí v nouzi v regionu. Desetina
je určena na humanitární pomoc do
zahraničí. Část našeho výtěžku po-

Foto Marie PLECITÁ

putuje do Humanitárního střediska
Arcidiecézní charity Praha a Azylového domu pro matky s dětmi v
Brandýse nad Labem, část do Ugandy na zajištění chodu tamní nemocnice.
Marie PLECITÁ, Osov

KOS už si dokázal získat dobré jméno

(Dokončení ze strany 9)
V plánu činnosti na rok 2018 jsou všechny akce konané v roce 2017. U
památných stromů v obci budou umístěny kameny s tabulkami o historii
stromů a plánuje se jejich slavnostní odhalení. Spolek doplní prořídlou alej
lip z Osova do Osovce a chce vysadit nový památeční strom v lukách mezi
Osovem a Osovcem. Vyrábí se pět stojanů na informační texty k pochodovým stezkám – do každé zúčastněné obce bude umístěn jeden a budou zorganizovány další pochody. Novinkou v programu je benefiční odpoledne,
jehož výtěžek poputuje k nemocnému chlapci na úhradu léčebných procedur. Spolek počítá samozřejmě s další spoluprací s obecním úřadem, hasiči
a sportovci; za tu dosavadní jim vyslovuje svůj dík.
(map)
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Ve Třebani od září otevřou pátý ročník
DOKONČENÍ ZE STRANY 3
Možná i proto jsem začala přemýšlet
právě o Třebani. Ale každopádně to
hlavní »proč být ředitelkou?« bylo
to, že jsem čím dál častěji narážela
na problém, že z pozice učitelky
nedokážu spoustu věcí ovlivnit.
Jak se vám v nové funkci líbí, jaké
jsou první dojmy?
Pocitů mám spoustu a je těžké je
identifikovat. Asi zatím úplně nedokážu vnímat tu »funkci«, vždycky
mi zatrne, když zaslechnu oslovení
»paní ředitelko«. Děti mě ve Třebani
oslovují paní učitelko, protože tak
jsem tam nastoupila. Cítím se příjemně - mám to, co mě na učitelském povolání baví: děti kolem sebe. Děti jsou neuvěřitelně spravedlivé - když se jim věnujete, ať už kladně, či záporně, vždycky vám to vrátí,
přesně dle zásluh. A pak mám tu
možnost něco změnit, něco ovlivnit,
díky »té« funkci.
I pro vás je pravděpodobně změna
přejít z devítiletky na málotřídku. Je
to tak?
Je to změna, obrovská. Přiznala jsem
se k tomu už rodičům na první třídní
schůzce – první týden byl pro mě
»boj o přežití«. Ale děti jsou skvělé,

předvedly mi, čeho jsou schopné, a
já už třetí den měla pocit, že jsem
tam správně. Je neuvěřitelný rozdíl v
samostatnosti. Ve třídě, kde je pouze
jeden ročník, zadáte práci a po zbytek hodiny řešíte ty, co při zadávání
nedávali pozor a nedovolíte si to nechat být. Na málotřídce zadáte práci,
vysvětlíte a oni pracují. Jen ti, co nedávali pozor, se najednou sami začnou angažovat v tom, aby měli na

čem pracovat. Obrovskou výhodou
ve Třebani je i to, že v každé třídě je
jedna asistentka pedagoga a musím
vyzdvihnout i úžasnou technickou
vybavenost školy. Díky Pavlíně Fialové (před nástupem T. Macourkové
byla pověřena vedením školy - pozn.
pef) , je nyní plně vybavena i počítačová učebna.
S novým vedením většinou dochází
ke změnám - chystáte nějaké?

Ředitelka málotřídky se proměnila v hasičku

Z našeho kraje

Školní jídelna získá
moderní vybavení

Řevnice - Nové moderní vybavení
zakoupí pro školní jídelnu řevnická
radnice. Město vybralo ve výběrovém řízení firmu, která dodá nový
konvektomat s podstavcem, vyhřívaný vozík a sadu varných nádob do
konvektomatu za skoro 380 000 Kč.
Konvektomat nabízí mnoho způsobů tepelné úpravy jídel, jeho výhodou je krátký čas vaření a šetrnější
způsob úpravy pokrmů. Vyhřívaný
vozík bude sloužit pro přípravu příloh a uchování jejich teploty. (pan)

První únorový den se děti ze zadnotřebaňské mateřské a základní školy vydaly na prohlídku zbrojnice místních dobrovolných hasičů. Ti pro děti připravili pestrý program. Malí i velcí se na chvíli mohli proměnit v hasičského hrdinu a zažít, jaké to je »uhasit« požár či »řídit« hasičské auto. Vyzkoušely si i přilbu. Protože celá výstroj pro caparty byla moc těžká, proměnila
se v hasičku ředitelka Tereza Macourková (na snímku) - zkusila si mj., jak
se používá kyslíková maska. Všechny děti byly netradiční »výukou« unešené a kdo ví, třeba se některé z nich rozhodne vydat na dráhu hasiče.
Velký dík patří místní jednotce dobrovolných hasičů za ochotu se dětem
věnovat.
Text a foto Veronika KOŘÍNKOVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

Nejen starostovi vadí zpožděné vlaky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Odpovědi dotčených institucí doputovaly do Černošic v polovině ledna.
Ministerstvo se zbavilo odpovědnosti s tím, že zajištění regionální dopravní obsluhy osobními vlaky je v
kompetenci regionálních objednatelů dopravy, tedy Středočeského kraje a hlavního města Prahy.
Ve společném vyjádření zástupci Integrované dopravy Středočeského
kraje (IDSK) a ROPIDu píší, že jsou
si vědomi zhoršení kvality provozu.
Situace je podle nich dlouhodobě
neakceptovatelná a řeší ji.

Asi bych nechtěla úplně říkat změny,
protože na to jsou lidé většinou velmi citliví. Přestože jsem temperamentní, tak jsem i rozvážná a změny
mohou přijít, zvolna, až na ně uzraje
čas. Jednu změnu ale plánuji. Od září 2018 nabídneme rodičům čtvrťáků
možnost absolvovat u nás 5. třídu, a
to i v případě, že bychom měli zapsaného jen jediného páťáka.
Kde shledáváte nedostatky? A co se
vám naopak líbí?
Jsem teď ve fázi objevování. O víkendu jsem třeba viděla poprvé půdu. Ještě jsem nebyla za všemi dveřmi, je tedy možné, že tam nějaký nedostatek číhá. Zatím ale vidím jen to,
co se mi líbí, z čeho mám radost.
Jaké máte plány do budoucna?
Myslím, že plány do budoucna raději nejdříve proberu s paní starostkou
a se zastupitelstvem - jsem ráda, že
jim škola není lhostejná a že ji podporují. Přestože je »stojíme« spoustu
peněz, vnímají nás jako důležitou
součást obce, záleží jim na tom, jak
se v ní budou děti cítit a bojují za to,
aby si do života odnesly pokud možno pozitivní vzpomínky a rády se do
školy vracely. Petra FRÝDLOVÁ

Lukáš Váňa z Dobřichovic, který situaci na zmiňované trati dlouhodobě
sleduje a provozuje na Facebooku
stránku Trat171, kam dává aktuální
informace o této trati, shrnul dvoustránkové vyjádření dopravců a nejčastější příčiny zpoždění do několika bodů. „Největšími problémy, které stojí za každodenními zpožděními, jsou špatný stav a nedostatečná
kapacita tratě, ale zejména zavedení
nových expresů do Plzně a jejich
častá zpoždění. Expresy pak dostávají přednost před regionální dopra-

Na čas jsem z Řevnic neodjel ani jednou...

Poberouní - Jak hodnotíte situaci na poberounské trati od zavedení nového
jízdního řádu? Odpovědi z facebookové stránky Trať171.
Monika Laňková: Vlaky od nového jízdního řádu jezdí otřesně. Jedině
spoje vypravené z Řevnic jezdí na čas, ty od Berouna hotová katastrofa,
běžně 10-15 min zpoždění. Toto je nejhůře sestavený jízdní řád.
Jiří Mudr: Jezdí to »podle plotu!« Deset minut zpoždění je normál, dvacet
žádná výjimka.
Šárka Vokáčová: Bohužel to od změny jízdního řádu snad nejelo včas. A
pokud je zpoždění velké, vlak končí na Smíchovském nádraží.
Jakub Šafránek: Od nového grafikonu jsem ani jednou (a to myslím zcela
vážně) neodjel z Řevnic do Prahy na čas. Opačným směrem to kupodivu
docela funguje.
Romana Bartáková: Na vlaky se nedá spolehnout, je otrava jezdit na plánované akce raději o vlak dřív.
Jitka Svobodová: Je to hrozné. Hlavně vlaky z Berouna.
(pan)

vou,“ vysvětluje Váňa. Jakékoliv
zpoždění expresu ovlivní dalších několik desítek vlaků. Nad to mají
osobní soupravy pouhých 6 minut na
obrat v Berouně. Tady je navíc v plném proudu rekonstrukce, takže tu
není možné držet jednu soupravu jako náhradní. Dopravci v dopise zmiňují i zrušení dohody mezi SŽDC a
ČD. Podle ní byly Řevnice poslední
stanicí, kde mohly rychlíky jedoucí
na Prahu předjíždět osobní vlaky.
Tato dohoda ale od nového jízdního
řádu neplatí.
Jaká ředitelé IDSK i ROPIDu navrhli řešení pro odstranění zpoždění?
Přidání další soupravy do oběhu je
kvůli stavebním pracím na nádraží v
Berouně nemožné. Řešení v podobě
nasazení strojvedoucích na obě čela
vlaku, které by mohlo zkrátit technologické pobyty v Berouně, dopravci nyní testují.
„Loni bylo podepsáno memorandum
k otázkám budoucího využití železniční trati Praha - Beroun. Za strategicky důležité považujeme zahájení
modernizace trati mezi Prahou a Berounem a také maximální podporu
záměru výstavby trati nové,“ uzavřeli ředitelé obou výše uvedených
institucí.
Pavla NOVÁČKOVÁ

* Kurz šití s Renatou Pavlíkovou
pro začátečníky i pokročilé švadlenky pořádá 8. 2. od 18 do 21.00 KanclíkObchůdek Dobřichovice. Přihlášky na: http://bit.ly/sici-kurzy-kanclikobchudek, vstupné 400 Kč. (psk)
* Seberozvojový program pro ženy
i muže 28 dní v sukni/v kšandách
pod vedením Barbory Valentové můžete absolvovat 14. 2. od 19 do
21.00 v dobřichovickém KanclíkuObchůdku.Vstup 400 Kč, přihlášky
na: http://www.supersaas.cz/schedule/elmavia/Tvorivé_zážitkové_semináre.
Pavla KRÁTKÁ
* Adresář sociálních a návazných
služeb pro občany Prahy-západ i Komunitní plán připravují pracovnice
pověřeného úřadu v Černošicích. K
zapojení vyzývají občany, zástupce
obcí i poskytovatele sociálních služeb. Kvůli členitosti regionu bez přirozeného centra jsou některé služby
hůře nebo nerovnoměrně dostupné.
V plánu je vytvoření 4 pracovních
skupin, které budou diskutovat o lokálních problémech a možnostech
jejich řešení. Skupiny budou cílené
na rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby sociálně vyloučené.
(pan)
* Dva bezdomovce vykázali z neobývané, volně přístupné chaty v Karlíku městští policisté z Černošic.
Muž a žena se ve vybydleném objektu schovávali před zimou.
(jd)
* Na pomoc se zvednutím koně vyjeli 27. 1. do Hlásné Třebaně profesionální hasiči z Řevnic. Zvíře ležící
ve stáji bylo po uspání veterinářkou
zafixováno do speciální sítě a pomocí lezecké techniky i vytvořených
kotvících bodů vyvěšeno, zajištěno a
připraveno k dalšímu léčení. (pav)
* Malý plochý televizor, kuchyňský
robot, plastový kufřík s vrtačkou a
sadu gola klíčů ukradl neznámý zloděj, který se vloupal do chaty v Karlickém údolí. Vypáčil i dveře od zahradního domku, ale odtud nevzal
nic. Majiteli způsobil škodu 11.500
korun.
Jaroslav DOLEJŠÍ
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»Samotář« uklouzl a poranil si oko
ÚČASTNÍCI 21. ROČNÍKU ŘEVNICKÉHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI UŽ MAJÍ ZA SEBOU PÁTÉ KOLO
Řevnice - Pátou sobotu po sobě zkřížili 3. 2. na
řevnickém hřišti Za vodou hokejky účastníci
dvacátého prvního ročníku turnaje v pozemním hokeji Řevnický Bandy Cup (ŘBC).
Čtvrtý hrací den, sobota 27. 1., nepřinesl žádné
větší překvapení. „Tedy s výjimkou výhry Bostonu nad Citrusy,“ upřesnil jeden z organizátorů klání Jan Kočí s tím, že zatímco zmiňovaný Boston
se zvedá a byl po tomto kole čtvrtý, »jeho« družstvo IQ Ouvey stále tápe. Na kluzkém hřišti si v
zápase s Kojoty poranil oko jeden z členů týmu
Samotáři. „Pár sekund před koncem zápasu uklouzl a spadl na hokejku soupeři, který odpaloval míček z vlastní poloviny,“ popsal karambol Kočí.
Vstup do druhé poloviny základní části se v sobotu 3. 2. nejlépe povedl Samotářům - po třech vý-

Prvenství uteklo o dva góly

hrách a jedné remíze se vyhoupli do čela tabulky.
Naopak IQ Ouvey se i přes velkou snahu »osamostatnili« na jejím chvostu. „Všechny týmy byly
poznamenány absencemi a drobnými zraněními,
která limitovala hráče v obvyklých výkonech,“
zdůraznil Jan Kočí. „V napínavém souboji Samotářů s Bostonem se i zajiskřilo a došlo na několik
ostrých slovních výměn, ale vše nakonec ukončilo
podání ruky při závěrečné dělbě bodů,“ doplnil.
Na čele tabulky střelců i kanadského bodování se
usadil »Kojot« Vít Němeček, záda mu kryje jeho
spoluhráč Michal Velechovský. Play - off je po základní části turnaje na programu 24. 2. Loňský triumf obhajuje Citrus Team.
Miloslav FRÝDL

Pořadí po pátém hracím dnu

1) Samotáři 23 bodů (skóre 44:25)
2) Citrus Team 21 (52:32)
3) Bája Pic 20 (53:39)
4) Kojoti 17 (62:51)
5) Boston 17 (38:39)
6) L.A. Kings 8 (20:43)
7) IQ Ouvey 4 (29:69)

NEJDE TO. Týmu IQ Ouvey (na snímku v zápase
s Bostonem) se letos nedaří. Foto Pavel JÍLek

Vítězové Řevnické ligy si odnesli obří poháry

Druhé místo uhrálo družstvo mladších žáků národní házené Řevnice 27. 1. na zimním turnaji v
Dobříši. Prvenství mu těsně uteklo - Bakov se
stejným počtem bodů vstřelil o dva góly více.
Řevničtí v sestavě M. Kolomazník, Nahi, Pikal,
P. Hochmal, Trnka, Zavadil, Spurný, Šmaus (na
snímku) porazili Spoje 16:3 a Čakovice 11:8. V
rozhodujícím zápase Bakov vyrovnal na 12:12 v
poslední vteřině a díky lepšímu skóre postoupil
do finále Zimního halového poháru.
Dorostenci čtvrtfinále Zimního halového poháru
v řevnické hale odehráli 3. 2. V prvním zápase
porazili tradičního soupeře z Bakova, ale pak
dostali lekci od vyspělejších borců z Dobrušky.
V posledním zápase s Krčínem odehráli vyrovnaný zápas až do stavu 14:16 - závěrečné minuty bohužel patřily soupeři. I tak Řevničtí postoupili do semifinále hraného v Mostě.
(šj, fz)
Foto Štěpánka JANDUSOVÁ

Řevnice – Chřipková epidemie i pololetní prázdniny zamávaly startovním polem 4.
kola Řevnické tenisové ligy
mládeže. „Měli jsme několik
odhlášek, ale i tak bylo 25 hráčů na turnaji krásný počet a
dobrá konkurence pro všechny,“ udělalo radost hlavnímu
organizátorovi Michalu Mottlovi ze Sportclubu Řevnice.

VÍTĚZKA KRÁSNÁ. Z vítězství
mezi minitenisty se radovala Samantha Krásná. Foto ArCHIV

Hala u Liďáku v neděli 4. února
opět zažívala napínavé boje ve
všech čtyřech kategoriích. Mezi
nejmenšími minitenisty uplatnila zkušenosti Samantha Krásná
ze Sokola Lety a odvezla si své
první turnajové vítězství. Zbývající věkové kategorie ovládly
děti z tenisové školy Sportclubu
Řevnice: Hugo Hovorka (babytenis), David Procházka (žactvo
B) a v hlavní žákovské ještě po
uzávěrce tohoto vydání NN bojoval Tomáš Římal proti Karlu
Rychtaříkovi, který zažívá výbornou sezonu: čtvrtý turnaj v
řadě a čtvrtá finálová účast.
Všichni na medailových pozicích si odnesli obří poháry, podstatně větší, než na jaké jsou
zvyklí. „Za tohle překvapení děkujeme Aleši Klempererovi,
který nákup pohárů sponzoroval,“ prozradil Mottl.
Tradiční drama zažili babytenisté. Poprvé hráli na celý kurt a
ne zkrácený, což se promítlo do
překvapivého vývoje: Petr Bělohlávek a Adam Novák, vítězo-

vé základních skupin, totiž propadli v play off, kde po jednoznačné porážce 0:4 vypadli s
pozdějšími finalisty Hovorkou a
Nelou Fichtnerovou.
Řevnická liga se tímto turnajem
přehoupla do druhé poloviny
zimní části. Další kolo je na programu 4. 3. a přihlásit se může
každý do 15 let na e-mail treneri@sportclubrevnice.cz.
(šv)

Zahájili přípravu

Zadní Třebaň - Již dva týdny se
fotbalisté třebaňského Ostrovanu připravují na jarní sezonu,
která začne poslední březnový
víkend. Pravidelně dojíždějí do
Berouna na tréninky na umělé
trávě, fyzickou kondici nabírají
v tělocvičně Společenského domu v Zadní Třebani. Kádr zatím nedoznal výrazných změn.
Vrací se dlouhodobí marodi, ale
zranění kolena si bohužel obnovila opora ofenzivy Viktor Povýšil - nad jeho startem v prvních jarních zápasech visí velký otazník.
(Mák)

Dobřichovičtí volejbalisté se »perou« o postup do extraligy
Letošní sezona volejbalové první ligy je pod taktovkou dobřichovických volejbalistů. Po úvodních utkáních se vyhoupli na první příčku tabulky a kralovali téměř celou základní část. Malé zaváhaní před Vánocemi sice sesadilo Dobřichovice
na druhou příčku, ale hned v novém
roce navázali na skvělé výkony a
třemi výhrami srovnali bodový stav

s vedoucím celkem Black Volley
Beskydy. O vítězi základní části se
rozhodovalo v posledním kole, kde
se střetly právě tyto dva týmy.
Do rozhodujícího utkání vstoupili
dobřichovičtí volejbalisté bez zraněného libera Matyáše Hiřmana, kterého skvěle zastoupil smečař Jan Blažek, a nemohli se spolehnout ani na
zraněnou oporu Jiřího Vokála a pra-
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covně zaneprázdněného Tomáše
Macalíka. Přesto trenér Jakub Koloušek poskládal sestavu dobře a naplněná hala mohla sledovat kvalitní
utkání, které leckdy přesahovalo extraligovou úroveň. Sety byly vyrovnané, plné skvělých zákroků. O útok
se staralo především duo nahrávač
Lukáš Pudil a univerzál Dan Hykš,
obranu řídil zkušený Jan Thomayer
a Petr Žáček. V koncovce každého
setu se projevila větší dravost i chuť
po vítězství Dobřichovických, a ti si
tak došli pro výhru a pomyslný pohár za vítězství v základní části.
V 1. kole play-off narazili dobřichovičtí volejbalisté 2. a 3. 2. na domácí palubovce na celek SK Brno. Oba
zápasy vyhráli 3:0. První únorový
víkend se dařilo i volejbalistkám - v
dvojutkání nadstavbové části zvítězily v Brně 3:2 a 3:0. Příští zápasy
odehrají muži 9. 2. v Brně, ženy 9. 2.
(od 19.30) a 10. 2. (od 11.00) hostí
VK Hronov. Jaroslav ČERMÁK,
Ivana CALDOVÁ, Dobřichovice

NA SÍTI. Volejbalisté Dobřichovic v
zápase s Black Volley Beskydy.
Foto Jaroslav čermÁk

