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Mrazy zastavily vlaky,
v lesích umírají zvířata
TEPLOTA KLESLA AŽ K MINUS ŠESTNÁCTI
Pobrouní - Šestnáct stupňů pod
bodem mrazu. To byla zatím nejnižší teplota v dolním Poberouní
během letošní zimy - meteorologická stanice v Dobřichovicích ji
zaznamenala 28. 2. ráno. Mrazivé
počasí nejvíce postihlo dopravu na
železnici. Ve středu 27. 2. nabíraly
vlaky z Prahy do Berouna několikahodinová zpoždění kvůli lomu
koleje i poruše zabezpečovacího
zařízení mezi Smíchovem a hlavním nádražím.
„Měli jsme odjíždět na školní basketbalový turnaj do Prahy. Ale vlak
po půl sedmé nejel, tak jsme museli
jet rychlíkem, a to po více než hodině. První zápasy nám musel organizátor přeložit,“ popisuje strastiplnou
cestu do metropole žákyně řevnické
školy Ludmila Váňová s tím, že navíc v přeplněném vlaku jedna z ces-

tujících omdlela. Únor byl na železnici kvůli mrazivým dnům opravdu
náročný.
„Na naší trati znamenal deset dní,
kdy se vyskytla velká mimořádnost.
Šlo o lom koleje, poruchu výhybky,
poruchu trakčního vedení nebo zabezpečovacího zařízení, ale i dvě
chyby jako projetí návěstidla Stůj.
Bohužel, i v ostatních dnech se vyskytovala zpoždění, hlášená jako
»nepravidelnosti v dopravě« s nepříjemným otáčením a rušením vlaků
dříve,než v cílové stanici,“ rekapituluje Lukáš Váňa, který na Facebooku spravuje stránky Trať 171 PrahaBeroun. I proto cestující na sociálních sítí České dráhy a SŽD nešetří,
v lepším případě si z nich utahují:
„Jako mimořádná událost by se mělo
hlásit, že vlak jede! A nedej bože,
kdyby jel včas!“ (Dokončení na str. 2)

Zlodějské tornádo napáchalo obrovské škody

Karlík - Tornádem se prohnalo »tornádo«! Nerozumíte? Tak ještě jednou:
Chatovou osadou Tornádo, která se nachází v Karlickém údolí, se na konci
února »prohnal« zloděj a spoušť, kterou napáchal, by se s následky řádění
tornáda mohla srovnávat bez problémů. Darebák vykradl šest chat a bral doslova vše, co mu přišlo pod ruku: sekery, pily, holinky, nafukovací bazén, přímotop, solární baterii, kosmetiku... Škody, které způsobil - ať už krádežemi,
nebo na poničeném majetku - jdou do desítek tisíc. (Viz strana 11)
(mif)

Zmateného muže sundali ze střechy policisté
Černošice - Zmatený muž se 17.
února odpoledne usadil na střeše
rodinného domu v Černošicích a
odmítal ji opustit.
„Naší hlídce pán ve středním věku
sdělil, že čeká na příchod své kamarádky,“ uvedl strážník Městské policie Černošice Jan Dvořák. „Protože

střecha byla mokrá a muži hrozil pád
z výšky přibližně osmi metrů, hlídka
jej okamžitě zajistila a sundala ze střechy,“ dodal s tím, že značně podchlazeného a lehce zraněného pacienta, který nebyl pod vlivem alkoholu
ani jiných látek, ošetřila záchranka a
převezla ho do nemocnice.
(mif)

ZRÁDNÁ ŘEKA. Mrazy přidělaly práci železničářům či hasičům, vyznavači
zimních radovánek se naopak mohli radovat. Bruslilo se i na Berounce u třebaňské lávky. Nedaleko odtud proti proudu řeky se ale v neděli 4. března pod
dvěma sestrami prolomil led. (Viz Led na řece...)
Foto NN M. FRÝDL

Lidé zlenivěli! tvrdí cestovatelka s literárními sklony
Poberouní - Kam značky nevedou,
Z Prahy všemi směry, Tajnosti
českých hřbitovů... Knih s tipy na
zajímavé výlety vydala novinářka
a spisovatelka Ivana MUDROVÁ
spoustu. V nejednom případě zve
své čtenáře k Berounce či na Brdy.
Podle počtu knih, které jsi sepsala,
a frekvence, s jakou je vydáváš, jsi
hotová grafomanka. Jsi, považuješ
se za ni?
Rozhodně se za grafomanku nepokládám! Netrpím chorobnou touhou
psát za každou cenu - tedy bez ohledu na obsah a zájem čtenářů. Je ovšem pravda, že si mě kolegové vz-

NA VLTAVĚ. Ivana Mudrová si občas ráda zavesluje. Foto ARCHIV

hledem k počtu knížek občas tímto
slůvkem trošičku dobírají…
Tak se pochlub, kolik knih máš »na
kontě«?
V Nakladatelství Lidové noviny mi
vyšlo dohromady osmnáct titulů,
všechny doprovázejí i vlastní fotografie z cest. Jen lituji, že se do nich
z technických důvodů nevešlo víc
snímků; leckdy je opravdu těžké
rozhodnout, které upřednostnit.
Jsi spisovatelka, která zahořela
cestovatelskou vášní, nebo vášnivá
cestovatelka s literárními sklony?
Nikdy jsem o tom takto neuvažovala. (Dokončení na straně 3)
(mif)

Led na řece se prolomil
pod dvěma sestrami
Hlásná Třebaň - Obrovské štěstí
měly dvě sestry z Hlásné Třebaně,
pod kterými se v neděli 4. března
prolomil na Berounce led.
„Starší, šestnáctiletá, se z vody dokázala dostat sama, dvanáctileté pomohl muž, jenž šel náhodou s kočárkem okolo,“ řekl ředitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Promočené dívky vzala do tepla chatařka,
převlékla je do suchého a přivolala
pomoc. „Sestry, které byly v šoku a
podchlazené, jsme převezli do motolské nemocnice ke kontrolnímu
vyšetření,“ dodal záchranář. (mif)
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Mrazy zastavily vlaky, v lesích umírají...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Mráz minulého týdne zatím nijak negativně nepocítily okolní radnice.
Kvůli nízkým teplotám nebylo podle
oslovených starostů třeba zavádět
žádná mimořádná opatření. Řevnický starosta se ale obává toho, až
mrazy povolí. „Uvidíme, co to udělá
s vodovodní sítí. Máme obavy, že
může dojít k poruchám,“ řekl Tomáš
Smrčka. Zatím byla hlášena porucha
jen jedna, a to v ulici Fibichova. Další obavu má Smrčka z toho, pokud

přijde prudší obleva a začnou odtávat ledové kry. Také podle letovské
starostky Barbory Tesařové se zatím

závažnější problémy zaviněné mrazy neobjevily. „Bojím se toho, aby
se neuváženě někteří dobrodruhové

Hasiči nacvičovali záchranu tonoucího

Bouračka skončila
těžkým zraněním

Černošice - Auto »napasované« do
sloupu elektrického vedení, těžce
zraněný řidič. Takové jsou následky
dopravní nehody, která se stala první březnový den v Černošicích.
U večerní havárie spolu s policií a
záchrankou zasahovali řevničtí i
mokropesští hasiči. „Pomáhali jsme
zraněného vyprostit z auta a přenést
ho do sanitního vozu,“ uvedl řevnický hasičský profesionál Pavel Vintera. „Následně jsme nabouraný vůz
zajistili proti ohni a zkontrolovali
uniklé provozní kapaliny,“ doplnil.
„Lékař měl u muže z havarovaného
auta podezření na poranění páteře,
proto byl ve spolupráci s hasiči opatrně vyproštěn z vozidla a zafixován
ve vakuové matraci,“ sdělil ředitel
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Po nezbytném zajištění a ošetření
byl pacient transportován na speciální oddělení motolské nemocnice,“
dodal s tím, že událost vyšetřuje policie.
(mif)

Po tři mrazivé dny bylo minulý týden živo na řece Berounce pod letovským
mostem. Řevničtí hasiči zde absolvovali tradiční cvičení záchrany tonoucího ze zamrzlé řeky. „Cvičení se postupně zúčastnili pracovníci všech tří
směn,“ uvedl profesionální hasič Pavel Vintera s tím, že na řece se »zasahovalo« ve středu, čtvrtek i v pátek. Jeden z hasičů oděn do speciálních
neoprenových oděvů přivázaný na lano představoval zraněného, ostatní
jej u ledové vody zachraňovali. „Naštěstí jsme zatím nemuseli u takového
případu zasahovat naostro,“ dodal Vintera. Podle odborníků není na
mnoha místech řeky led dostatečně silný jako byl například loni. Problém
přinesou i další dny, kdy se budou střídat mrazivé teploty s teplotami nad
bodem mrazu. Ledová vrstva, která je i v současné chvíli nedostatečná,
začne ubývat a riziko prolomení ledu se ještě zvýší.
(pan)
Foto Pavel VINTERA

Zlodějí! křičel papoušek a mířil k seníku
Je tomu již více než století, kdy
brdskými lesy táhly loupeživé
tlupy. Lesy však byly dobře
chráněné, a tak ne vždy přepadení skončilo úspěšně. Tak tomu také bylo někdy kolem roku
1850 na rochotské myslivně, v
místech, kde nyní stojí restaurace s pensionem. Příhodu jsem
slýchal od svého dědečka, který
byl dobrý vypravěč.
Malé pevnosti
V době, kdy se děj odehrál, byly
Hřebeny a jejich hluboké lesy
chráněny odvážnými strážci,
hajnými obývajícími osamělé
hájovny a fořty, lesníky profesních vyšších kategorií, sídlících
ve výstavných myslivnách, často spolu s hajnými. Myslivny
bývaly někdy malými pevnostmi se střeleckými otvory ve střeše. Bývaly obehnány zdí nebo
alespoň pevným plotem. Mívaly
malé hospodářství, jednu kravku a často i koně. Zde se soustřeďoval veškerý život všeho,
co hýbe lesem. Spolu s fořtem a
jeho rodinou je obývali mladí
lesníci, adjunkti a praktikanti.
Jednoho rána se z rochotské
myslivny, jako v té době téměř
každý den, vypravili všichni
muži za prací a ženy odešly za
nákupy. Doma zůstala jen služka. Kolem desáté se ozvaly nezvyklé zvuky za brankou do
dvora. Než se stačila ohlédnout,
přepadli ji dva chlapi, zarostlí a

špinaví, svázali, ústa ucpali roubíkem a začali řádit. Ubohá dívka však ještě několikrát stačila
vykřiknout: Zlodějí!
To ji již vlekli do seníku, kam ji
vrhli, zavřeli dvířka i zvenku a
odstavili žebřík. Seník stál stranou od budovy a možnost, že
někdo po návratu zaslechne její
slabé sténání, byla malá. Když
zloději vyprázdnili šuplíky s penězi a nabrali ve sklepě láhví s
pálenkou, co unesli, dali se na
pochod. Alkohol je však lákal
natolik, že po několika stech
metrech začali upíjet.
Mezitím se vrátil jeden z praktikantů. Vida spoušť, kterou zde
zloději zanechali, vyběhl před
dům a vystřelil. Ani si nevšiml,
že kolem něj zděšeně poletuje
papoušek a cosi vykřikuje. Byl
miláčkem rodiny a volně si létal
uvnitř i venku. Každého oslovoval jménem a vůbec mu nevadilo, jaké je počasí. Teď zoufale a
hlasitě křičel.
Kam uprchla služka?
Praktikant se snažil papouška
chytit, ale nedařilo se mu to.
Bylo však jasné, že mluvící pták
vykřikuje Zlodějí! a míří někam
ven. Kam uprchla služka? Papoušek mířil k seníku, na kterém se usadil. Odhozený žebřík
byl znamením, že se tam něco
dělo. Mladý myslivec žebřík
zvedl a otevřel dvířka. Dívka ležela zahrabána do sena téměř

udušená. Když ji osvobodil,
hned mu vyprávěla, co se stalo.
Mezitím se vrátili ostatní. Bez
dlouhého rozmyšlení nabrali náboje a vyrazili vedeni ohaři a
doprovázeni papouškem. Pronásledování však netrvalo dlouho.
Pálenka byla jejich pomocníkem. Po hodině dostihli tlupu
téměř celou - spící. Dva přecejen uprchli. Nikoliv ovšem s penězi, ty měl u sebe dobře schované jeden ze spících opilců.
Ohaři se za těmi dvěma pustili,
ale praktikanti je odvolali z obavy, aby je zloději nezastřelili.
Myslivna se rozpadá
Tady vyprávění mého dědečka
končí. Ve které věznici pak trávili loupežníci další léta, se
neví. Od té doby však na rochotské myslivně drželi papouška.
Jestli také mluvil, to již nevíme.
Myslivna opředená bájemi se
»díky« nepéči rozpadla. Místo
však zůstalo. Genius loci. Na jejím místě stojí pension, restaurace či hotel. Nevím, jak to nazvat. Znám jen jedno takové
místo - leží na Šumavě a jmenuje se Bučina. Obě jsou stejně
krásná a středem pozornosti
milovníků přírody. Zamiluje si
je každý, kdo je jen jednou navštíví. Hezké dny všem, kdo se
rozhodnou je zde strávit, ať v
zimě či v létě, a zaposlouchat se
do bájí, kterými šumí okolní les.
František Šedivý, Řevnice

nevydali zkoušet pevnost ledu na řece,“ dodala Tesařová.
Mráz komplikoval práci například
řevnickým hasičům, a to při likvidaci požáru rodinného domu 27. 2. ve
Hvozdnici. „Šlo o požár střechy, půdy a části prvního patra budovy. Hasiči pracovali se sedmi vodními
proudy v dýchací technice. Protože
hašení probíhalo za silného mrazu,
docházelo k namrzání hadicového
vedení, vodních proudnic, terénu a
zorníků masek dýchacích přístrojů,
což snižovalo orientaci i pohyb a
masky musely být měněny,“ popsal
profesionální hasič Pavel Vintera.
„Vždyť jde o normální zimu. Nějak
si zhýčkaná civilizace odvyká, že v
zimě má být zima,“ reagoval na dotaz NN starosta Svinař Vladimír
Roztočil. Upřesnil, že ve Svinařích
žádné problémy nebyly, pouze paní
učitelky ze školky s dětmi výrazně
zkrátily procházky. Naopak školáci a
sportovci mrazy uvítali, a tak tamní
rybník Žába byl v odpoledních hodinách obsypán bruslaři. Od pondělí
27. 2. se bruslilo i na rybníčku pod
Selcem v Řevnicích. A od pátku 2. 3.
dokonce i na řece Berounce v Řevnicích »u vrbiček«.
Výrazné ochlazení na konci zimy se
nelíbí myslivcům. „Je začátek března, na světě už jsou třeba malí zajíčci.
Někteří kvůli mrazům nepřežijí. Na
sociálních sítích se objevily fotky
zvířecích obětí mrazů,“ uvedl řevnický myslivec Petr Povolný. Dodal,
že zajištění potravy pro zvěř není v
tuto dobu již nutné. Hlavní období
pro krmení připadá na podzim a začátek zimy. Pavla NováČKová

Koncert vítězů hostil Zámeček

Řevnice – Žáci hudebního oddělení ZUŠ Řevnice
se ve vší parádě představili na koncertě druhý
březnový den v domovském Zámečku.
Páteční podvečer nazvaný Koncert vítězů mezinárodních soutěží zahájila přednesem na zobcovou flétnu dvanáctiletá Kamila Kolářová, absolutní vítězka ve své kategorii okresního kola Soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje a postupující do krajského kola.
Poté co přednesla Sonatu C dur G. P. Telemanna,
chopila se klavíru a doprovodila talentované
houslistky Magdalenu a Annu Pawlicovy.
„Šestiletá Madlenka si hru na housle užívá, je radost se ni koukat. Zvládá skladby pro mnohem
starší hráče,“ chválí vyučující Lenka Kolářová
nejmladší účastnici letošní Mezinárodní houslové
soutěže Josefa Micky pod záštitou Václava Hudečka. Na tu se již příští týden vydá spolu se svojí
sestrou, osmiletou Aničkou, která v této nejtěžší
mezinárodní soutěži pořádané u nás v loňském
roce zvítězila. Vítězství si loni přivezla též z houslové soutěže Plzenecké housličky.
Houslové výkony se střídaly s flétnovým umem.
S ním se představili další vítězové okresního kola
Soutěže ZUŠ Barbora Stará a Vojtěch Brenner ze
třídy Kristýny Němečkové. Oba svými přednesy
na zobcovou flétnu potvrdili postup do krajského
kola a přítomné publikum ocenilo jejich skvělé
výkony. Arabesku č.1 od C. Debussyho na klavír
»vystřihla« opět Kamila Kolářová, taktéž vítězka
řady klavírních soutěží. Navíc se představila i jako citlivá korepetitorka pro kolegy houslisty. Doprovodila též svoji spolužačku Terezu Petrovou,
úspěšnou účastnici řady houslových soutěží včetně loňského celostátního kola Soutěže ZUŠ či
Mezinárodní soutěže Josefa Muziky.
Své kolegy v závěru koncertu podpořila studentka prvního ročníku Státní konzervatoře v Praze
Magda Routová, která přítomné ohromila procítěnou hrou.
Pavla Petrová
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Lidé dnes zlenivěli! tvrdí cestovatelka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Když už si musím vybrat, tak nejspíš
jsem vášnivá cestovatelka s literárními sklony. Nebo snad od každého
trochu...?
Vzpomeneš si ještě, jak se z novinářky stala spisovatelka?
Tak to si pamatuji přesně! Před lety,
když jsem působila v redakci Českého slova, mne vedoucí redaktor novinových příloh vyzval, abych vymyslela novou cestovatelskou rubriku. Pojmenovala jsem ji Kam značky nevedou, což byl později i název
první knihy. Tyto původně kratší autorské články upoutaly ředitelku Nakladatelství Lidové noviny natolik,
že mi nabídla jejich vydání v knižní
podobě. Musela jsem ovšem texty
rozšířit a navíc přidat i řadu dalších,
dosud neotištěných, zhruba asi dvě
stě stran. To už byla rozsáhlejší
práce, než jen novinové články.
Tvoje první kniha (a následně »seriál« knih) Kam značky nevedou
měla mezi čtenáři velký ohlas. Jak
tě napadlo vydat se za pozoruhodnostmi stranou »profláknutých«
turistických cest? A vážně jsi je
všechny navštívila osobně?
Po »neprošlapaných stezkách« mimo turistické značky jsem naštěstí
chodila už dávno předtím, než jsem
založila rubriku v novinách, z níž
později vznikla první kniha. Takže
jsem už měla náskok a v zásobě
spoustu míst. A opravdu jsem je
všechny osobně navštívila, na tom si
zakládám! Výlety i jejich plánování
dodnes patří k mým nejoblíbenějším
činnostem a z každé výpravy získávám další náměty.
Schválně: Kam značky nevedou v
dolním Poberouní či v oblasti severních Hřebenů a rozhodně stojí za to
tam vyrazit?
Zmíním aspoň dvě tajemná zákoutí
se zvláštní atmosférou, kam dosud
nevedou turistické značky. Nazařadila jsem je ani do mých knih. V dolním Poberouní je to osamělá hrobka
hraběcí rodiny Brandisových, ukrytá
v lese severozápadně od Řitky. A v
oblasti Hřebenů se zase nachází jiné
neobvyklé pietní místo: Zlaté dno,
věnované památce starých brdských
trampů. Bohužel před pár lety bylo
značně zdevastované, nyní se naštěstí obnovuje.
Kde je tvoje oblíbené místo mimo
turistické »dálnice«?
Na Kokořínsku a v Máchově kraji je
naštěstí plno nádherných lokalit stranou hlavních turistických tepen: labyrint skal pod horou Vlhošť a hrádkem Hvězda, Střezivojický Špičák s
okolím a mnohé další. Ráda se vracím i na Křivoklátsko, ke Karlově
Vsi a Branovu (Tři koule, Kouřimecká rybárna…) nebo k tajemným

Pošlete nám tip,
máme pro vás knihu
Máte také nějaké zajímavé místo v
Poberouní či na Podbrdsku, ke kterému nevedou turistické značky? Pokud ano, napište nám o něm - kde se
nachází a proč stojí za vidění. Své
tipy nám můžete posílat do konce
března na frydl@centrum.cz, nebo
dopisem na adresu redakce. Ten nejzajímavější oceníme podepsanou
knihou Ivany Mudrové Z Prahy všemi směry, kde je zaznamenáno několik výletů do našeho kraje. (mif)

NA CESTÁCH. Ivana Mudrová na jednom ze svých výletů.
lomům za Malou Amerikou na Berounsku. I když tam, bohužel, bývá o
sezoně příliš živo i mimo značky.
Po »značkách« následovala další
doslova záplava tvých titulů: Tajnosti českých hřbitovů, Pomníčky a
jejich příběhy, Prahou s otevřenýma
očima, Z Prahy všemi směry… Kam
chodíš na náměty? A vážně je v malém Česku tolik zajímavých míst?
Jsem přesvědčena, že zajímavých
míst v Česku zbývá ještě mnoho –
jen je objevit! Pečlivě pročítám starší turistickou i jinou literaturu, studuji mapy i internet… Ale náměty si
mě často najdou zcela samy! Už se
mi víckrát stalo, že jsem na cestách
potkala ve správný čas správné lidi,
kteří mně poradili, co tam stojí za
zhlédnutí. Nebo jsem i zabloudila a
díky tomu narazila na neobvyklé zákoutí, které jsem původně neměla
vůbec v plánu. Ovšem spoléhat pouze na takovéto šťastné náhody nelze,
proto je důkladná příprava cesty
před výletem důležitá.
Našemu kraji jsi věnovala řadu kapitol ve svém čtyřdílném cyklu Z
Prahy všemi směry. Kam k Berounce či na Podbrdsko se s Tebou
mohli čtenáři vypravit?
Ve druhém dílu Z Prahy všemi směry čtenářům například nabízím (kromě procházky starým Berounem) i
rozsáhlou kapitolu Zlá minulost vápencových lomů, v níž uvádím strašidelné legendy, opřádající Malou i
Velkou Ameriku. Podivuhodná, ale i
nebezpečná místa. Tuto oblast mám

Foto ARCHIV

ve zvláštní oblibě a kdykoliv se tam
vrátím, ožívají pozapomenuté zážitky z mých někdejších skautských a
trampských výprav. Současně ale v
knize zmiňuji i novější příběhy týkající se lomu Mexiko s pomníkem politických vězňů. A nechybí ani upozornění na malebný židovský hřbitov v Mořině.
Tvoje »turistické« knihy jsou velmi
oblíbené, a to přesto, že – mám zato
– stále ubývá lidí ochotných chodit
na výlety po svých. Nebo se pletu?
Bohužel to tak asi vážně bude. I mně
se zdá, že lidé dnes zlenivěli. Radši
volí cestu autem, jelikož by chtěli
všechno vidět hned a pokud možno
co nejrychleji. Na lesních cestách
stále častěji potkávám bezhlavě se
řítící cyklisty, kteří jen počítají kilometry, aniž by vnímali krásu okolí, o
skrytých zákoutích ani nemluvě.
Vysvětlit to nedovedu - a ani to nechápu. Není přece nic hezčího, než
pěší procházka půvabnou krajinou…
Naštěstí stále zůstávají lidé, kteří na
výlety chodí po svých. A nejen ti
starší, ale i mladí...
Ty se ovšem neomezuješ pouze na
tuzemské luhy a háje, část své literární tvorby jsi věnovala toulkám
po zahraničí. Kam jezdíš nejraději,
prozraď, a proč?
Favoritem mých zahraničních toulek
jsou Britské ostrovy, kde jsem získala i materiál pro knihy Tři anglické
lásky (po stopách románů slavných
anglických spisovatelek) a Tajnosti
skotské metropole (Edinburgh). V

posledních letech mě nejvíc uchvátilo Irsko. Fantastická krajina, opředená tajemnými příběhy – přesně to, co
miluji. Moře, skály, megality, posvátné studánky, zříceniny klášterů… Irové jsou nám i povahou bližší než Angličané či Skoti a máme i
podobnou historickou zkušenost malého národa utlačovaného mocnými
sousedy. Jistě i proto se tam cítím víc
doma, než jinde ve světě. A ta jejich
nádherná živá muzika a tanec - o výborném pivu nemluvě! V Irsku se mi
líbilo úplně všude, nejvíc v bizarní
vápencové krajině Burren, na Aranských ostrovech a v Connemaře.
Je nějaké místo, ať už v Česku, nebo ve světě, kde jsi ještě nebyla, ale
určitě by ses tam podívat chtěla?
V Čechách bych ráda důkladněji
prozkoumala Novohradské hory,
které mi stále nějak unikají. A v zahraničí se chci podívat do Severního
Irska – nejen na proslulý čedičový
Obrův chodník, ale také na ostrůvek
Boa island s tajemnými sochami,
trochu připomínajícími kultovní
stély na Velikonočním ostrově. V Irské republice mě lákají také nejodlehlejší kraje Donegal a Sligo, s posvátnou stolovou horou Ben Bulben.
Určitě nezahálíš a pod rukama už
se ti rodí nová kniha. O čem bude a
pozveš jejím prostřednictvím čtenáře i do našeho kraje?
Máš pravdu, nějaký čas už pilně pracuji na nové knize věnované Irsku.
Je to ovšem běh na dlouhou trať - na
mnohá místa se teprve chystám. Musím v Irsku vidět vše na vlastní oči a
nechat to působit. Ale ani váš kraj
nezůstane stranou! Dostala jsem nabídku k práci na publikaci pro Nakladatelství Lidové noviny: průvodce
po lokalitách spjatých s působením
sv. Ludmily. Tam samozřejmě nesmí
chybět Tetín. Téma se mi líbí, a tak
by, doufám, mohla vzniknout pozoruhodná knížka. Navíc bych se ráda
časem vrátila k pomníčkům na území středních Čech, neboť ty jsem zůstala čtenářům trochu dlužna. A pokud se to podaří, tak jistě dojde ještě
i na vaše Hřebeny a Poberouní…
Miloslav FRÝDL

Ivana MUDROVÁ

- narodila se v Praze, kde v současnosti žije s dlouholetým přítelem
- v roce 1979 odmaturovala na Střední ekonomické škole/obchodní
akademii v Praze
- část života strávila na Kokořínsku,
později v okrese Praha-východ
- první cestopisné články publikovala v časopise Turista na cestu v 80.
letech 20. století
- pracovala jako redaktorka, redigovala stránky věnované cestování a
historii; za nejvýznamnější pokládá
své působení v přílohách Českého
slova a Večerníku Praha
- v roce 2004 vyšla v Nakladatelství
Lidové noviny její první kniha Kam
značky nevedou, celkem vydala
osmnáct titulů
- pracuje jako spisovatelka a novinářka na volné noze
- kromě psaní, turistiky a cestování
miluje hudbu, literární historii, poezii a výtvarné umění. Cvičí jógu, občas si ráda zavesluje na loďce
- má dvě dcery a je babičkou dvou
vnuček
- životní heslo Dál svou cestou!
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Ráda vzpomínám na taneční čaje...
ŘEVNICKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KLÍČEK FINIŠUJE S PŘÍPRAVAMI NA SVŮJ SEDMNÁCTÝ PLES
Řevnice - Ples folklorního souboru
Klíček a ZŠ Řevnice bude v březnu jediným plesem, který se uskuteční na tanečním parketu místního Lidového domu. Koná se v sobotu 24. března od 19.30 hodin,
letos již posedmnácté.
„Ples začínáme připravovat brzy po
skončení toho předcházejícího. Vybíráme choreografie, kostýmy, na
soustředění pak nacvičujeme kroky.

Každý, kdo ples pořádá, má svoji
charakteristiku - u nás to je možnost
si zatančit společenský tanec. To přitáhne ty správné lidi, kteří to ocení.
Jak se změnila plesová sezona oproti konci 20. století?
Dříve bylo tanečních akcí mnohem
více. Byly takové lidovější, veselejší, připomínaly spíš taneční zábavu.
Mně ale na tom vadilo většinou zakouřené prostředí. Tančit se začínalo
až po posilnění alkoholem a končilo
se později v důsledku téhož. Ráda
ale vzpomínám na taneční čaje a plesy, které pořádaly taneční kurzy.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

7. 3. 20.00 S LÁSKOU VINCENT
9. 3. 17.30 PRAČLOVĚK
9. 3. 20.00 JÁ, TONYA
10. 3. a 17. 3. 13.45 VČELKA MÁJA:
MEDOVÉ HRY
10. 3. 15.30 ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
10. 3. 17.30, 17. 3. 20.00 TÁTOVA VOLHA
10. 3. a 16. 3. 20.00 (Pá 17.30) PREZIDENT BLANÍK
11. 3. 15.00, 17.30, 20.00 Oscarová neděle
14. 3. 20.00 HMYZ
16. 3. 20.00 BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM
ZABIL HITLERA
17. 3. 15.30 CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ
17. 3. 17.30 TOMB RYDER

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

(vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
6. 3., 12. 3., 14. 3. 17.30 (Po 20.00)
BLACK PANTHER (St 3D)
6. 3. 20.00 LADY BIRD
7. 3., 19. 3., 21. 3. 13.45 PŘÍŠERÁKOVI
7. 3. 17.30, 21. 3. 20.15 VĚČNĚ NEVĚRNÁ
7. 3. a 19. 3. 20.00 WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
8. 3. 15.30 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
8. 3., 10. 3., 16. 3. 17.30 (Čt 18.30) PŘÁNÍ SMRTI
9. 3. a 12. 3. 17.30, 10. 3. a 16. 3. 20.00,
18. 3. 18.30 TÁTOVA VOLHA
9. 3. 20.00 PREZIDENT BLANÍK
10. 3., 12. 3., 18. 3. 15.30 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
11. 3. 15.30 TRIKY S TRPASLÍKY
11. 3. a 14. 3. 18.30 (St 20.00) PADESÁT
ODSTÍNŮ SVOBODY
13. 3. 18.30 S LÁSKOU VINCENT
14. 3. 15.30 COCO
15. 3., 17. 3. a 20. 3. 18.30 (So 20.00, Út
17.30) TOMB RAIDER
16. 3. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
17. 3. 15.30 PRAČLOVĚK
17. 3. 17.30 CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ
19. 3. 17.30 NOČNÍ HRA

Tipy NN

PLES. Ludmila Chroustová na jednom z plesů Klíčku. Foto NN M. FrÝDL
Největší část přípravy ale nastává po
Vánocích,“ říká vedoucí souboru
Ludmila Chroustová.
První ples se konal v roce 2002.
Změnilo se od té doby něco v jeho
organizaci?
Zachováváme od počátku stejný
program: zařazujeme uvítací přípitek, předtančení dětí, tombolu, koláčkovou dámskou volenku, tanec
podle tanečního pořádku se zapisováním tanečníků, losování hlavní
ceny. Hlavně hosté vědí, že si na našem plese zatančí čaču, rumbu, sambu, waltz, slowfox, tango... Změny
byly v průběhu let minimální.
Je třeba těžší sehnat kapelu nebo
sponzory?
Sehnat taneční orchestr a zaplatit ho
je nejnáročnější. Každý rok jsem by-

la ve velkém stresu, že se nepodaří
zaplatit všechny náklady. Reprodukovaná hudba nám to po dva poslední roky značně usnadnila a tanečníci
byli velmi spokojeni. Letos se podařilo sehnat kvalitní taneční orchestr v
menším obsazení, a tak jsme se opět
rozhodli pro živou muziku.
Některé spolky s pořádáním plesů
přestaly. Čím to, že vám to pořád jde?
Stále mě dojímá, jak lidé, kteří z plesu odchází, nám děkují za krásný zážitek. Říkají, že je to jejich nejhezčí
ples v sezoně. Chtěla jsem už několikrát skončit, ale tohle mne stále drží. Jsem ráda, že i děti zažijí krásnou
atmosféru se společenskou úrovní a
určitou noblesout. Důležité je i to, že
to děláme pro nás všechny. Ta milá,
»rodinná« atmosféra je všude znát.

Přijďte si vyrobit skákajícího strašidláka

Jarní tvoření pro děti i rodiče pořádá 21. března od 16 do 18.00 hodin KanclíkObchůdek v Dobřichovicích.
Chcete uvítat jaro vlastnoručně vyrobenou hračkou? Přijďte si vytvořit jarního skákacího strašidláka pod vedením výtvarnice Dády Hynkové. Budeme pracovat s barvami, hadříky, jehlou a gumičkou. Akce je určená pro malé děti v doprovodu dospělého a samostatně pro děti od šesti let. Vstupné:
200Kč/dítě, sourozenecká sleva 50 Kč. Účast je třeba si zarezervovat na:
http://www.supersaas.cz/schedule/elmavia.
Pavla KRÁTKÁ, Lety

Karnevalem provázel klaun a růžový pejsek

KINO RADOTÍN
6. 3. 17.30 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
6. 3. 20.00 POTVORA
7. 3. 17.30 JÁ, TONYA
7. 3. 20.00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
8. 3. a 14. 3. 17.30 (St 20.00) RUDÁ VOLAVKA
8. 3., 13. 3., 15. 3. a 17. 3. 17.30 (Čt
20.00) TÁTOVA VOLHA
9. 3. 17.30 TRIKY S TRPASLÍKY
9. a 15. 3. 20.00 (Čt 17.30) LADY BIRD
10. 3. 15.30 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ
HRY
10. 3. 17.30 ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
10. 3. 20.00 WINCHESTER: SÍDLO
DÉMONŮ
11. 3. 16.00 RUSALKA - záznam opery
13. 3. 20.00 DARKLAND
14. 3. 10.00 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
14. 3. 17.30 EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
16. 3. a 21. 3. 17.30 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
16. 3. a 20. 3. 20.00 (Út 17.30) TLUMOČNÍK
17. 3. 15.30 PRAČLOVĚK
17. 3. a 21. 3. 20.00 TOMB RAIDER
– PROSTOR

Třetí dětský karneval pořádali 18. února ve svinařské hospodě U Lípy Mopedisti Svinaře. Při veselé muzice a všeobecném nadšení dětí i jejich doprovodu si caparti zaskotačili a zasoutěžili. Odpolednem a soutěžemi je
provázel klaun a růžový pejsek. Masky byly veselé a u těch nejmenších velice roztomilé. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, za dárky pro děti a ženám ze Svinař za pečené odměny při soutěžích. Těšíme se za rok nashledanou! Text a Jitka a Karel VeVerKoVi,

* Ondřej Ruml zazpívá písně J.
Ježka a V+W v aranžích M. Benka i
M. Hloucala 6. 3. od 19.30 v kině
Řevnice. Zpěváka doprovodí Matej
Benko Quintet. Zazní i písně »na hubu« z posledního Rumlova alba se
stejným názvem. Vstupné 360/300,
v předprodeji 330/280 Kč.
(luk)
* Komentovaná prohlídka výstavy
Za bílým zlatem aneb Bavlna a její
využití v domácnostech našich předků se v Muzeu Českého krasu Beroun uskuteční 8. 3. od 17.00. Výstava je přístupná do 18. 4.
(pez)
* Lenka Dusilová s kapelou Baromantika představí svůj repertoár 9.
března od 18.00 v Clubu Kino Černošice. Místa pouze k stání.
(vš)
* Skupina Lety Mimo po roce zavítá do Černošic, spolu s ní v Clubu
Kino 10. 3. od 20.00 zahrají uskupení M.Z.H. a Relaps.
(vš)
* Pražský hradčanský orchestr
přiveze 11. 3. do Černošic prvorepublikové písničky, staropražské a
staročeské hity i oblíbené písně T.
G. M. Koncert v Clubu Kino začne
v 18 hodin.
(vš)
* Zpěvačka Diva Baara představí
svůj repertoár na pomezí popu, jazzu a intimního písničkářství s prvky
elektroswingu 14. 3. od 19.30 v
zámku Dobřichovice. Vstupné
200/150 Kč. Andrea KUDRNOVÁ
* Hudební žánr Ethno-Flamenco
představí Shabab Tolouie trio 15.
března od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* »Kabaretoidní« představení Nové TV uvede Kočovné divadlo Ad
Hoc 16. 3. od 19.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín.
(dar)
* Syn Karla Černocha, moderátor,
pilot dopravních letadel a bývalý
politik Marek Černoch vystoupí s
kapelou Angels v černošickém Clubu Kino 16. 3. od 20.00.
(vš)
* Pohádku Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce sehraje Divadlo Kasperle 17. 3. od 15.00 v KS
U Koruny Radotín.
(dar)
* Kapela Roxette revival zahraje
17. 3. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Poněkud upravený děj pohádky
Malá mořská víla nabídne představení Jakuba Hojky a Petry Bařtipánové 18. 3. od 16.00 v černošickém
Clubu Kino.
(vš)
* Tvoření ze slaného těsta nabízí
dílnička Miluše Šímové, která bude v
berounském Muzeu Českého krasu
otevřena 17. 3. od 9 do 16.30. (pez)
* 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

NA CESTĚ. Družina bájného vladyky při zastávce ve Vižině.
Foto Jana FIALOVÁ

Horymír vezl pozdrav
První březnovou sobotu se konala
Horymírova sváteční jízda, kterou
organizoval spolek Jízda svobodných rytířů. Družina bájného vladyky na koních vyrážela v ranních hodinách z Neumětel a mířila do Radotína. Trasa jezdců vedla přes Vižinu, a tak se místní obavatelé sešli
u lesa, aby je pozdravili. Připravili
pro ně malé pohoštění, prohodili pár
slov a zpříjemnili si tak navzájem
sobotní ráno. Kolem čtvrté Horymír
dorazil do Radotína a před stovkami
diváků předal zdejšímu starostovi
pozdrav od jeho neumětelského kolegy.
Jana FIAlová, vižina

NA »KONEČNÉ«. Horymír v cíli svého celodenního putování, na náměstí
Petra a Pavla v Radotíně.
Foto NN M. FRÝDL

Výherce dostal hasicí přístroj
VŠERADIČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI PO ČTVRT STOLETÍ USPOŘÁDALI PLES
První hasičský ples se konal v sobotu 17. února v sále všeradické restaurace Na Růžku. Podle informací a
vzpomínek pamětníků se poslední
hasičský ples uskutečnil před více
než 25 lety, tedy ještě před zánikem
tehdejšího sboru.
Myšlenka obnovit hasičské plesy ve
Všeradicích přišla hned poté, co
jsme začátkem loňského roku sbor
obnovili. Do té doby jsme měli jen
výjezdovou jednotku. Ta funguje i
nadále, již od roku 2009.

V den plesu začali hosté přicházet již
před 20. hodinou a pak vše vypuklo.
K tanci a poslechu hrála kapela Spektrum. Netrvalo dlouho a taneční
parket se zaplnil prvními tanečníky.
Věříme, že se všichni hosté příjemně
bavili a večer si patřičně užili.
Pro návštěvníky plesu bylo připravené občerstvení i velmi bohatá tombola, která čítala přes dvě stě cen.
Hlavní cenou tomboly byl hasicí přístroj a nutno říci, že výherci přinesl
velkou radost.

První tmaňský masopust se vydařil nad všechna očekávání
Tmaňský 1. Masopust, který v únoru uspořádalo Dětské centrum Světlušky při Církvi československé hu-
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sitské ve Tmani, se vydařil nad
všechna očekávání.
Akci za Obecní úřad ve Tmani za-

hájila učitelka Miroslava Kepková:
předala Masopustovi vozembouch žezlo vlády nad obcí pro toto odpoledne. Průvod byl velice pestrý,
všichni se dobře bavili, masky navštívily i místní Dům pečovatelské
služby a pak pokračovaly obcí s kapelou Třehusk, která roztančila nejen medvěda. Ten vyzval k tanci
každou hostitelku.
Děkujeme obecnímu úřadu za finanční příspěvek, kapele Třehusk za
hudební doprovod akce, všem zúčastněným za úžasnou atmosféru a
krásné masky, hostitelům za skvělé
speciality a milé přijetí. Podařilo se
obnovit tradici, udělat dětem i těm
nejstarším radost. Ještě se umíme
bavit! Přejeme klidnou dobu postní,
v níž můžeme přemýšlet co zlepšit v
sobě, co mezi sebou a co ve vztahu
ke svému okolí. Požehnaný každý
krok ke světlu - k lásce.
Jana Šmardová Koulová, Tmaň
Foto NN M. FRÝDl

Účast na plesu byla nad naše očekávání. Bavit se s námi přišlo téměř sto
hostů. Nejen proto bychom rádi v
tradici pokračovali - tímto vás zveme na II. hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 16. 2. 2019.
Děkujeme těm, kteří se podíleli na
přípravách plesu. Speciální poděkování patří všem, kteří věnovali dary
do tomboly, nebo si zakoupili vstupenky i přesto, že se plesu nemohli
zúčastnit.
Tomáš ČERvENÝ,
SDH všeradice

Na turnaji si zahrají
tři stovky fotbalistů
Všeradice - Dvaatřicet družstev, což
znamená více než 320 hráčů, se zúčastní pátého ročníku Zámeckého
fotbalového turnaje, který se uskuteční 24. a 25. března v areálu Zámeckého dvora Všeradice.
„Myslím si, že takto velký a kvalitně obsazený turnaj je na Berounsku
jediný,“ sdělil jeho organizátor Michal Vitner s tím, že dvoudenního
žákovského klání se mimo jiné zúčastní týmy Bohemians Praha, Slavia Praha, Slovan Velvary, Admira
Praha, FK Králův Dvůr, FK Hořovicko, TJ Karlštejn či SK Dolní
Chabry. „Mám přislíbenou účast
bývalého extraligového brankáře
Radka Sňozíka s jeho brankářskou
školou a také pár stánků se sportovními věcmi,“ prozradil Vitner.
V sobotu 24. 3. dopoledne změří síly ročníky 2005 (a mladší), odpoledne 2009, v neděli dopoledne ročníky 2007 a odpoledne 2011. (mif)
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VELIKONOCE

NA ZÁMKU V MNÍŠKU POD BRDY
29. 3. - 2. 4.
ZÁBAVA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
čtvrtek 29. 3. Pohádkové prohlídky s princeznou Aničkou
pátek 30. 3. Putování za zámeckými skřítky
sobota 31. 3. Pohádkové prohlídky s královnou Elsou
Prohlídky o zámeckých strašidýlkách
neděle 1. 4.

Pohádkové prohlídky s královnou Elsou

pondělí 2. 4. Putování za zámeckými skřítky
Dospělí návštěvníci se mohou těšit na prohlídky prvorepublikových
interiérů. Uvidíte reprezentativní salóny a soukromé pokoje.
Je pro vás připravena vyhlídka z věže.

VELIKONOČNÍ VESELICE 31. 3.
! ŘEMESLNÝ JARMARK od 10:00
! ŠERMÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ V PODÁNÍ SKUPINY ALOTRIUM
! VYSTOUPENÍ SKUPINY IRIS – ,,NÁVRAT KNIHOMOLA
! ANEB KNIHY VRACÍ ÚDER“ od 14:00
! KAPELA TŘEHUSK od 10:30 do 11:30
! HUDEBNÍ SKUPINA PATRONKY
! FLAŠINETÁŘI od 12:00 do 15:00
! PAŠIJOVÉ HRY A ČTENÍ Z BIBLE
! POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY S KRÁLOVNOU ELSOU
! PROHLÍDKY O ZÁMECKÝCH STRAŠIDÝLKÁCH
! VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ VE VÝTVARNÉM ATELIÉRU
! KOUZELNÉ SKLEPENÍ A VYHLÍDKA Z VĚŽE

www.zamek-mnisek.cz
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

PRO KARLŠTEJN. Na desátém Koncertu pro Karlštejn zahrál a zazpíval Miroslav Paleček (vlevo) i skupina Nezmaři.

Míra tentokrát pozval Nezmary
V RESTAURACI U JANŮ SE KONAL DESÁTÝ KONCERT PRO KARLŠTEJN
V neděli 18. února jsme se sešli v
místní restauraci U Janů, kde se konal již desátý koncert pro Karlštejn.
Pořádá ho písničkář Miroslav Paleček ve spolupráci s Karlštejnským
kulturním sdružením.
Jako vždy nás Míra i tentokrát velmi
potěšil. Jeho podání písní V+W+J
tzv. »ježkárny« je vždy obrovský zážitek. I jeho vlastní hity, jako Petřínská rozhledna, Na věky tu přeci nejsi
nebo Každej je nějakej, stojí za poslech. Melodičnost a hlavně srozumitelný jazyk musí každého posluchače oslovit. Však ho zcela zaplněný sál odměnil obrovským potleskem. A pak nastoupil host večera -

Vinaři chystají novinky

Ve vinicích kolem Karlštejna pomalu dokončujeme zimní řez. Minulý
týden jsme však museli práci přerušit - řez není vhodné provádět při
teplotách nižších než -5 stupňů a
rtuť teploměru klesala mnohem níž.
Mrazy, které ještě před pár dny panovaly, mohou poškodit zejména
mladé jedno až dvouleté výsadby,
starší zdravé keře snáší teploty až
do -20 stupňů, kdy dochází k vymrzání oček. Záporné teploty do -15
stupňů vinicím paradoxně i prospívají, neboť dochází k úhynu celé řady patogenů - mráz likviduje přezimující roztoče v kůře, mycelium
padlí na jednoletém dřevě atd.
Po dokončení řezu bude následovat
oprava opěrné konstrukce (drátěnky), oprava plotů a další podobné
práce. Až denní teplota přesáhne 8
stupňů, začneme s vyvazováním
kmínků a tažňů. (Dokončení na str. 8)

Nezmaři. Tato skupina patří ke stálicím naší hudební scény. Hrají folk,
trampské písničky i country. Letos
skupina oslaví už čtyřicet let svého
působení.
Svoji oslavnou »šňůru« začali právě
u nás, v Karlštejně. Ve svém vystoupení vzpomněli na Michala Tučného, Waldemara Matušku a další
skvělé interprety. Tonda Hlaváč přišel se zlomenou rukou, takže vystoupení s kytarou si musel odepřít,
ale jeho hlas vše napravil. Úžasný
byl i Pavel Jim Drengubák, který
velmi vtipně celý večer komentoval,
a to ani nemluvím o tom, jak bravurně hraje na basu. Výborné výkony

podával kytarista i zpěvák Pavel Zajíc a skutečnou ozdobou večera byla
Šárka Benetková, klávesistka s nádherným hlasem. Nechtěli jsme je pustit z pódia, museli přidávat - a musím říci, že velmi ochotně. Je to prima parta lidí, kteří dovedou rozdávat
radost, je opravdu velmi krásný pocit slyšet je takto naživo.
Děkuji Mirkovi Palečkovi, že je pozval mezi nás a vůbec, že se tyto akce konají. Poděkování patří i Karlštejnskému kulturnímu sdružení za
podporu a zvukaři Pavlu Blaženínovi. Už se těšíme na příští rok a jsme
zvědavi, koho Mirek pozve.
Jitka ŠveCová, Hlásná třebaň
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Foto Jitka ŠVECOVÁ

Karlštejnské aktuality
* Rocková kapela tenemit zahraje
v rámci XVII. Karlštejnského rockování 10. 3. od 20.00 v místní restauraci U Janů. Vstup 100 Kč. (mif)
* Zájezd do pražského Divadla Hybernia na pohádkový muzikál Královna Kapeska pořádá 18. 3. Městys
Karlštejn. Odjezd z centrálního parkoviště ve 13.00. Představení je určeno přednostně obyvatelům Karlštejna. Cena 250 Kč včetně dopravy,
rezervace na úřadu městyse. (per)
* Geologickou exkurzi organizuje
24. března Správa CHKO Karlštejn.
Sraz je v 9.45 na zastávce autobusu
MHD v Lochkově. Trasa měřící 12
km povede přes Lochkovský profil,
Zmrzlík a Radotínské údolí. Info na
www.ceskykras.ochranaprirody.cz.
Hana HofMeisteRová

Vinařský bál: menší účast, výborná společnost i zábava
Již sedmý ročník Vinařského bálu roztančil v sobotu 24.
února restauraci Koliba Eliška v Karlštejně. Vzhledem k
mrazivému počasí byla menší účast, ale i tak se sešla výborná společnost, která se skvěle bavila. Bál opět moderoval úžasný Petr Jančařík, bez kterého už si to ani neumíme představit.
Na začátek bálu moderátor spolu s organizátorem Richardem Kolkem uvedli vědomostní kvíz s otázkami na
»osmičkové« roky. Hned u první otázky zazněla odpověď dříve, než ji Petr stačil položil. Aby ne, když ji ohlásil slovy: „Máme tu první otázku, týká se Karlštejna...“
V tu chvíli se ozvalo: „1348!“ Samozřejmě - bylo to správně. I další dvě otázky zvládli hosté hravě. Odměnou
výhercům byla láhev výborného vína.
K tanci hrála kapela Premium Band a měla takový úspěch, že se pravděpodobně objeví i na dalším bále. V
tradičním losování ze vstupenek vyhráli manželé Kantorovi pozvání na natáčení rozhlasového pořadu Petra
Jančaříka do Divadla Alfa v Plzni. Výherce tam také čeká nahlédnutí do zákulisí a malé pohoštění.
Naopak velké poděkování patří sponzorům a všem, kteří
přispěli k pohodovému večeru. Tak zase za rok!
Martina Mottlová, Karlštejn

NA BÁLE. Autorka článku (vpravo) s moderátorem bálu
Petrem Jančaříkem.
Foto Richard KOLEK
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Po Karlíčkovi jsme ochutnali Viléma
KARLŠTEJNŠTÍ MUZIKANTI A JEJICH PŘÁTELÉ SE K »HRANÉ« TENTOKRÁT SEŠLI VE SKLENÍKU
V minulém Karlštejnském zpravodaji jsem se
zmínila o tom, že se místní muzikanti a jejich
kamarádi začali scházet v nové hospůdce U Mlsné
huby. Tentokráte nás do své restauračky Karlštejnská terasa, alias Skleník pozval Michal Skoumal. A nejen na »hranou«, ale i na zabijačkové hody. To jsme si nemohli nechat ujít.
A stálo to opravdu zato! V nabídce byla nejen
»klasika«, jako prdelačka, sekaná, jelita, jitrnice
nebo tlačenka, ale i šest úžasných omáček a masíček. Já například ochutnala křenovou, svíčkovou
a šípkovou. Přitom jsem si vzpomněla na nezapomenutelný film Slavnosti sněženek - docela jsme
se přitom zasmáli. Musím pochválit také Jirku
Chybu za jeho vynikající pivo Karlíček. A když
Karlíček došel (všichni si mlaskali), nabídl nám
Michal jeho Viléma. Dle pivařů též výborný »materiál«. Nemělo to chybu - to se nám to pak zpívalo a hrálo. Sešlo se osm muzikantů: kytary,
banjo, housle, basa, mandolína a moje oblíbené
»ukulele«, které podle odborníků je také banjo.
Hrálo se a zpívalo až do pozdních večerních hodin. Michal obcházel a poslouchal a bylo vidět, že
má radost z podařeného večera. Však jsme ho také
všichni ocenili, jako skvělého hoteliéra, což mu
udělalo velkou radost. Moc se nám večer líbil,

NA HRANÉ. Karlštejnští muzikanti při muzicírování ve Skleníku.
Foto Jitka ŠVECOVÁ
všichni jsme si to pěkně užili a už se těšíme na jo, už aby se ten kuřácký zákon trošku usměrnil...
další hranou. Ať už ve Skleníku, nebo U Mlsné Je to prima pocit, když se můžeme každý pátek
huby. Michal nám ještě nasvítil schody svíčkami, někde sejít a pěkně si zahrát i zazpívat. Díky Miaby nešťastní kuřáci nepopadali na schodech, chale, byl to velmi povedený večer, na jedničku s
když už jsme byli nuceni chodit kouřit ven. Jo, hvězdičkou. Jitka šVeCOVÁ, Hlásná Třebaň

Děti za krásné masky dostaly medaile

Výletníci překonali pavučinu

Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem.
Pojďte všichni rychle dál, máme tady karneval...
V úterý 27. února jsme v karlštejnské školce měli dlouho očekávaný dětský
karneval. Děti se na něj moc těšily. Do školky přišly v super maskách a
užily si prima zábavu. Soutěžilo se, hodovalo, tančilo a bylo veselo. Za
krásné masky si děti domů odnesly pravé zlaté medaile a do budoucna určitě i krásnou vzpomínku.
Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ,
MŠ Karlštejn

Na začátku února se vydala skupina
cestovatelů z Karlštejna, Litně a
Králova Dvora na výlet do Prahy.
Naším cílem byla návštěva Muzea
Karla Zemana a procházka starým
městem.
Zaměstnanci Střediska volného času
Domeček Hořovice objednali pro
děti program v rámci akce Ledová
Praha. Počasí bylo příjemné, a tak
jsme se prošli parkem kolem Vltavy
ke Karlovu mostu. Mezi starobylými domy pod »kamenným« mostem
je ukryto malé muzeum plné zajímavostí a vzdělávacích soutěží pro
děti.
Vůbec nám nevadilo, že se vlastně o
pololetních prázdninách, kdy se výlet uskutečnil, musíme učit a lámali
jsme si hlavu nad závěrečnou šifrou,
podle níž jsme dorazili až k podmořskému pokladu. Cesta na Malostranské náměstí nás dovedla k muzeu
pražských pověstí a strašidel. Zde
jsme moc dlouho nezůstali - trochu
jsme se báli.
Vše se urovnalo na dětském hřišti

K POKLADU CESTOVATELE DOVEDLA ŠIFRA
pod Petřínem, kde jsme přemohli
obří pavučinu. Děti si výlet užily a
domů si odvezly spoustu příběhů na
vyprávění. Těšíme se na další společné zážitky.
eva KnOPOVÁ,
Domeček Karlštejn

Vinaři přichystali
»panenské« novinky
(Dokončení ze strany 7)
Ve sklepním hospodářství finišuje
výroba vín ročníku 2017. Kromě
řady tradičních přívlastkových vín
se zákazníci mohou těšit i na některé novinky - panenská vína z odrůd
Solaris a Cabernet Cortis (které
jsme vysazovali před třemi lety na
Vrších), Muškát moravský, Auxerrois atd. Tradiční víno Eliška z ročníku 2017 je již v prodeji v naší prodejně, ostatní vína se budou lahvovat v průběhu dubna a následně
budou uváděna do oběhu.
Zdeněk Beneš, Výzkumná
stanice vinařská Karlštejn

Hannachi Basem si na jaře nezahraje, vyřadilo ho zranění nohy
KARLŠTEJNŠTÍ FOTBALISTÉ ZÍSKALI DVĚ POSILY Z PLZEŇSKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU
Do závěrečné fáze zimní přípravy
vstupují karlštejnští fotbalisté. Spokojenost panuje s tréninky v dobřichovické hale, kde byla účast hojná.
Špatnou zprávou je však vážné zranění navrátilce Hannachiho Bassema, který si v jednom z tréninků na
umělce ošklivě poranil pravou nohu
a jarní část pro něj skončila. Do týmu se však povedlo přivést ofenzivní posily. Dvojice Michal Slowik a
Václav Mráček, která naposledy působila v Rozvadově, tedy v plzeňském krajském přeboru, se představila už v prvním přípravném utkání
proti Bílé Hoře, a prezentovala se
kvalitním výkonem. Karlštejn zvítězil nad pražským soupeřem 6:3,
branky stříleli: Rulf 2, Jung 2, Mráček a P. Kučera z penalty. Do přípravy se zapojila i další posila Marek

Čermák, o případných dalších příchozích hráčích se jedná. Fotbalisté
z podhradí už netrpělivě vyhlížejí
příznivější počasí a s ním spojené
zahájení tréninků na karlštejnském
hřišti. Michal šAMAn, Karlštejn

NA UMĚLCE. Fotbalisté Karlštejna při jednom ze zimních tréninků na
umělé trávě.
Foto ARCHIV

Rozpis mistráků jaro:
24. 3. 15:00 Tetín - Karlštejn
31. 3. 15:00 Neumětely - Karlštejn
7. 4. 16:30 Karlštejn - N. Jáchymov
15. 4. 16:30 Broumy - Karlštejn
21. 4. 17:00 Karlštejn - Hořovicko B
28. 4. 17:00 Chyňava - Karlštejn
5. 5. 17:00 Karlštejn - Stašov
12. 5. 17:00 Drozdov - Karlštejn
19. 5. 17:00 Karlštejn - Tlustice
26. 5. 17:00 Osek - Karlštejn
2. 6. 17:00 Karlštejn - Trubín
10. 6. 17:00 Beroun B - Karlštejn
16. 6. 17:00 Karlštejn - Zdice
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 3/2018 (153)
Jirka dorazil s drumbeny
Za osovskými školáky přijel lektor kolektivního bubnování Jirka se svými drumbeny. Na každého čekal barevný buben a
pod Jirkovým vedením jsme se společně
pustili do bubnování. Byl to neobyčejný
zážitek, kdy pod našima rukama vznikaly ohromující rytmy. Užili jsme si to, někteří odvážlivci si vyzkoušeli i roli dirigenta. Soňa KocmanoVÁ, ZŠ osov

Osovské aktuality

* na exkurzi do plzeňského pivovaru
Pilsner Urquell zve obec Osov. Odjezd
autobusem 24. 3. v 9.00 od obecního úřadu. Cena včetně degustace 200 Kč, senioři, držitelé ZTP a studenti 120 Kč. Přihlášky na OÚ přijímají pí Slánská a Bolinová.
marie PLEcITÁ
* Do projektu Veselé zoubky se v rámci
prevence zdraví zapojili prvňáčci ZŠ
Osov. Mohli si vyzkoušet, jak správně
pečovat o svůj chrup, povídali si o správném čištění zubů i o tom, co zubům prospívá a škodí. Za zvládnutí všech úkolů si
děti domů odnesly preventivní taštičku s
produkty péče o chrup.
(sok)

SPOLEČNÉ BUBNOVÁNÍ. Osovští školáci si vyzkoušeli hru na drumbeny.

Foto Eva NÁDVORNÍKOVÁ

Masopust zahájila fraška o vysloužilci
MASEK LETOS DO OSOVA DORAZILO NA ČTYŘICET, JEJICH ŘADY NEJVÍC ROZŠÍŘILI HOSTÉ Z VIŽINY

MEDVĚDÁŘKA. Průvod vedla Jana Červená. Foto Marie PLECITÁ

Masopust se v Osově konal 3. února.
Stejně jako loni byli účastníci směrováni ke kapličce v Osovci. V půl
druhé byl prostor zaplněn maskami,
kterých letos přišlo na čtyřicet, a početnými přihlížejícími nejen místními, ale i přespolními. Řady masek
největší měrou rozšířili hosté z Vižiny coby sbor andělů a čertů.
Akci už tradičně zahájila fraška, tentokrát o vysloužilém vojáku a třech
darech, které mu byly svěřeny a on
jich lehkomyslně pozbyl, s názvem
Obušku z pytle ven v podání J. Kozáka, P. Čabouna, J. Červené a M.
Tkáčové, za doprovodu harmoniky
J. Fialové. Následovala žádost o masopustní právo, které starostka Marcela Čabounová samozřejmě vyho-

Ženské práce se v Osově učily od roku 1883
V Monografii Hořovicka a Berounska za rok 1929 je spousta informací týkajících se Osova. Třeba o zdejších školách.
Původní školní budova stávala na
místě, kde je nynější nově postavený
hostinec. V ní se učilo do roku 1810.
Tehdy přikázal držitel osovského
panství škole jednu místnost ve
zdejším zámku za učebnu a v roce
1814 pak dal zřídit školní budovu ze
zadní kůlny na severní straně parku
proti kostelu. Měla čp. 2 a byly v ní
zařízeny již dvě učebny. Zde byla
škola až do roku 1869, kdy již byla
ve stavu velmi sešlém a hrozila
spadnutím. Držitel panství koupil
jednopatrovou hostinskou budovu
čp. 3, z níž se dala upravit prostorná
škola. Školní výbor nabídl výměnu
budov čp. 2 a 3, jež pak byla prove-

dena postupní smlouvou z 24. 6.
1869. Držiteli panství tím bylo umožněno rozšířit park. Školnímu výboru
výměnou věnován jednopatrový
dům čp. 3, ovšem podle znění smlouvy výhradně k účelům vyučovacím a k ubytování učitelstva.
Prvním známým učitelem zdejší
školy je Jan Římek (1738). Ve školním roce 1928/29 zde působili: Jan
Wenig, def. řídící učitel, Anna Vondráčková a Marie Rysplerová-Andělová, obě def. učitelky, Ladislav
Ryspler a Jan Říha, oba def. učitelé,
Marie Štaňková, def. učitelka ženských ručních prací. Ty byly v osovské škole zavedeny od 1. 1. 1883, jejich první učitelkou byla Jana Procházková. Římskokatolické náboženství vyučoval farář Václav Synek.
Jitka ŠVEcoVÁ, Hlásná Třebaň

věla a ještě pozvala přítomné na občerstvení ve formě jitrniček a dalších
pamlsků věnovaných místními hospodyněmi. Na korbě traktoru vyhrával dechový soubor Veselá čtyřka a
průvod v čele s medvědářkou a medvědem se záhy vydal na cestu obcí.
V některých domech bylo pro účastníky připraveno pohoštění, takže
nálada byla setrvale příjemná a ve
veselém duchu se doputovalo k hasičské zbrojnici v Osově, kde paní
Marková podávala unaveným chodcům skvělý guláš. Ti se po načerpání
nové energie vydali do Hospůdky U
Sv. Donáta, kde program pokračoval
vyhlášením nejlepších masek. Zvoleny byly následovně: V kategorii
dětí zvítězila Linduška Drábková

coby jednorožec, následoval elektrikář Kája Culek a třetí místo obsadila
Barunka Vaňatová – pirát. Mezi dospělými zvítězil sbor andělů a čertů z
Vižiny, druhé byly cikánka a korzárka (R. a K. Míkovy), třetí indiáni (P.
Čabounová s přítelem), čtvrtá ženština v podání M. Toula a páté místo
obsadily kuchařky M. Čabounová a
L. Šmejkalová. Zvláštního a velmi
zaslouženého uznání se dostalo Janě
Červená, která jako medvědářka
vedla průvod a postarala se vrchovatou měrou o vtipnou neutuchající zábavu. Ocenění obdrželi malou pozornost, stejně jako všechny přítomné děti. Masopust 2018 skončil, ať
žije Masopust 2019!
marie PLEcITÁ, osov

Děti si vyzkoušely hokej i piruety
Tělocvik na zimním stadionu si
uspořádali osovští školáci. Někteří se snažili co nejvíce bruslit, jiní hráli hokej, soutěžili a
mohli jsme zahlédnout i náznaky piruet. Ti, co stáli na bruslích poprvé, zkoušeli svůj um
za pomoci hrazdiček.
Na konci ledna se i v osovské
škole rozdávalo pololetní vysvědčení. Všichni prvňáci se
mohli doma pochlubit samými
jedničkami. Za odměnu čekal
nejen na ně v tělocvičně maškarní karneval. Tančilo se, soutěžilo a dovádělo. Také jsme se
vypravili do berounského kina
na pohádku Čertoviny.
Soňa KocmanoVÁ,
ZŠ osov

NA ZIMÁKU. Část osovské školní výpravy při bruslení na zimním stadionu.
Foto Soňa KOCMANOVÁ
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Zimní tenisová liga zlomila rekord
DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU SE DVĚ KOLA PŘED KONCEM PŘIHLÁSILO UŽ STO ŠEDESÁT OSM DĚTÍ
Řevnice - Už i hráče z Prahy přilákala Řevnická tenisová liga mládeže, jejíž popularita roste. Páté
kolo se hrálo 4. března a hala u Liďáku zažila dramata. Ta největší v
hlavní žákovské kategorii, kde se
utkává osmička nejlepších.
Hraje se vyřazovacím způsobem,
porážka znamená konec v turnaji. O
nasazení do úvodního kola rozhoduje los. Ten byl nemilosrdný k Josefu
Blechovi, který si zahrál letos vůbec
poprvé, na volnou kartu pořádajícího
Sportclubu. Jeho soupeřem se stal
vládce soutěže Karel Rychtařík. Ve
vyrovnaném zápase převládly větší
zkušenosti Rychtaříka - vyhrál 6:3.
Stejným poměrem si poradil Tomáš
Římal s Filipem Zeibrlichem. Ještě
těsněji (6:4) to měl Antonín Mutl v
souboji mladých nadějí s Emílií
Mládkovou.
„Turnaj od turnaje je soutěž vyrovnanější, rozhoduje každý míč, někdy
doslova,“ říká trenérka Daniela Švédová, jedna z pořadatelek. Skutečně





Na kurtech se vystřídalo 35 hráčů,
hala byla plná od rána do večera. V
nejmladší kategorii minitenistů dominoval Michal Zuda ze Sokola Lety, který se po krůčcích zlepšuje:
předminulý turnaj třetí, minule stříbrný, nyní nejvýš. Mezi babytenisty
při své první účasti triumfoval letovský Theo Druzescu. Celkově se tak
hráčům z Letů poprvé v historii povedlo vyhrát dvě kategorie, další dvě
ovládl Sportclub Řevnice.
Do konce zimní části seriálu turnajů
zbývají dvě kola, ale už nyní padl
rekord v hráčské účasti: do loňského
ročníku se přihlásilo 160 dětí, letošní je už na čísle 168. To ještě vzroste, v hale se tenisté opět sejdou 18. 3.
a finálové kolo je 8. dubna.
„Poslední turnaj má tradičně dvojnásobné bodování, což může žebříčkem soutěže zamávat,“ říká hlavní
organizátor Michal Mottl.
Přihlásit se může každé dítě ve věku
do 15 let na e-mail treneri@sportclubrevnice.cz, na téže adrese Sportclub celoročně přijímá děti i dospělé
do tenisové školy.
(šv)

BABYTENIS. Zleva bronzový Petr Bělohlávek, vítěz této kategorie Theo
Druzescu a stříbrný Adam Novák.
Foto ARCHIV
jediný míč, takzvaný smrťák, za sta- Finále dvou rivalů Sportclubu vyhrál
vu 5:5 například posunul dál Natálii Římal nad Rychtaříkem 6:1.
Langhammerovou v bitvě s Davi- Ze žákovského béčka si právo postudem Procházkou.
pu mezi elitu vybojoval vítězný Ondřej Zúbek ze Sportclubu s turnajovým překvapením Elou Mládkovou.
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Kontejnery za zatáčkou, hrozí kolize!
TOMÁŠ CHABERA: PŘI BUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NEBYLY DODRŽENY STAVEBNÍ POSTUPY
Určitě se každý z nás setkal ve svém
městě či obci s frází »máme málo
peněz«, »nesmí to být drahé« atd.
Bohužel však leckdy vidíme neefektivní, nepromyšlená řešení, která
jsou naopak drahá velmi.
Malým příkladem může být výstavba zpevněné plochy pod kontejnery
v Řevnicích na Malém náměstí za
prodejnou potravin Pogrr.
V minulém roce zde velmi rychle začala stavba zpevněné plochy pod cca
osm kontejnerů na papír, plast a bioodpad. Určitě to byla dobrá myšlenka, protože zde kontejnery (na jiném
místě) byly v těžkém terénu a případná manipulace byla problematická. Výstavba začala bez informací
obyvatel, ale protože v této oblasti
nějaká investice do infrastruktury

Hříšníky u kontejnerů
odhalily fotopasti

Na znečišťování veřejných prostranství odkládáním domovního odpadu
mimo určené kontejnery na tříděný
odpad se v únoru zaměřili strážníci
Městské policie Řevnice.
Strážníkům se za využití záznamových zařízení podařilo odhalit pět
přestupců, kteří byli za své protiprávní jednání potrestáni pokutou.
Vzhledem ke značnému objemu získaných dat z umístěných fotopastí
budou strážníci ve své činnosti pokračovat a v případě zjištění opakovaného porušení vyhlášky budou
přistupovat k přísnějším postihům.
Od měsíce března se řady MP Řevnice rozšířily o dalšího strážníka bývalého »státního« policistu z karlštejnské služebny. Nejprve však
musí absolvovat příslušný tříměsíční kurz.
Jiří DlaSK,
vrchní strážník MP Řevnice

provedení plochy jsou, město zatím
nereaguje. Jak a zda plocha bude upravena či předělána, nyní nevíme.
Co ale již víme, je, že peníze dosud
investovány efektivně nebyly a pokud dojde k přebudování a přesunutí
(rozšíření) plochy, tak stavba určitě
nebude »levná«. Není pak překvapivé, že město nemá, nebo musí krátit
prostředky např. na zájmové kroužky dětí, podporu sportu mládeže atd.
Co tedy třeba hospodařit s obecním
majetkem, jako by byl náš vlastní?
Tomáš ChaBeRa Řevnice
ZA ZATÁČKOU. Kontejnery jsou na Malém náměstí v Řevnicích umístěny
těsně za zatáčkou a v místě, kde je úzká silnice. Foto Tomáš CHABERA
nebyla přibližně 40 let (není kanali- Stavba však byla dokončena, kontejzace, vodovod velmi starý, prašné nery na plochu byly umístěny a vše
silnice...), byla výstavba »čehosi« bylo připraveno k užívání. Bohužel,
hodnocena okolními obyvateli velmi zde náš příběh nekončí. Po krátké
radostně, někdy i zpěvem a tancem. době používání bylo zjištěno, že ploBohužel, práce byla odvedena velmi cha a kontejnery jsou umístěny těsně
neprofesionálně. Byly osazeny již za zatáčkou a v místě úzké silnice.
popraskané obrubníky, suchý beton Tedy člověk, který zde zastaví aunebyl ve velkém horku zaléván, tak- tem, ale i bez něj, se vystavuje nebeže vůbec nezatvrdl, dlažba byla osa- zpečí kolize s jiným projíždějícím
zena bez vhodného podloží atd. Ne- vozem a v místě za zatáčkou dochávíme, zda stavbu někdo z kompetent- zí k blokování provozu kolem odstaních osob kontroloval, ale rozhodně vených aut.
nebyly dodrženy stavební postupy.
Stížnosti na umístění a technické

Na karneval dorazil zpěvák Jirka Helekal

V Radotíně vjel vagon
na zahrádku restaurace

Radotín - Nákladní vlak vykolejil
28. února ráno v pražském Radotíně
Jeden ze dvou vagonů, které sjely z
trati, vjel na zahrádku sousední restaurace.
Nehoda, jejíž příčiny se vyšetřují, se
nestala přímo na hlavní trati, ale na
souběžné vlečce. Zraněného posunovače, který spadl z náspu vysokého přibližně dva metry, ošetřila posádka záchranné služby. Na místě
zasahovaly také jednotky pražských
hasičů.
(mif)

Únor byl pro děti v zadnotřebaňské mateřské škole plný zážitků, na které
jistě jen tak nezapomenou. Hned na začátku měsíce jsme absolvovali prohlídku místní hasičské zbrojnice, kde jsme si vyzkoušeli, jak obtížné je být
hasič. Karnevalu se zpěvákem Jirkou Helekalem se zúčastnili i žáci první a
druhé třídy. Nejen, že jsme si tento den skvěle užili, ale také jsme si zazpívali a zasoutěžili. Poslední větší únorovou akcí byl multimediální pořad Surikata, kterého se opět zúčastnila škola, tentokrát i s třeťáky a čtvrťáky. Díky tomuto pořadu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o afrických savcích a dokonce jsme si mohli pohladit živou Surikatu, která pobíhala mezi námi. Text a foto Michala VoBoRníkoVá, MŠ Zadní Třebaň

Zloděj v Tornádu se vloupal do šesti chat
NEZNÁMÝ LUPIČ ZPŮSOBIL ŠKODU ZA ČTYŘICET ČTYŘI TISÍC KORUN
Karlík - Jako černá ruka řádil mezi 18. a 21. únorem neznámý zloděj
v chatové osadě Tornádo v Karlickém údolí. Toto je autentický soupis jeho »zářezů« sestavený velitelem karlštejnského oddělení Policie ČR Jaroslavem Dolejším. (mif)
1) Vylezl na stříšku verandy chaty
027, rozbil okno vedoucí do patra,
vnikl dovnitř a odcizil autobaterii,
pár gumových holínek, 2 velké sekery, nafukovací bazén, nafukovací lehátko, motorovou pilu, solární baterii a kosmetiku. Poté rozbil skleněnou výplň vstupních dveří a chatu

opustil. Majiteli způsobil škodu ve
výši 11.800 Kč.
2) Pokusil se vypáčit vchodové dveře
do chaty 032, což se mu nepodařilo.
Následně vypáčil dveře na suché WC
a odcizil dvě sekery i elektrický přímotop, který pohodil do potoka.
Škoda byla vyčíslena na 5.100 Kč.
3) U chaty 033 vypáčil dveře na suché WC a do kůlny, kde odcizil kovovou palici, kterou zanechal u chaty
036. Škoda je 1.200 Kč.
4) Vypáčil zámek vchodových dveří
chaty 034. Rozštípl dveře z verandy,
vnikl dovnitř a odcizil starožitné hodiny i motorovou pilu. Dále vylomil

dveře do kůlny a hodil je do potoka.
V tomto případě je škoda 18.000 Kč.
5) Vytlačil okno do chaty 035, kam
vnikl, ale nic neodcizil.
6) Rozbil okno na verandu chaty
036, vnikl dovnitř, rozbil dveře z verandy a odcizil solární baterii. Dále
se pokusil odcizit kolo - nařízl lankový zámek, kterým bylo přichyceno k
zábradlí, ale kolo neodcizil. Tímto
jednáním způsobil pachatel škodu
poškozením škodu ve výši 7.600 Kč.
Výše popsaným jednáním pachatel
způsobil celkovou škodu poškozením ve výši 16.400 a celkovou škodu
odcizením ve výši 27.300 korun.

Z našeho kraje

* K Valné hromadě se sokolové z
Hlásné Třebaně sejdou 7. 3. od 19.00
v místní sokolovně. Na programu je
mj. plán činnosti na rok 2018. (zhz)
* Snídani s hosty na téma tvůrčí
psaní pořádá 8. 3. od 8 do 9.30 KanclíkObchůdek Dobřichovice. O své
zkušenosti se přijdou podělit novinářky Pavla Matějů a Dana Emingerová. Vstupné 300 Kč včetně snídaně, rezervace místa nutná.
(psk)
* Na programu veřejného zasedání
zastupitestva Litně, které se koná 8.
března od 19.00 v zasedací místnosti úřadu městyse, je např. pronájem
učiliště či schválení žádostí o dotace
z rozpočtu městyse.
(fik)
* Beseda na téma Jarní očista prostoru dle FengShui s Danielou Virágovou se uskuteční 14. 3. od 17 do
19.00 v KanclíkuObchůdku Dobřichovice Vstupné 300 Kč, rezervace
předem nutná.
Pavla KRÁTKÁ
* Besedu o německé ekovesnici Sieben Linden a záměrech spolku Zeměsouznění pořádá 16. března od
19.00 klub Ference Futuristy v Černošicích.
(zle)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň se koná 20. 3. od
18.00 ve Společenském domě. (pef)
* Zápis do první třídy ZŠ Zadní Třebaň se uskuteční 9. 4. Jak to ve škole
v Zadní Třebani chodí, se můžete
přesvědčit na Dnu otevřených dveří,
který je plánován na 4. a 5. 4. (pef)
* Již nyní je možné si objednávat
(lenka.noticky@seznam.cz, 603 245
784) vstupenky na ples dětské lidové
muziky Notičky, který se koná v Lidovém domě Řevnice 7. 4.
(pef)
* K hořícímu kontejneru v Zadní
Třebani vyjížděli 26. 2. odpoledne
řevničtí profesionální a místní dobrovolní hasiči. Plastový kontejner,
oheň zcela zničil.
(pav)
* Celkem 49 přestupků v dopravě a
2 přestupky proti majetku (neznámý
pachatel) řešila v únoru Městská policie Řevnice. Zjistila také 8 volně
pobíhajících psů a 1 autovrak. (jid)

Kůň nemohl vstát,
pomohli mu hasiči

Halouny - Na pomoc koni, který se
nemohl zvednout ze země, vyrazili
17. února dopoledne do Haloun řevničtí profesionální hasiči.
„Když jsme dorazili na místo, zjistili jsme, že se jedná o koně ležícího
na boku v příkopu, který nemůže
sám vstát,“ uvedl jeden z hasičů Pavel Vintera. „Ručně, s použitím lana
jsme mu pomohli zpět na nohy a bez
viditelných zranění ho předali jeho
majitelce,“ dodal.
(mif)
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V »benďáku« triumfovali Samotáři
V ŘEVNICÍCH ZA VODOU VYVRCHOLIL JEDENADVACÁTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI
Řevnice - Vítězem jedenadvacátého ročníku turnaje v pozemním
hokeji Řevnický Bandy Cup
(ŘBC) je tým Samotářů. Rozhodlo
o tom finálové play-off, které se na
hřišti Za Vodou hrálo v sobotu 24.
února.
Vítěz základní části soutěže a obhájce loňského triumfu, Citrus Team,
skončil druhý.
„Play-off letošního »benďáku« dopadlo až do bronzových medailí dle
očekávání,“ potvrdil jeden z organizátorů tradiční soutěže, člen družstva
IQ Ouvey Jan Kočí. Překvapením
podle něj nebylo ani to, že ve finále
změřili síly právě obhájci loňského
vítězství s celkem Samotářů. Těm po
dlouhodobé části turnaje patřila
stříbrná pozice.
„Ve finále hraném na dva zápasy dominovali po výsledcích 0:0 a 2:0 Samotáři, kteří předváděli vzorovou týmovou spolupráci a disciplinovanější
podobu hry. Citrusové ve svém totálním pojetí hokeje zapomínali na zadní vrátka a svému brankáři ve vlastním brankovišti často pěkně zavařili,“ zhodnotil vrchol letošního klání

ŠAMPIONI. Vítězové letošního Řevnického Bandy Cupu, družstvo Samotářů.
Kočí s tím, že pohár pro vítěze 21.
ročníku ŘBC je ve správných rukách. Bronzová příčka patří celku
Bája Pic, který přehrál Kojoty přesvědčivě 4:2 a 8:0.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlá-

šen Michal Velechovský z Kojotů,
nejlepším brankářem Roman Wrobel
z Citrus Teamu a cenu pro nejproduktivnějšího hráče i střelce si stejně
jako loni odnesl další »kojot« Vít
Němeček.
Miloslav FRÝdl

Foto aRCHiv
Závěrečná tabulka turnaje
1) Samotáři
2) Citrus Team
3) Bája Pic
4) Kojoti
5) Boston, 6) L.A. Kings, 7) IQ Ouvey

Pět desítek mladých šachistů poměřilo své umění v Litni

DVAKRÁT NEJ. Nejproduktivnější
hráč i střelec Vít Němeček. Pod ním
týmový spoluhráč, brankář Kojotů
Milan Hartman.
Foto aRCHiv

Čeká je boj o prvenství

Fotbalisté Dobřichovic vyhráli svoji
skupinu zimního turnaje v Berouně a
10. 3. se utkají s vítězem druhé skupiny Trubínem o celkové prvenství.
Ve třetím zápase turnaje zdolali Dobřichovičtí účastníka krajské l. B třídy, mužstvo FK Dobříč 2:1. O branky se postarali Šlapák a Hartman.
Týden nato porazili góly Skučka (2),
Smiovského a T. Kratiny Beroun B
4:2. Díky lepší kombinaci i organizaci hry postupně navyšovali náskok
na 4:0 a soupeři dovolili snížit až v
závěru zápasu. Miloslav OMÁČKA

Šestého kola Regionálního přeboru
mládeže v šachu se 17. 2. v Litni zúčastnilo 48 dětí z Řevnic, Zdic, Buštěhradu, Slaného, Rakovníka, Velvar a Litně. Domácí borci, kteří nastupují za ŠK Řevnice, se rozhodně
neztratili. Matěj Šinágl celý turnaj
bojoval o medaili, až nešťastná prohra v posledním kole ho odsunula na
6. místo. V mladší kategorii skončil
Matěj Jež na pátém místě, stejně jako Oliver Beaufort. Mezi mladšími
dívkami vyhrála Terezka Černá před
Terezkou Vinšovou. Patrik Šteňo získal stříbrnou medaili a jako jediný
dokázal remizovat se suverénním
vítězem.
Jiří Havelka, liteň
Foto Martin Šinágl

»Smázli« Střešovice, MMF i Slávii Brno
DOBŘICHOVIČTÍ VOLEJBALISTÉ DRTÍ JEDNOHO SOUPEŘE ZA DRUHÝM
Velmi úspěšný byl pro dobřichovické prvoligové volejbalisty i volejbalistky poslední únorový víkend.
Družstvu žen se dařilo v pražských
Střešovicích. V pátek 23. 2. jsme
zdolaly soupeřky v jejich hale 3:2 a
v sobotu 24. 2. pak dokonce jedno-
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značně 3:0! Je to historický úspěch:
oba zápasy s tímto celkem jsme vyhrály vůbec poprvé!
Muži v semifinále první celostátní
ligy hostili družstvo MFF Praha. V
pátek po klidné hře soupeře porazili
3:0. V sobotu již měli trochu více
práce, ale nakonec zvítězili také,
tentokrát 3:2.
Na své únorové úspěchy dobřichovičtí volejbalisté navázali na začátku
března. Družstvo žen hostilo v pátek
2. i sobotu 3. 3. družstvo VK Brno,
muži zajížděli k odvetě do Prahy, na
hřiště MFF.
Třetí utkání play-off s celkem MFF
prvoligové družstvo mužů s přehledem zvládlo poměrem 3:0. Nyní si
zahraje s družstvem Beskyd.
Dařilo se také ženám - družstvo VK
Moravská Slávia Brno porazily 2. a
3. března 3:0, resp. 3:1. Po týdenní

přestávce se pojedou pokusit opět
dvakrát vyhrát - nyní je čeká VK
Hronov.
Ivanka CAldOVÁ,
dobřichovice

Sport po okolí
* Sedmý ročník pochodu Turbanské Černošice se koná 17. 3. Start
tras dlouhých 10, 15, 30, 37 a 55 km
vedoucích naším krajem je od 6 do
11.00 na nádraží v Mokropsech, cíl
v restauraci Jedličkovy lázně. (krm)
* 18. ročník turnaje ve stolním
tenisu Ping-Pong Open 2018 pořádá
17. 3. ve Společenském domě Zadní
Třebaň místní Klub českých turistů.
Prezence v 9.30, zahájení v 10.00.
Rekreační i registrovaní účastníci
budou hrát odděleně v kategoriích
muži, ženy a čtyřhry. Ti nejlepší obdrží medaile, diplomy a trička. (jaz)

