
Řevnice, Poberouní - Problém,
kam přihlásit novorozence k dět-
skému lékaři, začínají na sociál-
ních sítích řešit maminky z dolní-
ho Poberouní. Například v Řevni-
cích bude nyní k dispozici jediný
pediatr. Od března uzavírá svou
praxi MUDr. Helena Fuchsová. 
Důvod? „Nesehnala jsem v České
republice dětského lékaře, který by
moji praxi zastupoval a výhledově ji
i převzal,“ vysvětlila. Možnosti v
okolí jsou omezené. V Dobřichovi-
cích i Černošicích je příjem nových

pacientů omezen, nebo lékařky up-
řednostňují místní pacienty. Mamin-
ky jsou tak nuceny hledat ve vzdále-
nějších a hůře dostupných obcích.
„Řešila jsem problém v červnu poté,
co skončila naše doktorka v Radotí-
ně. Sehnat pediatra mi trvalo asi 5
měsíců, obvolávala jsem jak blázen
Radotín, plné byly Černošice, Dob-
řichovice, Řevnice. Poslední jsem
zkusila Zbraslav a - bingo. Mají ještě
jednu ordinaci v Lipencích,“ napsala
ve facebookové skupině jedna z
maminek.
Situace je problematická nejen v na-

šem regionu, ale v celém Česku.
Dětští lékaři jsou totiž nejrychleji
stárnoucí skupinou zdravotníků. Je-
jich průměrný věk je 56 let. Podle
ministerstva zdravotnictví by už za
pár let mohla být více než polovina v
důchodovém věku. „Věkový průměr
je výrazně vyšší než u ostatních pro-
fesí. Očekáváme reálný problém,
který může nastat v poměrně krátké
době - nepochybně v horizontu dvou
tří let tady budeme mít nedostatek
lékařů,“ uvedl před časem náměstek
ministra zdravotnictví Roman Pry-
mula. (Dokončení na straně 3) (pan)

Rychlík srazil chodce,
cestující vozily busy
Radotín - Jen pět dnů uplynulo z no-
vého roku a na trati mezi Prahou a
Berounem už se stala první letošní
tragická nehoda. Rychlík 5. 1. ko-
lem 18.30 srazil chodce, který si zk-
racoval cestu přes koleje na nádraží
v pražském Radotíně.
Mluvčí pražských hasičů Martin
Kavka ČTK sdělil, že nešťastník na
místě zemřel. Provoz na trati se za-
stavil, v plném rozsahu byl obnoven
až po deváté večer. Omezení se do-
tklo dvou desítek spojů, včetně ry-
chlíků i mezinárodních vlaků. Pro
cestující byla mezi Dobřichovicemi
a Radotínem zavedena náhradní au-
tobusová doprava. (mif)

V tomto čísle Našich novin

Studený vrch - Stovky lidí pod-
nikly 1. 1. 2019 pěší výstup na roz-
hlednu Studený  vrch nad Malým
Chlumcem. Autentickou reportáž
z tradiční novoroční akce v brd-
ských lesích nám poslal jeden ze
správců rozhledny. (NN)
Je ráno 1. ledna,  úterý, Nový  rok
2019. Jedeme starým dobrým povo-
zem značky JEEP tichým  lesem na
Studený vrch, vezeme něco málo k
jídlu, pití a hlavně vodu.  Je zima a
letos  tady není kupodivu ani trochu
sněhu. Fouká docela silný vítr, popr-
chává  a my odemykáme rozhlednu.
Konečně jsme uvnitř. První příchozí

na Nový rok 2019 jsme tedy my,
dobrovolníci  nastupující  do služby.
Tonda, Zmizík, Pepík - věčný běžec,
náš starý a dobrý kamarád a po třech
letech nám přišel pomáhat i náš ob-
líbený řezník, kamarád Petr.  Podá-
váme si ruce a přejeme si všechno
nejlepší v novém roce. Ani letos si
neodpustíme prvního společného
panáčka. »Trestáme« se nejen zele-
nou - každému podle chuti.
U kávy i čaje si rozdělíme úkoly a
zaujmeme pozice. Po půl desáté
jsou tu první výletníci, nejdřív oje-
dinělí samotáři, pak už se to sem
valí ve velkém. (Dokončení na str. 2)

KOLEDNÍCI. Tříkrálová sbírka se konala zkraje roku. I v Zadní Třebani. (Viz strany 9 a 11) Foto NN M. FRÝDL

Studený vrch. Foto NN M. FRÝDL

Schází lékaři, hlavně ti dětští!
V ŘEVNICÍCH KONČÍ MUDR. FUCHSOVÁ, PO OKOLÍ JE PŘÍJEM PACIENTŮ OMEZEN

14. ledna 2019 - 1 (741) Cena výtisku 7 Kč

Novoroční dárek:
Kalendář s akcemi

Rozhledna byla na Nový rok v obležení stovek turistů

Miminu ze zamčeného
auta pomohli strážníci
Všenory, Řevnice - Dvouměsíční dí-
tě vysvobodili 2. 1. z uzamčeného
auta ve všenorské ulici Květoslava
Mašity řevničtí městští policisté.
„Matka dítěte uvedla, že při umísťo-
vání mimina na místo spolujezdce si
odložila klíč od vozu na opěradlo
mezi předními sedačkami. Po zavře-
ní dveří se vůz  automaticky uzam-
kl,“ řekl velitel strážníků Jiří Dlask. 
„Na žádost matky strážníci pomocí
teleskopického obušku rozbili okno
levých zadních dveří, aby nedošlo
ke zranění plačícího dítěte,“ dodal s
tím, že hlídka auto, rozrušenou mat-
ku i mimino pomohla dopravit do
místa jejich trvalého bydliště. (mif)

»Blázinec« o svátcích:
opilci, úrazy, sebevrah
Řevnice, Poberouní - Velmi rušný
konec loňského roku prožili řevnič-
tí záchranáři. Vyjížděli k několika
pousům o sebevraždu, mnoha úra-
zům i interním příhodám
„Práce jsme měli opravdu spoustu,
mnohem více, než jindy,“ potvrdil
ředitel záchranky Bořek Bulíček.
„Převládaly interní případy - bolesti
na hrudi, bolesti břicha, dušnost,
cévní mozkové příhody - a úrazy.
Většina z nich byla spojena buď s
konzumací alkoholu a následným
pádem, nebo s uklouznutím na zle-
dovatělém povrchu,“ dodal. V Litni
porazilo auto mezi svátky před res-
taurací U Lípy chodce - po ošetření
byl se středně těžkým zraněním pře-
vezen do hořovické nemocnice.
Řevničtí zasahovali také u několika
pokusů o sebevraždu. Mladíkovi,
který se oběsil v Čisovicích, už po-
moci nedokázali. Chvíli před silve-
strovskou půlnocí poranil výbuch
petardy mladého muže ve Všeradi-
cích. (Dokončení na straně 11)      (mif)
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Marie chovala živé děťátko, Amálku
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ PŘED LOŇSKÝMI VÁNOCEMI ZPÍVALI NA NÁVSI KOLEDY, UŽ POSEDMNÁCTÉ

Jako každým rokem, i loni jsme se
23. prosince sešli  (již posedmnácté)
na návsi u kapličky v Hlásné Tře-
bani, abychom si společně zazpívali

koledy.  V 18.00 zazněl zvon na kap-
ličce a starosta obce Tomáš Snopek
se ujal slova.  Všechny  přivítal,  po-
přál krásné, klidné vánoční svátky a
v novém roce mnoho štěstí i zdraví.
V úvodu »mláďata«, Bětuška Císa-
řová a Matěj Snopek zazpívali své
koledy - moc se jim to povedlo. Pak
jsme se do zpěvu dali všichni za do-
provodu naší milé kapely Třehusk.
Byly rozdány zpěvníky a tak skuteč-
ně zpívala celá náves. 
Letos jsme my, Holky v rozpuku
připravily živý betlém. Já si opět vy-
brala krále Kašpara, který byl pova-
žován za nejmladšího z trojice králů.
Byl zobrazován s černu pletí, což
symbolizovalo africký kontinent.
Vzbudil velkou pozornost   hlavně u
dětí, vypadal dost strašidelně - ca-
parti z něj nemohli spustit oči. Rari-
tou letošního betlému bylo, že Panna
Marie skutečně chovala živé děťát-
ko, malou Amálku  Stříbrnou. 
Nálada byla výborná, k tomu také
přispěli hasiči, kteří uvařili výborný
svařák.  Byli jsme moc rádi, že jsme
se sešli v tak hojném počtu. V tomto
čase se také otevírá naše kaplička,
která byla nádherně nasvícena a vy-

zdobena. I počasí nám tentokrát vy-
šlo - pršet začalo  až v době, kdy už
jsme se rozcházeli k domovům.
Jsme rádi, že se vánoční zpívání sta-
lo oblíbenou tradicí a že si najdete

čas i v tomto předvánočním shonu.
Všem děkuji a přeji v novém roce
štěstí, pohodu a zdraví, abychom se
ještě dlouhá  léta mohli potkávat. 
Jitka Švecová, Hlásná třebaň

Chlapi jako vždy, vedou řeči a osvěžují se. Ženy
vedou také řeči, jak jinak, navíc se starají o děti,
oheň, potravu, počasí a nakonec ještě o chlapy, a
to i ty svoje. A všem to krásně utíká. Náhle nastá-
vá »divná« chvíle. Je klid a jsme ve věži sami. Jen
Zmizík, Pepík a já, od ohně přišel Petr, že tam je
už málo lidí. Vyhlásil jsem tedy přestávku a dává-
me si druhého panáčka, to je proti kulhání dost
důležité. Vařím si asi už sedmý černý čaj s citro-
nem a chuť dát si jedno orosené »zesPlzně« se stá-
le nedostavuje. Zato Zmizík do sebe hrne pivínko
jedno za druhým i pálenky všech barev a zatím
ani nemluví z cesty. Zachlastá prý i za nás! 
Je pozdní odpoledne, dítka už nepobíhají tak sviž-
ně, šum hlasů ve větru utichá, začíná se stmívat.
Pryč, dolů, schovat se v lese před větry, odcháze-
jí i poslední turisté. Než se setmí, zabalíme to ven-
ku. Čekáme na poslední návštěvníky, kteří k nám
jdou z Dobříše. Kamarád Vašík s ženou i dcerkou,

každoročně, je-li zdráv a vesel přichází na panáč-
ka rumu... Konečně zavíráme, začínáme s úk-
lidem a balením i uvnitř věže. Je čas vyhodnotit
den. Takže: Žádný úraz. Nikdo se nepopral.
Všechny příchozí jsme rádi viděli a doufáme, že i
oni nás. Počasí bylo drsné, ale ucházející. Podle
odhadu sloužících a přihlížejících se Novoročního
výstupu 2019 zúčastnilo asi 300-400 nadšenců,
kteří si přišli protáhnout tělo výstupem na Stu-
dený vrch. Děkujeme všem za návštěvu, máte náš
obdiv. Děkuji i chlapům ze služby.
Rozhlednu teď necháme odpočívat minimálně do
31. 3. Máme v plánu několik úprav uvnitř věže
(schody, okna, snad i nová výstavka), hlavně pro
zvýšení  bezpečnosti  návštěvníků. Znovu otevře-
na bude od dubna do října. Srdečně všechny
zveme! Více informací o akcích najdete na
www.rozhlednastudenyvrch.estranky.cz.

antonín KotouČ, velký chlumec

V BETLÉMĚ. Živý betlém v podání Holek v rozpuku.                Foto aRCHIv

Rozhledna byla na Nový rok v obležení stovek turistů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Stává se tradicí, že se obyvatelé Svi-
nař sejdou na Štědrý večer po vá-
noční nadílce v kapli sv. Václava,
aby si popřáli hezké a klidné prožití
svátků, vše dobré do nového roku a
společně s Hankou a Vaškem Hum-
lovými si zazpívali. Vánočně ladě-
ným písním od Spirituál Kvintetu,
Nezmarů či Plavců dodal pořádné
grády Josef Kurka se svou baskyta-
rou. Došlo i na neplánovaný přída-
vek od Petra Kalandry Nebeská brá-
na.  Text a foto lucie BoxaNová,

Svinaře

Došlo i na přídavek

KLOBÁSY POD VĚŽÍ. Většina novoročních návš-
těvníků Studeného vrchu si pod rozhlednou opekla
(či nechala upéct) klobásu.    Foto NN M. FRÝDl

Betlémské světlo, které zajišťují
skauti po celé republice, se stalo no-
vodobým symbolem Vánoc. Stejně,
jako jiné roky, doputovalo i do Řev-
nic. Na Štědrý den dopoledne jsme
se skauty nabídli napálení si plamín-
ku všem zájemcům. Dorazili členo-
vé všech řevnických oddílů a jejich
rodiny i veřejnost z Řevnic a okolí.
Letos jsme měli k dispozici přízemí
Zámečku, a tak bylo pro nás i pří-
chozí napalování plamínku příjem-

nější a snazší. Zájem byl veliký. Po-
dle skautských PF předaných pří-
chozím rodinám se celkový počet
pohybuje kolem dvou stovek účast-
níků. Předávání světýlka a popoví-
dání si s příchozími uteklo rychle.
Po dvou hodinách jsme udělali tra-
diční skupinovou fotku, popřáli si
hezké svátky a vyrazili k domovům.
Úspěšné vykročení do nového roku!
Šimon Martinec, Bobři Řevnice

Foto nora KouBová

Pro Betlémské světlo si přišlo 200 zájemců

V adventním čase vystoupili žáci Hudebního studia Capriccio v Řevnicích
na adventním koncertu ve Fűrstově sále v Dobřichovicích. Děti z klavírní
a pěvecké třídy pod vedením Martiny Klimtové předvedly, co se naučily.
Všem, od nejmenších dětí, které začaly hrát na klavír v září, až po starší
žáky, se vystoupení vydařilo. Zněly písně z pohádek, Z. Svěráka, lidové pís-
ničky, skladby Yirumy a Monttiho czardás. Z pěveckých vystoupení jsme
slyšeli Čerešničky, Slipping through my fingers, Jednoho dne se vrátíš, Sky-
fall, Perfect, To mám tak ráda a píseň Memory. Vánočně vyzdobeným sá-
lem zněly koledy v průběhu celého koncertu v podání všech účinkujících a
nově vzniklé kapely mladších žáků Capriccio. Na klavír doprovázel Filip
Tvrzký, na housle Tereza Sokolová. Panovala příjemná předvánoční atmo-
sféra. Text a foto Romana Sokolová, Zadní Třebaň

Fürstovým sálem zněly koledy  
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Zákaz vycházení! Soused zatopil...
MÁME DOJEM, ŽE DÝCHÁME, NAROZDÍL OD PRAŽÁKŮ, ČISTÝ VZDUCH, ALE SKUTEČNOST JE ČASTO JINÁ
Všechna roční období jsou v údolí
Berounky krásná. Žijeme v nádherné
oblasti přírodně bohaté i relativně
čisté a klidné, navzdory blízkosti
hlavního města. 
Jedno z takových krásných ročních
období, zimu, právě prožíváme. Le-
tos dokonce občas se sněhem, což v
posledních letech nebývá pravidlem. 
Zima se ale vyznačuje i tím, že je
třeba topit, neboť je prostě »zima«,
ve smyslu »nízká teplota«. A právě
tento fakt obyvatelům údolí poněkud
kazí toto krásné roční období, ač by
nemusel.
Za tímto účelem byl totiž v naší ob-
lasti do většiny obydlených míst v
minulosti zaveden zemní plyn, což
je palivo ne sice přímo »zelené«,
(jedná se stále o tzv. fosilní palivo
při jehož spalování se nevyhneme
emisím CO2), je ale podstatně šetr-
nější k ovzduši, než jakékoli palivo
pevné. Nejhorší je v tomto směru
uhlí, a to především to levné, hnědé.
Při spalování se totiž neuvolňuje do
ovzduší jen CO2, ale též nejrůznější
další látky, kromě prachových částic
též některé přímo toxické a velmi
nepříjemné, jako třeba oxidy síry. Dá
se z určitého úhlu pohledu říci, že
lokální vytápění těmito levnými pa-
livy má horší vliv na životní prostře-
dí než např. uhelné elektrárny, proto-
že ty jsou dnes již tzv. »odsířeny«.
Kromě toho, lokální topidla se na-
rozdíl od uhelných elektráren zpravi-
dla vyskytují v těsné blízkosti našich
obydlí, kdy sousedův komín se na-
chází vzdušnou čarou třeba jen ně-
kolik desítek metrů od nás. Kromě
druhu a kvality paliva je potom důle-
žitým faktorem i kvalita  kotle, popř,
kamen, resp. kvalita spalování. Zjed-
nodušeně řečeno, čím méně dokona-
lé spalování, tím více zplodin se valí
komínem ven.
Jednoho takového souseda, který to-
pí bůhvíčím a navíc jeho topidlo
zřejmě nespaluje, jak by mělo, máme
poblíž i my, v Hlásné Třebani. Jedná
se o chataře, který sice v zimě na-

štěstí nepřijíždí moc často, nicméně
pravidelně na své chatě tráví Vánoce
a zůstává až do Nového roku. Bez
nadsázky můžu říci, že svátky máme
díky němu přinejmenším dost naru-
šené. Každé ráno se totiž z jeho ko-
mína vyvalí hustý černo-hnědo-žlutý
dým a dle směru větru se roztáhne
do okolí. My, obyvatelé obce se pak
dělíme zhruba na 3 skupiny: 
1) Bezprostřední sousedé, kteří v do-
bě zátopu  u zmíněného chataře musí
utěsnit všechny otvory a nevycházet
z domu.            
2) Sousedé v okruhu několika stovek
metrů, kteří dle směru větru zpravi-
dla nemohou větrat a pokud snad za-
pomenou otevřené okno, dlouho se
nezbaví sirného nádechu v domě.      

3) Obyvatelé celé obce, kteří (přede-
vším) ve dnech zimní inverze mohou

pozorovat jemný opar v údolí nad
Berounkou. Vypadá trochu jako vod-
ní mlha, ale ve skutečnosti to bývá
nahromaděný dým z těch několika
hustě kouřících komínů. Máme do-
jem, že bydlíme na venkově a dý-
cháme čistý vzduch, narozdíl od
Pražáků, ale skutečnost je často jiná.
Je známo, že ovduší údolí Berounky
nepatří celkově k nejčistším a velkou
část viny na tom nesou někteří naši
sousedé. Podotýkám, že můj příspě-
vek není útokem na onoho jednoho
chataře, spíše se jedná o apel na těch
několik (vím o asi třech) spoluobča-
nů, kteří své sousedy pravidelně za-
halují do smrdutého oblaku, tak jako
»náš« chatař. 

Můžeme vyhlásit sbírku
Legislativa je v tomto ohledu nejas-
ná a špatně vymahatelná. Topit uh-
lím není zakázáno a ještě nějaký čas
zřejmě nebude.  Kontrolovat kvalitu
spalování kotlů je problematické,
zvlášť jde-li o chataře.  Z morálního
hlediska jde ale zjevně přinejmen-
ším o bezohlednost. 
Možná si to naši dotyční sousedé
neuvědomují (dým koneckonců ni-
kdy nesměřuje k nim, nýbrž od nich)
a měli bychom jim to tedy nějak
vysvětlit. Možná, že potřebují naši
pomoc. Třeba jde o chudé lidi, kteří
nemají peníze na řešení, např. plyno-
vou přípojku, elektrické topení atd.
Mohli bychom vyhlásit veřejnou
sbírku na tyto chudé spoluobčany.
Jejich jména jsou známá a sbírku by
bylo možno vyhlásit např. na obec-
ních webových stránkách, vývěsních
tabulích atd. Jistě by naši pomoc
ocenili. Anebo si třeba něco uvědo-
mili… Tomáš HaňKOVsKý,

Hlásná Třebaň

V Poberouní schází lékaři, hlavně ti dětští
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Staleté dědictví nás
všechny zavazuje
Přeji obyvatelům Řevnic do nového
roku odvahu stát za svým názorem a
vzepřít se houpým rozhodnutím aro-
gantních úředníků! Nesmíme dovo-
lit, aby se zpevňovaly cesty pro lesní
techniku a kácelo se 230 převážně
listnaných a zdravých stromů v blíz-
kosti Lesního divadla!
Snaha řevnických radních stojí v
přímém rozporu s žádostí Minister-
stva životního prostředí, myslících
lesníků, krajinářských ekologů, hyd-
rologů a 420 občanů, kteří podepsa-
li petici proti tomuto záměru. Dou-
fám, že ti, kteří spoléhají na občan-
skou lhostejnost, se přepočítají.
Lidská hamižnost se nesmí vymk-
nout z rukou, spělo by to ke zkáze.
Řevnický les patří nám, všem, a řev-
ničtí radní nevlastní monopol na
pravdu. Občané Řevnic jen žádají,
aby se chovali jako dobří správci
jim svěřeného majetku, přihlédli
hlavně ke katastrofálnímu období
sucha, umírání lesů a mizení spod-
ních vod. Všichni jsme na jedné lodi.
Z úcty k našim předkům bojujme za
zachování staletého dědictví!
Naďa SCHNeideROVÁ, Řevnice

Zpravodajský portál idnes citoval
předsedkyni Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost ČR Ilonu
Hülleovou: „Profesní organizace na
problém stárnutí praktických lékařů
pro děti a dorost upozorňuje už více
než patnáct let.“ Také podle řevnické
lékařky Heleny Fuchsové je situace
velmi složitá. „Problematika je pod-
statně širší a nebezpečnější, než si
běžná populace uvědomuje. Týká se
to všech kolegů napříč spektrem,“
odpověděla na dotaz NN a přislíbila
poskytnout na toto téma rozhovor do
dalšího vydání.  
Proč je mladých pediatrů málo? Dů-
vodů je podle předsedkyně Sdružení
praktických lékařů pro děti a dorost

více. Vadí jim bující administrativa i
špatné finanční ohodnocení. Roli
hraje i loňské zrušení oboru »prak-
tické lékařství pro děti a dorost« na
lékařských fakultách, který existoval
od roku 2004. 
„Problému se věnujeme,“ potvrdil
řevnický starosta Tomáš Smrčka s
tím, že  na radě se zatím neoficiálně
bavili o možnostech finanční podpo-
ry otevření nové ordinace dětského
lékaře. „Plánujeme i schůzku s dr.
Fuchsovou. Zatím ale mnoho konk-
rétnějších informací nemám,“ dodal.
Jeho protějšek z Dobřichovic Petr
Hampl zatím problém nedostatku
dětských lékařů nezaznamenal. „Na
středisku máme paní doktorku Krau-

sovou a nikdo z občanů se na mě do-
sud neobrátil, že by byl jakýkoli pro-
blém,“ odpověděl na dotaz NN. Po-
dobně reagoval i starosta Černošic
Filip Kořínek. Doplnil, že obec, ať
už s rozšířenou působností či jedno-
tlivé samosprávy, v tomto nemají
výrazné možnosti řešení. „Snad kro-
mě toho, pokud by třeba měly nebo
vybudovaly a za zvýhodněných pod-
mínek nabídly prostory pro zřízení
nových ordinací. To je ale spíš hypo-
tetické. Pochybuji, že by na to obce
v naší lokalitě měly peníze. Navíc
zajištění zdravotní péče je v kompe-
tenci a povinností státu a zdravot-
ních pojišťoven,“ míní Kořínek.

Pavla NOVÁČKOVÁ

Řevničtí myslivci uspořádali 22. 12.
»nátlačku« na divoká prasata s mož-
ností lovu i zvěře vysoké, jejíž plán
odstřelu nebyl dosud splněn. Akce se
zúčastnilo na padesát lovců. 
Letos divočáci nechodí tak, jako v
minulých letech - úspěch byl nečeka-
ný. Bylo sloveno 8 kusů různých vá-
hových kategorií a navíc 3 kusy vy-
soké. Tím byl splněn i plán odlovu
této zvěře. Hlavní leče byly zorgani-
zovány v tůních. Ukáznění lovci res-
pektovali požadavky na bezpečnost i
v tak obtížném terénu. Poté se pře-

sunuli do lesa, do prostoru kolem
Burešovy stezky. Postup po strmých
svazích byl fyzicky náročný, akce
skončila až v odpoledních hodinách.
Všechny čekala teplá klubovna a bo-
haté pohoštění. Jako vždy byly dodr-
ženy myslivecké tradice, jimiž je řev-
nický myslivecký spolek znám. Dob-
ře připravená akce se podařila. My-
slivci věří, že se ještě lépe vydaří je-
jich ples, Poslední leč, která se koná
26. 1. v Lidovém domě v Řevnicích. 
Lovu zdar a šťastný nový rok 2019!

František ŠediVÝ, Řevnice   

ZATOPILI. Ne všichni obyvatelé našeho kraje se chovají ke svým sousedům
ohleduplně. Foto Tomáš HAŇKOVSKÝ

Myslivci trefili divočáky i vysokou
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Obdivovaly jsme obrazy, módu, sklo...
VÝPRAVA Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ ZVLÁDLA V PRAZE TŘI VÝSTAVY BĚHEM JEDINÉHO DNE

Hned tři výstavy si vyrazila do Prahy
prohlédnout výprava Holek v rozpu-
ku z Hlásné Třebaně.
Oleje i grafiky herečky a výtvarnice
Ivy Hüttnerové jsou u příležitosti je-
jího životního jubilea k vidění v Ga-
lerii Novoměstské radnice. Hüttne-
rová se věnuje malování téměř 50
let. Hodně jejích obrázků je z dáv-
ných dob, kdy dámy nosily  klobou-
ky a muži byli k ženám galantnější.
Často též ztvárňuje své literární i
jiné lásky: Jana Wericha, Emu Des-
tinnovou, Boženu Němcovou, Karla
Čapka..., uličky staré Prahy, obchůd-
ky, hospůdky, nevěstince,  babičky a

dědy. Krásně naladěné jsme se pře-
sunuly do ulice 17. listopadu, kde
sídlí nádherná budova Umělecko-
průmyslového musea. Zde jsme zh-
lédly výstavy Hany Podolské i pro-
fesora Jiřího Harcuby. Podolská byla
před válkou zárukou té nejlepší krej-

čovské práce. Luxusní látky i zna-
losti nejnovějších pařížských mód-
ních  trendů učinily z jejího salonu
nejznámější a nejoblíbenější módní
závod. Její klientelu tvořily Růžena
Nasková, Adina Mandlová, Nataša
Gollová, Olga Scheinpflugová či

manželka prezidenta Beneše Hana.
Do této skupiny patřím i já - naši mi
nechali v tomto salonu  k 18. naroze-
ninám ušít kabát. Byl tmavě zelený,
překrásná  vlněná  látka, zajímavostí
bylo 10 knoflíčků na levé straně a
kolem límce pravá liška! Všem se
moc líbil a taky mi ho holky závidě-
ly. Byla jsem moc pyšná, ale v roce
2002 mi ho vzala velká voda...
Na závěr jsme si ve vedlejším sále
prohlédly komorní výstavu pořáda-
nou k nedožitým devadesátinám
prof. Jiřího Harcuby. Uznání si zís-
kaly zejména jeho originálně styli-
zované portréty ryté v křišťálovém
skle. Navrhl též  stovky litých a raže-
ných medailí. Díky velkorysému da-
ru rodiny je jeho sbírka uložena v
České národní bance. I když počasí
bylo hnusné, den jsme si užily. 
Jitka ŠVecoVá, Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
16. 1. 20.00 SVÁTKY KLIDU A MÍRU
18. 1. 17.30 BOHEMIAN RHAPSODY
18. 1. 20.00 KURSK
19. 1. 13.45 LEDOVÁ SEZÓNA: MED-
VĚDI JSOU ZPĚT
19. 1. a 25. 1. 15.30 (Pá 17.30) RAUBÍŘ
RALF A INTERNET
19. 1. 17.30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
19. 1. 20.00 SKLENĚNÝ
23. 1. 20.00 CESTA VEDE DO TIBETU
25. 1. 20.00 SLOŽKA 64
26. 1. 13.45 BUMBLEBEE
26. 1. 15.30 PSÍ DOMOV
26. 1. 17.30 BTS LOVE YOURSELF
TOUR KONCERT ZE SOULU 2018
26. 1. 20.00 NARUŠITEL

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
15. 1. 17.30 SPIDER-MAN: PARALEL-
NÍ SVĚTY
15. 1. 20.00 SVÁTKY KLIDU A MÍRU
16. 1. 18.30 ČERTÍ BRKO
17. 1. 15.30 MARY POPPINS SE VRACÍ
15. 1. a 27. 1. 17.30 (Ne 15.30) SPIDER-
MAN: PARALELNÍ SVĚTY
16. 1., 21. 1., 23. 1. 13.45 YETI: LEDO-
VÉ DOBRODRUŽSTVÍ
16. 1., 19. 1., 31. 1. 15.30 (St 18.30)
ČERTÍ BRKO
17. 1. a 23. 1. 18.30 (St 20.00) KURSK
18. 1., 19. 1., 22. 1., 30. 1. 17.30 (So
20.00) SKLENĚNÝ
18. 1. 20.00 BUMBLEBEE 3D
19. 1. 17.30 AQUAMAN
20. 1. 10.00 DOPOLEDNE S
VEČERNÍČKEM
20. i 26. 1. 15.30 RAUBÍŘ A INTERNET
20. 1. a 26. 1. 18.30 (So 20.00) CENA ZA
ŠTĚSTÍ
21. 1. a 24. 1. 17.30 (Čt 15.30) BOHE-
MIAN RHAPSODY
21. 1. 20.00 ROBIN HOOD
22. 1. 20.00 ZJEVENÍ
23. 1. 17.30 ZNOVU VE HŘE
24. i 29. 1. 18.30 (Út 17.30) NARUŠITEL
25. 1. 19.00 ANDRÉ RIEU – KONCERT
ZE SYDNEY
26. 1. a 28. 1. 17.30 PSÍ DOMOV
27. 1. 18.30 SCHINDLERŮV SEZNAM

KINO RADOTÍN
15. 1. 17.30 ROBIN HOOD
15. 1. 20.00 ODDĚLENÍ Q: ZABIJÁCI
16. 1. 10.00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
16. 1. 17.30 SVÁTKY KLIDU A MÍRU
16. 1. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
17. i 19. 1. 17.30 (So 20.00) SKLENĚNÝ
17. 1. a 30. 1. 20.00 (St 17.30) KURSK
18. 1. 17.30 LEDOVÁ SEZONA: MED-
VĚDI JSOU ZPĚT
18. 1. 20.00 CENA ZA ŠTĚSTÍ
19. 1. 15.30 MALÝ DRÁČEK
19. 1. 17.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D
20. 1. 16.00 ONĚGIN – záznam baletu
22. 1. 17.30 ZNOVU VE HŘE
22. 1. 20.00 ODDĚLENÍ Q: VZKAZ V
LÁHVI
23. 1. 17.30 BUMBLEBEE
23. 1. 20.00 ZLATÝ PODRAZ

PRAŽSKÉ OBRÁZKY. Jan Werich na obraze Ivy Hüttnerové a autorka člán-
ku v kabátě ze salonu Hany Podolské.       Foto Jitka ŠVECOVÁ a ArCHiV

Masopustní maraton odstartuje Srbsko 
Poberouní - masopustní maraton
v dolním Poberouní odstartuje le-
tos Srbsko, které letos přichystalo
hned několik novinek.
Veselice s průvodem se v Srbsku
koná v sobotu 19. ledna, a to nově v
areálu kempu. Program začíná od
11.00, o hodinu později bude nově
vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší
masku mezi dětmi i dospěláky. Ná-
sledně projde vsí průvod v čele s
koňským povozem, ze kterého bude
vyhrávat kapela Třehusk. 

Následující sobotu se budou maška-
ry veselit ve Svinařích. Masopust
tam začíná v 11.00 prodejem vepřo-
vých pochoutek na plácku před hos-
podou U Lípy. Ve 13 hodin pak
vyráží po vsi průvod maškar opět za
doprovodu muzikantů Třehusku.
Večer se od 20 hodin koná maso-
pustní zábava.
XXX. Poberounský masopust - nej-
větší a nejslavnější »fašaňk« v na-
šem kraji - se bude konat v sobotu 2.
března. Pavla NoVáčKoVá

Tipy NN
* Vzdělávací koncert pořádá 14. 1.
od 18.00 v sále Zámečku Řevnice
místní ZUŠ. Klavírní Almi duo -
Alena a Michal Grešlovi - nabídne
posluchačům čtyřruční úpravy skla-
deb od klasiky po jazz. Vstup je
zdarma.    Kristina NěmečKoVá
* obrázky seniorek z výtvarného
kurzu malířky Dany Puchnarové bu-
dou v dobřichovickém zámku k vi-
dění do 31. 1. Vernisáž se uskuteční
15. 1. od 18.00. (ak)
* Hudební škola Pavel Hokr a Stře-
disko volného času Všenory zvou na
koncert svých žáků do Clubu Kino v
Černošicích. Populární písničky, li-
dovky i rockové skladby uslyšíte v
podání mladých klavíristů, kytaristů
a flétnistů 17. 1. od 18.30.            (vš)
* Vernisáž výstavy fotografií Dani-
ela Kreissla i akvarelů Tomáše
Šmejkala se v Muzeu Českého krasu
Beroun můžete zúčastnit 17. 1. od
17.00. Výstava nazvaná Dantom
Bohema potrvá do 3. 3.               (vlk)
*  Hasičský ples se uskuteční 19. 1.
od 20.00 v sále liteňské restaurace
Ve Stínu lípy. Před plesem se od
18.00 koná výroční členská schůze
SDH Liteň.                    Jiří HrácH
* 23. candrbál pořádají 19. 1. od
20.00 ve Společenském domě Zadní
Třebani zdejší turisté. Hraje skupina
Šarm, vstupné 150 Kč.               (sim)
* Beseda Aleny Šarounové Starově-
cí inženýři - o tom, co lze vyčíst z
archeologických nálezů, labyrintů,
zbytků staveb i dochovaných maleb
o tehdejších znalostech  geometrie a
technických dovednostech starých
stavitelů - se koná 20. 1. od 16.00 v
sále MUDr. Fürsta Dobřichovice.
Vstupné dobrovolné. (ak)
* Divadelní crazy komedie Tatarák
na ex bude k vidění 22. 1. od 20.00
v sále České pojišťovny  Beroun.
Hrají Milan Šteindler a Vojtěch Zá-
veský.    miloš KeBrLe
* Veřejné vystoupení tanečního od-
dělení ZUŠ Řevnice se koná 24. 1.
od 18.00 v místním kině. (viv)
* recitál herce a písničkáře Jiřího
Schmitzera hostí 25. 1. od 20.00
Club Kino Černošice. (vš)
* Kapelu Hudba Praha Band uslyší-
te 26. 1. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. (vš)
* Pohádku Vojta a Strašidla sehraje
27. 1. od 15.00 v sále MUDr. Fürsta
Dobřichovice Divadlo Elf. Vstupné
70 Kč. (ak)

Muzikanti vyhrávali U Lva i »u Franty«
Hned dvě »hrané» se konaly jeden den na začátku ledna v našem kraji. Ta
první ve skoro nové hospůdce U Lva v Srbsku - ve zrekonstruované histo-
rické stodole. Objekt, v němž se zachovaly kamenné i dřevěné prvky,  dýchá
atmosférou dávných dob. Prostor byl naplněn, hrály kapely Stopaři a Zlatý
Orel. Samé trampské písničky a písničky blízkých žánrů - pěkně se to po-
slouchalo. Pak bylo překvapení večera: Z ochozu přicházeli Tři králové.
Nejprve zazpívali My tři králové jdeme k Vám a pak to začalo. Z košíčku
házeli - prý pro štěstí - ořechy po celém salonu. Měli jsme co dělat, aby-
chom zachránili skleničky nebo foťáky. Na hlavu už nezbyla ruka, tak bylo
dosti zásahů a musím říci, že to docela bolelo. Ale byla u toho obrovská
legrace. Trapeři lezli po zemi a sbírali ořechy - aby měli to štěstí...   
Další hranou hostila týž den v Řevnicích hospůdka našeho kamaráda
Franty (na snímku). Byla taky úžasná, jen je tady trošku horší akustika. Ale
muzikanti byli vyzbrojeni ozvučením, a tak to bylo fajn. Hrálo se až do půl-
noci - krásné to bylo! Všem moc děkuji za perfektní hudební výkony. 

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Všeradův kurýr

Vážení spoluobčané!
Máme tu nový rok 2019 a já vám
všem do něj přeji hodně štěstí, zdra-
ví a radosti.
Počátkem nového roku jsme v zas-
tupitelstvu začali pracovat na větší
informovanosti občanů. Máme zalo-
žené facebookové stránky »Obec
Všeradice«, kde stejně, jako na we-
bových stránkách obce (www.vsera-
dice.cz) budou zveřejňovány aktua-
lity o dění v obci. Jelikož jsme si vě-
domi, že ne všem vyhovuje tato for-
ma sdělování informací, budeme
každý měsíc tyto informace sdělovat
i v podobě tištěných letáčků.

Dále se také zabýváme odpady. Ke
kontejnerům na tříděný odpad - pa-
pír a sklo - nyní přibudou i žluté
kontejnery na plasty. Rovněž jsme
pokročili v jednáních ohledně likvi-
dace bioodpadu, takže od března,
kdy bude pomalu začínat zahrádkář-
ská sezona, bude likvidace bioodpa-
du jednodušší.
Všechny bych vás chtěl upozornit a
pozvat na Hasičský ples, který se
bude konat 16. února. Pomalu se ta-
ké  blíží všeradický masopust, který
se uskuteční 23. 2. . Je tedy dostatek
času na přípravu masek...
Martin KUNC, starosta Všeradic

Zastupitelé »řeší«
informace a odpad

HASIČSKÝ PLES SE BUDE KONAT 16. ÚNORA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2019 (269)

S POHÁREM. Historicky první ženská vítězka všeradického vánočního tur-
naje v minigolfu Veronika Červená (vlevo) s autorkou článku. Foto ARCHIV

Suchomasty - V Suchomastech se
dva dny před koncem loňského
roku sešli příznivci novodobého
sportu Králičí hop. Konala se tu
soutěž nazvaná Vánoční hopík.
Králičí hop je vhodný pro každého,
kdo má týmového ducha a má rád

zvířata, zejména samozřejmě králí-
ky. V Suchomastech s tímto sportem
začala sedmnáctiletá Kateřina Ja-
novská a její o tři roky mladší sestra
Tereza. Trénují malé »hopíky«, děti
ve věku přibližně od 5 let. Učí je, jak
s králíčkem zacházet, jak se o něj
starat, jak ho cvičit... Na Vánočním
hopíku, který sestry  za obrovského
nasazení celé rodiny pro své svěřen-
ce připravily, si děti mohly ve spo-
lečnosti zkušených »hopáků« vyz-
koušet, co už s králíčkem dovedou.
Odměnou jim byly pamětní kokar-
dy, které děvčata vlastnoručně vyrá-
běla, doma zhotovená překážka pro
králíčka a spoustu dalších cen. Po
skončení soutěže jsme Kateřinu
JANOVSKOU požádali o rozhovor.
Katko, představte nám sport, které-
mu, jak jsem pochopila, se věnuje
celá vaše rodina... 
Je to týmový sport - tým tvoří králík
a závodník. V severských zemích se
účastní závodníci spíše starší věko-
vé kategorie. (Dokončení na straně 13)

Nejdřív porušili půst, pak si zabruslili...
VIŽINŠTÍ HASIČI KRMILI ZVÍŘÁTKA V LESE A SPORTOVALI V HOŘOVICÍCH

Na »hopíku« skákali králíci přes překážky

Vánoční minigolfový turnaj
poprvé vyhrála žena
Jako každý druhý svátek vánoční jsme se i v
právě uplynulém roce sešli ve Dvoře Všerad,
kde se konal již VIII. ročník Vánočního tur-
naje v minigolfu. Ve 13.00 hodin se pustilo
do »boje« deset hráčů. Postupem času při-
cházeli další učastníci a jejich počet se nako-
nec vyšplhal na dvacet osm. Jako každý rok
se i tentokrát hrála dvě kola. Někteří zvolili
mezi jednotlivými koly pauzu na rozehřátí a
občerstvení v restauraci, jiní naopak zvládli
obě kola najednou a pak už jen čekali na vy-
hlášení. To se odehrálo kolem 16. hodiny.
Třetí místo obhájil Michael Kincl, na druhou
příčku klesl loňský vítěz Pavel Červený a
uvolnil pomyslný »zlatý« stupínek historicky
první ženské vítězce vánočního turnaje, své
dceři Veronice Červené. Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se na vás zase za rok!

Lenka STIBALOVÁ, Všeradice

Vižinští hasiči se na Štědrý den sešli, aby společně
nakrmili zvířátka v lese, zazpívali si koledy a zapá-
lili prskavky. Tradiční vycházky se zúčastnilo něko-
lik desítek malých i velkých. Společně se těšili na
Ježíška, a pak při vánočním občerstvení, kdy se po-
dával kuba, vánočka, cukroví i chlebíčky, porušili
půst, čímž získali definitivní jistotu, že zlaté prasát-
ko tentokrát už opravdu neuvidí. Následně si popřá-
li hezké svátky a plánovali další akce, které je čeka-
jí v novém roce.  
V neděli 30. prosince se vižinští a podbrdští hasiči
vypravili bruslit na zimní stadion do Hořovic.  Men-
ší trénovali jízdu na bruslích s hrazdičkami, větší
zdokonalovali své umění a  náruživí sportovci hráli
hokej. Bylo to prima zpestření mezi vánočními svát-
ky a Silvestrem, kdy se všichni obyčejně pouze lá-
dují cukrovím a bramborovým salátem. Tuto akci na
konci zimy určitě zopakujeme.

Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Chovatelé předvedou
králíky, holuby, drůbež
K návštěvě prodejní výstavy králí-
ků, holubů, vodní i hrabavé drůbe-
že, která se uskuteční v sobotu 19.
1. od 8 do 15.00 ve Starém mlýně v
Suchomastech, zve zdejší organiza-
ce Českého svazu chovatelů. K vi-
dění bude na 600 kusů zvířat
Při výstavě je možné vyplnit při-
hlášku a vstoupit do naší organiza-
ce, která se zabývá šlechtěním a
propagací čistokrevných králíků,
holubů i drůbeže, a účastnit se vý-
stav místních, celostátních i evrop-
ských. Jaroslav PETÁK,

ZO ČSCH Suchomasty
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VZPOMÍNKA
Dne 23. ledna 2019 to bude rok, 

kdy vážně nemocné srdce vystavilo

stop a přerušilo životní plány bratrovi,

presidentovi svinařských mopeďáků

Michalu SKÁLOVI.

Díky za vzpomínku!

Bratr Míla s rodinou
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Kvalita ovzduší je od poloviny pro-
since měřena v Karlštejně. Jde ze-
jména o koncentraci hmotnosti čás-
tic menších nežli 2.5 mikrometru v
mikrogramech na metr krychlový
vzduchu. Tyto částice se vznášejí ve
vzduchu a snadno pronikají hluboko
do plic při dýchaní. Vyšší a vysoká
koncentrace se může projevit bolest-
mi hlavy, pálením očí nebo únavou,
co nejspíš každý obyvatel městyse
zná. Podle průběžných výsledků vi-
díme, že limitní hodnota 150 mikro-
gramů na m3 byla u nás, v obci, za
sledované období několikrát překro-
čena, a to dokonce několikanásobně.
Jakmile bude analýza dokončena,
seznámíme občany s výsledky a us-
pořádáme besedu o možnostech

zlepšení vzduchu, který v Karlštejně
všichni, včetně dětí, dýcháme.
Jednou z možností je využití dotací
na kotle, které jsou přístupné také v
letošním roce. Na nákup nového
kotle mohou zájemci získat až 127
500 korun. 

Dešťovka, zelené úspory...
Pokračovat bude i program Deš-
ťovka, v rámci něhož mohou lidé
žádat o příspěvek na zachytávání
srážkové vody a její využití v do-
mácnosti - od prostého zalévání za-
hrady až po praní prádla. Na zalévá-
ní mohou lidé dostat až 55 tisíc ko-
run, na zachytávání vody a rozvody
po domě až 105 tisíc korun. Peníze
díky programu dostanou i ti, kteří si

chtějí přebudovat například ne-
funkční jímku na nádrž na dešťovou
vodu. Aby byl program co nejvíce
přístupný, mohou žadatelé podávat
žádosti s potřebnými dokumenty
pouze elektronicky, přes informační
systém programu nebo prostřednic-
tvím datové schránky.
V roce 2019 bude pokračovat také
oblíbený program Nová zelená ús-
porám. V něm můžete získat dotace
na úsporné rekonstrukce domů reali-
zované svépomocí, na venkovní stí-
nicí techniku, na stavbu domu v níz-
koenergetickém standardu nebo vý-
měnu starých kamen bez nutnosti
zateplení. Program Nová zelená ús-
porám lze také propojit s kotlíkový-
mi dotacemi. (Dokončení na straně 8)

Karlštejnské aktuality
* Novým kastelánem hradu Karlš-
tejn se od 1. 1. 2019 stal Lukáš
Kunst. Nahradil svého dosavadního
»šéfa« Jaromíra Kubů, který stál v
čele správy hradu 31 let.            (mif)
* Prvním držitelem čestného ob-
čanství městyse Karlštejn se stal
nyní již bývalý kastelán zdejšího
hradu Jaromír Kubů. Ocenění, které
má kromě písemné formy i podobu
symbolického klíče od městyse, mu
15. 12. slavnostně předal starosta
Karlštejna Petr Rampas.             (jas)
* Výběr poplatků za komunální
odpad a za psy zahájí Úřad městyse
Karlštejn 1. 2. Peníze můžete pře-
vést na účet obce (363766339/0800
- variabilním symbolem je číslo po-
pisné domu), nebo zaplatit v hoto-
vosti v pokladně úřadu městyse. Sp-
latnost poplatků za odpad je 31. 3.,
za psy 30. 6. 2019. (per)

Andělská cesta - tradiční prosincové
putování k hradu Karlštejnu přivíta-
lo před vánočními svátky několik
stovek dětí z mateřských i základ-
ních škol na Berounsku. Po trase k
hradu plnily andělské úkoly a setka-
ly se s třiceti andílky na deseti stano-
vištích. Také zpívaly koledy, při kte-
rých je doprovázeli studenti Střední
pedagogické školy v Berouně pod
vedením pana Mužíka. 
Na Andělské cestě nechyběl ani živý
betlém. Děti si vyslechly vánoční
příběh a zhlédly divadýlko o naroze-
ní Ježíška. Při setkání s králem He-
rodesem se jim podařilo Ježíška uta-
jit.  Na konci cesty, na vánočně vy-
zdobeném nádvoří hradu, dostaly od
andílků drobné dárečky a lucerničku
s betlémským světlem, které si od-
vezly do svých škol a školek. 

Letošní ročník byl mrazivý, přesto  i
třicet andělů odcházelo po skončení
akce z městyse za zpěvu koled. Patří
jim poděkování za pomoc, stejně ja-
ko Jaroslavě Maštalířové z Karlštej-
na, která pro letošní, šestý ročník
putování připravila nové kostýmy.
Děkujeme mnohokrát také Janě Prů-
chové a Evě Pastorkové, které stály
u zrodu Andělské cesty a šest let
spolupracují při její organizaci. 
Prosinec ve Středisku volného času
Domeček Hořovice vždy patří dě-
tem. Letos tomu nebude jinak. Bu-
deme se na vás těšit na Andělské
cestě i Čertovském putování v Karl-
štejně, Andělském zvonění v Hořo-
vicích i na představení Průšvih jako
nebeská brána.       Eva KNOPOVÁ,

(jaf), Domeček Hořovice
Foto Jana FIALOVÁ

Koledy v »zamrzlém« Karlštejně zpívaly děti a nakonec také andělé

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     1/2019 (86)                

ZLATÝ ADVENT. Druhá oslava Karlštejnského královského adventu se konala o Zlaté adventní neděli, 23. 12. Po boku královny Elišky usedli karlštejnský rych-
tář Petr Rampas a sklepmistr Zdeněk Beneš (zprava), pozdravit ji přišly také děti z místní školky. (Viz strana 8) Foto NN M. FRÝDL

Dotace pokračují i v roce 2019
PENÍZE MŮŽETE ZÍSKAT NA KOTLE, ZACHYTÁVÁNÍ VODY A REKONSTRUKCE

Karlštejnský zpravodaj
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Školka dostala krmítko a chystá Čtení rodičů dětem
Jedna z »našich« maminek, paní J.
Černá vytvořila úžasné krmítko pro
ptáčky, které věnovala karlštejnské
školce. A nezůstalo jen u krmítka! J.
Černá nabídla, že pro děti ve školce
uspořádá besedu o životě ptactva.
Beseda se dětem velmi líbila, dozvě-
děly se spoustu zajímavých věcí i to,

jak mohou ptáčkům pomáhat...
Říká se: Jak na Nový rok, tak po celý
rok! Děti začaly v novém roce op-
ravdu dobře. Na zahradě školky po-
věsily i naplnily darované krmítko a
budou se teď starat o to, aby ptáčci
měli stále co zobat. Pomůžou tak
opeřencům z okolí lépe přežít zimu a

zároveň mají z oken školky bezvad-
ný výhled na krmítko. Karlštejnská
školka vstoupila do roku 2019 velmi
pěknou akcí, která podpořila naši
snahu o aktivní spolupráci s rodiči.
V dalších týdnech máme v mateřin-
ce naplánované Čtení rodičů dětem -
doufáme, že si rodiče či prarodiče na
čtení udělají čas. Pro druhou třídu
máme »domácí akci« - Můj týden s
plyšákem, kterou nám také navrhla

jedna maminka. Jestli se vše povede,
tak se o tom určitě dozvíte více.
Za karlštejnskou mateřskou školu
všem našim příznivcům přeji hodně
zdraví a pohody v roce 2019!

marcela HašlerOVá, 
mš Karlštejn

P. S.: Kdyby  vám bylo někdy hodně
smutno, přijďte k nám - u nás je stále
veselo...!  

Den před Štědrým dnem, v neděli
23. 12. se v rámci Královského ad-
ventu v Karlštejně konal druhý roč-
ník soutěže o nejchutnější vánoční
cukroví. Zúčastnit se mohli nejen
Karlštejnští, ale i cukrářky a pekařky
z celého Poberouní. 
Cukroví bylo vystaveno ve stánku na
dvoře Muzea betlémů, kam soutěžící
donesli deset vzorků. Odborná poro-
ta hodnotila především chuť cukro-
ví, zatímco procházející návštěvníci
hodnotili vizuální stránku, tedy jak
jsou výtvory nazdobené. Navzdory
tomu, že návštěvníci měli hodnotit
pouze pohledem, našli se tací, kteří
neodolali a tajně ochutnávali ještě
před příchodem poroty. Díky štěd-

rosti dam, které cukroví do soutěže
přihlásily, zbylo naštěstí i tak dost
vzorků, které bylo možné hodnotit.
Starosta Karlštejna Petr Rampas,
člen poroty, uvedl, že raději neoběd-
val, aby zvládl nápor laskomin, které
se na něj při ochutnávce navalily.
Absolutní vítězkou soutěže se stala

Věra Kolaříková, jež zabodovala jak
1. místem u odborné poroty, tak 2.
místem u diváků za krásně nazdobe-
né cukroví. Dostala obří vařečku s
podpisem předsedy poroty Pavla
Zedníčka a za druhé místo dárkový
poukaz do kavárny U Betléma. Od-
borná porota přisoudila 2. místo paní

Jaroňové z karlštejnské pekárny a 3.
místo Lucii Fantové, spolumajitelce
restaurace U Janů. L. Fantová všech-
ny překvapila, když na dotaz P. Zed-
níčka, jak dlouho cukroví připravo-
vala, odpověděla, že jeden den. V
divácké soutěži zvítězila Soňa Klo-
boučková z Letů, za kterou vyzvedá-
val cenu její manžel. P. Zedníček mu
předával cenu v podobě lahve karl-
štejnského vína s velkou obavou,
aby cena nebyla vypita ještě před
předáním vítězce. 3. místo divácké
ankety obsadila paní Křížová z No-
vého Jáchymova, která pro cenu po-
slala svou malou dceru, čímž se jí
podařilo předsedu poroty úplně
zmást. Poděkování patří všem, kdo
přinesli cukroví do soutěže a nebáli
se srovnání s konkurencí ostatních.
Poděkování patří i odborné porotě,
která neměla jednoduchou práci, ale
zhostila se jí s nadhledem. Zajímavé
bylo, že z finalistů minulého ročníku
neobhájil svou pozici nikdo, naopak
se prosadily nové tváře. Doufejme,
že příští ročník bude výzvou pro dal-
ší cukrářky a pekařky a účast bude
opět hojná.   romana trešlOVá,

muzeum betlémů, Karlštejn

Raději jsem neobědval! přiznal starosta
O KARLŠTEJNSKÉM ADVENTU SE KONAL DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Budou pozorovat ptáky
Vycházku Za zimovišti ptáků na Be-
rounce pořádá 2. února Správa
CHKO Český kras v Karlštejně.
Účastníci »výpravy« se sejdou v
9.00 na nádraží v Srbsku a v čele se
zoologem Jaroslavem Veselým vy-
razí proti proudu Berounky do Be-
rouna. S sebou teplé oblečení, dobré
boty, velkou svačinu, dalekohled a
baterku. Hana HOfmeISterOVá,

CHKO Český kras, Karlštejn
Dotace pokračují...
(Dokončení ze strany 7)
Pokud majitelé získají kotlíkovou
dotaci, a navíc se pustí do zateplení
nebo instalují solární systém s pod-
porou z Nové zelené úsporám, do-
stanou dotační bonus na nákup kotle
dalších až 20 tisíc korun.
Pokud domácnosti nevyužívají ko-
tel, ale kamna nebo krby, mohou do-
stat až 80 tisíc korun na výměnu z
Nové zelené úsporám, a to bez nut-
nosti současně zateplit dům. Nově
nebude možné získat dotaci na kom-
binovaný kotel, ve kterém je možné
spalovat i uhlí.
Veškeré podrobnosti o dotacích ob-
čané najdou na internetové stránce
ministerstva životního prostředí
www.mzp.cz.     Janis SIDOVSKÝ,

místostarosta Karlštejna

PILNÁ MAMINKA. Beseda J. Černé o životě ptactva a krmítko, které věnovala karlštejnské mateřince.  Foto Marcela HAŠLEROVÁ a Jana ŠTOLZOVÁ

POROTCI. Porota ochutnávající a vybírající nejlepší vánoční cukroví: Pa-
vel Zedníček, Helena Kolářová, Petr Rampas (zprava). Foto NN M. FRÝDL

Stalo se tradicí, že již osm let se
vždy odpoledne na Štědrý den setká-
váme v Krupné u vánočního stro-
mečku. Tradičně je otevřená vánoč-
ně vyzdobená kaplička a připravené
občerstvení na společném stole. 
Je příjemné sledovat, jak nám v
Krupné dospívají děti a stále si při-
chází společně popovídat, navštívit
kapličku. Nechybí ani noví návštěv-
níci, které přivezou rodiče v kočárku
- doufáme, že se tato tradice bude
dodržovat i v dalších generacích.
Pěšky přichází i sousedé z Korna a
Litně, což nás velice těší. Letos si
každý účastník odnesl krásnou dře-
věnou ozdobu z dílny Jiřího Chyby

(na snímku), která všem připomene
příjemné setkání u kapličky. Nemoh-
lo by se konat bez podpory obyvatel
Krupné. Děkujeme paní Fílové za
propagační letáky, které pokaždé
všem připomenou, že je setkání u
kapličky připravené, děkujeme panu
Petrovi a panu Motlovi za vánoční
stromeček, děkujeme paní Šuhajko-
vé za adventní věnec. Poděkování
patří Evě Pastorkové, která je duší a
motorem každoročního setkání. A -
samozřejmě - děkujeme sousedům,
kteří se setkání účastnili. Přejeme
všem rodinám mnoho zdraví a ra-
dosti v novém roce 2019. Text a foto

Eva KNOPOVÁ, Krupná

Krásné Vánoce! přálo si u kapličky v Krupné padesát sousedů
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Osovský PROVAS

Také letos v Osově a Osovci vyrazi-
li do terénu koledníci Tříkrálové
sbírky, která již dvě desetiletí pomá-
há lidem v nouzi. V naší obci se ko-
nala podvanácté. Dlouholetá zavede-
ná sestava koledníků se nám bohužel
těsně před akcí rozpadla, ale podaři-
lo se najít nové, ochotné zastoupit
ochořelé, takže i letošní ročník jsme
mohli pokrýt třemi skupinami, které

si rozdělily obec na etapy. V sobotu
to byli Petruška a Viktor Packovi a
Maruška Míková, kteří zvládli celý
Osovec, v neděli vyrazili do terénu
zástupci malých hasičů Linduška
Drábková, Barunka Vaňatová a Jiřík
Blažek, ke kterým se přidala čerstvě
tříletá Rebeka Plecitá, dále Karolín-
ka Kubecová, Milan Slánský a Pepa
Rejsek – ti rozděleni do dvou skupin
dostali na starost Osov. 
V souhrnu se během všech let poda-
řilo vybrat na celostátní úrovni bez-
mála jednu a čtvrt miliardy, naše
obec přispěla částkou 77.608 Kč.
Letošní suma se teprve připočítá, vý-
sledek nám charita, které se odevz-

dávají zapečetěné kasičky, oznámí.
Většina prostředků je využita v regi-
onu, kde byly darovány. Pokud byste
věděli o někom, kdo se nachází v
těžké životní situaci, neváhejte kon-
taktovat Farní charitu Řevnice, která
o využití rozhoduje. Co nás moc těší,
je vědomí, že v naší obci je velmi
příjemné být koledníkem. Lidé jsou
milí a ochotní, někteří se dokonce už
předem ujišťují, že je tři králové sku-
tečně navštíví a není výjimkou, že
děti obdarovávají sladkostmi a ovo-
cem. Pokud některé dveře zůstanou
zavřené, nevadí - vstřícnost a laska-
vost v těch otevřených nám to boha-
tě vynahradí. Děkujeme všem, kteří

neodmítli pomoci, a samozřejmě
hlavně dětem-koledníkům.  

Marie PLECITÁ, Osov          

Vystoupení kapely Macechy v Osově bylo naplánováno
měsíce dopředu, ale jak se ukázalo, nejen u nás - na ten
samý den, 16. 12. 2018, také ve Skřipli a Lochovicích,
což bylo trochu znepokojující s výhledem na počet
eventuálních návštěvníků. Soubor je početně velmi zdat-
ný a hrozila přesila účinkujících nad publikem, což byla
stresující představa. Obavy se ovšem ukázaly jako liché,
neboť se dostavilo početné obecenstvo ze všech koutů
našeho kraje a zaplnilo prostory osovského chrámu. 
Podle názvu kapely by se dalo usuzovat, že se jedná vý-
hradně o ženy, ale není tomu tak. Původní country kape-
la se tak pojmenovala na samém dávném počátku své
kariéry, ale jak šla léty, přibývalo v souboru mužů. Vždy
na vánoční dobu připraví tito hudebníci pořad hudby a
slova a s tímto pásmem dorazili i k nám, do osovského
kostela. Dvacet tři muzikantů zaplnilo prostor u obětní-
ho oltáře a my přítomní se mohli radovat z jejich krás-
ného mnohohlasého zpěvu doprovázeného kytarami,
houslemi a klávesami. 
Co zaseješ, to sklidíš!, Přestaň se trápit tím, co není
možné změnit!... Také tato slova zazněla během progra-
mu mezi skladbami. Ty byly půvabné, melodické, vese-
lé - koledy, vánoční písně, spirituály, to vše měla kapela
ve svém repertoáru a záhy svým zpěvem navodila milou
sváteční atmosféru adventu a Vánoc. Hodina utekla ry-

chleji, než bychom si my, posluchači, přáli, a muzikanti
přednesli závěrečnou píseň – Cohenovo Haleluja. Vy-
pukl bouřlivý aplaus a dočkali jsme se tedy i přídavku,
bohužel jen jednoho – Gruberovy Tiché noci. Bylo to
překrásné. Dík za realizaci akce patří starostce Marcele
Čabounové. A na konec jedna perlička: krátkou zprávu o
této akci přinesla i Česká televize - viz foto.         

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov          

Králové si rozdělili Osov i Osovec na etapy
CHARITATIVNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POMÁHÁ POTŘEBNÝM UŽ DVĚ DESETILETÍ

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  1/2019 (163)

Osovské aktuality
* Osovský masopust se bude konat
23. 2. od 13.30 hodin. Sraz u kaplič-
ky v Osovci. Masky vítány, občer-
stvení zajištěno, program též. Srdeč-
ně zve spolek KOS, který akci pořá-
dá ve spolupráci s OÚ Osov.   (map)
* Den osovských žen (DOŽ) se
uskuteční 9. března  od 14.00 hodin
v místní restauraci U Hřiště. Bohatý
program i občerstvení. Srdečně zve
OÚ Osov. Marie PLECITÁ

KRÁLOVÉ. Party koledníků, které »na etapy« obcházely s kasičkami Tříkrálové sbírky Osov i Osovec. Foto Marie PLECITÁ

Matýsek skončil čtvrtý

Macechy se rozloučily Cohenovým Haleluja

Trochu netradičního koníčka si na-
šla Linduška Drábková, žákyně 2.
třídy ZŠ Osov. Jmenuje se Matýsek
a je to krásný černobílý králíček.
Jezdí spolu do Suchomast na vý-
cvik, kde se Matýsek učí v místní
sokolovně přeskakovat přes pře-
kážky. Na soutěži nazvané Vánoční
hopík určené mladší a starší mlá-
deži obsadila 29. 12. Linduška v
mladší kategorii 4. místo.  
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov 
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LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI
Pojeďte s námi na hory! Na všech akcích propracovaný celodenní 

program, plná penze, pitný režim, instruktoři a moře zábavy.
HLASTE SE na: www.tenis-skola.cz/sportovni-akce/akce,

nebo: sramek@tenis-skola.cz, případně na tel. č.: 602 457 867.

VÍKEND NA HORÁCH 
25. – 27. 1. 2019 na Liberecké boudě v Krkonoších.

Přímo na sjezdovce, pokoje s wc a tv, ping-pong, vnitřní BAZÉN.
Cena od 2969,- Kč

JARŇÁKY NA SVAHU
24. 2. - 2. 3. 2019 v Josefově Dole.

Cena 5550,- Kč

Výběrové řízení na místo tajemníka Městského úřadu Dobřichovice

Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru pracovníka na volné místo 

tajemníka Městského úřadu Dobřichovice.
Hlavní kvalifikační předpoklady: vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe v oboru právo, ekonomie, státní a veřejná správa
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost zákoníku práce, znalost správního řádu 
je výhodou
• komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi 
• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat
• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• uživatelská znalost práce na PC - MS Word, Excel
• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
• organizační  a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• odolnost vůči stresu
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti vítány

Lhůta pro podání přihlášky: PRODLOUŽENO DO 8. 2. 2019 do 12:00.

Celý text výzvy, včetně kvalifikačních předpokladů a náležitostí přihlášky najdete na internetových
stránkách www.dobrichovice.cz

Bližší info na tel.: 257712182, e-mail: starosta@dobrichovice.cz
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Šetří na vysněnou zahradní učebnu
ZADNOTŘEBAŇSKÁ MÁLOTŘÍDKA CHYSTÁ STÁNEK S DOBROTAMI NA MASOPUST I PRVNÍ ŠKOLNÍ PLES
Po vánočních prázdninách se žáci
zadnotřebaňské málotřídky vrátili do
lavic a odpočati se pilně věnují vzdě-
lávání. Aby byla výuka zábavnější,
mají k dispozici tablety a nově i do-
tykové notebooky. Tyto moderní
technologie mají 2x v týdnu v rámci

povinné předškolní přípravy k dis-
pozici dokonce i předškoláci. 
Po Vánocích se děti v MŠ radují ze
spousty dárků, které našly pod stro-
mečkem při vánočním posezení a
tvoření s rodiči. V balicím papíru se
skrýval obrovský jeřáb a náklaďáky,
krásný kočárek, sada vybavení pro
lékaře i kadeřnici, didaktické hračky
a výtvarné pomůcky.
Prvňáčci (a snad nejen oni) už se těší
na vysvědčení, které se kvapem blí-
ží. A ještě více se těší na po vysvěd-

čení následující jednodenní pololetní
prázdniny. Na ně v našem okrese na-
víc navazují prázdniny jarní, takže
žáky čeká úžasných 10 dní volna.
Od září si s dětmi šetříme na vysně-
nou zahradní učebnu. V tuto chvíli
již máme přes 25 tisíc - zejména dí-
ky sbírce OÚ Zadní Třebaň během
posvícení, dobrovolnému vstupné-
mu na benefičním divadelním před-
stavení a štědrým příspěvkům příz-
nivců  školy na Vánočním posezení.
K potřebné částce se přibližujeme si-

ce pomalu, ale jistě, což nás motivu-
je k dalším aktivitám. S dětmi i za-
městnanci školy připravujeme další
akce, abychom si do naší »kasičky«
mohli přihodit další částky. Na ma-
sopustu v Zadní Třebani 2. 3. otevře-
me s dětmi stánek s dobrotami a
drobnými výrobky. Masopustní den
vyvrcholí prvním Školním plesem s
nabitým programem. Srdečně  zve-
me.            Ivana NÁJEmNÍkOVÁ,

ZŠ a mŠ Zadní Třebaň

»Blázinec« o svátcích...
(Dokončení ze strany 1)
Po ošetření byl převezen do nemoc-
nice v Hořovicích. „Okolo půlnoci
to byla místy jízda válečnou zónou.
Přestože sanitka blikala a houkala, v
Neumětelích po ní opilci stříleli ra-
chejtle. V Lochovicích bylo upro-
střed hlavní silnice zřízeno odpaliště
petard,“ postěžoval si Bulíček. 
Řevničtí profesionální hasiči měli
konec roku klidnější. Na Štěpána
rozřezali v Kosoři strom nakloněný
nad silnicí a uhasili požár kontejne-
rů v Klínci. Na Nový rok pak spolu
s místními »dobráky« likvidovali
požár odpadu v rozpadlém domě u
cyklostezky v Dobřichovicích. O
Vánocích a na Silvestra žádné zá-
važné události neřešila ani Městská
policie Černošice. (mif)

* Do kolejí u silnice mezi Litní a Le-
čí »zaparkoval« 7. 1. ráno muž, kte-
rý na kluzké vozovce nezvládl řízení.
Pravděpodobně byl pod vlivem alko-
holu. Záchranáři jej s lehkým zraně-
ním převezli do nemocnice. U neho-
dy zasahovali i řevničtí hasiči.
Foto Bořek BULÍČEK               (mif)

Prodávají bez obalů
Řevnice - Řevnice se mohou pyšnit
prvním bezobalovým obchodem v
regionu. V blízkosti náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad začala fungovat
Bezobalka. Co nabízí? Rýži, těsto-
viny, ořechy, mouku, fazole, rozin-
ky, chia semínka, vločky špaldové a
kukuřičné... „Postupně budeme při-
pravovat další suroviny pro prodej.
Veškeré prostředky, které se nám
podaří získat, budou vkládány pro
rozvoj obchodu,“ informují provo-
zovatelé na svém facebookovém
profilu. Jejich filozofií je zreduko-
vání obalů na minimum. Zde totiž
nákup pořizujete do látkových pytlí-
ků, síťovek, nebo sklenic a krabic a
tím šetříte životní prostředí.     (pan)

Biblický příběh o cestě o tří mudrců
za zářící hvězdou, která je zavedla
až na místo narození prorokovaného
vykupitele, připomíná svátek Tří
králů 6. 1. Při této příležitosti pořá-
dá Charita ČR každý rok Tříkrálo-
vou sbírku. Podesáté se k ní připoji-
lo kolem stovky koledníků v obcích
u Berounky (Karlštejn, Zadní Tře-
baň, Řevnice, Lety, Dobřichovice,
Karlík, Všenory, Mokropsy a Čer-
nošice), ale také v podbrdských
obcích Osově, Osovci, Všeradi-
cích... Koledníci šířili radostnou
zvěst vánočních svátků a vybírali
peníze na dobročinné účely.
Každá obec přistoupila ke sbírce
osobitým způsobem. Přes Mokropsy
kráčel průvod koledníků a králové

jeli na koni. V Zadní Třebani šli ko-
ledníci s muzikou, v Dobřichovicích
i v Letech koledovaly také děti z
Dětského domova Lety. 
Farní charita Řevnice jako organizá-
tor sbírky koledníky na jejich cestu
vybavila zapečetěnými kasičkami a
posvěcenými křídami, jimiž koled-
níci označují dveře domů nápisem
K+M+B+2019. To lze vykládat jako
iniciály Tří králů (Kašpar, Melichar,
Baltazar) nebo jako formuli pože-
hnání: Christus masionem benedicat
– Ať Kristus požehná tomuto příbyt-
ku. Naplněné kasičky byly ve Vše-
norech úředně rozpečetěny a našlo
se v nich  146 314 Kč. Z toho35 %
použije Charita ČR na podporu cha-
ritních domů v pražské arcidiecézi a

na nemocnice v Ugandě. Místní
charitě připadne 65 % z vybrané
částky, a ta je rozdělí místním lidem
v tíživé životní situaci.
V našem regionu míří peníze ze
sbírky nejčastěji do rodin, které pot-
kalo neštěstí - ztráta zaměstnání,
nemoc, úmrtí... - či k rodinám, které
žijí bez finanční rezervy a podpory
svých blízkých. Do nesnází se dos-
távají i lidé, nejčastěji ženy, které
zůstanou po rozpadu vztahu s part-
nerem samy a mají v péči děti. Kdo
zná lidi, kterým by pomohl peněžní
dar, neváhejte se ozvat kterémukoli
dobrovolníkovi charity, na adrese
revnice@praha.charita.cz, nebo tel.:
739 615 846. Eva VACUlÍkOVÁ,

Dobřichovice

Ochutnávali saláty a vybírali ten nejlepší

Projekt školy zaujal
Poberouní - Základní a mateřská
škola v Zadní Třebani, stejně jako
mateřinky v Hlásné Třebani, Svina-
řích či liteňská škola se zapojily do
projektu Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání. Berounské rad-
nici se pro něj podařilo získat dotaci
z evropských fondů. K projektu se
přihlásilo rekordních 73 základních,
mateřských i uměleckých škol z Be-
rounska. Pedagogové i žáci a jejich
rodiče se budou moci účastnit mno-
ha odborných seminářů, workshopů
a školení. Projekt má zajistit i pod-
poru škol v oblasti finančního a pro-
jektového řízení dotací. V jeho rám-
ci vzniká unikátní učebnice regio-
nální vlastivědy. Pěší exkurze třídy
zavedou například do okolí Zlatého
koně, Svatého Jana pod Skalou či do
Kody. Projekt má své vlastní webo-
vé stránky www.mapberoun.cz a fa-
cebook, kde jsou zveřejňovány ak-
tuality, k dispozici je tu přehled za-
pojených škol i kalendář akcí a nás-
těnka, kterou pro zveřejnění svých
aktualit mohou využít zapojené sub-
jekty. Cílem projektu, který potrvá
čtyři roky, je zvýšení kvality vzdělá-
vání dětí a žáků do 15 let.          (pan)

Králové v našem kraji vykoledovali sto padesát tisíc 

Z našeho kraje 
* Prodejna COOP v Zadní Třebani
bude 16. 1. uzavřena. (sim)
* Nový dopravní automobil MAN
TGE 3.180 představí liteňští dobro-
volní hasiči veřejnosti 19. 1. v 16.30
před hasičárnou v Litni.                (jih)
* Besedu se senátorem Markem Hil-
šerem pořádá Občanská akademie
Černošice. O aktivním občanství,
lidských hodnotách i životních pos-
tojích můžete diskutovat od 19.00 v
sále Clubu Kino. (vš)
* O komunitních projektech budou
jednat  zástupci neziskových organi-
zací 23. 1. od 14.00 na MěÚ Beroun.
V pátek 25. 1. se od 15.00 v Jung-
mannově ZŠ Beroun poprvé sejde
skupina pro rozvoj matematické gra-
motnosti. (pan)
* Tři králové chodili 6. 1. po Svi-
nařích. Ve dvou skupinách obešli 45
domácností, zazpívali, popřáli hodně
zdraví i štěstí a vybrali 6500 Kč pro
potřeby dětí v místní MŠ.           (box)
* Auto s neosvětleným přívěsným
vozíkem zastavila 4. 1. v Letech
hlídka Městské policie Řevnice.
Zjistila, že řidič nemá doklad totož-
nosti ani řidičský průkaz, řídí vůz se
značkou, která k němu nebyla vysta-
vena, a navíc má i zakázáno řízení.
Věc si hned na místě převzala hlíd-
ka »státní« policie.        Jiří DlAsk

Třebaňští školáci při práci na počítačích. Foto Tereza MaCoURKová

Večer před Štědrým dnem patří ve Svinařích soutěži o nejlepší bramborový
salát zvané Salating. Porotu tvoří všichni přítomní, každý hlasuje maxi-
málně pro dva vzorky. Ačkoliv to před akcí vypadalo všelijak, nakonec se
sešlo 20 salátů. Každý vzorek dostal minimálně hlas, nebyl žádný, který by
nikomu nechutnal. Umístění bylo těsné, rozdíl mezi medailovými pozicemi
byl jeden bod. Třetí skončil Pepa Saneistr (9 hlasů), druhý Karel Havránek
(10) a »zlato« patří Petře Pacákové (11). Posezení u vánočního cukroví,
piva, vína a brazilské caipirinhy jsme zakončili před půlnocí. 

Text a foto Lucie Boxanová, Svinaře
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variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  
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OZNÁMENÍ
MUDr. Helena Fuchsová, dětská lékařka v Řevnicích, 

oznamuje, že k 1. 3. 2019 uzavírá svoji praxi.

Důvod: Nesehnala jsem v České republice dětského
lékaře, který by moji praxi zastupoval a výhledově ji 

i převzal. K tomuto datu ukončuji všechny svoje   
smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. 

ZIMNÍ NABÍDKA! AKCE!
Betonárna OSBET Lety nabízí 

DŘEVĚNÉ VÁLCOVÉ BRIKETY
Balení: kartonová krabice 11 kg
Cena: 56 Kč vč. DPH - 1 balení

Prodej: V betonárně PO - PÁ: 7 - 16.00 hodin

KONTAKT
Telefon: 257 71 04 26
e-mail: dispecink@osbet.cz



Strana 13, SPORT Naše noviny 1/19

Bandy cupu zatím vládnou »citrusové«
V ŘEVNICÍCH ZAČAL DVAADVACÁTÝ ROČNÍK POPULÁRNÍHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI

U nás, v Česku, se to chytlo hlavně
mezi dětmi. Jde o to, aby králíček
bezchybně překonával překážky růz-
né výšky a délky. 
Jak jste se k této disciplíně dostala? 
Nejdříve jsme to viděli v televizi.
Potom jsme vytáhli našeho oblíbe-
ného králíka z králíkárny a zkoušeli
skákat přes polínka. Po nějaké chvíli
jsme začali stloukat nějaké překáž-

ky. Mezitím jsme přemlouvali kama-
rády, aby trénovali s námi. Postupem
času jsme se začali zlepšovat. Dnes
už máme za sebou několik úspěš-
ných závodů, překážky nám vyrábí
taťka a na trénincích předáváme své
zkušenosti začínajícím hopákům.
Jak dlouho soutěžíte? 
Závodně se hopu věnujeme třetím
rokem, ale skákat jsme začali mno-
hem dřív.
Jaké máte úspěchy? 
Začátky byly těžké. Nebylo koho se
zeptat a kdo by nám poradil. Všech-
ny kroužky byly daleko a málokdo
se chtěl dělit o své zkušenosti. Na-
učili jsme se nenechat se rozhodit
posledním místem a že na špatném
musíme hledat to dobré. Změna pro-
středí dělá své - králíček, který skáče
doma dobře, to na závodech zvlád-
nout nemusí. Úspěchy z umístění
jsme začali sbírat až poslední rok. 
Kolik máte zvířecích soutěžících? 
Počet závodních králíčků se každý
rok mění, někteří odchází do důcho-
du a samice máme na chov. V tuto
chvíli jich mám 5, ale se všemi ne-
skáču - některé půjčuji dětem na tré-
nincích. Sestra Terka jich má 6. U
mě převažují spíše větší plemena, u
sestry spíše zakrslá. 
Má tento sport v České v republice
nějakou tradici? 
Příští rok 2019 se poběží 7. mistrov-
ství ČR. V Česku je Králičí hop cel-
kem novodobý sport, ovšem ve světě
ho znají už několik desítek let.
Jaké jsou jednotlivé disciplíny? 
Závodí se v rovinných drahách v
lehké, střední, těžké, elitní třídě a
veteráni - každá kategorie má jiný
počet překážek. Každý závodník
začíná v lehké třídě a pokud získá
dostatečný počet bodů má možnost
nastoupit v příštích závodech v ná-
ročnější třídě. Dále se soutěží v Par-

kuru – králíček skáče přes překážky,
do výšky a do dálky.
V čem je tento sport nejvíc náročný? 
Finanční náročnost v poměru k poří-
zení psa či koně je nízká. Králíčkovi
stačí dostatečně velká klec, pytel
granulí vyjde na 250 Kč, seno se dá
nasušit na zahradě nebo koupit malý
balík a je vystaráno na 6 měsíců.
Venčit se denně nemusí, stačí s ním
skákat 2x týdně. Pokud je v králíkár-
ně, pak může být venku za každého
počasí. Neštěká a nevynucuje si po-
zornost, pokud je dostatečně nakr-
men a má čistou vodu ani o něm ne-
víte. Mazlí se rád. Pokud máte krá-
líčka v kleci doma a odjíždíte na do-
volenou, stačí ho předat např. babič-
ce s klecí a bude spokojený.
Pro králíka je pohyb a skok přes pře-
kážky přirozený, proto skáče rád op-
ravdu každý. Problém je v tom moti-
vovat jej, aby skákal tam, kde potře-
bujeme my, tedy na dráze. Někomu
to trvá déle, jinému to jde hned. 
Jak se králíci vybírají a jak trénují?
Prvním impulzem k výběru králíčka
je jeho vzhled. Ve třech měsících ho
zkusíme na dráhu a vidíme, zda bude
na závod či do chovu. Při každém
tréninku se králíček nejprve musí
rozskákat. Důležité je, aby králíček i
závodník byli jeden tým a brali na
sebe ohled. Nejprve to musí zvlád-
nout závodník, protože je větší. Po-
kud se to podaří, je z králíčka nejlep-
ší kamarád. 
Trénujete děti v králičím hopu, k
tomu studujete. Jak to zvládáte?
Bez podpory rodiny bychom toho
moc nezvládli. Studuji Střední ze-
mědělskou školu v Benešově, obor
Chov koní a jezdectví. Přes týden
jsem na internátě, na králíky mám
čas jen o víkendech a prázdninách.
Přes týden je krmení a starost o krá-
líky především na rodičích a sestře.

Terezka je nyní v deváté třídě ZŠ Su-
chomasty a vybírá si střední školu,
na kterou příští rok přestoupí. I ona
je chovatelkou králíků - plemene
Dalmatinský strakáč rex modrý. V
roce 2018 jsme se za okres Beroun
zúčastnily jako historicky první mla-
dé chovatelky Česko–Slovenské
olympiády mladých chovatelů a
podařilo se nám získat dvě 3. místa v
oboru Králíků. Je to pro nás velký
úspěch. Zkusíme se zúčastnit olym-
piády i letos a rádi bychom zapojili
naše nové členy, aby se olympiády
zúčastnili s námi.

Tereza MaCourKová, Tmaň

Řevnice - Dvaadvacátý ročník tur-
naje v pozemním hokeji Řevnický
bandy cup (ŘBC) začal v sobotu 5.
ledna na hřišti Za vodou. Po dvou
odehraných kolech tabulce kralu-
je Citrus Team.
Hokejky mezi sebou letos »zkříží«
šest družstev, o jedno méně, než loni
- celek L. A. Kings se do soutěže
nepřihlásil. „Někteří jeho hráči se
ale přemístili do jiných týmů,“ uvedl
jeden z organizátorů turnaje, jinak
brankář Bostonu Martin Kodet. Úča-
stníky klání čeká sedm turnajů zá-
kladní části a zavěrečné finálové
play-off. To je na programu poslední
únorovou sobotu, 23. 2.
Nejlépe do turnaje vstoupil tým
Kojotů, který loni obsadil až čtvrtou
příčku. V prvním kole dokázal tři-
krát zvítězit a opanoval čelo tabulky.
„Druhým překvapení na úvod 22.
ročníku ŘBC bylo, že brankář Mi-
chal Jelínek nemohl ze zdravotních
důvodů nastoupit,“ podotkl Kodet.
„»Jeho« tým Bája Pic ale získal no-
vou oporu v brance -  Michala Jani-
cha z L. A. Kings,“ dodal s tím, že
tradičně nejstarší hráč turnaje, jede-
nasedmdesátiletý Ladislav Žižkov-
ský z týmu Kojotů, už se letos roz-
hodl nenastoupit. „Poctivě se ale
chodí dívat,“ uvedl organizátor.

Po druhém kole, které se hrálo v so-
botu 12. 1., se do čela tabulky dostal
Citrus Team. I proto, že dosavadní
lídři, Kojoti, překvapivě prohráli s
posledním celkem IQ Ouvey 5:6.
„Už jsme zaregistrovali první krev
na hřišti - David Tlášek si rozbil če-
lo,“ sdělil Martin Kodet. „David
Dragoun se blýsknul třemi góly do
sítě IQ Ouvey. Ani to ale na výhru
nestačilo - Boston prohrál 4:5.“

Tabulku po druhém kole vede Citrus
Team, který vybojoval devět bodů,
stejně, jako druzí Bája Pic. Třetí Sa-
motáři mají o bod méně.             (mif)
Výsledky 5. ledna
Bája Pic - IQ Ouvey 6:1
Boston - Samotáři 2:4 
Citrus Team - Kojoti 4:5
IQ Ouvey - Samotáři 1:6
Citrus Team - Bája Pic      2:2
Kojoti - Boston 9:4

IQ Ouvey - Citrus Team   0:5
Samotáři - Kojoti 2:4
Bája Pic - Boston 3:1
Výsledky 12. ledna
Kojoti - IQ Ouvey 5:6
Citrus Team - Boston 11:2
Samotáři - Bája Pic 3:1
Boston - IQ Ouvey 4:5
Bája Pic - Kojoti 5:2
Samotáři - Citrus Team    2:4
Bája Pic - IQ Ouvey 4:0
Boston - Samotáři 2:6
Citrus Team - Kojoti 6:2

NA ZÁVODECH. Kateřina Janovská
s jedním ze svých králičích svěřenců
na závodech v západočeských Ejpo-
vicích. Foto ARCHIV

Na Vánočním hopíku skákali králíci přes překážky
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

Závodníci poběží Litní
Sedmý ročník Zimního běhu Litní a
zámeckým parkem se koná 19. led-
na. Je určen pro širokou veřejnost,
nabízí běhání celé rodině. Hlavní zá-
vod má start ve 12.00, dětské kate-
gorie startují od 10.00. Zařazen je
běh pro handicapované závodníky i
běh pro zdraví a kondici, který je
určen těm, kteří si chtějí ověřit svoji
zdatnost. Vítěz tohoto běhu je určen
losem. Více informací naleznete na
facebooku Zimní běh Litní a zámec-
kým parkem. Přihlásit se můžete
přes webový formulář na www.beh-
litni.cz. Bližší informace podá Sta-
nislav Krtek na tel:  603 194 175.
Také se lze přihlásit až na místě.

Jana KrTKová, Liteň

UŽ SE HRAJE. Dvaadvacátý ročník Řevnického bandy cupu začal v sobo-
tu 5. ledna na hřišti Za Vodou. Foto Pavel JÍLEK

Sport po okolí
* Turnaje v Litvínově se 5. 1. zú-
častnili starší žáci »národních« há-
zenkářů Řevnic. Turnaj je zastihl
uprostřed zimního spánku - postup-
ně podlehli Chomutovu 9:13, Žatci
16:18 a Bakovu 15:22. Naši kluci
zkazili nevídaně přihrávek, a když
už překonali hřiště, nedokázali pře-
konat brankáře. V sobotu 19.1. za-
jíždí dorostenci do Lázní Bělohrad
na čtvrtfinále halového poháru. Týž
den hrají mladší žáci v řevnické hale
základní kolo poháru.                  (frz)
* Třebaňským fotbalistům končí
doba odpočinku, za dveřmi je zimní
příprava. Začít má na konci ledna,
přibližně dva měsíce před začátkem
mistrovských zápasů ve III. třídě
okresní soutěže. Podle informací z
týmu by se mělo trénovat »dvoufá-
zově«, tedy dva dny v týdnu. Jednou
s míčem na umělé trávě v Berouně a
poté nabírání fyzické kondice v tře-
baňském Společenském domě. Ně-
kolik víkendů před samotným star-
tem jarní sezony budou sehrána přá-
telská utkání.  (Mák)
* Životní jubileum oslavil bývalý
starosta Zadní Třebaně a významná
postava zdejšího sportu Miroslav
Břížďala. Vše nejlepší, především
hodně zdraví a rodinné pohody, mu
k jeho osmdesátinám přeje Ostrovan
Zadní Třebaň. (Mák)
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