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Masopust oslavu
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celé Poberouní
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Cena výtisku 7 Kč

Babiš zaplatí 200 000,
rozhodl MěÚ Černošice

Černošice - Pokutu 200 000 Kč uložil Městský úřad v Černošicích
předsedovi vlády i Hnutí ANO Andreji Babišovi.
Ve středu 6. 2. o tom informovala
ČTK s odvoláním na deník Právo.
Babiš čelí podezření, že i když je
vysokým ústavním činitelem, stále
prostřednictvím holdingu Agrofert
ovládá média. (Dokončení na str. 10)

Po srážce aut skončila
řidička v nemocnici

Lety - Osobní auto a náklaďák s návěsem se čelně srazily 29. 1. ráno u
Letů ve směru na Hlásnou Třebaň.
Zraněná řidička osobního vozu musela být převezena do nemocnice.
„Po nárazu zůstala zraněná řidička
ve voze,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pavel Vintera. „Byla vyproštěna, transportována do sanitky
a převezena do nemocnice,“ dodal.
Silnice byla uzavřena skoro celé dopoledne.
(mif)

BÍLÉ NADĚLENÍ. Sněhové nadílky si zkraje února užívali i psi na letovském cvičáku.

Sníh lámal stromy, zastavil vlaky
HUSTÉ SNĚŽENÍ NA ZAČÁTKU ÚNORA ZPŮSOBILO DOPRAVNÍ KALAMITU
Poberouní - V bílém se ocitlo v neděli 3. února celé dolní Poberouní.
Během několika hodin vydatného
sněžení napadlo ze soboty na neděli víc než 15 centimetrů těžkého
mokrého sněhu. Lámal stromy,
které zablokovaly několik silnic i
železniční trať.
Ještě před několika desítkami let by
to ani u Berounky nebylo nic výjimečného. V současnosti je ale sníh v
zimě považován za mimořádnou
událost. Soudě tedy dle chaosu, který 3. a 4. února zavládl na silnicích
i na železnici.

Krávy zdolaly ohradu
a zablokovaly silnici
Hlásná Třebaň - Stádo krav zablokovalo první únorovou sobotu cestu
mezi Hlásnou Třebaní a Mořinou.
Na místě museli zasahovat hasiči.
„Jednalo se asi o padesátihlavé stádo, které prorazilo ohradu a ohrožovalo provoz na silnici z Hlásné Třebaně na Mořinu,“ uvedl řevnický
profesionální hasič Jan Hruška s
tím, že společně s hlásnotřebaňskými »dobráky« a policisty zastavili
provoz v obou směrech. Postupně
zahnali dobytek zpět do ohrady, kterou její majitel opravil. Poté byl
provoz znovu obnoven.
(pan)

V ulicích Řevnic se objevili kolem
9.00 první běžkaři mířící na Brdy a
děti se sáňkami. Ti měli z bílého nadělení evidentně radost. Zato řevničtí hasiči měli již od rána plné ruce
práce. „Vysoká vrstva sněhu nám
komplikovala cesty k zásahům téměř ve všech směrech,“ potvrdil hasič Jan Hruška s tím, že první vozidlo vyprošťovali již v 8.13. „Nejvíce
nám komplikoval sníh cesty na
Mníšek, Černošice, Mořinu, Třebotov a Kosoř. Některá místa byla opravdu sjízdná jen s velkým úsilím,“
popsal Hruška s tím, že k mnoha

menším zásahům vyjížděly i jednotky dobrovolných hasičů. V neděli
dopoledne tak nebylo možné se autem dostat na Mníšek, Jíloviště ani
černošickou Vráž. „Tudy neprojedete, čekám na sypač. Do té doby je
silnice uzavřena. Stejně jako silnice
na Jíloviště,“ hlásil kolem poledního
městský strážník blokující výjezd z
Dobřichovic na Černošice. Podle něj
se tam nabourala dvě nákladní auta.
Na silnici směr Jíloviště zase dopoledne spadl strom. Do Prahy v tu dobu byla průjezdná jediná cesta – přes
Mořinu. (Dokončení na str. 10) (pan)

Foto Alena VANŽUROVÁ

Na konec února dráhy
naplánovaly výluku

Poberouní - Cestování vlakem mezi
Prahou a Berounem komplikovaly v
první půlce února kromě sněhu, popadaných stromů a poruch také výluky. Další je naplánovaná na 18. až
22. února, vždy od 9.40 do 14.40.
Kromě omezení spojených se sněhovou nadílkou (viz Sníh lámal stromy... ) se hůře cestovalo vlakem i
8. 2. Na naši trať nevyjelo několik
spojů kvůli poruše trakčního vedení
v Praze-Michli. „Došlo k poškození
trakčního vedení nad nádražím Jih,
kde jsou přes noc odstaveny vlakové soupravy,“ sdělil ČTK mluvčí
Českých drah Radek Joklík.
(Dokončení na straně 10)
(pan)

Osmdesát klíčů hradu Karlštejna převzal nový kastelán
Karlštejn - Od ledna se stal kastelánem Karlštejna, po Pražském
hradu asi nejslavnější památky v
republice, čtyřicetiletý Lukáš
KUNST. Vystřídal svého dosavadního »šéfa« Jaromíra Kubů, který
tuto funkci zastával neuvěřitelných jedenatřicet let.
Co to pro vás znamená být karlštejnským purkrabím? Karierní postup, výzvu, splněný sen…?
Nerad bych, aby to znělo jako klišé
- opakuji to již po několikáté: je to
především obrovská čest a současně
zodpovědnost. U člověka, věnujícího se celý život práci na objektu, je

Lukáš Kunst.

Foto ARCHIV

to i logické dovršení pracovní cesty.
Dosažení »hvězdy«, k níž člověk
profesně směřuje. Je velmi důležité
v životě člověka takové hvězdy mít.
Vzpomenete si ještě, kdy jste byl na
Karlštejně vůbec poprvé?
Přesné datum, když jsem se zúčastnil přijímacího řízení průvodců si již
nepamatuji, ale bylo to někdy v
březnu 1998. Naprosto přesně si ale
pamatuji začátek práce: 28. 5. 1998.
Tehdy jsem nastoupil na dvoudenní
náslechy služebně starších kolegů.
Odjížděl jsem z přijímacího řízení s
pocitem, že sem mě nikdy nemohou
vzít. (Dokončení na straně 3)
(mif)
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Nové třídy, vybavení, počítače, jídelna...
SRBSKO ZÍSKALO NA REKONSTRUKCI A PŘÍSTAVBU ZŠ I MŠ DOTACI ŠESTNÁCT MILIONŮ KORUN
Srbsko - Na nové třídy, vybavení,
počítače, jídelnu a mnoho dalšího
se mohou těšit děti ze základní a
mateřské školy v Srbsku. obec
díky dotaci zahájila půdní vestavbu, rekonstrukci a přístavbu, díky
které se kapacita zdvojnásobí.
Srbsko bude mít jednu z nejmodernějších škol v regionu.
Stávající škola byla v Srbsku postavena v roce 1926. Jak říká starostka
obce Svatava Biskupová, škola je
pro obec nejdůležitější institucí.
„Zachování školy v obci je naší prioritou. Chceme, aby se tu naše děti
vzdělávaly, vychovávaly k tradicím

Ředitelé škol i školek
se sejdou v Berouně

Poberouní - O jaké neinvestiční dotace na mimoškolní aktivity nebo
asistenty mohou žádat školy v Poberouní? Ředitelé mateřských, základních a uměleckých škol, jež se zapojily do projektu Místního akčního
plánu vzdělávání ORP Beroun, se to
dozvědí na únorovém setkání. Z
našeho kraje se projektu účastní
školní zařízení - státní, i soukromá v Hlásné a Zadní Třebani, Karlštejně, Srbsku, Svinařích či Litni.
Setkání ředitelů se uskuteční 13. 2. v
budově MěÚ Beroun. Ředitelé školek budou jednat od 10.00, ředitelé
ZŠ a ZUŠ od 13.00. Zástupci škol se
dozví o plánovaných vzdělávacích
aktivitách pro rok 2019 nebo o úloze
koordinátora, jehož bude mít každá
škola v odborném týmu projektu.
Užitečné budou pro ředitele zejména informace o možnostech získání
neinvestičních finančních prostředků v rámci výzvy Šablony II. Využít
je mohou třeba na rozvoj zkušeností
pedagogů a odborníků z praxe, na
zájmové vzdělávání, personální posílení o školního asistenta, školního
psychologa, speciálního a sociálního pedagoga či chůvu v mateřské
škole. Dále jsou podporovány mimoškolní aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství
žáků a aktivity rozvíjející metody
výuky s využitím počítačové techniky.
(pan)

a patriotismu. Snažíme se zajistit
kvalitní personální obsazení a takové podmínky, aby se děti do školy
těšily a rodiče neměli důvod hledat
školu jinde. Díky škole naše obec
žije,“ tvrdí Biskupová. Přiznává, že
situaci, kdy děti ze Srbska musely v
80. letech již od první třídy dojíždět
do školy v Berouně, by nechtěla
znovu zažít.
„Možností přístavby se zastupitelstvo zabývalo v roce 2014. Udělat
rozhodnutí o modernizaci, nebo o
rozšíření kapacity naší malotřídky je

obtížné. Chod malé školy ovlivňuje
mnoho faktorů. Například v roce
2015 nám na přelomu května a června skončila ředitelka a my museli
hledat novou. Nebyla to lehká situace,“ vzpomíná Biskupová.
Následoval složitý a zdlouhavý proces získávání povolení od všech
možných institucí, včetně povolení
CHKO Český kras. Na dobře zpracovaný projekt se obci podařilo získat dotace hned ze dvou zdrojů –
IROP i Ministerstva školství. „Zastupitelé se nakonec přiklonili k přije-

Školáci vyráběli modely planet

Projekt pro 1. a 3. ročník zaměřený na průzkum vesmíru odstartovala na
konci ledna Základní škola v Zadní Třebani. Teoretické znalosti z odborné
literatury jsme doplnili zhlédnutím populárně naučných videí a s pomocí
moderních informačních technologií žáci vyhledávali mnoho dalších fakt,
včetně obrázků. Všechny nově nabyté znalosti žáci prakticky využili při výrobě plastických modelů jednotlivých planet, které jsou nyní v podobě celé
sluneční soustavy nainstalovány přímo ve třídě. A jelikož toto téma nadchlo žáky i učitele, hodláme v něm pokračovat. Čeká nás výroba výukové
pomůcky zvané Lapbook. V souvislosti s projektem k nám do školy přijede
i mobilní planetárium. Pokud byste rádi viděli hotový 3D model sluneční
soustavy, neváhejte nás navštívit ve středu 6. března, kdy se ve škole i školce koná od 8 do 16.30 hodin Den otevřených dveří. Na vlastní oči uvidíte,
jak je organizovaná výuka, moderní výukové pomůcky a vybavení, přívětivé prostředí malé školy, individuální přístup, prostory družiny i jídelny,
organizaci dne ve školce atd. Ivana NájemNíková, ZŠ Zadní Třebaň
Foto Tereza mACoURková

tí dotace z ministerstva, která zahrnovala finance na celou stavbu. Celkové náklady činí přes 24 milionů,
spoluúčast obce je 8 milionů,“ upřesnila Biskupová. Obec vyhlásila
výběrové řízení, čehož se mnozí starostové kvůli nedostatku stavebních
firem obávají. Přihlásila se humpolecká společnost a práce mohly začít. Zbývalo zajistit náhradní prostory pro školu i školku, a to na celý
školní rok. „Práce pokračují dle plánu. Věřím, že se vše podaří dokončit
během prázdnin,“ dodává starostka.
Na nové prostory se těší nejen děti,
ale i ředitelka.
„V podkroví budeme mít k dispozici
novou kmenovou třídu a odbornou
třídu s počítači, bude tedy možné
děti v případě potřeby rozdělit.
„Uvažujeme i o koupi tabletů. Spolupracujeme s jedním tatínkem, který vede programování. Děti to moc
baví, a navíc již od roku 2020 bude
výpočetní technika na školách povinná. Zcela moderní bude i naše
školní jídelna,“ popisuje »šéfová«
Petra Tonhauserová, které se podařilo stabilizovat personál. Ve škole
jsou kromě ředitelky, která současně
učí, dvě učitelky v mateřince, vychovatelka, angličtinářka, od tohoto
školního roku také druhá pomocná
učitelka, takže je možné například
hodiny češtiny a matematiky učit ve
dvou. Další část personálu tvoří nepedagogičtí pracovníci.
Všichni se znají
Děti si zde mohou vybrat i z několika kroužků. Kromě programování tu
vedou sportovní hry, flétničky. Díky
dotaci z projektu Šablony fungoval
kroužek zábavné logiky. Dotace
chce škola využít znovu, takže od
září ještě jeden kroužek přibude.
„Naše škola má něco, co jiné velké
anonymní školy nemají. Rodinné
prostředí a atmosféru. Obrovskou
výhodou je, že se všichni dobře známe. Děti si navzájem pomáhají a navzájem se od sebe učí. A to nejen
znalosti, ale i sociální návyky, kontakty. Smíšený kolektiv je pro ně
mnohem přínosnější, než když jsou
děti ve třídě stejně staré,“ dodává ředitelka.
Pavla NováČKová

Letovský masopust zahájilo vystoupení k roku prasete
V sobotu 2. února prošel Lety masopustní průvod. Nejdříve ovšem na
návsi se svým programem vystoupila mateřská škola Lety. K roku prasete dle čínského kalendáře si děti
připravily vystoupení s doprovodem
písničky Jaromíra Nohavici Tři čuníci. A pak už se šlo obcí.
Děkujeme všem, kteří se průvodu
účastnili a hlavně všem, kteří pro nás
připravovali občerstvení. Obecní
úřad hostil přítomné skvělými bramborovými plackami dle receptu paní
knihovnice, u Hudečků připravili pečené sladké i slané, u hasičů měli
úžasné koblihy a sám pan velitel pekl bůček. Brunclíkovi opět uctili
maškary výbornou škvarkovou pomazánkou. Möseovi připravili bohatý stůl pro děti i dospělé - koláčky,
koblížky, jednohubky, David Krička
s Kristýnkou nachystali bohatý stůl s
pestrým výběrem kořaliček a nezklamali ani Moravcovi - opět nás pohostili vyhlášeným perníkem i masíč-

kem. Kolem čtvrté odpoledne průvod dorazil ke Kafkům. Kapela Tře-

husk sice zahrála poslední písničky,
ale program pokračoval. Hasiči při-

pravili pro děti karneval, dospělí se
mohli večer pobavit na taneční zábavě při hudbě a s bohatou tombolou.
Ještě jednou děkujeme všem účastníkům! Příští rok opět nashledanou!
Barbora TeSAŘová,
starostka letů

Zatančí si s medvědem,
potom ještě u paviána

V PRŮVODU. Účastníci letovského masopustu.

Foto NN m. FRÝDL

Devátý ročník Halounského masopustu pořádá 16. února místní Živý
spolek. Sraz je ve 14.00 v ulici K
Vodárně č. p. 55. Následuje obchůzka Halouny, tance s medvědem v
domácnostech, zpěv, jídlo, pití a vyhlášení nejlepších masek. Od 17.00
se koná tancovačka v hospodě U Zrzavého paviána. Dobroty od hospodyněk z Haloun na stolech pro každého, tanec, soutěže... Dotazy a další informace na tel: 731 636 812.
Stáňa Šálková Nechvílová,
halouny
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Osmdesát klíčů Karlštejna převzal...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
A vidíte: přece se to nakonec stalo...
Když jste tady před těmi dvaceti lety
prováděl turisty, napadlo vás, třeba
jen letmo, že byste tu jednou mohl
šéfovat?
Naprosto vůbec. Myslel jsem si tehdy, že kastelánem budu mnohem dříve než ve čtyřiceti. Ono se to vlastně
stalo, ale řízením osudu jsem si na
Karlštejn počkal. Hrad si mě k sobě
přitáhl.
Od svých patnácti let jste průvodcoval na různých hradech a zámcích
po celé republice. Kde, odkud se
vzal váš vztah k historii?
Nemůžu asi říct, že bych byl v dětství nějaký milovník historie. Bavilo
mě hodně věcí a rád jsem objevoval
nové. Můj vztah k historii se objevil
a začal sílit až po přijetí na zámek v
Jaroměřicích nad Rokytnou a hrad
Bítov. Tam proběhl křest ohněm ve
formě první prohlídky a pak už to šlo
samo. Úplně mě ta práce strhla a
nedovedl jsem si představit, že budu
v létě jen tak ležet u vody. Musel
jsem každý měsíc provázet na jiném
objektu. Na některé jsem se pak další roky rád vracel.
Přesto jste nevystudoval dějiny či filozofii, ale Vysokou školu hotelovou. Jak to přijde?
Jednoduše. Hledal jsem školu, kde
bych mohl získat vědomosti co možná nejblíže ke svému oboru. Spravovat hrad Karlštejn je především záležitost managementu a řízení. Národní památkový ústav disponuje četnými velmi kvalifikovanými pracovníky – historiky, s nimiž mohu kdykoliv cokoliv konzultovat.
K památkám jste se po absolvování
školy vrátil. Kde, na kterém hradě či
zámku, se vám líbilo nejvíc? Na který jste si »myslel« a těšil jste se, že
by mohl být jednou »váš«?
To je hodně složitá otázka. Já byl na
hradech a zámcích od 15 let, neopustil jsem je ani při škole. Mám moc
rád jaroměřický zámek, protože je v
mém rodném městě, jsou tam moje
začátky, první lásky… Kus srdce ale
patří také na moravské hrady Buchlov či Pernštejn. Ale líbilo se mi všude, protože jsem si památky vybíral
právě proto - že se mi líbily. Musím
ale přiznat, že jsem v začátcích upřímně myslel na dvě. Na jaroměřický zámek a na Buchlov. Dnes jsem
ale rád, že jsem na Karlštejně.
Na Karlštejn jste nastupoval několikrát, několikrát jste odtud odcházel
– někdy se zdálo, že i za »lepším«.
Proč jste se pokaždé vrátil a jak se
na toto vaše přicházení/odcházení
díval váš tehdejší (a stále stejný) nadřízený Jaromír Kubů?
Odcházel jsem nikoliv za lepším, ale
za dalšími zkušenostmi. Stejně jako
jsem chtěl projít a poznat co nejvíc
hradů a zámků jako průvodce, chtěl
jsem také získat další zkušenosti. Ve
svých 23 letech jsem byl na zámku
Žirovnice dokonce nejmladším kastelánem v republice. Impuls k návratu vlastně nikdy nepocházel ode mě.
Vždycky mě správa hradu kontaktovala a nabídla novou formu spolupráce. Takto jsem se po Žirovnici,
Křivoklátě a pěti letech v soukromém sektoru v Praze vrátil na hrad v
roce 2009 už definitivně. Jaromír
Kubů je z lidí, kteří růst mladých
podporují – tím spíš, bylo-li to v
rámci Národního památkového ústa-

PAN PURKRABÍ. Nový kastelán hradu Karlštejna Lukáš Kunst.
vu. Takže z jeho strany byla vždy ře, kterou jsme spolu sdíleli a která
prošla vloni rekonstrukcí podlah, a
maximální podpora.
Mimochodem – jaký to byl šéf? vytvořil jsem si vlastní kastelánskou
kancelář. Gratulace a poměrně velká
Přísný, ale spravedlivý…?
Definujete to v otázce přesně: přís- vlna mediálního zájmu se zvedla
ný, ale spravedlivý a v mnoha ohle- vzápětí...
Kolik má takový svazek karlštejndech velký učitel.
Posledních deset let jste pracoval ského kastelána vlastně klíčů? Ktejako jeho zástupce. Jakou nejdůle- rý klíč, od čeho, je největší?
Kastelánský svazek klíčů je jeden,
žitější věc jste se od něj naučil?
Mnoho věcí, ale mám-li vybrat tu váží 1,5 kila a napočítali bychom na
nejdůležitější, tak mě naučil říkat něm na 80 klíčů. A kam pasuje nejNE! To je na takové památce, jako je větší klíč si nechám raději pro sebe –
přeci jenom byl hrad pevnou KarKarlštejn, nezbytné.
To, že se 1. 1. 2019 stanete karlš- lovou pokladnicí...
tejnským kastelánem, jste věděl po- Teď už za sebou máte měsíc v
měrně dlouho. Byl jste s blížícím se »křesle« purkrabího. Jaký byl, co
»dnem D« nervózní? Těšil jste se? všechno jste stihnul?
Pro mě byl velmi hektický. Neměl
Chystal jste se nějak speciálně?
Vzhledem k tomu, že jsme si s kole- jsem moc čas věnovat se vlastní prágou hrad předávali de facto od čer- ci. Hrad byl v hledáčku mnoha mévence, zas taková změna to stran dií, neboť výměna karlštejnského
pracovních povinností nebyla. Ner- kastelána je velká věc. Jsem členem
vózní jsem určitě nebyl, ani nic spe- několika komisí v rámci Národního
ciálního jsem nechystal. Je ale prav- památkového ústavu, takže se uskuda, že jsem si o půlnoci vyfotil hodi- tečnila spousta jednání. Finišujeme
také projektovou dokumentaci k
ny a pak ohňostroj – na památku.
Jak se takový kastelán vlastně ují- projektu IROP, takže i zde byly četmá funkce? Převzal jste si symbo- né kontrolní dny. Stihl jsem roční
licky svazek klíčů od hradních bran uzávěrku, dopracovat veškeré stratea komnat, usedl za větší pracovní gické dokumenty, se svým týmem
stůl, přijímal gratulace, prošel celý jsme měli pravidelný big meeting a
připravovali sezónu 2019. Stihl jsem
hrad…?
Ano, i tak. Předali jsme si protoko- ale i týden v italských Alpách.
lárně veškerý majetek, převzal jsem Co vás čeká v nejbližších týdnech,
jednotlivé brány, hradby, budovy, měsících a co máte v plánu pro příškulturní mobiliář a vrátil se ke své tí roky?
práci. Asi jsem moc neměl čas to ně- V tuto chvíli připravujeme kulturní
jak zásadně prožívat. Každopádně program na letošní rok, dokončujejsem se přestěhoval zpět do kancelá- me rozpočty, připravujeme stavební

Foto ARCHIV
projekty obnovy hradu mimo probíhající IROP… Plánů na další rozvoj
hradu je mnoho a věřím, že veřejnost
je bude vnímat pouze pozitivně.
Chtěl byste Karlštejn podrobit nějaké zásadnější změně? A je v případě
tak významné památky vůbec možné něco radikálně měnit?
Máte-li na mysli nějaké zásadní
změny třeba prohlídkových tras, tak
to nikoliv. To ani nejde. Ale plánujeme rozšíření služeb a třeba nabídky
edukačních programů nejen pro děti,
ale i pro poučenou veřejnost. Rád
bych z Karlštejna vytvořil národní
kulturní památku 21. století, aniž by
došlo k poškození jeho kulturně-historické hodnoty.
Přál byste si, aby se Karlštejn pod
vaší správou dostal na prestižní
seznam památek UNESCO? Co pro
to případně hodláte dělat?
Upřímně řečeno by si to Karlštejn
zasloužil a já bych si to přál. Toto
rozhodnutí ale není na mě.
Od dětství hrajete divadlo, aktuálně
dokonce ve slavném pražském Semaforu, občas máte menší roli ve
filmu či seriálu, loni jste začal pravidelně běhat. Stíháte své koníčky i
jako purkrabí? Budete stíhat, co
myslíte?
Snažím se dělat všechno nejlépe, jak
dovedu. Abych v tom mohl pokračovat, musím si najít čas na relax –
fyzický i mentální. Divadlo mi zabírá času minimálně a na to zajít ob
den do fitka, sednout na kolo a uběhnout si svých 12 kilometrů, si čas najdu vždycky...
Miloslav FRÝDL
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Malířka Alba »vystavuje« v Břežanech
PŘED STO TŘICETI LETY SE NARODILA PRVNÍ STAROSTKA ŘEVNIC, STATEČNÁ ALBA BEDŘICHOVÁ
Řevnice, Panenské Břežany - sto
třicet let uplyne 11. 2. od narození
Alby Bedřichové, řevnické malířky, první starostky města a především statečné, vzdělané ženy!
Její díla vystavuje Památník národního útlaku a odboje v Panenských
Břežanech. Obrazy zapůjčila a některé muzeu věnovala řevnická
umělkyně Dagmar Renertová-Kopřivová. Osobně se také 7. února zúčastnila vernisáže výstavy. Její maminka Eliška Kopřivová se s Bedřichovou seznámila v koncentračním
táboře Ravensbrück, kam byly obě

deportovány za odbojovou činnost.
Za první republiky se Alba Bedřichová stala v Řevnicích správkyní
majetku židovské rodiny Löwensteinů. Paula Löwensteinová pocházela
z významné cukrovarnické rodiny
Blochů a Alba ji několikrát zachytila
na svých obrazech. „Po vpádu Němců vzal poklidný život paní Alby
zcela jiný směr. Nedokázala být stra-

nou i s vědomím, že riskuje svůj život pro druhé. Za okupace nejednou
prokázala hrdinství při pomoci domácímu odboji. Před transportem se
snažila ukrývat ve svém domě i paní
Paulu. Marně,“ připomněla statečnost Bedřichové ředitelka muzea
Hana Bílková. Po válce usedla Bedřichová v Řevnicích nakrátko do starostenského křesla, únorové události

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

13. 2. 20.00 SVÁTKY KLIDU A MÍRU
15. 2. 17.30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
15. 2. 20.00 NA STŘEŠE
16. 2. 13.45 PSÍ DOMOV
16. 2. a 22. 2. 15.30 (Pá 17.30) BOHEMIAN RHAPSODY
16. 2. 18.00 NARUŠITEL
16. 2. 20.00 FAVORITKA
19. 2. 20.15 DON QUICHOTE - přímý
přenos baletu
20. 2. 20.00 ŽENA NA VÁLEČNÉ
STEZCE
22. 2. 20.00 MRAZIVÁ POMSTA
23. 2. 13.45 LEGO 2
23. 2. 15.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
23. 2. 17.30 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
23. 2. 20.00 ŽENY V BĚHU

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
12. 2. a 18. 2. 17.30 MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
12. 2. 20.00 ÚNIKOVÁ HRA
13. 2., 18. 2., 20. 2. 13.45 ÚŽASŇÁKOVI 2
13. i 18. 2. 17.30 (Po 20.00) NARUŠITEL
13. 2. 20.00 SKLENĚNÝ
14. 2. 15.30 AQUAMAN
14. 2. a 20. 2. 18.30 (St 20.00) NEDOTKNUTELNÍ
15. 2., 17. 2., 25. 2. 17.30 (Ne 18.30)
LÉTO S GENTLEMANEM
15. 2., 16. 2., 22. 2., 23. 2. 20.00 (So
17.30) ALITA BOJOVÝ ANDĚL
16. 2. 15.30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
16. 2., 20. 2., 24. 2. 20.00 (St 17.30, Ne
18.30) ŽENY V BĚHU
17. 2. 15.30 LEGO PŘÍBĚH 2
19. 2. 17.30 NA STŘEŠE
19. 2. 20.00 LÁSKA MEZI REGÁLY
21. 2. a 26. 2. 15.30 (Út 17.30) BOHEMIAN RHAPSODY
21. 2. a 27. 2. 18.30 (St 17.30) ÚHOŘI
MAJÍ NABITO
22. 2. 17.30 CENA ZA ŠTĚSTÍ
23. 2. a 24. 2. 15.30 JAK VYCVIČIT
DRAKA 3 (Ne 3D)
23. 2. 20.00 MRAZIVÁ POMSTA

KINO RADOTÍN
12. i 15. 2. 17.30 (Pá 20.00) NA STŘEŠE
12. 2. 20.00 HON
13. 2. 17.30 BOHEMIAN RHAPSODY
13. 2. 20.00 MARIE, KRÁLOVNA
SKOTSKÁ
14. 2., 16. 2., 20. 2. a 23. 2. 17.30 (So
20.00) LÉTO S GENTLEMANEM
14. 2. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
15. 2. a 16. 2. 17.30 (So 15.30) LEGO
PŘÍBĚH 2 (v Pá 3D)
16. 2. a 23. 2. 17.30 ALITA: BOJOVÝ
ANDĚL (23. 2. 3D)
19. 2. 17.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
19. 2. 20.00 ODDĚLENÍ Q: SLOŽKA 64
20. 2. 10.00 CENA ZA ŠTĚSTÍ - babybio
20. 2. 20.00 LÁSKA MEZI REGÁLY
21. i 26. 2. 17.30 ÚHOŘI MAJÍ NABITO
21. 2. 20.00 MRAZIVÁ POMSTA
22. 2. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA
22. 2. 20.00 AMATÉŘI
23. 2. 16.00 BOB A BOBEK - KRÁLÍCI
V KLOBOUKU
8. 2. 20.00 ONI A SILVIO

roku 1948 ji ale přiměly stáhnout se
do ústraní a věnovat se malování.
Tehdy zachránila před represemi
Kopřivovi, kterým se komunisté
»odvděčili« za jejich protinacistický
odboj a statečnost. Nabídla jim azyl
a sdílela s nimi svůj řevnický domek
až do své smrti v roce 1966. Její ostatky spočívají v rodinném hrobě
Kopřivových v Řevnicích.
Výstava v Panenských Břežanech,
na níž jsou k vidění převážně venkovská zátiší, je k vidění do 7. 4. Za
návštěvu stojí i interaktivní expozice
nazvaná Zločin a trest zachycující
jedno z nejhrůznějších období českých dějin. Pavla NováČková

Tipy NN

NA VERNISÁŽI. Řevnická umělkyně Dagmar Renertová na vernisáži výstavy v Panenských Břežanech.
Foto Pavla NOVÁČKOVÁ

Veselice byla přerušena dražbou divočáka
V krásně vyzdobením sále řevnického Lidového domu se 26. 1. konal
myslivecký ples. Poslední leč na
parketách tanečního sálu.
Slavnostní večer byl zahájen předtančením tanečního souboru Proměny. To navodilo slavnostní ráz večera. Myslivci ve slavnostních uniformách, dámy ve večerních šatech...
Zábavu zahájil předseda spolku Miroslav Hejlek proslovem. Poděkoval
myslivcům za obětavou práci pro les
a veřejnosti za spolupráci. Zvláště
vyzdvihl pomoc při vyhánění mláďat a drobné zvěře před senosečí,
které zachránilo mnoho kusů. Po
jeho projevu zazněly fanfáry kvarte-

ta pana Sadílka a byl pasován J.
Haloda na lovce zvěře daňčí, kterou
se mu podařilo poprvé ulovit. Vše se
dělo před nastoupenými řevnickými
myslivci, kteří následně za zvuku
písně odešli. Potom se již tančilo za
doprovodu souboru A-club. Členové
kvarteta podle starých zvyků chodili
k jednotlivým stolům. Veselice byla
přerušena dražbou divočáka. Pak se
vydávala tombola a návštěvníci si
odnášeli ceny. Celý večer kuchyně
poskytovala návštěvníkům bohatou
večeři - podávala se pouze jídla ze
zvěřiny. Večer se vydařil, lovu zdar
a za rok nashledanou!
František šEDIvÝ Řevnice

Muzikanti vzpomínali na basistu Špacíra
Vzpomínka na basistu bývalé berounské kapely Střelci Frantu »Špacíra«
Procházku se konala v Hostímě. Když dorazila malá výprava z Hlásné
Třebaně, sál už byl zaplněn. Pořadatelé nás usadili na dva gauče v podloubí sálu. Seděla jsem vedle zvukaře, který mi pak předal žezlo a já se
stala na drahnou dobu »zvukařkou«. Zvláštní zážitek, ale vše se mi dařilo,
nic jsem nezkazila. Nejdříve hrála kapela Tři v trávě, pokračování původních Střelců. Jejich repertoár je tvořen klasickým bluegrassem, swingem
blues i jinými styly. Krásně nás naladili. Pak nastoupila kapela Free Time.
Nebyli špatní, ale mě moc neoslovili. Děsně jsem se těšila na Kamarády
staré řeky, moje mládí. Hráli nádherné trampské písničky, které vždy potěší, a zpíval s nimi celý sál. Přenádherný večer. Věřím, že i »Špacír« to nahoře slyšel a viděl.
Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

* Písničkář Jiří Smrž a americký
houslista Ben Lovett hrají 14. 2. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* 11. Reprezentační ples taneční
skupiny Proměny se uskuteční 15. 2.
od 19.30 v Liďáku Řevnice. K tanci
a poslechu hraje Galaxie, vstupné
150 Kč. Lenka zRostLíková
* Dětský karneval pořadají Proměny 17. 2. od 14.00 v řevnickém
Liďáku. Lenka zRostLíková
* osmé výročí kapely 008 z Mníšku
pod Brdy můžete přijít oslavit 16. 2.
do černošického Clubu Kino. Od
18.00 zahrají také skupiny Brünnfield, Pure Olcoholic Punk, Sendwitch a Náhodný výběr.
(vš)
* Hasičský ples dvou Třebaní se
koná 16. 2. od 20.00 v zadnotřebaňském kulturním domě. K tanci hraje
kapela Karavel. Martin tUČEk
* klasická pohádka O rybářovi, rybářce a zlaté rybě čeká na své diváky 17. 2. v Černošicích. Hru uvede
Ilegumova divadelní společnost od
16.00 v sále Clubu Kino.
(vš)
* Písničkář Karel Plíhal koncertuje
19. 2. od 20.00 v sále České pojišťovny Beroun.
Miloš kEBRLE
* setkání s Inou Píšovou, autorkou
knihy Transsibiřská odysea, pořádá
21. 2. od 19.00 v Městském sále v
Černošicích-Vráži Černošická Společnost Letopisecká. Pravnučka příslušníka čs. legií projela strastiplnou
cestu dlouhou 9.288 km z Moskvy
do Vladivostoku, kterou její pradědeček Jan Kouba současně s prožitými událostmi zaznamenal ve svém
deníku. Renata HoREšovská
* Bluesové Matt Long Trio ve složení Matt Long, Matěj Černý a Tomáš Vokurka vystoupí 21. 2. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* koncert americko-české kapely
Funky Spankers hostí 22. 2. od
20.00 černošický Club Kino.
(vš)
* Písně J. Hendrixe, Janis Joplin,
Led Zeppelin a Black Sabbath zahraje 23. 2. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice kapela Shiva.
(vš)
* výstava obrazů Jana Furčáka zachycujících krajinu Berounska je v
Holandském domě Beroun instalována do 23. 2. Alena šUstRová
* Besedy Aleny Šarounové z cyklu
Když kámen hovoří... o úsvitu civilizace a techniky, zejména o němých
svědcích dávných časů se můžete
zúčastnit 24. 2. od 16.00 v sále
MUDr. Fürsta Dobřichovice. (ak)
* výstava fotografií Daniela Kreissla i akvarelů Tomáše Šmejkala nazvaná Dantom Bohema v Muzeu
Českého krasu Beroun potrvá do 3.
března.
(vlk)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

3/2019 (272)

Máje, Všeradování, pouť...

Mnoho akcí se bude konat ve Všeradicích.
Podrobné info bude vždy včas zveřejněno.
Únor: 16. 2. - Hasičský ples
23. 2. - Masopust
Březen: 8. 3. - Výroční schůze zahrádkářů
9. 3 - Všeradický MDŽ
22. - 23. - 24. 3. - LAN párty
- Čištění koupaliště
Duben: 6. 4. - Ukliďme Česko
21. 4. - Velikonoční zábava
30. 4. - Čarodějnice
Květen: Svoz nebezpečného odpadu
- Očkování psů
- Sousedské posezení
25. 5. - Staročeské máje
Červen: 1. 6. - Dětský den
- Všeradování
Červenec: Letní kino
- Neckyáda
Srpen: 24. - 25. 8. - Pouťové zábavy
26. 8. - Pěkná hodinka
Říjen: Haloweenská párty
- Lampionový průvod
listopad: Pouštění draků
- Podzimní turnaje
Prosinec: Mikulášská zábava
- Rozsvícení stromku
- Vánoční posezení
Mirka SuCHá

ZAPLNĚNÝ VŠERAD. Krajanská oslava masopustu se ve Všeradicích poprvé konala loni. Dorazilo na ni sto
Foto Barbora PISKáČKová
padesát lidí a v sále Dvora Všerad nebylo k hnutí.

Ve Všeradicích oslaví masopust hned dvakrát
V SOBOTU 23. ÚNORA POŘÁDÁ OBEC OBCHŮZKU VSÍ, DVŮR VŠERAD ZASE KRAJANSKOU ZÁBAVU
všeradice - Hned dvě oslavy masopustu v jeden den se budou konat
23. února ve všeradicích. Tu odpolední spojenou s průvodem vsí
pořádá místní obecní úřad, večerní »rumunskou« masopustní tancovačku zase Dvůr všerad.
„Chystejte masky a kobližky, masopust je tu,“ vyzývají na oficiálních
webovách stránkách obce zdejší
zastupitelé. Uvítali bychom, aby se
masopustu zúčastnily i nové tváře.
Jedinou povinností masky je včas
odevzdat litr červeného vína a za odměnu pro vás bude zajištěno občerstvení - zabijačkové hody.“
Sraz maškar i dalších účastníků průvodu je 23. 2. po druhé hodině odpolední u hospody Na Růžku. V 15.00
se pak vydá na cestu obcí průvod,

kterému bude do kroku vyhrávat staropražská kapela Třehusk. Po skončení obchůzky se pak bude ještě v
hospodě konat vyhlášení nejlepších
masek a posezení při muzice.
Dohodli se u piva
Stejný den se bude ve Všeradicích
konat ještě jedna oslava »fašaňku«.
Na tancovačku, která vypukne v
18.00 ve Dvoře Všerad, přijede výprava z rumunské vesnice Gerník, v
níž od první čtvrtiny 19. století žijí
Češi. Tancovačku si nenechají ujít
ani další krajané, kteří už z Rumunska přesídlili »zpět« do Čech.
„Počítám, že k nám dorazí odhadem
sto čtyřicet lidí - dvacet přímo z Gerníku, ostatní z různých koutů Čech,“
říká majitel Dvora Všerad a organi-

zátor zábavy Bohumil Stibal. Podle
něj se nápad slavit »rumunský« masopust ve Všeradicích zrodil naprosto spontánně. „V hospodě, u piva,“
tvrdí. „Když jsme předloni pořádali
ve Všeradicích Kateřinskou zábavu,
na které hrála krajanská kapela Bohemia, hned jsme se s ní dohodli, že
další na řadě bude masopust.“
Poprvé se akce konala loni a bylo na
ní pěkně veselo. „Od začátku se tančilo a od začátku také tekla slivovice
proudem,“ vzpomíná Stibal. Na sále
bylo sto padesát lidí, končili jsme v
pět ráno,“ směje se a hned dodává,
že letos to s největší pravděpodobností bude podobné. „V šest začne
kapela hrát, v šest deset bude plný
parket a v pět ráno »zatáhneme roletu«, vypočítává.

Světlušky chystaly masky a cvičně pekly dobroty

PŘÍPRAVA NA MASOPUST. Světlušky při Dnu otevřených dveří.
Foto Jana Šmardová Koulová

Den otevřených dveří Dětského centra Světlušky se konal 9. února 2019 ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve
československé husitské ve Tmani.
Pro děti byla připravena výroba masek na masopust,
cvičně se pekly masopustní dobroty a zkoušelo se divadlo. Další Den otevřených dveří si Dětské centrum
Světlušky připravilo i na 16. 2. od 14 do 16.00. Přijďte
se pobavit a strávit společně s námi v Dětském centru
sobotní odpoledne. Světlušky se těší i na nové členy,
kteří chtějí objevovat své individuální talenty.
Pro 2. tmaňský Masopust, který se bude konat v neděli
24. února od 13 hodin, hledáme tradiční masku, která by
doplnila náš pestrý průvod. Bába nejkrásnější s pravou
nefalšovanou nůší získá krásný hrnek s logem Světlušek
a diplom. Všechny masky se ovšem mohou těšit na přízeň občanů, dobroty na cestu, skvělý hudební doprovod
v podání kapely Třehusk, společné foto a hlavně odpoledne plné zábavy. Sraz je před Kulturním domem ve
Tmani.
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

Zábava není určena pouze krajanům
- přijít na ni může kdokoliv. Vstupné
je dobrovolné a půjde celé na kapelu. Předepsaný není ani žádný speciální masopustní »dress code«. „Masky tu určitě žádné nebudou, maximálně nějaké páry v krajanských
krojích,“ podotýká majitel Dvora
Všerad. Sám několikrát zažil masopustní oslavy přímo v Gerníku. „Byla to jen »normální« zábava bez masek,“ vzpomíná. „Zato v sousedním
Rovensku to bylo dobré - sešlo se
asi 30 masek a slivovice tekla proudem...“
Miloslav FRÝDl

Z podbrdského kraje

* vIII. ročník masopustu se uskuteční 16. 2. v Neumětelích. Sraz
účastníků v 9.30 před místním kulturním domem. Po společné fotce a
předání práva masopustního se za
doprovodu kapely Třehusk vydá
průvod maškar na obchůzku centrem obce. Od 14.00 následuje posezení v restauraci U Šemíka.
(ar)
* II. ročník Hasičského plesu pořádají všeradičtí dobrovolní hasiči 16.
2. v sále místní restaurace Na Růžku. K tanci a poslechu od 20.00 hraje skupina Separace, těšit se můžete
na tombolu. Vstupné 100 Kč. (mis)
* obecní ples se koná 16. 2. od
20.00 v sále Obecního úřadu v Malém Chlumci. K tanci a poslechu
hraje Trio Bobeš, těšit se můžete na
tombolu. Vstupné 100 Kč.
(zch)
* 105. hasičský bál pořádá 16. 2.
Sbor dobrovolných hasičů Tmaň. V
místním Kulturním domě začne od
20 hodin, hraje skupina Gama, vstup 90 Kč.
(jšk)
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výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

2/2019 (87)

Karlštejnské aktuality
* Jedenáctý ročník Koncertu pro
Karlštejn písničkáře Mirka Palečka
a zpívajícího právníka Ivo Jahelky
pořádá 16. 2. od 18.00 v sále místní
restaurace U Janů Karlštejnské kulturní sdružení. Vstupné 100 Kč, rezervace vstupenek na tel.č. 605 219
104.
Helena KOlÁřOVÁ
* Výběr poplatků za komunální
odpad a za psy zahájil Úřad městyse
Karlštejn. Peníze můžete převést na
účet obce (363766339/0800 - variabilním symbolem je číslo popisné
domu), nebo zaplatit v hotovosti v
pokladně úřadu městyse. Splatnost
poplatků za odpad je 31. 3., za psy
30. 6. 2019.
(per)
* Poptávku na pracovníka recepce
autokempu vypsal Úřad městyse
Karlštejn. Zájemci, kteří mají čistý
trestní rejstřík, živnostenské oprávnění, umí pracovat na PC a domluví
se alespoň jedním cizím jazykem,
mohou své nabídky zasílat do 18. 2.
12.00 na úřad městyse.
(per)

NA PLESE. Tradiční hasičský ples se na počátku nového roku konal v Karlštejně. (Viz strana 8) Foto Eva BOučkOVÁ

Karlštejn zlepší komunikaci s občany
MĚSTYS OD BŘEZNA SPUSTÍ NOVÝ WEB A ZAVEDE PLATFORMU MOBILNÍ ROZHLAS
Městys Karlštejn od března spustí nejen nový web, ale také zavede platformu Mobilní Rozhlas, jež zdarma
pomůže informovat občany i návštěvníky o všem důležitém v naší obci. Lepší komunikace úřadu byla častým tématem ve vašich připomínkách, a tak nás s panem starostou Rampasem těší, že k pozitivní změně
dochází už pár měsíců po volbách.
K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního
rozhlasu. Nabízí občanům mnohem
víc. Kombinuje možnost rozesílek
SMS zpráv, hlasových zpráv a emailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi úřadem a občany.

Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať
už jste kdekoli – zobrazí se ve vašem
telefonu, v aplikaci nebo ve vašem
emailu.
Další velkou výhodou je, že aplikace
neslouží pouze k jednostrannému in-

formování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení
reagovat. Díky tomu může městys
Mobilní Rozhlas v budoucnu využít
třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy

Co může nabídnout chytře komunikující obec

● Neunikne vám žádná důležitá informace
● Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
● Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení svůj
názor
● Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu
● Můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při hledání ztracených věcí
nebo zatoulaných zvířat
● Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní komunikace
(jas)

možné v reálném čase konzultovat
některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další
kroky.
Proč se zapojit
Do chytré komunikace se snadno
můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké informace chcete
z Karlštejna získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které
vás budou zajímat. Registrovat se
můžete online na webu mestyskarlstejn.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře, který je přiložen v
Našich novinách. K dostání je i na
úřadu městyse. (Dokončení na str. 8)

Na novoročním koncertu zahráli Tři v trávě, Burizon a Nová sekce
Již počtrnácté jsme se sešli v karlštejnské restauraci U Janů na novoročním koncertě a opět bylo co poslouchat. Tentokráte nejprve vystoupila skupina Tři v trávě. Nevím, proč
se jmenují právě takto - když jsou
čtyři. Žádného vysvětlení se nám nedostalo. Tato kapela je vlastně pokračováním původních berounských
Střelců a navazuje částečně i na její
repertoár. Bezva muzikanti, stylově
různorodý repertoár je tvořen klasickým bluegrassem, swingem ale i jinými styly s vlastní úpravou a českými texty. Také náš kamarád Vráťa
Smrž dostal prostor a zazpíval si s
nimi písničku od Michala Tučného,
jako vzpomínku na tohoto úžasného
zpěváka.
Pak nás potěšila kapela Burizon, která přijela až z Ústí. Pětičlenná for-

ČTYŘI V TRÁVĚ. Kapela Tři v trávě s hostem, karlštejnským muzikantem
Vráťou Smržem (druhý zleva).
Foto Jitka ŠVECOVÁ

mace, kde si zahrál i Pavel Zicha z
Nové sekce. Opět - paráda! Hráli
bluegrass, country písničky, ale i takové, které se dají těžko zařadit do
nějaké »škatulky«. Všem se moc líbili a museli přidávat, z čehož měl
pořadatel Tom »Ticháč« docela obavy - aby nebyli lepší, než jeho kapela Nová sekce, která vystoupila na
závěr. Nezklamala - je radost se na
kluky dívat, jak ovládají své nástroje. Úžasné!
Restaurace byla zaplněna, bezva atmosféra, koncert, jak má být. Obrovský dík za tuto nádheru patří hlavně
Karlštejnskému kulturnímu sdružení, které tyto akce podporuje. Těšíme se na příští, patnáctý koncert a už
teď jsme zvědaví, s čím Tomáš Tichý vyrukuje. Díky všem!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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BÁL. »Zátiší« s tombolou a tanečníci na bále karlštejnských dobrovolných hasičů.

Foto Eva Boučková

Hasiči si pozvali JZD: Jirka-Zuzka-Duo
STOVKA NÁVŠTĚVNÍKŮ BÁLU SE Z RESTAURACE ROZCHÁZELA DLOUHO PO PŮLNOCI ČI DŘÍVE NAD RÁNEM
Počátkem každého nového roku pořádá sbor dobrovolných hasičů v
Karlštejně tradiční hasičský bál. Ani
v letošním roce tomu nebylo jinak.
Do příjemně vyhřátého sálu restaurace U Janů v podhradí Karlštejna
se již po 19. hodině začali scházet z

venkovní nepohody první návštěvníci. Pro ně bylo kromě bohaté tomboly, do které již tradičně přispívají
karlštejnští podnikatelé a spoluobčané, připravena hudební produkce od
kapely s netradičním názvem JZD –
Jirka-Zuzka-Duo, která nám přijela

Co jsem dělal, dělal jsem rád
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE HŘBITOVA
Po sedmi letech práce na karlštejnském hřbitově se musím rozloučit se
všemi, kteří se o hroby svých blízkých pečlivě starají, a tak mají i oni
zásluhu na pěkném vzhledu našeho
hřbitova. Dík patří zejména paní Foglové, která se navíc pečlivě stará o
květinovou výzdobu restaurovaných
litinových křížů a o hrob bývalého

Děkuji, pane Kepko,
a přeji hodně zdraví!

I já, jako starosta městyse, bych
chtěl poděkovat panu Kepkovi za
jeho přístup k tomuto místu, kde se
vše muselo opravovat a celkově
udržovat. Myslím si, že přístupem a
houževnatou prací pana Kepky se
karlštejnský hřbitov u kostela sv.
Palmácia dostal i do povědomí turistů, kteří tuto »památku« založenou Karlem IV. začali navštěvovat.
Ještě jednou děkuji, pane Kepko, za
spolupráci a přeji mnoho zdraví.
Petr RaMPaS,
starosta Karlštejna

pana faráře. Moje poděkování patří
též panu Ivanovi Kopeckému staršímu za obětavé a nezištné dokončení
práce v době mé rekonvalescence po
úrazu.
Jak vypadal hřbitov při mém nástupu do funkce správce, je patrné na
fotografiích vystavených v márnici.
Bylo třeba především provést stavební práce, kácení přerostlých stromů a keřů, které svými kořeny poškozovaly stavební stav hřbitovních
zdí a hrobů. Dále spoluprací s paní
matrikářkou Kasíkovou upomínat
nájemce zanedbaných hrobových
míst a odstranit největší závady u
opuštěných hrobů. Mimo práce na
hřbitově jsem věnoval hodně času a
úsilí zvelebení cesty ke hřbitovu.
Nové oplocení sousedních parcel vyžadovalo hodně usilovného jednání
s jejich majiteli.
Závěrem mi zbývá zdůraznit, že co
jsem dělal, dělal jsem rád. Děkuji
panu starostovi Petru Rampasovi a
zastupitelstvu za podporu mého snažení.
Jiří kEpka, karlštejn

Fotbalisté zahájili zimní přípravu
Poslední lednový víkend se karlštejnské fotbalové A-mužstvo pustilo do zimní přípravy. Tréninkové

Rozpis přáteláků
Strašnice B - Karlštejn
23. 2. od 13.30, na umělé trávě ve
Strašnicích
Karlštejn - TJ Unhošť
3. 3. od 15.00 na umělé trávě v
Berouně
Karlštejn - TJ Holoubkov
10. 3. od 15.00 na umělé trávě v
Berouně
Karlštejn - TJ Baník Mořina
16. 3. od 14.00 na hřišti v Karlštejně

jednotky střídavě absolvují v dobřichovické hale a na umělé trávě v
pražském Braníku.
V týmu jsou jisté zatím dvě změny.
V jarní části budou na soupisce chybět Marek Fiala a Jiří Čermák, který
se po půlroce vrací do celku FK Lety. Karlštejnské čekají čtyři přípravné zápasy. Tradičně s béčkem Strašnic na jejich umělce. Poté přijde na
řadu měření sil s kvalitními celky z
krajských B. tříd: Unhoští a Holoubkovem. Generálkou bude na domácím hřišti duel s Baníkem Mořina.
Kádr je oproti loňské zimní přípravě
o něco užší, důležité tedy bude, aby
se hráčům vyhnula zranění a tým byl
kvalitně připraven na jarní část.
Michal ŠaMaN, Karlštejn

zahrát až z daleké Šumavy... Příjemný večer s hudbou, tancem a tombolou se za pár hodin přehoupl přes
půlnoc. Téměř stovka návštěvníků
se začala až dlouho po půlnoci, někteří dříve nad ránem, rozcházet či
rozjíždět nejen do domovů v našem

městysi, ale i do Litně, Srbska nebo
na Mořinu. SDH děkuje všem za
účast na tradičním plesu. Budeme se
těšit na společná setkání při dalších
akcích pořádaných naším sborem.
Josef ČVaNČaRa,
SDH Karlštejn

Karlštejn zlepší komunikaci s občany
(Dokončení ze strany 7)
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá upozornění, přičemž budeme mít možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Zpráva není nijak zpoplatněna. Obyvatele městyse, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat
nebudou.
Kromě informací o zajímavých kulturních akcích, zpráv pro rodiče dětí docházejících do školy nebo do školky či praktických upozornění, jako je třeba
sběr odpadu, je Mobilní Rozhlas využitelný také v případě krizových situací. Obec může občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat
zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze třeba koordinovat dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly
k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím
reálným doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte
se, že vám již z dění v obci nic neunikne. Celá služba je zdarma.
Janis SIDOVSKÝ, místostarosta Karlštejna

Obrázky (nejen) z Karlštejna
Se zajímavými záběry Karlštejna i jeho okolí vás prostřednictvím
svých fotografií občasně seznamuje obyvatelka městyse Markéta
FÍLOVÁ. V minulých dnech zachytila sněhovou nadílku, která se na
začátku února nevyhnula ani Karlštejnu a jeho okolí.
(NN)
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 2/2019 (164)
Loňský rekord padl!
Tříkrálová sbírka se konala první
lednový víkend v Osově a Osovci.
(Viz Osovský Provas 1/19.) Do ulic
se vydaly hned tři party »králů«.
Rok 2018, kdy jsme vybrali 11.980
korun, jsme pokládali za nejvydařenější a rekordní, ovšem rok letošní
předčil veškerá očekávání. Celkově
se v Osově a Osovci podařilo vybrat
krásných 12.692 Kč! Ve všech obcích na území Charity Řevnice se
vykoledovalo celkem 146.314 Kč;
za 10 ročníků konání sbírky v celé
naší řevnické farnosti se vybralo už
1,103 milionu korun. V naší obci se
během všech ročníků podařilo od
dárců shromáždit 90.300 Kč, za což
patří velký dík štědrým spoluobčanům i malým »králům«. Většina vybraných peněz je využita v regionu,
kde byly darovány. Pokud víte o někom, kdo se nachází v těžké životní
situaci, kontaktujte Farní charitu
Řevnice. Marie PLECITÁ, Osov

VERNISÁŽ. Vernisáž obrázků frekventantů výtvarného kroužku se konala v Osově.

Foto Marie PLECITÁ

Od jara začnou cvičit požární útok i štafetu
OSOVŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI BILANCOVALI A PLÁNOVALI NA SVÉ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI
Výroční schůze SDH Osov se konala 12. ledna 2019 v bývalé restauraci
U Donáta. Starosta sboru v úvodu
přivítal přítomné a předal slovo nejmladším členům sboru - dětem, které program schůze obohatily přednesem básniček. Pak následovala zpráva o činnosti sboru v roce 2018. Jako
každý rok, i tentokrát se osovští hasiči podíleli na společensko-kulturním životě v obci: uklidili koupaliště v Osovci, dbali na bezpečný průběh akce Pálení čarodějnic, uspořádali tradiční Máje s průvodem obcí,
které byly tentokrát po dlouhé době
zakončené posezením s muzikou v

bývalé restauraci U Donáta, kde k
poslechu i tanci hrála místní hudební
skupina Uvidíme. Ve spolupráci s
Kulturně okrašlovacím spolkem
KOS, obecním úřadem Osov a sportovci pomohli hasiči i při dalších akcích: charitativní Den pro Veverku,
Posvícenské odpoledne pro děti,
Čekání na Mikuláše, DOŽ.
I v roce 2018 slavili osovští hasiči
úspěchy v požárním sportu, na hasičských memoriálech a soutěžních
kláních pořádaných v blízkém okolí
– Radouši, Hostomicích, Podbrdech,
Drahlovicích a Tmani, tam tentokrát
nejen v kategorii žen, ale také v kate-

gorii mužů. Dokonce i družstvo dětí
si na podzim vyzkoušelo požární
útok při soutěžích v Drahlovicích a
Tmani. A protože byli malí hasiči
moc šikovní a bavilo je to, byla pořízena souprava hadic i savic pro děti
a od jara začne intenzivní nácvik požárního útoku i štafety.
Dále byli přítomní seznámeni se stavem hospodaření sboru a revizní zprávou. Velitel zásahové jednotky poreferoval o její činnosti v uplynulém
roce a o krocích, které byly podniknuty za účelem získání nového zásahového vozu s cisternou. S tím také
souvisí informace o přeřazení sboru

Pět »nejhezčích« obrázků bude viset ve škole
Od září loňského roku se konají pod
záštitou Domečku Hořovice ve staré
škole v Osově zájmové kursy pro
děti. Studentka gymnázia Pavlína
Čabounová tu vede výtvarný kroužek, který navštěvuje jedenáct dětí
ze ZŠ Osov, Liteň, Hostomice a MŠ
Osov. Zájemci se scházejí jedenkrát

týdně a pod Pavlíniným dohledem
zde projevují svoji kreativitu. Za ten
půlrok tu vzniklo tolik pěkných prací, že bylo možné uspořádat jejich
výstavku. Vernisáž se konala v sobotu 26. ledna od 14 hodin a příchozí
měli možnost zhlédnout na panelech
vystavené obrázky i výtvarná dílka

dětí ve věku od 5 do 13 let. Každý
mohl na lísteček napsat čísla pěti výkresů, které ho oslovily nejvíce, a
pět z nich, které dosáhly nejvyššího
počtu hlasů, bude vyvěšeno ve škole. Příjemnou náladu podtrhovalo i
bohaté pohoštění.
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov

z JPO V do JPO III. To s sebou přináší rozšíření území pro zásahy o
obce v okolí a také více odborných
školení pro členy zásahové jednotky,
ve které své síly spojili hasiči z Osova, Lážovic a Skřiple.
Na závěr výroční schůze promluvila
starostka obce, která poděkovala hasičům za jejich práci v uplynulém
období a ocenila jejich nasazení i
nadšení. Do nového roku popřála
hodně úspěchů a slíbila i nadále podporu obce. Markéta VAňATOVÁ,
Osov

Osovské aktuality

* Osovský masopust se bude konat
23. 2. od 13.30 hodin. Sraz u kapličky v Osovci. Masky vítány, občerstvení zajištěno, program též. Srdečně zve spolek KOS, který akci pořádá ve spolupráci s OÚ Osov. (map)
* Konkursní řízení na obsazení
místa ředitele/ky zdejší ZŠ a MŠ vyhlásila obec Osov. Přihlášku, která
musí obsahovat jméno, příjmení a
titul, datum a místo narození, státní
příslušnost uchazeče, místo trvalého
pobytu, telefonické spojení, email,
datum a vlastnoruční podpis, mohou
zájemci odevzdat do 8. 3. 2019
12.00 na OÚ v Osově. Předpokládaný nástup do funkce 1. 8. 2019. Info
na tel. 311 584 256 a obec@osov.cz.
Marcela ČABOUNOVÁ
* 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
* Spisovatelka Michaela Fišarová
navštívila poslední lednový den ZŠ
v Osově. Vyprávěla o svých knížkách a její kamarád-herec z nich dětem zahrál krátké příběhy.
(sk)
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Sníh lámal stromy, zastavil provoz vlaků
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Řevničtí hasiči dopoledne vyjížděli
k dopravní nehodě do Chotče, kde
sjela dodávka do příkopu. „Kvůli
těžkému sněhu bylo nutné odstranit
tento i následující den několik stromů, které bránily silničnímu provozu nebo ohrožovaly osoby a stavby,“
doplnil Hruška.
Stejné problémy měli i železničáři mezi Srbskem a Berounem spadly na
trať stromy. V Řevnicích se navíc
porouchalo zabezpečovací zařízení.
Vlaky jezdily po jedné koleji, některé končily v Karlštejně, navíc velká
zpoždění, některé až 3 hodiny. Situace byla komplikovaná ještě v neděli
večer. „Na Hlavním nádraží nám nikdo nebyl schopen říci, zda vlak na
Řevnice pojede. A pokud ano, zda
neskončí v Dobřichovicích,“ komentoval večerní cestu Michal Svoboda.
V dalších dnech se sice situace na
silnicích stabilizovala, řevničtí hasiči přesto denně vyjížděli k zapadlým
autům. „Ještě v pondělí dopoledne

byla jednotka HZS Řevnice vyslána
k odstranění převisů sněhu na budově ZŠ Mořina,“ sdělil Hruška.

Sněhová nadílka potěšila děti. Na
mnoha místech vyrostli sněhuláci,
někde i iglú, na běžkách se jezdilo

Z našeho kraje

U LYŽAŘKY. Zraněnou lyžařku ošetřovali 5. 2. navečer v brdských lesích
nad Řevnicemi zdejší záchranáři. V hlubokém sněhu použili terénní sanitní
vůz. Po prvotním ošetření byla zraněná žena transportována s poraněním
nohy na chirurgické oddělení pražské nemocnice. Foto Bořek Bulíček

Babiš zaplatí pokutu... Na konec února dráhy naplánovaly výluku

(Dokončení ze strany 1)
Na MěÚ Černošice, pod který spadá
obec Průhonice, v níž Babiš žije, se
kvůli posouzení možného střetu zájmů obrátila Transparency International ČR. Podle ní premiér porušuje
zákon o střetu zájmů, neboť jako veřejný funkcionář prostřednictvím
holdingu Agrofert vlastní Rádio Impuls, TV Óčko, Mf Dnes, Lidové
noviny a další média. Babiš uvedl,
že jeho právníci proti rozhodnutí
Černošic podali odvolání.
(mif)

kolem řeky i na Brdech. V úterý 5. 2.
si tam jedna sportovkyně zlomila
nohu (viz foto).
Sněhová nadílka nenechala v klidu
návštěvníky sociálních sítí. Lidé sdíleli snímky zasněžených zahrad, krajiny i sněhuláků a také se informovali o aktuální sjízdnosti silnic. „V neděli jsem v 6.30 jela Jílovištěm nahoru a katastrofa. Když jsem odpoledne jela zpět, bylo to stejné. Přijde
mi, že se o to nikdo nestará... Raději
se zavře silnice, ohrožují hasiči a
lidé, než aby se to uklidilo,“ napsala
třeba na Facebooku Jana Kratochvílová.
Pavla NoVÁČKoVÁ

(Dokončení ze strany 1)
„Nad částí kolejí nebyl elektrický proud, proto jsme ráno měli problémy s
vystavením vlaků,“ dodal Joklík. Další problémy čekejte od 18. do 22. 2.,
na kdy je plánovaná výluka v úseku Radotín – Dobřichovice. Doprava mezi
Prahou a Berounem bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky s odjezdy v 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 12.59, 13.20 a 13.29 z Prahy
Hlavního nádraží skončí v Radotíně. Na Beroun tady pojedou vlaky jednou
za hodinu, vždy X.50 z »hlaváku«. I v opačném směru do Prahy pojedou
vlaky jen jednou do hodiny: v X.20 z Berouna, resp. v X.37 ze Řevnic. Kvůli zachováni návaznosti na trať 171 pojede lokálka Os 27707 z Lochovic do
Zadní Třebaně později. Podle SŽDC se i u dalších vlaků očekává navýšení
zpoždění asi o 5 až 10 minut. Výlukový jízdní řád najdete na webu Českých
drah, nebo na webu Řevnic či Letů.
(pan)

* Veřejné zasedání zastupitelstva
Řevnic se koná 18. 2. od 19.00 v místním Zámečku.
(ism)
* Seminář na téma Hospodaření v
řevnickém lese se zaměřením na rozvoj lesnické infrastruktury pořádá
21. 2. od 18.30 v jídelně ZŠ Řevnice
Osvětový spolek pro rozvoj české
krajiny.
(mif)
* Ženu středního věku napadl a pokousal pes, kříženec připomínající
bojové plemeno, volně pobíhající v
ulici K Vatinám v Zadní Třebani.
Jedná se již o několikátý případ útěku psů ženy žijící v této ulici. Případ
byl oznámen MěÚ Beroun k projednání.
Jaroslav DoleJší
* Větve spadlé pod náporem sněhu
odklízeli 3. a 4. 2 městští policisté v
Černošicích. Kvůli větvím padajícím z památného stromu museli 3.
února uzavřít ulici V Mýtě.
(ok)

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.

JARŇÁKY NA SVAHU
24. 2. - 2. 3. 2019 v Josefově Dole. Cena 5550,- Kč

SOKOLSKÝ PLES
15. 2. 2019 v sále U Kafků v Letech.
Hrají The Blue Moon a DJ Papena, o pití se postará Jaroušek Kocour.
Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadu nebo u Kateřiny
Kabilkové - stačí zavolat tel. 733 568 403 nebo poslat email.
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Poslední kolo a »benďák« pozná vítěze
VE 22. ROČNÍKU TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI SE NEJVÍC DAŘÍ CITRUS TEAMU A SAMOTÁŘŮM
Řevnice - Poslední kolo zbývá odehrát účastníkům letošního, dvaadvacátého ročníku turnaje v pozemním hokeji Řevnický bandy
cup (ŘBC). Pak už přijde na řadu
finálové play-off.
Nejblíže k vítězství v základní části
turnaje má stále Citrus Team; druzí
Samotáři na něj po šesti odehraných
kolech ztrácejí čtyři body.
„Pátý hrací den, sobota 2. února, konečně přinesl příznivější počasí,“
pochvaluje si jeden z organizátorů
turnaje, brankář Bostonu Martin Kodet. „A přinesl také hodně vstřelených branek,“ dodal. Rekordní počet
gólů padl především do sítě »jeho«
Bostonu - desítku vyfasoval od IQ
Ouvey i od Samotářů. „Letos se nám
vůbec nedaří,“ přiznal Kodet.
O týden později, v sobotu 9. 2., svou
dominanci v soutěž potvrdil Citrus

Poputují přes Brdy

Řevnice - Hned dva turistické pochody - Zimní brdský přechod a
Zimní brdská padesátka - budou mít
16. února start v Řevnicích. Z místního nádraží se na ně turisté mohou
vydat mezi 6.45 a 10.00.
Cíl všech tras měřících 16, 26, 35 a
50 km je v Davli od 11 do 19.15.
Informace na 728 218 113.
(mif)

Citrus Team - Bája Pic 4:2
Kojoti - Boston 5:7

Výsledky 9. února

IQ Ouvey - Citrus Team 3:5
Samotáři - Kojoti 3:1
Bája Pic - Boston 6:5
Kojoti - IQ Ouvey 3:1
Citrus Team - Boston 8:0
Samotáři - Bája Pic 2:2
Boston - IQ Ouvey 2:5
Bája Pic - Kojoti 5:1
Samotáři - Citrus Team 1:4
Bája Pic - IQ Ouvey 2:0
Boston - Samotáři 0:8
Citrus Team - Kojoti 4:3

Tabulka po šestém kole

FINÁLE SE BLÍŽÍ. Účastníkům dvaadvacátého ročníku Řevnického bandy
cupu zbývá sehrát poslední kolo základní části turnaje. Foto Pavel JÍLEK
Team. „Navzdory blížícímu se play- cenc z Citrus Teamu, nejvíc gólů (35)
(mif)
off družstva předváděla krásné, čisté vsítil »kojot« Vít Němeček.
hry s minimem faulů,“ vyzdvihl orVýsledky
2.
února
ganizátor. „Určitě k tomu přispěl i Kojoti - IQ Ouvey 4:3
fakt, že se poprvé hrálo na suchu,“ Citrus Team - Boston 7:4
doplnil. Za zmínku podle Kodeta Samotáři - Bája Pic 2:2
stojí gólmani. „Do branky IQ Ouvey Boston - IQ Ouvey 3:10
se letos prvně postavila legenda Jan Bája Pic - Kojoti 6:3
Kočí a velké výkony předvádí bran- Samotáři - Citrus Team 2:0
kář »citrusu« Roman Wrobel se tře- Bája Pic - IQ Ouvey 3:1
mi asistencemi na gól,“ uzavřel Mar- Boston - Samotáři 2:10
tin Kodet. Tabulku kanadského bo- Citrus Team - Kojoti 7:1
dování vede se 47 body Michal Vin- IQ Ouvey - Samotáři 2:4

Dobřichovičtí fotbalisté nabírají fyzickou kondici
Dobřichovičtí fotbalisté se v pondělí
4. února poprvé po zimní přestávce
sešli na hráčské schůzi v restauraci
Na Hřišti. V příjemně vyhřátém prostředí se od trenéra Vladimíra Kocourka dozvěděli věci méně příjemné, avšak pro úspěšné působení v
okresním přeboru nezbytné.
To, že je bude čekat náročná příprava, však samozřejmě očekávali.
Příští týden se bude trénovat každý
všední den - večer, s důrazem na
nabírání fyzické kondice. Tedy běhy
v náročném terénu a posilování. Teprve v dalších týdnech přijde na řadu

práce s míčem a další technicko taktické části přípravy. V jejím závěru
budou sehrány dva přátelské zápasy
s letovskými a všenorskými fotbalisty, pravděpodobně 9. 3. a 16. 3. Místo konání, zda někde na »umělce«,
nebo na domácím travnatém hřišti,
bude upřesněno dle počasí.
Kádr mužstva se příliš nezměnil. Zajímavostí je návrat zkušeného útočníka Pavla Větrovce, který kvůli vleklým zdravotním problémům více
než rok nehrál. Zapojí se také Karel
Šlapák, jenž stihl sehrát na podzim
jen jedno soutěžní utkání.

Cílem našeho oddílu kopané je hrát
»koukatelný« fotbal a samozřejmě
záchrana v okresním přeboru. Nebude to však vůbec jednoduché.
Jsme sice sedmí, ale poslední, třinácté Dolní Břežany mají jen o čtyři
body méně! Takhle vyrovnaný přebor už dlouhá léta nebyl. Ještě, že
Úhonice hned v úvodu odstoupily ze
soutěže... K prvnímu jarnímu mistrovskému utkání nastoupí fotbalisté
Sokola Dobřichovice v sobotu 23.
března od 15.00 hodin, na hřišti Měchenic.
Miloslav OMÁČKA,
Dobřichovice

1. Citrus Team 97:45
2. Samotáři
85:48
3. Bája Pic
67:52
4. Kojoti
80:90
5. IQ Ouvey
50:84
6. Boston
63:123

34 bodů
30 bodů
24 bodů
17 bodů
12 bodů
9 bodů

Psi mají sníh rádi...

Přívaly sněhu, které z 2. na 3. února
zasypaly náš kraj, letovské kynology nezaskočily. Na cvičáku se totiž
držíme hesla, že se psem se musí
ven za každého počasí. V neděli 3.
2. odpoledne ovšem na výcvik a socializační kurzy přišli vesměs jen ti
skalní a ti, co to sem mají kousek. Je
fakt, že psi sníh většinou mají rádi a
užívají si ho. A tak po většině bahnitých nedělí, kdy jsme domů přicházeli tak špinaví, že jsme se svlékali a
zouvali málem za dveřmi, jsme si
společně se štěňaty užívali to čisté
bílé nadělení. Bylo by fajn, kdyby
nám ta čistá bílá peřina aspoň chvíli
vydržela. A měli bychom ještě další
přání - až bude sluníčko bílou pokrývku roztápět, aby to šlo pomalu,
aby se vláha vsákla do země, zůstala tam, kde je to potřeba a neutekla
řekou pryč...
Text a foto
Alena VAnžurOVÁ, KK Lety

Řevnické tenisové lize dominuje Čenda Šupáček
Řevnice - Dramatické boje a nové
tenisové naděje přináší 4. ročník
Řevnické tenisové ligy. Třeba devítiletého Čendu Šupáčka, který
začíná na turnajích ovládat hlavní
žákovskou kategorii, byť je oproti
některým účastníkům o hlavu
menší a až o pět let mladší.
„Zápasy provází obrovská vyrovnanost, někdy rozhoduje jediná výměna. Zrovna Čenda byl jeden míč od
vyřazení v semifinále, ale kritickou
chvíli ustál a nakonec si odnesl vítězný pohár,“ připomíná turnajový
ředitel Michal Mottl napínavý moment druhého z dosud tří odehraných turnajů.
Zimní seriál mládežnických turnajů
pořádá každoročně o víkendech
Sportclub Řevnice na kurtech u Liďáku a je volně přístupný všem hráčům do 15 let. Stačí se přihlásit na
mail treneri@sportclubrevnice.cz a
tam každý získá podrobnější informace. Všichni účastníci dostávají
vždy diplom, tři nejlepší v kategoriích poháry a na závěr sezony jsou
pro celkové vítěze připraveny i

věcné ceny. Letos jsou zatím odehrána tři kola a představilo se v nich 59
hráčů a hráček. Někteří v premiéře.
„Je třeba ocenit odvahu Bereniky
Hovorkové a Adély Markové, jak to
napoprvé zvládly. Nebo Žanety Ledinské. Ta s tenisem začíná, šestkrát

se objevila na kurtě, pak se přihlásila na turnaj a v zápasech, i když prohrávala, si vedla obdivuhodně. Podobných příkladů existuje víc,“ říká
Michal Mottl.
Děti jsou rozděleny do kategorií podle věku a výkonnosti. Letošní no-

TALENT. Tenisové lize vládne Čeněk Šupáček (uprostřed).

Foto ARCHIV

vinkou je otevření kategorie »přípravka«. V ní se hraje přes velkou
síť na servisové pole kurtu, pokaždé
dvousetové zápasy s bodováním do
deseti. Cílem je připravit děti na
hladší vstup mezi žáky.
Při posledním turnaji 10. 2. dominoval žákům Čenda Šupáček, po boji
porazil ve finále zkušenějšího Karla
Rychtaříka 6:4. Čenda má formu: na
prvním turnaji uhrál bronz, další dva
vyhrál. Mezi minitenisty uspěl Ondřej Krejsa, lídr této kategorie, babytenisty poprvé ovládl Adam Šebesta
a finále přípravky Petr Bělohlávek
versus Hugo Hovorka skončilo 4:2.
Řevnická liga dává dětem šanci o víkendech sportovat, u závodních hráčů je i vstupní branou do celostátních turnajů. Mezi příklady patří
Tonda Mutl, Veronika Haňkovská,
Natálka Langhammerová či Emilka
Mládková. Všichni ještě loni řevnickou soutěž hráli, letos už ji vynechávají. „Udělali totiž krok dopředu a
začínají sbírat poháry na turnajích po
celé republice. Zvláště Tonda,“ uzavírá Mottl.
(šv)
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