
Řevnice - Granát na radnici! Kvů-
li nálezu munice musel být ve stře-
du 8. ledna dopoledne evakuován
řevnický městský úřad a přilehlé
prostory. 
Část horního náměstí lemovaly poli-
cejní pásky, nikdo nesměl do budov
vstoupit. „Chystal jsem se do po-
kladny zaplatit výlep plakátů, ale
dovnitř nikoho nepouštěli. Jen jsem
zaslechl, že v objektu městského
úřadu našli granát,“ popsal Pavel
Blaženín z černošické radnice.
Podle velitele Městské policie Řev-
nice Jiřího Dlaska nalezli pracovníci
firmy, která zajišťuje rekonstrukci
úřadu, v podkroví předmět, který
připomínal ruční granát. Podezřelý
nález vzápětí oznámili na služebně

městské policie. „Budova úřadu i
přilehlé prostory byly okamžitě eva-
kuovány a hned jsme také vyrozu-
měli Policii ČR,“ sdělil Dlask s tím,
že na místo se následně dostavil py-
rotechnik Krajského ředitelství poli-
cie Středočeského kraje. Ten potvr-
dil, že se naštěstí jedná pouze o
cvičný granát, který není nijak
nebezpečný. 
Po tomto zjištění tedy mohla být
evakuace odvolána a úředníci se
směli vrátit zpět do svých kanceláří.
Stejně tak mohla pokračovat i výuka
v sousední Základní umělecké ško-
le, jejíž facebookový profil již ve
12.07 hlásil: „Opatření odvoláno.
Na náměstí výuka již probíhá bez
omezení.“     Pavla NOVÁČKOVÁ

Muž, kterého srazil vlak, byl na místě mrtvý
Řevnice - Sedmašedesátiletého muže srazil 10. ledna před sedmou hodinou
ráno na nádraží v Řevnicích vlak. „Utrpěl zranění neslučitelná se životem,
kterým na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Jana Šteinerová.
Provoz na frekventované železniční trati z Prahy do Plzně byl následně na
více než hodinu zastaven, resp. omezen. Totožnost nešťastníka policie ne-
zveřejnila, podle iDNES.cz tělo našel výhybkář při ranní obchůzce. „Oko-
lnosti případu policisté prošetřují, byla nařízena soudní pitva,“ dodala Štei-
nerová. (mif)

Poberouní - Paskvil! Návrh sta-
vebního zákona z dílny ministryně
pro místní rozvoj Kláry Dostálové
je tak špatný, že je třeba ho stáh-
nout. Tvrdí to zástupci obcí, i těch
poberounských.
V otevřeném dopise reprezentanti
samospráv ministryni vyzývají, aby
kontroverzní návrh vzala zpět a před-

ložila nový. „Obáváme se, že v dů-
sledku přijetí tohoto návrhu dojde
ke kolapsu stavebního řízení v ze-
mi,“ píše se v dopise. Tzv. tříkrálo-
vou výzvu iniciovaly organizace za-
stupující města a obce: Svaz měst a
obcí ČR (SMO), Sdružení místních
samospráv ČR a Spolek pro obnovu
venkova ČR. (Dokončení na straně 13)

V tomto čísle Našich novin
* Do Řevnic míří Velšané - strana 4
* Na závěr zpívali Cohena - strana 11

Hlásná Třebaň - V Hlásné Tře-
bani žije tři roky a v nejbližších
několika desetiletích na tom ne-
hodlá nic měnit. Pavel BURDA,
vědec, jeden z nemnoha Čechů,
kteří stanuli na vrcholu legendár-
ní himalájské hory Nanga Parbat.
Kde v sobě molekulární genetik ob-
jeví touhu zdolávat nejvyšší vrcholy
planety? Bylo to ve vás odmala, ne-
bo jste byl náhle »osvícen«? 
Spíš bych v tom viděl svoji odvěkou
touhu spjatou se soutěživostí a pře-
konáváním sama sebe. Velkou část
života jsem strávil hraním volejba-
lu, a když jsem pochopil, že na

olympiádu to nebude, bylo načase
se poohlédnout po něčem dalším. K
přírodě a k cestování do netradič-
ních destinací jsem měl vždy velkou
náklonnost, takže horolezectví je asi
logickým vyústěním. 
Kudy, přes které vrcholy, vedla –
obrazně řečeno – cesta k legendár-
ní Nanga Parbat?
Nanga Parbat pro mě představuje ve
světě hor legendu největší. Daleko
větší výzvu než třeba Everest. Po-
pravdě jsem ani nikdy reálně nepo-
mýšlel, že se na tenhle »kopec« po-
jedu více než jen podívat zpovzdálí.
(Dokončení na straně 3) (mif)

ZAČAL MASOPUST. Den po Třech králích, 7. ledna, začal podle tradice ma-
sopust. Jako první ho oslavili v Letech. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Návrh zákona je podle zástupců obcí paskvil

Pavel Burda na osmitisícovém vr-
cholu Manaslu.          Foto ARCHIV

Evakuace! Na radnici
našli dělníci granát

ŘEVNICKÉ NÁMĚSTÍ LEMOVALY POLICEJNÍ PÁSKY

20. ledna 2020 - 2 (767) Cena výtisku 8 Kč

Nejlepší cukroví
vybíral Zedníček

Vrátím se! říká horolezec, který zdolal Horu Zabiják Na nádvoří Karlštejna
zkolaboval návštěvník
Karlštejn - Do bezvědomí upadl 7.
ledna odpoledne na nádvoří Karlš-
tejna muž středního věku. Život mu
zachránili zaměstnanci hradu, kteří
jej okamžitě začali oživovat a přivo-
lali záchranku.
„Resuscitace byla úspěšná,“ uvedl
ředitel řevnických záchranářů Bořek
Bulíček. „Po příjezdu na místo udá-
losti pokračovala naše posádka v
obnovování životních funkcí a na-
pojila pacienta na umělou plicní
ventilaci,“ dodal s tím, že muž byl
následně  transportován do katetri-
začního centra pražské nemocnice
Na Homolce. (mif)
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V »bílých kostkách« nás čekaly hody...
PREMIÉROVÁ OSLAVA FAŠAŇKU SE LETOS KONALA UŽ DRUHOU LEDNOVOU SOBOTU V LETECH

Jako první v Poberouní oslavili letos
masopust Letovští - už v sobotu 11.
ledna. Děti i dospělí v maskách i bez
nich se sešli na návsi, kde nejdříve
se svým programem vystoupila Ma-
teřská škola Lety. Taneční vystoupe-
ní plyšových zvířátek sklidilo za-
sloužený aplaus. Následovaly dvě
písničky na akordeon v podání Fran-
tiška Buchteleho a dění před obec-
ním úřadem završila krátká vtipná
fraška kabaretního tria Showflík.
Poté se početný průvod za doprovo-
du kapely Třehusk i nového flašine-
tu manželů Všetečkových dal do po-
hybu. Děkujeme všem, kteří se prů-
vodu účastnili a hlavně všem, kteří
pro nás připravovali občerstvení.
Petra Flasarová opět nezklamala a
nachystala skvělé bramborové plac-
ky podávané u letovského úřadu, já
jsem připravila škvarkové rohlíčky,
u Hudečků se podávala výborná sli-
vovice a dobroty slané i sladké. U
hasičů se průvod pobyl trochu déle,

protože bylo potřeba popřát veliteli
Jakubovi Šůrovi, starostovi Janu Do-
lejšovi i vedoucímu mladých hasičů
Pavlovi Topolovi k narozeninám. V
zastoupení obce jsem jim předala
dort s houkajícím hasičským autem.
Brunclíkovi tradičně uctili maškary

výbornou škvarkovou pomazánkou.
V »bílých kostkách« na Karlštejnské
ulici byly připraveny doslova hody.
Servírovala se léty ověřená slovácká
kyselica, rolády, závitky, koláčky,
jednohubky, výborný svařák a další
nápoje jak pro děti, tak pro dospělé.

Markéta s Petrem Möseovi připravi-
li skvělý čaj pro děti i dospělé spo-
lečně s jednohubkami a chlebíčky
namazanými úžasnou paštičkou.
Mužíkovi k ohnivé vodě a paprič-
kám servírovali masíčko a u Kričků
si libovaly děti u bohatě prostřeného
stolu plného sladkých lahůdek. Po-
slední zastávkou byl kouzelný stole-
ček prostři se u Moravců. 
Dávno po setmění průvod dorazil do
sálu U Kafků, kde už tou dobou vy-
hrávala muzika lákající k tanci i sou-
těžím děti na hasičském karnevalu.
Sál byl plný princezen, zvířátek, ry-
tířů a jiných bojovníků. Každá z ma-
sek si odnesla alespoň balonek nebo
i dort, protože se oceňoval každý,
kdo přišel v masce.
Večer pak následovala diskotéka pro
dospělé, za mixážním pultem kralo-
val DJ Míra Kasan. Ještě dlouho po
půlnoci panovala v sále výborná, po-
hodová atmosféra.
Velmi děkujeme Petře Flasarové za
přípravu letovských masek a všem
pořadatelům z řad dobrovolných ha-
sičů, kteří masopust, stejně jako kar-
nevalovou zábavu pro děti i dospělé
zorganizovali a přispěli tak k prima
atmosféře celé masopustní soboty.   

Barbora tesaŘoVá, starostka
letů

XXXI. poberounský Masopust
sobota 22. února 2020 od 9.00 hodin na návsi v Zadní Třebani

Kde a kdy se chystají
oslavovat masopust
+ SVINAŘE: 25. ledna od 13.00
+ DOBŘICHOVICE, Domov senio-
rů: 31. ledna od 9.30
+ SRBSKO: 1. února od 11.00
+ ŘEVNICE: 2. února od 14.00
+ ROVINA: 8. února od 12.45
+ HALOUNY: 8. února od 13.00
+ HLÁSNÁ TŘEBAŇ: 8. února od
14.00
+ TMAŇ: 16. února od 14.00
+ ZADNÍ TŘEBAŇ - XXXI. Pobe-
rounský masopust: 22. února od 9.00
+ ZADNÍ TŘEBAŇ - Masopustní
školní ples: 22. února od 20.00
+ ZADNÍ TŘEBAŇ - masopustní
dětský karneval: 23. února od 14.00
+ NEUMĚTELY: 29. února od 10.00
+ VŠERADICE: 29. února od 15.00
+ TOCHOVICE: 7. března od 10.00
+ SLIVENEC: 7. března od 14.00
+ BRATŘÍNOV: 21. března od
13.00 (mif)

Nejdřív průvod, pak to
rozjede Joe Berry band
Ve Svinařích vypukne masopustní
rej -  již podevatenácté - v sobotu
25. ledna. 
Sraz masek je před hospodou U Lí-
py, odkud vyrazí ve 13 hodin prů-
vod obcí. Tentokráte nejprve ulicí
Obecní, K Zámku, U Rybníka a poté
horní částí obce ulicí Šípkovou, K
Lípě a Dlážděnou. Pro povzbuzení
dobré nálady a do pochodu bude
průvod doprovázet kapela Třehusk.
Večer pak následuje taneční zábava
v restauraci U Lípy, na níž to rozje-
dou kluci z kapely Živá huba.

lucie BoXanoVá, svinaře

* stylový jarmark - desítky stánků z celé republiky * zabíjačka  * tombola 
* projížďky na koních a oslících * dětská lidová muzika NOTIČKY * staropražská 

kapela TŘEHUSK * dětský taneční soubor KLÍČEK * pěvecký TŘEBASBOR 
* taneční skupina PROMĚNY * masopustní fraška v podání řevnických ochotníků 

* pochovávání Masopusta...  
* soutěŽ o nejoriginálnějŠí Masku 

* průvod maškar * soutěž o nejchutnější masopustní občerstvení

* od 20.00 MasoPustní Školní Ples ve společenském domě
***

Masopustní Dětský karneval
neděle 23. února od 14.00 ve Společenském domě Zadní Třebaň

* soutěže * hry * kolo štěstí * vystoupení »dramaťáku« ZUŠ Řevnice 
* dětská tombola * volba nejhezčích masek * hraje TŘEHUSK

Desátý ročník halounského masopu-
stu se uskuteční v sobotu 8. února.
Nově je sraz všech masek ve 13 ho-
din v ulici Luční. Odtud vyrazí Ma-
sopustní průvod maškar s hudbou na
obchůzku obcí se zastávkami a po-
hoštěním u halounských  hospody-
něk a hospodářů.
Od 17 pak bude v hostinci U Zrza-
vého paviána k tanci a poslechu vy-

hrávat kapela Trombenik. Od 21.00
spustí své gramodesky DJ Honza,
přinést si ovšem můžete i vlastní LP.
Vstupné 150 Kč, děti zdarma.
Detailní informace o akci, jejímž
pořadatelem je halounský Živý spo-
lek, najdete na webu: https://zivy-
s p o l e k . c z / h a l o u n s k y m a s o -
pust/2020-2. Marek Šálek, 

Živý spolek Halouny 

DORT PRO HASIČE. Během masopustního průvodu popřála starostka Letů
Barbora Tesařová hasičům, kteří oslavili narozeniny.   Foto NN M. FRÝDL

Přinést si můžete i vlastní desky
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Zdolal vrchol Hory Zabiják! A vrátí se...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ale měl jsem za sebou už jednu os-
mitisícovku, dalších pár sedmitisíco-
vek a - pak přišel telefonát, pozvání
na Nanga Parbat a já nemohl jinak.  
Kdo vám volal? 
Kamarád horolezec Lukáš Dubský.
Moje žena byla ve 4 měsíci těhoten-
ství, tak jsem ho odmítl. Za tři dny
jsem doma všechno provalil a man-
želka se zachovala neskutečně. Prý
ať jedu, že to nějak uděláme. Dojala
mě jako nikdy předtím.
Proč, čím je vlastně Nanga Parbat
legendární?
Svými příběhy. Tím patrně nemá me-
zi osmitisícovkami konkurenci. Ho-
ra Zabiják. Skoro 40 horolezců zem-
řelo, než se Rakušan Hermann Buhl
v roce 1953 dostal na vrchol. První
osmitisícovka zlezená sólo (Rein-
holdem Messnerem), první osmitisí-
covka zlezená československou ex-
pedicí. Je tak obtížná a mimořádně
nebezpečná, že na ni ani dnes skoro
nikdo neleze. Vedle Annapurny a K2
patří k tomu nejcennějšímu, co hi-
malájské horolezectví nabízí.  
Jak se tak člověk chystá k výstupu
na devátou nejvyšší horu světa? Co
všechno příprava obsahuje, musí
obsahovat?
Příprava je běh na dlouhou trať. Pos-
ledních asi 30 let skoro denně spor-
tuji, to je základ. S vidinou, že pole-
zete na Nangu, stupňujete dávky fy-
zické přípravy, kam až vás tělo pustí.
Více běháte, více posilujete, občas je
dobré zajet do Alp či do Tater, men-
tálně se připravuju na všechny scé-
náře. Dá se říct, že strach z výstupu
je tu dobrým motivátorem, ten vás
nenechá vypustit jediný den přípra-
vy. Nejdůležitější je zůstat zdráv.
Vrchol Nanga Parbat vás 20. 7.
2018 zlezlo najednou hned šest. Jak
jste dávali dohromady expedici a
kde se v ní vzal bývalý pražský pri-
mátor Pavel Bém?
Já byl do expedice pozván. Rybníček
himalájských horolezců není v Če-
chách příliš velký a těch pár jedinců
o sobě ví. Odjelo nás nakonec 9, což
bylo ve výsledku velmi moudré. Ús-
pěch hned šestice na vrcholu byla
hlavně týmová práce. A Pavel Bém?
To je zkušený himalájský pardál.
Klobouk dolů před jeho horolezec-
kou erudicí. Ne náhodou lezl na svo-
ji 4. osmitisícovku. Když je šance

vzít takového borce, neváháte. Navíc
cítíte šanci, že vám někde v osmi ti-
sících řekne nějakou pikantnost ze
světa opencard, nebo tak něco.  
A řekl?
Ani nevím, foukal hodně vítr a neby-
lo nic slyšet...
Na kolik každého jednoho z vás hi-
malájská výprava vyšla? Platíte si
vše z rodinných rozpočtů, nebo shá-
níte sponzory?
Odhadem 150 tisíc na člověka, a to
musíte mít už doma výzbroj a vý-
stroj. Když pojedete na Everest, jste
v tom za milion na jednoho. Spon-
zorství je věcí spíše marginální, vět-
šinu platíte z vlastního prasátka. Ne-
ní to částka likvidační, ale ne všich-
ni jsme Pavel Bém, tak je to dost i
pro nás ostatní.  
Co tomu říká manželka? Nebojí se
o vás, nebo o ten rodinný rozpočet?
Manželka to bere neskutečně stateč-
ně, nebo tak aspoň působí. Zato mo-
je maminka je ten měsíc v mdlo-
bách! Peníze jsou důležité, ale tohle
je Nanga Parbat, tady je namístě se
zadlužit třeba až po uši! 
Jak dlouho vám trvalo samotné zle-
zení 8126 metrů vysokého vrcholu?
Obešlo se bez komplikací?
Na »kopci« strávíte většinou několik
týdnů, musíte se aklimatizovat na
nedostatek kyslíku, a to nejde ze dne
na den. Pořád lezete nahoru a dolů a
zjišťujete, kam až můžete, nebo kde
je třeba dát tělu více trpělivosti.
Konstantně nevyzpytatelné počasí
vám navíc dává na srozuměnou, že
tady nevládnete vy. A pak to jednoho
krásného dne valíte z nejvyššího po-
staveného stanu až na vrchol. My
jsme ze stanu ve výšce 7100 m vy-
cházeli v půl šesté večer a na vrcho-
lu jsme stáli další den kolem poled-
ne. To je 18 hodin pekelné dřiny v
pekelném mrazu. Pak vás čeká ještě
cesta dolů, což je to pravé umírání
zaživa. Nikdo nezemřel, takže kom-
plikace, pro pojmenování čehokoliv
na kopci, je silné slovo. Ale třeba la-
vin jsme si užili jakpsepatří.
Jaké to je stanout skoro na »střeše
světa«? Bylo vám do zpěvu, nebo

jste nemohl popadnout dech?
Já na vrcholu padl na kolena. Ani ne
tak z pokory, ale absolutním vysíle-
ním. Naštěstí jsem se po chvíli zase
zvedl, ale emočně to bylo silné. Jen
brzy musíte myslet na sestup, což
není na nějaké opájení se euforií. 
Jak jste se nahoře zdrželi dlouho? A
čím vším jste se tam zabývali?
Na vrcholu jsem byl asi hodinu, če-
kali jsme na posledního kamaráda,
ať tu není sám. Zrovna on pak na vr-
cholu natočil video, jak žádá své
děvče o ruku. Za měsíc po návratu se
rozešli, asi u toho málo klečel a málo
funěl... Jinak naše činnost se na vr-
cholu soustředila na udržení základ-
ních životních funkcí. 
Kdy vám bylo při výstupu, případně
sestupu nejvíc »ouzko«?
Ani nevím, já špatně snáším zimu a
hlad, navíc jsem se už první dny »za-
tavil« přílišnou rychlostí výstupu.
Celou dobu to bylo na hraně. Během
takové expedice 95% času jen ne-
smírně trpíte, takže si nevyberete. A
když už jste úplně za hranou, jsou
vám i ty laviny tak nějak jedno. Apa-
tie vás víceméně mentálně chrání. 
Podle mnohých se poslední roky
stává z Himalájí »Václavák«. Vážně
cestu na nejvyšší vrcholy lemují tu-
ny odpadků či dokonce ostatky mé-
ně šťastných, resp. méně připrave-
ných horolezců?
Bohužel máte pravdu, že většina os-
mitisícovek je poseta odpadky a na
těch lehčích o pseudohorolezce s bo-
hatým kontem není nouze. Nangy se
to ale netýká. Na Everest leze třeba
tisíc lidí za rok, na Nangu 20. Navíc
jsou všichni prověření horolezci, je
to opravdu »vysoká škola«. Ohledně
odpadků, Češi jsou extrémně pocti-
ví, aby tam nic nenechali válet se. Je
ale pravda, že jsme se na »kopci«
vystřídali s bandou Korejců, a těm to
bylo jedno. Je to o mentalitě každé-
ho národa. 
Hodláte se do Himalájí s horolezec-
kou výstrojí vrátit? Ještě to jde výš...
Jistě, že se vrátím. Tohle máte v so-
bě. Nanga pro mě znamenala asi nej-
víc, co lze dosáhnout, ale bylo by ne-

šťastné ztratit motivaci. V létě zase
mířím do Pákistánu. Zatím nemohu
mluvit o podrobnostech, ale bude to
opět pecka, byť nemá 8 tisíc metrů.  
Mimochodem, kde jste se vy,
Východočech, octnul u Berounky?
Asi 15 let jsem hrál 1. ligu a epizod-
ně i extraligu volejbalu. V Dobřicho-
vicích jsem odehrál 6 krásných se-
zon. Když jsem dostudoval, věděl
jsem, že v Praze zůstat nechci. Vrátit
se zpět do rodné Litomyšle by bylo
profesně složité, tak jsem si jednoho
dne našel děvče, ono našlo inzerát na
pozemek v Hlásné Třebani, a teď tu
máme domek, psa a krásnou rodinu. 
Jste tu spokojení?
Bydlíme tu skoro 3 roky a snad ne-
bude důvod to v nejbližších asi tak
40 letech měnit. Nerad bych to za-
křiknul, ale nic nám tu nechybí.
Víte, jaká je nejvyšší »hora« v na-
šem okolí? Už jste na ní byl?
Tak to jsem dost mimo. Je možné, že
jsem na ní i byl, běhám tu po spous-
tě kopců, ale názvy jsou pro mě
často zatím dost imaginární. 

Miloslav FRÝDL

Pavel BURDA
- narodil se 2. 4.
1982 v Litomyšli
- „Rád vzpomí-
nám na obě ba-
bičky i dědečky,“
říká o svém dět-
ství, „na tátu, kte-
rý už mě pozoruje
pár let jen z nebe,
osmitisícovkám na dosah. Máma za
námi k Berounce často jezdí.“
- vystudovaný biochemik s doktorá-
tem z hematoonkologie
- živí se vědou a pedagogickou čin-
ností na lékařské fakultě
- má rád sport, četbu a „... teď hlav-
ně své dvě děti, pejska a manželku.“
- tři roky ženatý, s manželkou Ven-
dulou má syna Šimona (3 roky) a
dceru Adélku (rok a půl)
Životní krédo: „Nic neodkládej. Aby
ses pak vůbec dočkal.“ (mif)

Přednáška byla úžasná
O zdolání vrcholu Nanga Parbat
(8.126 m), nejnebezpečnější »osmi-
tisícovky« a deváté nejvyšší hory
světa přednášel Pavel Burda 5. 1. v
hlásnotřebaňské hasičské zbrojnici.
Historie dosud znala pouze 5 Čechů,
kteří stanuli na hlavním vrcholu.
Před polednem 20. 7. 2018 k nim
přibylo dalších šest: Pavel Bém,
Radek Groh, Pavel Kořínek, Tomáš
Kučera, Lukáš Dubský a - Hlásno-
třebaňák  Pavel Burda.   
Přednáška zorganizovaná Jiřím
Krátkým byla úžasně zajímavá. Ani
jsme nedutali.  Pak jsme ještě zhléd-
li dokument z výpravy. Kluci to per-
fektně zvládli, obrovský dík jim pat-
ří nejen za reprezentaci naší země,
ale hlavně za neuvěřitelné výkony a
odvahu. Pavlovi moc děkujeme za
vyprávění, hasičům za zázemí i ob-
čerstvení a Jirkovi Krátkému za su-
per nápad.             Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

SE SOVOU. Pavel Burda si na vrchol Nanga Parbat vzal sovičku, oblíbenou hračku svého syna.          Foto ARCHIV
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Plesovou sezonu letos zahájí Proměny
V ŘEVNICKÉM LIDOVÉM DOMĚ SE BUDOU BAVIT 8. 2., O TÝDEN POZDĚJI JE VYSTŘÍDAJÍ MYSLIVCI

Řevnice - Plesovou sezonu letos v
Řevnicích netradičně zahájí taneč-
ní skupina Proměny. její 12. rep-
rezentační ples se koná 8. 2. od
19.30 v místním Lidovém domě.
Malé Proměny zatančí na písničky z
pohádkového muzikálu V Peřině, st-
řední tanečníci si připravili dvě ta-
neční čísla: vzpomínku na krále

rock´n´rollu Elvise a »popík«. Také
velké Proměny se představí ve dvou
choreografiích - překvapeních veče-
ra. Nebude chybět tombola, dámská

volenka ani půlnoční slosování vstu-
penek. Kdo ještě nemá vstupenku,
může si ji objednat na tel. 773 191
065. Cena je 190 korun. 

Proměny chystají i dětský karneval,
v Lidovém domě se bude konat 9. 2.
od 14 hodin. „Jako vždy to bude od-
poledne plné tance a her, nebude
chybět ani soutěž o nejkrásnější
masku, kde se samozřejmě hodnotí
kreativita rodičů,“ popisuje jedna z
organizátorek Lenka Zrostlíková.
O týden později - v sobotu 15. 2. -
budou od 19.30 v řevnickém Lido-
vém domě svůj ples pořádat místní
myslivci. Pavla NOVÁČKOVÁKina v okolí

KINO ŘEVNICE
22. 1. 20.00 KAREL SVOBODA:
ŠŤASTNÁ LÉTA
24. 1. 17.30 CATS
24. 1. 20.00 NA NOŽE
25. 1. 13.30 ZAKLETÉ PÍRKO
25. 1. 15.30 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
25. 1. a 31. 1. 17.30 (Pá 20.00) PŘÍLIŠ
OSOBNÍ ZNÁMOST
25. 1. 20.00 KRÁLÍČEK JOJO
26. 1. 15.45 BOLŠOJ BALET ŽIVĚ:
GISELLE
29. 1. 20.00 DALEKO OD REYKJAVÍKU
31. 1. 17.30 DOLITTLE

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO LITEŇ
25. 1. 17.00 SRDCOVÁ KRÁLOVNA
25. 1. 19.30 PŘÍPAD MRTVÉHO NE-
BOŽTÍKA
31. 1. 15.00 VELKÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ ČTYŘLÍSTKU

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
21. i 26. 1. 17.30 (Ne 15.30) MŮJ PŘÍBĚH
21. 1. 20.00 NA NOŽE
22. 1. 13.45 OVEČKA SHAUN VE FIL-
MU: FARMAGEDON
22. 1. 17.30 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA 3D
22. 1. a 31. 1. 20.30 (Pá 20.00) RI-
CHARD JEWEL
23. 1. 15.30 ŠPINDL
23. 1., 25. 1. a 27. 1. 18.30 (So 20.00, Po
17.30) PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
24. 1. 19.00 J.OFFENBACH / HOFF-
MANNOVY POVÍDKY – záznam opery
25. 1. 10.00 TRILOBIT – DOPOLEDNE
S VEČERNÍČKEM
25. 1. 17.30 MIZEROVÉ NAVŽDY
26. 1. 15.30 ZAKLETÉ PÍRKO
27. 1. 20.00 25 KM/H
28. 1. 17.30 PŘÍPAD MRTVÉHO NE-
BOŽTÍKA
28. 1. 20.00 ODLOŽENÝ PŘÍPAD:
HAMMARSKJÖLD
29. 1. a 4. 2. 17.30 KAREL SVOBODA:
ŠŤASTNÁ LÉTA
29. 1. 20.00 CATS
30. 1., 1. 2. a 5. 2. 18.30 (So 20.00, St
17.30) MALÉ ŽENY
31. 1. 17.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
1. – 2. 2. 15.00 (Ne 15.30) TLAPKOVÁ
PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
1. 2. a 3. 2. 17.30 (Po 20.00) KRÁLÍČEK
JOJO
2. 2. 18.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
3. 2. 17.30 CESTA ZA ŽIVOU VODOU

KINO RADOTÍN
21. 1. a 25. 1. 17.30 (So 20.00) PŘÍPAD
MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
21. i 29. 1. 20.00 (St 17.30) ODLOŽENÝ
PŘÍPAD HAMMARSKJOLD
22. 1. a 28. 1. 17.30 KAREL SVOBO-
DA: ŠŤASTNÁ LÉTA
22. 1. 20.00 25 KM/H
23. 1. 17.30 AMUNDSEN
23. 1. 20.00, 30. 1. 17.30 KRÁLÍČEK
JOJO
24. 1. 17.30 ZAKLETÉ PÍRKO
24. 1. 20.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
25. 1. 15.30 MEDVÍDCI BONNIE: CES-
TA DO PRAVĚKU
25. 1. 17.30 DOLITTLE 3D
26. 1. 16.00 A.PONCHIELLI: LA GIO-
CONDA – záznam opery
28. 1. 20.00 DALEKO OD REYKJAVÍKU
29. 1. 20.00 kino naslepo
30. 1. 20.00 BÍDNÍCI
31. 1. 17.30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
31. 1. 20.00 MALÉ ŽENY

CHYSTÁ SE PLES. Řevnická taneční skupina Proměny svůj 12. reprezen-
tační ples pořádá v sobotu 8. února. Foto ARCHIV

Na slunovrat dorazí velšská kapela
ZAHRAJÍ TAKÉ MONKEY BUSINESS ČI DAVID KOLLER
Prvního »hvězdného« hosta hlásí už
nyní, na konci ledna, Rockový Slu-
novrat, který se v řevnickém Lesním
divadle bude konat 5. a 6. června.
Na 14. ročníku festivalu zahraje roc-
ková skupina Skindred. 
Velšská kapela se na scéně pohybu-
je už přes dvacet let, na kontě má
sedm alb. Styl, v němž mixují roc-
kovou muziku s punkem a reggae,
sami nazývají ragga metal.
Kromě hostů z ostrovů do Řevnic
dorazí i zvučná jména tuzemského
hudebního rybníčku. Známé melo-
die do lesního amfiteátru přiveze
David Koller, se show v rytmu zbě-
silého funky se představí Monkey
Business, jižanským temperamen-
tem okouzlí United Flavour. Premi-
éru si na Rockovém Slunovratu od-
budou čtyřčlenní John Wolfhooker a
jejich alternativní rock. Další rocko-
vou lahůdkou je pak již ostřílená
parta Krucipüsk, která brázdí česká
pódia již třicet let. Poprvé na festi-
vale taktéž zahrají MYDY, nebo-li

bývalí Mydy Rabycad, králové čes-
kého electro swingu. Dále vystoupí
Secret of Darkness, Timudej, Disco-
balls, Green Frog Feet nebo Land-
less ze Slovenska.
Pokračuje i charitativní soutěž mla-
dých kapel Rockový Slunovrat léčí,
která má za cíl nejen podpořit mož-
né naděje české hudební scény, ale
zejména pomoci nemocným cystic-
kou fibrózou. Loňský ročník soutě-
že vyhrála Českobudějovická parta
Frozen Poppyhead, kteří se letos
představí i v rámci hlavního progra-
mu. Veškerý výtěžek soutěže popu-
tuje na konto Klubu nemocných
cystickou fibrózou.
Předprodej vstupenek na festival je
rozdělen do cenových vln. Momen-
tálně běží 2. vlna celofestivalových
vstupenek, které lze pořídit za 590
Kč (+ poplatky) v síti Goout.cz. 
Více informací o akci je k nalezení
na www.rockovyslunovrat.cz.

Kryštof ChVOjKA, 
Rockový Slunovrat

Tipy NN
* Pořad se série Na stojáka nazvaný
Kdo nepláče není Čech uvede herec
a komik Lukáš Pavlásek v kině Řev-
nice 21. 1. od 19.30 Vstupné je
290/340 korun. (pan)
* Komedii Marca Camolettiho Na
správné adrese uvede Dobříšský di-
vadelní spolek Kruh ve Společen-
ském sále KD Dobříš 22. 1. od
19.30. Vstupné dobrovolné.       (jik)
* Kapelu Jarabáci můžete slyšet 24.
1. od 19.30 v klubu U Emy ve Lhot-
ce. Ema BURGETOVÁ
* Skupina Hudba Praha band kon-
certuje 24. 1. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Kapela Vltava zahraje 24. 1. od
20.30 ve Společenském sále KD
Dobříš. Vstupné: 200/230 Kč.   (jik)
* Přednášku M. Zemanové  Babič-
ka Boženy Němcové, kde bude
představena nově vydaná kniha Ba-
bička, hostí 25. 1. od 16.00 sále Dr.
Fürsta v Dobřichovicích. Vstupné
dobrovolné. Andrea KUDRNOVÁ
* Komedii Kurz ručních prací
uvede 26. 1. od 19.00 v sále U Koru-
ny Radotín divadelní soubor Gau-
dium. Vstupné 150/170 Kč.      (dar)
* Rockový dvojkoncert maďarské
kapely Ék a berounských Beat Si-
sters se koná 26. 1. od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino.              (pan)
* Radůza s kapelou koncertuje 28.
1.  od 20.00 v sále České pojišťovny
Beroun. Miloš KEBRLE
* Taneční oddělení ZUŠ Řevnice se
představí 30. 1. od 18.00 v místním
kině.       Viktorija VRUBLEVSKA
* Folkrocková skupina Malý beat
a písničkář J. Řehulka vystoupí 30.
ledna od 20.00 v KD Dobříš.      (jik)
* Masopust se v Srbsku koná 1. 2.
Sraz maškar v 11.00 v místním kul-
turním domě, kde budou k mání za-
bijačkové pochoutky. Průvod s mu-
zikou začne ve 13.00.                  (svb)
* Improvizovaný herecký večer
Báry Valentové hostí 1. 2. od 19.00
vinárna Bear Place v areálu zámku
Dobřichovice. (ak)
* Třetí hasičský ples dvou Třebaní
se uskuteční 1. 2. od 19.30 v Soko-
lovně Hlásná Třebaň. Hraje Harmo-
nie, vstupné 100 Kč. (zht)
* Vernisáž komorní výstavy a vzpo-
mínkový večer u příležitosti 100 let
od narození koncertního mistra
Symfonického orchestru Čs. rozhla-
su a primária Berounského komor-
ního orchestru Jiřího Bezděkovské-
ho se koná 4. 2. od 17.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun. Vystoupí žá-
ci místní ZUŠ Václava Talicha. Vý-
stava je přístupná do 1. 3.           (vlk)
* Výstavy fotografií nazvané Lidé
v podzemí a Život opuštěných dolů
budou v Domově seniorů TGM Be-
roun k vidění do konce února v rám-
ci provozní doby domova pro veřej-
nost. Vstup zdarma. (vlk)

Kostelem zněla Česká mše vánoční lidová
Slavnostní mši spojenou s vánočním koncertem zorganizovala v sobotu po
svátku Třech králů, 11. 1. v liteňském kostele Římskokatolická farnost Řev-
nice. Na programu byla Česká mše vánoční lidová, jejímž autorem je
František Jiřím. Účinkovali Dagmar Vaňkátová (soprán), Ilona Šatylovo-
vá (alt), Jan Janda (bas) a instrumentalisté i sboristé Státní opery Praha.
Na varhany doprovázel Pavel Černý, na horny zahráli Jindřich a Kamila
Kolářovi. Foto Lenka PECHAROVÁ               Hana HAVELKOVÁ, Liteň
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Všeradův kurýr

Vánočních a novoročních tradic a
společenských událostí stále přibý-
vá. Také u nás, v Hatích, zahajujeme
svátky adventním rozsvěcením vá-
nočního stromu, lidé zdobí své do-
my, zpívají na Štědrý den koledy na
návsi a bujaře oslavují silvestra. A
do tohoto seznamu patří i letos již
pětiletá pochůzka Tří králů.
V neděli 5. ledna se malá skupinka
dětí vydala po vsi - za pěkného slu-
nečného počasí a v dobrém rozpolo-
žení. Ve stejném složení jako loni
malé kolednice Anetka, Nella a Ali-
ce prošly celou obcí. Pro oživení do-
provázely svůj zpěv i hrou na ukule-

le. Myslím, že opět udělaly několik
dobrých skutků najednou. Potěšily
(často ještě rozespalé) sousedy a
navíc vybraly přes pět a půl tisíce
korun pro Farní charitu Řevnice.
Tento příspěvek opět poputuje na
podporu lidem v našem regionu, kte-
ré postihlo nějaké neštěstí nebo ne-
moc, i na provoz pečovatelské služ-
by, která zde působí.
Děkuji všem Haťským za příspěvky
i sladké odměny pro děti a doufám,
že jsme jim závěr všech oslav na
přelomu starého a nového roku při-
pomněli milou formou.    Text a foto

Jitka chLeBOuNOVÁ, hatě

Tříkrálová sbírka slavila pětiletku
KOLEDNÍCI V HATÍCH POTĚŠILI ČASTO JEŠTĚ ROZESPALÉ SOUSEDY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2020 (296)

BEDŘICH HROZNÝ. Ochotníci z Čenkova sehráli ve všeradické Galerii M. D. Rettigové desítkám diváků komedii
Bedřich Hrozný.            Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Mladší žáci hráli dobře, ale góly střílel jen soupeř

Podbrdské aktuality
* Výstavu drobného zvířectva pořá-
dají 25. 1. od 8.00 ve Starém mlýně
v Suchomastech chovatelé.        (kaj)
* Myslivci se budou bavit na plese 25.
ledna od 20.00 v hospodě Na Růžku
ve Všeradicích.            Mirka SuchÁ
* hasičský ples se koná 25. 1. v res-
tauraci U Frajerů v Hostomicích. Od
20.00 hraje skupina Hračky.          (izh)
* Ples pořádá 8. 2. od 20.00 v obec-
ním sále v Malém Chlumci OÚ Velký
Chlumec. Hraje M. Vokurka. (zch)
* cenu hejtmanky Středočeského
kraje v kategorii Hrdinský čin převza-
la Ivana Jirochová ze Tmaně. Dostala
ji za zásah při požáru domu. Oheň na-
hlásila na tísňovou linku, vběhla do
hořícího stavení a vytáhla z něj svého
částečně imobilního souseda.       (mif)
* Rezignovat na funkci starosty obce
a vzdát se mandátu zastupitele se roz-
hodl starosta Vižiny Pavel Průcha.
Oznámil to prostřednictvím mailu. „V
nejbližší době bude svoláno veřejné
zasedání, kde se musí vyřešit další
fungování zastupitelstva a vedení ob-
ce,“ napsal rychtář. (mif)

S novým rokem začala i nová sezo-
na všem všeradickým fotbalistům.
Mladší žáci už o první lednové so-
botě absolvovali turnaj v černošické
sportovní hale. Bylo znát, že většina
kluků se o Vánocích povalovala u
cukroví - výkony byly dost rozváž-
né. Hlavním cílem turnaje ale bylo
rozhýbat oválené tělo a připravit se
na další tréninkové jednotky i zimní
ligu mladších žáků. Tu jsme odstar-
tovali hned následující sobotu 11. 1.
na Zličíně. Zde jsme sehráli duel s
Fotbalovou akademií AZ a schytali
pořádný »ranec« - 1:12. Ačkoliv vý-
sledek vypadá tristně, herně jsme si
vedli docela dobře a odehráli jsme
vyrovnané utkání. Bohužel se nám
vůbec nepodařilo proměňovat šance
- netrefovali jsme ani prázdnou brá-
nu, případně jsme stříleli brankáři
přímo do připravené náruče. Na-
opak, soupeř proměnil vše, co se mu

naskytlo. Podobně všeradičtí mladší
žáci dopadli i o týden později - ten-
tokrát v zimní lize prohráli s FK

Rudná 1:11. Na Zličín budeme jez-
dit až do půlky února.      Text a foto 
Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

Diváky bavil Bedřich
Divadlo Za Vodou zavítalo 18. 1.
opět do Galerie M. D. Rettigové ve
Všeradicích. Kvůli onemocnění jed-
noho z herců se obměnil repertoár a
desítky hostů mohli zhlédnout hoř-
kou komedii z nádraží s názvem Be-
dřich Hrozný. Děj vyprávěl o oby-
čejném dnu obyčejného výpravčího
Bedřicha, který je ale zároveň velice
jedinečný. Děkujeme divadelnímu
souboru za skvělé představení a di-
vákům za návštěvu. Divadlo se ve
Dvoře Všerad bude hrát znovu: 6. 3.
od 19.00 uvede čenkovský soubor
hru Zářivá hvězda, 2. 5. se pak před-
staví krajané-ochotníci z chorvat-
ských Dolan. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu.   Barbora PISKÁČKOVÁ,

Dvůr Všerad, Všeradice
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Karlštejn - Chceme změnit esteti-
ku městyse, nabídnout občanům i
návštěvníkům více míst pro odpo-
činek! říká v bilančním »novoroč-
ním« rozhovoru místostarosta
Karlštejna Janis SIDOVSKÝ.
Je začátek nového roku, čas inven-
tur a plánování. Takže - jaký byl pro

vás, resp. Karlštejn rok 2019?
Pro mě to byl první rok v nové funk-
ci, takže to bylo období získávání
zkušeností. A pro Karlštejn? Snad
dobrý.
Co všechno se vám, resp. městysi lo-
ni povedlo? Pochlubte se.
Mám-li mluvit za sebe, pak podle

ohlasů občanů to byl Karlštejnský
advent, kterému jsme vrátili staro-
český ráz. Pak také zavedení Mobi-
lního rozhlasu a podle ohlasů turistů
také nový web, který zpřehlednil
možnosti aktivit v obci i okolí. Při-
pravil jsem také několik vyhlášek,
které platí od těchto dnů - týkají se

jak místních poplatků, tak například
zpoplatnění plakátovacích ploch.
Co se naopak nepovedlo, jaký
»dluh« si nesete do roku 2020?
Tématem je stále oprava silnice up-
rostřed obce. S panem starostou
jsme koncem roku byli na setkání u
paní hejtmanky a z vedení Středo-
českého kraje jsme získali příslib
začátku opravy v příštím roce. Letos
se tedy musíme snažit, aby bylo vše
pro rekonstrukci připraveno. V loň-
ském roce jsem také věnoval úsilí ke
změně dopravního značení na pěší
zóně, vše je schválené a od dubna by
mělo začít platit. Cílem je zvýšení
bezpečnosti chodců v centru městy-
se a snížení počtu aut, které zde bě-
hem dne projíždějí. Karlštejn ovšem
není jen pěší zóna pod hradem, os-
tatní zastupitelé se věnují dalším
částem obce. (Dokončení na straně 8)

Favoritka se objevila
jako Fantomas...
Soutěž o nejchutnější vánoční cuk-
roví se konala v rámci druhé oslavy
Karlštejnského adventu 22. prosin-
ce. Klání, v němž své cukrářské
umění předvádějí místní i přespolní,
vstoupilo o loňské Zlaté neděli do
svého 3. ročníku. Potvrdila se mírně
stoupající účast - zúčastnilo se 12
cukrářek, které sebraly odvahu a své
výrobky donesly k posouzení přís-
ným očím odborné poroty i hlasují-
cích diváků. Osm účastníků bylo
karlštejnských – Lucie Fantová, Eva
Jůnová, Věra Kolaříková, Alena No-
vá, Richard Pech, Marie Rampaso-
vá, Romana Staňková a Michaela
Votavová. Našly se ovšem i čtyři
dámy z okolí, které se nezalekly a
šly do konkurenčního prostředí: So-
ňa Kloboučková z Letů, Irena Hon-
ková z Nového Jáchymova a dvě zh-
ruba patnáctileté slečny Jolana a Vě-
ra Pavlíkovy z Radotína.             (rot)
(Dokončení na straně 9)

Karlštejn - Soutěž u příležitosti stého výročí založení Vý-
zkumné stanice vinařské (VSV) Karlštejn vyhlásili na sk-
lonku loňského roku místní vinaři společně s redakcí
Karlštejnského zpravodaje. Nyní už známe výherce.
Čtenáři měli odpovídat na tři otázky vedoucího VSV
Zdeňka Beneše: 1) Vyjmenujte tři bílé odrůdy révy pěsto-
vané VSV Karlštejn; 2) Vyjmenujte tři modré odrůdy ré-
vy pěstované VSV Karlštejn; 3) Do které vinařské ob-
lasti a podoblasti patří vinařská obec Karlštejn.
Do určeného data dorazilo šest odpovědí, z toho pět
správných: 1) Rulandské bílé, Rulandské šedé, Sylvánské

zelené, Tramín červený, Kerner, Müller Thurgau…; 2)
Rulandské modré, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Ca-
bernet Cortis, Dornfelder…; 3) Vinařská oblast Čechy.
Podoblast Mělnická
Z došlých odpovědí, které Zdeněk Beneš označil za sp-
rávné, jsme vylosovali jména tří jejich autorů: Jiřina
Svobodová – Karlštejn, Alice Borecká – Karlštejn, Zde-
něk Chalupa – Praha 10. Ceny, dárkové kazety s karlš-
tejnským vínem, výhercům předáme po telefonické (724
135 824) či mailové (frydl@centrum.cz) domluvě. Bla-
hopřejeme! (mif)

Již popatnácté jsme se 11. ledna se-
šli v karlštejnské restauraci U Janů
na Novoročním koncertě a opět bylo
co poslouchat. 
V úvodu vystoupila naše milá count-
ry kapela Kapičky (na snímku) s no-
vým členem, banjistou Jirkou Chy-
bou.  Kluci mají udělané krásné troj-
hlasy, radost je poslouchat. Potlesk
nebral konce, a tak museli přidávat.
Na závěr musel Vráťa ještě zazpívat
Divnej smích. Tato písnička mu op-
ravdu sedne. Pak  přišla na řadu sku-
pina Utrejch. Když jsem se dozvě-
děla, že letos přijde zahrát tato sku-
pina, hledala jsem o ní na internetu
nějaké informace, ale nic jsem nena-
šla. Zeptala jsem se tedy organizáto-

ra koncertu Tomáše Tichého, co že
je to za kapelu. Krásně mi odpově-
děl, že jsou tak dobří, že žádné st-
ránky nepotřebují. A dodal jednu za-
jímavost: ve svých 33 letech se do-
zvěděl, že má bratrance Standu Vag-
nera, který taky hraje na mandolínu
a zpívá - ve skupině Utrejch. Bylo to
opravdu super, potlesk byl obrov-
ský. Po krátké přestávce nastoupila
poslední skupina, Nová Sekce. Jsou
to naši miláčci, vždy se na ně moc
těšíme. Je obrovský zážitek pozoro-
vat, jak ovládají nástroje a nádherně
zpívají. Zvláště »Špek«, můj oblíbe-
nec. Celý večer nás obrovsky naladil
a nadchl.       Foto Jitka ŠVECOVÁ
(Dokončení na straně 9) (jiš)

Dvě dárkové kazety zůstanou »doma«, jedna poputuje do Prahy

Na Novoročním koncertě zahrály Kapičky, Utrejch a Nová sekce

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     1/2020 (99)                

PŘILÉTLI ANDĚLÉ. Druhá oslava adventu se v Karlštejně konala o Zlaté neděli, dva dny před Štědrým večerem.
Součástí bohatého programu bylo také vystoupení obřích andělů. Foto NN M. FRÝDL

Snažím se věci dělat hned, bez předsevzetí
»NOVOROČNÍ« ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU KARLŠTEJNA JANISEM SIDOVSKÝM

Karlštejnský zpravodaj
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Snažím se věci dělat hned, bez předsevzetí
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Například Krupné, kam se momen-
tálně prodlužuje kanalizace. 
Co Karlštejn čeká, co máte na leto-
šek v plánu?
Osobně se nyní věnuji přípravě změ-
ny městského mobiliáře a tržního řá-
du. Chceme změnit estetiku městy-
se, nabídnout občanům i návštěvní-
kům více míst pro odpočinek v po-
době nových laviček se stoly, pítek
nebo nových stojanů na kola. Také
nových směrovek v jednotném stylu,
nikoliv v mnoha barvách a tvarech,
jak je to dosud. Chceme využít i prv-
ků smart city, například solární la-
vičky s Wifi a žádáme proto o dota-
ci. Tržní řád by pak měl mimo jiné
stanovit pravidla vystavování zboží
před obchody, což se dosud na pěší
zóně děje živelně a vzhled obce je
pak často kritizován v médiích, tu-
risty i občany. Ve spolupráci s hra-
dem také připravujeme spolupráci na
kulturních akcích, která se nám loni

osvědčila při koncertu Pocta 17. lis-
topadu. Určitě se v květnu uskuteční
Festival v ulicích a v prosinci, samo-
zřejmě, Karlštejnský advent, do ně-
hož se hrad zapojí podle fáze pláno-
vané rekonstrukce Císařského palá-
ce a nádvoří. Nedávno jsme propoji-
li své aktivity i s Výzkumným ústa-
vem vinařským Karlštejn, s nímž
chystáme nabídku pro návštěvníky,
která by se dala spojit s návštěvou
hradu a prohlídkou okolí městysu. 

Jaké máte v souvislosti s nadcháze-
jícím rokem největší přání? Nebo
snad předsevzetí...?
Žádná předsevzetí si nedávám - ani v
osobním životě, ani v tom pracov-
ním. Myslím, že je šťastný ten, kdo
moc neočekává, a tím se také řídím.
Snažím se věci dělat hned, bez před-
sevzetí, protože změna určitě nepři-
jde sama od sebe a o všem lepším
bychom si jen vyprávěli.

Miloslav FRÝDL

Štěpánské koledování na hradě Karl-
štejn se uskutečnilo v Rytířském sále
na Štěpána, 26. prosince. 
Kastelán hradu Lukáš Kunst nás ve
třech vstupech během vystoupení se-
známil s historii narození Ježíška.
Zajímavé a pěkně zpracované poví-
dání. Pak nastoupil řevnický smíše-
ný pěvecký sbor Canto Carso. Těle-
so, které zahájilo činnost na přelomu
září a října 2011, vede pevnou rukou
Roman Michálek, repertoár tvoří
písně duchovní i světské. Zazpívali
nám vánoční písně a koledy staré
Evropy, třeba Ježíš náš spasitel, Gau-
dete, Alleluja, Panna syna porodila i
vánoční písně z barokních kancioná-
lů aranžované Jaroslavem Krčkem -
Čas radosti, veselosti, Divné boží na-
rození, Den přeslavný... Pak opět za-
zněly varhany - varhanní interludium
II - Praeambulum. Následovaly čes-

ké vánoční koledy upravené Lubo-
šem Fišerem - Poslyšte s radostí naše
zpívání, Z nebe posel vychází a Vz-
hůru bratři milí. Všichni přítomní
dostali texty, takže poslední tři kole-
dy jsme si zazpívali společně, do-
konce i se zvonečky, které jsme si
přinesli s sebou. Hosty koncertu byly
Oldřiška Richter Musilová - alt, Ha-
na Kolářová - soprán a Ivana Kyla-
rová - varhany. Na ty nám zahrála
Varhanní preludium - Orgeltabula-
tuur. Překrásně se to neslo sálem,
možná i celým hradem.  Až na tu zi-
mu to byl ohromující zážitek. 
Děkujeme Lukáši Kunstovi, jsme
rádi, že hradní tradice pokračuje i po
loňské výměně kastelánů. Pokaždé
tu panuje zvláštní, sváteční atmosfé-
ra, je to velký zážitek. Karlštejn je
vskutku okouzlující hrad! 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

VZPOMÍNKA
Dne 23. ledna 2020 to jsou už dva roky,

co odešel na věčný odpočinek 

Michal SKÁLA ze Svinař,
president místních mopeďáků. 

Za vzpomínku děkuje 

Bratr Míla s rodinou

Na Štěpána koledovalo Canto Carso
ZVUK VARHAN SE PŘEKRÁSNĚ NESL RYTÍŘSKÝM SÁLEM, MOŽNÁ I CELÝM HRADEM...

KOLEDOVÁNÍ. Vánoční koncert pěveckého sboru Canto Carso a muzikan-
tů v Rytířském sále hradu Karlštejna.                              Foto Jitka ŠVECOVÁ

Janis Sidovský ve společnosti andě-
lů při druhé oslavě Karlštejnského
adventu. Foto ARCHIV

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách

práce s plošinou
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Fotbalisté zahajují zimní přípravu
Fotbalisté A-mužstva Karlštejna za-
hajují zimní přípravu na jarní mist-
rovskou část, ve které budou chtít
odvrátit hrozbu sestupu z okresního
přeboru. 
Úvodní trénink byl naplánovaný na
21. ledna. Svěřence trenéra Jarosla-
va Kučery čeká především nabírání
fyzické kondice v terénu, k fotbalo-
vým tréninkům využijí, stejně jako
loni, umělou trávu v pražském Bra-
níku. Složení mužstva zůstává opro-
ti podzimní části téměř beze změn.
Sezona předčasně skončila pro Ša-
mana, který podstoupil operaci ko-
lene, naopak po problémech se zády
se do sestavy vrací Matera. Případné
posílení kádru se bude řešit během
zimní přípravy. Koncem února za-

hájí Karlštejn také sérii přípravných
zápasů, ve kterých postupně změří
síly s celky ze čtyř různých okresů.
První mistrovské utkání je na pro-
gramu v sobotu 21. března, kdy
Karlštejnští na svém hřišti přivítají
lídra okresního přeboru, mužstvo
Spartaku Žebrák.  Michal ŠAMAN,

Karlštejn
Rozpis přáteláků:
22. 2. 16.00 Karlštejn - TJ Sokol
Choteč (umělá tráva Motorlet)
1. 3. 15.00 Karlštejn - SK Doubra-
van Újezd (UMT Beroun)
7. 3. 15.00 Karlštejn - FK Slovan
Kladno (UMT Beroun)
15. 3. 16.30 Karlštejn - FK Union
Strašnice B (UMT Strašnice)

Cukroví bylo jako tradičně vystave-
no ve stánku na dvoře Muzea betlé-
mů, kde mohli celý den procházející
diváci hodnotit donesené vzorky po
vizuální stránce. Zájem o tento způ-
sob hodnocení byl veliký, svůj hlas
odevzdalo 174 (!) hlasujících.
Jak je těžké obhájit vybojovanou po-
zici, se přesvědčila Romana Staňko-
vá z Karlštejna, která svým cukrář-
ským uměním zaujala v předminu-
lém ročníku 3. místo, ale od té doby
se jí tento úspěch zopakovat nepoda-
řilo. Děkujeme, že to nevzdává a bo-
juje dále. Velký úspěch očekával i je-
diný statečný muž mezi přítomnými
dámami, Richard Pech z karlštejnské
Palačinkárny, který se snažil zau-
jmout porotu svými makronkami
plněnými baileys-krémem. Bohužel,
ani jemu se nepovedlo zařadit se na
stupně vítězů. 
Celý týden před soutěží se místní
obyvatelé poptávali, zda se klání zú-
častní velká favoritka Alena Nová.
Dlouho to vypadalo, že pro nemoc
účast letos odvolá, ale nakonec se ja-
ko Fantomas na poslední chvíli obje-
vila a své laskominy donesla. Jako
každý rok vysvětlovala, že »letos se
jí cukroví moc nepovedlo«, přesto jí
odborná porota přisoudila 3. místo.
Druhé místo obsadila loňská dvojná-
sobná vítězka paní Věra Kolaříková,

kterou z cukrářského trůnu pro letoš-
ní ročník sesadila přespolní Soňa
Kloboučková z Letů. Ta nebyla v
soutěži nováčkem, svými výrobky se
zúčastnila všech dosavadních roční-
ků, ovšem osobně ji ještě nikdy nik-
do neviděl - vždy cukroví donese její
manžel. Ten si spolu s dcerou přišel i
pro letošní výhru v podobě obří va-
řečky s podpisem Pavla Zedníčka.
Měl obrovskou radost a nenechal si
ujít ani fotografování s populárním
hercem a rodinnou výhrou. 
Také vítězství v divácké soutěži se

stěhovalo mimo Karlštejn. Nejkrás-
něji nazdobeným cukrovím diváky
zaujala Irena Honková z Nového Já-
chymova. Další místa ovšem již pat-
řila karlštejnským »reprezentant-
kám«: 2. místo obsadila Michaela
Votavová a 3. místo Lucie Fantová z
restaurace U Janů, která tím jako
jediná z přítomných obhájila své
loňské umístění.
Třetí ročník soutěže poznamenala
vysoká nemocnost zúčastněných
cukrářek, takže pro výhru si na pódi-
um došla pouze Michaela Votavová.

Doufejme, že příští ročník bude v
tomto ohledu lepší a že si výherkyně
budou moci užít svou výhru i předá-
ní od předsedy poroty Pavla Zedníč-
ka přímo na pódiu. Děkujeme všem
zúčastněným, kteří svým cukrář-
ským uměním přispěli ke zdárnému
průběhu soutěže, děkujeme porotě
ve složení Pavel Zedníček, Petr
Rampas a Helena Kolářová, že se
zhostila nelehkého úkolu a budeme
se těšit příští rok na další klání.

Romana TREŠloVá,
Muzeum betlémů Karlštejn

Favoritka se zjevila jako Fantomas
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Děti jsou nadšené, pády je neodradily Na koncertě zahrály...
(Dokončení ze strany 7)
Zasloužený potlesk nebral konce.
Poděkování Tomáši Tichému za ka-
pely i organizaci. Velký dík patří
všem, kteří nám zahráli a zazpívali.
Poděkování též Karlštejnskému kul-
turnímu sdružení, že tyto akce pod-
poruje, bez něho by to nebylo mož-
né. Díky rovněž obsluze, která kmi-
tala po celý večer a - jenom s úsmě-
vem. Tak ještě jednou poděkování
všem a již teď se těšíme na příští, již
šestnáctý koncert. Jsme zvědavi, ko-
ho nám »Ticháč« představí. 
Jitka ŠVECoVá, Hlásná Třebaň

Karlštejnské aktuality
* Vycházku ke Světovému dni mok-
řadů zaměřenou na poznávání vod-
ních zimujících druhů ptáků organi-
zuje CHKO Český kras Karlštejn 2.
2. Sraz v 9.00 u vlakového nádraží v
Srbsku. Vycházka s výkladem orni-
tologa Jaroslava Veselého dlouhá asi
6 km povede podél řeky do Berouna,
cestou navštívíme i zimoviště neto-
pýrů. Doporučujeme teplé oblečení,
dalekohled a baterku. (hah)
* Dvanáctý Koncert pro Karlštejn
pořádá 15. 2. od 18.00 v sále místní
restaurace U Janů Karlštejnské kul-
turní sdružení. Hostem písničkáře
Miroslava Palečka bude Josef Fou-
sek se synem Tomášem. Vstupné
100 Kč, rezervace vstupenek na tel.:
605 219 104.  Helena KolářoVá
* Nová pravidla pro výlep plakátů
na plochách ve vlastnictví Městyse
Karlštejn začala platit 1. 1. Výlep na
plochách u nádraží, u pošty, na náro-
ží před mostem a v autokempu je
možný pouze po zaplacení poplatku
na úřadu městyse. Na ostatních ve-
řejných plochách je výlep plakátů
zakázaný. (isk)

Muzikantů málo, ale
zpívali jsme skvěle...
Tradici Vánočního koledování v
Karlštejně zavedla místní kapela
Kapičky před bezmála 30 lety. Schá-
zíme se na Štědrý den a hrajeme od
13 do 15.30, abychom se včas mohli
vrátit domů a připravovat štědrove-
černí večeři. Během této doby jsme
vystřídali snad všechny hospůdky,
které v Karlštejně jsou. Loni jsme se
podruhé sešli v restauraci Vyhlídka.
Má ji v držení Jiří Přáda, který nás
vždy mile přivítá. I personál je pří-
jemný a s  úsměvem nás »obskaku-
je«. Tentokrát se nás sešlo málo: Jir-
ka s banjem, Standa s basou, Vráťa
s kytarou a já. Jednu koledu si s ná-
mi zahrál i Vráťův synovec Martin
Smrž. Nádherně jsme si zazpívali
nejen koledy - co kdo chtěl,  na přá-
ní. Restaurace byla plná, zpívali
skoro všichni, muzika se nesla snad
přes celý Karlštejn. Čas rychle utí-
kal, najednou byly tři hodiny a čas
jít domů. Krásně, svátečně jsme se
naladili, napili se pivka i skvělého
bílého vína. Šťastný nový rok, hlav-
ně zdraví a nashledanou na zpívané
24. 12. 2020. Doufám, že dorazí více
muzikantů.                   Foto ARCHIV

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Helena Kolářová, Hana Kousalová a Pavel Zedníček ochutnávají vánoční cukroví.          Foto Romana TREŠLOVÁ

Do nového roku 2020 vstoupila Mateřská škola Karlštejn s novou aktivi-
tou našich předškoláků. Po vánočních prázdninách jsme zahájili kurz
bruslení na zimním stadionu v Berouně. Nadšení dětí je opravdu veliké a
odradit se nenechaly ani prvními pády. Děkuji rodičům, kteří nás v našich
bruslařských začátcích podporují a pomáhají nám na stadionu.

Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn
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VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
Město Černošice přijme nové kolegy na tyto 

Pracoviště ČERNOŠICE:
• REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

• PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

• STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE

• ZÁSTUPCE ŘEDITELE MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE

Pracoviště PRAHA 2:
• REFERENT/KA ODBORU PŘESTUPKŮ

• REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY

KOMUNIKACÍ

• REFERENT/KA ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

• REFERENT/KA ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE

- KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ

• REFERENT/KA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ

OCHRANY DĚTÍ

Benefity pro zaměstnance: pružná pracovní doba (flexibilní začátek/konec pracovní doby) s čtvrtletním
vyrovnávacím obdobím, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sick days), stravné ve výši 100 Kč

za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.

Úplné znění výběrových řízení, bližší informace a přehled všech volných pracovních míst najdete 
na www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná pracovní místa, nebo kontaktujte Adélu Červenkovou, 

personální úsek, na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.
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Osovský PROVAS

Nový rok v naší obci začal tradičně
Tříkrálovou sbírkou. V celé republi-
ce ji pořádá charita jako způsob zís-
kávání peněz pro lidi v nouzi. Zprvu
jsme se trochu obávali nedostatku
koledníků, protože ti skalní nám od-
rostli, ale byly to zbytečné obavy.
Díky vstřícnosti rodičů i dětí se po-
dařilo dát dohromady tři party, z
nichž ta první vyrazila do ulic už v
sobotu 4. 1. odpoledne. Předpověď

nevěstila nic dobrého, jen vichr, déšť
a sníh. Naštěstí úplně nevyšla, i když
příjemně rozhodně nebylo. Dlouhou
trasu Osovcem děti statečně zdolaly
za dvě hodiny - v cíli už na nich byla
vidět značná únava. Rozpršelo se, až
když jsme se vraceli domů...
Další dvě party vyrazily v neděli do
Osova. Tentokrát nebyla ani příliš
velká zima, ukázalo se i sluníčko,
takže putování bylo mnohem vese-
lejší. A bylo to, jako v jiných letech,
příjemné zjištění, že naši spoluobča-
né jsou ochotní věnovat finanční dar
potřebným a na koledníky se usmí-
vají. Někteří měli připravené i dárky
pro malé krále, kteří si to skutečně
zaslouží - už kvůli tomu, že obětují
volný čas a energii akci na pomoc
potřebným. Farní charita přispěje i
tentokrát zvláště rodinám s dětmi v
našem regionu, které potkalo nějaké
neštěstí, část výtěžku použije na po-
moc v různých koutech ČR a v za-

hraničí. Letos máme za co děkovat
Kájovi Culkovi, Lindušce Drábko-
vé, Rebečce Plecité, Lukáškovi i Ni-
kolce Rotkögelovým, Barunce Vaňa-
tové, Marušce i Vašíkovi Tkáčovým
a pravidelné posile z Berouna Samí-

kovi i Daníkovi Trubákovým. Kasič-
ky byly odvezeny do Řevnic, kde pe-
níze spočetli. Hned, jak se dozvíme
výsledek, samozřejmě jej zveřejní-
me. Ještě jednou: díky dárcům i ko-
ledníkům!   Marie PLECITÁ, Osov

Kapelu Macechy předchází vynikající pověst. To se po-
tvrdilo 15. 12. vpodvečer, kdy do kostela v Osově dora-
zilo na jejich vystoupení množství lidí. Lavice byly ob-
sazeny a návštěvníci stáli i vzadu pod kůrem. Původně

country kapela o pěti členkách se rozrostla na více než
dvacetičlenné těleso, jež kolem vánočních svátků absol-
vuje četná vystoupení s krásnými vánočními písněmi a
koledami. Stylem nezapřou Macechy své country začát-
ky. Mnohohlasý smíšený soubor doprovázejí kytary,
flétny, housle i klávesy a celkový dojem jen potvrzuje,
že v jednoduchosti je krása. Ta, kterou nám přinášejí
Macechy, je na první pohled prostá, ale celkové vyznění
je často až dojemné. Došli jsme k vám na koledu, Dob-
rou zprávu hlásej, Zelená se louka, Vondráši, Matouši,
Pod vzdálenou hvězdou a mnoho dalších skladeb zazně-
lo od osovského presbytáře a v chrámu se rozhostila svá-
teční atmosféra. Hodina rychle utekla a už tu byla pos-
lední píseň: Cohenovo Halleluja. Po obrovském aplausu
pak ještě jeden gospel coby přídavek. A co víc, členky
skupiny se rozběhly mezi posluchače s košíky naplně-
nými vlastnoručně vyrobenými zdobenými perníčky.
Krásný zážitek!       Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Po Osově a Osovci putovaly tři party králů
NOVÝ ROK ZAČAL V NAŠÍ OBCI TRADIČNĚ - TŘÍKRÁLOVOU CHARITATIVNÍ SBÍRKOU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  1/2020 (176)

Sváteční půlnoční bohoslužba se
konala na Štědrý den v osovském
kostele. Také tentokrát s doprovo-
dem dechového souboru Václava
Uzlíka, bez kterého si tento sváteční
čas už ani neumíme představit. 
Mše byla hojně navštívena zřejmě i
proto, že přesně o půlnoci se neslou-
ží téměř nikde a zde je to ustálená
tradice, po dlouhá léta nepřerušená,
pokud vůbec někdy. I během války
se zatemňovala veliká okna, aby se
bohoslužba mohla konat. Letos ji u
nás poprvé sloužil farář Andrzej,

který v naší farnosti nahradil zesnu-
lého Karla Biška.              Text a foto 

Marie PLECITÁ, Osov

Půlnoční poprvé sloužil farář Andrzej

KOLEDNÍCI. »Králové«, kteří se první lednový víkend vydali po Osovci i Osově s kasičkami vybírat na charitu. Foto marie PLEcITá

Školáci u jesliček

Koncert Macech zakončilo Cohenovo Halleluja
Stalo se již tradicí, že poslední den
před vánočními prázdninami nav-
štěvují děti z MŠ a ZŠ Osov zdejší
krásný kostel, kde jsou vystaveny
starodávné jesličky. Je to hezký zvyk
i proto, že děti poznají jiné Vánoce,
než které jim předkládají televizní
reklamy a všeobecná atmosféra. Je
obdivuhodné, jak dobře je učitelky
seznamují s příběhem narození
malého spasitele. Umějí ho vyprá-
vět, znají historická jména a také si
obvykle zazpívají koledy. Přejme si,
ať tento obyčej přetrvá co nejdéle
a naši nejmenší mají alespoň něja-
ký pojem o historických událostech
doby před dvěma tisíci roky. (map)

Foto Soňa Kocmanová



Králové vybírali na charitu i pro školku
CHARITATIVNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE NA ÚZEMÍ ŘEVNICKÉ FARNOSTI SE PODAŘILO SHROMÁŽDIT 172.422 KČ
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Rok s rokem se sešel a do schránky Našich novin,
ať už do té skutečné nebo do elektronické, dorazi-
lo obrovské množství novoročních přání. Pejsko-

vé, kočičky, dětičky i babičky nám přejí v holých i
rozvitých větách, někteří dokonce ve verších,
všechno nej a hodně všeho k tomu. Redakce touto
cestou děkuje a z oné pomyslné hromady vybrala
tyto vítězné autory. Třetí místa jsou letos dvě. Pro
Alenu Vanžurovou za »vlčáka« v červeni mladých
vlčích máků a řevnické vodní skauty. Stříbrná me-
daile patří Janě Vaculíkové ze Svinař a vítězství si

odnáší kočičí přání od Vladimíra Izbického z Hý-
skova. Hodně moc se porotě líbil i obrázek malé-
ho Mikuláše Patočky ze Zadní Třebaně, kterému
udělila zvláštní cenu.  
Úspěšní autoři si mohou vyzvednout výhry po te-
lefonické či mailové domluvě na adrese redakce.
Vybraná přání si můžete prohlédnout ve fotogale-
rii webových stránek pod klíčovým slovem PF
2020 (http://foto.nasenoviny.net). (JoK)

Již tradičně obchází 6. 1. Svinařemi
mudrci z Východu, tedy Tři králové.
Záštitu nad touto tradicí u nás pře-
vzali dobrovolní hasiči, kteří se dělí
na dvě party, aby stihli během odpo-
ledne i večera navštívit co nejvíce
stavení a vinšovat vše dobré do nad-

cházejícího roku. Na mudrce v mno-
ha domácnostech čeká skvělé pohoš-
tění a »panáček«, takže se dá říci, že
akce je to velice náročná. Zvláště,
když svátek připadne na pondělí!
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky -
6.230 Kč - bude věnován na potřeby

dětí v Mateřské škole Svinaře.
lucie BoXaNová, Svinaře

V Zadní Třebani se během Tříkrálo-
vé charitativní sbírky 4. ledna koled-
níkům podařilo od místních obyvatel
vybrat 5.210 Kč. Velké poděkování

patří všem, kteří do kasiček přispěli.
Celkově se Charitě Řevnice letos po-
dařilo vybralo 172.422 korun. Za
jedenáct ročníků konání charitativní
sbírky se v řevnické  farnosti vybra-
lo pro potřebné 1,275 milionu Kč.
Petra Frýdlová, Zadní Třebaň

V soutěži o nejlépší péefko bodovali psi, vyhrála kočka

TŘI KRÁLOVÉ. Tříkrálová obchůzka dospěláků ve Svinařích...              ... a dětí v Řevnicích. Foto Lucie BOXANOVÁ a NN M. FRÝDL

Zadnotřebaňští školáci se s psychology učili pracovat v týmu
Kvalitní klima  je jedním z klíčových znaků dobré
školy. Budování a zkvalitňování klimatu je dlou-
hodobý a náročný proces. Zaměstnankyně ZŠ v
Zadní Třebani se usilovně snaží o příjemnou at-
mosféru, děti vedeme ke spolupráci a vzájemné
pomoci. Málotřídkový kolektiv stmelujeme na
adaptačních kurzech, školách v přírodě i při kaž-
dodenních činnostech ve školce, škole a družině.
Děti se učí, jak spolu vycházet, jak pracovat v tý-
mu, jak předcházet konfliktním situacím. Většinu
stmelovacích aktivit organizují pedagogové školy,
ale zveme k nám i odborné pracovníky. V součas-
né době naše škola pořádá intervenční program,
zaměřený na diagnostiku kolektivu a následnou
intenzivní práci s ním. V tomto ohledu spolupra-

cujeme se Střediskem výchovné péče v Dobřicho-
vicích a Pedagogicko-psychologickou poradnou v
Králově Dvoře. 
V úterý 7. ledna k nám prvně dorazili psycholo-
gové. S dětmi si zahráli několik týmových her, při
nichž je nutná spolupráce všech členů kolektivu.
Žáci se nenásilnou formou učí, že jsou součástí
jednoho navzájem propojeného »organismu« a že
díky spolupráci i vzájemné podpoře dokáží často
mnohem více, než si původně mysleli. Součástí
psychologické intervence jsou i anonymní dotaz-
níky, ve kterých děti hodnotí klima ve třídě. Vý-
sledky dotazování pak odborníci využijí při další
práci s našimi svěřenci.

Pavlína Fialová, ZŠ Zadní Třebaň
PRÁCE V TÝMU. Třebaňští školáci se učili tý-
mové spolupráci.  Foto Martina LÁZNIČKOVÁ
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Návrh stavebního zákona je paskvil! 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Návrh vykazuje tolik věcných i le-
gislativních nedostatků, že ho nemů-
žeme považovat za vhodný základ
pro rekodifikaci stavebního práva,“
uvedl předseda Svazu měst a obcí
František Lukl. Nesouhlasí s tím, že
návrh počítá se zrušením stavebních
úřadů, respektive jejich centralizací
do jednoho super stavebního úřadu.
Podle černošického starosty Filipa
Kořínka se měli zástupci SMO s pre-
miérem dohodnout, že stavební úřa-
dy zůstanou na obcích. „Což je sp-
rávně, bohužel se ale zdá, jakoby po
této jedné změně Svaz už byl ocho-
ten připustit přijetí nového stavební-
ho zákona s většinou dalších, také
zcela zásadních problémů,“ řekl Ko-
řínek a dodal, že zákon je zcela špat-
ný. „Způsob, kdy premiér a minist-
ryně, kteří se snaží zákon prosadit, z
něj něco vypustí, aby se tím zbavili

jednoho odpůrce, vede k tomu, že
vzniká jen jiný kočkopes, nikoliv k
řešení problému,“ zdůrazňuje Koří-
nek. Připouští, že současný systém je
třeba vylepšit, nikoliv ale zrušit a na-
hradit horším. „Právě to nám hrozí,
pokud premiér Babiš a ministryně
Dostálová prosadí svou. Každá takto
zásadní změna systému musí vychá-
zet ze širší shody,“ míní Kořínek,
jenž zaslal předsedovi i ředitelce
Svazu měst a obcí výzvu, aby nepře-

stávali odmítat zákon jako celek.   
SMO kritizuje i to, že se na návrhu
podíleli zástupci developerských fi-
rem, ale nikoli zástupci měst a obcí.
Podle nich jde o vítězství soukromé-
ho zájmu nad veřejným.
„Současná úprava stavebního řízení
je z dlouhodobého hlediska neudrži-
telná a poškozuje všechny účastníky
územního či stavebního řízení. Ná-
vrh způsobí absolutní kolaps staveb-
ního řízení,“ sdělila předsedkyně

Spolku pro obnovu venkova Veroni-
ka Vrecionová. 
Stejného názoru jsou i v Řevnicích.
„Návrh je naprosto nekoncepční a
nemá šanci být realizován,“ tvrdí ve-
doucí řevnického stavebního úřadu
Barbora Šimůnková, která se obává,
že jeho přijetí by mělo za následek
paralyzaci systému minimálně na
rok, obdobně jako se to stalo při jeho
poslední novele s vydáváním závaz-
ných stanovisek územního plánová-
ní. „Rozdíl by byl jediný. Předtím to
postihlo »jen« stavebníky, teď by to
postihlo úplně všechny: obce, úřed-
níky, stavebníky i stát,“ uvedla Ši-
můnková.      Pavla NOVÁČKOVÁ

Veletrh má pomoci
s pořádáním dne D
Řevnice - Tak trochu jiný svatební
veletrh slibují Pavlína Morávková a
Lenka Vykouková. Pod názvem
Svatby u Berounky ho pořádají 26.
ledna od 10 do 18.00 v prostorách
řevnického Meandru. 
„Cílem je seznámit snoubence s mí-
stními dodavateli a díky přednáš-
kám i workshopům předat praktické
informace, jež mohou využít při plá-
nování a organizaci svého dne D,“
uvádějí organizátorky. Na akci ne-
bude chybět ochutnávka svatebních
dortů. Vstupné je 100 Kč, v před-
prodeji vás vstupenka vyjde na 80
korun. Více informací najdete na
www.svatbyuberounky.cz.       (pan)

Poberouní - už jen do 14. 2. mohou žádat o granty
spolky v Černošicích. Řevnická radnice začne žádos-
ti shromažďovat od 3. 2, v Dobřichovicích mají čas až
do března. Naopak Lety a mníšek již dotace rozdaly.
Od 3. 2. do 3. 3. mohou řevnické spolky pracující s dět-
mi a mládeží žádat o dotace. Do stejného termínu mohou
podávat žádosti o granty i organizátoři akcí. Pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu města jsou stejná jako v
minulých letech, stejně jako částka pro granty 600 tisíc
korun. Na podporu celoroční činnosti organizací pracu-
jících s dětmi a mládeží město vyčlenilo 350 tisíc, na
podporu projektu nebo kulturní, společenské, vzděláva-
cí či sportovní akce je vyhrazeno 250 tisíc. O přidělení i
výši grantu rozhoduje hodnotící komise. Výsledky při-
dělení dotací mají být zveřejněny do 27. března 2020.  
Město Dobřichovice vypisuje granty, které mají podpo-

řit nové aktivity i projekty v kulturní a sportovní oblas-
ti. Granty jsou vypsány na projekty v pěti kategoriích:
Pravidelné vzdělávací a zájmové aktivity, jednorázové
kulturní akce, jednorázové sportovní akce, prázdninové
aktivity a aktivity nebo projekty směřující ke zlepšení
životního prostředí a vzhledu veřejných prostor.
V Černošicích na granty stejně jako loni vyčlenili 1,1
milionu. Pro organizace pracující s mládeží je určeno
650 tisíc, pro pořadatele kulturních akcí 400 tisíc korun
a 50 tisíc je vyčleněno na sociální oblast.
V Letech již granty rozdělili. Osm žadatelů - hasiči, ky-
nologové, sokolové, fotbalisti, spolek přátel při MŠ, Le-
ťánek, Osada Strong Boys a kapela After Forty si rozdě-
lili 300 tisíc. Na prvním veřejném zasedání zastupitel-
stva v roce 2020 má být navíc vyhlášen fond na podpo-
ru práce s mládeží. Pavla NOVÁČKOVÁ

Trať Praha - Beroun
čeká několik výluk
Správa železniční dopravní cesty
změnila název na Správu železnic a
až do 1. 3. organizuje na trati Praha
– Beroun sérii výluk souvisejících s
pracemi v Praze-Radotíně.
České dráhy zveřejnily na webu Vý-
lukové jízdní řády ve dvou verzích –
pro pracovní a pro víkendové dny. V
pracovní dny cestující o žádný spoj
nepřijdou, naopak dva vlaky budou
prodlouženy. Osobní vlak z Prahy
hl. n. ve 12:29, který má skončit v
Radotíně, bude protažen do Dobři-
chovic a zastaví ve všech zastáv-
kách. V opačném směru vlak z Ra-
dotína ve 13:42 pojede už z Dobři-
chovic s odjezdem ve 13:28. Tato
»výluka« bude platit 22. - 24. 1., 27.
- 30. 1., 5. - 7. 2. a 10. - 11. 2.
V sobotu 25. 1. a o nedělích 26. 1. i
1. 3. bude odkloněno 21 osobních
vlaků ve směru Beroun – Praha mi-
mo stanici Praha-Smíchov, pojedou
přes Krč. Vlaky zastaví naposledy
ve Velké Chuchli a poté až na Hlav-
ním nádraží. Zastavení v Krči, Ka-
čerově či Vršovicích není plánová-
no. První z této skupiny 21 vlaků má
odjezd ze Zadní Třebaně v 8:01, ze
Řevnic v 8:05, poslední odklonový
vlak odjede ze Zadní Třebaně v
18:01, ze Řevnic v 18:05. Osobní
vlaky mimo tento časový rámec už
budou zastavovat i na Smíchově.
Vlaků opačného směru (Praha – Be-
roun) se odklony netýkají a všechny
by měly na Smíchově zastavovat.
Změny najdete na www.cd.cz – Jízd-
ní řád – Traťové jízdní řády – Trať
171. Jan SuP, Praha

V nádražní kavárně se vypilo pět set kafí
Ve čtvrtek 16. 1. ožila všenorská že-
lezniční zastávka neobvyklým ru-
chem. Výpravní budova se po téměř
15 letech otevřela veřejnosti - na je-
diný den se proměnila v improvizo-
vanou kavárnu. Cestující si mohli
vybírat z nabídky kávy, čajů i domá-
cího pečiva, k dispozici měli denní
tisk. Akci pořádala iniciativa Zastáv-
ky Černošice, Všenory, Srbsko a
spolek Na jedné vlně, pohoštění za-

jistil Filip Doktor. Zastávku navští-
vilo přes 500 lidí, dalších 150 perso-
nál obsloužil u dveří vlaků. Vypilo
se 500 hrnků kávy a 120 hrnků čaje,
snědlo 12 plechů koláčů, 5 bábovek,
80 buchet a další sladkosti. Organi-
zátoři na akci ohlásili výsledky peti-
ce za záchranu secesních nádražních
budov v Černošicích, Všenorech a
Srbsku. Podepsalo ji 1911 lidí.
martin LÁNSKÝ, Na jedné vlně z. s.

Řidiči nezvládli řízení, auta skončila na střeše

Radnice rozdávají peníze na činnost »svých« spolků

Z našeho kraje 
* Přednášky pro seniory na téma
Domácí násilí a Senioři versus pod-
vodníci se uskuteční 22. ledna od
13.30 v jídelně Domu s pečovatel-
skou službou v Radotíně.           (zrr)
* Letovská akademie na téma Za
poklady brdských Hřebenů s Oto-
marem Dvořákem se koná 23. 1. od
17.30 v Sále U Kafků Lety. (bt)
* Show plnou pohádkových postav
pro děti pořádá 26. 1. od 10.30 v
Městečku Lety místní Rodinné cent-
rum Leťánek. Vstupné 100 Kč.   (bt)
* Jedenáct divočáků zastřelili  my-
slivci při mimořádné naháňce divo-
kých prasat 8. 1. v okolí barokního
areálu Skalka. (jap)
* Řidiče, který odjel 7. 1. od čerpa-
cí stanice v Černošicích bez zapla-
cení, vypátrali po zhlédnutí kamero-
vého záznamu místní městští poli-
cisté. Muž uvedl, že si nezaplacení
neuvědomil a ihned odjel dlužnou
částku uhradit.    Otmar KLimSza
* Na pomoc záchrance vyjeli řev-
ničtí profesionální hasiči 15. 1. do
Mníšku-Rymaní. Velmi těžkou oso-
bu snesli v plachtě po schodech do-
mu a naložili do sanitky.            (pav)
* Dílnu rozestavěného domu v Hosto-
micích vykradl neznámý zloděj. Od-
nesl aku vrtačku, stativ, laser a nářadí,
škoda je 37 900 Kč. (jaš)
* Požár dvou kontejnerů na papír v
Litni likvidovali místní dobrovolní a
řevničtí profesionální hasiči 5. 1.
Kontejnery kdosi úmyslně zapálil,
škoda činí 30 tisíc Kč.               (pav)

***
* V pátek 24. ledna  vzpomeneme již
26. výročí úmrtí mého manžela Josefa
Němce ze Zadní Třebaně. Děkuji
všem, kteří vzpomenou s námi.

Růžena NěMcoVÁ s dcerami

Osobní auto havarovalo 16. 1. nad zadnotřebaňským hřbitovem. Žena st-
ředního věku v zatáčce nezvládla řízení a vyjela mimo vozovku, kde vyvrá-
tila strom. Částečně zdemolovaný vůz skončil na střeše. Řevničtí záchra-
náři pacientku ošetřili a převezli k dalšímu vyšetření. U další havárie
zasahovala posádka s lékařem 17. 1. dopoledne na zledovatělé silnici ze
Řevnic do Mníšku (na snímku). Starší řidič nezvládl řízení vozu a skončil
na střeše v příkopu. Po vyšetření záchranáři byl ponechám na místě udá-
losti. Text a foto Bořek BuLíčeK, Řevnice

KÁVA DO VLAKU. Nádražní kavárnu ve Všenorech navštívilo přes pět set
lidí, dalších 150 personál obsloužil u dveří vlaků.       Foto Martin LÁNSKÝ
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Horké hlavy »zklidnily hormony«!
PO TŘETÍM KOLE JE V ČELE TABULKY ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU DRUŽSTVO CITRUS TEAM

Řevnice - Tři kola už od 4. ledna
stihli odehrát účastníci dvacátého
třetího ročníku turnaje v pozem-
ním hokeji Řevnický Bandy Cup
(ŘBC). Kojoty v čele tabulky vy-
střídal Citrus Team.
Zatímco v první kole se na hřišti Za
Vodou občas pěkně jiskřilo, o týden
později, 11. ledna, horké hlavy »zk-
lidnily hormony«. „Konečně bylo vi-
dět, že se dá hrát i v přátelském du-
chu a tempu,“ pochvaloval si Martin
Kodet, jeden z organizátorů turnaje a
brankář družstva Boston. Tomu se
druhou lednovou sobotu dařilo - do-
kázalo vybojovat tři vítězství. „Nej-
víc našich branek vsítil Jakub Strnad,
který opanoval čela tabulky střelců i
kanadského bodování,“ zdůraznil
Kodet s tím, že obzvláště dramatický
byl zápas Samotářů s Kojoty, který
skončil remízou 3:3, a duel Bostonu
se Samotáři, po němž se z těsné vý-
hry radovali prvně jmenovaní.
Střeleckou dominanci Jakub Strnad
potvrdil i ve třetím kole ŘBC, které
se hrálo 18. ledna. Trefil se devětkrát
a celkem už má na kontě 22 »záře-
zů«. Druhý v tabulce »snajprů« je

Vít Němeček se 14 trefami, třetí Mi-
chal Velechovský se 13, oba členové
družstva Kojotů. „Třetí kolo se hrálo
ve velké pohodě,“ konstatoval Ko-

det, „i když  některé zápasy skončily
propastným brankovým rozdílem.
Třeba L. A. Kings schytali debakl
2:9 od Samotářů,“ dodal s tím, že asi

nejpohlednější zápas třetího kola se
odehrál mezi Bostonem a Citrus Tea-
mem. Miloslav FRÝDL

Výsledky 11. 1.: IQ Ouvey - Boston 2:8
Boston - L. A. Kings 7:1
Samotáři - Kojoti 3:3
Citrus Team - IQ Ouvey 4:0
Kojoti - L. A. Kings 5:6
Citrus Team - Samotáři 2:1
IQ Ouvey - L. A. Kings 2:1
Kojoti - Citrus Team 1:3
Samotáři - Boston 5:6

Výsledky 18. 1.: Boston - Kojoti 4:6
L. A. Kings - Citrus Team 1:7
Samotáři - IQ Ouvey 4:2
L. A. Kings - Samotáři 2:9
Citrus Team - Boston 7:4
IQ Ouvey - Kojoti 3:7
Boston - L. A. Kings 7:6
Samotáři - Kojoti 3:6
Citrus Team - IQ Ouvey 6:0
Kojoti - L. A. Kings 6:4

Průběžná tabulka turnaje
1) Citrus team 16 bodů (37:12)
2) Kojoti 14 (52:32)
3) Boston 10 (42:40)
4) Samotáři 9 (30:25)
5) IQ Ouvey 5 (16:39) 
6) L. A. Kings 2 (22:51)

V ZÁPALU BOJE. Řevnický Bandy Cup se pomalu blíží k polovině. Jeho
účastníci už mají za sebou tři kola. Foto Pavel JÍLEK

Řevnice - Znovu na kurtech u Li-
ďáku, znovu za dobrého zájmu dětí
se rozjel pátý ročník Řevnické te-
nisové ligy mládeže. V půlce ledna
měl odehraná úvodní dvě kola.
„Každý rok přicházejí nové tváře.
Teď se začali na turnajích ukazovat
Adam Poslední, Pavel Pawlica, Ton-
da Bednář a další, kteří si vedou vý-
borně a budou základem nejmladšího
družstva v nadcházející sezoně,“ říká
Michal Mottl z řevnického Sport-
clubu, organizátor turnajové série.
Letošní sezona se skládá z šesti zim-
ních turnajů u Liďáku, po skončení
halové sezony se tenisté přesunou do

nově dobudovaného areálu Sport-
clubu Za Vodou, kde od jara budou k
dispozici tři kurty, odrazová stěna na
rozehrání i klubovna se šatnami.
Do Řevnické tenisové ligy se může
přihlásit každý od 5 do 15 let, děti
jsou rozděleny do kategorií podle vě-
ku i výkonnosti. Byť se hraje o umís-
tění a poháry, hlavním cílem je za-
sportovat si a zažít příjemný víken-

dový den. I druhé kolo se hrálo, jako
obvykle, ve čtyřech kategoriích. Me-
zi minitenisty (kategorie nejmlad-
ších) vyhrála Adéla Marková před
Klárou Hančovou a Adamem Posled-
ním. Nejvíc napětí zažila skupina se
speciálním názvem »střední kurt«:
všechny zápasy totiž končily smrťá-
kem, neboli za zcela vyrovnaného
stavu rozhodovala jediná výměna.
Kdo v ní byl lepší, připsal si vítěz-
ství. „Byla to dobrá zkouška odol-
nosti pro všechny,“ usmíval se turna-
jový šéf Mottl. Nejpevnější nervy
měl turnajový novic David Kuchár
před Kryštofem Vávrou a Hugo
Hüblem. Mezi žáky se na pódium
nejlepších dostalo trio Tadeáš Vávra,
Majda Cincibuchová a Jan Michálek.
Kategorie pokročilých žáků měla
tentokrát početně slabé obsazení, o
vítězi rozhodoval duel Čendy Šupáč-
ka s Ondrou Zúbkem. Vítězný pohár
si odnesl Ondra.  (šv)
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Nejvíc napětí zažila skupina s názvem »střední kurt«

Sport po okolí
* Jedenapadesátý zimní přechod
Brd pořádají 25. 1. skauti. Sraz je na
Kytínské louce, informace na zazu-
fojt@gmail.com a 731 002 757. (zzi)
* Druhé skončilo na přeboru České
obce sokolské v Chocni A-mužstvo
dobřichovických volejbalistů. Pohár
pro vítěze si odvezlo družstvo Soko-
la Bučovice.         (zdi)
* Postup do play-off, z něhož vze-
jde účastník baráže o extraligu, vy-
bojovaly dobřichovické prvoligové
volejbalistky. Po zápasech s Český-
mi Budějovicemi a Plzní je čeká 24.
a 25. 1. utkání ve Střešovicích.     (ic)

Osmý ročník Zimního běhu Litní a zámeckým parkem se konal 18. 1. Na
start ve všech kategoriích se postavilo rekordních 318 závodníků. Zázemí
závodu se z důvodu rekonstrukce areálu bývalého učiliště přestěhovalo do
prostor liteňského zámku, oproti minulým ročníkům byla upravena i délka
jednotlivých tratí. Nejrychleji závod v čase 24:08 absolvoval Jiří Miler z
Lawi stars týmu Mladá Boleslav. Zkušený čtyřicátník byl jasným favoritem
a nakonec i jednoznačným vítězem. Jana a Stanislav KRtKoVI, Liteň

Foto Jana KRtKoVÁ

Na start se postavil rekordní počet běžců

STŘEDŇÁCI. Nejlepší tenisté v kategorii »střední kurt«.        Foto ARCHIV


