
Lety, Poberouní - Po loňské »covi-
dové« pauze, kdy si masopust
troufli veřejně oslavit pouze v
Zadní Třebani, se letos opět v Po-
berouní a na Podbrdsku rozjel
»seriál« bujarých fašaňkových ve-
selic. Ta úplně první se konala v
Letech. (mif)
V sobotu 29. ledna jsme opět mohli
v Letech přivítat Masopusta. A to že
se naše obecní oslava povedla, je zá-
sluha všech, kteří se zúčastnili prů-
vodu a hlavně na mnoha místech v
obci připravili občerstvení. 
Na návsi se ve tři čtvrtě na dvě sešly

děti, aby se připravily na úvodní
předtančení, které sklidilo velký
úspěch.  Následovalo vtipné hudební
vystoupení pěveckého Třebasboru.
Moc děkujeme! A protože byla op-
ravdu zima, Olda Burda zajistil dis-
kotéku pro zahřátí dětí i dospělých,
během které se konaly znalostní sou-
těže. A hlavně - soutěž masek o vý-
borné dortíky z Malé pekárny pod
taktovkou našich hasičů a s degusta-
cí jejich skvělého punče. Krásných a
důmyslných masek bylo mnoho: mi-
necrafťák, hygienička, kominíček,
mini Masopust, spousta zvířátek, po-

licistka s pirátem... Klobásky a uze-
né zajistila Blanka Váňová, Péťa
Flasarová upekla své všemi oblíbené
zelňáky a nechyběly ani starostov-
ské sýrové rohlíčky.
Po hodině řádění masek na návsi se
vydal průvod pod vedením lemura a
s hudebním doprovodem kapely
Třehusk na úplně novou trasu obcí.
Nové zastávky byly v Karlické ulici
– u Brožků, v MMX a v Malé pekár-
ně. Brožkovi nabízeli mj. výborné
borůvkové koláče, MMX místní pi-
vo a Malá pekárna pekáče buchet,
jitrnice a zelí. (Dokončení na straně 2)

V tomto čísle Našich novin
* Tři králové vybrali 181 000 - str. 2
* Výstavu zahájil velvyslanec - str. 4

Řevnice - Už patnáct let řediteluje
ZUŠ Řevnice, sochá, »výtvarničí«.
Původně ale měla jiné plány. „By-
la jsem na sportovní škole a chvíli
to vypadalo, že budu sportovec,“
přiznává Ivana JUNKOVÁ.
Právě skončilo první po dlouhé do-
bě relativně »normální« pololetí
školní výuky. Jaké bylo v ZUŠ Řev-
nice? A bylo opravdu »normální«?
Doba minulá nám ledacos vzala, ale
i dala. Museli jsme rychle reagovat
na dané situace spojené nejen s opat-
řeními. Bylo velice těžké motivovat
žáky, ale i učitele. Po měsících izo-
lace proto bylo velice radostné, že

jsme na začátku školního roku
vpodstatě normálně nastoupili na
svá místa a pomalu se vraceli k vy-
sněnému normálu. Výuku jsme plá-
novali, jak jsme byli zvyklí, včetně
koncertů, vystoupení a doprovod-
ných akcí spojených s výukou. Do-
hodli jsme se, že pojedeme podle
plánu, jak to bude možné. Což se
podařilo až na poslední přeložené ta-
neční vystoupení a vernisáž výtvar-
ného oddělení i filmové tvorby v
Mníšku. Výuku prezenční jsme kom-
binovali s online výukou a ve skupi-
nové výuce jsme učili prezenčně i on-
line dohromady. (Dokončení na str. 3)

NA MASOPUSTU. Pirát a policist-
ka na masopustu v Letech, který se
konal 29. 1.      Foto NN M. FRÝDL

Ivana Junková.          Foto ARChIV

Masopust je zpět, první byly Lety
TRADIČNÍ LIDOVOU VESELICI CHYSTAJÍ I V DALŠÍCH OBCÍCH NAŠEHO KRAJE

31. ledna 2022 - 2 (819) Cena výtisku 8 Kč

Kadetky jsou mezi

nejlepšími v republice

Vypadalo to, že budu sportovec! říká »Piva« Junková»Uvězněné« mimino
vysvobodil zámečník
Lety - K vysvobození ročního mi-
mina uvězněného v autě před letov-
ským Lidlem, byli 24. ledna odpo-
ledne přivoláni hasiči i strážníci.
„U vozu čekala  matka dítěte, která
hlídce sdělila, že si při nakládání dí-
těte do auta nevšimla, že jí vypadly
klíče na podlahu vozidla; po zavře-
ní dveří se auto centrálně uzamklo,“
sdělila Jana Janoutová z Městské
policie Řevnice. „Vůz za asistence
strážníků nenásilně otevřel přivola-
ný zámečník. Dítě bylo teple oble-
čené, spalo a lékařské ošetření ne-
potřebovalo,“ dodala. (mif)

Zloděj ukradl kola
za sto padesát tisíc
Dobřichovice - Dvě kola, jedno sil-
niční a jedno horské, za 155 tisíc Kč
ukradl v noci na 19. ledna neznámý
zloděj v Dobřichovicích.
„Policisté se obrací na svědky, zda
si někdo nevšiml nějaké podezřelé
osoby,“ uvedla policejní mluvčí Mi-
chaela Richterová s tím, že neznámý
pachatel 19. 1. mezi 00.30 a 7.30
překonal oplocení pozemku domu
ve Francouzské ulici, vypáčil dveře
zahradního domku a následně odci-
zil zmíněná kola.  (mif)

Na ochutnání mořských
ježků jsem neměla odvahu
Zadní Třebaň - Na exotickém ostrově
Mauricius v Indickém oceánu strávila za-
čátek roku starostka Zadní Třebaně Mar-
kéta Simanová. Po návratu domů se o své
zážitky podělila se čtenáři NN. (mif)

Cesta na druhou stranu zeměkoule je
dlouhá, z domova do hotelu to bylo 22
hodin. Samotný let Praha - Dubaj trvá 6
hodin, z Dubaje na Mauricius pak 7 ho-
din. Časový posun 3 hodiny. Ostatní spo-
lknou přestupy, odbavení, transfery. Je to
náročné, ale stojí to za to. Z exotických
destinací, které jsem měla možnost po-
znat, tato jasně vede. Hned za ní bych za-
řadila Srí Lanku. Bezpečná země pro tu-
risty, na vyšší úrovni, příjemná mentalita
obyvatel, nikdo po vás neloudí bakšiše,
spíš si chtějí popovídat, čisto, na rozdíl od
zemí, kde převládá islám. Indický oceán
je sázkou na jistotu co se týče teploty, vo-
da mívá 28-29 stupňů, ale na Mauriciu má
navíc tu výhodu, že je na koupání klidněj-
ší. To díky korálovým útesům, které tvoří
kromě části na severu okolo ostrova prs-
tenec. (Dokončení na straně 2) (sim)
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Ochutnat mořské ježky jsem si netroufla
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na Mauricius jsme se s dcerou Mar-
kétou vraceli již potřetí, nyní i s šest-
náctiměsíčním vnoučkem. Letošní
dovča se plánovala dohromady se
známými z Anglie. Sladit to včetně
vychytání akce na letenky bylo dost
krkolomné. Ať žije on-line! 
Na Mauriciu je příjemně. Od listopa-
du do dubna tam panuje letní počasí,
což se v různých částech ostrova
projevuje jinak. Někde víc prší, na
jihu dokážou řádit pěkné bouřky, se-
ver je sušší. V srpnu jsme tam zažily
i anticyklony – něco jako silné bouř-
ky s opravdu silným větrem. V tuto
dobu se tam opalovačka pěstuje jen s
faktorem 50 a pod slunečníky. Na
přímém slunci to nikdo dlouho nedá,
jinak je jak vařený rak. Neznalci tak
vypadají často, protože se nechají
zmást vysokou vzdušnou vlhkostí a
příjemným vánkem od moře. 
Letošní dovča byla s ohledem na mr-
ňouse na výlety chudší. Adrenalino-
vé výlety jsme si užili předtím. Léta-
li jsme na padácích nad mořem, na
čtyřkolkách jezdili v horách, prolez-
li pevnost v Port Luis a maják na po-
břeží. Byli jsme na lodi s proskle-
ným dnem koukat na korálové útesy
a krmili barevné rybky přímo z ruky,
pod horou Le Morn, kde je krásné
pobřeží, na pár vyhlídkách v horách
a na vysokých lávových útesech nad
mořem, přírodním parku a ostrůvku
s hinduistickým chrámem. Jediný
adrenalinový zážitek pro mě, aktiv-
ního řidiče, tentokrát byly kruhové

objezdy. Jezdí se vlevo, je jich tam
hodně a pěkně mě mátly. Myslím, že
v autě, co jsme měli k dispozici,
jsem prošlapala důlky do podlahy. 
Ostrov je velmi zajímavý, pořád je
na co koukat. Vulkanický původ mu
vdechl dramatickou krásu a exotická
příroda ji krásně doplňuje. Ostrov si
chrání i vzácné pandemické druhy
zvířat, hlavně 3 druhu ptáčků - k vi-
dění byli i na hotelové zahradě - a
obrovské netopýry. Ti byli večer až
strašidelní. 
Mauricijci jsou hodně družní, komu-

nikativní a milují děti. Sousedům na-
bídnete ochutnat cukroví a máte o
zábavu na celý večer postaráno,
včetně pohoštění. Jejich hlavním jíd-
lem jsou z různých druhů mouky
(hrachové, čočkové, rýžové, pšenič-
né) takové taštičky nebo placky, kte-
ré plní směsí zeleniny, ryb, kukuřice
a poté smaží v oleji. Úplně ke všemu
jedí chleba, tedy u nás by se řeklo
spíš veku nebo bagetu. Kvůli tomu
tam prý začínají mít starosti s nárůs-
tem cukrovky. Hodně mořských ryb,
chobotnice, polévky z krabů, dokon-

ce i mořské ježky. Ty jsem tedy ne-
měla odvahu zkusit. Všechno je
možné dochutit čili, což dělají často
a hodně. Protože většinové vyznání
je hindů, na ostrově se neporáží do-
bytek, ale maso se dováží. Jeho cena
je vyšší než u nás, místní moc masa
nejedí. Zato hodně zeleniny. 
Ve větších městech jsou obchodní
centra, kde koupíte všechno jako jin-
de. Až na to maso jsou ceny podob-
né jako u nás. Prubli jsme i KFC a
Mac Donald – tak daleko a stejné! Já
si nejvíc v hotelu užívala výborné
polévky, hlavně luštěninové, stejky
na grilu z dorada (veliká ryba, něco
jako tuňák, běžně přes metr, ošklivá,
ale chutná), masové směsi s kari a
protože byla sezona ananasů, tak
ananas. Výborný byl nakládaný v
ostré a pikantní zálivce. Skvělé mají
malé banány a dračí ovoce, papája
mi nic neříká. Manga teprve dozrá-
valy a liči už spásli ti velcí netopýři.
Drancují jim tak každoročně většinu
úrody liči i manga, ale protože je to
vzácný pandemický druh, můžou. 
S malým jsme museli být ve střehu,
pořád někam drandil nebo se družil,
spousta činností muselo být na stří-
dačku. Letošní dovolená prostě byla
chudší na extra zážitky, které si sbí-
rám raději než suvenýry, ale bohatá
na běh! Příště už to snad bude méně
náročné. Markéta SiMANOVÁ,

starostka Zadní Třebaně

XXXIII. poberounský MASOPUST
sobota 26. února 2022 od 9.00 hodin na návsi v Zadní Třebani

Tři králové na koledě
vybrali 181 tisíc korun
Po loňské odmlce, kdy byla Tříkrá-
lová koleda ochuzena o obchůzku
koledníků, se letos vrátila do ulic.
»Králové« chodili jedenácti obcemi
poberounského a podbrdského kraje
od 1. do 16. 1. Celkově se pro Cha-
ritu Řevnice vybralo 181. 871 Kč - o
43 tisíc víc, než loni. V Zadní Tře-
bani koledníci od štědrých dárců
dostali 14.491 Kč, v Řevnicích
22.649, Dobřichovicích 37.407,
Karlíku 6.901, Mořince 4.368, Mok-
ropsech 6.650, Všenorech 40.122,
Hatích 5.110, v Osově s Osovcem a
Vižinou 25.298 a ve Všeradicích
13.386 Kč. (Dokončení na str. 11) (pef)

Pokud to aktuálně platná protiepidemiologická opatření dovolí, můžete se těšit na:

* stylový jarmark - desítky stánků z celé republiky * zabíjačku 
* masopustní tombolu  * dětskou lidovou muziku NOTIČKY * dětský

taneční soubor KLÍČEK * taneční skupinu PROMĚNY
* pěvecký TŘEBASBOR * staropražskou kapelu TŘEHUSK    

* masopustní frašku v podání řevnických ochotníků * pochovávání
Masopusta * průvod maškar obcí 

* SOuTěž O NEjORigiNÁLNější MASOPuSTNí MASku 
* SOuTěž O NEjchuTNější MASOPuSTNí OBčERSTVENí

Následně jsme se vrátili na stálou
trasu zpět přes náves do hasičárny,
na koblížky pro děti a hruškovici pro
dospělé. U hasičárny se k nám přidal

koník Normen, aby nás doprovodil k
Brunclíkům. Tam na nás čekala oblí-
bená škvarková pomazánka. Další
zastávkou byly »bílé kostky« a zde
mj. tradiční kyselica od Vrábliků.
Pomalu se začínalo stmívat a poutní-
ci, kteří měli v nohách skoro osm ki-
lometrů, se zastavili u Kričků, kde
děti s tatínkem Davidem připravily
barevnou hostinu. Na závěr, už za
tmy, nás čekala sokolovna, kde Te-
sařovi a Möseovi přichystali cílové
občerstvení i teplo z klubových ka-
men. Ještě jednou díky všem a na
shledanou na příští povedené akci v
Letech! Barbora TESAŘOVÁ,

starostka Letů
Foto NN M. FRÝDL

Kdy se uskuteční další
fašaňky v našem kraji
+ SLIVENEC: 6. února od 13.00
+ HL. TŘEBAŇ: 12. února od 14.00
+ NEUMĚTELY: 19. února od 10.00
+ VŠERADICE: 19. února od 15.00
+ TMAŇ: 20. února od 14.00
+ Z. TŘEBAŇ - 26. února od 9.00
+ BRATŘÍNOV: 5. března od 13.00
+ VIŽINA: 19. března od 14.00
+ SVINAŘE: 26. března od 13.00

NA MAURICIU. Markéta Simanová s jednou z obyvatelek ostrova Mauri-
cius v Indickém oceánu. Foto ARCHIV

Masopust je zpět, první oslava se konala v Letech
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Chvíli to vypadalo, že budu sportovec
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Pro všechny učitele, nejen na ZUŠ je
to náročné. Stále musí být připraveni
na obě varianty výuky. Bereme to
jako standard, ovládání ICT se stalo
nedílnou součástí dovedností praxe. 
Závěr pololetí znovu ovlivnily ka-
rantény a různá omezení. Jak moc
zasáhly do života řevnické zušky,
jak moc fungování zušky ovlivnily?
V minulém školním roce jsme měli
intenzivní trénink v nekonečné době
distanční, takže nám současná ome-
zení nepřišla tak dramatická, důleži-
té bylo, že školy zůstaly otevřené.
Náročné bylo orientovat se ve stále
se měnících informacích, s tím sou-
viselo generování opakovaných in-
terních pokynů. Samozřejmě, že ka-
rantény i omezení do života školy
zasáhly, snažíme se znovu a znovu
nadechnout. Učivo doháníme, jak se
dá. Většina žáků je disciplinovaných
a věnuje se zadanému samostudiu,
organizujeme víkendové dílny vý-
tvarné, taneční atd. Zatím nevnímá-
me, že by fungování školy bylo vý-
znamně ovlivněno, ale stojí to velké
úsilí a začíná se projevovat únava. 
V čele ZUŠ Řevnice letos budete už
patnáct let. Jak hodně se od roku
2007, kdy jste se stala její ředitel-
kou, proměnila? Proměnila se?
No to je neuvěřitelné, tak dlouho?
Jako kdyby to bylo včera, co jsem
nastoupila. Když jsem do ZUŠ při-
šla, nebyl zde internet ani počítač,
oborů bylo 7, škola měla 230 žáků a
jestli si dobře vzpomínám, bylo nás
15 kolegů. Dnes je kapacita školy na
počtu 700 žáků, kolegů 40 a 23 obo-
rů. V Mníšku se učila jen hudba, ny-
ní se vyučuje ve všech odděleních.
Zázemí jsme měli ve dvou budo-
vách, nyní se učí na šesti místech... 
Na co jste za patnáct let svého ředi-
telování nejvíc hrdá?

Na ZUŠka tým! Na kolektivu všech-
no stojí a padá. Jsem nadšená, že or-
ganizujeme čtyřžánrový MIX festi-
val, že máme Malý a Velký orchestr,
koncertní křídlo, zázemí pro výuku a
vybavení k výuce potřebné. Úplně
nejvíc jsem nadšená z talentovaných
žáků. Těší mě, že zájem o studium
na naší škole je stále velký, a není to
jen spádovostí školy.   
Máte také nějaký »dluh«, něco, co
jste jako ředitelka zušky zavést, pro-
sadit či zorganizovat chtěla a ještě
se vám to nepovedlo?
Vizí a plánů máme stále dost. Rádi
bychom navázali mezinárodní spo-
lupráci s nějakou školou a realizova-
li společné projekty i vzájemné ná-
vštěvy. Také by nás v budoucnu mě-
la čekat rekonstrukce hlavní budovy
Zámečku, přístavba v Mníšku. Páni
architekti odvedli nádhernou práci, a
jestli se projekt podaří zrealizovat,
tak budeme základní umělecká škola
21. století. Projekt samozřejmě řeší
zřizovatel školy, město Řevnice. 
Kudy vlastně vedly vaše kroky ze slo-
venské Spišské Soboty, kde jste se
narodila, do středočeských Řevnic? 
Tatínek byl lékař a v Tatrách dostal
tzv. první umístěnku v plicním sana-
toriu. Pak se rodiče vrátili zpět do
rodného kraje. Vyrůstala jsem v Ho-
řicích v Podkrkonoší, kde jsem vy-
studovala své první školy. Pak přišla
pražská studia a z Prahy do Řevnic
je již kousek. Tenkrát jsme hledali
ještě jako studenti podnájem někde v
okolí Prahy a inzerát v Annonci nám
určil směr do ulice V Souhradí. 
Kdy jste se stala definitivně a »ne-
zvratně« Řevničankou?
Netrvalo to tak dlouho, protože Řev-
nice si zamilujete hned! Ale není to
jednostranné, Řevnice vás také musí
přijmout. Chvilku trvá, než přestane-
te být naplaveninou, musíte si to za-
sloužit. No a když vám tu vyrostou
děti, a máte to štěstí podílet se na ve-
řejném dění, je pouto zpečetěno. 
Jste absolventkou dvou středních a
jedné vysoké uměleckoprůmyslové
školy. Táhlo vás to k umění odjakži-
va, vyrůstala jste v uměleckém pro-
středí, měla jste po kom zdědit ta-

lent? Kdy a proč jste přišla na to, že
chcete být právě sochařkou?
Rozhodnutí padlo v sedmé třídě,
předtím jsem se výtvarničení nikdy
nevěnovala. Byla jsem na sportovní
škole a chvíli to vypadalo, že budu
sportovec. Rodiče byli z mé volby,
studovat na »šutrárně«, čili Střední
uměleckoprůmyslové škole kame-
nické a sochařské, velice překvape-
ni. Tatínek mi tehdy řekl, že umím
lépe zpívat než kreslit. To, že chci
být sochařkou, jsem si uvědomila až
řadu let po ukončení středoškol-
ských studií. Není to tak jednoduché,
spíš bych to definovala, že jsem se
lépe vyjadřovala prostorově. 
Přestože jste se v roce 2007 stala de
facto úřednicí, tedy ředitelkou ZUŠ,
»výkonnou« umělkyní, sochařkou
jste být nepřestala. Který ze svých
uměleckých počinů považujete za
nejzdařilejší či nejdůležitější? 
Není to jednoduché a oboje se pocti-
vě dělat nedá. Vlastní tvorbu mnoho
let šidím, ale rozhodla jsem se ne-
vzdat. Ono to vlastně ani úplně ne-
jde. Na svých věcech a projektech
pracuji ve většině volného času.
Tvůrčí činnost je vývoj, kdy se po
kousíčkách posouváte dál v chápání
souvislostí, tedy se mění i důležitost.
Teď je pro mě nejdůležitější socha
Hlídače, Boží muka a rozpracované
kresby na plátně z cyklu Home Art. 
Co byste ráda stvořila ještě, víte?
Máte něco konkrétního v plánu? A
nebo se vám o tom alespoň zdá…?
Plány mám. Již druhým rokem pra-
cuji na plastice Hlídače, která by
měla přijít do veřejného prostoru.
Doufám, že se sochu letos podaří do-
vést k realizaci. Pomalu začínám
uzavírat, dokončovat sérii obrazů již
zmíněného cyklu domácího umění.
Tak snad bude nějaká výstava. 
Loni v létě jste se zúčastnila sympo-
zia ve vašich domovských Hořicích.
Dopadla »rozsypaná« kaplička, kte-
rou jste v lomu U Sv. Josefa vytvo-
řila se svým sochařských kolegou a
zároveň životním partnerem Janem
Slovenčíkem, podle vašich před-
stav? Je někde k vidění? 
Dopadla nad naše očekávání, neb

jsme neměli dláta v ruce od maturi-
ty. Jsou věci, které se prostě nezapo-
mínají. Účast na mezinárodním so-
chařském sympoziu pro nás byla
velká čest, nejen pro to, že pocházím
z Hořic. Naše socha bude na vrchu
Gothard ve velice dobré společnosti.
Kaplička, Boží muka, terminace ví-
ry. Kaplička je rozsypaná jen v rámci
instalace v Hradci Králové na Ná-
břeží, a to z důvodů technologických
možností. V Hradci je instalace do-
časná a nebylo možné ji postavit dle
projektu. Plastika má více než 4 m a
bez finálního kotvení a betonových
základů by to nebylo bezpečné.    
Podílela jste se na proměně Havlíč-
kových sadů v Řevnicích i »dřevá-
ku« u zdejšího nádraží. Máte s řev-
nickým veřejným prostorem nějaké
další plány? 
Na proměně Havlíčkových sadů
jsem začala pracovat se studenty ate-
liéru Veškerého sochařství Kurta Ge-
bauera na VŠUP v Praze v roce
2003, kde jsem dlouhou řadu let pra-
covala jako odborná asistentka. Bylo
to tenkrát semestrální zadání. Připra-
vovala jsem projekt lávek, schodů,
plastik, dětského hřiště atd. Ze stu-
dentských prací se realizovala diplo-
mová práce Zorky Krejčí - Amfiteátr
i Kačenka a sněhulák od Jana Hau-
belta. Další vstupy jsem pak měla s
Janem Slovenčíkem ve fázi spojené
s revitalizací zeleně. Sklad 13 alias
Dřevák, je srdcová záležitost, jsem
moc ráda, že díky osvíceným lidem
se podařilo stavbu zachránit. Brzy se
bude kolaudovat první fáze rekon-
strukce, tedy - hurá! Město má svou
architektku, což je úžasné, jež všech-
ny věci, které se týkají veřejného
prostoru, drží pod palcem. Když se
naskytne nějaká příležitost a budu
oslovena ke spolupráci, proč ne?    
Užívala jste - a vlastně i užíváte -
přezdívku Piva. Proč?
Začátek vysokoškolských studií v
devadesátých letech byl neopakova-
telný. V té době jsem pracovala a vy-
stavovala v autorské dvojici pod
pseudonymem Piva Harley a Aurora
Davidson. Tak jsem si nechala aspoň
to Piva. Miloslav FRÝDL

V ZÁMEČKU. Ředitelka Ivana Junková při jedné z akcí »své« ZUŠ Řevnice. Foto ARCHIV

Ivana Junková s Janem Slovenčíkem
a dalšími sochaři u »kapličky«, kte-
rou se svým životním partnerem st-
vořili na loňském mezinárodním
sympoziu v Hořicích. Foto ARCHIV
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Vernisáž výstavy zahájil velvyslanec
DO VÝTVARNÉ SOUTĚŽE INDIE OČIMA DĚTÍ A JINÉ PŘÍBĚHY DORAZILO DVAAŠEDESÁT OBRÁZKŮ

Vernisáž pololetní výstavy Indie oči-
ma dětí a jiné příběhy se uskutečnila
v ZUŠ Řevnice 24. ledna.
Výstavu slavnostně otevřel velvysla-
nec Indické republiky v ČR, jeho ex-
celence Hemant H. Kotalwar se svou
chotí. Pro řevnickou »zušku« to byla
velká událost a čest, pro žáky a rodi-
če zase velký zážitek - není obvyklé,
že k nám zavítají tak významné
osobnosti... Setkání se zúčastnil i
starosta města Tomáš Smrčka a in-

dický dirigent žijící v Řevnicích De-
bashish Chaudhuri. Pan ambasador
připomenul letošní oslavy 75. výročí
nezávislosti Indie. O hudební úvod,
který by měl patřit ke každé vernisá-

ži, se postaralo naše báječné hudební
oddělení.
Jedním z témat, kterému jsme se v
ZUŠ věnovali během pololetního
výtvarného úsilí, byla právě Indie.

Zúčastnili jsme se mezinárodní vý-
tvarné soutěže vyhlášené Indian
Council for cultural relations. Ob-
rázků s indickou tématikou se sešlo
celkem dvaašedesát od dětí ve věku
6-15 let a také od některých pedago-
gogů. Součástí výstavy jsou i stra-
šidla a démoni, studijní kresby a
malby, ukázky ze sochařských dis-
ciplín, keramika a fotografie. Filmo-
vá tvorba se prezentovala v rámci
vernisáže, filmy k vidění na You Tu-
be kanálu školy. Ivana JUNKOVÁ,

ZUŠ ŘevniceKina v okolí
KINO ŘEVNICE
2. 2. 20.00 NINJABABY 
4. 2. a 12. 2. 18.00 (So 17.30) MIMO-
ŘÁDNÁ UDÁLOST 
4. 2. 20.00 C´MON C´MON 
5. 2. 13.30 ZPÍVEJ 2 
5. 2., 13. 2. a 16. 2. 20.00 (So 15.30)
SRDCE NA DLANI 
5. 2. 17.30 MOONFALL 
5. 2. 20.00 SPENCER 
9. 2. 20.00 UTÉCT 
12. 2. 13.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
12. 2. 15.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 
2 12. 2. 20.00 SMRT NA NILU 
13. 2. 14.30 UNCHARTED 
13. 2. 17.00 BOLŠOJ BALET: LABUTÍ
JEZERO

KINO LITEŇ
4. 2. 17.00 ZPÍVEJ 2 
4. 2. 19.00 WEST SIDE STORY 
11. 2. 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2
11. 2. 19.00 SRDCE NA DLANI 

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
1. 2. a 7. 2. 17.30 SPIDER-MAN: BEZ
DOMOVA (v Po 3D) 
1. 2. 20.00 PROJEKT Z ANEB JAK SE
TOČÍ ZOMBIE FILM 
2. 2. 17.30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
3. 2. 15.30 KAREL 
3. 2. a 11. 2. 18.30 (Pá 20.00) MIMO-
ŘÁDNÁ UDÁLOST 
4. a 7. 2. 17.30 (Po 20.00) MOONFALL 
2., 5. a 16. 2. 20.00, 9. 2. 17.30 ZLATO 
4. 2. 20.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:
DOBRO DOŠLI 
5. 2. 15.30 ZPÍVEJ 2 
5. 2. a 14. 2. 17.30 KROTITELÉ DU-
CHŮ: ODKAZ 
6. 2. 15.30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
6. 2., 12. 2. a 16. 2. 18.30 (So 20.00, St
17.30) SRDCE NA DLANI 
8. 2. 17.30 THE MATRIX RESURREC-
TIONS 
8. 2. 20.00 UTÉCT 
9. 2. 20.00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ 
10. 2. 15.30 KURZ MANŽELSKÉ
TOUHY
10. a 12. 2. 18.30 (So 17.30) VEM SI MĚ 
10. 2., 13. 2. a 14. 2. 17.30 (Ne 18.30, Po
20.00) UNCHARTED 
12. 2. a 13. 2. 15.30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
KINO RADOTÍN
1. 2. 9.30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
2. 2. 17.00 SRDCE NA DLANI 
2. 2. 20.00 HEAVY TRIP 
3. 2. 17.00 PEGGY GUGGENHEIM:
POSEDLOST UMĚNÍM 
3. 2. 20.00 MOONFALL 
4. 2. 17.00 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD 
4. 2., 5. 2. a 12. 2. 20.00 MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST 
5. 2. 17.00 ZPÍVEJ 2 
6. 2. 17.00 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
6. 2. 20.00 MŮJ VLASTNÍ MĚSÍC 
9. 2. 17.00 DOKUD NÁS BŮH
NEROZDĚLIL 
9. 2. 20.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
10. 2. 17.00 UNCHARTED 
10. 2. 20.00 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU 
11. 2. - 12. 2. 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2 
11. 2. 20.00 SMRT NA NILU 

Tipy NN
* Koncerty dětí z hudební školy
Pavla Hokra se konají 1., 2. a 3. 2.
vždy od 17.30 do 19.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Písničkář Honza Jíchy s kapelou
koncertuje 2. 2. od 20.02 v kavárně
Jiná káva v Berouně. (kam)
* Radůzu s kapelou vystoupí 8. 2.
od 20.00 v sále na Wagnerově ná-
městí v Berouně. (kam)
* Jídlo deseti století aneb Vánoce na
talíři. Výstavu, jejíž součástí je před-
stavení starých vánočních pokrmů,
můžete do 10. 2. 2022 zhlédnout v
Muzeu Českého krasu Beroun. (vlk)
* Písničkář David Pomahač  kon-
certuje 11. 2. od 20.30 ve Společen-
ském sále KD Dobříš. Vstupné 200/
230 Kč. (jik)
* Masopust v Hlásné Třebani se ko-
ná 12. února. Maškary se sejdou na
Rovinech, odkud se za doprovodu
harmonikáře vydají do Hlásné Tře-
baně. Od místní sokolovny vyrazí
průvod s kapelou Třehusk na ob-
chůzku obcí ve 14.00.                 (mis)
* Výstava obrazů Zdeňka Pátka na-
zvaná Krajinou Českého krasu je v
Křižovnickém zámku Dobřichovice
k vidění do 13. 2. Otevřeno je denně
od 10 do 20.00. (ak)
* Sonáta pro lžíci, komorní diva-
delní představení australského auto-
ra Johna Mista v nastudování Diva-
delního spolku Gaudium bude k
vidění 14. 2. od 19.00 v Kulturně-
komunitním Centru Koruna v Rado-
tíně. Dana RADOVÁ
* O víkendech od 10 do 16.00 je v
únoru otevřeno Muzeum betlémů v
Karlštejně.    Romana TREŠLOVÁ
* Tvorbu sochaře a keramika Cyrila
Hančla představuje výstava Z pále-
né hlíny, kamene a kovu, která je
instalovaná v galerii Muzea beroun-
ské keramiky v Berouně.         (kam) 
* Výstava Nebeské fotografie Jiřího
Jirouška aneb Český kras z ptačí per-
spektivy je do konce května k vidě-
ní v Informačním centru CHKO Čes-
ký kras ve Sv. Janu pod Skalou. (elh)

Jedním z držitelů Ceny Trilobit 2022 udělované Českým
filmovým a televizním svazem FITES za mimořádná
audiovizuální díla se stal původem Řevničan Matěj
Podzimek. Ocenění získal společně s Tomášem Feřte-
kem  a Michalem Reitlerem za scénář televizního seriá-
lu Ochránce. Stejnou cenu získali také režiséři desetidíl-
né série o školském ombudsmanovi, který řeší závažné
případy, jež se opravdu staly, Tereza Kopáčová a Tomáš
Mašín. Premiéra sedmé epizody nazvané Vrabčák, která
se natáčela mj. v Litni a jejím okolí, byla v neděli 7. 10.
2021 nejsledovanějším pořadem večera i celého dne -
vidělo ji více než 1,36 mil. diváků starších 15 let. 
Ceny Trilobit byly vyhlášeny 22. 1. v areálu evropského
laserového centra v Dolních Břežanech. (mif)

JEHO EXCELENCE. Vernisáže výstavy v ZUŠ Řevnice se zúčastnil velvy-
slanec Indické republiky v ČR Hemant H. Kotalwar. Foto ARCHIV

Klavírní koncert žáků ZUŠ Řevnice ze třídy Zdeňky Hančové se - narozdíl
od mnoha jiných podobných akcí plánovaných na konec prvního pololetí -
v pondělí 24. ledna v řevnickém Zámečku uskutečnil. I když, vinou covidu
a karantén, v redukované podobě a bez přítomnosti publika. Během při-
bližně čtyřiceti minut na (řečeno se Z. Hančovou) »koncertíčku« zazněly
skladby Josepha Haydna, Williama Gllocka, Georga Friedricha Handela a
dalších autorů. Zpestřením bylo vystoupení Kryštofa Jirsy, který zahrál na
saxofon (na snímku). Po závěrečném neplánovaném přídavku v podobě
známé vánoční skladby Tichá noc odměnila pedagožka účinkující notýs-
kem. „Určen je především těm, kteří si notýsek na hodinu nenosí, ale za
dnešní výkon si ho určitě zaslouží všichni,“ konstatovala Zdeňka Hančová.

Text a foto NN M. FRÝDL

Matěj Pozimek (vpravo) a Tomáš Feřtek. Foto ARCHIV

Koncert se konal, ale diváci na něj nesměli

Scénárista z Řevnic získal Cenu Trilobit, za Ochránce
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Všeradův kurýr

Dorazili chovatelé od Rokycan po Prahu
V SUCHOMASTSKÉM STARÉM MLÝNĚ SE KONALA 53. ZIMNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2022 (348)

V HALE S MISTREM. Malí všeradičtí fotbalisté na tréninku s Matějem Vlasákem.       Foto Lucie BOXANOVÁ

Vracím se z vánočních Všeradic na rozbahněný
Gernik, takže jako první zjistím, že mi nefunguje
náhon na zadní kola. Bez toho se tady neobejdu,
takže jako loni, když jsem se ještě bála řídit v půl-
metrovém bahně: zaparkovat na nejbližším tvrdém
místě, na nohy holiny a veškerý arzenál hezky
ručně odnosit do chalupy. Vítají mě mí chlupatí
přátelé, už jich za mnou chodí pět. Budu muset
kupovat víc granulí. Začala jsem s polovičním vl-
kem Badym s heslem Buď mu dám nažrat, nebo
mě sežere on! Teď mi zamilovaně ožužlává před-
loktí a o víkendu mě doprovodí na mlýnky k Pet-
ru, malebné místo uprostřed lesů. Skupina dosud
funkčních vodních mlýnků, které vybudovali čeští
osadníci, by si zasloužila být v Unesco, podobně
jako její nedaleké rumunské sestřičky. 
Od místních si vyposlechnu historky o celonoční
silvestrovské tancovačce na Gerniku i tradičním

koledování na Heleně: katolická i baptistická mlá-
dež s muzikou každoročně obchází celou vesnici,
malé děti prý šly letos spát jako první kolem čtvr-
té ráno. Sbírám pochvaly na naše vánoční vys-
toupení na Svaté Heleně, inu houslový soubor
drezíruju několik měsíců a do zpívání koled a vá-
nočního divadla se zapojili i středoškoláci, kteří
nemuseli. A kdyže prý přijedem zahrát i na Ger-
nik, ptají se dědečci před kostelem. 
Honem do práce. Odučit svých 24 hodin týdně na
třech školách na Svaté Heleně, Gerniku a v Nové
Moldavě, městečku u Dunaje, kam se přestěhova-
la řada českých nebo smíšených rodin. V lednu
tady nemám rodinu, takže se snažím stihnout co
nejvíc »nepedagogické práce«. V květnu 2023
oslavíme výročí 200 let od příchodu prvního čes-
kého osadníka do regionu. (Pokračování)

Klára JÍCHOVÁ, Gernik, Rumunsko

Od čtvrtka 20. ledna bylo ve Starém
mlýně v Suchomastech živo. Začala
se přivážet zvířata na chovatelskou

výstavu. V pátek ráno dorazili posu-
zovatelé,  kteří  hodnotili vystavená
zvířata ve třech odbornostech: krá-
lík, drůbež a holubi. 
Horní podlaží bylo vyčleněno vý-
hradně pro králíky. Bylo jich na oce-
nění vystaveno 170 ve 27 plemenech
a barevných rázech. Prostřední pod-
laží je již tradičně vyhrazeno pro vý-
stavu holubů, kterých se zde »slétlo«
208 v 41 plemenech a barevných rá-
zech. V přízemí bylo vystaveno 85
kusů hrabavé i vodní drůbeže ve 26
plemenech a barevných rázech. Vy-
stavovalo u nás šestašedesát chova-
telů z okolí i z daleka, od Rokycan
až po Prahu. Byli jsme velmi rádi, že
se podařilo získat i v této covidové
době takové množství zvířat.
Posuzovatelé  to neměli vůbec lehké,
kvalita zvířat byla vysoká. V odbor-
nostech králík bylo uděleno 15 čest-
ných cen, v holubech 12 čestných

cen, v drůbeži 7 čestných cen. K to-
mu v každé odbornosti byl udělen
pohár za nejlepší zvíře či kolekci.
V sobotu 22. ledna byla výstava ote-
vřena pro veřejnost. Byla zde také
možnost nakoupit ohodnocená zvířa-
ta, které mnozí chovatelé využili.
Velkou radost z výstavy měly hlavně
děti, které v doprovodu rodičů po-
znávaly rozmanitost druhů zvířat a
barev tradičního venkova. 
Výstavu navštívilo téměř dvě stě
dospělých a skoro stejný počet dětí,
které měly do areálu výstaviště již
tradičně vstup zdarma. Jsme velmi
rádi za tak velký zájem o výstavu ze
strany vystavovatelů i veřejnosti.
Děkujeme všem, kteří se na úspěchu
akce podíleli, kteří nás podporují
pravidelně a pomáhají nám udržet a
rozvíjet chovatelství v regionu. 
Text a foto Jaroslav JANOVSKý,

ČSCH Suchomasty

Všeradické aktuality
* Dětský karneval pořádá 12. 2. od
14.00 sále restaurace Na Růžku
Obec Všeradice. Týž den od 20.00
se pak na stejném místě bude konat
hasičský ples.            Mirka SUCHÁ
* Oslava masopustu se zabijačko-
vými hody se ve Všeradicích koná
19. 2. Sraz maškar je u hospody Na
Růžku, průvod s hudbou se na ob-
chůzku obcí vydá v 15.00.         (mis)
* V pondělí i středu od 16 do 18.00
a v sobotu od 9 do 11.00 je otevřená
nová veřejná knihovna v 1. patře
zámku Všeradice. V nabídce je ak-
tuálně 4550 svazků. Další info včet-
ně odkazu na katalog knih na
www.vserad.cz/knihovna. (bos)

V RUMUNSKU. Klára Jíchová (vpravo) s jednou
ze svých studentek. Foto ARCHIV

S fotbalisty potrénoval
Medybu, došlo i na box
V neděli 23. 1. odehráli mladší žáci FK
Všeradice v hale v Hořovicích svůj první
zimní turnaj. Postupně změřili síly s cel-
ky U11 Žebráku (1:2), Neumětel (0:0),
Žebráku (2:2) i Loděnice (0:5) a skončili
na čtvrtém místě. V sobotu 29. 1. pak na
umělé trávě v Králově Dvoře podlehli v
přáteláku FK Slavoj Řevnice 1:8. První
půle byla vyrovnaná, tu druhou zcela jas-
ně ovládl soupeř.
V rámci zimní přípravy v liteňské těloc-
vičně zavítal na náš trénink Matěj Vla-
sák, zvaný Medybu, člen reprezentace v
kickboxu v tatami disciplínách, 5x mistr
ČR, mistr Slovenska i Německa a vítěz
světového poháru v Maďarsku. Kluci za-
žili trénink fyzičky zase trochu jinak:
kromě klasického posilování a běhání se
učili padat, svalit soupeře, vymanit se z
jeho sevření. Na konci tréninku si oprav-
dicky zaboxovali. Matějovi moc děkuje-
me a těšíme se na další společný trénink.

Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

Nýčko je rozkoš aneb Leden 2022 učitelky ze Všeradic v Rumunsku
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Profesionální služby již 12 let, konzultace
zdarma, makléř nejen pro okolí, prodej
nemovitostí-kompletní servis, odhady,
finance, investice zhodnocení 1% p.m.

724 322 483, kares@dumrealit.cz

SERVIS mobily,

 

  / 

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
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Oblast dolního toku řeky Berounky
je – jak známo – vyhledávanou des-
tinací pro mnohé rekreační cyklisty,
kteří velmi často svůj výlet na kole
směřují přímo k nám, do Karlštejna.
Tato skutečnost přínáší mnohá pozi-
tiva, zejména turismus a podnikatel-
ské aktivity s ním spojené. Má však
i své negativní stránky, především
velké komplikace v dopravě spojené
se skutečností, že v úseku mezi řev-
nickou lávkou a Srbskem úplně chy-
bí cyklistická infrastruktura a cyk-
listé se pohybují po frekventované
krajské silnici II/116. Díky společ-
nému apelu představitelů Karlštejna,
Hlásné Třebaně, Zadní Třebaně,

Srbska a Řevnic se podařilo zorgani-
zovat několik jednání s představiteli
Středočeského kraje za účelem zří-
zení funkční cyklotrasy, díky níž by
se měly skupiny cykloturistů přesu-
nout z výše uvedené silnice na tuto
nově zřízenou a vybudovanou cyk-
lostezku. V současné době se vede
diskuze nad vhodností jednotlivých
tras, jejichž návrhy vzešly ze studie
proveditelnosti vypracované Středo-
českým krajem. Ta byla jednotlivým
obcím v regionu představena během
několika jednání na přelomu listopa-
du a prosince loňského roku. 
V Karlštejně se počítá s následující-
mi možnostmi: vedení cyklotrasy po

levém břehu po zavěšeném tělese po-
dél zátočin mezi Hlásnou Třebaní a
Karlštejnem, dále pak podél Beroun-
ky až k mostu, odkud by cyklostez-
ka dále pokračovala podél komuni-
kace II/116 na katastrální hranice
městyse se Srbskem. Druhá varianta
vede cyklostezku po lávce z Hlásné
Třebaně na pravý břeh Berounky
(přesné umístění lávky je aktuálně
řešeno krajským odborem veřejné
mobility a majiteli dotčených po-
zemků), přes karlštejnský most a dá-
le stejně jako v prvním případě. Zas-
tupitelstvo městyse kraji navrhlo ta-
ké kompletní vedení cyklostezky po
pravém břehu. (Dokončení na str. 8)

Novoroční koncert
předčil očekávání
Po delší době jsme se konečně zase 
mohli setkat v karlštejnské restaura-
ci U Janů, abychom se pobavili s
bezva kapelami. Novoroční koncert
se konal 8. ledna.
Tradiční organizátor této akce To-
máš Tichý tentokrát pozval kapely
Veget a Riding Hoppers. Veget již
známe. Toto uskupení nemá nic spo-
lečného se způsobem stravování - je
to skupina skoro trampingrassová a
velmi pohodová, která funguje již od
roku 2000. Lenka Krausová, která
»obsluhuje« elektrický kontrabas, to
vždy pěkně rozparádí. Super muzika
i pěkné podívání.         
Zato folk-country kapela Riding
Hoppers z Ústí nad Labem předsta-
vovala pro většinu návštěvníků vel-
kou neznámou. O to víc jsme se na
ni těšili. A rozhodně bylo na co!
Hraje s nimi i Robert Moucha, s
nímž jsem se seznámila při »kouřo-
vé« před restaurací. Musím přiznat,
že mi trošku trvalo, než jsem přišla
na to, že Robert hrál s kapelou Fe-
šáci. (Dokončení na straně 8) (jiš)

Karlštejnské aktuality
* Čtrnáctý ročník tradičního úno-
rového Koncertu pro Karlštejn se ko-
ná 19. 2. od 18.00 v sále místní res-
taurace U Janů. V letošním tandemu
Miroslava Palečka vystoupí písnič-
kář Vojta Kiďák Tomáško. Vstupné
je 200 Kč, rezervace na tel.: 605
219 104. Koncert pořádá Karlštejn-
ské kulturní sdružení při dodržení
platných epidemiologických opatře-
ní. Helena KOLÁřOVÁ
* Od pátku do neděle, vždy 10 -
15.00, je v únoru otevřený hrad
Karlštejn. Přístupná je první pro-
hlídková trasa s Císařskou rezidencí
Karla IV. a historickými interié-
ry Císařského paláce. Návštěvníci si
mohou prohlédnout repliku české
svatováclavské koruny i tzv. karl-
štejnský poklad. (kzn)

Školáci ozdobili stromek před hlavní hradní bránou a předvedli živý betlém

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...   1/2022 (125)                

Školní rok je ve své polovině a po-
dobně jako v ostatních školách i v té
naší, karlštejnské, pokračujeme a
bojujeme s každodenní realitou
dnešní covidové doby. Pravidelně
testujeme žáky i zaměstnance školy
a snažíme se zajistit kvalitní výuku
dětem v karanténě. 
Mezi výukou a testováním se po-
koušíme, pokud možno, vrátit do
normálního chodu školy. Například
před Vánoci jsme se zúčastnili ně-
kolika akcí ve spolupráci s hradem
Karlštejn. Děti vyráběly dřevěné oz-
doby, kterými zkrášlily stromeček
před hlavní hradní bránou (na sním-
ku). Za odměnu  byly pozvány na
prohlídku vánočně vyzdobeného
hradu. Těsně před Vánoci pak žáci
čtvrtého a pátého ročníku vytvořili

»živý betlém«, se kterým opět vy-
stoupili před hradní bránou a připo-
mínali tak návštěvníkům hradu blí-
žící se nejkrásnější svátky roku. Po-
slední den před vánočními prázdni-
nami se ve škole konala tradiční a
dětmi velmi oblíbená školní vánoč-
ní diskotéka, kterou si děti opravdu
báječně užily. 
Po návratu do tříd jsme se nemohli
dočkat pololetního vysvědčení a -
hlavně - jednodenních pololetních
prázdnin. Všichni ve škole si moc a
moc přejeme, aby i druhé pololetí
bylo pokud možno poklidné, tedy
bez dalších karantén či online vý-
uky. Po dvou letech opět plánujeme
školu v přírodě spojenou s lyžař-
ským výcvikem. (Dokončení na str. 8)

Foto Šárka KOLÁČKOVÁ

Kudy povede nová cyklotrasa?
V KARLŠTEJNĚ SE POČÍTÁ SE TŘEMI VARIANTAMI PROPOJENÍ ŘEVNIC A SRBSKA

Karlštejnský zpravodaj

Z ÚSTÍ. Na Novoročním koncertu v Karlštejně zahrála také kapela Riding Hoppers. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Jako již každý rok jsme se sešli na
Štědrý den v Karlštejně, abychom si
zazpívali  koledy. Myslím, že tuto
tradici dodržujeme už více, než třicet
let... Tentokráte jsme byli pozváni do
zdejšího penzionu Dagmar. 
Hraná je vždy domluvena na dvě
hodiny - od 13 do 15.00.  Naše kape-
la Karlíček v »plné zbroji« začala
hrát přesně na čas. Zpívaly se nejen
koledy, ale písně o sněhu, zimě, vá-
nicích... prostě o všem, co se hodí k
této době. Přišel i Martin Smrž, aby
si s námi písknul na flétnu. Krásné
odpoledne - zpívali s námi snad

všichni, co k Dagmar v tuto dobu
dorazili. Po třetí jsme se pomalu roz-
cházeli k domovům, protože nás
čekalo ještě   hodně práce. Smažení,
chystání štědrovečerní tabule i dár-
ků. Velké díky patří všem, kteří při-
šli, a všem také v novém roce hlavně
zdraví, které je moc a moc potřeba,
zvláště v této divné době. 

Ještě před Vánoci jsme se sešli také
k »hrané« v karlštejnské hospůdce U
Mlsné Huby. V předvečer Štědrého
dne jsme si pořádně zazpívali a hlav-
ně se pořádně naladili na svátky.
Řádně a velmi vřele jsme se po dlou-
hé pauze přivítali - jako kdybychom
se neviděli snad sto let... Moc mne to
potěšilo, ba dojalo. Sešlo se šest mu-

zikantů, včetně banjisty Slávy Mich-
ka ze Řevnic. Nálada vládla fantas-
tická, zpívala se jedna píseň za dru-
hou. Měla jsem obavy, jestli jsem po
tak dlouhé době něco nezapomněla,
ale vše naskočilo hned při prvním
tónu. Stoly byly obloženy dobrota-
mi, »paní domácí« Péťa dokonce při-
nesla i pajďuláčky. Byl to skutečně
podařený večer. Díky Petře a Petrovi
Boudníkovým za super obsluhu i
všem, kteří přišli. Za rok zase navi!
Jitka ŠVeCOVÁ, Hlásná Třebaň

U DAGMAR. Karlštejnská kapela Karlíček při štědrodenní hrané v místním
penzionu Dagmar. Foto ARCHIV

Poslední lednový víkend zahájili
fotbalisté z podhradí přípravu na jar-
ní část okresního přeboru. Na pro-
gramu mužstva, které je po podzimu
v tabulce s jediným bodem na po-
slední příčce, bylo kondiční soustře-
dění v Karlštejně. 
V kádru se objevilo několik nových
tváří, které by měly přispět k záchra-
ně týmu v letošním ročníku soutěže.
Fotbalisty od první únorové středy
do poloviny března čekají tréninky
na umělé trávě v pražském Braníku.
V rámci přípravy jsou na programu i
tři přátelské zápasy. První mistrák je
na programu poslední březnovou so-
botu. Přejeme hráčům do přípravy
hodně sil a zdraví.

Rozpis přípravných zápasů:
TJ Karlštejn - SK Vrané nad Vltavou
27. února, 15.00, UMT Beroun
FK Union Strašnice B - TJ Karlštejn

12. března, 13.15, UMT Strašnice
TJ Karlštejn - SK Slovan Kladno

20. března, 15.00, UMT Beroun
Michal ŠAMAN, TJ Karlštejn

Kudy povede nová...
(Dokončení ze strany 7)
Vedena je podél železniční tratě až
do Srbska, k tomuto návrhu však za-
tím není k dispozici stanovisko kra-
je. Procesu přípravy a realizace cyk-
lotrasy se samozřejmě budeme i na-
dále aktivně účastnit a o situaci oby-
vatele městyse pravidelně informo-
vat, neboť se domníváme, že zlepše-
ní dopravní a bezpečnostní situace
na komunikaci II/116 je v zájmu ne-
jen městyse, ale celého širšího
okolí. Petr Weber, místostarosta

Karlštejna

Školáci ozdobili strom
(Dokončení ze strany 7)
Konat by se měla na přelomu března
a dubna na dětmi tolik oblíbených
krkonošských Dvoračkách.
Máme samozřejmě i další plány a
pevně doufáme, že se budou moci
všechny uskutečnit. Hlavně si ale
přejeme, aby mohly děti chodit bez
větších omezení do školy a užívat si
tak prima dny se svými spolužáky.

Šárka KOLÁČKOVÁ,
ZŠ Karlštejn

Úžasný muzikant i zpěvák. Dokonce
nám zazpíval známou písničku Šéfe.
Přidal se k němu skoro celý sál. 
A nakonec třešnička na dortu - naše
oblíbená kapela Nová sekce. Vždy
nás dovedou pobavit nejen výbornou
muzikou, ale i humorem. Když se vrá-
til ke kapele Marek »Špek« Drábek,
je Nová sekce  jako za starých časů -
fantastická! S těmito muzikanty mne
pojí již několik desítek let opravdové
přátelství. Když jsem postavila do-
meček v Hlásné Třebani (»díky« po-
vodni v roce 2002) a slavila svých
krásných 60 let, přišli k nám a do rá-
na jsme se bavili a zpívali. Dostala
jsem od nich na památku i krásnou
fotku. Krásná vzpomínka. Koncert
předčil naše očekávání, moc se nám
líbil. Obrovský dík iniciátorovi To-
máši Tichému i Karlštejnskému kul-
turímu sdružení.    Jitka ŠVECOVÁ, 

Hlásná Třebaň
Fotbalisté na konci ledna zahájili zimní přípravu
K ZÁCHRANĚ V OKRESNÍM PŘEBORU MÁ POMOCI NĚKOLIK NOVÝCH TVÁŘÍ

Zpívali jsme o sněhu, zimě, vánicích...
KARLŠTEJNŠTÍ MUZIKANTI SE KE »HRANÉ« SEŠLI O ŠTĚDRÉM DNU I PŘED NÍM

Betlém s Karlštejnem

Zaplněný sál při Novoročním koncertě a památeční, dvacet let stará fotka kapely Nová sekce.               Foto ARCHIV

Karlštejnští fotbalisté na kondičním soustředění.          Foto Michal ŠAMAN

Výlet do muzea betlémů v Třebe-
chovicích pod Orebem podnikla
skupina žen z Hlásné Třebaně, kte-
rá si říká Holky v rozpuku. Spolu s
ostatními exponáty ze skla, dřeva,
papíru, šupolí měly možnost obdi-
voval i betlém s Karlštejnem.

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ,
Hlásná Třebaň

Novoroční koncert předčil všechna naše očekávání
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
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Osovský PROVAS

Milí spoluobčané, určitě jste si všimli, že se ko-
nečně začalo něco dít v budově staré školy v Oso-
vě. Koncem loňského roku nám byla přidělena ví-
ce než pětimilionová dotace na její rekonstrukci.
V současné době se bourá - rozebírají se podlahy
a stropy. V prvním patře budovy vznikne velký
sál, který naší obci velmi chybí. Z důvodů potřeb-
né nosnosti podlahy bude původní dřevěná kon-
strukce vyměněna za ocelové nosníky. Sál bude
vhodný jak na všechny naše akce, jako je DOŽ,
kino a odborné přednášky, tak na akce, které jsme
do této doby nemohli z důvodu absence prostor

organizovat. Během jara by měla být kompletně
vyměněna střešní krytina a okna. V létě by budo-
va měla mít novou fasádu, vytápění a bezbariéro-
vý nájezd do budoucích kanceláří obecního úřadu
a poštovny, kterou bude provozovat obec. I tato
skutečnost byla jedním z důvodů rekonstrukce,
protože za strany České pošty bylo naznačeno, že
pokud obec nepřistoupí na takzvaný systém Pošty
partner, kdy se na chodu pobočky podílí obec, je
pravděpodobné uzavření této pošty. V rámci re-
konstrukce, která by měla být hotová do konce le-
tošního roku, bude také vytvořeno několik parko-
vacích stání u obchodu COOP a opraven chodník
mezi obchodem a starou školou. Již nyní se těší-
me a plánujeme otevření budovy oficiální slav-
ností, společně s prohlídkou nových prostor.

Marcela ČabOunOVÁ, starostka Osova  

Ve staré škole bude velký sál
OBEC NA REKOSTRUKCI ZÍSKALA PŘES PĚT MILIONŮ KORUN

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  1/2022 (202)

Polévka se vařila »tisícová«
Druhá část vyprávění mé nebožky matky Rů-
ženy Plecité, narozené v roce 1922, o tom, jaké
byly její Vánoce. Marie PLECITÁ, Osov

O Štědrém dnu se držel půst, abychom uviděli
zlaté prasátko. Na oběd se připravilo jen pár su-
chých vdolků s medem. K večeři se nachystalo
jídlo zvané kuba – to byly krupky s houbami, krá-
lík na černo a také štrúdl. Polévka se vařila tzv.
»tisícová«, aby se domu držely peníze. Cukroví
se tenkrát moc nepeklo, jenom něco málo, spíš na
ozdobu. Tehdy bylo v módě tzv. »anglické«, pev-
né, mohlo se s ním házet přes střechu a nerozbilo
se. To se dávalo i na stromeček
Po večeři se rozbalovaly dárky, které byly skrom-
né, ale my jsme z nich měli ohromnou radost.
Jednou jsem dostala panenku – plaváčka, podru-
hé kočárek, potřetí  postýlku, a když už jsem byla
větší, dostala jsem dokonce hodinky. To jsem by-
la v sedmém nebi. Sama jsem se těšila, že za pár
nastřádaných peněz budu mít dárečky pro rodiče.
Tatínkovi jsem koupila praktický vysoušeč in-
koustu a mamince živůtek. Byly to maličkosti, ale
všichni jsme z nich měli radost. Ze všeho nejvíc
jsme se všichni těšili na půlnoční. (Pokračování)

Masopust má být 12. února
V sobotu 12. února po poledni by se měl v Osově
uskutečnit Masopust s průvodem obcí. Samo-
zřejmě pouze za předpokladu, že nám situace
ohledně epidemie bude dostatečně nakloněna. 
Pokud ano, můžete se těšit na tradiční program
včetně masopustní frašky, hudby, občerstvení atd.
Podrobné informace budou včas oznámeny na st-
ránkách obce a samozřejmě i prostřednictvím
plakátů. Marie PLECITÁ, Osov

V ulicích zpívali koledníci
Tak se nám znovu sešel rok s rokem a s tím novým při-
šli jako vždy Tři králové a Tříkrálová sbírka. Letos už
je to čtrnáctý rok, co ji u nás ve spolupráci s Charitou
Řevnice pořádáme. Dárci svými příspěvky této dobro-
činné organizaci umožňují, aby se i nadále starala o
rodiny a jednotlivce, kteří se ocitli ve finanční tísni.
Možná ani všichni nevíte, že pomoc je nabízena všem
našim blízkým spoluobčanům zde i v okolí. Pokud bys-
te tedy věděli o člověku, který je v tíživé životní situa-
ci, neváhejte a sdělte to pracovníkům charity (na tel.:
739 615 846), která mu ochotně pomůže. 
Stejně jako v minulých letech, i letos do našich ulic vy-
razily tři skupiny koledníků od těch nejmenších,  až po
ty starší a zkušené. V sobotu byl na řadě Osovec. Po-
časí nebylo nic moc, trasa je to dlouhá, to ale naše ko-
ledníčky vůbec netrápilo. Bylo jich pět, mezi nejmen-
ším a největším byl metrový rozdíl, všichni byli báječ-
ní, krásně zpívali a vůbec to bylo hodně povedené pu-
tování od domu k domu. Další dvě skupiny vyrazily v
neděli po poledni Osovem. V jedné partě čtyři, ve dru-
hé pět dětí, z toho dvě předškolačky měly za sebou už
sobotní koledování. Děti jsou opravdu úžasné, nepro-
testují, jdou s chutí a samy se cestou  i dobře baví. Ka-
sičky jsme odevzdaly do centrály Charity Řevnice a
nyní už víme, že letos se v Osově, Osovci a Vižině vy-
bralo 25 298 korun. Díky!       Marie PLECITÁ, Osov

KRÁLOVÉ. Tři skupiny koledníků, které obcháze-
ly Osovcem a Osovem.       Foto Marie PLECITÁ

Děti si přišly pro odměnu

Loňský advent měly osovské děti opět zpestřený
hrou nazvanou Adventní kalendář. Spočívá v
tom, že děti hledají od prvního adventního dne
po celé obci dvacet čtyři čísel. Baví se malí i do-
spělí a také si tím krátí čas do Štědrého dne. Ti,
kteří objevili všechna čísla, a že to nebylo úplně
jednoduché, protože například čtyřiadvacítka
byla na hasičské zbrojnici, přišli si vpodvečer na
Tři krále k obecnímu úřadu pro malou odměnu.
Dorazilo na dvacet dětí s doprovodem a kdo to
nestihl, mohl si dárek vyzvednout později. 

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

 605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera

PRACOVNÍK MONTÁŽE
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ
CNC FRÉZOVACÍCHO CENTRA

OBSLUHA A PROGRAMÁTOR 
CNC SOUSTRUHU

SERVISNÍ TECHNIK

Nástup ihned, nebo po domluvě.
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Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji...
VIRUS ÚTOČÍ TVRDĚ, ŘEDITELÉ ŠKOL SE ALE PROTI NĚMU STÁLE SNAŽÍ BOJOVAT

Virus stále sílí a vrhá do karantény
už úplně všechny: očkované, neoč-
kované, žáky, učitele i správní zamě-
stnance. Vedení škol tak musí často
řešit situaci z minuty na minutu a
hledat taková řešení, aby mohla ins-
tituce fungovat. K tomu se každý tý-
den studují nová vládní nařízení a
opatření, která upravují nebo mění ta
stávající. Je to jako v pohádce Pyšná

princezna: Odvolávám, co jsem
odvolal, slibuji, co jsem slíbil! Na-
příklad od pondělí 17. 1. se zásadně
měnil způsob testování i jeho vyka-
zování a my se po přečtení 25 strán-
kového nařízení dozvěděly, že máme
v ZŠ Zadní Třebaň dodržovat meto-
dický pokyn hlavní hygieničky, kte-
rý ovšem do té doby nebyl vydán. A
pak tu máme narůstající administra-
tivu spojenou s objednáváním testů,

samotným testováním, trasováním,
nahlašováním pozitivních případů
ÚZIS a následně vyplňováním dal-
ších tabulek v podobě pozitivních a
rizikových kontaktů. 
Ačkoliv virus útočí tvrdě a paralyzu-
je školství, ředitelé se snaží proti ně-
mu stále bojovat. „Před 14 dny jsme
měli v karanténě celou školku a vět-
šinu žáků 1. a 2. ročníku. V polo-
prázdných třídách sedělo pár žáků,

kteří měli standardní prezenční vý-
uku, prvňáčci se mohli připojit do
hodin přes MS Teams a školní den
strávit, alespoň takto, na dálku, s
námi. Týden nato jsme museli poslat
do karantény žáky 3., 4. a 5. ročníku.
Do toho nám chybí polovina zaměst-
nanců, takže logisticky vše skloubit
je velmi těžké,“ říká ředitelka zad-
notřebaňské školy Tereza Macour-
ková. lucie BoXanová,

Vycházku věnovanou Světovému
dni mokřadů Za zimovišti ptáků na
Berounce organizuje 5. února Sprá-
va CHKO Český kras ve spolupráci
s Českou společností ornitologic-
kou, Domem přírody Českého krasu
a Informačním střediskem CHKO
Český kras. 
Sraz účastníků je v 9.00 u vlakové-
ho nádraží v Srbsku, trasa povede
podél řeky Berounky do Berouna. S
sebou si vezměte velkou svačinu a
dobré boty, ale také dalekohled a

teplé oblečení - při pozorování
ptáků budete často zastavovat a po-
stávat. Nezapomeňte na baterku,
protože cesta vede podél zimoviště
netopýrů, kam se také budete moci
podívat. Exkurzí vás provede zoo-
log Správy CHKO Český kras
Jaroslav Veselý. Exkurze je neplace-
ná a není třeba se hlásit předem.
Další informace a kontakty na
www.ceskykras.ochranaprirody.cz

hana hofMeISteRová,
chko Český kras, karlštejn

Silnice zůstane zavřená,
značky matou řidiče dál

Z našeho kraje
* nový přednáškový cyklus Měst-
ské knihovny Beroun zaměřený na
udržitelnost zahájí vedoucí infor-
mační kanceláře OSN pro Česko
Michal Broža. Jeho přednáška se us-
kuteční 9. 2. od 18.00, vstupné činí
50 korun. Iva Stluková
* valná hromada Honební společ-
nosti Mořina se koná 10. 2. od 11.00
v místní restauraci Na Růžku.   (zht)
* Přednášku Tomáše Matušky z
pražského ČVUT, v níž představí
projekt na získávání vody ze vzdu-
chu, hostí 10. 2. od 18.00 Muzeum
Českého krasu v Berouně.         (vlk)
* Signál tísňového tlačítka starší že-
ny, která je vzhledem ke zdravotní-
mu stavu a věku napojena na Měst-
skou policii Černošice, obdrželi st-
rážníci 24. 1. navečer. Hlídka zjisti-
la, že paní upadla a nemůže se zved-
nout ani s pomocí dcery. Strážníci
paní zvedli a uložili na postel, při-
volání lékaře odmítla.                   (ok)
* Peněženka s penězi, doklady a
platebními kartami, která se našla v
letovském supermarketu Billa, byla
23. 1. předána hlídce Městské poli-
cie Řevnice. Strážníci majitele do-
hledali a kontaktovali - následující
den si peněženku vyzvedl.          (jaj)
* osobní auto se ve vánici převrá-
tilo na střechu 20. 1. u Černolic. Ři-
dičku a malé dítě transportovali řev-
ničtí záchranáři k vyšetření do ne-
mocnice, hasiči zabezpečili havaro-
vaný vůz proti ohni. (jar)
* trafiku v Tyršově ulici v Dobři-
chovicích se pokusil 4. 1. kolem tře-
tí ráno vykrást policii dobře známý
recidivista. Odřezal plastové oblo-
žení trafiky, vytrhal vatovou výplň a
přeřezal kovovou petlici mříže. Do-
vnitř se nedostal, protože ho zadrže-
li policisté. Dvaatřicetiletý muž je
ve vazbě a hrozí mu až tři roky vě-
zení.       Michaela RIchteRová

Býk zastavil dopravu
Dne 24. 1. v 15.30 přijala hlídka
Městské policie Řevnice telefonické
oznámení, že se v ulici U Viaduktu v
Letech nachází na vozovce býk. Na
dané adrese se kromě býka tvořily
velké kolony aut v obou směrech.
Býk blokoval průjezd silnice v celé
její šíři. Strážníci začali opatrně us-
měrňovat dopravu, aby nedošlo ke
kolizi některého z projíždějících vo-
zidel se zvířetem. Majitel nebyl do-
ma zastižen, telefonické spojení by-
lo také neúspěšné. Nicméně po chví-
li se majitel dostavil a za součinnos-
ti se strážníky býka zahnal zpět do
ohrady. Majitel zvířete byl poučen o
dalším postupu, celá věc bude pře-
dána místně příslušnému orgánu k
projednání.     Jana Janoutová,

Městská policie Řevnice

Tři králové vybrali sto osmdesát jedna tisíc
DOKONČENÍ ZE STRANY 2

Celý letošní rok ještě bude neprů-
jezdná silnice ze Zadní Třebaně do
Svinař. Důvodem je havarijní stav
mostu před Svinařemi. „V současné
době vybíráme  dodavatele stavby,
kdy most bude zdemolován a posta-
víme nový,“ sdělila po urgenci NN
tisková mluvčí Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje
Petra Kučerová. „Předpokládáme,
že v případě standardního průběhu
výběrového řízení se stavbou začne-
me na jaře letošního roku. Stavba
nového mostu bude trvat 6 měsíců,“
dodala. Na dotaz, proč je v půlce
ledna 2022 na informačních znač-
kách uvedeno, že silnice je uzavřena
do 31. 12. 2021 (viz NN 1/22), odpo-
věděla: „Dopravně inženýrské opat-
ření pro nás zajišťuje firma AVE,
která o něj zažádala. Na příslušném
odboru dopravy údajně došlo k ad-
ministrativní chybě a musí proběh-
nout žádost nová.“ V pátek 28. 1. se
na cedulích u silnic objevila nová
informace (viz foto): Silnice je uza-
vřena 15. 7. - 31. 12. 2022. Do čer-
vence se tedy podle ní ze Zadní Tře-
baně přímo do Svinař jezdit dá - což
je samozřejmě nesmysl. Z firmy AVE
na dotaz týkající se značek matou-
cích řidiče do uzávěrky tohoto vydá-
ní NN nikdo neodpověděl.       

Text a foto NN M. FRÝDL

* Ze svahu v zatáčce u lomu Velká
Amerika sjel 25. 1. večer polský ka-
mion a převrátil se na bok. Řidič
místo policie nebo záchranky zavo-
lal kamarádce z Polska, která se mu
vydala na pomoc. Teprve když po
několika hodinách dorazila z Wroc-
lavi na místo, zalarmovali český in-
tegrovaný záchranný systém. Hasiči
řidiče vyprostili a předali posádce
řevnických záchranářů, která jej se
zlomeninou ruky transportovala do
nemocnice. Okolnosti nehody pro-
věřuje policie. Text a foto 

Bořek BULÍČEK

Vycházka kolem Berounky

POLOPRÁZDNÉ TŘÍDY. V půlce ledna byla v karanténě celá zadnotřebaň-
ská školka i většina žáků 1. a 2. ročníku.                   Foto Lucie BOXANOVÁ

Celkově se již za 13 ročníků konání sbírky ve farnosti Řevnice vybralo 1,6
milionu Kč. „Pokud jste nafotili z koledování fotky, budeme rádi za jejich
zaslání,“ vzkazuje za organizátory Petr Komárek z Farní Charity Řevnice.
Všichni, co přispěli, pomohli charitě Řevnice, aby se i nadále mohla sta-
rat o ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. „Děkujeme koledníkům i
všem, kteří přispěli a doufáme, že Vám koledování udělalo radost,“ dodá-
vá ředitelka řevnické charity Eva Vaculíková. Foto NN M. FRÝDL     (pef)
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Od 1. února DOBNET zvýší rych-
lost připojení k internetu až na 150
Mbps. Skokové zrychlení se týká
zákazníků připojených přes wi-fi i
kabelem. „Reagujeme na stále
vyšší nároky uživatelů i aplikací
na rychlost připojení,“ říká šéf
společnosti DOBNET Michal Ne-
špor. „Současné i budoucí klienty
bude jistě zajímat i to, že zrychle-
ní nemá vliv na současné ceny
tarifů,“ dodává. Přístup členů do-
mácnosti s několika notebooky, ta-
blety a telefony k práci, zábavě i
ke studiu tak již brzy bude mno-
hem komfortnější.   
Zvýšení komfortu připojení v byto-
vých domech, v nichž má DOB-
NET vlastní kabelové rozvody, bu-
de ještě výraznější. „U kabelové-
ho připojení nabídneme symetric-
kou rychlost pro download i uplo-
ad, což ocení zejména hráči her a

ti, kteří pracují z domova. Prémio-
vý tarif Sokol na kabelu zrychlí až
na 150/150 Mbps. Ani u kabelo-
vých tarifů se přitom cena nezmě-

ní,“ zdůrazňuje Michal Nešpor.

Rychlost stoupá, ceny ne 
Jak rychle tedy DOBNET poběží?

Wi-fi Želva si pospíší na 10/2
Mbps, Zajíc vyběhne rychlostí
50/10 Mbps a Puma 80/15 Mbps.
Na kabelu se ze Želvy stane bě-
žec 20/20 Mbps, Zajíc zrychlí na
80/80, Puma vystřelí 100/100 a již
zmíněný Sokol posviští 150/150
Mbps.   Bezdrátový i kabelový tarif
Želva, Zajíc a Puma přitom zůstá-
vají na současných 290, 390 a
490 Kč za měsíc. Sokol (zatím do-
stupný jen na kabelu) bude i nadá-
le stát 590 Kč za měsíc.   
Vyššími rychlostmi DOBNET posí-
lil své postavení mezi lokálními
poskytovateli internetu a zůstává
mezi jejich špičkou, podle někte-
rých měřítek je dokonce i lídrem.
„To nás zavazuje a brzy přinese-
me našim zákazníkům další no-
vinky,“ slibuje Michal Nešpor.

Text a foto Radek HAVLÍČEK,
Dobnet 

Opět jsme pro vás 
zavedli rozvozy našich 

produktů, a to přes 
obědy ve všední dny 

11:00-15:00.

www.revnicedomu.cz

Kompletní nabídku včetně dárkových 

balíčků naleznete v našem e-shopu

DOBNET raketově zrychluje, zákazníci zažijí komfortnější internet
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Zima, déšť, ale střelcům prach nezvlhul 
TABULKA ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU JE V PŮLCE SOUTĚŽE VZÁCNĚ VYROVNANÁ, VEDE JI BOSTON

Volejbalovému klubu SVBC působí-
címu v Poberouní se povedl kousek,
který jsme na začátku sezony s tre-
néry nechtěli vyslovit nahlas. V po-
sledním kole extraligy kadetek jsme
vyhráli skupinu týmů umístěných na
šestém až desátém místě. V polovině
soutěže jsme postoupili mezi nejlep-
ších pět družstev v celé České repub-
lice této kategorie. 
Jedná se o děvčata, kterým v tomto
roce bude šestnáct, resp. sedmnáct
let. Toto kolo jsme navíc pořádali v
Litni, kde nám pronajali krásnou ha-
lu. Naše tréninkové prostory v Dob-
řichovicích byly o tomto víkendu
obsazené; hrát v nedaleké Litni bylo
skvělé pro naše příznivce, kteří měli
možnost nás podpořit. Moc jim za to
děkujeme. Koho by zajímalo, jak vy-
padá hra našich děvčat, videa všech
zápasů najde na facebookovém pro-
filu SVBC. 

Mladší hráčky nám v krajském pře-
boru žákyň začaly dělat obdobnou
radost jako kadetky. Je vidět velký
kus práce trenérů, ale hlavně děvčat
i přes náročné období karantén.  Pří-
prava této kategorie je směřována na
květnové mistrovství republiky
mladších žákyň. Nejen, že se ho bu-
deme účastnit, ale máme i ambice na
umístění mezi předními týmy. Naše
přípravka se stále rozrůstá a budeme
rádi, když si i další zájemkyně o vo-
lejbal vyzkouší tréninky v prosto-
rách Sokola Dobřichovice. Nejmlad-
ší kategorie jsou pravidelně zapojo-
vány do barevného volejbalu, kde
mohou zkoušet, co poctivě natréno-
valy a konfrontovat se v rámci Stře-
dočeského kraje. Všechny naše hráč-
ky mají také možnost rozvíjet své
volejbalové dovednosti i v beachvo-
lejbalu.                  Aleš NeČesANÝ,

Dobřichovice

Řevnice - Čtyři kola, čili polovinu,
má za sebou čtyřiadvacátý ročník
Řevnického Bandy cupu (ŘBC). V
čele je Boston, o skóre, na záda mu
dýchají Kojoti.
Hodně nevlídno, lezavo a občas i
deštivo, bylo v sobotu 29. 1., kdy se
na řevnickém hřišti Za Vodou hrálo
čtvrté kolo ŘBC. „Nikoho to ale ne-
odradilo, bylo vidět spoustu pěkných
zápasů,“ uvedl jeden z organizátorů
turnaje, člen družstva Boston Martin
Kodet s tím, že navzdory panující
slotě střelcům prach nezvlhnul: „Da-
vidovi Dragounovi z Bostonu se ve
čtyřech zápasech povedl dvakrát
hatrick, o další se postaral jeho tý-
mový kolega Jakub Strnad a aby
toho nebylo málo, další hatrick si v
zápase s Bostonem připsal Jan Kočí
z IQ Ouvey,“ sdělil Kodet, podle
něhož si právě IQ Ouvey zaslouží
pochvalu: „Jdou stále dopředu, při-
psali si další dvě výhry a dohnali zt-
rátu na ostatní týmy. Mají velkou
oporu v brankářovi Davidu Hoch-
malovi,“ zdůraznil pořadatel a

dodal, že tabulka je v polovině sou-
těže vzácně vyrovnaná.
Střelcům i nadále kraluje Strnad s 29
brankami, o deset »zářezů« méně
má druhý Vít Němeček z Kojotů,

třetí je s osmnácti zásahy Michal Ja-
nich z L. A. Kings. Stejné pořadí je i
na čele tabulky kanadského bodová-
ní: Strnad (33), Němeček (29), Ja-
nich (22).                Miloslav FRÝDL

Kadetky postoupily mezi pět nejlepších družstev v republice

Zadní Třebaň - V lize jsou perma-
nentky samozřejmostí. Ale ve třetí
třídě okresní soutěže? Fotbalový
Ostrovan Zadní Třebaň se chystá
spustit jejich prodej 20. února.
„Snažíme se klub neustále rozvíjet a
posouvat dál,“ uvedl na Facebooku
jeden z hlavních tahounů Ostrovanu
Martin Suchý. „Chtěli bychom docí-
lit toho, aby fotbalový zápas byl spo-
lečenskou údalostí a tmelícím prv-
kem v naší obci. Aby to bylo místo,
kde se jako sousedé můžeme potká-
vat,“ dodal s tím, že akce sleduje ješ-

tě jeden cíl: „Koupí »permice« při-
spějí naši příznivci na chod klubu v
této těžké době. Díky jim za to.“ 
Permanentní vstupenky na jarní část
sezony v ceně 300 Kč začne klub na-
bízet 20. 2. „S »permicí« se dostane-
te na všechna naše domácí mistrov-
ská a pohárová utkání. Jejich držite-
lé budou také zařazeni do tomboly,
kterou na domácí zápasy chystáme,“
láká Suchý a dodává, že zájemci o
permanentku mají klub kontaktovat
na jeho Facebooku, nebo si ji mohou
pořídit přímo při některém zápase či
tréninku zadnotřebaňských borců. 
V prvním letošním přáteláku hraném
22. 1. na umělé trávě a pod umělým
osvětlením pražského Motorletu po-
razil Ostrovan mužstvo FK Řepory-
je 3:2. „Řeporyjští měli po celou do-
bu herní převahu, ale Třebaňští po-
zorně bránili a vyráželi do rychlých
kontrů. Šance jsme ovšem zahazova-
li - skórovali jsme až z pokutového
kopu, který proměnil gólman Zíma,“
okomentoval dění na hřišti v prvním
poločase Martin Suchý. Soupeř sice

krátce po změně stran také z penalty
vyrovnal, ale krásná rána debutanta
Pacáka a v 75. minutě trefa Vlasáka,
kterému se do té doby povedlo »za-
hodit« několik šancí, rozhodly o ví-
tězství Ostrovanu.      (mif)

Rozpis přátelských utkání:  
19. 2. 11.00 Slovan Bohnice - OZT 
25. 2. 20.15 Dukla Praha - OZT 
6. 3. 17.00 Union Žižkov - OZT
13. 3. 17.00 OZT - Cembrit Beroun
19. 3. Zaječov - OZT 

Ostrovan nabídne permanentky, chce »tmelit« obec

Tabulka po 4. kole
1) Boston 16 bodů (58:41)
2) Kojoti 16 (59:50)
3) Citrus Team 14 (35:36)
4) Samotáři 13 (37:32)
5) IQ Ouvey 12 (36:44) 
6) L. A. Kings 7 (37:59)
Výsledky 22. 1. 2022:
IQ Ouvey - Citrus Team 5:2
Kojoti - Boston 5:3
L. A. Kings - Samotáři 4:5
IQ Ouvey - Kojoti 1:7
Citrus Team - L. A. Kings 5:3
Boston - Samotáři 4:4
L. A. Kings - IQ Ouvey 3:6
Kojoti - Samotáři 5:4
Citrus Team - Boston 4:2
Výsledky 29. 1. 2022:
Boston - L. A. Kings 8:1
Citrus Team - Kojoti 3:3
Boston - IQ Ouvey 4:5
Samotáři - Citrus Team 4:3
Kojoti - L. A. Kings 3:3
IQ Ouvey - Citrus Team 5:4
Kojoti - Boston 6:8
L. A. Kings - Samotáři 0:4
IQ Ouvey - Kojoti 3:4
Citrus Team - L. A. Kings 2:1

Sport po okolí
* Přípravu na novou sezonu zaháji-
li v posledním lednovém týdnu fot-
balisté FK Lety. V prvním přáteláku
změří 13. února síly se Slavií Jese-
nice. Hraje se od 10.00 na hřišti
Újezdu Praha 4.           Jiří KÁRNÍK
* Cvičení pro seniorky a seniory
pořádá od 1. února ve své tělovcičně
Sokol Lety. První lekce je zdarma,
info na 734 717 671. (ret)

BOSTONU SE DAŘÍ. V čele tabulky řevnického »benďáku« je v polovině
soutěže družstvo Bostonu. Foto Pavel JÍLEK

SROVNÁNO. V přátelském utkání s Ostrovanem sice FK Řeporyje na 1:1
vyrovnal z penalty, ale z výhry se radovali Třebaňští.     Foto NN M. FRÝDL

V LITNI. Volejbalové kadetky SVBC po vítězném turnjaji v nové liteňské ha-
le.   Foto ARCHIV
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