
Kontrola komínů bude
od ledna povinná!

ČIŠTĚNÍ VÁS VYJDE AŽ NA ŠEST TISÍC KORUN

V Našich novinách:
* Za autobusy si připlatíme - strana 2
* Víte, kdo je vaším starostou? - strana 3
* Karel Bláha prvně zpíval u Berounky

- strana 3

Poberouní - Vlastníte rodinný
dům? Máte chatu či chalupu? Pak
vám přibyla další povinnost - čiště-
ní komínů.
Od 1. ledna 2011 začne platit naříze-
ní vlády, které zavádí povinné čištění
a kontrolu komínů kominíkem nej-
méně jednou za rok.  Povinnost se tý-
ká nejen komínů v rodinných a byto-
vých domech, ale i chat a chalup, v
nichž se používá komín k vytápění. 
Máte-li doma komín na tuhá paliva či
krb, můžete si ho vyčistit sami. K
tomu ovšem potřebujete patřičné ná-
řadí. Budete potřebovat kominický
strojek s lanem a »sluníčkem« nebo
kominický set se štosákovým kartá-
čem a nastavitelnou tyčí. 
Revize při uvedení nového komínu

do provozu, jeho opravě či rekons-
trukci a vypálení zadehtovaného ko-
mína smí ovšem dělat pouze komi-
ník. Tyto práce se navíc musí předem
ohlásit obecnímu či městskému úřa-
du a také hasičům, aby zajistili po-
žární bezpečnost. 
Kominíci si podle MF Dnes chtějí za
kontrolu komína účtovat 300 korun.
Pokud si necháte komín vyčistit, při
méně náročné práci to může být v ce-
ně kontroly. Složitější čištění zvedne
cenu i na 500, ale třeba také - v pří-
padě vypalování komína - až na šest
tisíc korun.
Po prohlídce a čištění komína od ko-
miníka obdržíte zprávu, kterou se bu-
dete prokazovat při případné kontro-
le úřadů.   Petra FRÝDLOVÁ

23. listopadu 2010 - 23 (533) Cena výtisku 7 Kč

Radost se má předávat dál! tvrdí Dagmar Renertová
Lety - Letošním držitelkou Ceny
Našich novin určené těm, kteří ne-
zištně pracují pro náš kraj, se stala
Dagmar Renertová z Řevnic. Oce-
nění i finanční odměnu převzala
13. 11. na posvícení v Letech. 
Překvapilo vás, že jste letos získala
Cenu NN právě vy?
Překvapilo a pokládám to za čest.  
Však jste si ji také zasloužila. Po-
těšila vás? 
Moc, udělala mi velkou radost. A
protože radost se má předávat dál a
jsou lidé potřebnější, než jsem já, vě-
novala jsem peníze Modrému do-
mečku v Řevnicích. Předala jsem je
na schůzce minulý týden.
Můžete říct, koho jste tipovala na
vítěze vy?
Tak to vám říct nedokážu…   

Kdo je Dagmar Renertová
Známá řevnická výtvarnice a osob-
nost zdejší kultury oslaví na Štědrý
den 80. narozeniny. Život zasvětila
výtvarnému umění, baletu a dětem -
nyní se věnuje taneční skupině Pro-
měny, pro niž navrhuje kostýmy a
choreografii. Známé jsou její loutky,
jednu má doma i dánská královna,
další jsou na zámku v Mníšku p/B. 
V minulosti byl podle návrhu Rener-
tové vytvořen symbol folklorního
festivalu Staročeské máje či logo ta-
neční skupiny Klíček. Její dílo je na
řevnické vlajce a vytvořila i návrh
turistické známky Řevnic – je na
něm Lesní divadlo. Tvorbu Dagmar
Renertové můžete do konce listopa-
du vidět v řevnické kavárně Modrý
domeček. Lucie PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň - Sedmnáctiletého
mladíka srazil 11. listopadu po půl-
noci na nádraží v Zadní Třebani.
nákladní vlak. Nešťastník byl na
místě mrtev.
Posádka řevnické záchranné služby
už mladému muži pomoci nemohla.
„Utrpěl mnohočetná devastující po-
ranění neslučitelná se životem. Lékař

mohl konstatovat pouze smrt,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. „Stroj-
vedoucí vypověděl, že mladík mu
pod kola skočil úmyslně. Střetu nešlo
zabránit,“ uvedla mluvčí berounské
policie Lenka Uriánková s tím, že po-
licisté totožnost mrtvého znají. Pří-
pad je dále vyšetřován, pravděpodob-
ně se jedná o sebevraždu.    (lup, pef)

PŘIJEL MARTIN. Na koni a s doprovodem dorazil na letovské posvícení pat-
ron této tradiční oslavy - svatý Martin. (Viz strana 7) Foto NN L. PALIČKOVÁ

LAUREÁTKA. Dagmar Renertová v
Letech převzala letošní Cenu Našich
novin. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řevničtí »načapali«
celostátně hledaného
Řevnice – Výtečníka, po němž bylo
vyhlášeno celostátní pátrání, i dva
muže, kteří měli soudem zakázáno
řídit, zadrželi řevničtí policisté při
mimořádné »dopravní« akci.
„Od 1. listopadu jsme s dopravkou i
kriminálkou zorganizovali kontrolu
řidičů zaměřenou na požívání alko-
holických nápojů,“ uvedl velitel řev-
nických policistů Jiří Dlask. Výsle-
dek? Do 20. 11. strážci zákona »na-
čapali« tři řidiči pod vlivem alkoho-
lu, jimž naměřili pod jedno promile,
a tři řidiči, kteří nadýchali nad tuto
hranici. „Rekord drží muž, který měl
2,2 promile“ sdělil Dlask. „Ve dvou
případech byla zjištěna jízda řidiče se
zákazem řízení a byla zadržena celo-
státně hledaná osoba,“ dodal. (mif)

Prezident Klaus »tajně« jednal v Řevnicích
Řevnice – Vzácný host se objevil 10. listopadu ve vinárně na řevnickém
náměstí: večer tu soukromě poseděl prezident Václav Klaus. 
Ten ocenil, že se schůzka konala bez pozornosti médií i davů lidí. Podle obs-
luhy vinárny tu Klaus byl spokojený. V Řevnicích nebyl poprvé, v minulosti
už hrál na zdejších kurtech tenis s Martinou Navrátilovou.         (lup)

Nový jízdní řád vlakůZačne platit 12. prosince

Sedmnáctiletý mladík skočil ve Třebani pod vlak
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Za autobusy připlatíme. Jestli pojedou
TAM, KDE SI LIDÉ MOHOU VYBRAT MEZI AUTOBUSEM A VLAKEM, ZŮSTANE NEJSPÍŠ JEN VLAK

Poberouní -  Všem, kteří využívají
veřejnou autobusovou dopravu, se
od ledna může zkomplikovat ces-
tování. Středočeský kraj bude mít
příští rok na dopravní obslužnost
o 150 milionů korun méně než le-
tos – místo 750 jen 600 milionů. 
Situace se zhorší pouze v autobuso-
vé dopravě – železnici kraj ročně do-
tuje 900 miliony Kč, a tato částka se
nesníží. Naopak autobusy určitě po-
draží, kromě nedostatku peněz se

zvyšuje cena nafty i spotřební daně.
Není jasné, jak velké zdražení nasta-
ne. Nejhorší scénáře předpovídají
jízdné vyšší až o tři koruny za kilo-
metr (teď je jízdné asi korunu/km).
Hejtman nyní jedná se zástupci spo-
lečností, jež autobusovou dopravu
zajišťují. Vyjednávat bude také s vlá-
dou a ministerstvem dopravy. 
Nic konkrétního neví ani starostové
obcí v našem kraji. „Zatím máme jen
informace, které se objevily v tisku,“
potvrdil dobřichovický rychtář Mi-
chael Pánek. Starostové chtějí o situ-

aci jednat ve svých mikroregionech,
někteří zažádali hejtmana o schůzku. 
Podle opozice na krajském úřadě
chybí peníze i kvůli plýtvání součas-
ného vedení kraje, např. kvůli pro-
plácení poplatků ve zdravotnictví a
žákovského jízdného. Systém hraze-
ní poplatků i žákovského jízdného se
letos změnil, obojí se proplácí zpět-
ně. „Nyní kraj ušetří 73 milionů roč-
ně za zdravotnické poplatky a 150
milionů korun za žákovské jízdné.
Proto objem prostředků, které kraj
nově hradí na proplácení poplatků a

žákovského jízdného, by rozhodně
nestačil na pokrytí snížené dotace na
autobusovou dopravu,“ uvedla
mluvčí kraje Berill Mascheková. 
Jisté jsou dvě věci: cena jízdného se
zvyšovat bude, ačkoliv nikdo neví o
kolik. Navíc asi budou zrušeny málo
využívané spoje. Tam, kde si lidé mo-
hou vybrat mezi vlakem a autobu-
sem, zůstane vlak. „Zatím není jas-
né, které spoje se budou rušit,“ doda-
la Mascheková. Lucie PALIČKOVÁ

UCTILI PRVNÍ VÍNO. První letošní víno otevřeli 11. 11. přesně v 11.11
karlštejnští vinaři v místní restauraci U Janů. „Úplně první lahví byl mladý
moravský muškát ze zdejší vinice,“ uvedl Richard Kolek z karštejnské Výz-
kumné stanice vinařské. Návštěvníci Slavnosti svatomartinského vína mohli
ochutnat několik desítek českých a moravských značek i svatomartinskou
husu, vyhrávala cimbálovka. Text a foto NN M. FRÝDL

Černošice – Slavnostní otevření
nové modlitebny Církve bratrské
v Černošicích-Vráži, zahájilo 21.
listopadu fungování multifunkční-
ho kulturně-duchovního zařízení.
„Jde o modlitebnu a komunitní cent-
rum, kam je vstup otevřen všem. Bu-
dou se tu konat pravidelná setkání
dětí v pátek a neděli, biblické hodi-
ny, ve velkém sále se uskuteční kro-
mě duchovních aktivit i koncerty,
výstavy, přednášky… Je to chrám
otevřený všem,“ uvedl Pavel Paluch-
ník, zdejší kazatel a správce. V ar-

chitektonicky ojedinělé kazatelně
bude k dispozici i kavárna a moderní
audiovizuální systém, který umožní i
přenos dění z hlavního sálu do při-
lehlých prostor. „To třeba pro pří-
pad, že budou mít o akci uvnitř zá-
jem maminky s dětmi, ale ratolest by
je tam prostě nepustila,“ dodal du-
chovní s tím, že se vše  teprve rozjíž-
dí. Sbor prý se rozhodně nebrání ná-
padům a aktivitám nejen v budově,
ale v létě také v její zahradě, a bude
spolupracovat s městem.

Michaela ŠMERGLOVÁ

Řevničtí myslivci
ulovili třicet kohoutů
V sobotu 13. 11. pořádali řevničtí
myslivci  v zadnotřebaňském katast-
ru první hon na drobnou zvěř. Zú-
častnilo se ho 30 lovců se psy. Při
nástupu zazněly tradiční zahajovací
fanfáry. Velkým překvapením byla
divoká prasata, která se na dvou mí-
stech nečekaně zvedla. Sloveno však
nebylo ani jedno. Zato na slavnost-
ním výřadu leželo 28 kohoutů. Pros-
tor ozářily čtyři ohně, tak jak to po-
dle mysliveckých tradic má být. Zá-
věrečné halali k poctě ulovené zvěři
dokreslilo náladu loveckými zážitky
obohaceného dne. Příští hon se ko-
ná 18. 12., naháňku na černou zvěř
řevničtí myslivci pořádají 4., 11. a
27. 12. František ŠEDIVÝ, Řevnice

Na Vráži otevřeli modlitebnu

DĚTI TANČILY I CVIČILY. Dětský karneval uspořádali v neděli 21. 11. řev-
ničtí sokolové. Na šedesát dětí si celé odpoledne hrálo, soutěžilo, tančilo i
cvičilo za doprovodu staropražské kapely Třehusk. Nechyběla bohatá tom-
bola ani promenáda masek. Pro všechny caparty byla připravena sladká od-
měna a při odchodu obdržely pravé hodinky. (pef)          Foto NN M. FRÝDL

Liteňští rozsvítí strom
Na první adventní neděli 28. 11.
plánuje Městys Liteň a místní škola
s Domečkem Hořovice 2. Liteňský
piknik aneb Rozsvěcení vánočního
stromu v Litni. Pro děti budou od
16.00 připraveny vánoční dílny, kde
si vyrobí ozdoby na vánoční stro-
mek. Rodiče budou ochutnávat vá-
noční cukroví, jež donesou maminky,
a svařák. Na závěr bude při vystou-
pení žáků ZŠ rozsvícen vánoční st-
rom.           Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Film mapuje zajímavá
místa Karlštejnska
Nový film o Karlštejnsku Krajinou
Karla IV. byl pokřtěn na konci října.
Film vznikal od února 2009 do září
2010 a mapuje nejzajímavější místa
na Karlštejnsku. Neopomíjí ani nej-
zajímavější akce, které se v regionu
konají. Ve filmu se proletíte baló-
nem, svezete podbrdským motoráč-
kem či na kole podél Berounky, uvi-
díte jedinečné záběry z hradu Karlš-
tejna. Vše doprovodili místní muzi-
kanti - Štěpán Rak a skupiny TŘE-
HUSK i Ludus Musicus. DVD může-
te zdarma získat na www.krajinou-
karla.cz. Vladimír GLASER, Ořech

Dle paragrafu…
ZMIZELY KLÍČE OD KOSTE-
LA. Svazek dvaceti klíčů od několi-
ka kostelů a far v okolí, ukradl zlo-
děj, který se 18. 11. vloupal do auta
varhaníka, jež bylo zaparkované v
Litni. Škoda Felicia zůstalala bez
dozoru pouhých třicet minut. (šm)
UKRADL NAFTU. Sto šedesát  lit-
rů nafty za 4 784 Kč ukradl z 8. na 9.
11. neznámý zloděj z nákladního au-
ta Volvo zaparkovaného u novosta-
veb ve Svinařích. (šm)
CIHLA V OKNĚ. Kus cihly hodil
do dvojitého okna domu v Karlštej-
ně 15. 11. neznámý darebák. Škoda
je 30 000 korun. Téhož dne kdosi
zničil i skleněnou výlohu obchodu
pod hradem v ceně 60 000 Kč. (šm)

Zhoršilo se počasí,
přibývá bouraček
Karlík, Řevnice – S nástupem
špatného počasí, mlh a dešťů při-
bývá dopravních nehod. 

Ve čtvrtek 18. 11. se v Karlickém
údolí  srazila dodávka bezpečnostní
agentury a osobní auto (viz foto).
Na místě zasahovali policisté, pro-
fesionální hasiči z Řevnic, řevnická
záchranka a dvě posádky záchranné
služby Asociace Samaritánů ČR.
„Dva zranění byli po ošetření pone-
cháni na místě, další dva odvezly
sanitky do pražských nemocnic,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.
V sobotu 20. 11. se další nehoda
stala v zatáčce u hájovny nad Řevni-
cemi. Starší řidička narazila s autem
do stromu, ona i dva psi byli lehce
zraněni. (lup)             Foto ARCHIV

Z našeho kraje
* 5. ročník šachového turnaje Mní-
šecká rošáda se koná 28. 11. od
10.00 v Městském kulturním středis-
ku Mníšek pod Brdy. (pef)
* Slavnostní ukončení motosezony
pořádají Svinařští mopeďáci 3. 12.
od 18.00 v hospodě U lípy ve Svi-
nařích. (mif)
*  Mikulášské hraní, lepení, kresle-
ní, zpívání a nadělování se koná 4.
12. od 17.00 ve Společenském domě
v Zadní Třebani. S sebou lepidlo a
nůžky! Od 21.00 se koná Mikuláš-
ská Fernet Party. František CHLAŇ
* Dva vyvrácené dvacetimetrové
smrky v Dobřichovicích visící v te-
lefonních drátech a hrozící pádem
»měli v práci« řevničtí profesionální
hasiči. Ti z automobilového žebříku
kmeny rozřezali a odstranili.     (mif)
* Závada na elektroinstalaci byla
příčinou požáru traktoru Zetor v pís-
kovně mezi Karlštejnem a Litní 5.
11. Oheň likvidovali hasiči z Řevnic,
Litně i Karlštejna, škoda je 60 tisíc
korun. (mif)
* Hádanku otištěnou v minulých
NN, co znamenají písmena MMX v
názvu nového letovského pivovaru,
rozluštili dva čtenáři - Luboš Dupač
a Lada Eliášková, oba z Nesvačil.
Správně uvedli, že se jedná o letopo-
čet 2010. Mohou se těšit na speciál-
ní pivařské ceny. (mif)
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Hlásná Třebaň - Knihu vzpomínek
sepsal známý operetní zpěvák,
»poloviční« obyvatel Hlásné Tře-
baně Karel BLÁHA. Křtít ji bude
první prosincový den.
Já myslel, že jen zpíváte - a vy taky
píšete knihy...?
V životě jsem si nemyslel, že bych
se někdy do něčeho podobného pus-
til. Tolik nádherných knih dneska
vychází a nikdo je nekupuje...
Tak proč jste se do toho pustil?
Dostal jsem nabídku od nakladatele,
abych zavzpomínal. Na to, co jsem
prožil, na Hudební divadlo v Karlí-
ně... Chvilku jsem o tom přemýšlel a
pak oslovil pana Levého, který má s
psaním knížek zkušenosti. Dali jsme
hlavy dohromady a pustili se do prá-
ce. Já psal a povídal, on mně to lite-
rárně upravoval, redigoval.
Až vznikla knížka...
Přesně tak. Nazvali jsme ji Tak to je
život. Myslím, že to pro čtenáře bude
hodně zajímavé. Zvláště co se týče
pasáží o karlínském divadle…
Mají se kolegové bát?

No, bát… V Karlíně byla spousta
nádherných premiér, které nekončily
vždy jen přípitkem a zábavou. Vy-
tvořila se spousta nových životních
vztahů a dokonce i nových rodin. To,
troufnu si říci, bude lidi zajímat.

Dal jste se na bulvár?
Kdepak, nemyslím to špatně a dou-
fám, že nikoho neurazím. Tolikrát
jsem se setkal s úžasnými lidmi a to-
likrát jsem – jak říkal tatínek – šlápl
do hnědýho. Všechno tam je.

Začali jste, předpokládám, nevinně,
dětstvím?
Ano. Píšu o mých začátcích, o prv-
ním vystoupení,o konzervatoři…
Kde jste měl první vystoupení?
V Mokropsích, proti Kazínu. Tatínek
tam měl u Berounky chatičku, kam
za ním jezdila spousta kumštýřů -
pan Žídek, Milan Chladil, paní Si-
monová, pan Vlach…. V létě se tam
konal turnaj v tenise, Kazínský po-
hár, který vrcholil slavnostním veče-
rem osadníků.  Tam jsem prvně zpí-
val, bylo mi deset,  psal se rok 1957.
Co jste zpíval?
Tehdy slavnou písničku Cestář. 
Vzpomínek bude v knize určitě
spousta. A co pikantních obrázků?
Těch tam moc nebude. Měl jsem je
uložené na chatě v Hlásné Třebani a
uplavaly mi při povodni v roce 2002. 
Kdy a kde se koná křest?
V pražském divadle Gong 1. 12. od
17.00. Kmotrou bude Valerie Za-
wadská, dorazí i Petr Vichnar, Holky
v rozpuku. Přijďte taky!

Miloslav FRÝDL

Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň - Ve-
řejné zasedání s volbou starosty
Zadní Třebaně se konalo 11. 11. 
Lidé, kterých se sešlo zhruba pade-
sát, se zajímali o nové tváře zastupi-
telů, ale hlavně o to, kdo se po le-
tech, kdy byl v čele obce Lubomír
Schneider, stane novým starostou.
Zvolen byl Ing. Stanislav Balíček,
kandidát za občanské sdružení Salto,
místostarostou se stal Miroslav Hej-
lek, zvolený za hasiče. V diskusi se
lidé zajímali o vodovod, kanalizaci i
o specialistu, který bude pomáhat se

sháněním grantů a dotací pro obec.
Příští zasedání bude svoláno na za-
čátek prosince.
V Hlásné Třebani post starosty obhá-
jil Ing. Vnislav Konvalinka. Prvním
zástupcem byl zvolen Miloš Palek,
druhou zástupkyní Jana Gartová,
která ve volbách dostala největší po-
čet hlasů. Vedení obce bylo zvoleno
na veřejném zasedání, jež se konalo
na sv. Martina.  Petra FRÝDLOVÁ,

Michaela ŠMERGLOVÁ

V Zadní Balíček, v Hlásné Konvalinka
NA USTAVUJÍCÍCH ZASEDÁNÍCH BYLI ZVOLENI NOVÍ STAROSTOVÉ OBCÍ A MĚST NAŠEHO KRAJE

Noví starostové obcí a měst našeho kraje
Černošice: Filip Kořínek 
místostarostka Daniela Göttelová 
Dobřichovice: Michael Pánek 
místostarosta Jan Abel 
Lety: Jiří Hudeček 
místostarostky Jaroslava Rezková,
Eva Mládková 
Řevnice: Libor Kvasnička 
místostarosta Jiří Drvota 
Zadní Třebaň: Stanisla Balíček 

místostarosta Miroslav Hejlek
Hlásná Třebaň: Vnislav Konvalinka 
místostarostové J. Gartová, M. Palek
Karlštejn: Petr Rampas 
místostarostové Pavel Staněk, Karel
Kříž, Karel Vobořil
Liteň: Karel Kliment 
místostarosta Miroslav Horák 
Svinaře: Vladimír Roztočil 
místostarosta Martin Hrubý       (pef)

V HLÁSNÉ. Karel Bláha při vystoupení na Slavnostech trubačů v Hlásné
Třebani. Foto NN M . FRÝDL

Společným cílem bude
čistá, prosperující obec
Na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva Zadní Třebaně 11. 11. jsem byl

valnou většinou hla-
sů zvolen novým sta-
rostou Zadní Třeba-
ně. Ve funkci nahra-
zuji Lubomíra Sch-
neidera, jemuž patří
dík za dlouholetou a

úspěšnou činnost pro obec.
Děkuji za projevenou důvěru, jsem si
vědom odpovědnosti, kterou jsem
přijetím tohoto postu na sebe pře-
vzal. Budu se ze všech sil snažit dále
zvelebovat naši obec, i dostát před-
volebnímu programu občanského
sdružení SALTO, se kterým jsem v
komunálních volbách kandidoval.
Budu rád, když i bývalí a nezvolení
kandidáti přispějí zkušenostmi, ná-
pady a podněty k rozvoji obce. Spo-
lečným cílem nás všech bude čistá,
upravená a prosperující obec se
spoustou zeleně, s místy k odpočinku
i aktivnímu sportu a se spokojenými
obyvateli využívajícími všech vymo-
žeností současné doby.
Rád bych vám nabídl možnost při-
hlásit se k elektronickému odběru
zápisů z pracovních porad zastupi-
telstva i zpráv oznamovaných míst-
ním rozhlasem – zasláním e-mailové
zprávy s předmětem »Aktuality« na
adresu starosta@zadnitreban.cz .

Stanislav BALÍČEK, 
starosta Zadní Třebaně

Nechci jít od rozdělané
práce! tvrdí rychtář
Hlásná Třebaň - Starostou Hlásné
Třebaně se znovu stal Vnislav
Konvalinka. S vedením obce má
dost zkušeností - prvním mužem
obce je už  třetí volební období.
Byla opětná kandidatura do zastu-
pitelstva těžké rozhodnutí ?
Docela ano. Řízení obce je stále těž-
ší, složitější, a tím i odpovědnější.
Velká investiční rozhodnutí a akce
se vlečou, je nutná řada jednání, žá-
dostí… Nezřídka se přitom mění po-
žadavky úřadů, ačkoli zákony zůstá-
vají stejné. Kdybychom měli sami
dost peněz, už by bylo dost věcí ho-
tovo. Jenže jsme odkázání na jiné, to
je osud menších obcí. Někdy si při-
padám bezmocný. S něčím jsme ale
začali, tak to chci dotáhnout. Nechci
jít od rozdělané práce.
Zvolení starostou vás tedy těší?
Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Ti,
kteří mě podpořili, mi dali sílu a dů-
věru. Jejich rozhodnutí si vážím. 
Měli radost i doma?
No, o výslovném nadšení bych ne-
hovořil. Snad to nějak přečkají...
Jakou »sochou« se má zapsat sta-
rosta Konvalinka do zdejší kroniky?
Nezáleží na tom, kolikametrovou so-
chu který starosta udělal, je důležité,
že pracoval pro obec. Mým cílem je
zajistit chod Třebaně a dokončit roz-
jeté akce. Chci, aby Hlásná Třebaň
byla místo, kde stojí zato žít, či se s
radostí zastavit. Moderní obec s tra-
dicí.         Michaela ŠMERGLOVÁ

STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ. Lubomír Schneider (vlevo) předává řízení zastupitel-
stva Zadní Třebaně Stanislavu Balíčkovi (vpravo).          Foto NN M. FRÝDL

PRVNÍ HLASOVÁNÍ. Čerstvě zvolený starosta Karlštejna Petr Rampas při
hlasování na ustavujícím zasedání zastupitelstva.           Foto NN M. FRÝDL

Prvně jsem zpíval u Berounky, před paní Simonovou
ZNÁMÝ OPERETNÍ ZPĚVÁK KAREL BLÁHA SEPSAL KNIHU VZPOMÍNEK, POKŘTÍ JI 1. PROSINCE
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Dorazí Mikuláš, Sedláci i »Holky«
ČTYŘI NEDĚLE PO SOBĚ SE NA NÁMĚSTÍ POD HRADEM BUDE ODBÝVAT KARLŠTEJNSKÝ ADVENT

Karlštejn - Čtyři neděle po sobě
budou moci obyvatelé i návštěvní-
ci Karlštejna slavit advent. Na ná-
městí pod hradem se postupně
představí soubory z blízkého i da-
lekého okolí.

Programový »maraton« čtvrtého
Karlštejnského adventu bude zahá-
jen v neděli 28. listopadu. Od 15.00
hodin zahrají country skupina Sedlá-
ci i staropražský Třehusk, zatančí
řevnická skupina Proměny. Vrcho-
lem odpoledne bude vystoupení dětí

z karlštejnské školy a slavnostní roz-
svícení vánočního stromu.
Všechny další adventní neděle bude
program pod lípou na náměstí začí-
nat vždy ve 14.00 hodin - 4. 12. se
děti mohou těšit na mikulášskou po-
hádku i nadílku. Kromě ní návštěv-

níky potěší folklorní soubory Kolí-
ček i Modřenec a domácí country
skupina Kapičky.
O týden později, 12. 12., zatančí děti z
řevnického souboru Klíček, historický
tanec předvede soubor Calando in Te-
ra, se svým pásmem vystoupí liteňští
školáci a hudební kroužek z Ořecha.
Pestrý program je připaven i na pos-
lední adventní neděli 19. 12. Jeho vr-
cholem bude speciální sváteční »čís-
lo« hlásnotřebaňských Holek v rozpu-
ku a vánoční recitál známého zpěváka
Karla Bláhy.  Součástí adventu je ma-
lý stylový jarmark.  Miloslav FRÝDL

V Hlásné bude výstava
Druhá prodejní vánoční výstava se v
Sokolovně v Hlásné Třebani bude
konat 4. a 5. prosince. Stejně jako
minulý rok ji připravuje Jana Per-
necká. Na výstavě se bude podílet sa-
ma autorka s adventními věnci, vá-
nočním aranžmá a vánočně motivo-
vanou keramikou, ale mnoho dalších
regionálních výtvarníků - Markéta
Blažková bude vystavovat keramiku,
výrobky z hedvábí a bižuterii, Marta
Vodičková obrazy, Simona Šujanská
patchwork. Můžete vidět bižuterii a
minerály od Hany Foglové, sochy i
obrazy od Květy Lukášové. Martina
Šimčíková a Alice Štechová budou
vystavovat keramickou bižuterii, Sta-
nislava Frýdlová figurky z kukuřič-
ného šustí a Šárka Lébrová zdobené
perníčky. Zuzana LACINOVÁ,

Hlásná Třebaň

Peníze z koncertu pomohou potřebným lidem
Charitativní koncert Duše a tělo ve světle barokních písní pořádala 13. 11.
Farní charita Řevnice v kostele sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích. Hrál a
zpíval soubor Collegium Adlibitum i jeho hosté. Zaplněným kostelem se ma-
jestátně nesly nádherné písně a skladby autorů jako je Heinrich Schultz, Jo-
han Pachelbel, Slavíček Rajský, Adam Michna z Otradovic, Johan Sebastian
Bach... Ti, kdo přišli, měli možnost na více než hodinu opustit starosti všed-
ního dne a nechat se unášet mistrovstvím zmíněných autorů s místy až medi-
tativním zpěvem doprovázeným hudebními nástroji, v nichž převládaly var-
hany bravurně rozezvučené Ivankou Kylarovou. Slavnostní atmosféru k pod-
zimnímu podvečeru přidal uměleckým přednesem Ivo Tamchyna. Rozhodnutí
uspořádat charitativní koncert na podporu lidí, kteří žijí na území farnosti a
jsou v nelehké životní situaci, padlo v létě, kdy byly rozděleny peníze z výtěž-
ku loňských sbírek. Koncert Duše a tělo ve světle barokních písní vyčerpaný
fond opět doplnil. Kdo by chtěl přispět na fond řevnické charity, může pení-
ze poslat na účet 229694645/ 0300.   Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Studiový sál Českého rozhlasu v
Českých Budějovicích praskal 10. li-
stopadu ve švech - z Poberouní přije-
la na soutok Malše s Vltavou kapela
Třehusk. Natáčela zde »živý« pořad,
který bude vysílán poslední odpoled-
ne letošního roku.
Vlastní i převzaté staropražské pís-
ničky, vorařské i vojenské šlágry po
dvě hodiny bavily a nutily ke zpěvu
všechny, kteří se do sálu vešli. Ti os-
tatní mohli poslouchat v sousední
kavárně, kam byl ze sálu přenášen
nejen zvuk, ale i obraz. Na vděčné
posluchače čekaly také písničky do-
provázené obrázky stejně jako cé-
déčka, které si s nadšením lidi o pře-

stávce i po koncertu kupovali. „Jsem
moc rád,  že jsme Třehusk pozvali,“
liboval si během večera hudební re-
daktor českobudějovického »rádia«
Zdeněk Voráč, jemuž se nechtělo
stejně jako mnoha ostatním po kon-
certu domů. „I kdyby byla představe-
ní dvě, obě by byla plná.“ Všichni se
shodli na tom, že Třehusk musí do
jižních Čech zase co nejdříve přijet.
Hodinový pořad s Třehuskem bude
ČRo České Budějovice vysílat 31.
12. odpoledne na frekvenci 106,4
FM. Poslouchat lze i prostřednictvím
internetu (www.rozhlas.cz/cb - ŽIVÉ
VYSÍLÁNÍ).              Radek GÁLIS, 

České Budějovice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
27. 11. 18.00 ČARODĚJŮV UČEŇ

KINO ŘEVNICE
24. 11. 20.00 SUBMARINO
26. 11. 20.00 ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
27. 11. 16.00 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ
27. 11. 20.00 MILIONÁŘ Z CHATRČE
1. 12. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
3. 12. 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
4. 12. 16.00 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ 
4. 12. 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

KINO MÍR BEROUN
22. - 28. 11. 17.30 (So-Ne 15.30, St 18.30)
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
22. 11. 20.30 WALL STREET: PENÍ-
ZE NIKDY NESPÍ
23. 11. 20.30 IMAGINÁRNÍ LÁSKY
25. - 28. 11. 20.30 (So-Ne 18.30) LEGEN-
DA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI
29. 11. 15.30 SEX VE MĚSTĚ 2
29. 11. - 30. 11. 18.30 (Út 17.30) SAW 
30. 11. 20.00 PROJEKT FRANKENSTEIN
1.- 4. 12. 18.30 (Čt 17.30, Pá 20.00) SCOTT
PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA
2. 12. 15.30 MAMAS & PAPAS
2. 12. 20.00 PIKO
3. - 5. 12. 17.30 (So 15.30) KARATE KID
5. 12. - 6. 12. 20.15 (Po 17.30)
OBČANSKÝ PRŮKAZ
6. 12. 13.45 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
6. 12. - 11. 12. 18.30 (Po 20.15, Út
17.30, Pá+So 20.00) DOTKNI SE
DUHY / TACHO

CLUB KINO ČERNOŠICE
23. 11. 20.00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM
ŽIVÍ
28. 11. 16.00 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ
30. 11. 20.00 WALL STREET:
PENÍZE NIKDY NESPÍ
5. 12. 16.00 POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
7. 12. 20.00 SCOTT PILGRIM PROTI
ZBYTKU SVĚTA

KINO RADOTÍN
26. 11. 19.00 A TOU NOCÍ NEVIDÍM
ANI JEDINOU HVĚZDU
27. 11. 17.00 a 19.30 TAJEMSTVÍ
MUMIE
28. 11. 15.00 KAMARÁD KRTEČEK
28. 11. 17.00 a 19.30 HABERMAN-
NŮV MLÝN
3. 12. 17.00 a 19.30 NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
4. 12. 17.00 a 19.30 THE DOORS
5. 12. 15.00 POHÁDKY POD SNĚHEM
5. 12. 17.00 a 19.30 BASTARDI

DOBŘICHOVIČTÍ V SEMAFORU Dobřichovická divadelní společnost
(DDS) se letos již potřetí představila v legendárním pražském divadle Sema-
for - 7. 11. zde před vyprodaným hledištěm uvedla frašku Georgese Feaydeaua
Ten, kdo utře nos. Herci na tento večer dlouho nezapomenou. Jednak se před-
vedli v dobré formě a představení se povedlo, jednak zažili po skončení před-
stavení doslova ovace diváků. Byla to jediná, ale nejsladší odměna za nepřed-
stavitelné množství hodin příprav a zkoušek. Dík patří i skvělým divákům, kte-
ří přišli fandit svým přátelům a známým na jevišti. Mnoho z nich bylo právě z
Dobřichovic. Diváci mohou podpořit protagonisty DDS v Semaforu ještě jed-
nou - 10. 12. od 19.00 zde bude už potřetí uvedena potrhlá hudební komedie
Jiřího Suchého s názvem Já jsem otec Bemle a já matka Žemle v úpravě Aleny
a Petra Říhových. V režii P. Říhy a s orchestrem vedeným Alexandrem Skutilem
zde uvidíte dobřichovické ochotníky - A. Říhovou, Hedviku Hájkovou, Lucii
Kukulovou, poslance Petra Bendla, senátora Jiřího Oberfalzera a člena diva-
dla Semafor Jana Petráně. Vstupenky si můžete objednat na MÚ v Dobřicho-
vicích. Petr ŘÍHA, principál DDS, Dobřichovice Foto ARCHIV  

Třehusk natáčel rozhlasového Silvestra

Tipy NN
* Osmé narozeniny oslaví Club Kino
Černošice 26. 11. Od 20.30 zahrají
Jimmi Hendrix and The Experience a
Caktus Show Band. Vstup 90 Kč, v
masce zdarma. Michal STREJČEK
* Speciální prohlídky věnované vá-
nočním zvykům připravil na  27. 11.
zámek Mníšek pod Brdy. O týden
později, 5. 12., se budou konat pro-
hlídky s mikulášskou nadílkou.    (pef)
* Adventní trhy se konají 27. 11. v
areálu zámku Dobřichovice. V prog-
ramu je od 14.00 Putování za Betlém-
skou hvězdou, od 15.30 kouzelnické
vystoupení, od 17.00 ohňostroj. (pef)
* 15. Mostový ples hostí dobřichovic-
ká Hala Bios 27. 11. Od 20.00 hraje
Orchestr Josefa Hlavsy, od 24. 00 Top
Dream Company. (pef)
* Mikulášská zábava se koná 27. 11.
od 20.00 v hlásnotřebaňské sokolov-
ně. Hraje Dynamit. (pef)
* Skupina Echoes of Pink Floyd vy-
stoupí 27. 11. od 20.30 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 120 Kč.      (mis)
* Adventní koncert, na němž budou
vyhlášeny výsledky soutěže o nejhez-
čí jméno pro zámeckého anděla, mů-
žete navštívit 28. 11. od 17.00 v zám-
ku Mníšek pod Brdy. (pef)
* Zádušní mše za Karla IV. se koná
28. 11. od 14.00 v kapli sv. Mikuláše
na hradě Karlštejn. (pef) 
* Výstava Věry Čiperové Obrázky pro
radost je do 30. 11. instalována v
Městské knihovně Beroun.           (pef)
* Výstava plastik a obrazů  Dagmar
Renertové, uspořádaná u příležitosti
životního jubilea známé řevnické vý-
tvarnice, je v Modrém domečku Řev-
nice k vidění do konce listopadu. (šah)
* Vernisáž výstavy fotografií z Nové-
ho Zélandu se uskuteční 2. 12. od
18.00 v Modrém domečku Řevnice.
Fotograf David Malec prodejní výsta-
vu, která bude ke zhlédnutí do 6. 1.,
uvede přednáškou a projekcí fotogra-
fií. Šárka HAŠKOVÁ
* Mikulášská nadílka pro děti se us-
kuteční 3. 12. od 17.00 v hlásnotře-
baňské sokolovně. (pef)
* Marek Dusil and Youg Blood a ka-
pela The Weltmeisters koncertují 3.
12. od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 60 Kč.  Michal STREJČEK
* Mikulášská taneční párty se koná
4. 12. od 20.00  v černošickém Clubu
Kino. Vstupné 50 Kč.  (mis)
* Mikulášskou diskotéku pořádá 5.
12. od 14.30 v Lidovém domě  Řevni-
ce taneční skupina Proměny. Připrave-
ny budou soutěže i zábava.            (lup)
* Prodejní výstavu můžete v sále Dr.
Fürsta Dobřichovice navštívit do 5.
12. K vidění i koupi jsou dekorace ze
sušených i umělých květin, keramika,
svíčky, vánoční výzdoba aj.         (pef)



Děti spaly ve škole, se skřítky
OSOVŠTÍ CAPARTI SE VYPRAVILI DO POHÁDKOVÉ ZEMĚ ZA VÍLAMI A STRAŠIDLY
Noc se skřítky strávili v osovské ško-
le místní školáci. Protože jsme už
zdatní čtenáři, můžeme si přečíst za-
jímavé knížky. Ti, kteří umí přečíst
teprve pár písmenek, zase umí číst v
obrázcích. Ale jak takový obrázek či
celá kniha vznikne a kdo ji vlastně
vymyslí? Protože nás nedávno nav-
štívili skřítkové Podzimníčci, vydali
jsme se po jejich stopách. Zjistili
jsme, že se s nimi přátelí spisovatel-
ka, ilustrátorka a grafička Vítězslava

Klimtová, která bydlí v nedalekém
Pičíně, a tak jsme se za ní rozjeli. 
Čekala na nás pohádková země se
spoustou skřítků, bludiček, víl a stra-
šidýlek. Netrpělivě jsme ale čekali na
paní spisovatelku. Její kamarád nám
prozradil, že je to i moc hodná čaro-
dějka. A opravdu! Vypravovala nám,
jak se se skřítky seznámila a ukázala
nám, jak vzniká obrázek. Za zvuku
písniček a našeho hudebního dopro-
vodu pod jejíma rukama vzniklo ně-

kolik obrázků, které naší škole věno-
vala. Mohli jsme obdivovat i spoustu
knih, které napsala a ilustrovala. 
Po návratu do školy jsme se naveče-
řeli a vydali se nějaké skřítky vyhle-
dat i do osovského parku. A opravdu
jsme je našli. Prozradili nám, že je
nedaleko ukrytý poklad. Společně
jsme ještě před školou vypustili lam-
pion štěstí a naplnili ho tajnými přá-
ními. Dozvěděli jsme se, že skřítci
rádi mlsají, a tak jsme jim schovali
do talířů drobečky od koláčů, které
nám maminky a babičky napekly.
Pak už zbývalo jen zalézt do spacáků.
Společně jsme si přečetli před spa-
ním, aby se nám lépe usínalo. 
Ráno nám nechali skřítkové odměnu
za drobečky a každý dostal diplom.
Prvňáčkové se pokusili vyrobit obyd-
lí pro skřítky a páťáci vyrobili i jed-
noho skřítka. Moc se jim díla poved-
la!   Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov 

Jarmark pomůže
dětem v Raspenavě
V neděli 12. 12. se od 15.00 v zámku
ve Svinařích uskuteční Adventní kon-
cert a jarmark spojený s besídkou
dětí. Přijďte nasát vůni adventu! Us-
lyšíte netradiční koledy v podání dětí
z MŠ Svinaře, koncert Collegium Ad-
libitum a pěvecké vystoupení herečky
Jany Vaculíkové. Pohodové chvíle si
můžete zpříjemnit svařákem a koupí
vánočních svícínků, perníčků a oz-
dob, jež pro vás připravují děti s ma-
minkami. Výtěžek půjde na nákup
vánočních dárků dětem z MŠ Raspe-
nava.    Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

V POHÁDKOVÉ ZEMI. Osovští ško-
láci si v pohádkové zemi spisovatelky,
ilustrátorky a grafičky Vítězslavy
Klimtové prohlédli skřítky, bludičky,
víly i strašidýlka. A také si zazpívali.

Foto Soňa KOCMANOVÁ

Všeradův kurýr
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PRVNÍ VÝSTAVA. V nedávno otevře-
né všeradické galerii M. D. Rettigové
byla zahájena autorská výstava kre-
seb, grafiky a plastik ze skla, akade-
mického malíře Jiřího Kubelky a jeho
dcery Zuzany (na snímku). Ta jde ve
šlépějích otce a studuje na Univer-
zitě Jana Evangelisty Purkyně v ate-
liéru skla u profesora Ilji Bílka. Výs-
tava se koná u příležitosti 50. naroze-
nin malíře, jehož tvorbu charakteri-
zuje perfektní kresba, ať už se jedná
o krajinu či erotikou prodchnutá
plátna. Výstava potrvá do 31. prosin-
ce, otevřeno je Út - Pá 9.00 – 16.00,
So - Ne 10.00 – 17.00.        Text a foto

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

NATÁČELI CD. Při osovské škole již druhým rokem funguje pod vedením Ale-
ny Packové dětský sboreček nesoucí název Muzikantík. Přes dvacet zpěváčků
má již první zkušenosti s veřejným vystupováním při různých příležitostech
školy i školky. Před pár dny ve studiu Domečku Hořovice nahrávali svoje první
CD. Seznámili se s prostředím, sledovali, jak se pracuje s mixážním pultem a
pak nazpívali své písničky. Velký dík patří Aleně Packové za nasazení, s jakým
se do náročné práce pustila a čas, který věnovala Muzikantíku, aby dětem spl-
nila sen každého zpěváka. CD má být pokřtěno na taneční zábavě MŠ 4. 12. v
Europajzlu na Vižině. Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 23/2010 (62)



Naše noviny 23/10 DĚTI, VŠERADICKÝ KURÝR, OD ČTENÁŘŮ, Strana 6

Osov – Úspěšnou premiéru má za
sebou nová hra Divadla ze stodoly
nazvaná Dá si někdo utopence?
Děj se odehrává kdesi v nebeské ho-
spůdce, kde se scházejí postavy čes-
kých dějin a debatují o všem mož-
ném. Také hledí dolů na svět, cože se
to tam děje. A jsou to převratné věci,
dole v Praze je totiž právě 17. listo-
pad 1989. 
Divadlo ze stodoly tentokrát přesíd-
lilo do jedné ze tříd staré osovské
školy, a tak kapacita hlediště byla
omezena 62 místy. Zájem však byl
mnohem mnohem vyšší, a tak sou-
bor v sobotu 13. 11. odehrál nejen
premiéru od 19, ale hned i první rep-
rízu od 21 hodin. Ani to neuspokoji-
lo všechny zájemce. 
„Přijeli lidé ze Řevnic na 19. hodinu.

Museli odjet, ale na devátou se vráti-
li. Odhadem 30 - 40 lidí čekat nech-
tělo a odešlo,“ prozradila pokladní a
uvaděčka Ludmila Kozáková. „Hru
proto budeme reprízovat minimálně
jednou během ledna.“
Velký ohlas měla divácká soutěž na
začátku, kdy diváci mohli hádat jaké
postavy českých dějin v komedii vy-
stupují. Líbily se i vtipné repliky a
původní písničky zpívané živě. 
„První část byla vtipná a svižná,“
řekla jedna z návštěvnic. „Druhá by-
la málo akční. Hodně tam zdržoval
Jan Ámos Komenský se svými před-
náškami.“ K tomu dodává představi-
tel Učitele národů a jeden z autorů
Jiří Hála: „Ano, celá hra není akční.
Děláme divadlo a ne Kobru 11.“

Josef KOZÁK

Barevný podzim inspiroval zadnot-
řebaňskou mateřskou školu ve všech
činnostech. Prožili jsme ho společně
se skřítky Podzimníčky a jejich ro-
dinkou v knize V. Klimtové - O skřít-
ku Drnovci. Využili jsme přírodní
materiál na výrobu skřítků, ježečků,
draků, mozaiky, porovnávání, měli
jsme ochutnávku ovoce a zeleniny. 
Koncem října se školka  proměnila v
hrad plný strašidelných bytostí na
Strašidláckém reji, kterým jsme os-
lavili hallowenský svátek. Děti se
vydováděly a zažily spousty legrace.
Vydlabali jsme si dýně, jež nás kaž-
dé ráno vítaly u vchodu do školy.       
Listopad prožíváme v pohádce,   se-
znamujeme se s hrady a zámky v na-
šem okolí. Jako první jsme 11. 11.
navštívili nedaleký zámek Svinaře.
Povozili jsme se v důlním vláčku a
zažili pravou zámeckou hostinu s os-
lavou narozenin. Po procházce v zá-
meckém parku jsme objevili kouzel-
né  světélko sv. Martina, který dětem
zanechal poklad v podobě zlatých
podkoviček.  Tradičně jsme absolvo-
vali cestu na hrad Karlštejn a v jeho
podhradí zavítali do muzea Betlémů.
Letos ještě navštívíme zámek Mní-
šek pod Brdy, kde nás čeká dětská
prohlídka s pohádkovými bytostmi.

Pro děti je nachystána i výtvarná díl-
na a výstava hraček. Na jaře by-
chom rádi navštívili náš největší a
nejznámější Pražský hrad. 
Teď už se těšíme na Mikuláše a na

nejkrásnější období v roce – Vánoční
svátky. Budeme vyrábět dárečky z
keramiky, vánoční přáníčka, chystá-
me vystoupení, kde děti předvedou,
co se naučily v uplynulém období.

Ráda bych poděkovala rodičům za
výbornou spolupráci a popřála krás-
ný zbytek podzimu a klidný advent.

Pavlína  NEPRAŠOVÁ,
Mateřská škola Zadní Třebaň

Caparti prožívají pohádkový listopad
DĚTI ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉ MATEŘINKY SE VOZILY DŮLNÍM VLÁČKEM A NAŠLY POKLAD SVATÉHO MARTINA

Kuchařky rozhodly: Týden bude barevný! 
SVAČINY I OBĚD BYLY POJATY JAKO VÝTVARNÉ DÍLO - SLADĚNÉ DO JEDNÉ BARVY...
Zaměstnankyně kuchyně liteňské
školy si pro nás připravily milé pře-
kvapení. Jeden týden na začátku. lis-
topadu byl barevný, svačina i oběd
byly pojaty téměř jako výtvarné dílo
– sladěné do jedné barvy. I kuchařky
se sjednotily do barevnosti pokrmu,
nechyběly ani apartní pokrývky hla-
vy příslušné barevnosti...
Pondělí bylo bílé, úterý žluté, středa
hnědá, čtvrtek červený a pátek zele-
ný. Děti i učitelé se snažili sladit do
barvy svým oblečením. Zároveň jsme
uspořádali i soutěž mezi třídami -
nejjednotnější barevnosti dosáhla 1.
třída s učitelkou Evou Jakoubkovou.
Zaměstnankyně kuchyně je odměnily
nanukovým dortem, který jim naser-
vírovaly jako překvapení v pátek po
svačině. Ostatní byli za snahu po-
chváleni a každý dostal lízátko. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Školáci pekli chleba
První listopadový den navštívila IV.
a VI. třída Základní školy Liteň Stře-
disko ekologické výchovy Toulcův
dvůr. Jejich řady posílily ještě žáky-
ně třídy VII. Čtvrťáci vsadili na os-
vědčený program Cesta ke chlebu.
Poznali, jak složitá a dlouhá je cesta
k upečení chleba. Seznámili se s obi-
lovinami, mlátili cepy a každý si ma-
lý chlebíček upekl.
Žáci VI. třídy zvolili program Kelt-
ské inspirace, aby si obohatili poz-
natky získané v hodinách dějepisu.
Keltové a jejich druidi byli znalci
přírody a jejích zákonitostí, uctívali
přírodní cykly i stromy a kameny.
Proto se žáci nechali keltskou mou-
drostí inspirovat, zamysleli se nad
svými vlastnostmi, vytvořili si man-
dalu z přírodních materiálů. Podle
Stromokruhu si každý vyrobil šablo-
nu »svého« stromu a natiskl si ji.
Některá dílka byla opravdu velmi
povedená.    Tereza VOBOŘILOVÁ,

7. třída ZŠ Liteň

ROZZLOBENÝ ŽIŽKA. Velký český vojevůdce likviduje rádio s německým
vysíláním. Foto Pavla VEPŘKOVÁ

VE SVINAŘÍCH. Zadnotřebaňští předškoláci se ve Svinařích projeli důlním vláčkem.        Foto Monika VAŇKOVÁ

VŠICHNI VE ŽLUTÉ. Liteňští školáci během barevného týdne soutěžili o co
nejjednotnější barevné oblečení. Vyhráli prvňáci. Foto Hana HAVELKOVÁ

Děláme divadlo, ne Kobru 11! vzkazuje »Komenský«
O PŮVODNÍ HRU DÁ SI NĚKDO UTOPENCE BYL VELKÝ ZÁJEM - OSOVSKÝ SOUBOR MUSEL HRÁT DVAKRÁT



Svatý Martin do Letů přivezl místo sněhu jaro
KRÁSNÉ POČASÍ I BOHATÝ PROGRAM PŘILÁKALY NA TRADIČNÍ POSVÍCENÍ STOVKY DIVÁKŮ

Lety – Jarní počasí panovalo během 10. letov-
ského posvícení, které se konalo 13. listopadu
na zdejší návsi. Skoro celý den svítilo slunko a
bylo příjemně teplo. A ani svatý Martin sníh a
zimu nepřivezl. 
Bohatý program posvícení začal v jedenáct hodin
dopoledne. K zabijačkovým pochoutkám vyhráva-
li Staropražští heligonkáři a po nich dechovka 12
Plzeň vedená Řevničanem Jindřichem Kolářem.
Nechyběl tradiční účinkující, kapela Třehusk. Její

trumpetista Alexandr Skutil tři hodiny po poledni
přivítal fanfárou svatého Martina na koni, tentokrát
hnědém. Martin (v civilu Tomáš Nolč) se znovuz-
voleným letovským starostou Jiřím Hudečkem při-
pil všem na zdraví svatomartinským vínem a jeho
průvodci pak rozdali dětem sladkosti.
Když svatá družina odjela, nastal čas pro vyhláše-
ní Ceny Našich novin 2010 určené lidem, kteří ne-
zištně pracují pro náš kraj. Vítězka Dagmar Rener-
tová z Řevnic diplom dostala od loňského laureáta
Miloše Chrousta. Petr Kozák, majitel firmy K+V
Elektro, která je partnerem Ceny NN, přidal obál-
ku s 5 000 Kč. 
Jako každý rok se také soutěžilo v pojídání koláčů.
Letos byl o soutěž obrovský zájem – děti musely
být rozděleny dokonce do tří věkových kategorií a
přihlásilo se i šest dospělých. Poté přišla na řadu
další kapela – netradiční cimbálovka Medicimbal z
Velkých Pavlovic. Kluci to opravdu rozjeli, nadše-
ní posluchači stáli u pódia, tleskali a zpívali, ani
nechtěli pustit muzikanty domů. „Určitě sem ještě
přijedeme,“ slíbili muzikanti Letovským.   

Na své si přišli milovníci hudby i ti, kteří chtěli
ochutnat domácí zabijačku řezníka Karla Šimpa-
cha z Neumětel. Přímo na návsi se vařila zabijač-
ková polévka a guláš, k dostání byly jitrnice i je-
lita. Po druhé hodině už bylo vše snědeno. Na
dračku šly i koláčky, oříšky, trdla či víno, pivo a
medovina.   Lucie PALIČKOVÁ

Poklad hlídala obrovská dýně
Výtvarná dílna, při které si malí i větší vyrobili
lucerničku nabo lampión, se konala 7. 11. U Kaf-
ků v Letech  Také jsme stihli vydlabat dýni. Poté
jsme vyšli do ztemnělého večera pěšinkou po hrá-
zi, jež byla lemována svíčkami. Ty nás dovedly ke
sladkému pokladu, který hlídala super obrovská
dýně. Odvážlivci si hned část pokladu nebojácně
ubrali a nastrkali do kapes, ne-li hned do úst.

Barbora TESAŘOVÁ, RC Leťánek, Lety

Na letovském cvičáku
dovádí šedesát štěňat
Každou neděli odpoledne se na
letovském cvičáku konají kurzy pro
štěňata. K vidění je velké množství
štěňátek, která si hrají a cvičí. Věřte
nebo nevěřte, lekcí se účastní přibliž-
ně šedesát psů. Máme velkou radost,
že je o naše kurzy velký zájem a niko-
ho neodmítáme. Na oploceném po-
zemku za protipovodňovou hrází tak
můžete vidět pestrou směsici všech
možných plemen včetně obyčejných
»voříšků«. Jestli nevěříte, přijďte se
sami v neděli odpoledne podívat.
Podrobnosti, informace a mnoho fo-
tografií najdete na webové stránce
www.kklety.cz. Alena VANŽUROVÁ,

Kynologický klub Lety

Nová zastupitelstva 
se teprve rozkoukávají
Vážení spoluobčané! Máme za sebou
všechna povolební vyjednávání a
volby nových starostů. V našem regi-
onu to bude znamenat spoustu změn.
Hodně změn bude i ve vedení našeho
regionu Dolní  Berounka. Věřím,že to
budou změny k lepšímu. Musíme pok-
račovat v započatých projektech, ale
také se rozhodnout pro projekty nové.
Jak v naší obci, tak ve všech okolních
se nová zastupitelstva teprve rozkou-
kávají. Čeká nás hodně práce, ale
dejte nám na uvedení nových opatře-
ní do praxe nějaký čas. Já jsem sice
ve funkci již čtvrté volební období,
ale v našem zastupitelstvu jsou čtyři
nováčci, a tak je to i v okolních ob-
cích. Všichni se budeme snažit o co
nejlepší výsledky naší práce. Mnoho
velkých projektů ale nečekejte. Celá
země musí šetřit a obce také. Každý
malý projekt bude úspěch.
Všem přeji krásné adventní období a
ve všech obcích krásné rozsvícené
vánoční stromečky.
Jiří HUDEČEK, starosta obce Lety TO JE DOBROTA! Na letovském posvícení malí i velcí soutěžili v pojídání koláčů. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Letovský zpravodaj
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Chystá se besídka i beseda
* Adventní dílna pro celou rodinu, při které si bu-
dete moci z přírodnin vytvořit adventní věnec, sví-
cínek nebo ozdobu na stromeček, se uskuteční 27.
11. od 15.00 v letovském sále U Kafků.    (bt)
* Mikulášská besídka bude pořádána 5. 12. od
16.00 v sále U Kafků. Dorazí Mikuláš, anděl i čerti,
připraveno bude mnoho her a tanečků. (bt)
* První pondělí v měsíci patří podvečer seniorům.
Na 6. 12. jsme nejen pro babičky a dědečky připra-
vili zajímavé povídání Jana Kříže o historii a sou-
časnosti Říma. Začínáme v 18.45 U Kafků. Podrob-
nosti najdete na www.letanek.cz (bt)

Aktuální informace o dění v Letech 23/2010 (6)

Pozor: Před Korejcem či Japoncem nesmrkejte do kapesníku!
V letovském sále U Kafků  se tento-
krát v rámci Klubu - Rádi si povídá-
me v Leťánku hovořilo na téma Čína
- Korea - Japonsko - Země  podobné,
avšak rozdílné. Už u vchodu čekala
překvapení: z  reproduktorů se linula
japonská hudba, na stolech byly při-
praveny čínské speciality a u regist-
račního stolku se na nás usmívaly
slečny v japonských kimonech. 
Přednášející  Doc. Dr. Petr Chrdle,
CSc. (ekoturista, nakladatel, nadše-
nec do Esperanta) během poutavé
přednášky promítal fotografie z cest
po Dálném Východě. Po úvodu věno-
vaném kultuře, historii a náboženství
všech tří zemí - se dostal k zajímavým
historkám ze života: jak stolují v Čí-

ně, Koreji, Japonsku, co je společen-
sky přípustné a co ne (pozor na smr-
kání do kapesníku před Korejcem či
Japoncem - to je vrchol neslušnosti!),
jak žijí, pracují a pečují o zahrádky.
Někdy jsme se zasmáli, jindy nám by-
lo smutno, ale hlavně jsme se všichni
bavili a dozvěděli mnoho nového.
Třeba jak se rozezná čínské, korejské
a japonské písmo, čím se liší příbor
japonský od čínského nebo korejské-
ho, že jsou různé druhy sezení pro
různé příležitosti, proč je v Japonsku
všude čisto atd. Už se těšíme na nové
přednášky pana docenta Chrdleho, ať
už o jeho oblíbeném esperantu, či po
návratu z další cesty do Číny. 
Markéta HUPLÍKOVÁ, RC Leťánek 

V KIMONECH. Návštěvníky besedy
o Dálném Východě vítaly dámy v ki-
monech.                         Foto ARCHIV
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Řevnická dětská lidová muzika No-
tičky se připravuje na sérii předvá-
nočních koncertů. Její součástí bude
stejně jako v minulých dvou letech
vystoupení v Rudolfinu, tentokrát s
Loveckým triem, s nímž soubor
přesně před rokem natočil své zatím
poslední cédéčko.
Předvánoční šňůru Notičky zahájí
28. listopadu, kdy pomohou rozsvítit
vánoční strom nadaci Václava a Lí-
vie Klausových na Pražském hradě.
„Z té dlouhé  série vystoupení se nej-
víc těším právě na tohle. Je tam nád-
herná sváteční atmosféra, samí milí
lidé a k tomu všemu samotné prost-
ředí Pražského hradu je samo o sobě
tak výjimečné, že každá akce zde
pořádaná je mimořádným zážit-
kem,“ svěřila se vedoucí malých No-
tiček Pavla Petrová.
První prosincový den se kapela před-
staví na Staroměstském náměstí ve
společném vystoupení s Ewou Far-
nou, poté zahraje na soukromé akci

v kostele sv. Šimona a Judy a na sva-
tou Barboru vystoupí na vánočních
trzích na řevnickém náměstí. O den
později bude spolu s Loveckým

triem, dámským sborem z Domažlic
a osmdesátkou trubačů účinkovat v
proslulém Rudolfinu.
Zbrusu nové koledy v úpravách Saši

Skutila, Honzíka Martínka a Pepy
Fialy pak Notičky ještě jednou za-
hrají na Staroměstském náměstí a
poté i pro uzavřenou společnost na
dobříšském zámku. Oproti letům mi-
nulým však vynechají tradiční miku-
lášský koncert. „Místo toho bude 19.
12. vánoční koncert v Karlíku, kde
se představí celé Notičky se svým
přes hodinu dlouhým programem. Je
na co se těšit, vystupovat budou i ty
nejmenší, tříleté děti,“ řekla vedoucí
souboru Lenka Kolářová. Tento kon-
cert Notičky věnují kamarádům z
občanského sdružení Náruč a dět-
ského domova v Letech.

Jan FLEMR, Notičky, Řevnice

Notičky zahrají na Hradě i v Rudolfinu
ŘEVNICKOU DĚTSKOU LIDOVOU MUZIKU ČEKÁ TRADIČNÍ »ŠŇŮRA« PŘEDVÁNOČNÍCH VYSTOUPENÍ

Společný koncert s Loveckým triem v Rudolfinu, který 5. prosince
naváže na CD s písněmi s mysliveckou tématikou, bude uvádět hereč-
ka a zpěvačka Pavlína Filipovská, která už s Notičkami spolupraco-
vala na cédéčku Tuláček liška. 
„Osobně jsem se ale s Notičkami tehdy nepotkala. Oni nazpívali písničky
k pohádce a já jsem dotočila text,“ řekla Filipovská, která neskrývá obdiv
k malým muzikantům. „Takovýto dětský soubor je ve výhodě, jen co ně-
kam přijdou. Jsou kvalitní, ladí, je to opravdu soubor pěstovaný s velkou
péčí a zasvěceně,“ dodala.
Zatímco Notičky jsou díky minulým vánočním koncertům s cimbálovou
muzikou Hradišťan v Rudolfinu skoro jako doma, pro Filipovskou bude
prosincové vystoupení premiérou v tomto koncertním svatostánku. „Bu-
de to poprvé, kdy vstoupím na ta slavná prkna, kam jsem chodila jako
divák a obdivovatel. Mám z toho posvátnou hrůzu. Radovat se budu, až
dozpíváme poslední koledu. Pak si oddechnu a budu šťastná, jestli se to
povede,“ řekla Pavlína Filipovská. Jan FLEMR, Notičky, Řevnice

Domeček bude hostit
vánoční výstavu
Druhá vánoční prodejní výstava
umělců z okolních obcí se od 10. do
12. prosince bude konat v galerii
Modrého domečku Řevnice. 
Ráda bych z výstavy vytvořila tradici
a každým rokem  přizvala několik no-
vých tváří. Loni zde vystavovalo pět
lidí, letos je nás osm. Ke zhlédnutí či
koupi bude keramika, malovaná trič-
ka, hedvábné šátky, tři druhy šperků
a brože Hany Dleskové. Já se věnuji
výrobě šperků ze stříbra a korálků,
ale letos vystavuji spíše symbolicky a
dávám prostor dalším šperkařkám -
Monice Kopecké a Markétě Hury-
chové s textilními šperky. Denisa
Ozanne vytváří užitkovou a okrasnou
keramiku s originálními jemnými
barvami, Lucie Jiroušová vánoční
vazby. Markéta Novotná, která mi s
organizací výstavy pomáhá, maluje
na bavlněná trička i na hedvábí, stej-
ně jako Vlasta Ježdíková.  

Andrea KUDRNOVÁ, Karlík

Vyrábíte Betlém? Půjčte nám ho do Ořecha!
Místní kulturní Spolek v Ořechu pořádá každoročně výstavu Betlémů. To dělá
leckde leckdo. Tato výstava je však neobvyklá. Jsou na ní vystaveny pouze
Betlémy vytvořené lidmi žijícími na Karlštejnsku a blízkém okolí. Jsou tu tedy
díla nejen z Ořecha, ale i Nučic, Třebotova, Černošic a dalších obcí. Pokud si
i vy vyrábíte doma Betlém, a byli byste ochotni ho na výstavu (17. - 19. 12.)
zapůjčit, přihlaste se na www.spolekorech.cz. Výstava je spojená s dalším pro-
gramem a navštíví ji vždy stovky lidí. Vladimí GLASER, Ořech

POSLEDNÍ BRIGÁDA. Poslední letošní brigáda se na liteňském fotbalovém
hřišti konala 6. listopadu. V 8 hodin ráno se na hřišti objevili první tatínci-
brigádníci a když se jejich počet rozrostl, mohlo se pokračovat s rozšiřová-
ním dětského koutku. Liteňské děti se tak od první listopadové soboty mohou
houpat na novém pružinovém houpadle. S pomocí multikáry zapůjčené od
OÚ Liteň byla navezena antuka do rozběhové dráhy doskočiště, za pomoci
volejbalového oddílu Sokolu Liteň se pokračovalo v čištění prostoru okolo
sokolovny a fotbalového hřiště od křoví a současně se s vedoucím floorba-
lového oddílu plánovaly terénní úpravy. Zvládlo se i zazimování trampolíny,
které bylo zatím jen plánováno. Tentokrát se oproti minulé brigádě do práce
moc nezapojovaly děti, protože většinu času trávily zkoušením kolotoče, na-
opak maminky byly s tvořením svačin aktivnější, takže se část připraveného
pikniku nestihla sníst. Text a foto Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Oddychnu si až po poslední koledě

Pomozte nám! prosí
Náruč, upečte koláče
Kdo chce pomoci občanskému sdru-
žení Náruč k získání peněz, které bu-
dou použity na podporu handicapo-
vaných zaměstnanců Modrého do-
mečku v Řevnicích a dětí i dospělých
ve Stacionáři v Dobřichovicích, má
šanci. Stačí doma upéci oblíbený ko-
láč nebo slané pečivo a během pátku
3. 12. je donést do kavárny Modrý
domeček. Možnost předat upečené
sladkosti je ještě v sobotu 4. 12. od
8.00 do 9.00. Tentýž den je bude Ná-
ruč prodávat na vánočních trzích v
Řevnicích. Všem zúčastněným pře-
dem děkujeme.      Šárka HAŠKOVÁ, 

o. s. Náruč, Řevnice
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Poberouní - Nový jízdní řád Čes-
kých drah začne platit 12. prosin-
ce. Některými vlaky se z naší trati
bez přestupu dostanete až do Úval.
Na trati Praha - Beroun přes Řevnice
a Zadní Třebaň už nenajdete ani je-
den osobní vlak s označením »1.2.«.
Znamená to, že od poloviny prosince
mají z naší tratě zmizet starší panto-
grafové jednotky řady 451 a 452 vy-
ráběné v šedesátých letech ve Va-
gónce Tatra Studénka. Nový jízdní
řád bohužel nerozlišuje, zda budou
osobní vlaky naší tratě sestavovány
výhradně z nových jednotek City
Elefant (řada 471) nebo bude opět
některý ze spojů Praha Radotín -
Praha hl. n. tvořen starými rychlíko-
vými soupravami, které z hlavního
nádraží krátce po příjezdu pokračují
jako dálkový rychlík směřující na
východ republiky. 

Posunutí taktu
Každá změna jízdního řádu znamená
na naší trati posunutí taktu. Ve směru
do Prahy budou osobní vlaky odjíž-
dět z Berouna ve 29. a 59. minutě,
první ve 3:59, poslední ve 22:59.
Odjezd ze Zadní Třebaně bude ve
42. nebo 12. minutě, z Řevnic ve 45.
a 15. minutě, z Dobřichovic ve 49.
nebo 19. minutě. Lokální vlaky Řev-
nice - Praha nasazované v ranní a
odpolední špičce pracovního dne bu-
dou odjíždět v páté a třicátépáté mi-
nutě, bez ohledu na fakt, zda ve Vše-
norech, Mokropsích a Chuchli zasta-
vují, či tudy projíždějí.

V opačném směru se připravte na
odjezdy z Prahy hl. n. ve 45. nebo
15. minutě, ze Smíchova v 53. nebo
23. minutě, ze Řevnic v 18. nebo 48.
minutě a ze Zadní Třebaně ve 21. a
51. minutě. Vlaky vložené do mezi-
taktu v pracovní den (Praha hl.n. -
Praha Radotín, Praha hl. n. - Řevni-
ce) budou odjíždět z Prahy hl. n. v
nultou nebo třicátou minutu, ze Smí-
chova v osmou nebo třicátouosmou

minutu. První vlak do Berouna odje-
de z Prahy hl. n. ve 4:15, poslední v
0:15. Podstatnou novinkou je pře-
chod osobních vlaků na trať směr
Kolín. U několika spojů jedoucích
ráno a odpoledne z Berouna nachází-
me v JŘ poznámku, že končí v Úva-
lech. Některé osobní vlaky Praha -
Beroun jsou také výchozí z Úval, to
však platí jen v pracovních dnech. O
víkendech budou osobní vlaky z Pra-

hy, které mají poznámku »Úvaly«,
výchozí jen z Prahy hl. n. Domnívám
se, že šestiminutový pobyt na hlav-
ním nádraží nebude stačit na srovná-
ní případných zpoždění vzniklých na
kolínské trati a nepravidelnosti či ná-
sledky provozních poruch se budou
příliš často přenášet na vlaky pokra-
čující do Berouna.

Do Lochovic beze změn
Trať 172 Zadní Třebaň - Lochovice
téměř nedoznala změn. Z řádu však
zmizely časové údaje Podbrdského
motoráčku, který vozil zájemce o
jízdu historickým vozem o letních
nedělích za tarif Klubu železničních
cestovatelů. Nostalgický vlak opět
pojede, a to ve stejném období, v po-
dobných časech a se stejnou četností
jako v roce 2010. Jeho jízdné i tabul-
ku s časovými údaji najdete na
www.kzc.cz po kliknutí na oranžový
čtverec »Podbrdský motoráček«.
Pravidelné vlaky lochovické lokálky
budou vyjíždět ze Třebaně ve 25. mi-
nutu liché hodiny počínaje 5:25, od-
polední a večerní takt bude zajištěn
pěti vlaky odjíždějícími v sudou ho-
dinu (poslední spoj ve 22:25 v pra-
covní den, o víkendech ve 20:25). V
opačném směru je zachována odjez-
dová 26. minuta z Lochovic i systém
taktu tak, jako dosud. Odjezdy na
úseku Vižina - Běleč se uskuteční o 1
minutu dříve, příjezd do Zadní Tře-
baně rovněž o 1 minutu dříve.
Změny JŘ vstoupí v platnost 6. břez-
na a 20. června 2011.            Jan SUP

POJEDE I NAPŘESROK. Historickým motoráčkem se na trati Zadní Třebaň
Lochovice budete moci svézt i v roce 2011. Foto NN M. FRÝDL

Některé vlaky pojedou až do Úval
NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČESKÝCH DRAH ZAČÍNÁ PLATIT 12. PROSINCE, STARÉ »PANŤÁKY« DEFINITIVNĚ ZMIZÍ
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K r á s n á  n o v á  k o l a ! 

Nevíte, co k Vánocům?
Rádi vám poradíme!

Nabízíme vše pro rybáře, vaše domácí
mazlíčky, na pečení cukroví a jiné.

Možnost zakoupení dárkových poukazů.
Těšíme se na vás!

SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ 
Miroslav JELÍNEK

Komenského 124, 252 30 Řevnice

Přenechám zavedený obchod 
s dárkovým zbožím 

v Řevnicích na náměstí, »Ve statku«.
Bez odstupného, za velmi 

výhodných podmínek.

Kontakt: 724 065 299, 777 675 130

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží. 

Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic
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S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Dočtete se o
nich v Našich novinách. Dnes se už
potřetí věnujeme zakladateli Ligy
lesní moudrosti Miloši Seifertovi,
jenž před druhou světovou válkou
žil v Zadní Třebani.                    (NN)
Roku 1930 přijímá lesní jméno Woo-
wotanna, které má původ v jazyce
indiánského kmene Dakota a zname-
ná spravedlnost, upřímnost či pocti-
vost. Na jaře 1931 se Miloš Seifert
vzdal náčelnictví Ligy lesní moud-
rosti a od té doby již o woodcraftu
nepsal.  V létě se ještě zúčastnil své-
ho posledního tábora, který se konal
ve srubu Walden pod Smrekovicou.  
Za své rebelství byl v roce 1933 - ja-
ko šestačtyřicetiletý - předčasně pen-
zionován a odchází do ústraní. O Vá-
nocích v roce 1936 do Prahy přijíždí
s manželkou zakladatel woodcaftu
Ernest Thompson  Seton, s nímž se
Miloš Seifert osobně setkává.
Zneuznaný Seifert stále čekal na sa-
tisfakci (které se mu ale nakonec ne-
dostalo) v politických  zmatcích.  Na

sklonku 1. republiky – v létě 1938 –
koupil zámeček Kněžice u Sušice,
kde chtěl v přilehlém parku zřídit or-
nitologickou rezervaci a základnu
woodcraftu. Mnichov, následná ně-
mecká okupace i jeho postupující
nemoc mu však už nedovolily tento
projekt realizovat.  
Začátek druhé světové války (jako
přesvědčený pacifista) snášel Miloš
Seifert velmi těžce a poslední roky
svého života vážně onemocněl. Pe-
čovala o něho sestra v Bechyni,  kde
3. prosince 1941 zemřel na mozkový
nádor, aniž jeho úmrtí ve válečném
čase veřejnost zaznamenala. Přesto-
že je o něm známo, že byl ženatý
(manželka Antonie?), bližší informa-
ce o jeho rodinném životě se mi zji-
stit nepodařilo. 
Jméno Miloše Seiferta se v době to-
tality stalo stejně nevhodné jako
jméno A. B. Svojsíka a bylo vyma-
záno z tehdy vydávaných slovníků či
encyklopedií. Stejný osud a zákazy
postihly i organizace, kterým zasvě-
til svůj život.  V roce 1990 byla Liga

lesní moudrosti obnovena. Zůstala
věrná svým kořenům, u kterých be-
zesporu stál před téměř sto lety právě
Miloš Seifert. Jak je psáno na jejich
webových stránkách: „Táboření a
činnosti ve volné přírodě představují
nosný pilíř její činnosti, protože mají
magický účinek na lidskou duši.
Společně s řadou »drobných« prožit-

ků se podílejí na vytváření světa přá-
telství, který pak formuje lidský cha-
rakter.“  
Dodejme, že celá řada trampů prošla
svého času Ligou lesní moudrosti
stejně jako jiní některým ze skaut-
ských oddílů Junáka, kde získali vz-
tah k přírodě. (Pokračování) 

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Do Číny se vypravil nedávný pos-
lanec, obyvatel Zadní Třebaně Jan
Schwippel. O své cestě sepsal re-
portáž, kterou budeme postupně
otiskovat v Našich novinách. (NN)

Peking nás přivítal zvláštní směsí ar-
chitektury. Jednak staré »stalinistic-
ké« (jejímž typickým příkladem je
největší náměstí na světě Tian’an
Men s úhlopříčkou dlouhou 1 km,
kde voják před Maovým mauzoleem
třímá samopal československé výro-
by), jednak supermoderní (zde mož-
no jmenovat např. olympijský areál s
»Ptačím hnízdem«).
Přece jen jsem se raději nechal okou-
zlit monumentálností staveb vztahu-
jících se k dávnější historii. Zde nel-
ze neuvést největší stavební celek v
Číně - komplex Chrámu nebes. Za-
ujal mne rozlehlostí, z jednotlivých
staveb pak vyvýšené obětiště s ma-
gickou devítkou v mnoha obměnách,
císařská nebeská klenba a Zeď oz-
věn, Most rumělkových schodů a tři
brány, Síň modliteb za dobrou skli-
zeň a mnoho dalšího. Neméně okou-
zlující je komplex Zakázaného měs-
ta. Bývalo považováno za »střed svě-
ta« a je tu prý 9999 místností. Čís-
lovka má symbolický význam, pro-
tože nebe má místností 10 tisíc a os-

tatně znak pro toto číslo zároveň
znamená »nekonečno«. Areál je pro
změnu největším komplexem dřevě-
ných staveb na světě. Na tomto místě
nutno dodat, že »ahistoričtí« Číňané

si nepotrpí na autenticitu a mnoho
staveb bylo v rekordním čase před
olympiádou nejen znovicírováno, ale
dokonce zkrátka nově postaveno a
dnes září novotou. Někdy až příliš... 

Díky četbě románu Tajný deník císa-
řovny (poslední císařovna Cch-si,
jež vládla namísto formálního císaře
Kuang-süho) jsem byl vtažen do
minulosti zde i v půvabném komple-
xu Letního paláce. Tady císařovna s
dvorem ráda pobývala, věnovala se
radovánkám např. na své – dnes už
poněkud zašlé - mramorové lodi,
kterou si pořídila z peněz určených
pro modernizaci flotily a hledala zde
útočiště. Také sem uvrhla do »domá-
cího vězení« císaře Kuang-süho. 

Nejdelší kolonáda
Prošli jsme zde údajně nejdelší kry-
tou kolonádou v Číně, která má být
replikou nejdelší vymalované arkády
na světě. Originál zničily v době
Kulturní revoluce Rudé gardy. 
Další »nej« byl »největší lamaistický
chrám na světě mimo Tibet« s mno-
ha budovami a typickými sochami
Buddhy, zvonem a bubnem a dalšími
náležitostmi buddhistických chrámů,
které jsme pak během cesty viděli v
různých obměnách ještě několikrát.
V komplexu stojí za zmínku zejmé-
na osmnáctimetrová socha Buddhy
ze santalového dřeva - prý největší
socha Buddhy z jednoho kusu dřeva
na světě. (Pokračování)

Jan SCHWIPPEL, Zadní Třebaň

LOĎ CÍSAŘOVNY. Mramorová loď poslední císařovny Cch-si v komplexu
Letního paláce nedaleko Pekingu. Foto Jan SCHWIPPEL

Maa »střeží« československé zbraně 
BÝVALÝ POSLANEC JAN SCHWIPPEL SE V ČÍNĚ SEZNAMOVAL S PROBOUZEJÍCÍM SE DRAKEM - 2)

Zneuznaný Woowotana se satisfakce nedožil
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 14)
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Lety v Podlesí vedly 3:0, prohrály 3:4
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní - Podzimní mistrovská
fotbalová sezona skončila. Vesměs
nadprůměrné výkony podává no-
váček v 1. A třídě - Dobřichovice.
Naopak se nedaří Zadní Třebani,
která je na chvostu okresního pře-
boru, ani Litni, jež je ve třetí třídě
předposlední. (NN)

S. DOBŘICHOVICE - 1. A třída
Dobřichovice – Petrovice 2:0
Branky: Debnár, Kalivoda
Za slunečného počasí předvedli hrá-
či obou celků v posledním podzim-
ním mistráku nadprůměrný výkon.
Domácí úvodní nápor nevyužili, ale
ve 21. minutě Debnár ve vápně pro-
kličkoval přes tři protihráče a křiž-
nou střelou otevřel skóre. Domácí
obrana byla tentokrát bezchybná a
rychlé protiútoky hostí zachytávala.
Dobřichovice byly celý zápas lepší,
ale uklidnění přinesla až 83. minuta,
kdy se trefil Kalivoda.                (oma)
Tuchlovice - Dobřichovice 3:1
Branka: Smiovský
Ačkoliv na půdě druhého celku ta-
bulky předvedly Dobřichovice nej-
lepší podzimní výkon, přehrávaly
domácí a hrály superpohledný fot-
bal, na body nedosáhly. Proti byl sk-
vělý domácí gólman, který chytil i
nemožné. (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
Podlesí - FK Lety 4:3
Branky: Jůna 2, Rosenkranz
Hosté dokázali promrhat tříbrankové
vedení. Domácí měli první poločas
mírnou převahu, ale branky stříleli
hosté, Jůna po samostatném úniku v
19. minutě a Rosenkranz ve 40. mi-
nutě. Druhý poločas začal náporem
domácích, ale v 55. minutě unikl Jů-
na a zvýšil na 0:3. Domácí nerezig-
novali a během tří minut snížili na
jednobrankový rozdíl. O 3 minuty
později bylo vyrovnáno, a v 67. mi-
nutě otočili domácí skóre utkání na

4:3 z penalty. Hosté v závěru si vy-
pracovali šance, ale bez efektu. Jak
je možné prohospodařit tříbrankové
vedení?! Podobný kolaps se odehrál
v Žebráku. Jiří KÁRNÍK

LETY, dorost - krajská 1. A třída
Nové Strašecí - FK Lety 3:3
Branky: Koudela, Wrobel, Girga
Hosté šli do vedení v 5. minutě, do-
mácí do poločasu vyrovnali. Na ko-
nečných 3:3 Lety vyrovnaly v 82.
minutě. Domácí byli bojovnější,
hosté fotbalovější, ale nezachytal jim
brankář. Jiří KÁRNÍK

OZT - okresní přebor Beroun
Zdice B – OZT 3:2
Branky: Bacílek, Prosický
V souboji týmů ze spodních pater ta-
bulky začali lépe domácí a už v 9.
minutě se ujali vedení. Za pár minut
bylo vyrovnáno, když střelecké trá-
pení protrhl Bacílek. Domácí šli opět
po standardní situaci do vedení, na-
víc se OZT zranil gólman a do brány
musel kapitán Palička. Ten za chvíli
nato kapituloval, když neměl tváří
tvář domácímu útočníkovi šanci. Ve
2. poločase se hostím naskytla velká
šance, když byl vyloučen domácí ka-
pitán, ale prakticky žádné šance si
nevytvořili. Až dvě minuty před kon-
cem se prosadil Prosický, ale na vy-
rovnání už bylo málo času. Třebaň je
bohužel v tabulce okresního přeboru
poslední. (Mák)

SK ŘEVNICE - III. třída
Řevnice – Holubice 2:3
Branky: Škvor, Škarda
Vypadalo to na pěknou kanonádu -
výsledek poločasu byl totožný s tím
konečným. Řevnickým borcům se
závěr podzimu vůbec nevydařil a
patří jim osmá příčka s obrovskou
bodovou ztrátou na čelo.          (Mák)

LITEŇ - III. třída
FC Liteň - Karlštejn 3:4
Branky: Eliášek 2, Rys
Zápas se hrál v Zadní Třebani. Přes-
tože Liteňští vedli už 2:0, Karlštejn
zápas dokázal otočit. Litni patří po
podzimu předposlední místo, za ní je
jen Vižina.         Miloslav KLIMENT

Nohejbalistům kraloval
celek AVE Elektro
V sobotu 13. listopadu se na hřišti
řevnické házené konal již 9. ročník
narozeninového nohejbalového tur-
naje. Osm  družstev předvedlo kvalit-
ní rekreační sport. Všichni si pochva-
lovali především krásné počasí - bylo
takové teplo, že jsme ani neotevřeli
rum, který se obyčejně přidává do
čaje pro zahřátí. Družstva byla roz-
dělena na dvě skupiny, které určily
nasazení do pavouka. Vítězem se sta-
lo neznámé družstvo AVE Elektro,
které prohrálo jediný set s družstvem
Trhováků. Ve finále porazili kvalitní
trojku Kajmanů jednoznačně 3:0. Tr-
hováci si spravili chuť v boji o třetí
místo a celkem v pohodě porazili 3:1
družstvo IQ OUVEY složené - jako
jedno z mála - z Řevničáků. Druhá
kompletní řevnická trojka byla sesta-
vená z mladých házenkářů. Z nich byl
také vyhlášen nejmladší účastník
Jenda Štech. Naopak nejstarším byl
Pepa (Šéne) Kubiska.
Děkuji všem, kteří si přišli zahrát,
sponzorům, kteří pomohli s cenami,
skupině neslyšících, kteří pomohli s
organizací.          Petr HOLÝ, Řevnice

Na zimní závody
dorazilo 257 cyklistů
Dne 20. 11. se v Letech konal cyklis-
tický závod Winter Trans Brdy. Ráno
to vypadalo, že bude celý den pršet,
ale pak vysvitlo sluníčko a závodníci,
kterých se zúčastnilo 257, měli nako-
nec krásný den.
Trať byla bahnitá a bylo trošku ná-
ročné pro rozhodčí v cíli rozeznat
startovní čísla. I když byly podmínky
obtížné, nikdo se nezranil. Nedojelo
pouze 13 závodníků - buď měli de-
fekt, nebo jim došly síly.
Absolutním vítězem se stal Jan Škar-
nitzl s časem 1:39:10, druhý dojel Ji-
ří Hudeček ml., třetí Pavel Gonda.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži do 30 let: Jan Škarnitzl
Muži 31 – 40 let: Tomáš Kozák
Muži 41 – 50 let: Ladislav Bodó
Muži nad 51 let: Václav Kocian
Ženy do 30 let: Šárka Vejvodová
Ženy 31 – 40 let: Eva Hašková
Ženy nad 40 let: Jana Konopová
Dětských závodů se zúčastnilo pouze
11 dětí - všechny byly odměněny.

Ivana MELICHAROVÁ, Lety

Když mi bylo 23 let a potřeboval
jsem posílit trénink na lyže, vymyslel
jsem slalomový běh mezi smrky v le-
se. Protože se mi samotnému běhalo

špatně, zrodil se závod. V sobotu 6.
listopadu se konal už potřicátépáté.
Na start se postavilo 55 závodníků.
Nejvíc bylo mužů, mládeži se do lesa
nechtělo. Vítězi jednotlivých katego-
rií se stali: Tereza Buchalová, Lukáš
Květoň, Petra Zdráhalová, Kryštof
Vávra, Kateřina Mandlíková, Petr
Holý junior, Petr Veselý. V ženách
obhájila prvenství Lenka Kvasničko-
vá před Kamilou Máchalovou a Ale-
nou  Čermákovou. Letošní dlouhá
trať s několika záludnostmi byla pro
pět »dospěláků« nezvládnutelná - by-
li diskvalifikováni. V kategorie přes
50 let uspěl Josef Beneš, jenž předbě-
hl mě i Václava Zdráhala. Vítězství a

putovní plaketu si odváží do Prahy
Jan Pávek, druhý byl Petr Čermák, 3.
obhájce vítězství z minulých ročníků
Jiří Buchal.        Petr HOLÝ, Řevnice
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Uzávěrka čísla 21. 11. 2010.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek na nádraží;
Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, obchod U Jelínků, nákupní středisko,
Potraviny Nosek, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  

Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;
Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, Infocentrum; 

Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; 
Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod; Osov: Květinářství.
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Mládeži se do lesa nechtělo
LESNÍ SLALOM SE V ŘEVNICÍCH BĚHÁ UŽ TŘICET PĚT LET

Vítězky 35. ročníku Lesního závodu
slalomu.       Foto David NĚMEČEK

PRVNÍ SEZONA. Premiérovou sezonu mají za sebou třebaňští mladší žáci,
kterým patří ve skupině A okresního přeboru se ziskem 12 bodů 8. místo. To
je při vyrovnanosti soutěže slušná pozice. Text a foto Jiří PETŘÍŠ

V Řevnicích se bude
hrát několik turnajů
Řevnice - Několik tenisových tur-
najů se v nejbližších dnech či týd-
nech bude hrát v hale Sportclubu
Řevnice, za Lidovým domem.
27. 11., 8.45 okresní přebor muži       
4. 12., 8,30 okresní přebor ml. žáci
4. 12, 14.00 okres. přebor ml. žákyně 
5. 12., 13.45 okres. přebor minitenis
11. 12., 18.00 B dorostenky
18. 12., 8.30 D starší žáci
18. 12., 13.30 D starší žákyně
19.12., 13.00 minitenis
Na turnajích  třídy D doporučuje tre-
nér Michal Mottl účast i hráčům niž-
ší věkové kategorie. (pef)


