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Cena výtisku 7 Kč

Boj »malých« obcí
o státní peníze vrcholí
STAROSTA ŘEVNIC JEDNAL S MINISTREM KALOUSKEM
Poberouní - Boj malých obcí, včetně těch v Poberouní a na Podbrdsku, o větší příjmy z rozpočtu vrcholí. Pokud bude přijata novela
zákona o rozpočtovém určení daní,
kterou zpracovalo ministerstvo financí, »zbohatnou« středočeské obce o víc než dvě miliardy korun.
Bouřlivé reakce i rozhořčení vyvolaly diskuse starostů s poslanci a senátory na toto téma, které se konaly ve
všech krajích. Rychtáři si vyslechli
známá fakta: čtyři největší města Praha, Brno, Plzeň, Ostrava dostávají ze
státního rozpočtu mnohem víc peněz,
než ostatní. Praha má zaručeno 30 tisíc korun na obyvatele ročně, menší
obce asi 6 800 Kč!
Pražského jednání starostů se středočeskými poslanci a ministrem financí
Miroslavem Kalouskem se před pár

dny zúčastnil starosta Řevnic Libor
Kvasnička. „Návrh mininstra financí
je pro nás jistota, ale záleží, jak dopadne ve vládě a v parlamentu. Jsem
optimista, věřím, že dobře,“ říká řevnický rychtář, podle něhož by o změně rozdělování daní mohl rozhodnout
postoj ODS. Ta až dosud hájila zájmy čtyř největších měst. „ Zdá se mi,
že je to na dobré cestě, už i ODS je
pro změnu,“ dodává Kvasnička, jenž
koncem září v Praze absolvoval pochod na podporu přijetí novely o rozpočtovém určení daní. Z téhož důvodu visí na řevnické radnici vlajka Sdružení místních samospráv ČR. Stejnou vyvěsili i v Hlásné Třebani. „Mrzí mě, že se změna zákona o rozpočtovém určení daní protahuje,“ řekl
hlásnotřebaňský starosta Vnislav Konvalinka. (Dokončení na str. 11)
(pef)

David doprovodil na hřiště Robinha z AC Milán
Zadní Třebaň –
Zážitek na celý
život má za sebou šestiletý Zadnotřebaňan David Hochmal. Při
zápase Ligy mistrů mohl 6. prosince v Praze vidět zblízka fotbalisty Viktorie Plzeň i hvězdy
slavného italského týmu AC Milán. Jednoho z
borců Milána,

HVĚZDY. Slavní fotbalisté (zleva)
Seedorf, Pato a Robinho, před kterým stojí David.
Foto ARCHIV

Klíma o Vánocích peče
krůtu, má svůj recept

VÍM, CO CHCI! „Co si přeju pod stromeček? Obvykle nic, ale stejně dostanu něco, co nepotřebuju. Letos konečně vím, co chci: Nové hands free
k novému mobilu!“ říká reportér
Josef Klíma z Dobřichovic.
(pef)
(Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Brazilce Robinha
s číslem 70, dokonce »dovedl«
před zápasem na
trávník. „Každého hráče někdo doprovodil,
mně se to moc líbilo. Ale byl jsem
tam jen chvilku,“
řekl Davídek po
zápase, který pro
Plzeň skončil úspěšně – s AC Milán uhrála remízu 2:2.
(lup)

NA TRZÍCH. Adventní trhy se v těchto dnech konají leckde po okolí. Na těch
řevnických první prosincovou sobotu se na pódiu vystřídali žáci ZUŠ, místní
pěvecký sbor i dětské folklorní soubory Klíček, Proměny a Notičky (na snímku). (Adventní čas viz strany 2, 4 a 5)
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Úspěch »podbrdských« tanečnic: čtvrté na Mistrovství světa
Halouny, Svinaře – Skvělé čtvrté místo z Mistrovství světa v Show Dance
si domů, »pod Brdy«, přivezly Kateřina Melounová z Haloun a Marina Stropková ze Svinař.
Tanečnice klubu R.A.K.
Beroun Melounová se Stropkovou, letošní mistryně
Evropy z Bělehradu, potvrdily, že dětská choreografie Čertův mlýn se může počítat mezi nejlepší na
planetě. Ve finále Show
Dance World Championships v Německu získaly
4. místo! Přání přivézt medaili i z Mistrovství světa
jim uniklo o vlásek!

Podbrdské tanečnice, soutěžící ve věkové kategorii
8 - 11 let, i jejich kamarád-

ky z formace se opravdu
zapotily. Do německé Riesy se sjelo 2 600 závodní-

ČTVRTÍ NA SVĚTĚ. Choreografie Čertův mlýn získala
na Mistrovství světa 4. místo.
Foto Tony MAHER

ků z více než 20 zemí světa a 5 kontinentů. Mistrovství světa je pro tanečníky
nejvyšší metou, a tak se
Kačka s Marinou před
soutěží připravovaly téměř
denně, a to i o víkendech.
Co je vlastně show dance?
Jde o disciplínu uměleckého předvedení tance, která
využívá hlavně techniku
jazz dance, modern dance
a klasiky (balet). Cílem
choreografie je zaujmout
tanečním uměním, dějem i
zajímavými kostýmy. Autorem choreografie a zároveň trenérem děvčat je Jan
Liška z R.A.K. Beroun.
Lucie PALIČKOVÁ
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Liteňští školáci zvládli dvě »směny«
O PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI VYSTUPOVALI V KARLŠTEJNĚ I V LITNI, STIHLI TAKÉ PRODÁVAT SVÉ VÝROBKY

Letošní advent je nejdelší možný,
protože Boží hod vánoční připadá na
neděli. Máme tedy na těšení času
dost a začátek se nám opravdu vydařil. Takhle pro liteňské školáky začalo čtyřtýdenní čekání na Ježíška.
V poledne 27. listopadu jsme se sešli
v karlštejnské restauraci U Janů, kde
jsme se chystali na naše vystoupení
na Karlštejnském královském adventu. Byli jsme součástí bohatého
programu, v němž nechybělo zpívání, tance či vystoupení rytířů.
Žáci liteňské školy měli připravena
tři vystoupení. Nejmladší děti pod
vedením paní učitelky Malé předvedly pásmo vánočně–zimních básniček, písničkovou pohádku měli nacvičenou čtvrťáci s paní učitelkou
Pavlyšynovou. Na závěr se představil pěvecký sbor pana učitele Krutského. Celým programem naší školy
provázela, nutno dodat, že s moderátorskou jistotou a půvabem, žákyně
7. třídy Kristýna Cajthamlová.
V Karlštejně jsme měli svůj stánek s
vlastními výrobky. Za pultem se stří-

»Pavián« hostil první
Adventní jarmark

Přípravy na Vánoce jsou ve Svinařích v plném proudu. Nejdříve se konalo ve školce tradiční vití adventních i závěsných věnců a výroba ozdob. Děkujeme těm, kteří akci zorganizovali a zajistili vše potřebné chvoj, ozdoby, stuhy...
Následující sobotu se poprvé uskutečnil Adventní jarmark v halounské
hospodě U Paviána. Akce to byla
krásná, děti i dospělí si mohli vyrobit věnce, svícínky, zkusit plstění nebo ochutnat horký domácí mošt. K
vidění a ke koupi bylo mnoho - od
koření, vína, perníčků, medu a keramiky až po háčkované či plstěné výrobky. A komu vyhládlo, ten si přišel
také na své. Vedle skvělé nabídky
hotových jídel bylo k mání pečené
prase s křenem (rožnící se na zahrádce hospody), podávaly se domácí bramborové a škvarkové placky.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

VE STÁNKU. Mladí prodejci ve stánku liteňské školy na Karlštejnském královském adventu vydělali přes 4 000 Kč.
Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

dali Adam, Monika, Vojta, Lukáš, Michal a Veronika, kteří se v roli prodejců osvědčili. Pro Klub přátel školy získali přes 4 tisíce korun.
Okolo druhé odpolední hodiny jsme
se z Karlštejna přesunuli do Litně,
kde nás čekala »druhá směna«. Městys Liteň, SDH, ZŠ Františka Josefa
Řezáče a Domeček Hořovice společně pořádaly rozsvěcení stromečku. I
když počasí vůbec nepřipomínalo
blížící se Vánoce, před školou se sešli lidé všeho věku, aby se společně
začali na svátky těšit. Starosta obce
Karel Kliment přivítal návštěvníky,
školáci předvedli svá vystoupení, Domeček Hořovice nachystal vyrábění
vánočních ozdob spojené se zdobením stromku. Děti, jež se učí tančit s
Monikou Klimentovou, si připravily
rolničkový tanec. Byl to krásně prožitý den a ten, kdo si ho nechal ujít,
přišel o kulturní zážitek. Návštěvníkům se u nás, doufám, líbilo a za naši
školu děkuji všem, kteří nás přišli podpořit. Monika ŠMOLCNOPOVÁ,
7. třída ZŠ Liteň

Na konci stezky rodiny čekalo peklo. I nebe
V sobotu 3. 12. se v lesním areálu
Višňovka nad Vinařicemi konal Čertovský vrch 2011. Na 50 rodin s dětmi zde prožilo zábavné chvíle při plnění pekelných úkolů, jako jsou čertovská skládačka, stavba ohniště či
hledání cesty v pekelném bludišti. Cílem stezky bylo peklo plné čertů, kde
se ukázala statečnost a čisté svědomí účastníků. Nechybělo ani »nebe«, kde Mikuláš s anděly naděloval
dárečky za statečnost. I letos si přišly na své maminky a babičky, které
se zúčastnily soutěže O nejchutnější
buchtu. Mezi nejpovedenější výrobky patřila buchta pí Nejedlé, Kellerové, Nedbalové a Laňové. Soutěžní
vzorky jsme ochutnali v teple adventní dílny při výrobě zdobení perníčků a svícnů. Děkujeme rodičům a
dětem za pomoc při organizaci akce.
Eva KNOPOVÁ, Liteň
Foto NN M. FRÝDL

Do příště se polepšíme! slibovaly děti čertům
MIKULÁŠSKÉ OBCHŮZKY, NADÍLKY A BESÍDKY SE KONALY V CELÉM POBEROUNÍ I NA PODBRDSKU

Poberouní - Rozličnou podobu
mělo u Berounky či pod Brdy Mikulášské nadělování.
(NN)
V sobotu 3. 12. se v hasičské zbrojnici v Zadní Třebani konalo mikulášské odpoledne se soutěžemi a nadílkou. V Mikulášském pětiboji se utkaly týmy mladých hasičů, dospělých
hasičů a rodičů. Soutěžilo se ve stolním tenise, uzlování, skládání puzzle, vyrábění vánočních řetězů a znalostech z požární ochrany.
Odpoledne mělo velmi příjemnou atmosféru – bylo připravené občerstvení, spoustu dobrot přinesly i maminky. Vše vyvrcholilo příchodem
Mikuláše a jeho družiny. Děti dostaly balíčky sladkostí a za vítězství v
pětiboji krásný dort od paní Chlaňové. Ani ostatní družstva neodešla s
prázdnou. Nakonec na mladé hasiče
čekal čertovský poklad za celoroční
snažení. Všichni se výborně bavili až
do večera.
Ema MALÁ,
SDH Zadní Třebaň

DĚTEM ZPÍVAL HELEKAL. Mikulášské vystoupení zpěváka Jiřího Helekala
zhlédly děti ze Základní a mateřské školy v Zadní Třebani. Umělec s manželkou v převleku čertů sehráli mikulášsko-čertovské scénky, pohádky s maňásky a zapěli pár písní. „Předvánoční čas je pro nás vždy náročný. Vstáváme v
pět hodin a domů se vracíme za tmy. S vánočním pásmem jezdíme po celé republice,“ svěřil se Helekal s tím, že navštěvují hlavně školy a domy mládeže
či seniorů. (pef)
Foto ARCHIV

V Bělči se každý rok pro děti v místní klubovně konala mikulášská zábava, letos ale bylo vše jinak: Mikuláš
děti navštívil přímo v jejich domech.
Protože v Bělči nyní žije čtrnáct rodin s menšími dětmi, měli Mikuláš,
čert a anděl co dělat, aby je všechny
obešli. Děti byly překvapené, vylekané, leckteré si poplakaly. Za básničku nebo písničku byly odměněny, ty
zlobivější slíbily, že se do příště polepší. Veronika HÁJKOVÁ, Běleč
Mikulášská ve Svinařích
V pátek 2. prosince vpodvečer byla
pro děti z mateřské školy a vůbec celých Svinař i Haloun připravena Mikulášská nadílka v halounské hospodě U Zrzavého paviána. Návštěvnost byla opravdu veliká - u Mikuláše na klíně se vystřídalo celkem padesát čtyři dětí, které recitovaly nebo
zpívaly. Velké poděkování patří rodině Vrbových, L. Vrátného, Mirovských a panu M. Vrátnému.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Letošní podzim mě zavál do Náruče
DOBŘICHOVICKÝ STACIONÁŘ MÁ NOVOU ŘEDITELKU, ŘEVNIČANKU MARTINU HAZUKOVOU
Dobřichovice - Dobřichovický stacionář Náruč má novou ředitelku sympatickou a zajímavou Řevničanku Martinu HAZUKOVOU.
Co nového se ve stacionáři chystá
a jaké jsou vize »paní šéfové«?
Martino, můžeš říct něco o sobě ?
Pět let žiji v Řevnicích na stejném
břehu, na kterém sídlí Stacionář občanského sdružení Náruč. Obrazně
řečeno - na břehu pomáhajících pro-

né. Jsou mezi námi introverti i extroverti, lidé snící i pragmatici, schopní
i neschopní. V našem stacionáři se
můžete setkat se všemi emocemi,
schopnostmi i nevyužitým potenciálem. Jedním si jsem ale skoro jistá,
bude to upřímné, bez cenzury. Proto
většina dobrovolníků, přátel, kteří nám
pomáhají a podporují nás, jsou nejen
lidé dobré vůle, ale jednají bez přetvářky. Jsou schopni ocenit upřímnost našich klientů, byť je někdy trochu náročné ji slyšet. Těchto lidí si v
občanském sdružení Náruč moc vážíme.
Helena PELIKÁNOVÁ

Klíma peče krůtu...

(Dokončení ze strany 1)
Štědrý den trávíme tradičně já,
manželka a syn Kryštof (dcera Kristýna s manželem žijou jinde) přípravou kapra, salátu a stromečku, přičemž si pouštíme koledy a popíjíme
něco hřejivého. Obvykle se pohádáme, protože jsme vystresovaní, že
všichni už večeří, jen my ne. Pak se
zase udobříme, navečeříme a když
přijede Kristýna s manželem, rozdáme si dárky. Přes den navíc připravuju krůtu na Hod boží podle svého
speciálního receptu. Hlavní veřejná
oslava se pak koná 25. 12. v dobřichovické restauraci Na Schůdkách,
kde se sejdou kamarádi, spoluhráči
z kapely a do rána zpíváme. Takže
klasické Vánoce, které přeju i čtenářům NN - až na tu obligátní hádku!
Josef KLÍMA, Dobřichovice
HODOBOŽOVÁ KRŮTA
- vlastní recept Josefa Klímy
Krůta se jemně vytře česnekem a vycpe nádivkou. Ta se skládá z mletých
ořechů (místo strouhanky), napůl
hovězího, napůl vepřového masa,
majoránky (hodně), soli, pepře, česneku (lehce). Pojivem je plnotučná
hořčice a 1 syrové vejce - vše patří
přiměřeně smísit a upéct s podléváním do křupava. Když se krůta rozkrojí, vyleze z ní vlastně taková sekaná, která se krájí na kolečka a přikládá na talíř. K tomu se spotřebuje
zbytek štědrovečerního salátu a případně vařené brambory nebo knedlíky. Někdy se nádivka drolí, což jí
neubírá na kvalitě.

Strom na návsi už svítí

PANÍ ŘEDITELKA. Nová »šéfová« dobřichovické Náruče.
fesí pobývám už dlouho. Během studia vysoké školy a psychoterapeutického výcviku jsem pracovala v organizacích podporující zrakově postižené. Nyní pracuji ještě v organizaci
podporující ohrožené děti a mladé lidi v občanském sdružení Lata.
Kde jsi se vzala v Náruči?
Do stacionáře mě zavál letošní podzim. Je to pro mě jiný způsob práce,
ale velmi zajímavý. Vnímám potřebu
individualismu, stejně jako věřím v
sílu sounáležitosti a vzájemné podpory. To jsou hlavní důvody, proč tu
jsem: individuální podpora i přístup
ke klientům a propojenost života stacionáře, kolegů a jejich rodin, jež
jsou spoluúčastni na jeho chodu.
Jaká je vize propojení s komunitou?
Právě v propojení s místní komuni-

Foto ARCHIV

tou vidím velkou možnost a výzvu,
obohacení pro nás všechny. Integrovat některé naše klienty lze spíše na
úrovni fantazie. Ale otázka může
znít i tak, zda se my, zdraví, schopní
integrace na mnoha úrovních a oblastech sociálního života, chceme
podílet na něčem, co má smysl a zapojit se, byť třeba symbolicky, do života těch, kdo se integrovat chtějí,
ale není to v jejich schopnostech.
A jde to?
Chci věřit, že ano. Pokud od setkání
nebo návštěvy ve stacionáři očekáváte víc než od jakékoliv jiné návštěvy, budete možná zklamáni. Děti a
mladí dospělí se zdravotním postižením jsou na různých úrovních vývoje i schopností. Ale v běžné společnosti je to obdobné, jen měřítko je ji-

Zadní Třebaň – Živo bylo na zadnotřebaňské návsi v podvečer 2. 12.
Místní lidé se zde v hojném počtu
sešli při slavnostním rozsvícení vánočního osvětlení a stromku. K příjemné atmosféře přispěly koledy, jež
na trubku zahrál Jarda Němeček,
rozdováděné děti i svařené víno, čaj
a občerstvení. „Je hezké takhle se sejít a popovídat si, člověk má hned vánočnější náladu,“ ozývalo se z davu.
Dva dny nato zavítal do Třebaně Mikuláš s družinou. Zábavné odpoledne pořádal Obecní úřad, který dětem
obstaral balíčky a adventní kalendáře, se Společenským domem, program připravilo Rodinné centrum Babočka. Děti dováděly při sportovních hrách, zpívaly a vyráběly svíčky z jablek i brambor. Řevnická taneční skupina Proměny předvedla
čertovský tanec a Mrazíka.
(lup)

TROUBIL JARDA. Při rozsvěcení vánočního stromku zatroubil Jarda Němeček. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Před spaním máme opět komu vyprávět pohádku!
ŘEVNICKÁ RODINA ZROSTLÍKOVA MÁ V HOSTINSKÉ PÉČI JEDENÁCTILETÉ DĚVČÁTKO Z DĚTSKÉHO DOMOVA
Řevnice - Vedoucí řevnického tanečního souboru Proměny Ivana
Zrostlíková je ráda, když je kolem
ní živo. A tak když jí vlastní děti
odrostly, zasedla rodinná rada a
odsouhlasila hostinskou péči děvčátka. Od té chvíle ke Zrostlíkovům patří i jedenáctiletá Helenka.
„Není to adopce, ani pěstounská péče. Je to možnost pro děti z dětského
domova, které nejsou právně volné
(jejich vlastní rodiče o ně jeví zájem
alespoń jednou za rok ) vyzkoušet si,
jak funguje normální rodina,“ vysvětluje Ivana.
Jak se dostali právě k Helence? Výběr prý byl jasný. „Rok k nám do
Proměn chodila tancovat holčička z
dětského domova. Když jsme se dozvěděli, že existuje možnost brát si ji
na víkendy, rozhodli jsme se hned,“
popisuje »hostinská« maminka.
S Helenkou tráví Zrostlíkovi nejen
víkendy, ale třeba také prázdniny a
dovolenou. „Ráda pracuje v domác-

S HELENKOU. Ivana Zrostlíková (vpravo), její dcera Lenka (s miminem).
Mezi nimi Helenka, kterou mají v hostinské péči. Foto Petra FRÝDLOVÁ

nosti, takže spolu vaříme, luxujeme,
poklízíme. Před Vánocemi jsme samozřejmě pekli cukroví. Když vyjde
čas, nebo je zrovna nějaká kulturní
akce, rádi na ni společně vyrazíme,“
uvedla Zrostlíková.
Na svátky však spolu nebudou - ty
Helenka jako každy rok stráví u svého tatínka. „Ježíšek jí ale dárečky
přinese i pod náš stromeček a společně si uděláme Vánoce dodatečně,“
upřesňuje náhradní mamka s tím, že
díky Helence se vrátila o pár let nazpět. Doma prý oprášili nejrůznější
společenské hry a před spaním mají
opět komu vyprávět pohádku.
„Helenka je skromná, za všechno
velmi vděčná a doufáme, že je u nás
štastná! Hostitelskou péči bych doporučila každému, komu už odrostli
potomci a zastesklo se jim po dětské
hravosti či vděčnosti. Dětí je spousta
a rodin málo...,“ uzavírá se slzami v
očích Řevničanka Ivana Zrostlíková.
Petra FRÝDLOVÁ
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Notičky v »opeře« zpívaly jako o život
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA Z ŘEVNIC CHYSTÁ VÁNOČNÍ KONCERT S HANDICAPOVANÝMI MUZIKANTY
Praha – Mimořádný zážitek mají
za sebou členové dětské lidové muziky Notičky. Na svátek sv. Mikuláše se stali součástí velkého sboru
doprovázejícího kapelu The Tap
Tap a její hosty během mikulášského koncertu. Ten se odbýval ve
Státní opeře a v přímém přenosu
jej vysílala Česká televize.
Notičky spolu s Pražským smíšeným
sborem a sborem La Grande Bande
doprovodily zpěv Ondřeje Hejmy,
Dana Bárty, Kamila Střihavky, Xindla X, Marka Ebena a dalších.
„Byl to pro nás opravdu mimořádný
zážitek - nejen samotný koncert, ale
i náročné přípravy, které mu předcházely,“ uvedla vedoucí Notiček
Lenka Kolářová s tím, že na zkouškách děti strávily tři dny. V početném sboru však lidoví zpěváci z
Řevnic nezanikli – díky nepřehlédnutelným krojům i díky tomu, že
zpívali »jako o život«.
S kapelou The Tap Tap se Notičky
nerozloučili na dlouho: 20. prosince

totiž společně vystoupí v pražském
Rudolfinu na koncertě Velká vánoční
jízda. Sem si Notičky navíc pozvali
další dva hosty – Ondřeje Hejmu a
Báru Basikovou. „Program bude jistě stejně strhující. Jak členové The
Tap Tap, tak Notičky budou hrát a

zpívat s nasazením a chutí,“ řekla
vedoucí Notiček s tím, že originální
podobu koncertu dodají moderátoři
Ester Kočičková a Ladislav Angelovič z Tap Tapu.
Koncert má benefiční charakter, je
věnován klientům a zaměstnancům

Kina v okolí

KINO LITEŇ

16. 12. 18.00 KOCOUR V BOTÁCH

KINO ŘEVNICE

14. 12. 20.00 DOMŮ NA VÁNOCE
16. 12. 20.00 ALOIS NEBEL
17. 12. 16.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
17. 12. 20.00 KAMARÁD TAKY RÁD
28. 12. 20.00 RODINA JE ZÁKLAD
STÁTU

KINO MÍR BEROUN
10. 12. - 15. 12. 17.30 (So-Ne 20.00, Čt
17.30 a 20.00) OCELOVÁ PĚST
12. 12. 20.00 NEVĚSTINEC
13. 12. 13.45 LEGENDA O SOVÍCH
STRÁŽCÍCH
13. 12. 20.00 LOVCI HLAV
14. 12. 20.00 NEVĚSTINEC
15. 12. 15.30 ALOIS NEBEL
16. 12. - 18. 12. 15.30 (Pá 17.30)
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
16. 12. - 19. 12. 17.30 (Pá 20.00, Po
18.30) MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL
17. 12. - 18. 12. 20.00 U2 3D
20. 12. - 21. 12. 17.30 (St 18.30) NIC
PROTI NIČEMU
20. 12. 20.00 MILOVANÍ
22. 12. - 23. 12. 18.30 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
25. 12. - 27. 12. 17.30 TWILIGHT
SÁGA: ROZBŘESK - 1.ČÁST
25. 12. - 26. 12. 20.00 ANONYM
27. 12. 20.00 ČERNÁ VENUŠE

CLUB KINO ČERNOŠICE

13. 12. 20.00 DLUH
20. 12. 20.00 I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

KINO RADOTÍN

13. 12. 18.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D
13. 12. A 16. 12. 20.30 HRANAŘI
14. 12. 18.00 MICIMUTR
14. 12. 20.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
15. 12. 18.00 POUPATA
15. 12. A 17. 12. 20.30 MISSION
IMPOSSIBLE: GHOST PROTOCOL
16. 12. 18.00 MÉĎA BÉĎA 3D
17. 12. 16.00 PEJSKOVÉ MILIONÁŘI
17. 12. A 22. 12. 18.00 VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
18. 12. 15.45 LOUSKÁČEK - PŘÍMÝ
PŘENOS MOSKVA
20. 12. 18.00 POUPATA
20. 12. 20.00 TURÍNSKÝ KŮŇ
21. 12. 18.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
21. 12. 20.30 VĚC: POČÁTEK
22. 12. 20.30 LŮNO
27. 12. 18.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D
27. 12. 20.30 PŮLNOC V PAŘÍŽI
28. 12. 18.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
28. 12. 20.30 MISSION IMPOSSIBLE

KLÍČEK V JEDNOM KOLE. Folklorní soubor Klíček z Řevnic se v adventu
nezastaví - 3. 12. tančil na řevnických vánočních trzích (na snímku), minulou středu na Staroměstském náměstí v Praze. Foto Romana SOKOLOVÁ

Děti si uspořádaly vlastní Jarmark
Dětský vánoční Jarmark se konal 10.
prosince v areálu zámku Dobřichovice. Počasí si s námi na začátku trochu pohrálo, ale později svítilo sluníčko. Zboží, které je na Jarmarku k
dostání, děti samy vyrobí i prodají. A
přitom pomohou - dětem. Výtěžek totiž putuje do stacionáře Náruč a jiných charitativních projektů. Jarmark každoročně provází vystoupení
dětí - z umělecké školy, dramatického kroužku, Dětského domova v Letech i sboru Chorus Angelus. K mání

byly lístky do tomboly připravené
žáky II. stupně ZŠ, velký úspěch sklidil kovářský mistr, který kolem sebe
stále měl hrozen dětí. Svezení se na
koni či pečení vánoček je tradice,
stejně jako placky od skautů. Na závěr sehrálo Malé divadélka Praha
pohádku O Sněhurce. Atmosféra dětského Jarmarku byla i letos příjemná. Děkuji všem, bez jejichž pomoci
by tento charitativní projekt nemohl
existovat. Na shledanou za rok!
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Vánoce, ty swingové, vypuknou už 16. prosince

Nezapomenutelný večer plný překvapení, pohody a skvělé jazzové muziky v
podání Golden Big Bandu Praha pod vedením Petra Soviče můžete prožít
16. 12. v černošickém Club Kině, kde se koná koncert nazvaný Swingové
Vánoce v Černošicích. Zavzpomínáte si na vánoční jazzové a swingové evergreeny i na nestárnoucí melodie, jež dobyly svět. Zazní jazzová a swingová
klasika: skladby Jaroslava Ježka, Glena Millera, Counta Basieho, Karla Vlacha, Duka Ellingtona... Dvouapůlhodinová show, při níž budete do děje vtaženi i vy, začíná ve 20.30, vstupné je 150 Kč. Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Rak zahrál pro řevnické kino
NA BENEFIČNÍM KONCERTU SE VYBRALO TŘICET TISÍC
Benefiční koncert pro řevnické kino
uspořádal 2. 12. TJ Sokol Řevnice a
občanské sdružení Gong. Zaplněný
sál aplaudoval kytarovému virtuosovi Štěpánu Rakovi, jenž zahrál písně z nových alb věnovaným vůním a
Vánocům, i pěveckému souboru Chorus Angelus. Od diváků se podařilo
vybrat 15 000 Kč, dalších 15 000 vynesla adopce sedaček. Peníze budou
použity na modernizaci kina. Co nevidět budou již všechny filmy jen na
digitálním nosiči. Změna promítací
technologie vyžaduje nákladnou modernizaci, na níž nejsou peníze. Nepodaří-li se je sehnat, kino skončí.
Možností, jak pokrýt náklady na instalování digitálního zvuku, je více:
z dotací, z adopce sedaček, či právě
z akcí podobných benefičnímu koncertu.
Petr KOZÁK, Řevnice

POMOHL KINU. Štěpán Rak na benefičním koncertu. Foto ARCHIV

občanského sdružení Náruč a Modrý
domeček. Vstupenky je možné objednat na www.noticky.cz.
Pavla PETROVÁ

Tipy NN

* Průvod sv. Lucie půjde 13. 12. v
17.30 ze zahrady ZUŠ Černošice k
místní lávce. Akce vyvrcholí pouštěním světýlek po Berounce.
(pab)
* Poprocková kapela Prowizorium
zahraje 15. 12. od 20.00 v Club kině
Černošice.
(vš)
* Výstava dětské keramiky se v ZŠ
Komenského Černošice uskuteční
16. 12. od 16.00 do 19.00 a 17. 12.
od 9.00 do 13.00. Pavel BLAŽENÍN
* Vánoční výstava betlémů je ke zhlédnutí od 16. do 18. 12. v Pensionu
U Barona Prášila Ořech. Na vernisáži 16.12. od 18.00 zahraje a zapívá
soubor HUKOT.
(gla)
* Vánoční trhy se zvonem přání a
kulturním programem se od rána 17.
12. konají na náměstí v Mníšku pod
Brdy. Na tentýž den připravil mníšecký zámek od 16.00 do 18.00 podvečerní prohlídky s bílou paní a andělem.
Jana DIGRINOVÁ
* Veršovanou vánoční hru Tomáše
Vůjtka O tom slavném narození uvedou 17. 12. od 16.30 na zámku v
Dobřichovicích děti z místního dramatického kroužku Kukadlo. (vlc)
* Černošická skupina Timudej vás
zve na svůj vánoční koncert do místního Club kina. Uskuteční se 17. 12.
od 20.30.
(vš)
* Maňáskové divadélko Cukrářka
Barborka bude k vidění 18. 12. od
15.30 v Sokolovně Hlásná Třebaň.
Vstupné 50/30 Kč.
(vac)
* Pohádku Máma s tátou v podání
Divadla Husy na tahu hostí 18. 12.
od 16.00 sál Zámečku Řevnice. (pef)
* Adventní koncert dětského pěveckého sboru Chorus Angelus se
koná 18. 12. od 17.00 v Club kině
Černošice.
(vš)
* Vánoční prodejní výstava potrvá
v Modrém domečku Řevnice do 22.
12. Ke koupi jsou malovaná trika a
šaty, hedvábné šátky, oděvy, šperky i
keramika.
Šárka HAŠKOVÁ
* Ke společnému zpívání koled se
obyvatelé Hlásné Třebaně u kapličky na místní návsi sejdou 23. 12. v
18.00 hodin.
(mif)
* Fotografii si můžete pořídit na výstavě snímků Jaromíra Macury Kuba, která je do 23. 12. k vidění v
Modrém domečku Řevnice. (šah)
* Rybovu Českou mši vánoční budou společně zpívat Řevničané 24.
12. od 13.00 před místním Modrým
domečkem.
Šárka HAŠKOVÁ
* Štědrovečerního vytrubování, na
které potřiadvacáté vyrazí muzikanti
kapely Třehusk, se můžete 24. 12.
zúčastnit v Zadní Třebani. Sraz je ve
20.30 u lípy vedle Jednoty.
(mif)
* Rybova mše vánoční zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie Černošice 24. 12. od 22.00. Od 24.00 se
v černošické modlitebně církve Českobratrské koná Půlnoční bohoslužba.
(pab)
* Česká mše vánoční J. J. Ryby v
nastudování souboru Ludus Musicus
a jeho hostů zazní 24. 12. od 23.00 v
kostele Karlík.
(vlc)
* Vernisáž výstavy fotografií a obrazů Mirka »Kolji« Straky se v restauraci Galerie Řevnice uskuteční
26. 12. od 15.00. Výstava potrvá do
30. 12. Miroslav KRATOCHVÍL
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Jančařík bude zpovídat
Štěpánovou, zahraje virtuos

Vánoční Zámecký večer moderovaný Petrem Jančaříkem se v Galerii M. D. Rettigové Všeradice koná
16. prosince od 18 hodin. Kromě herečky a moderátorky Báry Štěpánové přijede ještě Filip Zaykov,
mladý a nadaný houslový virtuos, který večer zahájí. Vystoupí také dětský pěvecký sbor Muzikantík.
Soutěžit tentokrát budeme o nejlepší linecké cukroví. Vstupné 150 Kč. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Koniklec vystavoval v Litni
V liteňské knihovně se konala tradiční předvánoční
výstava. Klienti sociálního zařízení Koniklec Suchomasty si i letos připravili mnoho krásných výrobků.
Žákům ZŠ Liteň, kteří výstavu navštívili, se velmi líbily keramické kočky, lampičky a ozdoby na stromeček. Zaujaly nás i dřevěné podnosy zdobené ubrouskovou technikou, jako stvořené na nedělní snídani do postele.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Padlá jabloň zatarasila silnici

Skuhrov - Strom, který padl na silnici mezi Skuhrovem a Litní, vyjeli 5. 12. brzy ráno odstranit
řevničtí profesionální hasiči.
Jabloň ležela přes celou vozovku - silnice byla zcela
neprůjezdná. „Kmen i větve jsme rozřezali a cestu
uklidili,“ uvedl hasič Pavel Vintera.
(mif)

SOUTĚŽE NA DISKOTÉCE. Na mikulášské diskotéce ve Všeradicích si děti kromě nadílky užily také
všelijakých soutěží.
Foto Mirka SUCHÁ

Mikuláš naděloval ve Všeradicích i v Osově
VE VŠERADICÍCH SE KONALA MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA, DO OSOVA DORAZILI ČERTOVŠTÍ UČNI
Mikulášská diskotéka pro nejmenší, která se konala první prosincovou sobotu ve Všeradicích, se náramně vydařila. Přišlo několik desítek dětí a zábava se pořádně rozjela hned od začátku. Prckové
soutěžili i s rodiči a odnesli si domů spoustu cen.
Na závěr přišel Mikuláš s čertem, kteří za krásnou

Vižinští se sešli u stromečku

básničku rozdávali dětem sladkosti. Sem tam ukápla i nějaká ta slzička, na kterou ovšem caparti
rychle zapomněli při tancování a pouštění bublin z
bublifuku. Poděkování si zaslouží obecní úřad a
pan hospodský za ceny i sladkosti.
Po mikulášské diskotéce následovalo divadelní
představení Dá si někdo utopence?, které sehráli
členové osovského Divadla ze stodoly. Bylo to fajn
- dorazilo dost lidí a dobře se bavili. Po hře, která
trvala asi hodinu a půl, herce odměnili bouřlivým
potleskem.
Mirka SUCHÁ, Všeradice

O dva dny později dorazily kouzelné bytosti i do
Osova. V noci na 5. prosince se čerti ženili a dopoledne toho dne přišli čertovští učni na praxi do
osovské školy. Mikuláš se třemi anděly a tlupou
čertů zamířili nejdřív do školky, kde v dětech byla
malá dušička a naslibovaly hory doly. Pak přišli na
řadu školáci. I tam někteří utrousili slzičku, ale
protože je většina dětí ve škole hodná, tak si čerti
do pekla nikoho neodnesli - i když snaha byla.
Mikuláš nadělil všem svého čokoládového bratříčka.
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

V Hatích prvně slavili začátek
adventu, zpívali koledy

KOLEDY ZNĚLY VIŽINOU. Ve Vižině se 2. 12. uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromku
u obecního úřadu. Rok od roku se přijde podívat
víc lidí, kteří se v adventní době rádi sejdou, zazpívají si a popovídají. Místní amatérští muzikanti
nacvičili několik vánočních koled a k jejich radosti
pozvání ke společnému hraní přijali muzikanti ze
staropražské kapely Třehusk. Ti do Vižiny pospíchali rovnou z vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze. Děti za zvuku trubky a Tiché noci
přinesly ke stromečku kouzelná světýlka, prskaly
prskavkami a svítily kouzelnými tyčinkami. Všichni
zpívali a popíjeli vánoční čaj, ti odrostlejší si ho
vylepšili »zahřívadlem«. Nakonec zahrály na flétny i piano děti a po společném zavolání na Ježíška se stromek rozzářil. Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Kamil HRZAL

V neděli 27. 11. se první adventní neděle premiérově slavila také v Hatích. Nechybělo občerstvení
- káva či svařené víno pro zahřátí, pivo, klobásy,
linecké cukroví a jiné dobrůtky. K poslechu hrály
a zpívaly Anna Hlinková, Jana Říhová s Lucií Tauchenovou, skupina Merry Christmas a dětský soubor z Hatí. Anna Hlinková zahrála na flétnu šest
vánočních koled, Jana s Lucií zpívaly vánoční píseň, děti zpívaly a skupina Merry Christmas hrála
koledy.
Anna HLINKOVÁ, 9. třída ZŠ Liteň
P. S.: Vánoční stromeček se rozsvěcel večer.

Z podbrdského kraje
* Vánoční besídky se můžete zúčastnit 15. 12. od
16.00 v klubu Betlém Lochovice. Její součástí bude soutěž o nejlepší cukroví a zpívání koled. (bak)
* Vánoční trhy se konají 19. - 22. 12., vždy od
10.00 do 16.00 na statku v Lochovicích.
(bak)
* Obrázky Ivy Hüttnerové jsou v Galerii M. D.
Rettigové Všeradice k vidění do 31. 12. Otevřeno
je út – pá 9 – 16, so – ne 10 – 17.00.
(syš)
* Muzeum pravěku ve Všeradicích lze navštívit v
úterý, čtvrtek i pátek od 8 do 12 a od 13 do 15.00,
ve středu od 8 do 13 a od 15 do 17.00. V sobotu a
neděli dle dohody na tel.: 311 684 281.
(pef)

DĚTI U HRADU. Svatomartinská světýlka ozářila
v pátek 25. listopadu Všeradice. Děti putovaly noční vsí, vypustily oblíbené lampiony štěstí a nakonec plnily úkoly u kouzelného hradu. Tady na ně
čekal Svatý Martin a víla Martinka, od kterých caparti dostali dárečky. Holky a kluci se pak zahřáli
vytrvalou jízdou po hradní klouzačce nebo teplým
čajem, jejich maminky pro změnu svařeným vínem.
Za podporu děkujeme p. Zimovi, všem ostatním za
účast a již nyní se těšíme na příští rok!
Text a foto Hana ZIMOVÁ, Všeradice
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Mladí vyráběli Soptíky, starší sbírali šrot
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ HASIČI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ PROŽILI AKCEMI NABITÝ PODZIM
Mladí anii starší zadnotřebaňští hasiči nezahálejí. Dvě schůzky mladých
hasičů jsme věnovali halloweenské
výzdobě. Dlabali jsme dýně i cukety,
vystřihovali strašidelné puzzle a vyráběli obrázky ze semínek a koření.
O podzimních prázdninách jsme se
vydali na výlet do Prahy. Nejprve
jsme zhlédli krásné představení Hurvínkův popletený víkend v Divadle
S+H. Po vydatném obědě jsme přes
Letnou došli k znovuotevřenému Národnímu technickému muzeu, které
jsme prozkoumali od podlahy ke stropu. Celý výlet jsme vyplňovali pracovní list s otázkami k místům, která
jsme navštívili. Nejlepší řešitelé byli
odměněni tužkami, přívěšky či zápisníčky s Hurvínkem a Máničkou.
Na další schůzce jsme se rozděleni do
třech skupin podle věku v hasičárně
věnovali teoretické průpravě. Trénovali jsme uzly, topografické značky a
grafické znaky požárního náčiní.
Družstvo starších k těmto tématům
vytvořilo nástěnku. Další schůzky
byly ve znamení výroby dráčka Soptíka do výtvarné soutěže, jíž se každoročně účastníme. Přípravka z kar-

webu našeho sboru (http://sdhzadnitreban.bluefile.cz). O stránky se vzorně stará jednatel sboru Josef Ševčík.
Najdete tam aktuální informace, fotky, videa, vtipy, dokumenty i něco z
historie sboru. Ivana ŠEVČÍKOVÁ,
SDH Zadní Třebaň

Jan a Jiří bodovali
v Logické olympiádě

V DIVADLE. Mladí zadotřebaňští hasiči před pražský Divadlem Spejbla a
Hurvínka.
Foto Josef ŠEVČÍK
tonu vyrobila klasického draka, avšak
obřích rozměrů, se snad milionem
mašliček na ocase, mezi nimiž byla i
spousta naskládaných obrázků dráčka. Mladší žáci vytvořili závěs se

Ziměna se hádala s Jarněnou

LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SE VYPRAVILI NA DIVADLO DO ŘEVNIC
Žáci 2., 3., 4. a 5. třídy liteňské základní školy navštívili kino v Řevnicích. Divadelní hru Michaely Šmerglové s názvem Roční období uvedla
černá kočka. Roční doby byly rozhádané, protože Podzima už nechtěla
vládnout, ale chtěla spát. A chudák
paní meteoroložka nevěděla, co se
děje. Chvíli bylo 30, chvíli – 10 °C.
Pak se začaly hádat, která z ročních
dob je nejdůležitější, která toho má
víc na práci. Házely po sobě polštá-

DÍLO DĚTÍ. Práce liteňských školáků inspirované divadlem Roční období.
Foto Dagmar KARLOVÁ

ře. Ziměna říkala, že ona má ve svém
období nejkrásnější svátky – Vánoce
a Nový rok. Jarněna tvrdila, že ona
kdyby nebyla, zůstalo by vše po zimě
spát a pod sněhem. Letněna »Vysoká
teplota« přesvědčovala děti, že bez
jejich velkých prázdnin by si vůbec
neodpočinuly. Podzima argumentovala, že kdyby nehlídala děti, které
pouští draky, odnesl by je vítr. Usmířit se je snažila kořenářka, protože ona potřebuje všechna roční období. Dále jsme se seznámili s pranostikami. Podzima přidala jednu
opravdu veselou: „Na svatého Huberta přepadla mě puberta.“ Na závěr se roční doby uklidnily, děti je
přesvědčily, že jsou všechny stejně
důležité. Když představení skončilo,
šli jsme do cukrárny, koupili si sladkosti a jeli do školy. Divadlo se nám
moc líbilo. Eliška KOMANCOVÁ,
Magdaléna FÍLOVÁ,
3. třída ZŠ Liteň

Soptíky, které namalovali barvami na
sklo a dozdobili korálky. Starší žáci
vymodelovali několik dráčků z keramické hmoty a usadili je do vlastnoručně kreslených kulis.
Dospěláci měli také plné ruce práce.
Konal se sběr kovového šrotu, z jehož
výtěžku se alespoň částečně zaplatí
nákup pracovních bot pro mladé hochy. Dokončena byla též oprava čerpadla, které neustálo zářijové cvičení.
Konalo se i několik brigád na vybudování panelového nájezdu k řece u
ledolamů. Nájezd bude sloužit k doplňování vody do cisterny, pro kterou
jsme dosud museli jezdit do Litně.
Mnoho dalšího se můžete dočíst na

Liteňská škola se již potřetí zúčastnila nominačního kola Logické
olympiády - celostátní soutěže dětí
a mládeže organizované Mensou
ČR. Soutěž, o níž je obrovský zájem,
je založena na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a
kreativní přístup. Nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového
rozhodování. Letos se do nominačních kol zaregistrovalo 32 300 dětí,
nejvíce v historii soutěže. Z naší
školy se přihlásilo 41 dětí, 26 žáků
prvního stupně, z druhého stupně
bylo 15 soutěžících. Žáci vyplnili
krátký on-line test, jehož délka byla
omezena limitem 30 minut. Máme
radost, že dva naši žáci - Jiří Havelka z 5. třídy a Jan Havelka ze 7. třídy postoupili z nominačního kola
dál. V krajském kole, jež se konalo v
pražském Menza gymnáziu, bratři
podali výborný výkon: Jiří se ve své
kategorii A umístil na 21. místě, Jan
dosáhl o stupínek výš, na 20. místo
kategorie B. Oběma děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k
úspěchu.
Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Tip na vánoční dárek
Všeradice, Všeradice
Nejnovější CD staropražské kapely Třehusk
obsahuje 21 skladeb: Ajroplán, Dědeček z
Brd, Švestkový knedlíky, Stará, nebuď smutná, Ku Praze uhání vlak, Holka neznámá,
Strahováček, Za vodou aj. Bonus: vánoční
píseň Venku se setmělo. Cena 200 Kč.
Objednat si můžete i další desky Třehusku:
Na tý stráni nad Třebání, Letovskej most a
Svinařskej zámek či DVD této kapely.

Noc na Karlštejně
Toulavé tlapky prosí o pomoc Profesionálně
zpracovaný záznam původ-

S žádostí o pomoc se na redakci
Našich novin obrátilo občanské
sdružení Toulavé tlapky, které se
stará o opuštěné psy.
(NN)

Občanské sdružení Toulavé tlapky
bylo založeno s cílem pomáhat a dát
druhou šanci zvířatům, která byla
odebrána z nevhodných podmínek,
byla týraná či zanedbávaná. Veškerá
činnost této nestátní neziskové organizace je hrazena z darů lidí s dobrým srdcem, kterým není lhostejný
osud těchto zvířat. Členové sdružení
a dobrovolníci pracují ze všech sil,
aby zvířatům zajistili důstojné podmínky. Nedávno převzali do svého
azylu nedaleko obce Pátek u Poděbrad přes 80 zubožených psů, kteří
do té doby žili v otřesných podmínkách v Nemoticích. Nyní se v azylu
nachází více než 150 psů a 60 koček.
Je potřeba pro ně vytvořit plnohodnotné zázemí, proto bychom vás rádi
požádali o pomoc těm, kteří si v »na-

šem« lidském světě sami pomoci nedokážou. Uvítáme zejména:
- peněžníní dar na účet u ČSOB číslo: 216955754/0300
- granule, konzervy, maso a jiné psí
a kočičí dobroty
- deky, ložní prádlo, ručníky, koberce, velké plastové pelíšky – může být
i použité, stelivo pro kočky, potřeby
na čištění, pevné velké pytle na odpad, matrace…
- pletivo, dřevo – desky, prkna.., krytiny na střechy kotců, hřebíky, šrouby, cement...
Dary je možné předat v azylu u Poděbrad – návštěvu je třeba domluvit
na tel.: 776 083 090 nebo poslat na
adresu: P.O.Box 43, 158 00 Praha 5.
Největší pomocí je ale poskytnout
láskyplný domov některému z opuštěných zvířat. Pejsky k adopci i ostatní informace o sdružení naleznete na
www.toulavetlapky.cz
Denisa ZÁRYBNICKÁ, Azyl
Toulavých tlapek, Pátek u Poděbrad

ního muzikálu, který už šest let po celé
republice uvádí soubor složený z profesionálů i amatérů, již jsou doma v poberounském kraji. Hrají a zpívají Vladimír
Čech, Monika Vaňková, Pavel Vítek, Pavla Švédová, Karel Král... Cena 100 Kč.
Objednat si můžete i záznam dalšího
muzikálu tohoto souboru Postřižiny.

DVD Třehusk

Soubor čtyř DVD s profesionálním
záznamem čtyř kabaretů (U Fleků,
Na vodě, Za Prahou, Policajt, nechaj
mě!) a dvou velkých koncertů (Na
Hašlera!, Dvacet let poberounské
hudební skupiny). Cena 300 Kč.

CD i DVD si můžete objednat
na tel.: 257 720 847,
724 135 824 nebo na mailu
frydl@dobnet.cz
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

4/2011

Na letošní vinobraní k nám
přijelo dvacet pět tisíc lidí
Při přípravách Karlštejnského vinobraní v roce
1996 si málokdo uměl představit, že se jeho 15.
ročníku 24. a 25. 9. 2011 zúčastní 25 000 lidí. Letošní vinobraní bylo hodnoceno jako nejúspěšnější z dosud pořádaných. Přispěl k tomu kvalitní
program, zmíněná vysoká návštěvnost, dobré služby, včasný úklid městyse i krásné, slunečné počasí. Oba dny mohli návštěvníci, již tradičně, zhlédnout historický průvod v čele s Karlem IV., jeho
chotí Eliškou Pomořanskou, doprovodem císařského dvora, který prošel od vinic na hrad, a poslechnout si vyznání Otce vlasti karlštejnskému vínu i zdejšímu kraji. O program, který byl koncipován tak, aby zapadal do doby 14. století, se staralo přes 130 účinkujících. Diváci, kteří se z kapacitních důvodů nedostali na nádvoří hradu, měli
možnost sledovat vystoupení na námětí pod lípou,
děti bavil na hřišti u ZŠ dětský cirkus Legrando.
Rytířský turnaj skupiny Traken se konal na pravém
břehu Berounky. Díky patří všem, kteří pro krásný
program připravili fungující zázemí a kteří se podíleli na jeho náročné realizaci. Občanům Karlštejna děkujeme za vstřícnost a pochopení při nezbytných omezeních dopravy. Doufáme, že i XVI.
ročník Karlštejnského vinobraní 29. a 30. 9. 2012
bude patřit mezi ty vydařené. (Dokončení na str. 8)

PŘED PIVOVAREM. Členové Klubu přátel Karlštejna, kteří se vypravili na exkursi do svijanského pivovaru a na ochutnávku zde uvařeného chmelového moku.
Foto ARCHIV

Sklípek se nekonal, vyjeli jsme do pivovaru
CO ZA UPLYNULÝCH ŠEST MĚSÍCŮ VŠECHNO STIHLI ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL KARLŠTEJNA
Po půlroční odmlce se opět připomínáme, abychom informovali čtenáře
o činnosti Klubu přátel Karlštejna
(KPK) a seznámili je s plány do budoucna. V červenci bylo ukončeno
vydávání samostatného Karlštejnského zpravodaje a bylo dohodnuto zveřejňování příspěvků organizací a sdružení Městysu Karlštejn v nezávislém poberounském občasníku Naše noviny. KPK bude přispívat svými zprávami dvakrát ročně - v létě a v zimě.
Ve druhém pololetí roku jsme činnost
zahájili přípravou zájezdu členů do
sklípku na Moravu. Výlet se však
nekonal - přihlásilo se málo zájemců,
náklady na dopravu byly příliš vysoké. Záměru se ale nevzdáváme - zařa-

díme jej do plánu činností na příští
rok. Místo do sklípku vyrazili 17. 10.
členové KPK na exkursi a ochutnávku do pivovaru Svijany. Zájezd byl
velmi zdařilý - cestou jsme navštívili
Skalní město v Českém ráji. Účastníky zájezdu zaujaly zejména Drábské
světničky s vyhlídkou na řeku Jizeru
a kraj kolem. Zájezdu se účastnilo
dvanáct členů KPK. Doprava byla
zajištěna místní taxislužbou, platili
jsme ji zčásti z pokladny sdružení,
zčásti vlastními penězi.
Na valné hromadě KPK na začátku
roku byl členkami sdružení vznesen
požadavek, aby kromě zájezdů po pivovarech a jiných mužských aktivitách, bylo zajišťováno i něco jiného,

třeba divadelní představení. Na základě toho se 31. 10. uskutečnil zájezd
devatenácti členů a jejich rodinných
příslušníků do divadla Bráník na hru
Tenor na roztrhání. Dopravu si každý
zajišťoval sám. Divadelní představení
se velice líbilo. Bylo rozhodnuto dále
v této činnosti pokračovat.
Se zastupitelstvem městyse jsme uspořádali setkání seniorů Karlštejna KPK zajišťovalo organizaci, městys
peníze. Setkávání seniorů se stalo již
tradicí a je o ně velký zájem. Senioři
byli Karlem Vobořilem informováni
o činnosti zastupitelstva městyse, o
jeho splněných i budoucích plánech.
Dále vyslechli přednášku ing. Petra
Mouchy o jeho tématickém zájezdu

Karlštejnský advent pokračuje v neděli 18. 12.
Karlštejn - Za obrovského zájmu
místních i přespolních návštěvníků se 27. 11. konala oslava Karlštejnského královského adventu.
Celodenní program i stylový jarmark s desítkami stánků se bude
opakovat poslední adventní neděli
– 18. prosince. Na koni dorazí královna Eliška, můžete se těšit na
karlštejnské pivo i víno, loučový
průvod či kejkle metačů ohně.
Muzikanti, šermíři, tanečníci, herci i
děti přijdou 18. 12. uctít císařovnu.
Na náměstí pod hradem se od 10.00
uskuteční druhý den Karlštejnského
královského adventu. Na historickém
tržišti budou k dostání hračky, zbraně, výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby, korále.... Nebudou chybět nejrůznější dobroty a karlštejnské víno i

pivo Karlíček. Vrcholem celodenního programu bude po setmění loučový průvod a ohňová show.

OCHUTNÁTE KARLÍČKA. I v neděli 18. 12. budete moci ochutnat karlštejnské pivo. Foto NN M. FRÝDL

10.00 – Zahájení jarmarku
11.00 – Hudební kroužek z Ořecha
11.30 - Divadlo Tereza z Křivoklátu
12.00 - Příchod historického průvodu s královnou Eliškou
- šermířský turnaj SHŠ Alotrium
12.30 – Folklorní soubor Modřenec
13.00 – Divadlo Tereza
13.30 – Taneční soubor Klíček
14.00 – Pěvecký sbor Čenkomor
14.30 – SHŠ Alotrium + Reginleif
15.00 – Kapela Třehusk
15.30 – Folklorní soubor Kolíček
16.00 – Příchod loučového průvodu
- Berounský pěvecký sbor Bonbon
- metači ohně
Miloslav FRÝDL

do Afriky doprovázenou diapozitivy
africké fauny i flóry. Následovala
volná zábava s občerstvením doprovázená hudbou k poslechu i k tanci.
Setkání se líbilo a v závěru bylo konstatováno, že podobných akcí by mělo být během roku více. Souhlasíme,
ale všechno něco stojí a peněz se nedostává. Na 9. 12. jsme připravili
přednášku PhDr. Nadi Kubů na téma
Vánoční tradice v době Karla IV.
Obnovili jsme údržbu cesty nad hřbitovem - pokračujeme ve vyřezávání
porostů podél cesty a úklidu odpadu
v této lokalitě. I když jsme tu loni zabudovali dva odpadkové koše, je převážná část odpadků pohozena v přírodě. (Dokončení na straně 8)

Program vyvrcholí
show metačů ohně
Nové pojetí oslav Karlštejnského adventu k nám ve srovnání s loňskem
přilákalo 4x více navštěvníků. Za vystoupení skupin a spolupráci s maminkami na výzdobě náměstí i stromku děkuji. Celodení program 18. 12.
včetně jarmarku na náměstí pod hradem nabízí rytířské souboje, suvenýry, prodej medoviny i svařáku a překvapení na konec. Ochutnáme pivo
mistra Chyby a přivítáme císařovnu
Elišku. Po ohňové show se přemístíme na hrad, kde od 17 i 19.00 začíná
Česká mše vánoční. Děkuji za organizaci akce, za spolupráci s hradem i
za podporu zastupitelů. Všechny zvu
na vyvrcholení Karlštejnského královského adventu pod hradem!
Petr RAMPAS, starosta Karlštejna
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Podzim jsme zvládli ve třinácti hráčích!
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ODDÍLU KOPANÉ TJ KARLŠTEJN JOSEFEM MOTTLEM

Zvedla se úroveň tréninků i předváděné hry! říká předseda oddílu
kopané TJ Karlštejn Josef Mottl.
A-mužstvo je po podzimu na třetím místě své soutěže.
Jak hodnotíte nedávno skončenou
podzimní část III. třídy okresu Beroun, jíž hraje karlštejnské áčko?
Po vydařené sezoně 2010-2011, kdy
naše mužstvo skončilo na 4. místě,
jsme šli do nového ročníku s trenéry
J. Čechem a M. Autratou. Do soutěže
jsme vstupovali s rozpaky. Důvodem
byla ukončená činnost některých hráčů, odchody a přestupy a neuvážené
rozhodnutí okresní STK, jež zařadila
čtyři mužstva sestupující z okresního
přeboru do naší skupiny. Mužstvo se
nám ale podařilo vhodně doplnit, což

Vinobraní se vydařilo

(Dokončení ze strany 7)
I když příprava vinobraní je práce
téměř celoroční, Karlštejnské kulturní sdružení pořádá i jiné kulturní akce, nebo se na nich podílí. 11. 11. v
11.11 byla zahájena slavnost Svatomartinského vína, s krátkou přednáškou vedoucího vinařské stanice R.
Kolka a ochutnávkou 49 vzorků mladých letošních vín z Čech i Moravy, k
níž vyhrávala cimbálová muzika. O
další kulinářský zážitek se postarala
restaurace U Janů se svatomartinskou husičkou. Podle zájmu a vzrůstajícího počtu návštěvníků lze i tuto
akci hodnotit jako úspěšnou.
Srdečně vás zveme na tradiční Novoroční koncert skupin Nová sekce, Burizon a Abalone, který se koná od
19.00 v restauraci U Janů. V sobotu
18. 2. se od 18.00 U Janů uskuteční
Dvojkoncert pro Karlštejn s Mirkem
Palečkem a Radkem Tomáškem.
Karlštejnské kulturní sdružení přeje
všem občanům Karlštejna krásné,
spokojené prožití vánočních svátků a
hodně zdraví po celý příští rok 2012.
Helena KOLÁŘOVÁ, KKS Karlštejn

dili na zápasy a podávali dobré výkony, patří velký dík. Fanouškům děkuji za podporu při zápasech doma i
venku, funkcionářům za jejich práci.
Zvláštní poděkování patří sponzorům
za podporu karlštejnské kopané.
Jménem oddílu kopané přeji všem,
pěkné prožití svátků vánočních a vše
nejlepší v novém roce! Sobě přeji,
aby karlštejnská kopaná šla výkonnostně dopředu a mohli jsme opět
hrát vyšší třídu tak, jako v dobách
minulých.
Jiří MARHOUL

Sklípek se nekonal...

HEZKÝ FOTBAL. Na karlštejnském hřišti se opět hraje pěkná kopaná. Amužstvo je po podzimu na třetím místě..
Foto NN M. FRÝDL
se projevilo na jeho výkonu.
části soutěže a mužstvu nelíbilo?
Když se podařilo mužstvo takto dopl- Ano. Opět se projevila nedisciplinonit, jak to vypadalo na trénincích? V vanost některých hráčů, kteří nedoveminulých letech byla účast a náplň dou udržet v patřičných mezích svoje
tréninků velmi špatná...
emoce. V Hudlicích nám rozhodčí
Oproti minulým sezonám se úroveň vyloučil tři hráče - jednak za nepattréninků zvláště vlivem působení tre- řičné výroky proti němu, jednak za
nérů a pílí hráčů podstatně zvedla. To oplácení při hře. Tím bylo mužstvo
se projevilo na výkonu mužstva - po oslabeno skoro celý podzim, protože
podzimu je s 26 body na třetím místě vyloučení dostali od disciplinární kotabulky III. třídy - jen 6 bodů za prv- mise zákaz hry na dva, osm a deset
ním Novým Jáchymovem. Nejvíc utkání. Podzim jsme odehráli ve13
branek nastříleli Pavel Tomášek a hráčích! Štěstí, že ostatní hráči byli
Radim Graz - oba po pěti. Nejpro- disciplinovaní, na utkání chodili, a
duktivnějším hráčem sezony byl vy- také že nás nepronásledovala zranění.
hodnocen brankář Tomáš Císař, který Co byste vzkázal hráčům a fanoušmužstvo podržel v těžkých chvílích.
kům?
Existuje něco, co se vám v podzimní Všem hráčům, kteří pravidelně cho-

Na hru karlštejnských fotbalistů se nechá dívat
Fanouškové byli tento fotbalový podzim s hrou karlštejnského A-mužstva velmi spokojeni. Na hru se nechá dívat, je vidět souhra, dynamičnost, je patrné
fotbalové myšlení zvláště v obranné fázi. Vázne ale útočná fáze - zvláště při
finálních zakončeních není dost klidu, nedává se tolik branek i když šancí na
jejich vstřelení je v zápasech dost. Přejme si tedy, aby došlo ke zlepšení a
hlavně uklidnění hráčů při hře.
Jiří MARHOUL, Karlštejn

(Dokončení ze strany 7)
Plán práce na roku 2012 bude přednesen a snad i odsouhlasen na valné
hromadě, kterou předpokládáme uskutečnit v únoru příštího roku.
Na závěr dovolte, abychom za Klub
přátel Karlštejna popřáli čtenářům
NN do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů. Také vám přejeme pěkné prožití
svátků vánočních a mnoho dárků
pod stromečkem. Jiří MARHOUL,
Klub přátel Karlštejna

Dle paragrafu…
ZLODĚJE ZAHNALA VODA. Dne
6. 12. řešili karlštejnští policisté neobvyklý případ. Neznámý zloduch
povolil osm šroubů na přírubě vodovodu v šachtě na Mořině. Chtěl zřejmě odcizit kovové části vodovodu,
tlak vody mu to ale znemožnil. Z potrubí odteklo 8 hl pitné vody. Obec
Mořina má škodu 3 000 Kč.
(jad)
OBĚSIL SE NA STROJI. Oběšeného šestadvacetiletého muže našel 4.
12. v areálu hornického muzea v Bubovicích jeden ze zaměstnanců.
„Muž byl nalezen na pracovním stroji. Zřejmě se jednalo o sebevraždu cizí zavinění nebylo prokázáno,“
uvedla mluvčí berounské policie
Marcela Pučelíková.
(pef)

Voda z Berounky byla na hradě za dvacet sedm minut
ROZHÁDANÉ KARLŠTEJNSKÉ HASIČE DOKÁZALY DÁT V 30. LETECH MINULÉHO STOLETÍ DOHROMADY JEN POŽÁRY
V Karlštejnském zpravodaji, který
vyšel 12. 7. 2011, jsme seznámili čtenáře s historií sboru dobrovolných
hasičů v Karlštejně do roku 1912.
Dnes ve vzpomínání pokračujeme.
Se začátkem 1. světové války v roce
1914 činnost sboru ustává. Po konci
války v roce 1918 nastává radost ze
vzniku republiky a pomalu se rozvíjí
činnost hasičů. Starostou sboru, v
němž jsou pro finanční potíže třenice, je zvolen Matěj Slepička. Jen požáry - 1932 u Janů, 1933 u Mužíků -

dávají sbor na nějaký čas dohromady.
Národ se stmeluje k obraně před Hitlerem a snad i proto se plní přání sboru a 22. 6. 1938 stojí ve zbrojnici motorová stříkačka. V zápisové knize
stojí psáno: „Hájiti budeme naši samostatnost proti všem nepřátelům.“
Podepsáni jsou všichni členové sboru. Málo je zápisů ze smutných protektorátních časů, o to více starostí v
hlavách těch, kteří se snaží velitelské
rozkazy vyřídit a své cti neuškodit.
Konečně je tu rok 1945 a osvobození.

Nabízíme
žlutomasé, salátové brambory, odrůda
Milva, výborné do vánočního
a silvestrovského salátu. K odběru
jakékoliv množství. Cena 5 Kč/kg.
Volejte 604 99 24 20
Konvalinkovi, Hlásná Třebaň

Rokem 1946 začínají na hradě představení Vrchlického Noci na Karlštejně. Při nich drží hasiči služby. Z
výnosu z odměn a příspěvku od pořadatelů si pořizují cvičební i vycházkové stejnokroje. V této době hasiči
pořádají mnoho brigád, nejen ve zbrojnici, ale třeba i při sklizních obilí.
V budňanském sboru střídá Matěje
Slepičku předseda František Rejfíř,
jednatelem se stává Alois Bouček,
hospodářem František Krejčí. Ve
sboru pracuje 16 členů. V Poučníku
pracuje 12 členů a jedna členka.
Po sloučení obcí Poučník a Budňany
s osadami Krupná a Klučice v roce
1951 jsou ustanoveny dvě jednotky
požární ochrany Karlštejn I a II.
Předsedou PO Karlštejn I je zvolen
František Rejfíř. Vystřídal ho Antonín Melichar, po kterém následovali
Václav Dezort a Josef Bartoš. Velitelem jednotky se stal Josef Menger. V
PO Karlštejn II byl předsedou František Veselý, členy výboru pí Lemperová a p. Holý.
Sbor dosahuje mnoha úspěchů ve
všech kategoriích požárních soutěží.
V roce 1956 je mu přidělen vůz Praga RH 16, pak Fenomen, později Tatra 805 a Trambus Škoda 706. Při cvičení v roce 1957 se nám s okolními

sbory a požárním útvarem Beroun
podařilo dopravit vodu z Berounky
do hlavní věže hradu za 27 minut.
Dne 19. února 1968 byly jednotky
Karlštejn I a II sloučeny.
Do roku 1988, v němž jsme 17. 9.
oslavili 90 let od založení, jsme vykročili za předsednictví Jana Háhna. V
té době pracovalo ve sboru 30 členů.
Později byli přijati 4 noví členové.
Přípravu na oslavy přerušil Budňanský potok, který se 29. a 30. 5. rozvodnil. Naši členové pomáhali zvládat následky přírodní kalamity. K 90.
výročí činnosti sboru byly vydány
odznaky a brožura. Byla vystavena
požární technika, fotografie a dokumenty. Rok byl zakončen výroční
schůzí, na níž byla uctěna památka
našeho člena Františka Šimra.
V roce 1989 byl výbor doplněn o dva
členy ve funkci kronikářů. Naposledy
jsme se rozloučili s dlouholetým členem Václavem Dezortem. Kromě
běžných aktivit jsme se podíleli na
čištění potoka a zajistili jsme pořadatelskou činnost na 19. ročníku cyklistického závodu Lidice 1990. Naše řady opustili dlouholetí členové Stanislav Efmetr a František Veselý.
(Pokračování v příštím zpravodaji)

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn
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Na veřejném zasedání se bude
volit nový rychtář Letů
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Letech
se bude konat ve čtvrtek 15. prosince od 19 hodin
v sále U Kafků. Na programu je kromě jiného volba starosty obce a schválení obecního rozpočtu na
rok 2012.
Barbora TESAŘOVÁ, OZ Lety

Co nejvíc vadí Letovákům?
Místní doprava a stav cest
Informační schůzka zastupitelstva obce Lety s občany se konala 1. prosince. Tématem bylo předání
informací o zahájení prací na novém územním
plánu, který má být hotový do konce roku 2015. Lidé zároveň mohli říci, jakou obec chtějí mít. Z diskuse vyplynulo, že současných 1320 obyvatel Letů
je hraniční, hlavně v souvislosti s infrastrukturou,
kterou je obec schopna zabezpečit. Velká nespokojenost panuje s místní dopravou a stavem cest.
Shoda v názorech zastupitelstva a přítomných asi
60 lidí panovala v záměru nerozšiřovat zastavitelná
území, jež jsou zakreslena v územním plánu z roku
2001. Záměrem zastupitelstva je důkladné zpracování regulačního plánu jako součásti územně plánovací dokumentace. Kritéria mají zohlednit možnosti obce, její infrastrukturu a ochránění vesnického charakteru Letů. Barbora TESAŘOVÁ, OZ Lety

NADÍLKA V PIVOVARU. Mikuláš se svojí družinou letos poprvé přišel nadělovat do letovského pivovaru.
Foto Barbora TESAŘOVÁ

Mikuláš letos poprvé naděloval v pivovaru
PROGRAM ODPOLEDNE ZAHÁJILO ČERTOVSKÉ DIVADÉLKO A TANEČKY LETOVSKÝCH CAPARTŮ
Letovské rodinné centrum Leťánek letos poprvé
uspořádalo Mikulášskou veselici ve spolupráci s
místním pivovarem MMX. A povedla se! Velikost
restaurace plně odpovídala množství rodičů a dětí,
kteří přišli hlavně proto, aby se setkali s Mikulášem a jeho doprovodem.
Mikulášské odpoledne bylo zahájeno čertovským
divadélkem a tanečky, které předvedly děti z mateřské školy i dramaťáčku pod vedením Veroniky
Kunové o přípravách čertů, anděla a Mikuláše právě na rozdávání dárečků pro děti. Až do příchodu
svatého otce pak byly na programu hry a soutěžení o jablíčka, mandarinky, oříšky či nějakou tu
sladkost, která k adventnímu času patří.

Mikulášův příchod s dvěma čertíky a anděly s nadílkou znamenal ukončení her a tancování. Děti
obklopily Mikuláše s napjatým očekáváním, jestli
pro ně zbyde nějaký balíček. A balíčků bylo nepočítaně. Čerti nestačili nosit, záda se jim jen prohýbala. Andělé asistovali, takže rozdělování dárků s
krátkým Mikulášovým komentářem šlo jako po
másle. Mikuláš se rozloučil s přáním krásných Vánoc a se svým doprovodem odešel dělat radost
zase jiným dětem.
Děkujeme Jirkovi Hudečkovi za roli Mikuláše, kolektivu školky za divadélka a paní učitelce Veronice za velkou pomoc při organizaci odpoledne.
Barbora TESAŘOVÁ, Rodinné centrum Leťánek

V »Rybovce« si zazpívá
i bývalý starosta Hudeček
Bohatý program připravil na závěr roku Pivotel
MMX v Letech. Po Mikulášské nadílce se tu 16. 12.
od 20.00 koná koncert nazvaný Česká mše vánoční
- výběr. Kromě částí známého díla J. J. Ryby zazní
i pásmo koled. Účinkuje Český komorní ansámbl a
Sbor pražské konzervatoře. Úvodní sólo obstarají
bývalý letovský starosta Jiří Hudeček a člen kapely
Vlak na Dobříš Pavel Kukla. Den nato se v pivovaru od 20.00 koná Vánoční rockování se skupinou
The Snails.
Robert CHLÁDEK, Pivotel Lety

Peníze putují do Nepálu, Maye
SDRUŽENÍ LUMEN »ADOPTOVALO« CHUDOU DÍVKU
Dobřichovice – Šest tisíc korun posílá každý rok do Nepálu dobřichovické sdružení Lumen. Díky tomu může osmiletá Bishnu Maya
Sapkota, která je z velmi chudé rodiny, chodit do školy. O veškerou
agendu kolem adopce Mayi se v
Lumenu stará Radka ALEXY.
Je s takovým dobročinným projektem hodně práce?
Mám na starosti informativní nástěnky, maily rodičům, dopisy pro Mayu,
záznamy o vybranych penězích i komunikaci s partnerským sdružením
Nemasté Nepal. A také vymýšlení nových projektů, jako jsou letošní svačinky pro 100 školáků. Jde vlastně o
samé drobnosti, aby projekt adopce
fungoval, vybrali jsme potřebné peníze a rodiče se měli na koho obrátit.
Docházka do školy v Nepálu není
povinná, jak to tedy funguje?
Docházku v Nepálu nikdo nekontro-

luje, a když mají rodiče volit mezi
tím, zda poslat dítě do školy, nebo na
pole, mají jasno. Tím spíš, že Maya
má ještě dvě další sestry. Proto je finanční podpora pro děti tak důležitá.
Máte jistotu, že peníze dojdou přesně tam, kam je posíláte – Maye?
Naše peníze jdou přesně ke konkrétnímu dítěti. Všechny příspěvky jsou
průhledně a pečlivě evidovány nepálskou organizací. Peníze se rozhodně
nikam nezatoulají.
V plánu máte další projekt – jaký?
Ano, rádi bychom se zapojili do dalšího projektu, který organizuje Nemasté Nepál - Jídlo pro nepálské školáky. Vybrali jsme další tři tisíce, za
něž se pořídí jídlo pro sto dětí.
Kde je možné vás kontaktovat, pokud se někdo rozhodne pomoci?
Informace najdete na stránkách
www.ilumen.cz. Za každou pomoc
jsme vděční.
Petra FRÝDLOVÁ
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2012
Naše noviny upozorňují abonenty, že na konci roku 2011 skončí
jejich předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je
třeba si ho znovu objednat. NN do června 2012 vyjdou 13x, výtisk
stojí 7 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí
NN posílat poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí
tedy dohromady 247 Kč. NN je také možné nechávat v redakci
(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese
v Zadní Třebani či v Řevnicích.

Předplatné vybírají:
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300
- variabilní symbol: 011312.

Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.
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Školy u Berounky stávku nepodpořily
K PROTESTU ŠKOLSKÝCH ODBORŮ SE ZŠ V ŘEVNICÍCH, LITNI ANI ZADNÍ TŘEBANI NEPŘIPOJILY
Poberouní - Ke stávce učitelů, kterou zkraje prosince vyhlásily školské odbory, se vzdělávací »ústavy«
v našem kraji nepřipojily.
Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka stávkovalo na 1200 školských zařízení, zhruba stovka z nich
ve středních Čechách. Pedagogové
posunutím začátku výuky o hodinu
chtěli protestovat proti zrušení takzvaného věkového automatu, který zaručuje kantorům pravidelné zvyšování platu podle délky praxe. Nově
má o platu rozhodovat ředitel školy.

„Ke stávce jsme se nepřipojili, protože nesouhlasíme s tím, aby žáci a
jejich rodiče odnášeli problémy, jež
se týkají politiky,“ sdělila ředitelka
řevnické základní školy Štěpánka
Rajchlová. Podobně to vidí Liteňští:
„Seznámili jsme se s materiály, které

nám byly zaslány jak z odborů, tak z
ministerstva školství, ale nikdo ze
zaměstnanců se ke stávce nepřipojil.
Je třeba najít jiné cesty k jednání a
nevtahovat do problémů žáky, potažmo jejich rodiče,“ řekla ředitelka ZŠ
Liteň Věra Horká. A nestávkovalo se

Z Řevnic letělo k Ježíškovi skoro 200 balonků

Ukradli nám prase
i kozu! láteří Řevničan

Řevnice - Ukradli nám kozu a prase!
postěžoval si NN obyvatel Řevnic,
známý myslivec, který si nepřál uvést
jméno. A přidal popis ukradených:
Koza byla šedozelená, asi 50 cm vysoká, prase mělo hnědou barvu a bílé
zahnuté zuby - divočák. Obě zvířata
prý vypadala jako živá, ale živá nejsou - stála nehnutě na zahradě postiženého pět let. „Jen při sekání trávy a hrabání jsme je museli přenášet,“
řekl Řevničan a dodal: „Naposledy
je přenesli zloději přes náš plot. Pomozte nám je najít, nebudou daleko a
sotva u někoho v chlívku...“
(mif)

Natáčeli jste si porod?
Moc vám to přeji…

Na adresu redakce dorazil komentář k příspěvku Jana Jíchy o domácích porodech, který byl otištěn v
minulých Našich novinách. (NN)
Článek mě opravdu pobavil, souhlasím plně s názory pisatele ohledně
svobodné volby, kde a jak porodit.
Včetně zmínky o natáčení domácího
porodu, kdy tato hypotéza hýbe tou
»správnou a počestnou« částí vesnice a následně je jí přikládán sektářský cejch. Inu, tady bych asi použila
přísloví: Podle sebe soudím tebe! Víte, svobodný člověk, konající podle
vlastního přesvědčení, byl vždy nebezpečný prototyp (co kdyby tou svobodou nakazil ostatní), velmi často
také skončil na hranici, šibenici či ve
vězení. Je tomu tak: co nemůže většina ovládnout (pochopit, přijmout...),
to je třeba zničit nebo alespoň odsoudit. Mnoho lidí je pro ostatní divných jen proto, že mají odvahu žít
tak, jak chtějí. Vážený pane, přejte
těmto lidem hodně lásky i štěstí, a pokud jste si svoje miminka po narození
natočili na video, tak vám to moc přeji. Já to udělala až za čas a trochu mě
to mrzí .
Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

UŽ LETÍ! Řevnické sdružení Pikolín se připojilo k celorepublikové akci
Přání Ježíškovi. „V pátek 9. 12. přesně v 15.15 jsme na pokyn herce Václava Vydry vysílaný v rádiu Impuls vypouštěli balonky,“ sdělila předsedkyně sdružení Kateřina Šupáčková. „Do akce, v níž šlo o ustavení rekordu,
se přihlásilo na 230 měst,“ dodala s tím, že z Řevnic do vzduchu vzlétlo
přesně 174 balónků. (pef)
Foto Libor KVASNIČKA

Řidič spěchal přes přejezd a zlomil závoru

Černošice - Závoru na přejezdu v Černošicích přerazil 2. prosince řidič
nákladního auta. I když z místa odjel, městská policie jej identifikovala.
„Muž, který poškození závor oznamoval, hlídce sdělil, že nehodu zavinil řidič
nákladního vozu,“ uvedl Gregor Dušička z Městské policie Černošice s tím,
že strážníci zajistili záznam z městského kamerového systému. „Je na něm vidět nákladní auto, jehož řidič stál před přejezdem. Když se závory začaly zvedat, nepočkal na úplné zvednutí, přes varovná světla na železniční přejezd vjel
a zadní částí vozu závoru zlomil,“ sdělil Dušička a dodal, že řidič ujel. „Případ byl předán Policii ČR,“ uzavřel městský policista.
(mif)

SEŠLI SE V SÝPCE. Několik desítek diváků se 11. 12. zúčastnilo adventního
setkání v sýpce svinařského zámku. Zazpívaly děti z místní školky, k dostání
byl punč, vánoční cukroví či perníkové betlémy.
Foto NN M. FRÝDL

Boj o peníze z rozpočtu vrcholí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Politici přiznali, že stávající systém
přerozdělování daní je nespravedlivý. Tak velký poměr mezi malými
obcemi a velkými městy je diskriminující,“ uvedl starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka s tím, že
»jeho« obci by změna zákona velmi
pomohla. „Získali bychom značnou
část peněz na vlastní podíl k financování velkých akcí, které připravujeme. „Věřím, že změna zákona bude přijata brzy, aby mohla platit už
od roku 2013. Asi bychom měli udělat audit hospodaření na minister-

stvech i dalších institucích veřejné
správy a nejpíš bychom peněz na dofinancování změny zákona o rozpočtovém určení daní našli dost,“ uzavřel Konvalinka.
V Zadní Třebani sice vlajka nevisí,
ale starosta Stanislav Balíček změnu
zákona podporuje také. „Jsem bohužel povahou skeptik, takže nevěřím,
že by vyvěšení vlajky mohlo proti
lobby velkých měst Praha, Brno, Ostrava a Plzeň něco změnit. Bude to
čistě politické rozhodnutí,“ uvedl.
Petra FRÝDLOVÁ

ani v Zadní Třebani. „Naše škola se
k protestu nepřipojila - přesvědčil
mě dopis ministra školství Josefa Dobeše. Nemyslím si, že by ředitelé nějak poškozovali zkušené učitele,“
uvedla ředitelka zdejší málotřídky Božena Musilová. Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

* Bazar zbytečností a den otevřených dveří ve ve Stacionáři Náruč
Dobřichovice koná 15. 12. od 9 do
16.00. Přineste nějakou přebytečnou
věc z Vaší domácnosti, jež potěší někoho jiného, a na oplátku kupte něco sobě i blízkým pro radost. (šah)
* Vánoční farmářské trhy s divadlem pro děti i dospělé se před hotelem Kazín v Černošicích uskuteční
17. 12. od 9.00 do 13.00.
(pab)
* Obecní úřad Zadní Třebaň upozorňuje obyvatele obce, že stále probíhá technické zpracování projektu
výstavby II. etapy vodovodu a kanalizace v obci. Už je zmapována většina přípojek na pozemcích. Kdo se
dosud na přípojkách nedomluvil,
může kontaktovat p. Jiřího Perlíka
na tel.: 777 170 954. Projekt přípojek platí obec.
(lup)
* Výzvu k předkládání projektů pro
15. kolo žádostí o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR vyhlásí 19. 12.
MAS Karlštejnsko. Projektové žádosti, na něž se rozdělí přes 10 milionů, se budou přijímat 27. a 30. 1.
2012. Plný text výzvy bude zveřejněn na webu www.karlstejnskomas.cz. Své záměry můžete konzultovat v kanceláři MAS v Mořině.
Radomír HANAČÍK
* K otevření dveří u bytu v Dobřichovicích, za nimiž byla starší nemocná paní, jež sice komunikovala,
ale nedokázala odemknout, byli 29.
11. povoláni řevničtí profesionální
hasiči. Protože byly dveře vybaveny
bezpečnostním zámkem, bylo nutné
je zčásti rozebrat a přes zámek se dostat násilím. Po otevření bytu byla paní předána do péče záchranky. (pav)
* Třináct plastových přepravek i s
pečivem ukradl neznámý zloděj 26.
11. z prodejny Jednota v Hlásné Třebani. Škoda je 3 900 Kč.
(mif)
* Slováka, který 7. 12. v noci kopal
v Černošicích do plotů a vrat, zadržela hlídka zdejší městské policie.
Ta navíc zjistila, že je po muži vyhlášeno celostátní pátrání. Proto byl
eskortován na služebnu Policie ČR
do Řevnic.
Gregor DUŠIČKA
* Děkujeme všem za upřímná slova
útěchy a projevení soustrasti nad náhlým úmrtím našeho manžela a tatínka pana Karla Vinše ze Zadní Třebaně.
Eva VINŠOVÁ, Karel VINŠ

Šest zraněných po srážce aut v Černošicích
Černošice – Hned šest lidí se zranilo při dopravní nehodě, která se
stala 8. prosince odpoledne v
Černošicích.
U srážky dvou osobních aut zasahovala řevnická záchranka, samaritáni,
profesionální hasiči z Řevnic, dobrovolní hasiči z Mokropes, černošická Městská policie i Policie ČR.
„Dva pacienti se středně těžkým
zraněním a čtyři pacienti s lehčím
zraněním byli převezeni do pražských nemocnic,“ sdělil šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. (lup)
Foto Bořek BULÍČEK
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Myslivci trefili čtyři desítky bažantů
NA ZAČÁTKU I KONCI HONU ŘEVNICKÝCH LOVCŮ ZAZNĚLY SLAVNOSTNÍ FANFÁRY TRUBAČŮ
V sobotu 3. prosince pořádalo Myslivecké sdružení Řevnice první podzimní hon - na bažantí kohouty.
Bažanti bývají poslední léta nakupováni, dále odchováváni a posléze vy-

Zuzka otevřela Mosaiku

Prostor pro tvořivé lidi - obchod s
dílnou Mosaika - byl před krátkým
časem otevřen na řevnickém náměstí. Řevničanka Zuzana Seidlová zde
pořádá výtvarné kurzy: smaltování
bez pece, filcování ovčího rouna, výrobu visaček a přání, koláží... Zuzka
s přítelem, keramikem Davidem Velekem (jeho práce tu můžete také vidět) hodlají kromě obchodu a dílny
nabídnout spolupráci začínajícím
autorům, kteří by chtěli prezentovat
svá díla. „Jsme otevřeni všemu, co
nás zaujme a osloví, máme rádi originální, nápadité výtvory,“ říká Zuzka a dodává, že uvažuje i o využití
prostoru před obchodem k pořádání
venkovních výstav. Je dobře, že Řevnice budou mít výtvarné potřeby pro
kreativce. Víte, jaký je to průšvih,
když uprostřed díla na vlně inspirace zjistíte, že vám došel zlatý drátek,
či červená barva na sklo ?
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

PO LOVU. Řevničtí myslivci při slavnostním ukončení honu na bažantí kohouty.
Foto Bořek BULÍČEK
pouštěni do volné přírody. V minulých letech se několikrát stalo, že před
honem někdo poškodil voliéru, část
bažantů pomlátil nebo nechal uštvat
psem a pouze zlomek se spasil úletem. Práce několika měsíců byla zmařena a úlovky bývaly slabé. Tentokrát
tomu bylo jinak, a tak na výřadu leže-

lo 43 slovených bažantích kohoutů a
jedna omylem střelená slepice. Honu
se zúčastnilo 27 lovců se 7 psy. Lovilo se jen v prostoru na Bořích. V ostatních částech honitby zůstali divocí
i odchovaní bažanti do příštího roku.
Pro myslivce je hon velkou společenskou událostí. Jeho pravidla zahrnují

nejen bezpečnostní a odborná opatření, ale i zvyky a krásné myslivecké
tradice předávané generacemi od
dob českých králů. Sobotní hon zahájila dvojice trubačů vítacími fanfárami, vyjadřujícími díky za zvěř, jež
má být lovena. Tradičně je přednesli
otec a syn Slánských. Lovci i psovodi pak byli poučeni o pravidlech lovu a nutnosti maximální opatrnosti.
Poté byli lovci rozděleni do skupin a
lov začal. Jako vždy byl hospodářem
Ondřejem Lánským dobře připraven,
přesto několik kohoutů z lečí uletělo.
I tak byl výsledek po dlouhé době
vynikající.
Asi v půl třetí byl odtrouben konec
poslední leče. Unavení lovci i jejich
čtyřnozí pomocníci se odebrali do
myslivecké chaty, kde je čekalo teplo
a občerstvení. Předtím byl ale slavnostně ukončen hon. Na louce za chatou leželo 44 bažantů. Ceremoniál zahájili trubači Dykovými halali. Jejich
velebnost zachvátí každého myslivce
a vdechne slavnostnímu okamžiku
půvab i sílu. Výřad byl obložen chvojím a na jeho přední straně hořely pochodně. Lovcům poděkoval předseda
za účast i bezpečnou střelbu a hospodář za úspěšný lov.
František ŠEDIVÝ, Řevnice

Přejezd byl uzavřený, sanitky
se ke Kubovi nedostaly

Je vždycky smutné, když
skončí lidský život. O to
více, když navždy odejde mladý člověk. Ve středu 30. 11. opustil svět
osmadvacetiletý obyvatel Zadní Třebaně Jakub
Vašák. Jeho skonu je
nám nesmírně líto. V
den, kdy k této tragické
události došlo, byl uzavřen železniční přejezd
Přejezd, za kterým bydlí v lokalitě Pod Chybou,
rodina Vašákova, bě- kde rodina Vašákova
hem oprav.
Foto bydlí. Je nutné podotkStanislav BALÍČEK nout, že původně přejezd uzavřen být neměl, měl zde být pouze částečně omezen provoz. Tomu odpovídalo i dopravní
značení. Bohužel to dopadlo jinak, jak vyplývá i z
dopisu Patrika Falise z firmy Viamont DSP, která
opravu zajišťovala a 2. 12. poskytla obci prohlášení (viz dokument vedle tohoto článku). Situace
byla řešena na úrovni ministra dopravy a generálního ředitele SŽDC, bohužel až v okamžiku,
kdy Kubovi nebylo možné pomoci - sanitní vozy se
přes uzavřený přejezd nedostaly.
Stanislav BALÍČEK, starosta Zadní Třebaně

Mou »nelásku« k Vánocům
vyléčil až příchod našich dětí
Blíží se Vánoce, čas setkávání, pohody a lásky. K
naladění se na ně, doufám, přispělo i společné
rozsvícení svátečního osvětlení v obci, na které
přišlo - k našemu potěšení - mnoho lidí, ač byla
akce naplánovaná narychlo, spontánně. Myslím,
že vznikla nová pěkná tradice. Žádosti o červené
žárovky prosím předkládejte s předstihem.
Mou »nelásku« k Vánocům vyléčil až příchod našich dětí na svět. Ty jiskry v jejich očích u stromečku vynahradí všechen stres, který se pojí s přípravami, nákupy a úklidem.
Děkuji všem za přípravu Mikulášské besídky.
Účast dětí byla hojná, myslím, že si to užily.
OÚ zve všechny spoluobčany na Předvánoční posezení, které se koná v neděli 18. 12. od 14.00 hodin ve Společenském domě. Vystoupí děti z MŠ, ZŠ
a soubor Klíček. Krásné Vánoce plné pohody přeje Stanislav BALÍČEK, starosta Zadní Třebaně
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Nejlepší kanonýr je z Dobřichovic

JAK SE VEDLO DOBŘICHOVICKÝM A ZADNOTŘEBAŇSKÝM FOTBALISTŮM V PODZIMNÍ ČÁSTI MISTROVSKÉ SEZONY
Dobřichovice, Zadní Třebaň - Podzimní část mistrovské fotbalové sezony skončila před pár dny. Jak se
dařilo mužstvům našeho kraje?
Ještě před pár lety, působili dobřichovičtí fotbalisté v okresních soutěžích. Když si vykopali postup do I. B
třídy, byla to veliká sláva. V euforii
hrající tým se v nové soutěži ani nestačil ohřát, vyhrál ji a znovu postupoval, do I. A třídy. Radost z úspěchu se mísila s obavami, jak v tak
kvalitní soutěži obstojí. Skutečně to
bylo o mnoho těžší a družstvo si prošlo i krizí. Po podzimu skončilo až
na devátém místě! Pak přišlo letošní
jaro. Kvalitní zimní příprava se projevila ve zlepšených výkonech a Dobřichovice postupně stoupaly vzhůru. V závěru sezony mnozí favorité
ztráceli, takže nakonec druhé postupové místo překvapivě obsadily právě Dobřichovice. To nečekala ani
většina funkcionářů oddílu. Bylo
však rozhodnuto postup akceptovat a
zkusit v krajském přeboru štěstí. V
krátké letní přestávce se toho moc
stačit nedalo, takže do přeboru jsme

Sport po okolí

* 6. ročník dětského vánočního turnaje JUNIOR PING-PONG Open
2011 pořádá 17. 12. v místním Společenském domě Klub českých turistů. Prezence od 12.30, zahájení ve
13.00. Turnaj bude rozdělen do tří
kategorií: dívky, mladší žáci a starší
žáci, každý účastník se může těšit
na malý dárek. Ti nejlepší budou odměněni medailemi i věcnými cenami.
Jaroslava ZAVADILOVÁ
* Veřejné bruslení se na zimním
stadionu Černošice koná ve středu,
sobotu a neděli - vždy od 13.30 do
15.30. Vstupné 35 Kč , děti do 6 let
zdarma
V Berouně si můžete zabruslit 14. 12.
od 13.30 do 14.30, 17. 12. od 16.00
do 17.30 a 18. 12. od 14.30 do
16.00. Vstupné 40 Kč, děti do 15 let
20, nebruslící doprovod 10 Kč. (pef)

Kubo, ať ti to tam
nahoře dobře kope!

POVEDENÝ ZÁPAS. Zápas proti favorizovaným Úvalům se dobřichovickým fotbalistům povedl - vyhráli 3:0.
Foto NN M. FRÝDL
vstoupili prakticky se stejným kád- řídlý hráčský kádr, aby byl na jaře
rem jako v I. A třídě. Z počátku to schopen úspěšně bojovat o setrvání v
nevadilo, neboť se dařilo bodovat a této soutěži. Miloslav OMÁČKA
předváděná hra byla účelná i pohledná. Až časem se ukázalo, jak nároč- Ke špici mohlo být blíž
ná a zároveň specifická tato soutěž Po sestupu z okresního přeboru a
je. Odehrát ji pouze se dvanácti nebo podstatné obměně kádru (vrátili se
třinácti hráči není možné. Přišla zra- zkušení matadoři a zároveň začali
nění i karetní tresty. Mužstvo klesalo dostávat šanci mladíci) charakteriz nadějné páté pozice až na současné zovala hru Ostrovanu Zadní Třebaň
13. místo, se ziskem 14 bodů (za 4 nevyrovnanost ve výkonech. Jednou
výhry, 2 remízy a 9 porážek). Něko- odehrál zápas (např. s Hudlicemi),
likrát také názorně předvedlo, že fot- kterému nic nechybělo, a pak přišla
bal nemá logiku, když s přehledem třeba prohra s Lužcemi, kdy se nedaporazilo týmy z čela tabulky (3:0 řilo nikomu. Sedmá příčka tedy odÚvaly, 3:1 Český Brod) a naopak s povídá realitě, i když na druhé místo
posledními družstvy ztrácelo.
chybí pouhých šest bodů. Je šance,
Nepochybným úspěchem je postave- že na jaře si OZT o nějaký ten stupíní Dobřichovičáka Petra Kalivody, nek polepší. Oživením bylo angažokterý je se 13 góly v čele tabulky st- vání herce Davida Novotného. Bořelců krajského přeboru. Naproti to- hužel zranění a pracovní zaneprázdmu, jsou se 3 červenými a 44 žlutý- něnost mu nedovolily předvést se ve
mi kartami Dobřichovice bezkonku- více zápasech. Ostrovan na podzim
ve III. třídě okresní soutěže 6x vyrenčně nejtrestanějším týmem.
V zimní přestávce se A-mužstvo hrál, 2x remizoval a 5x prohrál. Získal
zúčastní dlouhodobého zimního tur- 20 bodů při skóre 27:27. Nejlepším
naje na umělé trávě ve Štěrboholích. kanonýrem týmu je nestárnoucí Petr
Samozřejmě bude také doplněn pro- Procházka se sedmi přesnými trefami. Prušinovský a Pazdera dali každý
po třech brankách.
Jiří PETŘÍŠ

Na pochod Špuntů vyrazili i Pat s Matem

Volejbalisté vedou 1. ligu
Volejbalistům Sokola Dobřichovice
se letos daří - po šestnáctém kole
jsou v čele tabulky 1. ligy. V posledních dvou zápasech, které odehráli
na domácí palubovce, byli jasnými
favority. Celek Brna si domů odvezl
porážku 0:3. Utkání se Starým Městem bylo mnohem napínavější, k čemuž přispěly i velmi sporné výroky
rozhodčích. První set domácí prohráli těsně o dva body. V následujících dvou setech se soupeři prali o

UŽILI SI LEGRACE. Řevničtí házenkáři se už počtvrté vydali první prosincovou sobotu na tradiční pochod Špuntťapák. Z Řevnic šli v maskách do
Haloun. „Sníh sice nebyl, ale taky nepršelo, takže se šlapalo krásně,“ sdělila jedna z vedoucích Štěpánka Jandusová. „Máme štěstí na to, že v době
Špuntťapáku mají myslivci v lese hon. Ale dobře to dopadlo - ani letos nikoho z nás netrefili,“ dodala. Tentokrát se pochod nesl v duchu seriálu Xena
bojovnice - nechyběla Gabriela a další postavy v doprovodu rytířů, neandrtálce, Saxany, bylo tu slavné duo Pat a Mat i masařka. „Užili jsme si legrace, jen chyběl sníh na uspořádání tradičního tobogánu. Tak snad příště,“
uzavřela Jandusová. (pef)
Foto Štěpánka JANDUSOVÁ

Tak smutný jsem už dlouho nebyl.
Sedím nad drobnou kartičkou, které
se ve fotbalovém žargonu říká registračka. Každý kluk ji potřebuje, aby
mohl hrát zápasy. Jenže tenhle fotbalista už hrát nikdy nebude.
Jakub Vašák umřel, bylo mu 28 let.
Talentu měl víc než většina z nás, co
se v Zadní Třebani na ostrově honíme za míčem. Měl dynamiku i tvrdost, vítěznou vůli i neústupnost, s
míčem si rozuměl... Nebylo na něj
spolehnutí, občas přišel, většinou
ne. To už hýřil, pil první ligu. Pivo,
rum, vodku. Stejně pořád patřil mezi
nás, i když tvrdil, že jeden jeho rok
vydá za deset. Objednal si dvě deci
rumu, pohladil pupík a povídal:
„Hoši, pro mě už ten fotbal není.
Dvakrát se rozběhnu a funím.“
Poznal jsem ho v únoru 2001. Já přišel na místní hřišti poprvé, Kuba se
zrovna šoural z cípu ostrova. Na sobě kraťasy, tričko a mikinu. „Dneska byla voda fajnová,“ říkal. Nahý
vlezl do řeky, která se chystala zamrznout, přebrodil, oblékl se a šel
hrát fotbal. A po zápase stejnou cestou zpátky. Říkali jsme mu Kuba, byl
z nás nejmladší. Po třebaňských hospodách se roznesla spíš přezdívka
Rosi podle kapitána fotbalové reprezentace Rosického. Nechápu, proč si
tak kazil život. Rozum měl, práce se
neštítil... Za pár korun a moře piv
byl ochotný vyzdít koupelnu, posekat
lány trávy, vyrubat pařezy.
Ve středu 30. listopadu zvoní telefon. „Ty vole, víš, co se stalo? Rosi
umřel,“ ozvalo se ve sluchátku.
Kubo, tak ať ti to tam nahoře dobře
kope!
Jan PALIČKA

každý bod, ale koncovka patřila domácím. Ve čtvrtém setu už hostům
nestačil dech - prohráli jej 15:25.
Konečné skore 3:1 pro Dobřichovice. Utkání trvalo 90 minut, Sokol povzbuzovalo 70 diváků.
Další domácí utkání odehrají Dobřichovičtí 20. a 21. ledna.
Letos poprvé se do 1. ligy probojovaly i volejbalistky Dobřichovic. Po
20. kole jsou na 5. místě.
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice
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257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Uzávěrka čísla 11. 12. 2011.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň: Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod
Selcem, u Zámečku, na náměstí, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, 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,
obchod Vráž; Malý Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod.
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

