
Česko - Jaký bude rok 2013? Co
přinesou konstelace hvězd do na-
šich životů? Na co si dát pozor? Co
čeká Evropu a Česko?
Stojíme na prahu roku, který podle
mnohých předpovědí nemá nastat. Ja-
ko optimista věřím tomu, že práh ro-
ku 2013 překročíme a má tedy smysl
prozkoumat, co nás čeká.

Astrologické konstelace dalšího roku
jsou pozoruhodné. Čekají nás změny,
které svět posunou dál – v dobrém i
ve zlém. Je důležité si uvědomit, že
za svůj život zodpovídáme sami - my
samotní si tvoříme naši vlastní realitu.
Ať už budou působit jakékoliv trendy,
máme ve svých rukách, zda budeme
žít život naplněný radostí a štěstím...
Na počátku roku 2013 bude výraznou
konstelací sextil mezi Saturnem ve
Štíru a Plutem v Kozorohu. Jedná se
o zajímavý aspekt - obě planety jsou
ve vzájemné recepci a jejich energie
pracují společně, což podtrhuje har-
monický aspekt. V našich životech se

konstelace může projevit jako propo-
jení niterné emoční vrstvy se struktu-
rou a řádem. Uvnitř sebe najdeme
větší jistotu a budeme se moci více
spolehnout sami na sebe. Naše vztahy
mohou projít silným vývojem, ale
mohou to vydržet jen v případě, mají-
li vybudované stabilní základy. 
Konstelace se bude nejvíc projevovat
v lednu až dubnu a na podzim. V této
době se bude měnit vztah k majetku a
hodnotám. Staré tradice budou pro-
cházet transformací. Rozměr hmoty
může působit jako nic ve srovnání s
rozměrem vnitřního – duchovního ži-
vota.    (Dokončení na straně 3)
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Andělskou cestou vedoucí od mostu
v Karlštejně vzhůru k hradu šlapalo
14. 12. sto šedesát dětí ze škol a
školek v našem kraji. Na trase je če-
kalo deset stanovišť s andělskými
úkoly - caparti, z nichž nejmladším
jsou tři roky, hádali, zpívali koledy
či skládali puzzle. Nejoblíbenější
byla zastávka u Andílka s medvíd-
kem, kde se děti proměnily v med-
vědy a krásně si »zabrumlaly«, oh-
řály se a občerstvily čajem. 
Na nádvoří čekalo překvapení v po-
době dvou »opravdových« andělů,
kteří zkontrolovali splnění úkolů a

předali dětem kapky štěstí. Pro kaž-
dou třídu měli připravené lucernič-
ky s andělským světýlkem. 
Takhle putování viděla karlštejnská
třeťačka Kristýna Janečková: „Plni-
li jsme úkoly, za které jsme dostáva-
li symboly na kartičkách, které jsme
si navlékali na stuhu. Na 9. stano-
višti jsme dostali čaj a bonbóny. Ta-
dy jsme se na chvíli stali medvědy a
hledali jsme si brloh na přespání.
Pak jsme došli na nádvoří hradu,
kde jsme dostali Andělskou slzu na
krk a Andělské světlo v lampičce.“

Eva KNOPOVÁ, Karlštejn

ŠLI ZA JEZULÁTKEM. Vánoční cin-
kání - hravé Putování k Jezulátku
připravily 14. 12. jako dárek pro
své nejmilejší - rodiče, babičky, dě-
dečky, přátelé a známé - děti z Ma-
teřské školy Lety.  Caparti se zauje-
tím hráli postavičky z lidových ří-
kadel, zpívali koledy; za vystoupení
byli odměněni bouřlivým potleskem.
Marie CVANCIGEROVÁ, MŠ Lety

Foto Eva MLÁDKOVÁ

Sníh a led zaměstnaly
záchranáře i hasiče

Rok 2013? Čekají nás velké změny!
CO NÁM PŘINESE NÁSLEDUJÍCÍCH 365 DNÍ PODLE PŘEDPOVĚDI ASTROLOGA

18. prosince 2012 - 25 (586) Cena výtisku 7 Kč

Krásné Vánoce a jen

vše nej v novém roce

přeje redakce

Na chvíli jsme se stali medvědy a hledali si brloh

Zloděj ukradl cigarety
za padesát tisíc korun
Liteň - »Benzinku« v Litni vykradl
v noci na 5. 12. neznámý zloděj. Za-
jímaly ho cigarety.
„Neznámý chmaták rozbil okno ve-
dle hlavních dveří benzinového čer-
padla, vnikl dovnitř a ukradl karto-
ny cigaret za 50.000 Kč,“ řekla veli-
telka karlštejnských policistů Hed-
vika Kaslová. „Poškozením způso-
bil škodu 8.000 Kč,“ dodala.    (mif)

S ANDĚLY. Karlštejnské děti na An-
dělské cestě.       Foto NN M. FRÝDL

Sněžení a následně i ledovka v půlce
prosince přidělaly práci hasičům i
záchranářům. Vyjížděli k mnoha au-
tům, jež sjela ze silnice, i chodcům,
kteří se neudrželi na kluzkých chod-
nících. Vážná nehoda tří aut se stala
při hustém sněžení u Letů 9. 12. ve-
čer. „Jednoho řidiče jsme s tržnou ra-
nou na hlavě vezli do nemocnice,“
řekl majitel řevnické záchranky Bo-
řek Bulíček. Na snímku zaměstnanec
OÚ v Zadní Třebani sype štěrkem
chodník. (mif) Foto NN M. FRÝDL
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Hledám hru, kde je 15 hlavních rolí!
LUCIE KUKULOVÁ S DOBŘICHOVICKÝMI DĚTMI NACVIČILA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Dobřichovice - Adventní trhy v
Dobřichovicích mají pěknou at-
mosféru. velkou měrou k tomu při-
spívá místo konání - nádvoří zám-
ku. A také doprovodné akce: nád-
herný ohňostroj na vodě a divadýl-
ka. Kouzelníka jsme letos nestihli,
zato vánoční příběh aneb o tom
slavném narození, který má »na
svědomí« Lucie KuKuLová se
souborem Kukadýlko, jsme zhléd-
li od začátku do konce.  
Lucie, divadlo bylo skvělé - dospělí i
děti se místy doslova váleli smíchy.
Jak jste k té hře přišli?
Kus  napsal  Tomáš Vůjtek, premié-
ru měl v roce 2009 v Ostravě. Svým
současným jazykem navazuje na tra-
dici lidových barokních her, insce-
novaných na českém a moravském
venkově zejména v 17. až 19. stole-
tí. Hru jsem malinko upravila a pro-
škrtala; uváděli jsme ji v době ad-
ventní  dvakrát  loni a  dvakrát letos.
Jelikož  je psána jako hra se zpěvy,
několik textů jsem si dovolila zhu-
debnit.  Účinkovaly děti z Kukadýl-
ka, dětského divadelního souboru při
ZŠ a DDS Dobřichovice. V dospě-

lých  rolích Tří králů a radních se
představili  Jan Seidl, Jiří Šafránek a
Petr Kaplan, jako Archanděl Gabriel
exceloval Jiří Geissler. Nedocenitel-
nou pomocnicí byla Vlaďka Cvrčko-
vá - nejen v roli hříšné duše a jednou

i Smrtky, ale hlavně jako inspicient-
ka, asistentka režie a kulisačka. Za
pomoc děkuji nejen jí, ale také Jitce
Hájkové, Markétě Bělíkové a Hon-
zovi Kunovi.  
Bylo vaším záměrem udělat  divadlo
jako veselohru, nebo to bylo spíše
souhra náhod?
Připadala-li Vám hra jako veselohra,
určitě to záměr byl, ať už textem či
obsazením. Nicméně spousta komic-
kých situací vyplynula během před-
stavení. Komikem roku se pro mne
stala Pavlínka Malantuková v roli

Marie. Její nechtěná herecká etuda s
otěhotněním (polštář ne a ne držet
pod šatičkami) rozesmála mnoho
diváků (i mne) až k slzám. 
Kde se vlastně vzalo Kukadýlko?  
Kukadýlko vzniklo v září 2011 při
ZŠ Dobřichovice z popudu Dobři-
chovické divadelní společnosti.
Usoudili jsme, že pokud si má diva-
dlo zachovat tradici, je nutné budo-
vat herecké podhoubí, soubor rozví-
jet a omlazovat. Ráda jsem se ujala
tohoto poslání. Zatím jsme nacvičili
Vánoční příběh a dramatizaci slavné
knížky Malý Princ. S čím se předve-
deme v příštím roce, dáme včas vě-
dět. Dětem jsem slíbila, že najdu
hru, kde je minimálně 15 hlavních
rolí.              Helena PeLiKáNová

Mikulášskou zábavu pro děti i dos-
pělé pořádal již posedmé Obecní
úřad Mořinka. V hostinci U Barchán-
ků se sešlo na čtyřicet dětí. Po lout-
kovém divadélku přišla na řadu oblí-
bená tombola. Na děti čekalo 100
krásných cen - hlavní výhru, panen-
ku, si odnesly Alenka a Johanka
Chroustovi. Moc gratulujeme!
Mikuláš s čerty a andělem na sebe
nenechali dlouho čekat. Mikuláš si
děti zval k sobě, aby mu zarecitova-
ly nebo zazpívaly. Každé dítě od an-
děla dostalo balíček sladkostí. 
Na večerní zábavě pro dospělé byla
připravena zajímavá tombola s hlav-
ní cenou divočákem, vánočním st-
romkem a bažanty. K tanci a posle-
chu zahrála kapela Premium band. 
Všechny zveme na zpívání u vánoč-

ního stromu, které se koná 23. 12. od
15.00 v areálu Obecního úřadu Mo-

řinka.      Kateřina smoTerová,
starostka mořinky

Na farmářských trzích
bude i sněhulák Karel
Těsně před svátky, v sobotu 22. pro-
since, se od 9.00 do 14.00 v Černo-
šicích uskuteční vánoční farmářský
trh. Vedle tradiční nabídky čerst-
vých potravin, které jste mohli na
černošických trzích ochutnávat bě-
hem sezony (slané a sladké pečivo,
mléčné výrobky, uzeniny, mošty, si-
rupy, víno, chlazené maso, drů-
bež...), nebudou před hotelem Ka-
zín tentokrát chybět stánky s drob-
nými dárky, vánočními dekoracemi
a občerstvením. V 10.30 začne v
prostoru tržiště divadelní představe-
ní pro děti Vánoční svatba sněhulá-
ka Karla z produkce divadelního
souboru Loutky bez hranic. 

Lucie JisLová, 
TAK o. s., Černošice 

Lucie KUKULOVÁ
* rodem ze Řevnic,
bydlí v Dobřichovi-
cích a v Praze, kde
provozuje galerii,
vydavatelství a hotel
* ochotnickému di-
vadlu se věnuje od
malička, poprvé hrála v řevnickém
Lesním divadle, které nechal posta-
vit její praděd Václav Čekan
* studovala zpěv na Konzervatoři
Jaroslava Ježka u prof. Vlasty Sou-
marové-Mlejnkové 
* hrála v muzikálech 451°Fahren-
heita, Hair a Jesus Christ Superstar
* má dvě děti 

TRHY »PŘEPADL« MRÁZ. Tradiční adventní trhy se konaly 8. 12. v Řevni-
cích. K dostání byly věnce, jmelí, uzeniny, sýry, knihy, drobné dárky... Stán-
ků bylo méně, než obvykle - trhovce zřejmě odradilo mrazivé počasí. Přesto
se u kašny sešlo mnoho lidí, kteří popíjeli medovinu či svařák, poslouchali
muziku Notiček, obdivovali babičku Věru  Hrubou v roli Mrazíka a  naku-
povali dárky svým blízkým. Helena PELIKÁNOVÁ      Foto NN M. FRÝDL

Betlémy byly prima. A preclíky taky!

ARCHANDĚL S DĚTMI. Jiří Geissler jako Archanděl Gabriel obklopen
malými herci ve Vánočním příběhu.   Foto ARCHIV

Po návštěvě Muzea betlémů v Karlštejně si děti z mateřské školy v Zadní
Třebani zkusily upéct betlém vlastní, perníkový. Na malé výstavě betlémů
ve školce jsou výrobky z papíru, dřeva i perníku a ve vchodu nás vítá velký
betlém keramický. I letos jsme si byli prohlédnout krásné betlémy paní
Frýdlové a ochutnaly její výborné preclíky (na snímku). Děkujeme!
Čekání na svátky  si krátíme čtením knihy J. Lady České Vánoce, kde se
dozvíme Jak to bylo s Ježíškem, Mikulášem i jak naši předci slavili Vánoce.
Dárek ve formě malého představení naše děti rodičům i veřejnosti předa-
ly na předvánočním posezení, které se konalo 16. prosince v Kulturním do-
mě. Pavlína NEPRAŠOVÁ, MŠ Zadní Třebaň           Foto NN M. FRÝDL

NADÍLKA. Mikulášská zábava v Mořince.         Foto Kateřina SMOTEROVÁ

Děti měly v tombole panenku, dospělí divočáka
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Rok 2013? Čekají nás velké změny!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Je to skvělé období k práci na sobě.
Nic nám nebude sice dáno zadarmo,
ale kdo projeví snahu a úsilí, bude
odměněn.
Další klíčovou konstelací roku 2013
je kvadratura Urana v Beranu s Plu-
tem v Kozorohu, která figuruje na ne-
bi již od podzimu a její vliv bude pře-
sahovat do roku 2014. Je to náročná
konstelace, která přináší velkou tvr-
dost do našeho života a složitější ži-
votní lekce. Tato konstelace má jas-
nou souvislost s probíhající finanční
krizí. Na jedné straně je touha po os-
vobození se, nezávislosti a zboření
starých principů, na straně druhé se
nachází manipulace, upevnění otěží a
touha po moci. 
Tato vazba v sobě obsahuje riziko
konfliktů, bouří či revolucí – varoval
jsem před ním již loni a obávám se, že
nepokoji v krachujících částech Evro-
py se síla konstelace ještě nevybila.
Tyto bouřlivé trendy mohou rozbouřit
i Matku Přírodu. V našich životech
nás konstelace varuje před prahnutím
po moci a může nám přinést cenné
zkušenosti k pochopení nesobeckosti
a pomoci druhým.

Pochopíme své nejbližší
Přes léto roku 2013 budou stát v har-
monických vazbách Jupiter, Saturn a
Neptun, na nebi nám tak zazáří velký
vodní trigon. To je výjimečně silná
doba, která umožňuje rozvinutější
kontakt s naším podvědomím a intui-
cí, dočkat se můžeme umělecké inspi-
race i bohatší fantazie. Je to skvělé
období k práci na sobě, metafyzická
témata nás budou přitahovat a bude-
me schopní hlubšího vhledu. Díky
rozvinuté citlivosti budeme schopní
lépe pochopit skrytý význam věcí a
budeme lépe chápat své nejbližší.
Na základě konstelací je zřejmé, že
nás prozatím nečeká období, kdy by-
chom si mohli výrazněji oddechnout.
Celý rok je ovlivněný nejnáročnější
vazbou Uran kvadratura Pluto, což
značí právě boj mocenských struktur
a touhu po osvobození se. Vládnoucí
strany to nebudou mít jednoduché, je-
jich snaha o upevnění moci povede k
většímu odporu u lidí. Krize společ-
nosti tak bude moci postoupit o něko-
lik stupínků dále a zároveň to bude
příležitost k probuzení mnoha lidí.
Již v loňské předpovědi jsem uváděl,
že v letech 2012 až 2015 nastává ná-

ročné období pro několik států. Týká
se to zejména Anglie, Řecka a Ně-
mecka, na východě pak Afghanistánu,
Palestiny a Sýrie. V těchto regionech
dopadne bouřlivá kvadratura svojí
největší vahou a nedají se zde vylou-
čit ani válečné konflikty.
Přesto se domnívám, že může dojít k
vylepšení ekonomicko-finanční situa-
ce, a to alespoň krátkodobě. Pocítit to
můžeme v létě, kdy se Jupiter dostává
26. 6. 2013 do znamení Raka. Zde
může přinést zdar hospodářství, eko-
nomika může být na chvíli nakopnu-

ta. Tento trend platí pro celý svět, ale
je zřejmé, že ne v každém státu jej bu-
dou moci proměnit v úspěch. Jak se
konstelace dalšího roku projeví na ho-
roskopech USA, EU a Česka?
Spojené státy budou mít v roce 2013
hvězdy na své straně. Uran bude v
harmonické vazbě na radixového
Urana a osu Ascendent / Descendent,
Neptun v trigonu na Venuši. USA tak
budou mít vhodnou příležitost dostat
se pryč z nejhoršího. Zajisté budou
mít vždy dost spojenců a zahraniční
politika bude hrát jednu z důležitých

rolí. Ve vedení USA se budou snáze
prosazovat levicové směry, primár-
ním tématem bude sociální systém.
EU bude mít příští rok náročný. Pluto
v sextilu na Slunce EU ukazuje na
velké vnitřní síly a transformační pro-
cesy v samotném jádru. Budou zde
tlaky na to, aby se role EU posunula.
S touto konstelací poroste v Bruselu i
potřeba uchopit moc ještě pevněji do
svých rukou. Naneštěstí se přes Slun-
ce bude v dubnu, květnu a září pro-
cházet Saturn, který oslabí vliv EU a
zbrzdí její reálný rozvoj. Podpoří ob-
raz rigidní a kostnaté unie neschopné
pružně reagovat na změny.
Bez zajímavosti není ani horoskop
eura. Pluto v konjunkci se Sluncem a
na to Uran v kvadratuře na Slunce
značí, že euro jako měna v příštím ro-
ce rozhodně nebude stabilní a eurozó-
na může změnit svoji podobu.

Čekají nás nevídané obraty
Co se týče České republiky, v první
části roku bude doznívat kvadratura
Urana na Pluto a naše vládnoucí stra-
ny tak mohou předvádět nevídané.
Bude docházet k náhlým a nečeka-
ným obratům. Od jara 2013 bude úřa-
dovat Neptun v trigonu na Slunce, bu-
de zde tedy stále silnější trend dávají-
cí podporu levicově orientovaným st-
ranám. Je možné, že v Poslanecké
sněmovně dojde k výraznějším změ-
nám. Stejně tak zde ovšem může do-
cházet ke zkreslování a lhaní, realita
bude před veřejností ohýbána. Díky
plutonskému vlivu může docházet ke
změnám v samotném vnímání vlády a
zajímavým vývojem mohou projít i
mezinárodní vztahy.
Rok 2013 přináší pokračování nároč-
ných konstelací a trendů z minulého
roku. Nedělejme si iluze o tom, že na
tom bude celosvětová situace lépe –
naopak krize bude pokračovat dále,
byť nám bude někdy umožněno v kli-
du se nadechnout do dalšího boje. Ne-
ní ovšem třeba bojovat a válčit. Válka
je symbol sobectví a nezvládnutého
ega. Nic není černobílé a jak jsme si
zde naznačili, čekají nás trendy nabí-
zející duchovní posuny a vnitřní práci
na sobě. Ego je třeba rozpustit, aby-
chom mohli do svého srdce přijmout
více lásky a štěstí pro sebe i ostatní.
Přeji čtenářům, ať se jim to daří. A ať
se jim v roce 2013 splní co nejvíc přá-
ní!      Vít KUNTOŠ, astrolog, Praha

ASTROLOG. Vít Kuntoš - astrolog, terapeut, léčitel. Foto arcHiV

Velmi významný je pro skauty právě
končící rok 2012 - přesně před sto
lety byl u nás založen profesorem
Antonínem Benjaminem Svojsíkem
skauting. Celý rok se konaly oslavy a
připomínkové akce k tomuto výročí.
Asi největší událostí byla výstava v
Praze věnovaná jak skautům tak ve-
řejnosti s názvem Trochu lepší svět.
Na výstavě bylo ke zhlédnutí mnoho
historických fotek, dobové kroje,
kroniky, skautské doplňky… 
Další letošní významnou akcí bylo
středoevropské Jamboree - meziná-
rodní sešlost skautů z různých zemí
světa - pořádané o prázdninách na
Slovensku. 
I řevnický oddíl letos podnikl mnoho
zajímavých a dobrodružných akcí.
Absolvovali jsme výpravy po okolí

Řevnic (Koukolova hora, Český
kras), v dubnu jsme pořádali s ostat-
ními skautskými oddíly lukoládu v
Dobřichovicích, v květnu jsme se za-
pojili do celorepublikové akce Květi-
nový den, navštívili jsme výstavu
Trochu lepší svět, v červnu jsme šli
pochod Praha - Prčice a také jsme si
udělali víkendový vandr po Brdech.
Největší událostí byl třítýdenní letní
tábor na Rokycansku. Na podzim
jsme měli brigádu u klubovny a před
pár dny Mikulášskou výpravu. Teď
nás čeká vánoční schůzka a na Štěd-
rý den budeme u Zámečku v Řevni-
cích rozdávat Betlémské světýlko.
Za celý oddíl přeji všem příjemné
prožití vánočních svátků a hodně ús-
pěchů v novém roce!
Šimon Martinec, Bobři, Řevnice

»Století« skauti přivezou do Řevnic Betlémské světlo
ODDÍL BOBRŮ LETOS VANDROVAL PO BRDECH, TÁBOŘIL NA ROKYCANSKU A POŘÁDAL LUKOLÁDU

PŘIJĎTE SI PRO SVĚTLO. Tradici Betlémského světla založili v roce 1986
rakouští skauti. Z Vídně si od té doby světlo vozí skautské delegace z různých
evropských států. Do Česka dováží Betlémské světlo skautské středisko z Br-
na; odtud se pak rozváží vlaky po celé republice. V Řevnicích u Zámečku si
budete moci lucernu, lampu či svíčku světlem z Betléma rozsvítit na Štědrý
den od 10.30 do 11.00. Šimon Martinec, Bobři, Řevnice     Foto arcHiV
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Velký Tom? Vřelý úsměv, mocný stisk
V DOBŘICHOVICKÉ UMĚLECKÉ KAVÁRNĚ JSOU VYSTAVENY OBRAZY, GRAFIKY A KOLÁŽE TOMÁŠE BÍMA
V Dobřichovické umělecké kavárně
Café Bar Bím je do poloviny ledna k
vidění výstava obrazů, grafik a kolá-
ží Tomáše Bíma. Vystavena jsou zde
charakteristická díla tohoto dobři-
chovického umělce. 
Bímovo kouzlo podle mého názoru
spočívá v jeho jednoznačnosti. Ve
své tvorbě neřeší žádná závažná té-
mata, nepromítá do nich tíži světa
ani žádné  tragédie. Při výběru barev
volí ty nejvýraznější, většinou  ty ve-

selé a jasné. Při osobním setkání s
»velkým Tomem« je to podobné:
vřelý úsměv a mocný stisk ruky...
Náměty jsou voleny také lehce, běž-
né výjevy všedního dne mezi někte-
rými dokonce naleznete jakoby ná-
hodou obří poprsí, monumentální
penis zakrytý igelitem či uličnický
kosočtverec namalovaný na plotě. 

V tomto čase, kdy doba šílí uměle
vytvořenou panikou z konce světa,
média nás masírují hrůzami z parla-
mentních jednání a skandály všeho
druhu, je Café Bar Bím místem za-
pomnění. Terapii barevným a místy
až dětsky hravým světem Tomáše
Bíma vám ze srdce doporučuji. Vy-
dejte se  alespoň na chvíli prostřed-

nictvím jeho obrazů  na cestu do lep-
ších míst, kde se život stává dobro-
družnou hrou, již jste si vždy přáli
podniknout. Helena PELiKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 12. 18.00 96 HODIN: ODPLATA

KINO ŘEVNICE
21. 12. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
22. 12. 20.00 SEDM PSYCHOPATŮ
28. 12. 20.00 VE STÍNU
29. 12. 20.00 SVATÁ ČTVEŘICE

KINO MÍR BEROUN
17. 12. - 23. 12. 18.30 (St 17.00, Čt-Pá
20.00, So-Ne 15.30) HOBIT: NEOČE-
KÁVANÁ CESTA 3D
15. 12. 15.30 VĚNEČEK POHÁDEK
19. 12. 20.00 HOLY MOTORS
20. - 21. 12. 17.30 SEDM PSYCHOPATŮ
22. 12. - 23. 12. 19.00 SINISTER
25. 12. 18.30 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA 3D
26. - 27. 12. 18.30 (Čt 17.30) ANO, ŠÉFE!
27. 12. 20.00 CESTA DO LESA
28. 12. - 29. 12. 15.30 HOBIT: NEOČE-
KÁVANÁ CESTA 3D
28. - 29. 12. 19.00 ANNA KARENINA
30. 12. 15.30 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA 2D
30. 12. 19.00 TWILIGHT SÁGA: ROZ-
BŘESK 2.ČÁST

KINO RADOTÍN
18. 12. 17.30 RAUBÍŘ RALF 3D
18. 12. 20.00 KUŘE NA ŠVESTKÁCH
19. 12. 17.00, 22. 12. 20.00 HOBIT: NE-
OČEKÁVANÁ CESTA 3D
19. 12. 20.00 PROTI VĚTRU
20. - 22. 12. 17.30 LEGENDÁRNÍ PARTA
20. 12. 20.00 MINISTR
21. 12. 20.00 LADÍME
27. 12. - 29. 12. 17.30 (So 16.00) SAM-
MYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D
27. 12. 20.00 SEDM PSYCHOPATŮ
28. 12. 20.00 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA 2D
29. 12. 17.35 PÍ A JEHO ŽIVOT
29. 12. 20.00 SKYFALL
2. 1. 17.30 SAMMYHO DOBRODRUŽ-
STVÍ 2 3D
2. 1. 20.00 SVATBA MEZI CITRONY
3. 1. a 5. 1. 17.30 LADÍME
3. 1. 20.00 CO KDYBYCHOM ŽILI
SPOLEČNĚ?
4. 1. 17.30 SAMMYHO DOBRODRUŽ-
STVÍ 2 3D
4. 1. 20.00 JACK REACHER: POSLEDNÍ
VÝSTŘEL
5. 1. 16.00 SAMMYHO DOBRODRUŽ-
STVÍ 2 2D
5. 1. 20.00 AVATAR 3D
6. 1. 15.45 TOSCA - záznam opery
8. 1. 18.00 GEORGE HARRISON

Mikuláš seniory chválil, ale jen některé
Mikuláš, čert a andělé dorazili 5. 12. i za obyvateli Domova seniorů v Dob-
řichovicích. Svatý muž obešel všechny, některé pochválil, jiné pokáral. Spo-
lečně jsme si zatančili a zazpívali při koledách a písničkách Karla Máchy.
Po obědě anděl s čertem obešli celý domov a navštívili i ty klienty, kteří  už
chodit nemohou. Na pokojích rozdali balíčky a se všemi si popovídali.
V úterý 11. 12. jsme se mohli zaposlouchat do souznění klavíru a houslí. Za
našimi obyvateli přijeli manželé Václav a Rikako Máchovi, klavírista České
filharmonie a houslistka orchestru Státní opery Praha.V jejich podání jsme 
vyslechli Humoresku Antonína Dvořáka, Beethovenův Menuet, Montiho
čardáš i dvě japonské písně.
Vánoce jsou už za dveřmi, proto jsme si společně s klienty upekli cukroví,
vyrobili vánoční dekorace a ozdobili stromky. Klidný a pohodový předvá-
noční i vánoční čas!   Martina Kálalová, Domov seniorů Dobřichovice

Tipy NN
* Vánoční koncert ZUŠ Dobřicho-
vice se uskuteční 20. 12. od 19.00 v
Modlitebně Církve bratrské Černo-
šice. (pab)
* Výstava Vánoce nejen české, kte-
rá představuje adventní čas, tradice
a zvyky z různých koutů světa, je
přístupná do 21. 12. v Modrém do-
mečku Řevnice.      (šah) 
* Vánoční koncert dětské lidové
muziky Notičky se koná 22. 12. od
17.00 v kostele v Karlíku. Slovem
provede Ivo Tamchyna. Výtěžek z
dobrovolného vstupného dostane
občanské sdružení Náruč. (pef)
* Kapely Cilek Aromali Kremali
Bisküvi a Odečet plynu zahrají 22.
12. od 19.30 v Clubu Kino Černoši-
ce. (vš)
* Snímky fotografa Vladislava Ska-
ly jsou pod názvem Biblické a jiné
kraje vystaveny do 22. 12. v řevnic-
kém Modrém domečku.             (šah)
* Koncert, na němž zazní středově-
ké i renesanční vánoční písně, se
koná 23. 12. od 18.00 v modlitebně
Církve bratrské Černošice.       (pab)
* Českou mši Vánoční J. J. Ryby
přednese 23. 12. od 19.00 v kostele
ve Svatém Janě pod Skalou beroun-
ský pěvecký sbor Slavoš. Před kon-
certem je možné navštívit výstavu
Medové Vánoce.                           (pef)
* Setkání před Modrým domečkem
v Řevnicích se uskuteční 24. 12. od
13.00. S řevnickým příležitostným
ochotnickým sborem si můžete zaz-
pívat Rybovu mši. (šah)
* Mše J. J. Ryby Hej Mistře zazní
24. 12. od 22.00 v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie Černošice.  (pab)
* Karlštejnští pozounéři zahrají
24. 12. od 23.15 před Mší svatou v
kostele sv. Václava Mníšek pod Br-
dy. Jarmila BALKOVÁ
* Vánoční mše F dur P. Georgia
Zrunka zazní 24. 12. od 24.00 v kos-
tele v Karlíku. (vlc)
* Vánoční písně, spirituály a gospe-
ly zazpívá Irena Budweiserová za
kytarového doprovodu Miroslava
Linky a Jaroslava Šindlera 25. 12.
od 16.00 v kostele sv. Václava Mní-
šek pod Brdy. (jab)
* Oslava Předčasného Silvestra se
koná 30. 12. se od 17.30 na náměstí
F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy.
Jejím vrcholem bude ohňostroj. (jab)
* Nejžhavější mejdan roku slibuje
Club Kino Černošice na Silvestra 31.
12. Hudbu vybírá DJ Rasty, oslava se
rozjede ve 20.00.                              (vš)
* Výstava fotografií hub, jejímž au-
torem je Václav Burle, je do konce
prosince instalována ve velkém sále
zámku Dobřichovice. (vlc)
* Skupina Legal Bengal a její hosté
vystoupí v Clubu Kino Černošice 4.
ledna od 20.30. (vš)
* Taneční párty můžete navštívit 5.
ledna od 20.00 v Clubu Kino Černo-
šice. Program budou moderovat DJ
Maro, DJ Babe LN a DJ Reborn. (vš)
* Stylově ozdobené vánoční strom-
ky, vánoční dekorace i cukroví uvi-
díte do 6. 1. 2013 na výstavě O Vá-
nocích v restauraci U Bílé paní
Karlštejn.    Martina MOTTLOVÁ

Poslední letošní vystoupení skupiny
Hop Trop ve Středočeském kraji pat-
řilo Řevnicím. 
Do řevnického kina se v pátek 7. pro-
since sjela početná skupina fanoušků
této rozšafné trojky především z ne-
daleké Mořiny, kde sídlí silné jádro
příznivců country hudby s centrem v
ZŠ Mořina. V příjemné atmosféře
starších i novějších písní zazněly hity

jako je Amazonka, Tři kříže, Jonatán
a také vodácké písničky, které vznik-
ly spoluprací souboru se známým
spisovatelem Zdeňkem Šmídem.
Mladší diváky potěšila oblíbená Ob-
luda, kterou si s chutí zanotovali.
Písňové bloky byly jako tradičně
proloženy vlastním osobitým vyprá-
věním příhod z cest kapely i jejích
členů.   Barbora TESAŘOVÁ, Lety

XXIV. Poberounský masopust bude brzy, už 9. února!
Zadní Třebaň - Brzo, brzičko
skončí v roce 2013 masopust. Po-
slední sobota tohoto »bláznivého«
období připadá na 9. února. A to
je také den, kdy se v Zadní Tře-
bani bude konat - už počtyřiadva-
cáté - velkolepý masopustní rej.
Program XXIV. Poberounského ma-
sopustu, který patří mezi největší
akce svého druhu v celém Středo-
českém kraji, začne v 10.00 na zad-
notřebaňské návsi zabíjačkou a sty-
lovým staročeským jarmarkem, na
kterém budou kromě řemeslných

výrobků k dostání preclíky, perníky,
koláče, pečené maso, víno, medovi-
na. (Případní zájemci o prodej
svých výrobků na trhu se mohou
hlásit na mail lulap@centrum.cz).
Postupně se představí několik hu-
debních či tanečních souborů, včet-
ně domácí staropražské kapely Tře-
husk, k vidění bude tradiční maso-
pustní fraška. Nakonec bude sym-
bolicky pochován Masopust a vy-
hlášen nejoriginálnější masopustní
převlek. K účasti jsou zváni všichni
– místní i přespolní. 

Poté se vydá obcí průvod maškar
doprovázený rozvernou muzikou.
Hospodyňky, tak jako každoročně,
změří síly v soutěži o nejlepší kob-
lihu, šišku či jiné masopustní občer-
stvení. Hned po skončení průvodu
se bude konat sousedské posezení s
hudbou ve Společenském domě. 
Masopustní oslavy uzavře v neděli
10. 2. od 14.00 ve Společenském
domě v Zadní Třebani dětský karne-
val. Caparti se mohou těšit na hry,
soutěže, volbu nejhezčí masky i vy-
stoupení kejklíře. Miloslav FRÝDL

Na kurz vázání věnců se stála fronta

V galerii řevnické kavárny Modrý domeček se konal kurz vázání věnců.
Pod vedením floristky Kláry Veselé se tu příchozí mohli naučit výrobu vel-
mi oblíbených  vánočních atributů. V nevelkém prostoru se vystřídalo ko-
lem třiceti návštěvníků, někteří dokonce čekali v kavárně až na ně vyjde
volná židle u stolku, na kterém se v krabičkách třpytily vánoční ozdoby.
„Byla  jsem překvapena, kolik lidí došlo a s jakou chutí tvořili,“ řekla Ve-
selá. „Na některé se dokonce nedostal materiál a kurs jsem nastavovala v
jiném termínu na jiném místě,“ dodala. (help)           Foto Karel GreGor

Kinem zněla Obluda i Amazonka
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Všeradův kurýr

Mažoretky roztleskaly publikum pod hradem
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI PŘIPRAVILI PROGRAM PRO SENIORY I NA ZAHÁJENÍ ADVENTU

Je tu čas Vánoc!  Všichni se těšíme,
jak si plnými doušky vychutnáme
kouzlo Štědrého dne i svátků vánoč-
ních. A je tu také konec roku, obdo-
bí, kdy rekapitulujeme a dáváme si
předsevzetí i úkoly. Každý z nás při-
rozeně vnímá silný pocit vnitřního
uspokojení z toho, co dobrého se mu

podařilo uskutečnit. Tento pocit je o
to silnější, přinesl-li radost a spoko-
jenost i dalším lidem. Současně v
nás hlodá červ nespokojenosti nad
tím, co jsme nestihli a nesplnili.
Přeji všem, aby ve vás převládl pocit
uspokojení nad prožitým rokem a
nad prací, která se vám podařila. Ne-
nechte si pokazit závěr starého a vs-
tup do nového roku drobnými ne-
zdary a problémy, které jistě dokáže-
te v budoucnu odstranit. Stanovte si
nové a vyšší cíle, ať již osobní nebo

pracovní a s novou chutí vykročte k
jejich splnění. Jen život prožitý na-
plno a s optimismem nám dokáže
přinést vlastní uspokojení a tím i
spokojenost našich blízkých. 
Děkuji občanům za jejich dobrou a
poctivou práci v uplynulém roce. Do
nového roku 2013 přeji všem mnoho
štěstí, zdraví a osobní pohody, ať se
každému podaří splnit cíle a úkoly,
které si předsevzal, nebo které na něj
budou kladeny jeho okolím.
Bohumil STIBaL, starosta Všeradic 

Nenechte si zkazit začátek nového roku!
„STANOVTE SI VYŠŠÍ CÍLE!“ VZKAZUJE STAROSTA VŠERADIC BOHUMIL STIBAL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 25/2012 (115)

VÁNOCE V GALERII. Předvánoční atmosféra vládne i ve všeradické galerii
M. D. Rettigové. „Pokud vám chybějí vánoční dárky, přijďte si vybrat k nám!“
vzkazuje galeristka Sylva Škardová (na snímku).     Foto Marcela BuSSOVÁ

Malí hasiči dorazili
s lucerničkami
K celorepublikové akci Česko zpívá
koledy, která se konala 12. 12., se
připojili také obyvatelé Vižiny. Na
52  místech České republiky se ten
den sešli lidé, kteří v jednu chvíli
společně zazpívali koledy Nesem
vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Dej Bůh
štěstí tomu domu a Pásli ovce Vala-
ši. K těmto koledám si ve Vižině při-
dali ještě další tradiční vánoční pís-
ničky a navíc rozsvítili vánoční st-
rom u obecního úřadu. A i když
vládlo mrazivé počasí, místní se se-
šli v hojném počtu. Atmosféru setká-
ní umocnil příchod malých hasičů,
kteří si vyrobili lucerničky a ke stro-
mečku s nimi dorazili při prvních
tónech koled. Všichni příchozí obdr-
želi zpěvníky s koledami a zpívali
spolu s orchestrem místních amaté-
rů, kteří hráli na různé nástroje. Po-
dával se teplý vánoční čaj, děti prs-
kaly prskavkami, poletoval sníh a
mráz štípal do tváří. Naprostá idyl-
ka k navození té správné vánoční at-
mosféry. Mimochodem, víte, že his-
torie vánočních koled sahá až do
12. století? Původně se zpívaly pou-
ze o vánočních svátcích, ale v po-
sledním století se zpívají již během
adventu.      Jana FIALOVÁ, Vižina

Přijďte si zazpívat
koledy s Magdalenou!
Samotná Magdalena Dobromila
Rettigová bude 22. 12. zpívat koledy
před »svojí« galerií ve Všeradicích.
A nebude sama - spolu s ní od 17.00
zapějí také děti z místní školky a
osovského sboru Muzikantík. Přijď-
te si i vy udělat hezkou chvilku, roz-
svítit vánoční strom a zazpívat si!
Pro děti budou připraveny sladkos-
ti, pro dospělé grog, punč či svařák. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Každé první úterý v měsíci se schá-
zejí liteňští senioři. Předvánoční set-
kání je doprovázeno kulturním prog-
ramech žáků místní školy. Letos pátá
třída s učitelkou Marií Pavlyšyno-
vou připravila živý betlém s koleda-
mi. Anežka zahrála na housle a s dět-
mi si zazpívali i naši hostitelé. At-
mosféra byla velmi přátelská a ne-
chyběla ani sladká odměna. 
Žáci liteňské školy se také - už pose-
dmé - zúčastnili oslavy Královského
adventu v Karlštejně. Na náměstí
pod hradem jsme měli dvojstánek;
zboží do něj vyráběli žáci, učitelé i
rodiče. Všem děkujeme. Při prodeji
se střídala Tereza, Kristýna, Marké-
ta, Veronika s Michalem a Tondou.

Na pódiu žákyně čtvrté třídy s uči-
telkou Lenkou Říhovou zahrály na
flétnu a kytaru a připravily si i něko-
lik koled. Děti z druhé třídy s učitel-
kou Emou Malou nazdobily vánoční
stromeček a přednesly několik bás-
ní. Publikum roztleskaly naše mažo-
retky. Závěr patřil žákům Simony a
Petra Krutských, kteří zazpívali vá-
noční písně za doprovodu flétny,
houslí, kláves a rytmických nástrojů.
Před liteňskou  školou se rozsvěcel
stromeček a my zahajovali program.
Slovem provázela Terezka Vobořilo-
vá z 9. třídy. Byl to krásně prožitý
den! Doufám, že se divákům v Karl-
štejně i Litni naše vystoupení líbilo.

Hana HaVeLKOVá, Zš Liteň

POJEDOU NA REPUBLIKU. Kraj-
ského přeboru škol se 5. 12. v Ne-
ratovicích zúčastnilo družstvo ZŠ
Liteň. Tým ve složení Jan, František
i Jiří Havelkovi, Jan Klimt a Matěj
Šinágl vybojoval 2. místo, pohár a
postup na mistrovství republiky!
Poděkování patří oběma tatínkům,
kteří s kluky do Neratovic jeli, i -
protože jsou všichni členy Šachové-
ho klubu Řevnice - jejich trenérovi
Janu Paukertovi. A samozřejmě
klukům: za výbornou reprezentaci
školy! Ema MALÁ, ZŠ Liteň 

Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

VE STÁNKU. »Trhovci« z liteňské
školy na oslavě adventu v Karlštej-
ně.            Foto Hana HAVELKOVÁ

Z podbrdského kraje
* Vánoční posezení u cukroví a s
koledami pořádá Rodinné centrum
Betlém Lochovice 19. 12. od 9.00
do 18.00.            Olga MarešOVá
* Vánoční turnaj v minigolfu se us-
kuteční v Zámeckém dvoře Všeradi-
ce 26. 12. od 13.00. „Každý účast-
ník hraje dvě kola, součet bodů tvoří
výsledné skóre. Startovné činí 100
korun,“ uvedl provozovatel Zámec-
kého dvora Bohumil Stibal s tím, že
se turnaj uskuteční za každého poča-
sí. Zájemci se mohou registrovat v
předstihu v galerii. (buss)
* rozhledna na Studeném vrchu
nad Malých Chlumcem bude otevře-
na 1. 1. od 10.00 do 16.00. Zajištěno
bude i občerstvení. (ank)
* Petlici visacího zámku u bedny na
pečivo vedle prodejny Jednota ve
Vižině vypáčil 6. 12. neznámý dare-
bák. Z bedny ukradl pečivo a lahůd-
ky za 1.000 Kč. Škoda způsobená
poškozením inventáře je pět set ko-
run. Hedvika KaSLOVá
* Ve středu 5. 12. se v ZŠ Liteň uči-
lo, jako jindy, ale ve vzduchu bylo
cítit napětí. Zvlášť děti z nižších roč-
níků netrpělivě očekávaly příchod
Mikuláše. Měl s sebou knihu hříchů,
v níž byly vedeny záznamy o pokles-
cích. V některých třídách se čert op-
ravdu činil. Anděl zklidňoval atmos-
féru a rozdával sladkosti. Některým
šikovným prvňákům přidal anděl i
první pero. Když prošli všechny tří-
dy, vyrazili na návštěvu liteňské škol-
ky.    Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
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ESO shopping park Lety 

Děkuje zákazníkům za projevenou přízeň 
v letošním roce a přeje 

vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2013!

Včetně nájemců: Hobbymarket ESO, Conica zahradní 
centrum, KB Contract zahradní technika, Billa - potraviny,

Androméda relaxační studio, Restaurace ESO

!!! CHORVATSKO - SUPER NABÍDKA !!!

CA BIŽACA – tradice již 11 let...

Lokalita – městečko Postira, ostrov Brač (v létě 2012 Postira oceněna zlatou medailí)
Doprava – klimatizovaným autobusem tam i zpět
Ubytování – plně vybavené krásné apartmány max. 100 metrů od moře
Stravování – možnost zajištění polopenze v místním hotelu u moře
Péče o klienta – v místě pobytu česky hovořící delegát

NABÍZÍME TYTO TERMÍNY POBYTŮ 2013:
21. 6. – 30. 6. 2013 -  Bubovice (5.500,-Kč/ 1 os.)
21. 6. – 30. 6. 2013  -  Chýnice (5.500,-Kč/ 1 os.)
16. 8. – 25. 8. 2013 -  Tmaň (5.900,-Kč/ 1 os.)
23. 8. –  1. 9. 2013  -  Bykoš (5.900,-Kč/ 1 os.)

6. 9. – 15. 9.2013  -  Suchomasty (5.500,-Kč/ 1 os.)

V ceně: Ubytování na 7 nocí, doprava autobusem tam i zpět, pobytová taxa a služby delegáta.

KONTAKT: CA BIŽACA, email: info@bizaca.cz, tel.: +420 777 14 60 60, www.bizaca.cz

www.bizaca.cz

ostrov Brač
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Po půl roce se opět připomíná ob-
čanské sdružení Klub přátel Karlš-
tejna, aby informovalo o své činnos-
ti i plánech na další období.
V červnu se dvanáct účastníků vy-
pravilo do sklárny Nenačovice. Ma-
jitel nás seznámil s technologií výro-
by skla, prohlédli jsme si výstavu
sortimentu a někteří si mohli i fouk-
nout do sklářské píšťaly. Není to
žádná hračka! V tématických zájez-
dech hodláme pokračovat.
V červenci se nám konečně podařilo
zajistit dlouho plánovaný zájezd do
vinného sklípku na Moravu. Dvou-

denního vlakového zájezdu se účast-
nilo 12 členů. V Bořeticích bylo za-
jištěno ubytování v penzionu Mlýn i
vstup do sklípku Stano Petráska.
Tento pán byl velice vstřícný, což se
ukázalo nejen na prostřeném stole,
ale i na přísunu různých druhů vín.
Za dobu, kterou jsme ve sklípku se-
trvali, bylo ochutnáno mnoho druhů
vín z jeho sklizně. Byly moc dobré,
dělané s láskou a profesionálním
umem. Zazpívali jsme si, popovída-
li, zavzpomínali. Při zpáteční cestě
do penzionu jsme prožili několik zá-
žitků i kuriozit - když se druhý den u

snídaně vyprávěly, nestačili jsme se
bavit a smát. Zájezd zdárně skončil,
domů jsme přijeli zdraví a neponiče-
ní. Řekli jsme si při loučení, že ne-
můžeme zůstat u jednoho zájezdu to-
hoto typu, že musíme dát do plánu
práce sdružení obdobnou akci i na
rok 2013.
V srpnu jsme v jednom z paláců na
Hradčanském náměstí v Praze návš-
tívili výstavu Rok Pernštejnů. Expo-
zicí zaměřenou na hospodářský a
kulturní vývoj rodu nás provázela
jedna z kurátorů výstavy Naďa Ku-
bů, na jejíž pozvání se akce uskuteč-

nila. Výklad nám přiblížil dobu v níž
rod Pernštejnů žil, jeho vývoj od ko-
lébky zakladatele až po posledního
člena rodu včetně odkazů na jejich
způsob života - stolování, zbraně,
jídlo, dobové ošacení atd. Před zahá-
jením prohlídky mělo 20 účastníků
čas si prohlédnout části hradních za-
hrad. Pro lidi, kteří nemají možnost
se na Pražský hrad podívat, to byl
velký zážitek! 
Pro utužení našeho zdraví jsme pod-
nikli pěší výlet z Karlštejna do Srb-
ska přes Krupnou, ale ne obvyklou
cestou. (dokončení na straně 8)

Pavel Vítek zazpívá s dětmi
První den Karlštejnského krá-
lovského adventu je zdárně za
námi! Několik stovek lidí první
adventní neděli vidělo kaleido-
skop vystoupení, v rámci které-
ho předvedli své umění muzi-
kanti, tanečníci, šermíři... Na
závěr jsme za zpěvu dětí z míst-
ní školy slavnostně rozsvítili

vánoční stromeček před Muzeem betlémů.
Bohatý program na počest královny Elišky se
bude na náměstí v Karlštejně opakovat i posled-
ní adventní neděli, tj. 23. 12. Opět na vás od
10.00 čeká stylový jarmark a spousta umělců
všeho druhu. Celodenní maraton (program viz
níže) vyvrcholí loučovým průvodem a ohňovou
show. Choť Karla IV. tentokrát přijdou pozdravit
i herec Pavel Zedníček a zpěvák Pavel Vítek. Ten
dokonce s dětmi z místní školky zazpívá několik
koled. Těšit se můžete na živý betlém i na osvěd-
čené body programu - kostýmovaný průvod s krá-
lovnu Eliškou či narážení soudku s karlštejnským
pivem. Otevřeno bude Muzeum betlémů, na hra-
dě se bude konat Česká mše vánoční J. J. Ryby. 
Přijďte spolu s námi oslavit Karlštejnský králov-
ský advent!     Petr RAMPAs, starosta Karlštejna

10.00 – Zahájení historického a sty-
lového jarmarku
11.00 – Skupina Kapičky, Karlštejn
12.00 – Slavnostní zahájení
- příchod historického průvodu s
královnou Eliškou
- přivítání královny rychtářem, kas-
telánem a zástupci vinařského i pi-
vovarnického cechu
- slovo královny k poddaným
- přípitek karlštejnským vínem 
- naražení soudku s karlštejnským
pivem Karlíček
- souboj šermířů na počest královny
12.30 – Dětský folklorní soubor
Kamýček, Kamýk nad Vltavou 
13.00 – Pěvecký sbor Bonbon,
Beroun
13.30 – SHŠ Alotrium + SHŠ Re-
ginleif, Černošice
14.00 –  Pěvecký sbor Hukot, Ořech

14.30 –  Živý betlém – Leťánek Lety
15.00 –  Staropražské Vánoce - Tře-
husk, Poberouní
16.00 – Slavnostní vyvrcholení 
- příchod loučového průvodu s krá-
lovnou Eliškou
- přivítání královny rychtářem a
ministrem Valašského království
Pavlem Zedníčkem
- Pavel Vítek na počest královny
- děti z karlštejnské školky
- společné vystoupení dětí z MŠ a
Pavla Vítka
- ohnivé kejkle spolku Hefaistos

Historický a stylový jarmark:
- perníky, klobásy, preclíky, trdla,
medovina, karlštejnské víno...
- vánoční svícny, keramika, umělec-
ké předměty, textilní výrobky, šper-
ky, polštáře, hračky...

Předškoláky vystrašili
čerti, ale byli i v NebiKarlštejnský královský advent

Karlštejn - náměstí, neděle 23. prosince

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...         5/2012 (8)                

PEKLI BUŘTY. Jednou z akcí Klubu přátel Karlštejna byla vycházka do Srbska. Foto Josef CIBUlKA

»Přátelé Karštejna« vyjeli ochutnat víno
ČLENOVÉ ObČaNSKÉHO SdružENí SE VYPraVILI TaKÉ dO NENaČOVIC, SrbSKa a Na PražSKÝ Hrad

Karlštejnský zpravodaj

KARLÍČEK. Na oslavě adventu mů-
žete ochutnat karlštejnské pivo
Karlíček. Foto NN M. FRýdl

Koněpruské jeskyně navštívily 5. 12.
děti z Mateřské školy v Karlštejně. V
Pekle tu bylo plno čertů, někteří po-
bíhali i po okolí, ale naše děti Luci-
fer pustil a všechny se  dostaly i do
Nebe k Mikulášovi, který jim za pís-
ničku nadělil dárečky. Text a foto
Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn
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»Přátelé Karštejna« ochutnávali víno
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Už pošestnácté pořádalo letos Karlš-
tejnské kulturní sdružení (KKS) ve
spolupráci s městysem, státním hra-
dem a Výzkumnou stanicí vinařskou
slavnost vinobraní. Bylo rozhodnuto
o zvýšení vstupného. Očekávali
jsme od toho hlavně posílení návš-
těvnosti v neděli, na kterou jsme při-
pravili bohatý program pro rodiny s
dětmi. Tento tah měl ulehčit velmi
navštěvované sobotě, kdy se na vi-
nobraní přijede podívat 15 - 18.000
lidí. Tento nápor sice malý Karlštejn
přežije, ale na úkor návštěvníků, kte-
ří se tlačí v jedné »zlaté uličce« ve-
doucí od pošty ku hradu. Někteří po-
tom odcházejí rozmrzelí, že neviděli
program pořádně a na nádvoří se ne-
dostali vůbec. Proto jsme letos zvý-
šili vstupného v sobotu na 200 Kč, s
tím, že vstupenka platí i v neděli.
Naše očekávání byla naplněna, ale
každé rozhodnutí musí mít i stinnou
stránku. V tomto případě to byl ná-
řek místních podnikatelů. Proč? Pro-
tože se snížil počet platících sobot-
ních návštěvníků z loňských 17.000
na 12.000, což podnikatelé pocítili
na tržbě. Nicméně, návštěvníci se ni-
kde netlačili, viděli všechna vystou-
pení a na nádvoří hradu se jich do-
stalo mnohem více, než v minulých
letech. Navíc jsme letos zřídili další
místo pro vystoupení - na malém
parkovišti Nad Kaštany. 

Dalším překvapením a lákadlem
byly oživené prohlídky - návštěvníci
mohli při prohlídce interiérů hradu
zhlédnout historické pěvecké, taneč-
ní či hudební vystoupení. A ještě jed-
no překvapení jsme připravili: sběra-
telé si mohli pořídit Výroční turistic-
ké známky Karlštejnské vinobraní
2012. Pro příští rok bychom chtěli
připravit do prodeje turistickou
známku Karlštejnské vinobraní, kte-
rou si budou moci návštěvníci koupit
v průběhu celého roku.

XVI. ročník Karlštejnského vinobra-
ní se tedy vydařil. Počasí přálo, ná-
vštěvníci byli spokojeni. Za to mu-
sím poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě akce podíleli: členům KKS,
městysu, státnímu hradu a také agen-
tuře Kateřiny Slavíkové, která se s
námi podílela na sestavení progra-
mu. Věřím, že i v dalších ročnících
nám návštěvníci zachovají přízeň.
V listopadu - 11. 11. - se KKS podí-
lelo na pořádání slavnosti Svatomar-
tinských vín. Akci navštívilo za celý

den přes 150 lidí. Pochutnali si na
svatomartinské huse a dobrém mla-
dém vínu.
Při první adventní neděli 2. 12. byl
na náměstí adventní jarmark. Pro
návštěvníky byl připraven bohatý
vánoční program pod lípou na návsi,
který se bude opakovat i čtvrtou ad-
ventní neděli 23. 12. 
Karlštejnský ochotnický spolek
(KOS), který je pod patronací KKS,
vystoupil 8. 12. se svou prvotinou
Postel pro anděla  v barokním diva-
dle rodiny Auersperků na státním
zámku Žleby. Další vystoupení bude
mít KOS v obci Libošovice, 5 km od
hradu Kost.
V sobotu 8. 12. se konala v restaura-
ce U Janů Mikulášská dětská show,
jejímž spolupořadatelem bylo KKS.
V neděli 23. 12. se uskuteční v Ry-
tířském sále hradu Karlštejna Česká
mše vánoční Jana Jakuba Ryby, 27.
12. bude tamtéž vánoční koncert
skupiny Chaire – Štěpánské koledo-
vání. Všichni jste srdečně zváni a ne-
zapomeňte si zvonečky.
Druhý týden nového roku, 12. 1. se
bude konat v restauraci U Janů no-
voroční koncert Nové sekce a jejich
hostů. O dalších akcích vás budeme
infromovat průběžně.
Klidné a spokojené Vánoce, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2013!

richard KolEK, předseda KKS

Vinobraní se povedlo, návštěvníků ubylo
KARLŠTEJNSKÉ KULTURNÍ SDRUŽENÍ SE PODÍLELO NA ORGANIZACI NĚKOLIKA KULTURNÍCH AKCÍ

DVA CÍSAŘI A KASTELÁN. Na letošním vinobraní se sešli zleva »císař« Zde-
něk Krajíček, kastelán Jaromír Kubů a Vladimír Čech, který už sedm let Karla
IV. představuje v muzikálu Noc na Karlštejně.                  Foto Richard KOLEK

Posledně jsme seznámili čtenáře s
historií sboru dobrovolných hasičů
v Karlštejně do roku 1999. Dnes v
mapování historických událostí
pokračujeme.
Vstup do nového milénia jsme zača-
li vytyčením úkolů a plněním výcvi-
kového roku. Někteří členové zása-
hové jednotky absolvovali školení s
prací s motorovou pilou. Zasahovali
jsme u požáru domu na Rovinách i u
lesního požáru v Hostímě. Byla do-
končena stavba sušáku na hadice. V
dubnu jsme již tradičně uspořádali
čarodějnice. Účast dětí i dospělých
byla nad očekávání. Během roku
jsme uspořádali ples U Janů a zába-
vu v Kolibě. Při všech akcích bylo
odpracováno 1200 hodin. Objednali
jsme si výrobu čestného praporu
SDH Karlštejn. 

Na jaře byla vykradena požární zb-
rojnice - zloději odnesli kameru,
peníze a spoustu historických věcí.
Navíc ještě zdemolovali vybavení a
nábytek. Padesátiny oslavil Jiří Mr-
káček a Přemysl Habětín. Svatopluk
Hanzl oslavil 40 let členství u sboru.
V říjnu 2000 zahájili činnost žáci.

V Srbsku jsme lezli na skály
Počátkem roku 2001 začala firma
Spektra Beroun odstraňovat rekla-
mované závady na zbrojnici. Během
roku jednotka opakovaně myla obec
a tlakovala nově budovanou kanali-
zaci. Přes léto byl udržován bazén a
celý areál. V dubnu se konal sběr
šrotu a pálení čarodějnic. Na pod-
zim se stavěla brána na vinobraní a
pomáhali jsme s pořadatelskou služ-
bou. Dvakrát jsme se s naší Tatrou

815 zúčastnili natáčení filmu. »Dě-
lali jsme« déšť a vodopád v lomu
Malá Amerika. Mimo školení absol-
vovala zásahová jednotka výcvik v
polygonu v Příbrami, na vodě nacvi-
čovala stavbu norné stěny; lezení na
skalách se konalo v Srbsku. Děti i
dospělí nacvičovali na soutěž v po-
žárním sportu. V literárně výtvarné
soutěži PO očima dětí dostal od ok-
resního sdružení hasičů diplom za 1.
místo Jakub Efmert. Jednotka vyjíž-
děla k devíti požárům.
V roce 2002 byla navázána spolu-
práce s mladými hasiči ze Zadní
Třebaně. Následně byl uskutečněn
společný zájezd do hasičského mu-
zea v Přibyslavi. V červnu se mlad-
ší i starší žáci zúčastnili okresního
kola hry Plamen v Zaječově. Poté se
mladí hasiči zúčastnili Bambiriády

v Berouně - předváděli zde ukázky
požárního sportu. SDH Karlštejn
obdržel od Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezka v Berouně diplom
za vzornou reprezentaci hasičů. 
Počátkem srpna nastalo období deš-
ťů. Povodeň začala 12. 8. v 18.00
evakuací kempu, kterou zajišťovala
jednotka SDH Karlštejn. Naše zása-
hová jednotka byla povolána i do
Hlásné Třebaně, kde bylo nutné pra-
micí evakuovat několik lidí ze zato-
pené části na Plovárně. Po první vý-
straze přišla 13. 8. tisíciletá voda,
jež zničila vše, co jí stálo v cestě. To
již byl ustaven štáb složený z  CO a
velení hasičů i starostů, který rozho-
doval o nasazování jednotek na jed-
notlivých místech a povolání jedno-
tek dalších. (Pokračování příště)

Jiří MrKÁČEK, SDh Karlštejn

Hasiči v Americe »vyráběli« déšť a vodopád
HISTORIE ČINNOSTI SVAZU POŽÁRNÍ OCHRANY V KARLŠTEJNĚ

Šli jsme po vrcholcích skal na pra-
vém břehu Berounky. Mnozí z nás se
tu ocitli poprvé. Krásný výhled ze
skal na údolí a řeku byl velkým zá-
žitkem. Při cestě jsme si opekli na
ohni buřty, zapili lahvovým pivem a
pokračovali do Srbska. Zde jsme si v
nové restauraci U Lva dali oběd a
vlakem se vrátili do Karlštejna. 
Konečně se uskutečnila i dlouho plá-
novaná návštěva Smíchovského pi-
vovaru. Někteří z osmi přítomných
členů sdružení byli nemile překva-
peni prohlídkou a výkladem. V pivo-
varech, které jsme dosud navštívili,
byl osobní kontakt s průvodcem s
možností položení otázky a jejího
okamžitého zodpovězení. Zde jsme

zhlédli filmové ztvárnění výroby pi-
va včetně slovního doprovodu, což
pro nás bylo nezvyklé a málo k po-
chopení. Na konci prohlídky jsme
ochutnali pivo dle vlastního výběru.
S městysem Karlštejn naše sdružení
jako každoročně 7. 12. v restauraci
U Janů organizovalo setkání míst-
ních seniorů. Je třeba pochválit vy-
stoupení skupiny seniorek z Prahy 1,
které nám předvedly country tance a
přednesly básně s vánoční témati-
kou. Jejich elán a nasazení bylo ob-
divuhodné! Setkání se zúčastnilo 65
seniorů, z čehož plyne, že o takové-
to akce je zájem. I pracovní vytížení
některých našich členů bylo v tomto
období patrné: pokračovali jsme v

údržbě cesty nad hřbitovem - vyře-
závali jsme porosty podél cesty.
V únoru se uskuteční valná hromada
sdružení, kde si odsouhlasíme plán
činnosti na rok 2013. Již teď plánu-
jeme na leden či únor zájezd do
pražského divadla. Chtěli bychom
navázat užší kontakt s úřadem měs-
tyse a podílet se na dění v obci. Rov-
něž nabízíme součinnost s organiza-
cemi a sdruženími v obci.
Jménem o. s. Klub přátel Karlštejna
přeji našim členům, občanům Karlš-
tejna i čtenářům NN pěkné prožití
svátků, mnoho dárků a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů a
hlavně spokojenost do dalšího žití. 

Jiří Marhoul, KPK
VINAŘI. Účastníci zájezdu do vin-
ného sklípku. Foto Josef CIBULKA



Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 25/12

Myslivci trefili třiadvacet »kohoutů«
LOV, KTERÝ SE V ŘEVNICKÉ HONITBĚ ODBÝVAL 15. PROSINCE, PROVÁZELA MIMOŘÁDNÁ NEPŘÍZEŇ POČASÍ

Pronajmu v rodinném domě
v přízemí 1+K+K za 6.000 Kč plus poplatky. Vhodné
pro 1 osobu. Zařízená kuchyň 17,5 m2, pokoj 13 m2,

koupelna 3 m2, společný vstup + hala s 1 osobou,
společná prádelna, sklep, zahrada. 

Volné od 1. 1. 2013.

Tel.: 257 721 303, 605 128 725

Řevničtí myslivci uspořádali v letoš-
ním podzimu již tři hony. Hlavně
proto, že je hodně černé zvěře, která
působí škody v celém okolí. 
První »nátlačka« na černou nepřine-
sla žádný výsledek. Druhá 25. listo-
padu byla již úspěšnější. Byly ulove-
ny tři kusy černé a jedna laň. Pro-
tažen byl ve třech lečích lesní revír
od tůní až po Strážník. Nízký počet
slovené zvěře lze přičítat především
vysokému počtu návštěvníků lesa,
kteří - ač upozorněni na nebezpečí -
neustále komplikovali odlov a bráni-
li střelbě. Desítky kusů tak unikly. 
Hon, který se konal 15. prosince, byl
zaměřen na zvěř pernatou, tedy na
bažantí kohouty. Po osmé hodině
ranní se v klubovně u staré hájovny
shromáždilo dvacet lovců - 14 střel-
ců, čtyři psovodi a dva honci. Psy -
statné a dobře vycvičené ohaře -
vedly ženy. Hon byl slavnostně za-
hájen nástupem, při němž zazněly
borlice skladkou Vítání. Po slovním
úvodu předsedy a hospodáře zazněly

tóny Dykových fanfár Začínáme ve-
sele. Hráli otec a syn Slánských. 
Poté se myslivci za hustého deště
odebrali na místo lovu, jihozápadně
od silnice mezi Zadní Třebaní a Svi-
nařemi. Honitba byla zde doplňkově
zazvěřena čtyřiceti kusy vypuště-
ných kohoutů. Mimořádné náledí to-
ho dne, déšť i těžký terén představo-
valy vysoké zatížení pro všechny
účastníky honu. Střelci byli mezi le-
čemi přemísťovány terénními auto-
mobily. Přestože hon byl prakticky v

prostorách výskytu černé zvěře,
zvedlo se pouze jednou asi patnáct
kusů. Po jedné hodině déšť ustal.
Když zazněla trubka oznamující ko-
nec poslední leče, všichni nasedali
do vozů s přijemnou představou su-
ché a vytopené klubovny. 
I konec honu byl jako vždy v Řevni-
cích v duchu starých mysliveckých
tradic. Slovených 23 kohoutů bylo
vyloženo na výřadu lemovaném
chvojím. K jejich poctě hořely podle
starého obyčeje ohně. Pak již zahrá-

ly borlice Konec honu, předseda po-
děkoval za bezpečnou střelbu a hos-
podář za zdařilý průběh. Dykovo
Halali dodalo zakončení slavnostní
ráz. Lovu a myslivcům zdar!

František ŠeDiVý, Řevnice

Z našeho kraje 
* Do 23. prosinci je v dobřichovic-
ké restauraci Zámecký had Strom
splněných přání. Také vy si můžete
přijít sundat ze stromku některou z
barevných obálek a splnit přání dě-
tem z Dětského domova Lety, které
nebudou trávit Vánoce v rodinném
kruhu. (pef)
* Tradiční vánoční zpívání koled
se u kapličky v Hlásné Třebani koná
23. 12. od 18 hodin. (mif)
* Sousedské setkání pod širým ne-
bem se u kapličky v Krupné usku-
teční 24. 12. od 15.00 do 17.00. (ek)
* Na obchůzku Zadní Třebaní se
trumpetisté kapely Třehusk vydají
24. 12. Už čtyřiadvacáté Štědrove-
černí vytrubování začne ve 20.30 u
křížku pod lípou. (mif)
* Bezplatné kondiční cvičení nabí-
zí seniorům Dům s pečovatelkou
službou v Černošicích. Cvičení se
pod vedením Hany Fořtové koná
každý čtvrtek od 14.00. Cvičení je
nenáročné, není zapotřebí zvláštních
fyzických schopností ani dovednos-
tí. DPS nabízí také dovoz do domu,
více informací na 725 923 777. (pef)
* Ulice V Mýtě a Berounská v Čer-
nošicích budou kvůli rekonstrukci
až do 31. 12. uzavřeny.                (pef)
* Neznámý zloděj ukradl dvě peně-
ženky z restaurace U Lípy ve Svi-
nařích. Do lokálu přišli dva muži a
dvě ženy, kteří zde půl hodiny popí-
jeli. Poté jeden z mužů pod zámin-
kou objednání utopenců odlákal
hospodského, druhý muž s jednou z
žen zabavili hosty restaurace. Muž,
který si objednával utopence, poté
vzal ze zásuvky za výčepem kasír-
tašku s 6.100 Kč a klíče od výherní-
ho automatu. Z poličky za výčepem
ukradl i peněženku hospodského, ve
které bylo 1.000 Kč, doklady a pla-
tební karta.      Hedvika KASLOVÁ
* Všechny čtyři zimní pneumatiky
na voze Ford Focus zaparkovaném
před domem v obci Zadní Třebani
propíchl neznámý darebák. Majiteli
auta způsobil škodu 6.000 Kč. (hak)
* Neznámý zloděj v noci na 2. 12.
odstranil visací zámek z klece na
plynové lahve u benzinového čer-
padla v Karlštejně. Ukradl tři lahve
bez náplně a tři s náplní. Škoda je
8.600 Kč.        Hedvika KASLOVÁ
* U dopravní nehody v Černošicích
zasahovali první prosincový den
záchranáři, hasiči i policisté. Řidič-
ka, která s autem nabourala do stro-
mu ve stráni, vyvázla bez zranění.
Řevničtí profesionální hasiči zajisti-
li auto proti ohni; na ošetření zledo-
vatělé silnice povolali sypač.    (pav)
* Olejovou skvrnu na vozovce v
Karlickém údolí likvidovali 5. 12.
řevničtí profesionální hasiči. Olej na
silnici vytekl z »vany«, kterou si ři-
dič vozu BMW prorazil o kámen
spadlý ze stráně na silnici.         (pav)
* Požár odpadního dřeva na hro-
madě 10x10 m likvidovali 5. 12.
řevničtí profesionální a dobřichovič-
tí dobrovolní hasiči. Oheň žádnou
škodu nezpůsobil. (pav)

Přivítali jsme rekordní
počet nových občánků

MIKULÁŠ NADĚLOVAL. Mikuláš s andělským a čertovským doprovodem se
5. prosince vypravil za dětmi v celém našem kraji. Nevynechal ani Zadní
Třebaň. Foto NN M. FrÝDl

Sto čtyřicet lidí se zúčastnilo Mopeďáckého bálu ve Svinařích. K tanci a
dobré náladě hrála kapela Sedláci, přítomné potěšily výhry v bohaté tom-
bole. Vrcholem večera bylo vystoupení mopeďaček, které v převlecích zd-
ravotníka, mechaničky, anděla, smrtky, policajta a čerta sehrály úsměvnou
scénku.                                           text a foto lucie BoXaNovÁ, Svinaře

Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se konalo 11. 12. Vy-
plynul z něj, mimo jiné, závěr nut-
nosti užší a podrobnější komunikace
mezi zastupitelstvem obce, školskou
radou, rodiči žáků navštěvujících
školu i školku v naší obci a zaměst-
nanci školy. Z jednání zasedání, kte-
rého se zúčastnila většina zastupite-
lů i zástupců školské rady, vyplynul
předběžný termín setkání 16. 1. od
19.00 ve Společenském domě.
Všichni jste srdečně zváni a těšíme
se na Vaše připomínky.
Mikulášská nadílka spojená s krát-
kým programem dne 8. 12. se setka-
la s velkým zájmem místních i pře-
spolních. Čerti dokázali letos vydě-
sit spoustu dětí, příští rok jim bude-
me muset předem domluvit.
Na internetových stránkách obce je
umístěn odkaz na organizaci Zách-
ranný kruh, jež poskytuje informace
o postupech v případě krizových
situací. Zároveň monitoruje výstra-
hy zveřejňované jednotlivými kraji
ČR - pro náš region Středočeským
krajem a hlavním městem Prahou.
Dne 16. 12. se před předvánočním
posezením konalo vítání nových ob-
čánků naší obce (na snímku). Letos
jich bylo rekordních jedenáct. 
Přeji všem hezký adventní čas a
pohodové Vánoce!

text a foto Stanislav BalíČEK, 
starosta Zadní třebaně

Chystají výstavu obrazů i turnaj v kulečníku
Hned několik akcí připravilo na prosinec uskupení přátel sportu a kultury
při řevnické restauraci Galerie. Nejprve se své »Mikulášské« dočkaly děti,
pár dní po nich i dospělí. Těm zahrála country skupina Sedláci.
Druhý svátek vánoční 26. 12. se bude od 14.00 konat turnaj v kulečníku.
Den nato - 27. 12. - zahájí v 18.00 v restauraci výstavu svých obrazů a foto-
grafií Řevničan Miroslav Straka. Poslední letošní akcí bude 28. 12. turnaj
v nohejbale, který v řevnické tělocvičně začne od 14.00. Na tyto akce jsou
zváni všichni.                                       Miroslav Kratochvíl, Řevnice

Mopeďačky na bále zahrály scénku
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2013

Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo je poslední, které mají 
předplacené. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 
si ho znovu objednat. NN do června 2013 vyjdou 13x, výtisk stojí 

7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. 
Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musejí připočíst poštovné

12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, že nechtějí
platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci (Zadní Třebaň,

Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní Třebani či v Řevnicích,
kde si je budou vyzvedávat.

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. 
Nezapomeňte uvést doručovací adresu 

a variabilní symbol: 011313.

Gravírování a řezání laserem
LEVNĚ A RYCHLE!!!

Tel.: 608 132 354 
www.laserkarlstejn.com výroba a tisk

dopisních 
obálek

www.frances.cz

Zpracovávané materiály:

sklo, plasty, papír, dřevo
masiv, překližky, kůže,

kovy... 
Ploché výrobky do rozmě-

ru: 1200 mm x 600 mm 
Rotační výrobky do roz-

měru: průměr 
120 mm x 1200 mm
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Závodnice dostaly medaile, plyšové
AMATÉRSKÉ CVIČENKYNĚ AEROBIKU SE V KONKURENCI POLOPROFESIONÁLEK NEZTRATILY

Malí jezdci přeskakovali koně a stříleli z luku
ČTYŘI DESÍTKY DĚTÍ NA RANČI ORIENT V LEČI PŘEDVÁDĚLY SVÉ UMĚNÍ V JÍZDĚ NA KONI

A-mužstvo je uprostřed tabulky spokojené
OSMDESÁTÁ ŠESTÁ SEZONA ŘEVNICKÝCH »NÁRODNÍCH« HÁZENKÁŘŮ KONČÍ

Dvou soutěží v aerobiku se zúčastnily malé
závodnice z AC Olympia Všenory. První
prosincový den se v pražském Chodově v
obrovské konkurenci poloprofesionálek z
našich amatérských závodnic do finále pro-
bojovaly: Natali Kamberská, Jana Rysová,
Karolína Kubíková, Tereza Žižlavská, Anež-
ka Černá, Barbora Němcová a Klára Kanto-
vá. Ceny si vybojovaly Barbora Němcová
(za 4. místo) a Karolína Kubíková (za 6.
místo). Naše nejmladší získaly společně s
ostatními plyšové medaile, které byly stejně
hezké, jako ty »opravdové«.
V neděli 9. 12. jsme jeli do Kralup nad Vl-
tavou. V soutěži, která měla navíc vánoční
tématiku, zabodovaly ve svých věkových
kategoriích (od nejmladších): Anna Abtová
(1. místo), Adina Barchánková (3. místo),
Aneta Smékalová (5. místo), Sára Schneide-
rová (2. místo), Ela Benešová (4. místo), Bá-
ra Němcová (1. místo), Yasmine Borůvková
(2. místo), Anežka Černá (3. místo), Domi-
nika Bernátová (3. místo), Rebeka Stavělová
(4. místo), Marie Cikhartová (4. místo) a
Eliška Theissigová (5. místo). Celkově jsme
získaly dvě zlaté medaile, dvě stříbrné, tři
bronzové, tři čtvrtá a dvě pátá místa! 
Holky, blahopřejeme! 

Katka Černá, Zadní Třebaň

Krásný slunečný den za doprovodu
mnoha melodií strávili milovníci
koní, kteří se přijeli podívat nebo
přímo zúčastnit 1. ročníku závodů v
Džigitovce pro děti na ranči Orient
Petra Vlasáka v Leči.
Soutěže se účastnilo  čtyřicet dětí ve
věku 3 až 18 let, kteří změřili svou
šikovnost v Jízdě zručnosti, Trick-ri-
dingu a Střelbě z luku na koni. 
Jízda zručnosti se skládala z bojo-
vých disciplín, jako je například se-
kání šavlí, hod hvězdicí na terč, na-
bodávání kopím, slalom, otevírání a
zavírání branky....
Džigitovka neboli trick-riding jsou
různé akrobatické kousky ve cvalu,
kde jezdci visí hlavou dolů, přeska-
kují koně ve cvalu a podobně.
Při střelbě z luku byl terč umístěn
uprostřed. Ti nejmenší a nejméně
zkušení v první skupině jezdili s do-
provodem, druhá skupina už závod-

ní dráhu zvládala bez pomoci, někdy
krokem, někdy klusem. Třetí, nej-
zkušenější skupina předvedla rych-
lou a napínavou jízdu. 
Nechybělo zpestření programu o
krásný pád nejstaršího účastníka, je-
hož kůň začal vyhazovat. Jezdec
zvolil dobrovolný sestup z koně, av-
šak ve cvalu, s lancí v ruce a navíc
zrovna nad překážkou. Vše dobře
dopadlo, závod dojeli opět spolu a v
pomalejším tempu.
Všichni účastníci byli štědře odmě-
něni pěknými »koňskými« cenami a
dobrým dortem.
Byl to moc vydařený den nejen díky
slunečnému počasí, ale také díky sk-
vělé organizaci a dobré náladě účin-
kujících i organizátorů. Budeme
doufat, že se v příštím roce podaří
akci uskutečnit nejen na podzim, ale
také na jaře, jak sliboval Petr Vlasák.

Zuzana Pavlová, Běleč

ZÁVODNICE. Adina Barchánková, Tereza Brejlová, Anna Abtová, Katka Kroka (zleva). Foto Katka ČERNÁ

NA RANČI. S koníky se vyřádili malí i velcí.  Foto Vladislava JELÍNKOVÁ

Letošní, osmdesátá šestá sezona řevnických
»národních« házenkářů končí. Jak jsou na tom
jednotlivá družstva  v poločasových tabulkách?
Ligoví hráči odehráli první mistrovský zápas na
domácím hřišti s nováčkem ze Záluží. Utkání se
jim nevyvedlo a odešli z něj poraženi. Pak se jim
však podařilo přivézt body ze hřišť soupeřů a pře-
hrát i mužstva silnější. A přestože jim nevyšly po-
slední tři zápasy, jsou se svým umístěním upro-
střed tabulky spokojeni. Příští rok zahájí už 5.
ledna v Žatci turnajem o Český pohár.
Jádro B-družstva tvoří dorostenci! Ve vyrovna-
ných  duelech  se jim sice zatím nepovedlo získat
ani bod, ovšem za předvedenou hru se nemusí sty-
dět. Ve své dorostenecké kategorii naopak nepro-
hráli a dá se říci, že se připravují na své další
mistrovství republiky. To se uskuteční v červnu v
Mostě! V naší hale je můžete vidět 26. 1. a 24. 3.,
kdy se budou hrát turnaje o zimní halový pohár.
Starší žáci bohužel zůstali za očekáváním - se tře-
mi prohranými zápasy jsou v tabulce na čtvrtém

místě se ztrátou šesti bodů na účast v republiko-
vých turnajích. Zimní turnaje odehrají opět na
vlastní půdě.  Oblastní kolo 26. ledna a republi-
kové 23. března. A i když oblast nevyhrají, mohou
startovat jako pořadatelské družstvo.
Mladší žáci nemají kompletní celek, pomáhají
děvčata. Proto je lepší, že jsou třetí a nebudeme
mít starosti s účastí na dalších republikových po-
hárech. Otázkou je, jestli budou moci startovat na
zimních pohárech, které pořádáme opět v naší ha-
le. Potřebovali bychom zapojit více nejmladších,
nejen kluků, ale i děvčat. Tento nedostatek se pro-
jevuje i ve smíšené soutěži, kde družstvo na čtvr-
tém místě ztrácí na vedoucí Modřany 5 bodů.
Ve výčtu ještě schází starší žačky, těm se však po
odchodu těch starších nedaří - jediná výhra na
lepší, než sedmé místo nestačí. Jejich zimní turnaj
se bude konat 27. ledna v řevnické hale.
Řevničtí házenkáři vám přejí příjemné prožití vá-
nočních svátků a pohodu v novém roce!

Petr HOLÝ, Řevnice
S MOSTEM. Řevnické áčko v zápase s Baníkem
Most. Foto ARCHIV
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Dobřichovice chtějí divizi, Lety trenéra
JAK SE VEDLO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM, KTERÁ REPREZENTUJÍ POBEROUNÍ V KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH
Jaký byl rok 2012 oddílu kopané -
Sokola Dobřichovice? Rozhodně ús-
pěšný! Áčko, béčko i dorost přezi-
mují ve svých soutěžích na třetích
místech, žáci jsou šestí. Hrál se vý-
borný, pohledný, fotbal, na který
chodil slušný počet diváků. Toho si
vážíme - není jednoduché konkuro-
vat četným televizním kanálům...  
Hlavní pozornost přitahovalo áčko
mužů v krajském přeboru. Na jaře se
díky zlepšeným výkonům v této sou-
těži s předstihem zachránilo - jako
nováček obsadilo 11. místo. V létě
byl tým  doplněn zkušenými hráči:
Bošanským a Pecharem z Vyšehradu
a Horkavým, Baubínem i Březinou z
Bohemians 1890. Dosáhl také na vý-
znamný úspěch, když se poprvé v
klubové historii probojoval do celo-
státní pohárové soutěže. V předkole
dokonce po výsledku 1:0 vyřadil di-
vizní tým Štěchovic! V prvním kole
pak podlehl účastníkovi ČFL, favori-
zovanému Královu Dvoru 1:3. Ško-
da - v dalším kole by do Dobřichovic
přijela prvoligová Příbram! 

Nakonec »až« třetí
V úvodním střetnutí nového ročníku
soutěže rozdrtily Dobřichovice ČLU
Beroun 4:0. Následovala vítězství
4:2 v Poděbradech, doma 4:1 nad Se-
dlčany a 6:0 v Semicích. Až v pátém
kole se nepodařilo vyzrát na chytře
bránící Karbo Benátky - porážka 1:2
hodně bolela. V šestém kole dokáza-
lo áčko vyhrát na půdě Louňovic 1:0
(a to hrálo téměř půl hodiny bez vy-
loučeného hráče!) Důležité tři body
za vítězství 3:1 získalo v domácím
televizním zápase s Ovčáry. Kosa na
kámen narazila v Klecanech: domácí
betonovali a z brejků skórovali. Výs-
ledkem byla prohra 0:2! Chuť si však
naši spravili domácí výhrou 3:1 nad
Polabanem Nymburk. Potom vyhráli
také 3:1 ve Dlouhé Lhotě, 4:0 pora-
zili FC Jílové i Novou Ves! Otevřený
fotbal chtěl hrát s Dobřichovicemi

Rakovník a doplatil na to - 0:6! Na
svém hřišti Dobřichovice smetly také
Spartak Příbram 7:1! K poslednímu
podzimnímu zápasu se jelo do Čásla-
vi. Za domácí béčko nastoupil na
hlavním stadionu celý širší kádr dru-
holigového áčka. Naši prohráli 0:3 a
tato třetí porážka je stála první místo!
Skončili nakonec »až« třetí, protože
Ovčáry i Louňovice vyhrály. Ztráta
na oba týmy je bod, takže boj o čelo
rozhodně nevzdáme! Celek bude v zi-
mě doplněn a čekají ho přáteláky s
divizními i třetiligovými mužstvy
Rokycan, Hořovic, Aritmy, Kladna...
V létě budeme slavit 90 let fotbalu v
Dobřichovicích. Třešničkou na dortu
by mohl být postup do divize!       
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Jak se dařilo fotbalovým družstvům
FK Lety?
A-tým
Áčko působí v krajské 1. B třídě, od-
dělení E. Po podzimních 13 kolech
přezimuje na 10. příčce s 16 body.
Mužstvo se do 8. kola drželo v horní
polovině tabulky, ale pak přišla série
čtyř porážek v řadě, kterou se podaři-
lo přerušit až výhrou v posledním 13.
kole na hřišti Maršovic. Hráčský
kádr během rozehrané soutěže výraz-
ně poznamenala rozhodnutí tří hráčů
o přerušení či ukončení činnosti. Ve-
likou škodou je, že se jedná ve všech
případech o kluky, kteří prošli velmi
úspěšným týmem dorostu a ani jed-
nomu není více než 22 let! Po dlou-
hých létech výchovy se jedná z jejich

strany o velkou nezodpovědnost ne-
jen vůči klubu, který je vychoval, ale
i vůči partě. Další podstatnou událos-
tí, jež ovlivňovala atmosféru a fun-
gování mužstva celou půlsezonu,
byla volba trenérů. V létě se ujal tre-
nérského žezla Petr Krištůfek, na ně-
hož jsme hodně spoléhali. Po třech
týdnech, necelý týden před prvním
mistrovským, utkáním z rodinných
důvodů u týmu skončil. Od druhého
kola se ujal kormidla Josef Čadek,
který zpočátku zklidnil atmosféru a
získal si svým přístupem celou kabi-
nu. Bohužel po sérii porážek v závě-
ru podzimu rezignoval na funkci a v
posledním kole již na lavičce chyběl.
I tak mu patří dík za odvedenou prá-
ci. Největším úkolem pro jaro je mít
konečně šťastnou ruku při volbě už
třetího trenéra v této sezoně.

Dorost
Dorost účinkuje již pátou sezónu v
krajské 1. A třídě. Ve skupině D je
zatím na 9. místě se 17 body. Po ka-
tastrofálním začátku se dorostenci
postupně semkli a začali brát vážně
nejen tréninky, ale i utkání. Díky zís-
kaným 12 bodům v posledních pěti
kolech se dorostenci posunuli do
klidného středu tabulky. Pozitivní je
pravidelný start dvou talentovaných
dorostenců v týmu dospělých, kde
vůbec nehráli druhé housle.

Žáci
Žáci, jejichž omezený kádr čítá jen
15 hráčů, podávali celý podzim vý-
borné výkony a v okresním přeboru
obsadili druhou příčku. V posledním
kole si poradili s Černošicemi, které
do té doby neztratily ani bod. Ztráta
tří bodů v deseti utkáních je předpo-
kladem pro útok na první příčku v
jarní části. Ač v létě na žáky čekalo
budování prakticky nového týmu, 8
hráčů odešlo do dorostu, vyrovnali se
výborně s tímto handicapem a dopl-
nili tým o mladé talentované kluky z
přípravky.    Jiří KÁRNíK, FK Lety

První půlsezonu v okresním přeboru
mají za sebou fotbalisté Karlštejna.
Jak se jim dařilo?
Po letní pauze a pár přátelských ut-
káních vládl mužstvem optimismus.
Tím spíš, že v první kole Poháru
České pošty jsme rozdrtili Liteň 8:0.
Byl tu první mistrovský zápas a re-
míza s Chlumcem 1:1. Nevadí, příš-
tě vyhrajeme. V Oseku jsme těsně
prohráli 1:2. Na Stašov jsme si věři-
li, ale přišlo zklamání - prohra 0:3.
Po sobotní prohře nás čekal středeč-
ní zápas v poháru opět se Stašovem.
Pršelo a my jsme se málem nesešli.

Nakonec jsme nastoupili v plném
počtu a soupeře převálcovali 5:0!
Další mistrák s Neumětely nám při-
nesl bod. Následovaly prohry, i když
většina zápasů byla vyrovnaná. Šan-
ce byly, ale prostě nám to nepadalo
do brány. Po osmém kole jsme měli
dva body, náladu na bodu mrazu, ale
chuť vyhrávat stále byla. I když v
poháru s Nižborem to také nevyšlo. 
Celý podzim nás provázela zranění a
nebyli jsme komplet. Vznikaly ne-
shody mezi hráči a trenéry. Před de-
vátým kolem odešel hlavní trenér
Jura Čech a mužstvo nadále trénuje

Martin Autrata. V 9. kole jsme hráli
v Újezdě. Od začátku kluci věřili, že
vyhrajeme. Bylo to těsné, ale koneč-
ně jsme si mohli zazpívat tu naši
Karlštejnskou. Tři body byly doma!
Před zápasem s Českým Lvem Be-
roun od rána sněžilo a foukal vítr.
Rozhodčí uznal hřiště za vyhovující.
Kluci uklidili sníh z čar a začalo se
hrát. Podmínky byly extrémní, čer-
vený míč se vůbec nekutálel, kluci
byli více na zemi, než na nohách.
Byl to boj! Karlštejn skóroval jako
první a pak ještě jednou. Ty tři body
si rozhodně zasloužil. Kluci byli
zmrzlí, unavení, ale šťastní. Zbývala

tři kola do konce - získali jsme ještě
čtyři body. Takže celkem dvanáct
bodů a po všech těch útrapách na po-
sledním místě jsme v polovině sou-
těže jedenáctí. Martin už netrénuje
sám, pomáhá mu Míra »Cajda« Cajt-
haml, náš věrný hráč. 
Kluci si teď odpočinou a 6.1. začnou
tréninky v dobřichovické hale. Plá-
nujeme i zimní soustředění na ho-
rách. Opět porovnáme síly v přátel-
ských utkáních a to by bylo, aby se
nám nezačalo dařit! Nechceme být
jen lepší, chceme dávat góly a vy-
hrávat. Držte nám pěsti!
Vlaďka AUTRATOVÁ, TJ Karlštejn 
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Karlštejnští nezačali dobře, ale poslední už nejsou
FOTBALISTÉ Z PODHRADÍ ZAČNOU S TRÉNINKY 6. LEDNA, PLÁNUJÍ I ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NA HORÁCH

Řevnice čeká na jaře boj o záchranu ve III. třídě

Minulý rok jsme touto dobou psali o tom, že po podzimu budou Řevnice bo-
jovat o záchranu. Letos musíme bohužel zůstat u stejného tématu. Třetí
místo od konce (12 bodů, tři výhry, stejný počet remíz a sedm porážek při
skóre 24:47) totiž lepší vyhlídky rozhodně nenastiňuje. Časté problémy se
sestavou a s tím související nevyrovnané výkony ani k lepšímu umístění
vést nemohly. Přitom začátek sezony nebyl vůbec špatný: z prvních čtyř kol
bylo na kontě Řevnic 5 bodů. Pak však přišel debakl na Kazíně 1:6 a nikdo
netušil, že to nebude jediný »nářez«. V Kosoři Řevnice prohrály 2:7 (na
snímku) a v Roztokách 3:9! A to před tímto utkáním doma vyhrály nad fa-
vorizovaným dobřichovickým béčkem 2:1… Nejlepším střelcem týmu byl
Roman Wrobel s devíti brankami, s velkým odstupem za ním je matador
Pavel Sládek (4). (Mák) Foto NN M. FRÝDL

NOVÁČEK V PŘEBORU. Karlštejnští fotbalisté, nováček okresního přebo-
ru, jsou po podzimu v tabulce jedenáctí. Foto Vlaďka AUTRATOVÁ


