
Zadní Třebaň - Čtyři žáci odešli v
poslední době z maličké zadnotře-
baňské školy. A rodiče dalších prý o
přemístění svých dětí jinam uvažu-
jí. »Vyhání« opravdu školáky šika-
na, jak se nese obcí? NN o tom ho-
vořily s ředitelkou ZŠ a MŠ Zadní
Třebaň Janou NEŠŤÁKOVOU.
Na předvánočním veřejném zasedání
obecního zastupitelstva Zadní Tře-
baně se velmi bouřlivě diskutovalo o
místní škole. Proč?
Škola od října řeší ubližování mezi
žáky. Je to samozřejmě velmi citlivá
záležitost pro všechny, proto možná
máte dojem bouřlivého jednání. Na

veřejném zasedání se ovšem problé-
my s ubližováním mezi dětmi vyřešit
nemohou. Žádný pracovník školy ne-
může sdělovat své poznatky, protože
je to v rozporu se zákonem
101/2000Sb. o osobních údajích a jak
se na tomto zasedání ukázalo, prob-
lém pouze gradoval. 
Pedagogická rada vyhodnocuje toto
ubližování jako záležitost, která se
odehrává mimo objekt školy. Je mož-
né, že se děje skrytě i ve škole, a proto
konáme zesílené dohledy nad žáky,
informujeme o postupu řešení žáky i
rodiče. Já postupy školy konzultuji od
prvního zaznamenání, tj. od října

2012, s Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Králově Dvoře, se školní
psycholožkou Mgr. Doksanskou, s
Českou školní inspekcí a právním
servisem školy. Informaci o řešení
ubližování jsem poslala zřizovateli,
aby mohl posoudit správnost postupu
školy. Důležité je, aby si děti nene-
chávaly své potíže pro sebe, ale svě-
řovaly je rodičům a učitelům. 
Je pravda, že kvůli šikanování odešly
ze zdejší školy děti a další se k tomu
chystají? Pokud ano, o kolik dětí se
jedná?
K dnešnímu dni odešli ze školy čtyři
žáci. (Dokončení na straně 6) (mif)

hasiči vysekávali jezevce,
který zamrzl v bazénu
Zadní Třebaň - U velmi kuriozního případu
zasahovali druhý svátek vánoční v Zadní Tře-
bani řevničtí hasiči. Z ledu vysekávali jezevce!
„K vyproštění zvířete z bazénu u domu v Zadní
Třebani byla 26. 12. dopoledne volána naše zása-
hová jednotka,“ uvedl řevnický profesionální ha-
sič Pavel Vintera. „Po příjezdu na místo jsme zji-
stili, že se jedná o mrtvého jezevce zamrzlého u
okraje bazénu,“ dodal s tím, že hasiči zvíře vy-
prostili pomocí seker a předali myslivcům.   (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Za vstupné koupí křeslo - strana 5
* Elišku zdravil vyslanec krále - strana 7
* Letovští »smázli« pražskou Slavii

7:0 - strana 12

Poberouní - Jak slavily příchod Nového roku
známé »tváře« spjaté s naším krajem? Ně-
které svérázně, posuďte sami.
Josef KLÍMA, reportér, Dobřichovice: Silvest-
ra jsem slavil s přáteli v dobřichovické hospodě
Lucern-Na schůdkách - s piánem, kytarami a ko-
lektivním zpěvem. Vám i čtenářům jen vše hezké!
Petr JANČAŘÍK, král cyperský z muzikálu
Noc na Karlštejně, Plzeň: Už drahně let slavíme
tzv. falešného Silvestra v Mníšku u Rosáků. Je to
předčasný Silvestr, tedy třeba jen o jeden den dří-
ve, ale Otec zakladatel, tedy Rosák, tvrdí, že to je
takový protest proti zavedeným zvyklostem. Že my
si můžeme slavit Silvestra, kdy chceme a ne, kdy
nám to stát určí. Je to samozřejmě blbost, tak ja-

ko většina věcí, které Otec zakladatel vymyslel -
poslední den v roce se může slavit pouze posled-
ní den v roce a Nový rok se může vítat zas jen 1.
1., ale my tak konáme, protože nám nepřísluší od-
mlouvat. Když ale nás, zúčastněné pozoruji, začí-
nám mít pocit, že slavíme předčasného Silvestra z
jiných důvodů, než tomu bylo dříve. Dříve to mož-
ná byl protest, dnes je to ovšem nutnost, neboť
někteří z nás už po těch letech vypadají, že se tře-
ba regulérního konce roku ani nedožijí. Když pak
přijde opravdový Silvestr, všem se uleví, zavolá-
me si z našich domovů, že jsme všichni ještě na
světě a ten pravý závěr slavíme pak už s úctou v
tichu našich luxusních domácností.                  (pef)
(Dokončení na straně 3)

NA KOLEDĚ. Tři desítky koledníků vyrazily 6. ledna na Tříkrálovou sbírku po Zadní Třebani. O hu-
dební doprovod se postarala část kapely Třehusk. Výtěžek ze sbírky bude využit podobně jako v mi-
nulých letech na pomoc lidem v tíživé situaci v našem regionu. (pef)                   Foto František CHLAŇ

Ze školy odcházejí žáci. Kvůli šikaně?
STAROSTA ZADNÍ TŘEBANĚ: AKTUÁLNÍ SITUACE V ZŠ A MŠ JE VyhROCENÁ

8. ledna 2013 - 1 (587) Cena výtisku 7 Kč

Jaké akce se letos

chystají v našem kraji?

Leden

10. 1. - 30. 3. Výstava Dobřichovice

v architektuře konce 19. a 1. pol. 20. st.

- DOBŘICHOVICE, zámek

10. 1. Vernisáž Jan Rynda a Tomáš Há-

jek - VŠERADICE, Galerie 17.00

12. 1. Myslivecký ples - LITEŇ

12. 1. Novoroční karneval - KARL-

ŠTEJN 14.00

13. 1. Foto výprava - LITEŇ 15.00

16. 1. Cestování po Evropě, promítá

Petr Novák - MOŘINKA, Obecní

knihovna 19.00

18. 1. Beseda Saskia Burešová a PhDr.

Olga Krumlovská: astrologie, mayský

kalendář - VŠERADICE, Galerie 18.00

19. 1. Novoroční Liteň cup - LITEŇ

10.00
19. 1. Masopust - HLÁSNÁ TŘEBAŇ,

ves
20. 1. Maškarní bál Klubu přátel školy -

DOBŘICHOVICE, sokolovna 16.00

átek kurzu Taneční pro dospě-

21. 2. Vernisáž Hollar, grafika - VŠE-

RADICE, Galerie 17.00

22. 2. Zámecký večer s Petrem Janča-

říkem a jeho hosty - VŠERADICE,

Galerie 18.00

23. 2. Karneval - VŠERADICE, restau-

race Na Růžku

Březen

2. 3. Zahrádkářský ples - SRBSKO,

kulturní dům 20.00

2. 3. Školní ples - LITEŇ

3. 3. Dětský karneval - SRBSKO, kul-

turní dům 14.00

3. 3. Divadlo O medvídkovi Me-

douškovi/Mimotaurus - DOBŘI-

CHOVICE, sál dr. Fürsta 19.00

6. 3. Beseda se spisovatelkou Kateřinou

Tučkovou - MOŘINKA, Obecní

knihovna, 19.00

9. 3. Jarní burza dětských věcí -

DOBŘICHOVICE, sál dr. Fürsta

15. - 16. 3. Jarní mámení - LITEŇ

.00 DNÍ

RADICE, VINAŘICE

30. 4. Čarodějnice v zámku - LITEŇ

zámek 15.00

Květen

1. 5. Pohádkový les - LETY, MO-

ŘINKA 13.00

1. 5. Prvomájový výlet na kolech s KČT

Zadní Třebaň

1. 5. Pohádkový les - LETY, MO-

ŘINKA 14.30
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4. 5. - Lety, náves

4. 5. - Beroun, Barrandovo nám.

5. 5. - Beroun, Barrandovo nám.

5. 5. - Černošice-Mokropsy,

Masopustní náměstí

11. 5. - Vinařice, náves

18. 5. - Všeradice, u hospody

18. 5. - Mníšek pod Brdy,

zámek a náměstí
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Trochu se mi sice ještě motá hlava, ale tuším, že nový rok už začal...

Na konci roku padaly rekordy,
teploty naopak stoupaly
Dobřichovice - Vánoce 2012 patřily k nejteplejším v hi-
storii. Padaly i sto let staré rekordy!
Vlivem teplého jihozápadního proudění byly nejvyšší
denní teploty ve středních, západních i jižních Čechách 9
až 13 °C, na mnohých místech byly překročeny rekordy o
1 až 5 °C,“ informoval Český hydrometeorologický ústav.
Rekord podle meteorologů padl na 33 stanicích. Nejvyšší
teplotu - 13,6 stupně - naměřili v obci Vlkonice. Druhá
nejvyšší teplota byla ve středočeských Dobřichovicích,
kde teploměr ukázal 13,5 stupně. V Příbrami hodnota
11,3 °C přepsala 97 let starý rekord; v roce 1915 zde bylo
na Štědrý den 7,7 stupně. (Svátky viz strany 2 a 3)              (pef)

Třináctka dá vyniknout
egu! tvrdí Štěpán Rak
Radotín - „Mnoho sil a radosti z kaž-
dé vteřiny života!“ přeje čtenářům
Našich novin světoznámý kytarista,
obyvatel Radotína Štěpán Rak.
Co nás podle Raka, který se zabývá
i astrologií a numerologií, čeká?
„Rok 2013 je rokem šestky, tedy ro-
kem uvolňující, překypující a uzdra-
vující energie lásky. Leč třináctka,
jíž je letopočet zakončen, dává vyni-
knout hlavně touze ega po dosažení
svých cílů, mnohdy i za každou ce-
nu... »Já chci« se zřejmě stane sil-
ným mottem roku. Takže, abychom
věci už jen za každou cenu nechtěli,
ale svá chtění proměnili v přání, a
ta dokázali s láskou naplnit...“ (mif)

KRÁLOVSKÝ PÁR. Manželé Rosákovi z Mníšku ví-
tali Nový rok po královsku. Foto ARCHIV
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Chystali živý betlém, počasí bylo proti
DESÍTKY KOLEDNÍKŮ U HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ KAPLIČKY V PŘEDVEČER VÁNOC POŘÁDNĚ ZMOKLY

Poslední adventní neděli 23. 12. pr-
šelo jen se lilo, nám to ale náladu ne-
pokazilo. Jako již tradičně jsme se v
Hlásné Třebani připravovali na před-

vánoční setkání pod stromečkem,
abychom si sváteční náladu zpříjem-
nili zpíváním koled. Letos jsme
chtěli udělat i živý betlém, ale to
nám počasí nedopřálo. 
Přichystali jsme kapličku na návsi,
nasvítili, co se dalo a pak už jen če-
kali, jestli vůbec dorazí nějací lidé.
Světe div se, přišlo jich opravdu
hodně - napočítali jsme 80 - 90 dětí i
dospělých. Měli jsme opravdu ob-
rovskou radost. Starosta Hlásné Tře-
baně Vnislav Konvalinka popřál
všem lidem krásné a pohodové Vá-

noce a pak už spustila kapela Tře-
husk krásné koledy. Muzikanti byli
stateční, hráli déšť nedéšť, jen hous-
le musely zůstat v obalu, aby se ne-
poničily tím strašným deštěm.
Všichni jsme zpívali - sice z nás ka-
palo jako z vodníků, ale nálada byla
přesto úžasná. Je ovšem pravda, že
zpěvníček,  který  přítomným rozdá-
vala Ilona Gártová, jsme pak museli
všichni vyhodit, protože byl úplně
promočený.  Hlásnotřebaňští dobro-
volní hasiči připravili horké svářené
víno, a to náladu ještě pozvedlo. 

Tak přátelé, přeji všem do nového
roku hodně spokojenosti, štěstí, zd-
raví a ještě hodně takovýchto pří-
jemných akcí. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Poslední adventní neděli 23. prosin-
ce se v Mořince konalo zpívání - ne-
tradičně v Obecní knihovně, protože
celý den lilo jako z konve. Sešla se
hrstka spoluobčanů s jejich kamará-
dy a známými. 
Pro návštěvníky byl připraven sva-
řák, čaj, kafe a grog, který každý
ocenil, přesto, že jsme byli v teple.
Samozřejmě nechybělo vánoční cu-
kroví a štrúdl. Starostka s místosta-
rostkou pronesly krátké proslovy, ve
kterých popřály spoluobčanům pří-
jemné prožití svátků i šťastný nový
rok 2013 a poděkovaly zastupitelům
obce a knihovnici za jejich celoroční
práci pro obec. Poté zazpívaly Na-
tálka a Lucka Mutinských koledy.  
Obecní úřad Mořinka se těší na pod-
poru spoluobčanů při akcích, které
bude pořádat v roce 2013. Do něj

přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky,
pracovních a rodinných úspěchů!
Srdečně všechny zveme na přednáš-
ku EuroStop, jež se uskuteční 16. 1.

V Obecní knihovně Mořinka bude
od 19.00 přednášet a promítat  Petr
Novák.    Kateřina SMOTEROVÁ,

starostka Mořinky

Domů si odnesli dárek
- svícen a andělíčka
Vánoční slavnost Lumku, jež se ko-
nala v Mořince, byla neobyčejně
milá. Atmosféra hospůdky U Bar-
chánků, vánoční vůně a hudba, svíč-
ky i jemné cinkání zvonečku přilá-

Z věže zněla Tichá noc
Stejně jako loni i předloni, také le-
tos přijeli do Domova seniorů v
Dobřichovicích ochotníci z divadla
Exelsior s představením Hvězda bet-
lémská. Před očima nám ožil dávný
příběh o Betlému, jesličkách, pastý-
řích i králi Herodesovi. Hra proklá-
daná humorem a písněmi se klien-
tům velmi líbila. 
Ve středu 19. 12. jsme si u punče a
cukroví, které jsme si s obyvateli
upekli, zazpívali koledy. Jako už tra-
dičně k nám přišli zahrát a zazpívat
manželé Leiblovi. Při kytaře a har-
monice nám hezké  odpoledne rych-
le uteklo.
Na Štěpána zazněly naším domovem
koledy. Tuto tradici u nás už mnoho
let udržuje kapela Třehusk. Muzi-
kanti zahráli v přízemí i v obou pat-
rech, kde už na ně čekali naši klien-
ti. Někteří si muzicírování nenechali
ujít ani v patrech, kde nebydlí, a s
kapelou prošli celý domov. Letos
poprvé bylo slyšet Tichou noc i z
ochozu naší nově opravené věže.
Děkuji účinkujícím, kteří si v před-
vánočním či vánočním shonu uděla-
li na naše klienty čas a vystoupili
bez nároku na honorář. Hodně zd-
raví a štěstí v novém roce! 

Martina KÁLALOVÁ, 
Domov seniorů Dobřichovice

Děti krmily koně, rodiče ochutnávali salát a slivovici

K Ježíškovi z Řevnic
odletělo 202 balonků
Řevnice - Přesně 202 balonků se vz-
kazem Ježíškovi vzlétlo 21. 12. v
15.15 z prostranství před řevnickým
Zámečkem k nebi. Děti z místní ško-
ličky Pikolín a jejich kamarádi do-
staly balonek a papírek, kam mohly
napsat svá vánoční přání a odeslat
Ježíškovi. Akce se před loňskými
svátky konala současně v 350 ob-
cích, městech i organizacích - cel-
kem bylo vypuštěno rekordních 89
437 balonků. Text a foto 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
ZPÍVÁNÍ POD DEŠTNÍKY. Na předsvátečním zpívání koled v Hlásné Tře-
bani tentokrát pršelo.   Foto NN M. FRÝDL

Zadní Třebaň – Už se stalo tradicí, že se na Štědrý den
schází skupinka dětí a rodičů ze Zadní Třebaně, aby
společně přinesli potravu zvířatům ke krmelci nad vsí.
Letos ovšem děti nakrmily i koně – a rodiče zase nově
ochutnávali salát.
Ke krmelci v lese na Bořích se tentokrát vydala rekord-
ní skupinka třiceti lidí. Děti nesly ovoce a tvrdé pečivo,
rodiče zase něco na zahřátí a také vlastnoručně vyrobe-
né bramborové saláty, které pak u krmelce ochutnávali.
„Mně chutnaly všechny, je to moje nejoblíbenější jíd-
lo,“ říkal Vojta, když dojídal poslední zbytky z krabičky.
Ještě předtím ale děti nakrmily kolemjdoucí koně na vá-
noční projížďce. Potom naplnily krmelec suchým peči-
vem i jablky a před štědrovečerní nadílkou se vyřádily
na kládě i pobíháním v lese. Jejich rodiče si zatím při-
pili na přicházející nový rok. (lup) Foto NN M. FRÝDL

V KNIHOVNĚ. Účastníci adventního zpívání.  Foto Kateřina SMOTEROVÁ

Koledy  v knihovně zpívaly Natálka s Luckou
OBECNÍ ÚŘAD MOŘINKA ZVE NA LEDNOVOU PŘEDNÁŠKU EUROSTOP

kaly krásného anděla, který zapálil
svíci uprostřed veliké spirály z
chvojí. Děti pak s andělem chodily
spirálou ke svíčce a za zpěvu koled
si zapalovaly svoje vánoční světél-
ko. Zpívali všichni - malí i velcí.
Svícínek a malého andělíčka si od-
nášely domů jako dárek. Před slav-
ností děti v Lumku pekly cukroví, jež
bylo v hospůdce na stole a všichni
ho mohli ochutnat. Podle toho, jak
mizelo před očima, se povedlo. 
Další lumkovské slavnosti nás bu-
dou čekat v Dobřichovicích: na Jar-
ní slavnosti budeme topit Moranu a
sít semínka, studánka se na nás bu-
de těšit po zimě, až ji navštívíme a
vyčistíme na Studánkové slavnosti.
Těšíme se na další setkání! 
Text a foto Kateřina SMOTEROVÁ,

starostka Mořinky
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Jarmark pomůže Bohouškovi ze Lhotky
SÝPKOU SVINAŘSKÉHO ZÁMKU PŘED SVÁTKY ZNĚLY KOLEDY, VÁNOČNÍ PÍSNĚ I SPIRITUÁLY

Většina z nás si ještě pamatuje, jak
před třemi a půl roky velká voda za-
chvátila sever naší země. Brala vše,
co jí stálo v cestě, včetně Mateřské
školy v Raspenavě. Pro ni jsme teh-
dy ve Svinařích zorganizovali fi-
nanční i hmotnou pomoc. Na pod-
zim téhož roku se navíc zrodila myš-
lenka Svinařského jarmarku, jehož
výtěžek byl věnován právě na stavbu
raspenavské školky. V tomtéž duchu
se předloni odvíjel i druhý ročník ad-
ventního jarmarku. Velmi nás proto
potěšila zpráva, že 15. 12. 2012 byla
otevřena nová budova Mateřské ško-
ly v Raspenavě; 7. 1. 2013 sem nas-
toupili první »školáčci«. Zpětně zno-
vu děkujeme všem, kteří se podíleli
na tak krásném a důležitém vánoč-
ním dárku pro tamní děti. 
Před koncem loňského roku jsme se
znovu, už potřetí, sešli v sýpce svi-
nařského zámku. K vidění a ke kou-
pi bylo nepřeberné množství nádher-
ných věcí. Výtěžek z jejich prodeje,
vstupného i občerstvení - 23.808 Kč
- bude věnován na bezbariérovou re-
konstrukci koupelny pro Bohouška
Rumla ze Lhotky. Na jarmarku jako
tradičně vystoupily s koledami děti z
MŠ Svinaře, doprovázené na klavír
Ivankou Kylarovou. Poté mnohým

zaplesalo srdce nad písněmi Ukolé-
bavka a Hallelujah v podání Jany
Vaculíkové i vánočními písněmi a
spirituály, jež přednesli manželé Han-
ka a Vašek Humlovi s basistou Mi-
chalem.  Je smutné, že  si tento nád-

herný okamžik s námi nedokázalo
užít více rodičů, kteří po vystoupení
svých ratolestí prostě odešli. 
Velké poděkování tak patří všem or-
ganizátorům akce, zvláště Jirkovi
Noskovi za propůjčení prostor, Janě

Vaculíkové za moderování i krásný
pěvecký zážitek, Ivance Kylarové za
klavírní doprovod a všem ze svinař-
ské školky. Věřím, že se v tak hoj-
ném počtu sejdeme za rok zase.

Lucie BOxanOvá, Svinaře

DĚTI V SÝPCE. Děti ze svinařské školky při vystoupení na adventním jarmarku. Foto Lucie BOXANOVÁ

Ve většině případů, tedy ve všech
případech, jsou děti už dávno pryč a
ve většině případů, tedy ve všech pří-
padech, nestojí o to, aby poslední
den v roce slavily právě s námi. Zdá
se tedy, že jsme sami. Ó nikoliv! Na-
příklad se mnou a s mojí krásnou že-
nou byla úžasná rýma! Ta nás totiž
nikdy na konci roku neopouští. Sedí-
me tedy s naší rýmičkou doma před
televizorem a procvakáváme progra-
my tak rychle, že vlastně nevidíme
vůbec nic. Proto se nám také silvest-
rovský TV program vždycky líbí. Má-
me ovšem puštěnou i další televizi,
kde letos běžel nepřerušovaně pro-
gram TV Šlágr. Já to tam moderoval 
s Anderem z Košic a Frantou Uhrem
z Moravy. Pokud jste to prošvihli, ja-
ko všichni ostatní, vaše chyba. Něco
takového už nikdy neuvidíte. Mohli
jste si hned na začátku roku směle
říci: To nejhorší mám za sebou! O
půlnoci jsme se přesunuli k našim
milým sousedům v naší ulici. Tady se

slaví Silvestr vždy na ulici, pije se,
zpívá, tančí, lítají rachejtle. Teď nám
to tu vydláždili, a tak si hned na za-
čátku roku plně uvědomujeme, že
můžeme všichni skončit na dlažbě!
Jak Falešného, tak i státem uznané-
ho Silvestra vždy prožíváme v pře-
vlecích. Falešňák byl letos ve zna-
mení světových osobností. Já šel za
Sokrata, manželka za Xantipu. Ani
jsme si to nemuseli moc nacvičovat. 
Pravý Silvestr na ulici a u sousedů
byl ve znamení Hipíků. Vypadali
jsme všichni jako obyvatelé domova
důchodců, kterým trochu hráblo. Ale
protože jsme jako správné květinové
děti hulili trávu, ani nám to nepřišlo.
Trochu se mi ještě teď motá hlava,
ale tuším, že nový rok už začal...
Hodně zdraví, dobré pohody a smys-
lu pro humor!

Oldřich Burda, moderátor, Le-
ty: Příchod Nového roku jsem osla-
vil prací. Byl jsem nejprve odlosovat 

silvestrovskou Šťastnou desítku a
pak jsem se přesunul k Mladé Bole-
slavi, kde jsem dělal silvestrovskou
diskotéku. O půlnoci jsem si připíjel
neperlivou vodu a svým blízkým
jsem přál na dálku po telefonu. Do-
mů jsem dorazil v pět hodin ráno a
na večer opět losoval. Pokud platí
»jak na Nový rok, tak po celý rok«,
tak se letos jistě nudit nebudu...
Všem čtenářům vše nej nej a nej do
roku 2013!

Štěpán  raK, kytarista, radotín:
Do Nového roku jsem vstoupil zcela
v soukromí, na což jsem čekal celé
měsíce, kdy jsem měl denně koncer-
ty. Vojta Lavička mne sice zval na
Silvestra do TV Metropol, ale chtěl
jsem být u přátel v Opavě, kde jsem
měl také 1. ledna Novoroční koncert
U Tří jabloní. Bylo to milé a nefor-
mální. Jak na Nový rok, tak po celý
rok!, říkala babička a já se toho
rčení rád držím. (pef, mif)

Na adresu NN dorazilo sto dvacet péefek - díky za ně!
Přesně sto dvacet čtyři přání k Vánocům a do no-
vého roku dorazilo v minulých dnech na adresu
Našich novin. Všem příznivcům a čtenářům, kteří
si na nás vzpomněli, moc děkujeme! Tak, jako kaž-
doročně, jsme se i letos rozhodli vybrat a ocenit ta

podle nás nejzajímavější či nejoriginálnější.
Dvoučlenná porota rozhodla takto: Pomyslná
bronzová medaile a stolní kalendář patří Patoč-
kovým ze Zadní Třebaně, stříbro i CD kapely Tře-
husk získal Petr Packan z Řevnic a vítězství s ce-

loročním předplatným NN »vybojovali« řevničtí
skauti. Všechna přání si budete moci prohlédnout
na webových stránkách NN ve fotogalerii pod slo-
vem PF 2013 (http://www.nasenoviny.net/indexfo-
to.php?akce=115).      Josef KOZÁK

Svátečním večerem
se nesl hlas trubek
Zadní Třebaň – Svátečním Štědrým
večerem a nocí zněly v Zadní Tře-
bani opět koledy. To trumpetisté ka-
pely Třehusk vyrazili už po čtyřia-
dvacáté na pouť po vsi, aby troube-
ním potěšili přátele a známé. Mu-
zikanty doprovázela skupinka dos-
pělých i dětí, které si užily procház-
ku tmavou obcí po svém – zapalova-
ly prskavky a vyprávěly si o dárcích
od Ježíška. Po čtyřiadvaceti zasta-
veních, kde obyvatelé nabízeli přípi-
tek i občerstvení, skončili všichni
tradičně po půlnoci u Vaňků.

Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Trochu se mi sice motá hlava, ale tuším, že nový rok...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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»U Bímů« vzdají hold R. Thákurovi
V DOBŘICHOVICÍCH ZAČÍNÁ VÝSTAVA KE STÉMU VÝROČÍ UDĚLENÍ NOBELOVY CENY INDICKÉMU BÁSNÍKOVI
Výstavu  Dar radosti ke stému výro-
čí udělení Nobelovy ceny za literatu-
ru indickému básníkovi, spisovateli
a duchovnímu učiteli Rabíndranáthu
Thákurovi můžete od 10. ledna na-
vštívit v dobřichovické Café Galerii
Bím. K vidění je soubor barevných
litografií, akvarelů a kreseb malířky
Dany Puchnarové ke sbírce veršů R.
Thákura Gítandžálí. 
Veřejnosti zcela neznámý cyklus ba-
revných grafických listů, obrazů a

akvarelů jsem vytvářela za těžkých
dob  totality v 80. letech; u nás ne-
směl být vystavován. Poezií nositele
Nobelovy ceny, největšího indické-
ho básníka a duchovního učitele R.
Thákura, jsem se začala  zabývat na
podnět vedoucího organizátora jógy
v Brně. Tehdy se Thákurovo dílo ne-
smělo u nás vydávat, bylo tzv. ideo-
vě nevhodné, idealistické - vzbuzo-
valo hrůzu ze svobody a volnosti lid-
ského ducha u tehdejších stranic-
kých orgánů a politiků.
Po Čechách a Moravě ale bylo už

tehdy sdruženo mnoho tisíc nadšen-
ců, cvičících jógu. Zmíněný cvičitel
jim chtěl zprostředkovat znalost sou-
časné indické duchovní kultury a vy-
dat i přes oficiální zákaz Thákurovy
verše. Vybrali jsme tedy sbírku, Gí-
tandžálí, za niž Thákur dostal Nobe-
lovu cenu, a dohodli jsme se, že ver-
še budu psát ručně do spodní části
grafických listů. Tak postupně vzni-
kaly jednotlivé návrhy, kresby, akva-
rely i malby. Po přípravné fázi jsem
přistoupila k tisku barevných lito-
grafií, kterých je osm. Z nich byla

vytvořena bibliofilská alba s přeba-
lem a vloženým dvoulistem, s úvod-
ním textem našeho předního indolo-
ga Dušana Zbavitele.
Nyní máme příležitost v Dobřicho-
vicích vzdát hold velikánu moderní
indické i světové literatury po stu le-
tech od prvního vydání Gítandžalí a
posílit mysl novým prožíváním krá-
sy i moudrosti, občerstvit se poezií
síly, naděje a radosti. 
Výstava bude v Café Galerii Bím
slavnostně zahájena 10. ledna v
18.00.          Dana PucHNAROVÁ,

Dobřichovice

Zadní Třebaň náves, 9. února 10.00
* zabíjačka * jarmark * kejklíř Petr Theimer * soubory Klíček 

a Kamýček * masopustní fraška * Holky v rozpuku 
* kapela Třehusk  * soutěž o nejhezčí masku * průvod maškar...

***
Dětský karneval - neděle 10. 2. od 14.00 ve Společenském domě

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má v lednu dovolenou.
KINO CLUB ČERNOŠICE
8. 1. 20.00 OD FICA DO FICA 
13. 1. 16.00 KRAKONOŠ A LYŽNÍCI 

KINO MÍR BEROUN
7. 1. 17.30 PÍ A JEHO ŽIVOT 3D 
7. 1. - 10. 1. 17.30 (Po 20.00) LADÍME 
8. 1. 20.00 MINISTR 
9. 1. - 13. 1. 20.00 (Pá+So 17.30) JACK
REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL 
10. 1. 15.30 ARGO 
11. 1. 20.00, 17. 1. 18.30 HOBIT:
NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D 
12. - 13. 1. 15.30 LEGENDÁRNÍ PARTA  
12. 1. 20.00 7 DNÍ HŘÍCHŮ 
13. 1. 17.30 ANNA KARENINA 
14. 1. - 16. 1. 18.30 (Út 17.30) HOBIT:
NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D 
15. 1. 13.45 MADAGASKAR 3 3D 
15. 1. 20.30 HON 
18. - 19. 1. 20.00 (So 17.30) PATROLA 
19. 1. 15.30 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ 2 
19. - 20. 1. 20.00 (Ne 18.30) CARMEN  
20. 1. 15.30 O MYŠCE A MEDVĚDOVI 
21. 1. - 24. 1. 18.30 (Út 17.30) NE-
SPOUTANÝ DJANGO 
22. 1. 20.15 CO KDYBYCHOM ŽILI
SPOLEČNĚ? 

KINO RADOTÍN
8. 1. 18.00 GEORGE HARRISON 
9. 1. 17.30 PÍ A JEHO ŽIVOT 3D 
9. 1. a  20.00 BÍDNÍCI 
10. 1. a 15. 1. 17.30 MINISTR 
10. 1. 20.00 HON 
11. 1. 17.30 ZVONILKA: TAJEMSTVÍ
KŘÍDEL 3D 
11. 1. 20.00 ATLAS MRAKŮ 
12. 1. 16.00 KRTKOVA DOBRODRUŽ-
STVÍ 1 
12. 1. 17.30 HOLKY NA TAHU 
12. 1. 20.00 HENDRIX 70: WOODSTOCK
(záznam koncertu) 
15. 1. a 18. 1. 20.00 BÍDNÍCI 
16. 1. 17.30 HON 
16. 1. 20.00 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA 3D 
17. 1., 18. 1., 22. 1. 17.30 O MYŠCE A
MEDVĚDOVI 
17. 1. 20.00 ODPAD MĚSTO SMRT 
19. 1. 17.30 PÍ A JEHO ŽIVOT 3D 
19. 1. 20.00 VE STÍNU 
20. 1. 16.45 VEČER S KYLIÁNEM, IN-
GEREM A WALERSKIM (záznam baletu) 
22. 1. 10.00 VE STÍNU 
22. 1. 20.00 KUŘE NA ŠVESTKÁCH 

Tipy NN
* Promítání archivních dokumen-
tárních snímků  o životě a událos-
tech ve Všenorech se uskuteční ve
všenorském společenském sále Na
Závisti 9. 1. od 19.00.                 (sah)
* Jevištní »roadmovie« nejen o jíz-
dě životem dvou svérázných žen na-
zvanou Na Útěku sehraje 10. 1. od
19.00 v klubu Kulturního střediska
U Koruny Radotín líšnická Divadel-
ní společnost Křoví. Vstupné 100
korun. Dana RADOVÁ
* Bretaňské lidové motivy a zpěvy
moře uslyšíte na koncertě skupiny
Bran v Černošicích. Koná se 11. 1
od 20.30 v Clubu Kino. (vš)
* Na Novoročním koncertu v res-
tuaraci U Janů Karlštejn 12. 1. od
19.00 zahrají kapely Kapičky, Tři v
trávě a Nová sekce. (mam)
* Humornou jednoaktovku Píseček
uvede 12. 1. od 19.00 v sále Kultur-
ního střediska U Koruny Radotín
kladenské divadlo V.A.D. Vstupné
100 korun.               Dana RADOVÁ
* Myslivecký ples se uskuteční 12.
1. v Litni. V restauraci U Lípy od
20.00 hraje country skupina Sedláci,
vstupné 100 Kč. (mif)
* Fenomenální kytarista Štěpán
Rak koncertuje 15. 1. od 20.00 v sá-
le České pojišťovny Beroun. (mike)
* Masopust pořádají 19. 1. v Hlásné
Třebani místní hasiči. Maškary na
obchůzku obcí vyrazí ve 13.00 od
hasičské zbrojnice, hraje staropraž-
ská kapela Třehusk. (mif)
* Houslový virtuos Jaroslav Svěce-
ný bude hostem Křesla pro hosta,
jež se koná 19. 1. od 19.00 v klubu
Kulturního střediska U Koruny Ra-
dotín. Vstupné 160 Kč.               (dar)
* Zpívající rockoví kytaristé Pavel
Gregor a Vladimír Dvořák vystoupí
s projektem Acoustic Noise Band
19. 1. od 20.00 v Clubu Kino  Čer-
nošice. (vš) 
* Maškarní bál pro děti se usku-
teční 20. 1. od 16.00 v malém sále
sokolovny  Dobřichovice. O zábavu
se postará DJ Olda Burda. Přezůvky
s sebou, vstupné 40 Kč.              (vlc)
* Divadelní představení pro děti
Vodník z Čertovky sehraje 20. 1. od
16.00 v Clubu Kino Černošice sou-
bor Ivety Duškové.  (vš) 
* Absolventi pražské konzervatoře
Kristýna Kolářová (housle) a Šimon
Marek (violoncello) zahrají 20. 1.
od 18.00 v sále Zámečku Řevnice.
O klavírní doprovod se postará Ester
Godovská. (pef)
* Výstava Dobřichovice v architek-
tuře konce 19. a první poloviny 20.
století je do konce března k vidění
na chodbě a ve velkém sále dobři-
chovického zámku. (vlc)

V nezvykle teplém počasí se o Štědrém dnu na náměstí v Řevnicích sešla
spousta lidí. Chtěla si užít vystoupení Řevnického příležitostného ochotnic-
kého pěveckého sboru dirigovaného Lukášem Prchalem (na snímku). Před-
nesl - tak, jako každoročně - věhlasnou Českou mši vánoční Jana Jakuba
Ryby, lidově Rybofku. Lidé si popřáli, rozdali si dárečky a poslouchali muzi-
ku. Jen ten svařák při dvanácti stupních nad nulou chutnal tak nějak nepat-
řičně... Helena Pelikánová, Zadní Třebaň               Foto Pavel DUDák

XXIV. POBEROUNSKÝ MASOPUST

Klíček tančil v Praze, Karlštejně i Řevnicích

Napilno měl na konci loňského roku taneční soubor Klíček z Řevnic. Bě-
hem adventního období malí tanečníci vystoupili v Karlštejně, na vánoč-
ních trzích v Řevnicích i na Předvánočním posezení v Zadní Třebani (na
snímku). Pár dnů před Štědrým dnem ukázaly děti z Klíčku své umění také
na pražském Staroměstském náměstí. (lup) Foto Romana Sokolová

Rybofku na náměstí dirigoval Prchal
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Všeradův kurýr

Druhý svátek vánoční se ve Všera-
dicích nesl ve znamení sportu. Na
vzorně připraveném hřišti se tu ko-
nal II. ročník minigolfového turnaje
jednotlivců. Jedenadvacet účastníků
mezi sebou svádělo nelítostný dvou-
kolový souboj. Každý z borců se
snažil najít a využít jiný taktický
způsob, který by ho dovedl k vítěz-
ství. Někteří měli natrénováno z let-
ní přípravy, jiný zvolil technickou
přípravu v podobě papírového popi-
su drah a používaných míčků. Sta-
rosta Vinařic Petr Podubecký dokon-
ce využil služeb caddiho (nosič holí
a výstroje a zároveň jediná osoba,
která smí při hře radit). Po třech

hodinách bojů byly vyhlášeny vý-
sledky. Loňský vítěz p. Rajtr se pro
nemoc nezúčastnil, a tak to letos do-
padlo takto: 1. místo obsadil Jan Ko-
lář, 2. místo Tomáš Červený, 3. mís-
to Roman Hruška. 
Poté ještě účastníci společně při do-
brém jídle a pití v zámecké restaura-
ci letošní turnaj pořádně rozebrali a
připravovali taktiku na rok příští.
Užili jsme si příjemné odpoledne v
příjemné společnosti. Věřím, že na-
přesrok se ve stejném čase sejdeme
znovu a ještě v hojnějším počtu.
Lenka STIBALOVÁ, Všeradice

Nelítostný souboj vyhrál Kolář
VE VŠERADICKÉM ZÁMECKÉM DVOŘE SE KONAL TURNAJ V MINIGOLFU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2013 (116)

ZPÍVALI S MAGDALENOU. Na
třicet dospělých a stejný počet dětí
přišlo 22. 12. večer před všeradic-
kou galerii, aby si tu u rozsvíceného
vánočního stromu společně zazpíva-
li. Večerem zazněly koledy v podání
dětí z mateřské školy ve Všeradi-
cích i osovského pěveckého sboru
Muzikantík. Zpívání se zúčastnila i
samotná Magdalena Dobromila
Rettigová. Předvedla nám, že je ne-
jen skvělá kuchařka, ale vyzná se i v
umění hudebním a »střihla« si něko-
lik koled na flétnu. Dospělí se mohli
na kuráž posilnit grogem či svařá-
kem, děti dostaly sladkosti. 
Zámecký dvůr Všeradice přeje li-
dem dobré vůle vše nejlepší do no-
vého roku i nového mayského cyklu.

Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ,
Všeradice

Všeradice letos čeká největší
investice v jejich historii

Drazí spoluobčané! Opět jsme
se, jako už tolikrát, postavili na
startovní čáru a vyrazili vstříc
novému roku. Start do roku
2013 se odehrál takřka za jar-
ních podmínek, alespoň co se te-
plot týče. Ale nenechme se zmást
rozmarem přírody, ještě přijde
zima a mráz. Během roku se pak

budou střídat dny nepříjemné a krásné, stejně jako
je tomu v životě člověka - přicházejí dny naplněné
trápením, smutkem a nezdarem i dny dobré, veselé,
radostné, šťastné. Právě pro tuto pestrost je život
krásný a zajímavý. Přeji všem, aby celý následující
rok převažovaly dny spokojené a naplněné radostí.
Pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracov-
ním životě! Znovu děkuji všem obyvatelům naší ob-
ce, kteří jakkoliv přispěli k rozkvětuVšeradic, obo-
hacení jejich kulturního i duchovního života. 
Naši obec letos čeká zahájení největší investiční ak-
ce v její historii - výstavba vodovodu a kanalizace.
Jistě dojde k mnoha komplikacím, které nás budou
omezovat, proto vás všechny prosím: Prokažte dob-
rou vůli, ochotu a trochu tolerance k omezením, kte-
rá se vyskytnou. Šťastný a úspěšný rok 2013!

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Na první výstavě představí svá díla sochaři
První slavnostní vernisáž výstavy roku 2013 se ve všeradické galerii usku-
teční 10. ledna od 17 hodin. V expozici s názvem Rizika krásy a jiné opusy
představí svá díla berounský malíř a sochař Jan Rynda i sochař Tomáš Há-
jek. Výstavu můžete navštívit do 17. února. (syš)

Přijďte se pozeptat
na svoji budoucnost
Televizní moderátorka Saskia Bure-
šová a astroložka Olga Krumlovská
představí 18. ledna od 18 hodin ve
všeradické galerii M. D. Rettigové
svůj komponovaný program. Poví-
dat si spolu budou o mayském ka-
lendáři, astrologii, horoskopech (i
partnerských), o karmě, geopato-
genních zónách, telepatii a dalších
zajímavých tématech. V průběhu be-
sedy se mohou návštěvníci sami ze-
ptat na věci, které je zajímají. 
Olga Krumlovská je autorka mnoha
knih  - její Kniha horoskopů vychází
každoročně již třináct let. Mezi její
nejznámější díla patří Tajemné kelt-
ské horoskopy do roku 2015, Léčení
těla a duše, Jóga prstů, Dokonalé dí-
tě podle hvězd, Věřte, nevěřte, Zlobí
vaše dítě? - Buďte rádi, že nemáte
mě!   Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Za výtěžek z koncertu koupí seniorům pojízdné sprchové křeslo

PĚVCI. Soubor Schola Gregoriana
Pragensis  Foto Jitka KEBRLOVÁ

JE TAM. Starosta Vinařic Petr Po-
dubecký na všeradickém minigolfo-
vém turnaji. Foto Bohumil STIBAL

Soubor Schola Gregoriana Pragen-
sis účinkoval na benefičním koncer-
tu ve prospěch Farní charity Beroun
v zámku Lochovice.
Po přivítání majitelkou zámku Re-
natou Schumovou a ředitelkou FCH
Beroun Janou Civínovou stovka ná-
vštěvníků vyslechla krásné adventní
slovo duchovního správce farnosti,
pátera Stefana Wojdyly. 
Následující hodina patřila tónům
nového koncertního programu Ad-
ventus Domini - Adventní marián-
ské mši v českých kancionálech 15.
a 16. století. Po přídavku děti z
Azylového domu v Lochovicích

předaly členům souboru malé dá-
rečky. Domů se všichni vraceli s ús-
měvem na tváři a pokojem v duši. 
Farní charita děkuje divákům za
podporu, souboru Schola Gregoria-
na Pragensis za dar ve výši půlky
honoráře, Nadačnímu fondu Leto-
rosty za finanční příspěvek a R.
Schumové za poskytnutí zámec-
kých prostor. Výtěžek koncertu bu-
de použit na nákup toaletního a spr-
chového pojízdného křesla pro bez-
pečné sprchování klientů Stacionáře
sv. Anežky České na Zavadilce, kte-
ří mají výrazně stíženou mobilitu.
Jitka KEBRLOVÁ, Beroun
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Domnívám se, že nemohu zveřejňo-
vat důvody odchodů žáků ze školy,
protože tyto informace jsou chráněné
zákonem 101/2000 Sb. Důvody pře-
stupů školáků ale mohou být nejrůz-
nější: speciální potřeby žáků, stěho-
vání, postup do dalšího ročníku - tyto
důvody jsou nejčastější. Mohou ale
vyvstat i přemrštěné požadavky rodi-
če, případně mohou odcházet agreso-
ři, nebo oběti šikany. O přestupu žáka
rozhoduje pouze zákonný zástupce a
důvody škole udávat nemusí.
Pokud je přestup realizovaný z pos-
ledních z důvodů, je velká pravděpo-
dobnost, že se žák dostane do stejné
situace i v nové škole. Tento problém
se pak chová, jako neléčená choroba.
Jak na projevy agresivního chování
některých dětí vůči svým spolužákům
vedení třebaňské školy zareagovalo
či zareaguje?
Škola má platný školní řád, kterým se
řídí. Všichni žáci s ním byli seznáme-
ni a zákonní zástupci žáků podepsali
na třídní schůzce, jež se konala v září
2012, že se s školním řádem seznámí.
Je vypracován minimální preventivní
program a je dle něj postupováno. 
Všichni zaměstnanci školy jsou velmi
ostražití k jakýmkoliv projevům mož-
ného ubližování mezi žáky. Máme po-
sílené dohledy nad dětmi. Pracovníci
školy pravidelně konzultují a vyhod-
nocují své postupy. Já naše postupy
konzultuji s výše uvedenými institu-
cemi, abychom si byli jisti správností.
Všechny případy, které nám žáci oz-
námí, důkladně prověřujeme a vyvo-
zujeme z nich důsledky. Něco lze vy-
řešit domluvou, vždy informujeme
rodiče, větší přestupky by projednala
pedagogická rada a navrhla by kázeň-
ské opatření, o jehož přijetí, či nepři-
jetí bych po té já rozhodla. V případě
fyzického napadení v objektech školy
bych informovala Policii ČR.
Kázeňské problémy jsou projednává-
ny s rodiči žáků. Pokud některý z ro-
dičů nespolupracuje, škola má povin-

nost informovat odbor Péče o rodinu
a dítě. Většina »našich« rodičů je
spolupracující a i když s někým na-
cházím společnou řeč obtížně, ještě
jsem nemusela k výše uvedenému
kroku přistoupit. 
Lidé, i náhodní svědci, nám nahlašují
ubližování, které se má odehrávat v
obci, mimo školní objekty. V tomto
případě mají všichni zaměstnanci po-
kyn informovat rodiče obětí - to také
děláme, protože za brány školních po-
zemků naše pravomoci nesahají. Ne-
jsme ani svrchovaná autorita, která
přesně ví, co je pouhá klukovina a co
je trestná činnost. Na veřejném zase-
dání jsem opakovaně zdůrazňovala
skutečnost, že »rozvášňování, či na-
padání v sebeobraně« ničemu nepo-
může. Mluvíme o malých dětech, kte-
ré musíme my dospělí učit normám
chování. Ráda používám příměr, kte-
rý mě kdysi oslovil: Dnes nejsme oh-
rožováni divokými šelmami v džung-
li, dnes jsme ohrožováni džunglí me-
zilidských vztahů.
Z některých oficiálních písemných
informací vyplývá, že jste ve sporu se
školskou radou, resp. s některými
jejími členy. Proč?
Nedomnívám se, že jsem se školskou

radou ve sporu, ale mám za to, že pí.
Matoušková, bývalá členka školské
rady nekonstruktivně kritizuje školu a
opakovaně vznáší nesplnitelné poža-
davky. Domnívám se, že tento postup
proti škole začala pí. Matoušková
praktikovat s odchodem mé přechůd-
kyně, pí. ředitelky Musilové - paní
Matoušková za tento odchod kritizo-
vala zřizovatele. Domnívám se, že
požadavky pí. Matouškové nesplní
žádná škola, jelikož nejsou reálné.
Někteří rodiče vám vytýkají, že škola
je po vašem nástupu příliš uzavřená,
že se výrazně proměnila atmosféra,
která ve škole panuje. Jak to vidíte
vy?
Tuto výtku jsem zaznamenala právě
pouze od paní. Matouškové.
Naše škola má nadstandardním způ-
sobem zajištěnou komunikaci s rodi-
či. Mimo klasických notýsků, do kte-
rých zapisují žáci potřebné informa-
ce, umisťujeme také aktuálně všech-
ny informace včetně zadaných domá-
cích úkolů na web školy. Konzultační
hodiny pro rodiče máme v jakémkoliv
termínu po předchozí domluvě s uči-
telem. Pro rodiče je to výhodné, pro-
tože si s pedagogy školy mohou do-
mluvit termín, který jim nebrání v pl-

nění jiných povinností a vyučující ne-
má zrovna povinnosti spojené napří-
klad s výukou a na konzultaci je tedy
čas. Škola má kvalitní zaměstnance,
kteří spolupracují a vzájemně se dopl-
ňují. Potřebné informace si konstruk-
tivně pravidelně sdělujeme, potřebné
regulace projednáváme a zaměstnanci
na ně kvalitně reagují. Pravidelně po-
řádáme třídní schůzky a před vánoč-
ními prázdninami jsme uspořádali tři
dny otevřených dveří. Atmosféra ve
škole je tvůrčí a příjemná. Většina z
rodičů našich žáků naši školu podpo-
ruje. Sama se s rodiči školních i škol-
kových dětí setkávám v době, kdy
přivádějí, či vyzvedávají své děti a
diskutuji s nimi. Žáci ve škole se dle
svých možností učí pilně. Líbí se mi,
že až na některé výjimky, umí kvalit-
ně spolupracovat a jsou motivovaní k
učení se. Pozitivně hodnotím též sku-
tečnost, že vyskytnou-li se dílčí potí-
že, snažíme se je s žáky i rodiči řešit
až na výjimky společnými silami. Ne-
se to ovoce úspěchu. Děti ve školce
jsou spokojené.
Jak se k současnému dění ve škole či
okolo školy staví zadnotřebaňský
obecní úřad?
V dohledné době se uskuteční pracov-
ní porada na obecním úřadě, na kterou
jsem přizvána, ráda bych tam prodis-
kutovala i tyto záležitosti.
Obecní úřad také 16. ledna pořádá
veřejné »neformální setkání a disku-
zi« o situaci ve škole. S čím na toto
setkání půjdete? Očekáváte kritiku,
výpady, projevy nevraživosti...?
Jsem přesvědčena, že všichni pracov-
níci školy si plní kvalitně své povin-
nosti, že naše škola je celek pracující
velmi kvalitně. Případné připomínky
a diskuzi vítám. Řada rodičů, prarodi-
čů škole pomáhá. Nekonstruktivní
kritika je realita, každý může říkat, co
ho napadne. A ač pracovníky školy ta-
to nekonstruktivní kritika nepříjemně
zasáhla, je to pouze dílčí zkouška, ve
které všichni pracovníci školy obstá-
vají. Očekávám kontruktivní diskuzi.
Naše škola má opravdová témata, kte-
rým se můžeme společnými silami
věnovat. Miloslav FRÝDL

Situace je vyhrocená,
tvrdí starosta obce
Po mnoha letech se v ZŠ a MŠ Zadní
Třebaň odehrály personální změny.
S příchodem nové ředitelky, která
má vizi vedení školy odlišnou od její
předchůdkyně, muselo zákonitě dojít
i k určitým vnitřním změnám při
chodu školy. Ty se možná někomu
zdají být nepopulární, zbytečné či
neproduktivní, nicmémě věříme, že v
současné době už vše míří do správ-
ných kolejí a situace se stabilizuje.
Aktuální situace v Základní a mateř-
ské škole Zadní Třebaně je bezespo-
ru vyhrocená. Ale ani já sám za se-
be, ani zastupitelstvo obce se nedo-
mnívá, že »ubližování« či šikana
mohla na naší škole vzniknout v prů-
běhu několika posledních měsíců.
Za OÚ Zadní Třebaň si dovoluji po-
zvat všechny zaměstnance zadnotře-
baňské školy, včetně paní ředitelky,
všechny zastupitele obce, školskou
radu a v neposlední řadě rodiče dě-
tí, které ZŠ a MŠ navštěvují, na ne-
formální setkání a diskuzi o aktuální
situaci, které se bude konat 16. led-
na od 18.00 hodin ve Společenském
domě. Přeji všem občanům a obyva-
telům obce vše nejlepší do nového
roku. Stanislav BaLíček,

starosta Zadní Třebaně

Školy v kraji chystají 
zápisy prvňáčků
Zadní Třebaň, Poberouní - Zápis bu-
doucích prvňáčků do zadnotřebaň-
ské základní školy se bude konat 17.
ledna od 10 do 16 hodin.
K zápisu se podle webových stránek
málotřídky mají dostavit děti roční-
ků 2006/2007, pokud do začátku
školního roku 2013/2014 dovrší 6
let věku. Zákonný zástupce budou-
cího prvňáčka se musí prokázat
svým občanským průkazem a rod-
ným listem dítěte. K zápisu přijdou
znovu děti, které měly loni odklad
školní docházky. 
Zápis příštích prvňáků do ZŠ Řev-
nice se koná 24. 1. (pro děti, jejichž
příjmení začíná od A do K) a 25. 1.
(děti, jejichž příjmení začíná na L až
Ž). Zápis se bude konat v budově 1.
stupně od 14 do 17.30 hodin.
Do 1. ročníku ZŠ Liteň se děti bu-
dou zapisovat 15. ledna od 13.30 do
18.00, do ZŠ Karlštejn 24. ledna od
15.00 do 18.00, do ZŠ Černošice
28. ledna od 14.00 do 18.00 a do ZŠ
Dobřichovice 5. února od 14.00 do
19.00 hodin. (mif)

Ze školy odcházejí žáci. Kvůli šikaně?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

PERE SE S ŠIKANOU. Ředitelka zadnotřebaňské málotřídky Jana Nešťáková
řeší problémy s ubližováním mezi žáky.                           Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Karlštejn - Dvě stě diváků sledo-
valo 23. prosince vpodvečer finále
druhého dne Karlštejnského krá-
lovského adventu. A to navzdory
extrémně mizernému počasí.
O zlaté adventní neděli pršelo už rá-
no. Pršelo odpoledne a pršelo i ve-
čer. Přesto si na karlštejnské náměs-
tí, kde se odbývala druhá oslava ad-
ventu (ta první se konala 2. 12.) naš-
ly cestu desítky diváků. Prostranství
před Muzeem betlémů, na kterém i v
této slotě vyrostlo nemálo stánků se
stylovým zbožím, se poprvé zaplnilo
při příchodu královny Elišky v pravé

poledne. I v provazech vody ji kro-
mě ozbrojené gardy vedené uroze-
ným panem Johanem statečně dop-
rovázela dvorní dáma v podání Hele-
ny Kolářové, starosta městyse Petr
Rampas i kastelán Jaromír Kubů.
Všichni jmenovaní pak vladařovu
choť na krytém pódiu (které ovšem
střecha před deštěm příliš nechráni-
la) také přivítali a připili si s ní karlš-
tejnským vínem i pivem Karlíček. O
zlatavý mok z dřevěného soudku na-
raženého přímo na místě jeho »va-
řičem« Jiřím Chybou pak byl jako
vždy mezi návštěvníky akce obrov-

ský zájem. Příchozí ochutnávali s ta-
kovou vervou, že zanedlouho už ne-
bylo ochutnávat co...
Na počest panovnice se pak na ná-
městí odbýval celoodpolední prog-
ram - své umění předvedli muzikan-
ti z několika kapel, šermíři, zpěváci i
tanečníci. K divácky nejvděčnějším
výstupům určitě patřil živý betlém se
zpěvy připravený letovským klubem
Leťánek.
Vrchol dne nastal po setmění, kdy se
náměstí po příchodu loučového prů-
vodu zaplnilo podruhé. Koledy v po-
dání dětí z karlštejnské mateřské

školy diváci ocenili dlouhotrvajícím
potleskem. Stejně jako pěvecké vy-
stoupení populárního »barda« Pavla
Vítka i zdravici valašského krále »Bol-
ka prvního a na furt« Pavla Zedníč-
ka. O efektní tečku za loňským roč-
níkem Karlštejnského královského
adventu se postaral Vít Bednárek z
kovářského spolku Hefaistos, který
přítomné »očaroval« svými ohnivý-
mi kejkly. „Stálo to zato, déšť ne-
déšť,“ pochvaloval si rychtář Ram-
pas. „A napřesrok program ještě vy-
lepšíme,“ přitakával kastelán Kubů.

Miloslav FRÝDL

Tradiční vánoční koncert Štěpánské
koledování příbramské vokálně ins-
trumentální skupiny Chaire pod ve-
dením Josefa Krčka se konal 27.
prosince v Rytířském sále hradu
Karlštejna. 
Víte, co to vlastně Chaire znamená?
Chaire byla dcerou Erota a  Psyché
a její jméno v překladu znamená
RADOST. Ostatně, lidé v Řecku se
dodnes při setkání zdraví: Chairé -
buď zdráv. Příbramský soubor si
tento pozdrav překládá asi takto:
Udělám vše pro to, abych Tě svou
hudbou uzdravil. A to se jim oprav-
du daří. 
Na vánočním koncertu jsme se letos
sešli již podesáté. Rytířský sál byl
plný, vládla nádherná atmosféra.
Zvláště kouzelné je pozorovat a
hlavně poslouchat staré historické

nástroje. Třeba takový trumsajt!
Tento »inštrument« mně velmi im-
ponuje, protože bych na něj doved-
la snad zahrát i já - má totiž jen
jednu strunu! Na ni se buď brnká,
nebo hraje smyčcem.  Úžasná věc...
Písně, které známe, jsme si zazpíva-
li s účinkujícími a hlavně - cinkaly
zvonečky, které jsme si všichni při-
nesli s sebou. Také závěr koncertu
byl úchvatný: pan Krček a paní Ká-
čerková zahráli na chodské i gotic-
ké dudy a celý soubor s jejich do-
provodem zazpíval krásnou vánoční
koledu. 
Ani se nám nechtělo jít domů, jak to
bylo pěkné a pohladilo nás to po
srdíčku. Děkujeme souboru za op-
ravdu silný zážitek a přejeme si ješ-
tě hodně takovýchto koncertů.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Pavel Vítek trénoval
s předškoláky koledyNa koncertu cinkaly zvonečky

V RYTÍŘSKÉM SÁLE HRADU KONCERTOVAL PŘÍBRAMSKÝ SOUBOR CHAIRE

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...         1/2013 (9)                

BETLÉM I PIVO. Návštěvníci Karlštejnského královského adventu ochutnali místní pivo a viděli živý betlém. Foto NN M. FRÝDL

Královnu pozdravil vyslanec krále Bolka
DRUHOU OSLAVU KARLŠTEJNSKÉHO ADVENTU POTRÁPILO POČASÍ, DIVÁCI ALE PŘESTO DORAZILI

Karlštejnský zpravodaj

HRÁLI NA DUDY. Muzikanti sou-
boru Chaire při vánočním koncertu
na hradě. Foto Jitka ŠVECOVÁ

UKÁZALI MU HRAČKY. Těsně před
Vánocemi navštívil karlštejnskou
školku známý zpěvák Pavel Vítek. Dě-
ti mu ukázaly nové hračky a potom
všichni trénovali koledy, které spo-
lečně zazpívali na oslavě adventu.

Text a foto Hana HRABÁKOVÁ,
Mateřská škola Karlštejn
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Žena si šla zatančit,
ukradli jí kabelku
Karlštejn - o kabelku přišla ná-
vštěvnice  silvestrovské diskotéky
v karlštejnské restauraci u Ezopa.
Kabelku s doklady, platební kartou,
penězi a mobilním telefonem ženě
ukradl neznámý zloděj v době od
1.30 do 2.30 hodin. „Poškozená má
škodu 20.040 Kč,“ řekla velitelka
policistů Hedvika Kaslová. (mif)

Nejkrásnější svátky jsou za námi a
my jsme vykročili do nového roku.
Po celý čas adventu, Vánoc i první
lednový týden byla v restauraci U
Bílé paní v Karlštejně k vidění Vý-
stava o vánocích. Více než deset na-
zdobených stromků, slavnostní štěd-
rovečerní tabule, betlémy a spousta
vánočních dekorací zaplnily celé tři
místnosti. Ozdoby a dekorace byly
dílem šikovných rukou dětí z místní
základní školy, které se též perfektně
zhostily programu na vernisáži vý-

stavy, dále dětí z Domečku Hořo-
vice, učňů SOU a SOŠ Beroun-Hlin-
ky, babiček Domova důchodců Zdi-
ce a paní Mrázkové z Prahy. Další
materiály zapůjčila Naďa Kubů, od-
borné texty připravila Petra Veče-

řová.  Nádherné a voňavé vánočky a
cukroví upekla Leona Horáčková.
Za pomoci aranžérek ze SOU Be-
roun-Hlinky se podařilo vše krásně
připravit a myslím, že největší od-
měnou nám byly rozzářené oči dětí i

dospělých. Výstavu navštívilo také
mnoho zahraničních turistů, kteří si
přišli vychutnat vánoční atmosféru
Karlštejna. Na Štědrý den k nám za-
vítal i Pavel Zedníček s Hankou
Kousalovou. 
První ročník výstavy se vydařil, do
druhého už máme spousty nových
nápadů a věříme, že se opět přijdete
podívat. V novém roce jen vše dobré
a hodně dobrých nápadů, jež ve zd-
raví uskutečníte!     Josef HRušKa,

Edita KaČERovÁ,
Martina MottlovÁ, Karlštejn

Paleček s Vrbovou

dorazí 16. února
Posledních několik let se vždy v úno-
ru v sále karlštejnské restaurace U
Janů konal koncert písničkáře Mir-
ka Palečka. Ani letos tomu nebude
jinak. Tentokrát vás zveme na sobo-
tu 16. 2., kdy se uskuteční dvojkon-
cert Mirka Palečka a Jitky Vrbové.
Více informací o akcích se dozvíte
na internetových stránkách Karlš-
tejnského kulturního sdružení –
www.karlstejnske-vinobrani.cz.

Richard KOLEK, 
předseda KKS Karlštejn

Řidičák muž neměl,
alkohol v dechu ano
Karlštejn - Řidiče bez oprávnění
sednout si za volant a navíc pod vli-
vem alkoholu chytili 29. 12. v Krup-
né karlštejnští »státní« policisté.
„Deset minut po sedmé hodině ranní
kontrolovala naše hlídka v Karlš-
tejně-Krupné řidiče škody octavia,“
uvedla velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Kaslová. Strážci po-
řádku muže vyzvali, aby jim ukázal
svoje doklady. „Předložil pouze ob-
čanský průkaz, osvědčení o registra-
ci vozidla a zelenou kartu. Řekl
nám, že řidičský průkaz nemá,“ do-
dala Kaslová s tím, že při násled-
ných dechových zkouškách bylo vý-
tečníkovi naměřeno 0,58, 0,50 a
0,53 promile alkoholu. „Podezřelý o
zákazu řízení dobře věděl - byl na
něj upozorněn při osobním jednání o
uložení trestu a také byl už kontro-
lován začátkem prosince,“ uzavřela
policistka. (mif)

Betlémy a dokorace zaplnily tři místnosti
NÁVŠTĚVNÍCI KARLŠTEJNA MOHLI AŽ DO ZAČÁTKU LEDNA NAVŠTÍVIT VÝSTAVU O VÁNOCÍCH

ČMAŇA SI POHRÁL. Herec Pavel Zedníček si na Výstavě o vánocích pohrál
s některými exponáty. Foto Martina MOTTLOVÁ

Posledně jsme seznámili čtenáře s
historií sboru dobrovolných hasi-
čů v Karlštejně do začátku povod-
ně v létě  2002. Dnes v mapování
událostí pokračujeme.
Jednotka SDH Karlštejn evakuovala
ohrožené občany: paní Markusovou
přes dům p. Staňka, manžele Vališo-
vi pomocí žebříku opět přes zahradu
p. Staňka, pí Roztočilovou a rodinu
p. Urbana pomocí nastavovacího že-
bříku na kopeček u Vimrů. Evakuaci
z bytovek u nádraží prováděly HZS
Karviná a Beroun i SDH Karlštejn.
Největší problém nastal, když se vo-
da přelila přes trať a vytvořila jedno
velké jezero od bývalého drážního
domku, kde bydlela pí Marková,
přes statek až po novou zástavbu na-
proti nádraží. Jednalo se o tisíce ku-
bíků vody, která neměla kudy a kam
odtéci. Musela se proto čerpat po-
mocí stříkaček. Na pomoc přijely ji-
né sbory hasičů a civilní ochrana. 

Veliteli zásahové jednotky Jiřímu
Pospíšilovi byla 1. 11. v aule Poli-
cejní akademie ČR udělena medaile
Hasičského záchranného sboru Za
zásluhy o bezpečnost.
V lednu 2003 prověřila zásahovou
jednotku rozvodněná Berounka, po-
té následovaly požáry chaty v Hlás-
né Třebani, trávy v Karlštejně i v
Srbsku, slepičárny ve Vlencích, ve
firmě Aqutech a skládky na Vosino-
vě. Za příkladnou činnost v rámci
SDH jsme dostali 75 000 Kč. Částka
byla použita na zakoupení plovoucí-
ho čerpadla a dovybavení zásahové
jednotky. Tento rok se konalo něko-
lik soutěží v dovednosti, branném
závodě, štafetách dvojic a požárním
útoku v kategorii mužů, žáků i mlad-
ších žáků.
V červenci byl postaven nový bazén
v areálu hasičské zbrojnice - starý
byl zničen povodní. Dne 30. srpna
byl u příležitosti 105. výročí založe-

ní sboru dobrovolných hasičů uspo-
řádán Den otevřených dveří, aby li-
dé viděli, jak byl opraven areál ha-
sičů poškozený povodní.

Rok 2004 začal plesem 
Rok 2004 jsme zahájili Hasičským
plesem. Poté členové začali s pře-
stavbou zakoupené cisterny CAS 25.
Starou cisternu CAS 25 obec proda-
la do Otročiněvsi. Od armády jsme
dostali stříkačku PPS 12. Členové
sboru pomohli při pořádání okresní-
ho kola branného závodu pro děti na
Americe u myslivecké koliby.
Po dlouhých letech aktivní práce v
našem sboru byl Jan Háhn v hasič-
ském muzeu v Přibyslavi oceněn
jedním z nejvyšších vyznamenání
Zasloužilý hasič. Při úniku ropných
látek v Berouně byla vybudována
norná stěna na řece proti zbrojnici v
Karlštejně. Zde byly poté čerpány
zachycené ropné látky. Dvakrát ho-

řelo v prostoru společnosti Kerval.
Do zbrojnice nám bylo namontová-
no zařízení pro snadnější svolání zá-
sahové jednotky Kango. Teď nás
může svolat přímo krajské operační
středisko v Kladně. Mladí hasiči ve
2. kole hry Plamen skončili v požár-
ním útoku na 1. místě, ale po sečtení
všech výsledků a branného závodu
všestrannosti byli až šestí; mladší žá-
ci byli třetí. Okrskovou soutěž obě
družstva vyhrála.
Rok 2005 začala zásahová jednotka
dvacet minut po půlnoci požárem
stodoly v Hostímě. Během roku vy-
jížděla jednotka k dalším zásahům:
hořící popelářský vůz v Hlubokém,
požár trávy i vlaku v Karlštejně,  po-
žár skládky v katastru Mořiny, auta i
plastů v Bělči... 
V březnu se v Klatovech konal  řád-
ný sjezd SH ČMS. Za SDH Karlš-
tejn jsem se ho zúčastnil já.

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn

Nový rok 2005 začal požárem stodoly v Hostímě 
HISTORIE ČINNOSTI SVAZU POŽÁRNÍ OCHRANY V KARLŠTEJNĚ

Na Štědrý den jsme se po obědě se-
šli v karlštejnské restauraci U Bílé
paní, abychom pokračovali v tradi-
ci a zazpívali si společně s kapelou
Kapičky vánoční koledy. Jak jsme
tak počítali, sešli jsme se již podva-
cátésedmé! Restaurace praskala ve
švech, vládla krásná atmosféra,
zpívala snad celá hospůdka. Jako
každoročně vystoupili sourozenci
Smržovi a zahráli i zazpívali si s
Kapičkami. Když jste se podívali po
lokále, viděli jste všude jen úsměv
ve tvářích a zářící oči. Byl to pro
nás nezapomenutelný zážitek. 
Basista kapely Miloš Chroust pak
popřál všem krásné Vánoce a po-
zval nás všechny zase na příští
koledování. Tak ať tato krásná tra-
dice pokračuje. Text a foto 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná TřebaňZPÍVÁNÍ S KAPIČKAMI. Ke zpívání koled vyhrávala kapela Kapičky.

U Bílé paní se na Štědrý den odpoledne zpívaly koledy
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V Řevnicích vyrostou nové domy i věž
MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO ODSOUHLASILO PRODEJ POZEMKŮ MEZI NÁMĚSTÍM A NÁDRAŽÍM

Řevnice - Přes jedenáct a půl mili-
onu korun získá řevnická radnice
prodejem domu čp. 2 na náměstí
Jiřího z Poděbrad a navazujících
pozemků směrem k nádraží. Na
nich se v následujících letech bude
stavět: nová cesta pro pěší, bytové
domy, věž s hodinami...
Krátce před loňskými Vánocemi od-
souhlasilo řevnické městské zastupi-
telstvo prodej domu čp. 2 a souvise-
jících pozemků společnosti 2 Q spol.
s r. o., zastoupené jednatelkou Janou
Ryšlinkovou. Rozhodovalo se mezi
dvěma zájemci, kteří v tomto prosto-
ru chtěli budovat. Vítězný projekt
počítá s přistavěním nového křídla
ke stávajícímu domu čp. 2, v němž
má vzniknout zázemí pro společen-
ský život města, a pěti novými ob-
jekty. Ve čtyřech z nich budou byty,
kanceláře, ordinace, obchody..., pátý
- válcovitý »tubus« při cestě podél
kolejí - ponese věžní hodiny. Řevni-
čané se mohou těšit na novou cestu
pro pěší spojující náměstí a nádraží,

náměstíčko s fontánkou, dětské hřiš-
tě či umělý potok. Obyvatelům no-

vých domů budou sloužit podzemní
garáže, do nichž bude vjezd ve smě-

ru od nádraží. „Stavět se bude ve 2
etapách,“ sdělil starosta Řevnic Li-
bor Kvasnička. „V 1. etapě bude
zbudována cesta, zemní práce nemo-
vitostí sousedících s čp. 2 a náměs-
tím i objekty poskytující služby. Ve
2. etapě bude rekonstruován dům čp.
2 a postaveny objekty v části k nád-
raží,“ dodal s tím, že jediným maji-
telem nemovitostí bude společnost 2
Q, za jejíž peníze se bude stavět. „Ga-
rantem financování je společnost
K&V Elektro,“ uzavřel starosta. 
„Nyní bude podepsána smlouva me-
zi realizátorem a městem a zpraco-
ván podrobný projekt k územnímu i
stavebnímu řízení,“ uvedl ředitel
společnosti K&V Elektro Petr Ko-
zák. „Začít stavět by se mohlo v zá-
věru roku 2013, či na začátku roku
2014,“ dodal s tím, že první etapa
projektu, který bude stát více než sto
milionů korun, by měla být dokon-
čena do Silvestra roku 2014. Komp-
let hotovo má být nejpozději v roce
2016.       Petra FrÝDLOVÁ, (mif)

Řevnice - Klášter dominikánů v
Praze zatím nebude soudně vymá-
hat vrácení Zámečku v Řevnicích,
který býval jeho majetkem.
„Klášter se rozhodl stáhnout žalobu
podanou před přijetím zákona o ma-
jetkovém vyrovnání státu s církve-
mi,“ sdělila  dle ČTK mluvčí České
biskupské konference Zuzana Bur-
dová. Církev nyní bude o osudu Zá-
mečku vyjednávat s městem a obě
strany se budou snažit nalézt obou-
stranně přijatelnou dohodu.
„Předpokládal jsem, že zákon o ma-

jetkovém vyrovnání s církvemi a ná-
boženskými společnostmi nás jed-
nou pro vždy tohoto problému zba-
ví, protože řevnický Zámeček měl
být z nároků na vracení majetku vy-
členěn. Nyní se ale situace nejeví tak
jednoznačně,“ sdělil starosta  Libor
Kvasnička s tím, že dominikáni sice
stáhli žalobu, ale nic jim nebrání,
aby ji podali znovu.
Podle názoru dominikánů je Záme-
ček majetkem kláštera. To podle
nich dokazuje i úřední záznam. Pod-
le Řevnic by ale objekt naopak měl

patřit městu, protože se na něj údaj-
ně nově přijatý zákon o restitucích
nevztahuje. „Přijetím citovaného
zákona nastaly nové okolnosti, které
vstupují do vzájemných vztahů. Pro-
to se klášter dohodl se starostou na
stažení žaloby,“ uvedla Burdová.
Jednat musíme, ale asi nemá cenu
předjímat, jak to bude, protože jsme
teprve na začátku,“ řekl Kvasnička.
Kromě Zámečku chtěl klášter také
pozemky v Řevnicích, na něž se vz-
tahuje nově přijatý zákon o církev-
ních restitucích. Petra FrÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Přednášku Jiřího Dragouna o nej-
hlubší jeskyni Českého krasu Na Ja-
vorce můžete ve společenském sále
budovy OÚ Všenory vyslechnout
17. 1. od 18.00. (sah)
* Betlémské světlo rozdávali už po-
několikáté na Štědrý den před Zá-
mečkem v Řevnicích místní skauti.
Letos byl o světlo velký zájem - bě-
hem dopoledne si pro ně přišlo na
padesát lidí. Teploty byly přímo jar-
ní, přesto vládla příjemná vánoční
atmosféra. Úspěšné vykročení do
nového roku! Šimon MartiNec,

oddíl Bobři, Řevnice
* Novou službu - geoportal zavedl
Městský úřad Řevnice. „Lidé se mo-
hou na webu města podívat např. na
rozlohu pozemku, zjistit si vlastníka
pozemku, podívat se na letecký sní-
mek…,“ uvedl starosta Libor Kvas-
nička s tím, že ovládání je jednodu-
ché. V horní části úvodní stránky je
geoportal a jednotlivé vrstvy se za-
pínají po pravé straně. (pef)
* chatu v Hlásné Třebani vykradl
na konci loňského roku neznámý
zloděj. Z garáže odcizil nářadí, staré
fotoaparáty, modely letadel a repliky
středověkých mečů. Z chaty pak uk-
radl repliky brnění, kordů, meče i
starých hodin, dva starožitné gramo-
fony, dvacet  modelů na vysílačku a
drobné elektro. „Majiteli způsobil
škodu převyšující 122.000 Kč,“
uvedla velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Kaslová.               (mif)

Volby začnou 11. ledna

TAK TO BUDE. Vizualizace nové zástavby v prostoru mezi řevnickým náměs-
tím a nádražím. Reprofoto ARCHIV

OCHUTNÁVALI SALÁT. Nedělní podvečer před Štědrým dnem patřil ve
Svinařích třetí přehlídce domácího bramborového salátu, tzv. Salating Cu-
pu. Degustovalo a hodnotilo se 14 vzorků; absolutním vítězem ochutnávky
se stal salát Petra Saneistra.          Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Poberouní - Historicky první pří-
má volba prezidenta České repub-
liky se uskuteční v pátek 11. a v
sobotu 12. ledna. Případné druhé
kolo voleb se bude konat o dva
týdny později, 25. a 26. ledna.
Svůj hlas některému z kandidátů
(Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier,
Jan Fischer, Táňa Fischerová, Vladi-
mír Franz, Zuzana Roithová, Karel
Schwarzenberg, Přemysl Sobotka,
Miloš Zeman) můžete přijít odevz-
dat do obvyklých volebních míst-
ností - 11. (25.) 1. od 14.00 do 22.00
a 12. (26.) 1. od 8.00 do 14.00.
Hlasovací lístky měly být každému
doručeny nejpozději tři dny před ko-
náním voleb; pokud by se tak nesta-
lo, či pokud by vám některý z lístků
chyběl, vydá vám okrsková komise
lístky jiné přímo v den konání vo-
leb. Právo volit prezidenta má občan
ČR, který alespoň druhy ́den voleb
dosáhl věku 18 let. 
„Pokud někdo jede na hory či jinam
a přesto chce volit, může si na svém
obecním či městském úřadu vyz-
vednout voličský průkaz. Žádost ale
musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem,“ uvedl starosta Zadní
Třebaně Stanislav Balíček.        (mif)

ZÁCHRANKA V AKCI. Napilno mě-
la v závěru roku řevnická záchran-
ka. Motocyklistu, který si 26. 12. po
pádu u Měňan poranil nohu, po oše-
tření převezla na chirurgické oddě-
lení berounské nemocnice. Do Pra-
hy Řevničtí transportovali dva lidi,
kteří se zranili 21. 12. při havárii
auta u Mořiny (na snímku). S vypro-
štěním řidičky ze zničeného vozu
museli pomoci řevničtí profesionální
hasiči. Obě nehody vyšetřuje poli-
cie. (mif) Foto Bořek BULÍČEK

Kamion v poli, desítky litrů oleje na silnici
Řevnice - V poli u silnice z Řevnic do Svinař skončil 29. prosince odpo-
ledne kamion s návěsem. Na místo ihned vyjeli řevničtí profesionální
hasiči - hrozilo, že z nádrží poškozeného auta vyteče tisíc litrů nafty!
„To se sice nestalo, zato na silnici vyteklo čtyřicet litrů hydraulického oleje
z porouchaného vozu kamionové odtahové služby, který na místě zasaho-
val,“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera s tím, že olej jeho kolegové zahra-
dili a zlikvidovali sorbentem. Silnici musela uzavřít policie. Na místo byla
povolána Správa a údržba komunikací i další dva vozy odtahové služby.
„Protože hrozilo, že při vyprošťování kamionu vyteče více než 1000 l nafty
z jeho nádrží, musela být odčerpána,“ řekl Vintera a dodal, že na pomoc při-
jeli také profesionální hasiči z Berouna. Stromy, které kamion při nehodě
porazil, byly z místa nehody odstraněny. (mif)

Dominikáni Zámeček nechtějí. Zatím
STAROSTA ŘEVNIC: BUDEME JEDNAT, ALE TĚŽKO PŘEDJÍMAT, JAK TO DOPADNE

Nejlepší salát ve Svinařích umí Petr Saneistr
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Klub českých turistů Zadní Třebaň srdečně zve na...

XVII. Maškarní CANDRBÁL
s podtitulem »ONA a ON«

Kdy, kde v kolik a jak?
Sobota 26. ledna, Společenský dům Zadní Třebaň, ve 20.00...

... a pozor: přijďte v převleku za (ne i)slavné dvojice
(masky čeká překvapení a dar)

A dál?
K tanci i poslechu hraje – Big Band

K zabavení připravena též výpravná hra »Ona a on«
K uspokojení velká tombola, kde každý vyhraje

… a pro soutěživé se uskuteční dražba, v níž lze také zabodovat…

To vše za 95 Kč (vstupného)
Předprodej vstupenek: úterý 15. 1. 2013 v 19.30 hod. ve Společenském domě v ZT

(více na http://turiste.zadnitreban.cz)

Gravírování a řezání laserem
LEVNĚ A RYCHLE!!!

Pronajmu
v přízemí rodinného domu

1+K+K
za 6.000 Kč plus poplatky. 

Vhodné pro 1 osobu. Zařízená kuchyň 17,5 m2,
pokoj 13 m2, koupelna 3 m2.

Vstup, předsíň, prádelna, sklep, zahrada 
společná s jednou osobou. 

Tel.: 257 721 303, 605 128 725

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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»Bája« vykročili za obhajobou triumfu
V ŘEVNICÍCH PRVNÍ LEDNOVOU SOBOTU ZAČAL ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI

Efektní představení sledovalo půl miliardy diváků
ŘEVNICKÝ HUDEBNÍK JINDŘICH KOLÁŘ STRÁVIL PŘELOM LOŇSKÉHO A LETOŠNÍHO ROKU V DUBAJI

Novoroční závod vyhrála místostarostka

řevnice - Šestnáctý ročník turnaje v pozemním
hokeji Bandy cup odstartoval v sobotu 5. ledna
v řevnicích. Suverénně si počínal obhájce loň-
ského vítězství, tým Bája Pic: neztratil ani bod
a po prvním kole je v čele tabulky.
„A to přesto, že jsme vinou řádění chřipky nastu-
povali v minimálním počtu hráčů,“ uvedl člen
družstva a zároveň jeden z organizátorů turnaje Ji-
ří Tlášek. „Opačný start do nové sezony zažili
mlaďoši z Citrus Teamu, kterých bylo také málo -
trápili se a po prvním hracím dni jsou bez bodu
poslední,“ dodal. Podle Tláška se úvodní sobota
nového ročníku akce povedla. „I počasí nám přá-
lo. Jen kulisa by mohla být lepší, ale diváci zůsta-
li raději zalezlí doma,“ uzavřel organizátor.
Turnaj se nyní bude na »plácku« za vodou hrát
každou sobotu - až do 23. února, na kdy je naplá-
nováno závěrečné play off.         Miloslav FRÝDl

Ve Všeradicích zprovoznili
nové hřiště na míčové hry
Nové víceúčelové hřiště začalo od 2. ledna slou-
žit sportovcům ve Všeradicích. Jeho provozovate-
lem je místní Zámecký dvůr, kde zájemci najdou
také minigolf, půjčovnu kol a relaxační stezku. 
Hřiště má umělý koberec, kolem je tři metry vy-
soký snímatelný plot. Zájemci všech věkových ka-
tegorií si zde mohou zahrát malou kopanou, koší-
kovou, házenou, odbíjenou, nohejbal či tenis.
Otevřeno je denně, vždy od 6 do 21 hodin. Podle
majitele areálu Bohumila Stibala jej začnou vyu-
žívat i zdejší fotbalisté, kteří dosud jezdili tréno-
vat do dvacet kilometrů vzdáleného Berouna.
V brzké budoucnosti vyroste v areálu také dětské
hřiště.   Marcela BUSSOVÁ, Všeradice

Výsledky prvního hracího dne, soboty 5. 1.
IQ Ouvey - Citrus Team 7:5
blink-OFF - Boston 3:1
Bája Pic - Kojoti 5:3
Samotáři - IQ Ouvey 5:4
Citrus Team - blink-OFF 1:6
Boston - Bája Pic 2:4
Kojoti - Samotáři 1:3
IQ Ouvey - blink-OFF 5:4
Bája Pic - Citrus Team 4:3
Kojoti - Boston 1:3

Loučení se starým rokem a vítání ro-
ku nového má spoustu podob. Já byl
přizván se skupinou hudebníků z
Prahy do Dubaje a stal se tak sou-
částí velkolepé půlnoční produkce,
kterou pro tuto příležitost sestavil Si-
meon Kerr. Celé představení připra-
vené pro půl milionu diváků v Duba-
ji a půl miliardu u televizních obra-
zovek trvalo hodinu a bylo přesně na
vteřinu načasované tak, aby rytmus
se znaky arabské hudby umocňoval
ostatní vjemy.  Kromě symfonického
orchestru byla zastoupena složka
baletní, laserové efekty, gejzíry fon-
tán postupně upravované do neuvě-
řitelných tvarů, ohňové výbuchy a
samozřejmě velkolepý ohňostroj,
který začal uprostřed produkce - jak
jinak, než o půlnoci. Centrem asi de-
setiminutového ohňostroje byla nej-

vyšší budova světa Burj Khalifa, ze
které tryskaly neuvěřitelné tvary
světel v rytmu naživo hrané hudby a
byly mocně doplněné výbuchy z os-
tatních blízkých budov i vodními
gejzíry v umělém jezeře pod budo-
vou, kde bylo i hlavní pódium. 
Skvělý zážitek, ale určitě lepší je to
zažít na vlastní kůži. Dubaj má kon-
cem prosince teploty okolo 20°C ve
dne i v noci, všude je čisto, bezpeč-
no a příjemní lidé. Zajímavé bylo, že
deset minut po produkci, kdy bylo
vypáleno neuvěřitelné množství py-
rotechniky bylo už vše dokonale uk-
lizené. A také to, že v této muslimské
zemi se nepije alkohol (aspoň ne ve-
řejně), takže pro statisíce návštěvní-
ků z celého světa jsou silvestrovské
oslavy v Dubaji bezalkoholové.

Jindřich Kolář, Dubaj

UŽ SE HRAJE. Šestnáctou sezonu rozehráli v so-
botu 5. ledna účastníci řevnického turnaje v po-
zemním hokeji Bandy cup.         Foto Pavel JÍLEK

V DUBAJI. Jindřich Kolář vítá Nový rok.  Foto ARCHIV

Sport po okolí
* V plné přípravě na jarní sezonu, ve které se
chtějí pokusit o postup do okresní přeboru, jsou
fotbalisté zadnotřebaňského Ostrovanu. Každou
středu večer trénují v dobřichovické hale a brzy
také začne venkovní trénink v Berouně.      (Mák)
* Protáhnout tělo si při orientálních tancích mů-
žete v tělocvičně Sokola Řevnice. Dospělí se
scházejí v pondělí od 18 do 19.00 hodin, děti ve
středu od 14 do 15 hodin.  (pef)

Lety - Devět nadšenců - tři ženy a šest mužů - se
letos 1. ledna postavilo na start novoročního bě-
žeckého závodu pořádaného Sokolem Lety. Ab-
solutní vítězství si časem 1 hodina 19 minut a 30
vteřin vybojovala místostarostka Mořinky Mar-
tina Barchánková.
Patnáctikilometrová trať s převýšením 208 met-
rů vedla od letovské sokolovny přes Mořinu,
Karlík i Dobřichovice zpět k areálu Sokola.
Barchánková (na snímku vlevo, vpravo další tra-
diční účastnice akce, starostka Letů Barbora Te-
sařová) se na Nový rok do běžeckého oblékla už
počtvrté. „Start byl v devět ráno a mně se vůbec
nechtělo vstávat,“ přiznala. „Z postele mě nemi-
losrdně vytáhl můj sportovní kamarád a já mu za
to jsem vděčná,“ dodala místostarostka, která
podle vlastních slov patnáctikilometrovou trasu
zvládla »s radostí«. „Běželo se lehce, počasí by-
lo úplně snové. Jen v Karlickém údolí to klouza-
lo,“ pochvalovala si Barchánková, podle níž je
běh báječným startem do nového roku. 
Druhý nejrychlejší byl Jan Sládek (1.24,15), třetí
Jiří Němeček (1.28,07). (pef)         Foto ARCHIV



Naše noviny 1/13 SPORT, OD ČTENÁŘŮ, Strana 12  

Nohejbalisty »přejela« Andrea. Zase
DRUHÁ NA SVÁTEČNÍM TURNAJI V ŘEVNICÍCH SKONČILA SPARTA, TŘETÍ BYLA BARCELONA

Čtvrtý ročník svátečního nohejbalo-
vého turnaje se konal 28. prosince v
malé, ale útulné tělocvičně Sokola
Řevnice. Vyhrálo, stejně jako všech-
ny předchozí ročníky, družstvo And-
rea, které sestavuje bývalá ligová
hráčka tohoto sportu. Druhé skončilo
mužstvo Sparta složené z internacio-
nálů i současných hráčů kopané Řev-
nic, třetí pak tým Barcelona, které re-
prezentovalo »konkurenční« restau-
raci Parlament. Největší smutek di-
vákům přivodilo mužstvo IQ Ouvej
složené z »těžkých vah« a jistě z nej-
všestrannějších řevnických sportov-
ců, kteří  objíždějí turnaje v mnoha
sportech. Zaujali Nekopové, kde ve-
dle kapitána Ládi Strejčka předvádě-
lo své dovednosti duo mladých a na-
dějných hráčů.V poli poražených pak
skončil ambiciózní celek Mariášníci,
kteří hned dali znát, že při turnaji v
karetních hrách nám to vrátí.
Při odchodu z tělocvičny většina hrá-

čů konstatovala, že o svátcích koneč-
ně pociťuje hlad a žízeň. Sportovní

odpoledne skončilo v restauraci Ga-
lerie, kde byly předány ceny věnova-

né její majitelkou Janou Hrabákovou.
Miroslav KrATochvíL, řevnice

Vítěz si vybojoval badmintonovou raketu
BORCI SOKOLA DOBŘICHOVICE V REGIONÁLNÍ LIZE JEDNOU PROHRÁLI, JEDNOU VYHRÁLI

TĚŽKÉ VÁHY. »Nejvšestrannější řevničtí sportovci« - družstvo IQ Ouvey. Foto Michaela VRánOVá

Společenský dům v Zadní Třebani
znovu po roce rozzářilo dětské nad-
šení a po několika porážkách také
potůčky slz. Třetí prosincovou sobo-
tu se tu totiž konal 7. ročník vánoč-
ního turnaje Junior ping-pong Open.

Navzdory nebezpečně namrzlým
cestám se za námi obdivuhodně do-
klouzalo dvaadvacet mladých spor-
tovců. Za stoly nestáli jen místní, ale
přijeli také stolní tenisté z Litně,
Karlštejna, Ořecha či Mníšku pod

Brdy. Kromě vítězů zaujal během
čtyřhodinového klání zavilý výkon
sedmiletého špunta Josefa Blechy,
který zdatně sekundoval nejlepším.
„Roste z něj velký talent,“ šuškali si
mezi sebou rozhodčí. V sále se uká-
zaly i tři šikovné juniorky Eliška
Exnerová ze Zadní Třebaně, Natálka
Cmíralová z Mníšku a Lucka Pastor-
ková z Karlštejna. Nejlepší byli od-
měněni za zvuku fanfár. Kromě me-
dailí a diplomů dostali všichni soutě-
žící drobné ceny, malý vánoční balí-

ček a slušivé zimní čepice vyrobené
paní Moravcovou.

Junioři a juniorky mladší (do 12 let):
1. Lukáš Pastorek (Karlštejn)
2. Václav Veverka (Ořech)
3. Bedřich Exner (Zadní Třebaň)
Junioři a juniorky starší:
1. Jan Veverka (Ořech)
2. Kryštof Vávra (Řevnice)
3. Veronika Drechslerová (Řevnice)

Jaroslava ZAvADiLová, 
ředitelka turnaje, Zadní Třebaň
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Ke stolům se doklouzalo dvaadvacet mladých sportovců
V ZADNÍ TŘEBANI SE PŘED SVÁTKY KONAL SEDMÝ ROČNÍK DĚTSKÉHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Tradiční vánoční turnaj mladých badmintonistů Sokola
Řevnice se konal před Vánocemi. Hrálo se ve třech sku-
pinách každý s každým; v další časti se pak střetli první
dva ze skupin o celkové vítězství. To si nakonec vybo-
joval Jaroslav Blažek, druhá skončila Marie Paličková,
třetí Dominika Bártlová a čtvrtá Anna Dvořáková. Vítěz
turnaje, který přilákal i několik rodičů, dostal badminto-
novou raketu. 
Badmintonisté Sokola Dobřichovice na konci roku ode-
hráli další kolo 3. regionální ligy. S favorizovaným tý-
mem Spoje Praha prohráli 1:7, naopak Sokol Jílové po-
razili 6:2. Po tomto kole se Dobřichovičtí dostali na prv-
ní místo ve skupině o 7. až 11. místo. Příští kolo soutě-
že se hraje v neděli 27. ledna v Dobřichovicích. 
3. regionální liga dospělých – skupina o 7. - 11. místo: 
1. Sokol Dobřichovice  2  2 0 0  11:5   6 bodů 
2. Sokol Jílové   2  1 0 1    7:9   4 body  
3. BaC Kladno B   1  1 0 0    6:2   3 body 
4. Hamr Praha D   2  0 0 2    6:10   2 body 
5. Letov Letňany   1  0 0 1    2:6   1 bod 
Badmintonisté přejí všem sportovním příznivcům hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013!

Bohumil Kos, Lenka DvořáKová, řevnice

Letovští »smázli«
pražskou Slavii 7:0
Nejmenší fotbalisté SK Černolice
(ročník 2006) hrající v Letech navá-
zali na úspěch o rok starších kama-
rádů a vyhráli halový turnaj v dob-
řichovické hale. Tým hrál ve složení
Matěj Strnad, Kryštof Janů, Vojta
Šplíchal, Miki Cilenti, Martin Ma-
cek, Jan Nejedlý. Nejlepším hráčem
byl vyhlášen Matěj Strnad.
SK Černolice -  ABC Bráník 1 1:0
SK Černolice -  Slavia 7:0
SK Černolice - Dubeč 6:1
SK Černolice - Králův Dvůr 4:0
SK Černolice - ABC Bráník 2 5:0       

Text a foto Petr STRnAd, Lety

PO TURNAJI. Mladí badmintonisté Sokola Řevnice.
Foto Bohumil KOS

U STOLU. Účastníci dětského turnaje ve stolním tenisu.          Foto ARCHIV


