
Poberouní - vybudování protipo-
vodňových opatření na celém toku
dolní Berounky žádá skupina oby-
vatel Srbska, které vyděsily letoš-
ní povodně a kteří se bojí, že se zá-
plavy budou v dohledné době opa-
kovat. Dokonce sepsali petici, pod
kterou nyní shánějí podpisy. (NN)
Po letošní červnové povodni, která
nás opět potrápila a vzhledem k pro-
gnóze odborníků, kteří hovoří o
možnosti častějšího zvedání hladiny
řek, vzrostla u občanů obce Srbsko
potřeba aktuální situaci řešit. Povod-
ně ohrožuje životy, zdraví a majetek
obyvatel i návštěvníků oblasti Dolní
Berounky. Pojistná plnění nikdy ne-
nahradí vzniklé škody, natož stresy
spojené s povodňovými událostmi a
jejich následky. Bude jistě efektiv-
nější, umožní-li kompetentní orgány

realizaci protipovodňových opatření
na celém dolním toku Berounky.  
Přemýšleli jsme, jaké máme mož-
nosti upozornit na nedostatečnou
ochranu před povodněmi na dolním
toku Berounky. Dohodli jsme se na
sestavení petice. Jejím prostřednic-
tvím žádáme odpovědné orgány, aby
se problémem zabývaly a vytvořily
dostatečná protipovodňová opatření
na celém toku dolní Berounky.
Petici jsme představili starostovi
Řevnic a předsedovi Regionu Dolní
Berounka Liborovi Kvasničkovi,
který o ní informoval všechny obce
v regionu. Obce nám vyjádřily pod-
poru. Poté jsme oslovili a požádali
veřejná místa i jednotlivce o spolu-
práci. (Dokončení na straně 11)

Lenka SvoBoDová
Jiřina Kohoutová, Srbsko

Černošice - Se zbraní v ruce pře-
padl neznámý lupič 2. listopadu
poštu v Černošicích. 
„Muž středního věku přišel těsně
před zavírací dobou,“ sdělil velitel
městské policie v Černošicích Gre-
gor Dušička. „Počkal, až bude pos-
lední a s pistolí v ruce vyžadoval od
pracovnic u přepážek peníze. Když
dostal veškerou hotovost, bezmála

100.000 Kč, ženy v úřadovně zamkl
a utekl.“ Následnou pátrací akci ko-
ordinovala Policie ČR Praha-ven-
kov, jež loupežné přepadení vyšetřu-
je. Tři pracovnice pošty s akutní st-
resovou reakcí po přepadení ošetřili
záchranáři ze Řevnic. Právě přepa-
dené pošťačky pomohli sestavit po-
dobiznu lupiče, podle níž ho nyní
kriminalisté hledají.                      (pef)

Had ležel na schodech, žena se schovala
Všenory - K velmi kurioznímu případu vyjížděli 7. listopadu do Všenor řev-
ničtí profesionání hasiči. V rodinném domu lovili hada!
„Když jsme dorazili na místo, asi půlmetrový plaz ležel na schodišti uvnitř
domku a matka s malým chlapcem se zavřela ve vedlejších místnostech,“
sdělil hasič Pavel Vintera. „Protože byly vchodové dveře zamčené, vnikli
jsme do objektu oknem po žebříku, zmiji odchytili do tašky a převezli do vol-
né přírody, kde byla vypuštěna,“ dodal. (mif)| 

V tomto čísle Našich novin
* Z Magacínu bude muzeum - strana 2
* Martin přijel na bílém koni - strana 3
* Neznámý muž lákal do svého auta

školáka  - strana 9

Lety – Patnáctá Cena NN určená
těm, kteří nezištně pracují pro náš
kraj, byla předána 9. 11. na letov-
ském posvícení. Získala ji Pavla
Petrová z Leče, dlouholetá ve-
doucí Malých Notiček. Cenu zís-
kala právě za práci pro tento dět-
ský folklorní soubor. 
Moc gratulujeme. Ty jsi byla nomi-
novaná často i v minulých letech,
po kolikáté to bylo letos?
Už potřinácté…
Letos to tedy konečně vyšlo. Jaké
jsou tvé první dojmy?
Mám velkou radost, vůbec by mě

nenapadlo, že se ocenění přeci jen
dočkám. 
Je to přirozené, vždyť práce pro dě-
ti je vždycky záslužná...
Vnímám to jako pozornost tomu, že
Notičky fungují, je vidět, že se sou-
bor v našem regionu vžil do pově-
domí lidí. Takže to není jen má zás-
luha, je to ocenění pro celé Notičky.
Co uděláš s výhrou?
Výhru jsem věnovala na dětský kar-
neval, který se bude příští rok konat
po jubilejním 25. masopustu v Zad-
ní Třebani.      Lucie PALIČKová

Foto Petra FrÝDLová

LAMPIONY A DIDGERIDOO. Vystoupením hráče na didgeridoo Dobříka
Tučka vyvrcholil tradiční lampionový průvod, který se konal 8. listopadu v
Zadní Třebani. (Viz strana 3) Foto Petra FRÝDLOVÁ

Ochraňte nás před velkou
vodou! žádají autoři petice

SVŮJ PODPIS MŮŽETE PŘIPOJIT TAKÉ VY

Ozbrojený lupič z pošty ukradl sto tisíc

12. listopadu 2013 - 23 (609) Cena výtisku 7 Kč

Do Osova dorazil
Karel Schwarzenberg

Patnáctou Cenu Našich novin získala Pavla Petrová Porodila »po telefonu«
Černošice - Přijeďte nám pomoci!
Sestra rodí, už je vidět hlavička mi-
minka. Naléhavé volání přijala 4. 11.
operátorka tísňové linky středočes-
ké záchranné služby. Do Černošic,
odkud rozrušená paní volala, hned
vyslala sanitku, navíc se po telefonu
snažila zklidnit členy rodiny a radi-
la, jak pomoci rodící ženě. „Stačilo
pár chvil na to, aby se společnými
silami operátorky, nastávající tety a
maminky povedlo přivést na svět ma-
lou Barborku,“ uvedla mluvčí zách-
ranky Tereza Vojtová s tím, že podle
pokynů dispečerky rodina ještě pod-
vázala pupečník. (mif)
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Dotazníky vyplnila třetina Zadnotřebaňanů
OBYVATELŮM OBCE LEŽÍ NA SRDCI HŘBITOVNÍ ZEĎ, ZNĚLKA ÚŘADU ČI PSÍ VÝKALY

Řevnice - K rozhovoru s Řevničan-
kou Karin ŘeháKovou, speci-
ální pedagožkou a psycho-, arte- i
snovou terapeutkou mě přivedl ne-
příjemný zážitek. S jednou zvláštní
osobou jsme vedli oficiální jednání,
které bylo vyhrocené a velmi ne-
příjemné. Bytostně jsem cítila, jak
se mě tento člověk snaží ovládnout,
vmanévrovat do své moci a ochro-
mit moji vůli. v jazyce magiků by
se mu říkalo černý kouzelník či
mág, v jazyce dnešním je to mani-
pulátor, který se vás snaží obrat o
vlastní vůli. 
Jak se dá přeložit výraz černá magie
v komunikaci?
Spojení těchto dvou pojmů zní mož-
ná nezvykle, ale je výstižné. Nejedná
se o temného čaroděje s hůlkou, ale o
intenzivní negativní energii, jež nás v
komunikaci s určitou osobou může
oslabovat nebo až emočně i funkčně
paralyzovat. Slovo má neuvěřitelnou
moc a sílu - jak v rovině negativního
působení, tak v rovině uzdravující a
posilující. I ta nejčernější magie má
vždy svůj bílý protipol. Schopnost či
potřeba vzbuzovat v druhém negativ-
ní pocity (viny, nekompetentnosti,
nehodnoty...) s určitým záměrem je
obyčejná manipulace.
Jak rozeznáme, že se s námi pokou-
ší někdo manipulovat? 
Velmi citlivým ukazatelem je naše
tělo. To často předběhne rozumové
vyhodnocení situace. Naší nevýho-
dou může být, že nepříjemné jednání
se bude odehrávat v instituci, která
našeho komunikačního partnera od-

borně zaštiťuje. Často máme v komu-
nikaci s odbornou personou tendenci
příjmat jeho odborný názor, který je
posvěcen jeho vzděláním. Ve chvíli,
kdy naše tělo začne vysílat zprávy o
své nepohodě, je jasné, že je něco
špatně. Třesou se nám nohy, nedý-
cháme, svírá se krk nebo se nám zve-
dá žaludek. Tyto fyzické vjemy ne-
sou informace o tom, co skutečně
prožíváme i v rovině duševní. Zvláš-
tě dech je v tomto případě stěžejním
faktorem. Čím mělčeji a méně dý-
chám, méně okysličuji mozek - tudíž
mi to málo myslí, můj hlas je skříplý,
zalykám se. Čili pravý opak, co bych
v této situaci potřebovala. Zkrátka -
pokud se necítím jako rovnocenný
komunikační partner, je čas tento
způsob rozhovoru zastavit a pokusit
se ho změnit. 
Lze se tomu vůbec  bránit, a  pokud
ano, jak? 
Jak jsem již zmínila: existují »proti-
kouzla«! Hůlkou bílého kouzelníka

může být asertivita. Lidová moud-
roust praví, že štěstí přeje připrave-
ným. V tomto případě to platí dvoj-
násob. Když víme, že nás čeká nepří-
jemný pohovor, důkladně se na něj
připravíme. Jasně si stanovíme, s
jakým cílem do komunikace vstupu-
jeme a s jakým výsledkem z ní chce-
me odejít. Základ je rozpoznat, že je
se mnou manipulováno. Když si tuto
skutečnost uvědomím, mám šanci
tok negativní energie, kterou cítím,
přerušit a vyjádřit potřebu tento způ-
sob hovoru změnit. Pokud situace
vyžaduje, aby vztah s komunikačním
partnerem v budoucnu pokračoval,
ujistím ho, že mám zájem problém
řešit, ale nerozumím sdělenému. Co
se stane? Zastavím rozjetý proces a
dávám šanci, aby byla pro mne ne-
příjemná informace přeparafrázová-
na (sdělena jinými slovy), jež nebu-
dou zatížena silným emočním zabar-
vením a pro mne budou přijatelná.
Jsou i jiné možnosti?

Další možností je vlastní parafrázo-
vání sdělené informace: Rozumím
tomu správně, že...? Zjednodušeně
řečeno - hlavní kouzlo jak ustát
manipulaci je pečlivě oddělit vlast-
ní informaci od emocí, reagovat
pouze na informaci! Možností je
řada. Nutno dodat, že to, jak reaguje-
me na manipulaci, často souvisí s na-
ším vlastním pocitem hodnoty, zku-
šenostmi z rodinných systémů, proži-
tých podobných situací a spoustou
dalších faktorů. To je věc, kterou ne-
vyřeší sebelepší techniky či literatu-
ra. Důležité je trénovat a vnitřně si
osvojovat zdravé životní postoje. Ty
se pak mohou stát zázračnými před-
měty či pomocníky, které v pohád-
kách pomáhají vyhrávat těžké úkoly.
A situace , která se vyvine náhle? 
Nenechat se vtáhnout do nevýhodné
pozice, kdy jsme zaskočeni. Nerea-
govat, neodpovídat ihned. Získat čas
na rozmyšlenou. Nebát se být auten-
tický - slovně popsat, že jsem nasta-
lou situací překvapena a dohodnout
si jiný termín, kdy se na řešení mohu
připravit. Pokud to nejde, tím, že pře-
parafrázuji sdělené vlastními slovy
(ujistím se, zda jsem dobře pochopi-
la sdělené), získám čas na rozmyšle-
nou. Samozřejmě, čím víc je zasaže-
na osobní rovina, tím je těžší impul-
zivně nereagovat. Ale i tyto situace a
dovednosti se dají dobře natrénovat.
Domníváte se, že bychom takovou
průpravu potřebovali všichni?
Jednoznačně ano. Myslím, že i naše
doba, kdy ve velké míře komunikuje-
me formou mailových zpráv a sms
nahrává tomu, že se můžeme v přímé
komunikaci poněkud obtížněji orien-
tovat. Ráda bych připomněla význam
neverbální komunikace, jež je často
v hovoru to ono zásadní, co může i
banální informaci významně zkomp-
likovat. Jako terapeut musím dodat,
že zdravé sebevědomí je nejlepším
ochranným či obranným štítem proti
černým mágům a energetickým upí-
rům.             helena PeLIKáNová

Poslední říjnový den bylo v Zadní Třebani ukončeno
dotazníkové šetření pro připravovaný plán rozvoje ob-
ce. Dotazník odevzdalo 209 z 613 dospělých obyvatel.
To je dobrá zpráva. Znamená, že obyvatelům Zadní Tře-
baně není budoucí vývoj obce lhostejný a mají pocit, že
ho mohou ovlivnit. Vyhodnocení dotazníků ještě nějakou
dobu potrvá, ale už dnes je díky vysoké účasti jasné, že
obec dostane Plán rozvoje dobře reprezentující přání a
potřeby svých obyvatel.
Potěšilo nás, že kromě vyplněných dotazníků jsme do-
stali také mnoho dalších návrhů, nápadů a připomínek,
na které byl v dotazníku prostor v poslední otázce.
Objevily se tam náměty jako oprava hřbitovní zdi, zněl-
ka obecního úřadu, psí výkaly a nakonec i vyjádření
díků za naši práci. My bychom naoplátku rádi poděko-
vali všem obyvatelům, kteří se dotazníkového šetření zú-
častnili. Šárka SoDoMKoVá, Zadní Třebaň

Nejlepší obrana je zdravé sebevědomí
SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA KARIN ŘEHÁKOVÁ VYSVĚTLUJE, JAK ÚČINNĚ VZDOROVAT MANIPULACI

SNOVÁ TERAPEUTKA. Karin Řeháková. Foto Jan ŘeháK

DOTAZNÍKY. Mikuláš Sodomka přenáší krabice s do-
tazníky ke zpracování.          Foto Šárka  SoDoMKoVá

V sokole vás naučí
vykládat karty
Řevnice - Kurzy školy Tarotu (vý-
klad karet)  se chystá v budově řev-
nického Sokola otevřít Iveta Sch-
warzová z Radotína.
„Budeme se učit z Crowleyho taro-
tu, který obsahuje i prvky astrologie,
projdeme si stručně všechna zname-
ní, naučíme se něco o planetách,“
říká Schwarzová, podle níž je před-
vánoční atmosféra pro začátek školy
Tarotu jako dělaná. Kurzy budou
dva - první v dopoledních hodinách
(zřejmě v úterý), každý týden, při-
bližně tři hodiny. Druhý by byl kaž-
dou druhou neděli odpoledne od 13
do 19.00. „Teorii bychom měli pro-
brat asi za dva měsíce a pak už se
budeme věnovat výkladům,“ dodává
kartářka. (help)

Z Magacínu bude
muzeum sochařství
Nádražní Sklad 13, dříve též zvaný
Magacín, vedle nádraží v Řevnicích
se stane na půl roku Muzeem Veške-
rého sochařství. Tyto prostory se
řevnické ZUŠ za výrazného přispění
žáků i jejich rodičů podařilo oživit
na konci letošního června. Vyklizený
a upravený nádražní sklad zahájil
kulturní provoz absolventskou výs-
tavou žáků ZUŠ. Následovalo pro-
mítání trezorového snímku Příběh
pro začínajícího kata a naposledy
byly prostory zapůjčeny na festival
Bio Blues (viz strana 4).
Muzeum poodhalí svá tajemství 29.
listopadu a potrvá do května 2014,
kdy budou následovat další akce.
Svá díla do skladu zapůjčili umělci,
kteří prošli studiem v ateliéru so-
chařství na VŠUP v Praze vedeném
od revoluce do letošního roku  Kur-
tem Gebauerem. Do intenzivně zapl-
něného sklad-muzea se můžete jít
podívat dvakrát za měsíc - první a
poslední neděli od 14 do 15 hodin.
Při větší skupině lze dohodnout pro-
hlídku s průvodcem a krátkou před-
náškou na čísle 257 720 922 nebo
na zus.rev.info@seznam.cz.

Vendula TropoVá, Řevnice 
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Dražila se husa, dorazil svatý Martin
V LETECH SE DRUHOU LISTOPADOVOU SOBOTU KONALO TRADIČNÍ SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ
Lety – Dražba husy, příjezd svaté-
ho martina, muzika, tanečky dětí,
předávání ceny i lampiónový prů-
vod. to vše bylo 9. listopadu sou-
částí 13. martinského posvícení v
Letech. Jako každý rok sem za
muzikou i dobrým jídlem zavítalo
mnoho lidí zblízka i zdaleka.
V deset hodin, kdy posvícení začalo,
bylo chladno a chvílemi pršelo, od-
poledne se ale dostavilo slunce. Ná-
ves i okolí bylo plné stánků, návš-
těvníci si mohli koupit výborné zabi-

jačkové pochoutky, koláče, kremro-
le, trdlo i další sladkosti a také lec-
cos dobrého k pití. Děti řádily na ko-
lotoči nebo na trampolíně.
Všichni mohli od poledne poslou-
chat skvělou muziku a sledovat vy-
stoupení dětí. Nejdříve zahrál Tango
Band, následovaný dětským folklor-
ním souborem Klíček, předvedly se
také děti z Leťánku, MŠ Lety a Ško-
linky Nony. Tradičně v Letech za-
hrála skoro domácí kapela Třehusk.
Během její staropražské a lidové
produkce byla slavnostně předána
Cena Našich novin 2013 – Cena Ar-
nošta Tučka. Tu letos vyhrála Pavla
Petrová z Leče. Poté vystoupil ještě
Pilzner Jazz Band a Rock&Country
kapela BourbonGrass.
Program, který moderoval Olda Bur-
da, byl zakončen lampiónovým prů-
vodem za pokladem sv. Martina. Ten
samozřejmě na náves odpoledne do-
razil také. Na bílém koni, ale sníh
zatím nepřivezl. Tak uvidíme, kdy
začne sněžit...  Lucie PALIČKová

NA BÍLÉM KONI. Svatý Martin, na jehož počest se koná v Letech posvíce-
ní, letos dorazil na bílém koni.  Foto Alena vANŽUROvÁ 

Na sto lidí vybavených lucernami,
lampiony, láhvemi se svíčkou a dal-
šími svítilnami se sešlo 8. 11. v Zad-
ní Třebani k tradičnímu putování za
tajemstvím podzimního večera. Po
krátké procházce vsí, kdy deštivé
počasí trošku zahrozilo, došel prů-
vod jako vždy na Ostrov, kde byli
nachystaní v ohnivém kruhu tři lesní
mužíci. Jeden měl kouzelnou hůl,
druhý kouzelnou fajfku a třetí vydá-
val z dutého klacku zvuky připomí-
nající ševelící tropický prales, či hej-
kalovu halekačku. Podívaná to byla
vskutku pohádková, lesní mužíci s
dětmi rozprávěli o lese, děti vesele
odpovídaly na jejich otázky, dostaly
sladké odměny. Pak se šlo na skvělé
koláčky z pece paní Frýdlové a Jany
Juklové do místní hospůdky.
Velké poděkování patří Dobříkovi
Tučkovi z Bílého Kamene, který byl
se svým didgeridoo hlavní hvězdou
večera, Martinovi Kodetovi za čaj a
azyl, Patrikovi Hochmalovi a Hon-

zovi Kuklíkovi za skvělé lesní muže
i obecnímu úřadu v Zadní Třebani za

příspěvek na pohoštění. Tak zase za
rok!              Helena PeLIKáNová      

V Roklince dýně s láskou dlabaly děti i dospělí
V MOŘINCE BYLA K OCHUTNÁNÍ DÝŇOVÁ POLÉVKA S KOKOSOVÝM MLÉKEM I KUSKUS Z DÝNĚ HOKKAIDO
Třetí dýňovou slavnost pořádal 2. lis-
topadu v místě zvaném Roklinka
Obecní úřad Mořinka s Občanským
sdružením Lumen. Trasa z návsi ob-
ce byla značena fáborky. Ten, kdo to-
to místo nezná, byl jistě zaskočen, že
ho cesta zavedla do pustého a temné-
ho lesa na konci vsi. Roklinka má
své kouzlo - toto místo je jako stvo-
řené pro naše tvoření. 
Sešlo se mnoho příznivců »dýňová-
ní«. Každý, kdo si přinesl dýni, se
bez váhání pustil do díla. Dýně byly
dlabány s láskou a velkým zaujetím
přítomných. Dlabaly nejen děti, ale i
dospělí. Z vydlabaných dýní byla
uvařena dýňová polévka s kokoso-
vým mlékem a zázvorem, k tomu se
podával chléb. Děti si prostřednict-
vím naší hostitelky Martiny i jejích
přátel mohly nechat namalovat na
obličej masky a za pomoci učitelek z
Lumku si vyrobily čelenky s pod-

zimní tématikou z listí a různých
druhů trav. Pro malé účastníky byl
připraven čaj, pro dospělé svařák. K
chuti přišly dýňové speciality - kus-
kus z dýně Hokkaido, buchty a dorty.
Na závěr slavnosti dostal každý svíč-
ku, aby si mohl osvětlit své dýňové
dílo. Poté se fotily dýně i namalova-
né děti a kolem dýní se tančilo.  
Děkuji našim příznivcům i těm, kteří
se aktivně podíleli na přípravách a
pomáhali s organizací akce. Velké
poděkování patří manželům Dědino-
vým za trpělivou práci s dětmi a pře-
devším poskytnutí Roklinky ke ko-
nání dýňové slavnosti. Všechny zve-
me na Mikulášskou zábavu, která se
bude konat 7. 12. pro děti od 16.00 a
pro dospělé od 20.00 v Hostinci U
Barchánků. Více informací naleznete
na webových stránkách www.morin-
ka.eu.       Kateřina Smoterová,

starostka mořinky
V ROKLINCE. Malí účastníci dýňové slavnosti v Roklince u Mořinky.

Foto Kateřina SMOTeROvÁ

MUŽÍCI A STAROSTKA. Lesní mužíci Patrich Hochmal a Jan Kuklík (zleva),
uprostřed starostka Zadní Třebaně Lucie Paličková.  Foto Petra FRýdLOvÁ

Na »velký hon« přišlo
padesát lovců
Velký hon - nátlačku na černou a vy-
sokou zvěř - uspořádalo 3. 11. Mys-
livecké sdružení Řevnice. Zúčastnilo
se ho přes padesát lovců a honců.
Velmi dobře připravená akce začala
v půl deváté. Lovci se shromáždili
před mysliveckou klubovnou, aby se
zúčastnili slavnostního zahájení.
Halali trubačů dalo honu mimořád-
ný ráz, zejména když trubači, otec a
syn Slánských, jímavé zvuky borlic
doplnili zpěvem. Poté se všichni  roz-
dělili do skupin vedených zkušenými
muži znalými terénu a lov začal. By-
la protažena celá lesní řevnická ho-
nitba. Myslivci vybavení kulovými
zbraněmi lovili zvěř černou i vyso-
kou. Skupiny se na dohodnutých mí-
stech setkávaly. To je nebezpečná si-
tuace, při níž může dojít ke zranění.
Všichni však stříleli s rozvahou a na
bezpečnou vzdálenost. Hon se pro-
táhl až do večera. První skupina se
vracela za šera, ostatní až za tmy.
Všichni unaveni a vyčerpáni. Slabý
ranní déšť odlákal návštěvníky lesa,
také však promáčel honce. Po páté
hodině vzplály ohně nad výřadem
ulovené zvěře: šest kusů vysoké, tři
laně, tři telka a sedm kusů černé.
Lovci, honci i diváci obklopili vý-
řad, aby vyslechli slavnostní ukon-
čení velkého honu. Nakonec zaznělo
halali k poctě ulovené zvěře i jako
dík svatému Hubertu, patronu mys-
livců, za ochranu a pomoc při lovu.
Pak čekalo všechny zasloužené ob-
čerstvení a zábava. Všem dík a lovu
zdar!   František Šedivý, Řevnice

Jeden mužík měl kouzelnou hůl, druhý fajfku
PRŮVODU S LAMPIONY A LUCERNAMI SE ZÚČASTNILO NA STO LIDÍ
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Bio Blues v boudě? Kouzelný zážitek!
V BUDOVĚ BÝVALÉHO NÁDRAŽNÍHO PŘEKLADIŠTĚ ZAHRÁL (MIMO JINÉ) ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR
Řevnice - Hudebním festivalem Bio
Blues ožila 26. 10. odpoledne stará
bouda na řevnickém nádraží. 
Večírek měl kouzelnou atmosféru
starých časů. Na 250 lidí si přišlo
poslechnout Originální pražský syn-

kopický orchestr (OPSO) s krasavicí
Alicí Bauer, nenapodobitelný Mara-
natha Gospel Choir, Jana Kořínka s
Groove feat i světově známou Sharon
Lewis. „Zpívalo se mi báječně - díky

zvukaři Honzovi Středovi a špičko-
vému pultu jsme měli skvělý zvuk,“
pochvalovala si Bauer. „Na závěr na-
šeho vystoupení znělo vlakové blues
a kolem projel vlak - jaké větší souz-

nění si můžeme přát...?“ dodala s tím,
že v současné době chystá nové pro-
jekty jak s OPSO, tak s vokálním jaz-
zovým acappella souborem Skety.
Vše bylo skvěle připraveno, atmosfé-
ru dokreslovaly různé artefakty -
oheň v sudu či Lukáš Prchal vítající
hosty jako Gomez Adams. Mezi ná-
vštěvníky jste mohli potkat snad ce-
lou místní hudební scénu, nechyběl
ale ani Varhan Orchestrovič Bauer.
Všichni, kdo jsme tento večer na řev-
nické nádraží dorazili, věříme, že od
snahy zbourat staré překladiště bude
upuštěno a že nám zůstane pro  další
projekty. Helena PELIKÁNOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.             (vš)

KINO ŘEVNICE
Začátek promítání v řevnickém kině byl
odložen - čeká se na instalaci digitální
technologie.                 Robert BARGEL

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
11. 11. 18.30 THOR: TEMNÝ SVĚT
12. 11. 13.45 JÁ, PADOUCH 3D
12.-14. 11. 17.30 (Čt 20.00) MAFIÁNOVI
12. 11. 20.00 KOMORNÍK
13. 11. 20.00 LÁSKY ČAS
14. 11. 15.30 GRAVITACE
14. 11. 17.30 HUSITI
15. 11. a 20. 11. 17.30 KAMEŇÁK 4
15. 11. - 17. 11. 17.30 (Pá 20.00) BY-
ZANTIUM - UPÍŘÍ PŘÍBĚH
16. 11. 15.30 CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
16. 11. - 19. 11. 20.00 (Po 18.30, Út
17.30) ZMIZENÍ
19. 11. 20.30 KŘÍDLA VÁNOC
20. 11. 20.00 BYZANTIUM - UPÍŘÍ
PŘÍBĚH
22. 11. 17.30 U KONCE SVĚTA
21. 11. - 24. 11. 20.00 (Čt 18.30, Ne
17.30) KAPITÁN PHILLIPS
23. 11. 15.30 TURBO
23.-24. 11. 17.30 (Ne 20.15) LÁSKY ČAS

KINO RADOTÍN
12. 11. 17.30 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE 3D
12. 11. 20.00 ŽENA V KLECI
13. 11. a 16. 11. 17.30 LÁSKY ČAS
13. 11. 20.00 DVĚ ZBRANĚ
14. 11. 17.30 BYZANTIUM - UPÍŘÍ
PŘÍBĚH
14. 11. 20.00 VELKÁ NÁDHERA
15. 11. 17.30 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE 2 3D
15. 11. 20.00 KOMORNÍK
16. 11. 16.00 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE 2
16. 11. 20.00 BYZANTIUM - UPÍŘÍ
PŘÍBĚH
17. 11. 16.45 RŮŽOVÝ KAVALÍR: RI-
CHARD STRAUSS
19. 11. 17.30 NEPRAVDĚPODOBNÁ
ROMANCE
19. 11. 20.00 VELKÁ NÁDHERA
20. 11. 10.00 DONŠAJNI
20. 11. 17.30 BATTLE OF THE YEAR:
THE DREAM TEAM 3D
20. 11. 20.00 MAFIÁNOVI

Václavek hrál na kytaru, kotě na kus dřeva
Řevnice -  Svůj program Ne viditelný svět uvedl první listopadový den v ča-
jovně Cherubín na řevnickém náměstí  Vladimír Václavek. Jeden z frontma-
nů brněnské alternativní scény, jenž hrál i s Ivou Bittovou, zaplněné čajovně
sametovým hlasem zazpíval a přečetl něco málo ze své nové knihy Šamanská
pohádka. Mnohé z písní, které nám přednesl, byly jímavé, některé jemné jako
padající sníh, jiné kytarovou náladou připomínaly umění Michala Pavlíčka
za časů Stromboli, ještě jiné byly veselé. Jedna jediná - Až zahřmí -, která
pojednává v metaforách o vypálení Indiánské vesnice a bílých ďáblech, mi
šla proti srsti. Václavkův koncert s autorským čtením mně také připomněl
nedávné postesknutí provozovatele čajovny Jana Cherubína na nezájem
podbrdského občana o kvalitu opravdových prožitků. Něco na tom asi  bude.
Byl to skutečný a opravdový zážitek plný krásných tónů, s přidanou hodno-
tou charismatu Václavka, který byl na podiu jen s kytarou. Pravda, občas ho
z pod knihovny doprovázelo malé kotě, které si za hudební nástroj zvolilo kus
dřeva, jímž klepalo do rytmu i mimo něj...                    Helena PELIKÁNOVÁ

Tipy NN
* Hořkou komedii Na útěku uvádí
13. 11. od 19.00 v Kulturním středis-
ku U Koruny Radotín Divadelní sou-
bor Křoví z Líšnice. Dana RaDOVÁ
* Beseda Se škodou 1000 MB ko-
lem světa se uskuteční 14. 11. od
17.30 v Clubu Kino Černošice. Mi-
chal Vičar a Martin Beťko vás vyp-
rávěním a projekcí přenesou do exo-
tických krajů. (vš)
* Grónský večer s českými eskymá-
ky manžely Klempířovými, kteří
jsou vždy půl roku v Grónsku a půl
roku v Čechách, můžete prožít  15.
11. od 20.00 v pensionu U Barona
Prášila Ořech.    Vladimír GLaSER
* K Noci divadel se přidal Club Ki-
no Černošice - 16. 11. od 16.00 uve-
de italskou komedie dell´arte pro
děti Dryjáčník a od 19.00 pěveckou,
taneční i divadelní improvizaci Ka-
baret nekonečno. (vš)
* Divadelní přestavení pro děti O
hodné Máše a hloupé Paraše aneb
Mrazík po našem uvede divadlo Piš-
kot v Clubu Kino Černošice 17. 11.
od 16 hodin. (vš)
* Ondřej Smeykal bude přednášet a
hrát na australský domorodý nástroj
Didgeridoo 17. 11. od 18.00 v ča-
jovně Cherubín Řevnice.          (help)
* Věra Martinová bude koncertovat
17. 11. od 19.00 ve Fürstově sále
Dobřichovice. andrea KuDRNOVÁ
* Komedii anglického autora Petera
Quiltera Opona nahoru aneb Možná
přijde i Lucie B. uvede 22. 11. od
20.00 v černošickém Clubu Kino Di-
vadelní soubor Řevnice. (vš)
* II. Ples Farní charity Beroun se
koná 22. 11. od 20.00 v Kulturním
domě Tetín. Hraje Gambit.          (jik)
* Pracovat s hlasem, rytmem a
(d)echem vás v řevnické čajovně
Cherubín 23. 11. od 18.00 v pořadu
Hlasohrátky naučí Jan Vávra. (help)
* Komedii Světáci sehraje Dobři-
chovická divadelní společnost 23.
11. od 19:00 v Žižkovském divadle
Járy Cimrmana. (pef)
* Rock-punková kapela Znouzect-
nost se představí černošickému pub-
liku 23. 11. Od 20.00 zahraje v míst-
ním Clubu Kino. (vš)
* autorskou pohádku Děti moře o
podmořském dobrodružství malé
chobotničky zahraje loutkové diva-
dlo Damůza 24. 11. od 16.00 v sále
Clubu Kino Černošice.                 (vš)
* Prodejní výstavu obrazů od zná-
mých českých umělců, kteří věnova-
li svá díla Kontu Bariéry, můžete do
konce listopadu obdivovat v kavárně
Modrý domeček Řevnice.        (šah)
* Malíř, ilustrátor a grafik Jiří Mo-
cek vystavuje svá díla v Café Bar
Bím Dobřichovice. (help)

Tradiční country bál se ko-
nal 2. listopadu v Hlásné
Třebani. Hospoda Na Růž-
ku praskala ve švech, tan-
covalo  se ostošest. Nálada
byla jedinečná, kapela Ka-
pičky ze sebe vydávala vše
a zpívala snad celá hospo-
da. Po tombole se jen za-
prášilo. Všichni byli spo-
kojeni, protože dary byly
fakt zajímavé. Hodily se
jak čisticí prostředky, tak
lahvinky s vínem i jiným
alkoholem, skleničky, vá-
zičky, knihy, CD a mnoho
jiných zajímavých i vese-
lých maličkostí, které vy-
volávaly smích. Díky hlás-
notřebaňským hasičům

jsme si mohly zatrdlovat i
my, Holky v rozpuku. Ne-
nechali nás chvilku odpo-
činout a pěkně nás po tom
malém parketu prováděli.
Dík patří jim, kapele Ka-
pičky za bezva hraní a zpí-
vání i hostinské Ivance a
celému kolektivu hospody
za bezvadnou obsluhu, vs-
třícnost a trpělivost, kterou
s námi měli. Ani se nám
nechtělo domů, ale hodiny
odbíjely půlnoc, a tak ne-
zbývalo, než si zabalit  vý-
hry z tomboly  a vydat se
domů.  Ale už teď se těší-
me na příště. 

Jitka ŠVECOVÁ,
Hlásná Třebaň

BIO BLUES. Účinkující na festivalu Bio Blues podávali v mnoha případech
strhující výkony. Foto Karel ŠUSTER

Socha připomíná dobřichovický teplotní rekord
Dobřichovice - Socha Petra Váni na počest překonání českého teplotního
rekordu byla na konci října odhalena v Dobřichovicích. Má připomínat 20.
srpen 2012, kdy bylo v Dobřichovicích po čtvrté hodině odpolední naměře-
no 40,4 stupně Celsia. Jedná se o nejvyšší teplotu, které bylo dosaženo za
celou dobu, kdy se teploty u nás sledují, tedy přibližně 220 let. Dosavadní
maximum z roku 1983 bylo 20. 8. 2012 u Berounky překročeno o dvě dese-
tiny stupně.
Socha, která byla instalována v dobřichovickém parku, se skládá ze dvou
částí bílého mramoru, mezi nimiž je prostor, jež má symbolizovat rtuť teplo-
měru. „Na 1,2 metru vysokém památníku bude také vytesána hodnota tep-
lotního rekordu,“ uvedl starosta Dobřichovic Michael Pánek. Ten se podle
i.dnes se sochařem na vytvoření sochy dohodl u skleničky italského aperiti-
vu Aperol. Váňovi se nápad líbil a starostovi prý slíbil, že sochu udělá za 100
aperolů. (pef)

Hlásnotřebaňští trdlovali na country bále

VÝHERKYNĚ. Návštěvnice country bálu s výhrami u
tomboly. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Všeradův kurýr

Vinařice - Fotogalerie
Roubenka byla první lis-
topadový den slavnostně
otevřena ve Vinařicích. 

Vinařičtí tak po roce a půl
završili rekonstrukci dvou
památkově chráněných ob-
jektů z 18. století na míst-

ní návsi - bývalé kovárny a
právě staré roubenné cha-
lupy. „Vše vyšlo přibližně
na tři miliony korun, deva-
desát procent částky by
nám měl uhradit Středo-
český kraj,“ uvedl starosta
Vinařic Petr Podubecký.
„Za dřívějšího režimu tyto
stavby chátraly, nebylo
dost peněz na opravy. Je-
jich zakoupením a opra-
vou se pro vinařické obča-
ny blýská na lepší časy,
což se týká hlavně spole-
čenského života. Po uza-
vření hotelu Český kras
teď obec získala prostory,
kde se mohou lidé scházet
a pořádat i malé kulturní
akce,“ dodal
Zatímco v kovárně si míst-

ní zřídili klub, kde se ko-
nají posezení a chlapi sem
chodí na pivo, z chalupy je
po rekonstrukci fotogale-
rie. Při slavnostním otev-
ření zde byly vystaveny
historické snímky míst-
ních ochotníků, hasičů,
staročeských májů i dal-
ších akcí. Zájemci si také
mohli prolistovat obecní
kroniku. „Vše bude k vi-
dění i nadále,“ ujišťuje sta-
rosta. „Fotogalerie bude
volně přístupná každý pá-
tek večer od 18 do 20 ho-
din, nebo kdykoliv jindy
po domluvě se mnou,“ do-
plňuje Petr Podubecký s
tím, že expozice by se mě-
la postupně obměňovat.

Miloslav FRÝDL

Vinařičtí otevřeli galerii Roubenka
REKONSTRUKCE DVOU PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ VYŠLA NA TŘI MILIONY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 23/2013 (138)

KARBANÍCI. Účastníci karetního turnaje ve Všeradicích.      Foto ARChIV

Turnaj karbaníků
opanovaly karbanice
Pátý ročník turnaje v karetní hře pr-
ší se konal ve všeradické hospůdce
Na Růžku. Hráči se mohli těšit na
výtečný gulášek paní hospodské,
která navíc hráčům upekla i bábov-
ky, po nichž se jen zaprášilo. Účast
byla jako každý rok hojná - přihlási-
lo se devatenáct hráčů. O vítězi se
rozhodlo až po napínavých jedenác-
ti kolech. Stupně vítězů letos opano-
valy ženy. Za bouřlivého potlesku
protihráčů se z hlavní ceny mohla
radovat Mirka Suchá, která karetní
um předvedla již loni; letos vítězství
potvrdila úctyhodnými 42 body.
Druhé místo si vybjovala hostinská
Zdenka Černá, třetí skončil jediný
muž mezi vítězi Zdeněk Kavalík. Od
vítězství ho dělily tři body. Všem
hráčům děkujeme za účast a už nyní
se těšíme na příští ročník. 

Zdenka a František ČERNÝCh,
Všeradice  

Z podbrdského kraje
* Výstava malíře Milana Eberla a
výtvarníka Františka Novotného bu-
de ve všeradické galerii M. D. Ret-
tigové zahájena 14. 11. v 18 hodin.
Milan Eberl v sobě nezapře potom-
ka slavného houslařského rodu. V
jeho dílech se odráží vztah k hudbě,
přírodě a kráse, ale i citový vztah k
životu a lidem. Společně s ním bude
v galerii do 15. 12. vystavovat své
objekty František Novotný.       (syš)
* Na Svatomartinské menu i sva-
tomartinský 14° speciál se můžete
těšit v Zámeckém dvoře Všeradice
od 15. 11. do 17.11. K dostání bude
třeba domácí paštika z husích jater s
brusinkami, pečené husí stehýnko s
červeným i bílým zelím a chlupa-
tým knedlíkem. Kuchař pro vás při-
praví také husí stehna v šouletu ne-
bo nadívaná husí stehna. Vše budete
moci zapít Svatomartinskými víny i
speciálním pivem IPA 14°.          (pš)
* Hrátky s polymery, při nichž si
účastníci zhotoví přívěšek na krk či
náušnice, se v klubovně střediska
volného času Domeček Liteň budou
konat 16. 11. od 13 do 17.00  Den
nato, 17. 11., budou děti na stejném
místě od 9.30 do 12.00 vyrábět pod-
zimní víly. Sobotní tvořeníčko s
Ivou, na kterém budou vznikat per-
níkové chaloupky, klubovna hostí
23. 11. od 9 do 13.00.                    (ek)
* Setkání českých krajanů pochá-
zejících z rumunské vísky Gerník se
uskuteční 23. 11. od 16.00 ve všera-
dickém Zámeckém dvoře. Do Čech
z rumunského Banátu zavítá gernic-
ká kapela Bohemia, k tanci a posle-
chu zahrají i gerničtí muzikanti žijí-
cí v Čechách. (pš)
* Zámecké nokturno Primadona
assoluta ke 200. výročí narození
Jindřišky Rettigové, dcery Magda-
leny Dobromily Rettigové, se bude
konat 29. 11. od 19.00 v galerii M.
D. Rettigové Všeradice.              (syš)

STŘÍHÁNÍ PÁSKY. O přestřižení pásky se postarali Eva
Jirasová a starosta Petr Podubecký. Foto NN M. FRÝDL

V neděli 27. 10. dopoledne
jsme se sešli v osovském
kostele, abychom při slav-
nostní bohoslužbě zavzpo-
mínali na oběti I. světové
války. Jaké bylo naše pře-
kvapení, když do dveří
chrámu nečekaně vstoupil
Karel Schwarzenberg! Se-
trval nejen celou mši, ale
zúčastnil se i shromáždění
u pomníku osovských a
osoveckých občanů, kteří
ve válce padli. Do kamene
je vytesáno i jméno Karla
Schwarzenberga V., teh-
dejšího majitele osovské-
ho panství, který naruko-
val mezi prvními. Bohu-

žel také patřil k prvním
padlým - byl zabit v září
1914 ve Vukovaru.
Po vzpomínkách z osovské
kroniky a recitaci básně J.
V. Sládka byly položeny
věnce a připevněny stuhy
na prapory Sokolů a hasi-
čů. Svoji kytici přidal k
ostatním i K. Schwarzen-
berg. Na závěr P. Robert
Hanačík pronesl modlitbu
za zemřelé. Mši i slavnost
u pomníku doprovázel pě-
vecký sbor Kolorit, který
akci zakončil hymnou. Vz-
pomínkovou akci podruhé
inicioval Filip Jandus.

Marie PLECITÁ, Osov
S HASIČI. Karel Schwarzenberg s osovskými hasiči u
pomníku padlým. Foto Marie PLECITÁ

Kytici do Osova přivezl i Karel Schwarzenberg
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Letos jsme zahájili v plném rozsahu
vzdělávací program pro děti od 1 roku
do 12 let: jesle, školka a škola. Základ-
ní škola je pro nás velkou výzvou a zá-
roveň nezbytnou součástí celého kon-
ceptu vzdělávání, jejímž cílem je při-
pravit děti pro běžný život. 
Systém vzdělávání v Hlásku vede děti
již od jesliček k tomu, aby z nich vy-
rostli zdravě sebevědomí lidé, kteří zís-
kají nejen kvalitní vzdělání, ale naučí
se vážit si sami sebe a druhých, praco-
vat se svými nedostatky i nedostatky
druhých, zhodnotit své jednání i nést ná-
sledky a naučí se dávat si reálné, smys-
luplné cíle a plnit je. Školka i škola
jsou zapsány ve školském rejstříku - za-
vazuje je to, aby vzdělávací program
plnil požadavky Ministerstva školství.
Jesličky jsou nezbytným základem pro
to, aby byly děti samostatné a zvykly si
být bez rodičů mezi vrstevníky.
Ve všech třech institucích máme dost
kvalifikovaného personálu na to, aby-
chom mohli s dětmi pracovat v ma-
lých skupinkách a věnovat jim maxi-
mální péči. Daří se nám také začleňovat
děti se speciálními potřebami. Tato pé-
če je velkým nadstandardem v jeslič-
kách, ve škole i školce. Většina dětí se
díky odborné péči speciálního pedago-
ga i proškoleným zaměstnancům po-
měrně snadno adaptuje, nicméně je tře-
ba neustále sledovat potřeby těchto dě-
tí, což je náročná práce, která není vi-
dět na první pohled. Zdánlivě hladký
průběh adaptace a pobyt dětí nejen se
zvláštními potřebami je vykoupen tvr-
dou prací zaměstnanců, kteří na sobě
musí stále pracovat a vzdělávat se. Co
nám přináší zpětnou vazbu a motivaci,
abychom měli chuť pokračovat?

Rodinná atmosféra a komunikace 
s rodiči
Rodič je nezbytnou součástí vzděláva-

cího procesu, a tak je nezbytností boha-
tá komunikace s rodiči. Toto běžné kli-
šé nabývá na významu s tím, jak obtíž-
né je najít pro pedagoga čas na to si s
každým rodičem popovídat. My s rodi-
či pracujeme od jesliček a i v jesličkách
dostávají rodiče písemné hodnocení
ratolestí. Ve školce se už děti učí hod-
notit i samy sebe a také dostávají pra-
videlné hodnocení. Ve škole jsou rodi-
čovské schůzky spíše provozní záleži-
tostí, důležitá jsou individuální hodno-
cení dětí, kde je vždy přítomen rodič,
dítě a pedagogové. Děti se tak nemusí
bát toho, co o nich pedagog řekne, mají
příležitost se ohodnotit, obhájit a nasta-
vit si své cíle. Proto vyzýváme rodiče,
aby nás co nejvíce atakovali dotazy a
připomínkami, vyjádřili každou po-
chybnost či nejasnost, protože to je to,
co posouvá vzdělávání jejich dětí dále.

Respektující komunikace rodiče a uči-
tele se pak přenáší i na děti, které tak
ví, že se k výuce mohou a »musí!«
vyjádřit. 

Individuální tempo dětí, tolerance 
k odlišnosti a sebehodnocení
Ve škole se ještě více než ve školce
ukazuje, jak různé tempo a způsob vý-
uky děti potřebují. Během prvních mě-
síců se prvňáci pohybují v pracovních
sešitech z matematiky v rozmezí něko-
lika desítek stránek. Ve čtení jdou stra-
nou veškeré pochyby o tom, jakou me-
todu čtení zvolit, protože mezi osmi
dětmi máme zástupce hláskovacího,
slabikovacího, globálního i vázaného
čtení. Díky tomu, že neznámkujeme,
ale děti využívají sebehodnocení, pos-
tupují podle vlastních potřeb. To velmi
pomáhá k rozvoji sebedůvěry a vníma-
vosti k potřebám svým i potřebám dru-
hých. Tento přístup však neznamená,
že by děti uměly méně než jejich vrs-
tevníci, každé si pouze volí způsob, ja-
kým ke svému cíli dojde. Plán vzdělá-
vacího programu je náročný, nicméně
respektující momentální schopnosti a
potřeby dítěte.

Uplatnění toho, co se dítě naučilo
V jeslích jsme začali používat Montes-
sori prvky z praktického života. Jeslič-
kové děti dělají v samostatnosti veliké
pokroky a leckdy se starší sourozenci a
kamarádi ve školce učí od nich, proto-
že často neměli příležitost být »samo-
statní«. Již nyní  vidíme prokazatelné
výsledky naší péče v jesličkách i ma-
teřské škole. Děti, jež absolvovaly náš

předškolní systém vzdělávaní a pokra-
čují ve škole, jsou zvyklé, že se od nich
očekává samostatnost, že by měly vy-
jádřit názor a lépe udrží pozornost, pro-
tože se po celý rok připravovaly ve tří-
dě pro předškolní děti, kterou bychom
do budoucna rádi zařadili jako nezbyt-
ný předstupeň pro první třídu. Před-
školní příprava je velice důležitá a i my
pro děti, které nastoupí v roce 2014 při-
pravujeme od února přípravný program
1 odpoledne týdně.
Pro děti samotné je přínosné, pokud
mohou od malička dostávat komplexní
vzdělání, které je připraví na jejich do-
spělý studijní život. Největší nechuť zí-
skají děti k učení právě v období mezi
1. a 3. třídou, pokud však škola poskyt-
ne prostředí, které dítě nestresuje, ale
naopak poponáší, tak dítě do budoucna
zvládne i velké nároky na znalosti, kte-
ré přijdou s druhým stupněm základní
školy či gymnázia

Věková různost ve skupině dětí 
Velmi pěkná interakce vzniká mezi
dětmi různého věku, a to nejen mezi
páťáky a prvňáky, ale také mezi školá-
ky a dětmi z jeslí.  Malí vidí ve starších
vzor a velcí přestávají řevnit a bojovat
o své místo na slunci a pomáhají mlad-
ším. Přestávají se zaměřovat na to, co
jim samotným nejde, ale snaží se uplat-
nit to, co umí.
Naším cílem je postupně se profilovat
jako instituce pro děti, kde se budou
vzájemně učit od sebe samotných přes-
ně to, co právě potřebují, instituce, kde
učitelé budou přesně znát dlouhodobé
potřeby a vývoj dětí a dokážou přizpů-
sobit výuku i jejich specifickým potře-
bám. Pokud jste rodiče, kteří by se na
budování takového konceptu výuky
chtěli podílet, budeme rádi, když se s
Vašimi dětmi připojíte. 

Školní rok 2014/2015
Jesle: zápis kdykoli během školního
roku, hlavní termín zápisu v květnu
2014; 15 míst v jesličkách pro děti od 1
do 3 let. Děti budou rozděleny na dvě
skupiny 1-2 roky a 2-3  roky. V letoš-
ním roce máme ještě 3 volná místa.
Mateřská škola: zápis v dubnu 2014.
Nyní 2 volná místa ve třídě 3-4 roky.
33 míst ve školce. Děti jsou rozděleny
do 2 tříd. Starší děti mají program pro
přípravu předškoláků.
Základní škola: zápis  pro školní rok
2014/2015 bude 17. 1. 2014 od 15:30;
24 míst pro rok 2014/2015 - 14 míst je
již obsazeno. 
Více o programu výuky i dalších ak-
tivitách Hlásku najdete na www.sko-
lyhlasek.cz

Sociální firmu, v níž se budou vyrá-
bět těstoviny, založilo občanské sdru-
žení Náruč, které už 13 let pomáhá
osobám se zdravotním postižením.
Nový projekt měl být realizován v bu-
dově starého řevnického nádraží,
kterou jsme koupili. Protože jsme za-
tím nedostali grant na přestavbu to-
hoto objektu, vznikne výrobna těsto-
vin i obchod v Mníšku pod Brdy. Na
rekonstrukci a vybavení jsme si vzali
půjčku. Pro neziskovou organizaci je
takový krok neobvyklý, ale projektu
věříme a doufáme, že nás nákupem
těstovin Pasta Fidli podpoříte. Nyní
nás najdete na regionálních trzích a
akcích, od Nového roku v postupně
vznikající síti prodejen. Jejich sez-
nam časem najdete na webových st-
ránkách www.pastafidli.cz.

Gabriela Cyrnerová, Řevnice

HLÁSEK = komplexní cesta vzděláváním
OD JEDNOHO ROKU DO DVANÁCTI LET

Náruč nabízí Pasta Fidli

HLÁSEK. Hlásnotřebaňská školka Hlásek. Foto ArCHIv

PASTA FIDLI. Těstoviny z Náruče si
nyní můžete koupit na různých ak-
cích.   Foto Gabriela Cyrnerová
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Letošní sklizeň hroznů na karlštejn-
ských vinicích je za námi a můžeme
pomalu začít bilancovat. Co se týče
průběhu vegetace v roce 2013, nutno
říci, že podmínky byly vcelku ex-
trémní. Pro vinaře nebyl letošek moc
příznivý. Jaro bylo deštivé a chlad-
né, červen také víceméně propršel,
červenec se srpnem byly horké a
nejdůležitější září bylo opět poměr-
ně chladné a deštivé. V říjnu k nám
konečně zavítalo teplé, slunné poča-
sí; bohužel již ale přišlo pozdě.
Přestože výnos z našich vinic byl 3x
vyšší než loni, 90% hroznů jsme sk-
lidili před Karlštejnským vinobra-
ním a vše prodali jako burčák. To
bylo součástí naší cesty při restruk-

turalizaci vinic a vinařství Výzkum-
né stanice vín (VSV) Karlštejn. 
V říjnu začaly další etapy proměny
našeho vinařství. Do sklepa byly na-
instalovány nové vinařské tanky
vhodné pro náš provoz a začala sta-
vební část revitalizace. Po rekon-
strukci bude mít VSV Karlštejn no-
vé rozvody vody, elektřiny a odpa-
dů. Přejdeme také na nový způsob
vytápění objektů a bude vybudová-
no nové sociální zázemí pro zaměst-
nance i návštěvníky stanice. Přibude
degustačních prostor pro poklidné
vychutnání našich vín.
Rádi vás přivítáme již během ad-
ventních víkendů. Karlštejnská vi-
nařská stanice bude v neděli 1. 12. i

v neděli 22. 12. jako součást Muzej-
ní stezky přístupná návštěvníkům.
Uvidíte zrekonstruované prostory,
budete moci ochutnat »nová« karl-
štejnská vína. Těšíme se na vás!

David CHoCHolAtý, 
vedoucí vSv Karlštejn

Zloději u známých
lomů kradou ve velkém
Mořina - Zloději v okolí známých
lomů Malá a velká Amerika do-
slova řádí. Auta tu byla vykrade-
na 25., 27., 31. října i 1. listopadu.
Z Fiatu Multipla zaparkovaného u
Velké Ameriky 25. 10. neznámý zlo-
děj ukradl platební kartu, mobil,
čtečku, doklady i hotovost osádky.
Škoda je bezmála 13.000 Kč.
„Dva dny nato oznámil pan J. H. na
linku 158  vloupání do vozu značky
Peugeot 306 zaparkovaného u křižo-
vatky směrem k Malé Americe,“ řekl
karlštejnský policista Jaromír Mes-
tek. Neznámý chmaták odnesl batoh
i kabelku s peněženkami, doklady,
platebními kartami i penězi. Celko-
vá škoda je 18.000 Kč. 
Poslední říjnový den byly u Velké
Ameriky vykradeny hned dvě auta -
Citroen C3 Picasso a Seat Cordoba.
V prvním případě zloděj způsobil
německému majiteli škodu ve výši
14.000 Kč, ve druhém toho sice ne-
ukradl mnoho, zato vůz poškodil tak,
že jeho oprava vyjde na 7.000 Kč.
Prvního listopadu byl u Velké Ame-
riky vyloupen karavan. Jeho vlastní-
ci mají škodu 19.000 Kč.           (mif)

Co se bude dít 
* Drakiáda se koná 15. 11. od 14.00 do 17.00
na louce u mostu v Karlštejně. V programu jsou
kromě soutěží o nejkrásnějšího a nejdéle letící-
ho draka i ukázky leteckých modelů, výroba
papírových dráčků a letadel, jízda na koni, hry,
soutěže i opékání špekáčků. Startovné 25 Kč za
draka.                                           Eva KNoPová
* Komedii Pauly Vogel Nejstarší řemeslo uve-
de 23. 11. od 19.00 v restauraci U Janů ochot-
nický divadelní soubor z Horšovského Týna.
Vstupné dobrovolné.           Helena Kolářová
* výstava Vinařství v Karlštejně od dob Karla
IV. po současnost je do 30. 11. k vidění v konír-
nách Císařského paláce hradu.                 (mam)

O adventních nedělích bude
otevřena Muzejní stezka 
Karlštejn - Velkou novinku letos nabídne
Karlštejnský královský advent. O obou nedě-
lích, kdy se koná, bude návštěvníkům premié-
rově zpřístupněna Muzejní stezka.
V neděli 1. i 22. prosince si tak budete moci
prohlédnout expozici vín ve Vinařské stanici,
mikropivovar Jiřího Chyby i muzea hodin, ob-
chodu, betlémů a voskových figurin. Součástí
stezky bude také Adventní výstava v Hospůdce
U Bílé paní. Na obě neděle je připraven boha-
tý program na počest královny Elišky i stylový
jarmark. (Viz strana 8) (mif)

V roce 1983 obdržel Lech Wałęsa Nobelovu cenu míru,
Michael Jackson vydal nezapomenutelné album Thriller,
českým hitparádám vévodily Holky z naší školky a v
Karlštejně na Areálu vznikla country kapela Kapičky.
Od té doby uplynulo již 30 let. Kde je konec Holkám ze
školky?! Michael Jackson už nás opustil navždy, ale Ka-
pičky jsou s námi pořád. Celých 30 let jste se s nimi mo-
hli potkávat na festivalech, svatbách, koncertech i na
společných dovolených. V kapele se vystřídalo přes 30
muzikantů. Pokud se chcete s některými setkat a zároveň
oslavit narozeniny Kapiček, přijďte v sobotu 16. 11. v
19.00 do Sokolovny v Karlštejně. Kapičky si pozvaly
hvězdné hosty, těšit se můžete na Mirka Palečka, Aba-
lone, Bluetime, Viktora Sodomu, Pavla Zedníčka... Mo-
derovat bude Hanka Kousalová. Společně popřejeme
Kapičkám hodně štěstí a mnoho vydařených akcí po dal-
ších nejméně 30 let! Martina Mottlová, Karlštejn

Kapičky oslaví třicáté narozeniny

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     12/2013 (20)                

VYRÁBĚLY PŘÍŠERKY. Halloween oslavily děti v karlštejnské školce. Přinesly si dýně, šišky a různé pří-
rodniny, udělaly si výzdobu, společně dlabaly dýně a vyráběly příšerky.              Foto Hana HRABÁKOVÁ

SLAVÍ TŘICET LET. Karlštejnská country skupina Kapič-
ky. Foto Martina MOTTLOVÁ

Vinařství má nové tanky i degustační prostory
KARLŠTEJNSKÁ VINAŘSKÁ STANICE BUDE PRVNÍ I POSLEDNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI PŘÍSTUPNÁ NÁVŠTĚVNÍKŮM

Karlštejnský zpravodaj

TANKY. Instalace nových vinařských
tanků.  Foto David CHOCHOLATÝ
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Školku otevřou napřesrok v říjnu
V HLÁSNÉ TŘEBANI PRACUJÍ NA TŘECH VELKÝCH INVESTICÍCH: MATEŘSKÉ ŠKOLE, VODOVODU A KANALIZACI

Hlásná Třebaň - Zbrusu nová ma-
teřská škola začala vyrůstat na
»zelené louce« v Hlásné Třebani.
„Hotovo má být příští rok v září,“
uvedl hlásnotřebaňský starosta
Vnislav kONVALINkA.
Kolik se do nové školky vejde dětí?
Dvoutřídní školka, kterou pro nás v
Luční ulici směrem na Karlštejn
buduje firma Zlínské stavby, bude
mít kapacitu padesát dětí. Budova
bude v nízkoenergetickém standartu,
s vlastní kuchyní. Na zahradě bude
dětské hřiště.  
Kdy bude hotovo?
Stavba má být dokončena 15. 9.
2014, otevření plánujeme na 1. 10.
téhož roku. Ovšem doufám, že se
nám podaří termín zkrátit.
Je již vybrán ředitel či ředitelka?
V průběhu výstavby nás čeká zalo-
žení příspěvkové organizace mateř-
ská školka, následně výběrové řízení
na ředitele nebo ředitelku i na vyba-

vení školky. Výběr dalšího personá-
lu školky již bude plně v kompeten-
ci vybraného šéfa.
Získali jste na stavbu dotaci?
Na realizaci projektu jsme dostali
dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Čechy ve výši

osmnácti miliónů korun.
školka není jedinou velkou inves-
tiční akcí ve vaší obci - budujete
také vodovod. Kdy bude dokončena
tato stavba?
V prosinci zkolaudujeme dva vodo-
vody. U prvního je investorem sva-

zek obcí TřeMoLe (Hlásná Třebaň,
Mořinka, Lety), u druhého naše
obec. Na dofinancování vodovodů
jsme si vzali úvěr. Vodovodní řady
jsou přivedeny k většině objektů,
kde občané trvale bydlí. Nyní se do-
končuje úprava komunikací a ještě
stavíme odbočení z řadů pro ty, kteří
se chtějí připojit.
Co kanalizace, dosáhli jste na něja-
ké dotace?
Dotaci na kanalizaci jsme dostali od
Státního fondu životního prostředí.
V příštím roce musíme se stavbou
začít - pustíme se do toho pravděpo-
dobně v květnu 2014, na podzim
2015 by měla být kanalizace dokon-
čena. Nyní připravujeme výběrové
řízení na dodavatele.  Jedná se o více
než tři kilometry gravitačních kana-
lizačních řadů a o čistírnu odpadních
vod. Připojeno bude asi sto objektů.

Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Pošta v Zadní Třebani bude z pro-
vozních důvodů uzavřena 15. 11., 22.
11., 29. 11. a 27. 12.                       (pef)
* Vlastní lampion si můžete vyrobit
13. 11. od 14.00 v klubovně Sokola
Řevnice. Cena 40Kč.                     (led)
* Presentace nového vzhledu ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad v Řev-
nicích se uskuteční 14. 11. od 19.00 v
kavárně Modrý domeček. Přijďte
diskutovat s odborníky, vedením mě-
sta i členy občanského sdružení Řev-
nická deska.         Šárka HAŠkOVÁ
* Vánoční dekorace i adventní věn-
ce vás naučí vyrábět 23. 11. od 15 do
17.00 škola Hlásek v Hlásné Třebani.
Materiál si můžete přinést vlastní,
nebo zakoupit na místě. (pef)
* Medový večer s komentovaným
ochutnáváním medu i medoviny a
křtem medové kuchařky pořádá 23.
11. od 19.00 Pension U Barona Prá-
šila v Ořechu. Vladimír GLASER
* Prodejní výstavu květinových
dekorací můžete navštívit od 24. 11.
do 1. 12. v sále Dr. Fürsta Dobřicho-
vice. Otevřeno je denně od 12 do
19.00 hodin.  Vlaďka CVRČkOVÁ
* Přednáška o filmových kouzlech

se koná 25. 11. od 16.00 v sále Zá-
mečku Řevnice. Výklad Borise Mas-
níka  o filmovém triku v době jeho
vzniku, ve »zlaté éře filmu« i v sou-
časnosti doplňuje množství fotografií
i filmových ukázek ze zákulisí tvor-
by. Vendula TROPOVÁ
* Devátou burzu dětského oblečení
a hraček pořádala TJ Sokol Řevnice.
Podívat se a nakoupit si přišlo hodně
lidí. Oblečení na podzim i zimu, lyží,
kočárků, autosedaček, hraček i dět-
ských knih se prodalo za téměř
17.000 Kč, pro Sokol jsme vybrali
4.370 Kč. Peníze putovaly na zakou-
pení super velké doskokové žíněnky
do tělocvičny. Chcete-li si vyzkoušet
skok do »duchny«, přijďte si s námi
zacvičit!            Michala SuDkOVÁ
* Brigády, při níž bylo vyčištěno
místo pro novou zvonici v Halou-
nech, se zúčastnilo pár místních nad-
šenců. Iniciátoři akce Martin Meloun
a Petr Procházka nyní plánují přípra-
vu základů na zvonici a zajištění
peněz. (help)
* Dvě odpoledne v týdnu - ve středu
a v sobotu - mohou obyvatelé Hlásné
Třebaně pálit větve, listí a další su-
chý odpad ze zahrad. (pef)

Drakiádu zrušil déšť, »náhradní« bude 24. 11.
Zadní Třebaň, Řevnice - Na kopci Vrážka mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi to
v neděli 10. listopadu odpoledne zelo prázdnotou, ačkoliv se tu tou dobou
měla konat drakiáda. Nekonala se, pršelo.
Nedá se nic dělat, počasí poručit neumíme. Můžeme to ale zkusit ještě jednou,
takže se sejdeme znovu: v neděli 24. listopadu opět od 14.00 na Vrážce.
Zveme všechny, na nejhezčí a nejlépe létající draky čekají odměny.           (lup)

Dle paragrafu
* Na dodávku zřejmě VW Trans-
porter jezdící po okrese Beroun upo-
zorňují karlštejnští policisté. Osádka
Rumunů nabízí výměnu okapů za pře-
mrštěnou cenu: za metr nabarveného
pozinku v hodnotě 420 Kč požadují
1.000 Kč. Jaromír MESTEk,

Policie karlštejn
* Do technického zázemí černošic-
ké vily Radovana Krejčíře  se 1. 11.
vloupala dvojice neznámých zlodějů.
Policie není schopna upřesnit rozsah
způsobené škody, protože majitel už
několik let žije v Jihoafrické republi-
ce, kam uprchl. (pef)
* Požár audiozařízení-hudební věže
v suterénu dobřichovické sokolovny
likvidovali 7. 11. řevničtí profesio-
nální hasiči s dobrovolníky z Dobři-
chovic. Hasiči v dýchací technice
násilím vnikli do místnosti, požár
uhasili a pomocí přetlakového venti-
látoru odvětrali budovu. Na zařízení
vznikla škoda asi 150.000 Kč.    (pav)
* Restauraci Ve Stínu lípy v Litni
vykradl neznámý zloděj. Vypáčil
vchodové dveře, vnikl do chodby a
následně do herny, kde vypáčil dva
výherní automaty. Ukradl 20 000
korun, oprava škod bude stát dalších
1500 Kč. Jaromír MESTEk
* Osobní vůz značky Renault hava-
roval 3. 11. odpoledne v poli u silni-
ce mezi Řevnicemi a Halouny. Ne-
hoda vozu se obešla bez zranění, řev-
ničtí profesionální hasiči zabezpečili
auto proti ohni.       Pavel VINTERA

Letovská radnice rozdávala kompostéry
Tři sta kusů kompostérů, které obec Lety za finanční pomoci Státního fondu
životního prostředí a EU zakoupila pro místní obyvatele, si lidé na základě
smluv o výpůjčce vyzvedli 27. 10.  a 2.  11. Pár posledních kompostérů ještě
na Letováky či rekreanty mající nemovitost v katastru obce čeká. Záměrem
zastupitelstva je minimalizovat do roku 2020 množství směsného odpadu.
Letos obec pořídila jak kompostéry, tak multikáru na svoz trávy, listí i větví
a výkonný štěpkovač. Úřad také podporuje vznik nové kompostárny v prů-
myslové oblasti Letů.                       Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Neznámý muž lákal školáka k sobě do auta
Černošice - Hned dva případy obtěžování řešili na začátku listopadu městští
strážníci v Černošicích. V prvním případě byla obětí žena, ve druhém školák.
Na mladou ženu si 4. 11. večer v jedné z vedlejších ulic počíhal exhibicionis-
ta. „Vystoupil z tmavého zákoutí a před ženou se obnažil,“ uvedl velitel stráž-
níků Gregor Dušička s tím, že zaskočená žena se lekla a začala křičet. „Po
několika okamžicích incident skončil a obtěžovaná paní se dostala do bezpe-
čí. Dva dny nato, 6. 11. odpoledne, byl v Černošicích obtěžován jeden ze žáků
zdejší základní školy. „Nezletilý byl na ulici osloven mužem jedoucím v au-
tě,“ sdělil Dušička, podle něhož neznámý nabízel školákovi hračky, když si k
němu přisedne. Chlapec se však nalákat nedal a z místa ihned utekl. „Apelu-
jeme na rodiče dětí, a to i v okolních obcích, aby své potomky na podobné jed-
nání upozornili,“ uzavřel velitel strážníků. (pef)

Bydlím v Zadní Třebani a jsem mat-
ka prvňáka, který tady chodí do ško-
ly. Asi jsem pro některé lidi kontro-
verzní člověk, ale jedno je mi vlast-
ní: proti většině říkám, co si myslím!
Možná  nevhodnou formou, ale jinak
to neumím. Do zdejší školy chodil i
můj staší syn, za tu dobu se tu pár li-
dí vystřídalo. Děti se tu mimo jiné
mohli zblízka v barvitém líčení se-
známit s domácím násilím, výukou
všech možných lidí různých profesí a
podobně. Letošní první třída je skvě-
lá především díky učitelce Ivetě Vil-
helmové, děti jí mají rády, všem se
věnuje a komunikace s ní je ve srov-
nání s předchozími skvělá. Říká se,

že by měla být vyhozena. Proč? Pro-
tože je oblíbená a děti jí mají rády?
Nezapadá do kolektivu? Velmi by mě
zajímaly důvody. Z mého pohledu
tam nikdo lepší ještě neučil.

Kateřina JaNoušKová, 
Zadní Třebaň

O vyjádření jsme požádali ředitel-
ku zadnotřebaňské málotřídky.
Tady je její odpověď.                (NN)

Zkušební doba slouží zaměstnavateli
k tomu, aby mohl posoudit nového
zaměstnance jak po stránce profesní,
tak po stránce povahové. Řada těch-
to věcí se nedá vysledovat při přijetí
zaměstnance, ale až při práci samot-

né. Ředitel školy sleduje, jak si nový
učitel poradí s kázní ve třídě, jak děti
ovládají učivo, zda mají vštípeny sp-
rávné návyky při práci atd. Práce ve
dvoutřídce je pro vyučujícího pod-
statně obtížnější, než v samostatné
třídě, vyžaduje zkušenost a rozhod-
nost. Také je důležité, jak se nově pří-
chozí začlení do kolektivu ostatních
zaměstnanců. Obzvlášť v málotřídce
jsou vztahy mezi zaměstnanci tím nej-
podstatnějším! Je přirozené, že ředi-
tel kvality zaměstnance zváží a podle
toho se rozhodne, zda ve spolupráci
s ním bude pokračovat i po zkušební
době.   Pavlína FiaLová,

ředitelka Zš Zadní Třebaň

Skončí učitelka třebaňských prvňáků?

BUDOUCÍ ŠKOLKA. Staveniště, na kterém postupně vyroste hlásnotřebaň-
ská mateřská škola. Foto NN M. FRÝDL
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výroba a tisk
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Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala oby-
vatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Čtvrtý díl
končil odchodem ruských vojáků
z Dobřichovic v létě 1945.        (NN)
Když bylo po válce, vracelo se vše
pomalu do svých kolejí. Začali jsme
znovu chodit do školy i do Sokola.
Nacvičovala se prostná na akademii,
nechyběla ani recitace, zpěv písní a
tanečky. Byla to krásná doba plná ra-
dosti a nových nadějí. Rodiče do
Sokola nechodili, ale nevynechali
jedinou akci, kdy nás mohli  spatřit.
Měla jsem ráda podzimní dlouhé ve-
čery, když jsem se vracela  domů ze
cvičení:  tu modrošedou tmu a šedo-
modrá mračna plující oblohou. 
Lidé byli v tom časně poválečném
období plni elánu a účastnili se s
nadšením všech akcí. Konaly se ta-
neční zábavy, plesy, maškarní reje,
karnevaly. Chodívali jsme se dívat,
když se scházeli maskovaní taneční-
ci; tenkrát každý, kdo chtěl tančit, si
opatřil masku, a tak jsme viděli Kou-
zelníka, Harmonikáře, Krále, něko-
lik Princezen, dvě Noci,  Karkulku,
která měla košíček s koláči a láhev
vína, skupinu Indiánů. Naše soused-
ka Jindřiška Malá byla za Havajskou
tanečnici, moc jí to slušelo; sukénku
měla z trávy a květin. Lidem nebylo
zatěžko pořídit si něco originálního,
i když to stálo čas a námahu a my,
dětičky na čumendě, jsme se nemoh-
ly nabažit té podívané!  

Za nějaký čas se začalo v Sokole s
nácvikem prostných pro první pová-
lečný sokolský slet. Týkalo se to
všech: cvičilo žactvo, dorost, muži i
ženy.  My, žákyně, jsme nacvičovaly
zprvu bez hudby za vedení sestry
Gemprlové a když jsme se obezná-
mily s cvičebním programem, nas-
toupila i hudba.  Nácviku byla věno-
vána velká péče. Když jsme zvládly
prostná natolik, abychom mohly s
pořadem vystoupit i jinde, nastalo
secvičování s dětmi z jiných míst v
početnějších skupinách - v Radotíně
i v Praze. Jako cvičební úbor jsme
měly červenou sukýnku, halenu rež-
né barvy zdobenou červenými pruhy

a červený pásek ve vlasech.     
Když jsme jely na slet, to byla udá-
lost!  Nocleh jsme měly zajištěný ve
škole Na Santošce. Sestra vedoucí
Gemprlová nám kladla na srdce,
abychom si s sebou vzaly z domova
deku na spaní. My jsme ale doma
žádnou deku neměli, a tak mi ma-
minka dala místo deky moji peřinku.
To byla atrakce pro diváky! „Podí-
vejte se, támhleta holčička si nese
peřinku!“ Smíchu kolem toho bylo,
smály se i kamarádky, ale večer,
když byl čas ke spaní, slyšela jsem
od nich : „Já ti půjčím moji deku a ty
mi půjčíš peřinu, chceš?“ To dá ro-
zum, že se mi do půjčování nechtělo,
vyspala jsem se  jako doma…
Slavnostnímu vystoupení předchá-
zely závěrečné zkoušky za pokynů
hlasatelů  a  za zvuku  pochodových
písní. Nechyběl ani krásný sokolský
pochod od Josefa Suka, který ještě
zvýšil slavnostní atmosféru a líbil se
zřejmě i pořadatelům, protože jej k
mé radosti několikrát zopakovali.
Všesokolský slet se vydařil, dojmů
bylo plno, doma bylo o čem vyprá-
vět. Já vzpomínám hlavně na výbor-
né kakao a na dobré sýry. A i tu peři-
nu jsem v pořádku přinesla domů!    
Na ten slavný slet k nám přijela
vzácná návštěva, tetička z Ameriky s
početnou skupinou krajanů. Kromě
cvičení Sokolů chtěla navštívit rodi-
nu ve Skutči, i příbuzné svého muže
na Kladensku. Tetičce se u nás líbi-
lo; protože odjížděla z domova jako
mladé děvče, ocenila českou kuchy-
ni a zajímaly ji recepty. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Na slet jsem jela s peřinou!
VZPOMÍNKY OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 5)

SPISOVATELKA. Anna Vraná. 
Foto Martina KÁLALOVÁ

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz
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Štěstí voní po marijánku
Když jsem o víkendu uklízela zahra-
du, zavoněl mi omamně do nosu trs
divoké majoránky. Podle mystiků je
majoránka ochranná bylina, jež od-
straňuje vše negativní a přináší po-
city štěstí. Štěstí má prý stejně ta-
jemnou vůni  jako tato rostlina. Při-
dává se do kadidel při magických
obřadech či do esencí lásky, které se
dříve užívaly při uzavírání manžel-
ských slibů a při zásnubách. V 15.
století bývala součástí elixíru lásky. 
Pěstování majoránky na zahradě za-
ručuje jejím vlastníkům štěstí a pů-
sobí jako ochrana před silami zla.
Stejně působí i majoránka rozsypa-
ná kolem obydlí. Majoránkové och-
ranné kouzlo podle knihy o magic-
kých bylinách: Položte sušenou ma-
joránku na kousek bílé látky a poka-
pejte ji meduňkovým olejem se slovy
Při bohyni lásky a štěstí toto kouzlo
požehná mému domu. Ochrání nás
před vším zlem silou těchto drob-
ných kvítků. Zavažte plátno rudou
stužkou a pověste sáček blízko  dve-
řím, kterými k vám přicházejí lidé. 
Bez majoránky, jejíž původ sahá do
Středomoří, se česká kuchyně obejde
jen stěží. Lidově se jí říkává dobrá
mysl, dobromysl voněklas, maděrá-
nek, majerán, marjánka, marijánek
či voněkras. Používá se ke zlepšení
zažívání, při menstruačních boles-
tech, při snížené sekreci žaludeční
šťávy spojené s plynatostí. Protizá-
nětlivé a antiseptické vlastnosti ma-
joránkové silice se využívají při zá-
nětech sliznice nosu, ústní dutiny,
hltanu i při kožních chorobách. Bývá
používána do uklidňujících koupelí,
na zanícené rány, otoky, štípance od
hmyzu i otoky způsobené sennou rý-
mou. Helena PELIKÁNOVÁ
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Petiční činnost má pozitivní ohlas u
obyvatel i u návštěvníků naší oblas-
ti. Vzhledem k tomu, že dolní Ber-
ounka protéká i částí Prahy, kontak-
tovali jsme Radotín, Lipence, Laho-
vice a Zbraslav. Pro podporu a infor-
movanost občanů jsme vytvořili fa-
cebook Dolní Berounka, kde je od-
kaz na internetovou verzi petice
http://www.petice24.com/petice_pro
_realizaci_protipovodovych_opate-
ni_na_dolni_berounce. V naší akti-
vitě nám pomáhá Bohumil Melichar,
který dodává fotky aktuálního stavu
koryta Berounky i podněty k tématu
povodní a jejich prevence. 
O tématu jsme hovořili s europoslan-
cem Edvardem Kožušníkem. Situaci
na dolním toku Berounky přijal jako

námět k řešení do Evropského parla-
mentu a slíbil spolupráci. Oslovili
jsme i senátora Jiřího Oberfalzera,
který v této záležitosti kontaktoval
generálního ředitele Povodí Vltavy.
S vedoucím Správy CHKO Český
kras Michalem Slezákem v současné
době řešíme konkrétní možná proti-
povodňová opatření na dolním toku
řeky. Koncem října se konala  schůz-
ka s expertem na vodohospodářskou
problematiku Tomášem Justem z
Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR. Just a Slezák na ní prezentovali
řešení situace formou přírodě blíz-
kých protipovodňových opatření,

která citlivě zapadají do harmonické
krajiny CHKO. Na schůzce jsme zís-
kali další informace o možných  pro-
tipovodňových opatřeních na dolní
Berounce. U všech oslovených jsme
se setkali se vstřícností, podporou a
ochotou spolupracovat. Na konci říj-
na jsme se také v Senátu PČR zúča-
stnili semináře na téma Přehrady a
povodně - možnosti regulace. Zde
jsme získali další informace ohledně
možností prevence povodní, finan-
cování protipovodňových opatření a
programu podpory prevence před
povodněmi.  Jiřina KohouTovÁ

Lenka SvobodovÁ, Srbsko

Ochraňte nás…! žádají autoři petice
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Lety - Samuraj. Tak se říká oby-
vateli Letů, buddhistovi a učiteli
bojových umění Tomáši PeLi-
chovi. Působí dojmem člověka z
jiného světa a asi jím i trochu je.
Víš, že tě okolí vnímá trochu jako
blázna?
Vím a nedivím se. 
Jak dlouho jsi učil sebeobranu a
jak dlouho ses učil ty sám?
Sebeobranu v Letech jsme s mojí
ženou učili asi 14 let. Bylo to krásné
období, které jsme si, troufám si říct,
užívali všichni. Co se týče mého vla-
stního zdokonalování, to nekončí ni-
kdy. Když jednou začnete cvičit bo-
jové umění, začnete vidět principy
bojových strategií úplně ve všem. Je
jedno, jestli vám chce někdo dát pár
facek, anebo vás chce precizně na-
studovanými obchodními postupy
nalákat do půjčky, případně prodat
zboží, které nepotřebujete.
Jak se stane, že učitel bojových
umění pověsí svoji činnost na hře-
bík a vydá se jiným směrem?
Trénování dětí jsem ukončil z něko-
lika důvodů. Potřebuji se dát malin-
ko dohromady zdravotně a také bych
se rád věnoval intenzivněji duchov-
ním cvičením a celkovému pročiště-
ní organismu. S tím souvisejí dlou-
hodobější půsty, a tím pádem i méně
energie. Snažím se zjemnit svoji
energii, proto jsem tréninky bojo-
vých umění omezil. V podstatě se
ale od bojového umění až tak nevz-
daluji. Zenové meditace s ním úzce
souvisejí, zklidňují mysl, tříbí smys-
ly. Právě lidská mysl je tou nejmoc-
nější zbraní a oporou v boji se vším,
co se nám nelíbí a proti čemu brblá-

me. Zklidněná mysl člověka je to,
čeho se mocní tolik obávají. Dnes už
nás až na pár výjimek nemusí držet
za ostnatými dráty železné opony.
Stačí nám předhodit ZÁBAVU. Kdo
vede Ligu mistrů?! Kdo bude Zlatý
slavík?! Kdo vyhraje Superstar?!
Zvyšování ceny ropy! Změny daňo-
vých poplatků! Když budete chtít ty-
to věci sledovat, kolik času vám zbu-

de na MYŠLENÍ? Zprávy z domova
i ze světa mají vzbudit v lidech bez-
naděj. Nic nepomůže, že si na dve-
řích některých aut přečteme nápis
Pomáhat a chránit. Vše postupně a
nenápadně směřuje k nastolení no-
vého světového řádu, který, když si
nedáme pozor, sami začneme chtít! 
Co s tím?
Síla myšlenky, která má křídla z čis-

té lásky je tou nejmocnější silou, ke
které se můžeme jako lidské bytosti
uchýlit pod ochranu. Je chybou dele-
govat rozhodování za sebe sama na
kohokoliv jiného. V každém z nás je
Kristus, v každém z nás je Buddha a
máme k nim kdykoliv přístup. A to
bez prostředníků! Ve světle těchto
myšlenek se mi jeví trénovat techni-
ky sebeobrany jako nedostatečné.
Boj, který budou muset naše děti
podstoupit, bude mít jiný charakter,
než na jaký jsem je připravoval. Ne-
cítím se oprávněný vést kohokoliv
po duchovní cestě, proto jsem skon-
čil a předal oddíl kamarádovi.
Co je tvým životním cílem?
Cíle do budoucna? Nad tím se mu-
sím vážně zamyslet. Většinu toho,
co jsem si přál, už mám. Mám mno-
ho přátel ze širokého spektra bojové-
ho umění, které v ČR existuje. Měl
jsem možnost cvičit s řadou skvě-
lých zahraničních učitelů. To platí i v
oblasti víry a duchovního hledání.
Respekt vůči ostatním je základem
porozumění. Chci být dobrým man-
želem a tátou všem mým třem skvě-
lým dětem. Chci nadále budovat ja-
ponskou zahradu a snad se na ty pra-
vé skvosty japonské zahradní archi-
tektury i jednoho dne podívat. Velice
rád bych strávil deset či více dní ve
tmě a tichu při meditacích a časem
absolvoval s Henri Monfortem pře-
chod na pránu. To mi připomnělo
jeden vtip: Nic nerozesměje Boha
víc, než když mu řeknete, jaké máte
plány... Tak snad se teď nepopadá
příliš za břicho, ale jen tak lehce se
usmívá pod fousy.

helena PeLiKÁNovÁ

POD VODOU. Povodně v červnu letošního roku napáchaly velké škody.
Pod vodou bylo i parkoviště v Karlštejně.                        Foto NN M. FRÝDL

Lidé mě mají tak trochu za blázna. Nedivím se jim
TOMÁŠ PELICH: »JE JEDNO, JESTLI VÁM CHCE DÁT NĚKDO PÁR FACEK, NEBO NALÁKAT DO PŮJČKY!«

BUDDHISTA. Letovský »samuraj« Tomáš Pelich. Foto ARCHIV

Petice za realizaci
protipovodňových 

opatření na dolní Berounce
Z důvodu nedostatečné ochrany
před povodněmi níže podepsaní ob-
čané prostřednictvím této petice žá-
dají o vyčištění koryta toku dolní
Berounky a obnovu původní regula-
ce toku řeky v Srbsku.
Vzhledem k prognóze odborníků,
lze očekávat častější zvedání hladi-
ny řeky. Tato případná skutečnost
ohrožuje životy, zdraví a majetek
obyvatel i návštěvníků v oblasti dol-
ní Berounky. Případná pojistná pl-
nění nikdy plně nenahradí vzniklé
škody, natož stresy spojené s povod-
ňovými událostmi a jejich následky.
Bylo by jistě efektivnější, kdyby
kompetentní orgány umožnily reali-
zaci výše uvedených protipovodňo-
vých opatření. Z vyprávění pamětní-
ků je známo, že k čistění koryta řeky
Berounky v minulosti docházelo.
Řeka Berounka byla vždy rájem vo-
dáků a častým cílem turistů. V sou-
časnosti jsou však mnohá místa na-
tolik zanesená, že z původní dvou-
metrové hloubky, zbylo jen několik
desítek centimetrů. Nynější stav ko-
ryta atraktivitu nádherné přírodní lo-
kality snižuje.
Žádáme odpovědné orgány, aby se
tímto problémem zabývaly a vytvo-
řily dostatečná protipovodňová opa-
tření na toku dolní Berounky.

Čištění začne ještě letos
Správce vodního toku Berounky
nám oznámil záměr provést vyčiště-
ní nánosů po povodních z června
2013 v těchto úsecích:
- Říční km 19,39  -  19,49, k. ú. Řev-
nice (oblast pod řevnickým jezem),
- říční km 18,2 - 18,6, k. ú. Řevnice
(oblast nad letovským mostem),
- říční km 15,93 - 16,115, k. ú. Dob-
řichovice (oblast pod dobřichovic-
kým jezem)
- říční km 11,75 - 11,81, k.ú. Černošice
Práce mají začít ještě letos v listo-
padu, dokončeny by měly být  v pro-
sinci 2015.    Barbora TESAŘOVÁ,

starostka Letů



Naše noviny 23/13 SPORT, Strana 12  

Mirku promiň, zase jsme prohráli...!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Řevnice, Florida - Řevnický triat-
lonista Josef SVOBODA absolvo-
val na začátku listopadu další ze
závodu o titul železného muže, ten-
tokrát na americké Floridě.
Jak probíhal americký závod?
Závod se konal ve městě Panama Ci-

ty  na floridském pobřeží, zúčastnilo
se ho 3.364 závodníků ze 46 zemí
světa. Závodilo se na tratích tzv. že-
lezného muže, čekalo nás 3,8 km
plavání, 180 km na kole a 42,2 km
běhu. Na startu to byl masakr.  
Co bylo nejtěžší?
Plavání v moři. Noční bouře a přetr-
vávající vítr spolu s příbojem uděla-
ly své. Vlny větší než dva metry pro-
věřily schopnosti všech. Já, který ne-
mám rád ani houpačku, jsem si při-
padal jako na Matějské pouti. Vše se
se mnou houpalo ještě na čtyřicátém
kilometru kola. Příznivci konopí si
jistě přišli na své, jelikož se jim z to-
ho houpání krásně točil svět. 
To se ti nejspíš na kole moc dobře
nejelo. Nebo ano?
Poté, co se se mnou přestal houpat
svět, jsem si trošku přišlápl a zkou-
mal krásy okolí. Řeknu vám, že to
tam není tak hezké jako u nás. Tedy
pokud si matně pamatuji. Kolo mi
zabralo 5 h a 25 min a už vím, že v
Americe mají 23 patníků na jednu
míli. Chvilku jsem závodil proti hej-
nu včel, což bylo zábavné a dost mě
to zrychlilo. Běh byla spíš procházka
po okolí, abych také ze závodu něco
měl a jen se tupě nehonil. 
Co plánuješ v příštím roce?

Na duben jsem pozván na závod do
Jihoafrické republiky, start ale zva-
žuji. Pak mne čekají klasické závody
po Evropě. Přemýšlím také o účasti
na závodech v Malaysii, která je mo-
jí oblíbenou destinací. V mém věku
jsem spíše maskotem, než závodní-
kem, a tak hledám na každém závo-
dě i nějakou přidanou hodnotu, třeba
dobré jídlo.
Máš nějaký nevšední zážitek z USA?
Spousta! Od imigračního úředníka,
jenž vypadal jako Fantomas, přes
rozbité kolo z přepravy až po pozná-
vací závod po fast foodech, prolože-
ný sprintem na toaletu z toho, jak se
člověk přecpe. Nedivím se, že jsou

Američani největší tlusťoši na světě.
Pivo a holky máme prostě nejlepší. 

Helena PELIKÁNOVÁ

Poberouní - Lety po suverénních
výkonech vedou tabulku 1. B třídy,
naopak Dobřichovice jsou ve stej-
né soutěži beznadějně poslední,
stejně jako Řevnice ve třetí třídě. 

FK LETY, krajská I. B třída
Nový Knín - FK Lety 1:4
Branky: Kalivoda, Korbelář, Kra-
tochvíl, Rosenkranz 
Zpočátku se oba týmy oťukávaly a
čekaly na příležitost. Ve 12. minutě
Baubín vysunul Kalivodu, který nad-
vakrát překonal brankáře - 0:1. Po
změně stran Knín otevřel hru a poku-
sil se o vyrovnání. V 67. minutě při-
hrál Baubín Turkovi, jeho střelu vy-
razil brankář na roh. Po něm vstřelil
svůj první gól v zelenočerných bar-
vách prudkou ranou Kobelář - 0:2. O
čtyři minuty později prakticky roz-
hodl Kratochvíl, jeho tečovaná střela
z 20 metrů skončila v domácí síti -
0:3. Knín snížil z trestného kopu,
hosté ale překvapení nepřipustili. V
84. minutě unikl Jablonský, v poku-
tovém území byl faulován a z penal-
ty pečetil Rosenkranz na 1:4.       (jik)
FK Lety - Žebrák 5:1
Branky: Kalivoda 2, Jablonský,
Kolman, Baubín 
Ve 33. minutě vysunul Baubín Kali-
vodu a jeho prudká střela skončila v
horním růžku brankáře hostů - 1:0.

Ve 42. minutě dorazil střelu Kolmana
do sítě Jablonský - 2:0. Hosté v 53.
minutě zdramatizovali utkání a sníži-
li na 2:1. Domácí přidali, v 78. minu-
tě vystřelil Kolman a jeho rána za-
padla pod břevno - 3:1. O čtyři minu-
ty později se zrodila nejhezčí akce
Letů, Rosenkranz našel pasem Tur-
ka, který přihrál Kalivodovi před
prázdnou branku - 4:1. Skóre uzavřel
v 85. minutě Baubín střelou mezi no-
hy vybíhajícího brankáře.             (jik)

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Hostomice 0:3
V úvodu zápasu všichni přítomní vě-
novali tichou vzpomínku bývalému
obětavému funkcionářovi a hráči Mi-
roslavu Nejtkovi, který o předešlém
víkendu tragicky zahynul. Ponurou

atmosféru dokreslovalo pošmourné
počasí s občasným deštěm. Domácí
nastoupili s černými páskami a chtě-
li mu případné vítězství věnovat.
Snahu jim nelze upřít, hráli neoby-
čejně obětavě, několik se jich v zápa-
lu boje i zranilo. Nerozhodný výsle-
dek 0:0 udrželi do poločasu. V 55.
minutě vstřelili Hostomičtí první
branku, o deset minut později dru-
hou... Zdecimovaný tým se ještě vze-
pjal k závěrečnému náporu, ale fot-
balovější hosté to potrestali třetím
gólem. Mirku promiň... (oma)
Podlesí - Dobřichovice 8:2
Branky: Plzák, Kratina

OZT, okresní přebor
OZT - ČL Beroun B 1:2
Branka: Soukup

Další těsná a zbytečná prohra. Byť v
slepené sestavě, měl Ostrovan víc ze
hry, pohořel ale na neproměňování
šancí. Hosté byli nebezpeční z proti-
útoků, do vážnějších šancí se ale ne-
dostávali. Přesto šli do vedení a pro-
tože jej na začátku 2. poločasu navý-
šili, zdálo se být rozhodnuto. Domácí
nesložili zbraně a soupeře přitlačili,
jejich snahu však často zastavil pra-
porek pomezního kvůli ofsajdu. Sou-
kup snížil, ovšem na víc se už OZT
nezmohl.      (Mák)
Všeradice A - OZT 6:2
Branky: Jambor M. (z penalty),
Procházka
Třicet minut byl Ostrovan jasně lepší
a zaslouženě vedl 2:0. Do poločasu
však bylo vyrovnáno a pak, i kvůli
vyloučení Buriana, dominovali do-
mácí. (Mák)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Nižbor - Karlštejn 3:2
Branky: Klusák, Kučera 
Karlštejn přišel o tři body i o vylou-
čeného Houšku.
Loděnice B - Karlštejn 3:2
Branky: Váňa, Rys

VŠERADICE, okresní přebor
Všeradice - Zadní Třebaň 6:2
Branky: Šebek 3, Jakub Suchý (z
penalty), Jan Suchý, Jakoubek
Praskolesy - Všeradice 1:4
Branky: Jakoubek, Kralovič, Su-
chý, Silbernágl

IV. B třída okresní soutěže
Újezd B - Všeradice B 0:7
Branky: Augusta 2, Nájemník,
Kralovič, Suchý Jakub, Silbernágl,
Vejvoda

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Kněževes 2:5
Branky: Vašut, Sviták
Šance domácích žila do poločasu,
kdy byl stav pouze 1:2. (Mák)
Řevnice - Rudná 1:6
Branka: Vašut

V AMERICE. Josef Svoboda na Flo-
ridě. Foto ARCHIV

Amatéři se s profesionály projeli po okolí
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Připadal jsem si jako na Matějské pouti! tvrdí triatlonista

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
Vonoklasy - FK Lety 17. 11. 13:30
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Rožmitál 17.11. 13:30
OZT, okresní přebor
OZT - Komárov 16. 11. 13:30
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - U. Beroun 16. 11. 13:30 
VŠERADICE, okresní přebor
Nižbor - Všeradice 16. 11. 13.30
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Dobříč - Řevnice 16. 11. 13:30

Sport po kraji
* Poslední maraton horských kol v
roce 2013 Winter Trans Brdy se po-
jede 16. 11. Start je ve 12.00 na ná-
vsi v Letech. Závodníky čeká trať
dlouhá 44 kilometrů brdskými Hře-
beny, ceny i finanční prémie. Při-
hlásit se můžete na www.transbr-
dy.cz.                        Jiří HUDEČEK
* 12. ročník nohejbalového turnaje
se bude konat 16. listopadu v Řevni-
cích.  Pert HOLÝ

MISTŘI V LETECH. Třetí ročník Setkání mistrů cyklistiky se konal 2. listo-
padu v Letech. Sešla se elita nejlepších českých cyklistů. Vedle komplet-
ních profesionálních silničářských týmů Bauknecht-Author a Dukla Praha
přijeli i bikeři. Byl tu Ondřej Cink - mistr světa do 23 let, Michal Prokop
- trojnásobný mistr světa ve čtyřcrossu, Matouš Ulman - vítěz seriálu Kolo
pro život, Jan Hruška - vítěz etap na Tour de France, Ondřej Sosenka - dr-
žitel světového rekordu v hodinovce, paraolympionik Michal Stark a další
reprezentanti. Na asi čtyřicetikilometrovou vyjíž̌ďku dorazili i amatérští
cyklisté z okolí. Uplynulou sezonu pak všichni zhodnotili při posezení v
místním pivovaru. Text a foto Jiří HUDEČEK, Lety


