
Bývalá zaměstnankyně ústavu Mo-
nika Veselá nazvala působení odvo-
lané ředitelky řáděním, vychovatel
Jan Kubát, který dostal od Hrbkové
Hrudková výpověď, ale v současné
době je stále ještě ve funkci, označil
její dobřichovickou »misi« za 525
dní totální beznaděje. „Následky
jsou fatální, je zastaven příjem dětí a
budoucnost kdysi funkčního zařízení
je ve hvězdách,“ uvedl Kubát, který

dnes už bývalou ředitelku dlouhodo-
bě kritizoval, svolal kvůli ní demon-
straci před ministerstvem školství a
inicioval petici za její odvolání, kte-
rou podepsalo zhruba tisíc lidí. „Pro-
voz se stal chaotickým a nekoncepč-
ním. Následkem jejích personálních
změn došlo k oslabení odborného tý-
mu. Dá spoustu práce postavit nový
funkční tým nejen v diagnostickém
ústavu, ale i v Dětském domově Le-

ty a DDS Slaný, které pod Dobřicho-
vice spadají. Všechny tyto složky a
děti v nich umístěné se staly obětí
necitlivého vedení Hrbkové Hrudko-
vé,“ dodal s tím, že on i další zamě-
stnanci ústavu vytýkali své nadřízené
neznalost a nekompetentnost. Školní
inspekce ve své zprávě konstatovala,
že v zařízení jsou vinou nedostateč-
né komunikace ze strany ředitelky
narušeny vztahy mezi zaměstnanci. 
Ředitelem ústavu ministr školství do-
časně jmenoval Ivana Kašpaříka, šé-
fa Dětského diagnostického ústavu v
Praze-Michli. (Viz str. 3) (help, mif)

Oddávat vlastní dceru? Hodně
zvláštní pocit! přiznal zastupitel
Dobřichovice - Petr Kaplan, člen dobřichovické-
ho městského zastupitelstva, zvládne ročně v roli
oddávajícího 15-20 svateb. Na tu, kterou »odba-
vil« první listopadový den, nikdy nezapomene: v
roli nevěsty do obřadní síně místního zámku do-
razila jeho dcera Tereza. I když, dorazila - tatík si
ji tam přivedl sám. „Byl to zvláštní pocit, emoce
byly obrovské,“ přiznal Kaplan. „Dceru jsem do-
vedl před »oltář«, předal ji ženichovi, obešel stůl
a měl je oddávat. Skoro jsem nemohl mluvit...“
Nakonec se ale rozmluvil, atmosféru odlehčil pár
historkami a z Terezy a Filipa »udělal« novoman-
žele Hávovi. „Mám i syna, tak kdo ví, třeba si ten-
hle zážitek někdy zopakuji,“ dodal Kaplan.   (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Děti mě nechtěly pustit! - strana 2
* Velký Tom zahájil výstavu - strana 4
* Řevnice i Zadní Třebaň čekají

záchranářské práce - strana 14

Černošice - Bruslit prý neumějí.
Hokej nikdy nehráli. Nejmladší už
taky nejsou. Přesto se už sedm let
prohánějí s hokejkami v rukou po
ledové ploše. Členové klubu Neto-
pýři Černošice. Jedním z jeho za-
kladatelů je Jaroslav ŠPOR.
Netopýři, co je to za klub? 
Skupina nadšenců, kterým po třicítce
trochu (dost) přeskočilo a rozhodli se
začít hrát hokej - bez ohledu na věk a
chybějící fyzickou kondici. Fakt, že
jsme to nikdy nehráli a většina z nás
neumí ani bruslit, byl už jenom ne-
podstatný detail. Za sedm let existen-

ce klubu jsme vytvořili kompaktní
celek a díky silnému týmovému du-
chu se nám občas daří porazit i výkon-
nostně mnohem lepší družstva. Pořá-
dáme přátelské zápasy, jarní Netopýří
turnaj i letní předsezónní soustředění.
Kolik vás je a odkud se do Černošic
»slétáte«?
To je těžká otázka, zkuste spočítat ne-
topýry v jeskyni... Jádro tvoří asi 10
lidí, kteří pro tým žijí. Jejich docház-
ka na tréninky, zápasy i další Netopý-
ří akce, je téměř stoprocentní. Další
přibližně desítka hráčů se různě ob-
měňuje. (Dokončení na straně 13)

HRÁL I ČMAŇA. Třicáté narozeniny oslavila country skupina Kapičky. S karlštejnskými muzikanty si
při té příležitosti zahrál zdejší obyvatel, známý herec Pavel »Čmaňa« Zedníček. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Dobřichovice - 525. Přesně tolik dní vydržela ve funkci ředitelka dia-
gnostického ústavu v Dobřichovicích Blanka Hrbková Hrudková. Mi-
nistr školství Dalibor Štys ji nyní odvolal pro »závažné porušení a nepl-
nění povinností ve vztahu k žákům i k zaměstnancům.«

»Řádění« skončilo, ředitelka padla
MINISTR ODVOLAL ŠÉFOVOU DOBŘICHOVICKÉHO DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU

26. listopadu 2013 - 24 (610) Cena výtisku 8 Kč

Jak budou jezdit
vlaky od 15. 12.

Netopýři bruslit neumějí, ale občas porazí i mnohem lepší týmy

Mrtvolu z kontejneru vytáhli hasiči
Dobřichovice - Mrtvého muže vyprošťovali 11. listo-
padu z kontejneru v Dobřichovicích řevničtí profesio-
nální hasiči.
„Zemřelý byl zaklíněn v plnícím otvoru kovového kontej-
neru na textil a obuv,“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera
a dodal, že jeho kolegové na místě spolupracovali se zá-
chrankou i policií. „Po zdokumentování události krimi-
nální službou bylo tělo vyproštěno a předáno k dalšímu
šetření,“ dodal s tím, že mrtvý v kontejneru byl s největší
pravděpodobností bezdomovec.     (mif)

Nedal přednost policii,
zjistili, že měl drogu
Mořina - Dodávka na vedlejší silni-
ci, policejní vůz na hlavní. Dodávka
nedala přednost, tak ji policisté za-
stavili. A nestačili se divit.
Stalo se 16. 11. navečer v místě, kde
se před Mořinou »sbíhají« silnice z
Hlásné Třebaně a od Mořinky. „Ři-
diče jsme vyzvali k předložení do-
kladů a udělali mu dechovou zkouš-
ku i zkoušku na přítomnost drog,“
uvedla velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Kaslová. „Výsledek
byl pozitivní - naměřili jsme amfe-
tamin. Řidič se přiznal, že měl pře-
dešlý den odpoledne pervitin,“ do-
dala. (mif)
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Na rodičovské dovolené si mě hudba našla sama...
EVA KOLANDOVÁ UČÍ DĚTI VE SVINAŘÍCH, HATÍCH I HLÁSNÉ TŘEBANI HŘE NA FLÉTNU A DALŠÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE

Zadní Třebaň - V minulém čísle
NN byl otištěn příspěvek kateřiny
Janouškové týkající se možného
odchodu Ivety Vilhelmové ze zad-
notřebaňské základní školy. Ne-
chyběla ani reakce ředitelky ZŠ
Pavlíny Fialové. V té době již zřej-
mě bylo rozhodnuto, že oblíbená
učitelka bude muset málotřídku -
navzdory protestům rodičů - opus-
tit. Jak situaci vidí samotná Iveta
VILHELMoVá?
Dostala jste výpověď ve zkušební
době. Z jakého důvodu?
Důvodem byla mezi čtyřma očima
několikrát avizovaná osobní averze.
Podle zákona mi nemusí ve zkušební
době ředitelka žádný důvod udávat, a
taky ani neudala. V mailu před tříd-
ními schůzkami, na které se nedosta-
vila, rodičům napsala: „Hlavní důvo-
dy napíši jen obecně: nezvládnutí
třídy po kázeňské stránce, problémy
organizačního a interpersonálního
charakteru. Mohu vypsat řadu zcela
konkrétních, které na přání ukáži zři-
zovateli, pověřenému pracovníkovi
ČSI, MŠMT, Ministerstva práce a
sociálních věcí nebo soudu. Myslím,
že ani paní učitelce by nebylo pří-
jemné, aby se každý z těchto bodů
projednával veřejně.“
Jaké pocity máte po propuštění? Svým způsobem vyvážené. Na jedné

straně velmi kladné a na druhé straně
velmi záporné. Mám skvělé potvrze-
ní své práce s dětmi, z nichž pro 20
jsem byla dva a půl měsíce třídní uči-
telka a pro 12 učitelka angličtiny.
Rodiče dětí z mé třídy nechtěli,
abych odešla, vyjádřili mi úžasnou
osobní podporu. Bezprostřední reak-
ce dětí na mé propuštění mě přemo-
hla. Bylo to dojemné, některé děti
plakaly. Když jsme si podali ruku na
rozloučenou, nechtěly ji pustit, ptaly
se, co teď budu dělat, kdo je bude
učit, proč musím odejít. Chodily za
mnou ještě z družiny po obědě, když
jsem si balila věci, vracela klíče atd.
podle pokynů napsaných rukou na
papíře. Nosily mi namalované obráz-

ky, bonbóny a sušenky, některé hol-
čičky mě objímaly a hladily po vla-
sech. Prvňačky se organizovaly s
druhačkami a vysílaly je do vedlejší
učebny psát na tabuli paní ředitelce
vzkaz, že mě tu chtějí, a od třeťáků a
čtvrťáků jsem dostala dopis na roz-
loučenou. 
A pokud jde o ty negativní pocity?
Divím se, že se něco takového může
zcela zákonně odehrát v naší zemi v
tomto století. Způsob jednání bez ja-
kékoli konfrontace. Oficiálně důvod
propuštění neznám, ani rodiče se ne-
dočkali na třídních schůzkách vy-
světlení - paní ředitelka onemocněla
a nepřišla. Podle zákona je to tak v
pořádku. Neoficiálně: prý »moc
všechno řeším a jsem drzá«. Kladné

pocity ale převažují. Podpora lidí i
přímo nezainteresovaných v dění ve
škole byla velká. Škole přeji spoko-
jené »klienty« a radostné děti, které
jednou budou hravě zvládat nároky
naší úprkem se vyvíjející civilizace.
Mnoho rodičů je znechucených for-
mulací vedení školy, že nejdůležitěj-
ší je shoda mezi učiteli. Namítají, že
důležitější by měla být shoda mezi
učitelem a žáky. Zaznamenala jste s
rodiči nebo žáčky nějaké potíže v
době vašeho vyučování? 
Z mého pohledu je důležitá celková
shoda, nebo alespoň porozumění a
respektování názorů i postupů při vý-
uce, mají-li smysl a požadovaný
efekt. Především je podle mne důle-
žitá ochota k přirozené a otevřené
komunikaci mezi zúčastněnými. Ro-
diče problémových žáčků dobře spo-
lupracovali, došlo k výraznému po-
sunu v soustředěnosti, zájmu a začle-
nění mezi ostatní. Potíže jsem zazna-
menala pouze s paní ředitelkou, která
mne mezi čtyřma očima instruovala,
abych si rodiče nepřipouštěla příliš k
tělu, kritizovala, že si s rodiči a s dět-
mi příliš povídám. P. Fialová se vy-
hýbala i kolektivní komunikaci v rám-
ci skupiny učitelů, informovanost ve
školy se odehrávala náhodně a nára-
zově, často někdo nevěděl, co se kde
děje. Do doby mé výpovědi jsme ne-
měly jedinou pedagogickou radu.
Nedávno se konala třídní schůzka,
na kterou v mnoha případech přišli
i oba rodiče, aby vám vyjádřili pod-
poru. Je tomu tak? 
Ano, je tomu tak. Rodiče mi vyjádři-
li podporu osobně na třídních schůz-
kách, kde sepsali a podepsali prohlá-
šení, že si nepřejí, abych odcházela.
Pokud vím, rodiče chystají stížnost
na školskou inspekci i stížnost na
konkurzní řízení ve věci výběru ře-
ditele ZŠ. Pokud by se situace vyvi-
nula nějak příznivě, vrátila byste se
ke svým dětem?
Samozřejmě, vždyť o děti jde přede-
vším.  Helena PELIkáNoVá

Hře na zobcovou flétnu učí děti z
mateřské školy ve Svinařích Eva
koLaNdoVá. U začátečníků se
soustředí na správnou techniku
dýchání, základní hmaty, vystačí s
pár tóny. Ti o něco pokročilejší zv-
ládnou již tóny spojit a zahrají i
jednoduchou písničku. Někteří si
k zobcové flétně přidávají další
nástroje, třeba akordeon. 
Jak ses dostala k hudbě? 
Na svoje první tóny na akordeon si
pamatuji, jako by to bylo včera. Asi
ve čtyřech letech mi děda koupil ma-
lou harmoniku a pod jeho vedením
jsem se naučila první lidové písničky
bez znalosti not. Od první třídy jsem
chodila do LŠU na hodiny harmoni-
ky, na druhém stupni základní školy
jsem začala hrát na kontrabas, flétnu
a klavír. Samozřejmě pod dohledem
profesionálních učitelů. Následovala
konzervatoř a pedagogická nástavba.
Dva poslední studentské roky jsem
učila v ZUŠ na Praze 4. Vyzkoušela
jsem několik profesionálních orche-
strů a spolupracovala s mnoha skvě-
lými muzikanty. Pak jsem ale hudeb-
ní dráhu z důvodů nerentability to-

hoto povolání na pár let opustila a
pracovala v zahraniční firmě.
Kolik dětí ve svinařské školce učíš?
V prostorách  školky mám dvě sku-
pinky po 4-6 dětech: začátečníky
hrající prvním rokem a pokročilé,
kteří hrají roky dva. Pak sem za
mnou chodí na individuální výuku o

něco starší dvě děvčata - jedna na
flétnu a druhá na akordeon. Školko-
ví muzikanti byli k vidění i slyšení i
při podzimním vítání občánků, takže
naše flétničky vítaly do života naše
malinké spoluobyvatele. 
Jak dětem hraní jde?
Pro převážnou většinu dětí je toto

první setkání s hudebním nástrojem
tzv. na vlastní kůži. Není to pro ně
snadné. V tomto věku se děti nejsou
ještě většinou schopny se po delší
dobu soustředit na jednu činnost.
Proto hraní prokládám hrami, kdy
děti využívají zvuku flétny a nepo-
střehnou, že se učí. Postupují kupře-
du všichni a zaslouží si pochvalu.
Učíš i jinde. Kde?
V současné době žijeme s mou rodi-
nou v Hodyni a na rodičovské dovo-
lené si mě hudba našla sama. Učím
ve svinařské a hlásnotřebaňské škol-
ce, v mateřském centru Leťánek,
otevřela jsem třídu na Obecním úřa-
du v Hatích. V pololetí začnu učit
hudební výchovu v hlásnotřebaňské
soukromé ZŠ.
Mohou tvé malé muzikanty rodiče i
příznivci hudby někde slyšet?
V sobotu 30. 11. se bude rozsvěcet
vánoční stromek v Hatích. Zde si mé
žáky můžete poslechnout a také si s
námi můžete zazpívat koledy. S dět-
mi budeme muzicírovat i na koncer-
tu svinařské školky, který se bude
konat v restauraci U Lípy 15. 12.
Martina VácLaVkoVá, Lhotka

Děti plakaly, nosily mi obrázky i sušenky
BÝVALÁ UČITELKA ZADNOTŘEBAŇSKÉ ŠKOLY IVETA VILHELMOVÁ SE VYJADŘUJE KE SVÉMU PROPUŠTĚNÍ

BÝVALÁ UČITELKA. Iveta Vilhelmová (uprostřed) při zahájení letošního
školního roku v zadnotřebaňské škole. Foto Petra FRÝDLOVÁ

BUDOUCÍ MUZIKANTI. Eva Kolandová se svými svinařskými žáky.
Foto Martina VÁCLAVKOVÁ

Úřad situaci sleduje
Vyjádření ředitelky ZŠ v Zadní
Třebani k odchodu I. Vilhelmové
jsme otiskli v minulých NN. Zají-
mal nás i názor zadnotřebaňského
obecního úřadu. (NN)
„Situaci ve škole sledujeme. Z po-
hledu zřizovatele školy plní ředitel-
ka Fialová všechny své povinnosti,
nemáme žádné výhrady. Rozhodnutí
o propuštění učitelky Vilhelmové
bylo v její kompetenci, nikoliv v
kompetenci zřizovatele. Současný
stav nás velmi mrzí, doufáme, že se
situace brzy uklidní.“ 

Lucie PaLIčkoVá, starostka
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Doufám, že už nic podobného nezažiju!
VYCHOVATEL DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU DOBŘICHOVICE JAN KUBÁT KOMENTUJE ODVOLÁNÍ ŘEDITELKY
Dobřichovice, Praha - ve čtvrtek 14. listopadu
se v Senátu konalo veřejné slyšení týkající se
situace v Diagnostickém ústavu Dobřichovice.
Zúčastnili se jej autoři petice za odvolání ředi-
telky Blanky hrbkové hrudkové (v době koná-
ní slyšení už z rozhodnutí ministra ředitelkou
nebyla), zástupci ministerstva školství, senáto-
ři, bývalí podřízení hrudkové i ředitelé dalších
dětských domovů a výchovných ústavů. Salon-
kem zněly nepříznivé příběhy dětí, zaměstanců
DD i stanoviska úřadů k případu. Jednomysl-
ným závěrem jednání bylo, že se stala chyba
při výběru osoby do vedení dětského domova a
diagnostického ústavu. Nepochopitelná však je
nesmyslně dlouhá doba, po kterou se tyto tra-
gické události děly - přesto, že na ně byly pří-
slušné úřady opakovaně upozorňovány. o
vyjádření jsme požádali Jana kuBáTa, vy-
chovatele diagnostického ústavu, který se v
»boji« proti bývalé ředitelce angažoval na úkor
vlastního času i psychického zdraví nejvíc. 
Co má společného Senát s odvoláváním ředitel-
ky jakéhokoliv ústavu?
Senát PČR na základě požadavků občanské spo-
lečnosti připravuje veřejná slyšení k celospole-
čenským i zásadním regionálním problémům. Vý-
bor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a
petice Senátu obdržel v únoru petici za odvolání
ředitelky Mgr. Hrudkové. V srpnu pak dostal i žá-
dost několika bývalých zaměstnanců o projednání
špatné situace v Diagnostickém ústavu Dobřicho-
vice. Jednání výboru odhlasovalo, že se bude ko-
nat veřejné slyšení k této věci a na jeho základě
bude vydáno usnesení senátního výboru, které bu-
de doručeno ministrovi školství. Na slyšení se
mohli vyjádřit zainteresovaní petenti a zástupci
ministerstva, zúčastnil se ministr, který objasnil
důvody odvolání ředitelky k 8. listopadu.
Jaké to tedy byly důvody?
Důvodem pro odvolání bylo závažné porušení a
neplnění povinností vyplývajících z činností, úko-
lů a pravomocí na vedoucím místě ředitelky. Zá-
važné porušení a neplnění povinností bylo zjiště-
no, jak ve vztahu k žákům DÚ, tak k jeho zaměst-
nancům. Tato zjištění jsou, kromě vlastních šetře-
ní prováděných ministerstvem a opakované čin-
nosti České školní inspekce, podpořena i stano-
viskem Veřejného ochránce práv a předsedou
Českomoravského odborového svazu pracovníků
ve školství, kteří na základě zjištěných informací
konstatují závažné porušení právních předpisů.
Co jste ředitelce vyčítali vy?
Od počátku jí bylo vyčítáno, že neovládá základ-
ní legislativu. Ignorovala roli odborové organiza-
ce a nerespektovala její postavení u zaměstnava-
tele, měnila pracovní dobu, organizovala bezskru-
pulozně výběrová řízení na místa, která byla obsa-

zena jinými lidmi, čímž vyvolávala u zaměstnan-
ců velký strach, nejistotu a nestabilitu... Směrem k
dětem byla zcela necitlivá. Byly případy, kdy dítě
čekalo několik hodin až si ředitelka něco vyřídí,
když si předtím vyhradila právo, že mu sama sdělí
něco, co mu mohl říci třeba psycholog. Ze dne na
den odvolala vedoucího DD Lety Tomáše Řezníč-
ka a dětem situaci nijak nevysvětlila. Za jejího
ředitelování postupně odešel téměř celý odborný
tým z Diagnostického ústavu, docházelo k obrov-
ské fluktuaci zaměstnanců. Kromě MŠMT jsme
oslovovali Českou školní inspekci, Inspektorát
práce, Ombudsmana, Českomoravský odborový
svaz, Policii ČR a Okresní soud pro Prahu západ.
Podnětů a stížností jsou dva plné šanony....
Když už byla ředitelka odvolána, mělo veřejné
slyšení nějaký smysl?
Díky tomu, že došlo k odvolání dříve, než se usku-
tečnilo veřejné slyšení, byl hlavním tématem dů-
vod, proč k této situaci došlo. Zaznělo jasně přání
všech zúčastněných, aby se pro příště nezúčastňo-
vali výběrových řízení na ředitelská místa zaměst-
nanci MŠMT. Byl zpochybněn výběr nevhodné
kandidátky, jejíž dosavadní praxe byla v porovná-
ním s ostatními nedostatečná. Přesto dostala před-

nost před mnohem zkušenějšími. Např. Mgr.Řez-
níček vedl DD Lety od roku 2006, před tím půso-
bil jako vedoucí vychovatel v DÚ Dobřichovice.
Nyní je ředitelem DD Radost.
Kdo teď povede dobřichovovický »diagnosťák«?
Ministr školství dočasně jmenoval ředitelem DÚ
v Dobřichovicích Ivana Kašpaříka, současného
ředitele Dětského diagnostického ústavu v Praze -
U Michelského lesa. 
Jste asi rád, že to dopadlo tahle. Je to tak?
Já hlavně doufám, že se v mém životě už nic po-
dobného nebude opakovat! A všem, kdo mně po-
máhali nebo drželi palce, moc děkuji! Především
svojí rodině, která po celý minulý rok žila ve vel-
mi stresující atmosféře. A také Heleně Pelikánové
i Lucii Paličkové, které se tímto tématem zabýva-
ly na stránkách Našich Novin. Věřím, že když se
slušní lidé nevzdají svých zásad a budou ochotni
se za ně brát, bude na světě líp.
Vy jste dostal od bývalé ředitelky výpověď. Co
teď bude s vámi?
Ta výpověď je protiprávní. Předsedovi odborové
organizace totiž nelze dát výpověď bez souhlasu
organizace a ten Hrbková nedostala. Když mně
byla výpověď zaslána, kontroval jsem písemným
sdělením bývalé ředitelce, že výpověď je neplatná
a trvám na dalším zaměstnávání. K tomu se býva-
lá ředitelka vyjádřila písemně v den svého odvo-
lání t.j. 8. 11.: výpověď považuje za platnou a trvá
na ní. Z podacího deníku ústavu vyplývá, že mi
někdo sdělení odeslal až 11.11. a ještě se pokusil
záznamy v deníku zfalšovat... Vyřešení neplatnos-
ti mé výpovědi bude záležet na novém řediteli.
Zda zůstanu, bude záviset i na tom, zda zůstane
Diagnostický ústav. Bude se totiž jednat o jeho
reorganizaci.          helena PeLikáNová, (mif)

S dětmi si můžete zabruslit
i naplánovat dovolenou
Den otevřených dveří se koná 27. listopadu v ZŠ
Dobřichovice. Dopoledne můžete navštívit kte-
roukoli vyučovací hodinu na prvním i druhém
stupni, odpoledne pak výuku druhého stupně. Ve
2. B uvidíte práci na projektu zimní les, ve 3. B
čtení s porozuměním, v jedné ze skupin angličti-
ny ve 3. třídě si můžete s dětmi zazpívat anglické
písničky. Se 4. A a C můžete jet bruslit. Vaší po-
zornosti  by neměla uniknout  dopolední lekce fi-
nančního vzdělávání Rozumíme penězům v aule
budovy 1. stupně. Děti se budou v rámci fiktiv-
ních rodin rozhodovat, kam pojedou na dovole-
nou a jak ji budou financovat. V učebně fyziky si
můžete vyzkoušet pokusy, v 7. třídách se s dětmi
zabývat Dobřichovicemi a regionem Dolní Be-
rounka.        Eva ŠKVOROVÁ, ZŠ Dobřichovice

NA PROCHÁZCE Jan Kubát s jedním ze »svých«
dobřichovických dětí. Foto ARCHIV

Školáci před Karlštejnským betlémem oněměli úžasem
CAPARTI ZE ZADNOTŘEBAŇ̌SKÉ MATEŘINKY PODNIKLI VÝPRAVU DO MUZEA BETLÉMŮ

Výlet do Muzea betlémů v Karlštej-
ně podnikly děti ze zadnotřebaň̌ské
školky. Už na nádraží nám přijel na-
proti náš malý Martínek na bílém ko-
ni - pak se s námi vydal na cestu.
Hlavním cílem byla expozice betlé-
mů, kterou nás provedla paní Dana.
Nejtajemnější a nejkrásnější chvilky
jsme zažívali v půdních prostorách
muzea, kde je známý Karlštejnský
betlém. Děti oněměly úžasem! Nikdo
ani nedutal, byl slyšet jen tlukot je-
jich vzrušených srdíček. S napětím i
úžasem poslouchaly  příběh a pozo-
rovaly překrásný betlém. To byla ne-
opakovatelná chvíle!
Na dvorečku, před betlémy, děti na-
šly první ztracenou podkovu Marti-
nova bílého koně a čekala nás dlouhá
pouť protkána úkoly. Přes louku u
»křížku« jsme pokračovaly směr
Hlásná Třebaň, u kapličky byla pouť
završena hledáním pokladu sv. Mar-

tina v podobě truhlice s čokoládový-
mi podkovami a zlaťáky, kterou stře-
žilo svatomartinské světlo. To se nám
povedlo donést až do školky, kde na
nás čekal zasloužený oběd. 
Touto poutí čas očekávání Vánoc te-
prve začal. Za dětmi přijede divadél-
ko Kopeckých s pohádkou, připome-
neme si svátek sv. Barbory i sv. Mi-
kuláše. Mikuláš s čertem dorazí za
dětmi až do školky, děti je budou če-
kat převlečené za andílky a užijí si
spoustu her při cestě do »Nebe«. Če-
ká nás představení v kině Řevnice i
výlet na Vánoční výstavu v Mníšku
pod Brdy. Zvířátkům připravíme ho-
stinu v lese na stromku, který ozdo-
bíme s dětmi z MŠ Hlásek. Intenziv-
ně se připravujeme na vánoční vys-
toupení a Vánoční cinkání ve školce
pro rodiče.  Pavlína NePrašová,

Lenka MihaLíková,
Mš Zadní Třebaň 

NAD KARLŠTEJNEM. Děti ze zadnotřebaňbské školky na cestě z Karlštejna.
Foto Lenka MIHALÍKOVÁ
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Velký Tom zahájil výstavu Z Atelieru
V DOBŘICHOVICKÉM CAFÉ BAR BÍM SE VZPOMÍNALO A HRÁLY SE PÍSNĚ S TEXTY ZDEŇKA RYTÍŘE

Dobřichovice - vernisáž výstavy
obrazů malíře Tomáše Bíma se ko-
nala 15. listopadu v dobřichovické
umělecké kavárně Café Bar Bím.
Vernisáž výstavy nesoucí název Z
Atelieru, kterou osobitým způsobem
uváděl místní ochotník Jiří Šafránek,
byla citlivě doplněna texty nedávno
zesnulého textaře Zdeňka Rytíře.
„Byl mým  velmi dobrým přítelem,“

řekl Bím starší. Vystavená díla jsou,
jak jsme u jejich autora zvyklí, krás-
ně barevná, některá by člověk s ra-
dostí až ochutnal (zvlášť ta, jež ná-
měty připomínají cukrové špalky a

sladké pěnové bonbony...) Vernisáž
hudebními vložkami doplnila kapela
Harry band a další, kteří zahráli prá-
vě písně Zdeňka Rytíře tak, až se ne-
jednomu z nás hrnuly slzy do očí.

Dostalo se i na vzpomínky a láskypl-
né projevy k »velkému Tomovi«. Ga-
lerie praskala ve švech - jak se na
akci člověka, kterého mají lidi rádi,
sluší a patří. Výstava je přístupná do
konce roku. Helena PeLIKáNová

Řevnice - Nově digitalizované řev-
nické kino bude po několikaměsíč-
ní pauze znovu otevřeno 7. 12. v
programu je odpolední představe-
ní pro celou rodinu i večerní pre-
miéra komedie Přijde letos Ježí-
šek? s Josefem abrhámem a Libu-
ší Šafránkovou v hlavních rolích. 
„Těšit se můžete nejen na kvalitnější
obraz, ale především zvuk, na který
si mnozí diváci v minulosti stěžova-
li,“ láká jeden z provozovatelů kina
Robert Bargel s tím, že součástí od-
poledního programu bude i ukázka
bollywoodského tance. 
Diváky v řevnickém kinosálu čekají
od začátku příštího roku novinky.

„Pánujeme představení pro mamin-
ky a tatínky na rodičovské dovolené
s možností hlídání potomků v dět-
ském koutků, či zvýhodněné projek-
ce (nejen) pro seniory. Počítáme také
s oblíbenými přenosy z metropolitní
opery či koncertů slavných hudební-
ků a skupin,“ vypočítává Bargel. Zá-
roveň dodává, že diváci se musí při-
pravit i na vyšší vstupné. „Návštěva
řevnického kina ale vyjde pořád o
dost levněji, než lístek do pražských
multikin,“ zdůrazňuje provozovatel.
Při příležitosti znovuotevření kina
bude v provozu i klubovna v patře
budovy. Návštěvníci se budou moci
inspirovat při výrobě dárků.       (mif)

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

KINO ŘEVNICE
7. 12. 16.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKA-
ŘE 2
7. 12. 20.00 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 11. - 27. 11. 17.30 (Po 18.30)
KŘÍDLA VÁNOC
26. 11. 20.00 VELKÁ NÁDHERA
27. 11. 15.30 CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
27.-29. 11. 20.00 (Čt 17.30) INSIDOUS 2
28. 11. 15.30 LÁSKY ČAS
28. 11. 20.00 BELLA MIA
29. 11. - 30. 11. 17.30 (So 20.00) PŘÍ-
BĚH KMOTRA
30. 11. 15.30 DVANÁCT MĚSÍČKŮ
30. 11. - 3. 12. 17.30 (Po 18.30) KŘÍDLA
VÁNOC
1. 12. 19.00 INSIDOUS 2
3. 12. 20.00 ŽENA V KLECI
4. - 5. 12. 17.30 (Čt 18.30) RIVALOVÉ
4. 12. 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
6. 12. 19.00 MADAM BUTTERFLY -
záznam opery
7.-8. 12. 15.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
7. 12. 17.30 DONŠAJNI
7. 12. - 10. 12. 20.00 (Ne 18.30, Út 17.30)
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
9. - 10. 12. 17.30 (Út 20.15) KLAUNI

KINO RADOTÍN
26. 11. 17.30 CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
26. 11. 20.00 KAPITÁL
27. 11. 17.30 HUSITI
27. 11. 20.00 THOR: TEMNÝ SVĚT
28. 11. 17.30 KŘÍDLA VÁNOC
28. 11. 20.00 KONZULTANT
29. 11. 17.30 LETADLA 3D
29. 11. a 7. 12. 20.00 ŽIVOT ADÉLE
30. 11. 16.00 CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
30. 11. 17.30 THOR 3D
30. 11. 20.00 KŘÍDLA VÁNOC
3. 12. 19.00 ODHALENÝ PŘÍSTAV
4. 12. a 7. 12. 17.30 KŘÍDLA VÁNOC
4. 12. 20.00 JEN 17
5. 12. a 11. 12. 17.30 POZDRAVY ZE
SPERMABANKY
5. 12. 20.00 GRAVITACE 3D
6. 12. 17.30 OGGY A ŠKODÍCI
6. 12. 20.00 THE QUEEN: HUNGARI-
AN RAPSODY
7. 12. 16.00 CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU

Jídelnou se nesly árie i populární písničky
Duo Kondor přijelo se svým hudebně zábavným pořadem do Domova seni-
orů Dobřichovice. Kromě písní populárních zazněly i písně lidové, které si s
chutí zazpívalo také publikum. Písničky i operní árie střídala různá kouzla,
vše bylo okořeněno humorem. Milé odpoledne rychle uběhlo.
O týden později jsme se mohli zaposlouchat do vážných melodií. Se student-
kami pražské AMU k nám zavítal profesor Jaroslav Šaroun, známý klavíris-
ta a dlouholetý člen České filharmonie. Na programu byly skladby Dvo-
řáka, Schuberta, Brahmse a dalších. Naší jídelnou zněly árie v italštině,
němčině i latině. Děkuji panu Šarounovi i studentkám za krásný zážitek a
čas, který nám téměř pravidelně, už třetí rok, věnují. Vždy bez nároku na ho-
norář. Martina Kálalová, Domov seniorů, Dobřichovice

Tip na vánoční dárek? Nové CD kapely TŘEHUSK 
Nikdy mně nezněly ty všeradský zvony

Na albu najdete skladby:
Náš císař pán, Ku Praze je
cesta dlouhá, Nikdy mně

nezněly ty všeradský
zvony, Slunko jasné 

za černými mraky, Bílý 
kvíteček, Já jsem ten
synáček marnotratný, 
U malýho vokýnka, 
Žádnej, žádnej neví,

Holubinka, V Pohořelci
jsou kasárna, Když jsem

šel od vás, Ten všeradskej
kostelíček, Pětatřicátníci aj.

CD si můžete objednat na: 724 135 824 i trehusk@nasenoviny.net,
k dostání je v prodejnách: POGRR Řevnice, drogerie Řevnice,
domácí potřeby U Jelínků Řevnice, Hobbymarket Eso Lety...

Tipy NN
* Besedu s astroložkou Alitou Zau-
rak o aktuální situaci lidstva a kaž-
dého z nás i o zkušenostech s výkla-
dem horoskopu hostí 28. 11. od 18.00
Čajovna Cherubín Řevnice. O den
později, 29. 11., v čajovně od 18.00
zahraje etnoskupina Výplach. (help)
* Představení Mocad(r)ámy sehraje
29. 11. od 19.00 v Kulturním sředis-
ku U Koruny Radotín banskobystric-
ké Bábkové divadlo Na Rázcestí.
Stejný soubor v Radotíně uvede i dvě
hry pro děti: 28. 11. od 9.00 a 10.15
Dobrú chuť, vlk a 29. 11. od 10.00
AKVAbatoláRIUM, unikátní inter-
aktivní představení pro batolata od
10 měsíců do 3 let. Dana RaDová
* Beseda s cestovatelkou Věrou Ve-
selou o jejím putování do Ugandy se
koná 29. 11. od 19.00 v klubu U Emy
Lhotka. Den nato, 30.11., na stejném
místě od 20.00 koncertuje kapela
Baťa a Kalábův něžný beat. (pef)
* večer věnovaný císaři a králi Kar-
lu IV. nazvaný Knížecí zrcadlo mů-
žete prožít 29. 11. od 19.00 v zámku
Dobřichovice. (vlc)
* Koncert pražské  kapely  Chaotic
hostí 29. 11. od 20.30 Club Kino
Černošice. Vstup 100/130 Kč.  (pab)
* Házenkářská zábava se koná 30.
11. od 20.00 v Lidovém domě Řev-
nice. Hrají Petrovi natěrači.       (pef)
* orchestr Zatrestband bude hrát
na 18. mostovém plese, který se us-
kuteční 30. 11. od 20.00 v hale Bios
Dobřichovice. Od 22.00 vystoupí
The Backwards, v programu je i
ukázka skákání přes švihadla. (ak)
* Maďarská jazzová »princezna«
Veronika Harcsa zazpívá 30. 11. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. (pab)
* výstava Z historie Horních Mok-
ropes je do konce listopadu přístup-
ná v čítárně knihovny Všenory. (sah)
* Předvánoční prodejní výstavu
hostí 30. 11. od 11 do 22.00 a 1. 12
od 11. do 17.00 Česká hospoda v
Hlásné Třebani. (pef)
* Hudebně-divadelní představení
pro děti s názvem Nešišlej můžete
navštívit 1. 12. od 16.00 v sále Clubu
Kino Černošice. (vš)
* vernisáž prodejní výstavy obrazů
malířky Lucie Martiškové se usku-
teční 4. 12. od 19.00 v kavárně Do-
mečku Řevnice. Výstava potrvá do
20. prosince.                                   (šah)
* Frašku Sladké tajemství uvede 4.
i 15. 12. od 19.30 v pražském diva-
dle Na prádle Dobřichovická diva-
delní společnost. V hlavních rolích
Jiří Šafránek, Karel Král a Jolana
Voldánová. Vstupné 250 Kč.     (kas)
* vánoční koncert ženské vokální
skupiny Yellow Sisters se uskuteční
6. 12. od 20.00 v Clubu Kino Černo-
šice. (vš)
* Mikulášská zábava se koná 7. 12.
v hostinci U Barchánků Mořinka.
Od 16.00 se budou bavit děti, za kte-
rými přijde Mikuláš, čert a anděl. Od
20.00 zahraje dospělým kapela Pre-
mium band. Vstupné 100 Kč.    (kas)
* Instrumentální trio kytaristy Pet-
ra Henycha vystoupí 7.12. od 20.00
v Clubu kino Černošice. Jako host
zahraje kapela High Gain.             (vš)

ZDRAVÍM. Tomáš Bím na vernisáži výstavy svých obrazů. V pozadí Helena
Rytířová. Foto Karel GreGor

Klíma chystá křest 
Dobřichovice - Křest své nové knihy
Advokát a jeho Pán chystá známý
reportér, scénárista a muzikant Josef
Klíma z Dobřichovic.
„Je to takový psychothriller o tom,
co se stane, když se pohádá známý a
veleúspěšný advokát se svým klien-
tem, velkým mafiánem a vypukne
mezi nimi válka,“ přibližuje autor
stručně obsah s tím, že kniha hledá
odpovědi na některé v současnosti
velmi aktuální otázky. „Kdo vyhra-
je? Co je silnější? Sofistikovaná int-
rika, nebo brutální síla? A hlavně -
kdo tu dnes vládne? Mafiáni, nebo
jejich právníci...?“ (pef) Kino bude znovu otevřeno 7. prosince
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Všeradův kurýr

K tomu se přidává starost o zajištění
vánočních dárků pro všechny naše
blízké. Mix těchto faktorů nás pro-
měňuje v osoby nerudné a zpravidla
prudce startující na první »našlápnu-
tí«. Zastavme se alespoň na krátký
okamžik, zhodnoťme skutečný stav
věcí a určitě přijdeme na to, že to, co
jsme doposud nestihli, stejně již bu-
deme dohánět jen těžko. Že naše
blízké stejně jako dárky potěší i na-
še příjemné a srdečné chování.
Neříkám, že si naši blízcí nezaslouží
nějaký pěkný dárek, ale je dobré při
jejich výběru vědět, že hodnota pro
obdarovaného se nerovná ceně dár-
ku vyjádřené v korunách nebo jiné
měně. Hodnota dárků spočívá hlav-
ně ve vycítění vlastního přání obda-

rovávaného, pochopení stavu jeho
vnitřních potřeb a pocitů. Právě v
hledání potřeb toho druhého bychom
měli nacházet i vlastní radost a potě-
šení. Řekněme si, že mottem našich
letošních Vánoc bude hledání vzá-
jemného porozumění, klidu a lásky.
Vždyť není nic cennějšího, než
osobní spokojenost a vzájemné po-
chopení. Proto si nekažme adventní
čas malichernými spory a hádkami!  
Zastupitelstvo obce Všeradice sdělu-
je občanům, že veřejné zasedání se
bude konat 6. prosince od 18.00 v
hostinci Na Růžku. 
Přeji všem čtenářům klidný předvá-
noční čas. Bohumil STIBAL, 

starosta Všeradic

Snažíme se dohnat resty. Marně!
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ VŠERADICKÉHO ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 6. PROSINCE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 24/2013 (139)

SETKÁNÍ KRAJANŮ. Setkání českých krajanů z obce Gerník u Dunaje, kteří odešli z Rumunska a usadili se ve vlas-
ti svých prapředků, se konalo 23. 11. ve Všeradicích. Dorazilo na něj 120 hostů. Foto NN M. FRÝDL

»Toulavka« dorazila
do všeradické galerie
Všichni, kteří rádi sledují pořad
České televize o turisticky zajíma-
vých místech České republiky Tou-
lavá kamera, se mohou těšit na zají-
mavý díl z podbrdského regionu.
Tentokrát totiž »Toulavka« zavítala
do Všeradic, reportérka Patricie St-
rouhalová natáčela v místním Zá-
meckém dvoře a v galerii Magda-
leny Dobromily Rettigové. Další díl
oblíbeného televizního cyklu se
zaměřil právě na »pramáti českých
kuchařek«, která se ve Všeradicích
narodila. Že si Česká televize vyb-
rala pro natáčení právě Všeradice,
svědčí o tom, že je u nás mnoho zají-
mavého, co lze návštěvníkům nabíd-
nout a představit jim něco nového ze
života nejslavnější všeradické ro-
dačky. Na vysílání ze Všeradic se
budeme moci těšit ještě letos před
Vánocemi.          Sylva ŠKARDOVÁ,

Všeradice

U vánočního stromku
zatančí srbští krajané
Vánoční stromeček bude na nádvoří
Zámeckého dvora ve Všeradicích
slavnostně rozsvícen 7. prosince v
17.00. Přijďte si poslechnout koledy
v podání dětského sboru Muzikantík
z Osova, malých zpěváčků z mateř-
ské školy Všeradice nebo známé ka-
pely Třehusk. Jako zlatý hřeb pod-
večera se představí folklorní taneč-
ní soubor Česká beseda ze spřátele-
ného srbského města Bela Crkva.
Pro dospělé se bude podávat zdar-
ma grog či svařák, děti se mohou tě-
šit na sladkosti. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje
* 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)
* III. Mopeďácký bál pořádají 30.
11. ctitelé »malých« motocyklů ze
Svinař. V místní hospodě U Lípy od
20.00 zahraje country kapela Starý
koně. Vstupné 80 Kč. (mif)
* Výstava malíře Milana Eberla a
výtvarníka Františka Novotného by-
la ve všeradické galerii M. D. Ret-
tigové zahájena 14. 11. Přestože
Eberl, potomek slavného rodu hous-
lařů, vystavuje obrazy a Novotný
objekty, jejich díla mají k sobě vel-
mi blízko - spojuje je především
kladný vztah k hudbě a k ženám.
Výstava je přístupná do 15. 12. (syš)

SETKÁNÍ SENIORŮ. Tradiční setkání seniorů uspořádal 15. 11. Obecní
úřad Vižina. Ve středu 11. 12. se Vižinští zapojí do celorepublikové akce
Česko zpívá koledy. Od 18.00 u místního obecního úřadu vystoupí Muzi-
kantík a místní hudebníci. Jana FIALOVÁ, Vižina       Foto Kamil HRZAL

Poslední měsíc letošního roku se neúprosně blíží. My se stresem zjišťu-
jeme, co všechno jsme v uplynulém období nestihli, a marně se snažíme
tyto resty dohnat. 

Vižinští budou »s Českem« zpívat koledy



Svatý Martin přivezl mráz
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Tradiční svatomartinské posvícení v
Letech (viz NN 23/13) se vydařilo
zásluhou počasí, skvělého moderáto-
ra, vybraných kapel, nepodceněné
přípravy i nadšeného publika. Obec
zajistila zabijačkové dobroty, vařila
se polévka i guláš. Nechyběly kolá-
če, kremrole a spousta soutěží pro
děti i dospělé. Už od 10.00 byly za-
hájeny trhy, které byly bohatší než
obvykle, stánků bylo přes třicet. Ve
12 hodin začal vystoupením skupiny
Tango Band kulturní program. Ná-
sledoval Klíček a představení Leťán-
kova dramaťáčku, školinky Nona i
mateřské školky Lety. Aplaus si vy-
sloužily kapely Třehusk, Pilzner
Jazz Band i milý BourbonGrass.
Na náves dorazil i Martin na bílém
koni – přijeli hned dva koníci, snad
to nebude znamenat velký příval
sněhu! Oslavy moderoval oblíbený
DJ a Letovák Olda Burda, který
vyplňoval mezery mezi střídajícími
se kapelami soutěžemi v závodech

na konících, výrobou a házením bí-
lých husí (vlaštovek) i vědomostní-

mi otázkami o historii obce. Velké
veselí vzbudilo prokousávání se ob-

rovským koláčem ke zlaté minci.
Nejrychlejší účastníci byli odměněni
cenami – děti sladkostmi, dospělí
svatomartinským vínem či pečenými
husími stehny se zelím. Celé odpo-
ledne se děti mohly vyřádit ve vý-
tvarných dílnách školinky Nona,  ve
stanu zadnotřebaňského sdružení
Salto i u stánku Modrého domečku.
Pro zahřátí si přímo na návsi děti i
dospělí mohli péci jablíčka.
Zlatým hřebem byla dražba husy,
medu i obrovských koláčů. Husa by-
la vydražena za 2500 Kč, 5 kg medu
za 900 Kč, jeden koláč za 600, druhý
za 900 Kč. Výtěžek 4900 Kč dostala
letovská knihovna. Na závěr posví-
cení vyšel z návsi lampionový prů-
vod s cílem najít poklad svatého
Martina - truhlu plnou zlaťáků!
Díky všem, kteří se na zdárném prů-
běhu posvícení podíleli! 
Barbora tESAřOVÁ, starostka Letů

Na velký vánoční koncert se chystá
dětská lidová muzika Notičky z
Řevnic. Tentokrát si ke společnému
svátečnímu programu pozvala praž-
ský smíšený sbor Gospel Limited. 
Notičky a Gospel Limited si nejsou
cizí - v uplynulých letech se setká-
valy na Pražském hradě při rozsvě-

cení vánočního stromu. Na pódiu tak
mladí muzikanti spojí síly s třiceti-
členným sborem pod vedením Vác-
lava Třísky, jehož doménou je mo-
derní gospel, emotivní duchovní hud-
ba vycházející z černošské tradice.
„Zatímco v minulých letech jsme vy-
stupovali s nějakou muzikou, letos

muzikantskou část obstarají hlavně
Notičky. Diváci se mohou těšit na
skvělé pěvecké výkony a zajímavý
vánoční program,“ uvedla vedoucí
Notiček Lenka Kolářová.  Jak dává
tušit název koncertu Putování za
vánoční hvězdou aneb Vánoce letem
světem, zazní koledy z různých států
a kontinentů, speciálně upravené pro
tuto příležitost Alexandrem Skuti-
lem, Janem Martínkem a Josefem
Fialou. Koncert se koná druhou ad-
ventní neděli 8. prosince od 18.00 v
pražském kostele Sv. Šimona a Judy.

Pavla PEtROVÁ, Notičky, Leč

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2014

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 26/13 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 
si ho znovu objednat. NN do června 2014 vyjdou 13x, výtisk stojí 

7 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 
247 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat 

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

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní symbol: 011314.

Světec dostal od dětí

oříškovou buchtu
Svatý Martin přijel letos také do
Zadní Třebaně. Viděly ho děti z Ro-
dinného centra Babočka u Frydrichů
na zahradě. Přijel na bílém koni v
rudém plášti a přivezl košík burských
oříšků. Děti se s ním podělily o oříš-
kovou buchtu a zazpívaly písničku o
světle. O světle, které máme všichni
uvnitř a kterého je nám s přibývající
tmou a zimou stále více potřeba. O
Martinovi a jeho dobrém srdci vy-
právěla capartům i jejich rodičům
Štěpánka Trojská-Čížková, kterou
děti znají z hudebních dílen. Nechy-
bělo ani společné hodování a zpívá-
ní. Déšť sice zmařil původně pláno-
vaný průvod s lampióny, ale radost
ze společného setkání zkazit nedoká-
zal.  Jana JukLOVÁ, Zadní Třebaň

Notičky zahrají koledy z celého světa
NA LETOŠNÍ VÁNOČNÍ KONCERT SI MALÍ MUZIKANTI POZVALI PĚVECKÝ SBOR

Řevnickému svatému Martinovi už
jsou 4 roky a podle stále větší účasti
je vidět, že do řevnického kulturního
dění skvěle zapadl. Letošní průvod
začal tradičně na plácku před poš-
tou. Poutníci se s rozsvícenými lam-
pióny vydali po trase vyznačené svíč-
kami a koňskými hlavami z papíru
kolem obchodního domu do Havlíč-
kových sadů a podél Moklického po-
toka k závorám. Na závěr procházky
se všichni shromáždili na Palackého
náměstí, kam po chvíli dorazil svatý
Martin na koni. Přivezl s sebou vyp-
rávění o legendárních skutcích a sva-

tomartinské tradici i dva velké koše
plné sladkých rohlíčků, po kterých se
jen zaprášilo. „Děkuji maminkám,
babičkám i dalším dobrovolnicím, jež
rohlíčky napekly. Kdybychom pekly
samy, na všechny účastníky by se ne-
dostalo,“ uvedla zakládající členka
sdružení Pikolín Kateřina Šupáčko-
vá. Díky Martinovým pomocnícím
(Hana a Ida Kubrichtovy) se děti mo-
hly povozit na koňském hřbetu. Takže
zářily nejen lampiony, ale také ra-
dostné oči děti. V noci pak, jako
předzvěst blížící se zimy, začalo mrz-
nout.     Lucie BOxANOVÁ, Svinaře

Tisíce z dražby putovaly do knihovny
TŘINÁCTÉ SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ V LETECH SE VYDAŘILO DÍKY POČASÍ I NEPODCENĚNÍ PŘÍPRAV

KDO DŘÍV? Soutěž v pojídání koláčů. Foto NN M. FRÝDL

PŘIVEZL MRÁZ. Řevnický svatý Martin na bílém koni. Foto ARCHIV

CHYSTAJÍ SE NA KONCERT. Přípravy na vánoční koncert dětské muziky
Notičky jsou v plném proudu. Foto Pavla PETROVÁ
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Když jsme poprvé začali uvažovat o
vybudování naučných stezek, bylo
naším záměrem propojit pomocí no-
vé značené stezky Liteň s Karlštej-
nem kolem golfového hřiště na jed-
né straně a s Koněpruskými jeskyně-
mi, přes les, na straně druhé. Již bě-
hem prvních příprav jsme však došli
k závěru, že na území Litně, v Bělči
a Leči je spousta zajímavých míst,
jež si zaslouží pozornost a o jejichž
historii a vzniku nemají mnohokrát
povědomí ani místní. Proto nakonec
zvítězil záměr vytvořit čtyři naučné
stezky, které by návštěvníky proved-
ly po nejzajímavějších a nejkrásněj-

ších místech v našem nejbližším
okolí. Současně se vznikem nových
naučných stezek pro výletníky z
blízka i z daleka vznikla čtyři malá
dětská hřiště z přírodního materiálu. 
Bohužel, i když to někteří spoluob-
čané nemohou pochopit, není mož-
né, aby zařízení - především lavičky
- nahrazovalo scházející vybavení
vlakových zastávek, nebo aby dět-
ská hřiště byla umístěna uvnitř obcí.
Vidíme, že si je rodiče s dětmi i tak
brzy našli, a ačkoli byla ještě nedo-
končená, už je často využívali. Dou-
fáme, že tomu tak bude i nadále. 
Naše obecně prospěšná společnost
Ateliér Svatopluk, o. p. s., jako rea-
lizátor projektu, získala ve spoluprá-

ci s občanským sdružením Region
Karlštejnsko, o. s. na projekt Naučné
stezky Liteň dotaci ze SZIF z Prog-
ramu rozvoje venkova. Věříme, že
se nám podaří v příštích letech stez-
ky rozšířit a propojit Liteň s ostatní-
mi naučnými stezkami v Koněpru-
sích a Karlštejně.     
Rád bych poděkoval všem, kteří při-
spěli, ať už prací, materiály, texty či
fotografiemi k realizaci našeho spo-
lečného záměru. Velmi jsme se sna-
žili nezapomenout na žádné důleži-
té, historicky či jinak zajímavé mís-
to, je ale jisté, že by bylo stále co do-
plňovat a vylepšovat. 

Jan HavElKa, 
ateliér Svatopluk, liteňPři diskotéce zkoušeli

na Vánoční akademii
Na dvoudenní výlet do Všeradic se
vypravila 5. třída liteňské základní
školy s učitelkou Marcelou Murári-
kovou a Helenkou Navrátilovou.
Než jsme se ubytovali, hráli jsme
společenskou hru Kruh důvěry. Poté
jsme se ubytovali v penzionu, který
je pojmenován po Magdaleně Dob-
romile Rettigové, a byl oběd. Po od-
poledním klidu jsme šli na minigolf
před penzionem. Když jsme dohráli,
učili jsme se zdravovědu a dokončo-
vali kruh důvěry. Po večeři jsme se
převlékli a šli na diskotéku, při
které jsme zkoušeli na Vánoční aka-
demii. V deset hodin byla večerka. 
Ráno v půl osmé byl budíček a malá
rozcvička s Helenkou. Po snídani
jsme si dobalili zavazadla a šli uklí-
zet společnou místnost. Učili jsme
se, jak se chovat ve společnosti. Po
oběde jsme šli na vlak. Děkujeme
všem, kteří tento výlet zařídili.

Nela MacouNová,
Karolína hoŘejŠí, 5. třída ZŠ liteň

Setmělé ulice 
rozzářily lampiony
bělečských dětí
Jako každý rok se v malé ves-
ničce Běleč sešlo zkraje listo-
padu dvacet dětí, aby rozzářily
ulice lampiony. Na cestu jsme
vyrazili už za soumraku, v pět
hodin odpoledne. Vedle běleč-
ského kravína se nachází pom-
níček významných osobností
pocházejících z obce. Je tradi-
cí, že se při lampionovém  prů-
vodu, který vede napříč celou
vesnicí, zapálí na pomníčku
svíčka na památku všech ze-
snulých. Letošní procházka se
velmi líbila, takže doufáme, že
se příští rok sejdeme minimál-
ně v tak v hojném počtu, jako
tentokrát. V průvodu bychom
měli jít nejen s lampiony, ale
nově i v kostýmech. Tak na-
shledanou za rok. 

veronika hájKová, Běleč 

Liteň má nové stezky i hřiště
ATELIÉR SVATOPLUK HODLÁ PROPOJIT STEZKAMI LITEŇ S KONĚPRUSY I KARLŠTEJNEM

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      12/2013 (24)                

POLICIE VE ŠKOLE. V pátek 15.
11. se v tělocvičně liteňské školy dě-
ly podivné věci. Neskákalo se, nebě-
halo, necvičilo se na nářadí, ani
jsme nehráli žádnou hru. Pan Ma-
coun zprostředkoval žákům 1. tříd
setkání s mluvčí Policie ČR. Žáci se
dověděli, jak mají správně přechá-
zet vozovku, jak má vypadat vybave-
né jízdní kolo, jak se zachovat v ne-
bezpečných situacích. Oliver Beau-
fort a Sára Hlinovská se na chvilku
proměnili v policisty a předvedli po-
licejní oblečení i pomůcky, které po-
licisté používají – obušek a zastavo-
vací terč. Žáci dostávali otázky a za
správné odpovědi obdrželi obrázky.
Na závěr všichni získali omalovánky
s dopravní tematikou a udělali si
otisk ruky. Panu Macounovi patří
poděkování.     Dagmar Karlová,

lenka Říhová, ZŠ liteň
Foto Dagmar Karlová

S žáky liteňské školy často navště-
vujeme  divadélka v liteňské školce.
Na představení chodíme rádi - děti
se potkají se svými bývalými spolu-
žáky a učitelky ve školce zkontrolu-
jí, o kolik holky a kluci zase povy-
rostli. Také máme rádi pohádky, i v
hodinách si je vyprávíme, poslou-

cháme, kreslíme, dramatizujeme.
Tentokrát jsme zkusili něco jiného.
Děti z 1., 2. a 3. třídy se vydaly do
Berouna na pohádku Sněhurka na
ledě, kterou si připravili členové TJ
Kraso Beroun. Pro děti to byl zcela
nový zážitek, když viděly led plný
bruslících kytiček, zajíčků, stromů,

ptáčků a trpaslíků. Samozřejmě ne-
chyběla ani Sněhurka, zlá královna a
princ. Po pohádce následovalo exhi-
biční vystoupení. S programem jsme
byli spokojeni a věříme, že pro žáky
byl i vhodnou motivací, jak mohou
trávit svůj volný čas. 

Dagmar Karlová, ZŠ liteň

LiteňskéOKÉNKO

Led byl plný kytiček, zajíčků a trpaslíků

SNĚHURKA A SPOL. Liteňské děti viděly představení Sněhurka na ledě.  Foto Dagmar Karlová
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Školáci kouzlili, vyráběli mýdla
VÝTVORY LITEŇSKÝCH DĚTÍ SI BUDETE MOCI KOUPIT NA ADVENTNÍM JARMARKU
Žáci i učitelé liteňské základní školy
se těší na Vánoce a pilně se připra-
vují na akce, které nás letos ještě če-
kají. Nyní nás plně zaměstnává vý-
roba krásných věcí, které chceme
nabídnout k prodeji na trzích v rámci
Karlštejnského adventu a pak v Lit-
ni, když se bude rozsvěcovat strom
před školou. Se sedmáky jsme se pu-
stili do výroby mýdel a pozvali si na
pomoc Evu Kolandovou. 
Nejdříve jsme se na hodinu spolu za-
vřely do kuchyňky, kde jsme připra-
vovaly louh. K tomu jsme žáky radě-
ji nepustily... Těm začala dvouhodi-
novka vaření, jak jsou zvyklí. Jen
kromě zástěry měli mít pro jistotu i
ochranné rukavice. V kuchyňce jsme
se seskupili kolem stolů, kde byly
připravené suroviny. Destilovaná
voda, glycerín, bylinky, esence, bar-
viva, na plotně se rozehříval sluneč-
nicový olej se sádlem, na okně chla-
dl louh, na stolech byly připravené
silikonové formičky. Eva nás sezná-
mila s postupem výroby a pak už
jsme se pustili do práce. Někdo dro-
lil bylinky: heřmánek, levanduli, mě-
síček... Byly řádně usušené, šlo to

lehce a krásně to vonělo. Někdo roz-
míchával barvy v glycerínu. 
Mezitím jsme s Evou opatrně smí-
chali louh (připravený z destilované
vody a hydroxidu draselného) s roz-
puštěným tukem. Po jeho zchladnutí
jsme jej míchali a na pomoc vzali i
ruční mixer, šlehač. Míchali jsme tak
dlouho, až mýdlo získalo konzisten-
ci pudinku. Pak jsme začali kouzlit s
barvami. Mýdlo, které nyní vypada-
lo jak tekuté nažloutlé cosi, jsme
rozlili do větších mističek.  Do nich
jsme přidávali barvy rozmíchané v
glycerínu. Žlutá je citronová s mě-
síčkem, fialová je levandulová s le-
vandulí, světle zelená je mátová,
tmavě zelená je se zeleným jílem a
pomerančem, hnědá je heřmánková
s květy heřmánku, červené mýdlo je
violkové. 
Pak jsme lili a kombinovali barvy ve
formičkách. Většina mýdel bude ží-
haných. Naplněné formičky jsme
uložili na skříň, kde dva dny tuhly a
nyní, po vyklopení budou minimál-
ně dva týdny (bylo by lepší tři) zrát. 
Jak mýdla vypadají, jak voní? To
jsme sami zvědaví. Máme je ve tva-

ru dinosaurů, bonbonů, veverek, sr-
díček, rybiček, báboviček i kytiček.
Každý z nás si odnese mýdlo domů,
část jich je určena na adventní jar-
mark 1. 12. v Karlštejně a Litni. Bu-
dete-li mít chuť, můžete si naše by-
linková mýdla koupit. Nebudete li-
tovat. Recept z bezpečnostních důvo-
dů (práce s louhem) nepřikládáme.
Martina VÁclaVKOVÁ, ZŠ liteň

Svatomartinské posvícení v Korně
bylo letos velice slavnostní. Zahájilo
ho vysazení stromu, který by měl v
obci symbolizovat klid a pohodu. St-
rom, který zasadili místní občané za
pomoci dětí, bude rozsvícen první
adventní neděli.
Součástí posvícenských oslav bylo
také vysvěcení nově zrekonstruova-
né kapličky. Starosta Karel Trojan
proslovem uvítal občany a Pavel
Šmolcnop na kapličce rozhoupal
zvon. Mši vedl liteňský farář Robert
Hanačík v doprovodu zpěváků. Kap-
lička byla postavena v roce 1883 a o
tři roky později byla vysvěcena ke
cti českého patrona Sv. Václava.
Po mši jsme se přemístili občerstvit
a zahřát do nově zrekonstruovaného
společenského domu. Zde se večer
konala tradiční posvícenská zábava.
Letos výjimečná tím, že byla neku-
řácká, což ocenila většina hostů.
Před večerní zábavou byl pro děti
připraven lampionový průvod. Zúča-
stnilo se ho šestnáct capartů, což je

na tak malou vesnici až překvapivě
hodně. S lampiony děti obešly obec,
u pohádkových postaviček plnily
úkoly. Na závěr si každý našel po-
klad. Rodiče i děti si to moc užili a
těší se na další společné akce.

Kateřina JíchOVÁ, Korno

Strom symbolizuje klid a pohodu ve vsi
SOUČÁSTÍ POSVÍCENSKÝCH OSLAV V KORNĚ BYLO VYSVĚCENÍ ZREKONSTRUOVANÉ KAPLIČKY

VYRÁBĚLI MÝDLO. Před samotnou výrobou mýdel bylo potřeba nadrobit
bylinky...          Foto Martina VÁClaVKOVÁ

Aktuality z Litně i okolí
* Kurz keramiky pro dospělé se
koná 6. 12. od 17.00 nebo od 20.00
v klubovně Domečku Liteň. Cena
dvou až tříhodinového kurzu je 200
Kč, zájemci se mohou hlásit u Jany
Krtkové na tel.: 603 536 700. (ek)
* Děti budou s keramikou v liteň-
ském Domečku pracovat 8. 12. od
14.00 do cca 16.00. Účast můžete
potvrdit opět u Jany Krtkové, cena
je 100 Kč. Eva KNOPOVÁ
* Zimní pobyt na chatě Slovanka v
Jizerských horách pod názvem Fil-
mové hvězdy na sněhu pořádá od 8.
2. od 15. 2. 2014 Domeček Liteň.
Čeká nás lyžování a snowboar-
ding ve ski areálu Severák, celotý-
denní filmová hra, tvořivý program
v době volna, koulování, bobová-
ní... Věnovat se budeme i umění bě-
žeckého lyžování a vyzkoušíme
chůzi na sněžnicích. Cena bez ski-
pasu je  4.780 Kč, závaznou přihláš-
ku a zálohu 1.500 Kč je nutné zaslat
do 20. 12. Informace na tel.: 723
787 633.                  Eva KNOPOVÁ
* Vůz Renault Clio stojící před do-
mem ve Měňanech poškodil nezná-
mý vandal. Vytrhl zámek předních
dveří, vnikl do auta, otevřel si, de-
montoval a ukradl přední kapotu.
Majitel má škodu 25.000 Kč.   (mif)
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U KAPLIČKY. Účastníci lampionového průvodu před zrekonstruovanou kap-
ličkou v Korně.           Foto Kateřina JÍCHOVÁ
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Proč chybí cesta pro pěší?
ČTENÁŘKA: ŽÁDÁM STAROSTY ŘEVNIC A ZADNÍ TŘEBANĚ, ABY SITUACI VYŘEŠILI

Souhlasím s článkem z Našich novin
z 30. 10., že cesta pro pěší mezi Řev-
nicemi a Zadní Třebaní chybí. Často
tuto trasu chodím a jsou 2 možnosti:
buď přes kopec po poli, nebo po sil-
nici podél železniční trati. Přes ko-
pec po poli se půl roku chodit nedá,

protože během jara a podzimu je zde
bahno, že se dá jít jedině v holin-
kách. Tuto cestu  doporučuji jen v zi-
mě nebo v létě. Na silnici podél že-
lezniční trati je rychlost mezi obcemi
neomezena, platí zde 90 km/hod. a
zatáčky zde jsou nepřehledné. Vždy,

když tudy jdu, mám opravdu strach.
Dopravní značka s označením obce
by se měla  posunout směrem ven,
aby odpovídala současnému stavu
začátku obce - za značkou se nachá-
zejí obytné domy, chaty a v zatáčce
je ještě železniční přejezd, kde se
odbočuje k chatám u vody.  Rychlost
by se zde měla omezit z 90 km/hod.
na 40 km/hod. 
Když se našly peníze na cyklostezku
v Poberouní, proč se  nenajdou pení-
ze na cestu pro chodce mezi obcemi
vzdálenými asi 1 km - obyvatelé Tře-
baně chodí do Řevnic na nákupy a
Řevničtí zase na procházky do Tře-
baně. Žádám starosty obou obcí, aby
situaci řešili a ve spolupráci i vyřeši-
li. Aby ke spokojenosti svých obča-
nů zřídili cestu pro pěší, kde bychom
mohli pohodlně a bezpečně chodit
celý rok třeba i s dětským kočárkem.

Jana WágNErová, řevnice

Z našeho kraje 
* Pošta v Zadní Třebani bude z pro-
vozních důvodů uzavřena 29. 11. a
27. 12.                       (pef)
* Adventní trhy se konají 30. 11. od
10.00 v areálu zámku Dobřichovice.
V 17.00 oblohu nad zámkem prozáří
18. mostový ohňostroj.                (vlc)
* Adventního odpoledne se můžete
zúčastnit 30. 11. od 14.00 v  Klubu U
Emy Lhotka. Těšit se můžete na tvo-
řivé dílničky, zdobení perníčků, háč-
kované ozdoby... (led)
* Dočasné muzeum veškerého soc-
hařství bude ve starém skladišti na
nádraží Řevnice slavnostně otevřeno
30. 11. v 16.00. O hudební doprovod
se postarají žáci ZUŠ Řevnice a DJ
Revival. Otevřeno bude každou prv-
ní a poslední neděli od 14 do 15.00
hodin. Ivana JuNKová
* výstava Květinové dekorace je do
1. 12. k vidění v sále Dr. Fürsta Dob-
řichovice. Uvidíte dekorace ze suše-
ných a umělých květin, svíčky,
dárky, vánoční výzdobu...            (vlc)
* Adventní věnec si můžete vyrobit
1. 12. od 10.00 v hospodě U Zrzavé-
ho paviána Halouny. Zajistíme chvo-
jí, korpusy, drátky, přírodniny, svíčky
si přineste.    Lenka DvořáKová
* Mikulášská veselice pro děti se
uskuteční 1. 12. od 16.00 v restaura-
ci MMX Lety. (bt)
* Mikulášské nadělování se usku-
teční 4. 12. od 17.00 v sokolovně
Hlásná Třebaň. (pef)
* Elektřina bude 6. 12. od 7.30 do
15.30 vypnuta v celé Hlásné Třebani
i na Rovinech v ulicích Pod Černou
Skálou, Formanská, Rovinská, K
Černé Skále, Buková, Dubová, Cha-
tařská, Údolní, Letovská a Řevnická.
Proud 6. 12. v tutéž dobu nepůjde ani
v Zadní Třebani. (pef)
* Charitativní akce Koláče pro Ná-
ruč začíná 6. 12. Odpoledne do 19.00
(a v sobotu do 9.00) budeme v Mod-
rém domečku Řevnice vybírat kolá-
če, dorty i další pečivo, které budeme
prodávat 7. 12. na řevnickém vánoč-
ním trhu. Výtěžek z akce podpoří za-
městnávání lidí s hendikepem.   (šah)
* Strom splněných přání pro Dětský
domov Lety a Nadaci Kuře je do 23.
12. instalován v dobřichovické res-
tauraci Zámecký had. Přijďte »od-
strojit« stromeček ověšený obálkami
a splnit přání dětem, které nebudou
na Vánoce v kruhu rodinném.      (vlc)

Královský advent
Karlštejn, náměstí, 1. 12.
10.00 – Zahájení stylového jarmarku
11.00 – 17.00 Kulturní program:
- historický průvod s královnou 
- naražení soudku s pivem Karlíček
- šermíři Alotrium a Reginleif
- taneční skupina Proměny, kapely
Kapičky, Čenkomor a Třehusk
- ZŠ Karlštejn, ZŠ Liteň, Domeček
- Vánoční hra
- soutěž o nejlepší převlek anděla,
předčasná Mikulášská nadílka
- rozsvěcení vánočního stromku
- loučový průvod, metači ohně
Speciální host: Pavel ZEDNÍČEK

Chodci byli v ohrožení
Přibližně od začátku listopadu zača-
la firma ENERGON Dobříš s výko-
povými pracemi v Pražské ulici v
Řevnicích. Výkop se postupně rozší-
řil po celé délce ulice mezi křižovat-
kami s Nádražní a Tyršovou a vyřa-
dil z provozu chodník. Tím se stalo,
že se přechod pro chodce stal zhru-
ba uprostřed tohoto úseku nepouži-
telným - na jedné straně ulice končí
ve vozovce. Každé ráno tudy proudí
chodci, hlavně děti od vlaku do ško-
ly; přechod je v tomto místě nezbyt-
ný k překonání frekventované komu-
nikace. Od této chvíle tedy chodcům
včetně dětí nezbylo než přejít po pře-
chodu a poté pokračovat po vozovce
několik desítek metrů proti proudu
aut, včetně nákladních. 
Zdálo se mi, že by situace šla řešit.
Napadlo mě, že by stačilo posunout
dočasně přechod o kousek dál, do
místa, kde lze přejít, či nasadit poli-
cistu na ranní půlhodinu, kdy jdou
děti do školy. Nedalo mi to a trochu
jsem pátral:  Dle sdělení stavebního
úřadu města Řevnice je za dopravní
opatření během stavby zodpovědný
její zhotovitel. Proto SÚ 12. 11. vy-
zval zhotovitele k předložení do-
pravních opatření odsouhlasených
Policií ČR. To se stalo 14. 11., poté
byla opatření postupně realizována
a dokončena 21. 11., kdy se na silni-
ci konečně objevily dva »provizorní
přechody«. Pokud jde o přítomnost
policisty, dle sdělení starosty Řevni-
ce nemají Městskou policii a  tedy to
nelze zajistit. (Za rohem má sídlo
Policie ČR, ale ta zřejmě je pro ten-
to účel nevyužitelná, patří do jiného
vesmíru...)
Sečteno, podtrženo: k zajištění nut-
ných dopravních opatření došlo více
než 3 týdny po začátku stavby a celé
ty 3 týdny docházelo ke každodenní-
mu ohrožování bezpečnosti chodců
včetně dětí. Co je horší, vypadá to,
že všem odpovědným to bylo jedno a
k nápravě došlo zřejmě až v reakci
na stížnosti. Napadá mě, jak to asi
funguje v případě záležitostí, které
nejsou bezprostředně na očích všem
každý den v centru města? 

Tomáš HaňKOVsKÝ, řevnice

Kraj chystá nový most
Co je nového v naší obci? Provizorní
most přes Bělečský potok v Zadní
Třebani je zkolaudovaný. Kraj při-
pravuje projekt mostu nového, do
konce roku by mělo být vydané sta-
vební povolení a na jaře se zřejmě
začne stavět. Stavba by měla trvat
maximálně čtyři měsíce – po tuto
dobu se bude muset jezdit objížďkou
přes Řevnice a Svinaře.
Projekt výstavby kanalizace jde podle
plánu. Ještě před Vánoci bude pode-
psaná smlouva s firmou, která má na
starost výběrové řízení, následně bu-
de výběrové řízení na dodavatele stav-
by vyhlášeno. Věříme, že na jaře se s
výstavbou kanalizace začne.
Obecní úřad hledá zájemce o provo-
zování Společenského domu. Více in-
formací je k dispozici na OÚ.
V neděli 1. 12. se bude od 16.00 na
návsi zdobit vánoční stromek. Přijďte
se pobavit se sousedy a třeba i přine-
ste něco dobrého na ochutnání. Zváni
jsou děti i dospělí. V sobotu 7. 12. od
16.00 se bude konat Mikulášská be-
sídka ve Společenském domě. Na děti
čekají hry a tvoření, přijde Mikuláš
se svou družinou.
Hezký advent bez stresu a nepohody
přeje Lucie PaLičKOVÁ, 

starostka Zadní Třebaně

V klubovně budou vyrábět adventní věnce
Adventní dílny pořádá Klubovna v Sokole Řevnice. Ve středu 27. 11. bude-
me od 9.00 i s malými dětmi vyrábět adventní věnce. Kdo nestihne tento ter-
mín, má možnost i 29. 11. od 15.00. Cena za věnec je 200 Kč. Poskytneme
vám korpusy, chvojí, drátky, přírodniny, jen svíčky si přineste svoje, nejsou
zahrnuty v ceně. V pátek 6. 12.budeme od 15.00 společně vyrábět vánoční
ozdoby a přání, 13. 12. pak také od 15.00 zdobit perníčky a péct vánoční
cukroví. Cena vstupu je 70 Kč. V prostorách kina/Sokola Řevnice také mů-
žete nechat vyfotografovat sebe a své děti. Profesionální fotografka Katka
Sýkorová Seifertová zde bude snímky pořizovat 27. 11. od 10.00 do 16.00. 

Lenka DVOřÁKOVÁ, řevnice

Muzeum betlémů Karlštejn se na ad-
vent připravilo stylově: výstavou Čes-
ké pohádky z perníku. K tradičním
perníkovým betlémům přibyla auto-
rská výstava perníkářky Mileny Dr-
balové, která vytvořila sérii trojroz-
měrných objektů i perníkových ob-
razů podle klasických pohádek. Za-
tím největší ohlasy mají pohádky O
červené Karkulce i Sněhurka a sedm
trpaslíků. U perníkových výstav má-
me vždy největší starost, aby děti
odolaly a nesnědly exponáty dříve,
než výstava skončí. České pohádky z
perníku končí po Třech králích. Drž-
te nám palce! Romana TRešLOVÁ,

Muzeum betlémů Karlštejn

Muzeum zve na pohádky z perníku

DRACI NA VRÁŽCE. Třicet nadšenců s draky se sešlo 24. 11. na kopci Vráž-
ka mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi, kde Naše noviny pořádaly tradiční dra-
kiádu. Některé výtvory létaly pěkně vysoko, nejdéle se na obloze udržel drak,
se kterým dorazila Sandra Kosařová. (pef)                    Foto Petra FRÝDLOVÁ

VÍTĚZNÉ LETY. Silně obsazený halový turnaj přípravek, který se konal 24.
listopadu v Jesenici u Prahy, vyhráli v konkurenci šesti družstev malí fotba-
listé Letů. Foto NN M. FRÝDL
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výroba a tisk
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obálek
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Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V pátém
dílu přijela na první poválečný slet
Sokolů tetička z Ameriky.        (NN)

Svoji maminku už teta nezastihla
mezi  živými  a teta Aninka, která se
na svoji sestru tolik těšila, zemřela  v
nemocnici po těžkém žlučníkovém
záchvatu ještě před jejím odjezdem z
vlasti  do Ameriky. Pro tetu Lojzič-
ku to byla těžká rána - byly obavy,
jak se s tím dokáže vyrovnat...  
Teta Aninka byla krásná žena, hráva-
la v ochotnickém divadle, měla ne-
všední hlas a dovedla okouzlit svou
přítomností. U nás doma byla asi tři-
krát - cestování bylo náročné na čas,
měla tři děti a měla o co pečovat. S
dětmi jí podle potřeby pomáhala ba-
bička skutečská. Byla o dva roky
starší než můj tatínek, její bratr. Ode-
šla, když jí bylo čtyřicet šest. Zůstaly
po ní tři děti:  Alenka (l8 let), Vlaď-
ka  (l4) a Miloš  (l6).   
Já jsem do Skutče přijela poprvé,
když mi bylo jedenáct; maminka s
malým Jeníkem zůstala doma, na
pohřeb jsme jeli s tatínkem a s Evič-
kou. Byla to dlouhá cesta do Pardu-
bic a odtud dalším vlakem na Sku-
teč. Tatínek nám cestou řekl, že ba-
bičku už nic nebolí ani netrápí, že
odpočívá ve svatém pokoji. Když
jsme se v pozdním odpoledni  dosta-
li do domu, kde babička po léta žila,
uvítala nás teta Aninka a zavedla nás

do pokoje.  Babička ležela v rakvi  a
vypadala jako živá; na hlavě měla
černý šátek, byla ustrojená do čer-
ných šatů, ruce ovinuté růžencem.
Zdálo se mi, že musí každou chvíli
vstát a sednout si s námi u stolu. Na-
večer jsme šli k dědečkovi, byl tam
pro nás připravený nocleh a večeře.
Druhý den po snídani jsme šli s ta-
tínkem do babiččina domu. Tam už
se sešlo plno lidí, byl tam i pan farář
s ministranty, tetička v černém,  klo-
bouk s černým závojem ležel připra-
vený na zastlané posteli. Scházeli se
sourozenci a příbuzní. Někdo se ze-
ptal, jestli má babička uvázaný šátek
tak, jak byla zvyklá, aby ji to vázání
v hrobě netlačilo. Vybídli nás: „Roz-
lučte se s babičkou, polibte ji na če-

lo!“ Políbila jsem ji a zdálo se mi, že
líbám chladný kámen. Potom zakry-
li rakev víkem a odnesli ji do ověn-
čeného pohřebního vozu. Modlitby
na rozloučenou, písně, průvod se řa-
dil  za rakví, my děti jsme šly jako
první, za námi ostatní příbuzenstvo,
muzikanti a pan farář s ministranty.
Přímo před očima jsem měla veliký
věnec, na širokých, černých stuhách
bylo napsáno zlatým písmem: Pos-
lední sbohem mé drahé ženě! Na-
padlo mě, kolikrát si sbohem dali,
než se spolu rozžehnali.
Průvod se ubíral do Vrbatova Kos-
telce a já jsem věděla, že ten krásný
věnec se zlatým nápisem je od dě-
dečka.  V kostele byla ještě sloužena
mše za babičku Boženu Vamber-
skou. Pan farář se modlil, muzika
hrála, ministranti vyzváněli. Na kon-
ci pobožnosti vzali nosiči rakev, od-
nesli ji na hřbitov a spustili do hro-

bu. Zpěváci zpívali, pan farář vykro-
pil hrob svěcenou vodou a nejbližší
členové rodiny házeli hlínu na rakev.
Hrobník pak jámu zasypal, rozložil
na ni květiny, věnce i kytice a bylo
po pohřbu. A já se nemohla zbavit st-
rachu, co si babička počne až se pro-
budí a nebude mít sílu dostat se ven.
Rozbolela mě hlava a bylo mi těžko.
Ani nevím, jak jsme se dostali ze hř-
bitova zpátky do Skutče, snad nás
někdo svezl vozem. U tetičky se se-
šla celá rodina, strýcové a tety, které
jsem nikdy předtím neviděla. Hovo-
řilo se o dávných rodinných událos-
tech i o příbuzných, kteří už nežili a
za kterými teď odešla babička. Ni-
kdo netušil, že se za ní příští rok vy-
dá teta Aninka, a dědeček Antonín
Vamberský ji bude za půl roku násle-
dovat.  Dobře, že člověk neví, co mu
osud chystá.  (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Pan farář se modlil, muzika hrála...
VZPOMÍNKY OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 6)

AUTORKA PAMĚTÍ. Anna Vraná. 
Foto Martina KÁLALOVÁ

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz
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Listopad je posledním měsícem, na
který má Kynologický klub Lety na-
plánovány zkoušky z výkonu. Závo-
dy pořádají některé kynologické
organizace sice i v zimě, ale bývají
většinou jen ve dvou disciplínách -
poslušnost a obrana. Naše organiza-
ce pořádá dva závody za rok, jeden
jarní a jeden podzimní, období zimy
nám dává možnost natrénovat a při-
pravit psa na další sezonu, která zač-
ne následující rok v březnu nebo v
dubnu. 

Na listopad jsme měli naplánované
jedny zkoušky z výkonu. Ty se ale
bohužel nakonec kvůli změně termí-
nu z popudu nadřízeného Českého
kynologického svazu  pro nedosta-

tek rozhodčích na námi požadovaný
termín nekonaly. Na původně stano-
vený termín jsme měli zájemce, av-
šak z důvodů již zmíněné změny ter-
mínu zájemci odpadli. V letošním

roce to byly už druhé zkoušky, které
jsme museli zrušit - ty první se měly
konat v červnu, kdy nás zasáhla po-
vodeň. Snad se nám příští rok pove-
de ve zkouškách lépe než letos.
Zato kurzy pro štěňata máme stále
hodně naplněné, ba doslova přímo
nabité. Počasí nám sice už přeje mé-
ně než v říjnu, takže trochu poklesla
účast na nedělních kurzech, přesto je
majitelů s pejsky dostatek a noví stá-
le přibývají. 

Seminář se povedl
Přesto, že  jsme značně vytíženi, roz-
hodli jsme se uspořádat pro nové
členy a začátečníky tématický semi-
nář o pachových pracech, abychom
jim usnadnili se v této problematice
zorientovat, předvést praktické
ukázky a podělit se s nimi o zkuše-
nosti. Připravili jsme i krátké inst-
ruktážní video. 
Semináře, který se konal 16. 11., se
zúčastnilo dvanáct zájemců. Den se
vydařil, na to, že je polovina listopa-
du, bylo krásně, sluníčko svítilo.
Nejprve jsme probrali teorii, kterou
jsme pak hned vyzkoušeli v praxi. O
přestávce jsme se nebaštili, k mání
byla polévka, zabijačkové kroupové
jelito, anebo klasika – párek. Pak
jsme pokračovali ještě dotazy a od-
pověďmi, povídáním o zkouškách, o
přípravě na ně.
Seminář se povedl, bylo to fajn po-
sezení. Plánujeme i další, témat, o
kterých se dá mluvit, je dost a dost.  

alena VanžUrOVá, kk Lety

Zkoušky odpadly, nebyli rozhodčí
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ USPOŘÁDALI SEMINÁŘ PRO ZAČÁTEČNÍKY O PACHOVÝCH PRACECH

Celkem máme na aktuální soupisce
třicet pět hráčů. Přibližně polovina je
z Černošic a okolí, ta druhá pak z jižní
a jihozápadní části Prahy (Kunratice -
Braník - Smíchov).
Jakou máte úrazovost? Puk nejspíš
občas zasáhne jiný než původně za-
mýšlený cíl...
Puk u nás létá nekontrolovatelně do
všech stran, jen ne tam, kam bychom
chtěli. Naštěstí plocha nechráněné
části těla je v hokeji poměrně malá,
což ve spojení s nízkou razancí našich
střel činí naší hru poměrně bezpeč-

nou. Mnohem nebezpečnější než sa-
motný puk, je naše nemotorné brusle-
ní. Celkově se nám úrazy naštěstí za-
tím docela vyhýbají. Ojedinělé a za-
tím asi nejhorší bylo zranění Petra
Václavka - zásah pukem a roztříště-
ným plexisklem pod oko. To bylo ale
v zápase proti soupeři, jehož hráči
uměli střílet.
Nemáte toho moc? Zaměstnání, ro-
dina, děti, další záliby, práce kolem
domů a po nocích ještě lítáte za pu-
kem po ledě? Co na to partnerky a
manželky?

Pro nás hokej představuje spíš odpo-
činek. Samozřejmě ne fyzický, ale
duševní. Prostě odpočíváme při spor-
tu, který máme rádi, a užíváme si to.
Některé partnerky a manželky to zpo-
čátku nechápaly a hokej braly jako
něco, co jim odvádí partnery z domo-
va. Časem ale většinou pochopily, že
tomu tak vůbec není, a že bude lepší
je podporovat. Výhodou v tomto oh-
ledu je právě fakt, že trénujeme v no-
ci, kdy už děti i manželky spí.
Mohou Netopýry někde vidět jejich
potencionální fanoušci?

Jednou možností jsou nedaleké jesky-
ně Českého krasu, tou druhou, lepší,
pak černošický zimní stadion. V obou
případech se jedná o tvory plaché, ak-
tivní hlavně v noci. Přijít na stadion
samozřejmě může kdokoliv, ať už ja-
ko divák, nebo jako hráč. Nadšení pro
hokej je u nás podmínkou, na hokejo-
vém umu naopak nezáleží. Hrajeme
každé pondělí od 23.00. Občas pořá-
dáme o víkendu přátelská utkání. Vše
je možné najít na webových stránkách
www.netopyri-hokej.cz. 

Martina VácLaVkOVá, Lhotka

Netopýři? Bruslit neumějí, ale občas porazí i mnohem lepší týmy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

JÍZDNÍ ŘÁD TRATI 172 Zadní Třebaň - Lochovice

Sport po kraji
* Turnaj amatérů v nohejbale trojic
začne v hale za Lidovým domem
Řevnice 30. 11. od 8.30. Startovné
za družstvo činí 900 Kč.            (peh)
* 38. ročník běžeckého Lesního zá-
vodu určeného ženám, mužům i dě-
tem se koná 30. 11. v Řevnicích.
Prezentace na modré turistické cestě
mezi vodárnou a Lesním divadlem
začíná v 9.30, startuje se o půl hodi-
ny později. Pert HOLÝ
* Umělé kluziště o rozměrech 9x14
metrů bude v provozu přímo na Hu-
sově náměstí v Berouně od 5. 12.
Tento den začne program ve 14.30
hokejovou exhibicí dětí z HC Be-
rounští Medvědi  a bude pokračovat
soutěží o nejlepší masku čerta, an-
děla i Mikuláše. Zájemci si budou
moci na náměstí zdarma zabruslit
každý den až do 22. 12. Otevírací
doba: 9-15 pro školy a družiny, 15-
21 pro veřejnost.     (pš)

VYHRÁLI SOUROZENCI. Slunečné počasí přálo 9. ročníku maratonu
horských kol WTB, který startoval 16. 11. v Letech. Na místní návsi se se-
šlo 271 závodníků, na které čekala trasa dlouhá 44 km vedoucí po brd-
ských lesích. Trať byla po deštivém týdnu opravdu těžká a rozbahněná. V
absolutním pořadí byl suverénní Jan Škarnitzl z týmu Sram Rubena Trek,
který časem 1:39:34 překonal loňský rekord o 13 vteřin. Ženskou katego-
rii ovládla jeho sestra Jitka Škarnitzlová z celku Giant Cycling Point v
čase 2:13:19. Vše se odehrálo v klidu a pohodě - řevničtí záchranáři ošet-
řovali pouze šest drobných poranění.        Text a foto Jiří HUDEČEK, Lety

Cyklomaraton: loňský rekord neodolal
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Lety vedou, Dobřichovice jsou poslední
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Fotbalisté uzavřeli
podzimní část mistrovských soutě-
ží. Spokojené mohou být jen Lety,
které vévodí tabulce 1. B třídy.

FK LETY, krajská I. B třída
Vonoklasy - FK Lety 1:1
Branka: Kolman 
Poslední utkání podzimu a zároveň
derby skončilo po tuhém boji remí-
zou. Hosté se dlouho nemohli dostat
do tempa a domácí branku ohrozili
až ve 12. minutě - střela Kolmana
skončila nad. Domácí měli navrch a
vypracovali si dvě gólovky. Ve 22.
minutě byl sražen v pokutovém úze-
mí domácích Baubín, ale píšťalka
rozhodčího zůstala. Minutu nato za-
hrávali domácí standardku, centr na-
šel hlavu obránce, který přesně trefil
roh hostující branky - 1:0. O tři mi-
nuty později chytil Štěpán další šanci
domácích. Ve 44. minutě se nadechl
k velkému sólu Kolman, nikým nea-

takován prošel až do pokutového
území Vonoklas a jeho přízemní stře-
la se zastavila až v síti - 1:1. Po pře-
stávce vystupňovali hosté převahu a
domácí se bránili jen za cenu faulů a
odkopů. V 52. minutě nastřelil Bau-
bín tyč. Domácí vyráželi z obranné
ulity do rychlých protiútoků a mezi
72. a 73. minutou dvakrát ohrozili
branku Letů. Na závěr spálil obrov-
skou příležitost Jablonský po centru
Kalivody, míč z jeho hlavy stačil
brankář vyrazit konečky prstů. FK
Lety po úspěšném podzimu přezimu-
je na 1. místě tabulky s náskokem
šesti bodů.                      Jiří KÁRNÍK

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Rožmitál 0:4
Podzimní část mistrovské sezony se
Dobřichovickým, kteří ještě na jaře
hráli krajský přebor, vůbec nepoved-
la. V tabulce skupiny E I. B třídy
jsou beznadějně poslední - nezískali

ani bod, vstřelili pouhých deset bra-
nek a 58 jich dostali. Ztráta na před-
poslední Jince činí 7, na dvanácté
Vonoklasy dokonce 14 bodů.     (mif)

OZT, okresní přebor
OZT - Komárov 1:4
Branka: Pazdera
Bojovnost a snahu domácím nelze
upřít, ale větší fotbalová kvalita byla
na straně soupeře. Ten svoji zkuše-
nost využil především v prvním po-
ločase, kdy s přehledem potrestal
školácké chyby třebaňské defenzivy.
Když pak v úvodu druhého dějství
hosté zvýšili z penalty, bylo rozhod-
nuto. OZT se přesto nevzdal a ales-
poň díky Pazderovi snížil. Poslední
slovo však patřilo hostům.        (Mák)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - ČLU Beroun B 0:1
Karlštejnští budou přezimovat na
13., předposledním místě berounské-

ho okresního přeboru. Za dvě vítěz-
ství a jednu remízu získali 7 bodů.
skóre mají 14:29. Od posledních
Praskoles je dělí dva body, naopak
ztráta na dvanáctou Zadní Třebaň
činí jeden jediný bodík. (mif)

VŠERADICE, okresní přebor
Nižbor - Všeradice 4:0
Všeradice jsou po podzimu přesně v
polovině tabulky okresního přeboru.
Sedmou příčku drží s dvaceti body
(za 5 výher a 5 remíz), skóre mají ak-
tivní - 30:21. Na vedoucí Chlumec
ztrácejí dvanáct bodů.                  (mif)

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Dobříč - Řevnice 9:1
Branka: Šůra
Další z ostudných debaklů řevnic-
kých hráčů. Na hřišti vedoucího tý-
mu tabulky neměli absolutně žádnou
šanci a nechybělo málo, aby vyfaso-
vali desítku. (Mák)

Triumf obhájili Trhováci
PETR HOLÝ OSLAVIL 61. NAROZENINY NOHEJBALEM
Dvanáctý ročník »narozeninového«
turnaje se konal 16. listopatu v Řev-

nicích. Loňské vítězství na něm ob-
hájilo družstvo Trhováků.
Zklamáním byla neúčast hned něko-
lika mužstev - hlavně těch, co trvaly
na tom, že budeme v pořádání tur-
naje pokračovat i po mé loňské
»šededesátce«. Akce se tedy nako-
nec zúčastnilo pět celků. Trhováci
prošli turnajem bez ztráty jediného
setu.  Druhé místo získali naši pře-
možitelé na letním turnaji za Lido-
vým domem -  tým  IQ OUVEY.  Tře-
tí příčku si vybojovala trojice (čtve-
řice)  »neslyšících«. Pak teprve byla
dvě družstva mladší generace, ale
dobře, že mladí přišli...
Turnaj se vydařil, stejně jako poča-
sí. Až mi byly poznámky typu:„Ty
lotře, jak to děláš, že máš tak hezké
počasí!“ nepříjemné! Rozdělením
cen se přešlo v nenucenou oslavu
narozenin, která se protáhla do noč-
ních hodin. Petr HoLÝ, Řevnice
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Plynbouda; Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod.
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Ostrovan i Řevnice čekají záchranářské práce
ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ JSOU VE SVÉ SOUTĚŽI POSLEDNÍ, ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TŘETÍ OD KONCE

Zadní Třebaň, Řevnice - Podobné
starosti mají po právě skončené
podzimní části mistrovských sou-
těží fotbalisté Zadní Třebaně i
Řevnic - na jaře budou mít co dě-
lat, aby udrželi »své« soutěže.
Boj o záchranu čeká na třebaňské
fotbalisty v jarní části okresního pře-
boru. Po podzimu jsou totiž třetí od
konce tabulky s minimálním násko-
kem na pronásledovatele z Karlštej-
na a Praskoles. Zisk osmi bodů není
opravdu příliš. Ostrovanu se bohužel
pouze jednou podařilo vyhrát a další
body si připisoval za remízy. Ně-
které z »plichet« byly ale zbytečné.
Především ty domácí s Nižborem a
Neumětěly (obě 2:2) měly skončit
vítězstvím a už by byl pohled na ta-
bulku veselejší. Na druhou stranu je
třeba říct, že Ostrovan evidentně zk-
lamal pouze v jednom případě, a to
při debaklu 2:6 ve Všeradicích. Čty-
řikrát prohrál (a někdy i smolně) o
gól. Nejlepšími střelci týmu jsou Jiří
Soukup a Martin Jambor se čtyřmi
resp. třemi brankami. Celkově jich

OZT nastřílel čtrnáct a dvacet sedm
inkasoval. Přes zimu budou třebaňští
borci trénovat v dobřichovické hale -
venku se na jarní část mistrovské

soutěže začnou připravovat na přelo-
mu ledna a února. 

Nepěkná bilance
Poslední místo v tabulce, skóre
22:63 (!), jedno vítězství, dvě remízy
a deset proher. Věru nepěkná bilance
řevnických fotbalistů ve III. třídě ok-
resní soutěžě Praha-západ. Ztráta na
nesestupové příčky není nijak výraz-
ná – 6 bodů, ale pokud bude tým i na
jaře pokračovat v takových výko-
nech jako na podzim, pád do nejniž-
ší soutěže jej nemine. Zejména na
hřištích soupeřů podávalo mnohdy
nekompletní mužstvo katastrofální
výkony, čehož následkem bylo ně-
kolik debaklů. Uznání si zaslouží
snad jen Dominik Vašut, který se v
tabulce střelců celé soutěže drží díky
deseti brankám v popředí statistiky
kanonýrů. Jiří PETŘÍŠ

OSLAVENEC. Petr Holý slavil no-
hejbalem.            Foto Bohumil Kos

HOŠI DĚKUJEM! »Kotel« zadnotřebaňských příznivců domácím fotbalis-
tům děkoval i po prohře 1:4 s Komárovem.                     Foto NN M. FRÝDL

Všenorské aerobičky zahájily novou
sezónu úspěšně. V Halloweenském
aerobiku jednotlivců v Kralupech
nad Vltavou získaly kromě dvou
ocenění za nejlepší masky (Anna
Abtová - na snímku a Katka Kroka)
i jednu zlatou medaili (Barbora
Němcová), dvě stříbrné (Anežka
Černá, Eliška Theissigová) a jednu
bronzovou (Tereza Vobořilová). Na-
tali Kamberská skončila na 4.
místě, Monika Židlická i Karolína
Kubíková byly šesté a dalších 10
děvčat postoupilo do finále

Text a foto Katka ČERNÁ, 
Zadní Třebaň

Aerobičky přivezly z Kralup medaile


