
Poberouní - Vichřice řádila 5. a 6.
prosince v celém Česku, Poberou-
ní nevyjímaje. Na mnoha místech
nešla elektřina, mezi Řevnicemi a
Berounem nejezdily vlaky.
V nižších polohách měl vítr rychlost
15 až 20 metrů, na horách do 25
metrů za sekundu. „Nárazy větru
měly v některých místech sílu vich-
řice až silné vichřice,“ řekl v pátek
5. 12. František Šopko z Českého
hydrometeorologického ústavu.
Silně foukalo i ve středních Če-
chách, především v jejich západní
polovině. Hasiči vyjížděli k popada-
ným stromům, které zablokovaly
silnice či tratě, energetici hlásili
zvýšené množství poruch. 
„Od čtvrtečního podvečera do pá-
tečního rána jsme registrovali více
než padesát zásahů,“ sdělila mluvčí
středočeských hasičů Lenka Kost-
ková. Mimořádné výjezdy v souvis-
losti s řáděním větru registrovali
také profesionální hasiči z Řevnic.
„Ve čtvrtek večer jsme odstraňovali
strom, který zcela zatarasil silnici
mezi Řevnicemi a Mníškem,“ řekl
hasič Pavel Vintera. „V pátek jsme
zase byli voláni do Haloun, kde po-
délně praskl jiný, pětadvacetimetro-

vý strom,“ dodal s tím, že jeho odst-
ranění přenechali odborné firmě.
Kvůli výpadkům proudu měli napil-
no i energetici. Výjezdů přibylo zej-
ména proto, že na mnoha místech
spadly do drátů elektrického vedení
větve či stromy. Silný vítr i noční
sněžení komplikovaly dopravu.
Kvůli náledí muselo být pro náklad-
ní auta uzavřeno několik silnic. 
Na několik hodin byl v pátek 6. 12.
přerušen provoz na hlavní trati mezi
Prahou a Berounem. „Jel jsem vla-
kem  ve 13.50 z pražského hlavního
nádraží a již tam hlásili, že z tech-
nických důvodu nepřijede vlak od
Berouna,“ popsal své zážitky Josef
Kozák z Leče, který cestoval do
Skuhrova pod Brdy. „Vlakem jsme
dojeli jen do Řevnic, kde nám řekli,
že na koleje padl strom a ať si přes-
toupíme na autobus. Tím jsme po-
kračovali na Lety, Rovina a Hlásnou
Třebaň, kde jsem vystoupil a přes
lávku došel na lokálku. Stihl jsem ji
jen tak tak. Autobus pak jel dál na
Karlštejn, Srbsko a Beroun.“
V dalších dnech by mělo v nižších
polohách napadnout okolo pěti, na
horách mezi deseti a pětatřiceti cen-
timetry sněhu.   Petra FRÝDLOVÁ

Ženu ze střechy museli vysvobodit hasiči
Mníšek pod Brdy, Řevnice  - Vylezla na střechu obchodního domu v
Mníšku pod Brdy a nemohla dolů. Psychicky narušenou ženu museli
vysvobodit řevničtí profesionální hasiči.
Případ se stal dvě minuty po půlnoci posledního listopadového dne. Na-
vzdory pokročilé době bylo kolem mníšeckého obchoďáku pořádně rušno -
s řevnickým profesionály tu byli i jejich mníšečtí dobrovolní kolegové, poli-
cisté městští i státní a záchranka. „Jeden z policistů ženu, která byla zraněná
na ruce, jistil na střeše u stabilního žebříku,“ uvedl hasič Pavel Vintera.
„Lezci z naší řevnické základny umístili postiženou do evakuačního postro-
je a spustili na zem, kde byla odnesena do vozu záchranky,“ dodal.         (mif) 
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Praha, Řevnice - S kapelou The Tap Tap slože-
nou z absolventů i současných studentů škol
Jedličkova ústavu si v pražské Státní opeře 2.
12. zahrála dětská muzika Notičky z Řevnic.
Třetí ročník Mikulášského benefičního koncertu,
který v přímém přenosu vysílala Česká televize,
moderoval známý herec Arnošt Godflam a Ladi-
slav Angelovič. Výtěžek z akce bude věnován na
nový autobus pro Jedličkův ústav. 
S kapelou The Tap Tap si Notičky v minulosti již
zahrály. „Poprvé jsme s nimi ale účinkovali naži-
vo,“ řekla vedoucí Notiček Lenka Kolářová. „Za-
zpívali jsme si nejen s Tap Tapem, ale také s je-
jich hosty -  profesionálními zpěváky Xindlem X
a Janem Haubertem. Mezi hosty se objevili i Iva

Pazderková či Tomáš Hanák,“ dodala. Pro řev-
nické děti znamenal Mikulášský koncert velký
zážitek, ale také pořádnou »šichtu«. I když začí-
nal v 18 hodin, na místě musely být v 9 ráno. „Od
10.00 se zkoušelo, od 14.00 byla generálka v kro-
jích,“ uvedla Kolářová s tím, že  »její« děti byly i
přesto nadšené. Dokonce po skončení koncertu
hrály písně a koledy odcházejícím návštěvníkům.
Dalším zážitkem pro Notičky bylo přiblížit se
postiženým dětem z Jedličkova ústavu. „Už vědí,
že jsou to suproví a spontánní lidé,“ zdůraznila
vedoucí. „Baví se s nimi, smějí se společně, poz-
nají, když někdo potřebuje pomoci nalít kafe, kdo
ho pije brčkem... Je to nádherný pocit,“ uzavřela
Kolářová. Petra FRÝDLOVÁ     Foto ARCHIV

ODNESLI DVĚ DĚTI. Mikulášské odpoledne s nadílkou uspořádal Obecní
úřad v Zadní Třebani 7. prosince. Součástí odpoledne bylo tvoření s vánoč-
ní a mikulášskou tématikou, na zdatné sportovce čekalo plnění sportovních
úkolů. Vrcholem odpoledne byl příchod Mikuláše, anděla a čertů. Ti si do-
konce dvě zlobivé děti odnesli do »pekla«.       Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Vichřice kácela stromy,
zastavila provoz vlaků

V PŘÍŠTÍCH DNECH BY PRO ZMĚNU MĚLO SNĚŽIT

10. prosince 2013 - 25 (611) Cena výtisku 7 Kč

Krásné a požehnané
svátky vánoční přejí

Naše noviny

Řevnické Notičky si zahrály s kapelou The Tap Tap ve Státní opeře 
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Je či není málotřídka v Zadní Třebani zakletá
IVETA SOKOL VILHELMOVÁ O SVÉM ODCHODU ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉ ZŠ I O MALÝCH ŠKOLÁCH

Poznávací zájezd do Evropského
parlamentu ve Štrasburku podnikla
na konci listopadu skupina žen z
Hlásné Třebaně, která si říká Holky v
rozpuku. Pozval nás europoslanec
Edvard Kožušník, se kterým jsme se
náhodně seznámili při jeho běhu
Českou republikou.  
Program třídenní cesty byl náročný,
ale byl připraven tak dokonale, že
jsme vše stihli a přivezli si domů
spoustu zážitků. Bydleli jsme v lá-
zeňském městě Baden-Baden. Dora-
zili jsme dosti pozdě, na německých
silnicích byly zácpy, ale autobus byl
luxusně vybaven, promítali nám su-
per filmy a tak jsme si to pěkně užili.
Po ubytování v hotelu Am Fried-
richsbad (český majitel pan Pustina)
jsme povečeřeli s Edvardem Kožuš-
níkem. Jídlo bylo výtečné, vládla
přátelská atmosféra - moc se nám to
všem líbilo. 
Druhý den po senza snídani jsme vy-
razili do Štrasburku. Poté, co jsme  u
vchodu do parlamentu prošli důklad-
nou prohlídkou, se nás ujala asistent-

ka Kožušníka Romana Chobotská,
jež nás zavedla na galerii, abychom
mohli sledovat plenární zasedání.
Měli jsme to štěstí, že jsme byli pří-
tomni udělení Sacharovy ceny Mala-
li Yousafzai. Veškeré výstupy pos-
lanců i řeč M. Yousafzai nám byly
tlumočeny do sluchátek v češtině.
Byli jsme ohromeni velikostí sálu a
vznešeností celého prostředí.
Poté jsme se přesunuli do diskusní
místnosti, kde nás pan Černoch se-
známil s historií a fungováním Ev-
ropského parlamentu. Ovládá 13 (!)

jazyků, které nám všechny   bravurně
předvedl. Pak jsme hovořili s Kožuš-
níkem o jeho funkci, působení i úko-
lech v parlamentu, což bylo velice
zajímavé. 
Po obědě v poslanecké jídelně jsme
vyrazili do města. Štrasburk, metro-
pole Alsaska, je nádherný, má asi
250 000 obyvatel. Dech nám vzala
prohlídka gotické katedrály Notre-
Dame. Je postavena z červenohnědé-
ho kamene, a proto se jí přezdívá
»růžový anděl Štrasburku«.  Nádher-
ný je i orloj, který je starší než v

Praze. Určuje čas, pozice planet, fáze
Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce,
dobu východu a západu slunce, začá-
tek Velikonoc a mnoho dalších nábo-
ženských svátků. Okolí katedrály je
nejstarší částí Štrasburku, krásně sem
zapadají starobylé bílé domy s černý-
mi trámy. Alsasko je region, kde se
díky kombinaci německého a fran-
couzského vlivu můžete napít jak vý-
tečného piva, tak úžasných vín. Také
kultura je ve Štrasburku dostupná,
studenti mají zdarma vstup do muzeí,
divadelní a operní představení jsou
jim nabízena s velkými slevami. 
Vpodvečer jsme se vrátili do Baden-
Badenu. Ráno po snídani jsme využi-
li tamní termální lázně. To byla pará-
da! Spousta bazénů s různou teplo-
tou, sauny klasické i infra, biosauna
se slunečním osvětlením, aromatické
parní lázně, solárka, masáže, vířiv-
ky... Termální voda kolem 32, 36, 38
stupňů Celsia, plavecký bazén o tep-
lotě 28 stupňů. Vše jsme okusili a
dlouho na to budeme vzpomínat. 
Všude ve městě, proslaveném po ce-
lém světě lázněmi, už byla vánoční
výzdoba, což mu dodávalo ještě mi-
lejší atmosféru. 
Celý výlet byl velice pěkný, dal nám
poznat prostředí, které jsme si ani ne-
dokázali představit a kam bychom se
asi jinak nedostali. Velmi nás to obo-
hatilo. Mnohokráte děkujeme euro-
poslanci Edvardovi Kožušníkovi, že
nám toto zprostředkoval  a těšíme se
na další výlety.      Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Tak jsem skončila po dvou a půl měsících práce s
prvňáky, druháky, třeťáky a čtvrťáky v Základní
škole v Zadní Třebani. Bylo mi to líto, dětem taky.
Zpočátku i všem rodičům, v závěru, když se věc
protáhla, jen některým. Podle zákona vše proběh-
lo  správně, ve zkušební lhůtě nemusím znát důvod
výpovědi, a taky mi letošní nová ředitelka školy
Fialová důvod odmítla sdělit. Pouze mezi čtyřma
očima a po telefonu bylo řečeno, že je to averze.
Škoda, že dodatečně, po propuštění byla označena
jako důvod spousta věcí, ke kterým jsem se už ne-
mohla vyjádřit a nic jsem o nich nevěděla. Žádost
rodičů, abych byla přítomna při vysvětlování, taky
nebyla vyslyšena. Podle mne se to celé lidsky moc
nepovedlo. Nová paní učitelka Kopačková přišla
po dvou a půl měsících a jednom týdnu práce s
dětmi ze ZŠ v Řevnicích od jiných druháků. Kromě
hromady jiných dotazů mě napadla otázka, jestli
jí, dětem nebo rodičům to tam bylo líto, že se s ni-
mi rozloučila. Může být velmi skvělá, což bude je-
dině dobře. Chtěla bych ji poznat.  
Snad škola v Zadní Třebani není zakletá?! To na-
padne pozorovatele, který sleduje personální klá-
ní na tomto kolbišti od roku 2011. Škoda, že někdo
z místních politiků v Zadní Třebani škole v posled-
ních letech neprojevil důvěru tím, že by tam dal

své dítě, ale spíše se jí pro jistotu vyhnul. Připomí-
ná to někdejší ministryni školství Buzkovou, která
se také se svou ratolestí nehrnula do státního
školství. Málotřídky na vesnicích jsou ale skvělá
věc, když se to povede. Rodinné klima, děti k sobě

mají blízko, je víc času na povídání pro každého,
je možnost se učit víc zážitkově a osvojovat si při-
rozeně různé kompetence než pouze mechanicky
hromadit informace. Je moc příjemné, když bydlíc
v Karlštejně, mám důvěru k místní málotřídce,
spokojeně tam můžu posílat svého syna prvňáčka
a chystá se tam i dcera, až opustí místní školku.
Člověk je někdy učitel, jindy rodič a když má oči
otevřené a má správnou míru sebereflexe, může
také sebe vnímat jako žáka do konce svých dní.
Jak říká motto zadnotřebaňské školy: „Všichni
jsme na jedné lodi.“ 
Chtěla jsem jen říct, možná speciálně pro nové
obyvatele regionu přicházející z velkých měst, že
se nemusí bát málotřídek. Dobře si pamatuji ze
svého dětství pohodové tři první roky školní do-
cházky do karlštejnské školičky, a ten náraz, když
mě úzkostliví rodiče z obav o její kvalitu přesunu-
li do 4. třídy v Řevnicích. Zpětně mám pocit, jako-
by mi tenkrát skončilo to správné dětství, zatímco
prospěch se ani trochu nezměnil. A to řevnická
škola ještě není žádný kolos. Mám ráda malé ško-
ly. Každý nemá příležitost do ní chodit, ale když se
to nabízí, cítím to v optimálním případě jako vý-
hodu. Přeji nám všem klidný rok 2014.

Iveta Sokol VILHELmOVÁ, Karlštejn

Štrasburk? Výtečné pivo, úžasné víno
EUROPOSLANEC EDVARD KOŽUŠNÍK POZVAL HOLKY V ROZPUKU NA NÁVŠTĚVU EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

S POSLANCEM. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku s europoslancem Ed-
vardem Kožušníkem ve Štrasburku. Foto ArCHIV

NA DOVOLENÉ. Iveta Vilhelmová se svými dět-
mi. Foto ArCHIV

Evropský parlament se sídlem v Bruselu a Štrasburku
- je největším mnohonárodním parlamentem na světě 
- má dvacet tři úředních jazyků 
- Českou republiku zde zastupuje dvacet dva volených poslanců 
- má každý rok na programu 12 plenárních zasedání, která trvají 42 dní; kaž-
doměsíční přesouvání mezi Bruselem a Štrasburkem stojí ročně neuvěřitel-
ných 180 milionů eur!

Věnujte nám nábytek
či myčku! prosí Náruč
V občanském sdružení Náruč posky-
tujeme nejen sociální služby, ale vy-
tváříme také pracovní příležitosti li-
dem s mentálním postižením a du-
ševním onemocněním. V sociální fir-
mě Modrý domeček v Řevnicích
jsme zaměstnali už skoro dvě desítky
zdravotně znevýhodněných osob. 
Plánujeme otevření výrobny čerst-
vých těstovin v Mníšku pod Brdy,
kde budou také pracovat lidé se zd-
ravotním znevýhodněním. Rádi by-
chom ji vybavili ratanovým nábyt-
kem, kuchyňskou linkou, myčkou,
nerezovým stolem, skříní s policemi,
pultovou chladicí vitrínou, kance-
lářským stolem, ledničkou a mrazá-
kem. Pokud máte podobné nevyužité
věci, budeme rádi, když nám je vě-
nujete. Kontaktovat nás můžete na
gabriela@os-naruc.cz či na 722
633 078.    Gabriela CyrNErOVÁ, 

sdružení Náruč, Řevnice

Květináče zmizely.
Styď se, zloději!
Je to smutné, hlavně teď, před Vá-
nocemi. Někomu se zalíbily ozdobe-
né květináče u mých vchodových
dveří - do druhého dne zmizely. Kdo
to ukradl, ať mu to raději uschne,
nebo zmrzne, než by to měl, a já ne!
Druhému dokáže zkazit radost.
Až to budeš číst, styď se!

Blanka SKLENÁŘOVÁ, 
Zadní Třebaň
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Chci zpívat s výborným bigbandem!
ŘEVNIčANKA ALICE BAUER: „BRATR VARHAN ORCHESTROVIč? EXOT TO BYL OD DĚTSTVÍ...“

Řevnice - výraznou formací řev-
nického festivalu Bio Blues, který
se konal nedávno, byl Originální
Pražský Synkopický Orchestr
(OPSO). Jeho zpěvačkou je Alice
BAueR, která v Řevnicích žije. 
Měla jsi od začátku svého pěvecké-
ho působení jasno, co chceš zpívat,
nebo se to s věkem měnilo?
Začínala jsem u standardů a postup-
ně objevovala blues, swing i další
styly. Velkým předělem bylo moje
setkání s Pavlem Klikarem, kapelní-
kem Originálního Pražského Synko-
pického Orchestru, který mi dal pro-
stor vyřádit se a najít se hlavně v
blues. Za naše setkání mohla »náho-
da«: jednoho dne jsem jen tak pro le-
graci s kytarou doma nahrála na ka-
zetu St. Louis Blues, půjčila ji bůh-
víproč bubeníkovi Radku Němejco-
vi, který mě druhý den vyhledal a
řekl mi, že Pavel se mnou musí oka-
mžitě mluvit. Hned nato jsem začala
pravidelně zpívat s OPSO v Malost-
ranské besedě. 
Spolupracovala jsi na filmu Goyovi
přízraky. Jak to bylo? 
Prožívala jsem osamělé období a ří-
kala si, že by se něco mělo stát. Za-
volala jsem bratrovi, jak se má a jen
tak mimochodem se zeptala, jestli by
pro mě něco neměl. Řekl mi, že prá-
vě napsal quasibarokní árii, kterou
bych měla nazpívat já. A že to za
chvíli bude zkoušet s orchestrem v
kostele, ať si přijdu pro noty a druhý

den to natočíme. Další den v noci
jsem to nazpívala a režisér Forman si
skladbu vybral do svého filmu.
Tvůj bratr varhan Bauer byl od dět-
ství taková drakonická osoba?
Bratr je o dost starší než já, a mys-
lím, že se taky dlouho hledal. Řekla
bych, že s léty je čím dál démonič-
tější. Exot byl ale od dětství: vždycky
měl něco, do čeho byl zažraný až po
uši, a propracoval to do posledního
detailu - ať už to byly vláčky nebo

vymyšlená země, pro níž sám vytvo-
řil variantu esperanta. Na Křemen-
cárně (střední chemické škole v Pra-
ze Křemencově ulici) už sypal jednu
písničku za druhou a hrál na klávesy.
Měl kapelu FoPa, pak Worchester
Scandall, ze kterého se postupem ča-
su stal Okamžitý filmový orchestr.
Máš dva malé chlapečky, pozoruješ

na nich pěvecký talent, nebo diri-
gentský po tatínkovi?
Jeden má spíš dirigentskou povahu,
druhý spíš pěveckou - a moc se mu
líbí hra na housle. Ale kdoví, jak se
vyvinou. Skutečný talent se prý po-
dle profesorky Staškové, jejíž ruka-
ma prošly tisíce dětí i dospělých,
pozná až tak v osmi letech, kdy se
začne rychle rozvíjet intelekt. Na dě-
ti netlačím, spíš pozoruju a podněcu-
ju různými druhy hudebních aktivit.
Jak to zvládáš? Dvoukarierové part-
nerství, malé děti a do toho vypadat,
jak vypadáš. To musí  být náročné...
Díky. Myslím, že co se týče vzhledu,
jsou v tom hodně geny - můj otec ce-
loživotně vypadá o dost mladší a
hlavně se tak chová. S manželem Lu-
kášem se u dětí střídáme, když má-
me koncert oba, zaskočí babičky. Za-
tím mi nezbývá tolik času na oprav-
du kreativní věci, které mám v šuplí-
ku, ale brzy se k nim zase dostanu.
Máš nějaký hudební sen?
Chtěla bych dosáhnout takového sta-
vu mysli, kdy budu moci díky napro-
sté uvolněnosti a soustředěnosti zaz-
pívat úplně všechno, co uslyším v
sobě - hudebně i emotivně, otevřeně
a pravdivě. A konkrétněji: toužím
zazpívat si s nějakým výborným, ne-
kompromisně swingujícím bigban-
dem. Helena PeLiKÁNOvÁ

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)

Stanislava FRýdLOvÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

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

ZPÍVÁ S OPSO. Zpěvačka Alice Bauer. Foto Martina ŘehoŘová

Řevničtí myslivci trefili patnáct divokých prasat
DALŠÍ VELKÝ, TZV. REGIONÁLNÍ  HON SE BUDE KONAT V SOBOTU 14. PROSINCE

Velký lov přemnožené černé zvěře se
na území od Brd k Vltavě konal po-
slední listopadovou sobotu. Zúčast-
nili se jej také řevničtí myslivci - st-
řelili dvě divoká prasata.
Přemnožení černé má svůj původ v
rozbourání obor, v nichž byla dlouhá
desetiletí chována, po roce 1948.
Černá zvěř se během desetiletí rozší-
řila po celé Evropě. Dospělá bachyně
vrhne 12-15 selat, za příznivých pod-
mínek i dvakrát za rok. Divočáci hná-
ni pudem sebezáchovy vycházejí z
lesů, ryjí v polích i lukách, jimi pá-
chané škody rostou. Přibližují se k
lidským obydlím a pronikají i do ok-
rajových ulic měst. 
Řevničtí myslivci dosahují každo-
ročně vysokých úlovků. Na dvou ná-
tlačkách v listopadu bylo sloveno 15
divočáků. Byla lovena i zvěř jelení;

byly sloveny 3 laně a 3 telka. Honů
se zúčastnilo vždy na padesát lovců,
honců a psovodů. V těžkém rozmá-
čeném terénu strávili celý den. 
Na začátku každého honu nastoupí
všichni před klubovnu, aby si vy-
slechli zvuk borlic, doplněný zpě-
vem. Poté předseda spolu s hospodá-
řem rozdělí skupiny a lov začíná.
Ulovená zvěř je během lovu přináše-
na honci nebo přivážena na místo
výřadu.  
Další velký, tzv. regionální hon se
uskuteční v sobotu 14. prosince. Zú-
častní se jej všechna myslivecká sd-
ružení v okolí Mníšku pod Brdy, tedy
i to řevnické. Myslivci  žádají obyva-
tele, aby raději nevstupovali do ho-
nebních prostor. Pokud do lesa pů-
jdou, pak jen s nejvyšší opatrností.

František Šedivý, Řevnice

V podvečer 30. listopadu bylo slav-
nostně otevřeno Dočasné muzeum ve
starém skladišti  (Gallery 13 ) u řev-
nického nádraží. Do této ne zcela
obyčejné boudy dýchající nostalgií
dob minulých byla umístěna instala-
ce výstavy Ateliéru veškerého so-
chařství Kurta Gebauera.
Prokřehlé návštěvníky mohl zahřát u
srdce nejen sváteční zpěv sboru Can-
to Carso, ale především řada nasví-
cených artefaktů z ateliéru UMP-
RUM. Objekty byly vybrány z »vyko-
pávek« i z novějších počinů studentů.
Ač skulptury promlouvají především
moderním jazykem, neuvěřitelně do-
tvářejí prostor starého omšelého sk-

ladu. Dovolují tak návštěvníkům ale-
spoň na chvíli se ocitnout v lehce
nadpřirozeném světě a zamýšlet se
tak nad smyslem lidského putování.
Za toto příjemné ozvláštnění času
předvánočního patří dík ředitelce
řevnické ZUŠ Ivaně Junkové, Kurtu
Gebauerovi a jeho studentům, městu
Řevnice i kulturním nadšencům. Na-
še dočasné muzeum bude otevřeno
každou poslední a první neděli v mě-
síci od 14 do 15.00, to až do května,
kdy budou následovat další akce.
Větší skupiny provedeme po domlu-
vě. Pište na zus.rev.info@seznam.cz .
Více na www.zus-revnice.cz .

vendula Tropová, ZUŠ Řevnice

NA HONU. Řevničtí myslivci při jednom z listopadových lovů na černou
zvěř. Foto Ludmila JaheLková

Muzeum je otevřeno do května
STARÉ SKLADIŠTĚ HOSTÍ ARTEFAKTY Z UMPRUM
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Černošská tanečnice tančí v domečku
KOUPÍ OBRAZU LUCIE MARTIŠKOVÉ PODPOŘÍTE ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Kouzelná vernisáž barevné výstavy
originálních obrazů výtvarnice Lu-
cie Martiškové se v řevnickém Mod-
rém domečku uskutečnila 4. prosin-
ce. Lucie má v Řevnicích kořeny, a
proto tento večer plný přátel uvedl
písněmi její bratranec Jan Flemr ( na
kytaru ) s dcerou Lucií (na housle).
Dokonce to chvílemi vypadalo, ja-
koby černošská tanečnice z obrazu
za nimi vystupovala a vlnila se v ryt-

mu. V útulné atmosféře hořícího kr-
bu, hrajících si dětí, andílků a pole-
tujících víl si mohli všichni prohlížet
a kupovat obrazy nebo pohlednice,
které Lucie maluje svými oblíbený-
mi technikami. Těmi jsou olejový a
suchý pastel na karton nebo na plát-
no, grafické tisky, suchá jehla, lept a
linoryt, nebo také tuš a akvarelové
pastelky. Inspirací Lucie jsou její
dvě dcerky, rodina, přátelé i okamži-

ky každého běžného dne. 
Lucie ilustrovala již několik odbor-
ných publikací a knih pro děti, malo-
vala zdi kaváren, dětských koutků a
školek. Její největší malbou je obraz
na zdi technické budovy v Botanické
zahradě v Praze. Uspořádala již 12
samostatných výstav, ta řevnická je
třináctá. V kavárně Modrý domeček
můžete do 20. 12. vybírat ze 39 ob-
razů, z nichž doslova čiší radost, lás-

ka a poezie. Koupí obrazu podpoříte
možnost zaměstnání lidí s mentál-
ním postižením a s duševním one-
mocněním v OS Náruč. 

Šárka HAŠKOVÁ, Řevnice

Smíšený pěvecký sbor Canto Carso,
který nedávno vstoupil do třetího ro-
ku existence, se o tradičně nabitém
adventu představí na několika mís-
tech Poberouní i v katedrále svatého
Víta na Pražském hradě.
Sbor, který se schází ke zkouškám v
řevnickém Zámečku, se představí
13. 12. v hostinci U Barchánků v
Mořince, kde od 19.00 pod vedením
sbormistra Romana Michálka zazpí-
vá Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby. V neděli 15. 12. od 17.00
přednese s dětským sborem Chorus
Angelus v modlitebně Církve bratr-
ské v Černošicích-Vráži adventní a
vánoční písně české i zahraniční. Ve

čtvrtek 19. 12. se Canto Carso vydá
do Prahy, kde od 19.00 s dalšími
podobnými tělesy ve svatovítské ka-
tedrále uvede opět Rybovu mši.
Rovnou dvě vystoupení čekají sbo-
risty z Řevnic a okolí o poslední ad-
ventní neděli v Karlštejně - nejdřív
zazpívají v restauraci U Bílé paní a
od 15.30 na náměstí v rámci oslav
Královského adventu.
Na Štědrý den v jednu po poledni se
nemalá část sboru představí na tra-
diční Řevnické Rybofce před Mod-
rým domečkem. V deset hodin večer
pak Canto Carso uzavře letošní rok
na půlnoční mši v řevnickém kostele
svatého Mořice.             Jan FleMR

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

KINO ŘEVNICE
13. 12. 20.00 WOODY ALLEN: JASMÍ-
NINY SLZY
14. 12. 16.00 PTAČÍ ÚLET
14. 12. 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
20. 12. 20.00 GRAVITACE
21. 12. 16.00 CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
21. 12. 20.00 KŘÍDLA VÁNOC

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
9. 12. - 10. 12. 20.00 (Út 17.30) HUN-
GER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
9. - 10. 12. 17.30 (Út 20.15) KLAUNI
10. 12. 13.45 OGGY A ŠKODÍCI
11. 12. 18.30 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
12. 12. 20.30 GRAVITACE
12. 12. - 19. 12. 17.00 (Ne 15.30, St
18.30) HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ 3D (15. 12. a 19. 12. není 3D)
13. 12. - 14. 12. 20.30 PŘIJDE LETOS
JEŽÍŠEK?
14. 12. 15.30 POHÁDKY POD
STROMEČEK
15. 12. - 16. 12. 19.00 (Po 20.30)
PŘÍBĚH KMOTRA
17. 12. 20.30 PERVERZNÍ PRŮVODCE
IDEOLOGIÍ
19. 12. - 20. 12. 20.30 (Pá 20.00)
KŘÍDLA VÁNOC
20. 12. - 21. 12. 17.30 (So 15.00 bez
brýlí) PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D

KINO RADOTÍN
10. 12. 17.30 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK
10. 12. 20.00 CESTA
11. 12. 17.30 POZDRAVY ZE SPERMA-
BANKY
11. 12. 20.00 METTALICA: THOUGH
THE NEVER 3D
12. 12. - 13. 12. 17.30 LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ 3D
12. 12. 20.00 KONZULTANT
13. 12. - 14. 12. 20.00 (So 17.00) HOBIT:
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D
14. 12. 15.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
14. 12. 20.00 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK
15. 12. 16.45 LABUTÍ JEZERO 3D
17. 12. 17.30 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK
17. 12. - 18. 12. 20.00 2D (St 17.00 3D)
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
18. 12. 10.00 KŘÍDLA VÁNOC
19. 12. 17.30 a 20.00 CYRIL A METODĚJ
20. - 21. 12. 17.30 (So 16.00) NIKO 2
20. 12. - 21. 12. 20.00 (So 17.30)
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D

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 kostelí-
ček, 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, stánek na nádraží ČD Řevnice
Hobbymarket Eso Lety, Koloniál Liteň, prodejna Jednota Liteň...

Tipy NN
* Taneční vystoupení ZUŠ Řevnice
s názvem Vánoční zastavení hostí
10. 12. od 18.00 místní kino. Kon-
cert Vánoční zastavení pořádá »zuš-
ka« 11. 12. od 18.00 v řevnickém
Zámečku.         Vendula TROPOVÁ
* Čtení s dětmi na téma zima a Vá-
noce pořádá 12. 12. od 15.30 v kni-
hovně Dobřichovice Rodinné cent-
rum Fabiánek. (vlc)
* Promítání autorského dokumentu
Izraelská zamyšlení, který vytvořil a
bude uvádět Otto Brabec, se koná
12. 12. od 19.00 v Modrém domečku
Řevnice. Vstup 60 Kč.                 (šah)
* Jan Spálený trio zahraje 13. 12.
od 19.00 v klubové scéně U Koruny
Radotín. Vstupné 150 Kč. (dar)
* Frašku Brouk v hlavě provede di-
vadelní sekce CT Praha 13. 12. od
19.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Dětský vánoční Jarmark se usku-
teční 14. 12. od 12 do 17.00 na ná-
dvoří zámku Dobřichovice. Koupit
si budete moci originální vánoční
přání, drobné dárky i dobroty, které
připraví skauti, žáci ZŠ i ZUŠ, RC
Fabiánek, Lumek a stacionář Náruč.
Nebude chybět kovář, můžete si
upéct placku na kamnech či vánoč-
ku. Od 13.00 v sále vystoupí děti z
dětského domova Lety, besídku mají
připravenou děti ze ZUŠ. Zimní po-
hádka divadla Mimotaurus začne v
15.30. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Kapela Timudej zahraje 14. 12. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Večer muzikálových melodií a ko-
led hostí 14. 12. od 19.00 Pivotel Le-
ty. Zapívají L. a J. Hudečkovi, V.
Smolíková, M. Vydra, P. Kukla a
Úvalský sbor.               Michal VOlF
* Jevištní zpracování Králíků z klo-
bouku uvede 15. 12. od 16.00 v čer-
nošickém Clubu Kino Divadelní
soubor Špílberg. (vš)
* Frašku Sladké tajemství uvede 15.
12. od 19.30 v pražském divadle Na
prádle Dobřichovická divadelní spo-
lečnost.  (kas)
* »Křest« dámské vokální skupiny
Cabinet se uskuteční 18. 12. od
20.00 ve vinárně U Karoliny Dobři-
chovice.   Kateřina VěneČKOVÁ
* Bluesrocková kapela Jamday
zahraje 19. 12. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Koncert tří amatérských kapel chy-
stá Kino Club Černošice na 20. 12.
Skupiny Suffocate With Your Name,
I Warned You a The Bridge of Sac-
rifices začnou hrát ve 20.00.         (vš)
* Koncert Putování za vánoční
hvězdou aneb Vánoce letem světem
uvede 21. 12. od 17.00 v kostele sv.
Prokopa a Martina Karlík dětská
muzika Notičky. Zazní koledy z 15
zemí a několika kontinentů.        (vlc)
* Country kapela Pohodáři zahraje
21.12. od 19.00 v hotelu Grand Řev-
nice. Adéla HORÁKOVÁ
* Setkání před Modrým domečkem
Řevnice se společným zpěvem Ry-
bovy České mše vánoční se koná 24.
12. od 13.00.       Šárka HAŠKOVÁ
* Půlnoční mši s programem soubo-
ru Ludus Musicus hostí 24. 12. od
24.00 kostel sv. Prokopa a Martina v
Karlíku. Vlaďka CVRČKOVÁ

Pražská kapela Výplach zahrála na konci listopadu v řevnické čajovně
Cherubín. Muzika ethno-psychedelického proudu měla ten večer dvě
tváře: ta první, »černá«, je šílená, muzikantsky absolutně přesná a nekom-
promisně tříštící veškeré vaše smysly na ty nejmenší součástky, které ná-
sledně hledáte na kilometry daleko. Druhá »bílá« tvář Výplachu je nád-
herná, hudebně skvěle zpracovaná za podpory violoncella, které vytváří
téměř až vznešenou polohu této hudební formace. Šílený proud jejich mu-
ziky mě děsil a téměř hnal z čajovny ven, druhá strana mě zase táhla zpět
a skládala  do původní podoby na vlnách překrásných tonů nástrojů, které
ten večer zazněly. Helena PELIKÁNOVÁ Foto Jan CHERUBÍN

Dušek mluvil 6 hodin!
Druhé interaktivní setkání s Jarosla-
vem Duškem se konalo 1. 12. v řev-
nické čajovně Cherubín. Zaplněné-
mu prostoru známý herec vyprávěl
opět 6 hodin v kuse o Ježíšovi, jeho
působení na člověka i vědomí lidstva
v současné době. Vysvětlil nám indi-
ánský význam slova nepřítel (ten,
který vypadl ze společného rytmu),
poučil nás, jak správně zacházet se
semínky a jak sázet stromy šaman-
ským způsobem. Večer zakončil uče-
ním knihou moudrosti starých Tolté-
ků Čtyři dohody. Jaroslav si čajovnu
oblíbil a rád se sem vrátí.         (help)

Canto Carso zazpívá v Mořince i »u Víta«

Výplach představil dvě tváře, černou a bílou
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Všeradův kurýr

Rozsvícení stromku se zúčastnila asi
stovka lidí, pro které byl připraven
pestrý program a také voňavé, chut-

né občerstvení. Hasiči z Hatí i Drah-
lovic napekli cukroví a svařili víno,
nechyběly klobásky a čaj pro děti. K
vidění byly také stánky s vánočními
dekoracemi. Kulturní vystoupení se
odbývala na schodech před úřadem.
Úvodní slovo pronesl starosta Josef
Marhoul, přivítal přítomné, popřál
jim klidný, pohodový advent a vzpo-
menul i na nemocné spoluobčany,
kteří se nemohli setkání zúčastnit.
První vstoupení nacvičila se svými
žáky paní Kolandová, která vede hu-
dební kroužek; slyšeli jsme pásmo
koled v doprovodu flétniček a har-
moniky, malí muzikanti nám také
krásně zazpívali.
Poté s vánočními básničkami a pís-
ničkami vystoupily děti ze skupiny
Šikulové pod vedením paní Macou-

nové. Šikulové tvořili několik týdnů
před adventem na obecním úřadu
vánoční dekorace, které bylo také
možné zakoupit. Následně zahrála
místní country skupina Sedláci, kte-
rá zahřála přítomné svými písněmi
na duši i na těle - s přibývajícím ča-
sem se totiž citelně ochlazovalo.
Zlatým hřebem byly vánoční písně v
podání hořovické dechové hudby
pod vedením pana Uzlíka, při nichž
jsme se postupně přesunuli ke stro-
mečku. Přítomné děti dostaly svící-
nek, aby přenesly plamínek ke stro-
mečku, ve větru svíčky mnoha ca-
partům zhasínaly, ale vždy se našel
někdo, kdo plamínek uhlídal. Stro-
meček se nakonec krásně rozzářil již
proti černé obloze, pan starosta
všem popřál zdraví a štěstí do nové-
ho roku a abychom se u stromečku
všichni zase za rok sešli.

Kamila KAASOVÁ, Hatě

Capartům svíčky zhasínal vítr
ZLATÝM HŘEBEM PROGRAMU V HATÍCH BYLY VÁNOČNÍ PÍSNĚ ZAHRANÉ DECHOVKOU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 25/2013 (140)

ZPÍVALI KOLEDY. Koledy si Vše-
radičtí zazpívali 7. 12. u vánočnho
stromu v Zámeckém dvoře. První se
předvedly děti z místní školky, při-
dal se rovněž osovský Muzikantík.
Jako zlatý hřeb večera zatančil
soubor krajanů ze srbského města
Bela Crkva. Na závěr zahrála i sta-
ropražská kapela Třehusk.        (syš)

Foto NN M. FRÝDL 

Ať se vám vše splní!
Vánoce se kvapem blíží, všichni se
těší na kouzlo Štědrého dne i svátků
a zvolna se začínají chystat i na vs-
tup do nového roku. Nadchází obdo-
bí rekapitulace uplynulého období a
stanovení si priorit na období nové.
Každý raději vnímá pocit uspokoje-
ní z toho, co dobrého se mu poved-
lo, a do pozadí zasouvá myšlenky na
to, co nesplnil. Přeji všem, aby pře-
vládl pocit uspokojení nad prožitým
rokem a nad prací, která se podaři-
la. Nenechte si pokazit závěr staré-
ho a vstup do nového roku drobnými
nezdary a problémy, které jistě do-
kážete časem odstranit. 
Děkuji našim občanům za jejich do-
brou a poctivou práci v uplynulém
roce. Za vstřícnost a trpělivost, kte-
rou prokázali při omezeních, jež s
sebou nese stavba vodovodu a ka-
nalizace. Do nového roku přeji mno-
ho štěstí, zdraví, pohody a ať se vám
splní vše, čeho chcete dosáhnout!
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Výstava začne 19. 12.
Výstava obrazů známého výtvarníka
Karla Chaby bude zahájena 19. 12.
2013 od 17.00 v hlavním výstavním
sále galerie M. D. Rettigové Všera-
dice. Součástí výstavy bude doku-
ment Pavly Petrákové-Slancové na-
točený ještě za života umělce.
Karel Chaba byl znám jako malíř
Prahy. Ve výtvarném umění byl sa-
moukem, jeho tvorbu ovlivnili Jan
Zrzavý, Karel Černý a Marc Cha-
gall. Jeho díla jsou zastoupena i ve
sbírkách Národní galerie v Praze. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Výstava malíře Milana Eberla a
výtvarníka Františka Novotného je
ve všeradické galerii M. D. Rettigo-
vé k vidění do 15. 12.                  (syš)
* Vánoční besídka s diskotékou se
v Rodinném centru Betlém Locho-
vice koná 18. 12. od 15:00.       (bav)
* Pořad Saskie Burešové, Marie
Tomsové a Alexandra Hemaly Hla-
satel(ky) v akci hostí 19. 12. od
19.00 galerie M. D. Rettigové Vše-
radice. Sylva ŠKARDOVÁ
*Adventní trhy se v Azylovém do-
mě sv. Josefa Lochovice konají do
19. 12., denně 9.00 - 17.00.      (bav)
* Adventní koncert se uskuteční
21. 12. od 14.00 v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie Bezdědice.   (víš)

V pátek 29. 11. se v osovském koste-
le Narození sv. Jana Křtitele sešli
početní návštěvníci místní i z okolí,
aby vyslechli adventní koncert Lu-
xoriosa res. Pod taktovkou Dragany
Novakovič Vitas vystoupil pražský
smíšený pěvecký sbor Carmina Vo-
cum. Zaznělo Ave verum Ch. Gou-
noda, Locus iste A. Brucknera, Alle-
luia G. Younga i výběr koled. Muž-
ský soubor Kolorit řízený Petrem A.
Kafkou, organizátorem slavnostního
podvečera, přednesl Alleluia W. A.
Mozarta, Ave Maria G. Cacciniho,
Largo A. Dvořáka i Bílé Vánoce I.
Berlinga. Za zmínku stojí i vystou-
pení mladičkého klavíristy A. Řehul-
ky. Nejmladší účinkující, členové

dětského sboru Kopretinky, zazpíva-
li skladby P. A. Kafky. Závěrem za-
zněla píseň Vánoční sen, po níž ná-
sledovaly ovace spokojeného obe-
censtva. Tak začal advent v Osově.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

První adventní sobotu - 30. listopadu - rozsvítili obyvatelé vsí patřících
pod Obecní úřad Skuhrov, tedy Hodyně, Hatě, Skuhrov a Drahlovice,
již potřetí společný vánoční stromeček na dvoře obecního úřadu. 

Osovský advent zahájil koncert v kostele
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Vánoce. Vůně skořice, vanilky a jeh-
ličí. Doba plná těšení a očekávání,
zda se nám vyplní naše přání. Rituál
věšení vánočních ozdob, šustění vá-
nočního papíru při rozbalování dár-
ků… Znáte nějaké dítě, které se na
Vánoce netěší? Jak to máme my, do-
spělí? Co se stalo s naším těšením?
Proč  si někdy říkáme »už aby byly
svátky za námi…?«
Zkusme  se protentokrát  vymanit z
hysterie nakupování spousty dárků,
pečení 15 druhů cukroví a dokona-
lých úklidů domácností. Vánoce
jsou svátek - sváteční čas, a to zna-
mená klid, zastavení. Čas na poseze-

ní nad svařákem s přáteli, čas na ra-
dost z uvázání vlastního vyrobeného
adventního věnce. Čas, kdy se může-
me dívat na pohádky, které nám při-
pomenou naše dětství a s tím naši
schopnost  těšit se… Čas, ve kterém
máme trpělivost na děti, pro něž se

společné pečení cukroví s mámou
stává krásným životním zážitkem.
Obdarujme naše děti krásnou vzpo-
mínkou na vánoční čas tak, aby z ní
mohly čerpat, až budou samy dospě-
lé. Jak na to?
Zkusme kupovat  méně dárků - o to

krásněji a nápaditěji je můžeme s ra-
dostí zabalit. Dobře funguje vzájem-
ná výměna cukroví s kamarádkami -
upečte jen jeden či dva druhy a vy-
měňujte. V ušetřeném čase naplánuj-
te předvánoční akce: divadlo, vánoč-
ní výstavu, procházku… S dětmi
společně vyrobte visačky k dárkům,
aby to Ježíšek nepopletl. Nechte  své
potomky, ať se podílí svými výtvory
na výzdobě bytu - vykašlete se na
design, toho si užijete dost, až vám
děti vyrostou!
Vaše děti nikdy nebudou vzpomínat
na to, jak bylo doma na Vánoce krás-
ně uklizeno. Budou si pamatovat at-
mosféru, společné zážitky, pohodu,
vůně a mámu, která je naučila užít si
Vánoce.
Krásný vánoční čas vám přeje 

karin ŘeHÁkOVÁ, Řevnice

Je sobota, poslední listopadový den
roku. Neděle už bude prosincová a
hlavně první adventní. Sedím u plá-
polajících kamen, za okny tma, kol-
kolem hluboké ticho, klid a mír. Na
stole je adventní věnec a zítra se roz-
hoří první svíčka na něm. Symbol
blížících se Vánoc, svátků narození
Ježíše Krista, i krásný, čarokrásný
čas očekávání a naděje. Již jen pár
týdnů nás dělí od rozloučení se se
starým rokem.
Opět se snažíme s koncem roku v zá-
dech dohonit vše, co jsme tzv. nesta-
čili. Počítače jedou naplno, tabulky
se plní údaji kdo, kde, co a kolik če-
hosi vykonal, vydělal, zabezpečil. A
opět žehráme na nedostatek času, na
rychlou dobu. Času máme ale všich-
ni stejně, je jen na nás, jak s ním hos-

podaříme a na co jej využijeme.
Co je důležitější? Upřímné milé slo-
vo, nebo suchá data a tabulky, hřejí-
cí teplo lidské dlaně, nebo luxusní
dovolená v tropech, hrnek kafe a
rozpečený suchý rohlík s milým člo-
věkem, nebo večeře v luxusní res-
tauraci? Upřímný úsměv pohladí víc
než sametová poduška a pusa od mi-
lované osoby je sladší než lžíce me-
du (i když ten sousedův je výborný).
Advent i Vánoce přece neznamenají
splněné úkoly a plány, vygruntovaný
byt, desítky druhů cukroví... Měl by
to být hlavně čas míru, lásky, poko-
je, pokory, víry, lidské sounáležitosti
a naděje v našich srdcích i duších.
Zkusme letos darovat blízkým svůj
čas. Nová televize rodičům, nebo
společná večeře v oblíbené hospůdce

a koncert slov, smíchu, pohledů do
tváří nejbližších? Značkové boty, ne-
bo procházka vesnicí, pár slov pro-
hozených se sousedem a veselý dou-
šek z placatky? Nebo jen pousmání
staré paní či mladé maminky s ko-
čárkem, které pustím na přechodu?
Je toho tolik, co potěší! Stačí jen ote-
vřít srdce a duše všem darům, které
každý den dostáváme, a pokorně za
ně děkovat. Využijme adventní čas k
pozastvení se v zběsilém tempu do-
by. Ano, musíme chodit do práce,
platit složenky, daně i nákupy. Kolik
ale stojí radost prarodičů ze setkání s
vnoučaty? V kterém nákupním cent-
ru je k dostání úsměv ženy obdaro-
vané růží, kde lze objednat na dobír-
ku štěstí rodičů nad narozením dítě-
te, který e-shop nám dodá ticho, vni-

třní zamyšlení a pokoru před darem
života v kostele u jesliček, která ku-
rýrní služba doručí doušek pohody k
posezení s přáteli u sklenky vína?
Nechť je pro nás pro všechny požeh-
naný čas adventní opravdu časem
zklidnění, časem nalezení vnitřního
míru a štěstí. Jedině jsme-li sami se
sebou v míru a pokoji, můžeme jím
obdarovávat blízké. Darujme jim
svůj čas i emoce. Nestyďme se za
své člověčenství, za úsměv, za slzy,
za strach... Jsme přece lidé. I mně
často zvlhnou oči nad nějakým zážit-
kem, setkáním. Co se stane, když to
přiznám? Myslím, že nic. 
Nechť adventní svíčka plápolající v
nás naplní naše domovy a duše lás-
kou, mírem, pokojem, pokorou, na-
dějí a vírou. Petr Tuček, ejpovice

Adventní odpoledne
bude letos U Lípy
Oblíbené Adventní odpoledne se již
počtvrté bude konat 15. prosince ve
Svinařích. Vystoupí na něm děti z mí-
stní školky s pásmem vánočních ko-
led a zimních písní, které na klávesy
doprovodí paní Matoušková. Svoje
umění předvedou i caparti, kteří se
učí na flétnu u paní Kolandové. Večer
ukončí příjemnou muzikou manželé
Humlovi a jejich přátelé. Součástí
akce bude tradiční Jarmark plný ru-
kodělných dárků (vánoční dekorace,
mýdla, svíčky, perníčky, betlémy,
svícny apod), které připravují samy
děti, nebo přátelé školky. Srdečně vás
tedy zveme na příjemné prožiti ad-
ventní neděle, tentokrát do restaura-
ce U Lípy. Začátek je v 15 hodin.

Lucie BOXanOVÁ, Svinaře

Lidé stáli i na zídce...
Dobřichovice - Ti z nás, kteří zatou-
žili již poslední listopadovou sobotu
nasát sváteční náladu, vyrazili 30.
11. do dobřichovického zámku na
adventní trhy. Měly krásnou atmos-
féru, vůni i náladu. Betlém se živými
zvířátky, pečení perníčků, dětské
divadýlko, žonglérská škola, bubli-
nová show, vystoupení pěveckého
sboru Chorus Angelus i vokální sku-
piny DDS. Vrcholem byl velkolepý
ohňostroj nad řekou za doprovodu
podmanivé muziky. Na mostě byla
hlava na hlavě. Lidé stáli na beto-
nových zídkách i na chodníčku, aby
jim neunikl jediný světelný efekt to-
hoto večera. Večer pak se konal
ještě tradiční Mostový ples.     (help) 

Úřad chystá pohoštění
Na stříbrnou neděli 15. 12. od 14.00
připravuje Obecní úřad v Letech se
školinkou Nona na zdejší návsi vá-
noční pohoštění pro všechny, kteří si
chtějí užít v klidu předvánoční at-
mosféru. Chystá se ochutnávka cuk-
roví a jiného svátečního pečiva, vá-
nočních nápojů studených i zahříva-
jících. K tomu si budete moci dopl-
nit vánoční ozdoby, svíčky, perníčky
a jiné drobnosti. Nečekejte náves pl-
nou stánků s množstvím tlačících se
lidí. Chceme vytvořit atmosféru har-
monickou při zpěvu koled a vánoč-
ních písní. Přijďte si užít klidnou
chvilku se svými sousedy, jste srdeč-
ně zváni!       Barbora teSaŘOVÁ,

starostka Letů

Od Zámečku poletí
k nebi balónky
Rok se s rokem sešel, nastal advent,
děti už se začaly těšit na Vánoce.
Abychom si ten čas hezky zpříjemni-
li, chystá řevnická školička Pikolín
na 13. prosince hromadné vypouště-
ní balónků s přáníčky Ježíškovi. Loni
jsme jich vypustili k nebi 202, celore-
publikově pak vzlétlo rekordních 89
437 balónků. Letos se akce bude ko-
nat před Zámečkem v Řevnicích od
15.30 hodin. Vezměte s sebou kama-
rády, přátele a přijďte s námi pokořit
loňskou účast! 

Lucie BOXanOVÁ, Svinaře

Nechť adventní svíčky naplní naše domovy láskou a nadějí!
CO JE VÍC? NOVÉ ZNAČKOVÉ BOTY, NEBO PROCHÁZKA VESNICÍ A DOUŠEK Z PLACATKY SE SOUSEDEM...?

Betlém ze sena si můžete prohlédnout
do 6. ledna v Čenkově. Je postaven
tak, že každý návštěvník se může stát
jeho součástí a vyzkoušet si, jaké to
bylo jít se poklonit s ostatními právě
narozenému Ježíškovi. Cestou potká-
te různé postavy: pasáka ženoucího
stádo ovcí, maharadžu na slonovi,
velblouda přivážejícího dary, skupi-
nu muzikantů vyhrávající u jesliček,
kde se klanějí Tří králové...
Betlém byl 15. 12. 2012 zapsán do
České knihy rekordů a kuriozit v Pel-
hřimově jako největší betlém ze sena
v životní velikosti s oděnými postava-
mi. Více se také dozvíte na www.cen-
kov.eu. Jiří Firýt, Čenkov

Na uklizený byt děti vzpomínat nebudou
ZKUSME SE O LETOŠNÍCH VÁNOCÍCH VYMANIT Z HYSTERIE NAKUPOVÁNÍ DÁRKŮ A PEČENÍ CUKROVÍ!

Na Štědrý den dopoledne budou skauti z Řevnic rozdávat Betlémské světlo.
Plamínek si můžete přijít k Zámečku napálit 24. 12.  mezi 9.00 a 11.00. Pro
ty, kteří by měli o světýlko zájem a nepřijdou si sami, budeme po včasném
objednání roznášet světlo až do jejich domovů. Donesení si můžete objednat
přes formulář, který naleznete na skautských stránkách www.bobri-revni-
ce.cz v sekci Betlémské světlo nebo SMS zprávou na čísle 606 633 064. Ob-
jednávka je platná až po potvrzení. Příjemné prožití vánočních svátků a
úspěšné vykročení do nového roku přeje oddíl Bobři Řevnice.
Šimon Martinec, Bobři, Řevnice Foto arcHiV

Betlém v Čenkově.  Foto Jiří Firýt

Skauti vám přinesou Betlémské světlo až domů

Čenkovský betlém je rekordní
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Karlštejn - Tolik lidí ještě na osla-
vy Karlštejnského královského ad-
ventu v jeho několikaleté historii
nikdy nedorazilo. Bohatý program
na místním náměstí první prosin-
cový den sledovaly stovky diváků.

A že bylo na co koukat. Muzikantská
vystoupení střídala vystoupení šer-
mířská a taneční, dostalo se i na vá-
noční hru O tom slavném narození,
za Tři krále maskovaná skupina Ho-
lek v rozpuku vybírala z několika
desítek malých andílků toho nejroz-
tomilejšího. Dorazil Mikuláš s dru-
žinou a naděloval, co mu síly stačily.
Největší rozruch, málo platné, ale
vzbudil příjezd císařovny Alžběty na
koni a její následné vítání rychtá-
řem, kastelánem i zástupci karlštejn-
ských vinařů a pivovarníků. Ti první
si v zastoupení sklepmistra Davida
Chocholatého s chotí Karla IV. připi-
li místním vínem, majitel unikátního

mobilního mikropivovaru Jiří Chyba
zase uvařil na počest královny sou-
dek adventního ležáku. Jen se po
něm zaprášilo. I loučový průvod po
setmění dorazil i ohňová show se
konala. A když zpívaly děti z karlš-
tejnské školy s Pavlem Zedníčkem
Pásli ovce valaši, rozsvítil se na ná-
městí velký vánoční strom.
Pokud jste to 1. 12. nestihli, máte
druhou šanci: další oslava adventu
se v Karlštejně bude konat v neděli
22. prosince. Program se bude opa-
kovat, jen se zčásti představí jiní
účinkující. Unikátní Muzejní stezku
s několika zastaveními si ale budete
moci projít zase.   Miloslav FRÝDl

Vinaři ukazovali sklep,
techniku i vinice
V  rámci Karlštejnského královského
adventu byla letos pro návštěvníky
premiérově připravena velmi zají-
mavá muzejní stezka. Jejím prvním
zastavením byla Výzkumná stanice
vinařská, které je sice právě rekon-
struována, ale i tak nabídla prohlíd-
ku vinného sklepa, techniky a vinic.
Samozřejmostí byla ochutnávka mí-
stních vín a svařáku, který v chlad-
ném počasí vlil teplo do žil. VSV při-
pravila speciální akci pro blížící se
oslavy Vánoc a Silvestra: Sekt Karl-
štejn za adventní cenu!
Text a foto David CHOCHOLaTÝ,

VSV Karlštejn

Královský advent
Karlštejn, náměstí, 22. 12.
10.00 – Zahájení stylového jarmarku
11.00 – 16.30 Kulturní program:
- historický průvod s královnou 
- naražení soudku s pivem Karlíček
- šermíři Alotrium a Reginleif
- kapely Cluaran, Notičky a Třehusk
- pěvecké sbory Canto Carso, Bon-
bon a Hukot
- MŠ Karlštejn, Domeček Hořovice
- živý betlém
- loučový průvod, metači ohně
- minifestival vánočních dobrot
- muzejní stezka: Muzeum vína,
Muzeum hodin,  Mikropivovar, Mu-
zeum obchodu, Muzeum betlémů,
Muzeum voskových fugurin
- adventní výstava U Bílé paní
Speciální host: Pavel VÍTeK

Kapičku povolíme! řekl Česťa
- a z Paroháčů byly Kapičky 
Velká oslava třiceti let existence country kape-
ly Kapičky se konala v karlštejnské sokolovně.
Přivítal nás Pavel Zedníček, který vtipně mo-
deroval celý večer.  Jako první se nám předsta-
vili Vráťa Smrž, Svata Hanzl a Česťa Vacura,
kteří vlastně Kapičky založili. To bylo milé pře-
kvapení. Už dlouho jsem neviděla Česťu u basy
- a jak mu to slušelo. Vzpomněla jsem si, jak
stále používal slovo kapička: Kapičku přimáz-
neme, kapičku povolíme, kapičku prohloubíme,
kapičku namažeme, kapičku přitáhneme... Tak
vlastně vznikl název Kapičky. I když původně,
jak zdůraznil Vráťa, se kapela měla jmenovat
Paroháči. Zahráli nám tři písničky a já přitom
krásně zavzpomínala na své mládí. 
I skupina Abalone nás velmi potěšila, kluci fakt
hrají bezvadně a mají nádherně sladěné  hlasy.
Kapela Bluetime je mladá, ale bohužel měli -
nevím proč - jen jeden mikrofon, takže je neby-
lo moc slyšet. Jinak ale hrají také bezvadně.
Jako vždy nás pěkně naladil Mirek Paleček, to
je vždycky zážitek ho poslouchat. A ještě jedno
překvapení bylo nachystáno - to když si s Ka-
pičkami zazpíval Viktor Sodoma. Pak přišel na
podium také Pavel Zedníček se svým klarine-
tem a společně nám »vystřihli« píseň Cizinec
na pobřeží. To bylo fakt krásný! Všichni jsme
byli mile naladěni. (Dokončení na straně 8)

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Karlštejn - O elektrickém ohradníku, kterým byl
minulou zimu obehnán celý rozsáhlý areál golfového
hřiště nad Karlštejnem, jsme v Karlštejnském zpra-
vodaji psali již dvakrát. V čísle 8/2013 (NN 15/13)
vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český
kras Michal SlezáK uvedl, že ohradník instalova-
ný bez vědomí a povolení Správy CHKO bude pře-
místěn do 31. října.
Byl termín dodržen, Michale Slezáku?
Ano, ohradník byl přemístěn dle dohody mimo území
přírodní rezervace Voškov. 
Bylo uchycení ohradníku odstraněno z lesních dřevin
a přemístěno na sloupky?
Ano, ohradník byl při přemístění z lesních porostů nově
instalován na sloupky. V místech, kde ohradník prochá-
zí skrze výběžky porostů dřevin, je na dřevinách nově
uchycen šetrným způsobem na plastových páscích. 
Co slibované body, kterými je možné do areálu golfo-
vého hřiště vstoupit, a cesty pro pěší umožňující bez-

pečný pohyb lidí? Byly již určeny?
Přístupové body jsou určeny a opatřeny zařízením, které
umožní vstup do areálu. Cestu v areálu je však třeba ješ-
tě vyznačit - k tomu by mělo dojít příští rok. Jak jsem již
uvedl minule, jednání o zřízení cesty pro pěší přes areál
hřiště vedou s Golf Resortem Karlštejn zástupci Litně,
tyto dotazy je tedy třeba směřovat zejména na ně.
Byl elektrický ohradník snížen na výšku umožňující
migraci srnčí zvěře? 
Ano, ohradník byl přemístěn dle dohody z prudkého
svahu na rovinu na okraji hřiště a snížen na 70 - 80 cm,
což migraci srnčí zvěře bez problémů umožní.
Omluvilo se vedení Golf Resortu Karlštejn za svévolné
instalování ohradníku?
Pravdou je, že ohradník byl instalován bez souhlasu Sp-
rávy CHKO Český kras. Na druhé straně je třeba říct, že
poté, co byla zahájena jednání o řešení situace, Golf Re-
sort Karlštejn jednal vstřícně a všechny požadavky Sprá-
vy CHKO Český kras naplnil. Miloslav FRÝDl

Ohradník už zmizel z přírodní rezervace

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     13/2013 (21)                

PŘIJELA KRÁLOVNA. Davy diváků vítaly první den Karlštejnského královského adventu císařovnu
Elišku, která na náměstí dorazila v sedle koně. Foto NN M. FRÝDL

Největší rozruch vzbudila Eliška
PROGRAM KARLŠTEJNSKÉHO KRÁLOVSKÉHO ADVENTU SE BUDE OPAKOVAT 22. PROSINCE

Karlštejnský zpravodaj
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...a z Paroháčů byly Kapičky 
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Akce Zazimování zahrady se uskutečnila v karlštejnské školce. Dostavila se
spousta rodičů, ale i dětí. Pracovali všichni - sbírali jablíčka, oříšky, vyháněli
krtky, hrabali listí, maminky plely záhonky, jeden tatínek zryl a připravil dětem
zahrádku, na které si samy pěstují zeleninu. Tři tatínkové (a jedna statečná
maminka) se oháněli pilami i křovinořezy - zkracovali tůje a okrasné keře. Na
závěr si všichni pochutnali na opečených špekáčkách, čaji a kávě. Někteří ta-
tínkové se sice dožadovali do čaje rumu, ale museli se spokojit s citronem a
medem...Všem děkujeme!       . Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Na karlštejnském náměstí se už 18
let nachází muzeum betlémů, které i
o letošním adventu nabízí svým ná-
vštěvníkům potěšení z vánoční at-
mosféry mezi krásnými staročeský-
mi betlémy. Údiv hostů vzbuzují ra-
ritní betlémy z chleba, cukru nebo
vosku. Mezi novodobé zajímavosti
patří miniaturní betlémky ve skořáp-
ce lískového, vlašského nebo koko-
sového ořechu. 
Největší potěšení zejména pro dět-
ské návštěvníky však představuje
mechanický Královský betlém, který
vyplňuje celou půdu budovy. Na
osmdesáti metrech čtverečních se
rozkládá kulisa hradu Karlštejna a
přilehlého okolí osázená 46 pohybu-
jícími se loutkami. Loutky jsou vy-
soké od čtyřiceti do osmdesáti centi-
metrů, oblečené v dobových kostý-
mech, celá scéna je doprovázena
hudbou a vyprávěním Karlštejnské
pohádky, což dohromady vytváří
působivý celek. Nejvýraznějším prv-
kem v betlému jsou postavy deseti
nejvýznačnějších českých panovní-
ků, počínaje svatým Václavem, přes
Karla IV., Marii Terezii, až po T. G.
Masaryka. Objekt barokní karlštejn-
ské fary je slavnostně vyzdoben zají-
mavými vánočními dekoracemi,
chvojím, jmelím a díky výstavám

perníkových betlémů i České pohád-
ky z perníku je až na ulici provoně-
ný perníkovou vůní. 
Pro letošní advent jsme připravili ně-
kolik překvapení. Kromě obou »per-

níkových« výstav – betlémů a pohá-
dek –  to je zejména Hravá dílnička.
V nově otevřených i vytápěných
prostorech muzea se o adventních
víkendech koná předvádění řemesel

a zajímavých technik, které si návš-
těvníci mohou sami vyzkoušet. V
neděli 22. prosince si k tomu budou
moci zakousnout naše proslulé ko-
láčky i popít něco na zahřátí na Jar-
marku vánočních dobrot.
Nově je o víkendech také romantic-
ky nasvíceno sklepení. Jeho návště-
va bývá obvykle spíše strašidelná,
ale tentokrát můžeme slíbit opravdu
příjemný zážitek.
Kdo ještě nestihl navštívit výstavu
žehliček Vlastimila Harapese, má
možnost do 5. ledna. Baletní mistr
má letitou sbírku starobylých žehli-
ček, která je pozoruhodná tím, že si
její součásti sám nekupuje, ale dos-
tává od přátel. Zastoupena jsou op-
ravdu velká jména české kultury.
Poslední adventní víkend - 21. a 22.
12. - se bude tradičně rozdávat bet-
lémské světlo. Po zkušenostech z
minulých let upozorňujeme zájemce,
že by bylo vhodné, aby si přinesli
své svíčky nebo lampy. 
Muzeum je do 5. 1. otevřeno denně,
včetně Štědrého dne, vánočních
svátků, Silvestra i Nového roku. Od
6. 1. do konce března o sobotách, ne-
dělích a svátcích. Podrobnosti najde-
te na www.muzeumbetlemu.cz

Romana TREŠLOVÁ,
Muzeum betlémů, Karlštejn

Caparty nejvíc baví Královský betlém
KARLŠTEJNSKÉ MUZEUM BETLÉMŮ MÁ OTEVŘENO NA ŠTĚDRÝ DEN, NA SILVESTRA I 1. LEDNA

U BETLÉMŮ. Před svátky si betlémy jezdí prohlédnout děti z okolních škol.
Podívat se tu byli i předškoláci ze Zadní Třebaně. Foto Lenka MIHALÍKOVÁ

Blíží se Vánoce, s dětmi ve školce se
chystáme na besídku, kterou každo-
ročně pořádáme pro rodiče a také
očekáváme návštěvu Pavla Vítka,
jenž s námi bude opět vystupovat
poslední adventní neděli na karlš-
tejnském náměstí u stromečku.
Já se chystám nasát vánoční atmos-
féru návštěvou Prahy a zúčastním
se zájezdu do adventní Vídně. 
Ve Vídni jsem byla několikrát, ale
nikdy nezapomenu na první návště-
vu. Bylo to ještě v minulé době; já
jsem se zúčastnila se svým otcem té-
matického zájezdu berounských ve-
terinářů. Cílem bylo navštívit pár
veterinárních zařízení, klinik (u nás
tehdy fungovaly hlavně pro hospo-
dářská zvířata) a vyhlášenou Švéd-

skou jezdeckou školu s typicky bílý-
mi koníky. Rodiče mě s sebou na ta-
kové zájezdy brávali často, navštívi-
li jsme Polsko, Maďarsko, východní

Německo - a najednou jsem se ocit-
la na Západě.To byl rozdíl. Už když
jsme přijížděli z Českých Velenic,
tehdy ošklivého, šedivého a zaprá-
šeného hraničního městečka, na ra-
kouskou stranu do Gmündu, šoko-
val nás ten kontrast. Nádherně ba-
revné domečky, všude květiny, svě-
týlka, sobíci, srnky a vánoční výzdo-
ba – myslela jsem, že jsem v pohád-
ce. A to jsem ještě neviděla tu Ví-
deň! Nablýskanou, třpytivou, svíti-

vou, blikající… A ty obchody! Ten-
krát jsem si za tajně provezené zá-
padní marky (kus za 10 Kč) koupila
pár oblečků na miminko, které jsem
čekala. (Pro kočárek jsem se vypra-
vila do východního Německa, u nás
to byla velká bída…).
Dnes jsou naše města krásně upra-
vená, barevná, čistá (skoro), na vá-
noční výzdobě se nešetří. Zboží je
tolik, že nevíte, co si vybrat. Jsem
šťastná, že ta šedá minulost už zů-
stává jen ve vzpomínkách.
(Tehdy se z našeho zájezdu jeden
účastník nevrátil. Dnes je z něho
uznávaný zvěrolékař v Kanadě…).
Udělejte si čas a vychutnejte si svá-
teční atmosféru. Hezké Vánoce!

Hana HRABÁKOVÁ, Karlštejn

Gmünd? Připadala jsem si jako v pohádce!

Kapičky hrají pro radost z hudby, a
to nás právě baví, protože tu dobrou
náladu přenášejí i na nás. Taky zná-
me jejich repertoár, takže si můžeme
i zazpívat. Nakonec kapela pozvala
na podium všechny, kteří jí prošli a
zazpívali jsme si společně. 
Občerstvení zajistila Jana Kačerová

s přítelem Adamem, výborné vínko i
pivo, chlebíčky... Vládla skvělá ná-
lada, myslím, že si to Kapičky zas-
loužily. Nikomu se nechtělo domů, a
tak jsme ještě po skončení programu
seděli u stolu a pokračovali v zábavě
do ranních hodin. Vydařená akce!

Jitka ŠVECOVÁ, Hásná Třebaň

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

Co se bude dít 
* Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby se uskuteční 22. 12. od 17.00
a 19.00 v Rytířském sále hradu Karl-
štejna.  Vstupné 150/75 Kč.       (jak)
* Štěpánského koledování s vokál-
ně instrumentální skupinou Chaire z
Příbrami se můžete zúčastnit 27. 12.
od 18.00 v Rytířském sále hradu
Karlštejna. Vstup 150/75 Kč. Zvo-
nečky s sebou.          Jaromír KUBŮ
* Adventní výstava je do 12. 1. ins-
talována v hospůdce U Bílé paní
Karlštejn. Otevřeno denně kromě
pondělí od 10.30 do 15.00, vstup
zdarma. V neděli 15. 12. se tu mů-
žete zúčastnit dekoračního balení
vánočních dárků, výroby přání a PF,
o týden později - 22. 12. - soutěže o
nejlepší vánočku, bramborový salát,
vaječný koňak i jiné dobroty. (mam)

Rodiče vyháněli krtky a oháněli se křovinořezy

OSLAVA. Kapičky při svém narozeninovém koncertě. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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V Letech budou mít kruhový objezd
STAVĚT SE ZAČNE V DUBNU, HOTOVO MÁ BÝT V ŘÍJNU PŘÍŠTÍHO ROKU

Kruhový objezd se bude stavět na
hlavní silnici v Letech, v místech
odbočky na Rovina, Mořinku a
Karlštejn.
Od roku 2011se obec Lety snažila
domluvit se Středočeským krajem
na tom, abychom společnými silami
řešili křížení krajských komunikací
II/115 a II/116, které je uprostřed

obce. Křižovatka je dějištěm častých
nehod, v její blízkosti je nešťastně
umístěna trafostanice, která byla vi-
nou autonehody několikrát mimo
provoz - k velké nevoli Letováků,

kteří se ocitli bez elektřiny. Řidiči je-
doucí od Karlštejna často čekají
dlouhé minuty, než se jim podaří od-
bočit doleva na Dobřichovice.
Tyto důvody a také snaha zpomalit

rovný, široký úsek Pražské ulice,
vedly k závěru vybudovat na tomto
nebezpečném místě kruhový objezd.
A také opravit povrch těchto silnic
na průtahu obcí. Dle úmluvy s Od-
borem dopravy Středočeského kraje
měla obec Lety za úkol zabezpečit a
uhradit projektovou dokumentaci.
Kraj má za úkol připravit zadávací
dokumentaci, vyhlásit výběrové ří-
zení a »kruhák« postavit.
Stavební povolení jsme získali loni v
prosinci. Během letoška jsme zabez-
pečovali doprojektování staveb sítí
tak, aby bylo možné zahájit výběro-
vé řízení. Dokumentace pro výběro-
vé řízení byla nyní schválena Radou
kraje, proto je nyní možné zahájit
soutěž. Cena stavby je odhadnuta na
23 milionů korun, zahájení prací je
plánováno na duben, ukončení na
říjen 2014.  Barbora TESAŘOVÁ,

starostka Letů

Z našeho kraje 
* Kurs Vánoční tradice, při kterém
si maminky s dětmi vyrobí lodičku,
svíčku či se naučí lít olovo, se koná
11. 12. od 9.00 v Klubovně Sokola
Řevnice. O týden později - 18. 12. se
od 9.00 uskuteční kurs Jak zabalit
dárek.            Lenka DVOŘÁKOVÁ
* Předvánoční posezení ve Spole-
čenském domě Zadní Třebaň se koná
15. 12. od 15.00. Vystoupí děti z mí-
stní školky a muzika Notičky.     (pef)
* 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)
* Pošta v Zadní Třebani bude uza-
vřena 27. 12.                                    (pef)
* První adventní neděli jsme pověsi-
li krmítko pro ptáky vedle vánočního
stromu na návsi v Zadní Třebani. Vy-
robil ho Petr Janiš - moc děkujeme.
Až půjdete kolem, nasypte do něj
semínka.   Blanka HOVOrKOVÁ,

o. s. Salto, Zadní Třebaň 
* Přehrážky na potoce Kejná, které
zůstaly po červnových povodních za-
neseny blátem, štěrkem a kamením,
začne majitel toku, Lesy ČR, čistit na
přelomu roku 2013 a 2014.           (bt)
* 20. ročníku běhu Pražská 100, mě-
řícího 145 km, se 7. 12. zúčastnil
obyvatel Lhotky Lukáš Masák. Trasu
při průměrné rychlostí 7,8 km/hod.
zdolal v čase 18.40 a vybojoval tak
1.-2. místo. Blahopřejeme!

Josef rOZTOčiL, Lhotka
* Osobní auto se převrátilo 5. 12. na
střechu do příkopu mezi Podbrdy a
Vižinou. Řidička byla s lehkým zra-
něním převezena do nemocnice, ha-
siči vrátili vůz zpět na kola.        (pav)
* K požáru kuchyně v bytovém do-
mě v Karlštejně vyjížděli 1. 12. řev-
ničtí profesionální a karlštejnští dob-
rovolní hasiči. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno,že majitel požár likvi-
doval sám pomocí ručního hasicího
přístroje. Škoda odhadnutá vyšetřo-
vatelem je 200.000 Kč, příčinou po-
žáru byl zkrat v kuchyňském elekt-
rospotřebiči.            Pavel VinTErA
* Benzínová čerpací stanice v Litni
byla vykradena 27. 11. Zloději rozbi-
li výlohu a ukradli 30 kartónů cigaret
různých značek. Způsobili škodu
44.000 korun.  Hedvika KASLOVÁ

Po turnaji se konala
házenkářská zábava
Turnaj v nohejbale se konal 30. 11. v
řevnické sportovní hale. Pořadatel
IQ OUVEY postavil hned dvě druž-
stva - ani jednomu se ale nepodaři-
lo probojovat do finálové skupiny.
Zlaté medaile putovaly do Berouna,
druhé místo získal KOZA TEAM,
třetí byli Modřaňáci. Zábava, která
se konala po turnaji, postrádala vět-
ší návštěvnost, ale zase se protáhla
do pozdních nočních hodin.
Před koncem roku už zbývá házen-
kářům již jen tradiční Špunťapák,
procházka do Haloun a zpět, který
se bude konat 21. prosince. 

petr HOLÝ, Řevnice

Nový jízdní řád ČD:
změny jsou pramalé
Nový jízdní řád Českých drah začne
platit od neděle 15. 12.  (Viz NN
24/13). V případě „našich« tratí 171
a 172 jsou změny v porovnání se
současným řádem pramalé. Na trati
Praha hl. n. - Zadní Třebaň - Beroun
zůstaly časy příjezdů a odjezdů,
opakují se čísla vlaků a totožné je i
rozmístění vlaků na stránkách. To se
týká i opačného směru a tratě 172
Zadní Třebaň - Lochovice. Jediný
rozdíl vás potká 24. 12., 31. 12.  a 1.
1., kdy bude nabídka železniční do-
pravy redukována. Některé spoje je-
doucí v těchto třech dnech zkrátí
trasu, nebo mají hned v hlavičce
vlaku číselnou poznámku s informa-
cí, kdy vlak nejede. Celostátní jízdní
řád na větších nádražích získáte za
69 Kč. Oblastní jízdní řád pro Prahu
a střední Čechy vás vyjde na 30 Kč.
Barevné kartičky ROPIDu by měly
být i letos zadarmo. Na skládaném
letáku fialové barvy najdete mimo
jiné tratě S7 Beroun - Praha - Úvaly
a S76 Zadní Třebaň - Lochovice.

Jan Sup, praha

Dobřichovická »zuška« 
zve na vánoční koncert
Dobřichovická ZUŠ slaví v roce
2013 desetileté výročí činnosti. K té-
to příležitosti pořádá několik akcí.
Pro žáky jsme připravili zájezd do
německého Lipska, kde navštívili
muzeum J. S. Bacha i hudebních ná-
strojů. Také jsme uspořádali velký
koncert, na kterém vystoupily naše
nejlepší komorní soubory i bývalí
absolventi ZUŠ, kteří studují odbor-
né hudební školy. 
V pondělí 16. 12. se bude od 19.00 v
Modlitebně Církve bratrské Černoši-
ce konat slavnostní vánoční koncert,
na kterém zazní nejpopulárnější ang-
lo-americké koledy, které pro náš or-
chestr zaranžovala skladatelka Zdeň-
ka Margarida Košnarová. Všechny
skladby tak zazní ve světové premié-
ře.             Eugenie KOBLížKOVÁ,

Dobřichovice

Osobní bubny si vyráběly děti i dospělí
Umělecko řemeslná dílna na téma Výroba osobního bubnu se konala v Řev-
nicích. Dospělí i děti brousili, leštili, voskovali rám, střihali řemínky a kůži
na buben, vyráběli paličku. Výsledkem jsou krásně znějící bubny, ke kte-
rým jejich noví majitelé získali osobní vztah. Výrobou nás provázel Petr Jo-
sefus, který stál u zrodu lesní školky Země. Na jaře 2009 začal se skupinou
7 tříletých dětí jako průvodce. V práci s dětmi kombinoval znalosti přírody
s praktickými dovednostmi. Při práci v dílně využívá svého řemesla  - práce
s kůží. Kdo pod jeho vedením pracoval, ocenil jasné vedení a schopnost
nastavit hranice a řád. Je radost být v jeho blízkosti, přebírat pracovní postu-
py, sdílet nápady a rozvíjet tvořivost.      Daniela KOŘínKOVÁ, Řevnice

Spisovatelka Marie Holečková se celé léto a podzim činila, aby z vyprávě-
ní letovských pamětníků a pamětnic - paní Macháčkové, Kárníkové, Vá-
ňové, Bolartové, Kouhoutové, Vaňáskové, pana Peřiny a dalších, vytvořila
další díl knížky Lety, jak je neznáte II. Brožurka je k dostání na obecním
úřadě v Letech. Protože bychom rádi pobesedovali nad právě vydanou kni-
hou a pozvali jiné pamětníky v obci, abychom na jejich vyprávění mohli
vystavět další díly historie obce, chceme všechny, kteří se o dějiny své obce
zajímají, pozvat do Sálu U Kafků. Na besedě 19. 12. od 18.00 přítomné
seznámíme se starými fotografiemi a pohlednicemi, které se do tohoto vy-
dání dějin obce nevešly a také rozvineme zajímavé příběhy, které se naopak
na stránkách této útlé knížky objevují. Přijďte v předvánočním čase zavzpo-
mínat nebo se naopak o své obci dozvědět něco, co zatím zůstává utajené!

Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

V Letech budou besedovat o historii obce

KOLAUDOVALI VODOVODY. Kolaudace vodovodů TřeMoLe a Hlásná
Třebaň se konala 28. 11. Vodovod TřeMoLe stavěl od února 2012 do listo-
padu 2013 svazek obcí Hlásná Třebaň, Mořinka a Lety. Bylo vybudováno
13 351,1 metrů vodovodních řadů na katastrech obcí Mořina, Mořinka,
Lety a Hlásná Třebaň. Součástí vodovodu je vodojem u Mořinky. Celkové
náklady činí 57 934 700 Kč - 65 % pokryla dotace Ministerstva zemědělství,
10 % Středočeský kraj, na zbytku se podílí svazek TřeMoLe. Vodu bude
možné odebírat od ledna. Vnislav KONVALINKA, 
Foto NN M. FRÝDL starosta Hlásné Třebaně

OPRAVILI POTOK. Bagr na břehu Svinařského potoka v Zadní Třebani u
mostu na Řevnice opravoval vymleté díry v korytu, které vznikly po červno-
vých povodních. NN to potvrdila starostka obce Lucie Paličková.            (pef)
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KLÁRA V KLÁŘE
Nová pedikérka v Kosmetickém

Salonu KLÁRA Řevnice
- pečlivě a odborně ošetří nohy

- diskrétně ukáže nebezpečí počínajících mykóz 
či jiných onemocnění nehtů i kůže na chodidlech 

a poradí další postup
- nohy zkrášlí a zhýčká účinnými přípravky, 

nalakuje nehty a…

… to těm, kteří o své nohy pečují, i těm, 
kteří je zatím šidili.

Těší se na vás Klára Vyletová: „Celý leden 
nabízím mimořádnou 

zahajovací cenu pedikúry 190 Kč!“
Klára je také maskérka a vizážistka, jejíž 

profesionální líčení na běžný den i pro slavnostní
příležitosti získalo mnoho ocenění. Zkuste to…

Objednání na tel. čísle: 257 72 18 89 
(nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1,

ŘEVNICE)

KOSMETICKÝ
SALON KLÁRA

… přeje všem svým klientům, 
přátelům i sympatizantům 

půvabné VÁNOCE a mimořádně
dobrý ROK 2014!

Kosmetický Salon Klára, nám. Krále
Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice

Telefon: 257 72 18 89, 
www.salon-klara.webgarden.cz
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ESO shopping park Lety 

Děkuje zákazníkům za projevenou přízeň 
v letošním roce a přeje 

vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2014!

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

Androméda relaxační studio, Restaurace ESO
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Karlštejn je na sestup, Lety vedou
FOTBALISTÉ Z PODHRADÍ ZÍSKALI V PODZIMNÍ ČÁSTI OKRESNÍHO PŘEBORU POUHÝCH SEDM BODŮ

Již 38. ročník tradičního Lesního
slalomu uspořádal 30. listopadu SKI
KLUB Řevnice. Běželo se po obvy-
klé trati na modré turistické cestě
mezi vodárnou a Lesním divadlem.
V 6 věkových kategoriích od nej-
menších po dospělé startovalo 17 zá-
vodníků, na které čekaly hodnotné
ceny. Nižší účast proti jiným roční-
kům ovlivnilo varování myslivecké-
ho sdružení o zákazu vstupu do lesa
kvůli honu na kance. Ten se však
konal v jiné lokalitě.
Nejpočetnější zastoupení měla kate-
gorie mužů. Z vítězství se radoval
nově příchozí Ondřej Skripnik ča-
sem 39,6. Snažil se mu konkurovat
Štěpán Zrostlík, ale po lehkém pod-
klouznutí ve druhém kole na lepší
umístění neměl. Třetí skončil  nestor

Petr Holý. V celkovém pořadí se ale
před něj dostal dorostenec Petr Holý
mladší, který vyhrál v dorostu. V že-
nách zvítězila Alena Čermáková ča-
sem 52,4 s, druhá byla Marcela Gre-

gorová, třetí Helena Hartmannová.
Vítězi dalších kategoriích se stali
Matouš Skripnik, Petra Jandusová či
Pavlík Hartmann.    Jan ČErMáK, 

Petr HOLÝ, Řevnice

Nelehký úkol čeká karlštejnské fot-
balisty v jarní části okresního přebo-
ru. Po nepovedeném podzimu je to-
tiž na jaře čeká boj o záchranu. Cí-
lem přitom byl střed tabulky! 
Úvod soutěže vypadal nadějně, po
čtyřech kolech byl Karlštejn na 6.
místě, pak však přišla série devíti zá-
pasů a zisk jediného bodu za remízu!
To se projevilo i v tabulce, kde se
Karlštejn propadl až na předposlední
13. místo s pouhými 7 body.
Příčin neúspěchu by se dalo najít ví-
ce. V mnohých zápasech Karlštejnští
nezvládli závěr zápasu. Komárov,
Tlustice, Nižbor, Loděnice – proti
těmto týmům přišli o body až v zá-
věrečných minutách. Chybělo štěstí,
spousta zápasů skončila nejtěsnější
prohrou o gól. Karlštejnské trápila i
koncovka, herně sice dokázali spou-
stu soupeřů přehrát, nedokázali však
proměňovat šance. Po podzimu si
Karlštejn navíc odnesl nelichotivou
vizitku nedisciplinovanosti: se šesti
červenými kartami se totiž stal nej-
trestanějším týmem soutěže.
Podstatným důvodem špatných vý-
sledků je především absence trénin-
ků, z různých důvodů se trénovalo
pouze jednou týdně, někdy ani to.
Fotbalový Karlštejn však přistupuje
k záchraně zodpovědně. Vedení tý-
mu chystá v zimní přestávce změny
v kádru, příprava začne 11. ledna.

Podzimní výsledky Karlštejna 
Všeradice – Karlštejn 3:0
Karlštejn – Komárov 1:2
Stašov – Karlštejn 1:2
Karlštejn – Neumětely 1:0

Trubín – Karlštejn 5:3
Karlštejn – Osek 0:4
Tlustice – Karlštejn 2:1
Karlštejn – Chlumec 1:2
Praskolesy – Karlštejn 3:1
Karlštejn – Zadní Třebaň 0:0
Nižbor – Karlštejn 3:2
Loděnice B – Karlštejn 3:2
Karlštejn – Beroun B 0:1

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Letovské áčko je v čele
V sezóně 2013/14 hraje A-tým FK
Lety krajskou 1. B třídu, oddělení E.
Po odehraných 13 kolech je v čele
skupiny s 32 body a šestibodovým
náskokem na druhý Nový Knín.
Celek byl v létě doplněn o Pavla
Korbeláře z SK Úvaly a Josefa Bau-
bína z Bohemians 1905. Mužstvo se
po úvodních šesti kolech naplno roz-

jelo, následně šestkrát v řadě zvítězi-
lo a až v posledním podzimním kole
remizovalo v derby s Vonoklasy. An-
gažmá Jaromíra Šmerdy na post tre-
néra se ukázalo jako optimální řeše-
ní problému, který nás trápil. Jeho
zkušenosti z vrcholového fotbalu
vnesly do hry systém, bojovnost a
disciplínu, což se projevilo umístě-
ním i atraktivním fotbalem. Kromě
hráčů základního kádru je mužstvo
doplňováno nadějnými dorostenci.

Dorost (U-19)
Dorost účinkuje již šestou sezonu v
krajské 1. A třídě. Ve skupině D je po
podzimu na 7. místě s 21 body. Po
loňské sezoně, kdy tým prošel gene-
rační výměnou, byl v létě posílen
kádr. Výsledky dorostu byly na pod-

zim jako na houpačce. V případě zle-
pšení docházky některých hráčů na
tréninky může dorost atakovat vyšší
patra tabulky. Pozitivní jsou starty
několika dorostenců v A-týmu.

Starší žáci (U-15)
U starších žáků se v létě vyměnil
kádr. Na podzim scházela žákům
kvalita - sedmá příčka a devět bodů
v okresním přeboru nejsou to, co
bychom si představovali.

Mladší žáci (U-13)
Nový tým mladších žáků je posklá-
daný z hráčů odrostlých z přípravky.
Ve své premiéře přezimuje v okre-
sním přeboru na čtvrté příčce s 11
body. Pro tuto kategorii je nejdůleži-
tější odehrát co nejvíce utkání, pro-
tože někteří hráči by ve starších žá-
cích nedostávali tolik příležitostí.

Starší přípravka (U-10)
Starší přípravka (8-10 let) přezimuje
v okresním přeboru na 3. místě s 15
body. Pro vedení těchto kloučků ne-
ní leckdy jednoduché sladit zájmy
hráčů; někteří mají více mimoškol-
ních aktivit, a tudíž se kolektiv často
potýká s mnoha absencemi.

Mladší přípravka (U-8)
Mladší přípravka (6-8 let) hraje sou-
těž formou turnajů. Svou skupinu
suverénně vede s 52 body. 

Fotbalová školička (U-6)
Nejmenší (4-6 let) se seznamují se
základy fotbalu. Podstatné je získat
základní návyky, smysl pro kolektiv
i disciplínu. Jiří KárNíK, FK Lety

POSLEDNÍ ZÁPAS. Fotbalisté Karlštejna v posledním podzimním zápase s
Berounem B, který prohráli 0:1. Foto Michal ŠAMAN
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Běžce odradilo varování myslivců
V ŘEVNICÍCH SE KONAL TŘICÁTÝ OSMÝ ROČNÍK LESNÍHO SLALOMU

Kříž zlato do Zadní
Třebaně nepřivezl
Běžecký závod Svatojánská dvacítka
se podvacátéosmé konal v Berouně.
Na trať mezi ostatními amatéry i
profesionály vyběhl také polárník a
horolezec Radek Kříž (na snímku
uprostřed), který má za sebou mno-
ho adrenalinových výprav, jakož i ces-
tu po stopách Amundsena. Často po-
bývá na chatě v Zadní Třebani; tr-
valý pobyt mu znemožňuje Beroun-
ka. Zlato ovšem tentokrát do Třeba-
ně nedovezl... (help)  Foto ARCHIV

VÍTĚZKY. Vyhlašování výsledků řevnického Lesního běhu v kategorii žen.
Foto Ondřej SKRIPNIK


