
Poberouní - Třetině z více než tří ti-
síc poštovních úřadů v České repu-
blice hrozí zánik. Starostové sepsa-
li petici, v níž vyzývají vládu, aby
proti rušení poboček zakročila.
„Český telekomunikační úřad navrh-
nul povinný počet pošt v Česku na
2100. Oproti současnému počtu zde
chybí více než 1100 poboček,“ uvedl
tajemník Sdružení místních samos-
práv (SMS) ČR Tomáš Chmela s tím,
že přes  razantní nesouhlas sdružení i
představitelů samotných obcí dostala
materiál telekomunikačního úřadu k
projednání vláda. 
„Obracejí se na nás desítky starostů,

kteří již registrují tlaky na rušení pošt.
Pokud by vláda posvětila návrh na
stanovení takto minimálního počtu
pošt, byl by to pro venkov pomyslný
hřebík do rakve,“ sdělil místopředse-
da SMS, starosta obce Křižánky Jan
Sedláček s tím, že Rada SMS proto
rozhodla o zahájení celonárodní peti-
ce za záchranu venkovských pošt. 
O záměrech redukovat počty poštov-
ních úřadoven i o petici ví také rych-
tář Svinař Vladimír Roztočil. „Obá-
vám se, že už je někde rozhodnuto,“
řekl NN. „Nikoho z vlády a minister-
stva vnitra zřejmě nezajímá, jak bu-
dou hlavně starší občané na poštu do-

jíždět. V Řevnicích jsou fronty už
dneska, takže jak to bude vypadat při
případném návalu dalších lidí, si
vůbec neumím představit.“ Petici
Roztočil podle vlastních slov »samo-
zřejmě podporuje«, ale… „Nikdo se
neobtěžuje vysvětlit, co bude dál a ja-
ké možnosti pošta malým obcím, jako
je ta naše, nabídne. O svátcích má být
člověk slušný, ale s... mě!“ dodal sta-
rosta Svinař.
Cílem petice je přimět vládu, aby ná-
vrh na snížení počtu povinných pošt
na 2100 odmítla a vytvořila takovou
regulaci, která by zachovala stávající
stav. (Dokončení na str. 9) (help, mif)

V tomto čísle Našich novin
* Kalendář na rok 2014

Řevnice - Dva psi, opice
kočkodan, chameleon, rys
kanadský. O tenhle domá-
cí zvěřinec se stará dvace-
tiletá Helena BULÍČKO-
VÁ z Řevnic. Teď její »mi-
nizoo« získala velmi exo-
tický přírůstek: urzona ka-
nadského. Také velmi vzác-
ný přírůstek - v celé repu-
blice je jen patnáct exem-
plářů. V Praze, Olomouci,
Děčíně, Plzni a - v Řevni-
cích! „Už od mého dětství
jsme doma měli spoustu

zvířat - kunu, lišku, straku,
káňata, srnce, srny, sovy a
mnoho dalších,“ objasňu-
je Helena kořeny svého ko-
níčka. „Naším řevnickým
bydlištěm prošel už také ne-
jeden exot: ocelot, psoun,
mývalové, pouštní rys,“
dodává studentka čtyřleté-
ho učebního oboru s ma-
turitou Chov cizokrajných
zvířat. Neskrývá, že asi
půlroční sameček urzona
jí udělal velkou radost.
(Dokončení na str. 9)     (mif)

V KLEMENTINU. Řevnické děti při
svátečním vystoupení v Klementi-
nu.        Foto Romana SOKOLOVÁStarostové se bouří: Nerušte pošty!

RYCHTÁŘI PROTESTUJÍ PROTI ZÁMĚRU TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU SNÍŽIT POČET POŠT  

23. prosince 2013 - 26 (612) Cena výtisku 7 Kč

V novém roce jen vše

dobré a ať se daří!

Řevnická minizoo má nový přírůstek, urzona kanadského

Děti z Řevnic zpívaly
v pražském Klementinu
Adventní koncert dětí Hudebního
studia Capriccio z Řevnic se konal v
Zrcadlové kapli pražského Klemen-
tina.  Program zahájil dětský pěvec-
ký sbor, dále vystoupilo 20 žáků kla-
vírního a pěveckého oddělení. Na
varhany zahrála Terezka Polanec-
ká. Pěvecký sbor uvedl Ave Maria
C. Cacciny, Salve Regina K. B. Ko-
přivy a kánon Dona Nobis za klavír-
ního doprovodu F. Tvrzského a M.
Klimtové. V závěru se kaplí rozléha-
ly koledy. Nezapomenutelný zážitek!

Romana SOKOLOVÁ, Z. Třebaň

URZON KANADSKÝ. Helena Bulíčková s novým pří-
růstkem své řevnické »minizoo«. Foto Bořek BULÍČEK

Celostátně hledaného
lupiče chytli ve Třebani
Zadní Třebaň - Slovenský zloděj hle-
daný po celé České republice kradl v
noci z 12. na 13. 12. na nádraží v
Zadní Třebani. Přímo při činu jej
zadrželi karlštejnští policisté.
„J. T., občan Slovenska se vloupal
do chodby i skladiště drážního slu-
žebního bytu ČD na nádraží v Zadní
Třebani a ukradl minikompresor i
autonabíječku,“ uvedla velitelka po-
licistů Hedvika Kaslová. Přivolaní
strážci zákona lupiče přistihli přímo
na místě činu. „Byl na něj vydán pří-
kaz k zatčení, takže jsme jej také
hned zatkli,“ dodala Kaslová.   (mif)
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Učily se vyrábět zdravé vánoční cukroví
ŘEVNICKÁ BIOPRODEJNA POŘÁDALA KURZ »NA POSLEDNÍ CHVÍLI«

Rozzářené dětské oči, čertovský sva-
řák i andělská palačinka! Taková by-
la mikulášská nadílka, která se popr-
vé konala v restauraci U Mlynáře v
Mokropsech. Pro dvacet natěšených
dětí z Černošic, Všenor i Prahy byl
připraven mikulášský večírek jak se
patří. Obrovský úspěch sklidila dět-
ská diskotéka, tančili prckové chodí-
cí i ti, kteří sotva stáli, někteří vytáh-
li do kola i maminky. K čekání na
Mikuláše děti přikusovaly andělské
palačinky zdobené hvězdným pra-
chem, maminky i tatínkové zase oba-
vy o to, zda jim čert neodnese rato-
lest, mohli rozpustit ve svařáčku ko-
řeněném samotným čertem. 
Strach ovšem nebyl na místě: čerti,
kteří se připlazili vzápětí po příchodu
Mikuláše a jeho nádherného Anděla,
byli laskaví a dětem skočili na to, že
nezlobily a kdyby náhodu, tak už ne-
budou. Některé děti zazpívaly písnič-
ku, některé recitovaly a některé si s
Mikulášem jen popovídaly, všechny
si to ale náramně užily. A to i ty, které
takové setkání ještě nezažily. „Moje
dcera viděla takhle zblízka Mikuláše
a čerty úplně poprvé, bylo vidět, že je
celou akcí úplně fascinovaná a ještě
večer před spaním se usmívala, jak
se jí to setkání líbilo,“ svěřila se Te-

reza Mináriková se zážitky dcerky
Elišky. Slovy chvály nešetřila ani
Lenka Rahma. „Nádhená akce, krás-
né prostředí, vřelá atmosféra. Syn
Rayanek byl úplně nadšený, a to ne-
jen z Mikuláše a jeho party, ale i z
bohatého balíčku dárků. Už teď se
těšíme na příští rok!“ komentovala
prvního Mikuláše U Mlynáře Lenka. 
Mikulášova banda nepřišla s prázd-

nou. Pro každé z dětí byla připravená
obrovská krabice se jmenovkou plná
krásných pozorností a dobrůtek, kte-
ré věnovali sponzoři. Kromě bon-
bónků, mandarinek a buráků si ca-
parti odnesli pohádkové knížky, po-
třeby na malování a kreslení, digitál-
ní hodinky, časopis pro děti a DVD s
pohádkou; někdo také bramboru. Zk-
rátka nepřišli ani tatínkové - při od-

chodu dostali krásnou dárkovou
kazetu pro ošetření jejich miláčka na
čtyřech kolech a poukaz do Pneuser-
visu. Bára vEsElá,

Bára Malá, Mokropsy

Řevnice - Kurz přípravy zdravého vánočního
cukroví na poslední chvíli se konal 16. 12. v
řevnické prodejně biopotravin.

Pro každého, kdo  si chtěl vychutnat vánoční dob-
roty bez výčitek, koho lákalo vyzkoušet nové ing-
redience, po kterých bude člověku dobře na duši i
na těle, a kdo chtěl rodinu či přátele pohostit tra-
dičním cukrovím v netradiční podobě, připravila
majitelka prodejny Monika Kopecká s kamarád-
kou Lucií Tatransky kurz vánočního pečení. Vět-
rem horkovzdušných trub ošlehané hospodyňky
zúčastněným předvedly, co všechno se dá bez ši-
zení chuťových buněk vykouzlit ze zdravých su-
rovin. „Připravily jsme tzv. živé raw plněné kulič-
ky a vanilkové rohlíčky,“ uvedla Kopecká,  „uva-
řily jsme karamelové hrudky z rýžového sirupu a
kukuřičných lupínků, ořechové kopečky, ovesné
sušenky i linecké cukroví z rýžového sirupu a ce-
lozrnné špaldové mouky.“ 
Plánované dvě hodiny se protáhly na tři a půl.
Účastnice kurzu si domů odnášely zdravé dobro-
ty a recepty i nové zkušenosti. Vyzkoušely si pří-
pravu těsta, naučily se trik, jak naplnit kuličky, a
dozvěděly se, jak nahradit nezdravé suroviny těmi
přínosnějšími. Zdravé vánoční mlsání na poslední
chvíli tak splnilo svůj účel. Určitě jsme se nesešly
naposledy. Helena PEliKánová

Premiérová Mikulášská se povedla
PRCKOVÉ SI ODNESLI POHÁDKOVÉ KNÍŽKY I POTŘEBY NA MALOVÁNÍ, TATÍNKOVÉ POUKAZ DO PNEUSERVISU

Ten, kdo přišel 15. 12. do hospody U Lípy ve Svi-
nařích na adventní odpoledne, si mohl vychutnat
sváteční náladu a vánoční atmosféru, kterou pro
diváky vykouzlily svým vystoupením děti z míst-
ní školky. Ve spolupráci s dalšími organizacemi
přípravy a hladký průběh zajistila ředitelka MŠ
Jana Saneistrová a tým pedagogů. Klavírního do-
provodu se zhostila paní Matoušková, flétnový a
akordeonový doprovod nacvičily děti, které vy-
učuje Eva Kolandová. Součástí adventního odpo-
ledne byl jarmark, kde bylo možné zakoupit doma
upečené perníčky, ve školce vyrobená přáníčka,
mýdla, či svíčky ze včelího vosku. Výtěžek z pro-
deje bude věnován mamince sedmiletého Bo-
houška Rumla, chlapce postiženého mozkovou
obrnou, na rekonstrukci koupelny. Závěr odpoled-
ne podbarvilo hudební duo manželů Humlových. 

Eva Kolandová, Hodyně 
Foto Petr ŽidlicKý

NA NADÍLCE. Účastníci nadílky v Mokropsech.                   Foto Petr KUBÍn

Caparti vykouzlili sváteční atmosféru
SVINAŘSKÁ HOSPODA U LÍPY HOSTILA ADVENTNÍ ODPOLEDNE

PŘÍPRAVA. Monika Kopecká si chystá suroviny
na výrobu cukroví. Foto aRCHIV

Sálem zněla Rybovka
Naprosto jedinečnou atmosféru vy-
tvořil 13. 12. řevnický smíšený sbor
Canto Carso v sále hostince U Bar-
chánků v Mořince. Třicetihlavé hu-
dební těleso zcela zaplnilo tóny Ry-
bovy pastorely a tradiční České mše
vánoční celý sál. Církevní skladba
Jana Jakuba Ryby je uchopitelná
pro posluchače nejen lidovou jedno-
duchostí, pastorální a jásavou nála-
dou, ale především se stala symbo-
lem tradičních českých Vánoc.
Sbor Canto Carso s nástrojovým do-
provodem provedl pastorelu Ó, pa-
stýři, copak to má znamenat a Čes-
kou mši vánoční pod vedením Roma-
na Michálka ve vysoké umělecké
kvalitě. Po závěrečné části Agnus
Dei nastal bouřlivý aplaus; publi-
kum si vyžádalo další tři přídavky.
Po krátké přestávce sbor pokračoval
s produkcí adventních a vánočních
písní.   Eva KOLanDOVÁ, Hodyně

SETKÁNÍ PŘED SVÁTKY. Předvánoční posezení
se konalo 15. prosince se ve Společenském domě
v Zadní Třebani. Starostka obce Lucie Paličková
předala dárek občanům, kteří se v letošním roce
dožili významného životního jubilea - oslavili še-
desáté narozeniny. Dále bylo na programu vá-
nočně laděné pásmo dětí z místní mateřské i zá-
kladní školy pod vedením třídních učitelek. Závě-
rem vystoupila dětská lidová muzika Notičky z
Řevnic. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

V sokolovně řádil Rasputin
Pekelný večer pořádala kulturní sekce odborové
organizace Diagnostického ústavu Dobřichovice
7. 12. v místní sokolovně. Zaměstnanci »diagnos-
ťáku« se mohli konečně po roce řádění odvolané
ředitelky s uvolněním pobavit. Večer se skládal ze
dvou částí. V první se odehrály gurmetské hody,
které připravil mistr kuchařského umění Jaromír
Horáček. Ve druhé části vystoupila fenomenální
pánská taneční skupina Rasputin z Kolína, která
do našeho regionu přijela s vystoupením Do kro-
vek. Jako druhé číslo připravila choreografii na
skladbu Rasputin a Rivers of Babylon od Boney
M. Rasputinovci inspirovali naprostou většinu di-
váků tak, že se strhl tanec na zbytek noci. Bavili
se všichni. Text a foto Jan KUBÁT, Dobřichovice
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Rok 2014 určitě nebude žádná nuda!
VELKÁ ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ TERAPEUTA A LÉČITELE VÍTA KUNTOŠE NA NADCHÁZEJÍCÍCH 365 DNÍ
Konec starého roku je tu a s ním i
vhodná chvíle popsat konstelace ro-
ku nového. Odhalím trendy a témata,
díky kterým můžete do roku 2014
vstoupit připravení a uvědomělí.
Již Tomáš Akvinský pravil, že »astra
inclinant, non necessitant«, neboli
»hvězdy naznačují, ale nenutí«. Ast-
rologie není deterministická, bu-
doucnost není dopředu přesně stano-
vená. Přesto nám hvězdy naznačují
trendy, na základě kterých je možné
ledaccos vytušit. Konkrétní projev
těchto trendů lze pouze odhadovat,
ale již jejich samotná znalost prozra-
zuje mnohé. 

Ohlédnutí za rokem 2013
Aby bylo zřejmé, jak tyto trendy
fungují, nahlédněme do mé předpo-
vědi na rok 2013. V souvislosti se si-
tuací v Sýrii jsem hovořil o »nároč-
ném období«, přičemž jsem tehdy
netušil, že se tento trend naplní skrze
hrozící válečný konflikt. O budouc-
nosti USA jsem předpověděl, že
»budou mít příležitost dostat se z
nejhoršího«. A skutečně: ekonomika
USA hlásí výraznější růst než loni o
1,8 % a tzv. Dow Jonesův index, vý-
znamný ukazatel vývoje amerického
akciového trhu, dosáhl rekordního
maxima. V souvislosti s naší zemí
jsem psal, že »vládnoucí strany tak
mohou předvádět nevídané, bude
docházet k náhlým a nečekaným ob-
ratům«. Z této astrologické kvality
se vyklubal pád vlády. A dalo by se
pokračovat.

Zajímavé okamžiky roku 2014
Celý rok bude na nebeské klenbě fi-
gurovat konstelace z loňského roku
– kvadratura mezi Uranem v Beranu
a Plutem v Kozorohu. Jedná se o ve-
lice tvrdou vazbu, která přináší pro
celý rok napjatou atmosféru. V živo-
tech mnohých nastanou těžké život-
ní zkoušky, mnozí o něco důležitého
přijdou a nemusí být na první pohled
zřejmé, že to je pro naše vlastní dob-
ro. V této vazbě se odráží i mocen-
ské tlaky, výbušné energie a tenden-
ce bořit tradiční principy, které se

mohou naplnit na úrovni jednotlivce
i celosvětově. Tuto kvadraturu dopl-
ní od února ještě Jupiter a témata
této konstelace se mohou ještě více
prosadit. Z tohoto pohledu se jeví
první polovina roku jako náročnější,
a to zejména v dubnu, kdy se dishar-
monicky zapojí i Mars a vytvoří tzv.
velký kříž. Mars se zapojí problema-
ticky i v listopadu. Konstelace mo-
hou zejména v těchto obdobích, ale i
v celém roce 2014, přinášet politické
konflikty a přírodní katastrofy.
Není třeba se ovšem této doby obá-
vat, jelikož jakýkoliv projev očisty –
ať již na úrovni osobní či společen-

ské, je nesmírně důležitý. Dochází
ke změnám ve vědomí a je zde na
místě hovořit o již trochu zprofano-
vaném pojmu: transformaci. Snáze
budeme vnímat hlubší souvislosti té-
to transformace na jařa, kdy bude Ju-
piter v trigonu na Neptun. Tato vaz-
ba může přinést více laskavosti do
mezilidských vztahů, větší zájem o
druhé i silnější duchovní prožitky.
Inspirace, která v té době přijde,
může naznačit další možnosti našich
životů a stojí za to ji následovat.
Další zajímavý moment nastane na
obloze v říjnu. Toto období může být
příjemné a hezké, můžeme snadno

dosáhnout úspěchů. Je ovšem třeba
zachovat chladnou hlavu a vydržet,
snažit se o trpělivost. V této době
mohou být napjaté vztahy mezi jed-
notlivými státy a diplomatické vaz-
by budou skřípat. Nepříjemné situa-
ce mohou nastat rychle a nečekaně,
může dojít k otřesům i skandálům.
Svěží vítr zafouká do plachet Evrop-
ské unie a zejména léto 2014 může
přinést uvolnění byrokratických otě-
ží. Větší síly může EU zaměřit na so-
ciální témata, na kterých může získat
i nemalé politické body. 

USA
Pluto v opozici na Slunce horoskopu
USA značí, že po vydechnutí v
minulém roce zemi čeká nový nápor.
Bude se redefinovat podstata Spoje-
ných států, uvnitř se odehrají zásad-
ní změny, přičemž to může pozměnit
vnímání USA ve světě. Finanční po-
tíže na sebe nenechají dlouho čekat,
ekonomika zřejmě zažije nový pro-
pad. Důležité je, že Neptun bude při-
nášet nové ideje, které mohou být
nakonec hnací silou změn. Také při-
nese posílení levicových trendů.

Česká republika
Nový rok bude příslibem stabilizace
politické situace, přičemž není po-
chyb o tom, že podporu  hvězd bu-
dou mít zejména levicově zaměřené
strany. Česká republika může vybu-
dovat nová výhodná spojenectví a
partnerství na mezinárodní úrovni.
Může dojít i ke sporům – v období
od května do října, kdy mohou obraz
naší země pokřivit média. Stejně tak
mohou vyplout na povrch důležité
informace.
Rok 2014 určitě nebude  žádná nuda.
Nezapomínejte však, že veškeré dění
má svůj hlubší smysl a důvěřujte
zdánlivě nejistým cestám. Můžete si
být jisti, že vás čeká vždy jen to nej-
lepší, co vás může potkat. V pocho-
pení těchto pravidel Universa je ast-
rologie úžasnou pomocnicí - skrze
výklady horoskopu klientům, ale tře-
ba i skrze toto sepsání. 

Vít KuNToš, Praha

ASTROLOG A LÉČITEL. Vít Kuntoš. Foto ARCHIV

Raději pracuji s dětmi, nemají tolik strachů...
BRAŠNÁŘ PETR JOSEFUS VYRÁBÍ ŠAMANSKÉ BUBNY A ZŘIZUJE UMĚLECKO-ŘEMESLNOU DÍLNU

Řevnice - Petr Josefus (36) je profesí braš-
nář. Narodil se v Praze, od dětství je mu ale
bližší příroda než město. Po návratu z Nového
Zélandu, kde několik let pěstoval víno, se začal
věnovat práci s dětmi jako průvodce v řevnické
lesní školce. Také si u něj můžete vyrobit ša-
manský buben (viz NN 25/13).
Jak se brašnář dostane k výrobě šamanských
bubnů?
Že si vyrobíme šamanský buben, jsme vymysleli s
kamarádkou Alenkou. Čekali jsme tehdy návštěvu
mexického šamana Temoca. Zatoužili jsme mít
buben, který by splňoval naše představy. Tvoření
něčeho tak výjimečného a od začátku autentického
nás opravdu bavilo. Buben, který si člověk vyrobí
sám, má úplně jiný charakter. Vkládáte do něj sa-
mi sebe a máte k němu osobní vztah.
V Řevnicích byl mexický šaman Temoc?    
Ano. Přijel před časem do lesní školky Ze Mě, kde
jsem pracoval jako průvodce. Uspořádal tehdy se-
minář pro dospělé kolem školky a spřátelené diva-
dlo Kampa na Malé Straně, které zajímal aztécký
tanec, potní chýše a další indiánské záležitosti.
Co ses od Temoca dozvěděl?
Já v době, kdy vyučoval, chodil s dětmi  po lese.
Říkali jsme si, jak se který strom jmenuje, jak co
voní, co se dá z jakého dřeva udělat, co dělat, aby

se člověk v lese neztratil a pokud bude třeba, aby
tam přežil. Aby uměly rozdělat oheň, najít vodu,
postavit přístřešek, vědět, co se dá sníst, vnímat
cestu, neztratit se...

Nebylo ti líto, že nemůžeš tančit s Temocem? 
Ne, já radši pracuji s těmi malými. Nemají tolik
strachů jako dospělí, nemají zábrany, jsou čistí. A
tak  je s nimi daleko větší sranda. 
Čemu se ještě kromě času stráveného s dětmi
věnuješ?
Mě opravdu baví moje řemeslo. Výroba věcí z
kůže - pásků, kabelek, aktovek, peněženek, sandá-
lů, bot... Líbí se mi ta svoboda, že si můžu vyrobit,
co právě potřebuji, zvolit si barvu, materiál. Byl
bych asi nešťastný jako manažer nebo prodejce aut
či mobilů. Dělám to od svých 14 let, a ta kreativi-
ta mě stále naplňuje. V poslední době jsem také
dělal pomůcky pro profesionální lukostřelce. Rád
bych pro děti i pro dospělé v Řevnicích zřídil dal-
ší umělecko-řemeslnou dílnu. Je dobré řemesla
předávat dál, aby se ta obec televizních a počíta-
čových dětí něčím vyvážila. Aby mohly pocítit,
jak je to pěkné, když si samy mohou něco vyrobit
a následně používat.   
Co máš v plánu do budoucna?
Po novém roce chci začít s výrobou šípů spoje-
ných se střílením z luku. Lukostřelba je můj koní-
ček. Také zřizuji v Řevnicích dílnu, aby si děti mo-
hly osahat všechny materiály, naučit se je opraco-
vat, mít u práce pořádek a hezky po sobě uklidit.

Helena PeLIKÁNoVÁ
TAK SE TO DĚLÁ. Petr Josefus ukazuje, jak se
vyrábí šamanský buben. Foto ARCHIV
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Mopeďačky na bále předvedly kankán
DO SVINAŘSKÉ HOSPODY U LÍPY DORAZILA KRÁSNÁ LOU, WINNIFRED I LIMONÁDOVÝ JOE

Další ze svých slavných bálů, plných
zábavy, společenských her a překva-
pení pro své hosty uspořádali pos-
lední listopadový den ve Svinařích
místní mopeďáci.
K nejvydařenějším patřilo vystoupe-
ní místních mopeďáček a mladých
mopeďáků ve scénkách inspirova-
ných legendárním filmem Limoná-
dový Joe. Nechyběla krásná Lou,

Winnifred, pistolníci ani samotný li-
monádový Joe s Kolalokou. 
Před půlnocí vyvrcholil program

slavným francouzským tancem kan-
kán, který mimochodem poprvé za-
zněl v operetě Jacquese Offenbacha

Orfeus v podsvětí, jež měla premié-
ru v roce 1858.
Myslím, že i tentokrát se Svinař-
ským podařilo pobavit velké množ-
ství hostů bálu. Co zbývá dodat? Dě-
kujeme za krásný večer a - co při-
pravíte příště? Už dnes se těšíme!
Iveta HABERLANDOVÁ, Svinaře

Další ročník Underadventu se konal
14. prosince v řevnické hospůdce Al
Bunda. V zaplněném lokále vystou-
pili místní umělci netradičních stylů.
Ať již trubadúr z Bílého Kamene
Dobřík Tuček s kytarou a didgeridoo
nebo Suzie a její muži v černém -
kteří nabídli posluchačům zajíma-
vou formu bigbeatu. Následně pak
zaexcelovala se svojí nenapodobitel-
nou tvorbou kapela Holomraz v již

tradičních kostýmech - např. hudeb-
ník Filip Vošalík již roky vystupuje v
převleku za zdravotní sestřičku s bo-
nusem absence spodního prádla. Hu-
dební produkci stylovým vystoupe-
ním uzavřela kapela Vepřové kome-
ty. Letošní Underadvent pro vyzna-
vače tak trochu jiných vánočních
příprav se vydařil,  v Al Bundě to to-
tiž opět jelo na plný plyn...       (help)

Jakub KADEřÁBEK, řevnice 

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

KINO ŘEVNICE
27. 12. 20.00 NYMFOMANKA I
28. 12. 16.00 KOVÁŘ Z PODLESÍ
28. 12. 20.00 REVIVAL
3. 1. 20.00 PĚNA DNÍ
4. 1. 16.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
4. 1. 20.00 COLETTE
8. 1. 15.30 a 20.00 DIANA
10. 1. 20.00 VELKÁ NÁDHERA
11. 1. 16.00 LETADLA
11. 1. 20.00 HOBIT I: NEOČEKÁVANÁ
CESTA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 12. a 28. 12. 18.30 (So 17.30) KŘÍD-
LA VÁNOC
26. 12. 16.30 HOBIT: ŠMAKOVA DRA-
ČÍ POUŠŤ 3D
26. - 28. 12. 20.00 NYMFOMANKA I 
27. 12. a 31. 12. 16.30 (Út 15.30) HOBIT:
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D
28. 12. 15.30 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
29. 12. a 2. 1. 17.30 (Čt 18.30) HUNGER
GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
29. 12. - 30. 12. 15.30 MRŇOUSKOVÉ:
ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
29. - 30. 12. 20.00 (Po 18.30) KLAUNI
31. 12. 15.30 HOBIT: ŠMAKOVA DRA-
ČÍ POUŠŤ 2D
3. 1. 15.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
3. 1., 6. 1., 8. 1. 18.30 (Po 20.00, St
17.30) KONZULTANT
4. 1. 15.30 NIKO 2
4. 1. 17.30 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ 2D
4. 1. 20.30 DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA
5. 1. 15.30 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
5. 1. a 9. 1. 17.30 (Čt 15.30) KŘÍDLA
VÁNOC
5. 1. 20.00 VŠE JE ZTRACENO
6. - 9. 1. 17.30 (St 20.00) 47 RÓNINŮ 3D
7. 1. 20.00 ŽIVOT ADÉLE
9. 1. - 11.  1. 20.00 NYMFOMANKA II
10.-14. 1. 17.30 (Po 20.00) NĚŽNÉ VLNY
11. 1. 15.30 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
12. 1. 15.30 NIKO 2
12. 1. - 13. 1. 20.00 (Po 17.30) CYRIL A
METODĚJ - APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ

KINO RADOTÍN
2. 1. 17.30 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 
2. 1. 20.00 NYMFOMANKA ČÁST 1.
3. 1. 17.30 NIKO 2
3. 1. 20.00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ 3D
4. 1. 16.00 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
4. 1. 17.30 47 RÓNINŮ 3D
4. 1. 20.00 KAPITÁN PHILIPS
7. 1. 17.30 WALTER MITTY A JEHO
TAJNÝ ŽIVOT
7. 1. 20.00 VLHKÁ MÍSTA
8. 1. 17.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
8. 1. 20.00 47 RÓNINŮ
9. 1. 17.30 VELKÝ ZÁVOD
9. 1. 20.00 NYMFOMANKA ČÁST 2
10. 1. 17.30 MRŇOUSKOVÉ 
10. 1. 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
11. 1. 16.00 NIKO 2
11. 1. 17.30 ROZKOŠ
11. 1. 20.00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
SPOUŠŤ
12. 1. 16.45 ANNA BOLEYNOVÁ:
CAETANO DONIZETTI
11. 12. 20.00 METTALICA: THOUGH
THE NEVER 3D
12. 12. 20.00 KONZULTANT

KLÍČEK NA TRHU. Andělé ani čerti nechyběli na vystoupení folklorního
souboru Klíček na Vánočním trhu v Řevnicích. Děti předvedly také pásmo
moravských obchůzkových koled a zatancovaly koledu španělskou. Vydařilo
se vystoupení nejmenších dětí z přípravky, které vede Marta Martínková. Z
celého vystoupení byla vidět radost z tance a pohybu. 

Text a foto romana SOKOLOVÁ, Zadní Třebaň

Tipy NN
* Folk-punková kapela Çilek Aro-
mali Kremali Bisküvi z Velkého Še-
nova a branický rock-bluesový Ode-
čet plynu vás rádi uvidí mezi diváky
na koncertě, který se koná 23. 12. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Setkání před Modrým domečkem
Řevnice se společným zpěvem Ry-
bovy České mše vánoční se koná 24.
12. od 13.00.       Šárka HAŠKOVÁ
* Půlnoční s Českou mší vánoční
Jana Jakuba Ryby v podání souboru
Ludus Musicus hostí 24. 12. od
24.00 kostel sv. Prokopa a Martina v
Karlíku. Alena SAHÁNKOVÁ
* Jesličky instalované v kostele sv.
Václava ve Všenorech můžete vidět
na 26. 12. od 14.00 do 15.30,  29.12.
od 14.00 do 15.30 a 5. 1. od 8.50 do
9.30. Jesličky byly pořízeny v roce
1950 P. Františkem Burianem. Na
dřevěné desce je 19 postav.        (sah)
* Oslavu Silvestra pořádá 31. 12.
od 20.00 Vinárna U Karoliny Dobři-
chovice.         Karolina SEIDLOVÁ
* Výstava na téma Karel IV. - císař
římský a král český je od 27. prosin-
ce do konce roku k vidění ve velkém
sále zámku Dobřichovice.           (vlc)
* Výstavu Koření s vůní dálek i do-
mova můžete v Muzeu Českého kra-
su Beroun navštívit do 6. 1.        (mic)
* Kabaret splněných přání, večer
improvizovaných příběhů, hudby a
zpěvu na divácká témata uvede Sku-
pina Improvize  9. 1. od 19.00  v Klu-
bové scéně Kulturního střediska U
Koruny Radotín.     Dana RADOVÁ
* Rubin Quartet pořádá Novoroční
koncert 9. 1. od 19.00 na Obecním
úřadu Všenory Zazní klasická hudba
i swingové, muzikálové a filmové
melodie.         Alena SAHÁNKOVÁ
* Bláznivou komedii Bordel na mi-
nisterstvu sehraje 11. 1. od 19.00 a
12. 1. od 16.00 Dobřichovická diva-
delní společnost v pražském divadle
Semafor. Karolina SEIDLOVÁ
* Dočasné muzeum veškerého so-
chařství je ve starém skladišti na nád-
raží Řevnice otevřeno každou první a
poslední neděli v měsíci, od 14 do
15.00 hodin. Ivana JuNKOVÁ

TANČILY KANKÁN. Svinařské mopeďačky předvedly na bále slavný kankán.
Foto Iveta hAberLAnDOVÁ

Písničkář a jeden z posledních bardů Oldřich Janota
koncertoval 11. prosince v řevnické čajovně Cherubín.
„Oldřich Janota se v čajovně zjevil 10 minut před za-
čátkem koncertu a začal sofistikovaně konverzovat,
aniž by se vzrušoval nad tím, že za chvíli začíná jeho
vystoupení,“ popsal silně meditativní zážitek čajovník
Jan Cherubín. „Po nějaké době náhle pravil: Tak si
dáme spolu čaj a já vyrazím k domovu! Tedy jsme si na-
lili čaj a povídali si dál. Během chvilky přišli Old-
řichovi příznivci, kteří trpělivě čekali, až písničkář do-
poví příběh, vezme kytaru a začne laskavé zaklínání je-
ho charakteristickou muzikou, která tak přirozeně umí
navodit blažený stav beztíže. Oldřich zahrál, zazpíval,
sbalil kytaru, dopil čaj a zmizel ve tmě zimního večera.
Ještě před odchodem s potěšením pochválil výjimečnou
pozornost všech zúčastněných.“ (help) 

Foto Jan cherubín

Underadvent: V Al Bundě to jelo na plný plyn

Oldřich zahrál, zazpíval a zmizel ve tmě zimního večera
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Všeradův kurýr

A jsou tu svátky! V domácnostech se
mísí vůně cukroví s vůní jehličí, v
lednici je připraven bramborový sa-
lát a děti se nemohou dočkat dárků.
Přeji všem, aby letošní Vánoce byly
ve znamení klidu a míru. 
Zapomeňte alespoň v tomto čase na
stres, nesplněná předsevzetí a ostatní
problémy. Snažte se prožít toto svá-
teční období v klidu a harmonii se
svými blízkými, užívejte si pohody
Vánoc. Věnujte se sami sobě a své

rodině, vždyť si to všichni za celo-
roční práci zasloužíte!
Dne 6. 12. se konalo poslední letoš-
ní veřejné zasedání zastupitelstva
Všeradic. Přesto, že se v obci neu-
stále něco děje, byla účast velice ma-
lá. Z toho lze jen odvozovat, že lidé
nemají o dění v obci zájem. Potom
se ale nemohou divit, že nemají rele-
vantní informace a všichni staví na
systému »jedna paní povídala«. Po-
kud jim to takto vyhovuje, nebude-
me je přemlouvat k ničemu jinému. 
Za uplynulý rok se konal v obci bez-
počet kulturních a společenských
akcí. Opravovaly se obecní budovy,
udržovala zeleň a připravovaly se
projekty na další období. Při výstav-
bě vody a kanalizace bylo proinve-
stováno přibližně 26 milionů korun.
V současné době máme zkolaudová-
nu čistírnu odpadních vod a část ka-

nalizačního řadu. Od 17. 12. je mož-
né, aby všichni, kteří mají dokonče-
né přípojky, mohli začít zatím zdar-
ma vypouštět odpadní vody. 
Na rok 2014 máme naplánováno
opět mnoho kulturních a společen-
ských akcí. Opět budeme investovat
do údržby zeleně a oprav obecních
budov. Hlavním naším úkolem bude
dokončit výstavbu vodovodu a kana-
lizace - chceme to stihnout do konce
měsíce září. V příštím roce nás opět
čekají dvoje volby. První v měsíci
květnu do Evropského parlamentu.
Druhé, které budou (nejen) pro naši
obec velice důležité, jsou volby do
zastupitelstva obce. Prosím všechny
zájemce, kteří by chtěli pracovat pro
blaho Všeradic, aby se nezapomněli
přihlásit. 
Děkuji všem, kteří se aktivně podíle-
li na životě v naší obci, za jejich

práci i snahu a věřím, že stejně aktiv-
ní budou také v roce nadcházejícím.
Všem přeji bohatého ježíška a šťast-
ný, vydařený vstup do nového roku
2014! Bohumil StIBAL, 

starosta Všeradic

Starosta: Lidé nemají o dění v obci zájem
NA ROK 2014 JE VE VŠERADICÍCH NAPLÁNOVÁNO MNOHO KULTURNÍCH I SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 26/2013 (141)

Hlasatelé vyprávěli
pikantnosti ze zákulisí
Hezký večer si užili všichni, kteří
přišli 19. prosince do galerie M. D.
Rettigové ve Všeradicích. Tento ve-
čer se zde totiž sešli tři nejznámější
televizní hlasatelé někdejší Česko-
slovenské televize Marie Tomsová,
Saskia Burešová a Alexander He-
mala (na snímku zprava). Přijeli,
aby pobavili diváky nejenom vyprá-
věním ze svého soukromého i pro-
fesního života, ale také promítáním
fotografií z privátních archivů.
Návštěvníci se dozvěděli různé »pi-
kantnosti« z televizního zákulisí, ale
mohli prostřednictvím promítaných
fotografií nahlédnout i do soukromí
hostů. Večer se opravdu povedl a ni-
kdo  z těch, kteří dorazili, nelitoval,
že alespoň na chvíli hodil za hlavu
předvánoční shon a »vyčistil« si
hlavu příjemným kulturním zážit-
kem v krásném prostředí všeradické
galerie. Text a foto 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Výstavu geniálního 
malíře uvedla režisérka
Jedna z nejzajímavějších letošních
výstav začala ve všeradické galerii
19. 12. Představuje geniálního
»malíře pražských zákoutí« Karla
Chabu. Protože tento výtvarník již
není mezi námi, byl na vernisáži
promítán dokument z jeho života,
který natočila režisérka Pavla Pet-
ráková-Slancová. Ta také pronesla
úvodní slovo. Výstava mohla vznik-
nout díky synovi Karla Chaby Patri-
kovi, který na výstavu zapůjčil více
než šedesát umělcových obrazů i
grafik a zahájení výstavy, která
potrvá do 19. 1., se rovněž zúčastnil.

Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ,
Všeradice

Z podbrdského kraje
* III. ročník Vánočního turnaje v
minigolfu na hřišti Zámeckého dvo-
ra Všeradice začíná 26. prosince od
13.00. Startovné je 60 korun.    (bos)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem bude otevře-
na 1. 1. 2014 od 10.00 do 16.00 ho-
din. Antonín Kotouč
* tříkrálová sbírka se v ulicích
Lochovic koná 4. 1. od 14.00.  (bav)
* Na hasičském plese si můžete za-
tancovat 11. 1. od 20.00 v obecním
sále Podbrdy. (zad)

Druhým rokem se letos Vižina zapo-
jila do akce Česko zpívá koledy: ve
středu 11. 12. se od 18 hodin zpíva-
lo na různých místech v České repu-
blice pět vánočních koled. U obecní-
ho úřadu ve Vižině se sešla stovka
místních i přespolních lidí, kteří na-
sávali vánoční atmosféru u stromku,
popíjeli vánoční čaj, nakupovali dá-
rečky a ozdobičky od malých hasičů.
Lidé si zazpívali se sborečkem Muzi-
kantík a vystoupilo i několik začína-
jících místních hudebníků. Akci za-
vršilo rozsvícení vánočního stromku
u obecního úřadu za hlasitého odpo-
čítávání všech přítomných.  

Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Kamil HRZAL

Česko zpívalo koledy, ve Vižině se přidali místní i přespolní
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Řevnice - Martina BaBincová
již přes rok v našem regionu vyu-
čuje orientální tance. S kamarád-
kou irenou Staňkovou ze Řevnic
založily výtvarnou školičku pro
malé děti.    
Orientální tance vyučuješ děti i do-
spělé. Která věková kategorie tě ba-
ví víc?
Každá kategorie má něco do sebe.
Dospělým se snažím vštípit prvky
orientálního břišního tance a časem
přecházíme k improvizaci. Pak už
záleží na daném kurzu, zda chce v
improvizovaném tanci pokračovat,
nebo se naučit sestavu. U dětí je to
dané. Vybírám hudbu, kterou násled-
ně sestříhám a vymyslím sestavu,
tančím s nimi. Děti učím orientální

bollywoodský tanec, který se mísí s
prvky moderního indického tance.
Rozdíly jsou při vystoupení. Dospělí
řeší více detaily, děti se dokáží  při-
způsobit situaci. Nesmírnou adapta-
bilitu na dětech opravdu obdivuji.
Jaké máš plány do budoucna? Ne-
napadlo tě vytvořit vlastní školu
tance? 
Plán A je - mírně polevit v aktivi-
tách. Většinu pracovního týdne vstá-
vám v pět hodin ráno a domů se pak
mnohdy vracím před desátou večer-
ní. Uvažovala jsem o založení vlast-
ní školy, ale nedávno jsem měla po-

tíže s kolenem. Tři měsíce bylo otáz-
kou, zda půjdu na operaci. Po celou
tu dobu jsem chodila, spíše kulhala
s bolestmi. Takže po této zkušenosti
jsem si uvědomila, že  tanec mohu
dělat pouze jako koníček. Ještě stále
jsem v rukách výborné fyzioterape-
utky - díky ní se mi  hodně ulevilo.
Jaké máš sny? Co by sis přála k Vá-
nocům? 
Mám krásné sny, které ani nemohu
zveřejňovat... Můj veliký - a zveřej-
nitelný - sen je stále pracovat s dět-
mi. Nesmírně mě tato práce baví a
naplňuje. S kamarádkou jsme před

rokem založily školičku zaměřenou
na tvoření pro děti školkového věku
i menší. Zjistila jsem, že se opravdu
ráda pohybuji mezi dětmi a přála
bych si v tomto oboru setrvat co nej-
déle. Letošní rok byl náročný na
různé události, i v mé rodině. Takže
si k Vánocům přeji především klid,
pohodu a užívat si jejich  atmosféru,
jak v kruhu rodinném, tak i s přáteli. 

Helena PEliKánová

V úterý 10. prosince se v zadnotře-
baňské škole uskutečnil projektový
den s názvem Nesem vám noviny.
Začal společnou motivací k práci -
adventním zpíváním, povídáním i
hrami. Po úvodní části byly děti roz-
děleny do šesti družstev pod vede-
ním jedné z maminek, které nám při-
šly pomoci s prací na stanovištích.
Každé družstvo mělo za úkol vytvo-
řit noviny plné koled, receptů na vá-
noční dobroty, námětů na výzdobu,
adventních a vánočních zvyků tak,
jak se slaví v různých koutech světa.
Kromě toho se družstva připravova-
la na zazpívání koledy či přednesení
zimní básničky. Řada dětí si vytvoři-
la pěkné výrobky z papíru: anděly,
adventní věnce, vánoční stromečky.

Každá skupina měla za úkol ostat-
ním své noviny představit, seznámit
je s jejich obsahem.
Počáteční motivační hry i závěrečná
anketa se týkaly obdarovávání. Děti
se měly zamyslet nad tím, co by nej-
více přály svým blízkým, škole, obci
a celé planetě Zemi. Úplně na závěr
děti svoji práci zhodnotily.
Adventní výzdoba i občerstvení
umocňovaly poklidnou předvánoční
atmosféru. Myslím, že se nám pro-
jektový den náramně vydařil, za což
patří dík především paní učitelce
Kopačkové, která jej připravila, a
samozřejmě také maminkám, které
dětem s vypracováním úkolů vydat-
ně pomáhaly.     Pavlína Fialová,

ZŠ Zadní Třebaň

Klubovna chystá kurzy
Klubovna v Sokole Řevnice chystá
od ledna kurzy ruštiny, angličtiny a
němčiny pro děti i dospělé.  Pro děti
od 4 do 10 let jsme připravili Flét-
nové dílny pod vedením Evy Kolan-
dové i Tvořivé dílny pod vedením
profesionální maminky Lenky Dvo-
řákové. Kurz pomoci zaměřený na
pomoc dětem se koná 12. 1. od 14
do 18.30, kurz znakového jazyka 18.
a 19. 1. od 13 do 18.00. Seminář
psycholožky Barbory Růžičkové na
téma Komunikace s dětmi se usku-
teční 27. a 29. 1. dopoledne. Na 15.
a 16. 2. chystáme seminář na téma
Sebepoznání a sebehodnocení i kurz
školy Feng Shui. Zájemci se mohou
hlásit na klubovna.sokol@email.cz.

Helena DUšKOVÁ, 
Klubovna Sokol Řevnice

Eva Nolčová představí
vizi i tým nové školy
Den otevřených dveří pořádá 13.
ledna od 14.00 Stáj Bílý Kámen ve
Lhotce. Rodiče a děti budou mít pří-
ležitost se seznámit s projektem do-
mácího vzdělávání Evy Nolčové,
jejím týmem i vizí školy, která v na-
šem kraji nemá obdoby. Bude mož-
né prohlédnout si areál farmy i zví-
řátka, caparti si budou moci zkusit
jízdu v koňském sedle. Zápis dětí na
školní rok 2014/2015 se bude konat
individuálně v lednu a únoru. Kapa-
cita školy je 10 dětí, což dává velký
prostor pro osobní přístup. Aktuální
informace o škole najdete na strán-
kách www.bilykamen.blog.cz. 
Po otevření školy chtějí manželé
Nolčovi pokračovat se stávajícími
volnočasovými aktivitami pro děti,
ale chystají i mnoho nového. Nabíd-
nou zavedené jezdecké kroužky,
jógu pro děti s relaxační jízdou na
koni, víkendy v sedle, koňské tábo-
ry i nové zájmové činnosti: angličti-
nu, keramický kroužek, přírodověd-
no-turistický kroužek či hru na flét-
nu a harmoniku. (help)

Školáci vyráběli noviny, vánoční stromečky i anděly
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE SE KONAL PROJEKTOVÝ DEN S NÁZVEM NESEM VÁM NOVINY

Již za pár hodin je tu magický a požehnaný Štědrý
den, na jehož konci usedneme k prostřenému stolu.
Možná poděkujeme za dary, kterých se nám v živo-
tě dostává a především za samotný dar života.
Jsme tu opravdu jen na krátké, leč krásné procház-
ce, a tak pokorně užívejme vše, čeho se nám dostá-
vá a nestyďme se za to i poděkovat. 
Stromeček, nebo jen větvička je ozdobena, smažený
kapr či řízky voní až před dům a na hrudi se nám
usazuje takový zvláštní svírající pocit. Pocit souná-
ležitosti, lidskosti, pokoje i pokory k daru života,
který jsme všichni dostali. Společně v kruhu blíz-
kých slavíme někdo narození Ježíše Krista, někdo
Vánoce a další zimní slunovrat. Důležité je, aby-
chom svátky vánoční prožili v atmosféře lidské sou-

náležitosti, míru, lásky a pokoje. Otevřeme svá srd-
ce nejen pro přijímání, ale i pro dávání. Není nic
krásnějšího než dávat lásku, pohodu i mír. Zapo-
meňme na spory, sváry a pře. Stejně jsou většinou
jen malicherné. Dejme si vzácný dar odpuštění a
přijetí sebe i ostatních takových, jací jsme.
V ten posvátný večer si budeme dávat dárky. Ne-
musí se blyštit pozlátkem peněz, či důležitosti. Ús-
měv, pohlazení, milé slovo, krůpěj rosy na růži či
šálek voňavého čaje potěší duši určitě víc než dá-
rek sice za tisíce, ale daný z povinnosti či vypočíta-
vosti. Dávejme dárky pro radost, ne pro povinnost.
Beztak se to, co bychom chtěli nejvíce dát, ale i sa-
mi dostat, nedá dát, natož koupit. Koupíme si byt,
dům, ale domov si nekoupíme, můžeme si koupit

ženu či muže, ale lásku si stejně nekoupíme, může-
me si koupit nejdražší hi-fi soupravu i CD s nej-
vzácnější hudbou, ale neuslyšíme ji, budeme-li po-
slouchat jen sami sebe.
Člověk nemá druhému činit to, co nechce, aby bylo
činěno jemu. Platí to i opačně: dělejme to, co chce-
me, aby ostatní dělali nám. Úsměv, upřímná radost
ze setkání, podaná ruka, pohlazení, milé slovo – to
jsou dary k nezaplacení.
Nechť jsou následující dny krásným a šťastným vy-
vrcholením roku 2013 i příjemným vstupem do
roku 2014. V novém roce si přejme pevné zdraví,
štěstí, pokoj a mír v duši i lásku a úsměv v srdci.
Požehnané svátky vánoční i šťastný nový rok 2013!

Petr TUČEK, Ejpovice

Sny mám krásné, ale nejdou zveřejnit!
MARTINA BABINCOVÁ UČÍ ORIENTÁLNÍ TANCE A PROVOZUJE VÝTVARNOU ŠKOLIČKU PRO MALÉ DĚTI

TANEČNICE. Martina Babincová při výuce tanců. Foto ARCHIV

PŘINESLY NOVINY. Při projektovém dni v zadnotřebaňské málotřídce děti
vyráběly »vánoční« noviny.  Foto Pavlína FIALOVÁ

Jsme tu opravdu jen na krátké, leč krásné procházce...
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Liteňská základní škola pořádala po-
slední čtvrtek před Vánocemi - tak,
jako každý rok - Vánoční akademii.
Je to již mnohaletá tradice a naši bý-
valí absolventi představení nyní  na-
vštěvují i v roli rodičů.
V nelehké roli pořadatelů a moderá-
torů se představili žáci 9. třídy. V
jejich úvodním vstupu vyzval k pro-
jevu ředitelku Věru Horkou sám za-

kladatel naší školy páter František
Řezáč. Musím v té souvislosti po-
chválit výborný herecký výkon Mi-
chala Růžičky. Postupně se na pódiu
představily děti ze všech tříd, tři od-
dělení školní družiny a žáci hudební
školy.  Zazněly vánoční písně a kole-
dy, básničky, potěšila nás taneční
vystoupení, pobavily scénky. Dojaly
nás výkony našich nejmenších – ko-
čiček i skřítků z prvních tříd. Pozi-
tivní ohlasy měla všechna vystoupe-
ní, nadšený potlesk publika byl pro
účinkující největší odměnou. Každý
rok máme pocit, že diváků je tolik,
že se do sálu nemohou vejít. Letošní
rok nebyl výjimkou, zaplněné bylo
každičké místo, plno návštěvníků
stálo po krajích. 
Vánoční akademie liteňské školy je
milou tradicí, místem setkání rodičů

i prarodičů, absolventů naší školy a
obyvatel městyse Liteň. Vstupné je
vždy dobrovolné. Letos jsme získali
14.621 korun. Výtěžek spravuje
Klub přátel školy, peníze slouží na-
šim žákům. Děkujeme všem návš-
těvníkům a také zřizovateli za zapůj-
čení kina.
O den později, v pátek 20. prosince,
se odbývala výuka první dvě hodiny
podle rozvrhu, následující hodiny
byly věnovány vánočním besídkám
ve třídách. Hráli jsme společenské
hry, zpívali, rozdávali si dárky. Ne-
zapomněli jsme na vhodné občerst-
vení a věnovali se pilně i ochutnává-
ní cukroví. Po vánočních prázdni-
nách se v příštím roce sejdeme v
pondělí 6. ledna plni novoročních
předsevzetí a s chutí do studia.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Školáci si vyzkoušeli
olympiádu ČVUT
Do Elektrotechnické olympiády Fa-
kulty elektrotechnické Českého vy-
sokého učení technického v Praze
se zapojili žáci osmé třídy liteňské
základní školy s paní učitelkou Mu-
rárikovou a panem Sedláčkem
právě z ČVUT.  
Olympiáda je organizována ve
dvou kategoriích: mladší žáci (zá-
kladní školy) a starší žáci (střední
školy). Je zaměřena na znalosti z
matematiky, fyziky, přírodních věd i
dějin vědy a techniky, které si žáci
mohou ověřit ve vědomostním testu.
Svoje výsledky a jejich srovnání již
zapojených soutěžících mohou žáci
a jejich pedagogové sledovat na
webu soutěže v nabídce »Moje skó-
re« a »Průběžné pořadí«. Soutěžící
po dosažení limitu 60 % správných
odpovědí (to se také napoprvé ně-
kolika liteňským žákům povedlo)
musí zpracovat ještě jednoduchou
prezentaci svého technicky zaměře-
ného projektu v MS PowerPoint.
Děkujeme panu Sedláčkovi za zají-
mavé informace o projektu Popula-
rizace vědy a výzkumu a ČVUT v
Praze za nabídku spolupráce.

Hana HAVeLKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňští zvládli jeden
den dvě vystoupení
Žáci liteňské základní školy letos
opět přivítali začátek adventu v
Karlštejně i v Litni. Obě vystoupení
o první adventní neděli zvládly naše
děti na jedničku. Začali jsme v
Karlštejně, kde jsme měli stánek s
výrobky žáků. Při výrobě pomáhali
nejen učitelé, ale také rodiče; tímto
všem velmi děkujeme. Tvoříme ne-
jen v hodinách výtvarné výchovy a
pracovních činností, ale scházíme se
i po škole, abychom mohli nabíd-
nout co nejpestřejší sortiment. Při
prodeji se ve stánku střídala děvčata
z 9. třídy Veronika a Monika, za-
slouží si pochvalu.
Na pódiu v Karlštejně a v Litni jsme
předvedli pět vystoupení. Žáci z
první třídy s učitelkou Lenkou Ří-
hovou nás potěšili anglickými pís-
ničkami, děti z hudebního kroužku
učitelky Martiny Dvořákové si při-
pravily několik koled. Po nich nas-
toupili třeťáci i páťáci s básničkami
a nazdobili vánoční stromeček. Ná-
sledovalo vystoupení mažoretek v
červenočerném tónu a závěr patřil
žákům Simony i Petra Krutských,
kteří zazpívali několik vánočních
písní a doprovodili se na flétny,
housle, klávesy a rytmické nástroje.
Před liteňskou  školou se později
odpoledne rozsvěcel stromeček a
my s naším vystoupením jsme dopl-
ňovali program Domečku Hořovice.
Slovem opět provázela Monika
Šmolcnopová z deváté třídy.
Byl to krásný den -  první adventní
neděle, jak má být. Snad jen trochu
sněhové nadílky bychom příště uví-
tali. Děkujeme všem, kteří nás přišli
podpořit. Hana HAVELKOVÁ,

ZŠ Liteň

V kostele zazní
slavná Česká mše
Jakuba Jana Ryby 
Slavnostní mši svatou pořádá
4. ledna 2014 v liteňském kos-
tele svatého Petra a Pavla
Římskokatolická farnost Řev-
nice. Od 15.30 ve svatostánku
zazní Česká mše vánoční Hej
mistře Jakuba Jana Ryby.
Účinkují instrumentalisté a
operní pěvci z Prahy: Dagmar
Vaňkátová (soprán), Ilona Ša-
tylovová (alt), Ondřej Socha
(tenor) a Lukáš Hynek-Krä-
mer (bas). Na varhany hraje
Pavel Baxa, diriguje Lukáš
Kovařík. Po mši svaté násle-
duje vánoční koncert, na kte-
rém budou uvedeny skladby J.
J. Ryby, F. X. Brixiho, J. Mi-
chaličky a H. Berlioze.
Koncert se uskuteční za fi-
nanční podpory Městyse Liteň.

Václav KLiMeNt, Leč

Do kina dorazil i páter Řezáč
LITEŇSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA USPOŘÁDALA VÁNOČNÍ AKADEMII

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      13/2013 (25)                

V KARLŠTEJNĚ. Liteňské děti při
vystoupení na Karlštejnském králov-
ském adventu. Foto NN M. FRÝDL

LiteňskéOKÉNKO

Veselé Vánoce a šťastný nový 
rok 2014 přeje Městys Liteň
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Po jezech v Řevnicích a Letech přijde na řadu ten třebaňský
SE STAROSTKOU ZADNÍ TŘEBANĚ LUCIÍ PALIČKOVOU O PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍCH NA DOLNÍM TOKU BEROUNKY
Zadní Třebaň - O petici žádající
budování protipovodňových opat-
ření na dolním toku Berounky,
kterou vytvořili obyvatelé Srbska,
jsme hovořili se starostkou Zadní
Třebaně Lucií PALIČKOVOU.
Dostala se petice i do Třebaně?
Ano, petice je na obecním úřadě,

informace o ní jsou k dispozici na
obecním webu. Bohužel u nás v obci
není moc možností, kde by ji lidé
mohli ještě podepsat.
Co třeba na poště nebo v obchodě?
Pošta tyto materiály nesmí na svých
pobočkách mít a v obchodě by také
museli mít povolení od vedení firmy.

Myslím ale, že víc míst není potřeba.
Ten, kdo chce petici podpořit, si ji
určitě najde.
Máš nějaké informace, že se bude s
Berounkou něco dělat?
Ano, Povodí Vltavy má plán údržby
na příští rok, teď se čistí některé jezy
na Berounce, třeba v Dobřichovi-

cích, Letech či v Řevnicích. Zadní
Třebaň by měla být v pořadí.
Neměla by se celá řeka čistit najed-
nou? Má smysl vyčistit jen kousek?
Každý kousek je dobrý, ale samo-
zřejmě je důležité, aby se čištění a
protipovodňová opatření řešila kom-
plexně v celém toku řeky. Problém
je jako vždy v penězích, čištění a
protipovodňová opatření jsou velmi
drahá, Povodí nemá peníze a nový
dotační program Podpora prevence
před povodněmi má taky omezené
prostředky.
Slyšela jsem o nějaké studii protipo-
vodňových opatření. Co to je?
Také mám informace, že by měla být
příští rok vypracovaná odborná stu-
die, která se zaměřuje na protipo-
vodňová opatření v celém dolním to-
ku Berounky. Měly by tam být zoh-
ledněny konkrétní možnosti v jedno-
tlivých místech podle informací sta-
rostů obcí kolem Berounky.

Helena PELIKÁNOVÁ

Na přebor škol v šachu se do Nera-
tovic vydali žáci ZŠ Liteň. Složili
jsme družstvo do kategorie starších
žáků, museli jsme ale sestavu namí-
chat z dětí obou stupňů. Na první ša-
chovnici hrál Jan Havelka (9. třída),
druhou obsadil Jiří Havelka (7. tří-
da), na třetí hrál František Havelka
(5. třída) a na čtvrté šachovnici se st-
řídal Matěj Šinágl (4. třída) s Janem
Klimtem (9. třída).
Ambice jsme rozhodně neměli malé,
jeli jsme obhajovat loňské druhé
místo ve stejné sestavě. Průběh tur-
naje sliboval slušný výsledek a těsná
prohra s prvním Kladnem o bod nás
posunula na druhé místo celkového
pořadí. S druhým místem si kluci
vybojovali i postup na Mistrovství
republiky, které se bude konat 9. a
10. dubna ve Vyškově. Všichni se už
těší, protože vloni se jim v Mostě na
Mistrovství republiky moc líbilo.
Děkujeme tatínkům našich reprezen-
tantů Martinu Šináglovi a Jiřímu Ha-
velkovi za doprovod do Neratovic,
kterého se zhostili letos stejně jako v
letech minulých. Naši žáci jsou čle-
ny Šachového klubu Řevnice, a tak
poděkování patří i trenérovi Janu

Paukertovi. Za výbornou reprezenta-
ci školy klukům děkujeme a blaho-
přejeme k úspěchu. Přejeme jim sa-
mé pěkné zážitky příští rok na jaře
ve Vyškově. Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Havelkové a spol vybojovali stříbro
LITEŇŠTÍ ŠACHISTÉ USPĚLI NA PŘEBORU V NERATOVICÍCH A POJEDOU NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 

Záplava přání k Vánocům a do nového roku se
jako každý rok valí na adresu Našich novin. Všem
příznivcům a čtenářům, kteří si na nás vzpomněli,
moc a moc děkujeme! Tak, jako každý rok, i letos

ta podle nás nejzajímavější či nejoriginálnější
přání vybereme a oceníme . Tentokrát můžete kro-
mě PF posílat i originální »silvestrovské« fotky.
Do soutěže zařadíme také je. Všechny příspěvky

posoudí porota vedená členem redakční rady NN
Josefem Kozákem, vítězové se mohou těšit na kni-
hu, historický kalendář, triko či celoroční před-
platné Našich novin.            (mif)

Aktuality z Litně i okolí
* Hasičský ples se uskuteční 11. 1.
od 20.00 v sále restaurace Ve Stínu
lípy Liteň. K tanci a poslechu hraje
kapela Kudrnáči. Jiří HRÁcH
* 11. místo (2. místo v rámci České
republiky) v mezinárodní logické
soutěži Génius Logicus obsadil stu-
dent primy Gymnázia Joachima
Barranda v Berouně Aleš Trna. Po-
stup mezi 24 nejlepších v kategorii
mladší žáci si vybojoval v minulém
školním ještě jako žák ZŠ Liteň -
tehdy obsadil 4. místo v národním
kole soutěže. (hav)
* Batoh ukradl neznámý zloděj
muži, který 14. 12. před půlnocí po-
dřimoval na lavičce v Litni. „Škoda
je 1.500 Kč,“ uvedla velitelka karlš-
tejnských policistů Hedvika Kaslo-
vá s tím, že okradený měl popruh
batohu hozený přes ruku.           (mif)

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ NA 1. POLOLETÍ 2014
Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo NN je poslední, které mají předplacené. 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 

Díky za péefka - ta nejhezčí oceníme, jako každý rok

S POHÁREM. Úspěšní liteňští šachisté, kteří vybojovali druhé místo na pře-
boru škol v Neratovicích. Foto ARCHIV
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Řevnice dostaly dar od »tří králů«
MÍSTNÍ KINO SI PO INSTALOVÁNÍ NOVÉ TECHNOLOGIE NEZADÁ S NEJLEPŠÍMI FILMOVÝMI SÁLY

Řevnice dostaly krásný předvánoční
dárek. V adventní době, 7. 12., bylo
projekcí filmu Přijde letos Ježíšek?
uvedeno  do provozu digitální pro-
mítání v místním kině.
Před promítáním vystoupila skupina
Orientální bollywoodské tance pod
vedením Martiny Babincové. Pak na

jeviště vystoupili »tři králové« Mi-
chal Šára, Roman Bargel a František
Jungman a obrazně přinesli dar v po-
době nové technologie, která odzvo-
nila celuloidovému filmovému pásu.

S novým obrazem přišel i nový zvuk
v podobě dolby surround.  A tak si
teď řevnické kino nezadá s nejlepší-
mi filmovými sály - instalace vyni-
kajícího ozvučení s vynikajícím

akustickým řešením kina zaručuje
neopakovatelný zážitek. Náročný di-
vák si může postesknout už jen na
původní sedačky.
Naši pradědové by se nestačili divit,
jaké změny od dob otevření  kina v
roce 1930  nastaly. Řevnický Sokol
oslaví v příštím roce 120 let od zalo-
žení. V tehdejší  době, která jistě ne-
byla snazší než dnešní, dokázala řev-
nická pospolitost vybudovat na teh-
dejší dobu moderní sokolovnu a sál
pro promítání i divadelní účely. Pro-
to do nového roku Řevnicím přeji,
aby se sem opět vrátil duch pospoli-
tosti a ochoty občanů podílet se na
společenském životě. Chuť setkávat
se při různých příležitostech, které
budují pocit sounáležitosti s naším
domovem. To se tentokrát podařilo
o. s. Gong. Děkuji a přeji hodně ná-
vštěvníků!   Petr KoZáK, řevnice

Z našeho kraje 
* Knihovna a informační centrum
Berounka ve Všenorech budou 25.
12. a 1. 1. uzavřeny.  Otevřeno bude
28. 12. od 9.00 do 12.00. V lednu bu-
de knihovna otevřena 8. 1. a 11. 1. ve
svých běžných hodinách.            (sah)
* Prádelna Zelený ostrov, která bu-
de fungovat jako sociální podnik a
práci zde naleznou lidé se zdravot-
ním znevýhodněním, především s
poruchami sluchu a neslyšící, bude
od nového roku otevřena v centru
Dobřichovic, v ulici 5. května. Bude-
me tu nabízet praní, žehlení a mand-
lování prádla a po domluvě i jeho
svoz a odvoz.      Ilona BeDrnová
* MUDr. Jiří Chochola začne od 1.
1. pracovat v ordinaci praktické lé-
kařky MUDr. Vladimíry Hejmové v
Řevnicích. Ordinace rozšiřuje ordi-
nační hodiny a registruje nové  paci-
enty. vladimíra HeJMová
* výstavu věnovanou novému pro-
jektu občanského sdružení Náruč –
výrobě těstovin PASTA FIDLI si mů-
žete od 6. 1. prohlédnout v Modrém
domečku Řevnice. Jejich výrobu a
prodej jsme zahájili v Mníšku pod Br-
dy; jakmile získáme grant, opravíme
budovu starého nádraží v Řevnicích
a začneme s výrobou i zde.         (šah)
* U duševně nemocné osoby zamče-
né v bytě v Karlštejně zasahovali 19.
12. řevničtí profesionální hasiči. Ná-
silím se dostali přes dvoje dveře a
předali nemocného záchrance.  (pav)

Řevnická minizoo...
(Dokončení ze strany 1)
Urzon je hlodavec ze Severní Ameri-
ky, patří mezi morčata. Podobá se
dikobrazovi, ale žije většinou v ko-
runách stromů. Rozdíl je i v jejich
srsti, přeměněné na bodliny. Diko-
braz nemá na svých bodlinách zpět-
né háčky, nemá je v obličejové části
a na ocasu. Těmi se urzon brání -
když ho někdo napadne, tak je nevy-
střelí, ale nacouvá na nepřítele, do
něhož se zabodnou. Pokud se ihned
nevyndají, tak se pohybem svalů do-
stanou pod kůži a k důležitým orgá-
nům, což způsobí smrt.
Urzon je noční zvíře, ale i přes den
je dost často vidět v korunách stro-
mů. Jejich potrava se skládá v pří-
rodě z ořechů, kůry stromů, listí, pu-
penů; v zimě nepohrdnou jehličnatý-
mi stromy. Krmení, které dostává, je
jako pro obyčejné hlodavce. Hlavně
větvičky na okus, kořenovou zeleni-
nu, vločky, jablka a speciální granu-
le.   Helena BULÍČkOVÁ, Řevnice

Případ týraných koní
stále nebyl dořešen
S blížícím se koncem roku nejeden z
nás bilancuje. Jednou z věcí, které
se týká má osobní bilance, je případ
týraných koní ve Všenorech. I přes
vyjádření obecního úřadu Všenory o
udělení pokuty a zabavení veškerých
zvířat, se nic z toho k dnešnímu dni
nestalo. Z pohledu přímých účastní-
ků řízení je situace stále nedořeše-
ná. Po prvotním vítězství, kdy se po-
dařilo dostat do péče odebraná zví-
řata, z nichž některá doslova bojo-
vala o život, situaci komplikuje by-
rokracie. Smutné je i to, že přes
mnohá plamenná vyjádření podpory
a přísliby hmotné pomoci, v momen-
tě, kdy se koníci dostali z nejhoršího,
zájem veřejnosti o kauzu utichl.
Hrstku lidí, kteří se o věc stále ještě
zajímají, postupem času přepadla
určitá deziluze. I přes to ale záleži-
tost sledují a snaží se případ dotáh-
nout do spravedlivého konce.

Helena PeLikÁnOVÁ      

Starostové se bouří:
Nerušte pošty!
(Dokončení ze strany 1)
Předsedkyně Sdružení místních sa-
mospráv, které tvoří na 1100 převáž-
ně malých obcí, Jana Juřenčáková
tvrdí, že starostové celonárodní petici
za záchranu venkovských pošt pod-
porují. Tedy pokud o ní vědí. 
„Já osobně  o rušení pošt nic nevím,
nemáme informaci, že by se pobočka
ve Třebani měla rušit,“ uvedla sta-
rostka Zadní Třebaně Lucie Paličko-
vá. „Samozřejmě, pokud by byla poš-
ta ve Třebani zrušená, byla by to pro
mnoho lidí velká komplikace. Zvláště
ti, kteří neřídí auto, by měli problém
pro všechno jezdit na poštu do Řev-
nic. Snad se tak nestane.“  (help, mif)

Na Štěpána se bude zpívat v zahradě u ohně
Tradiční štěpánské zpívání koled pořádá v Zadní Třebani místní občanské
sdružení Salto. Sejdeme se 26. 12. v 17.00 u ohně v zahradě místního Spole-
čenského domu. Rádi bychom oprášili původní myšlenku, že každá rodina si
nazkouší jednu dvě koledy a zazpívá či zahraje ostatním. Samozřejmě se ale i
můžete »jen« přidat k ostatním zpěvákům a muzikantům, zpěvníky budou k
zapůjčení. Zajistíme dětský i dospělý punč, laskominy k zakousnutí můžete
nosit bez omezení, stejně jako dříví na oheň. Rádi bychom poděkovali všem,
kteří donesli polínko a cukroví již první adventní neděli na rozsvícení vánoč-
ního stromu.  František Chlaň, saLTo, Zadní Třebaň

První adventní setkání na návsi v
Letech uspořádal na stříbrnou nedě-
li odpoledne místní obecní úřad spo-
lečně se školinkou Nona.
V několika stáncích měli návštěvní-
ci možnost ochutnat slané i sladké
dobroty, které připravil obecní úřad
i školinka. Nona navíc hostila pří-
chozí tradičními i exotickými vá-
nočními nápoji pro zahřátí. Další
stánky nabízely voňavé levandule,
obrázky či vánoční dekorace.

Smyslem předvánočního setkání na
návsi je vytvoření harmonické a přá-
telské atmosféry při zpívání koled a
jiných vánočních melodií. Velmi dě-
kujeme za vystoupení dětí z drama-
ťáčku pod vedením Veroniky Kuno-
vé. Děkuji všem, kteří se na přípra-
vách všech kulturních akcích v Le-
tech podíleli a podílí. Krásný celý
nový rok a léta následující! 

Barbora Tesařová, 
starostka Letů

Hosté okusili nápoje tradiční i exotické

VÝSTAVA NA ZASTÁVCE. Vánoční výstavu dětských prací vymyslela a us-
pořádala na zadnotřebaňské návsi jedna z maminek místních školáčků Jana
Marešová. Výstavu můžete vidět na bývalé autobusové zastávce u prodejny
Coop. „Chtěli jsme to ve Třebani udělat hezké, vánoční,“ říká autorka
výstavy Jana Marešová a vzkazuje dětem, že kdo má chuť namalovat obrá-
zek s vánoční tématikou, může jej mezi vystavené práce přidat. Výstava po-
trvá do Tří králů. Naše noviny se rozhodly tři originální práce ocenit! Proto
své práce podepisujte! Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

KONCERTY ZUŠ. Před Vánoci se
koná mnoho koncertů a vystoupe-
ní. V řevnické Základní umělecké
škole si rodiče mohli přijít pos-
lechnout děti z flétnové třídy uči-
telky Kristiny Němečkové nebo vá-
noční koncert Za Betlémskou hvěz-
dou, kde zahráli žáci na klavír,
housle, kytaru a dechové nástroje.
Oba koncerty se velmi povedly.
(lup)   Foto Romana SOkOLOVÁ

NA BESÍDCE. Vánoční besídku pro rodiče a přátele uspořádal hlásnotře-
baňský Hlásek 19. 12. v místní sokolovně. Jedna z majitelek Hlásku, Ve-
ronika Vaculovičová, připomněla, že když s Markétou Bosákovou před třemi
lety začínaly, měly 15 dětí. Dnes se jejich počet blíží k sedmdesátce. Na pro-
gramu bylo vystoupení všech dětí - jesličkových, školkových i školních. Pro
přítomné bylo připraveno vánoční pohoštění a zároveň výstava dětských
prací. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ
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Paní Urválková se líbila i Janáčkovi
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 7)

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulém
díle psala o návštěvě tetičky z
Ameriky.        (NN)

Od tety Aninky mám jednu krásnou
knihu: pohádky, písně, hádanky, pří-
sloví a pořekadla s ilustracemi K.
Müllera.  Jedna říkanka po hanácku: 
Beznohé na lípu leze,
só tam ftáci, že jich vezme.
Bezruké na něho hází, 
němé křičí,  že ho srazí.
Slepé na ně z trní kóká,
hluché jich pilně poslóchá.
Bezzubé vořeche lóská,
homrlýmu nedá kóska.

Musím se zmínit o jedné zajímavé
osobnosti, která žila v Dobřichovi-
cích - paní Kamile Urválkové. By-
dlila naproti Staré poště, v domě u
Zelenků. V dolejších prostorách byl
obchod smíšeným zbožím, kam jsme
chodili pro mléko a potraviny. Naho-
ře, ve dvou pokojích, přebývala paní
Kamila. V té době jí bylo asi šedesát
let, možná trochu více. Neměla niko-
ho, byla vdova, jediný syn jí zemřel
po válce na následky útrap v kon-
centračním táboře. Paní Kamila pa-
matovala »lepší časy«: byla dcerou
největšího pražského cukráře a peka-

ře. V Národním divadle měli celo-
ročně předplacenou lóži a ve Stro-
movce k projížďkám jezdecké koně,
kteří byli její zálibou. Za manžela si
vzala správce polesí, pana Urválka.
Byl o patnáct let starší než ona, ná-
padně krásný člověk a jak se říká
»dobrá partie«. Viděla jsem jejich
fotografii - moc jim to slušelo.

Ozdoba společnosti
V lázních Luhačovicích potkala Le-
oše Janáčka, kterého upoutal její
půvab. Paní Kamila byla ozdobou
společnosti a Janáčka inspirovala k
napsání opery.  Budila pozornost i ve
vyšším věku. Byla štíhlá, vždy pečli-
vě upravená. Měla jasně modré oči,
zlaté vlasy upravené do výčesu a no-
sívala klobouk. Jednou mě pozvala k
ní domů a ukázala mi obrazy, které
měla uložené ve skříni, protože v by-
tě nebylo dost místa. Byl mezi nimi i
portrét mladé Kamily malovaný pas-
telem. V kredenci byla sbírka míšeň-
ského porcelánu se zkříženými meči,
na posteli byla deka v povlečení zdo-
beném bruselskými krajkami. Byla
krásná, měla však jednu nevýhodu:
nedala se s ní přikrýt ramena. Paní
Urválková topila v malém sporáku,
na kterém si vařila obědy a který měl
udržet teplo v obou místnostech.
Tepla si, chudák, v zimě moc neuži-

la. Měla malou penzi, se kterou mu-
sela vystačit a když bylo hůře, pro-
dávala rodinné památky a cennosti.
Našli se, bohužel, i takoví, kteří vyu-
žili její tísnivé situace. Žila sama,
neměla nikoho. Jedinou její radostí
byla fenka Fifinka – poslední dárek
od jejího muže. Pan Urválek zemřel
nešťastnou náhodou. Na jedné z pra-
covních cest snědl něco špatného a
otrávil se klobásovým jedem; nebylo
mu pomoci. Paní Urválková žila v
Dobřichovicích, dokud jí síly stačily.
Později byla převezena do penzionu
pro důchodce, kde bylo o ni postará-
no až do konce jejího života.
Vzpomínám-li  na léta své mladosti,
musím přiznat, že to byla šťastná d-
oba. Připadala jsem si bohatá, nic mi
nescházelo, vždycky na mne čekala
milá rodina, do které jsem patřila. Po
večerech jsme hrávali Člověče, ne-
zlob se, Země, město, jméno, rostli-
na, věc, Na čtverečky, bavilo nás
hraní na hřeben.  Z bavlněné příze a
knoflíku jsme si vyráběli hrkačky a
když zbyl kousek mýdla, udělali
jsme si »bublifuk«. Stačilo najít si v
kůlně stéblo slámy  a měli jsme hrač-
ku, která nás potěšila... O večerech
jsme poslouchali rádio. Oblíbené by-
ly hlavně čtvrteční pořady věnované
ukázkám ze světa opery. Anna Hos-
tomská vždy uvedla název opery,

jméno skladatele, případně jméno
pěvce, který árii zpíval.  Díky těmto
pořadům jsme měli možnost nahléd-
nout do světa operní klasiky.
Rádi jsme sledovali i sobotní hry pro
mládež, vysílání cestovatelů Hanzel-
ky a Zikmunda z jejich toulek  Afri-
kou a nedělní divadelní večery, které
se vysílaly o dvacáté hodině na Pra-
ze v provedení herců pražských di-
vadel. Švandu dudáka jsem znala
skoro nazpaměť, nacvičoval ho s ná-
mi v dramatickém kroužku pan ředi-
tel Bambas. Nácviku jsme věnovali
hodně času, bohužel vystoupení pro
veřejnost se neuskutečnilo. 

Ve Hředlích na chmelu
O prázdninách jsem jela s některými
spolužáky na chmelovou brigádu,
doprovázel nás pan učitel Franta.
Řekl nám, že účast není povinná,
kdo nechce, jet nemusí, ale že si mů-
žeme vyzkoušet, jak se vydělávají
peníze. Ve Hředlích jsme se sezná-
mili s dětmi ze slivenecké školy.
Chodili jsme spolu na chmelnici, a
protože to nebyla těžká práce, zpíva-
li jsme a povídali si. Pusa se nám
nezastavila a ruce stály, jak už to tak
bývá, ale přece se do večera nějaký
štok natrhal, abychom měli alespoň
pár korun na útratu.        (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Herrmannova 120, Řevnice | tel.: 257 721 194 | www.metronomy.cz

úspora 80-90%
 elektrické energie

 

 

 

Financování pomocí splátek bez navýšení.

Zvolíte-li si LED osvětlení, nebudete zklamáni!

SLEVA na LED osvětlení

při předložení tohoto inzerátu

TISK FOTOGRAFIÍ
 

1,90 Kč

12,90 Kč/ks

sleva

35%

LED osvětlení = 
 

 

 

 

 

 

 

úspora 80-90%tlení = 
 

 

 

 

 

 

 

úspora 80-90%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplatí se předělat cellat celý dům – ná

Financování pomocí splátek bez na

Analýza a návrh řešení Vám na míru vytvo

Bez obsahu rtuti a těžk

Nízké náklady na údrž

Životnost je 50 krát del

elektrické energiena spotřebě 

 

 

 

 

 

 

m – návratnost investice cca 1,5 roku.vratnost investice cca 1,5 roku.

tek bez navýšení.

ám na míru vytvoříme zcela zdarma*.

kých kovů

 – vzhledem k dlouhé životnostibu

 než u běžných žárovekivotnost je 50 krát delší

, než běželektrické energie

úspora 80-90%
 

 

 

 

 

 

 

Formát 10x15 za 

(CD/DVD,
Fotografie vyhotovíme z da
TISK FO

tnost investice cca 1,5 roku.

íme zcela zdarma*.

ivotnosti

né žárovky. 

 

 

 

 

 

 

 Kč1,90
Formát 10x15 za 

(CD/DVD, flash disk, pam
grafie vyhotovíme z da

ěťová karta a jiné).ěť

tových nosičů
OGRAFITTISK FO

 

 

 

 

 

 

 

ová karta a jiné).
čů

OGRAFIÍ
 

 

 

 

 

 

 

*při nákupu na naři nákupu na na

Zvolíte-li si LED osvětlení,

Herrmannova 120, 

 

 

 

 

 

 

 

i nákupu na naší prodejně

tlení, nebudete zklamáni!

 tel.: 257 721 194 |Herrmannova 120, Řevnice 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalické ba

12,90

 nebudete zklamáni!

 www.metronomy.cz| tel.: 257 721 194 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalické baterie Philips

35%
sleva

 Kč/ks

Kč/ksč/ks12,90
20

 www.metronomy.cz

 

 

 

 

 

 

 

 www.metronomy.cz



Strana 11, REKLAMA Naše noviny 26/13

¥èOGM"X"OPë̅MW"RQF"DTF["LG"QVGXTGP" 
EGN""TQM"RTQ"FDVK"K"FQURDN¡ 

¥ƒdcxpfi"rtqjn‡fm{"mcžf#"x‡mgpf0 

d;┗ジデｷ┗デW!ﾆヴ=ゲﾐY"
┣=ﾏWIﾆY"
"#$%&'()!

*+!ﾆデWヴ┠Iｴ"
,+!-.('#*&/0!

┣=ﾏWLデｹ"
ゲﾆギｹデﾆﾗ┗Yく!

yW┣Wヴ┗┌ﾃデW"ゲW"ﾐ;"デWﾉく"LｹゲﾉW"ンヱΒ!123!4567

8887!9&$+":$%0,+"7;9!

   1. ledna,  4. Î 5. ledna!

MGOè¥
E
" " " " " " " 

" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

RWM̅ëPOXM
TRMQT"NG

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

GL[FTDFQR
UQFKKVDFQ

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

PGTXGVQG
¡NDRU

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

ƒ¥

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

njqtfipxcdƒ r
a,  4.1. ledn

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

xfžcmmm{f‡n { #
a,  4. Î andle5. 

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

0fpgm‡x

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !

" " " " " " " 
" " " " "  

" " "  

! "
"

! "
! !

"
!

" " " " " ! !

!

     !



Naše noviny 26/13 SPORT, REKLAMA, Strana 12

Spálil se na chmelu, tak jezdí za mrazem
MARATONSKÝ BĚŽEC RADEK KŘÍŽ SE CHYSTÁ DO SEVERNÍHO ŠVÉDSKA I CHILSKÉ PATAGONIE

Zadní Třebaň - Radek KŘíž, vášnivý zadno-
třebaňský chatař, má zálibu v cestování do de-
stinací, kde je pusto a prázdno, vítr a mráz.
Amatérský sportovec, který běhá maratony,
má nejraději výpravy do vysokých hor a na za-
mrzlé pláně dalekého severu. Podnikl několik
výprav do Laponska, opakovaně zdolal Mont
Blanc, vylezl na Elbrus. Láká ho cesta do Pata-
gonie a výstup na argentinskou Aconcaguu.
Kdy jsi v sobě pocítil lásku k mrazu a ledu?
Na chmelové brigádě. Spálil jsem si při zavádění
chmele záda tak, že jsem si vybudoval alergii na
slunce. A od té doby inklinuji k zimě. Ale má to i
další důvody. Místa, kde je teplo, jsou přelidněná.
Tam kde je zima, najde člověk klid a ticho. Jak na
horách, tak za polárním kruhem. A asi to mám i v

genech. Můj otec byl skvělým horolezcem.
Na kterou ze sněžných cest vzpomínáš nejraději?
Zajímavá je každá cesta, na kterou se vydám. Pro
mne nejsou cílem vrcholy, nebo hloubky, ale cesta
sama. Ale kdybych měl zmínit místa, kde jsem se
zatím cítil nejlépe, tak musím jmenovat severní
zimní Laponsko. Miluju finský národní park
Lemmenjoki. Když tam přijedete na začátku úno-
ra, tak už je 8 hodin světlo, všechna jezera jsou
zamrzlá a většina řek také, několik dní na cestách
pustinou nepotkáte živáčka. Tedy pokud nenarazí-
te na jiné Čechy. Místní si mohou hlavu ukroutit,
kam se v tuhle roční dobu trmácíte a proč. A hlav-
ně, kde máte skútr.
Máš z těchto lokalit nějaký dech beroucí zážitek?
Vloni v Lemmenjoki jsme se pokusili dobýt hro-
madami prašanu autiotupu Matti Musta. Zkoušeli

jsme to na sněžnicích, na běžkách. Vše byla uk-
rutná dřina. Táhli jsme pulky naložené vším pro
přežití lesem i po jezeře. Ve 20 stupňovém mrazu
jsem se začal propadat do vody, ale nakonec vše
dobře dopadlo a po více jak 14 hodinách jsme k
chatě dorazili a nemuseli stavět stan. Odměnou
nám bylo, že jen co jsme se převlékli, najedli a
chatu si vyhřáli na příjemných nevětrných mínus
deset, se po obloze rozlétla nejkrásnější polární
záře, jakou jsem viděl. Nepopsatelné! Trudnomy-
slnost nás hned přešla a to jsem ani nemusel vyba-
lit míč. Bohužel foťák zamrzl po pěti minutách,
takže z toho máme pouze dvě fotografie.
Kromě polárních výprav máš ještě nějaké další
sportovní aktivity?
K tomu, aby mohl člověk podnikat podobné vý-
pravy, musí mít slušnou fyzickou kondici. Tahat
pulky 14 dní za sebou, víc jak 8 hodin denně, ne-
jde se svalovou horečkou. Silný mráz člověku ta-
ké sebere hodně energie. Takže běhám, jezdím na
kole a dal jsem si závazek, že se i naučím plavat
tak, abych jednou zvládl kompletního Ironmana.
Taky miluju hory, ale již nelezu. Jen se tak pro-
cházím a hledám místa s nejhezčím výhledem v
okolí.
Máš něco dalšího adrenalinového v plánu?
Označení adrenalinového na mé výpravy z mého
pohledu nesedí. Všechny pečlivě připravuju a sna-
žím se připravit na cokoliv, co nás může potkat.
Samozřejmě jsem si vědom, že když příroda bude
chtít, tak nás dostane, ale protože ví, že ji máme
rádi, věřím, že i nadále nám bude nakloněna tou
příznivější stranou. A ohledně plánů - těch je moc.
Velkým lákadlem je Rusko, konkrétně Kamčatka.
Ale o tom zatím jen sním. Chilská Patagonie je
realizaci blíže, ale musím počkat, až odrostou
všechny děti a budu si moct udělat čas na pár mě-
síců. Tedy mi nezbývá než prozkoumávat sever
Evropy. Chystám se do severního Švédska, tam
jsem ještě nebyl. A když mne to popadne, možná
zmizím do zimní pustiny, za samotou, už letos v
zimě. Vybavení mám, jde jen o čas a peníze! A
taková norská Hardangervidda je skoro zadarmo.
Autobus jezdí do Osla a odtud je to pár hodin ces-
ty vlakem až do pustiny. Helena PELIKÁNOVÁ

SNĚŽNÝ MUŽ. Radek Kříž na jedné ze svých
sněžných výprav. Foto ARCHIV
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Házenkáři tančili Labutí jezero
Letošní ročník pochodu řevnických házenkářů na
Halouny byl 21. 12. poznamenán velkou marod-
kou. Bylo nás málo, ale náladu nám to nezkazilo
- na Pišťáku se dokonce tančilo Labutí jezero!
Počasí přálo: byla zima, ale nepršelo. Chyběl
nám sníh na tradiční klouzačku. V hospodě U Zr-
zavého paviána nás čekalo tradiční jídlo pro děti
»kuřízek« s kaší - byl opět vynikající. Dospěláci
si vybrali z bohatého jídelníčku a zahřáli se sva-
řákem. Cesta zpět byla rychlá, pro několik svě-
řenců krkolomná. Příští rok se opět sejdeme po-
slední sobotu před Štědrým dnem. Všem nemoc-
ným přejeme brzké uzdravení!        Foto ARCHIV

Štěpánka JANDUSOVÁ, házenkáři Řevnice

Do finále Mistrovství světa v Show Dance, které se konalo v Německu, se
s taneční skupinou R. A. K. Beroun dostaly sestry Kateřina a Tereza Me-
lounovy z Haloun. Berounská juniorská formace si s choreografií Zlatý
kompas vybojovala 5. místo na světě. Na snímku je technicky velmi nároč-
ná »davovka« v podání R. A. K., při níž musí 24 děvčat ve stejnou chvíli
otočit 6 piruet za sebou. (lup) Foto ARCHIV

Na mistrovství světa vybojovaly páté místo


