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2. prosince 2014 - 24 (636)

Cena výtisku 7 Kč

Nový jízdní řád
začne platit 14. 12.
ZMĚNY JSOU NA TRATI DO PRAHY I DO LOCHOVIC
Poberouní - V neděli 14. 12. začne
platit nový jízdní řád Českých
drah i dalších dopravců. Na trati
171 Praha – Zadní Třebaň – Beroun se oproti stávajícímu jízdnímu řádu mírně změní časy odjezdů: vlaky pojedou o minutu dříve.
Odjezd z Prahy Smíchova tedy bude
například v 6.27 oproti původnímu
času 6.28. Větší změnu doznaly vlaky vložené mezi půlhodinový takt,
které končí v Řevnicích či Radotíně.
Tyto lokální spoje pojedou už 10 minut po odjezdu hlavního osobního
vlaku – do Řevnic například v 6.39 z
Prahy Smíchova. Mírně narostl počet spojů z Prahy hl. n. do Radotína.
Osobní vlaky vložené mezi půlhodinový takt, které projížděly Chuchlí,
Mokropsy a Všenory, budou cestou

Mqogt7p "rqwžkv "fcv"l ¦fp
jq"Uƒfw"rqw¦g"ug"ux qng
gp o"x{fcxcvgng0

z Prahy zastavovat všude. Oproti tomu spoje jedoucí opačným směrem
v odpoledních hodinách budou Všenory, Mokropsy i Chuchli projíždět.
Týká se to vlaků jedoucích z Řevnic
v půlhodinovém taktu od 15.22 do
19.22 a několika vlaků jedoucích jen
v úseku Radotín – Praha hl.n. Odjezdy z Řevnic tedy byly u spojů odpolední špičky odjíždějících ve 24.,
resp. 54. minutě posunuty na 22.,
resp. 52. minutu. V ranní špičce je to
nyní 23., resp. 53. minuta; v jednom
případě se z Řevnic odjíždí už v
5.52. Základní takt u vlaků jedoucích po celé trase Beroun – Z. Třebaň – Praha i u spojů jedoucím mezi
ranní a odpolední špičkou a během
pozdního večera, byl posunut o
minutu dříve. (Dokončení na straně 9)

Kardinál sloužil na Karlštejně mši za Karla IV.

Karlštejn - Vzácnou návštěvu, pražského arcibiskupa kardinála Dominika
Duku, přivítal 28. listopadu Karlštejn. Primas český v unikátní hradní kapli
sv. Kříže sloužil rekviem za »otce vlasti« Karla IV.
„Spolu s panem kardinálem mši odsloužili členové místní kapituly, kterou na
Karlštejně založil 27. 3. 1357 právě Karel IV. za účelem vykonávání duchovní služby v hradních kaplích a střežení klenotů uložených na hradě,“ uvedl
mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora. Aby na něho bylo pamatováno při bohoslužbách v jeho úmrtní den, stanovil již za svého života sám Karel IV. Každý rok se proto bez přerušení od 29. 11. 1378, kdy císař zemřel,
koná na Karlštejně ve výroční den jeho smrti zádušní mše svatá.
(mif)

Z vězení ho propustili, šel krást. Do Letů

Lety - Zloděje, který kradl potraviny, zadržela 19. 11. v letovském supermarketu Billa ostraha. Státní policisté následně zjistili, že podobných
»kousků« má sedmačtyřicetiletý chmaták na svědomí víc.
„Muž byl před několika dny propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, kde
byl umístěn rovněž pro majetkovou trestnou činnost,“ uvedl velitel řevnických policistů Jiří Dlask. „Věc byla projednána v rámci zkráceného řízení a
zaslána na okresní státní zastupitelství,“ dodal.
(mif)

Řevničan si potřásl
rukou s Albrightovou

Řevnice, New York - Nezapomenutelný zážitek si z podzimního turné
České filharmonie po USA přivezl
dlouholetý hornista tohoto nejprestižnějšího českého hudebního tělesa,
Řevničan Jindřich Kolář. Před koncertem ve slavné newyorkské Carnegie hall si potřásl rukou s bývalou
ministryní zahraničí USA Madeleine Albrightovou. Takto americkou
misi popsal samotný Kolář.
(mif)
Na pravidelné turné po USA odletěla začátkem listopadu Česká filharmonie. První koncerty se konaly ve
slunné Kalifornii. (Dokončení na str. 4)

NA POČEST KRÁLOVNY. Začínající advent slavili poslední listopadovou
neděli v Zadní Třebani, Litni či Karlštejně. Zde byl připraven celodenní stylový program na počest královny Elišky.
Foto NN M. FRÝDL

Vánoce slavíme počesku, u rodinné večeře
Dobřichovice - U Berounky jsou
jako doma. Tena doslova, bydlí tu,
Martha sem za ní jezdí na návštěvy. Slavné pěvecké duo sester
ELEfTEriaDU je teď právě v
jednom kole, chystá velký předvánoční koncert. Nejen na něj zve v
rozhovoru Martha.
Ještě pořád jezdíte k Berounce?
Ještě pořád chodíte na procházky z
Dobřichovic do Letů?
Když to jde, tak určitě. I když to poslední dobou není tak často, jak
bych si přála. Cesta kolem Berounky je k procházkám jako stvořená.

ZPÍVAJÍCÍ SESTRY. Martha (vlevo)
a Tena Elefteriadu. Foto ARCHIV

V Dobřichovicích jste také párkrát
uspořádaly kurz řeckých tanců.
Kde si s vámi mohou ctitelé řeckých
rytmů zatančit nyní?
Teď už máme kurzy jen v Praze,
každý čtvrtek v Belgické 29. Není to
tak daleko, klidně přijeďte...
Řecké tance jsou velmi specifické.
Který z nich máte nejraději?
To se nedá říct. Je jich hodně, mně se
líbí jejich rozmanitost a liché rytmy.
Tančíte i »počesku«, polku, valčík..?
Nemám k tomu moc příležitost, ale
kdysi jsem se české tance učila taky.
(Dokončení na straně 2)
(mif)
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Vánoce slavíme počesku, u večeře
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Vy ale hlavně v těchto dnech finišujete s přípravami velkého koncertu,
který chystáte na 9. 12. do pražského Divadla Broadway. Na co se vaši
fanoušci mohou těšit?
Je to speciální koncert s hosty. Kromě skupiny Professor, která nás doprovodí v našem českém repertoáru,
jsme si pozvali mladé talenty z Brna,
řeckou rodinnou skupinu Parea. Je to
třetí generace Řeků zde žijících - ti
nás doprovodí v řeckém repertoáru.
Připomenete i vaše největší hity –
Desky dál stárnou, Od zítřka máme
dovolenou, Děti z Pirea…?
Spoustu z nich ano. Kdybychom je
měly přehrát všechny, nestačil by na
to jeden koncert...
Jste před koncertem nervózní, nebo
už se nemůžete dočkat?
Je to taková směs pocitů od každého
trochu. Právě tohle snad vytváří to
správné napětí, které je na jevišti k
dobrému výkonu třeba.
Co vás čeká po koncertě?
Hned po skončení bude samozřejmě
raut s řeckými dobrotami a setkání s
přáteli. No a za pár dní ještě na několika místech další zpívání před vánočními svátky.
Jak vůbec vy, původem Řekyně, slavíte Vánoce?
Tak trochu počesku, u pospolité rodinné večeře. Jsme rádi, že se sejdeme aspoň v tento čas. Jinak jsme
všichni dost rozlítaní...
Jste také autorkou řecké kuchařky.

Melomakarona

řecké vánoční cukroví

SPOLU. Martha s Tenou (zprava) už spolu po koncertech jezdí několik desítek let. V prosince je čekají další.
Foto ARCHIV
Existuje něco jako řecká vánoční ce - tsureki. A nezbytnou součástí
specialita?
řeckého vánočního stolu je cukroví
Ano, něco docela podobného vánoč- melomakarona. miloslav FrÝDL

VČELAŘSKÉ POTŘEBY
A PRODUKTY V ŘEVNICÍCH
Obchod Miroslava Jelínka
se spotřebním zbožím, domácími
a zahradnickými potřebami, zeláky
a zeminou nově otevírá oddělení
pro včelaře a milovníky medu
i medových produktů. Nabízíme
široký výběr sklenic a víček na med,
drobné potřeby pro včelaře, kosmetiku,
dárkové balíčky a další zboží
se včelími produkty.

Prodejna M. JELÍNEK,
Komenského 124, Řevnice
Tel.: 739 019 436

těsto:
2 kg pšeničné mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, 1 lžička jedlé sody,
250 g cukru, 400 ml olivového
oleje, 150 ml pomerančové šťávy,
50 ml brandy
Sirup:
500 g medu, 500 g cukru, 500 ml
vody
Na ozdobu:
100 g posekaných vlašských ořechů,
pomletá skořice
Příprava:
Předehřát troubu na 180°C.
Prosít mouku s práškem do pečiva,
sodou a tento proces opakovat celkem třikrát.
V jiné míse smíchat cukr s olejem,
šťávou a brandy. Směs vmíchat do
mouky a umíchat vláčné, tvárné
těsto.
Plech vyložit pečícím papírem. Z
těsta vyválet malé tlusté válečky a ty
na oválky. Poskládat je na plechy a
lehce je smáčknout dolů. Cukroví
péct 30 minut.
Mezitím ve vodě rozpustit med a
cukr, přivést do varu a 5 minut vařit.
Teplé cukroví poskládat do mísy a
zalít ho sirupem. Za 15 minut cukroví vyjmout a poskládat ho na servírovací mísu. Posypat ho ořechy a
skořicí. martha eLeFterIADU

Roklinka hostila Dýňovou slavnost
Čtvrtou Dýňovou slavnost v chatové oblasti Schodovice v místě zvaném Roklinka pořádal Obecní
úřad Mořinka. Cesta z návsi byla značena fáborky,
a to už byla známka začínajícího dobrodružství.
Ten, kdo toto místo nezná, byl jistě zaskočen, že
ho cesta zavedla do pustého a temného lesa na
konci obce. Roklinka má určitě své kouzlo.
Sešlo se mnoho příznivců »dýňování«. Každý,
kdo si přinesl dýni, děti i dospělí, se hned pustil do
díla. Z vydlabaných dýní pak byla uvařena polévka. Každý si mohl nechat namalovat obličej.
Pro zahřátí byl připraven čaj i svařák, pekly se
buřty. K chuti přišly sladké i slané dýňové speciality, které leckdo donesl. Na závěr slavnosti jsme
svíčkami rozsvítili vydlabaná dýňová díla. Děti si
s chutí kolem dýní zatancovaly a náš hostitel Vojta
nám ukázal laserovou show.
Děkuji našim příznivcům i těm, kteří se aktivně
podíleli na přípravách a pomáhali nám s organizací akce. Velké poděkování manželům Dědinovým

za krásně připravenou Roklinku.
Těšíme se na setkání na Mikulášské zábavě, která
se bude konat 6. 12. pro děti od 16.00 a pro dospělé od 20.00 v Hostinci U Barchánků.
Kateřina Smoterová, starostka mořinky

DLABALI DÝNĚ. Děti na Dýňové slavnosti v Mořince.
Foto Kateřina SMOTEROVÁ

Sny? Splněná přání i tajemné symboly z jiných dimenzí
Psychologickou poradnu nabízejí
čtenářům Naše noviny spolu s psychologem Pavlem PAvLovSKÝm.
Pokud vás zajímají záhady lidské
psychiky a vztahů či pokud vás sužují starosti a trápení, můžete posílat otázky na e-mail NN (frydl@dobnet.cz), nebo přímo na:
psycholog.pp@gmail.com. Budete-li si to přát, vaše dotazy zveřejníme anonymně.
(NN)
Slyšela jsem, že se v psychoterapii
také vykládají sny. Nevím, co si o
tom mám myslet, trochu mi to zavání šarlatánstvím.
Práce se sny provází psychoterapii
od jejích počátků, kdy v roce 1900
publikoval S. Freud svůj slavný Výklad snů. Freud sny nazval »králov-

skou cestou do nevědomí« - čili k
tomu, co máme v sobě skryto, co
nás ovlivňuje jako naše podstatná
minulost, ale čeho si nejsme vědo-

vilně - nehledám za nimi žádná šokující překvapení ani zprávy z jiných světů. Sen zpravidla poukazuje k něčemu, co člověk o sobě již ví,

PSYCHOPORADNA PAVLA PAVLOVSKÉHO
mi. Od té doby se snad každý ze
směrů v psychoterapii ke snům postavil po svém. Jedni považují sny
za »splněná přání«, druzí za tajemné
symboly z jiných dimenzí, další za
pouhý šum neuronových sítí v mozku při zpracování informací z předešlého dne.
Ve své praxi se sny pracuji často.
Ukazuje se mi jako nepochybné, že
sny mají význam, že neoddělitelně
patří k člověku jako rub jeho bdění.
Se sny pracuji, řekl bych, velmi ci-

ale nepřikládá tomu dostatečný význam. Nebál bych se tvrdit, že člověk je ve svých snech kolikrát »bdělejší«, než když reálně bdí. Sen totiž
poukazuje k podstatným souvislostem života snícího, kterých si v bdělém stavu není dostatečně vědom. V
odborné literatuře jsou citovány příklady snů, které pacienty dlouho dopředu upozorňovaly na rozvíjející se
somatickou či psychickou nemoc.
Co nás na snech mate, je jejich, na
první pohled nesrozumitelný, zdán-

livě nesmyslný, básnicky tajemný
jazyk. Jeho význam se přivádí na
světlo až v trpělivém dialogu – např.
s terapeutem. Se »snícím« v terapii
vedu o snu rozhovor do nejmenších
detailů, ze kterých se pomalu ukáže
jeho význam (přesněji – jeden z
možných významů).
Takže odpověď na Vaši otázku je
následující: Výklad snů jako takový
nepovažuji za »šarlatánský«. Záleží
ovšem na tom, jaký přístup ke snům
ten který »vykladač« volí – zda kuchařkovitý, pomocí snářů a jiných
esoterických metod, anebo zda terapeut s pacientem skrze sen trpělivě a
nepředpojatě bloudí a hledá cestu k
jeho významu.
Pavel PAvLovSKÝ, psycholog
a psychoterapeut, Řevnice
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Chceme, aby o Řevnicích bylo slyšet
STAROSTOU ŘEVNIC SE PO ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH STAL SEDMAČTYŘICETILETÝ TOMÁŠ SMRČKA
Řevnice - Kámen na kameni nezůstal po komunálních volbách na
řevnické radnici. Dosavadní vedení skončilo v opozici, zcela nová je
rada i starosta. Tomáš SMRČKA.
Proč ses vlastně rozhodl letos v komunálních volbách kandidovat a
proč právě na kandidátce ANO?
Předchozí volební období jsem kandidoval na kandidátce nezávislých,
působil jsem v zastupitelstvu města a
krátce i v radě. Protože jsem ale měl
v mnoha pohledech odlišné názory
na správu a vedení města, byl jsem
po většinu čtyřletého období v opozici. Přesvědčení, že lze spravovat
město lépe, a zkušenost, že jako nezávislý a navíc opoziční zastupitel
nemám příliš možností, jak to změnit, mne přivedlo k myšlence kandidovat znovu, ale již ne jako nezávislý. Právě zkušenosti z minulého období mne dovedly ke spojení se silným a odpovědným partnerem, kterým politické hnutí ANO 2011 bezesporu je. Partner, od kterého lze převzít zkušenosti, opřít se o něj, zkrátka být součástí silného týmu. Protože jsem nechtěl být v pozici nezávislého na kandidátní listině, vstoupil
jsem do tohoto politického hnutí a
stal se jeho členem. Důvěru v ANO
opírám o osobní poznání některých
osobností z tohoto hnutí.
Počítal jsi s tím, že by ses v případě
úspěchu mohl stát starostou?
Pozice starosty je nejvyšší metou v
komunálních volbách. Sám ze sportu dobře vím, že vítězství propočítat
nelze. Lze doufat, věřit v sebe a v
tým, s nímž spolupracuji. Úspěch je
zásluhou všech kolegyň a kolegů,
kteří do voleb se mnou na kandidátce šli a podíleli se a stále podílí na
odvedené práci.
ANO uspělo a ty ses starostou stal.
Bylo to těžké rozhodování?
Jsem velmi rád, že ANO 2011 má v

NOVÍ RADNÍ. Nová rada města Řevnice. Starosta Tomáš Smrčka stojí zcela
vpravo.
Foto Tomáš HROMÁDKA
Řevnicích úspěch. Mohu to pokládat ních obdobích vznikla v Řevnicích
zároveň za způsob ocenění práce a veřejná koaliční smlouva, jež je proiniciativy, kterou většina lidí z na- gramem této koalice a která deklarušeho volebního uskupení odváděla a je a popisuje cíle, jichž chce koalice
odvádí v rámci občanských sdružení dosáhnout v tomto volebním obdoa různých veřejných iniciativ. Roz- bí. Z počátku minulého období mám
hodování o změně nastavení život- negativní zkušenost se »širokou koaních priorit je vždy těžké, ale toto licí« všech zastupitelů, která se po
rozhodování musí každý učinit již v roce hledání rozpadla.
době, kdy se rozhodne kandidovat Očekáváš v zastupitelstvu velký boj,
na předních místech.
nebo předpokládáš, že se ti všechny
V zastupitelstvu máte s koaličními podaří přimět ke spolupráci?
partnery jen těsnou většinu jednoho O podstatných a pro město strategichlasu. Nebojíš se za takové situace kých tématech budeme diskutovat se
»vládnout«?
všemi zastupiteli. Centrální téma koKoaliční většina je těsná, ale podí- alice, tedy otevřená radnice, umožní
vám-li se třeba na Prahu, zcela běž- informovanost a zapojení všech, ktená. Při rozhodování o převzetí odpo- ří budou mít zájem pro město pracovědnosti, jsme se opřeli o partnery vat. Důraz chceme klást na aktivitu
jednak z pohledu důvěry, jednak z komisí. Nechceme nutit ke spoluprápohledu sdílení směru a hodnot, kte- ci, ale diskutovat, dát prostor k vyjárými se chceme při řízení a spravo- dření a zhodnotit prospěšnost každévání města řídit. Po mnoha voleb- ho pro město důležitého rozhodnutí.

Máš dva místostarosty, kteří jsou
neuvolnění a budou pro město pracovat ve svém volném čase. Za to
budou pobírat odměnu každý bezmála 27.000 Kč. Není to pro město
velikosti Řevnic příliš velký luxus?
Co budou mít v popisu práce?
Srovnám-li nastavení nákladů na
uvolněného starostu a místostarostu
po minulých volbách, byť situace trvala jen málo přes rok, nejedná se o
podstatné navýšení. Navíc uváděná
částka je o něco nižší. Jsem přesvědčen, že tyto prostředky se městu vrátí přes kvalitnější správu a větší
agendu, kterou při aktivním zapojení
všech členů rady chceme zvládnout.
Hovořím-li o větší agendě, spatřuji
tento přínos pro město jednoznačně
v práci týmu lidí a větším záběru aktivit pro město prospěšných; nejen
více dotací, nových ulic, více tříd,
ale také bohatší kulturní a společenský život. Kompetence členů rady
jsou definované a zveřejněné v koaliční smlouvě i na stránkách města.
Co všechno byste chtěli s koaličními
partnery prosadit, na jaké změny se
mají obyvatelé Řevnic připravit. Co
považuješ pro nadcházející čtyři
roky za nejdůležitější?
Ambice jsou široké. Zásadní téma je
otevřená radnice, technické zlepšení
veřejného prostoru (silnice, chodníky, veřejné osvětlení, parkování a
dopravní řešení, orientační systém),
modernizace a rozšíření kapacity ve
školství, podpora aktivního komunitního života, více kulturních a společenských akcí. Chceme posílit postavení Řevnic v regionu, aby o potřebách našeho města bylo výrazně
slyšet na krajské i celostátní úrovni.
Máš nějaké osobní přání týkající se
Řevnic?
Ano, velké: spojit síly všech aktivních lidí v Řevnicích ku prospěchu
města.
Miloslav FRÝDL

Bohouškovi pomohou děti z Rudné
SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ RODINĚ PŘISPĚJE ŘEVNICKÁ CHARITA
Lhotka - Ve Lhotce u Svinař
žije rodinka: Matka, syn a asistenční pes. Matka se synem
se jmenují Rumlovi, pes je
Monty. Život nemají jednoduchý - Bohoušek, tak se osmiletý klučina jmenuje, trpí mozkovou obrnou.
„Při porodu v porodnici v Hořovicích nastaly komplikace a

takhle to dopadlo,“ říká maminka samoživitelka Lenka Rumlová. Ale nestěžuje si, přistupuje k
životu tak, jak musí. Je silnou
osobností, leckterá máma by jí
mohla závidět její optimistický
přístup k životu.
Lenka je moc milá, pracovitá, a
hlavně obětavá. Aktivně buduje
a zvelebuje domov, zahradu.

Bohoušek Ruml s kamarádem Montym.

Foto Petra FRÝDLOVÁ

„Včera jsme s Bohouškem pekli
linecká cukrátka, to má moc
rád,“ říká Lenka, která pro syna
využívá služby berounského
denního stacionáře Dobromysl.
Ten poskytuje profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním
postižením. Jeden den tu stojí
270 Kč a pokud byste chtěli
udělat dobrý skutek, můžete ho
třeba Bohouškovi zaplatit. Návod, jak to udělat, najdete na stránkách: http://www.katalyzator.cz/projekt/7-pomozte-klukovi-s-obrnou.
Zadnotřebaňskou radnici kontaktovala před pár dny škola z
Rudné. „Chceme částkou, jíž
vybereme na vánoční besídce,
věnovat právě Bohouškovi,
sdělte nám, prosím, kontakt na
paní Rumlovou,“ stálo v dopise.
Sociálně potřebné rodině ze
Lhotky se chystá finančně přispět také řevnická charita.
Pokud by kohokoliv z vás napadlo, jak Lence a Bohouškovi
Rumlovým pomoci, kontaktujte
mě na mailové adrese: pet.frydlova@seznam.cz.
Petra FRÝDLoVá

Dárky na strom vyrobili školáci

Rozsvícení vánočního stromu v Zadní Třebani na
návsi, jež se konalo první adventní neděli, se zúčastnilo několik desítek místních i přespolních.
Pětimetrový strom, který obstaral Miroslav Hejlek, se díky dětem z místní školy i školky a hasičům mohl slavnostně rozsvítit právě 30. 11. Starostka obce Markéta Simanová přivítala všechny
zúčastněné, děti v čele s učitelkami zazpívaly vánoční písně, nechyběly doprovodné nástroje a místní amatérští i profesionální hudebníci. V zahradě hořel oheň, dospěláci si dopřávali svařené víno, děti čaj. Ochutnávaly se dobroty od místních
hospodyň, vládla pohodová atmosféra. Akce byla
příjemná, zapojila se velká část obyvatel i spolků.
Krásný adventní čas přeje obecní úřad Zadní
Třebaně.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ
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Řevničan si třásl rukou s Albrightovou
DoKoNČENÍ ZE STRANY 1
Na dvou koncertech zaznělo Dvořákovo Stabat mater ve spolupráci s
českými sólisty a Pražským filharmonickým sborem. Na dalších devíti

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino ukončilo sezonu.
KINO ŘEVNICE

(vš)

3. 12. 20.00 MAMI !
5. 12. 20.00 SEX V PAŘÍŽI
6. 12. 15.30 SOBÍK NIKO 2
6. 12. 20.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
10. 12. 20.00 CO JSME KOMU
UDĚLALI?
12. 12. 20.00 POHÁDKÁŘ
13. 12. 15.30 HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD
13. 12. 19.00 EXPEDIČNÍ KAMERA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
1. 12. - 3. 12., 8. 12. 18.30 (Út 17.30, St
20.00) JOHN WICK
2. 12. 20.00 MY 2
3., 12. a 17. 12. 13.45 7 TRPASLÍKŮ
4. 12. 15.30 ŽELEZNÉ SRDCE
3. 12. 17.30 INTIMITY
4. 12. - 7. 12. 20.00 (Čt 18.30, Ne 17.30)
NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO
5. 12. - 7. 12. 17.30 (Ne 20.00) JAK
JSME HRÁLI ČÁRU
6. 12. - 7. 12. 15.30 TUČŇÁCI Z
MADAGASKARU (v neděli 3D)
9. 12. 17.30 INTERSTELLAR
9. 12. 20.00 JIMMY P
10. a 14. 12. 17.30 (Ne 18.30) ZMIZELÁ
10. 12. 21.00 POHÁDKÁŘ
11. 12. 17.30 HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD
11. 12. - 15. 12. 17.30 (Ne 15.30) HOBIT:
BITVA PĚTI ARMÁD 3D
11. 12. - 13. 12., 15. 12. 20.30 RALUCA
13. 12. 15.30 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

KINO RADOTÍN
2. 12. 17.30 VČELKA MÁJA 3D
2. 12. 20.00 KUKUŘIČNÝ OSTROV
3. 12. 17.30 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D
3. 12. a 6. 12. 20.00 SEX V PAŘÍŽI
4. 12. 17.30 LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
4. 12. a 9. 12. 20.00 DVA DNY, JEDNA
NOC
5. 12. 17.30 MAGICKÉ STŘÍBRO HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU 3D
5. 12., 9. 12., 11. 12. 20.00 (Út 17.30)
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
6. 12. 16.00 VČELKA MÁJA
6. 12. 17.30 HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU ČÁST 1
7. 12. 17.00 TRUBADŮR (záznam opery)
10. 12. 18.00 HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA
10. 12. 21.00 HOBIT: ŠMAKOVA
DRAČÍ POUŠŤ
11. 12. 00.01 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD - Půlnoční celosvětová premiéra
11. 12. a 16. 12. 17.00 HOBIT: BITVA
PĚTI ARMÁD 3D
11. 12. a 17. 12. 20.00 (St 17.30) JAK
JSME HRÁLI ČÁRU

S DCEROU. Hornista České filharmonie Jindřich Kolář si na americkém turné zahrál s dcerou, houslistkou Barborou.
Foto ARCHIV
koncertech na západě i východě
USA diváci slyšeli Dvořákovu Novosvětskou symfonii, Tarase Bulbu

od Leoše Janáčka a několik částí ze
Smetanovy Mé Vlasti. Provedení dirigoval šéfdirigent ČF Jiří Bělohlávek. Všechny koncerty byly vyprodané a s velmi příznivým ohlasem
publika i kritiky, což jen potvrzuje
stoupající úroveň našeho prvního
symfonického tělesa pod současným
vedením.
Vrcholem turné byl nepochybně koncert ve slavné Carnegie hall v New
Yorku, kde v roce 1893 zazněla Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka poprvé. V souvislosti s tímto koncertem byl zapůjčen rukopis díla
Metropolitnímu muzeu v New Yorku
a předáno významné ocenění Jiřímu
Bělohlávkovi.
Hned druhý den se konal v Národní
katedrále ve Washingtonu slavnostní
koncert u příležitosti 25 let svobody
ve střední Evropě s odhalením busty
Václava Havla v americkém Senátu.
Hlavní projev na tomto aktu přednesla bývalá ministryně zahraničí USA
paní Madeleine Albrightová. Česká
filharmonie zaujímá v tomto historickém kontextu významnou pozici,
protože již 25. 10. 1989 podpořila
iniciativu svého tehdejšího šéfa Václava Neumanna, kterému vadilo pronásledování signatářů Několika vět.
Společně odmítli nahrávat pro oficiální média, Český rozhlas a Českou
televizi. Osobním nezapomenutelným bonusem tohoto zájezdu pro mě
bylo podání ruky paní Madeleine Al-

Rybovu mši si můžete poslechnout v kině
Několik speciálních akcí připravilo na období adventu Kino Řevnice. V
sobotu 6. 12. odmění Mikuláš po dětském představení hodné děti dárky, na
ty zlobivé se zase bude těšit čertík. Týden na to, v sobotu 13. 12., se v kině
uskuteční oblíbený filmový festival zimních sportů - Snow Film Fest. Představí ty nejlepší filmy o výpravách za zimním dobrodružstvím a krásami zasněžené přírody. V sobotu 20. 12. budeme na filmovém plátně od 14.45 společně sledovat přímý přenos z pražského Rudolfina, kde Česká filharmonie
pod taktovkou Jiřího Bělohlávka přednese Českou mši vánoční Jana Jakuba
Ryby a Dvořákovy Slovanské tance. Pro ty z vás, kteří nevědí, co nadělit
svým blízkým pod stromeček, připravilo kino dárkové vstupenkové poukázky.
Robert BARgel, kino Řevnice

Nikdy spolu nehráli, ale byli skvělí!
Ve čtvrtek 27. listopadu jsem se vydala do Clubu Kino v Černošicích,
kde se odehrával koncert výborného
muzikanta Fernanda Saunderse. Je
to virtuózní hráč na basovou kytaru,
zpěvák, skladatel a producent, který
patří mezi světovou muzikantskou
elitu. Když jsem vstoupila do sálu,
mírně mě zamrazilo, byla jsem tam
totiž sama! Tedy, co se publika týče.
Naštěstí se během půl hodinky sešli
další příznivci a začal jeden z mých

nejúžasnějších hudebních zážitků letošního roku. Kapela složená z muzikantů, kteří spolu nikdy nehráli a
sotva se znali, předvedla naprosto
skvělé výkony. Souhra a lehkost, s
jakou hráli, byla fascinující. Atmosféra v sále byla také skvělá a všichni byli nadšení. Škoda jen, že se nás
sešlo poměrně málo.
Díky všem, kteří akci připravili a
všem, kteří přišli a užili si večer!
Martina MottloVá, Karlštejn

Snímky řevnických »filmařů« bojovaly v Plzni
FREKVENTANTI KRoužKu FIlmoVé TVoRBY BYlI PoZVÁNI NA mEZINÁRoDNÍ FESTIVAl
Řevnice, Plzeň - Mezinárodního
filmového festivalu Animánie se v
polovině listopadu zúčastnila také
výprava z Řevnic. Členové kroužku Filmové tvorby při místní ZUŠ
zde představili svá díla.
„Na festival se od nás dostalo pět
filmů: Křídla z Mýdla, Matičky, Bleší Olympiada, Barbie a PC učebna,“
sdělil jeden z frekventantů kroužku,
čtrnáctiletý Petr Vaněk ze Zadní Třebaně. Dodal, že školáky do Plzně
doprovázela jejich lektorka Kateřina

Krutská-Vrbová. „Hned, jak jsme
tam dorazili, pořadatelé nás přivítali
taškou s programy a seznamy videí,
jež postoupila,“ popisuje osmák dění
na festivalu. Jeho účastníky bezprostředně po příjezdu čekalo promítání
soutěžních videí a tvůrčí dílna. „Vytvořili jsme si vlastní animaci, ke
které jsme si také sami nahráli a upravili hudbu,“ pokračuje. Projekce
filmů a workshopy pak byly na programu i následující dva dny. „Hodně
jsme se toho v Plzni naučili a hlavně

si to pořádně užili. Jak naše filmy
dopadly, zatím nevíme, ale myslím,
že i kdyby nevyhrály, je to úspěch,“
přemítá Petr Vaněk junior, který už
ale jeden velký úspěch před časem
oslavit mohl. Klip na písničku skupiny Kryštof Křídla z mýdla, který
režíroval, se kapele líbil natolik, že
ho umístila na svůj Facebook. „Vidělo ho přes tři tisíce lidí,“ pochvaluje si Zadnotřebaňan, jenž by se jednou chtěl natáčením filmů živit. „Určitě!“ dušuje se. Miloslav FRÝDL

brightové před slavnostním koncertem.
Jindřich KOLáŘ, člen
České filharmonie, Washington

Tipy NN
* Vernisáž prodejní výstavy obrazů,
hodin i zrcadel výtvarnice Lucie
Martiškové se v Modrém domečku
Řevnice koná 2. 12. od 19.00. Výstava je přístupná do 12. 1.
(mah)
* Kapela Pozdní Sběr hrající převážně rockovou kytarovou muziku
zavítá 4. 12. do Černošic. Koncert v
Clubu Kino začíná ve 20.00, vstupné
150 Kč.
Pavel BLAženín
* Mikulášskou zábavu pro děti
hostí 6. 12. od 16.00 Hostinec U
Barchánků v Mořince. Na programu
je taneční vystoupení, tombola i nadílka, vstupné dobrovolné. Od 20.00
se uskuteční Mikulášská zábava pro
dospělé. Hraje Premium band, vstupné 100 Kč.
(kas)
* novou knihu Smrt podle druidů
pokřtí 6. 12. od 18.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice spisovatel, reportér
a místní rodák Josef Klíma.
(ak)
* Mafiánskou operu s názvem Zmrazovač uvede 6. 12. od 19.00 v Kulturní středisku U Koruny Radotín
Kočovné divadlo Ad Hock.
(dar)
* Rock-punková kapela Znouzectnost zahraje 6. 12. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice.
(vš)
* Mikulášská nadílka pro děti předškolního i školního věku se koná v
neděli 7. 12. od 15.00 v restauraci U
Janů Karlštejn. Čekají vás písničky,
soutěže, tanečky i Mikuláš, čert a
anděl. Vstupné dobrovolné.
(es)
* Dětské představení Tučňák Pingu
uvedou 7. 12. od 15.00 v Zámečku
Řevnice Jiří Bilbo Reidinger a Sylva
Krobová.
Veronika StARá
* Pražští Pěvci a Černošická komorní filharmonie vystoupí na koncertu Skvosty adventu a Vánoc 7. 12.
od 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie Černošice. Zazní díla P. I.
Čajkovského, F. X. Biebla, J. D. Zelenky, G. F. Händela aj., vstupné
150/100 Kč.
Václav POLíVKA
* na Předvánoční zastavení, jež se
uskuteční 8. 12. od 18.00 v sále řevnického kina, zve příznivce tance a
pohybu Taneční obor ZUŠ Řevnice.
Vstupné dobrovolné.
(mov)
* Představení divadla Sklep Besídka 2014 bude k vidění 9. 12. od
19.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín.
Dana RADOVá
* Kapely Lokomotiva Planet a
Hwězdná Pěchota hrají 12. 12. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Koncertem Vánoční nálady bude
13. 12. v černošickém Clubu Kino
zakončen festival k 60. výročí založení ZUŠ Černošice. Od 17.00 vystoupí sbor Chorus Angelus, soubor
Pramínek i nový Orchestr ZUŠ. V sokolovně bude k vidění výstava. (vš)
* na 9. Underadventu v »dřeváku«
u nádraží Řevnice 13. 12. od 17.00
zahrají kapely Vlasatý žárovky, Holomraz, Vepřové komety, Jinovatka
a Panelákoví fotři.
(bol)
* Vánoční odpoledne pro všechny,
kdo rádi zpívají i tančí, hostí 14. 12.
od 14.00 sál Dr. Fürsta Dobřichovice. Kdo by rád předvedl kuchařské
umění, může donést cukroví. (ak)
* Pohádku Princezna se zlatou
hvězdou na čele uvede 14. 12. od
16.00 v Clubu Kino Černošice divadlo Akorát.
(vš)
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Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí
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Stromek rozsvítíme 6. 12.
Vstoupili jsme do posledního měsíce roku 2014 a
zase nás zachvátil předvánoční kolotoč. Pro
mnoho z nás to znamená stres a úpornou snahu
dohnat na poslední chvíli vše, co jsme nestihli. K
tomu se přidá starost o zajištění vánočních dárků
pro všechny blízké a vražedná kombinace těchto
faktorů nás proměňuje v osoby nerudné a chytající na první našlápnutí. Zastavme se alespoň na
krátký okamžik, zhodnoťme skutečný stav věci a
přijdeme na to, že to, co jsme dosud nestihli, stejně již budeme těžko dohánět. Že víc než dárky
potěší naše blízké příjemné a srdečné chování.
Proto nepodléhejme depresím a chmurným náladám, vytvořme si kouzlo vánoční pohody ve vlastních srdcích a myslích. Mějme všichni na paměti,
že se chceme řídit vánočním mottem: Hledání
vzájemného porozumění a lásky. Vždyť není nic
cennějšího, než osobní spokojenost a vzájemné
pochopení. Nekažme si adventní čas malichernými spory a hádkami. Přijďte všichni do
Zámeckého dvora 6. 12. od 17.00 na slavnostní
rozsvěcení vánočního stromku. Akci zahájí děti z
naší mateřské škoky, poté vystoupí kapela Třehusk s pásmem vánočních písní. Svařené víno i
čaj bude zajištěno v dostatečném množství. Zároveň zvu všechny zájemce o minigolf na tradiční
Vánoční turnaj, který se bude konat 26. 12. od
13.00 hodin.
Bohumil STIBAL, Všeradice

NOVÝ RYCHTÁŘ. Starosta Všeradic Roman Špalek ve svém úřadu.

Foto NN M. FRÝDL

Zastupitelstvo se omladilo - to může být výhoda
BOHUMILA STIBALA NA POSTU STAROSTY VŠERADIC VYSTŘÍDAL JEHO DOSAVADNÍ ZÁSTUPCE ROMAN ŠPALEK
Všeradice - Několik let »vládl« rodišti M. D. Rettigové Bohumil Stibal. V letošních volbách už nekandidoval, Všeradice mají starostu
nového, Romana ŠPALKA.
Nejsi na radnici žádný nováček, dosud jsi byl místostarostou. Jak bys
čtyři uplynulé roky zhodnotil? Co se
podle tebe povedlo a co ne?
Bývalé zastupitelstvo udělalo za uplynulé období kus poctivé práce,
hlavně v podobě výstavby největší
investiční akce v historii obce, vodovodu a kanalizace. Byl to náš prvořadý úkol, a ten se podařil splnit. Na
tak malou obec, jakou jsme, to je mimořádný úspěch.
Tvůj předchůdce Bohumil Stibal
»vládl« obci pevnou rukou. Hodláš
na jeho práci navázat, nebo budeš
prosazovat změny?
Chtěl bych navázat na jeho práci, jež
přenesla obci rozvoj infrastruktury a
zásadně přispěla k dalšímu rozkvětu. Za společného působení na obci
jsme připravili další investiční akce,

ve kterých bych rád pokračoval. Ještě jednou mu děkuji za práci, kterou
jako starosta vykonal, a doufám, že
spolupráce bude pokračovat, i když
již v zastupitelstvu nepůsobí.
Všeradické zastupitelstvo se radikálně proměnilo, je v něm hodně
nejen nových, ale hlavně mladých
tváří. Jak se to projeví na jeho práci, je to podle tebe výhoda?
Zastupitelstvo se omladilo - myslím,
že to může být jedině výhoda. Mladí
členové mohou přinést nové nápady
a chuť do další práce. Jejich profesní
znalosti tomu určitě nasvědčují, a
tak by byla škoda jejich zkušeností
nevyužít pro práci v obci.
Už jste si rozdělili, co kdo bude mít
na radnici »v popisu práce«?
Funkce byly rozděleny následovně:
+ Předseda kontrolního výboru: Ing.
Petra Kratochvílová - dozor nad investičními akcemi, stavební dokumentace; členové kontrolního výboru: Martin Kunc - dozor nad investicemi, stavební dokumentace; Jakub

Kácha - kulturní a společenské akce,
pronájem obecního majetku
+ Předseda finančního výboru: Tomáš Červený - údržba obecního majetku, vodovod - kanalizace; členové
finančního výboru: Lukáš Tesařík kulturní a společenské akce; Bohumil Stibal - finance, dotace
Největší investice v dějinách Všeradic – výstavba vodovodu a kanalizace – byla úspěšně dokončena doslova před pár dny. Co obec čeká teď?
Chybí nám dodělat některé povrchové úpravy cest. To je naplánováno na
začátek jara. V nejbližší době začneme s opravou školky, na níž jsme získali dotaci. Připravujeme projekty
pro opravu chodníků: I. etapa od
prodejny COOP na horní náves, II.
etapa od nádraží ČD ke křižovatce.
Co pro následující čtyři roky považuješ za nejdůležitější, co všechno
byste chtěli stihnout?
Doplatit závazky za výstavbu vodovodu a kanalizace a zajistit vyrovnaný rozpočet obce. Zlepšit úklid a

Pojď nám dělat starostu! lákali mě krajané z rumunské obce Gernik
V uplynulém týdnu jsem společně se zastupiteli Všeradic
Tomášem Červeným a Lukášem Tesaříkem navštívil naši
družební vesnici Gernik v rumunském Banátu. Přijetí
bylo jako tradičně milé a srdečné. V družné debatě jsem
několikrát dostal nabídku, abych za dva roky kandidoval
na starostu Gerniku. Bylo těžké místním vysvětlit, že jednak nemám rumunské občanství a tudíž nemohu na tuto
funkci aspirovat, a za druhé, že jsem srdcem Všeraďák a
zůstanu ve Všeradicích. Základní výstupy z debaty byly
dva. Gerničtí jsou rádi, že družba bude pokračovat i v
dalším období. A já jsem dostal čas nato, abych si zajistil rumunské občanství a připravil se na kandidaturu.
Budu prý mít podporu celé obce.

Počasí bylo v Banátu stejné jako u nás, ale všichni místní jsou již připraveni na zimní období. Chalupy jsou obloženy dostatečnou zásobou dřeva, převážná většina místních má již poražené prasátko, nebo se na tuto akci v
co nejkratší době chystá. Nakládané zelí z letošní úrody
dosáhlo potřebné kyselosti a zralosti, což jsme mohli na
několika vzorcích okusit. Takže: podle slov krajanů může
zima přijít.
Z Gerniku se nám ani nechtělo odjíždět, vládla zde pohoda, teklo dobré pivo a letošní pálenka, něco k zakousnutí se také vždy našlo, prostě idylka. Již se těšíme na
příští rok a pokud se podaří, navštívíme gernický masopust.
Bohumil STIBAL, Všeradice

údržbu obce, což je asi největší slabina. Je škoda, že se někteří lidé neumějí chovat. Apeluji na všechny, aby
více dbali o vzhled obce. Také bychom chtěli, aby se více lidí zapojilo
do společenských a kulturních akcí,
jako jsou třeba masopust či máje.
Účast není taková, jaká by mohla
být. Pro lidi, kteří akce pořádají, je
účast na nich jakousi odměnou za
práci s přípravou.
Až se budou za čtyři roky blížit další
komunální volby, co by sis přál, aby
se o zastupitelstvu, kterému bude v
té době končit mandát, po Všeradicích říkalo?
Že posunulo obec zase o kus dál. A
lidé si budou říkat, že zastupitelstvo,
jež před čtyřmi roky volili, pro obec
udělalo maximum v rámci svých
možností.
Miloslav FRÝDL

Z podbrdského kraje

* Adventní jarmark se koná na náměstí v Hostomicích 6. 12. od 10.00.
V doprovodném programu vystoupí
šermířská skupina Romantika a staropražská kapela Třehusk. Vpodvečer dorazí Mikuláš s nadílkou pro
nejmenší. Návštěvníci se mohou těšit i na dršťkovou a řízky.
(viš)
* Sváteční setkání u stromečku,
aneb Možná přijde i Mikuláš se uskuteční 6. 12. od 16.00 u nové školy
v Osově. Zazpíváme si koledy, něco
dobrého sníme a vypijeme, uděláme
si hezkou chvíli. Marie PLECITÁ
* Zpívání u jesliček se můžete zúčastnit 13. 12. od 16.00 v kostele
Narození sv. Jana Křtitele v Osově.
Každé dítě dostane dárek, k vidění
bude 150 let starý betlém.
(map)
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Poděkujme studentům, oni byli první
PŘED ČTVRT STOLETÍM VYVRCHOLILY SNAHY SLUŠNÝCH LIDÍ PO OPRAVDU SVOBODNÉM ŽIVOTĚ
Rok 1989 byl pro nás rokem mimořádným. Po staletém úsilí byla 15. 11.
svatořečena Blahoslavená Anežka
česká. Řím tehdy navštívily tisíce
českých věřících. Lidé ještě nestrávili tuto radostnou událost a vypuklo
další historické dění. Na pražském
Albertově se 17. listopadu shromáždili studenti, aby uctili památku Jana
Opletala, studenta zastřeleného nacisty v roce 1939. Akce se posléze
změnila v demonstraci národní vůle
po svobodě, po skončení komunistické diktatury.
Brutální zásah policie
Mnohatisícový průvod byl brutálně
zastaven na Národní třídě policií. To
vyvolalo okamžitou reakci. Divadla
přestala hrát, utichly koncertní síně,
vyšlo mimořádné vydání Svobodného Slova odsuzujícího zásah proti
studentům. Na pondělní podvečer
vyhlásily studentské organizace protestní průvod Prahou, přidávali se i
dospělí. Proud manifestantů se kolem šesté zastavil před budovou Melantrichu, vydavatelství Svobodného
Slova, odkud byl halasně zdraven.
Když zavlála na této historické budově československá vlajka, symbol, pod nímž otcové nastupovali do
boje za svobodu země, bylo účastníkům jasné, že tento zápas znovu začíná. Dosud tichý průvod propukl v
bouřlivý jásot. A tak to začalo. Čtrnáct dní se plnilo Václavské náměstí
i náměstí jiných měst. Rodil se nový
život či spíše se vracel tam, odkud
byl v roce 1938 vytržen.
Diktátorský komunistický režim odcházel pod velikým tlakem a všude
zanechával stopy: zpustošené hospodářství, hluboký mravní propad. Vycházely najevo spáchané vraždy, akty individuálního i hromadného teroru a útlaku nekomunistických občanů. Stovky politických vražd, přes
dvě stě tisíc lidí držených ve vězeních i koncentračních táborech,
omezování svobody pohybu, slova...
Lidé se vrhali do nového života s

velkými nadějemi. Pád umělé hranice, železné opony, na níž zůstaly
stovky lidských životů, otevřel cestu
do světa. Tolik svobody najednou.
Budou v ní umět lidé vůbec žít? Nepodlehnou nekalým nástrahám? Uhlídají politici bohatství země? Poznají včas nebezpečí hrozící od odcházející diktatury? Takové otázky
vířily v myslích odpovědných obhájců a tvůrců nového života. Ukázalo
se, že zdvižený prst byl na místě.
Mnohé obavy se naplnily. Ale...
Žijeme ve svobodném státě. První
šok v jeho existenci, odtržení Slovenska, bylo velikým zklamáním. S
tím jsme se již vyrovnali. Města se k

nepoznaní změnila. Domy oblékly
nový kabát. Na mnoha místech stojí
obrovské domy ve stylu světových
architektur. I malé obce zřídily vodovodní a kanalizační síť. Desítky
obřích mostů překlenuly údolí, dálnice spojují vzdálená místa země.
Města jsou plná aut (často až příliš),
mnoho rodin vlastní dva i více vozů.
Trh spotřebního zboží je přesycen.
Svobodné podnikání přineslo však i
průvodní nežádoucí jev, nezaměstnanost. Vzniká propast mezi nejchudšími a nejbohatšími. Zanikla
některá řemesla, vytlačila je průmyslová výroba. Do zemědělství se již
nevrátili ti, kteří byli nuceně vysídle-

V »sametovém« průvodu šli malí i velcí

I přes nepřízeň počasí se v pondělí 17. listopadu vpodvečer sešli u řevnického Zámečku ti, kteří nechtějí zapomenout na dobu nedávno minulou. Pětadvacáté výročí Sametové revoluce přišli oslavit průvodem k Modrému domečku děti, dospělí i senioři. V rukou transparenty, zapálené svíčky, na klopách kabátů trikolory... Vzpomínková akce na náměstí byla uvedena zpěvem
státní hymny. Byla připravena produkce dětí z místní ZUŠ s kapelou LES i
dětí z pěveckého oddělení. Ondřej Hejma zazpíval za doprovodu sboru Canto Carso svoji Sametovou. Sdružení Řevnická deska umístilo do provizorního stanu poutavou expozici fotografií, Modrý domeček nabízel dobové občerstvení a servíroval je v dobových zástěrách i šatech. Akci podpořilo Městské kulturní středisko.
Text a foto Marie Hrdá, Řevnice

ni do měst. Pole obdělávají velké
podniky. Venkovská stavení slouží
většinou k rekreaci. Zkoumat všechny příčiny nezaměstnanosti je na obsáhlou ekonomickou práci. Je však
jasné, že o existenci tohoto jevu se
opírají všichni nepřátelé liberálního
hospodářství, ač sami řešení nepřinášejí.
Škodlivé kompromisy
Sametové předání moci před dvaceti
pěti lety znamenalo také určité kompromisy, které se ukázaly být pro budoucnost země škodlivé. Mnoho
stoupenců komunismu zůstalo ve
státním aparátu a znemožnilo přijímání demokraticky smýšlejících lidí
na významná místa. Mnoho z nich se
dostalo i do čela politických stran a
vládních funkcí. To, že se někteří bývalí i současní komunisté ucházejí o
významný vliv na veřejný život, není tak překvapující, jako to, že lidé,
kteří při zrodu svobody a demokracie stáli na správném místě, se nyní
propůjčují silám toužícím po rozvratu. Dávají tak najevo, že část společnosti je stále jakoby nemocná a nemůže se zbavit následků a myšlení
nyní již dávné minulosti. Pozornost
si zaslouží mladá generace vychovaná těmi, kteří v komunismu vyrůstali a nemohou se oprostit od jeho reziduí. Mladé snad okouzlují myšlenky
jakési sociální spravedlnosti. Chybí
jim informace, jaká byla praxe - škola jim je nedala, rodiče často také ne.
Ani praktická politika jim neslouží
jako vzor. Je tu nebezpečí, aby se nedali strhnout lákavými sliby a z neznalosti pravdy se nestali stoupenci
zla, překonaného ve dnech, na které
nyní vzpomínáme. Vzpomínejme na
ně jako na vyvrcholení snah slušných lidí po opravdu svobodném životě. Poděkujme mladým, zvláště
studentům - byli to oni, kdo zvedli
jako první hlas, a přejme jim i sobě,
aby byl vždy tak čistý jako v listopadových dnech roku 1989.
František Šedivý, Řevnice

Z kompotů sešlo, zlomila jsem si ruku a narazila žebra
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 31)
do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického domova
seniorů Anna vRANÁ. Minule
psala o tom, jak ji manžel vracející se z pracovního pobytu v etiopii
pozval na výlet do Bělehradu. (NN)
Ten nápad se mi zalíbil, moji rodiče
řekli, že se postarají o naše děti, a tak
jsem se chystala na cestu. Před odjezdem jsem chtěla natrhat třešně,
které dozrávaly, a zavařit kompoty.
To se, bohužel, nepodařilo: spadla
jsem ze stromu, zlomila si ruku a narazila žebra! Rázem jsem si připadala jako ten z té končiny, co mají lidi
v hlavě piliny - nejen, že jsem neudělala kompoty, ale ještě jsem se potloukla. Pan doktor mi dal ruku do
sádry a řekl, že vše ostatní je v pořádku, jen bylo třeba trochu zafixovat žebra pružným obinadlem. Řekl,
že se to spraví, že mám být na sebe
opatrná a že můžu odcestovat.
Odjela jsem rychlíkem do Bratislavy
a odtud další soupravou na Bělehrad.
Měla jsem s sebou jen lehké, plátěné
zavazadlo a v něm to nejnutnější:

pár kousků prádla, nějaké šaty, halenku, sukni, toaletní potřeby. Taxík
mne zavezl k hotelu Excelzior, kde
jsme měli zamluvený pokoj. Byla
jsem unavená po cestě, noc jsem strávila ve vlaku, takže jsem uvítala,
když jsem se konečně ocitla v hotelovém pokoji. Ruka mě nebolela,
měla jsem ji v sádře od konečku prstů až nad loket. Nepříjemné bylo, že
na všechny potřebné úkony jsem
měla jen jednu ruku a žebra mě ještě
bolela. Zalehla jsem tedy do postele
a brzy usnula. Probudila jsem se v
noci, někdo otevíral dveře do pokoje
- byl to Jan!
První, co v šeru uviděl, byla ruka v
sádře. Myslil si, že vstoupil omylem
do jiného pokoje, ale když se vzpamatoval, poznal svoji ženu. Nepsala
jsem mu, co mne postihlo, ani na to
nebyl dostatek času, moje psaní by
ho už nezastihlo v Addis Abebě.
Bylo to hezké setkání po půl roce.
Zdrželi jsme se několik dnů v Bělehradě a pak jsme se vydali lodí z Baru do Bari a odtud pomalu mířili k
domovu. Cestou jsme si prohlédli

památky Itálie: Benátky, Neapol,
Řím, Florencii. Cestovali jsme autem, takže jsme nebyli vázáni na jízdní řád. Užili jsme si i koupel v moři, já však měla pravou ruku nad hlavou, abych si nenamočila sádru a Jeník mi dával záchranu. Potopit jsem
se nesměla, ale i tak to bylo hezké.
Asi po deseti dnech jsme se dostali
domů, trochu unaveni, ale plni nevšedních dojmů. Byli jsme u svých
drahých, šťastni, že jsme zas spolu.
Práce na našem domě se chýlily ke
konci: ústřední topení bylo hotovo,

stejně jako koupelna a záchody, zbývalo jen vymalovat chodbu a Janovu
pracovnu. Měli jsme radost, že bude
v zimě teplo v celém stavení.
Čas plynul, děti Jirka a Terezka chodily do školy, učily se, hrály si, vodily si domů kamarády. Často k nám
také přišli přátelé ze spolku Starý
vůl, hrálo a zpívalo se do pozdního
večera. Když bylo teplo, nechávala
jsem okna dokořán, aby byl zpěv
slyšet do blížící se noci ven na chodník. (Pokračování)
Anna vRANÁ, dobřichovice
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Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

12/2014 (37)

Nová Liteň chce rozkvět obce

Dne 1. 11.2014 vznikl spolek Nová Liteň. Založilo ho 11 obyvatel Litně, Bělče a Leče, kteří jsou
nespokojení se zaostalostí obce a chtějí pro nápravu něco udělat. Během komunálních voleb se
prokázalo, že je mezi námi mnoho moderních lidí
- místních i přistěhovalých, kteří chtějí žít ve funkční, upravené a pohodlné obci, která si zachovává tradice a výhody života na venkově. Lidí,
kteří jsou výkonní a požadují i od správy městyse, aby se zmodernizovala na úroveň 21. století.
Účely spolku jsou konkrétně:
1. obnova, rozkvět a udržitelný rozvoj obce Liteň
a jejích částí Běleč, Leč, Dolní Vlence
2. ochrana přírody a krajiny a péče o ni
3. poskytování obecně prospěšných (bezplatných)
služeb v oblasti ochrany životního prostředí
4. organizování a podpora kulturních akcí
5. organizování a podpora sportovních aktivit
6. organizování a podpora vzdělávání
7. propagace městyse Liteň a jeho organizací
8. sestavování kvalifikovaných návrhů pro samosprávu městyse Liteň
Pokud máte v některé z uvedených oblastí co nabídnout a chcete tomu věnovat trochu volného
času, jste mezi námi vítáni! Více na www.novaliten.cz.
Filip KAštáNeK, Běleč

NA ZASEDÁNÍ. Staronový starosta Litně Miroslav Horák na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse. Vlevo od něj místostarostka Šárka Marcínová, vpravo Jiří Hrách.
Foto NN M. FRÝDL

Musíme se sjednotit, držte nám palce!
STARONOVÝM STAROSTOU LITNĚ BYL NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZVOLEN MIROSLAV HORÁK
Liteň - O něco déle, než v jiných obcích či městech, se v Litni čekalo, kdo bude novým starostou. Mohlo za to zpochybnění výsledků komunálních voleb. Teď už je ale jasno i v městečku
»ve stínu lípy«: rychtářem byl na ustavujícím
zasedání zastupitelstva 20. listopadu opět zvolen Miroslav HORÁK.
Proč jste se rozhodl znovu ucházet o post starosty?
Jak jsem již zmiňoval před volbami, o funkci starosty jsem se rozhodl ucházet především proto, že
nerad odcházím od rozdělané práce. Té je momentálně v Litni mnoho. Když jsem se před několika měsíci stal starostou, vyrojila se mi v hlavě
také spoustu nápadů. Rád bych měl příležitost je
uskutečnit, k čemuž mi samozřejmě pár zbývajících měsíců z minulého volebního období nestači-

lo. Navíc ve chvíli, kdy se rozbíhala výstavba splaškové kanalizace, nezbýval čas na mnoho jiného. Ve všem mě poté ujistily samotné volby, ve
kterých se jasně ukázalo, že veliká většina voličů
ve mě má důvěru. Nerad bych ji zklamal odstoupením či zrušením kandidatury na starostu.
Neodradila vás zjitřená atmosféra a napětí, které
volby v Litni a čas těsně po nich doprovázely?
Atmosféra před volbami a bezprostředně po nich
mě, musím uznat, trochu znechutila, ale určitě neodradila. Naopak. Navíc jsem se během té doby
mnoho naučil. Už vím, že ani na vesnici se vždy
všechny problémy nedají řešit tak jednoduše a
přátelsky, jako tomu bývalo dříve. V neposlední
řadě jsem během období, o kterém je řeč, dobře
poznal, na koho se mohu spolehnout a na koho si

naopak musím dávat pozor. To je také důležité.
Jak jste dění okolo voleb a po nich vnímal?
Vše jsem vnímal v první řadě lidsky. S některými
věcmi jsem souhlasil, jiné se mi příčily. To už ale
nechci moc řešit, rád bych to nechal minulosti.
Před volbami i během nich jsem měl spoustu práce, musel jsem prvotně fungovat ve funkci a nenechat to nejdůležitější, chod obce, stranou. Po volbách jsem byl nadšený výsledkem a mohl jsem konečně začít pořádně přemýšlet nad budoucností.
Proč se podle vás situace tak vyhrotila?
Situace se vyhrotila z toho důvodu, že ji někteří
vyhrotit chtěli a udělali pro to maximum. Lidé
jsou vnímaví, proto měli potřebu na většinu předvolebních prvků reagovat, ať už kladně či záporně, nebo se bránit. (Dokončení na straně 8)
(mif)

Petr Vlasák z Leče natáčel seriál v exotické Malajsii

V MALAJSII. Petr Vlasák z Leče při
natáčení v Malajsii. Foto ARCHIV

Leč – Exotickou misi má za sebou
pětačtyřicetiletý obyvatel Leče Petr
Vlasák: více než půl roku pobýval v
daleké Malajsii. Pracovně. Koňský
kaskadér, který už účinkoval v bezpočtu filmů, se v jihovýchodní Asii
podílel na natáčení zbrusu nového
seriálu Marco Polo.
Jak se chasník z Podbrdska ocitne
na druhém konci světa? Lehce. Stačí, aby se mu ozval kolega z branže
s tím, že shání odborníky na trénování koní. Přesně to se přihodilo i
Vlasákovi. „Zavolal mi známý, který má v seriálu na starosti zvířata, že
potřebují vytrénovat koně. Z nuly až
po kaskadérské výkony,“ popisuje
koňák tělem i duší. Nabídka ho zaujala, projezdil kus světa, ale v Malajsii ještě nebyl. „A navíc, za výpravným kanadsko-britsko-malajským seriálem stojí John Fusco, který je autorem scénáře k Mladým
puškám či ke snímku Hidalgo-Oh-

nivý oceán. Zajímavá persona: kromě toho, že je scénáristou, zabývá
se chovem mustangů a má ranč na
záchranu týraných koní,“ dodává.
Takže se sbalil a vyrazil na šest a
půl měsíce do Malajsie. Filmařská
práce tu prý byla stejná, jako kdekoliv jinde. Až... „Až na to nesnesitelné vedro,“ krčí při vzpomínce čelo.
„Jsou tam jen dva druhy počasí buď je vedro, nebo vedro a prší...“
A ještě v jedné věci bylo natáčení na
rovníku odlišné. Zatímco jindy je
Vlasák zvyklý »předvádět se« v sedle a kostýmu před kamerou, tentokrát »jen« připravoval koně. Produkce jich nakoupila přes pět set a
svěřila je týmu trenérů. „Moc toho
neuměli. Začínali jsme základní přípravou, museli jsme je obsedat, a
když jsme je po pár měsících předávali štábu, zvládli už třeba i skákat
přes oheň,“ vzpomíná koňák.
Vzpomínek na dlouhý pobyt v tom-

to koutě Asie má hodně. Většinu
příjemných. Třeba na Malajce – prý
jsou to »super lidi«. „Jasně převažují muslimové, ale vedle nich žijí bez
problémů křesťani, budhisti, hinduisti, taoisti. A všichni mají srdce na
dlani,“ usmívá se.
Přestože pracovní pobyt v takové
dálavě považuje za zajímavou zkušenost, přestože se mu tam líbilo – i
chutnalo! – a přestože bude natáčení napřesrok pokračovat, on už se
do Malajsie vracet nehodlá. „Bylo
to na mě dlouhé, chci být s rodinou,“ prohlašuje rezolutně. „Naučil
jsem se tam od jednoho z kolegů nové věci – teď je zase učím své koníčky. Práce mám dost i doma, chci
kaskadérské kousky na koních trénovat děti a vystupovat s nimi. Navíc v letovském Sokole učím malé i
velké bojové sporty. Děti i dospělé.
A to mě moc baví,“ uzavírá Petr
Vlasák z Leče. Miloslav FRÝDL
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Kostým Krakonoše se líbil úplně všem
DRUHÁCI ZŠ LITEŇ VYRAZILI NA EXKURZI DO FILMOVÝCH STUDIÍ NA PRAŽSKÉM BARRANDOVĚ
Ve středu 19. listopadu šly děti z
druhých tříd ZŠ Liteň opravdu rády
do školy, některé ani dospat nemohly. Všichni se těšili na výlet do Barrandov Studia v Praze.
Nejprve jsme si prohlédli kostýmní
Fundus. Je zde údajně přes 260 000
kostýmů, obuvi a dalších doplňků od
pravěku až po budoucnost. Vše je
přehledně uspořádáno podle druhů a
historických slohů. Popelčiny šaty
zaujaly děvčata, kluci obdivovali brnění, všem se líbil kostým Krakonoše. Na závěr si děti mohly vyzkoušet
dobové a pohádkové klobouky. Jak
nám to všem slušelo!
A co se nám ještě moc líbilo? Mohli
jsme se podívat, jak se točila nová

Bobříka informatiky
lovili i liteňští školáci

Liteňské aktuality

* Kroužek keramiky pro děti se
koná 7. 12. od 15.00 v budově liteňského kina. Info na: 603 536 700.
Dospělí si keramiku mohou vyrobit
tamtéž 12. 12. od 17.00 do 21.30.
Cena 200 Kč.
Eva KNOPOVÁ
* Cenu Jarmily Novotné předali
21. 11. na Mezinárodní pěvecké
soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech zástupci sdružení Zámek Liteň. Letošní laureátkou se stala mladá pěvkyně Doubravka Součková. Součástí ocenění je nabídka
účinkování v příštích ročnících Festivalu J. Novotné a možnost přihlásit se do pěveckých kurzů.
(isz)

Omluva paní Gabkové
Omlouvám se paní Gabkové i ostatním členům okrskových volebních komisí. Moje stížnost na výsledek voleb měla čistě formální charakter a
měla za cíl odročit plánované ustavující zasedání zastupitelstva, jehož
se nemohl zúčastnit plný počet potenciálních zastupitelů Litně. Rozhodně jsem neměl v úmyslu kohokoli poškodit. Filip kaŠtÁnek, Běleč

VE FUNDUSU. Liteňští školáci na Barrandově. Foto Dagmar kaRlovÁ
hudební pohádka Tři bratři. Po sto- O dvanácti měsíčkách. Nejvíce se
pách jejího vzniku nás provedla in- nám líbil vlk.
teraktivní výstava. Žáci se ocitli up- Za zprostředkování této akce děkurostřed filmových dekorací, prohléd- jeme Lence Macounové. Již teď se
li si originální kostýmy a rekvizity z těšíme, až společně vyrazíme v profilmu, který propojuje pohádky Čer- sinci do kina a pohádku uvidíme.
vená Karkulka, Šípková Růženka a
Dagmar KarLOVÁ, ZŠ Liteň

V listopadu se konal 7. ročník »informatické olympiády« Bobřík informatiky určené bystrým žákům se
zájmem o svět technologií. Soutěžící
vyplňují na počítačích ve škole test,
otázky jsou zaměřeny na digitální
gramotnost, algoritmizaci a programování, porozumění informací a řešení problémů. V ZŠ Liteň se soutěže zúčastnilo 41 žáků ze 7. až 9. třídy. V kategorii BENJAMÍN soutěžilo 17 žáků (v ČR téměř 11 000 dětí). Anežka Krutská s 212 body
(max. 240) se dostala mezi 5 % nejúspěšnějších řešitelů. Uspěli také
Petr Nedbal, Michal Karel, Jakub
Soukup, Ondřej Štucbart, Tereza Šimonovská a Břetislav Vlasák. V kategorii KADET soutěžilo 24 žáků
naší školy. Největšího úspěchu dosáhl Václav Řezáč (9. třída) s 220
body - obsadil v národním kole soutěže 67. místo. Informatického bobříka ulovili i Pavla Kurendová, Jiří
Havelka, Lukáš Voráček a Kateřina
Králíčková. Blahopřejeme!
Hana HavelkovÁ, ZŠ liteň

Hasiči jeli k požáru stohu i prasklému potrubí
Ani v listopadu liteňští hasiči nezaháleli. Hned 1. 11. v noci vyjeli k
technické havárii. Jednalo se o vytopení ZŠ v Litni. Po poruše ventilu
přetekla voda z expanzní nádrže topení a zapříčinila průsak vody a vytopení několika místností i chodeb
ve všech patrech školy. Dva dny nato, 3. 11., zasahovali hasiči u požáru
stohu pana Fiřta. Tentokrát se jednalo o samovznícení kvůli mikrobiologickým procesům. Na místě události
jsme zajistili dohled, aby se požár
stohu nerozšířil.
Dne 8.11. vyjeli hasiči na žádost starosty k další technické havárii. Jed-

CVIČENÍ. Hasiči na střeše základní
školy.
Foto Jiří HRÁCH

nalo se o prasklé vodovodní potrubí
v Mánesově ulici, voda vymílala
část cesty. Po uzavření části obecního vodovodu hasiči vyčerpali zaplavený příkop, ve kterém probíhala
výstavba potrubí kanalizace. Následující den byla závada opravena a
vodovod uveden opět do provozu.
Během listopadu hasiči dále absolvovali i několik výcviků a školení:
evakuaci osob z budovy v areálu
zámku, výcvik při rizikovém kácení
stromů či hašení střechy školy v
dýchací technice. V místním kravíně
se seznámili s možnými riziky.
Jiří HrÁCH, velitel JSDH, Liteň

Pohledy do liteňské historie Musíme se sjednotit, držte palce!
Od začátku roku nacházíte v »okénku« novou rubriku: Pohledy do
liteňské historie. Osmadvacetiletý obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lukáš MÜNZBErGEr vás prostřednictvím své sbírky starých pohlednic seznamuje se zajímavými záběry Litně.

Původně barevná pohlednice z počátku 20. století zachycuje hrobku rodu
Daubků a nově vybudované nádraží.
lukáš MÜnZBeRGeR

DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Je teď na nás, vedení obce a zastupitelstvu, abychom situaci uklidnili,
vyřešili své spory a naše osobní názory nechali, pro dobro naše i občanů, stranou.
volby v litni skončily v podstatě remízou: čtyři mandáty pro vaši kandidátku, čtyři pro nezávislé, jeden
mandát pro ČSSD. nebylo by v zájmu zklidnění situace lepší přenechat místo vašeho zástupce někomu
z kandidátky nezávislých?
Ano, volby vpodstatě remízou skončily. Někteří členové současného zastupitelstva uspěli díky mandátům,
někteří díky velkému počtu hlasů,
které voliči dali jim osobně, ne celé
straně či sdružení. Možná by přenechání pozice místostarosty bylo v
zájmu zklidnění situace mezi námi,
neumím si ale představit reakci drtivé většiny voličů, kteří hlasovali pro
nás. Vůči nim by to příliš fér nebylo.
Navíc volba místostarosty, stejně jako volba starosty, je na zastupitelstvu. Jeden návrh padl ze strany naší,
druhý ze strany Nezávislých. Pro
oba se hlasovalo, funkci získala Šárka Marcínová. Uskutečnilo se tedy
spravedlivé hlasování.

Myslíte si, že časem horké hlavy
ochladnou a všech devět liteňských
zastupitelů bude schopno při správě
obce spolupracovat?
Bude muset. Všichni zastupitelé složili slib a podepsali Etický kodex
člena zastupitelstva, kde je vypsáno,
jak se má zastupitel chovat a jak má
jednat. I přesto, že jsme rozdílní,
jsme lidé a doufám, že budeme
schopni se na všem důležitém domluvit. Musíme si všichni do jednoho uvědomit, že tu jsme pro městys
a hlavně pro jeho občany.
Jaké jsou nejdůležitější úkoly nového zastupitelstva?
V současné chvíli je číslo jedna rozpočet pro rok 2015. Pak samozřejmě
úspěšné dokončení splaškové kanalizace a její bezproblémové spuštění, kanalizace pro dešťovou vodu,
úprava silnic a chodníků. Dále pak
rozvoj obce po všech stránkách. Velmi důležitým úkolem zastupitelstva
je sjednotit se. Držte nám palce.
Co byste přál pro nadcházející čtyři
roky litni?
Funkční vedení, soulad, rozkvět a
všeobecnou spokojenost.
Miloslav FrÝDL
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Kornem prošel strašidelný průvod
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI ZPÍVALI OBYVATELÉ JEDNÉ Z NEJMENŠÍCH VESNIC NA BEROUNSKU KOLEDY
Strašidelný lampionový průvod se
uskutečnil v Korně. Děti měly za
úkol vyrobit dýňové strašidlo a vystavit je u svého domu. Po setmění
obešli všelijak vymódění caparti za
doprovodu poroty - ducha, podzimní
víly a vodnice - vesnici a zhodnotili
vydlabané výrobky. Cestou měli za
úkol najít ztracené strašidlo, kterým
byl vodník, spící na hrázi rybníka.
Za svoji práci bylo odměněno sedmnáct dětí. Večer se konala v kulturním domě posvícenská zábava.
První adventní neděli se obyvatelé

Korno setkali u rozsvícení stromu
klidu a pohody, kde si zazpívali koledy. Kateřina JÍCHOVá, Korno

Z našeho kraje

Tipy na adventní akce

* Mikulášské buřtování se uskuteční 4. 12. od 16 do 19.00 před Modrým domečkem Řevnice. Přijďte si
opéct buřty nad pekelným ohněm,
ochutnat andělský nápoj a potěšit děti Mikulášskou nadílkou!
(mah)
* Sbírku pekařských výrobků nazvanou Koláče pro Náruč pořádá
Modrý domeček v Řevnicích. Své
slané i sladké dobroty můžete přinést 5. 12. odpoledne či 6. 12. ráno
do Modrého domečku. Pečivo bude
k mání na řevnickém adventním trhu, výtěžek z prodeje bude použit na
sociální činnosti spolku Náruč. (mah)
* Adventní trh se na náměstí v Řevnicích uskuteční 6. 12. od 9.00. V
doprovodném programu vystoupí
místní soubory. Novinkou je Sousedský advent - každý může nabídnout nějaký svůj výtvor k snědku i
pití.
Veronika StArá
* Mikulášských trhů se můžete zúčastnit 6. 12 od 10 do 18.00 na náměstí v Černošicích-Vráži. Vystoupí
soubor Buchty a loutky, Chorus
Angelus i kejklíř. V 16.00 Mikuláš
rozsvítí vánoční strom.
(pab)
* Mikulášská besídka se koná 6.
12. od 16.00 ve Společenském domě
Zadní Třebaň. Zvány jsou všechny
děti.
(pef)
* Vypouštění balónků s přáním k
Ježíškovi pořádá OÚ Mořinka na
zdejší návsi 12. 12. od 14.15. Balónky s přáníčkem obdržíte zdarma před
akcí.
Kateřina SMOtErOVá
* Dětský vánoční jarmark se koná
13. 12 od 12 do 17.00 v areálu zámku Dobřichovice.
(ak)
* Vánoční posezení se ve Společenském domě Zadní Třebaň uskuteční
14. 12. od 14.00. Na programu je
gratulace šedesátníkům, vystoupení
dětí z místní ZŠ i MŠ a taneční sku(pef)
piny Proměny z Řevnic.

STRAŠIDLA. Účastníci strašidelného průvodu v Korně.

Foto ARCHIV

Na dobřichovické trhy dorazilo sto stánkařů

Každý rok se poslední sobotu před adventem konají v Dobřichovicích Adventní trhy. Letos dorazilo 29. listopadu na prostranství k zámku dokonce
přes sto stánkařů, především s adventním zbožím. Kolem páté hodiny podvečerní se do města sjelo ohromné množství lidí, kteří se chtěli podívat na
tradiční Mostový ohňostroj. Ten se koná také každoročně již od roku 1996.
Jako vždy sklidil ohromný aplaus. Od 20 hodin pak začal ve sportovní hale
Bios Mostový ples, jehož zlatým hřeb bylo vystoupení známé kapely Yo Yo
Band. Věřím, že pro všechny zúčastněné byl tento den příjemným vstupem
do svátečního adventního času.
Andrea KuDrNOVá, Karlík

Myslivci ulovili sedm divočáků, laň i lišku
Řevničtí myslivci uspořádali 29. 11.
nátlačku na černou zvěř. Hon byl
rozdělen na dvě části. První částí
byl zátah prostoru tůní, kde se divočáci zdržují. Porost jim zaručuje
ochranu a odlov je velmi obtížný;
lovec se musí přiblížit až téměř na
dosah, než se zdvihnou. Štěkot psů
je příliš nezneklidňuje. Díky pečlivé
přípravě a účasti hostů bylo slove-

no 7 divočáků. Této části honitby
bude i nadále věnována pozornost.
Odpoledne nastoupili myslivci na
svazích pod elektrovodem ke druhé
leči. Byla slovena laň a liška, na divočáky lovci nenarazili. Hon byl
skončen po čtvrté hodině. Na závěr
zazněly lovecké borlice a vzplály
ohně k poctě ulovené zvěři.
František ŠedIVý, Řevnice

Nový jízdní řád začne platit 14. prosince
(Dokončení ze strany 1)
Ze Zadní Třebaně tedy můžete jet ve 29. nebo 59. minutě, ze Řevnic ve 3.
nebo 33. minutě a z Dobřichovic v 7. nebo 37. minutě.
Na trati 172 Zadní Třebaň – Lochovice byly v obou směrech odjezdy posunuty také o minutu dříve. Z viditelnějších změn byste měli zaregistrovat, že
spoj ve 12.02 ze Zadní Třebaně, který jezdil každý den, byl rozdělen na jiný
čas ve dny pracovní a jiný ve dny ostatní. V pracovní dny se tedy ze Zadní
Třebaně do stanic a zastávek ve směru Lochovice dostanete spojem v 11.01,
o víkendech a státních svátcích ve 12.01. Podobně dopadl i vlak jedoucí ve
13.39 z Lochovic směrem do Třebaně. Ten si zachoval přibližně stejný čas
13.38 pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích, v pracovní dny pojede už o hodinu dříve ve 12.38.
Nový jízdní řád bude platit do 12. 12. 2015, změny mohou nastat 14. 6. 2015,
na kdy je plánována oprava. Celostátní verze tištěného řádu stojí 69 Kč, Středočeský kraj + Praha 30 Kč.
Jan Sup, praha

* přednášku MUDr. Ludmily Elekové Péče o zdraví dětí bez chemie
pořádá 3. 12. od 18.00 v sále U Kafků centrum Leťánek Lety.
(pef)
* Na akci Módní prohoz aneb Provětrejte vaše šatníky zve RC Leťánek Lety. Koná se 6. 12. od 9.00 do
12.00 v sále U Kafků.
(pef)
* Se »svými« radními se obyvatelé
Řevnic mohou setkat každý čtvrtek
od 13.00 do 15.00, po předchozí dohodě i mimo tuto dobu.
(pef)
* Úřad práce pro Prahu-západ působí od 1. 12. na nové adresu: Dobrovského 1278/25, Praha 7.
(pef)
* Vzhledem k podzimním mlhám i
smogovým situacím apeluje Obecní
úřad v Zadní Třebani na obyvatele,
aby nepálili v kamnech plasty a jiné
odpadky. Obec je pak zamořena kouřem a škodlivými zplodinami. (pef)
* Dvě auta se 16. 11. srazila v ulici
V Luhu mezi Řevnicemi a Lety. Dva
účastníci nehody byli záchrankou
převezeni ke kontrole.
(pav)
* O mobilní telefon přišel návštěvník hospody ve Svinařích - kdosi mu
ho ukradl z bundy, kterou měl přehozenou přes židli. Případ karlštejnští policisté řeší jako přestupek. (heš)

Na černošické radnici
vlaje ukrajinská vlajka
Černošice - Na černošické radnici
visí ukrajinská vlajka. Důvod? Vedení města chce dát najevo své sympatie k zemi, jež čelí ruské agresi.
„Naším cílem je vyjádřit podporu
samostatné, nezávislé, územně celistvé a demokratické Ukrajině, nesouhlas s ostudnými výroky prezidenta ČR k ukrajinské krizi a rozhořčení nad změnou zahraničněpolitického kursu,“ píše se v tiskové zprávě černošických zastupitelů. Ti podle prohlášení citovaného i.dnes
chtějí upozornit na agresivní politiku Ruska, jež ohrožuje celistvost i
existenci Ukrajiny. „Za velmi nebezpečné a nepřijatelné považují zastupitelé vršení zkreslených a účelových tvrzení, ke kterému v poslední
době dochází z úst prezidenta republiky Miloše Zemana,“ stojí v prohlášení černošické radnice.
(mif)
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Park není zodpovědný za zranění či smrt
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 10)
Další zastávkou v národním parku
Tsitsikamma byla deset minut jízdy
autem vzdálená Storms river village.
Dle průvodců zde nabízejí množství
túr jak pěších, tak na půjčených kolech, nebo průvodcované vyjížďky
na otevřených safari autech. Vyhledávanou atrakcí je také procházka v
korunách stromů a přesun na lanech.
Liduprázdno a jediný člověk v infocentru dávali tušit, že pro dnešek už
máme smůlu. Proto jsme se přesunuli dalších pár kilometrů k Big tree.
Pěší cesta opět po laťkovém chodníku k majestátnímu stromu Outenqua
Yellowood netrvala ani půlhodinu.
Byl tak velký, že nebylo možné jej
ani celý vyfotit. Údajně 1000 let starý, vysoký 36,6 m, obvod kmene 8,5
m, rozpětí koruny 33 m. Dřevo se
používá k výrobě nábytku a na přídě
lodí, léčivá míza na plicní obtíže, kůra při zpracování kůže.
Protože jsme se chtěli trochu projít,
zkusili jsme vyrazit po značené úzké
lesní pěšině hlouběji do lesa. Po 300
m jsme se ale raději otočili zpět. V
hlavě nám jako maják neustále blikala velká výstraha před vstupem, že
park není zodpovědný za případná
zranění a smrt, vstup jen na vlastní
nebezpečí. A byly tam i fotky obyvatel lesa jako je gepard nebo hyena.
Tak jsme raději neriskovali. Jelikož
dětičky plné energie zlobily a stále
se pošťuchovaly, celou cestu zpět
jsme běželi, aby se trochu unavily.
Poslední zastávkou byl pět minut vzdálený most nad hlubokým kaňonem
řeky Storms na dálnici N2 směrem
na Port Elisabeth. Místo s možností

načerpaní pohonných hmot i odpočinku s několika restauracemi. Mugg
& Bean se skvělou kávou a čerstvými muffiny přišel vhod.
Zpáteční hodinová cesta do Knysny
zmohla děti natolik, že ač bylo teprve kolem 18.00 a ještě světlo, obě se
konečně odmlčely a usnuly. Úplně
posledním cílem celodenního výletu
byl ostrov Thessen v knysenské laguně. Kombinace pastelovych barev

a bílé na fasádách dřevěných domů
stojících na dřevěných pilířích,
množství útulných restaurací a obchůdků, liduprázdno, nedozírná mořská hladina, to vše nás ohromilo. Nemohli jsme vynechat návštěvu jedné
z restaurací specializovaných na ústřice. Knysna je totiž známá právě jimi, každé září se tu koná festival ústřic. I když nepatříme mezi milovníky těchto mořských plodů, zkusit je

tady byla povinnost - aby člověk vůbec věděl, jak mají správně chutnat
čerstvé. Ne, že bychom tuto dobrotu
museli mít denně, ale z předchozích
ochutnávek tato určitě vede.
Tma a únava po celém dni nás nakonec dotlačily do našeho dočasného
obydlí v Lavender Hill nabrat síly na
další den plný nového objevování a
poznávání.
Kateřina ŽIVNÁ,
Knysna, Jihoafrická republika

Výběrové řízení na místo tajemníka
Městského úřadu Dobřichovice
Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru
pracovnici nebo pracovníka na volné místo tajemníka
Městského úřadu Dobřichovice.

Hlavní kvalifikační předpoklady:

• vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících
předpisů, znalost zákoníku práce, znalost správního řádu
je výhodou
• komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá
schopnost formulování rozličných témat
• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• uživatelská znalost práce na PC - MS Word, Excel
• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
• organizační a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• odolnost vůči stresu
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti
vítány

Lhůta pro podání přihlášky: do 19. 12. 2014 do 12:00.

Celý text výzvy, včetně kvalifikačních
předpokladů a náležitostí přihlášky najdete na
internetových stránkách www.dobrichovice.cz
Bližší informace na telefonu číslo 257712182,
e-mail: starosta@dobrichovice.cz
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Rezidenční bydlení
v Dobřichovicích
• byty, obchody
• prostory pro wellness

Prodej
v plném
proudu

www.dobcentrum.cz
tel. 606 620 920, 257 712 630
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Nováčka čeká na jaře boj o záchranu
A-MUŽSTVO FK LETY JE V KRAJSKÉ 1. A TŘÍDĚ TŘETÍ OD KONCE, DOROSTENCI STEJNOU SOUTĚŽ VEDOU
Fotbalový A-tým FK Lety, nováček
krajské 1. A třídy, na podzim nepřesvědčil. Po odehraných 15 kolech je
na 14. místě s 11 body. Tým byl po
celý podzim pronásledován zraněními a dalšími absencemi. Navíc se
jasně ukazuje, že rozdíl v kvalitě
mezi 1. A a 1. B třídou je větší, než
si byli všichni ochotni připustit. Tým
čeká po celé jaro boj o záchranu - v
půlce června příštího roku se ukáže,
zda byl tento boj úspěšný či nikoliv.
Zimní příprava začne v polovině ledna na zimním turnaji v Radotíně, kde
mužstvo prověří převážně týmy z
vyšších soutěží.
Dorost (U-19)
Dorost účinkuje již sedmou sezonu v
krajské 1. A třídě. Ve skupině E je po
podzimu na 1. místě s 31 body a se
čtyřbodovým náskokem na druhý
Milín. Výsledky dorostu byly až na
zaváhání v Mezně v šestém kole výborné: kromě jedné porážky a jedné
remízy jen samé výhry. Od sedmého
kola jeli dorostenci na vítězné vlně –
sedm vítězství v řadě je pevně usadilo na vedoucí příčku! V možnostech
dorostu je vyhrát svou skupinu, pokud docházka a přístup k tréninkům
i utkáním budou zodpovědné a dis-

ÁČKO. Fotbalové A-mužstvo Letů před domácím zápasem s celkem Slaného,
který prohrálo 1:4.
Foto Jiří KÁRNÍK
ciplinované. Velmi pozitivní jsou směr. Doufáme, že přijde další zleppravidelné starty několika dorosten- šení v jarní části sezony.
ců za A-tým.
Mladší žáci (U-13)
Starší žáci (U-15)
Tým mladších žáků hraje svou souPo loňské neslané nemastné sezoně těž teprve druhou sezonu. Je nově
se ujal kormidla u starších žáků mla- založený a poskládaný z hráčů oddý a ambiciózní Adam Ježek. Tým rostlých z přípravky. V okresním
začal pravidelně a poctivě trénovat, přeboru přezimuje se 14 body na
a i když je až na sedmém místě s 20 čtvrté příčce. Pro tuto kategorii je
body, jeho výkony nabraly pozitivní nejdůležitější odehrát co nejvíce ut-

kání, protože někteří hráči by ve
starších žácích nedostávali tolik příležitostí k získání herní praxe.
Starší přípravka (U-10)
Starší přípravka (8-10 let) přezimuje
v okresním přeboru na 2. místě s 21
body. V této kategorii hrají vždy
společně proti sobě čtyři týmy, dva z
každého klubu. Výsledky jsou pravidelně dvouciferné, ale nejdůležitější
skutečností je, že najednou hraje maximální počet mladých fotbalistů v
této kategorii.
Mladší přípravka (U-8)
Mladší přípravka (6-8 let) hraje pravidelnou soutěž formou turnajů.
Svou skupinu vede se 49 body. Projevuje se systematická práce během
celého podzimu, ale v žádném případě v této kategorii nejde jen o umístění a body, ale hlavně o výchovu
nových fotbalistů.
Fotbalová školička (U-6)
Nejmenší děti (5-6 let) se seznamují
se základy fotbalu. Jejich fotbalový
růst je znát každým měsícem, základní herní návyky, smysl pro kolektiv a disciplínu jsou nejdůležitějším stavebním kamenem do budoucna.
Jiří KÁRNÍK, FK Lety

Na začátku podzimní sezony hrál každý, kdo má nohy
FOTBALISTÉ ŘEVNIC ZÍSKALI ČTYŘI BODY, DOBŘICHOVIC ŠEST, ZADNÍ TŘEBANĚ OSM. POSLEDNÍ JSOU VŠICHNI
Legendární trenér Bohemians Tomáš Pospíchal, kdysi prohlásil, že
fotbal nemá logiku. S jeho názorem,
se i po letech dá polemizovat. Nesporným faktem však zůstává, že určité souvislosti společné pro všechny soutěže, od těch okresních až po
nejvyšší, vysledovat lze...
Především ta hlavní: žádný velký úspěch se nezrodí sám od sebe... Vždy
je podložen maximálním úsilím hráčů na hřišti, což by však většinou nestačilo. Rozhodujícím faktorem je
totiž práce trenérů a funkcionářů v
pozadí. Umění vyhledat a získat - či
vychovat a udržet - vhodné typy hráčů a zapracovat je do týmu. To vyžaduje hodně času a obětavé práce, ale
bohužel i hodně peněz. Pokud cokoliv z toho chybí, výrazný úspěch se
nemůže dostavit!
To je také případ Dobřichovic. Po
odchodu sponzorů samozřejmě odešli i všichni »krajánci« a nahradili je
místní hráči, kteří však při vší snaze
nemohou mít kvality bývalých ligových borců. Navíc, ne všichni mají
fotbal na prvním místě... Například
první čtyři podzimní kola byla celá
řada hráčů na dovolených! Hrál, kdo
má nohy. Výsledek: 0 bodů! Teprve
v pátém kole se poprvé sešla slušná
sestava a hned se vyhrálo 4:1 nad

Měchenicemi. I další utkání jsme
vyhráli - 2:0 nad Jílovým B -, jenže
pak přišlo několik zranění a někteří
zase začali chodit jako do houslí. Sestava byla nestabilní, nedařilo se dávat góly. Suma sumárum - Dobřichovice jsou po podzimu v okresním
přeboru Praha-západ poslední a mají
jenom 6 bodů za dvě výhry. Všechny
ostatní zápasy prohrály. Pokud budeme chtít »okres« zachránit, nutně
potřebujeme posílit, hlavně v útoku.
Nebude to jednoduché.
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

Stejně jako loni má po podzimu zadnotřebaňský Ostrovan na svém kontě pouhých osm bodů. Zatímco před
rokem to bylo za pět remíz a jednu
výhru, nyní získal body za dvě vítězství a dvě »plichty«. Rezultuje z toho poslední místo v berounském okresním přeboru. Je tedy jasné, že na
jaře se bude opět bojovat o holé přežití a pokud by tým měl i nadále podávat takové výkony, jako na konci
podzimní sezony, byl by pád do třetí
třídy neodvratný.
Přitom první zápasy nevěstily žádnou krizi - sice se o gól prohrálo v
Loděnicích, ale výkon byl dobrý,
což potvrdila domácí vysoká výhra
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nad nováčkem z Drozdova (5:2).
Bohužel Ostrovan kromě překvapivé
remízy v Komárově vůbec nebodoval venku a doma zbytečně ztrácel.
Příkladem může být na poslední
chvíli zachráněná remíza s Osekem
nebo více než smolná prohra s Neumětely. Na špatných výsledcích se
podepsala stále větší absence hráčů
základní sestavy, ať už to bylo zapříčiněno zraněním či pracovními povinnostmi. Oslabením byl odchod
střelce Martina Jambora, jenž zamířil za prací do zahraničí. Před tím ale
ještě stihl vstřelit čtyři branky a stal
se tak nejlepším střelcem týmu, následován Janem Paličkou (3). Ten
končí na postu hrajícího trenéra, střídá jej František Šťastný.
(Mák)
VIŽINA, III. třída okresní soutěže

Jako by se nic nezměnilo - na hřišti
za vodou v Řevnicích sice hraje Vi-

žina, ale postavení v tabulce je prakticky totožné s tím, na kterém bylo
před dvanácti měsíci mužstvo Řevnic. Nutno dodat, že nebýt administrativní chyby a následného odečtu
osmi bodů, patřila by týmu hrajícímu III. třídu okresní soutěže desátá
či jedenáctá příčka. Takhle je však
poslední s pouhými čtyřmi body za
jedno vítězství a jednu remízu se
skóre 12:55. Právě zmíněný trest v
podobě kontumace výsledků byl zlomem v sezoně. Od té doby to šlo s
Vižinou z kopce a prohra stíhala prohru. V některých případech šlo vyloženě o debakly. Doufejme, že se borci během zimní přestávky ze smolného podzimu otřepou a budou tabulkou stoupat. Na předposledního
ztrácí jen tři body. Nejlepším střelcem týmu byl Roman Wrobel, který
se trefil šestkrát, o branku méně dal
Moravec.
Jiří PETŘÍŠ

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ

na 1. pololetí roku 2015
Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 26/14 vyprší jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba
si ho znovu objednat. NN do června 2015 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 var. symbol: 011315.)

