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Boty ze Třebaně pro afghánské děti
UČITELKA Z KARLŠTEJNA ZORGANIZOVALA SBÍRKU NA POMOC DĚTEM V AFGHÁNISTÁNU
Zadní Třebaň - Několik stovek kilogramů dětského oblečení a bot
putovalo nedlouho před Vánocemi
z Poberouní do dalekého Afghánistánu. Zasloužila se o to učitelka
zadnotřebaňské školky, obyvatelka Karlštejna Lenka Mihalíková.
Bratr Mihalíkové Tomáš je lékař a
působí právě v Afghánistánu. Lenka
od něj moc dobře ví, jaké v této středoasijské zemi zbídačené několika
válkami i vládou militantního hnutí
Talibán panují poměry. Že je tu hlad,
bída, že největší starostí obyčejných
lidí je, aby se dožili i druhého dne.
Když tedy čeští lékaři v Kábulu vy-

V Kazíně jezdí přívoz

Mopropsy - Výjimečný zážitek na
vás čeká před svátky v Mokropsech:
až do 21. prosince se můžete svézt
stylovou lodí Kazi po Berounce.
„Přívoz Kazín obnovujeme v místech, kde je zmiňován nejstarší přívoz v Čechách,“ uvedl majitel společnosti Pražské Benátky Zdeněk
Bergman. Loď vyplouvá každou hodinu od 10 do 15.00 z přístaviště
Mokropsy - proti skále a staví i na
mokropeské pláži a v Lipencích. Během čtyřiceti minut si lidé prohlédnou údolí Berounky od mokropeského jezu k černošické lávce. Plavba s
výkladem stojí 80, děti 40 Kč. (mif)

hlásili sbírku na pomoc afghánským
dětem, rozhodla se, že jim pomůže.
„Říkala jsem si, že spousta rodičů tady u nás má oblečení a boty, ze kterých jejich potomci odrostli, nevědí,
co s nimi, a že by se jich třeba i rádi
prostřednictvím podobné akce zbavili,“ popisuje Mihalíková zrod sbírky. „Navíc teď, v období svátků, jsou
lidé obyčejně více ochotní pomáhat,
dělat dobré skutky,“ dodává s tím, že
byla zvědavá, jakou odezvu pár letáčků s výzvou vyvěšených v karlštejnské i zadnotřebaňské školce a
škole vyvolá. Reakce rodičů jí prý
málem vyrazila dech. „Byla jsem

mile překvapená – nedovedla jsem si
představit, jak skvěle rodiče zareagují, že se během pár dnů podaří nashromáždit tolik bot a oblečení. Byla
toho tři auta nacpaná až po střechu!“
říká a vzkazuje: „Všem, kteří cokoli
darovali, moc děkuji. Je takřka jisté,
že věci od nás pomohou některým z
afghánských dětí přežít zimu!“
Nyní už je zásilka od Berounky v
Kábulu, přepravil ji sem vojenský
letoun. Čeští lékaři dary přeberou a
následně je předají do sirotčince i
školy pro hluchoněmé, kterou zrekonstruovali a už tři roky ji podporují.
Petra FRÝDLOVÁ, (mif)

ČERTOVÁNÍ. »Čertovsky« dováděly 5. 12. děti v zadnotřebaňské školce, které ten den dorazily v převlecích za pekelné bytosti. Jejich starší
kamarádi ze 3. a 4. třídy ZŠ se jim
postarali o Mikulášskou nadílku.
„Nikdo neplakal, jen některé děti se
schovaly pod piáno a nešly vyndat
ven,“ uvedla učitelka MŠ Lenka Mihalíková.
(pef)
Foto Lenka MIHALÍKOVÁ

Světlo obstarají skauti

Řevnice - Betlémské světlo budou
na Štědrý den dopoledne rozdávat
řevničtí skauti.
„Pokud máte o světlo zájem, přijďte
si napálit plamínek 24. 12. mezi 9 a
11.00 k místnímu Zámečku,“ vzkazuje Šimon Martinec.
(mif)

Pavel Vítek: Těším se na pohádky, na cukroví, na sníh...
Karlštejn - Hektický konec roku
prožívá známý zpěvák Pavel VÍTEK, který je doma v Karlštejně.
Objíždí republiku se svým svátečním koncertem Vánoční dárek,
navíc má pár dnů po premiéře nového muzikálu Mamma Mia.
Účinkoval jste ve spoustě muzikálů. Je Mamma Mia něčím jiný,
výjimečný?
Možná se od většiny velkých českých muzikálů liší v tom, že kromě
písní obsahuje i mluvené pasáže.
Děj se vypráví klasicky jako činohra, která je proložená skvělými pís-

Pavel Vítek na jednom z vánočních
koncertů.
Foto ARCHIV

němi skupiny ABBA. Hit střídá hit a
celý muzikál má neskutečně zábavný, veselý a pozitivní náboj - ostatně jako každý řecký ostrov...
Jak jste se »potkal« s rolí Harryho,
sedli jste si?
Když jsem viděl muzikál Mamma
Mia prvně na Broadway v New Yorku, hned jsem si říkal, že by to byla
role pro mě. Po zhlédnutí filmové
verze jsem se v tom ještě utvrdil - a
když přišla nabídka na ztvárnění
Harryho v českém nastudování, neváhal jsem ani minutu a roli okamžitě přijal. (Dokončení na straně 9)
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Vše se povedlo, jen vína bylo málo!
V ZADNÍ TŘEBANI SE KONALO ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Zadní Třebaň - Mikuláš po celé
republice naděloval 5. prosince, do
Společenského domu v Zadní Třebani ale dorazil až o den později.
Při příchodu dostalo každé dítko kartičku se jménem a muselo splnit tři
úkoly, aby pak mohlo čertům a Mikuláši prokázat, jak že bylo pilné.
Děti mohly výtvarně tvořit vánoční
přání či dárkové kartičky, hokejkou
střílely na branku, házely míčem do
basketbalového koše, jiné se vyřádily na sportovní dráze. Všechny si
užily spoustu legrace a netrpělivě
očekávaly příchod svatého muže, anděla a opravdu pekelných čertů. Těm
pak caparti přednášeli a zpívali - někteří zvesela, jiní s pláčem - a odnášeli si dárkové balíčky. Odpoledne
se vydařilo, děti odcházely spokojené. Díky všem, kteří se na této akci
podíleli v čele s Lucií Paličkovou.
Hospodyně napekly dobroty
O pár dnů dříve, první adventní
neděli se na návsi v Zadní Třebani

debníků (Fürbach, Boušková, Baráčková, Bartoň, Hovorka...) nádherně
zapěla a zahrála na hudební nástroje.
Flétnistky pod taktovkou Míši Macourkové předvedly, jak se od loňska
zdokonalily.
Oheň hořel, vládla příjemná atmosféra - lidé se bavili, strom se rozzářil. Vše se povedlo, jen toho svařeného vína musí být příští rok víc!
Krásný adventní čas a radostné Vánoce přeje Obecní úřad Zadní Třebaň.
Petra FRÝDLOVÁ

Ozdoby na »obecní«
strom vyrobili školáci

HUDEBNÍ SEKCE. Obyvytelé Zadní Třebaně zpívají při rozsvěcení vánočního stromku na místní návsi.
Foto Petra FRÝDLOVÁ
konalo rozsvěcení vánočního stromku. Podílely se na něm všechny tře-

Před adventním koncertem zapálil starosta svíčku
Adventní koncert řevnické Základní
umělecké školy se konal první adventni neděli. Záštitu nad ním převzal starosta Řevnic Tomáš Smrčka,
který také zapálil adventni svíčku.
Děti ze tříd učitelek Bydžovské, Němečkové, Zemenové a učitele Paříka
hrály na housle, klavír a dechové nástroje. Koncert se vydařil!
Text a foto Romana SOKOLOVÁ,
Zadní Třebaň

baňské spolky a těšilo se velkému
zájmu obyvatel obce.
V 16.00 hodin se náves začala plnit,
přicházeli malí i velcí. Strom byl k
rozsvěcení připraven, hospodyňky
napekly dobroty, lidé ochutnávali
vánoční rohlíčky, vánočky, buchty,
karbanátky, perníčky... Pro malé a
menší byl nachystán čaj, pro ty starší svařené víno. Bylo ho dvacet litrů
a - nestačilo!
Adventní čas zpříjemnily děti z místní školky s učitelkami Neprašovou a
Mihalíkovou, které vzaly též hudební nástroje do ruky a zazpívaly. Sekce profesionálních i amaterských hu-

Na závěr kalendářního roku připravila zadnotřebaňská škola i školka
spoustu zajímavých akcí, především
mikulášské i vánoční besídky. Prošli
jsme se čertovskou stezkou, zazpívali a zahráli při rozsvícení vánočního
stromu na návsi, připravili na něj
ozdoby. Svým vystoupením jsme zpestřili obecní Předvánoční posezení,
na něž děti rovněž připravily spoustu pěkných výrobků. Začínáme jezdit
na bruslení.
Ráda bych za všechny zaměstnance
školy popřála (nejen) obyvatelům
Zadní Třebaně vánoční svátky plné
rodinné pohody a štěstí. Zároveň
bych chtěla poděkovat všem ochotným rodičům a vstřícnému zastupitelstvu za podporu, kterou naší škole
v uplynulém roce projevili. Těšíme
se na spolupráci v roce 2015!
Pavlína FiALOVÁ, ZŠ Z. Třebaň

Ping-pongový stůl byl plný cukroví
MALÍ HASIČI Z ŘEVNIC SE LOUČILI SE SEZONOU, DORAZIL I MIKULÁŠ

V JEDNOM KOLE. Napilno mají v závěru roku
děti z řevnického folklorního souboru Klíček.
Tancovaly a zpívaly na zahájení adventu v Karlštejně, na Adventních trzích v Řevnicích i na
pražském Staroměstském náměstí. Tam se musely předvést přímo na dlažbě - na pódiu se 9. 12.,
kdy zde Řevničtí vystupovali, »vařilo s Novou«.
Text a foto Romana SOKOLOVÁ, Zadní Třebaň

Nedělní odpoledne plné sportovních her si užili
malí hasiči z Řevnic v tělocvičně Dětského domova Lety. „Děkujeme vedoucí DD Lety paní Valdmanové a ředitelce SVP Věře Nájemníkové, že
nám akci opět po roce umožnily v tělocvičně uspořádat,“ vzkazuje vedoucí hasičů Martin Ryšavý.
Soutěžilo se ve střelbě na koš, v běhu, dovednostních hrách i postřehu. K dispozici bylo mnoho dobrůtek, děti sezobaly i hromadu vánočního cukroví, pod kterým se prohýbal »obložený ping-pongový stůl«. Po sportovním klání přišel Mikuláš s
čertem, kterého se zprvu hodně dětí zaleklo. Pak
ale caparti statečně jeden po druhém odrecitovali
básničky a vysloužili si tak čokoládovou nadílku.
Touto akcí se malí hasiči rozloučili s podzimní sezonou. Scházet v klubovně se zase začnou po Novém roce.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

S MIKULÁŠEM. Malí řevničtí hasiči při Mikulášské nadílce.
Foto Lucie BOXANOVÁ

Konec roku je náročný, leckdo utíká sám před sebou
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)
V posledních letech mě o Vánocích
a na konci roku přepadá deprese,
splín, beznaděj. Jsem bez nálady,
nic mě nebaví, nejraději bych zalezla, usnula a probudila se na jaře.
Čím to je a dá se tomu bránit?

Vážená paní, Vaši situaci blíže neznám, potřeboval bych se hodně doptávat a hovořit s Vámi osobně.
Universální rady nedávám, protože

dost velká zátěž. Pokud je tím člověk pohlcen (funguje ve smyslu: uklidit, napéct, nakoupit, navařit...), strádá nejčastěji stresem z přehlce-

PSYCHOPORADNA PAVLA PAVLOVSKÉHO
na ně nevěřím. Proto odpovím více
zeširoka, třeba Vás něčím inspiruji.
Konec roku je náročný. Vidím to
kolem sebe, u svých pacientů a nakonec to pociťuji i sám na sobě. Tolik nároků v tak krátké době! Vedle
běžné práce a povinností přibývá
další a další zařizování, shánění, připravování, setkávání... A k tomu ještě nárok, aby to celé bylo »šťastné«,
»veselé«, zkrátka »v pohodě«. To je

nosti. Leckdo v tom shonu utíká
sám před sebou a emocionální zátěží, kterou s sebou Vánoce nesou.
Vánoce totiž člověka povolávají k
prožívání vztahů, a to v nejširším
smyslu - vztahům nejen ke svým
blízkým, ale i k sobě, ke světu a tomu, co nás přesahuje. Zkrátka o Vánocích je člověk vyzýván uvědomit
si, jak žije. Vánoce nás k tomu vybízejí, ať chceme nebo ne, ať si to

uvědomujeme či nikoliv. A tak se
opakovaně v tomto období setkávám s lidmi, kteří přicházejí do mé
psychoterapeutické praxe se smutky, splíny, úzkostmi a dalšími obtížemi, kterým zpravidla nerozumí. Já
se jich ptám na to, jak žijí, na jejich
vztahy, minulost, současnost i budoucí plány. Setkáváme se opakovaně a postupně tak v terapii můžeme
porozumět významu jejich pocitů,
které je ke mně přivedly. Vždyť pocity - i ty nepříjemné - nám dávají
zprávu o tom, jak žijeme. Když jim
člověk porozumí, může se v životě
lépe rozhodovat a leccos i změnit.
Pavel PAVLOVSKÝ, psycholog
a psychoterapeut, Řevnice
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Vymýšlíme, jak lidem zpříjemnit život
STAROSTKOU LETŮ I PO ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH ZŮSTALA BARBORA TESAŘOVÁ
Lety - Ať Berounka zůstane v korytě a ať je obecní zastupitelstvo
osvícené. To jsou »tajná« přání
staronové starostky Letů Barbory
TESAŘOVÉ.
Když ses před čtyřmi roky poprvé
dotala do obecního zastupitelstva,
napadlo by tě, že neuplynou ani dvě
léta a z tebe bude starostka?
Určitě jsem takový vývoj nepředpokládala. V té době byl starostou zvolen Jirka Hudeček - nikdo z nás nových zastupitelů si v roce 2010 na
tuto funkci netroufal. Jirka byl a zůstává v Letech autoritou, osobou s
organizačními schopnostmi a hlavně
- je Letovák! Já se svou patnáctiletou
historií v Letech jsem samozřejmě
pořád náplava. Takže mě výsledek
voleb v roce 2012 překvapil.
V roce 2012 se rozpadlo letovské
zastupitelstvo. Konaly se mimořádné volby, které jsi vyhrála. Vzpomínáš ještě na tu dramatickou dobu?
Vzpomínám se smíšenými pocity.
Zastupitelstvo se rozpadlo kvůli dohadům vedení nových zastupitelů se
zastupiteli původními. To vedlo k
odstoupení všech lidí z kandidátky
ODS, která v Letech v roce 2010 získala v sedmičlenném zastupitelstvu
tři místa. Zůstali jsme čtyři, zastupitelstvo se stalo neusnášeníschopné.
Vpodstatě jsme ztratili půl roku, kdy
se nic nového nepřipravovalo a jen
se čekalo, až budou vyhlášeny nové
volby. Nikdy není přínosem, pokud
se lidé mezi sebou dohadují, o to zřetelněji je to vidět na stavu obce.
Co se za ty dva roky v Letech změnilo. Co všechno jste na radnici
stihli a co ne?
Za dva roky jsme dokázali postavit
kanalizaci v ulicích K Rovinám, Ve
Škabrdli, V Kanadě, K Tůním a
Kejnská, ve třech posledně jmenovaných ulicích přibyl i vodovod. Podařilo se obnovit kanalizaci v části
ulice Prostřední a nastartovat opravy
povrchů i odvodnění pěti ulic. Mohli
jsme pomoci Mořince a Hlásné Třebani dobudovat vodovod a nám záložní řad. Naopak Dobřichovice a
Všenory pomohly nám v případě přístaveb jejich škol za finanční výpo-

NA KRUHÁKU. Barbora Tesařová těsně před slavnostním otevřením kruhového objezdu v Letech.
Foto Karel RÁŽ
moc, kterou jsme mohli poskytnout. šetření. Vidí-li problém, přijdou o
Nastartovali jsme převody vlastnic- něm diskutovat, snaží se hledat kontví pozemků pod cestami na obec, struktivní řešení, umí naslouchat.
abychom mohli začít usilovat o zís- Zapojí se do práce pro obec třeba při
kání dotací na jejich opravy. Radost výrobě časopisu Letovák. Nebo semám z nové multikáry a zahájeného pisují paměti starousedlíků. Nebo si
svozu bioodpadů. Podařilo se nám udržují trávník před plotem. Potěší i
získat dotaci na kompostéry pro ob- maličkosti, jako úsměv při potkání.
čany. To vidím jako velkou výhodu Těší mě, že se lidé mezi sebou zdrazvláště teď, kdy podle nového záko- ví. To vidím jako dobrý základ pro
na o odpadech jsou obce povinny tří- zdravou obec, kterou tvoří její obydit bioodpad a kovy. Obměnilo se vatelé spojení místem, o něž pečují.
vedení v mateřské škole, současná Těší mě velice, že takových lidí je v
ředitelka více zapojuje rodiče do ži- Letech dost napříč generacemi.
vota MŠ. Všeobecně si myslím a Co mě štve? Arogance a sobectví.
pevně v to doufám, že obyvatelé ma- Bylo před letošními volbami samojí větší zájem o dění v obci, snaží se sebou, že budeš o post starostky usispolupracovat, přicházet s novými lovat znovu, nebo ses rozmýšlela?
nápady. Zastupitelstvo se je snaží Před volbami bylo tolik práce rozděvyslyšet a vymýšlet způsoby, jak ži- lané, že se mi nechtělo od ní utíkat.
vot v Letech zpříjemnit. Trápí nás Dva roky je velmi krátká doba na to,
silnice bez chodníků a časté výpadky aby se v obci realizovaly velké prove fungování veřejného osvětlení.
jekty, které nám tak chyběly. Podle
Co tě jako starostku v uplynulých mě je ideální doba pro starostování
letech nejvíc potěšilo a co naopak minimálně šest let, a to ještě za podnejvíc naštvalo?
mínky souladu v zastupitelstvu. VníSkutečně mě těší zájem obyvatel - mám funkci starosty jako zaměstnápřijdou s nápadem, pomocí, vymyslí ní, které člověka donutí se stále rozakci, program pro ostatní, založí víjet v několika oborech naráz. Ve
spolek rodičů, rozjedou dotazníkové státní správě a samosprávě, účetnic-

tví, stavebních záležitostech, dopravě, v odpadovém hospodářství, hydro- a geologii, v psychologii a sociologii, v právní problematice, v řízení
projektů a neposlední řadě kultuře i
historii území. Baví mě studovat staré mapy, fotografie, poznávat souvislosti v cestách vody i v generacích
předků starousedlíků. Baví mě skládat dílky tohoto obrazu obce Lety.
Každý úhel pohledu na tento obrázek je jinak zajímavý.
Co ti radili doma, manžel, děti?
Manžel se moc nevyjadřuje. Naštvaný je, pokud máme narušené víkendy akcemi, nebo ho zdravím s telefonem na uchu. Děti nesouhlasily s
opětovnou kandidaturou. Dcera se
krátce po letošních volbách ptala,
kdy budou další volby - to bych podle ní měla starostování nechat. A také to tak bude.
Dopadly volby podle tvých představ,
nebo sis přála, aby byly karty rozdány jinak?
Výsledek je lepší, než jsem si představovala.
Nedlouho po volbách jste otevírali
kruhový objezd na hlavní Pražské
silnici. Co máte v plánu teď?
Kruhový objezd byl dlouhodobá akce, první smlouvy se Středočeským
krajem pocházejí z konce roku 2010.
Veletoče ve vedení kraje - během
mého dvouletého starostování se vystřídali tři hejtmani a následně pozměňovalo úřednictvo - velmi zpomalily přípravu projektu. Nic nebylo
jisté, zejména financování projektu.
Nyní vypisujeme výběrové řízení na
projektantování chodníků kolem ulic
Karlštejnská a Pražská, dále je třeba
zvětšit kapacitu školky alespoň o 25
dětí. V běhu jsou práce na novém
územním plánu. Sledujeme dotační
výzvy, abychom se mohli zapojit.
Máš nějaké tajné přání v souvislosti se svým starostováním?
Těch je! Ať se řeka drží v korytě. Ať
je zastupitelstvo osvícené a získá pro
obec co nejvíce peněz. Ať se lidé rádi potkávají. Ať mají dost práce, jsou
ohleduplní a respektují se navzájem.
A teď už ta přání tajná nejsou...
Miloslav FRÝDL

Lidé nosili koláče, skauti pekli placky
NA ŘEVNICKÉM ADVENTNÍM TRHU BYLY K MÁNÍ HLAVNĚ VÝROBKY Z REGIONU
Řevnický Adventní trh provázelo v sobotu 6. 12. uplakané počasí. Místní lidé si ale přesto nenechali ujít dopo-

KOLÁČE PRO NÁRUČ. Na Adventním trhu v Řevnicích
byly k mání rozličné dobroty.
Foto Marie HRDÁ

lední procházku na náměstí spojenou s nákupem typicky
vánočních, ale i jinak zajímavých produktů především
lokální produkce. K mání ovšem byly i rukodělné textilní výroby z daleké Guatemaly. Řevnický skautský oddíl
Bobrů pekl na vlastních kamnech placky. Skauti také na
pódiu zazpívali. Krátce po poledni se ale bohužel rozpršelo natolik, že vystoupení dětské muziky Notičky
muselo být zrušeno.
Už od pátečního odpoledne nosili příznivci a podporovatelé občanského sdružení Náruč do Modrého domečku vlastnoručně napečené koláče, buchty, perníky, slané
koláče... V sobotu dopoledne se dokonce objevil ještě
teplý vánoční kuba! Velký zájem vyvolal také Normandský koláč, který zmizel během pár minut. Chuťové
buňky byly při pohledu na všechnu tu pečenou krásu v
maximální pohotovosti a většina nakupujících konzumovala hned na místě.
Všechny výrobky se prodávaly na Adventním trhu a finanční výtěžek z prodeje bude v plné výši využit na podporu sociální činnosti občanského sdružení Náruč, které
provozuje v Řevnicích kavárnu Modrý domeček. Ta
poskytuje lidem znevýhodněným na trhu práce v důsledku mentální či duševní poruchy chráněná pracovní místa. Všem, kteří svým pečením přispěli, patří velké poděkování!
Marie HRDÁ, Náruč, Řevnice

BUŘTOVÁNÍ. Ve čtvrtek 4. 12. na
svatou Barboru se před Modrým domečkem v Řevnicích konalo Mikulášské buřtování. V 16.00 jsme zapálili oheň a čekali na Mikuláše.
Jak se sešeřilo, zjevil se v typickém
hábitu, s družinou andělů i čertů a v
kavárně potěšil malé i velké. Všem
dětem, jež mu zarecitovaly či zazpívaly, i těm, jež se schovávaly za máminu sukni, dal nadílku. Celou dobu
bylo možné si nad ohněm opékat
špekáčky a občerstvovat se andělským punčem. Každý si mohl odnést
větvičku třešňových »barborek«.
Text a foto Marie HRDÁ, Řevnice
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Nejdřív byly »kraviny«, pak Oka mámení
MONIKA PLCHOVÁ OTEVŘELA V HALOUNECH MINIGALERII, VÝTVARNOU DÍLNU A KRÁMEK
Adventní čas by měl být plný přátelských setkání, provoněný svařeným
vínem a poslechem pohodové muziky. To vše jsme si užili 5. 12. při slavnostním otevření minigalerie a krámku na Halounech, jehož strůjkyní je
Monika PLCHOVÁ. Přátel se sešlo
tolik, že jsme se do krámku ani nevešli, večer skončil U Paviána hudebním koncertem skupiny Jebtet.
Mončo, jak tě napadlo otevřít si v
Halounech galerii s obchůdkem?
Začalo to plíživě a nenápadně. Na
mateřské dovolené se synem jsem si
přivydělávala výrobou smaltovaných
šperků. Pak jsem pracovala v knihovně v Modřanech a založila tu vý-

na míru veškerý nábytek a prodejní
pult, zeď je ozdobena originální mozaikou Adama Ambrože.
Kde se vzal název Oka mámení?
Název Oka mámení je přesmyčka z
Monika a Ema. Oko – Oko Horovo,
egyptský symbol pro zdraví a sílu. To
dalo námět na logo a mozaiku v podlaze krámku.
Lidé si u tebe mohou jen nakoupit,
anebo mohou i tvořit?
Záměr galerie je, aby fungovala nejen jako prodejní místo, ale současně
jako večerní dílna, kde se sejdou lidé
a u čaje nebo dobrého vína popovídají a třeba se i něčemu přiučí.
Kdy tedy můžeme přijít?
Všichni jste srdečně vítání kdykoliv
od 10 do 18 hodin, většinou budu v
dílně tvořit. Pokud ne, zazvoňte.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Kina v okolí

KINO LITEŇ

19. 12. 17.00 TŘI BRATŘI

KINO ŘEVNICE
17. 12. 20.00 BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU
S MAFIÍ
19. 12. 20.00 ZMIZELÁ
20. 12. 14.45 RYBOVA MŠE + SLOVANSKÉ TANCE (přenos)
20. 12. 20.00 HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD
26. 12. 20.00 DIVOKÉ HISTORKY
27. 12. 15.30 NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
27. 12. 17.30 NÁVRAT BLBÝHO A
BLBĚJŠÍHO
27. 12. 20.00 JAK JSME HRÁLI ČÁRU

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN

OKA MÁMENÍ. Halounská galerie.
tvarné kurzy. Na mateřské s dcerkou
jsem začala šít a háčkovat. Kamarádky si ode mne výrobky kupovaly a já
začala kout plán.
A založila galerii?
Tak rychle to zase nešlo, mateřská mi
skončila a já začala řešit práci. Nejlépe z domova, protože mám dvě
malé děti a manžel pracuje »od nevidím do nevidím«. Jednou večer jsme
seděli doma u vína, probírali různé
varianty, až přišla řeč na obchod s
výtvarnou dílnou u nás v Halounech.
Za celým projektem stojíš ty sama?
Ne, ne, nejprve musím poděkovat

Foto Lucie BOXANOVÁ
manželovi Martinovi, že mě podpořil. Dokonce vymyslel i trefný pracovní název »kraviny naší maminy«.
Důležitým tahounem je Ema Burgetová ze Lhotky, s níž vyrábím smalty.
Ema do galerie dodává vlastní šperky, vitráže a šperky z lehaného skla.
Výrobky do krámku dodávají i Blanka Dvořáková (patchworkové tašky),
Iveta Haberlandová (látkoví králíci a
vánoční ozdoby), Zuzka Pavlová
(batika a malba na trička, polštářky)
nebo Jindřiška Vorlová (šperky z vinutých perel). S galerií mi velmi pomohl Petr Procházka, který vyrobil

16. 12. - 17. 12. 17.30 POHÁDKÁŘ
16. 12. 20.00 VELKOLEPÉ MUZEUM
17. 12. 13.45 7 TRPASLÍKŮ
17. 12. - 19. 12. 20.00 (Čt 18.30, Pá
17.30) HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
19. 12. - 23. 12. 18.30 (Pá 20.30) NOC V
MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
22. 12., 23. 12., 29. 12., 30. 12. 15.30
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD cz
25. 12. - 28. 12. 17.30 PADDINGTON
25. 12., 27. 12. - 30. 12. 20.00 (Po-Út
18.30) HODINOVÝ MANŽEL
26. 12. 20.00 PŘÍBĚH MARIE
27. 12. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

KINO RADOTÍN
16. 12. 17.00 HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD 3D (cz)
16. 12. a 18. 12. 20.00 PŘÍBĚH MARIE
17. 12. 10.00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17. 12. 17.30 JAK JSME HRÁLI ČÁRU
17. 12. 20.00 HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD 3D (tit)
18.-19. 12. 17.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
19. 12. 20.00 GET ON UP: PŘÍBĚH
JAMESE BROWNA
20. 12. 14.45 ČESKÁ FILHARMONIE:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A SLOVANSKÉ TANCE (přenos)
20. 12. 19.00 HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD
Od 21. 12. do 5. 1. kino nehraje.

PŮJDEM DO BETLÉMA. Adventní koncert dětí z Hudebního studia Capriccio s názvem Půjdem spolu do Betléma... se konal 7. prosince v sále Dr.
Fürsta v Dobřichovicích. Děti z klavírni a pěvecké třídy Martiny Klimtové
předvedly s nadšením, co se naučily. S dětským pěveckým sborem Capriccio vystoupila Josefina Wichsová, která hrála na violu. Na klavír doprovázel Filip Tvrzský.
Text a foto Romana SOKOLOVÁ, Zadní Třebaň

Notičky poslaly svou vedoucí do Afriky
Řevnice - „Lenička, to je naše matička...“ zpívaly děti z
řevnické lidové muziky Notičky své vedoucí Lence Kolářové. Rodina, přátelé a kamarádi Lenky se sešli, aby oslavili její kulaté narozeniny. Oslava se podařila - nechyběla hudba, scénky, písničky pro oslavenkyni, dobroty...
Lenka dostala spoustu dárků, jeden z nich byl ale
obzvlášť výjimečný. Nápovědou byla lahev Jaru a průvodce. Lenka poletí do Jihoafrické republiky! Kamarádi
jí koupili letenku a domluvili se s rodinou Živných (v NN
můžete nacházet reportáže z Johannesburgu od Kateřiny Živné), která v současné obě v JAR pobývá, že budou
Lence průvodci po dobu jejího pobytu. V přímém telefonátu přes skype se s nimi Lenka pozdravila (na snímku)
a dozvěděla se, že se na ni už těší i černošská sousedka
Živných. Tak všechno nejlepší a šťastnou cestu!
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Tipy NN

* Vánoční hru aneb O tom slavném
narození sehraje dětský divadelní
soubor Kukadýlko v kině Řevnice
16. 12. od 9 i 11.00 a 19. 12. od
18.00. O hudební a pěvecký doprovod se postará Dobřichovická komorní filharmonie.
(luk)
* Dámská vokální skupina Cabinet
zazpívá 16. 12. od 20.00 ve vinárně
U Karoliny Dobřichovice.
(ek)
* Vánoční besídka mateřské školy
Bambinárium se koná 17. 12. od
17.00 v kině Řevnice.
(mov)
* Acappella zpěváci vokální skupiny TimbreTone se představí 17. 12.
v Černošicích. Koncert s podtitulem
Chris77mas Acappella v Clubu Kino začne od 19.30.
(vš)
* Akademie ZŠ Liteň se v místním
kině koná 18. 12. od 17.00.
(mif)
* Adventní koncert Ireny Budweiserové můžete navštívit 19. 12. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 180 Kč. Pavel BLAŽENÍN
* Kapely Beaton, Daily Coffee a
SBC zahrají 20. 12. od 20.00 ve
Sportcentru Liďák Řevnice. (miz)
* Zpívání u vánočního stromu pořádá OÚ Mořinka 21. 12. od 15.00.
Účinkuje sbor pod vedením Romana
Michálka. Připraven bude čaj, káva,
svařák a grog i vánoční cukroví.
Sbor se poté přesune do hostince U
Barchánků, kde zazpívá Českou mši
vánoční J. J. Ryby.
(kas)
* Dvě skupiny působící při ZUŠ
Černošice připravují společný koncert na 21. 12. Swingová kapela
Dech band a dívčí pěvecká skupina
Black Notes vystoupí od 17.00 v
Clubu Kino v Černošice.
(vš)
* Vánoční koncert folk-punkové
kapely Çilek Aromali Kremali Bisküvi a rock-bluesové skupiny Odečet plynu se uskuteční 22. 12. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Koledy si s kapelou Třehusk můžete zazpívat 23. 12. od 16.00 u stromu na návsi v Hlásné Třebani. (ig)
* Řevnická Rybofka bude znít před
Modrým domečkem Řevnice 24. 12.
Přijďte si připít se sousedy a poslechnout si Řevnický příležitostný
soubor se sólistou Ondřejem Hejmou a dalšími.
Marie HRDÁ
* Vánoční zpívání Koleda, koleda,
Štěpáne se koná 26. 12. od 17.00 na
návsi v Zadní Třebani.
(sh)
* Prodejní výstava obrazů, hodin i
zrcadel výtvarnice Lucie Martiškové je v Modrém domečku Řevnice
přístupná do 12. 1.
(mah)
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Caparti si připravili
krásné pásmo...
Krásné pásmo si připravily děti z místní mateřské školy na slavnostní rozsvěcení vánočního stromku, které se v
Zámeckém dvoře Všeradice konalo 6.
prosince. Zhruba šedesátka diváků se
mohla během programu, v němž koledy zahrála také takřka domácí skupina Třehusk, zahřát dobrým svařákem
či chutným čajem. Na závěr pořadatel poděkoval účinkujícím a popřál
krásné vánoční svátky i mnoho zdaru
a štěstí do nového roku 2015.
Je čas adventu, připravujte se všichni na krásné vánoční svátky, vytvořme si kouzlo vánoční pohody ve vlastních srdcích a myslích. Připravujte
dárky pro své blízké a přátele, neboť
Štědrý den se neúprosně blíží a každého potěší i maličkost - pozná, že je
někomu milý a někdo na něj myslí.
Přistupujte k této přípravě odpovědně, abyste na vlastní kůži nemuseli
poznat, jak bolí, když jste sami opomenuti. Přeji vám všem šťastné prožití vánočních svátků a bohatého ježíška!
Bohumil STIBAL, Všeradice

UŽ SVÍTÍ. Děti u rozsvíceného stromečku ve všeradickém Zámeckém dvoře.

Foto NN M. FRÝDL

Na Nový rok pojede Podbrdskem historický vlak
VÝLET VE VOZE S DŘEVĚNÝMI LAVICEMI A KAMNY MŮŽETE SPOJIT S VÝŠLAPEM NA ROZHLEDNU
Historický vlak projede podbrdským krajem na
Nový rok. Ráno vyrazí ze Zdic a přes Zadní Třebaň a Všeradice zamíří do Hostomic. Na zpáteční
cestu se vydá odpoledne.
Velkou tradici má v podbrdském regionu novoroční výšlap na rozhlednu Studený vrch nad Malých Chlumcem. Zažít atmosféru této akce budou
moci také cestující speciálního výletního vlaku. K
rozhledně totiž bude kyvadlově jezdit historický
autobus z Hostomic, případně z Osova. Výletníci
ovšem budou moci cestou navštívit i další atrakce,
například některý ze zdejších minipivovarů. Na
trase vláčku je jich hned několik - v Berouně,
Zadní Třebani, Všeradicích či Hostomicích.
Zimní krajinou Podbrdska pasažéry poveze stylo-

Koniklec vystavoval u Donátha

vý vůz s dřevěnými lavicemi a kamny ve voze.
Cestou se budou moci kochat krásou železniční
architektury lokálky Zadní Třebaň - Liteň - Lochovice téměř nedotčené modernizací.
Jak vláček 1. ledna 2015 pojede
Zdice, odj.: 9:10
Beroun, příj./odj.: 9:24/9:25
Karlštejn: 9:40
Zadní Třebaň: 9:46/10:00 (přípoj vlaku od Prahy)
Liteň: 10:23/10:35
Všeradice: 10:50
Osov: 10:56
Hostomice, příj.: 11:03
Hostomice, odj.: 15:00
Osov: 15:06
Všeradice: 15:13
Liteň: 15:22/15:30

Zadní Třebaň: 15:38/15:40 (přípoj vlaku na Prahu)
Karlštejn: 15:48
Beroun: 16:03
Zdice, příj.: 16:11
Nashledanou na sváteční novoroční jízdě 1. 1.
2015! Radim ŘÍHA, Muzeum Výtopna Zdice

Z podbrdského kraje

* Vánoční hru Narození Krista uvede Divadelní
soubor Skalka z Obecnice 20. 12. od 17.30 v Zámeckém dvoře Všeradice.
(isz)
* Adventní koncert hostí 21. 12. od 16.00 kostel
na náměstí v Hostomicích. Zazní skladby J. I.
Linka, V. Maška a J. J. Ryby. Dobrovolné vstupného bude věnováno na obnovu kostela.
(viš)
* Vánoční turnaj v minigolfu se koná 26. 12. od
13.00 v Zámeckém dvoře Všeradice.
(bos)

Osovští čekali na Mikuláše u stromečku

Prodejní vánoční výstava klientů sdružení Koniklec Suchomasty se konala v osovské hospůdce U Sv. Donátha. Zájem veřejnosti byl značný,
vystavené předměty šly dobře na odbyt. Získané
peníze budou použity na nákup materiálu pro
další rukodělnou činnost sdružení.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Sváteční setkání u stromečku aneb Možná přijde i
Mikuláš se konalo 6. 12. před novou školkou v
Osově. I přes nevlídné počasí mělo velmi krásnou
a přátelskou atmosféru. Sešlo se mnoho lidí, pro
které bylo připravené pohoštění, horký čaj i punč.
Alena Packová s dětmi Lucinkou a Viktorem zahrály a zazpívaly koledy, s nimi zpívali posluchači. Pak přišel krásný Mikuláš, družný i trochu rozverný, rozdával perníčky a také si zatančil. Jak se
píše na pozvánce: udělali jsme si hezkou chvilku!
O týden dříve se v osovském kostele Narození sv.
Jana Křtitele konal sedmý koncert Luxoriosa Res,
kterým byl v naší obci zahájen advent. Účinkující
soubory Fabián, Kolorit a Kopretiny na vysoké
úrovni přednesly méně známé skladby O. Lassa,
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, P. Chaloupského, M. Praetoriuse, T. Susata, J. Řehulky
a dalších. Velmi krásná byla i vystoupení dětí a
školních chlapců coby sólistů (V. Brenner - flétna,
Alexandr Řehulka - klavír, Vít Parkán - klarinet).
Jiří Řehulka jako skladatel, hráč na kytaru a zpě-

vák zaujal poetickou skladbou Vánoční. Závěr
koncertu byl ve znamení skladeb dirigenta, skladatele a multiinstrumentalisty Petra Kafky Časoprostor a Proměny planety. Posluchači odcházeli
po dlouhém potlesku velmi spokojeni.
Marie PLECITÁ, Osov

U STROMEČKU. Při čekání na Mikuláše se v
Osově hrálo a zpívalo.
Foto Marie PLECITÁ
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V parku žilo 500 slonů, teď jich je sedm!
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 11)
Další ráno už nás prudký liják, který
bubnoval na plechovou střechu našeho příbytku, nepřekvapil. S klidem
a děti s hladovou nedočkavostí jsme
přeběhli do vedlejší budovy na snídani. Je dost nezvyklé, že se o nás,
co se týká přípravy snídaně, stará
přímo majitelka. Karen se svým nakažlivým optimismem s námi prohodí pár slov o tom, kde jsme byli včera a ochotně nás instruuje, co dalšího
zajímavého bychom mohli vidět. A
ty její snídaně! Dokonalé do posledního detailu, zdobené čerstvými květinami a hlavně připravované s láskou. Určitě musím napsat výborné
hodnocení do knihy návštěv...!
Jelikož děti již předešlý den žadonily o výlet do sloního parku, dnes
jsme jim vyhověli. Knysna Elephant
National Park je vzdálený od Knysny 30 minut jízdy autem po známé
dálnici N2 směr Port Elizabeth. Sjezdem z dálnice jsme se dostali asi na
dvoukilometrovou prašnou cestu vedoucí přímo do parku.
Malá zajímavost: hlína a prach z cest
má v celé Africe červeno-oranžovou
barvu. Takže pokud uvidíte auto
obalené červeným prachem, je jasné,
že bylo někde v divočejším terénu.

U SLONŮ. Honzík Živný při návštěvě Knysenského sloního parku.
Foto Kateřina ŽIVNÁ
Jinak auta tu bývají perfektně čistá a Vstupní hala sloužící jako pokladna,
nejčastější, nejoblíbenější barvou je je využita zároveň jako minimuzebílá, šedá a černá. Nejvíc aut tu jezdí um historie a biologie knysenských
značky Toyota, Jeep, Land Rover, slonů. Dle statistiky žilo v knysenBMW a VW, samozřejmě preferova- ských lesích kolem roku 1870 asi
ná jsou v terénní úpravě.
500 slonů. Poměrně velká populace

byla razantně zlikvidovaná v 19.století, hlavně vinou lovu slonů pro tolik žádanou slonovinu. V roce 1920
už jich zde zbylo pouhých 7! Uvádí
se, že mezi lety 1850 a 1910 bylo do
Británie z Afriky dovezeno až 1000
tun slonoviny ročně, což odpovídá
usmrcení 65 000 slonů za rok! Aktuálně je v parku je 7 slonů, ale daří
se je dále rozmnožovat.
Zajímavosti o slonech: Mezi sebou
komunikují velmi nízkými zvukovými frekvencemi, které jsou pro naše
ucho neslyšitelné. Oni tento infrazvuk mohou slyšet až na vzdálenost
25 km! Porodní váha slůněte je asi
100 kg, samice je nosí v břiše 22 měsíců. Obvyklá délka života słona je
80 let. Ocas dospělého slona měří až
1,5 m a slouží hlavně k odhánění
much. Z dlouhých chlupů na konci
ocasu se vyrábějí náramky, typický
africký suvenýr. Dospělí sloni chobotem chytají mláďata právě za ocásek, když je potřebují postrčit, slůňata se drží matčina ocasu za pochodu.
Sloni dýchají ústy, chobot slouží k
nabírání vody a prachu. Šestkrát za
život se jim vymění zuby, kly jsou
vlastně dlouhé horní řezáky.
Kateřina ŽIVNÁ, Knysna, JAR

Na dvoje šaty mi stačila padesátikoruna a ještě zbylo
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 32)
Do sepisování pamětí se ve svých šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického
Domova seniorů Anna VRANÁ. Minule psala o
návratu z pracovního pobytu v Etiopii. (NN)
Když jsme se vrátili z Etiopie, bylo dost práce
kolem domácnosti a dětí. Za krátký čas se ohlásili přátelé ze Státního zemědělského nakladatelství
s návrhem, že bych mohla nastoupit znovu do
práce. Využila jsem nabídky, ale brzy jsem poznala, že na to nestačím. V práci jsem neměla klid,
měla jsem starost o děti a domácnost vázla. Řekla
jsem si, že není žádný spěch a časem se může naskytnout něco zajímavého. Doma jsem se bavila
pletením a chodila jsem do kurzu šití. Šila jsem
šaty pro sebe a pro Terezku. Paní, která nás učila,
nám pomohla vyrobit střih a podle něho nám nastříhala, co bylo třeba. V příští hodině nám vyzkoušela, co jsme doma ušily a poradila, jak pokračovat dál. Všechny účastnice kurzu byly spo-

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

kojené a každá si vyrobila něco pěkného podle
svého přání. Já měla radost, když jsem si oblékla
své červené plátěné šaty s bílými kytičkami, Terezce jsem dala ty samé v dětské velikosti a vyšly
jsme do ulic. Látku na šaty jsem koupila v textilním obchodě paní Pešoutové u nás, ve Slivenci;
metr stál 11 Kč. Na oboje šaty mi stačila padesátikoruna a ještě něco zbylo. Měla jsem radost, že
jsme se v nich líbily.
Krátce nato jsem našla v novinách inzerát na domácí práci. Jednalo se o výrobu hraček a ozdobných předmětů. Přihlásila jsem se a zúčastnila se
školení u firmy Univerza. Učili jsme se plést z
průsvitných barevných pásků rybky, ohýbat drátky na zavěšení a vše úhledně srovnat do balíčku s
návodem. Hotové rybky se pak zavěsily v pokoji
do prostoru, nejlépe pod lampu. Zavěšeny na průhledných visačkách pohybovaly se vzduchem a
zdálo se, že plavou. Nebyla to těžká práce, bylo

možné kdykoli od ní vstát a znovu se k ní vrátit.
Každý čtvrtek bylo možno zajet si do Prahy pro
materiál nebo přinést do Univerzy hotové výrobky. Nebylo to bůhvíjak placené zaměstnání, ale
přecejen nějaká koruna z toho byla a navíc – počítaly se mi roky do důchodu. Často jsem pracovala, když byly děti ve škole, využívala jsem čas podle svého uvážení. »Hrála« jsem si s rybičkami,
poslouchala rádio a na plotně se vařila polívka.
Když se rodina sešla, bylo hotovo, v domě klid a
pohoda. Ani jsem nevěděla, že jsem v »práci«.
Rok devatenáctistý sedmdesátý třetí přinesl změny do naší rodiny, opět za to mohla náhoda. Přišla
za mnou paní Pařízková ze slivenecké mateřské
školy, řekla mi, že se ve školce uvolnilo místo učitelky a že mám zajít za paní ředitelkou, která mi
sdělí podrobnosti. Ředitelku Boženku Novákovou
jsem znala z chmelové brigády ve Hředlích.
(Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice
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V Karlštejně jsou hodní
čerti, radovala se Johanka

Ve středu 3. 12. se konala tradiční Karlštejnská čertovská cesta. Vedla od radnice k
hotelu Mlýn. Třetí ročník čertovského putování, které je určeno dětem z mateřských
škol a 1. stupně ZŠ, organizoval Domeček
se studenty střední pedagogické školy.
Děti po trase potkaly sedm stanovišť s čerty,
kteří kontrolovali plnění úkolů, jako je hod
jitrnicí do kotle či hledání čertovských podkov; na závěr musely projít čertovskou bránou. Pokud splnily všechny úkoly a přesvědčily pekelného vládce, že jsou a budou hodné, pokračovaly do nebe. U Mikuláše a anděla na ně čekaly kouzelné rolničky, na které
společně zazvonily a zazpívaly koledy.
Cestu prošlo v mrazivém počasí 141 děti,
které přijely ze Žebráku, Králova Dvora,
Berouna, Srbska, Zadní Třebáně i Karlštejna. „V Karlštejně jsou jen hodní čerti,“ radovala se na konci trasy tříletá Johanka
Vondrová, která dorazila z Králova Dvora.
Čertovská cesta by se nemohla konat bez
každoroční pomoci maminek Jany Kozové a
Marušky Noskové z Karlštejna. Domeček
jim velmi děkuje a těší se na další setkání s
dětmi.
Eva KNOPOVÁ, Krupná

U ČERTŮ. Karlštejnskou čertovskou cestu si prošly také děti z místní školky. Foto Marcela HAŠLEROVÁ

Pořádali jsme zájezdy i sraz seniorů
CO PODNIKAL KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU
Končí rok 2014. Jakou činnost vyvíjel v jeho druhé polovině zapsaný
spolek Klub přátel Karlštejna (KPK)
a co chystá na další období?
Druhé pololetí jsme zahájili zájezdem sedmi našich členů do Bořetic
na Moravě, do vinného sklípku Stano Petráska. Hostitel pro nás již třetím rokem připravuje program: kromě ochutnávky vín a občerstvení i
návštěvy okolí Bořetic s poznáváním pamětihodností. Tentokrát jsme
navštívili rozhlednu Kraví hora, odkud je vidět celý kraj až k Pálavským vrchům. Po třech dnech jsme
se vraceli domů uspokojeni na těle i
duchu. Zájezd si jeho účastníci hradili sami.
V červenci se uskutečnil dvoudenní
zájezd autobusem do Třeboně. Po

ubytování v noclehárně VÚ rybářství Třeboň navštívilo šestnáct členů
výpravy Mikrobiologický ústav AV.
Zajímali jsme se hlavně o pěstování
vodních rostlin - někteří z účastníků,
zvlástě ženy, jsou fanynkami s tímto
zaměřením. Večer byla prohlídka
města: krojovaní průvodci nás seznámili s historií města a jeho obyvatel, jako byli Jakub Krčín, Štěpánek
Netolický aj. Celou dobu prohlídky
vytrvale a silně pršelo.
Druhý den jsme si prohlédli zámek a
k němu přilehlý park s bohatou květenou. Následovala prohlídka pivovaru Regent, kde jsme kromě poznání technologie výroby piva a jeho
ochutnávky obdivovali historickou
kašnu na nádvoří. Ve vodě se povalovalo šest jeseterů s průměrnou dél-

kou metr. V nabitém programu druhého dne zbyl čas i na prohlídku
Schwarzenberské hrobky. Zde nás
opět zastihl silný déšť; usychali jsme
v autobuse při zpáteční cestě. Domů
jsme dorazili v dobré náladě. Při rozchodu jsme se shodli, že Třeboň je
velmi krásné, upravené město s bohatou historií, architektonickými památkami a překrásným okolím.
Na začátku září jsme pro zvýšení tělesné zdatnosti podnikli pěší výlet
do Sv. Jána. Škoda, že jsme byli jen
tři. Vlakem jsme dojeli do Srbska a
odtud vyrazili pěšky romantickým
údolím podél potoka Kačáku. Přes
Hostím jsme volnou chůzí po asi
dvou hodinách došli do Sv. Jána. Poobědvali jsme a vyrazili k jeskyni sv.
Ivana. (Dokončení na straně 8)

Elišce zazpívá Vítek
Karlštejn - Stovky lidí přišly v neděli 30. listopadu pozdravit do podhradí Karlštejna císařovnu Elišku. Ta
sem dorazila, aby si se svými »poddanými« užila prvního dne Karlštejnského královského adventu. Program připravený na počest choti
Karla IV. byl bohatý - předvedli se
šermíři, muzikanti, tanečníci, pěvci i
děti z místní školy. Po krátké ohňové show byl nakonec za soumraku
rozsvícen obecní vánoční strom.
Královský advent se bude na zdejším náměstí odbývat ještě jednou, v
neděli 21. 12. I tentokrát dorazí na
koni Eliška, i tentokrát se bude narážet soudek speciálně uvařeného piva
Karlíček, i tentokrát si budete moci
projít Karlštejnskou muzejní stezku.
Navíc císařovnu přijdou pozdravit
Pavel Vítek, Pavel Zedníček a Waldemar G. Matuška.
(mif)

Karlštejnský královský advent
KARLŠTEJN, náměstí, neděle 21. prosince 2014

10.00 – Zahájení historického
a stylového jarmarku
11.15 – MIRITIS, historická
hudba
12.00 – Zahájení Karlštejnského královského adventu
- příchod historického průvodu
s královnou Eliškou
- přivítání královny rychtářem a
zástupci vinařského i pivovar-

nického cechu, přípitek vínem
- slovo královny k poddaným
- naražení soudku s karlštejnským pivem Karlíček – přípitek
- Pavel VÍTEK na počest královny
- pěší turnaj šermířů
12.30 – HUKOT, pěvecký sbor
z Ořecha
13.00 – Vánoční fraška o andělském zázraku

13.45 – SHŠ ALOTRIUM +
SHŠ REGINLEIF, šermíři
14.00 – PROMĚNY, taneční
skupina z Řevnic
14.30 – TŘEHUSK, staropražská kapela
15.00 – SHŠ ALOTRIUM +
SHŠ REGINLEIF, šermíři
15.15 – Živý betlém - Leťánek
15.45 – Vyhlášení výsledků sou-

těže čtenářů knihy WALdEMAR
a Olga Zákulisí našeho Života
16.00 – Vyvrcholení druhého
dne Karlštejnského adventu
- příchod loučového průvodu s
královnou Eliškou
- děti MŠ Karlštejn
- ohnivé kejkle metačů ohně
Speciální hosté: Pavel Zedníček a Waldemar G. Matuška
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DOKONČENÍ ZE STRANY 7
U pramene jsme popili vyvěrající
vodu. Navštívili jsme i hřbitov a prohlédli si okolí této malebné vísky.
Mezitím nás dostihli tři další účastníci, kteří přijeli auty - tím byl i zajištěn odvoz domů.
V sobotu 6. 9. náš klub organizoval
se sborem dobrovolných hasičů, TJ
Sokol Karlštejn, TJ Karlštejn a mysliveckým sdružením dětský den. Náplní byly soutěže, sportovní, dovednostní i týkající se přírody, květin,
ptáků a zvěře vyskytujících se v naší
lokalitě. V pěti disciplinách soutěžilo přibližně 15 dětí. Vítězové byli
odměněni cenami, všichni zúčastnění pak sladkostmi ve tvaru medailí.
Čtyři z našich členů usilovali v podzimních komunálních volbách o post
zastupitele. Od občanů Karlštejna
ale nedostali potřebný počet hlasů.
S Městysem Karlštejn organizoval
KPK 21. 11. setkání seniorů. Zúčastnilo se 51 seniorů, což je na Karlštejn dobrá návštěva. Po zahájení a
proslovu starosty Petra Rampase i
zastupitele Pavla Staňka, kteří seznámili přítomné se stavem obce i
plány rozvoje na další léta, byl zahájen kulturní program. Byl vyplněn
přednáškou o historii i životě obyvatel Austrálie. Hovořila a fotografie i
diapozitivy ukazovala Betty Cooper,
australská rodačka, která již 15 let
žije v České republice. Po přednášce
hrála se svojí hudební skupinou australské písně. Hodinová přednáška

tu zajišťovat finančně. Tímto si dovolujeme oslovit občany Karlštejna,
kteří vlastní archiválie k tématu, aby
je zapůjčili, případně se na tvorbě
kroniky svými vědomostmi podíleli.
Jménem KPK přeji našim členům,
občanům Karlštejna i čtenářům NN
pěkné prožití svátků vánočních,
mnoho dárků pod stromečkem a do
nového roku hodně zdraví, patřičnou
dávku štěstí, zajímavou práci, hodně
úspěchů a hlavně spokojenost do
dalšího žití.
Jiří MarHOuL,
Klub přátel Karlštejna

Karlštejnské aktuality

V TŘEBONI. Členové Klubu přátel Karlštejna si v Třeboni prohlédli pracoviště Mikrobiologického ústavu akademie věd.
Foto Josef CIBULKA
spolu s písňovou tvorbou byla hod- Na 26. 12. chystáme návštěvu operenotná, účastníky setkání zaujala, což ty Mamzelle Nitouche v karlínském
odměnili velkým aplausem. Celé divadle. Přihlášeno je 32 účastníků,
setkání byla k poslechu i tanci k dis- náklady si hradí každý sám. Touto
pozici elektrofonická hudba pana akcí bude naplněn plán práce KPK
Máchy. Setkání bylo ukončeno po- na rok 2014. Nový plán bude definohoštěním. Děkujeme zastupitelstvu ván na výroční členské schůzi, která
obce za finanční pokrývání těchto se zřejmě bude konat 20. 3. 2015.
setkání seniorů.
Jednou z činností, kterou se klub hoKPK přišel s nápadem vydat Karlš- dlá zabývat v příštím roce, je sestatejnský kalendář na rok 2015. Za při- vení alba a kroniky sportovních aktispění sponzorů a hlavně za nemalé- vit Sokola a TJ Karlštejn. Kronika
ho úsilí našeho předsedy Karla Ma- by měla být vydána na přelomu let
reše a Jiřího Chyby mohl být tento 2015 a 2016. Počítáme se spoluprací
nápad doveden do zdárného konce. občanů, spolků a především Městyse
Za to je potřeba všem poděkovat.
Karlštejn, který by mohl tuto aktivi-

* Zasedání zastupitelstva městyse
Karlštejn se koná 18. 12. od 18.00 v
restauraci U Janů.
(ism)
* Jazzmani Emil Viklický (piano) a
Štěpán Markovič (saxofon) zahrají
20. 12. od 17.00 v prostorách hradu
Karlštejn. Po koncertě následuje
večerní prohlídka hradu. Vstupné
200/100 Kč.
(per)
* Úřad městyse Karlštejn bude z
důvodu čerpání dovolené 23. 12.
(ism)
2014 a 2. 1. 2015 uzavřen.
* Štěpánské koledování se skupinou Chairé se uskuteční 27. 12. od
18.00 v Rytířském sále hradu Karlštejn. Vstupné 150/75 Kč.
(ism)
* Na Novoročním koncertě 10. 1.
od 19.00 v restauraci U Janů zahrají
kapely Kapičky, Modrolit a Nová
Sekce.
Helena KOLÁŘOVÁ

Největší zájem je o betlém s nahými ženami
KARLŠTEJNSKÉ MUZEUM BETLÉMŮ MÁ OTEVŘENO O ŠTĚDRÉM DNU, NA SILVESTRA I 1. LEDNA
Karlštejnské Muzeum betlémů je v budově fary,
která téměř každého překvapí vnitřním uspořádáním odkrývajícím netušené prostory. Po rozsáhlých opravách byl objekt v srpnu 1995 zpřístupněn
veřejnosti a od té doby je doslova od sklepa až po
půdu naplněn betlémy.
Největší překvapení skrývá půda. Po úzkém schodišti zdobeném do gotiky stylizovanými malbami
a prvky stoupají návštěvníci pod střechu, kde najdou pohyblivý Královský betlém. Na osmdesáti
metrech čtverečních se rozkládá kulisa hradu
Karlštejna osázená 46 pohybujícími se loutkami.
Loutky jsou vysoké od čtyřiceti do osmdesáti centimetrů, oblečené v dobových kostýmech; scéna je
doprovázena hudbou a vyprávěním Karlštejnské
pohádky. Nejvýraznějším prvkem v betlému jsou
postavy deseti významných českých panovníků,
počínaje svatým Václavem, přes Karla IV., Marii
Terezii, až po T. G. Masaryka. V muzeu je vysta-

veno kolem padesáti vyřezávaných betlémských
celků a desítky dalších figur. Většina lidových betlémů je z 19. století, nejčastěji z Broumovska a
Podkrkonoší. Výjimečný je barokní betlém z konce 18. století s 21 lidskými figurami. Je pozoruhodný stářímbi tím, jak je zachovalý; raritou v
něm je velekněz chystající se k obřízce Ježíška.
Muzeum vystavuje i tzv. raritní materiály – sto let
staré betlémy z chleba a cukru, nebo miniaturní
betlémy ve skořápkách oříšků – kokosovém, lískovém nebo vlašském. Vedle Královského betlému jsou v muzeu umístěny i tři další pohyblivé betlémy. Nejmenší z nich je poháněný hodinovým strojem, další je dvoumetrový, osazený desítkami
pohybujících se figurek. Největší pozornost vzbuzuje betlém s nahatými houpajícími se figurami
žen. Není to znak autorovy perverze, ale odkaz na
biblickou Rajskou zahradu.
Výstavní místnosti jsou zařízeny lidovým malova-

Děti doufají, že Ježíška přilákají také do školky
Adventní čas karlštejnská školka záhájila tradiční prohlídkou místního
Muzea betlémů. Před Mikulášem si
dětičky prošly Čertovskou cestu, kde
si zasoutěžily a poznaly, že každého
čertíka se bát nemusí. V pátek 12.12.

Děti z karlštejnské školky v Muzeu betlémů. Foto Marcela HAŠLEROVÁ

jsme si užili Andělskou cestu na hrad
a přinesli si do školky vánoční světýlko. Napilno máme neustále, vyrábíme dárečky a dotváříme vánoční
výzdobu. Připravujeme se na besídku, 2. třída bude mít vánoční tvoření s rodiči. Naše stromečky už svítí
a děti doufají, že spolu s vánočním
světýlkem přilákají Ježíška i do školky. Vánoční nadílka se připravuje a
děti si zase připravují vystoupení na
Karlštejnském královském adventu,
kde koledami a básničkami pozdraví
samotnou královnu!
Za všechny děti i pracovníky naší
školky bych vám chtěla popřát příjemné a pohodové prožití svátků
vánočních a do roku 2015 přát pevné
zdraví, lásku a spokojenost!
Marcela HaŠLerOVÁ,
řídící učitelka MŠ Karlštejn

ným nábytkem z Podkrkonoší, dále je představován měšťanský interiér zařízený doplňky z 19. a z
18. století. Expozice pokračuje do tajemných sklepení. Nejhlubší část není návštěvníkům zpřístupněna, dříve tento prostor sloužil jako sklepy na
maso, ve druhé polovině 20. století byl zamýšlen
coby protichemický úkryt pro obyvatelstvo. Ve
střední části sklepení je instalována malá výstava
ilustrující dějiny vinařství na Karlštejnsku, nejhořejší část pak slouží pro občasné menší výstavy.
V adventu je v muzeu k vidění výstava perníkových betlémů a velké množství tzv. Hravých dílniček, v nichž si návštěvníci mohou vyzkoušet nejrůznější rukodělné techniky.
Muzeum je od začátku adventu až do 4. 1. otevřeno denně, včetně Štědrého dne (10-15), vánočních
svátků, Silvestra i Nového roku. Od 4. ledna do
konce března je otevřeno o sobotách, nedělích a
svátcích.
romana TreŠLOVÁ, Karlštejn

Po silnici kolem »dračky« už se zase jezdí

Rok a půl byla mimo provoz silnice mezi Mořinou a Karlštejnem – její část
se propadla v červnu 2013 při povodních a přívalových deštích. Rekonstrukci, která stála přibližně 12 milionů, platil Středočeský kraj. Nyní už se po
silnici opět jezdí; dostanete se po ní i k vyhlášenému penzionu Pod Dračí
skálou, kde se až do konce ledna konají zvěřinové hody.
(mif)
Foto NN M. FRÝDL a Daniel MACHALA
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Těším se na pohádky, na cukroví...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Ta role mě naprosto baví - jako by ji
psali přímo pro mě...
A co hudba ABBY, máte ji rád?
Skupinu ABBA jsem miloval, provázela mě celým dětstvím. Na jejich
písních jsem se učil první akordy na
kytaru a vlastně i zpívat a skládat. Je
to slabikář moderního popu, ty písně
jsou geniálně napsány, dokonale zaranžovány i nazpívány. Je to řemeslo,
jaké se hned tak nevidí - i proto jsou
i po letech ty písničky tak půvabné.
Zkoušeli jste několik měsíců, s čím
jste se »pral« nejvíc?
Musel jsem rozhýbat, tedy spíše roztancovat tělo, což mi velmi prospělo.
A také jsem si oprášil činohru v jiné,
pro mě nezvyklé podobě: Harry je
gentleman, navíc by měl být vtipný a
sebeironický. Všichni jsme se nejvíc
potýkali se základním tónem muzikálu: vše, co se děje na jevišti, musí
mít švih, tempo a lehkost - jako písničky ABBY.

O muzikál Mamma Mia je velký zájem. přesto, kdybyste měl přesvědčit
nerozhodnuté diváky, na co byste je
nalákal?
Je to úžasná podívaná, při které se
pobavíte, zasníte i dojmete, a hlavně
zapomenete na starosti všedního
dne. Jak říkám, ta prosluněná prázdninová atmosféra řeckých ostrovů je
nakažlivá svou bezstarostností.
Budete hrát i v závěru roku, stihnete oslavit Vánoce?
Vánocemi se začnu zabývat až těsně
před Štědrým dnem, do té doby jsem
na svém vánočním turné anebo na
jevišti muzikálu Mamma Mia. Já ale
svátky nikdy neřeším, to všeobecné
kolektivní šílenství jde mimo mě.
na co se z Vánoc těšíte nejvíc?
Že mezi svátky navštívím své přátele a uvidím se s lidmi, které mám
rád. Že trochu zvolním krok a budu
si užívat pohádky a samozřejmě cukroví, možná i sníh. To si přeju každý

Netrpěliví caparti si krátili čas tancováním
Mikulášská nadílka, kterou pořádalo Myslivecké sdružení Český kras s
Karlštejnským kulturním sdružením, se konala v restauraci U Janů. Děti se
zpočátku čerta bály, ale když se ukázalo, že je hodný a kamarádský, nebály
se mu ani podat ruku. Netrpěliví caparti si do příchodu Mikuláše krátili čas
tancováním, soutěžením a dováděním s dětskou show Tv-Stars Letní herecké školy Praha. Mohli jsme zhlédnout i modní přehlídku, kterou připravily
mladé švadlenky z Domečku Hořovice pod vedením Evy Knopové. Všichni
jsme si připomněli, že je třeba konat dobré skutky, rozdávat kolem sebe
úsměv i radost, a to nejen v době vánoční. Za krásnou písničku nebo básničku byly děti odměněny Mikulášem sladkostí a se spokojeností na tvářích
se rozešly domů.
Text a foto Eva SpuRná, Karlštejn

V MUZIKÁLU. Pavel Vítek v muzikálu Mamma Mia.
rok nejvíc, bílé Vánoce.
Máte nějakou oblíbenou vánoční
specialitu, bez níž si svátky nedovedete představit?
Každý rok na Štěpána vařím na kam-

Foto ARCHIV

nech velký kotel husího šouletu, aby
bylo pro návštěvy a kamarády - bez
toho pro mě nejsou Vánoce. Bývá
vynikající a nikdy nezbyde, jen se po
něm zapráší...
Miloslav FRÝDL

Sváteční šoulet s husou podle Pavla Vítka

Suroviny: 1 husa • 2 lžičky soli • 2 lžíce husího sádla nebo oleje • 5 velkých
cibulí • 1 lžíce mleté sladké papriky • 1 lžíce mleté pálivé papriky • 2 hrnky
fazolí • 2 hrnky krup • 5 stroužků česneku • 2 lžičky zázvoru • půl lžičky
mletého pepře • vývar na podlévání
Postup: Husu naporcujte, vetřete do ní na povrchu i uvnitř sůl a opečte ji ze
všech stran na rozehřátém husím sádle nebo oleji. Pak ji vyjměte a na tuku
osmahněte nakrájenou cibuli. Přidejte mletou papriku a dobře promíchejte,
paprikou nešetřete. Do pekáče nebo velkého silnostěnného hrnce dejte husu
i s cibulí, kolem rozložte směs předem namočených fazolí a krup, ochuťte
prolisovaným česnekem a zázvorem, opepřete, podlijte vývarem (můžete použít i vodu a kostku masoxu) a zvolna duste na sporáku nebo v troubě nejméně 2-3 hodiny doměkka. Během dušení či pečení podle potřeby podlévejte.
Nakonec šoulet podle chuti přisolte. Pokud šoulet připravíte podle židovského zvyku v pátek, do oběda příštího dne ho uchovejte teplý ve velmi mírně
vyhřáté troubě, na chalupě možno i pod peřinami.

Fotbalisté z podhradí přezimují na páté pozici
Dílčí spokojenost po polovině letošního ročníku 3. třídy panuje v táboře
fotbalistů Karlštejna. Tým z podhradí drží po podzimní části pátou pozici se ziskem 28 bodů, na druhou (aktuálně postupovou) příčku ztrácí pouhé tři body, na vedoucí Cembrit Beroun pak bodů šest. Výhodou může
být fakt, že na jaře mají Karlštejnští
kromě královodvorského béčka
všechny týmy z čela tabulky doma.

Podzimní výsledky áčka

Nový Jáchymov – Karlštejn 7:5
Karlštejn – Hudlice 3:1
Cembrit Beroun – Karlštejn 4:2
Karlštejn – Olympie Zdice B 2:0
Tetín – Karlštejn 0:2
Karlštejn – Nižbor B 6:1
Svatá – Karlštejn 1:1
Tmaň – Karlštejn 2:6
Karlštejn – Vižina 7:1
Lužce – Karlštejn 0:9
Karlštejn – Vysoký Újezd 4:0
Chodouň – Karlštejn 1:4

Spokojenost s uplynulou částí sezony vyjádřil i kapitán a hrající trenér
Jiří Kučera: „Náš podzimní cíl byl
27 bodů, získali jsme o jeden více,
takže jsme spokojeni. Asi žádný zápas jsme neodehráli úplně ve stoprocentní sestavě, především důležitá
utkání v Jáchymově, na Cembritu a
hlavně s Královým Dvorem. Může
nás mrzet remíza na Svaté. Velkou
váhu má však vítězství v Tetíně. Těší
nás také střelecká produktivita Ondřeje Cajthamla, stabilně dobré výkony letní posily Jiřího Šperla a samozřejmě celkové zlepšení týmu, jak v
disciplíně, tak v týmovém pojetí. Situaci máme v našich rukách i hlavách. S dalšími adepty na vítězství v
soutěži se na jaře utkáme na domácím hřišti. Zimní příprava bude těžká, ale věřím, že ji zvládneme a zlepšení bude razantní.“
Pro Karlštejnské fotbalisty je možná
škoda, že přišla zimní přestávka: závěr podzimu je zastihl ve velmi dob-

ré formě. Střeleckou produktivitu
ovládla zmíněná dvojice CajthamlŠperl, oba se trefili dvanáctkrát.
Tým je po podzimu v dobrém psychickém rozpoložení. Zahájení zim-

ní přípravy plánuje fotbalový Karlštejn na půlku ledna, do té doby mají
hráči čas sbírat síly na zimní dřinu a
následnou stíhací jízdu v jarní části
sezony. Michal ŠAMAN, Karlštejn

ÁČKO. Fotbalové A-mužstvo Karlštejna.

Foto ARCHIV
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rodinná realitní kancelář s 20 letou praxí v okrese
Praha-západ a Beroun

od 17.12.2014 nás najdete na nové adrese:

- široký sortiment služeb v oblasti realit
- komplexní servis prodeje a pronájmu
- osobní a individuální přístup
- bezpečné a seriózní jednání
- dělení a scelování pozemků
- legalizace a zápis staveb do katastru
- stanovení reálné prodejní ceny
- daňová přiznání k nemovitostem a pod.

Karlík, K Třešňovce 1091

www.dd-reality.cz
přijedeme také za Vámi!

Lenka Dvořáková
tel.: 602 266 783
lenka_dvorakova@volny.cz

Petr Dvořák
tel.: 724 036 677
dvorak-real@volny.cz

ESO shopping park Lety
Včetně nájemců: Hobbymarket ESO, Conica zahradní
centrum, KB Contract zahradní technika, Billa - potraviny,
Androméda relaxační studio, Restaurace ESO

Děkuje zákazníkům za projevenou přízeň
v letošním roce a přeje
vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2015!
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Slunce, seno, svinařští mopeďáci...
PŘÍZNIVCI MALÝCH STROJŮ SE BAVILI NA ČTVRTÉM MOPEĎÁCKÉM BÁLE VE SVINAŘÍCH
Mopeďácký bál se konal ve Svinařích. V sobotu 29. 11. se už počtvrté
sešli v hostinci U Lípy příznivci malých strojů ze Svinař i z dalších týmů
- Lochovic, Kublova, Haloun... Návštěva byla velká, sál praskal ve

švech, vyhrávala kapela Huml band.
Nechybělo vystoupení, tentokrát ve
stylu Slunce, seno, svinařští mopeďáci, které se členy moped týmu připravila Alena Veselá. Patří jí dík nejen za nacvičení, ale i přípravu rekvizit a kostýmů. Sklidili zasloužený
potlesk, stejně jako Babi-Orient - vystoupení 7 břišních tanečnic. Hlavně
muži si pak zasoutěžili ve speciálním
lyžování kolem parketu na »lyžích«
pro tři běžce. Nejlepší čas měla trojka manželé Roztočilovi, Michal Kozák. Nechyběla ani bohatá tombola,
po lístcích se jen zaprášilo. IV. mopeďácký bál se opravdu vydařil.
Jana KOZáKOvá, Svinaře

Z našeho kraje

* veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Hlásné Třebaně se koná
18. 12. od 19.00 v České hospodě
Na Růžku.
(ig)
* vánoční písně i koledy z různých
evropských zemí přednese 25. 12. od
16.00 v kostele sv. Václava v Mníšku p/B vokálně-instrumentální soubor Karmína.
(zms)
* Obecní úřad lety bude od 23. 12.
do 2. 1. uzavřen z důvodu čerpání
řádné dovolené a příprav agendy na
přechod do roku 2015.
(bt)
* Soutěže o nejlepší fotoknihu roku
2014 se účastní také dílo letovských
kynologů. Prohlédnout si ji a případně jí poslat svůj hlas můžete do 31.
1. na adrese: http://www.cewe-community.com/galerie-fotoknih/book/10411. alena vaNŽUROvá
* Spolek rodičů, kteří se chtějí aktivně zapojit do života školy a podílet se na jejím rozvoji, vzniká v Řevnicích. Spolek chce také pomáhat
dětem ze sociálně slabších rodin, jež
nemají dost peněz na různé školní
aktivity. Případné dotazy směřujte na
adresu: jiri.kylar@gmail.com. (pef)
* Staršího muže v bezvědomí a navíc v podivně zaparkovaném voze
objevil 6. 12. před svým domem
obyvatel Všenor. „Spolu s policisty
jsme zahájili resuscitaci, ale přes
veškerou snahu se nepodařilo pacienta zachránit,“ uvedl řevnický záchranář Bořek Bulíček. „Muž zřejmě
prodělal masivní infarkt, příčinu
smrti ale určí až pitva,“ dodal. (mif)
* dva muže, kteří řídili pod vlivem
alkoholu, zadrželi 7. 12. v 3.30, resp.
4.19 ráno v Zadní Třebani karlštejnští policisté. V prvním případě byl
hříšníkovi zadržen řidičský průkaz,
ve druhém případě ne - muž za volantem žádný neměl. Policisté s ním
sepsali oznámení o přestupku. (heš)

babi-orient. Jedním ze zlatých hřebů svinařského mopeďáckého bálu bylo
vystoupení břišních tanečnic.
Foto Jana KOZÁKOVÁ

Řevnické myslivce vyhnal z lesa vytrvalý déšť

Řevničtí myslivci pokračovali 6. 12. v soustředěném náporu na černou zvěř.
Počasí bylo velmi nepříznivé. Ráno hustá mlha, celý den pršelo. Lovci byli
v hustém porostu za chvilku promočení, takže hospodář hon skončil po druhé hodině a promočení myslivci se přesunuli do tepla své klubovny, kde je
čekal teplý čaj a pohoštění. Přes všechny překážky byli v těžkém terénu sloveni čtyři divočáci a liška. O třetí hodině zazněly borlice a vzplanuly ohně k
poctě ulovené zvěři. Lovu zdar a nashledanou 20. prosince na další lovecké
akci.
František ŠEdivý, Řevnice

Výtěžek z kalendáře půjde na sportovní halu
V tomto roce se v Černošicích zrodil projekt výstavby nové sportovní haly,
která tu chybí. Jelikož ale výše dotace nepokryje celé náklady (chybělo 10
milionů), shánějí se peníze svépomocí. Díky štědrým sponzorům se podařilo snížit chybějící částku na 2,5 mil., další peníze stále přibývají. Místní
fotografové nafotili se sportovními spolky benefiční kalendář (na snímku),
který se prodává po 200 Kč. Pořadatelé Černošického plesu a Country večera, manželé Farovi, věnovali na sbírku výtěžek z obou akcí. na účet veřejné sbírky 000182-0388063349/0800 přibyla i částka, kterou pražské divadlo akorát vybralo ze vstupného na pohádce Princezna se zlatou hvězdou v černošickém Club Kině. Veškeré informace najdete na stránkách
www.procernosice.cz.
Text a foto Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice

Po brigádě jsme si
pochutnali na guláši

Protože povinné brigády byly produktem minulého režimu, nebývaly
moc populární. nejspíš proto se v
osově dlouhá léta nesvolávaly. až
letos o poslední listopadové sobotě
se v rámci akce Kulový blesk hned
poránu sešli osovští a osovečtí obyvatelé (v nečekaně hojném počtu!),
aby uklidili obec před nadcházející
zimou. Hrabalo se listí, vyřezávaly
se náletové dřeviny, čistily strouhy a
vše ostatní, co bylo v nepořádku.
Pracovalo se opravdu pilně, kolem
hřbitova dokonce ještě po poledni,
takže výsledek stojí za to. Je známá
věc, že když se ruka k ruce vine, tak
se dílo podaří, což se stalo. V osově
bychom ovšem uvítali, kdyby se přivinula i ruka Správy silnic, jejíž práci jsme museli suplovat - silničáře
jsme tu neviděli už hodně dlouho a
příkopy podle toho vypadaly. V hospůdce U Sv. Donátha jsme si nakonec dali vynikající guláš. Další brigáda se plánuje na jaro.
Marie PLECITÁ, Osov

Hasiči zdobili čertovskou metlu
Po podzimním kole celostátní hry
Plamen, kde mladí hasiči ze Zadní
Třebaně příliš úspěšní nebyli, jsme
se zaměřili na vyrábění a sportování.
Do oddílu se připojilo několik mladších předškolních dětí, a tak se jim
program schůzek trochu přizpůsobil. V říjnu děti vyráběly draky –
společně jednoho opravdu velkého a
spoustu malých zápichů do květináčů. Halloween oslavily dlabáním obří dýně a výrobou strašidelných duchů z ubrousků. Několik dnů pak tyto dekorace zdobily naši zbrojnici.
Na začátku listopadu jsme využili
možnost si zasportovat ve společenském domě. Kondici mladí hasiči

zvyšovali překonáváním opičí dráhy
a soutěžením. Na poslední pravidelné schůzce se vyráběly dárky na lednovou výroční valnou hromadu. V
sobotu 29. 11. zakončily děti své letošní snažení Mikulášským putováním po Zadní Třebani. Cestou plnily
úkoly: vyprávěly příběh o betlémské
hvězdě, malovaly obrázky, luštily
křížovku, zpívaly koledy, hledaly
stopy zvířat a zdobily čertovskou
metlu. Za každý splněný úkol dostaly kousek mapy, podle níž doputovaly zpět do pekelně vyzdobené hasičské zbrojnice. Tam na ně čekaly dárky a občerstvení.
Ema Malá,
Mladí hasiči Zadní Třebaň

PoSeZenÍ! Vánoční posezení se
konalo třetí adventní neděli v zadnotřebaňském společenském domě.
Starostka obce Markéta Simanová
předala dárky přítomným šedesátníkům, svojí účastí nás potěšil čestný
občan Zadní třebaně František Šedivý. na kulturním programu zapracovali žáci místní školy i školky.
Zpestřením bylo vystoupení taneční
skupiny Proměny z Řevnic. Děkujeme všem za krásně prožité odpoledne. (pef)
Foto NN M. FRýdL

Auta skončila v příkopu
Řevnice - U několika vážných dopravních nehod zasahovali v uplynulých dnech řevničtí záchranáři.
V noci ze 7. na 8. 12. vyjížděli dvakrát. Po srážce aut na silnici z Letů
na Mořinu zůstali na místě dva zranění. „Jeden z řidičů nadýchal 2,9
promile alkoholu, urážel policisty i
záchranáře a po příjezdu do nemocnice v Motole napadl i naši sestru,“
uvedl záchranář Bořek Bulíček.
Deset minut po návratu z této akce
vyjížděli Řevničtí k další nehodě u
Mořiny. V autě, které skončilo na
boku v poli, byla zaklíněná řidička.
„Po vyproštění jsme ji se středně
těžkým zraněním převezli do hořovické nemocnice. Také zde sehrál
svoji míru zavinění alkohol,“ upřesnil Bulíček. V úterý 9. 12. na silnici
z Řevnic do Mníšku skončila v příkopu sto metrů od sebe dvě auta.
„Byly to dvě samostatné nehody - v
obou případech řidiči nepřizpůsobili jízdu skutečnosti, že je prosinec,
oba byli lehce zranění,“ řekl řevnický zachránář. Na snímku jedna z
»mníšeckých« nehod.
(mif)
Foto Bořek BUlÍČEK
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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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Indiáni žijí pomaleji a stále se usmívají
DOKONČENÍ ZE STRANY 14
S naším poklidným a rozjímavým
pojetím mají tyto svátky málo společného. Štedrý večer se ale i zde tráví v kruhu rodinném. Hlasitě se nechávají bít hodiny a když odbijí půlnoc, přijde tzv. Abrazo de Navidad
(Kristovo obětí) jako znamení jednoty a lásky - ne jen v rodině, ale jako výraz lásky i k přátelům a sousedům. I když v poslední době i sem se
dostává vánoční stromek a dárky. To
přišlo od cizinců, hlavně od početné
německé komunity, která zde žije.
Proč pomáháte právě guatemalským indiánům a ne třeba chudým
potomkům domorodců v Hondurasu, Mexiku či jinde?
Indiánům v Guatemale pomáhám
hlavně proto, že tam žije Dita. Může
všechny naše projekty řídit přímo na
místě. Zná místní lidi, chodí mezi
ně, pracuje s nimi a oni jí důvěřují.
Peníze, které tam posíláme, se neztratí někde v neznámu. Jdou ke konkrétním dětem a rodinám. Líbí se mi,
že místní obyvatelé neberou pomoc
jen s nataženou rukou, ale sami se
aktivně podílejí na práci, vymýšlejí
vlastní projekty a když projekt skončí, pokračují v něm sami. Velkým
hnacím motorem pro mě také je, že

NOVÁ KAMNA. Jeden z indiánů při
stavbě šetrnějších kamen.
Foto Kateřina VĚNEČKOVÁ

obdivuji kulturu, zvyky a zvláštní
náboženství mayských indiánů –
chtěla bych pomoci tuto barevnou a
veselou kulturu zachovat pro nás pro
všechny. Svět není tak velký, abychom si mohli dovolit nechat zaniknout tak krásnou a prastarou kulturu.
Možná někoho napadne, proč nepomáhám českým dětem. S trochou
nadsázky mohu říci, že jsem ve své
profesi pomohla už mnoha dětem u
nás. Také vím, že tady naštěstí žádné
dítě neživoří dlouhodobě tak, jako děti v Guatemale. Tady trpí mnoho dětí
spíš nadbytkem než nedostatkem.
V čem pomoc fondu Ecolibri domorodcům žijícím u Atitlánu spočívá?
Nadační fond Ecolibri rozvíjí práci
dobrovolníků v Guatemale ve třech
hlavních projektech. První - ECOLIBRI CHILD - podporuje školní
vzdělávání dětí z nejchudších rodin.
Náklady na vzdělání, školní pomůcky a dopravu do škol jsou pro chudé
rodiny příliš vysoké. Jeden sponzor
– »adoptivní rodič« zajišťuje denní
školní docházku konkrétnímu dítěti,
jež by jinak nemělo možnost školu
navštěvovat. Dítě si »rodič« vybere
z databáze podle příběhu, který je
mu blízký. Studenti po ukončení
školy mohou podporovat sourozence
i členy rodiny, mohou také pracovat
jako samostatní koordinátoři nadace,
a tím pomáhat celé komunitě.
Na kolik taková »adopce« vyjde?
Jeden student = 7.200 Kč/školní rok.
Hovořila jste o třech projektech...
Druhým z hlavních projektů jsou
KAMNA DO GUATEMALY. Staletí
mayští indiáni používají k vaření a
topení otevřený oheň nebo kamna,
která nemají odvod kouře. Oheň je
uprostřed místnosti, kde rodina žije.
To představuje vážný problém pro
zdraví dětí i celých rodin a také pro
životní prostředí Guatemaly. Často
dochází k popálení obličeje nebo ce-

lého těla dětí, které si kolem ohniště
hrají nebo se učí chodit. Kromě toho
děti vdechují za den tolik dýmu, jako
kdyby vykouřily tři až pět cigaret.
Ženy a děti tráví mnoho času sběrem
dřeva k topení. Nehospodárné pálení
dřeva v ohni má vážný dopad na životní prostředí Guatemaly - ročně
zmizí až 2% lesní plochy. Nová
kamna představují pro indiány možnost vaření, které spojuje tradiční
metodu s modernějším, zdravějším a
šetrnějším vaření. Oheň se rozdělává
v hliněných odolných kamnech, která nejsou přímo na zemi. Kouř je odváděn pozinkovaným komínem z
domku. Využívá se zde hospodárné
technologie, což eliminuje kouř a
smrtící oxid uhelnatý v místnosti.
Používání kamen znamená prodloužení života mayských indiánů, bezpečnější vývoj jejich dětí a spotřebu
dřeva nižší až o 70%. Jedna kamna
spojí sponzory 2.000 Kč.

A třetí projekt?
Projekt ECOLIBRI ORCHESTRA
řeší hudební vzdělávání dětí ve škole
pomocí školního orchestru. Děti mají možnost zapojit se hrou na tradiční nástroj do práce v orchestru. Kromě hudebního vzdělání získávají dovednost pracovat ve skupině a společně zažívat radost z hudby. Náklady na projekt jsou 220 000 Kč, je ale
možné přispět i menší částkou.
Jak konkrétně se do vašich projektů mohou zapojit i obyvatelé dolního Poberouní?
Mohou pomáhat finanční podporou i
dobrovolnickou prací. Spojí se se
mnou a spolu můžeme vybrat konkrétní dítě k »adopci« nebo vymyslíme, kam jinam by darované peníze
mohly přijít. Potřebujeme také lidi,
kteří by nám pomohli s webovými
stránkami, organizací nadačních kulturních akcí, novými nápady a šířením dobré věci. Miloslav FRÝDL

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.)
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Indiáni žijí pomaleji a stále se usmívají
KATEŘINA FILLA VĚNEČKOVÁ Z DOBŘICHOVIC POMÁHÁ POTOMKŮM MAYSKÝCH INDIÁNŮ V GUATEMALE
dobřichovice - Ředitelkou nadačního fondu, jež pomáhá indiánům
v Guatemale, je obyvatelka dobřichovic Kateřina Filla věnEčKová. Pomozte i vy! vyzývá v rozhovoru obyvatele našeho kraje.
Jak se stane obyvatelka Dobřichovic
ředitelkou fondu pomáhajícího
indiánům?
Před čtyřmi lety jsem radikálně změnila život: našla jsem nového partnera, skončila v dosavadním zaměstnání, přestěhovala se z Prahy do Dobřichovic. Osmnáct let jsem učila angličtinu, výchovu ke zdraví a zdravý
životní přístup. Po tak dlouhé době
jsem potřebovala změnu. Hledala
jsem něco, v čem bych si připadala
užitečná a co by mi dávalo smysl. Za
této situace k nám přijela na návštěvu kamarádka Dita Žáková, která už
devět let žije v Guatemale mezi potomky mayských indiánů. Pracuje s
ženami z nejchudších rodin poznamenaných šestatřicet let trvající občanskou válkou a řáděním hurikánu
Stan v roce 2005. Učí je být více samostatné a nezávislé. Když letos přijela do Čech, řekly jsme si, že bychom založily nadační fond v Čechách, abychom mohly pomáhat ještě víc a na oficiální rovině. Tak se
stalo a já najednou jsem ředitelkou
nadačního fondu ECOLIBRI. V této
práci se mi spojily tři roviny, které
mě vždy přitahovaly: práce s dětmi,
láska k cestování a zájem o indiány.
Než jste se ředitelkou fondu stala,
navštívila jste někdy střední Ameriku či přímo Guatemalu?
S manželem jsme projeli část Mexika, Guatemaly a Hondurasu. Přes
Mexiko City ke starobylému městu
Chichen Itza, Oaxacu, města s pest-

se koupali v horkých pramenech uprostřed džungle.
Jaké jsou největší rozdíly mezi Českou republikou a Guatemalou?
V Guatemale se žije pomaleji. Lidé
se zabývají jen tím, jak zařídit, aby
měli co jíst, pít a měli dřevo na topení. Stále se usmívají. Berou život
tak, jak přichází, nespěchají, nestěžují si. Počasí je v průměru stále stejné,
příjemná teplota kolem 25 stupňů, v
období dešťů jsou odpoledne mírné
přepršky. Největším překvapením
pro mě je ten dechberoucí úsměv na
tvářích indiánů a přátelská povaha.
Co nevidět jsou tu Vánoce. Slaví je
indiáni v Guatemale?
V Guatemale Vánoce připomínají
spíše karneval. Bujaré veselí s tanci
a ohňostroji, trvá devět dní.
(mif)
(Dokončení na straně 13)

U JEZERA. Nadace Ecolibri, jíž řídí Kateřina Věnečková (na snímku), pomáhá indiánům žijícím v okolí jezera Atitlán v Guatemale. Foto ARCHIV
robarevnou koloniální architekturou, hippies odpočinout a načerpat onu
do Guatemaly a Hondurasu.
mystickou atmosféru. Do dalších
Co se vám na tomto koutě světa líbí vesnic se dostanete jen lodí. Plavba
ze všeho nejvíc?
po jezeře stojí za to - tedy pokud se
Guatemala a Honduras nejsou tak tu- zrovna nerozběsní vichr Xocomil, v
risticky přeplněné země, tam se mi překladu »vítr, který odnáší hříchy«.
líbilo. V Guatemale mě uchvátilo Nejimpozantnější vesnicí je Santiaměsto Antigua, kde jsou zachovalé go Atitlán, hlavní středisko tzutujilstavby i ruiny z koloniálního období ských Mayů, u kterých je možné poa potkáte tam zajímavé lidi z celého zorovat dodržování starých zvyků i
světa. Potom jezero Atitlán, jež patří tradic otců a dědů. Jedním z nich je
k nejkrásnějším jezerům na světě. V uctívání soch hříšného světce Maxijeho blankytně modré hladině se od- móna, jehož svatyni plné svíček,
ráží trojice sopek San Pedro, Toli- doutníků a alkoholu jsme také našli.
mán a Atitlán. Okolní sopečné svahy V Hondurasu jsme objevili pro mě
obývají po staletí domorodé kmeny. nejzajímavější mayské město Copán,
Výchozím bodem u jezera je městeč- které bylo centrem vědy. V Honduko Panajachel, jež se v posledním rasu jsem se trochu bála, kriminalita
desetiletí stalo domovem cizinců z je tu poměrně vysoká, objevují se i
celého světa - jezdí si sem po vzoru únosy cizinců. Poblíž Copánu jsme

Sport po okolí

* Turnaj amatérů v nohejbalu trojic
se koná 20. 12. od 9.30 v hale za Lidovým domem Řevnice. Startovné
900 Kč/družstvo. Informace na
www.iqouvey.webnode.cz.
(miz)
* Sedmý Špuntťapák pořádají řevničtí házenkáři 20. 12. Jdeme v maskách do hospůdky U Zrzavého paviána v Halounech. Sraz je na hřišti
házené v Řevnicích v 10.00. Vtipná
maska vítána, ale není povinná, zúčastnit se mohou členové i nečlenové.
Štěpánka JanduSová
* 8. ročník turnaje JUNIOR PINGPONG Open 2014 se uskuteční 27.
12. ve Společenském domě Zadní
Třebaň. Prezence od 12.30, zahájení
turnaje ve 13.00. Zveme nejmladší
šestileté hráče i juniory do 18 let věku.
Jaroslava Zavadilová

Loni běhal kolem Berounky Mrazík, letos Šeherezáda
Loni v létě mi zavolala kamarádka,
jestli si nechceme vyzkoušet Tajný
závod. Říkám jí, proč ne, nové výzvy
a dobrodružství máme rádi. Pak
jsem si přečetla detailnější info a
zhrozila se: čekala nás celonoční šifrovací hra!
Výsledky minulých ročníků napovídaly, že to nebude lehký oříšek - do
cíle se dostane v průměru tak pětina
družstev. Hrdost ale zvítězila, a tak
jsme se ocitli na startu tajného závodu Studna. Sešlo se 50 tříčlenných
smíšených družstev a vše vypadalo
na pohodovou noční procházku. To
se změnilo kolem třetí hodiny ranní,
kdy na nás začala padat únava,
umocněná neuvěřitelnou zimou. Vyčerpáním se nám už nikomu nechtělo přemýšlet, bolely nás nohy a byla
nám zima. Byli jsme uprostřed lesa a
jen občasné zablikání čelovek našich

soupeřů napovídalo, že jsme stále ve
hře. Jen pevnou vůlí se nám podařilo vždy šifru vyluštit a dostat se na
další a další stanoviště. S úsvitem se
začal ozývat i vnitřní hlas, jestli
tohle máme zapotřebí a jestli to nemáme zabalit a jet domů. Vždy jsme
se ale v družstvu navzájem podrželi
a hnali se dál. Skončili jsme ve 2 hodiny odpoledne - na nohou jsme byli
16 hodin a ušli okolo 35 km. Dojít do
cíle v limitu se nám ale nepovedlo –
chyběla nám vyřešit jedna šifra,
která by nás nasměrovala na cílové
stanoviště. I tak jsme byli nadšeni a
rozhodli se závod letos jít znovu.
Tentokrát trať vedla z Unhoště přes
Chyňavu do Loděnice. Zase nám byla největším kamarádem čelovka,
největším nepřítelem zima a vyčerpání. Opět jsme si sáhli na dno fyzických i psychických sil. Ale za ten po-

cit to prostě stojí! A dokonce nás to
inspirovalo k uspořádání vlastního
tajného závodu pro naše kamarády.
O poznání lehčího, denního. Cílem
je projít se po našem kraji, poznat
jeho zákoutí a pobavit se. Každý ročník je tematicky zaměřen, vloni to
byla Parodie na Vánoce, letos Zpátky do Pohádky. No a tak jste vloni v
Řevnicích i Třebani mohli potkat
Mrazíka a Marfušu, Ježibabu anebo
bandu čertů. Letos jsme začínali v
Loděnici s cílem v Hostimi. Užaslé
pohledy turistů, kteří na konci listopadu během procházky v lese potka-

jí 130kg Rákosníčka, Perského prince, Šeherezádu nebo Včelí medvídky
trpící nadváhou, byly opravdu zábavné. Tolik žádostí o fotku se mnou
jsem v životě nedostala. Je ovšem
pravda, že na Jů a Hele v lese jen tak
nenarazíte. Do cíle došla všechna
družstva, i když někteří si vinou špatného luštění zašli přes Sv. Jan pod
Skalou. Večer jsme si parádně všichni užili v hospodě U Krobiána, kde
nás paní majitelka hostila výbornými domácími pochutinami, vychlazeným pivečkem a domácí višňovicí.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Obchod, Koloniál, čerpací stanice; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží
Plynbouda; Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod.
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

ZÁVODNÍCI. »Pohádkoví« účastníci tajného závodu, který se na konci listopadu konal v našem kraji.
Foto Lucie BOXANOVÁ

