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Kalendář na rok 2015

s akcemi, které pro vás chystáme

30. prosince 2014 - 26 (638)

Cena výtisku 7 Kč

Pohodový, úspěšný
a ve zdraví i štěstí
prožitý rok 2015 přejí
(nejen) svým čtenářům
Naše noviny
Nechápu, co jsem dělal! napsal
muž, který urážel záchranáře

Řevnice - Tohle zažívají řevničtí záchranáři málokdy! Těsně před vánočními svátky jim dorazil omluvný dopis od muže, kterého vezli 8. 12. do nemocnice a který nadával jim i policistům a dokonce napadl zdravotní sestřičku.
O srážce aut na silnici z Letů na Mořinu jsme
psali v minulých NN. Jeden z řidičů, s největší
pravděpodobností viník nehody, nadýchal 2,9
promile alkoholu. Kdyby jen to - urážel pak muže
zákona i osádku sanitky. „Před svátky se nám omluvil za své chování během ošetřování i převozu,“
uvedl řevnický záchranář Bořek Bulíček. „Napsal, že pokud způsobil nějakou škodu či újmu na
zdraví, je ochoten vše řešit. Prý si velice váží práce záchranářů a vůbec nechápe své jednání,“ dodal Bulíček s tím, že záchranáři omluvu muže,
který bydlí v Hlásné Třebani, přijímají.
(mif)

MATUŠKA V KARLŠTEJNĚ. Oslavy Karlštejnského královského adventu se 21. 12. v podhradí zúčastnil i herec Pavel Zedníček a syn známého zpěváka Waldemar G. Matuška junior. Foto nn M. FrÝDL

Klidné svátky? Ani náhodou!
ŘEVNIČTÍ ZDRAVOTNÍCI MĚLI NA ŠTĚDRÝ DEN O POLOVINU VÍCE VÝJEZDŮ, NEŽ JINDY
Poberouní - Vánoce = svátky klidu? Jak pro koho! Řevničtí záchranáři měli na Štědrý den o polovinu výjezdů více, než jindy. Příliš si
neodpočinuli ani na Hod Boží a na
Štěpána. Do práce museli i hasiči a
policisté.
Řevnická záchranka měla 24. 12. v
pohotovosti jednu posádku navíc.
„Naštěstí - ve srovnání s běžným provozem nám přibylo asi 50 % výjezdů,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulí-

Skauti rozdávali světlo

ček s tím, že u jednoho případu asistovala i policie: „Kvůli pacientovi z
Řevnic intoxikovanému alkoholem a
prášky musel policista až do sanitky!“ Dvakrát na Štědrý den zdravotníci žádali o pomoc hasiče. „Po druhé hodině odpolední bylo nutné vynést muže připojeného na dýchací
přístroj po úzkém schodišti domu v
Řevnicích. Krátce nato jsme přenášeli nepohyblivou těžší ženu z 1. patra domu a po složitém terénu zahrady v Černošicích,“ popsal řevnický
profesionál Pavel Vintera. „Naštěstí
jsme letos nemuseli k žádnému požáru vánočního stromku,“ ulevil si.

Nedlouho po půlnoci 24. 12. vyrážely sanitky z Řevnic k lidem do Dobřichovic a Vonoklas, kteří měli velké
bolesti břicha. „Pravděpodobně udělali dietní chybu,“ řekl Bulíček a dodal, že několik pacientů navštívilo s
teplotami, bolestmi v krku a kašlem
pohotovostní službu v Řevnicích.
Plné ruce práce měli zdravotníci i
další dva sváteční dny. Často vyjížděli k bolestem břicha či žlučníkovým záchvatům. „Zasahovali jsme i
na hradě Karlštejn, kde dítě při prohlídce upadlo ústy na hranu stolu. Po
ošetření jsme ho nechali rodičům,“
uvedl Bulíček. (Dokončení na straně 9)

Gurmánský festival
začne ve Všeradicích

Všeradice - Prohlédnout si pivovary, vinařské sklepy, ochutnat speciality, pobavit se na kulturních akcích.
To vše budou moci návštěvníci premiérového Gurmánského festivalu
Karlštejnska, který začne 17. 1. v
Zámeckém dvoře Všeradice.
Od 10.00 čeká zájemce zabíjačka,
zahraje Kladenská heligonka i kapela Třehusk. „Festival potrvá měsíc a
měl by být svátkem pro vaše chuťové buňky,“ uvedl organizátor Vladimír Glaser. „Gurmáni si budou moci
zahrát celofestivalovou hru, soutěž
Školní palačinka prověří kuchařské
znalosti školáků,“ dodal. Akce vyvrcholí 14. 2. na 26. Poberounském
masopustu v Zadní Třebani. (mif)

Těším se na každý nový koncert i každé nové ráno
Jedním ze symbolů Vánoc je Betlémské světlo, které zajišťují skauti po
celé republice. Doputovalo i do Řevnic - každý si od nás mohl napálit
plamínek na Štědrý den dopoledne.
O světýlko byl opravdu veliký zájem,
přišlo zase o něco více lidí než minulý rok, před Zámečkem vládla skvělá
vánoční atmosféra. Úspěšné vykročení do nového roku přejí skauti!
Šimon Martinec, Bobři, Řevnice

Radotín - Jsme na prahu roku, v
němž kytarový mág, obyvatel Radotína Štěpán Rak oslaví sedmdesáté narozeniny. Jak se těší na
to, co je před ním, a jak prožíval
to, co nechal za sebou?
Jaký byl uplynulý rok 2014 pro
Štěpána raka?
Byl to rok velké a radostné práce na
životním projektu CESTA DO POHÁDKY. Od dětství mne fascinuje
svět pohádek, v němž dobro vítězí a
vše nakonec zachrání Láska. Rozhodl jsem si proto dát k sedmdesátinám dárek v podobě celovečerní

VIRTUOS. Světoznámý kytarista
Štěpán Rak.
Foto arcHiV

svity pro kytaru, v níž se tohoto pohádkového světa dotknu hudebně.
Nebudou chybět slavné pohádkové
příběhy jako Alenka v říši divů, Malý princ a Malá mořská víla, ale ani
takový Strakonický dudák...
Jinak rok »čtrnácky« přinesl dost
změn v běhu světa i v mém životě.
Byl uplynulý rok něčím výjimečný?
co vám udělalo největší radost a co
vás naopak nejvíc zklamalo?
Rok zmíněné »čtrnáctky« přinesl,
stejně jako před sto lety, ohniska
možných válečných konfliktů.
(Dokončení na straně 3)
(mif)
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Nedaří se zatáhnout lidi do dění v obci
„TĚŠÍM SE NA DOKONČENÍ KANALIZACE,“ ŘÍKÁ STARONOVÝ STAROSTA HLÁSNÉ TŘEBANĚ VNISLAV KONVALINKA
Hlásná Třebaň - klidně, rozvážně,
mírně. Tak působí starosta Hlásné
Třebaně Vnislav koNValINka.
»Jeho« obec mu však pod rukama
jen vzkvétá. Nejspíš i proto svůj
post v podzimních komunálních
volbách bez problémů uhájil.
Když se blížily volby, rozhodoval ses
dlouho, zda budeš opět kandidovat?
Ano, rozhodoval jsem se dlouho. Na
jednu stranu pociťuji, že se na obec
valí kupa dalších povinností, výkazů, hlášení... Přibývají problémy se
stavební činností, odstavováním aut,
a tím i bezpečností a nerespektováním zákonů. Vymahatelnost práva je
někdy značně komplikovaná, spojená i s problematickou činností příslušných orgánů. Na druhou stranu
se nám v minulém volebním období
podařilo získat několik dotací na velké investice. Z nich zbývá dokončit
kanalizaci, a to byl také hlavní důvod, proč jsem se nakonec rozhodl
kandidovat. Navíc, nebýt našich
dvou kandidátek, volby by se u nás
ani neuskutečnily, což by mělo negativní vliv na stavbu kanalizace.
Měl jsi jasno v tom, zda se budeš
opět ucházet o post starosty?
Ano, protože si troufám říct, že o
naší kanalizaci vím nejvíc, zahajoval
jsem stavbu, a tím pádem cítil povinnost ji i dotáhnout do konce.
Co se za roky tvého starostování
podle tebe nejvíc povedlo? A na co
naopak pyšný nejsi?
Povedlo se nám zavést do velké části
Třebaně i Rovin vodovod, vystavět
moderní školku pro 50 dětí a nyní
stavíme kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Rozšířili jsme síť
chodníků, zlepšili stav některých
ulic, organizovali jsme kulturní akce, upravili některá veřejná prostranství, dokončili a vyhlásili územní
plán obce, rozšířili veřejné osvětlení,

U KAPLIČKY. Starosta Vnislav Konvalinka při tradičním zpívání koled 23.
prosince u hlásnotřebaňské kapličky.
Foto NN M. FRÝDL
pojmenovali ulice, vydáváme zpra- malá část nedokončené práce.
vodaj atd. Nedaří se nám zatáhnout A jak je z tohoto pohledu sestaveno
více občanů do dění v obci, nedaří se zastupitelstvo stávající?
vytvořit systém sběru odpadů bez Vzhledem k tomu,že nové zastupiznačného nepořádku kolem kontej- telstvo je ze dvou třetin složeno z
nerů, což je ale problém i celostátní. minulého, věřím, že staří členové
Jak bys zhodnotil práci tvých kole- opět pomohou a ti noví přinesou i
gů v minulém zastupitelstvu?
nové nápady, energii a elán.
Každý člen zastupitelstva má své za- Nastaly či nastanou nějaké změny v
městnání a práci v zastupitelstvu práci obecního zastupitelstva, resp.
může věnovat pouze část svého vol- obecního úřadu?
ného času. Myslím, že všichni se po- Velkou změnou je ukončení pracovdle svých možností (někdo více, ně- ního poměru s paní účetní Ilonou
kdo méně) snažili pomoci radou i ru- Gartovou z důvodu odchodu do důkou, abychom splnili to, co jsme si chodu. Hledáme novou účetní i adpředsevzali. V souvislosti se stavba- ministrativní pracovnici a věřím, že
mi byl nárůst práce takový, že já budeme mít ve svém výběru opět
jsem nakonec musel odejít ze zamě- šťastnou ruku, jako naši předchůdci.
stnání. I přesto je před námi ještě Paní Gartová nám bude jistě dobrým

rádcem na začátku práce nové účetní. Bude mít více času, nejen na rodinu, ale i na přípravu vystoupení
Holek v rozpuku, bez nichž si žádnou z našich kulturních akcí nedovedeme představit.
Jaký »plán práce« jste si nastavili
na nadcházející volební období?
Které z akcí či záměrů, jež vás čekají, považuješ za nejdůležitější?
Na prvním místě je dokončení kanalizace a zahájení jejího provozu. Pokud nám to rozpočet dovolí, nebo se
podaří získat další dotace, rádi bychom pokračovali v rozšiřování vodovodních a kanalizačních řadů ve
Třebani i na Rovinách. Dále v úpravě cest, vodotečí, opravě lávky, rozšiřování sítě veřejného osvětlení,
pasportizaci komunikací, veřejného
osvětlení a dopravního značení, protipovodňových úpravách, nakládání
s odpady i dalšími akcemi.
Co podle tebe obyvatele Hlásné Třebaně či Rovin nejvíc trápí a co zastupitelstvo resp. obecní úřad dělá,
aby je to trápit přestalo?
Jako v každé obci je těch trápení
více. U nás je jedním z nich stav
obecních cest. Zastupitelstvo opakovaně výrazně navýšilo finanční prostředky věnované jejich opravě. Ke
konci roku 2015 již budeme mít několik ulic s kompletními inženýskými sítěmi a současně se 100% vlastnictvím pozemků pod nimi.
Na co se v příštím roce nejvíc těšíš?
Samozřejmě na dokončení kanalizace a spuštění jejího provozu. Jistě se
vše podaří, i co se týká podmínek
dotace ze Státního fondu životního
prostředí. A kanalizace bude fungovat k plné spokojenosti nás všech.
Jak jsi oslavil svátky?
Byl jsem doma s rodinou a pokoušel
se alespoň trochu odpočívat.
Miloslav FRÝDl

Koledníci budou posvěcenou křídou psát na dveře domů K+M+B 2015
Od neděle 4. 1. do neděle 11. 1. se v
ulicích obcí a měst opět objeví koledníci Tříkrálové sbírky. Lidé budou moci přispět do jejich úředně zapečetěných pokladniček. Jeden z koledníků bude mít průkaz vydaný
Charitou ČR a rád ho na požádání
předloží. Koledníci na dveře domů
těch, kteří je vlídně přijmou, napíší
posvěcenou křídou zkratku K+M+B
2015, což lze vykládat jako iniciály

Tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar), ale spíše jde o formuli požehnání: Christus masionem benedicat –
Ať Kristus požehná tomuto příbytku. Tříkrálová sbírka bude zahájena
slavností pro veřejnost, která se pod
názvem Viděli jsme jeho hvězdu uskuteční 3. ledna od 16.00 v Sále dr.
Fürsta v Dobřichovicích. Na této akci vystoupí s vánočními zpěvy Oldřiška Musilová a Jana Musilová,

koledy zazpívají děti ze Základní
umělecké školy v Dobřichovicích.
Tříkrálové koledování připomíná
cestu dávných biblických mudrců,
hvězdopravců z Arábie, kteří zpozorovali na nebi kometu a viděli v ní
znamení příchodu prorokovaného
vykupitele. Toužili spatřit ho na vlastní oči, a tak se za zářící hvězdou
vypravili. Tuto událost si křesťané
připomínají vždy 6. ledna, o svátku

Zjevení Páně, neboli Tří králů.
Tříkrálová sbírka, pořádaná každoročně Charitou ČR po celém Česku,
je největším dobrovolnickým projektem u nás. V našem regionu ji organizuje Farní charita Řevnice a její
výtěžek věnuje místním lidem v tíživé životní situaci. Část sbírky bude
poskytnuta na projekty Charity ČR.
Eva VaculíkoVá,
Farní charita Řevnice

Pro autory nejhezčích péefek máme připravené ceny
I tentokrát doputovaly na adresu redakce desítky
přání k Vánocům a do nového roku. Díky za ně!
Stejně jako v minulých letech i letos ta podle nás
nejzajímavější či nejoriginálnější přání vybereme

a oceníme. Stejně jako loni nám až do 15. ledna
můžete kromě PF posílat i originální »silvestrovské« fotky - do soutěže zařadíme také je. Všechny
příspěvky posoudí porota vedená členem redakč-

ní rady NN Josefem Kozákem, vítězové se mohou
těšit na stolní kalendář Folklor 2015, nástěnný
kalendář Karlštejna, triko či celoroční předplatné
Našich novin.
(mif)
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Těším se na každý nový koncert...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Snad lidstvo o těch sto let přece jen
trošku zmoudřelo, i když o tom občas zapochybuji…
Největší radost mi dělá můj první
vnouček Vilémek a zklamalo mne
snad jen to, že umělecká rada Pražského jara, jíž jsem nabízel svůj narozeninový koncert v příštím roce,
mou nabídku zamítla... Ale jsou jiné
festivaly, na něž se těším.
Často sdílíte pódium se svým synem, také kytaristou Janem Matějem. Máte mu, co se muzicírování
týče, ještě co poradit? A nechá si od
tatínka radit?
Matěj je skvělý muzikant a rád s ním
účinkuji. Jeho virtuózní (a často téměř nehratelné) úpravy Jaroslava
Ježka, Karla Kmocha ale i Johana
Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka či Bedřicha Smetany, stojí opravdu za poslech. Nicméně rád zmiňuji
i Matějovy písničky plné poezie a
hudebních nápadů. Obě CD - ať už
Ježkovy WVOČI nebo Jenom ty jednoduché věci rád čas od času poslouchám sám. A když to pak na pódiu
rozjedeme naplno spolu, tak to opravdu jiskry létají...
Sváteční čas v samotném závěru roku jste trávil na koncertech. Budete
na některý z nich vzpomínat raději,
než na ty ostatní?
Všechny koncerty, ať už benefiční či
ostatní, mají pro mne stejnou váhu.
Nicméně mám - li vybrat jedno nejlepší (jak radí Komenský), pak je to
asi naše představení s životní rolí
Freda Strejčka Tulák po hvězdách.
Do této kategorie však patří i vánoční koncert v totálně vymrzlém kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě na Šumavě a koncerty s Matějem.
Je nějaké místo, kam se s kytarou
vracíte obzvláště rád?
Vždycky se nejraděj vracím domů,
do naší krásné země České - ať už to
jsou Čechy, Morava či Slezsko. Moc
rád vždy znovu a znovu zavítám pod
Horu Matky Boží v Dolní Hedeči u
Králíků, kde mám mnoho skvělých
přátel a kde také s radostí vystupuji
na charitativních akcích - v báječné
Chalupě u pramene manželů Podzimkových či na Novočních koncertech v králickém kostele.
Co vás čeká v nadcházejícím roce,
na co se nejvíc těšíte?
Čekají mne především koncerty s
vysněným projektem Cesta do pohádky, nové pořady s Alfredem St-

ŠŤASTNÝ DĚDEČEK. Co dělá Štěpánu Rakovi největší radost? Jeho první
vnouček Vilém.
Foto ARCHIV

rejčkem i synem Matějem, hodně
cestování a tudíž i setkávání s dalšími lidmi. Těším se nejen na každý
nový koncert, ale i na každé nové ráno a každý nový den. Vlastně se těším z každého okamžiku a pracuji na
tom, abych se uměl radovat i z těch
nejmenších a zdánlivě nepodstatných maličkostí
Zabýváte se také astrologií - jaký
bude rok 2015 z hlediska astrologického? Na co se máme těšit, čeho se
máme bát?
Děkuji především svému drahému
panu profesoru Štěpánu Urbanovi jednak za to, že mne připravil na dráhu umělecké tvorby a jednak za to,
že mi otevřel netušené prostory inspirace oněch věcí »mezi nebem a zemí«. Astrologie a vůbec všechny ty
tak zvané tajné vědy mu nesloužily
nikdy k výdělečné činnosti ani reklamě, nýbrž jako velký inspirační zdroj. Proto jsem také, pochopiv smysl
těchto věcí, zkomponoval celovečerní pořad písní a balad věnovaný znamením Zvěrokruhu, jenž je i součástí mých víkendových seminářů kytaroterapie.
NIKDY, jak mne učil pan profesor,
by si člověk neměl osobovat právo
na vševědoucnost. To pro mne znamená také to, neosobovat si právo na
předpovídání budoucnosti.
Budoucnost se tedy podle vás předpovědět nedá?
Někteří lidé tímto darem nadáni
jsou. Patří k nim manželka pana profesora Urbana Jaroslava. Už na konci šedesátých a na počátku sedmdesátých let minulého století hovořila o
pádu Berlínské zdi či rozpadu Československa. V listopadu 1969 předpověděla, že za dvacet (!) let přijdou
naše děti s květinami v rukou a vyhrajou to za nás. S dodatkem, že ani
pak to nebude lehké...
Jaký je váš pohled na věci, děje,
které nás čekají?
Vždy platí totéž. Věci se dějí ve vyšší režii, leč byli jsme obdařeni veledarem svobodné vůle, jenž nám právě v začínajícím roce »svéhlavé«
patnáctky může být v mnoha ohledech nápomocen.
Přeji všem hodně velkých radostí i z
maličkostí, hromadu klidu, míru a
pohody, plnou náruč zdraví, a k tomu tu ještě docela maličkou, přesto
však nadevše důležitou - kapičku
štěstí!
Miloslav FRÝDL

V příštím roce bychom se měli více otevřít okolnímu světu
Svůj pohled na rok 2015 sepsal Štěpán RAK v
obsáhlém příspěvku pro lednové vydání časopisu Meduňka. Vybrané pasáže s vědomím
autora i redakce časopisu přetiskujeme. (NN)
Každý z nás byl při svém narození obdarován
kouzlem a mocí svobodné vůle. Nejinak tomu je se
zrodem nového roku. S prvním okamžikem nového
roku se vždy rodíme znovu a znovu, abychom během něho svou svobodnou vůlí pomáhali sobě i
druhým k naplnění snů a tužeb. První vteřina nového roku nám podobně jako okamžik našeho narození poskytuje velké možnosti, jichž je nám dáno
využít...
Na počátku nového roku bychom se měli sami na
sebe konečně podívat očima druhých. Neuškodí,
když přijmeme možnost, že druzí, s nimiž nám bude dáno se stýkat, mohou být velmi nekonformní,
svobodomyslní, ale i výbušní lidé, kteří si mohou
svou cestu klestit svéhlavě doslova hlava nehlava.
Přitom se však tak můžeme jevit i my jim...

V příštím roce bychom se měli více otevřít světu a
odtabuizovat své vnitřní bloky – v tom pro nás rok
2015 může znamenat velkou zkoušku. Ale právě
takové zkoušky jsou tím nejcennějším darem, jímž
moudrý vesmír probouzí k činnosti naši svobodnou vůli...
Zatímco Saturnem signovaný druhý dům ve Štíru
upozorňuje na Ježíšova slova, abychom si neukládali své poklady na zemi, kde rez žere a zloděj
krade, nýbrž na nebi, kde nic podobného nehrozí,
mocnou Lunou obsazený osmý dům v Býku radí
povznést i pozemské statky do nebeských výšin.
Neznamená to uctívání majetku, nýbrž to, abychom se k těmto věcem naučili chovat s náležitou
úctou a pokorou, aby sny a touhy do těchto hodnot vložené sloužily ku pomoci a naplnění...
Učme se přát si věci ze srdce, věřit konečně oněm,
třeba chceme-li andělským silám a také tomu, že
dokud žijeme, není nic ztraceno, jak to téměř na
smrtelném loži řekl Jaroslav Foglar...

Důležitými daty jsou ta, kde je součtem celého data vibrační číslo tři. Jsou to na příklad 3. 1. 2015
(3+1+2+0+1+5=12 a sčítáme dál 1+2=3), 12. 1.,
21. 1. , 30 .1. atd. Tato data mají zvláštní moc nás
nutkat k dosažení toho či onoho, a to zpravidla ve
chvíli, kdy pro to nebývají ty nejlepší podmínky.
Nejlépe je nechat věcem v dobré víře volný průchod a netlačit na pilu...
Pozornost bude také moudré věnovat datům, v
nichž bude v příštím roce součet dne a měsíce
devítka, např. 8. 1., 17. 1., 26. 1., 7. 2., 16. 2., 25.
2. atd. Zvláštní roli může sehrát i 9. 9. Jednak proto, že doplňuje číselně nezaplněnou duchovní linii
dne vstupu do nového roku, a jednak pro velkou
duchovní sílu devítek jdoucích po sobě...
1. 1. 2015 dává celkový součet jedna. Hledejme a
ještě lépe nacházejme tedy svou Jedničku, své
pravé Já. To je přece úkol krásný a důstojný.
Přeji nám všem krásný a hojný rok!
Štěpán RAK, Radotín
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V Řevnicích zazněla tibetská opera
DO ZDEJŠÍ ČAJOVNY ZAVÍTALI TIBEŤANÉ, ESKYMÁK HIVSHU I ZNÁMÝ HEREC JAROSLAV DUŠEK
Skutečný Inuita (eskymák) Hivshu
podruhé zavítal do řevnické čajovny
Cherubín a vyprávěl návštěvníkům o
životě Inuitů. Barvitě popsal úchvatnou polární noc, která v Grónsku trvá
půl roku. Často na nebi »tančí« barevné závoje polární záře. Slunce nevychází, je jakési modrošero. Opakem polární noci je polární den, který také trvá půl roku. V této době
Slunce nezapadá pod horizont, svítí
24 hodin nad obzorem. Noční slunce
umí zbarvit plující ledové hory do
neskutečně nádherných barev.
Poté Hivshu tradičním způsobem s
bubínkem místním dětem odvyprávěl starou inuitskou pohádku o ženě
Medvědici.
Řevnická čajovna také již poněkolikáté hostila známého herce Jaroslava
Duška. Řeč byla - mimo obvyklou
opičí kapitolu - o nazírání na způsob
stravování, které je v současné době
v módě. Dle Jardy nejde jen o to, co
jíte, ale též o to, co u toho cítíte nebo

a s radostí, to je dobrý předpoklad
zdraví a štěstí.
Třetí zajímavou akcí v naší čajovně
byl Tibetský večírek. Tibeťané přijeli na pozvání české komunity Dzogchenu (tibetského budhismu) z dzogchenového kláštera Merigar v Itálii.
Po příjezdu se začalo vařit, zpívat,
tancovat, ochutnali jsme tradiční tibetskou polévku s domácími nudlemi, tibetský čaj se solí s máslem a
nakonec i Tsampu - mletou mouku s
čajem. K tomu všemu jsme slyšeli tibetskou operu spojenou s rituálem
obětin pro lokální božstva.
Jan CHerubÍn, Řevnice

Tipy NN

OCHUTNEJTE. Návštěvníci Tibetského večírku ochutnali tradiční polévku,
čaj se solí i mletou mouku s čajem.
Foto Jan CHERUBÍN
myslíte. Pokud například budete jíst údajně zdravý, moc vám to nepros odporem květák, jen proto, že je spěje. Vše je potřeba dělat nenuceně

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
KINO ŘEVNICE

2. 1. 20.00 LEVIATAN
3. 1. 15.30 TŘI BRATŘI
3. 1. 17.30 HOBIT: Bitva pěti armád
3. 1. 20.00 CO JSME KOMU UDĚLALI?
7. 1. 20.00 PŘÍBĚH MARIE
9. 1. 20.00 EXODUS: Bohové a králové
10. 1. 15.30 PADDINGTON
10. 1. 17.30 HOBIT: Bitva pěti armád
10. 1. 20.00 HODINOVÝ MANŽEL
14. 1. 20.00 DVA DNY, JEDNA NOC
16. 1. 20.00 MILUJ SOUSEDA SVÉHO
17. 1. 15.30 DŮM KOUZEL
17. 1. 17.30 INTERSTELLAR
17. 1. 20.00 FOTOGRAF

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
30. 12. 15.30 HOBIT: Bitva pěti armád
30. 12. 18.30 HODINOVÝ MANŽEL
1. 1. 18.30 BURÁCENÍ
2. 1. 17.30 CO JSME KOMU UDĚLALI?
2. 1. 20.00 EXODUS: Bohové a králové
3. 1. 15.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
3. 1. 17.30 BURÁCENÍ
3. 1. 20.00 EXODUS: Bohové a králové
4. 1. 15.30 PADDINGTON
4. 1. 17.30 EXODUS: Bohové a králové
4. 1. 20.30 BURÁCENÍ
5. 1. 18.30 BURÁCENÍ
6. 1. 17.30 EXODUS: Bohové a králové
6. 1. 20.30 DVA DNY, JEDNA NOC
7. 1. 13.45 DŮM KOUZEL
7. 1. 18.30 HOBIT: Bitva pěti armád
8. 1. 15.30 JAK JSME HRÁLI ČÁRU
8. 1. 17.30 HOBIT: Bitva pěti armád
8. 1. 20.30 FOTOGRAF
9. 1. 17.30 MILUJ SOUSEDA SVÉHO
9. 1. 20.00 FOTOGRAF
10. 1. 15.30 TŘI BRATŘI
10. 1. 17.30 FOTOGRAF
10. 1. 20.15 MILUJ SOUSEDA SVÉHO
11. 1. 15.30 KRÁTKÉ POHÁDKY
11. 1. 17.30 MILUJ SOUSEDA SVÉHO
11. 1. 20.00 FOTOGRAF

CaBiNET vE viNÁrNĚ. Dámská vokální skupina Cabinet vystoupila před
svátky v dobřichovické vinárně U Karoliny. v neděli 4. 1. Cabinet zazpívá
v pražském kostele sv. Jana Křtitele Na prádle. Foto Ondřej NOVÁČEK

Kapela se uhnízdila pod pódiem
V sobotu 20. prosince se v Lidovém
domě Řevnice konal Poslední rockový mejdan letošního roku. Téměř
200 návštěvníků bavila celý večer
skoro již tradiční trojice kapel.
Vánoční stromek a dárky v podobě
tomboly nenechaly nikoho na pochybách, že svátky klidu jsou za
dveřmi. Nad hlavami visela maskovací síť a kapela se neobvykle zahnízdila na parketu pod pódiem.
Punkem rozezněli sál Daily Coffee a
večírek se mohl rozjet. V neutuchajícím tempu pokračoval Beaton, kte-

rý vystřídali mladí z SCB. To už byl
parket plný. Veliké ovace si vysloužil hit Vosího Hnízda Bohumil v podání Radka »Hadráka« Kunce, kterého doprovázel Libor Chvojka (Vosí Hnízdo) a pánové z Beatonu. Poslední tóny dozněly kolem jedné hodiny ranní. Děkuji Kamontovi, že
připravil pro nás pro všechny další z
báječných večerů, a Jardovi Černému za neúnavnou dokumentaci.
V novém roce přeji všem pevné zdraví a nám ať to pořád hraje!
Terezie Červená, Řevnice

Černošické Club Kino
zahájí provoz 7. února

KINO RADOTÍN
Do 5. 1. kino nepromítá.

6. 1. 17.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
6. 1. 20.00 MODELKY S. R. O.
7. 1. 17.30 BURÁCENÍ
7. 1. 20.00 SAINT LAURENT
8. 1. 17.30 SEDMÝ SYN
8. 1. 20.00 RALUCA
9. 1. 17.30 PADINGTON
9. 1. 20.00 EXODUS: Bohové a králové
10. 1. 17.30 NOC V MUZEU: Tajemství
hrobky
10. 1. 20.00 LANG LANG - záznam klavírního recitálu čínského pianisty
13. 1. 17.30 VČELKA MÁJA
13. 1. 20.00 VELKOLEPÉ MUZEUM
14. 1. 17.30 SAINT LAURENT

* Předčasného Silvestra se můžete
zúčastnit 30. 12. od 17.00 na náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy.
Čeká vás tombola, hudba, sváteční
slovo i slavnostní ohňostroj s hudbou. Na konec zazní hymna. (min)
* Jesličky budou vystaveny 1. 1. od
15.00 do 16.30 v kostele sv. Václava
Všenory. Jesličky byly instalovány v
roce 1950 P. Františkem Burianem. Na desce je umístěno 19 postav: sv. Josef s Marií a Ježíškem uloženým v jesličkách, pastýři, mudrci,
ponocný, nechybí slon, velbloud,
kůň...
Alena SAHánKOvá
* vánoční setkání seniorů se uskuteční 2. 1. od 15.00 na faře v Řevnicích. Přijďte si popovídat a zazpívat
koledy!
robert HAnAČÍK
* novoroční koncert uskupení Two
voices se v Zámečku Řevnice koná
9. 1. od 19.00. veronika STArá
* rocková skupina Abraxas zahraje 9. 1. od 19.00 v sále Kulturního
střediska U Koruny Radotín. (dar)
* Pohádky Staré Prahy v podání
Divadla matky Vackové můžete vidět 10. 1. od 15.00 v sále Kulturního
střediska U Koruny Radotín. (dar)
* Prodejní výstava obrazů, hodin i
zrcadel výtvarnice Lucie Martiškové je v Modrém domečku Řevnice
přístupná do 12. 1.
(mah)
* Divadelní představení studia
Rachtámiblatník s názvem Vše o ženách je na programu Kulturního střediska U Koruny Radotín 15. 1. od
19.00 hodin.
Dana rADOvá
* Dětský maškarní bál se koná 17.
ledna od 16 do 18.00 v malém sále
sokolovny Dobřichovice.
(dil)
* nedělní čtení pro děti od 5 do 10
let pořádá obecní knihovna Lety 18.
1. od 14.00 do 16.00.
(skl)
* výstava Svět mechanické hudby
aneb Zlaté časy automatofonů je do
9. 3. k vidění v Muzeu Českého krasu Beroun.
(pap)

CapriCCiO v prazE. Dětský pěvecký sbor Capriccio z Řevnic byl podruhé hostem zpěváka pavla vítka na jeho koncertě vánoční přání, který
se konal v pražském Divadle Kalich. Děti pod vedením sbormistryně Martiny Klimtové předvedly ohromné nadšení a nasazení - byl to nezapomenutelný zážitek.
Text a foto Romana SOKOLOVÁ, Zadní Třebaň

Mimo provoz bude až do 6. února
černošické Club Kino. Během rozsáhlé rekonstrukce bude obnoven a
opraven interiér, kuchyňské prostory, vzduchotechnika, zázemí pro
účinkující, zvukové i světelné vybavení a části exteriéru budovy. Nový
provozovatel kromě rekonstrukce
chystá programové novinky v oblasti hudební a divadelní produkce i
nové akce zaměřené na dětské diváky a posluchače. provoz bude obnoven 7. února velkou zahajovací akcí.
Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice
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Přeji všem zdraví,
úspěchy a toleranci!
Máme za s sebou nejkrásnější svátky v roce a teď stojíme na začátku nového roku. Většina z nás se ohlédne a
bilancuje, ale také s očekáváním vzhlíží, co nového nás v nastávajícím roce čeká. Dáváme si předsevzetí, jak v
osobním, tak profesním životě. Proto
bych vám chtěl popřát do nového roku 2015 mnoho zdraví, úspěchů v
pracovním i osobním životě, tolerance a také empatie - abychom měli pochopení jeden pro druhého a našli si
čas na přátelské setkání v této uspěchané době. V tomto duchu bychom
měli jít příkladem svým dětem. Potom
si snad uvědomíme, že je potřeba se
rozhlížet okolo sebe, jak a v jakém
prostředí žijeme. Pořádek nekončí u
plotů našich domů - chceme přece,
aby naše vesnice byla nejen funkční,
ale i na pohled krásná pro nás i naše
děti, které budou vyrůstat v krásném
prostředí. Zamysleme se nad touto
myšlenkou a zkusme společnými silami tento stav zlepšit.
Roman ŠPALEK, starosta Všeradic

Nový rok rozdá 365 nových karet
BOHUMIL STIBAL: RÁD SE S VÁMI POTKÁM NA NAŠICH AKCÍCH!
Ježíšek rozdal všechny své dárky a věřím, že
srdce každého z vás našlo pod stromečkem ten
svůj kousek překvapení, radosti i štěstí. Právě v
tom je čas vánoční naprosto neopakovatelný - za
rok budeme v duchu očekávat jiné dárky i naše
přání budou nepochybně trochu odlišná.
Nyní, když jsme takto vnitřně potěšeni vstoupili
do posledního týdne roku 2014 a zároveň prvního

Prohlédli si starodávné jesličky

týdne roku 2015, snažme se s větším nadhledem,
než dosud, rekapitulovat uplynulé období a spřádat svoje plány do budoucnosti. Všichni v sobě
máme alespoň malý pocit uspokojení z toho, co se
nám v uplynulém roce podařilo. Právě tento pocit
si při stanovení osobních úkolů na rok, který právě začíná, nenechte zatlačit do pozadí něčím, co
jste nestihli, něčím, co se nepodařilo. Vezměme to
tak, že co se nepodařilo letos, podaří se příští rok,
ale musíme na tom trochu víc zapracovat.
Přeji vám všem, aby nejen na Silvestra převládl
pocit uspokojení nad prožitým rokem a nad prací,
která se vám podařila. Nenechte si pokazit závěr
starého a vstup do nového roku drobnými neúspěchy a malými prohrami. Vždyť nový rok 2015
rozdá zase nových 365 karet, a s tím se již nechá
něco slušného uhrát. Hrajte však poctivě a uvážlivě! Děkuji všem spoluobčanům, všem návštěvníkům všeradického Zámeckého dvora za uplynulý
rok. Do toho nadcházejícího roku přeji všem
mnoho štěstí, osobní pohody a zdraví. Ať se každému daří plnit si svá přání. Rád se s vámi zase
potkám na našich společných akcích. Nechystáme jich málo...
Bohumil STIBAL, Všeradice

TURNAJ V MINIGOLFU. Druhý svátek vánoční
byl ve Všeradicích ve znamení sportu. Na vzorně
připraveném hřišti se konal IV. ročník vánočního
minigolfového turnaje. V 15.30 vyhlásil ředitel
soutěže Bohumil Stibal výsledky: 1. místo obsadil
Pavel Červený, druzí byli Marek Peťovský a Veronika Červená, třetí Lukáš Červený. Poté všichni při dobrém jídle a pití poseděli v zámecké restauraci. Všichni jsme si užili příjemné odpoledne
v příjemné společnosti; věřím, že příští rok se ve
stejném čase sejdeme znovu a bude nás ještě více.
Text a foto Lenka STIBALOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje

* Rozhledna na Studeném vrchu nad Malým
Chlumcem bude otevřena 1. 1. od 10 do 16.00.
Občerstvení je zajištěno přímo ve věži.
(ak)
* Pouhých 30 diváků zhlédlo 20. 12. ve Všeradicích vánoční hru Narození Krista v podání divadelního souboru Skalka z Obecnice. Krásné
představení mělo spád a příjemný humor, který
prostupoval celým dějem i s ohledem na vážnost
tématu. Každý, kdo se nedostavil, přišel o příjemné zpestření předvánočního ruchu. Je škoda,
že lidé si nenajdou chvilku na odreagování - můžeme to vidět i na jiných akcích, které pořádáme.
Příští rok u nás ochotníci vystoupí znovu s nějakou novou hrou.
Veronika ČeRVeNÁ

Vižinští s místními muzikanty zpívali koledy
Děti ze základní a mateřské školy v Osově už tradičně přicházejí poslední vyučovací den před vánočními prázdninami do kostela v Osově prohlédnout si starodávné dřevěné jesličky. Je zřejmé, že učitelky dbají na jejich celkový rozhled až na výjimky všechny děti včetně těch úplně nejmenších znají biblický příběh a jména postav,
které v něm hrají základní roli. Také znají koledy
i vánoční písničky a u betlému si je také zazpívaly. Ty nejstarší letos vyšly na kůr a v krásné akustice osovského kostela zněly jejich hlasy nádherně. Starší děti dokonce skvěle zvládly i anglicky
zpívanou píseň Merry Christmas.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Na sklonku roku 2014 se Vižinští opět přidali k
akci Česko zpívá koledy. U obecního úřadu se sešli obyvatelé Vižiny i přespolní, kteří si s místními muzikanty zazpívali koledy. Na začátku
všechny přivítal nový starosta Pavel Průcha. Děti
pak se zapálenými prskavkami obestoupily vánoční stromek u úřadu, prodávaly výrobky, které
dělaly na schůzce hasičů, zpívaly a těšily se na
rozsvícení vánočního stromku. Podával se čaj,
dospěláci ho dostávali vylepšený o zahřívadlo, i
když to nebylo až tak nutné. Setkání u stromku,
který se v závěru akce rozsvítil, bylo příjemné,
milé a vánoční.
Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Miloš DOLANSKÝ
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Máme psa, furt slintá! svěřovaly se děti
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 33)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulých dílech vyprávěla o návratu z
pracovního pobytu v Etiopii. (NN)
Od ředitelky slivenecké mateřské
školy Boženky Novákovou jsem se
dozvěděla, že jedna paní učitelka odchází jinam a druhá půjde na mateřskou dovolenou. Uvažovaly tedy,
kdo by se hodil do jejich kolektivu a
rozhodly se pro mne. Mělo to několik výhod: nemusela jsem dojíždět,
naše děti byly již odrostlejší (Terezce bylo deset, Jirkovi třináct) a také
práce na směny měla výhody. Při
ranní směně bych odešla z domova
dříve, než děti, a vrátila bych se zpět
před jejich návratem ze školy. Při
odpolední bych je vyprovodila z domu a vrátila bych se kolem páté odpolední. Kdyby děti něco potřebovaly, mohly by zajít za mnou do školky, měly to pět minut chůze. Bylo
ale třeba doplnit si vzdělání, které
končilo maturitou na Pedagogické
škole v Praze. Dlouho jsem se nerozmýšlela a řekla jsem, že to zkusím.
Myslela jsem si, že to ve školce pár
let vydržím, než moje děti ukončí
povinnou školní docházku a že se
potom vrátím zpátky do SZN. Brzy
jsem ale poznala, že školka je to nej-

SPISOVATELKA. Autorka pamětí Anna Vraná.
Foto NN M. FRÝDL
lepší, co jsem si mohla vybrat. Mat- do pracovní náplně učitelky. Není to
eřinka má spoustu výhod: je tam ko- krása? Kde jinde by si mohl člověk
lektiv, který dbá o to, aby se tam dě- pohrát a pobavit se za peníze? Do
tem líbilo; kde se líbí dětem, tam pracovní doby se počítal i čas oběda
jsou spokojeni i dospělí. S dětmi se a hry na pískovišti.
chodí na čerstvý vzduch na zahradu, Doplnila jsem si vzdělání studiem na
na procházky po okolí a všechny pedagogické škole, kde jsem poznačinnosti, jako hry, pohádky a sporto- la řadu milých lidí, studentů i profevání s ohledem na dětský věk patří sorů. S prací mi pomáhaly kolegyně

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ

na 1. pololetí roku 2015
Naše noviny upozorňují abonenty, že číslo 26/14 je poslední, které mají
předplacené. 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.

z MŠ, jednalo se hlavně o přípravu
měsíčních plánů pro činnost s dětmi,
tak, aby byla zastoupena Rozumová
výchova, Jazyková výchova, Literární výchova, Výtvarná výchova,
Tělesná výchova, Hudební výchova
a Matematické představy. Tak se kupříkladu daří splnit požadavky Literární výchovy, když děti vyslechnou
básničku o pejskovi:
Já mám doma pejska,
nosík se mu blejská.
Když ho nechám samotného,
ono se mu stejská.
Když ho vezmu s sebou,
nožičky ho zebou.
Já mu říkám Nenaříkej,
vždyť jsem tady s tebou!
Dětem se básnička líbí, vyslechnou
ji a brzy ji umí nazpaměť. Dostanou
papíry i pastelky a namalují si pejska
(Výtvarná výchova). Dále si povídáme o pejskovi - čím se živí, kde spí,
jak se o pejska staráme, zkušenosti z
rodin, kde mají pejska, (Rozumová
výchova) a každé dítě se rádo pochlubí tím, co jeho čtyřnohý kamarád dovede. Dozvěděla jsem se toho
spoustu: „Máme doma pca, jmenuje
se Lekca a furt slintá!“ - „Pes je na
kosti a na hlídání.“ - „Pes je potřeba, když maminka dá děťátkovi papání, tak to dá psovi!“ (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

výroba a tisk
dopisních obálek
www.frances.cz

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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Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

JESLIČKY A JEŽÍŠEK. V jesličkách, které byly letos na liteňském adventu také k vidění, dokonce ležel živý »Ježíšek«.

13/2014 (38)

Foto Hana LUKEŠOVÁ

Při přípravě adventu se podařilo spojit síly
NÁVŠTĚVNÍKY POTĚŠILO VYSTOUPENÍ ŠKOLY, ŠKOLKY, »ZUŠKY« I DOMEČKU HOŘOVICE
V neděli 30. listopadu měli obyvatelé Litně možnost prožít již počtvrté
začátek adventu (doba zklidnění,
rozjímání a dobročinnosti) při Rozsvícení vánočního stromu s vánočními trhy. Od 15 hodin bylo možné na
prostranství před školou zakoupit
sladkosti a adventní věnce od paní
Kosové, výrobky žáků místní ZŠ,
vánoční výzdobu a dekoraci od Martiny Eberleinové, sýry z Farmy Homolka, kremrole od paní Moravcové, vánoční výrobky od sl. Palkové a
sl. Bidšovské nebo si v koutku Domečku Hořovice vyrobit vánoční ozdobu na stromeček (pod vedením
Ivy Nedbalové), případně nazdobit
perníček (pod vedením Katky
Kellerové).

V 16 hodin pak starosta Litně Miroslav Horák a ředitelka místní ZŠ F.
J. Řezáče Věra Horká přivítali přítomné a zahájili program na pódiu.
To bylo oproti minulým rokům vyvýšené, takže návštěvníci díky tomu
i díky ozvučení mohli zhlédnout připravená vystoupení našich ratolestí s
větším komfortem.
Po dojemném pásmu místní mateřské školy (písně, básně, tanec), se
představila první třída ZŠ, která pod
vedením učitelky Lenky Říhové zazpívala několik písní v angličtině.
Hned poté následovalo pásmo básní
a písní, které pod bedlivým dohledem ředitelky Věry Horké předvedli
žáci 4. a 5. třídy (hrající s učitelkou
Dvořákovou). Pár minut poté jsme

přivítali vystoupení Schola musica
Stella maris – Soukromou základní
uměleckou školu, která s místní školou již několik let spolupracuje.
Předvedla vánoční písně v doprovodu na hudební nástroje. Celý program, moderovaný Anežkou Krutskou pak byl zakončen vystoupeními zájmového kroužku Tumbao Domečku Hořovice.
Je více než dobře, že se po »bouřlivějším« období podařilo v Litni spojit síly a ve spolupráci Městyse Liteň, SDH Liteň, Nová Liteň, Domečku Hořovice, ZŠ F. J. Řezáče,
MŠ Liteň, Johnny servis... se opět
sejít a uspořádat tuto akci. Potěšitelné je i to, že do stavění, akce samotné nebo bourání – ať už aktivně nebo

Návštěvníci akademie byli štědří, vybraly se tisíce
V liteňské základní škole se i letos poslední čtvrtek před
Vánoci konala tradiční vánoční akademie. Ač počasí
předvánoční náladu nepodpořilo, sešli jsme se v podve-

KOČKY V KINĚ. Liteňské školačky převlečené za kočky na vánoční akademii.
Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

čer 18. prosince v liteňském kině v hojném počtu a společně jsme se začali na Vánoce těšit.
V roli pořadatelů a moderátorů se opět předvedli žáci
9. třídy, kteří nejen moderovali, ale také se představili
ve třech scénkách motivovaných průběhem Štědrého
dne v rodině. V prvním vstupu jsme byli svědky vstávání a snídaně, pak jsme téměř poobědvali, na závěr byla
samozřejmě štědrovečerní večeře s rozdáváním dárků.
V podání deváťáků nechyběl ani společný tanec a vystoupení hudební skupiny.
Během večera se na pódiu vystřídaly děti ze všech ročníků prvního stupně. Publikum reagovalo nadšeně, vystoupení se velmi vydařila. Zaujala všechna vystoupení,
potlesk publika byl pro všechny účinkující tou největší
odměnou. Jsme rádi, že se vánoční akademie naší školy
stala tradičním zastavením v předvánočním čase, místem setkání rodičů, absolventů naší školy a občanů
Litně i dalších vesnic v našem okolí.
Děkujeme návštěvníkům za štědré dobrovolné příspěvky, celkem se vybralo více než 14 tisíc korun. Peníze byly odevzdány Klubu přátel školy a budou použity ve
prospěch našich žáků. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

jen »dohledem/přítomností« – se zapojilo i několik obecních zastupitelů
(Miroslav Horák, Jiří Hrách, Filip
Kaštánek, Šárka Marcínová, Lukáš
Műnzberger, Miroslav Slanec, Jiří
Vodička). Nicméně, největší dík za
tuto podařenou akci rozhodně patří
Monice a Mílovi Klimentových, kteří jsou schopni obětovat za advent
cokoliv. Letos to tak trošku bylo
Moniččino oko!
Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Starostou je Horák,
zástupkyní Marcínová

Zastupitelstvo městyse Liteň zvolilo
na svém prvním veřejném zasedání
starostou Ing. Miroslava Horáka (za
nezávislé byl navržen Filip Kaštánek) a místostarostkou Šárku Marcínovou (za nezávislé byl navržen
Jiří Hrách). Starosta bude funkci vykonávat jako uvolněnou ve smyslu §
71 zákona o obcích, místostarostka
pak jako neuvolněnou.
Dále zastupitelstvo zvolilo předsedu
finančního výboru Vítězslava Novotného, předsedu kontrolního výboru Filipa Kaštánka a členy dvou
inventarizačních komisí: 1 IK – Ing.
Miroslav Horák, ing. Lucie Palková, Jindřiška Zítová; 2 IK – Ing.
Miroslav Horák, Jan Havelka, Irena
Králíčková, Petr Lebeda, Barbora
Bidšovská.
Zápis ze zasedání lze nalézt na webu www.novaliten.cz v záložce Veřejná zasedání. Druhé zasedání zastupitelstva se konalo 18. prosince,
návrhy na termíny dalších jsou 29.
1. 2015, 19. 3. 2015, 14. 5. 2015, 18.
6. 2015, 3. 9. 2015, 22. 10. 2015, 19.
11. 2015 a 10. 12. 2015.
Hana LUKEŠOVÁ, Liteň
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Viděli jsme »bratry«, ochutnali cukroví
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SE NA KONCI LOŇSKÉHO ROKU VYPRAVILI DO KINA I NA LOUTKOVÉ DIVADLO
V pátek 19. prosince děti z liteňské
základní školy nepřišly na vyučování s aktovkami na zádech. Ne, že by
je doma zapomněly - čekal nás jiný
program. Tento den jsme se neřídili
podle rozvrhu. Již od první hodiny
jsme se snažili o vánoční náladu. A
co patří k Vánocům? No přece pohádka! V liteňském kině jsme zhlédli krásný filmový příběh Tři bratři.
Následující čas byl věnován třídním
vánočním besídkám. Hráli jsme společenské hry, zpívali, rozdávali si
dárky. Mezitím jsme se věnovali
ochutnávání cukroví. Na závěr už
jsme se jen rozloučili; příští rok se
sejdeme v pondělí 5. ledna, tentokrát
již zase s aktovkami.
Do školky přijel Krab
V pondělí 15. 12. žáci obou prvních
tříd Základní školy v Litni navštívili
představení loutkového divadélka
Krab v mateřské školce. Představení
se jmenovalo Vánoční příběh a krásně na nás přeneslo atmosféru Vánoc
i Štědrého dne. Poměrně těžký příběh o Marii, Josefovi, narození ma-

ADVENT. Žáci liteňské školy při adventním vystoupení.
lého Ježíška ve městě Betlémě, linie, která byla lehce uchopitelná i
Třech králích i zlém Herodovi byl pro ty nejmenší. Atmosféra Vánoc
neuvěřitelně jemně, humorně i s tro- byla podtržena zpěvem krásných váchou nadsázky zpracován do dějové nočních koled. Děkujeme za milé

Foto Hana LUKEŠOVÁ
pozvání a nezapomenutelné představení.
Hana HAvELKová,
Dagmar KARLová,
Jana KLiMEŠová, ZŠ Liteň

Šachisté přivezli z krajského přeboru »bramborovou« medaili
FRANTIŠEK HAVELKA BYL VYHLÁŠEN NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM HRÁČEM TURNAJE
Na přebor škol do Neratovic se před koncem loňského roku vydali liteňští šachisté. Letos jsme složili pouze družstvo starších žáků, obě kategorie
bychom nenaplnili. První šachovnici obsadil Jiří
Havelka (8. třída), druhou František Havelka (6.
třída), na třetí hrál Zdeněk Štucbart (9. třída) a
čtvrté šachovnice se ujal Matěj Šinágl (5. třída).
Dospělý doprovod tvořili Martin Šinágl a Jiří Havelka st.
V turnaji se utkalo čtrnáct družstev z celého Středočeského kraje. Dobrá hra našich reprezentantů
dávala naděje na slušné umístění. Naši kluci se
opravdu snažili a »bronzové« třetí místo jim uniklo jen o půl bodu. František Havelka získal 6,5 bodů ze 7 a stal se nejúspěšnějším hráčem turnaje.
Bratři Havelkovi a Matěj Šinágl jsou členy Šachového klubu Řevnice, takže část jejich úspěchu

PŘI HŘE. Jiří Havelka při partii. Foto ARCHIV

patří i trenérovi Janu Paukertovi. Zdeněk Štucbart
je »amatér« a za svoji hru na těžké třetí šachovnici zaslouží velkou pochvalu. Za výbornou reprezentaci liteňské školy děkujeme jemu i všem ostatním klukům.
V tomto školním roce máme na naší škole šachový kroužek, který vede Jiří Havelka st. Každý pátek se schází v 15.00 několik šachistů a šachistek,
jsou mezi nimi začátečníci i pokročilí. Další zájemci se mohou přidat v průběhu roku kdykoli a
mohou si vyzkoušet, zda je šachy baví. Možná i
někdo z našich nováčků bude v příštím ročníku
soutěže naši školu reprezentovat. Rádi bychom
totiž postavili družstva v obou kategoriích a navázali na úspěchy let minulých, kdy jsem třikrát postoupili až do kola republikového.
Hana HAvELKová, ZŠ Liteň

Pohledy do liteňské historie Chceme zrušit poplatky za psy!
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.

Pohlednice z 1. republiky nese toto přání: Radostné Vánoce a v Novém roce mnoho štěstí a zdaru přeje z celého srdce Jarmila Daubková.
Lukáš MÜNZBERGER

PRIORITOU NOVÉ LITNĚ JE PRÁCE V ZASTUPITELSTVU

V posledním čísle Liteňského okénka
byla zveřejněna informace o založení
spolku Nová Liteň a ve stručnosti byly popsány i jeho účely. Vzhledem k
faktu, že jedním z nich je sestavování
kvalifikovaných návrhů pro samosprávu městyse Liteň a mezi zakladateli spolku je i pár nově zvolených zastupitelů, bude aktuálně prioritou
spolku práce v zastupitelstvu. Mezi
hlavní požadavky, které chce spolek
prostřednictvím svých zástupců navrhovat a prosazovat, jsou:
1) nahrávání a zveřejňování zasedání
zastupitelstva - realizace se podařila
již na prvním veřejném zasedání 20.
11., záznam je na www.novaliten.cz
2) zveřejnění všech smluv, plateb a
výběrových řízení na internetu
3) založení fondů Běleč a Leč, kam
půjdou peníze úměrně počtu obyvatel
na projekty v těchto lokacích
4) výstavba internetu tak, aby přes něj
mohl občan vyřídit veškerou agendu,
kde není nezbytná osobní přítomnost
5) zrušení plateb za psy
6) zakotvení spokojenosti občanů jako výkonnostního cíle v pracovních
smlouvách všech zaměstnanců obce
Přestože nápadů na to, co dělat »ji-

nak« je dost a je zřejmé, že jejich realizace nebude vždy snadná a nelze čekat, že se vše podaří hned, nebrání se
zástupci spolku novým podnětům od
spoluobčanů. Máte-li tedy nějaký námět, o kterém by se mělo/mohlo v zastupitelstvu jednat, můžete ho poslat
na: novaliten@seznam.cz.
Hana LUKEŠová, Liteň

Liteňské aktuality

* Historický vlak pojede po podbrdské lokální trati 1. 1. Ze Zdic vyjíždí v 9.10 a přes Karlštejn (9.40),
Zadní Třebaň (10.00), Liteň (10.35)
a Všeradice (10.50) dorazí v 11.03
do Hostomic. Odtud se na zpáteční
cestu vydá v 15.00, z Litně odjíždí v
15.30, ze Třebaně v 15.40.
(rař)
* Zimní běh Litní a zámeckým parkem se bude konat 17. 1. od 9.00.
Start i cíl bude v areálu bývalého liteňského učiliště. Informace na tel.:
603 194 175.
Eva Knopová
* výroční valnou hromadu pořádají 17. 1. od 17.00 liteňští hasiči. Od
20.00 se pak bude konat v restauraci Ve Stínu lípy hasičský ples. Hrají
Kudrnáči, vstup 100 Kč. Jiří HRáCH
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Svinařští dali Bohouškovi čtrnáct tisíc
CHLAPEC ZE LHOTKY, KTERÝ TRPÍ MOZKOVOU OBRNU, DOSTANE I VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Adventní čas je časem nejen příprav
na Vánoce, ale také časem rozjímání
a dobročinnosti. Ve Svinařích jsme
předvánoční atmosféru nasáli o stříbrné neděli při tradičním jarmarku.
Idea tohoto setkání vznikla v roce
2010, kdy vzala »velká voda« školku
v Raspenavě. Dva roky byl výtěžek
Adventního odpoledne věnován právě na její obnovu. „U nás, v Raspenavě, není ani čtyři roky po povodni
bohužel vše hotové, někdy mi to připomíná nekonečný příběh. Stále se
pracuje na opravách silnic, dopravní
situace je dlouhodobě zoufalá. Ve
školce jsou ale učitelky i děti řádně
zabydlené a postupně vychytávají
»mouchy«, které souvisejí s novostavbou,“ uvedl Petr Kozlovský, zástupce ředitele školy v Raspenavě.
„Moc na vás stále vzpomínáme,
pozdravujte od nás všechny dobré lidi ze Svinař, kteří nám pomohli postavit se na nohy,“ dodal.

Z našeho kraje

* Úřad městyse Karlštejn bude z
důvodu čerpání dovolené 2. 1. 2015
uzavřen.
(ism)
* Do 2. 1. budou kvůli dovolené a
přípravě agendy na přechod do roku
2015 uzavřeny i Obecní úřady Letů a
Zadní Třebaně.
(bt, sih)
* vánoční stromky mohou obyvatelé Letů po svátcích nechat na sběrných místech. Stromky budou štěpkovány a buď vyvezeny jako biologický odpad, nebo bude štěpka použita k údržbě veřejné zeleně.
(bt)
* J. B. řídící vůz Ssangyong Rexton
byl karlštejnskými policisty kontrolován 17. 12. v Zadní Třebani. Byl
vyzván k orientačnímu testu na přítomnost drog, který odmítl - obával
se, že bude pozitivní na canabis. Muži byl zadržen řidičský průkaz. (heš)

poputuje k Bohouškovi,“ dodala ředitelka školky.
Lucie BoxaNová, svinaře

Caparti měli napilno

NA JARMARKU. Návštěvníky Adventního odpoledne ve Svinařích potěšily
děti z místní školky.
Foto Lucie bOxAnOVÁ
Poslední tři roky se Adventní odpo- ruční výroby, drátěných pavoučků,
ledne koná s cílem pomoci Bouškovi křížal, hvězdiček, věnců a mnoha
Rumlovi ze Lhotky, který trpí moz- dalších výrobků si lidé nejen udělali
kovou obrnou. I letos se v sále hos- radost, ale přispěli i na dobrou věc.
pody U Lípy sešlo plno dobrých lidí, „Celkem jsme paní Rumlové předali
kteří si přišli poslechnout vánoční přes 14.000 Kč, velmi ji to potěšilo,“
koledy v podání dětí z MŠ Svinaře. sdělila ředitelka MŠ Svinaře Jana SaRozhodně nikdo neprohloupil, proto- neistrová. „Další finance, které se zíže více než půlhodinové vystoupení skají prodejem jiných vánočních výzvládly děti na výbornou. Koupí per- robků v krámku na návsi, se přidají k
níkových chaloupek, betlémů, mýdel Tříkrálové sbírce, která tradičně také

Nabitý program měly v prosinci děti
ze školky v Zadní Třebani. Na svátek sv. Barbory se každoročně vydáme na dlouhou procházku s cílem
donést si Barborku do třídy. Hned na
to přišli čerti a užívali jsme si Čertování. V mezičase caparti pilně trénovali na besídku v Kulturním domě a
pak i u nás ve školce pro rodiče a
prarodiče. Stihli jsme i výlet do Musaionu v pražských Kinských zahradách na vánoční výstavu a výtvarnou dílnu. Také jsme - jako každý
rok - vyrazili s přáníčky a dárečky
pro paní starostku, poštu a obchod.
Cestou jsme si udělali zastavení a
nainstalovali obrázky na bývalou autobusovou zastávku (na snímku).
Celý předvánoční maraton zakončila
nadílka od Ježíška ve školce - děti se
těšily z mnoha nových hraček.
Všem hodně zdraví do nového roku!
Lenka Mihalíková, MŠ Z. Třebaň
Foto NN M. FRÝDL

Zpěváků se u kapličky sešlo požehnaně
Obyvatelé Hlásné Třebaně se 23. 12. sešli na návsi u kapličky, aby si zazpívali vánoční koledy. Letošní zpívání bylo zahájeno výjimečně již v 16.00,
protože nás předběhly Tochovice a na 18.00 si »naši« kapelu Třehusk
objednaly k hraní u nich. (Na příštích 5 let máme kapelu Třehusk 23. 12.
na 18.00 rezervovanou my!) I přes dřívější hodinu se nás na návsi sešlo požehnaně. Přivítal nás starosta Vnislav Konvalinka a popřál nám krásné i
klidné Vánoce. Pak jsme s Třehuskem zpívali a zpívali. Největším překvapením byly děti z naší školky, které na jedničku zpívaly všechny koledy. Dík
za to patří Aničce Kotíkové. Velkou výhodou setkání v 16.00 bylo, že jsme
viděli nejen na texty koled, ale i na sebe. Když jsme končili a loučili se s
přáním krásného Štědrovečera, rozsvítil se stromeček. Pěkný bonbonek na
konec! Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
Foto nn M. FRÝDL

Pochod za Mikulášem
se vydařil, díky!

Chci poděkovat organizátorům Pochodu za Mikulášem, který se konal
6. 12. v Řevnicích. Byl velice hezky
řešen, krátká trasa byla vhodná pro
všechny věkové kategorie, pěkné byly postavy čertů, ducha, čarodějnic... Přechod přes hlavní Mníšeckou silnici byl dobře zajištěn. Velmi
nápaditý byl cíl v řevnickém Lesním
divadle, areál byl osvětlen, Mikuláše bylo krásně vidět. Určitě šlo o jeden z nejlepších Mikulášských
pochodů vůbec. V roce 2015 ještě
více tajemných postav!
Martin PRAžSKÝ, Řevnice

Svátky klidné nebyly
(Dokončení ze strany 1)
Dvakrát museli zdravotníci o svátcích i k pacientům, kterým už nebylo pomoci. Na Hod Boží zradilo
srdce staršího muže v Černošicích,
na Štěpána starší pán v Letech zemřel po celkovém selhání organismu.
Druhý svátek vánoční byli »do práce« voláni také policisté z Karlštejna. „V noci z 25. na 26. 12. využil
zloděj na diskotéce v Zadní Třebani
nepřítomnosti majitelky kabelky,
která byla položena na lavici v sále
kulturního domu, a ukradl dva mobilní telefony za 15.000 Kč,“ uvedla
velitelka karlštejnských policistů
Hedvika Šmídová.
Statistiku vánočních zásahů uzavřeli řevničtí hasiči, kteří 26. 12. krátce
před půlnocí likvidovali požár popelnice na zahradě domu v Dobřichovicích, který ohrožoval poblíž
zaparkované auto a stromy.
(mif)

Svařené víno i cukroví voněly po celém okolí Hatí
Před obecním úřadem Skuhrov, který se nachází v
obci Hatě, se na začátku adventu sešlo sto padesát
předvánočně naladěných spoluobčanů, aby společně rozsvítili vánoční stromek. Více než polovina z
nich byly děti, které se na setkání u stromečku těšily nejvíce. Svými vystoupeními také úžasně napomohly k vytvoření sváteční atmosféry. První představení bylo v režii Mateřské školy Svinaře pod
vedením ředitelky Saneistrové. Krásné pásmo koled a básniček ocenili přítomní upřímným potleskem; rodiče malých zpěváčků se těžko bránili dojetí. Druhé vystoupení obstaraly děti z kroužku Šikovné ručičky, které se scházely několik pátků na
obecním úřadě a pod vedením Lenky Macounové
vyráběly vánoční dekorace. Příjemným zpestře-

MALÍ ZPĚVÁCI. Děti při rozsvěcení vánočního
stromku v Hatích.
Foto Kamila KAASOVÁ

ním sousedského setkání byla účast členů jezdeckého oddílu z Ranče Orient Petra Vlasáka, kteří
provezli na koních každé z přítomných dětí. O skvělé občerstvení se postarali hasiči z Hatí a Drahlovic, svařák i cukroví voněly po celém okolí.
V závěru adventního setkání si přítomné děti rozdaly svíčky a obstoupily stromeček, z jejich rukou
přeskočila světýlka na jeho větve a celý se rozzářil. Pomalým stmíváním u zářícího stromku se nesly velebné tóny koled v podání dechové hudby z
Hořovic. Poté starosta Josef Marhoul popřál všem
krásné svátky a vše nejlepší v roce 2015. Při rozsvícení stromku v Hatích jsme se sešli již počtvrté
a doufám, že krásná tradice bude pokračovat i v
příštích letech.
Kamila Kaasová, Hatě
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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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Řevničtí skončili v Chomutově šestí
HÁZENKÁŘŠTÍ MLADŠÍ ŽÁCI ZMĚŘILI SÍLY SE SVÝMI VRSTEVNÍKY ZE SEVERNÍCH I ZÁPADNÍCH ČECH
Vánočního turnaje mladších žáků se
v Chomutově zúčastnili nejmladší
házenkáři z Řevnic. Turnaj se organizátorům podařilo obsadit nejen družstvy ze severočeské oblasti, ale i velice kvalitními soupeři z Plzeňska a
ze středních Čech. Ve dvou skupinách změřily síly celky Chomutova,
Plzně-Újezdu, Přeštic A i B, Mostu,
Řevnic, Božkova a Litvínova.
Turnaj odstartovali elévové pořadatelského oddílu KNH Chomutov,
kteří se utkali s tradičním soupeřem
Baník Most. Ten nakonec vyšel z tohoto duelu vítězně, i když jen v nejtěsnějším poměru 6:5. Druhé utkání
bylo v jednoznačné režii dalšího severočeského týmu KNH Litvínov,
který přehrál NH Řevnice 11:5. I
druhý zápas, s Božkovem, Řevničtí
prohráli, tentokrát v poměru 4:13. V
posledním utkání ve skupinách si
Řevnice poradily s áčkem Přeštic
11:7. Tento zápas rozhodl o tom, že
družstvo od Berounky čekal boj o 5.
místo. V něm se popasovalo s Baníkem Most. Z vítězství se radovali Se-

veročeši - v bojovném a z počátku
vyrovnaném utkání předvedli sym-

patický výkon, který byl korunován
výhrou 10:6. Ze souboje o 3. místo

Bandy cup za vodou
odstartuje 10. ledna

Řevnice – Osmnáctý ročník turnaje v pozemním hokeji Řevnický
Bandy cup rozehrají jeho účastníci 10. ledna 2015 v pravé poledne.
„Hrát se bude opět na hřišti v Řevnicích za vodou, podle stejných pravidel jako v uplynulých ročnících,“
uvedl jeden z organizátorů turnaje
Jiří Tlášek. Také účastníci jsou tradiční, družstva Bája Pic, Samotáři,
Citrus Team, IQ Ouvey, Kojoti a
Boston. „Tentokrát se nám ale přihlásil jeden nováček, tým L. A.
Kings,“ dodal Tlášek. O vítězi dalšího turnaje se rozhodne v play off na
přelomu února a března. Prvenství z
minulého ročníku obhajuje družstvo
Bája Pic.
(mif)

PING PONG VE TŘEBANI. Osmý ročník vánočního turnaje JUNIOR
PING-PONG Open 2014 se konal 27. 12. v Zadní Třebani. 15 milovníků
stolního tenisu ve věku od osmi do patnácti let se mezi sebou utkalo ve 40
zápasech. Ti nejúspěšnější obdrželi za zvuku fanfár i velkého potlesku medaile, diplomy a ceny. Vítězství si v kategorii mladších juniorek vybojovala Natálie Cmíralová z Mníšku pod Brdy, mezi mladšími juniory byl první David
Haňkovský ze Řevnic, mezi staršími juniory Lukáš Pastorek z Karlštejna.
Jaroslava ZavadILová, Zadní Třebaň
Foto Jan ZavadIL

ŤAPALI DO HALOUN. Sedmý pochod do Haloun nazvaný Špuntťapák
pořádali 20. prosince řevničtí »národní« házenkáři. Počasí nám letos
přálo, nepršelo, ale zase chyběl sníh.
Všem sportovcům i fandům přejeme
do nového roku 2015 hodně zdraví!
Text a foto Štěpánka Jandusová,
Řevnice
vyšly vítězně Přeštice, které přehrály
Litvínov 8:6.
Finále proti sobě svedlo týmy ze západočeské oblasti: Plzeň-Újezd a
Božkov. Oba soupeři procházeli turnajem suverénně, a tak se dalo očekávat vyrovnané utkání, což se i potvrdilo. Ve druhém poločase si borci
z Újezdu vypracovali dvoubrankové
vedení, které si disciplinovaným výkonem pohlídali a zaslouženě se tak
mohli radovat z prvenství na Vánočním turnaji.
Výsledky Řevnic:
Litvínov - NH Řevnice 11:5
NH Řevnice - TJ Božkov 4:13
NH Řevnice - Přeštice „A“ 11:7
Baník Most - NH Řevnice 10:6
František ZAVAdIl, Řevnice

Krmení slonů je legrace, jsou schopni se cpát celý den
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 12)
Prohlídka sloního parku pokračovala
krátkým bezpečnostně instruktážním
videem o tom, jak se mezi slony chovat. Poté jsme nasedli na otevřené safari vozy tažené traktorem a odjeli
směrem k horizontu, kde se již rýsovaly obrysy mohutných zvířat. Cestou jsme minuli také několik pasoucích se koní a zeber.
Sloni na náš příjezd reagovali poslušným nástupem do řady pěkně vedle sebe. Museli ale stát za vysokou
kovovou hrazdou, která jim neumožňovala pohyb vpřed, proti nám. Zvířata nedočkavě natahovala choboty,
moc dobře věděla, že přijela nová

várka turistů se zakoupenými kyblíky plnými ovoce a zeleniny. Krmení
byla docela legrace. Sloni mají konec
chobotu chlupatý, vlhký a hodně
šmátravý, takže to až lechtalo když
se dotkli naší ruky. Po krmení se sloni odebrali k hromadě čerstvě nařezaných větví s listy, aby se ještě dosytili. Jsou prý schopni se nepřetržitě
krmit celý den.
Tady jsme byli rozděleni do skupin,
každá skupina dostala přiděleného
svého průvodce, který dohlížel na
naši bezpečnost a radil, kterého zvířete se zrovna můžeme dotknout. Není dobré se dostat mezi slony, nebo je
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hladit hodně zezadu, popřípadě se
prudce pohybovat. Po půl hodině se
skupina, se kterou jsme přijeli, vracela zpět, my jsme ale zůstali ještě s
následující skupinou.
První bylo opět krmení, sloni zase
stáli v řadě jako na povel. Poté se
sloní skupina vydala za potravou do
lesa a my za nimi. Vyplatilo se nám
se zdržet, viděli jsme totiž slony přímo v akci. Svými silnými choboty a
lebkou se opřeli do několika stromů,
které jedním silným zatlačením skolili k zemi a následně si pochutnávali na šťavnatých listech a mladých
větvičkách. Úžasná příležitost pořídit několik fotek a možnost opět se
jich dotknout. Legračním nálezem
byl sloní trus, z něhož vyrůstaly mladé dýňové rostlinky ze semínek dýně, kterou před časem sloni pozřeli.
Užili jsme si i pobřeží
Nabaženi slonů jsme vyrazili užít si
také trochu pobřeží. Tentokrát jsme
zvolili město Plettenberg Bay, které
je vyhlášené svými krásnými , dlouhými, písčitými plážemi. Dorazili
jsme na pláž vedle Beacon ostrova se
stejnojmenným luxusním hotelem
Beacon Isle. Přestože vinou studené-

ho silného větru bylo poměrně chladno, děti neváhaly smočit se alespoň
do pasu a užít si hrátky v písku. Nám
postačila plážová procházka.
Jelikož se opět začal hlásit hlad,
manžel, specialista na vyhledávání
těch nejlepších a nejvyhlášenějších
restaurací, našel jednu super s výhledem na oceán »Look out«. Pořád
jsme vyhlíželi na mořskou hladinu,
jestli neuvidíme náhodou nějakou
velrybu, protože právě v tomto období až do prosince je prý tady možné
tyto obrovské savce zahlédnout. Ale
- nic! Štěstí jsme neměli, ani když
jsme dorazili na speciální vyhlídkové
místo určené k pozorování velryb.
Dokonce jsme zkusili i vyhlášenou
restauraci Enrico, v pondělí ale klasicky zavřenou, z jejíž terasy mnozí
velryby měli možnost vidět. Zde, na
liduprázdném konci světa jsme si vychutnali úchvatný západ slunce a vydali se za stmívání směrem k poslednímu místu, které jsme ještě chtěli
vidět: Leisure Island v knysenské laguně. Byla ale už přiliš velká tma na
nějaké objevování, a tak jsme unaveni a lehce připáleni po celém dni, konečně dorazili domů.
Kateřina ŽIVNÁ, Knysna, JAR

