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Na posvícení byla
také jízdní policie
27. října 2015 - 21 (659)

Cena výtisku 7 Kč

Městská rada vers.
škola: Proti všem!
NA ŘEVNICKOU ZŠ ZAČALA PŘICHÁZET UDÁNÍ
Koncem září ukončila svoji činnost
v ZŠ Řevnice ředitelka Seidlerová.
(Viz NN 20/15.) Není obvyklé, aby
ředitelka školy končila právě na začátku školního roku. Ještě o prázdninách byla plna optimismu, těšila se
na další školní rok a záhy školu opustila. Co se stalo?
Oficiální stanovisko zní: obě strany
se dohodly na ukončení spolupráce
po vzájemné dohodě. Ano, nakonec
se dohodly. Předtím však starosta
Smrčka řekl ředitelce Seidlerové, že
buď odstoupí po dohodě, nebo bude
odvolána. Měla tedy na výběr: buď
odejde, nebo bude odejita. Místostarosta Skripnik, který má na starosti
školství, i ostatní členové městské
rady a další zastupitelé z jejich kandidátek postup starosty podpořili.
Nikdo si nedal práci s tím, aby udělal průzkum spokojenosti s vedením
školy mezi rodiči a učiteli. Městem
placený místostarosta za oblast školství Skripnik neměl dokonce potře-

bu přizvat k projednávání problematiky ani školskou radu.
Kauza má více rovin a souvislostí,
které není možné dostatečně rozebrat v jednom článku. Je však nutné
zmínit alespoň to hlavní. Hlavní výtkou bylo chybné vyplnění výkazů a
tím snížení financí na mzdy učitelů v
řádu stovek tisíc korun, druhou v pořadí pak ztráta důvěry. Další nedostatky vytýkané ředitelce jsou buď
zcela vykonstruované nebo naprosto
nepodstatné, formální a již napravené, jako například chybné jmenování zástupkyně, kde chybělo datum
narození. O důvěře není nutné dlouho diskutovat, každý si jí vytvoří na
základě svých informací (důvěru v
městskou radu jsem již definitivně
ztratil). Diskutovat lze o chybných
výkazech. Je faktem, že zodpovědnost za reportování školy má ředitelka. Je také nutné si ovšem přečíst
celou zprávu školské inspekce.
(Dokončení na straně 2)

Dobřichovická základka je Stavbou roku
Dobřichovice - Pět objektů se od poloviny října může pyšnit prestižním titulem Stavba roku 2015! Jedním z nich je dostavba Základní školy v Dobřichovicích. Vítězové prestižní soutěže, do níž se letos přihlásilo rekordních
sedm desítek objektů, byli vyhlášeni 13. 10. na slavnostním večeru v historických prostorách Betlémské kaple v Praze. Ocenění převzal i zadnotřebaňský architekt Oldřich HÁJEK z kanceláře Šafer Hájek architekti, která
dostavbu dobřichovické »základky« projektovala.
Titul Stavba roku pro tebe byl nejen oceněním práce, ale i dárek k narozeninám, je to tak?
Je to pravda. Náhoda tomu chtěla, že galavečer, kde se ceny předávaly, byl
zrovna na mé narozeniny. Takže - prima dárek...
Když kolem dobřichovické školy jezdíš, máš dobrý pocit z krásné práce,
nebo už je to pro tebe minulost a na budovu se ani nepodíváš?
Rád a často se vracím k našim stavbám. (Dokončení na straně 11)
(pef)

NA ŠUMAVĚ. Jubilejní, dvacáté putování podzimní Šumavou absolvovaly
poslední říjnový víkend dvě desítky zadnotřebaňských turistů a jejich přátel.
Výchozím bodem třídenního výšlapu byla Sušice, cestou na Kvildu si výprava z výšky prohlédla i hluboký kaňon Otavy. (Viz str. 14) Foto NN m. FRýDl

Pohrátkami letovské autorky provází pavouk, Vincek

AUTORKA. Pavla Soletka
Krátká.
Foto ARCHIV

Lety - Knihu (nejen) pro
děti Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka sepsala a vydala obyvatelka Letů Pavla Soletka
KRÁTKÁ. Křtít ji bude
5. listopadu v řevnickém
Modrém domečku.
Zabýváte se sugestopedií.
Co to je?
Je to velmi efektivní způsob, jak se naučit cizí jazyk. V podstatě je studentům nasimulován pobyt v
zahraničí. Dostávají se do

reálných životních situací,
na které se učí přirozeně
reagovat. Výuka se odehrává ve skupině maximálně 12 studentů, kurzy
jsou velmi intenzivní. Měly by trvat alespoň dva celé dny, v ideálním případě
týden i více. Mají danou
strukturu, kde se střídají
aktivní a pasivní fáze.
Lektor si vytváří příběh, s
nímž se každý den pracuje. Vlastně jde o jakýsi
scénář s rozepsanými dia-

logy jednotlivých postav,
do kterého jsou zahrnuty
zajímavé a vtipné zápletky, šikovně zakomponovaná požadovaná gramatika a slovní zásoba. Studenti dostávají každý den
část tohoto příběhu. Mají
v ruce několik stran textu,
kde je v levém sloupci text
v cílovém jazyce a v pravém sloupci doslovný překlad do češtiny. Text tudíž
funguje i jako slovníček.
(Dokončení na straně 3)

Auto při natáčení filmu
srazilo tři členy štábu

Vinařice - Tři členy štábu České televize zranilo 23. října ve Vinařicích
při natáčení nového filmu Jana Hřebejka Pět mrtvých psů auto.
„Vůz řízený jedním z herců narazil
do plotu u rodinného domu, srazil tři
osoby a poškodil plynovou kapličku,“ uvedl Pavel Vintera, velitel řevnických profesionálních hasičů, kteří na místě zasahovali. Podle mluvčí
středočeské záchranky Petry Effenbergerové utrpěli dva členové štábu
vážná mnohočetná poranění a byli
transportováni do motolské nemocnice, jeden z nich vrtulníkem. (mif)
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Rada města vers. škola: Proti všem!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Ve zprávě školské inspekce se praví,
že systém MŠMT neumožňoval ředitelce plnou kontrolu vykázaných
údajů a že až v průběhu kontroly
školské inspekce byly provedeny
změny v systému tak, aby škola mohla plně vykazovat požadované údaje (inspekční zpráva je na nových
webových stránkách školy). Takže
pochybení najednou není tak jednoznačné, jak jej předkládá rada. Za
pozornost stojí i nesouhlas učitelů s
jednáním městské rady a »ukončením spolupráce« s ředitelkou Seidlerovou, neboť právě finančním poškozením těchto učitelů rada ospravedlňuje svůj postup.
Nelze nezmínit, co se dělo celé dva
roky od nástupu ředitelky Seidlerové. Tehdejší Rozruch organizující akce na podporu ředitelce Rajchlové se
přejmenoval na Řevnice dětem a s
dalšími příznivci začal škole systematicky škodit. Na školu začala přicházet udání na nejrůznější instituce
a »dveře se tam netrhly«. Za šest let
ředitelování Rajchlové přišla školská inspekce jednou, za dva roky
pod ředitelkou Seidlerovou tam byla
čtyřikrát. Celkem se konalo nejméně
12 kontrol školské inspekce, hygieny, inspektorátu práce, auditora najatého městem a zřizovatelem samým.
Do školy přišlo nejméně 13 žádostí o
informace podle zákona 106/1999 a
byly podány další alespoň 4 stížnosti na školu. Všechen čas, který věnovalo vedení školy i pedagogové kontrolám a souvisejícímu papírování,
měl být věnován škole a dětem. Nutno dodat, že členem spolku Řevnice
dětem je i pan Schlindenbuch, který
kandidoval v komunálních volbách

V ŘEDITELNĚ. Pavlína Seidlerová na konci letošního srpna. Tehdy ještě
byly ředitelkou řevnické základní školy.
Foto NN M. FRÝDL
na kandidátce starosty Smrčky, stej- ních kapacit v době, kdy se bude doně jako další stěžovatelé P. a J. končovat stavba nové budovy školy
Hrubých.
a na jejím vybavení i zprovoznění
V pracovním životě si určitě každý budou mít právě učitelé a vedení
vyzkoušel, že není nic neobvyklého školy velký podíl. Obdobně neprofepotkat někoho, s kým si člověk pros- sionální postup již jednou aplikovali
tě »nesedne«. Pokud to byl případ na městský časopis Ruch. Redaktor
starosty Smrčky, místostarosty Sk- Hromádka musel odejít ze dne na
ripnika a ředitelky Seidlerové, moh- den a Ruch pak byl několik měsíců
la být celá věc řešena normálně. Tj. provizorně spravován místostarostže se dohodnou na ukončení spolu- kou Reslovou, než se našel nový
práce zhruba v polovině školního ro- redaktor.
ku, kdy bude snazší pro školu vybrat Městská rada neprokázala naprosto
nového ředitele, pro ředitelku najít žádný respekt k ředitelce Seidlerové,
nové místo a přes prázdniny v klidu neprokázala žádný respekt k učitelpředat funkci. Řevničtí radní ale ma- skému sboru, neprokázala žádný
jí svůj postup. Ředitelku donutí ode- respekt k rodičům školáků ani občajít na začátku školního roku a zatíží nům zajímajícím se o školu. O děti
tím zástupkyni i další učitele. Způso- jim nejde. Nyní se snaží nastolit tébí, že jsou nezbytné změny rozvrhu ma tvorby vize školy. Kdyby se o
a suplování, zařídí úbytek pracov- školu zajímali, tak by věděli, že vizi

škola připravila v roce 2014 na základě společné práce učitelů. V roce
2015 pak následovala anketa pro
rodiče a úprava vzdělávání podle
preferencí rodičů. Tzv. »nová vize«
je jen snaha odvést pozornost od selhání rady města jako zřizovatele
školy a dalším políčkem učitelům i
rodičům žáků.
Ještě nedávno jsem si myslel, že
ředitelka mohla »zabojovat« a neopouštět školu tak snadno. Nyní, po
jednání zastupitelstva, kde radní sdělovali svoje postoje vůči ředitelce a
škole, jsem svůj názor změnil. Chápu, že paní ředitelka vyhodnotila situaci jako bezvýchodnou a vzala na
sebe riziko, že tento krok poškodí
její profesní kariéru. Pochopil jsem,
že tím chránila školu a učitele před
stupňujícím se tlakem městské rady
a udavačů. A za to jí děkuji!
Martin SUDEK, Řevnice

Řevnická »ódeeska«
s odvoláním souhlasí
O komentář k odvolání ředitelky
ZŠ Řevnice jsme požádali také
předsedu řevnické ODS, která v
současné době není ve vedení města.
(mif)
Řevnická ODS s postupem městské
rady ve věci odvolání Pavlíny Seidlerové z místa ředitelky ZŠ Řevnice
souhlasí. Nelíbí se nám ale načasování, to určitě ideální není - k odvolání ředitelky podle nás mělo dojít
už dříve, tak, aby nový školní rok
byl zahájen již s novým vedením
školy.
Miroslav CVANCIGER,
předseda MS ODS, Řevnice

Nejvíce preferenčních hlasů zatím získal Jiří Hrách
LETOŠNÍ LAUREÁT CENY NAŠICH NOVIN BUDE VYHLÁŠEN NA POSVÍCENÍ V LETECH 7. LISTOPADU
Poberouní – Letošní Cena Našich
novin spěje do finále. V sobotu 7.
listopadu bude v 15 hodin na návsi
v Letech vyhlášen vítěz - osobnost,
která se podle redakční rady, ale i
podle mínění čtenářů NN nejvíce
zasloužila svými aktivitami o povznesení našeho regionu.
Letos bylo na prestižní Cenu navrženo 33 kandidátů a na adresu redakce
dorazily více než dvě desítky preferenčních hlasů – nejvíce v historii
ceny. Naprostá většina preferencí
byla pro Jiřího Hrácha z Litně, druhý
největší počet čtenářů hlasoval pro
Michala Skálu ze Svinař. Další hlasy
pak směřovaly Jitce Švecové z Hlásné Třebaně a hasičkám z Vižiny Janě Fialové, Petře Štáralové a Ireně
Randákové.
Po delší diskusi a zvážení činnosti v
letošním roce – neboť Cena Našich
novin je udílena hlavně za činnost ve
stávajícím roce - vybrala redakční
rada následující tucet kandidátů, ze
kterých vzejde aktuální laureát.
Vybraným kandidátům můžete i nadále posílat své hlasy. Pamatujte, že
každý hlas může být rozhodující.
Stále také platí, že jeden z autorů
čtenářských návrhů bude při předávání Ceny vylosován a získá dárkový balíček od redakce a finanční prémii od partnera Ceny NN, firmy
K&V Elektro.
Více o minulých cenách si můžete

přečíst na speciálních stránkách
http://cnn.nasenoviny.net
Tucet finalistů Ceny Našich
novin 2015
1) BLAŽENÍN Pavel, Černošice
- za organizaci kulturního a veřejného dění v Černošicích, za ochotu a
pomoc s akcemi v regionu
2) FIALOVÁ Jana, Vižina - za prá-

ci pro svoji obec, za organizování
kulturních i sportovních akcí, za
spolupráci s NN
3) FLEMR Jan, Řevnice - za dlouholetou aktivní podporu a spolupráci
s dětskou muzikou Notičky, za organizaci a režijní vedení ochotnických
představení Ať žijí duchové a Balada
pro banditu
4) HRÁCH Jiří, Liteň - za to, jak

ODJEZD. Jiří Hrách při »odbavování« rodičů dětí odjíždějících letos v létě
na tradiční tábor Zálesák.
Foto NN M. FRÝDL

vede liteňské dobrovolné hasiče, stará se o děti v oddíle Zálesák a velí
každoročnímu táboru na Javornici.
5) KLIMENT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života a
práci s dětmi tamtéž
6) KOZÁK Petr, Řevnice - za práci
pro řevnický Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu,
spolupráci s NN
7) KRÁL Karel, Dobřichovice - za
obrovskou obětavost amatérskému
divadlu, za skvělou reprezentaci našeho regionu prostřednictvím hereckého výkonu v muzikálu Noc na
Karlštejně
8) LÁTALOVI Marcela a Ivan,
Černošice - za dlouholeté vedení
dětského folklorního souboru Pramínek, za snahu o zachování kulturního dědictví a účast na kulturním životě v regionu
9) PROCHÁZKA Petr, Svinaře za dlouholetou práci pro obec i místní Sokol
10) SKÁLA Michal, Svinaře - za
založení spolku Mopeďáci Svinaře a
dlouholetou práci pro něj
11) ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na nějakém věkovém horizontu
12) VANŽUROVÁ Alena, Lety - za
intenzivní práci pro místní Kynologický klub
Josef KOZÁK
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Pohrátkami provází pavouk Vincek
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
K výuce se hojně využívá hudba a
také se pracuje s texty písní, které
lektor vkládá do textu kurzovního
příběhu. Dále se využívají různé
mnemotechnické pomůcky, navěšování slovní zásoby a gramatiky na
gesta, cvičení na propojení mozkových hemisfér... Vyučuje se přirozeně, v přátelské, uvolněné atmosféře.
Neznám lepší způsob, jak si cizí jazyk bez »boje« osvojit. Snad jedině
dlouhodobý pobyt v zahraničí či život s cizojazyčným partnerem.
Předpokládám, že sugestopedii využíváte ve své práci pedagožky...
Jako učitelka a lektorka tuto metodu
využívám stále, aplikuji ji i ve výuce
dětí. Sugestopedie mi vlastně umožnila spojit zdánlivě neslučitelné obory, které jsem vystudovala: jazyky a
tělesnou výchovu. Spojení duše a těla. Právě komplexní zapojení celé
bytosti a pozitivní emoce při učení
pak nesou své ovoce.
Co přiměje či inspiruje kantorku k
napsání a vydání knihy pro děti?
Zejména vlastní děti. Potřeba pomoci jim pochopit na vyprávěných příbězích svět, ve kterém žijeme. Předat jim ty morální a životní hodnoty,
které je třeba ctít. Děti příběhy milují, navíc ještě vyprávěné a často improvizované, tím pádem překvapivé
a legrační. Ztotožňují se s hlavními
postavami a často tak pochopí mnohem více, než kdybychom jim cokoliv vysvětlovali naším dospělým způsobem. Prostřednictvím knihy jsem
ale chtěla oslovit i jiné děti, než jen
ty vlastní a ty, s nimiž se setkávám
na kurzech. Snila jsem o tom, že se
příběhy dostanou do mnoha srdcí.
Vyzkoušela jste Pohrátky před jejich vydáním na vlastních dětech?
Ano, vyzkoušela. Pro své děti jsem
je původně psala a ony mi s nimi i
hodně pomáhaly. Vlastně to často byly pohádky »na zakázku« pro Šimona a Valentinku, nezřídka s náročným zadáním: „Mami, povídej mi o
tom, jak se z mloka stal kytarista a
procestoval svět.“ Když jsem viděla,
jak skvěle děti na příběhy reagují a
chtějí další, hodně mě to motivovalo.
A pak už byl ke knize jen krůček.
Proč se vlasně kniha jmenuje Pohrátky a proč je ústřední postavou
právě pavouček Vincek?
Je to taková slovní hříčka. Pohádky
a hrát si. Koukat se na svět více srdcem - dětsky, než hlavou - dospělácky, prostě s radostí a humorem.

Pavla Soletka Krátká.
Každý příběh je doplněn o inspirativní list s nápady na nejrůznější činnosti, tzv. pavučinku nápadů. Aktivity souvisejí s pohádkou. Obsahují
otázky k diskuzi, úkoly na zapojení
smyslů a rozvoj učebních dovedností, nabádají k pohybové aktivitě a
předkládají praktické úkoly do terénu. I dospělí se baví, rozhodně netrpí. Cílem knihy je též vést k propojení světa dospělých a dětí, ke sdílení společného času a prostoru, ke
společné hře. Ptala jsem se syna, kdo
by měl být průvodcem knížky a zazněla jednoznačná odpověď: „Přece
pavouk, mami. To je jasný!“ Je moc
důležité poslouchat, co nám děti říkají! Pavouci jsou úžasní tvorové,
jejich pavučiny jsou nádherné, vlákna křehká a přitom tak pevná! Jsou

Foto ARCHIV
všude na světě. Pomocí svých pavučin by dokázali celý svět propojit a
sblížit. A proč Vincek? To opět Šimon. A opět do sebe vše skvěle zapadlo: má původní myšlenka byla,
aby měl průvodce knihou hezké české, tradičně znějící jméno. Protože
knížka nese i hluboké poselství o obrodě a lásce k naší krásné zemi.
Čím se vaše kniha liší od spousty jiných, které cílí na dětské čtenáře?
Liší se v mnohém. Na první pohled
formátem, křehkostí obrázků, grafickým zpracováním a estetičností celého provedení. Liší se i svým obsahem, hloubkou a zároveň poetičností. Pohádky vedou malé i velké k
vnímání smyslu a hloubky slov.
Tvořivým přístupem rozvíjí cit pro
jazyk mateřský a podporují objevo-

Halounští mají novou zvoničku, zvon chrání mříž
Minulý týden byl úspěšně dokončen
projekt záchrany a obnovy zvoničky
v Halounech. „Pamětníci o zvoničce tvrdí, že vždy stála vedle chalupy
u potoka čp. 44, ve které jsem se narodil a následně ji po dědovi zdědil,“ uvádí strůjce myšlenky a hlavní realizátor akce Petr Procházka
ze Svinař. Kromě starousedlíků nikdo nevěděl, že se zde nějaká zvonička nachází, a tak se Procházka
rozhodl, že ji přemístí na nové, viditelnější místo. Ve spolupráci s
Obecním úředem Svinaře byl vybrán obecní pozemek a za pomoci
Jirky Kylara i Martina Melouna bylo místo vyčištěno od náletů.
„S Vláďou Roztočilem jsme vybírali vhodný kmen stromu, aby odpoví-

dal našim požadavkům a dal se na
něj zvon zavěsit. Další část byla na
Davidu Novákovi, který kmen pokácel a vyřezal do dnešní podoby. Rekonstrukci zvonu a výrobu nové
mříže na sebe vzal umělecký kovář
Ondra Piskáček. Zvon je upevněn
ve speciální mříži pro případ, že by
upoutal pozornost vandalů. Velmi
bych chtěl všem za spolupráci poděkovat. Věřím, že se nová zvonička
bude všem obyvatelům, ale i turistům a cyklistům, líbit,“ doufá Petr
Procházka. Slavnostní »otevření«
halounské zvoničky bylo naplánováno na 28. října odpoledne za
účasti faráře Roberta Hanačíka z
Řevnic.
Text a foto
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

vání jazyků cizích. Originálně jsou
do pohádek zakomponovány výrazy
z různých cizích jazyků, čímž se dětem jemně dostanou pod kůži. Velmi
netradiční jsou i pavučinky nápadů,
které inspirují k dalšímu tvoření a
bádání nad příběhy. Otevírají nové
možnosti. U poslední pohádky o Strachobrech je věnována ilustrace a
pavučinka nápadů dětem (i dospělým) k vlastnímu dotvoření. Knížku
si tudíž každé dítě zosobní a stane se
součástí týmu Pohrátkářů.
Co nevidět vás čeká křest. Těšíte se,
nebo jste spíš nervózní?
Velmi se na křest těším. A všechny
na tuto pohrátkovou slavnost zvu.
Přijďte ve čtvrtek 5. 11. v 17 hodin
do Modrého domečku v Řevnicích.
Kmotrou knihy bude Ruth Hálová jedno z tzv. Wintonových dětí. Proč
právě ona?
Velmi si paní Ruth vážím pro její
hloubku, nadhled a humor. Je to
úžasná žena plná energie, nápadů a
vizí. Proč právě ona? Protože paní
Ruth je pavoučkem Vinckem v lidském světě. Odešla ze své země, poznávala svět, spoustu se toho »venku« naučila, spoustu ze sebe na oplátku dala. A pak se zase vrátila zpět
a všechny zkušenosti i moudrost šíří
dál. Nikdy nezapomněla, odkud je,
kam patří a kde jsou její kořeny.
Kde v našem kraji je či bude kniha
k dostání?
Knihu si můžete objednat na našem
webu www.pohratky.cz, pořídit si ji
můžete i v řevnickém knihkupectví
LeAmos. Další místa prodeje postupně domlouváme.
Chystáte se v literární dráze pokračovat, nebo vám jedna kniha stačí?
Moc ráda budu v této cestě pokračovat, nápadů a námětů mám mnoho.
Od ledna budeme s týmem představovat Pohrátky formou tvořivých dílen na různých místech v ČR. Chtěla
bych nechat knížku akreditovat na
MŠMT jako učební pomůcku a chystáme se udělat audionahrávku knihy s vloženými multikulturními hudebními sekvencemi. Jsem velmi ráda, že mám kolem sebe tak úžasný
tým lidí a přátel, inspirativní děti a
manžela. Velmi si přeji, abych nikdy
nezapomněla, proč to všechno dělám. A aby mě láska, přirozenost a
radost provázela při každém mém (i
literárním) kroku. Miloslav FRÝDL

Pavla Soletka KRÁTKÁ

- pochází z jihočeské Zlaté Koruny,
tři roky žije v Letech. „Do Poberouní mě to táhlo velmi silně,“ říká.
„Máme tu skvělé zázemí, kamarády,
komunitu i inspiraci.“
- vystudovala UK v Praze, na FTVS
tělesnou výchovu a sport, na PedF
francouzský jazyk a literaturu. Nyní
studuje waldorfskou a intuitivní
pedagogiku
- v současnosti je na rodičovské dovolené, při tom učí jazyky, lektoruje, pořádá jazykové kurzy
- tři roky je vdaná, s manželem Ondřejem mají čtyřletého Šimona a
dvouletou Valentinku.
- „Miluji cestování a jazyky,“ odpovídá na otázku, jaké má koníčky.
„Ráda naslouchám lidským příběhům. Hraji na klavír. Miluji zpěv a
tanec. Ráda sportuji a trávím čas v
přírodě. Ráda se učím a objevuji nové věci kolem i uvnitř sama sebe.“
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Byly i slzičky, ale dopadlo to dobře!
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY NATÁČELA DESKU PLNOU VÁNOČNÍCH PÍSNÍ Z CELÉ EVROPY
Řevnice, Nouzov - Tři dny v polovině října věnoval dětský folklorní
soubor Notičky z Řevnic natáčení
zbrusu nového CD. Bude plné vánočních písní z různých zemí
Evropy.
„Natáčení bylo super, sice strašná
dřina pro všechny děti i režiséry
Honzíka Martínka a Kristýnku Kolářovou, ale všichni jsme táhli za jeden
provaz a šli do toho s úsměvem i radostí,“ sdělila vedoucí souboru Lenka Kolářová. „Samozřejmě se objevily i slzičky, protože ne vždy zvládly všechny děti těžký úkol napoprvé,
jak si myslely, ale celkově máme z
toho všichni úžasný pocit,“ dodala s
tím, že ve studiu tři dny vládla pohodová nálada. „Natáčením ale práce
na CD neskončila. Teď musí Honzík
vše postřihat, zmixovat a dát tomu
ten správný »ksicht«. Zbývá hodně
práce, ale věříme, že se nové desky
dočkáme na vánočním koncertě ve
Svinařích,“ uzavřela Kolářová. Notičky chtějí peníze na CD získat pomocí projektu Hithit (viz NN 20/15).
Chcete-li přispět i vy, můžete na:

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino od 1. 11. do 10. 11. nepromítá.
KINO ŘEVNICE
28. 10. 15.00 WILSONOV
28. 10. 20.00 MLÁDÍ
30. 10. 20.00 EVANGELIUM PODLE
BRABENCE + beseda
31. 10. 15.30 V HLAVĚ
31. 10. 17.30 MUŽ NA LANĚ
31. 10. 20.00 CELEBRITY S.R.O.
4. 11. 20.00 AMY
6. 11. 17.00 BALADA PRO BANDITU divadlo
7. 11. 15.30 SNOOPY
7. 11. 17.30 ZTRACENI V MNICHOVĚ
7. 11. 20.00 SPECTRE

https://www.hithit.com/cs/project/1805/fum-fum-fum-tocimevanocni-cedecko.
Petra FRÝDLOVÁ

»Bandita« se s diváky
rozloučí v kině

VE STUDIU. Část Notiček při natáčení desky.

Foto ARCHiv

Chorus Angelus zpíval se spřátelenými sbory
Tři spřátelené sbory - Rolničky Plzeň, Tůmy i Kvítci z Kostelce nad
Orlicí a místní Chorus Angelus - se
u příležitosti výročí úmrtí Mistra
Jana Husa setkaly v modlitebně
Církve bratrské na černošické Vráži. Koncert Zrcadlo přátelství se
konal v rámci cyklu Musica coniucta omnia. Sbory zazpívaly jednotlivě, ve druhé polovině koncertu pak
zazněla Truvérská mše od Petra
Ebena ve společném podání kosteleckých Tům, koncertního oddělení
i přípravky a sboru Chorus Angelus

pod vedením sbormistryně Dagmar
Potštejnské z Kostelce. V závěru se
přidaly i ostatní děti společnou písní o plzeňské věži pod vedením
sbormistryně Evy Markvartové z Plzně. Odpoledne moderoval umělecký vedoucí Choru Angelu Roman
Michálek. Společnému koncertu
předcházelo dopolední zpívání na
nádvoří Karlštejna, který si kostelečtí a plzeňští hosté prohlédli. Už
se těšíme na naši návštěvu Plzně a
Kostelce! Simona KySilKová,
Chorus Angelus, Černošice

Sbory před společným vystoupením.

Foto Simona KySilKová

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
28. 10. 15.30 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
28. 10. 18.30 MUŽ NA LANĚ
29. 10. 15.30 LANCE ARMSTRONG:
PÁD LEGENDY
29. 10. - 30. 10. 18.30 (Pá 17.30) POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
30. 10. 20.00 DOKONALÝ ŠÉF
31. 10. 15.30 KRÁTKÉ POHÁDKY TŘI LOUPEŽNÍCI
31. 10. 17.30 PURPUROVÝ VRCH
31. 10. 20.00 ZTRACENI V MNICHOVĚ
1. 11. 15.30 MRKÁČEK BILL
1. 11., 2. 11. a 10. 11. 17.30 (Ne 20.00)
CELEBRITY S.R.O.
2. 11., 4. 11., 9. 11., 11. 11. 13.45 MALÝ
DRÁČEK
2. 11. a 6. 11. 20.00 (Pá 20.30) PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST
DIMENSION 3D
3. 11. 17.30 DOMÁCÍ PÉČE

Kapela TŘEHUSK vám nabízí svoje nejnovější CD

Když jsem přišel do Všeradic...
Na albu najdete skladby:

KINO RADOTÍN
28. 10. 17.30 DOKONALÝ ŠÉF
28. 10. 20.00 LOKALFILMIS
29. 10., 31. 10. a 4. 11. 17.30 (So 20.00)
CELEBRITY S.R.O.
29. 10. 20.00 VIKTORIA
30. 10. a 31. 10. 17.30 (So 15.30) MRKÁČEK BILL
30. 10. 20.00 PAVAROTTI A JEHO
PŘÁTELÉ - záznam koncertu
31. 10. 17.30 STÁŽISTA
3. 11., 7. 11. a 11. 11. 17.30 (St 20.00)
FAKJŮ PANE UČITELI 2
3. 11. 20.00 SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
4. 11. 20.00 MARŤAN 3D
5. 11. 17.30 ZTRACENI V MNICHOVĚ
5. 11., 7. 11. a 11. 11. 20.00 (St 17.30)
SPECTRE
6. 11. a 7. 11. 17.30 (So 16.00) SNOOPY
A CHARLIE BROWN. PEANUTS 3D
6. 11. 20.00 THE WHO - HYDE PARK

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

Když jsem přišel do Všeradic

NA POSVÍCENÍ
TŘEHUSK

na

Zdálo se mně má panenko,
Když jsem přišel do Všeradic,
Nadívaný křepeličky, Svíčková
se šesti, Nám je to jedno, Švestkový knedlíky, Mým domovem
ztichlá je putyka, Na Vlachovce,
Bramborová placka se
škvarkama, Já mám holku
od Odkolků, Nymburskej
pivovar, K Vonáskovům,
Do hospody přišla, Až půjdu z
hospody a další.

Desku si můžete objednat na: 724 135 824
či na trehusk@nasenoviny.net

K dostání je také v ŘEVNICÍCH (drogerie na náměstí, domácí potřeby
Jelínek, trafiky u Zámečku, na nádraží a p. Holý), LITNI (Jednota,
koloniál), SVINAŘÍCH (koloniál) a LETECH (Hobbymarket ESO)

Derniéra divadelní inscenace Balada pro banditu podle předlohy Ivana
Olbrachta se uskuteční 6. listopadu
od 19 hodin v řevnickém kině.
V hlavních rolích excelují Diana Šeplavá v roli Eržiky, Miroslav Smola v
roli Nikoly Šuhaje, Roman Tichý jako Mageri nebo Alexandr Skutil jako
neohrožený velitel četnictva Koločavy. O hudební složku se postará Lenka Kolářová, coby vedoucí početného pěveckého sboru, a Jan Martínek,
který je nejen autorem hudebních
úprav, ale i vedoucím kapely. Režie
se ujal Jan Flemr, který již v minulých letech s touto partou nastudoval
dětské představení Ať žijí duchové!
Simona HAUERlANDová,
Řevnice

Tipy NN

* Koncert klasické indické hudby v
podání Eleny Kubičkové (esrádž) a
Tomáše Reindla (tabla) se koná 27.
10. od 19.00 v koncertním sále ZUŠ
Černošice. Vstup 100/50 Kč. (pab)
* Pořad Snění o minulosti souboru
Ludus musicus hostí 28. 10. od
19.30 zámek Dobřichovice.
(ak)
* Den otevřených dveří v keramické dílně v Klínci se koná 31. 10. od
10 do 17.00. Můžete se těšit na otevírání čerstvě vypálené pece, výstavu keramiky i dětskou keramickou
dílnu.
Magdaléna Brožová
* Diskotéku Cuba Libre Night můžete navštívit 31. 10. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Hudbu vybírá DJ Líca.
(vš)
* Pohádku O červené Karkulce
sehraje Malé divadélko Praha pod
vedením Aleny Novákové-Kopecké, která je pátou generací slavného
loutkohereckého rodu Kopeckých,
1. 11. od 15.00 v sále MUDr. Fürsta
Dobřichovice.
(ak)
* Divadlo pro děti O Smolíčkovi,
kůzlátkách a Budulínkovi uvede divadlo Hračka 1. 11. od 16.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Slavnostní koncert Pocta Jakubu
Janu Rybovi se uskuteční 1. 11. od
18.00 v kostele sv. Petra a Pavla v
Litni. Skladby Missa solemnis in
Dis a Missa solemnis in C uvede pěvecký sbor a komorní orchestr Regnis s uměleckou vedoucí Kristýnou
Stoklasovou. václav KliMent
* Klavírní koncert Jana Bartoše se
v rámci festivalu Talichův Beroun
koná 3. 11. od 19. 30 v berounském
kulturním domě Plzeňka.
(kos)
* Cestovatelskou besedu s manželi
Vackovými o Japonsku a Korei pořádá 6. 11. od 19.00 Obecní knihovna Mořinka. Vstupné 50 Kč. (kas)
* Podzimní Černošický ples se uskuteční 7. 11. od 19.30 v Clubu Kino Černošice. Hraje skupina Gambit, rezervace vstupenek na tel.: 602
221 014 a jan.fara@seznam.cz. (vš)
* Měnící se tvář Berouna představuje fotografická výstava Berounské proměny 2, která je v místním
Muzeu Českého krasu přístupná do
22. 11.
Michal KoSPrD
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

21/2015 (188)

Průvod půjde na náves

Všeradice - Památku zesnulých i Den vzniku samostatného Československa si
Všeradičtí připomenou položením věnců
u pomníků padlým 30. října vpodvečer.
Následný průvod zamíří na náves, kde
bude připraven táborák, strašidelné dýně
a lampiony štěstí. Sraz je v 18.00 hodin
na horní návsi u hasičárny.
(mif)

Filmaři bydleli ve dvoře

Jedna z největších produkčních firem v
ČR specializující se na televizní a filmové zakázky pro Německo se na konci září
se svým filmovým štábem zabydlela v
areálu Zámeckého dvora Všeradice.
V okolí Vinařic se totiž natáčel film Die
Dasslers, popisující osudy bratrů Adiho a
Rudiho Dasslersových, zakladatelů firem
Adidas a Puma. Štáb si přivezl originální
vojenskou techniku - tank, automobily a
motocykly, které zaujaly místní děti i dospělé. Jak je vidět, krásná příroda a chráněné přírodní rezervace v okolí Prahy
přitahují filmaře z celého světa.
Pavla HADAČOVÁ, Všeradice

V AKCI. Americký tank a filmový štáb při natáčení u Vinařic.

Foto ARCHIV

Netahejme do Čech Halloween, nepatří sem!
PŘEMÝŠLEJME O TOM, KDE A JAK ŽIJEME SVŮJ ŽIVOT, A CO UDĚLÁME PRO TO, ABYCHOM JEJ PROŽILI SPOKOJENĚ
V brzké době nás čekají dva velké svátky. Dne 28.
října slavíme 97. výročí vzniku samostatného československého státu. Jako národ jsme v uplynulých letech nesli nejedno těžké břemeno a draze
platili za svoji samostatnost. Přesto jsme znovu a
znovu dokazovali, že český národ si dokáže své
svobody vážit a dokáže za ni také bojovat. Byly to
naše osobní hrdost a vlastenectví, které nás vždy
hnaly vpřed.
Nyní však s postupem doby a se smíšenými pocity sleduji, jak těchto vlastností ubývá. Někam se
vytrácí osobní odpovědnost, sounáležitost a patriotismus. Lidé se uzavírají sami do sebe, chybí
vzájemná pospolitost a běžná sousedská družnost.
Zamysleme se všichni společně nad tím, co nás k
tomuto způsobu chování vede. Vzpomeňme na
svoje předky a zamysleme se sami nad sebou, co
uděláme, abychom se zase vrátili k tradičním hodnotám. Znovu se naučme být hrdí na to, že jsme
Češi, že žijeme ve svobodné zemi, a pokusme se

v sobě opět zapálit oheň vlastenectví. Hledejme
zase společné hodnoty a hlavně - cesty jeden k
druhému. Český národ má dlouholetou, bohatou
společenskou i kulturní historii. Dokázali jsme
mnoho věcí, na které musíme být hrdi a na tuto
hrdost nesmíme nikdy zapomenout. Proto učme
naše děti poctivé práci, úctě k autoritám a vlastenectví. Naučme je, co je svoboda a demokracie.
Vždyť právě naše děti jsou pokračovateli naší práce i práce našich předků. Právě těch předků, kteří
nás v roce 1918 vyvedli z područí RakouskoUherské monarchie a umožnili tak vznik samostatného Československa.
Věřím, že pokud si budeme připomínat nelehký
vznik samostatného Československa i složitou
dobu udržení samostatnosti, že pokud budeme
respektovat všechny základní společenské hodnoty a přidáme poctivý díl dobré lidské práce, pak
jistě všechno toto snažení povede k rozkvětu naší
svobodné vlasti i v letech budoucích. A je to právě

svobodný a šťastný život, který si jistě všichni z
celého srdce přejeme.
Dalším důležitým svátkem je 2. listopad, tak zvané Dušičky aneb památka zesnulých. Je to den,
kdy vzpomínáme na své zemřelé a přátele. Tento
den by neměl být jen povinností zvelebit a navštívit hroby zesnulých. Měl by to být den, kdy se zastavíme a sami budeme přemýšlet nad konečností
života. Pokusíme se zrekapitulovat svůj dosavadní život a sami sobě vnitřně na základě této rekapitulace stanovíme svoje další cíle a priority pro
jeho další pokračování. Protože život bychom neměli jenom žít, ale měli bychom ho opravdu prožít, jedině tak dosáhneme jeho naplnění.
Nezatahujme sem do Čech a tohoto období Halloween, který sem nikdy nepatřil a patřit nebude.
Naopak zamýšlejme se nad tím, kde a jak žijeme
svůj život, a co uděláme proto, abychom jej prožili spokojeně a ve šťastné zemi a stejně se měly i
naše děti.
Bohumil STIBAL, Všeradice

U KRAJANŮ V GERNÍKU. Havelské posvícení
oslavili v polovině října čeští krajané, kteří obývají rumunskou ves Gerník rozkládající se v kopcích nad Dunajem (foto 1). Mohutné oslavy se v
této partnerské obci Všeradic protáhly na několik
dní. Jedním z jejich vrcholů byla nedělní mše sva-

tá, kterou před zaplněným, nedávno opraveným
kostelem česko-rumunsky celebroval místní farář.
Na bohoslužbě z přibližně tří stovek obyvatel Gerníku chyběl opravdu málokdo - jako poslední těsně před začátkem dorazili zdejší mladíci (foto 2).
Součástí oslav byly i dvě taneční zábavy, na kte-

rých s místní skupinou vyhrávala staropražská kapela z poberounského kraje Třehusk. Určitě nejmladším účastníkem nedělní tancovačky (která se
ovšem protáhla do pondělní šesté hodiny ranní)
byl sedmiměsíční Pepíček. Zdržel se až do půlnoci (foto 3).
Text a foto NN M. FRÝDL
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Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...
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Na oslavě bude k mání
husa i martinská vína

Karlštejnem se opět bude linout vůně pečených hus a dalších specialit,
zvěřiny, opět se budou ochutnávat
mladá vína. Svatomartinská oslava
začne 11. 11. v 11.11 v místní restauraci U Janů.
V Česku je oslava svatého Martina
spojena s mnoha tradicemi i pranostikami. Jedni čekají, že Martin přijede na bílém koni, druzí ochutnávají
první letošní, tzv. svatomartinské víno. Lidé se setkávají s přáteli nebo s
celou rodinou nad martinskou husou
- svatý Martin je totiž také patronem
hus.
V Karlštejně se budou svatomartinské slavnosti tradičně konat v restauraci U Janů. Ve středu 11. listopadu bude připravena pěkně vypečená
husička, jatýrka a jiné dobroty,
ochutnávka vín s odbornou přednáškou i cimbálová muzika, která posezení u dobrého jídla a pití zpříjemní.
(Dokončení na straně 8)
(jiš)

POZOR NA BOTIČKY! „V Karlštejně se nevyplácí parkovat mimo parkoviště!“ Fotku s tímto popiskem nám poslal přímo karlštejnský starosta Petr Rampas. Kromě něho je na snímku i strážník Petr Tomsa.
Foto Antonín LISÝ

Léto bylo pěkné, pokut hodně!
„PŘESTUPKŮ V DOPRAVĚ STÁLE PŘIBÝVÁ,“ ŘÍKÁ MĚSTSKÝ POLICISTA PETR TOMSA
Karlštejn - Léto bylo pěkné, vybrali jsme hodně pokut! říká v
rozhovoru strážník Městské policie Karlštejn Petr ToMsa.
Jaké bylo letošní léto pro karlštejnské »měšťáky«?
Léto bylo velmi pěkné, což se podepsalo na návštěvnosti hradu. My
jsme to poznali hlavně na počtu vybraných pokut za parkování v zákazu stání či za vjíždění do pěší zóny.
Porušování zákazu vjezdu a parkování řešíte nejčastěji. Je to tak?
Ano, přesně tak. Zabýváme se především přestupky v dopravě. Ostatních přestupků tolik není.
Dá se v posledních letech vysledovat nějaký trend - přibývá či ubývá
nějakého typu případů? A obecně:

Učitelka pokřtila knihu

Svou první knihu pokřtila 10. října v
Berouně bývalá vedoucí učitelka
školky v Karlštejně Hana Hrabáková. Knížka Povídky ke kávě aneb Jak
přežít třicet let s jedním chlapem (a
s jednou tchýní) je sestavena z textů,
které vycházely v Karlštejnském zpravodaji.
Foto NN M. FRÝDL

přibývá či ubývá vám v posledních
letech práce?
Přibývá pouze právě přestupků v dopravě. Více je hlavně neukázněných
cyklistů, kteří nekoukají na dopravní
značky a ohrožují svojí jízdou chodce v pěší zóně. V letošním roce se
úplně vytratily krádeže kovového
šrotu a také ubylo výtržností.
Jakou nejvyšší pokutu jste letos
udělili?
Je těžké říci, kdo dostal nejvyšší pokutu, protože některé přestupky se
předávají správnímu orgánu, a ten
nás zpětně neinformuje, jakým způsobem byl »hříšník« potrestán. Ale
je samozřejmé, že třeba turista, který
jede na hrad a poruší tři zákazové
dopravní značky, nemůže počítat s

tím, že vše skončí pouze domluvou.
Řešili jste v poslední době nějaký
kuriozní případ?
Ano, loni jsme měli velmi kuriozní
případ »krádeže« auta. Manželé oznámili, že jim někdo ukradl vůz stojící na centrálním parkovišti. Přesně
nám ukazovali, kde zaparkovali. Asi
po deseti minutách jsme auto našli
zaparkované asi o třicet metrů dále
za skříňovým vozidlem.
Jak spolupracujete se státní policií?
Spolupráce s Policií ČR Karlštejn je
na velmi dobré úrovni. Vzájemně si
poskytujeme informace o dění v obci. Poskytují nám také velkou pomoc při akcích jako je vinobraní,
Královský průvod či Karlštejnský
mazec.
Miloslav FrýdL

Eliška přijede dvakrát
Karlštejn - Michaela Nosková, Pavel Vítek, děti z karlštejnské školky
i školy, herci, muzikanti, tanečníci,
šermíři, metači ohně... Ti všichni
přijdou vzdát hold královně Elišce,
která již tradičně před koncem roku
poctí městys svou návštěvou.
S příjezdem choti Karla IV. je poslední roky v Karlštejně spojena oslava adventu. Bude i letos a - stejně jako v jiných letech - se veselice na
náměstí pod lípou uskuteční dvakrát: první adventní neděli, tj. 29.
11. a poslední adventní neděli, tj. 20.
12. Kromě bohatého kulturního programu zakončeného první den rozsvícením vánočního stromu, druhý
den pak ohňovou show, čeká návštěvníky stylový jarmark. Advent se
letos v Karlštejně bude slavit i zbylé
dvě adventní neděle.
(mif)

Děti z mateřinky si samy upekly jablečný koláč
Ve vzdělávacím programu karlštejnské školky je i výuka významu ovoce a zeleniny v našem životě. Proč si
však jen ukazovat obrázky nebo zeleninu, kterou maminky daly dětem
do školky. Měli jsme lepší nápad:
ovoce a zeleninu si sami zpracujeme. Začali jsme ovocným salátem,
pak jsme se pustili i do zeleninového s jogurtovým dresingem. Ani to
nám ale nestačilo, a tak jsme si zkusili upéct jablečný koláč. Bylo to náročné, ale vše jsme zvládli, včetně
úklidu a mytí nádobí. O koláč jsme
se rozdělili s dětmi s druhého oddělení a vám posíláme recept.
Jablečný koláč dětí z MŠ Karlštejn:
40 dkg hl. mouky, 15 dkg cukru
moučky, 14 dkg tuku, 2 vejce, prášek
do pečiva, mléko dle potřeby, citronová kůra. Marcela HAŠLEROVÁ,
Mateřská škola Karlštejn

MALÍ KUCHAŘI. Karlštejnští předškoláci si ve školce upekli jablečný koláč.
Foto Marcela HAŠLEROVÁ
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Čeká nás vycházka, soutěž, advent...
KARLŠTEJNSKÁ ŠKOLA PLÁNUJE NA NADCHÁZEJÍCÍ MĚSÍCE SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ
Nový školní rok je na základní škole
v Karlštejně v plném proudu. Žáci se
od poloviny září zúčastňují plaveckých kurzů. Deset lekcí odplavou v

Karlštejnské aktuality

* Naháňky na černou zvěř organizují karlštejnští myslivci. První se
koná 31. 10. v části honitby Vysoká
stráň, Pláně, další pak 14. 11. v části
honitby Velká hora, Mokrý vrch a
28. 11. v části honitby Haknovec,
Bučina.
Petr MOUCHA
* Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu z Karlštejna se uskuteční 7. 11. Kontejnery budou přistaveny mezi 9 a 10.00 na sběrném
místě U Vinice.
Petr RAMPAS
* Silnice mezi Karlštejnem a Mořinou kolem Dračí skály je až do 30.
listopadu uzavřena. Důvodem je oprava sesutého svahu.
(per)
* Sbírku použitého ošacení bude v
listopadu v Karlštejně organizovat
občanské sdružení Diakonie Broumov. O přesném termínu akce budete včas informováni.
(per)

VE ŠKOLCE. Karlštejnští školáci v místní školce zhlédli dvě divadelní představení.
Foto Šárka KoláčKová
aquaparku v Berouně. V září a říjnu
již také stihli zhlédnout dvě veselá
divadelní představení v karlštejnské
mateřské škole.
Do následujících měsíců ale plánuje-

me ve škole další spoustu zajímavých akcí. V listopadu bychom rádi
podnikli tradiční podzimní vycházku
do okolí Karlštejna, zapojíme se do
výtvarné soutěže každoročně vyhlá-

Letošní víno je kvalitní, dlouho takové nebylo
Příznivce karlštejnských vín určitě
potěší zpráva, že letošní ročník je
po dlouhé době jedním z těch lep-

ších. Ročníky 2011 a 2012 byly pro
české vinaře značně nepříznivé (jarní mrazy je v Čechách připravily v

podstatě o celou sklizeň), ročníky
2013 a 2014 patřily spíše k těm podprůměrným.
Letos byly některé odrůdy sklizeny
v kategorii přívlastkových vín, což
se zde, v Karlštejně nestalo osm let
(naposledy 2007 Chardonay). Mezi
přívlastková vína stupně pozdní
sběr by letos měl patřit Tramín červený, Rulandské bílé i šedé, Cabernet cortis, Kerner, jako kabinetní
bylo sklizeno Sylvánské zelené.
Odrůdy Rulandské modré a Ryzlink
rýnský ještě nemáme sklizené, je
však předpoklad, že i tyto odrůdy
dosáhnou cukernatosti potřebné pro
přívlastková vína. Z hlediska kvantity sklizně lze letošní ročník označit spíše jako průměrný, ovšem zde,
v Karlštejně, jsme sklidili 3x více
hroznů než loni. Zdeněk BENEŠ,
VSV Karlštejn,
Foto Jarmila KOZOVÁ

šené mezi málotřídními školami z
Karlštejna, Nižbora, Hýskova i Tmaně. Začínáme již také přemýšlet o
Karlštejnském adventu. Pravidelně
se účastníme nejenom jarmarku, ale
vystupujeme i s pásmem koled a
básní při rozsvícení vánočního stromečku na náměstí.
Také ve druhém pololetí nás čeká
mnoho zajímavých akcí, například
škola v přírodě, stanování na Mořině, každoroční turnaj ve vybíjené a
další. Hlavně ale připravujeme pro
děti dlouhodobý projekt, kterým
chceme oslavit významné výročí 700 let od narození »Otce vlasti«,
císaře Karla IV.
Přejeme si, aby celý školní rok byl
pro naše žáky pohodový a přinesl
jim spousty nových poznatků i báječných zážitků. Děti se určitě mají
na co těšit. Šárka KOLÁčKOVÁ,
ZŠ Karlštejn

Na oslavě bude k mání
husa i martinská vína
(Dokončení ze strany 7)
Další velká akce se chystá v restauraci Pod Dračí Skálou, kde se rovněž připravuje Svatomartinská husa
a jiné dobroty, ale zvláště zvěřinové
hody. Ty se zde budou konat už podvacáté. Velmi mne zaujala nabídka
- třeba dančí kýta na hruškách, jelení steak s chřestovou omáčkou, kančí kýta s husími játry, srnčí medailonky, ale i zajíc po vesnicku nebo
na smetaně, bažant se šípkovou
omáčkou, bažant pečený s husími
játry, špačkův zvěřinový guláš a
mnoho dalších. Zvěřinové hody
jsou navíc spojeny s populárním tuzemským likérem - během této kulinářské akce bude podáván za speciální cenu.
Vzhledem k tomu, že o tyto akce je
vždy velký zájem, všem doporučuji,
aby se zavčas přihlásili a zamluvili
si nejen jídlo ale také místo. I já se
moc těším a všem přejí krásný zážitek a hlavně - dobrou chuť!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Kostelík svatého Palmácia poškodili husiti, Poláci i Švédi
GOTICKOU STAVBU NECHAL SOUČASNĚ S HRADEM VYBUDOVAT CÍSAŘ KAREL IV.
Další pohled do historie Budňan nabízí Jitka
Švecová. Informace získala z brožurky Kostelík svatého Palmácia v Budňanch, kterou sepsal Libor Gottfried.
(NN)
Kostel sv. Palmácia byl postaven císařem Karlem
IV. současně s hradem Karlštejnem v roce 1348.
Dostavěn byl ještě před dokončením hradu. Historický vývoj kostela byl složitý. V roce 1422 byl
poškozen husitskými vojsky i spojenými vojsky
Pražanů a Poláků. Zprávu o této výpravě podává
husitský mistr pražské university Vavřinec z Březové: „Potom téhož roku na den sv. Martina 11.
listopadu o první hodině noční vytáhlo několik tisíc jízdných a pěších z Prahy k hradu Karlštejnu,
pobrat potraviny, které pod hradem v Búdách nahromadila hradská posádka. Ale hradští, byvše
varováni, odnesli, co bylo lepšího na hrad, a když
Pražané přitáhli, mužně jim kladli odpor. Proto
Pražané, zapálivše Búdy sedláků pod hradem,
vrátili se na den Pěti bratří (12. 11.) do Prahy.
Někteří, nakaženi pikartským kacířstvím, vybili
kostel pod hradem i s mříží, vyhodili tělo Kristovo
ze stříbrné schránky, schránku schovali za ňadra
a donesli ji k velikému pohoršení do Prahy.“

Na kresbě Jana Josefa Dietzlera z roku 1727 je
kostelík sv. Palmácia i karlštejnská fara přestavěná v roce 1755. Reprofoto Jitka ŠvECová

Kostel byl obnoven až na počátku 16. století za
vlády krále Vladislava a v této podobě se nám, až
na méně podstatné změny, zachoval až dodnes. Je
to jednoduchá stavba s plochým stropem, pětiúhelníkovým presbytářem zaklenutým sklípkovou
klenbou. Takových staveb je u nás velmi málo a s
klenbou purkrabství hradu jsou jediné ve středních Čechách.
V roce 1648 byl kostel znovu poškozen Švédy a
zůstal dlouho neopraven. O důkladnější opravu se
postaral v roce 1888 Mockerův stavbyvedoucí Jan
Střelba. Při této opravě byly postaveny schody od
silnice. Ve druhé polovině 20. století došlo k řadě
dílčích úprav, zakončených generální opravou v
roce 1991 za výrazné pomoci Pražského arcibiskupství. Současný, nově restaurátorem ošetřený
oltář sv. Palmácia, je rokokový a pochází ze druhé
poloviny 18. stol. Zakrývá bohužel jediné původní gotické okénko, jež je vidět jen zvenčí. Patří k
němu sochy sv. Václava a Ludmily. Původně byly
v kostele umístěny ještě dva boční oltáře z kaple
sv. Mikuláše a kazatelna, nyní je interiér upraven
mnohem prostěji. Ostatky sv. Palmácia jsou ve
dvou dřevěných relikviářích po obou stranách
oltáře.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Osovské aktuality

* Památku všech věrných zemřelých uctíme 2.
listopadu průvodem na hřbitově v Osově, který
započne u hřbitovního kříže v 15.00. Po průvodu
přejdeme do kostela, kde bude sloužena Dušičková mše svatá za zesnulé.
(map)
* Tradiční adventní koncert Luxoriosa res se
koná v předvečer adventu, 28. 11. od 15.30 v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Osově. Účinkovat bude akordeonová třída, uslyšíte skladby barokní, klasicistní i moderní.
(map)
* Štěpkovačku převzali v rámci dotace z Operačního programu Životní prostředí zástupci OÚ
v Osově. Přístroj bude sloužit ke štěpkování větví
z obecních i soukromých pozemků. Do měsíce by
měly být dodány i kompostéry, které budou bezplatně zapůjčeny občanům, kteří o to požádali. Po
obci budou instalovány také velkoobjemové kompostéry.
Marcela ČabOunOvÁ
* První místo v soutěži o nejlepší květinovou výzdobu oken či balkónů v Osově obsadila Monika
Culková, druhé Věra Chvojková, třetí Marcela
Valkounová. Všechny byly oceněny poukázkami
na nákup zahradnických potřeb.
(map)
* v sobotu 24. 10. se sešli osovští dobrovolníci
na podzimní brigádě. Muži v Osovci opravovali
strouhu u rybníka, další upravoval křoví nad vsí.
U prodejny v Osově se pracovalo na odstranění staré dlažby, na opravě přerušené kanalizace v horní
části obce a uklízelo se i u hřbitova.
(map)

Filmaři obci zaplatí osmdesát tisíc
V OSOVĚ SE KONALO VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se v Osově konalo 7. října.
Zastupitelé i obyvatelé obce byli seznámeni s návrhem uspořádat vítání
občánků. Termín je předběžně stanoven na 15. 11. od 14.00, místo konání akce bude upřesněno. Paní starostka informovala o jednáních týkajících se výstavby kanalizace i čističky odpadních vod spolu s obcemi
Lážovice a Skřipel. Podle zákona
bude nutné založit svazek obcí za
účelem vybudování kanalizace a vodovodu. Předmětem činnosti svazku
bude především zabezpečování čistoty obcí, zásobování vodou a odvádění i čištění odpadních vod.
K úpravně vody pro školku v čp. 2
bylo dle požadavku Krajské hygienické stanice přidáno zařízení, které
bude odstraňovat chloridy.

Režisér Jan Hřebejk bude v Osově
na obecním úřadě a v ZŠ natáčet několik scén seriálu Případ pro exorcistu. Na základě smlouvy s filmaři
bude obci uhrazeno asi 80.000 Kč.
Paní starostka podala návrh na výpověď firmě DOKAS, která sváží komunální odpad, a to k 31. 12. 2015.
Výpovědní lhůta je jeden rok. Podle
vývoje situace ve svozu odpadu
bude zvolen další postup.
Vzhledem k tomu, že se letos neuskuteční oprava střechy MŠ v čp. 91,
budou peníze použity na opravu silnice v Osově podél zahrady Kubecových od Valkounů k Procházkovům.
Dle cenové nabídky firmy Svoboda
bude oprava stát do 333.000 korun s
DPH a měla by se uskutečnit koncem října nebo začátkem listopadu
letošního roku.

Firma CMS Consulting nabídla bezplatné připojení obecních budov k
internetu za to, že si po dohodě s obcí pronajme sloupy veřejného osvětlení pro umístění technického zařízení na provoz komunikační sítě.
Zastupitelé záměr schválili.
Zastupitelé hlasovali proti přijetí klienta probační služby, který by zde o
víkendech vykonával obecně prospěšné práce. Protože zde nyní pracují dva noví pracovníci na úseku
údržby veřejných prostranství, bylo
by těžké hledat pro dalšího pracovníka náplň práce.
Zastupitelstvo schválilo výpověď
smlouvy firmě DOKAS na odvážení
vytříděných odpadů ze školní jídelny a výdejny, protože firma Rumpold nabízí lepší podmínky.
Marie PLECITÁ, Osov

POSLANKYNĚ V OSOVĚ. S poslankyní Věrou Kovářovou (uprostřed)
se v půlce října v Osově setkaly starostka obce Marcela Čabounová
(vpravo) a ředitelka místní ZŠ Jarmila Hanousková. Hovořily o problémech obce, školy i o dotacích. Poslankyně dostala hrneček s logem
obce a obraz s motivem osovského
kostela.
Foto Marie PLECITÁ

Věci noste na úřad!

Sbírku použitého ošacení vyhlásila
Diakonie Broumov. Do 15. 11. můžete v úředních hodinách (nebo po
domluvě na tel.: 705207009) na
obecní úřad v Osově nosit oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky, nádobí, skleničky, přikrývky, polštáře, deky,
obuv, hračky, peří, menší elektrospotřebiče a knihy. Nelze vzít ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil. Věci prosíme zabalené do
igelitových pytlů či krabic. (map)

Bez Chvojkových by hasičský sbor v Osově pouze skomíral
Zlatou svatbu oslavili na konci letošního září v
kruhu nejbližších manželé Marie a Josef Chvojkovi z Osova.
Brali se 25. září 1965 na místním národním výboru v Hostomicích a následně v kostele v Osově.
Přestože jejich život nebyl z nejlehčích, dočkali
se pospolu tohoto krásného jubilea podle jejich
vlastních slov především proto, že vždycky drželi při sobě, společně překonávali nejrůznější starosti i strasti a vzájemně si pomáhali. V záviděníhodné harmonii, toleranci a lásce prožili krásných
padesát let, na jejichž počátku se jim v roce 1966
narodil syn Karel, o čtyři roky později Petr.
Paní Chvojková pracovala dlouhá léta v Dobříši,
v Rukavičkářských závodech, pan Chvojka byl
kovář. To, co jim zřejmě předurčilo jejich celoži-

Manželé Marie a Josef Chvojkovi. Foto ARCHIV

votní směřování a zájem, byla hasičská zbrojnice
v těsné blízkosti jejich domu a s tím spojená práce pro místní hasičský sbor, který Josef Chvojka
převzal po Václavu Ksandrovi a vede ho dodnes,
obětavě a starostlivě. V této aktivitě mu jeho žena
po celá ta dlouhá léta oddaně pomáhá - i ona je
dlouholetou aktivní hasičkou. Tuto lásku po nich
podědili i oba jejich synové, snacha Miluška a
dnes už i vnoučata Markétka a Martin. Je zcela
očividné a všem v Osově jasné, že bez houževnatosti a nasazení celé rodiny Chvojkovy by hasičský sbor v Osově pouze skomíral, pokud by vůbec existoval. My všichni spoluobčané jim za to
upřímně děkujeme, gratulujeme ke zlaté svatbě a
přejeme mnoho dalších nádherných společných
let.
Marie PLECITÁ, Osov
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Dobřichovická ZŠ je Stavbou roku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Když vidíš, že dům i po letech dobře
funguje, žije, morálně ani fyzicky
nestárne, je to nejen radost, ale i
zpětné ověření, že jsme ho dobře vymysleli, zvolili kvalitní materiály,
navrhli dobré detaily. A pocit, že jsi
přispěl svým dílem k vylepšení nějaké části města, vesnice, že se někomu tvojí zásluhou třeba lépe bydlí,
pracuje, že chodí možná i raději do
školy než dřív... je moc fajn.

a velké povzbuzení do další práce.
Kraj kolem Berounky mám moc rád,
i proto mě cena velmi těší. A jestli
postavíme nějakou další stavbu v
tomto kraji? Určitě, rádi! Třeba se
brzy najde nějaký další osvícený investor, jako bylo město Dobřichovice!
Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

V jídelně se nevařilo,
ale obchodovalo

V sobotu 17.10. se v jídelně řevnické
školy čile obchodovalo. Sdružení rodičů při ZŠ Řevnice Kalamář pořádalo první podzimní burzu dětského
oblečení, obuvi a hraček. Cílem bylo
vybrat peníze na hry a vybavení pro
Bezpečné místo (BM) při škole, kde
mohou trávit čas školní děti, které
mají pauzu mezi obědem a kroužky,
či před odjezdem autobusu. Nemusí
čekat na dešti a mrazu, ale mohou se
schovat v herně a třeba si i něco vyrobit. Děkujeme všem 43 prodejcům,
kteří se burzy zúčastnili a Kalamáři
tak přispěli 6.577 Kč na BM. I nakupující, kteří začali přicházet už před
otevřením v 9.00 a proudili do jídelny celé dopoledne, si přišli na své.
Zakoupili zimní oblečení, boty, knihy, hračky i kola celkem za téměř 26
tisíc korun. Vzhledem k velkému zájmu se Kalamář bude snažit uspořádat burzu i na jaře.
Michaela SudkOVÁ, Řevnice

Dle paragrafu...
POŽIL KONOPÍ. Motorkáře, který
byl pod vlivem Canabis, zadrželi při
běžné kontrole v Karlštejně místní
»státní« policisté. Řidiči byla zakázána další jízda a bylo s ním sepsáno oznámení o přestupku.
(heš)
SRÁŽKA U MOSTU. Auto s motorkou se srazily 22. 10. na křižovatce
u mostu v Karlštejně. Po ošetření lékařem byl řidič motocyklu převezen
řevnickými záchranáři se středně těžkým zraněním do nemocnice. (bob)
NAŠLI MRTVÉHO. K otevření bytu
v Karlštejně byli 16. 10. přivoláni policisté a řevničtí profesionální hasiči.
Po otevření byla uvnitř nalezena mrtvá osoba. Případ šetří policie. (pav)
BĚŽEC V TRENÝRKÁCH. Oznámení o muži, který v černošické Měsíční
ulici pobíhá v trenýrkách přijala 20.
10. po poledni místní městská policie. Mladík se situaci snažil strážníkům vysvětlit a zdůvodňoval ji neodkladnou tělesnou potřebou. Byl strážníky poučen, aby příště vyhledal
odlehlejší místo.
(duš)

STAVBA ROKU. Dostavba dobřichovické školy.
Ocenění tě určitě potěšilo. Jak jste
ho oslavili?
Ocenění školy v Dobřichovicích mě
těší o to víc, že se jedná o veřejnou
stavbu. Slouží dětem, veřejnosti.
Pomáhá kultivovat veřejný prostor.
Věřím, že bude dobře fungovat pro
více generací. Slavili jsme trochu
hned po vyhlášení, v podzemí Betlémské kaple, kde se ceny udílely.
Ještě to s dobřichovickými oslavíme

Foto ARCHIV

při příležitosti instalování plakety s
oceněním na školní budovu.
už plánuješ nějakou další Stavbu
roku? doufám, že to bude opět někde v našem kraji...
S každou naší dokončenou stavbou
chceme vyhrát. A to hlavně u těch,
kterým je určena. Snad se nám to u
dobřichovických dětí podařilo. O to
víc jsme rádi, že se nám to podařilo i
u odborné poroty. Je to milé ocenění

O seminář byl zájem, bude se opakovat

Druhou říjnovou sobotu uspořádalo rodinné centrum Leťánek v malém sále
řevnického Sokola tříhodinový workshop s názvem Yoga: síla středu pod
vedením lektorky jógy Lucie Koenigové. Jeho cílem bylo zprostředkovat
účastníkům, jak vnímat a cítit svůj střed, jak ho uvést do souhry se zbytkem
těla a jak díky zdravě fungujícímu středu předcházet bolestem, zraněním a
dosáhnout lepší stability těla i mysli. Seminář se setkal s velkým ohlasem,
proto plánujeme jeho opakování.
Jitka NOSkOVÁ, Řevnice

Nové občánky přivítali na hradě Karlštejně

NOVÍ KARLŠTEJŇÁCI. Vítání občánků se konalo v sobotu 24. října na
hradě Karlštejně.
Foto Vladimír Šebek

Seniorům zahrála Rychterová, bavil je Šmoldas

Vladimír Pecháček, Jana Rychterová a Ivo Šmoldas
(zleva) v Hlásné Třebani.
Foto Jitka ŠVeCOVÁ

U příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů uspořádal OÚ Hlásná Třebaň 18. října posezení s občany. K
mému překvapení byl sál restaurace Na Růžku zaplněn.
Prodiskutovalo se pár témat, které lidi trápí, pečovatelka Věrka Barchánková zodpověděla dotazy a pohovořila o své práci. Po výborném občerstvení nás čekal hudební pořad. Velmi mile nás potěšila písničkářka Jana
Rychterová svým krásným hlasem, šmrncem a tím, jak
pracuje s češtinou. Doprovázel ji houslista Vladimír Pecháček. Glosátor Ivo Šmoldas probíral různá témata a
sál burácel smíchy. Byl to povedený, veselý večer, na
který budeme dlouho vzpomínat. Ještě dlouho po skončení pořadu jsme vše znovu probírali a smáli se. Díky
organizátorům!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

* Den otevřených dveří se koná 28.
10. od 10 do 12.00 ve Svinařích. Prohlédnout si můžete kapli, Obecní
úřad a Mateřskou školu.
(box)
* Rozhlednu nad Malým Chlumcem
je letos naposledy možné navštívit
28. 10. od 10 do 15.00. Další šance
bude až na Nový rok.
(ak)
* Halloween party ve formě dětského odpoledne pořádá 31. 10. od
16.00 Kino Club Černošice. Na programu je vyřezávání dýní, promítání
strašidelné pohádky, soutěž o nej
masku a dýni, tombola, stezka odvahy i skákací hrad.
(vš)
* Svoz nebezpečného i velkoobjemového odpadu se v Letech uskuteční 31. 10. od 11 do 11.30. Věci můžete přivézt na sběrné místo v ulici Polní.
Ivana MELICHAROVÁ
* Uzavírka mostů a průjezd Karlíkem do Karlického údolí byly prodlouženy do 31. 10.
(kas)
* Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Letů se koná 4. 11. od 19.00
v obecním sále U Kafků.
(ime)
* Lampionového průvodu se můžete zúčastnit 6. 11. v Zadní Třebani.
Sraz je u hasičárny v 17.00, půjde se
na Ostrov. Lucerničky, lampionky,
baterky aj. s sebou.
(pef)
* Soutěž v pouštění draků pro všechny věkové kategorie soutěžících se
koná 7. 11. v Hlásné Třebani. Sraz je
v 9.30 na cestě ke křížku Na Klouzavce. Hodnocen bude vzhled draka,
výška letu, celkový umělecký dojem
a domácí výroba. Lucie MÁLkOVÁ
* Na Dýňovou slavnost do Roklinky
vás 7. 11. zve Obecní úřad Mořinka.
Od 14.00 si společně vydlabeme dýně
a uvaříme dýňovou polévku. S sebou
dýni a nožík.
(kas)
* Bazar dětského oblečení, hraček a
ostatních potřeb pro děti se uskuteční 8. 11. v Clubu Kino Černošice.
Rezervace prodejních míst na clubkino@clubkino.cz.
(vš)
* Obálky s přihláškami ke konkurzu
na nového ředitele/ku školy v Černošicích otevřeli na zdejším městském
úřadu. Rada města jmenovala sedmičlennou konkurzní komisi, ve které
jsou zástupci České školní inspekce,
krajského úřadu, obdobného školního zařízení, školy, školské rady a zřizovatele. Osm kandidátů splňujících
potřebné náležitosti komise pozve
na osobní pohovor 4. 11.
(ač)
* Psychoterapeut, improvizátor a
hudebník Pjér La Šéz, který vystupuje s Jaroslavem Duškem ve 4 dohodách, zavítal do řevnické čajovny
Cherubín. Během večera se besedovalo o snění a archetypech, nakonec
se konala autogramiáda. Další setkání čajovna plánuje na 8. 12. Více na
www.cajovnacherubin.cz.
(jach)
* Svoji druhou knihu Mise Afghánistán - český chirurg v zemi lovců
pokřtil lékař Tomáš Šebek, který žije
v Hatích a účastní se misí Lékařů
bez hranic. Knihu je možné objednat
na: http://www.paseka.cz/produkt4302.
(mif)
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Na posvícení dorazila i jízdní policie
NEJLEPŠÍ KOLÁČE V ZADNÍ TŘEBANI PEČOU JINDRA SPURNÁ, MARCELA SOUKUPOVÁ A JANA MAREŠOVÁ
Zadní třebaň - havelské posvícení jsme slavili 17. října v Zadní
třebani. Po celotýdenním dešti se
v sobotu počasí umoudřilo a dopřálo zúčastněným pohodový den.
Obecní úřad se s místními spolky
postaral o bohatý program. Ve 14.00
byla slavnostně otevřena kaplička na
návsi a začalo odpoledne plné zábavy. Vydlabalo se na 30 dýní z Bykoše, děti si mohly nechat namalovat
na obličej klauna, piráta, či motýlka,
zájem byl o projížďky na koních, střelnici, kolotoč, skákací hrad, trdelník i cukrovou vatu.
Hospodyňky přinášely koláče do dobročinného prodeje i do soutěže o
nejlepší posvícenský koláč. Porotci
jednomyslně rozhodli, že první byla
Jindra Spurná, druhá Marcela Soukupová a třetí Jana Marešová. O ceny se postaral pivovar Bobr, Karlštejnská vinařská stanice a kapela

Třehusk. Částka 2.450 Kč, kterou z
prodeje koláčů utržily odrostlé děti,
byla věnována škole.
Děti ze školy pod taktovkou učitelky
Dominiky Šusterové předvedly skvělý hudební výkon a sklidily velký
aplaus. O podmalování atmosféry
oslavy se postarala skupina Nahodilá sešlost z Hlásné Třebaně. Překvapením byl příjezd jízdní policie z
Prahy. Dvě pohledné blondýnky
ukázaly, jak se pracuje s koňmi v terénu. Odpoledne se vydařilo, jedly
se koláče a klobásy, sladové kuličky
a zdravé dobroty ze Všeradic, sýry z
Bělče, pilo se víno i pivo, povídalo
se a veselilo... Ten, kdo se chtěl ještě
pobavit, mohl na tancovačce ve Společenském domě. Skupina Dynamit
vyhrávala celý večer, lidé se rozcházeli až v ranních hodinách.
Velké poděkování všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce, i těm,

NA POSVÍCENÍ. Vystoupení dětí ze
školy.
Foto Petra FRÝDLOVÁ
kteří ji účastí podpořili. Nashledanou za rok na Havelském posvícení
v Zadní Třebani! Petra Frýdlová

Nejvíc se líbili andělé

První ročník festivalu Crazy Film
Fest, který se konal v Řevnicích,
přilákal stovky diváků. Oslovil nejen místní návštěvníky - přijeli i filmoví fanoušci z Prahy či Pardubic.
Po tři dny ožilo nejen Kino, ale i
Modrý domeček a unikátní Sklad 13
u řevnického nádraží. Festival, který
si vytyčil za cíl seznámit veřejnost s
problematikou duševního zdraví,
nabídl 9 filmů různých žánrů i proveniencí. Největší ohlas měl islandský snímek Andělé všehomíra doplněný o poutavý komentář psychiatra
Martina Jarolímka. Kromě filmů
Crazy Film Fest nabídl koncerty,
vernisáž svérázného umělce Martina Šourka i žáků ZUŠ Řevnice a také dvě divadelní představení.
Jan Schlindenbuch, Řevnice

Soutěž v houkání
vyhrály školkové děti
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S dětmi z mateřské školy v Hlásné
Třebani se 20. října setkali řevničtí
záchranáři. Děti i dospělí si prohlédli sanitku a její vybavení. Starší děti
zajímalo povídání o vybavení záchranářského vozu, ty mladší hlavně
blikání a houkání. Soutěž, kdo houká
hlasitěji (zda sanitka, nebo třicet dětí), s přehledem vyhráli caparti. V
rámci ukázek se konalo i školení první pomoci pro personál mateřské
školy.
Bořek BULÍČEK, Řevnice

Seniorům v Mořince
zatancoval Klíček

Den seniorů, který se konal na
Obecním úřadě Mořinka, jsme oslavili společně s dětským folklorním
souborem Klíček ze Řevnic vedeným Ludmilou Chroustovou. Každý, kdo na zahradu úřadu dorazil,
dostal občerstvení, vystupující děti
si odnesly malou pozornost. Na závěr zahrála na flétnu místní děvčata
Johanka a Alenka. Odpoledne si užili oslavující senioři i všichni přítomní - děkuji dětem z Klíčku i jejich
vedoucí. Kateřina Smoterová,
starostka mořinky

Karlštejnští už jsou v čele III. třídy
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JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Karlštejnští už se dokázali prostřílet do čela tabulky
berounské III. třídy. ve stejné soutěži třebaňský ostrovan utrpěl dva
debakly a je pátý od konce.
FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - Slavia Jesenice 3:1
Góly: Kischer, Kalivoda, nejepsa
V prvním dějství se hrálo bez branek,
i když šance byly na obou stranách.
V 63. minutě poletoval míč po centru Nejepsy před brankou hostů, až jej
dopravil do sítě z bezprostřední blízkosti Kischer. Za dvě minuty přesný
centr Nejepsy dostal do sítě křižnou
střelou nabíhající Kalivoda - 2:0. V
78. minutě hosté snížili: po rozehrané standardce doputoval míč před
branku a nabíhající útočník nezaváhal. Domácí se rychle vzpamatovali v 83. minutě uvolnil Cipra nabíhajícího Nejepsu, který unikl obraně
hostů a své sólo přesně zakončil 3:1.
Jiří KáRnÍK
Mníšek - FK Lety 1:1, penalty 5:4
Branka: Martin Janouš
Derby mělo kvalitu a říz, šance si vytvářeli domácí i hosté. V 37. minutě
zahrál Rosenkranz z přímého kopu
prudký míč před branku, kde jej tečoval Janouš do sítě - 0:1. V 58. minutě bylo vyrovnáno, rychlý protiútok po křídle a následný centr doputoval za hranici velkého vápna, následná střela z 20 metrů skončila v
horním růžku branky. Kaleidoskop
šancí v podání obou mužstev pak po-

Sport po okolí

* 40. ročník Lesního slalomu pořádá 7. 11. na modré turistické cestě
mezi vodárnou a Lesním divadlem v
Řevnicích místní SKI klub. Prezentace začíná v 9:30, start závodu o půl
hodiny později. Zveme všechny příznivce od dětských kategorií po dospělé.
Jan Čermák
* Pravidelné cvičení Kruhový trénink se ve Společenském domě Zadní Třebaň koná každé úterý od 19.30
do 20.30 hodin.
(sim)

kračoval, ale do konce zápasu už se
netrefil nikdo. Následně kopal každý
z týmů 7 penalt, úspěšnější byli domácí.
Jiří KáRnÍK
DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Červený Újezd 4:1
Góly: Plzák 2, Šlapák, Smiovský
Domácí úvod zápasu zvládli - jedna z
pohledných akcí skončila hned v 7.
minutě gólem. Po rychlé kombinaci
v pokutovém území zblízka zakončil
Šlapák. Na 2:0 zvyšoval ve 33. minutě Plzák. O chvíli později se radovali hosté: balón odražený od břevna se jim podařilo dopravit do bran-

zvyšovali ve 28. minutě. Ve 37. snižoval na 1:2 Štědroňský, po přestávce na 2:2 srovnal Karel Šlapák. V 63.
minutě otočil skóre Václav Zamrazil.
Když už to vypadalo na tříbodový
zisk pro hosty, podařilo se domácím
v poslední minutě vyrovnat na konečných 3:3. Miloslav oMáČKa
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Svatá - oZT 4:0
Na hřišti favorita inkasoval Ostrovan
vždy po dvou gólech v každém poločase.
(Mák)
oZT - Cembrit Beroun 0:4
Ostrovan měl tragický vstup do utká-

Řevničtí v posledním mistráku »smázli« Úhonice

Poslední podzimní zápas na domácím hřišti sehrála v sobotu 24. října starší přípravka Řevnic. Úhonice rozdrtila 5:0. Foto Kateřina SeiFertová

ky. Ve 2. půli už Dobřichovice dominovaly. Další gól zaznamenal opět
Plzák v 60. minutě. V 76. minutě převzal Smiovský těsně za půlící čarou
míč a postupoval jako tank středem
hřiště... Žádný z několika protihráčů,
kteří na něj dotírali, mu ho nedokázal
vzít ani ukopnout! Na hranici velkého vápna vypustil prudkou střelu k
tyči a bylo to 4:1!
(oma)
SK Kazín - Dobřichovice 3:3
Góly: Štědroňský, Šlapák, Zamrazil
V derby, které se hrálo po téměř deseti letech, byl k vidění napínavý boj
o každý metr hrací plochy. K rozuzlení došlo až v samém závěru. V 17.
minutě se ujali vedení domácí, na 2:0

KARLŠTEJN, okresní III. třída
nový Jáchymov - Karlštejn 2:3
Branky: Zajíc 2, Dražík
Souboj prvního s druhým vyzněl pro
Karlštejn. Utkání kvalitou převyšovalo 3. třídu. Lépe začali fotbalisté z
podhradí, kteří vedli o půli 0:2, jenže
domácí v úvodu druhé části během
minuty srovnali. Hosté ale zabojovali a Zajíc přidal rozhodující třetí gól.
Karlštejn se touto výhrou dostal do
čela soutěže.
Michal ŠaMan

kde byl naplánován oběd. Po něm
nás čekal neuvěřitelný stoupák do
Srní. Zde se nachází nádherně opravený šindelový kostel Nejsvětější

Trojice. Větším lákadlem se ale stala
návštěva zdejší Slunečné kavárny
Blanky Milfaitové, která se zapsala
do Guinessovy knihy rekordů nej-

ní - inkasoval hned v první minutě; o
čtvrt hodiny později už to bylo 0:3.
Naštěstí se hosté prosadili už jen jednou a ušetřili OZT debaklu. (Mák)

Karlštejn - nižbor B 4:0
Góly: Tomášek 2, Kučera, Klusák
Karlštejn herně neoslnil. Do vedení
se dostal až koncem první půle. Neškodného soupeře však do ničeho nepustil a v závěrečné desetiminutovce
přidal ještě tři branky.
(miš)
ŘEVNICE, okresní IV. třída
Dolní Břežany - Řevnice 3:6
Góly: Wrobel 3, Krejsa 2, Matoušek
Domácí řevnické borce zaskočili v
úvodu tlakem, ale pak přešla iniciativa na stranu hostí, která byla korunována dvěma brankami. Následně
Břežany snížily a po změně stran dokonce vyrovnaly. Naštěstí byl útok v
čele s Wrobelem ve skvělé formě. Za
stavu 4:2 pro hosty nedali domácí
penaltu, což Řevnice nakoplo a dvěma brankami potvrdily svůj dobrý
výkon.
(Mák)
Řevnice - nučice 1:1
Branka: Hruška
Domácí poločasové vedení neudrželi
LITEŇ, okresní IV. třída
Liteň - všeradice B 1:4
Góly: Kohout - nájemník 2, anděl 2
vižina - Liteň 5:2
Branky: Kohout 2

Kdy a kde hrají příště

FK LETY, krajská I. A třída

FK Lety - FK Zbuzany 1. 11. 14:00
FK Lety - Sokol Nespeky 8. 11. 14:00

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Jinočany - Dobřichovice 31. 10. 14:00
Dobřichovice - Dobrovíz 7. 11. 14:00

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Hudlice 31. 10. 14:00
Chodouň - OZT 8. 11 13:00
KARLŠTEJN, okresní III. třída
Zdice B - Karlštejn 1. 11. 14:00
VČS Tmaň - Karlštejn 8. 11. 14:00
ŘEVNICE, okresní IV. třída
Černošice - Řevnice 1. 11. 14:00
Středokluky - Řevnice 8. 11.14:00
LITEŇ, okresní IV. třída
Chyňava B - Liteň 1. 11. 14.00
Liteň - Zdejcina 8. 11. 14.00

Turisté se vydali po stopách první šumavské výpravy

Dvacet let už podnikají zadnotřebaňští turisté podzimní přechod Šumavy. Letos se poslední říjnový víkend
vydali po stopách své první výpravy
v roce 1996.
V pátek 23. 10. jsme se po šesté ranní sešli na nádraží v Zadní Třebáni,
odkud jsme se vlakem přepravili do
Sušice. Zde se k nám připojili další
členové výpravy. Batohy na záda a
jde se. Na nedaleké biofarmě pro nás
byla připravena ochutnávka sýrů. Po
krátké degustaci jsme vystoupali na
přilehlý kopec, odkud se nám naskytl nádherný pohled na Kašperské
Hory, hrad Kašperk i poutní kostel
Anděla Strážného nad Sušicí. Atmosféra byla umocněna krásným slunečným počasím a podzimními barvami přírody. Jedním slovem: Nádhera! Po pastvinách jsme sestoupali
do Červených Dvorců na oběd a hurá po liduprázdné asfaltce směr Nuzerov i Annín. Ten byl finálním bodem pátečního putování.
V sobotu ráno jsme opět za slunného
dne vystoupali ke kostelíku a kostnici Mouřenec. Odtud zpátky k Otavě
a jejím údolím až na Čeňkovu pilu,

Turistická výprava na pastvinách nad Sušicí.

Foto ilona LiSSová

větší marmeládou na světě. Místní
dorty a moučníky stojí opravdu za
hřích. Ze Srní už nás čekal jen poslední úsek do Antýglu. Druhý nocleh nás čekal ve stejnojmenném hotelu, kde jsme naše sobotní putování
opět zakončili zpěvem za doprovodu
harmoniky.
V neděli ráno se na nás opět smálo
sluníčko a před námi bylo závěrečných 13 km do Kvildy. První část
cesty vedla podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu, který je
zrekonstruován včetně přilehlých
kamenných a dřevěných mostků.
Původně byl vybudován, aby obešel
nesplavný úsek Vydry a umožnil dopravu dřeva z vysokých šumavských
poloh. Přes šumavské pastviny jsme
pak sešli do Modravy a přes Filipovu Huť dorazili do Kvildy. Přesně
ve dvě hodiny, kdy jsme nasedali do
autobusu směr Praha, začaly z nebe
padat první kapky deště.
Celé putování bylo pro mne obrovským zážitkem a velmi děkuji všem
členům KČT Zadní Třebaň, že nás
na tento výlet vzali s sebou.
Lucie Boxanová, Svinaře

