
Řevnice – Žalobu na provozovate-
le zimního stadionu v Černošicích
hodlají podat rodiče řevnických
dětí, které měly po školním brus-
lení zkraje listopadu potíže s dý-
cháním a musely vyhledat lékař-
skou pomoc. (Viz NN 22/15.)
Několika desítkám žáků pátých tříd
ZŠ Řevnice se po bruslení na černo-
šickém »zimáku«  5. 11. udělalo ne-
volno, nemohli dýchat. Část z nich
musela být večer či v noci převezena
k vyšetření do nemocnice, tři byli
dokonce hospitalizováni. Podle lé-
kařských zpráv se nadýchali nebez-

pečné těkavé látky, zřejmě čpavku,
která jim poškozovala dýchací ústro-
jí. Vedení školy nahlásilo případ po-
licii, v současnosti jej vyšetřují kri-
minalisté z Prahy-západ.
„Policisté, ač říkali, že pozvou paní
učitelky k výpovědím přímo k nim,
na Prahu 5, do Zborovské, tak zatím
neučinili a nic se v tuto chvíli nedě-
je,“ uvedla ředitelky řevnické školy
Simona Škaloudová s tím, že osm
dní po nešťastné události se konala
schůzka rodičů, vedení ZŠ Řevnice
a právníka školy. Zúčastnili se jí také
zástupci provozovatele zimního sta-

dionu, SK Černošice, kteří se rodi-
čům omluvili. Totéž učinil i předse-
da výkonného výboru SK Černošice
Martin Jůzek prostřednictvím ofici-
álního vyjádření klubu.
Podle ředitelky se přesto rodiče roz-
hodli podat hromadnou žalobu na
SK Černošice. „Více než o potrestá-
ní viníků jim jde o to, aby se mohlo
v budoucnu dál bezpečně chodit bru-
slit na zimní stadion a situace se ne-
opakovala,“ sdělila Škaloudová.
(Dokončení na straně 12)                  (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Do podhradí dorazí Eliška - strana 7
* Spor o řevnickou školu - strana 12

Řevnice - Nový blok domů v hod-
notě převyšující sto milionů ko-
run vyroste do dvou let v centru
Řevnic. Jeho »duchovním otcem«
a také členem investorského týmu
společnosti 2 Q je řevnický patri-
ot Petr KozáK.
Ve středu 11. 11. jste poklepáním
na základní kameny oficiálně za-
hájili výstavbu komplexu Corso
Pod Lipami. Co všechno tu po do-
končení bude?
Podél nově vybudované pěší cesty
spojující náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad s nádražím budou v příze-

mí několika nových budov obchody
a služby. Vyšší patra jsou určena pro
byty. Na dvou domech s rovnou st-
řechou jsou nádherné terasy s výhle-
dem do údolí Berounky. Historický
dům čp. 2 na náměstí se středově-
kým sklepením vnímáme jako nej-
vhodnější pro restauraci. 
Každý z domů, který mezi náměs-
tím a nádražím vyroste, bude mít
své jméno. Jak jsi jména vybíral?
V Řevnicích byla tradice pojmeno-
vávat domy - na mnohých vilách
jsou jména uvedena dodnes.     (mif)
(Dokončení na straně 3)

AŤ ŽIJE MARTIN! Slavnost svatomartinských vín se konala 11. 11. (od 11.11) v Karlštejně. Kromě první letošní
tekuté révy mohli hosté ochutnat i tradiční martinské husy. (Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

Petr Kozák při slavnostním zaháje-
ní výstavby.     Foto NN M. FRÝDL

Rodiče hodlají podat žalobu 
PŘÍPAD DĚTÍ, KTERÉ MĚLY PO BRUSLENÍ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE, STÁLE VYŠETŘUJE POLICIE

24. listopadu 2015 - 23 (661) Cena výtisku 7 Kč

Letovanka pokřtila

knihu pro děti

V Řevnicích vyroste komplex za sto milionů

Strážníky, kteří hasili
oheň, napadl opilec
Černošice - K hořícím kontejnerům
u prodejny TESCO v Černošicích
byli 14. 11. brzy ráno přivoláni
místní strážníci. Když oheň dostali
pod kontrolu, napadl je opilec.
„V době, kdy městští policisté požár
dohašovali, přišel k nim muž, jenž
byl zjevně pod vlivem alkoholu, a
začal jim nadávat,“ uvedl velitel st-
rážníků Gregor Dušička s tím, že
agresor navíc po hlídce zhruba ze tří
metrů hodil prázdný hasicí přístroj.
„Oba strážníci stačili uskočit, takže
zraněni nebyli,“ konstatoval Dušič-
ka. „Opilý útočník skončil v policej-
ních poutech, případ je dále vyšetřo-
ván,“ dodal.    (mif)

Most měl být letos,
bude až v březnu!
Zadní Třebaň - Z téhle zprávy řidiči
radost mít nebudou: most na silnici
ze Zadní Třebaně na Svinaře a Liteň
nebude hotový dříve, než v březnu.
Původně měla rekonstrukce skončit
20. prosince!
„Minulý týden dostala obec Zadní
Třebaň oznámení o prodloužení
uzavírky silnice III/11517. Jinými
slovy to znamená, že rekonstrukce
mostku přes Bělečský potok se vý-
razně protáhne - podle dodavatele
až do 15. 3. 2016,“ uvedl zadnotře-
baňský zastupitel Jiří Petříš. Zastu-
pitelstvo s tím podle něj sice nesou-
hlasí, ale protože se jedná o investi-
ci kraje na silnici, která obci nepat-
ří, nemůže s tím nic dělat. „Vzhle-
dem k tomu, že považujeme dobu 7
měsíců pro rekonstrukci mostu za
absurdní, obrátíme se na média, aby
informovala o (ne)průběhu rekon-
strukce, která již téměř čtvrt roku
komplikuje život nejen občanům
Zadní Třebaně,“ dodal Petříš.   (mif)

Řidič traktoru nezvládl 20. 11. v
Hlásné Třebani svůj stroj a převrá-
til se s ním. Při nehodě si poranil
nohu a byl převezen do berounské
nemocnice. Policii nebyl schopen
předložit řidičský průkaz, při decho-
vé zkoušce mu bylo naměřeno 0,8
promile.        Foto Bořek BULÍČEK

Převrácený traktor
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Ze zapomenutého koutu je opět park
V ŘEVNICKÝCH HAVLÍČKOVÝCH SADECH BYLO VYSAZENO 70 STROMŮ A PŘES 7500 KEŘŮ

Dlouhá léta byly Havlíčkovy sady
zapomenutým koutem Řevnic. Ma-
lebné údolí Nezabudického potoka
zarůstalo náletovými křovinami,
dřevěné hrací prvky chátraly a ces-
tám byla věnována jen nejnutnější
údržba. Tento stav se rozhodla změ-
nit Řevničanka a zahradní projek-
tantka Lenka Vyhnálková. V roce
2013 vypracovala v součinnosti s
radnicí projekt komplexní revitaliza-
ce sídelní zeleně ve městě Řevnice,
na který se bývalému vedení města
podařilo získat finanční prostředky z
dotačního titulu Státního Fondu Ži-
votního Prostředí.
Revitalizace zeleně se letos uskuteč-
nila ve třech městských lokalitách –
v Havlíčkových sadech, v ulici Pod
Lipami a na náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad. Největší a nejnáročnější
část práce se odehrála právě v Hav-
líčkových sadech. Zahradníci reali-
zační firmy nejprve na jaře důkladně
prořezali nevhodné dřeviny a upravi-
li terén. Následně začali s výsadbou
nových dřevin a zakládáním trávní-
ků. Letošní extrémně suché a teplé
léto jim zrovna nepřálo. Největší
problém byl se zmiňovaným založe-
ním trávníků. V původní vyprahlé a
na živiny chudé půdě by neměla
travní semena vůbec šanci vyklíčit. 
Místostarostka Marie Reslová, která
měla za město realizaci na starosti, k

tomu poznamenává: „V areálu měst-
ského podniku Ekos byla k dispozici
zásoba čerstvě uzrálého kompostu. Z
prostředků města jsme se proto roz-
hodli kompost po parku rozvozit.
Stálo to sice nemalé peníze, ale vý-
sledek je myslím na první pohled vi-
dět. Z městských peněz jsme rovněž
zaplatili nové povrchy cest a do ze-
mě byl uložen nový rozvod pro ve-
řejné osvětlení. Nové sloupy osvět-
lení jsou plánovány v příštím roce.
Stejně tak jsme museli řešit zalévání

nově zasazených stromků. Technic-
ké služby si pořídily nádrž na vodu a
podle domluveného harmonogramu
stromky zalévají.“ 
Výsledek snažení si mohli všichni
zájemci prohlédnout druhou listopa-
dovou neděli na komentované pro-
cházce po parku za účasti Lenky
Vyhnálkové, představitelů obce a
dalších lidí, kteří se na obnově parku
podíleli. Mezi nimi nemohla chybět
ředitelka ZUŠ Řevnice Ivana Junko-
vá, která vyslovila velké přání:

„Osobně jsem se podílela na úpravě
parku již v roce 2003. Práce, která se
zde tehdy udělala, bohužel přišla
zčásti vniveč, hlavně co se týká zele-
ně. O park se totiž přestalo město i
jeho obyvatelé starat. Dnešní podoba
mě pochopitelně moc těší. Snažila
jsem se navázat na tehdejší práci a
vyplnit prostor parku zajímavými
dřevěnými prvky. Pevně doufám, že
se nebude opakovat situace z roku
2003 a park se bude v příštích letech
jen zkrášlovat.“ Všichni účastnící se
shodli, že je k tomu třeba nejen trva-
lé podpory města, ale i aktivního za-
pojení obyvatel Řevnic, kteří budou
mít možnost na plánovaných brigá-
dách přiložit ruku k dílu. Technické
služby totiž nemají kapacity vše zv-
ládnout samy. V týdnu před prohlíd-
kou například odklidily ze zatravně-
ných ploch za 3,5 dne v šesti lidech
přes dva tisíce kilogramů listí. 

Po žácích přijdou rybáři
První brigáda se již v parku konala.
Zúčastnili se jí žáci řevnické ZUŠ. V
rámci vyučovacích hodin pomáhali s
dokončovacími pracemi na dřevě-
ných prvcích. Během dvou hodin
stihli natřít fermeží skluzavky, zá-
bradlí, lavičky, vlnitou lávku, pře-
skakovadla, stoly a sochy. Na jaře je
budou následovat členové místní ry-
bářské organizace, kteří se zaměří na
čištění koryta potoka.
Během prohlídky zazněly i plány do
budoucna. Park by se měl v první řa-
dě osvětlit a doplnit městským mobi-
liářem, především koši na odpadky.
Od občanů padl také návrh na úpra-
vu přístupových cest, tak, aby po
nich mohl projet člověk na vozíčku.
Opravu by jistě zasluhovalo i vy-
dlážděné koryto Nezabudického po-
toka. „Dnešní podoba parku je výs-
ledkem první a nejdůležitější etapy
prací. Určitě na ní chceme v budouc-
nu navázat. Vše se bude odvíjet od
peněz, které se nám podaří s pomocí
různých dotačních titulů získat,“ říká
starosta Řevnic Tomáš Smrčka. 
Jan SchLiNDeNbUch, Řevnice

S parkem jsem spokojená! A děkuji městu za šanci
Hlavní iniciátorkou
proměny Havlíčko-
vých sadů a zhotovi-
telkou projektu revi-
talizace je autorizo-
vaná krajinářská ar-
chitektka Lenka

VyHNáLKOVá a její ateliér. 
Co pro vás bylo hlavním impulzem
k rozhodnutí vypracovat projekt re-
vitalizace zeleně v Řevnicích se za-
měřením na Havlíčkovy sady?
Impulsem bylo to, že již mnoho let
se věnujeme projektování zeleně pro
obce a města a následně jim pomá-

háme získat dotace na jejich realiza-
ci. Ke konci minulého dotačního ob-
dobí bylo peněz k rozdělení dost, a
tak jsem si řekla, že by byla škoda
nepokusit se dostat také nějaké pení-
ze do rodných Řevnic. Havlíčkovy
sady jsem navrhla, protože blízko
bydlím a park mi z hlediska vyžití i
mých dětí přijde jako milé místo.
Jste s výslednou podobou parku
spokojena?
Jsem. Chtěla bych poděkovat za šan-
ci, kterou mi město dalo. Peníze se
povedlo sehnat a vše dotáhnout.
Kolik stromů a keřů bylo vysazeno?

Jak velká plocha trávníků byla
nově zaseta?
Celkem bylo nově vysazeno 70 stro-
mů a přes 7500 keřů. Výsledná plo-
cha osetých trávníků čítá 5700 m2. 
Řevnice nejsou jediným městem,
pro které jste projekt revitalizace
městské zeleně zhotovila. Pro jaké
další obce v okolí jste pracovala?
Díky evropským dotacím a našim
projektům se již podařilo proměnit
městskou zeleň v Líšnici, Mořině,
Dobřichovicích, Drahelčicích, Pti-
cích a v mnoho dalších obcích. 
Jan SchLiNDeNbUch, Řevnice 

NA PROCHÁZCE. Komentovaná procházka po revitalizovaném řevnickém
parku. Foto Jan SCHlINdeNbuCH

Zadní Třebaně - Až do finále prestižní soutěže
Živnostník roku 2015 se probojovala Marcela
SOUKUpOVÁ ze Zadní Třebaně. Organizáto-
ry klání zaujaly její koláče.
Čím jsou tvé výrobky výjimečné?
Soutěže jsem se zúčastnila s malými koláči, které
zůstanou dlouho vláčné, a s tzv. koláči dvojcti-
hodnými. Oba recepty jsou rodinné.

Jaká byla v soutěži konkurence?
Velká. Do finále se probojovalo osmapadesát lidí
z celé České republiky.
Co pro tebe tento úspěch znamená?
Především je to pro mě velká výzva a důvod
věnovat se této činnosti i nadále. Lidem podle oh-
lasů moje koláče chutnají, což mě samozřejmě
moc těší. O čerstvé pečivo je zájem...
Co máš v plánu dál? 
Chci dál péct a zdokonalovat se. Docílit toho, že
ráno lidé přijdou a dostanou čerstvé koláče, bez
chemie a hlavně - ručně, ne strojově, dělané. Na
tom si moc zakládám. 
Jak ses vlastně k této profesi dostala? 
Pekla jsem s babičkou odmala. Nejdřív to byl jen
koníček, který se ale stal náplní mé práce. Mám
ráda teplo, a to v pekárně je, všude voní koláče...
Praxi jsem získala v různých pekařstvích v Praze.
Jaké dobroty chystáš a kde je můžeme ochutnat?
Peču hlavně koláče - malé, velké, chodské... - ale
také třeba dorty. Objednat si je můžete v pekárně
v Dobřichovicích, nebo přímo u mě. Rozvážím na
objednávku.  
Nezamýšlíš otevřít v Zadní Třebani cukrárnu?
Pokud by byl ve Třebani prostor, určitě bych to
uvítala. Malá cukrárna s pekárnou mezi mé plány
do budoucna rozhodně patří. Vidím to v barvách:

lidé přijdou do malé pekárny a nakoupí si snídani,
svačinu, dobroty na rodinné setkání, oslavy... Vše
je čerstvé, domácí a zákazníci spokojení.

petra FRÝDLOVÁ

VE FINÁLE. Marcela Soukupová při vyhlašování
výsledků prestižní soutěže. Foto ARCHIV

Na burze budou k mání lyže
i věci spojené s Vánocemi
Zimní burza dětského oblečení a sportovních po-
třeb se uskuteční 28. listopadu od 8 do 14.00 v
budově druhého stupně ZŠ Dobřichovice.
Na burze můžete kromě oblečení prodat či koupit
lyže, saně, brusle, kola, koloběžky, hračky i knihy
a také věci spojené s Vánocemi a adventem - cuk-
roví, svíčky, ozdoby, ruční práce... Věci do  burzy
se přijímají v pátek 27. 11. od 17 do 20.00, věci,
které se neprodají, budou k vyzvednutí 28. 11.
mezi 14 a 15.00. Poplatek za přijaté zboží činí 5
Kč za každou načatou stokorunu. Po celou dobu
bude k dispozici dětská dílnička. Další informace
na tel.: 602 774 371. Andrea KUDRNOVÁ,

Dobřichovice

Mám moc ráda teplo, a to v pekárně je, všude voní koláče...
ZADNOTŘEBAŇANKA MARCELA SOUKUPOVÁ SE PROBOJOVALA DO FINÁLE SOUTĚŽE ŽIVNOSTNÍK ROKU
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V Řevnicích vyroste komplex za sto...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Chceme se k této dobré tradici opět
vrátit. Proto byla zvolena klasická
jména počínající písmeny C O R S O
-  Cecílie, Otýlie, Rudolf, Sylvie a
Otakar. Přestože ženská jména jsou
v převaze, silná jména připomínající
významné mužské osobnosti čes-
kých dějin, jako Rudolf II. a Přemysl
Otakar, to jistě vyváží.
Podle čeho a kde jsi vybíral základ-
ní kameny domů?
Pro první kámen jsme nešli příliš da-
leko. Je vybrán přímo ze starého ře-
čiště Berounky, z místa, kde bude
stát dům Otýlie. Při slavnostním za-
hájení stavby na něj poklepala Zu-
zana Dudáková z Modrého Domeč-
ku, který s novým komplexem přímo
sousedí. Druhý kámen je rovněž z
místních zdrojů, ze zdejších skal.
Pro jeho barvitost jsme ho neváhali
použít pro dům Cecílie; poklepala na
něj autorka projektu, architektka Ale-
na Šrámková. Na kámen z hořického
pískovce po významném sochaři
Ivanu Jílemnickém pro dům Rudolf
poklepal znalec řevnické historie dr.
Jindřich König. Nejbarvitější kámen
onyx z rodinné sbírky věnovala Re-
nata Vondráčková pro dům Sylvie -

poklepaly na něj Helena Vaňková a
Silvie Klempererová. Z nedalekého

lomu byl ze zásob sochaře Petra Vá-
ni získán kámen sliveneckého mra-
moru a pro dům Otakar na něj pokle-
pal starosta města Tomáš Smrčka
společně se mnou. Poslední kámen
je z kamene nejušlechtilejšího - ca-
rarského mramoru známého svou
běloskvoucí barvou a hebkostí pro-
slavenou sochou Davida od sochaře
Michelangela. Na ten poklepal ital-
ský architekt Luciano, který byl při-
zván ke spolupráci na zbudování res-
taurace v domě čp. 2. Tento dům již
sice existuje, dokonce mnoho století,
avšak přes usilovné hledání jeho zá-
kladní kámen nebyl nalezen. Proto
jsme se rozhodli jej doplnit s vědo-
mím rekonstrukce a účelu, ke které-
mu bude v budoucnu sloužit.
Ty jsi v Řevnicích známý jako ús-
pěšný podnikatel, radní, starosta

Sokola, mecenáš mnoha aktivit…
Co tě přimělo investovat do výstavby
vilového komplexu? Byznys…?
Rozhodnutí zúčastnit se soutěže pa-
dlo v období po jejím vyhlášení, kdy
se začaly šířit zvěsti o případném
zbourání starého domu čp. 2. Tehdy
jsme si uvědomili, že v samotném
centru města by měla vzniknout vý-
stavba, která bude po příští generace
pozitivně ovlivňovat její obyvatele i
návštěvníky. Proto jsme oslovili ar-
chitektonický ateliér vedený zkuše-
nou architektkou Šrámkovou. Ko-
nečná podoba zrála poměrně dlouho,
ale dnes jsme přesvědčení, že její se-
bevědomý výraz, čistota linií a záro-
veň osobitost přinese do našeho
města svěží vítr, který bude zároveň
i inspirací pro další výstavbu.
Corso Pod lipami vznikne na velmi
zajímavém, historickém místě v sa-
mém centru Řevnic. odhalil něco
zajímavého archeologický prů-
zkum, který výstavbě předchází?
Ano, průzkum ještě není ukončen,
ale již nyní zde byla objevena řada
předmětů svědčících o zdejším osíd-
lení lidmi několik století zpět, zřej-
mě až do 11. století. Po vyhodnocení
a rekonstrukci nalezených předmětů
chceme s výsledky seznámit veřej-
nost na přednášce.
Kdy má být komplex dokončen a
máte už nějakého zájemce o bydlení
či nájem Pod lipami?
Výstavba má být dokončena v roce
2017, avšak řada zájemců se již oz-
vala a s některými už jednáme o uza-
vření smluv.
Máš v souvislosti s výstavbou areá-
lu nějaké tajné a nebo třeba i netaj-
né přání?
Mám přání - aby lidé na Corso cho-
dili rádi a těm, kteří zde budou byd-
let, aby se zde dobře žilo. A pokud se
týká tajného přání, mohu jen prozra-
dit, že také existuje. Ale je tajné...

Miloslav FRÝDl

JINDŘICH A RUDOLF. Na základní kámen domu Rudolf poklepal znalec řev-
nické historie Jindřich König. Foto NN M. Frýdl

PRŮZKUM. S výsledky archeologického průzkumu, který předchází výstav-
bě, bude veřejnost seznámena na přednášce.                     Foto NN M. Frýdl

Zadnotřebaňští školáci díky evropské dotaci vyra-
zili do Velké Británie. Luxusní autobus s dětmi od
sobotního večera uháněl přes Německo, Belgii i
Francii a v neděli ráno jsme se přehoupli na tra-
jekt. Přepluli jsme do Doveru, kde nás autobus
vyvezl na krásný středověký hrad Dover Castle.
Kluky zaujala stará děla, děvčata zase vybavení
hradních síní. Viděli jsme i kuchyni, v níž kdysi
kuchaři připravovali svoje speciality, sledovali,
jak se dříve uklízelo, pekl chléb či tlouklo máslo.
Odpoledne jsme dorazili do Hastings. Čekala nás
procházka po staré části tohoto přímořského měs-
tečka, které se nám mělo stát na několik dní do-
movem. Zaujala nás návštěva rybářského muzea-
na vlastní oči jsme viděli rybářskou loď a na chví-
li se sami stali rybáři, kteří právě vyrazili na volné
moře. A pak už nás čekala naše rezidence - pro-

středí hotelu předčilo naše očekávání! Po ubyto-
vání jsme si dali teplou večeři a unaveni po dlou-
hé cestě velmi rychle usnuli. 
Pondělní, úterní i středeční dopoledne patřilo vý-
uce anglického jazyka. Naše učitelky česky neu-
měly, a tak jsme se museli smířit s tím, že musíme
mluvit pouze anglicky. Snídali jsme v rezidenci -
dobrot bylo tolik, že jsme ani nevěděli, co si vy-
brat. Obědvali jsme ve škole po výuce a večeřeli
opět v rezidenci. Odpoledne patřilo výletům, na-
příklad do Sea Life Centra v Brightonu. To bylo
velice zajímavé. Nad hlavami v proskleném tune-
lu nám proplouvali žraloci a rejnoci, pozorovali
jsme spoustu dalších mořských živočichů. Při
procházce po útesech Seven Sisters jsme za fou-
kání silného větru došli až k majáku. Vydali jsme
se i do kouzelného města Eastbourne, kde jsme
vydatně nakupovali. Další úžasný výlet byl pro
nás připraven do Hertsmonceux Observatory. Tam
jsme si mohli vyzkoušet různé zázraky techniky i
přírody a určitě jsme se mnohé naučili! A zase
jsme se toulali po Hastings, nakupovali dárečky
pro naše blízké. Procházeli jsme se po pláži, podí-
vali se zblízka na zábavná mola.
Vrcholem našeho výjezdu byl celodenní výlet do
Londýna. Vystoupili jsme pod »Okem« a zašli na
krátký 4D film o této technické zajímavosti. Zh-
lédli jsme řadu londýnských památek, nakrmili
veverky a opět nakupovali. V Britském muzeu
jsme se na chvíli přenesli do starověkého Egypta
a - už nás čekala cesta domů. V pátek odpoledne

si děti přebírali před třebaňským kulturním do-
mem maminky i tatínkové, šťastní, že  se jim v
pořádku vrátily. Děkuji paní Faktorové a panu
učiteli Vajsejtlovi, kteří na děti bedlivě dohlíželi a
neúnavně se jim po celou dobu zájezdu věnovali.           

Pavlína Fialová, ZŠ Zadní Třebaň

Vyvrcholením výjezdu byl celodenní výlet do Londýna
DVĚ DESÍTKY ZADNOTŘEBAŇSKÝCH ŠKOLÁKŮ ABSOLVOVALY STUDIJNÍ POBYT V ANGLII

NA BŘEHU TEMŽE. Zadnotřebaňští školáci v
Londýně. Foto Pavlína FIAlová

Děti se vrátily domů nadšené!
Velice si vážíme toho, že ředitelka Pavlína Fialo-
vá uspěla s žádostí o dotaci a mohla vzít děti ze
zadnotřebaňské málotřídky na krásnou cestu do
Anglie. Děkujeme za její odvahu a statečnost!
Děti přijely nadšené, plné zážitků i dojmů. A hlav-
ně se vrátily ve zdraví domů. Což, jak aktuálně
ukázaly tragické události ve Francii, není úplně
samozřejmé! Díky i dalším dospělákům - Monice
Faktorové a  Radku Vajsejtlovi - za jejich starost
o naše děti. Velice děkujeme!  Petra Frýdlová

(a ostatní rodiče), Zadní Třebaň
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Nejraději vzpomínám na první partu!
ŘEVNICKÝ TANEČNÍ SOUBOR KLÍČEK OSLAVÍ V MÍSTNÍM KINĚ SVÉ OSMNÁCTÉ NAROZENINY

Řevnice - oslavu svých osmnác-
tých »narozenin« si na 26. 11. na-
plánoval řevnický taneční soubor
Klíček. v místním kině začne v 17
hodin. vedoucí souboru je od sa-
mého začátku učitelka Ludmila
CHRoUStová.
Co tě tehdy, v roce 1997, vedlo k
založení Klíčku?
Přišla jsem tehdy do školy v Řevni-
cích. Byla jsem okouzlena setkáním
s folklorem na festivalu v Rožnově.
Dříve jsem se věnovala různým dru-
hům tance, ale lidové písničky a tan-
ce mne vzaly u srdce a toužila jsem
přenést tu atmosféru do našeho měs-
ta. Zároveň jsem přecházela z mateř-
ské školy do základní a učit »velké«
děti mne nadchlo. Chtěla jsem s nimi
trávit co nejvíc času a zároveň je za-
pálit pro něco, co mi připadalo
smysluplné a v našem kraji takové
»obrozenecké«. Toužila jsem oživit
tradice, hledat kořeny. 

Klíčkem prošlo několik, dá se říci,
generací či part dětí. Utkvěla ti
některá v paměti více než jiné? 
Každá generace dětí má svá nezapo-
menutelná jména, své vůdce. Středo-
bodem bývá vždy skupina dětí ze tří-
dy, kterou učím. Těch bývá nejvíc a
k nim se přidávají další. Je to jako s
láskou. Nejvíc si pamatujete tu první
a poslední. Takže nejraději vzpomí-
nám na skupinu dětí, s nimiž jsem
začínala a vše pro nás bylo nové,
okouzlující. Jezdili jsme na festivaly,
dívat se i tancovat. Krásné je, když
za mnou přichází bývalí tanečníci a
řeknou, že děkují za krásné časy v
souboru. Některé děti jsou stálice,
které září mnoho let, jiné to mají jen
jako kroužek. Klíček má specifickou
atmosféru. Bývají tam srdcaři, kteří
tvoří centrum. Teď je takovým cent-
rem Kristýnka, která mi pomáhá i s
mladšími dětmi. Je laskavá a oběta-
vá. Výrazných dětských osobností
bylo několik a každé setkání s nimi
mne zahřeje. 

Na co za těch osmnáct let prožitých
s Klíčkem vzpomínáš nejraději?
Nejraději vzpomínám na plesy a
soustředění. Na chvíle pospolitosti,
sdílení, tvoření. Na okamžiky, kdy
se něco povede, ale i třeba na oby-
čejnou zkoušku, kdy děti tančí s vni-
třním prožitkem. Ráda vzpomínám i
na nadšení začátků, kdy jsme s Len-
kou Kolářovou tvořily nová pásma a
vše se okamžitě realizovalo.  
Kolikrát jsi za těch osmnáct let
chtěla se souborem »seknout«? 
Těch okamžiků bylo několik. Bola-
vých ztrát, kdy se mi zbořilo vše, če-
mu jsem věřila a na čem stavěla. Sílu
zůstat mi vždy dodaly děti, ty nejzá-
řivější, pro které jsem chtěla Klíček
udržet, i skupinka skvělých rodičů,
kteří za mnou stáli a nabídli pomoc.
Potřebuji vidět, že má smysl to, co
děláme. Naše cíle nejsou nejvíc a
nejdál, jsou spíše o prožitku, přátel-
ství, společenství, nabíjení energií. 
Co plánuješ na příští rok či roky?
Plány nemám, beru, co život přinese.

Ráda bych si vychovala nástupce, je-
muž Klíček s důvěrou předám a bu-
du ho podporovat nebo se s ním ales-
poň podělím. Bylo by fajn najít mu-
zikanta, který dá dohromady muzi-
ku, protože s živou je úplně jiná
energie, než se skladbami nahranými
ve studiu. Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE
25. 11. 15.30 CELEBRITY S.R.O.
25. 11. 20.00 BERANI
27. 11. 20.00 GANGSTER KA: AFRIČAN
28. 11. 15.30 MRKÁČEK BILL
28. 11. 17.30 RODINKA BALIÉROVÝCH
28. 11. 20.00 SNOW FILM FEST
2. 12. 20.00 MLÁDÍ
4. 12. 20.00 ZTRACENI V MNICHOVĚ
5. 12. 14.00 HODNÝ DINOSAURUS
5. 12. 20.00 MARŤAN

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
23. 11. a 4. 12. 17.30 HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU 2.ČÁST 3D
23. 11. 20.15 BLACK MASS: ŠPINAVÁ
HRA
24. 11. 17.30 U MOŘE
24. 11. 20.00 MACBETH
25. 11. 13.45 MALÝ DRÁČEK
25. - 26. 11. 18.30 (Čt 15.30) SPECTRE
26. 11. - 30. 11. 18.30 (Pá 20.15, So 17.30
a 20.00) GANGSTER KA: AFRIČAN
27. 11. 17.30 MARŤAN 3D
28. 11. - 29. 11. 15.30 HODNÝ DINO-
SAURUS (v So 3D)
1. 12. 17.30 CELEBRITY S.R.O.
1. 12. 20.00 STEVE JOBS
2. 12., 7. 12., 9. 12. 13.45 UUPS! NOE
ZDRHNUL
2. 12. 18.30 U MOŘE
3. 12. 15.30 ZTRACENI V MNICHOVĚ
3. 12. - 6. 12. 18.30 (Pá 20.15, So 17.30)
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
5. 12., 7. 12., 8. 12. 20.00 (Po 18.30, Út
17.30) MOST ŠPIÓNŮ

KINO RADOTÍN
24. 11. 17.30 U MOŘE 
24. 11. 20.00 BERANI
25. 11. 10.00 NIKDY NENÍ POZDĚ
25. 11. 17.30 ALDABRA
25. 11. 20.00 HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 2.ČÁST
26. 11. 17.30 JO NESBØ: DOKTOR
PROCTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
26. 11. a 28. 11. 20.00 GANGSTER KA:
AFRIČAN
27. 11. - 28. 11. 17.30 (So 15.30) PROČ
JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU
27. 11. a 2. 12. 20.00 (St 17.30) MONTY
PYTHON A SVATÝ GRÁL
28. 11. a 3. 12. 17.30 (Čt 20.00) VIKTOR
FRANKENSTEIN
1. 12. 17.30 ALDABRA 3D
1. 12. 20.00 EJZENŠTEJN V GUANA-
JUATU
3. a 9. 12. 17.30 VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
4. 12. 17.30 MALÝ PRINC 3D
4. 12. 20.00 TŘI TENOŘI - koncert
5. 12. 17.30 RODINA K PRONÁJMU
5. 12. a 9. 12. 20.00 BLACK MASS:
ŠPINAVÁ HRA

KINO CLUB ČERNOŠICE
2. 12. 20.00 SOUND CITY - dokument

Na albu najdete skladby:
Zdálo se mně má panenko,

Když jsem přišel do Všeradic,
Nadívaný křepeličky, Svíčková
se šesti, Nám je to jedno, Švest-
kový 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)

Tipy NN
* Kouzelnická vánoční show pro
děti Kožíšek není Ježíšek se v kině
Řevnice uskuteční 25. 11. od 9 a
10.30. Vstupné 150 Kč/dítě, dopro-
vod zdarma.          Jitka NOSKOVÁ
* Vánoční dílna s Jarmilou Koda-
jovou se koná 26. 11. od 17 do 19.00
v obecní knihovně Lety. (jin)
* Kapely Znouzectnost a Klika za-
hrají 27. 11. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Na koncertě ke 125. výročí naro-
zení B. Martinů, který se koná 28.
11. od 18.00 v kulturním sále Černo-
šice-Vráž, vystoupí žákyně místní
ZUŠ. Promítnut bude film Otvírání
studánek.       Marcela LátaLová
* Předvánoční výstava, na níž bu-
dou k vidění adventní věnce, vánoč-
ní keramika, aranže i cukroví, bude
instalována 28. 11. (11-20.00) a 29.
11. (11-17.00) v České hospodě
Hlásná Třebaň.  (zto)
* Školní přípravka dětského pě-
veckého sboru Chorus Angelus
Chorálek Řevnice vystoupí s dětmi
ze Všenor a Dobřichovic 28. 11. od
13.00 v sále zámku Dobřichovice.
Chorálek Černošice zazpívá 5. 12.
od 15.30 na Adventních trzích v
Černošicích-Vráži. (sik)
* Na Mostovém plese si můžete za-
tančit 28. 11. od 20.00 ve sportovní
hale Bios Dobřichovice. Vystoupí
profesionální tanečníci, mistryně
světa ve skákání přes švihadlo Re-
bels O.K. a kapely Gurmania Band i
Mezcla Orquesta. (ak)
* O své cestě po světě, o tom, jak se
stopuje na Ukrajině, jaká je procház-
ka tajgou či jak dopadlo setkání s
medvědem bude vyprávět novinář
Tomáš Poláček 28. 11. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Hudební do-
provod obstará Xavier Baumaxa. (vš)
* Divadelní představení pro děti O
tom, jak Kvak a Žbluňk slavili Vá-
noce bude k vidění 29. 11. od 16.00
v černošickém Clubu Kino.         (vš)
* Vernisáž výstavy fotografií Pavla
Palusky, které pořídil na březnovém
halovém mistrovství  Evropy v atle-
tice, se v galerii Holandský dům Be-
roun koná 30. 11. od 17.00. Snímky
budou vystaveny do 19. 12.      (pap)
* Večírek s místním Acoustic Noise
Band a polskou bluesovou kapelou
Drunk Lamb se koná 5. 12. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Komickou »operu mafia« Il
Congleatore-Zmrazovač sehraje Ko-
čovné divadlo Ad Hoc 5. a 6. 12. od
18.30 v Kulturním středisku U Ko-
runy Radotín. Tentýž soubor uvede
na stejném místě 5. 12. od 21.00 ko-
micko poetické pásmo hudby, slova
i tance S úsměvem nepilota.      (dar)
* Hru Jozífek a Maruška mají dě-
ťátko uvede Divadlo Špílberk  6. 12.
od 16.00 v černošickém Clubu Ki-
no. (vš) 
* Výstava litografií, kreseb, obrazů
a koláží Tomáše Bíma je k vidění v
dobřichovické Galerii Bím.       (tob)

TŘEHUSK na

Když jsem přišel do Všeradic

NA POSVÍCENÍ

Tip na vánoční dárek: nové CD kapely TŘEHUSK

Když jsem přišel do Všeradic...

Dětská kniha Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka, jejíž autorkou je oby-
vatelka Letů Pavla Soletka Krátká (vlevo), byla pokřtěna 5. listopadu v
řevnickém Modrém domečku. Role kmotry se zhostila Ruth Hálová, jedno
z tzv. Wintonových dětí. Pět dnů nato předčítala autorka ze své knihy v
obecní knihovně v Mořince. Velmi nás zaujalo vyprávění o tom, jak vlast-
ně taková kniha vzniká a co to všechno obnáší, než jí spatříme v konečné
podobě. Také jsme měli možnost vidět archy textů a ilustrací před jejich
svázáním. Autorka rozdala několik autogramů i výtisků své knihy a také
pohrátkového pexesa.                  Kateřina SMOTEROVÁ, Mořinka, (mif)

Foto Monika VOSÁhlOVÁ

Letovanka pokřtila knihu a četla z ní v Mořince
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Všeradův kurýr

Čas adventní se nezadržitelně blíží,
již v tomto týdnu máme první ad-
ventní neděli a jako pravidelně nás
zachvátí předvánoční kolotoč. Pro
mnoho z nás to znamená období st-
resu a úporné snahy na poslední

chvíli dohnat vše, co jsme v uplynu-
lém období nestihli. K tomu se přidá
starost o zajištění vánočních dárků
pro všechny blízké a vražedná kom-
binace těchto faktorů nás proměňuje
v osoby nerudné a permanentně chy-
tající na první »našlápnutí«.
Zastavme se alespoň na krátký oka-
mžik, zhodnoťme skutečný stav věcí
a přijdeme na to, že to, co jsme do-
posud nestihli, stejně již budeme
těžko dohánět. Že víc, než dárky, po-
těší naše blízké příjemné a srdečné
chování. Proto nepodléhejme depre-
sím a chmurným náladám, vytvořme
si kouzlo vánoční pohody ve vlast-
ních srdcích a myslích. Mějme

všichni na paměti, že se chceme řídit
vánočním mottem: „Hledání vzá-
jemného porozumění a lásky!“ Vž-
dyť není nic cennějšího, než osobní
spokojenost a vzájemné pochopení.
Nekažme si adventní čas malicher-
nými spory a hádkami. 
Přijďte tedy v klidu a pokoji rozsví-
tit 28. listopadu vánoční stromek do
zámeckého areálu ve Všeradicích.
Od 18.00 vás čeká vystoupení dětí z
místní školky s vánočním pásmem a
vánoční koledy v podání kapely Tře-
husk, čaj i svařené víno v dostateč-
ném množství.   Přeji všem čtenářům
klidný předvánoční čas. 

Bohumil sTIBaL, všeradice

Nekažme si advent malichernostmi
PŘIJĎTE V KLIDU A POKOJI ROZSVÍTIT DO ZÁMECKÉHO DVORA VÁNOČNÍ STROM

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 23/2015 (190)

PLNO. Na slavnostním otevření rekonstruované školky byla hlava na hlavě.             Foto Hana HANZLÍKOVÁ

»Nová« školka byla
slavnostně otevřena
V pátek 20. listopadu jsme přivítali v
Mateřské škole Všeradice na slav-
nostním otevření školky po rekonst-
rukci své spoluobčany a všechny,
kteří se na této akci podíleli. 
Děti z MŠ si připravily pod vedením
paní učitelky Náhlíkové kulturní vy-
stoupení a také velmi chutné občer-
stvení. Ředitelka mateřské školy a
starosta obce Roman Špalek podě-
kovali ještě jednou rodičům a fir-
mám. Všichni si mohli prohlédnout
celou školku - jak zvenku, tak vnitřní
prostory - k dispozici byly také foto-
grafie zachycující celý děj přestav-
by. Ještě jednou moc děkujeme!

Hana HANZLÍKOVÁ, 
ředitelka MŠ Všeradice

Z podbrdského kraje
* vánoční strom v Zámeckém dvo-
ře Všeradice společně rozsvítíme v
sobotu 28. 11. v podvečer. Program
začne od 18.00 vystoupením dětí ze
všeradické školky. Poté zazní kole-
dy v podání staropražské kapely
Třehusk.    (pah)
* Tradiční adventní jarmark s do-
provodným programem pořádá 5.
12. od 10.00 na Tyršově náměstí
Město Hostomice. O zábavu se po-
stará skupina historického šermu
Romantika z Plzně a kapela Tře-
husk. V podvečer přijde Mikuláš,
andělé a čerti s nadílkou pro nej-
menší, zazpíváme si koledy. Od cca
12.00 se uskuteční prodej dršťkové
polévky a od 15.00 vepřových řízků
- obojí za dotovanou cenu.         (hes)
* Husy nestačili škubat kuchaři ve
všeradickém hostinci U Paní Mag-
daleny od 10. do 20. 11., kdy se tu
podávalo Svatomartinské menu. Z
nabídky lidem nejvíce chutnalo pe-
čené stehno nebo prsa s bramboro-
vými plackami a švestkovou omáč-
kou. Od středy 25. listopadu mistři
kuchaři zvou na zvěřinu. Přijďte
ochutnat!          Pavla HaDaČová
* v den výročí vzniku ČSR se us-
kutečnilo druhé setkání na místě,
kde se uprostřed lesů na brdských
Hřebenech stýkají hranice katastrů
čtyř obcí - Hostomic, Dobříše, Ro-
sovic a Bukové. Své zastoupení tu v
podobě pivobusu s točeným Všera-
dem měly i Všeradice.               (pah)

V Hatích opravili a znovu vysvětili kapličku

Čeští malíři v Daruvaru
Výstavu obrazů instalovala v České gale-
rii v chorvatském městě Daruvar výprava
ze Zámeckého dvora Všeradice (viz NN
22/15). Takto o události referoval krajan-
ský časopis Jednota vydávaný v Chorvat-
sku. (NN)
Na počest státního svátku České republi-
ky se 28. října v galérii Svazu Čechů v
Daruvaru sešly desítky návštěvníků na
vernisáži výstavy děl českých malířů, kte-
ré ze Všeradic pro tuto příležitost přivezl
Bohumil Stibal se spolupracovníky. Před
otevřením výstavy zněla galérií česká pí-
seň hudebníků-krajanů z Rumunska.
Předsedkyně Svazu Čechů Libuše Strání-
ková předala slovo »člověku, který za
všechno může«, bývalému starostovi Vše-
radic a příteli dolanských i gernických
krajanů Bohumilu Stibalovi. Ten připo-
mněl, že jsou Všeradice rodištěm M. D.
Rettigové, autorky slavné české kuchařky,
a se zřejmým potěšením připomněl druž-
bu dolanských, gernických a všeradic-
kých hasičů. Výstava  bude zájemcům pří-
stupná do dubna příštího roku...  

V podbrdské obci Hatě byla počát-
kem 19. století postavena kaplička
zasvěcená Janu Nepomuckému.
Přestože prošla v průběhu let něko-
lika úpravami, v současné době byl
její stav už horší. Mladí místní hasi-
či se ji nyní rozhodli zvelebit. Zas-
tupitelstvo žádosti vyhovělo a ne-

chalo kapličku opravit. Byla prove-
dena oprava střechy, nová omítka
včetně nátěru, oprava podlahy, pra-
sklé zdi, nátěr zvonice a nové vstup-
ní dveře. V čele kapličky nad so-
chou Svatého Jana Nepomuckého
muzikant a malíř Marko Čermák z
osady T.C.W. Westend provedl mal-
bu vztahující se k Svatému Janu Ne-
pomuckému. Občané Hatí se podíle-
li na úklidu a úpravě památky. 
Kaplička byla znovu vysvěcena za
účasti řevnického faráře Roberta
Hanačíka, pěveckého doprovodu
Václava Klimenta a dechové hudby
pana Uzlíka z Hořovic. Průvodní
slovo přednesl starosta obce Josef
Marhoul. Před kapličkou se sešlo na
devět desítek spoluobčanů, kteří si
prohlédli její nový vzhled, výstavku
fotografií z historie kapličky a spo-
lečně si i podle zpěvníků zazpívali
několik písní. Text a foto

Kamila Kaasová, Hatě 
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Karlštejn - Bohatý program, mu-
zikantský, taneční i divadelní, je
připraven na počest císařovny
Elišky v Karlštejně. Slavná choť
Otce vlasti Karla IV. do podhradí
v čele své družiny dorazí v neděli
29. 11. i 20. 12.. Rušno v centru
Karlštejna bude také zbylé dvě
adventní neděle: 5. a 13. 12.
Na náměstí pod hradem vyroste his-
torické tržiště, nebudou chybět ani
nejrůznější laskominy a karlštejnské
víno či karlštejnské pivo Karlíček.
Soudek se speciální várkou připra-
venou místním pivovarníkem Jiřím
Chybou právě na počest adventu bu-
de naražen 29. 11. i 20. 12. v pravé
poledne, po příchodu královny na
náměstí. Návštěvníci se také mohou
těšit na zpřístupnění tzv. muzejní
stezky. Zájemci budou moci navští-

vit všechna karlštejnská muzea: ex-
pozici vína s ochutnávkou ve Vinař-
ské stanici, Karlštejnský mikropivo-
var, muzea lehkého opevnění, hodin,
obchodu, betlémů a voskových figu-
rín. Součástí stezky je také vánoční
výstava v kavárně Stodola.
Vladařovu manželku i diváky budou
bavit šermíři a šermířky ze skupin
Alotrium a Reginleif, zahrají kapely
Kapičky, Fotr a kolektiv, Čenkomor,
Třehusk, zatancuje skupina Promě-
ny, nejen koledy zapějí soubory
Hukot a Cabinet i děti z Karlštejna a
Litně. Těšit se můžete na živý bet-
lém, vánoční hru v podání dobřicho-
vického souboru Kukadýlko a po se-
tmění i na loučový průvod. 
První adventní neděli 29. 11. zpestří
soutěž o nejlepší či nejoriginálnější
převlek anděla – v andělském může

přijít každý, na majitele nejlepších
převleků čekají ceny. Vrcholem os-
lav tento den bude rozsvícení vánoč-
ního stromu před Muzeem betlémů a
malý koncert muzikálové zpěvačky
Michaely Noskové.
Poslední adventní neděli 20. 12. při-
jdou královnu Elišku pozdravit slav-
ní obyvatelé Karlštejna - známý he-
rec Pavel Zedníček a populární zpě-
vák Pavel Vítek. S dětmi z mateřské
školy zazpívá i další Karlštejňanka,
Veronika Spurná. Tečku za celoden-
ním programem pak obstará čtvrtho-
dinová ohňová show. 
Muzeum betlémů připravilo pro-
gram i na zbylé dvě adventní neděle:
5. a 13. 12. Jeho součástí je mj. sou-
těž o nejlepší vánoční cukroví, kte-
rou vyhodnotí známý kuchař Jiří Ba-
bica. Miloslav FRÝDL

Ochutnali mladá vína
z »ročníku století«
Karlštejn - Tradiční oslava svátku
sv. Martina spojená s ochutnávkou
prvních letošních vín se konala 11.
11. v Karlštejně. V restauraci U Janů
začaly přípitkem přesně v jedenáct
hodin a jedenáct minut.
Zatímco uvítací, přípitkové víno by-
lo z místní, karlštejnské produkce,
nabídka svatomartinských vín byla
sestavena z výrobků moravských vi-
nařů. Návštěvníci mohli ochutnat te-
kuté hrozny z Bořetic, Velkých Bílo-
vic, Znojma i dalších míst obklope-
ných vinohrady. „Letošní ročník
bude, co se kvality týká, jeden z nej-
úspěšnějších, někteří vinaři dokonce
hovoří o ročníku století,“ uvedl or-
ganizátor ochutnávky, bývalý ve-
doucí VSV Karlštejn Richard Ko-
lek. K mání byla také svatomartin-
ská mladá husička, později odpole-
de zahrála cimbálovka.               (mif)

Páteční odpoledne 6. 11. strávily
karlštejnské rodiny s dětmi pouště-
ním draků na louce u mostu. Slunce
nám svítilo do tváří a draci krásně
létali. Vítěze vyhlašovala nastávají-
cí maminka Zuzka Litošová. Cenu
za nejkrásnějšího draka s čmelákem
si odnesla Eliška Akrmanová. Nej-
déle létal drak Orel Petrušky a její-
ho tatínka, druhý s nejdelším letem
byl netopýr sester Vandy a Domini-
ky Drmlových, na třetím místě se
umístila Adélka s tatínkem a drakem
Krtkem. Pro děti byla připravena
výtvarná dílna s draky, drobné od-
měny a sladkosti. Všichni si pochut-
nali na tradičním a v letošním roce
možná posledním opékání buřtů.

Eva KNOPOVÁ, Krupná

Na konci stezky bude
čekat vládce pekel Draky na louce u mostu pouštěly děti i dospělí

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     12/2015 (46)                

NA MARTINA! Richard Kolek nalévá účastníkům ochutnávky svatomartinských vín. Foto NN M. FRÝDL

Do podhradí opět dorazí Eliška
OSLAVA ADVENTU SE LETOS BUDE KONAT VŠECHNY ČTYŘI ADVENTNÍ NEDĚLE

Karlštejnský zpravodaj
Bunkr už si prohlédly
tisíce návštěvníků
První turistickou sezonu úspěšně ab-
solvovali vojensko-historičtí nad-
šenci, kteří loni zrekonstruovali ob-
jekt předválečného lehkého opevně-
ní poblíž centrálního parkoviště v
Karlštejně a zřídili zde ve spoluprá-
ci s městysem muzeum. Tisíce návš-
těvníků tak mělo možnost zhlédnout
plně vybavený bunkr, který symbo-
lizuje odhodlání předků bránit naši
společnou »1. republiku« a dokládá
technický um našich dědů a hospo-
dářskou vyspělost tehdejšího Česko-
slovenska.
V této první zkušební sezoně bylo
zatím otevřeno (od května do října)
celkem 122 dnů, což bylo téměř na
hranicích fyzických možností osád-
ky. Přesto se podařilo udržet vysoký
standard odborného výkladu a návš-
těvníci se seznámili s taktikou boje v
opevnění, výzbrojí a výstrojí objek-
tu i funkcí jednotlivých součástí vni-
třního vybavení. (Dokončení na str. 8)   

Karlštejnskou čertovskou cestu po-
řádají ve čtvrtek 3. 12. od 9 do 12
hodin  úřad městyse s karlštejnskou
pobočkou Domečku Hořovice.
Na trase, která povede od budovy
úřadu městyse k hotelu Mlýn, čeká
děti sedm čertovských zastavení-
ček, nebeská brána se svatým Pet-
rem i anděly i minizoo. Na konci
stezky se potkají se samotným vlád-
cem pekel. Za čertovské masky úča-
stníků budeme rádi. V ceně vstup-
ného 30 Kč/dítě je kromě programu
a čaje na zahřátí i odměna pro každé
dítě a památka pro celou školní tří-
du. Na akci je nutné se přihlásit na
e-mail eknopova@seznam.cz či
telefon 725 482 037.

Eva KNOPOVÁ, Krupná S ODMĚNAMI. Malí účastníci drakiády.                      Foto Eva KNOPOVÁ
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Bunkr si prohlédly tisíce návštěvníků
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Poslední exponáty muzeum obohati-
ly v září, kdy se úctyhodná sbírka
rozrostla o dvě armádní pušky 7,92
Mauser a pistoli ráže 9 mm Brow-
ning - to je příslibem toho, že i v
příštích letech bude muzeum před-
stavovat mnohé další cenné dobové
exponáty. 
Bunkr se letos rozloučí s veřejností o
první adventní neděli (29. 11.), kdy
se v Karlštejně bude konat zahájení
tradičního Královského adventu. V
rámci muzejní stezky budou tento
den otevřena všechna místní muzea,
včetně obou zde stojících pevnost-
ních objektů - státního hradu a Mu-
sea lehkého opevnění Karlštejn
(M.L.O.K.). Již teď se těšíme na no-

vou sezonu i další návštěvníky. Ote-
vřeno bude v květnu a červnu o ví-
kendech i svátcích, přes letní prázd-
niny pak denně.  Petr šTEMbERK, 

M.L.O.K Karlštejn

Spokojenost panuje v karlštejnském
podhradí po podzimní části mistrov-
ské soutěže. Místní fotbalisté totiž
před zimní přestávkou drží první
příčku III. třídy okresní soutěže s ná-
skokem 3 bodů na druhý Nový Já-
chymov. Karlštejnští se netají ambi-
cemi hrát »na postup« a podzimní
část zvládli na jedničku. 
Tým pod vedením Petra Houšky a
Viktora Povýšila, kteří v létě převza-
li trenérské kormidlo, zatím nepoznal
porážku a pouze třikrát remizoval.
První místo po podzimu je zcela za-
sloužené, po kvalitních týmových
výkonech totiž borci z podhradí po-
razili všechny celky z vrchních pater
tabulky; cenné jsou především výhry
ve Svaté a v Novém Jáchymově. Ne-
čekané však byly remízy se zdickým
béčkem nebo se Zadní Třebaní.
Základem úspěchu je kvalitní defen-
ziva, když pouhých osm inkasova-
ných branek je vůbec nejlepší bilan-
ce ze všech týmů na Berounsku. Gól-

man Jiří Humpolík si navíc připsal
celkem sedm čistých kont a nyní drží
neprůstřelnost již 400 minut! Nejlep-

ším střelcem je s devíti zásahy Erik
Klusák. Ani tentokrát se mužstvo bo-
hužel nevyhlo zraněním, která po-

stupně vyřadila čtyři hráče sestavy.
Poslední zápasy tak Karlštejn dohrá-
val jen s 12-13 bojovníky. Ti zakon-
čili úspěšný podzim domácí výhrou
4:0 nad Cembritem Beroun. 
Hráče teď čeká zasloužené volno až
do 10. 1., kdy zahájí zimní přípravu.
Vedení by v zimní pauze navíc rádo
získalo do týmu další posily.

Michal šAMAN, Karlštejn

Podzimní výsledky:
Svatá – Karlštejn 0:2
Karlštejn – Hudlice 1:0
Chodouň – Karlštejn 0:4
Karlštejn – Vysoký Újezd 4:1
Srbsko – Karlštejn 0:5
Karlštejn – Mořina 3:1
Lužce – Karlštejn 1:1
Karlštejn – Zadní Třebaň 3:3
Nový Jáchymov – Karlštejn 2:3
Karlštejn – Nižbor „B“ 4:0
Zdice B - Karlštejn 0:0
Tmaň – Karlštejn 0:8
Karlštejn – Cembrit 4:0

MLADÉ VÍNO. První produkt z le-
tošní sklizně - mladé víno Modrý
Portugal klaret - začali nabízet karl-
štejnští vinaři. Do Vánoc mají být v
prodeji i další letošní vína: Tramín
červený, Rulandské šedé, Müller
Thurgau a Dornfelder. Ochutnat je
budete moci na Karlštejnském krá-
lovském adventu 20. 12. Ročník
2015 patří k těm nejlepším. Tři čtvr-
tiny hroznů sklizených na karlštejn-
ských vinicích vyzrály do jakosti pří-
vlastkových vín. Do kategorie pozd-
ní sběr byly zatříděny Rulandské
šedé, bílé, modré, Tramín červený,
Kerner a Cabernet cortis. 

Text a foto Jarmila KOZOVÁ,
VSV Karlštejn

Obrovského pavouka se děti nezalekly

A ZASE VÝHRA. Karlštejnští fotbalisté (ve světlém) v zápase s Novým Já-
chymovem, který na hřišti soupeře vyhráli 3:2.               Foto Michal ŠAMAN

Děti z karlštejnské mateřské školy vyrazily do Berouna - v místním muzeu
pořádal Dům dětí a mládeže Beroun akci s názvem Halloween v muzeu.
Čekala tu na nás strašidla, kterých se ale děti ani trochu nebály. Byla moc
hodná a provedla nás po muzeu, navíc měla připravené soutěže se sladký-
mi odměnami. Na dvoře se děti nezalekly ani obrovského pavouka a vese-
le mu skákaly po síti, za což si vysloužily krásnou medaili se strašidýlkem.
Na závěr prohlídky jsme všichni navštívili tvořivou dílničku, kde jsme vy-
ráběli papírového ducha a při tom nám s prací pomáhali tři kostlivci. Dě-
kujeme pořadatelům za příjemně strávené dopoledne. 

Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn  

Karlštejnské aktuality
* Zájezd na představení Svaté ne-
řesti do pražského divadla Gong po-
řádá 26. 11. Úřad městyse Karlštejn.
Odjezd v 17.30 z centrálního karl-
štejnského parkoviště. Cena pro
obyvatele Karlštejna je 200 Kč včet-
ně dopravy, vstupenky si můžete re-
zervovat na úřadu městyse.       (per)
* Další naháňky na černou zvěř or-
ganizují karlštejnští myslivci - 28.
11. v části honitby Haknovec, Buči-
na a 12. 12. v části honitny Třebaň-
ská stráň, Plešivec. Petr MOUCHA
* Vánoční výstava je v karlštejnské
kavárně Stodola přístupná od 28. 11.
do 20. 12. Otevřeno je o víkendech
od 11 do 20.00. (mam)
* Silnice mezi Karlštejnem a Moři-
nou kolem Dračí skály je až do 30.
listopadu uzavřena. Důvodem je op-
rava sesutého svahu. (per)
*  Třetí Andělská cesta se koná 10.
12. od 8.30 do 13.00 v Karlštejně.
Trasa, na níž budou děti plnit různé
úkoly, vede z nádraží na hrad. Vs-
tupné 35 Kč/dítě - každý účastník
získá andělskou odměnu. Info na
tel: 725 482 037.    Eva KNOPOVÁ
* »Sranda závod« O kapra Karla
Hartla pořádají 12. 12. od 10.00 na
svém cvičišti karlštejnští kynologo-
vé. Závodit mohou všechna pleme-
na psů. Účastníci budou plnit čtyři
discipliny, vítěz získá živého kapra.
Startovné 30 Kč.       Petr RAMPAS
* Poslední leč se koná 12. 12. od
20.00 v karlštejnské restauraci U Ja-
nů. Hraje Top Revival, tombola,
vstupné 100 Kč.        Petr RAMPAS
* Požár chaty v Hlásné Třebani lik-
vidovali 10. 11. se svými řevnický-
mi a hlásnotřebaňskými kolegy také
dobrovolní hasiči z Karlštejna. Kro-
mě chaty hořel i okolní porost, jed-
notky musely zasahovat v dýchací
technice. Předběžná škoda je půl
milionu korun.      Pavel VINTERA

Fotbalisté Karlštejna přezimují na prvním místě tabulky
BORCI Z PODHRADÍ DOSTALI NA PODZIM JEN OSM BRANEK - NEJMÉNĚ ZE VŠECH TÝMŮ NA BEROUNSKU

Museum lehkého opevnění Karlštejn bylo slavnostně otevřeno letos 8. květ-
na, v den výročí konce druhé světové války.                     Foto NN M. FRÝDL
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Osovský PROVAS

V neděli 15. listopadu odpoledne se v Osově uskutečni-
lo vítání občánků. Protože obec zatím nemá prostory
vhodné pro konání společenských akcí, byla pro tuto pří-

ležitost vybrána osovská mateřská škola. Prostředí je
sice trochu atypické, ale posloužilo ke zdaru akce a vel-
mi neformální atmosféře. 
Naposledy se podobná událost odehrála ještě za minulé-
ho režimu, takže ta letošní se konala po více než dvace-
ti letech. Aby byl zachován určitý řád, byli pozváni malí
občánci do věku tří let, tedy Patriček Bábíček, Kája Cu-
lek, Štěpánek Drábek, Karolínka Kubecová, Petruška
Packová a Toníček Vacura. Většinu z nich nedoprováze-
li jen rodiče, přišli i prarodiče a příbuzní. Všechny přiví-
tala místostarostka Markéta Vaňatová, která měla krátký
projev, Lucka Packová zahrála na flétnu a zazpívala se
svým bratrem Viktorem, který ještě společně se Sonič-
kou Vaňatovou přednesl milou básničku věnovanou dě-
tem. Jednotliví rodiče se postupně zapsali do pamětní
knihy, maminky obdržely květinu a dětičky pamětní list
a hezkou knížku říkanek. Následoval společný přípitek a
poté profesionální focení, aby rodina měla na tento den
pěknou vzpomínku. Nechybělo ani malé pohoštění.
Obnovená premiéra této milé společenské akce se v
Osově velmi vydařila. Udržet všechny ty tříleté čiperné
děti po celou dobu u maminek a tatínků byl úkol zhola
nemožný, takže vyfotit je všechny pohromadě se jaksi
nepovedlo...   Marie PLECITÁ, Osov

Nové občánky přivítali ve školce
NAPOSLEDY SE PODOBNÁ AKCE V OSOVĚ KONALA ZA MINULÉHO REŽIMU
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VZPOMÍNKA NA PADLÉ. Osovští
na padlé ve válkách vzpomínali při
mši svaté v kostele i u pomníku před
ním.                 Foto Marie PLECITÁ

Na památku padlých zněla
kostelem Haydnova mše
V neděli 25. října jsme se sešli v kostele Narození
sv. Jana Křtitele v Osově, abychom při mši svaté
vzpomněli vojíny padlé v obou světových vál-
kách. Při té příležitosti jsme si také vyslechli
krásnou Polní mši Josepha Haydna v podání de-
chového souboru Václava Uzlíka. 
Po bohoslužbě jsme se shromáždili u pomníku
padlých, kde se uskutečnila pietní vzpomínková
akce věnovaná zemřelým na bitevních polích.
Program svým slovem provázel Josef Kozák, kte-
rý uvedl žesťový soubor pana Pavla Růžičky, jenž
obstaral hudební doprovod. Řevnický farář Ro-
bert Hanačík se pomodlil za zemřelé, Jana Červe-
ná v kroji přednesla nádhernou báseň Jana Čarka
a Jaroslava Fišerová promluvila podrobně o živo-
tě Milana Rastislava Štefánika. Poté Josef Kozák
ve svém příspěvku hovořil kriticky o mýtech, kte-
ré se vážou ke vzniku první republiky, o sporných
základech, na kterých byla postavena, i o součas-
né mezinárodní situaci. Poté představitelé obce
položili k pomníku věnec a na samý závěr hudba
zahrála československou státní hymnu. Pro pří-
tomné bylo připraveno i malé pohoštění.  

Marie PLECITÁ, Osov

Smlouvy byly schváleny
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Osov se konalo 4. listopadu.
Zastupitelé  schválili uzavření veřej-
noprávní smlouvy obce Osov s SK
Osov o dotaci 10.000 Kč na opravu
techniky používané k úpravě hřiště.
Schválili také smlouvu o výpůjčce
štěpkovače a domovních komposté-
rů (49 kusů) zapůjčených obcí Ko-
topeky. Každý, kdo si o kompostér
požádal, bude uzavírat smlouvu o
výpůjčce a po pěti letech přejde
kompostér do jeho vlastnictví. Byl
vydán souhlas s využitím silnice
kolem hřbitova směr na Skřipel pro
konání Rallye Hořovice 2016. Ob-
jížďka má být řešena dvěma jedno-
směrnými ulicemi. Jednalo se také o
návrhu na opravu parku u knihovny
v Osovci. Vypracovaná studie bude
předložena k posouzení památkové-
mu odboru Městského úřadu Hořo-
vice. (Dokončení na straně 10)

Osovem šel průvod
Stalo se již tradicí, že na podzim v
osovské škole přespáváme. Letos
jsme se sešli, abychom si připome-
nuli svátek sv. Martina. Vyslechli
jsme příběh o rytíři Martinovi a pak
vyrazili na vycházku ke koňské oh-
radě. Měli jsme možnost koně nakr-
mit i si je pohladit. Protože se zača-
lo stmívat, vrátili jsme se do školy,
abychom si připravili třídy na spaní.
Pak na nás čekaly výtvarné dílny, ve
kterých jsme si vyrobili bílého koně
a svatomartinské husy. Posilněni ve-
čeří od našich maminek jsme si spo-
lečně rozsvítili svatomartinská svě-
týlka a vydali se na průvod Osovem.
(Dokončení na straně 10)

Školáci »za odměnu« navštívili Českou televizi

Vítání občánků v Osově.                  Foto Marie PLECITÁ

Osovská škola se během týdne proměnila v policejní
stanici. Režisér Jan Hřebejk si totiž naši školičku vybral
pro další natáčení kriminálního příběhu. Odměnou za to
byla exkurze do České televize. Celá škola se tedy vy-
dala do Prahy na obhlídku ateliérů studií a promítacích
sálů. Měli jsme možnost nahlédnout do studia, kde se
právě natáčel další díl Planety YO, do sálu s kostýmy i
kamerami a vidět na vlastní oči, jak probíhá natáčení.
Průvodce nám dovolil postavit se za kameru i za pult,
kde se hlásí zprávy. Někteří si vyzkoušeli paruky a klo-
bouky z kostymérny. Potkali jsme se se známými posta-
vami Jů a Hele či s kamarády z Kouzelné školky. Na-
konec jsme se usadili v kinosále a odpočinuli si při pro-
mítání pohádek z Večerníčku. V prodejně ČT jsme si
koupili spoustu upomínkových předmětů. 

Text a foto Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov



Naše noviny 23/15 PROVAS, REKLAMA, Strana 10

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2016

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 25/15 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 
si ho znovu objednat. NN do června 2016 vyjdou 13x, výtisk stojí 

7 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 

247 Kč. V případě, že nechcete 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 budete vyzvedávat.  

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň)

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 011316.)

Pondělí 2. listopadu bylo dnem Du-
šiček - vzpomínkové slavnosti za ze-
mřelé a za jejich duše v očistci. Na

přelomu tisíciletí roku 998 zavedl
tento zvyk benediktýnský opat Odil-
lo z Cluny a obyčej se rychle rozšířil
po všech křesťanských zemích.
Vzpomínka na všechny věrné zem-
řelé nebo také Památka zesnulých se
konala také na hřbitově v Osově, kde

jsme se sešli u hřbitovního kříže a
pomodlili se litanie. Poté průvod v
čele s farářem Robertem Hanačíkem
obešel hřbitov a přítomní při modlit-
bě vzpomínali na své blízké, kteří je
předešli na věčnost. 
Po pobožnosti na hřbitově se v kos-

tele konala mše. Při přímluvách byla
přečtena jména zemřelých a prosba
za kněze, kteří působili v naší farnos-
ti, za stavitele kostela, za rod Sch-
warzenbergů i za bývalé varhaníky a
členy někdejšího chrámového sboru.
Za všechny, na něž jejich blízcí a
přátelé s láskou a vděčností vzpomí-
nají. Pro křesťany není smrt koncem,
je to pro ně vlastně narození pro věč-
nost. Pater Hanačík nadnesl úvahy o
tom, co je ve světě skutečně trvalé a
co pomíjivé, že po člověku zůstane v
lidských srdcích jen to, co udělal do-
brého. Skrze vzpomínky se to snaží-
me našim zemřelým vynahradit.

Marie PLECITÁ, Osov

Prosili jsme za kněze i za varhaníky
NA OSOVSKÉM HŘBITOVĚ SE KONALA VZPOMÍNKA NA VŠECHY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Na začátku listopadu chodíme na hřbitovy vzpomínat a zapalovat svíčky,
aby jejich světlo chránilo duše těch, co už nejsou s námi. Děti z osovské
školky, ze třídy Soviček, si v úterý 3. 11. svátek »Dušiček« připomněly
vesele - rejem duchů, čarodějů, skřítků, víl a jiných pohádkových nadpři-
rozených bytostí. Kluci a holčičky si v převlecích  užili dopoledne plné tan-
ce, pohybu, tvoření, her a soutěží. Společně hledali poklad, který byl ukry-
tý ve starém hrnci plném spadaného podzimního listí. Museli prokázat
odvahu a najít v něm schované zlaté čokoládové mince, na kterých si pak
pochutnali. Děti si listopadové dopoledne užily a všem se moc líbilo. 

Text a foto Eva NÁDVORNÍKOVÁ, MŠ Osov

Osovské aktuality
* Tradiční Adventní koncert Lu-
xoriosa res se uskuteční v předvečer
první adventní neděle, 28. 11. od
15.30, v chrámu Narození sv. Jana
Křtitele v Osově. Program připrave-
ný Petrem Kafkou bude pestrý, usly-
šíte akordeonovou třídu i smíšený
zpěv dětí a dospělých.               (map)
* Mikulášské setkání u smrku před
osovskou prodejnou COOP se koná
4. 12. od 18.00. Zahraje a zazpívá
Alena Packová s dětmi, rozsvítí se
vánoční strom a přijde i Mikuláš. K
mání budou výrobky klientů sdruže-
ní Koniklec Suchomasty, osovské že-
ny připraví malé občerstvení. (map)

Smlouvy byly schváleny
(Dokončení ze strany 9)
Byly vzneseny náměty na instalaci
obrubníku mezi silnicí a parkem i
žádost, aby stávající keře byly po-
kud možno zachovány. Uvažuje se
také o umístění dětského prvku na
ploše parku. Úpravy začnou na jaře.
Osoby se zdravotním postižením si
musí do konce roku 2015 vyměnit
průkazy. Hygienická kontrola zjisti-
la, že byly splněny požadavky na
kvalitu pitné vody ve školce. Bylo
vysloveno poděkování občanům,
kteří se zúčastnili říjnové brigády.   

Marie PLECITÁ, Osov Osovem šel průvod
(Dokončení ze strany 9)
Cestou jsme hledali obrázky se sva-
tomartinskou legendou. V parku nás
čekalo překvapení: přišel nás pozd-
ravit Svatý Martin a prozradil nám,
že se tu ukrývá poklad. Společnými
silami se nám za svitu lampionů po-
dařilo poklad - zlaté podkovičky pro
štěstí - najít. Pak jsme se vydali zpět
do školy a zalehli do spacáků.
Součástí společného nocování byla i
soutěž o svatomartinské laskominy.
Mohli jsme ochutnat svatomartinské
rohlíčky, podkovy, husy i další dob-
roty. Maminkám i babičkám moc
děkujeme. Na všech laskominách
jsme si pochutnali u snídaně i u sva-
činy. Tak zase za rok. Text a foto

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici 

VRÁTNÝ OBJEKTU Jíloviště, Praha-západ.
Nabízíme seriózní práci pro mladšího důchodce.

Bližší info na 776 186 161.

pořádá NÁBOR dětí a mládeže na 

TENIS!
Proč hrát u nás tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví trenéři

• Tréninky neodpadávají. V případě špatného počasí

máme k dispozici pevnou halu v Letech.

• Možnost NÁHRADY ZAMEŠKANÝCH TRÉNINKŮ přes

náhradový systém Auksys

• Pořádání velkého množství akcí - turnaje, soustředění,

hory...

• Tenisové tréninky pro děti, mládež i dospělé

Tréninková místa
Svinaře  –  Hostomice  –  Lety

Více informací na www.tenis-skola.cz 
nebo na tel.č. +420 608 539 550 (Petr Václavek)

Sovičky řádily na reji duchů, čarodějů a víl
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U stromu s dětmi zazpívá Třebasbor
ZADNOTŘEBAŇSKÉ ZASTUPITELSTVO PLÁNUJE OBNOVENÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Zastupitelstvo Zadní Třebaně na ve-
řejném zasedání odsouhlasilo, že sp-
laškovou kanalizaci a po dokončení i
vodovodní řad si bude obec provo-
zovat sama. Změnu v provozování,
tak, jak byla uvedena v žádosti o do-
taci na stavbu kanalizace, musí také
odsouhlasit SFŽP a vlastní provozo-
vání povolit krajský úřad. Čeká nás
mnoho administrativních úkolů, ale
obec se tak vyvazuje z pětiletého
úvazku, kdy by nemohla ovlivnit vý-
ši ceny za stočné a ostatní náklady.
Zastupitelstvo doufá, že bude moci
pracovat lépe s cenou za stočné a
vodné. Ceny se odvíjejí od cen měs-
ta Řevnice. Nabízejí se i další mož-
nosti meziobecní spolupráce.  

V současné době jsou dokončovány
opravy povrchů ulic po stavbách, ná-
sledně budou provedeny i terénní
úpravy míst dotčených stavbou a ka-
nálů. Děkuji obyvatelům za trpěli-
vost s omezením klidného bydlení,
které tyto dvě stavby způsobily. OÚ
již vystavuje smlouvy o zajištění
projektu, územního souhlasu na vý-
stavbu vodovodní přípojky. Účelem
smlouvy je upravit některá vzájemná
práva a povinnosti účastníků při při-

pojení nemovitosti k vodovodnímu
řadu obce. Preferuje hrazení finanč-
ního příspěvku převodem, podklady
pro platbu jsou uvedeny ve smlouvě.
Cena je 20.000 Kč za společný vý-
kop s kanalizační přípojkou, indivi-
duálně 25.000 Kč.          
Svoz bio popelnic byl ukončen.
Kontejner na bio je umístěn na dvoře
obecního úřadu, kde je možné odpad
bezplatně uložit. Dle posledních in-
formací můžeme očekávat dodání

nového svozového vozu a kontejne-
rů na bioodpad koncem listopadu. 
Zveme vás na rozsvícení vánočního
stromu první adventní neděli 29. 11.
od 16.00. Přijďte nasát předvánoční
atmosféru na náves, připravíme sva-
řené víno, čaj i něco sladkého. Po-
chlubit se se svými dobrotami souse-
dům můžete také vy. Přijdou zazpí-
vat děti ze třebaňské školy i místní
zpěváci, kteří si říkají Třebasbor.
Předvánoční posezení je naplánová-
no na 12. 12. Rádi bychom ho letos
spojili s vítáním občánků. Prosím
zájemce o tuto akci, aby se do 7. 12.
nahlásili na obecním úřadu.

Markéta SiMANOVÁ, starostka 
Zadní Třebaně

V Mořince ochutnávali
dýňové speciality
Dýňová slavnost se konala 7. 11. v
Mořince. Dorazilo několik desítek
příznivců dlabání dýní, kteří si přišli
na své. Z dýní jsme si uvařili polév-
ku, opekli jsme si buřty, namalovali
obrázky a vyráběli zvířátka z kašta-
nů. Děti si mohly nechat pomalovat
obličej a všichni jsme ochutnali dý-
ňové speciality, jež donesli naši příz-
nivci.Nezvykle teplé listopadové od-
poledne jsme si hezky užili, díky
všem, kteří s přípravou akce pomoh-
li.             Kateřina SMOTEROVÁ,

Mořinka

Osmý ročník drakiády pořádali v Hlásné Třebani místní
hasiči společně s Vladimírem Dohnalem. 
Již tradiční místo Na Klouzavce  směrem ke křížku bylo
hlavním stanovištěm pro vypouštění pestrobarevných
»vznášedel« - a že jich letos nebylo málo! Všichni účast-
níci byli nadšeni z větru, který ten den nebyl ani silný
ani slabý, byl tak akorát, aby draci vzlétli a udrželi se co
nejdéle ve vzduchu. Odborná porota hodnotila nejen do-
mácí výrobu, ale i další kategorie: Nejkrásnější kupova-
ný drak, Kupovaný nejvyšší let, Nejdelší účast, Nejlepší
běhna, Půl na půl, Nejlínější běžec. Nejzajímavější ov-
šem byla kategorie Chudák matka. 
Na prvním místě v TOP kategorii, tedy vyráběný drak,
se umístil Ondra Kouba se svým drakem Eko-úsměv. V
kategorii kupovaný drak triumfoval Tonda Šmehlík a

nejvyšší let a nejdelší účast předvedl drak M. Stříbrného.
Nejvtipnější kategorii Nejlepší běhna ovládl Filip Čer-
ný, který i přes sílu větru nedokázal svého kupovaného
draka dostat do vzduchu. V kategorii Nejlínější běžec se
nejvíce dařilo Jakubu Kolářovi, jenž přivázal svého dra-
ka k odpadkovému koši a nestaral se o to, co dělá. Chu-
dák matka byla Jitka Autratová, která byla po celou dobu
pouštění navigována svými ratolestmi tak intenzivně, až
se všichni přihlížející divili, že jí ještě neruply nervy.
Jmen v kategoriích tedy bylo mnoho, mnoho bylo roz-
dáno i cen. Velké poděkování patří všem sponzorům a
hlavně Anetě Soldánové za krásné dorty, které jsou hlav-
ní cenou za vyráběné draky.  Ještě jednou moc děkujeme
všem a především větru, který nás celý den provázel.

Lucie MÁLKOVÁ, Hlásná Třebaň

Díky za příspěvky!
vzkazují Notičky
Řevnice - Osmdesát pět tisíc, které
potřebovala na natočení svého nové-
ho cédéčka, se řevnická dětská mu-
zika Notičky rozhodla získat pomo-
cí internetového projektu Hithit. Us-
pěla, na darech se jí sešlo dokonce
celých 103 tisíc korun!
„Moc děkujeme všem, kdo nám po-
mohli - ať už příspěvkem, nabídkou
odměn nebo jen prostým sdílením
našeho projektu,“ vzkazují Notičky.
„Díky vám jsme mohli natočit vá-
noční cédéčko, na kterém teď usi-
lovně pracujeme, abyste si ho mohli
o svátcích pustit.“
Pokud se muzice podaří desku do-
končit, pokřtí ji na vánočním kon-
certu 20. 12. ve Svinařích.          (pef)

Děti s lampiony a lucernami osvobodily vílu
Dle paragrafu...

DOVNITŘ VLEZLI OKNEM. K
otevření bytu v Mníšku pod Brdy
byli 12. 11. přivoláni řevničtí profe-
sionální hasiči. Protože byl na dve-
řích bezpečnostní zámek, hasiči se s
pomocí nastavovacího žebříku a ná-
řadí do bytu dostali oknem v 1. pat-
ře. Uvnitř nalezli zraněnou ženu,
kterou předali záchrance.          (pav)
ODJEL S MÍCHAČKOU. Míchač-
ku na beton a dvacet stavebních sto-
jek ukradl neznámý zloděj z neoplo-
ceného pozemku novostavby  v Ha-
lounech. Majiteli způsobil škodu 24
tisíc korun.     Kateřina PRůšOVÁ
CHODEC ZEMŘEL. Chodce, který
přebíhal 16. 11. rychlostní silnici R4
u Líšnice, srazila dodávka. Muž byl
na místě mrtvý. Podle iDNES.cz
nešťastník odstavil svoji škodovku
na chodníku u autobusové zastávky
Líšnice a snažil se přeběhnout k
blízké čerpací stanici.                  (mif)

Kategorii Chudák matka ovládla Jitka Autratová

Z našeho kraje 
* Seminář Růst lásky v rodině dle
PhDr. Jiřiny Prekopové s Kateřinou
Neubauerovou a Jitkou Izákovou se
koná 28. 11. od 9 do 16.00 v knihov-
ně Lety. Jitka NOSKOVÁ
* Na Adventních trzích si můžete
nakoupit 28. 11. od 10.00 v areálu
zámku Dobřichovice. Doprovodný
program, v jehož rámci vystoupí mj.
soubory Kukadýlko, Chorus Angelus
či Kabinet, vyvrcholí v 17.00 ohňo-
strojem. Andrea KUDRNOVÁ
* 3. ročník orientačního běhu dětí za
vánočním létajícím kaprem se usku-
teční 29. 11. od 10.00 Na Vyhlídce v
Dobřichovicích. Info na: mimochod-
nik@centrum.cz. (ak)
* Mikulášskou veselici hostí 3. 12.
od 16.30 do 18.00  Pivovar MMX
Lety. Děti si zatančí, zazpívají a za-
řádí s čertem i andělem, Mikuláš jim
rozdá nadílku.      Jitka NOSKOVÁ
* Mikulášskou nadílku pořádá 4.
12. od 17.00 na hřišti za tělocvičnou
v Hlásné Třebani místní Sokol. V
případě špatného počasí se nadílka
odehraje v sokolovně.                  (zto)
* Zdobení perníčků, nadílka, vá-
noční hudba a divadelní pohádka
Divadla Hračka bude náplní dětské-
ho mikulášského odpoledne v Čer-
nošicích. V Clubu Kino 5. 12. začne
od 15.00. (vš) 
* Mikulášská nadílka se koná  5.
12. od 16 do 18.00 ve Společenském
domě Zadní Třebaň. Na děti čeká
sportovní klání a tvoření. Závěrem
přijde svatá trojice, která dětem za
jejich výkony nadělí sladkost.   (pef)
* Besedu na téma Japonsko a Korea
hostila 6. 11. obecní knihovna v Mo-
řince. Přednášeli manželé Vackovi,
kteří tyto země projeli na kole a no-
covali pod stanem. Vackovi nyní
plánují cykloputování Novým Zé-
landem.    Kateřina SMOTEROVÁ

Lampionový a lucerničkový průvod prošel Zadní Třebaní. Po setkání u ha-
sičské zbrojnice se asi čtyřicet dětí vydalo se světýlky na zdejší Ostrov, kde
na ně čekaly tajemné bytosti. Děti pomohly vysvobodit ze zakletí lesní mu-
že i vílu Javořinku, pak pustily po Berounce lodičky z kůry a na závěr se
občerstvily v hospůdce Na Ostrově. Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomoh-
li. Text a foto Lucie HOCHMALOVÁ

ZÁVODY V TERÉNU. Přibližně pět desítek závodníků v sobotu 21. 11. v Zad-
ní Třebani a okolí absolvovalo terénní závod Pražský parkový survival 2015,
který byl současně akademickým mistrovstvím České republiky. Účastníci po-
stupně museli zvládnout jízdu na kole, kajaku i kolečkových bruslích, běh a
slaňování. Nejrychlejší závodník, Štěpán Skripnik, náročnou trať »pokořil«
za čtyři a půl hodiny. (mif) Foto Lukáš BENDA
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Škola urazila velký kus cesty kupředu
REAKCE NA TEXT JANA SCHLINDENBUCHA Z MINULÉHO ČÍSLA NAŠICH NOVIN

ZŠ Řevnice je
pro mě dnes již
uzavřené téma.
Mrzí mě to,
protože škola
za poslední dva
roky urazila kus
cesty kupředu.
Co všechno
zvládla?

• Pedagogický sbor se stabilizoval a
stal se z něho tým lidí, kteří umí spo-
lupracovat, sestavili jsme vizi školy
• Při výuce se začaly používat aktivi-
zující výukové metody, zavedli jsme
funkční systém péče o děti se speci-
fickými poruchami učení
• V jídelně se vaří zdravěji a moder-
něji, paní kuchařky začalo bavit vy-
mýšlení nových pokrmů
• Zavedla jsem transparentnější způ-
sob účetnictví, o dobře nastaveném
trendu hovoří i auditorská zpráva
• Začalo se rekonstruovat, se staros-
tou Kvasničkou jsme oprášili projekt
přístavby a výsledek už začíná být
vidět, samozřejmě za nemalého při-
spění současného vedení města

Kauza odměny
Pan Schlindenbuch má pravdu. Ano,
nechala jsem vyplatit odměny za
kvalitní práci. Ale argumentuje úče-

lově, podívejte se na graf vývoje od-
měn pedagogický pracovníků a ve-
dení v ZŠ Řevnice. Uvidíte dvě věci:
1) výší odměn jsem nejdříve násle-
dovala předcházející trend 
2) odměny se významně přesunuly
od vedení k pedagogům 

Kauza inspektorát
I v dalším má p. Schlindenbuch prav-
du. Inspektorát práce udělil škole
pod mým vedením pokutu. Ovšem
nadřízený orgán považoval zdůvod-
nění oblastního IP pro udělení poku-
ty (netransparentní odměny, podez-
ření na porušení rozpočtové kázně)
za naprosto nedostatečné a nařídil no-
vé šetření.  To už ale nebylo v zákon-
né lhůtě provedeno, škola pokutu ne-
platila a sankční řízení bylo zrušeno.
To ale asi není dost zajímavé téma.

Kauza jídelna
Jídelna má vařit dobře a pokud mož-
no i pro příchozí zvenku. Výdeje jíd-
la mají být oddělené. To je hlavní pří-
čina problému. To jsem se snažila za-
jistit bez zvýšení finančních nákladů
školy a zároveň jsem jednala o vhod-
nějším řešení s městem, protože ani
mě nebylo jedno, jak výdej probíhal.

Kauza výkazy
Inspekční zpráva, jež se tomuto téma-

tu podrobně věnuje, je na webových
stránkách školy v záložce škola –
hodnocení školy, stejně jako další tři
inspekční právy. Pro školu je naštěs-
tí důležitější hodnocení inspektorů a
prokontrolováni jsme byli důkladně.

Proč?
Pan Schlindenbuch pracoval do pro-
since 2013 v ZŠ Řevnice. Na vlastní

žádost svůj pracovní poměr ukončil.
Proč stále omílá to samé? Chce škole
pomoci nebo uškodit? Přemýšlím,
zda jeho stížnosti a články jsou z je-
ho hlavy či na objednávku. Nefun-
guje jen jako jakási »hlásná trouba«
názorů někoho jiného? Nebo mu va-
dí, že jsem i po něm vyžadovala, aby
jako učitel byl dětem příkladem v
kvalitě mluvené řeči, a cítí se ukřiv-
děn? Kdo má z jeho aktivit pro-
spěch? Škola to opravdu není.

Osobně
Pomalu jsem si zvykla, že nevyrá-
žím každé ráno směr řevnický želez-
niční přejezd či objížďka. Jen těžko
si zvykám, že se nevídám s řevnic-
kými dětmi a pedagogy, zaměstnan-
ci školy, rodiči. Ještě jednou děkuji
pedagogickému sboru, že překonal
počáteční nedůvěru a že jsme po ča-
se vytvořili tým pracující ve pro-
spěch dětí.
Tímto pro mě kapitola ZŠ Řevnice
končí a všem kolegyním i kolegům a
hlavně dětem přeji, ať mají klid a ra-
dost z nových prostor!  Třeba nako-
nec čas ukáže, že důležitější než
zmiňované kauzy bylo, že za Seidle-
rové se konečně začalo opravovat a
přistavovat.

Pavlína SEiDLERová, do 30. 9.
2015 ředitelka ZŠ Řevnice

Žádné porušení rozpočtové kázně prokázáno nebylo
Pan Schlindenbuch se často a rád
vyjadřuje k řevnické škole. Je v tom
ale potíž. Rád si informace přibarvu-
je, přifukuje a nezřídka také lže.
Když jsem si přečetl jeho reakci v
minulém čísle NN, tak jsem chvíli
nemohl uvěřit svým očím. On jako
místopředseda spolku, který (s něko-
lika dalšími sympatizanty) dva roky
doslova tyranizuje školu všemožný-
mi podáními a stížnostmi, si dovolí
napsat, že ředitelka šikanovala cizí
strávníky v jídelně. Asi zapomněl, že
tam hygiena přišla právě na udání je-
ho spolku. A že výsledkem bylo, že
určitá část výuky, která do té doby v
jídelně byla, se musela přesunout ji-
nam. Některým dětem se tak změnil
rozvrh a musely být ve škole o hodi-
nu déle. K tomu musela škola koupit
úklidový stroj za 50.000 Kč a na úk-

lidových službách musí zaplatit o
cca 25.000 Kč ročně více. To je mj.
výsledek jeho péče.
Jeho stálým tématem jsou odměny.
Neříká k nim ale vše. Inspektorát
práce (IP) nedořešil záležitost proto,
že po provedené kontrole, kdy pro-
bíhaly jednotlivé úkony v rychlém
sledu, se IP na téměř půl roku odml-
čel a nekonal. Když uložil pokutu,
byla nadřízeným orgánem pro nedo-
statečné zdůvodnění zrušena. Pak již
uplynula lhůta. Tím, že IP nechal up-
lynout lhůtu, odvedl špatnou práci.
Je namístě se ptát, zda i vlastní kont-
rola byla stejně nekvalitní.
Pan Schlindenbuch říká, že se neu-
zavřelo »porušení rozpočtové kázně,
které z toho vyplynulo«. To je ov-
šem lež. Žádné porušení rozpočtové
kázně prokázáno nebylo. Existuje

pouze zmínka ve zprávě o »podezře-
ní z porušení rozpočtové kázně«. To-
to podezření bylo převzato z proto-
kolu IP ještě předtím, než byla pro
nedostatečné odůvodnění pokuta
zrušena.
Pan Schlindenbuch tvrdí, že odměny
byly poskytnuty za ŠVP, který nebyl
v době vyplacení dokončen. To je
pravda. Ale již se neobtěžuje uvést,
že odměny byly vyplaceny nikoliv
za dokončený ŠVP, ale za práci na
ŠVP. A ta odvedena byla. A tak by-
chom mohli pokračovat. Třesky
plesky, jabka játra, hrášky hrušky…
Pan Schlindenbuch lhal do kamery
TV Prima, když se snažil vytvářet
aféru a stěžoval si, že vedení dostalo
odměny a on ne. On ale odměny do-
stal také. Proč bychom mu měli nyní
věřit?       Martin SUDEK, Řevnice

ODMĚNY. Vývoj odměn v ZŠ Řevnice od roku 2009 do roku 2014. Strmě
rostoucí křivka znázorňuje odměny učitelů (832.100 Kč), druhá patří vede-
ní školy (190.236 Kč). zdroj: Pavína SeIDLeROVÁ

Účastníkem zmíněné schůzky, která se konala 13.
listopadu, byl také Jiří Buchal, otec páťačky Tere-

zy. Ta měla po bruslení dýchací potíže a škrábalo
ji v krku. 
„Nemohla se plně nadechnout, jelikož ji to bolelo
jako na průduškách,“ popsal Buchal a upřesnil, že
na pohotovosti v Motole, kam se s dcerou vypra-
vili, jim bylo potvrzeno poleptání cest dýchacích.
„Byli jsme posláni do domácího léčení s tím, že
má Tereza zůstat několik dní doma, hodně pít a
odpočívat. Problémy postupně odeznívaly a pátý
den již byla dcera schopna jít do školy. Nicméně
se musí čtrnáct dní šetřit.“
Buchal potvrdil, že rodiče poškozených žáků
pravděpodobně podají trestní oznámení: „Neví-
me, jak se vyvíjí vyšetřování, a tak se k němu mu-
síme připojit jako zástupci poškozených, aby-
chom měli přístup do vyšetřovacího spisu. Trestní
oznámení, pravděpodobně na neznámého pacha-
tele, je jednou z možností. Nyní ve spolupráci se
školou vybíráme právního zástupce,“ řekl a dodal,
že kromě přístupu do spisu je cílem rodičů také
vyvinout tlak na policii. „Jde hlavně o kompletní
vyšetření situace, zjištění, co se přesně stalo, aby
se zabránilo do budoucna opakování takové udá-

losti a abychom se nemuseli bát naše děti pouštět
znovu na bruslení.“ Miloslav FRÝDL

Provozovatel stadionu: Únik
čpavku měření neprokázala
„Opakovaná měření prováděná chemiky z hasič-
ského sboru ani revize bezpečnostního zařízení
zimního stadionu neprokázala únik čpavku. Při
vyšetřování příčin události spolupracujeme s Po-
licií ČR, okresní hygienickou stanicí a nechali
jsme provést měření pracovníky Zdravotního ús-
tavu. Rozhodně se nechceme vyhýbat odpověd-
nosti a činíme veškeré kroky k objasnění události.
Protože mezi zvažovanými příčinami je i možnost
zvýšené koncentrace exhalací z rolby pro úpravu
ledu, provedli jsme v pátek orientační měření a
jednu z našich dvou roleb dočasně vyřadili z pro-
vozu. Výrazně jsme zvýšili míru nucené ventilace,
preventivně nad obvyklou úroveň. Na stadionu je
zvýšený personální dohled.“   Martin Jůzek, Sk

Černošice (zdroj: webové stránky ZŠ Řevnice)

Rodič: naštvala nás reakce 
provozovatele stadionu
„Většinu z nás hned na začátku naštvala reakce a
řešení situace provozovatelem stadionu. Místo,
aby se snažili zjistit, co se stalo, tak jen mlžili a
tvrdili, že to není možné, aby jim tam unikl něja-
ký plyn. Jednali však úplně jinak. Po hodině brus-
lení našich dětí si pravděpodobně něco uvědomi-
li, jelikož začali celý stadion větrat. Všechna mě-
ření byla provedena až po tomto větrání a kotro-
la chladící technologie nebyla provedena nezá-
vislým odborníkem, ale firmou, která ji montova-
la a drží na ni prý stále záruku. Výše uvedené kro-
ky a vyjádření provozovatele většinu rodičů ve-
dou k domněnce, že se snažili skutečný původ po-
škození zdraví našich dětí zakrýt a minimálně v
úvodní fázi problému nezávislému vyšetření ne-
pomohli.“             Jiří BUCHAL, jeden z rodičů

Rodiče poškozených dětí hodlají podat trestní oznámení
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Na matematiku se u nás děti těší!
HLÁSNOTŘEBAŇSKÁ ŠKOLA HLÁSEK MÁ ZAPSANÉ PRVŇÁČKY NA TŘI ROKY DOPŘEDU

Hlásná Třebaň - Dvě mladé dámy
se rozhodly v roce 2011 založit
soukromou školku Hlásek, jednu z
prvních nestátních v regionu. Pře-
sto, že mezitím Hlásná Třebaň vy-
budovala školku obecní, zájem o
Hlásek je stále. kam se posunul,
co chystá, jaké metody nabízí... na
to jsme se ptali markéty BOSá-
kOvé, jež s veronikou vaculovi-
čovou stála u zrodu projektu. 
Školku jste rozšířili o jesle i základ-
ní školu. O kolik dětí se nyní Hlásek
stará?
Nyní se staráme o 40 dětí v základní
škole, o 33 dětí ve škole mateřské a
o 14 dětí v jesličkách. 
Jaké metody školní výuky v Hlásku
využíváte?
Hlavními zdroji inspirace jsou pro
nás matematika podle prof. Hejného,
program Čtením a psaním ke kritic-
kému myšlení a konstruktivistická
pedagogika. Nedá se ale říci, že by-
chom učili konkrétní metodou. Zá-
sadní je, že se snažíme vytvořit »in-
dividualizovaný« systém výuky -
každé dítě má vzdělávací program
přizpůsobený svým možnostem.
Jedno dítě začíná číst po slabikách,
jiné hláskuje, jedno nepotřebuje plá-
novat práci a postupuje samostatně
dle své vnitřní motivace, jiné potře-
buje pracovat s jasně daným plánem
práce... Společnou podmínkou je re-
spektující přístup a otevřená komu-
nikace mezi všemi zúčastněnými. 
Vaše škola je jednou z pilotních škol
pro metodiky výuky matematiky
prof. Hejného, jaké máte výsledky?
Dosud naší školou neprošlo žádné
dítě, které by absolvovalo celý první
stupeň, takže srovnání je obtížné. V
prvním roce naší existence u nás stu-
dovalo pět žáků pátého ročníku. Jed-
na žákyně se dostala do matematické
třídy na ZŠ Praha - Uhelný trh, jeden
žák na gymnázium a jeden žák na
běžné ZŠ měl vyznamenání. Zajíma-
vé jsou výsledky v logické olympiá-
dě. Letos se do nominačního kola
přihlásilo 16 žáků z 2. - 5. ročníku.
Čtyři první  místa v rámci školy ob-
sadili žáci, kteří jsou u nás od první-
ho ročníku (druháci a třeťáci). Nej-

větším výsledkem je ovšem to, že
naše děti se na matematiku těší, čas-
to litují, že už je konec hodiny a pro-
testují, pokud z nějakého důvodu
matematika odpadne.  
Jak vybíráte učitele? 
Vzhledem k tomu, že individualizo-
vaná výuka a bohatá komunikace s
rodiči je hodně náročná na přípravu
a čas, potřebujeme učitele, kteří ro-
zumí vznikajícímu konceptu školy a
mají chuť ho s námi budovat. I když
to znamená i prozkoumávat »slepé
uličky« a nenechat se odradit. Proto
naši učitelé pochází nejčastěji z řad
rodičů a známých, kteří již měli šan-
ci školu poznat a zhodnotit, zda se
mohou s naším  přístupem ztotožnit.
Uspěje ten, kdo se cítí v budovaném,
a tedy měnícím se systému dobře a
dává mu smysl. Teď hledáme učitel-
ku či učitele pro 1. stupeň. Potřebu-
jeme elementaristu, který má zkuše-
nosti a doplní plnohodnotně náš tým. 
Své zaměstnance dokonce posíláte
do zahraničí na stáže - je to pravda?
Ano, získali jsme grant, který umož-
nil většině našich učitelů zahraniční
stáže v Anglii nebo vzdělávání v ob-
lasti čtenářské dovednosti. Vzdělá-
vání zaměstnanců má dvě části. Prv-
ní je společné vzdělávání. Máme
mezi sebou hodně odborníků, pořá-

dáme společné workshopy, kde si
předáváme poznatky z kurzů a tvoří-
me společný koncept školy. Druhou
částí je individuální vzdělávání, kde
se každý učitel specializuje na svůj
obor či oblast – nejčastěji je to kri-
tické myšlení, Hejného matematika,
Feuersteinovo instrumentální oboha-
cování a návštěvy fungujících škol. 
V souvislosti s Hláskem se hodně
mluví o integraci dětí a o inkluzi ve
výuce. Jak to vypadá v praxi? 
Po dvou letech fungování naší školy
teprve zjišťujeme, co skutečná ink-
luze opravdu znamená a jaké nároky
s sebou nese. Každý žák, ne jen ten,
kdo má diagnostikovanou nějakou
speciální potřebu, má u nás svůj in-
dividuální plán. V českém jazyce a
matematice postupují všichni svým
tempem, pracují ve skupině s těmi,
kdo jsou na stejné úrovni. Holčička s
lehkou mentální retardací má učivo
uzpůsobené svým možnostem, pra-
cuje s  o rok mladšími spolužáky. Na
druhou stranu nadaný žák může pra-
covat na úkolech pro vyšší ročník.
Smíšené třídy umožňují tuto flexibi-
litu. Individuální práce je pak dopl-
ňována projektovými činnostmi ve
smíšených skupinách. Předměty ja-
ko je přírodověda, vlastivěda nebo
výtvarná výchova jsou vyučovány

projektově v blocích, výuka je zamě-
řena na rozvoj kooperativních do-
vedností. Inkluze tedy znamená »za-
hrnutí« všech do výuky podle jejich
možností, ne přizpůsobení běžného
učiva na nižší či vyšší úroveň. 
Je tedy lepší, když děti, které jdou
do školy v Hlásku, byly připravová-
ny v předškolní třídě vaší školky. Je
to tak? 
Ano, s tím, jak roste konkurence a
různost přístupů školek, můžeme od-
lišit připravenost dětí na konkrétní
typ výuky. Děti, které chtějí pokra-
čovat z lesních školek do lesních
škol nebo domácího vzdělávání, se
nemusí tolik připravovat na sezení u
úkolů, dokončování práce... Rozví-
její hlavně vnitřní motivaci a tvoři-
vost. Děti z klasických školek se učí
respektovat a těžit z danosti systé-
mu, jeho předvídatelnosti a struktu-
ry. V naší škole jsme někde na půli
cesty: musíme plnit povinné výstu-
py, ale chceme, aby si děti uchovaly
vnitřní motivaci a chuť se učit. To je
hodně obtížné, a když si na to děti
zvykají už ve školce, mají usnadně-
ný vstup do ZŠ. Rodiče často chtějí
vše – volnost a tvořivost jako v lesní
škole i zvládnutí povinných výstupů
– nechtějí do »státní«, ale neuvědo-
mují si, jak obtížné je pro děti zvlád-
nout povinnou rutinu jen s pomocí
své nezralé vnitřní motivace a svo-
body. Proto je dobré být s rodiči i
dětmi v kontaktu co nejdéle a znát
jejich potřeby a možnosti. 
O Hlásek je zájem, plánujete rozší-
ření kapacity?
Naše plány do budoucna se budou
odvíjet podle kapacit budov. Stávají-
cí kapacita není dostačující, hlavně v
případě základní školy. Rádi by-
chom otevřeli nejméně 5 tříd ZŠ a
rozšířili MŠ o jednu třídu. Naše další
plány se budou řídit novým územ-
ním plánem, který se nyní v Hlásné
Třebani řeší. Pro školu máme zapsa-
né prvňáčky na 3 roky dopředu, kvů-
li omezené kapacitě můžeme přij-
mout z 99% jen děti, které navštěvu-
jí naši školku. Uvidíme, zda nám bu-
de rozšíření umožněno...

Petra FrÝDLOvá 

Jaká byla podzimní sezona řevnic-
kých »národních« házenkářů?  Dru-
há liga začala výraznou porážkou v
Nýřanech a další týden domácí pro-
hrou s Čakovicemi. V následujícím
dvoukole jsme překvapivě dokázali
přivézt body z Kyšic i Ejpovic! S
Mostem jsme se trápili, ale v závěru
se nám podařilo soupeře přestřílet o
8 branek! Další neděli jsme odevz-
dali bod Litohlavům. Pak přišla vý-
razná porážka v Záluží a ztráta vy-
hraného poločasu ve Všenicích. Ut-
kání s Raspenavou jsme celé vedli a
i když nám v závěru došly síly, šťa-
stně jsme o gól vyhráli. Konec pod-
zimu jsme podcenili: body jsme zt-
ratili se slabšími Vřeskovicemi i s
druhými Příchovicemi. Součet pod-
zimu nás řadí na 9. místo v tabulce s
9 body. Radost divákům dělá aspoň
Pavel Pos - na každý domácí zápas
chystá balíček svých řeznických
dobrot, který se v poločase losuje.
Béčko začalo nešťastnou porážkou v
Modřanech. Remízu jsme ztratili
přísným trestem, který se rozehrával

už po čase. Hodně mrzí vypuštěné
utkání s Podlázkami, stejně jako má-
lo bojovnosti v Bakově i na Spojích.
Po podzimu jsme pátí s 5 body a
sedmibodovou ztrátou na prvního!
Radost nám dělají žáci! Se 6 body
jsou na 3. místě, přesto, že všichni
starší odešli. Zůstal jen »černošic-
kej« Matěj Kraus a dva kluci, co již
nemůžou startovat v mladších: Ond-
ra Kolomazník a Radek Adamec.
Mladší svou soutěž bez porážky
vedou, jarní mistrovství jim už asi
neunikne. Prim si naši udržují i v ka-
tegorii koeduků. Zápasů tedy mají
dost, jen by to chtělo více hráčů. 
Nedostatkem bude zimní příprava.
Do řevnické nafukovací haly se naše
týmy nedostanou, trénovat tedy
budeme v zadnotřebaňském Spole-
čenském domě! Držte nám palce,
abychom do 90. sezony vstoupili co
nejlépe. Podpořit nás můžete koupí
vzpomínkového házenkářského ka-
lendáře na rok 2016. Máte-li zájem,
kontaktujte mě na: p_holy@vol-
ny.cz.             Petr HOLÝ, Řevnice

Házená: Zápasů je dost, hráčů málo

S BÁSNÍKEM. Markéta Bosáková (zcela vpravo) a děti z Hlásku s básníkem
Jiřím Žáčkem. Foto ARCHIV

Čtyřicátý ročník tradičního Lesního
slalomu uspořádal 7. 11. SKI KLUB
Řevnice. Náročnou trať s 20 bran-
kami v každém kole vytyčil Petr
Holý, zakladatel závodu a jediný,
kdo zatím nevynechal žádný ročník.
To, že se na start dostavilo 40 zá-
vodníků, bylo opravdu symbolické.
Potěšitelná byla hojná účast před-
školních dětí, celkem 15 ve věku 1-
6 let. O budoucnost Lesního slalo-
mu je tedy postaráno.
V absolutním pořadí a mužské kate-
gorii zvítězil Štěpán Zrostlík časem
46,1 s. Mezi ženami vyhrála Barbo-
ra Cíglerová časem 57,6 s. Vítězem
kategorie veteránů nad 50 let se stal
právě Petr Holý vynikajícím časem
51,7 s, což v absolutním pořadí sta-
čilo na 6. místo. Nejmladším účast-
níkem byla roční Anička Rošická. 
Na závodníky čekaly hodnotné ce-
ny od sponzorů akce, na financová-
ní závodu se podílel i Městský úřad
Řevnice. Díky!       Jan Čermák,

SkI kLUB Řevnice

MEZI STROMY. Lesní běh absolvo-
valy všechny věkové kategorie zá-
vodníků.            Foto Jan ČERMÁK

V lese běželo čtyřicet závodníků
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V »zavíráku« triumfoval Škarnitzl. Zase
CYKLISTICKÉHO ZÁVODU WINTER TRANS BRDY SE V LETECH ZÚČASTNILY TŘI STOVKY ZÁVODNÍKŮ
Tradiční cyklistický »zavírák« sezo-
ny, který 14. listopadu přilákal na
náves do Letů 297 otužilých bikerů,
je úspěšně za námi. Počasí stejně ja-
ko loni přálo, nesněžilo ani nemrzlo,
nebylo bláto, a tak jedinou nepříjem-
ností na 42 kilometrů dlouhé trati byl
chladný vítr a déšť v pravé poledne,
hned při startu. Trať byla suchá, po-
hádkově listím zapadané cesty však
místy skrývaly nebezpečné kameny
a kluzké kořeny.
Na třicátém kilometru došlo při hro-
madném pádu tří cyklistů k úrazu zá-
vodníka, který nezvládl jízdu v teré-
nu. První pomoc mu na místě pos-
kytli duchapřítomní soupeři a po
chvíli dorazila i terénní sanitka řev-
nických záchranářů, kteří zraněného
závodníka vyvezli ven z lesa. „Zá-
vodník utrpěl středně těžké zranění a
byl transportován do motolské ne-
mocnice,“ uvedl ředitel záchranky
Bořek Bulíček s tím, že při závodech
se ještě lehce zranilo dalších pět cyk-
listů. „Šlo především o drobné tržné
ranky a odřeniny,“ řekl Bulíček.
Stejně jako v předchozích letech zví-
tězil Jan Škarnitzl, tentokrát s časem
1:38:53.6. Ostatní známé tváře cyk-
listiky - Matouš Ulman a Kristián
Hynek - ze zdravotních důvodů le-

tošní závod vynechali. Letovský Jiří
Hudeček jel prý jen natáčet a trať ne-
dokončil. Jitka Škarnitzlová se po
čtyřech letech závodu nezúčastnila a
přenechala první místo Šárce Černé
z Radotína s časem 2:02:54.2.
V cíli čekalo tradiční občerstvení zá-
věru bikerské sezony - domácí speci-
alitky v podobě buřtů, tlačenky,

sekané a guláše, pivo z místního pi-
vovaru a griotka. Vítězové dostali
originální cenu – »sošku« mýtického
strážce Brd, dobrého ducha Fabiána,
kterou z brdského dubu vytvořila -
stejně jako v předchozím roce - řev-
nická designérka Irena Staňková z
výtvarného Ateliéru Rusalka.

Ludmila HŮLOVÁ, Lety

Fotbalisté dohráli, teď je čeká zimní přestávka
JAK SI V POSLEDNÍM PODZIMNÍM MISTRÁKU VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

SKONČIL V NEMOCNICI. Bořek Bu-
líček (vlevo) a cyklisté přenášejí zra-
něného závodníka.     Foto ARCHIV

Poberouní - Dobojováno. Fotbalis-
té odehráli poslední podzimní mi-
stráky. Zatímco Karlštejn beroun-
sou třetí třídu vede, Liteňští jsou v
»pralesní lize« předposlední. Boj o
záchranu čeká na jaře Lety, Vše-
radice i třebaňský Ostrovan.

FK LETY, krajská I. A třída
Zavidov - FK Lety 4:1 
Branka: Kalivoda
Lety poslední zápas sezony nezvlád-
ly a zaslouženě prohrály. A to na-
vzdory tomu, že se už ve 2. minutě

ujaly vedení. Střelu Cipry vyrazil do-
mácí brankář před sebe a Kalivoda
dorazil míč do sítě. Domácí se vzpa-
matovávali z obdržené branky do 10.
minuty a pak začali hosty přehrávat.
Ve 23. minutě neuhlídal Cipra domá-
cího obránce, který po rohu skóroval
hlavou 1:1. Další branku přidal Za-
vidov po standardce v 38. minutě,
kdy si na centr za obranu naběhl hráč
a hlavou skóroval. Druhý poločas
ovládli domácí, hosté nestačili jejich
nasazení a bojovnosti. Vinou nešťa-
stného výkonu brankáře Váchy, který

si vybral špatný den, nastříleli domá-
cí ještě další dva góly.                    (jik)

VŠERADICE, okresní III. třída 
Všeradice - Broumy 3:2
Branky: Linhart 2, Fousek

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Horoměřice - Dobřichovice 2:2 
Branky: Šlapák, Plzák
Domácí se ujali vedení, ale krátce na-
to šli do deseti - jeden z jejich hráčů
nazval romského rozhodčího »čů.....
cikánským«. Na začátku 2. půle oz-
načil podobně sudího dobřichovický
Šlapák a byl vyloučen také. Hosté zá-
pas otočili; o vítězství přišli v 91. mi-
nutě gólem z penalty za faul.    (oma)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Karlštejn - Cembrit Beroun 4:0
Branky: Šperl, Tomášek, J. Kuče-
ra, Fiala
Po skvělém výkonu si Karlštejn za-
slouženě připsal tři body. Cembrit se
v utkání téměř k ničemu nedostal.
Borci z podhradí tak přezimují v čele
III. třídy. Podrobné hodnocení viz
strana 8.                     Michal ŠAMAN

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Vysoký Újezd 1:2
Branka: Burián
Poslední podzimní zápas se domácí-
mu Ostrovanu výsledkově nevydařil,
herně ale nezklamal. Vyhrál šťastněj-
ší tým. Újezd vedl po poločase 1:0 a
když to po hodině hry bylo 2:0, zdálo
se být rozhodnuto. Jenže za pár mi-
nut snížil Burián a až do konce utká-
ní byl Ostrovan lepším týmem, k vy-
rovnání nechybělo mnoho.       (Mák)

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Kazín B 5:0
Góly: Wrobel 3, Maštalíř, vlastní
Závěr sezony řevnickým borcům vy-
šel. Proti Kazínu byli od začátku jed-
noznačně lepší, ale střelecky se jim
první poločas nedařilo. Vše se otoči-
lo po změně stran a Řevnice spustily
kanonádu.              (Mák)

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - Zdejcina 1:6 
Branka: Berka 
Čestný úspěch v zápase s vedoucím
celkem tabulky domácí zaznamenali
až v poslední minutě.                    (mif)
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Vítězové WTB 2015
Muži:
1. ŠKARNITZL Jan, SRAM MI-
TAS TREK
2. KOŠ Michal, AC Sparta Praha
3. ČERNÝ Milan, Ski a Bike Cent-
rum Radotín
4. JAKEŠ Tomáš
5. ROUHA Tomas, FOREST POINT
Ženy:
1. ČERNÁ Šárka, Ski a Bike Cent-
rum Radotín
2. OTÁHALOVÁ Lucie, Nilfist
ALTO pro cycling
3. KRCHOVÁ Zuzana, koustyle.cz
4. ŠVANDOVÁ Lenka, Haven Ext-
reme
5. DOLEŽALOVÁ Hana, VARTA -
TJ Sokol Králův Dvůr

NA BEDNĚ. Trojice nejlepších závodníků v mužské kategorii, zleva Michal
Koš, Jan Škarnitzl a Milan Černý.  Foto Alena VANŽUROVÁ

Nohejbalový turnaj
ovládl tým Očip
Osm trojic se 14. 11. zúčastnilo na
hřišti házené v Řevnicích 14. ročníku
nohejbalového turnaje. Zároveň tím-
to způsobem se mnou oslavili mé 63.
narozeniny. Ráno bylo počasí přija-
telné, později jsme zmokli a po po-
ledni na nás spadly i kroupy. Vše
jsme ale vydrželi. Na soupisce se ob-
jevila dvě nová družstva. Torthuga
(skončili pátí) a Draci (4. místo).
Tým Játyon přijel v jiném složení a s
jiným jménem Očip - František Paz-
dera, Michal Unger a Ondřej Pach-
man turnaj s přehledem vyhráli. Je-
diný set jim dokázalo »vzít« družstvo
Bája Pic (Dan Matura, Michalové
Krbec a Jelínek). Druhé místo patří
družstvu IQ Ouvey (Michal Sklenář,
Jan Kočí a Libor Škvor), třetí byli
stejně jako loni oslavencovi Trhová-
ci. Poslední dvě místa patřila druž-
stvům Pepape (kluci Krtkové) a Pet-
říšovci (Jan Petříš, Jenda Štech, Petr
Jandus). Neslyšící letos nehráli, ale
pomohli s organizací. Oslava se pro-
táhla do pozdních hodin, díky  všem,
co přišli! Petr HOLÝ, Řevnice


