
Poberouní – Netolismus. To slovo
si zapamatujte, uslyšíte o něm stá-
le častěji. Znamená chorobnou zá-
vislost na internetu, hraní počíta-
čových her, chatování, sledování e-
mailů, »surfování«. Závislých na
virtuálním světě je čím dál tím víc
dětí ve školním věku, samozřejmě
včetně těch žijících v našem kraji.
a nejen na něm.
„Přibývá opilých dětí,“ konstatuje la-
konicky ředitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Na konci října byli
jeho lidé přivoláni do Dobřichovic k
nevolnosti třináctiletého chlapce.

Školákovi bylo následně v dechu na-
měřeno přes 1,5 promile alkoholu.
Další případ se stal v polovině listo-
padu, také v Dobřichovicích. „V
pondělí 16. 11. večer nám telefono-
vali lidé, že skupina mladých v míst-
ním parku poškozuje veřejný maje-
tek,“ uvedl velitel černošické měst-
ské policie Gregor Dušička. „Stráž-
níci zadrželi dvě osoby mladistvé a
dvě mladší 15 let. Jevily známky po-
žití alkoholu, orientační dechová
zkouška to potvrdila. Děti byly pře-
dány zákonným zástupcům, případ
bude mít dohru u přestupkové komi-

se a u Orgánu sociálně - právní och-
rany dětí MÚ Černošice,“ dodal.
Alkohol si většinou děti přímo ve
škole pít netroufnou. Zato kouřit ano.
„Problémů žáků s kouřením už jsme
v minulosti řešili několik, třeba »ku-
řácký první pokus« žákyň na škol-
ním záchodě,“ přiznává ředitelka ZŠ
Řevnice Simona Škaloudová s tím,
že  aktéři byli kázeňsky potrestáni. V
řevnické škole se ale museli zabývat
i závažnějším problémem: jeden z
deváťáků přinesl v cigaretové kra-
bičce malé množství marihuany!
(Dokončení na straně 2) (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Advent začal ohňostrojem - strana 3
* Děti zahrají v katedrále - strana 4
* »Gardisté« viděli Jágra - strana 14

Lety - Populární moderátor a DJ
od Berounky Olda BurDa se po
čtvrtstoletí vrátí na místo, kde ja-
ko »dýdžej« začínal. „Zkusíme to
znovu pořádně rozjet s kolegou
Petrem Králem,“ říká. 
Nastal čas adventu, blíží se Váno-
ce, těšíš se? 
A jak! Už proto, že 24. prosinec je i
pro mě volný den... Dokonce ani v
rádiu nemám službu, »až« 25. ráno
od 6 do 14 hodin. Těším se i na 23.
12., kdy si s několika kamarády dě-
láme Mokrého kapra. 
Co to je?

Spočívá to v odlovení, vykuchání a
naporcování kaprů pro štědrovečer-
ní večeři. Většinou je i filetujeme.
Při té příležitosti si dáme něco dob-
rého, popijeme trochu vína a zhod-
notíme rok. 
Jak trávíš Štědrý den?
Štědrý den u nás začíná procházkou.
S rodinou kamaráda Petra Maxy
chodíme tradičně do lesa nasypat
trochu kaštanů a jablek zvěři. Večeři
připravujeme doma všichni. Letos
budou už počtvrté Vánoce i s Kač-
kou, kterou máme v hostinské péči.
(Dokončení na straně 3) (pef)

NA KONI. Mikulášské nadělování mělo v našem kraji různé podoby. Do Zadní Třebaně dorazila »svatá trojice« koňmo. (Viz str. 6) Foto Petra FRÝDLOVÁ

VE STUDIU. Olda Burda jako roz-
hlasový moderátor.  Foto ARCHIV

Rodiče, pozor: závislých dětí přibývá
ŠKOLÁKŮ, KTEŘÍ SE NEDOKÁŽÍ OBEJÍT BEZ INTERNETU, JE ČÍM DÁL TÍM VÍC

8. prosince 2015 - 24 (662) Cena výtisku 7 Kč

Nový jízdní řád

začne platit 13. 12.

Olda Burda to »znovu rozjede«. S Petrem Králem

Po rvačce na návsi
zůstali tři zranění
Zadní Třebaň - Třemi ne zrovna leh-
kými zraněními skončila 6. 12. nad
ránem rvačka na návsi v Zadní Tře-
bani. Na místo kromě policistů mu-
sely vyjet rovnou dvě sanitky.
Na »rynku« se popralo několik mla-
dých mužů, kteří se před tím bavili
na mikulášské diskotéce ve Spole-
čenském domě. „Po ošetření léka-
řem byli z místa události převezeni
dva pacienti s poraněním hlavy a
břicha do nemocnice v Hořovicích a
jeden pacient s poraněním obličeje
do nemocnice na pražském Karlově
náměstí,“ sdělil řevnický záchranář
Bořek Bulíček. (mif)

Vedle nastartovaného
auta ležela mrtvá žena
Dobřichovice - Mrtvá starší žena
byla nalezena na konci listopadu v
Dobřichovicích. Příčinu její smrti
vyšetřuje policie. 
„V sobotu 28. 11. v ranních hodi-
nách jsme byli přivoláni do Dobři-
chovic ke starší ženě, která byla na-
lezena ležící v bezvědomí venku
vedle nastartovaného osobního vo-
zu,“ uvedl ředitel řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. Po příjezdu však
už lékař mohl konstatovat pouze
smrt. „Její přesnou příčinu určí až
pitva, další okolnosti události vyšet-
řuje policie,“ dodal. (mif)
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Rodiče, pozor: závislých dětí přibývá
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Tento případ byl řešen s policií, ro-
diči i výchovnou poradkyní. Násle-
doval kázeňský postih, rozbor s žáky
9. tříd a diskuze na téma nebezpeč-
nost marihuany a drog,“ konstatuje
Škaloudová.
Kouřící děti jsou velkým tématem i
pro vedení ZŠ Liteň. „S kouřením
žáků bojujeme neustále,“ potvrzuje
učitelka a zároveň metodička školní
prevence Hana Havelková. „Využí-
váme preventivních programů, zařa-
zujeme tuto tematiku do předmětů,
snažíme se být i my pozitivními pří-
klady nekuřáctví. Rodiče kuřáků o
vášni svých potomků obvykle vědí.
Někteří se snaží o nápravu, jiné to
ovšem z míry příliš nevyvádí.“
Zatímco kouřit a pít alkohol - byť
nejspíš v ne takové míře, jako dnes -
možná ve škole zkoušeli i rodiče,
prarodiče či dokonce praprarodiče
dnešních školáků, závislost na inter-
netu či mobilním telefonu je aktuál-

ní až posledních pár let. Podle pro-
gnóz odborníků navíc bude takto
»postižených« dětí stále přibývat.
„Závislost na virtuálním světě je nej-
větším problémem našich žáků,“ při-
pouští Havelková. „Jedná se o rela-
tivně nový fenomén, proto zkouší-
me, ověřujeme a doufáme, že aspoň
některé z našich aktivit budou mít
pozitivní dopad.“ Během vyučování
a přestávek není v liteňské škole ani
družině dovoleno používat elektro-
nické komunikační prostředky. Děti

nesmějí telefonovat, hrát hry na mo-
bilech, komunikovat prostřednic-
tvím sociálních sítí. „Tímto »záka-
zem« chceme nabídnout žákům jiné
alternativy trávení volného času -
povídat si, běhat mezi lavicemi, há-
zet penálem... Je to jistě hlučnější,
občas v rozporu s jinými ustanovení-
mi školního řádu, ale z našeho po-
hledu správnější, než ztichlá třída
plná mlčících »pařmenů« snažících
se pokořit další level,“ dodává s tím,
že loni už se v Litni spolu s policií

zabývali i případem kyberšikany.
V řevnické škole žáci mobil použí-
vat smějí, ale jen o přestávkách, v ho-
dinách musí být uklizené. Ve školní
síti je zakázáno používat facebook.
„Vnímáme závislost na mobilních
telefonech a sociálních sítích jako
velkou potenciální hrozbu,“ říká ře-
ditelka  Škaloudová. „Této proble-
matice se věnujeme v 6. třídách, se-
znamujeme děti s riziky používání a
zneužívání sociálních sítí, mobilů, vy-
světlujeme, jak se bránit. Záleží ale
hlavně na rodinném prostředí a časo-
vém omezení ze strany rodičů.“
Na prevenci sázejí i v ZŠ Dobřicho-
vice, jejíž ředitel Bohuslav Stejskal
otevřené přiznává, že: „Netolismem
a závislostí na mobilních telefonech
jsou ohroženi téměř všichni naši žá-
ci.“ Na potencionální nebezpečí rea-
gují »prevencí ve všeobecné rovi-
ně«. „Žáky 5.-6.tříd čeká v tomto
školním roce beseda na téma Nebez-
pečí v kyberprostoru, kde lektor po-
hovoří i o nebezpečí vzniku závis-
losti. Starší ročníky měly podobný
program loni.“       miloslav FRÝDl

V říjnu se uskutečnil v ulicích Černošic průzkum spoko-
jenosti obyvatel ve městě. Tento pilotní průzkum pro-
jektu E-nazor.cz – podpora e-participace na místní úrov-
ni vznikl za podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska. Jeho cílem bylo získat zpětnou vazbu k několi-
ka základním aspektům života ve městě, jako jsou byd-
lení, možnosti trávení volného času, rozvoj města atd.
Průzkum připravila ve spolupráci s vedením města
nezisková organizace Schola Empirica. Odpovědi na
krátký dotazník sbírali jak v terénu (osobním oslovová-
ním na náhodných místech po celém městě), tak elektro-
nicky. Průzkumu se nakonec zúčastnilo 576 responden-
tů starších 15 let, a to víceméně vyrovnaně ze všech tří
částí města – Černošic, Mokropes a Vráže. 

Na Prezentaci výsledků průzkumu, která se konala 26.
listopadu v Clubu Kino, jsme se dozvěděli, že skoro po-
lovina obyvatel je s rozvojem města za posledních pět let
spokojena a dění ve městě aktivně sleduje. Nejvíce hrdí
jsme na Berounku a její okolí, architekturu – obzvlášť
historické vily a kostel. Nejpalčivějším problémem shle-
dáváme dopravu (a to jak železnici, tak místní MHD),
situaci v základní škole, nedostatečný počet míst ve
školkách a bezpečnost. Často byla také zmiňována nut-
nost zlepšit fungování policie. V Černošicích nám chybí
řemeslné obchody, přirozené centrum/náměstí, prostory
pro sportovní a relaxační vyžití ad. Kompletní výsledky
průzkumu jsou k nahlédnutí na webových stránkách
města. adéla ČERVENKoVá, Černošice

Vše je v rukou rodiny,
tvrdí odbornice
„Nemyslím si, že by se závislost vy-
skytovala nějak ve větší míře, ale
určitě to souvisí se vztahy v nejužší
rodině,“ tvrdí Eva Doležalová, řev-
nická psychoterapeutka specializují-
cí se mj. na poruchy učení a chová-
ní. Závislosti řadí takto: 1. Závislost
na sociálních sítích; 2. Kouření,
včetně marihuany, která je nespráv-
ně považována za neškodlivou; 3.
Závislost na tvrdém alkoholu. „Po-
kud vládne rodinná pohoda, hlavně
zdravá kominikace mezi jejími členy,
setkávají se aspoň u jednoho společ-
ného jídla a přirozeně komunikují o
prožitém dnu, nehledají děti zážitky
v sociálně vyloučeném prostředí,
kde už je blízko k závislostem. Důle-
žité jsou také společné zájmy s rodi-
nou - sportovní či společenské.
Podle mého názoru, vše je u této ka-
tegorie v rukou rodiny.“ (mif)

Řevničtí hasiči se do Techmanie určitě vrátí

Dle paragrafu...
OSVOBODILI DÍTĚ. K otevření za-
bouchnutých dveří rodinného domu,
ve kterém bylo malé dítě, byli 2. 12.
do Zahořan přivoláni řevničtí profe-
sionální hasiči. Po zpřístupnění bytu
bylo dítě v pořádku. (pav)
HOŘELO AUTO. Večer 30. 11. vy-
jížděla hlídka Městské policie Čer-
nošice do ulice Nad Jezem v Dobři-
chovicích k požáru osobního auta.
Na místě se postarala o odvrácení
dalších škod a evakuovala přítomné
lidi. Hasiči následně požár, který za-
vinila technická závada, lokalizova-
li. Případ došetřuje policie.       (duš)

Černošičtí jsou hrdí na řeku, chybí jim obchody

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání obecního zastu-
pitelstva Svinař se koná  11. 12. od
18.00 v místním hostinci U Lípy.
Projednávat se bude rozpočet obce,
probíhající stavba vodovodu i kana-
lizace a s tím spojená témata.    (box)
* Předvánoční posezení pořádá
Obecní úřad Zadní Třebaň 12. 12. od
14.00 v místním Společenském do-
mě. V rámci předvánočního poseze-
ní se uskuteční také vítání nových
občánků.    Silvie HocHmaloVá
* Slavnostní otevření nového auto-
busového nádraží v sousedství nád-
raží ČD v Berouně se uskuteční 14.
12. od 14.00. Cestující se mohou tě-
šit na lepší komfort, který jim zajistí
čekárna s úschovnou kol, informační
tabule s odjezdy vlaků i autobusů a
přístřešky na zastávkách.               (af)
* První Vánoční benefice pro Ná-
ruč se koná 20. 12. v kině Řevnice.
Od 16.00 si připomeneme vánoční
zvyky a tradice, vyrobíme si drobné
ozdoby. Od 18.00 bude promítnuta
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Vs-
tupné 200/50 Kč, výtěžek je určen
na podporu sociální činnosti sdruže-
ní Náruč. Zuzana DUDáKoVá
* obecní úřad v letech bude z dů-
vodu čerpání řádné dovolené od 23.
12. do 31. prosince pro veřejnost
uzavřen.   Ivana mElIcHaRoVá
* Zda mají obyvatelé Letů zájem o
působení městské policie se rozhodl
prostřednictvím ankety zjistit Obec-
ní úřad v Letech. Hlasovat je možné
až do 31. 12. na: http://www.obec-
lety.cz/anketa-1. (ime)
* Novou ředitelkou ZŠ Černošice
byla na základě konkurzního řízení
jmenována dosavadní zástupkyně
ředitele Ludmila Zhoufová. Do
dvoučlenného »finále« se z devíti
uchazečů dostala spolu s bývalou ře-
ditelkou školy v Řevnicích Pavlínou
Seidlerovou.           Filip KoříNEK
* Podepsat Petici proti vedení mezi-
národního železničního koridoru st-
ředem obcí dolního Poberouní je
možné na obecním úřadě v Zadní
Třebani. Petice byla sepsána Spol-
kem na ochranu kvality života v
okolí železnice v Černošicích.   (pef)

Na výlet do plzeňské Techmanie se na konci listopadu vypravili malí hasi-
či při SDH Řevnice. Prožili jsme den plný dobrodružství, poznání a hraní.
Vyzkoušeli jsme si jevy z fyziky i mechaniky, zhlédli vědeckou show a pro-
váděli pokusy s vodou, vzduchem i světlem. Na 3D planetárium už nám
bohužel nezbyl čas, a tak jsme se už za tmy vraceli domů s jasným plánem:
Do Techmanie se musíme vrátit!   Text a foto Lucie BoxaNová, Svinaře

VÁNOČNÍ TRHY. V Řevnicích na náměstí Jiřího z Poděbrad se 5. 12. kona-
ly vánoční trhy. O kulturní program se postarali bubeníci, soubory Pro-
měny, Klíček, Notičky, zazněly vánoční zpěvy i jazz. Na náměstí byla spous-
ta stánků s vánočními dekoracemi či dobrotami, k mání bylo jmelí i vánoč-
ní stromky. Nakonec přišel Mikuláš. (pef) Foto NN M. FRÝDL
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Olda Burda to rozjede s Petrem Králem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

K nadělování si pustíme CD s kole-
dami, které já uslyším, vzhledem k
frekvenci předvánočních večírků už
asi podvacáté. A když jsme hodní,
jsou i nějaké dárky.  
Máš nějaké vánoční jídlo, které
chystáš ty sám, a nebo třeba ne-
chystáš, ale nedokážeš si Vánoce
bez něj představit? 
Hned se mi vybavil kuba. Houby,
kroupy a ještě pár dalších věcí. Sk-
vělého kubu dělala babička. Už jsem
ho léta neměl, tak ho možná letos
zkusíme. Ale určitě ho bude dělat
manželka, já umím uvařit pouze čaj.
A ještě peču kapra, to mi taky jde
dobře. Po vyfiletování se dá jíst jako
řízek, absolutně bez kostí. Bez ryby
si Vánoce nedovedu představit. Na-
víc ryba je symbol hojnosti, a tak
bych se nerad rouhal jedením něčeho
jiného. Kapra považuji navíc za naší
tradiční rybu a mám ho rád. 
Když už mluvíš o rybách... Ty jsi vá-
šnivý rybář a pěkný úlovek jsi měl
nedávno na Berounce, je to tak?
Je to tak. Letos jsem měl velké ry-
bářské štěstí. Podařilo se mi v říjnu
na přívlač ulovit krásného sumce -
měřil 108 cm! Považuji to za zázrak,
něco podobného se mi podařilo vů-
bec poprvé. Čtvrt hodiny si se mnou
hrál, ale nakonec mi vplul do podbě-
ráku. Udělal mi nepopsatelnou ra-
dost. Díky němu už jsem letos jedny
Vánoce měl.
Kdysi dávno jsem byla častou návš-
těvnicí tvé diskotéky v Králově Dvo-
ře. Diskotéky tam byly velmi vyhlá-
šené a hodně navštěvované. Jak na
tu dobu vzpomínáš? 
Vzpomínám si na to velmi rád. Naše
dvojdiska s Petrem Králem byla op-
ravdu vyhlášená. Letos je to přesně
čtvrt století, co jsme spolu začali
hrát. Od té doby se naše životy zají-
mavě propojují. Poznali jsme se v
Králodvorských železárnách. Já byl

pro přílišnou diskotékovou horlivost
přeřazen na jinou práci a na mé mís-
to byl dosazen právě Petr. To si šéf
moc nepomohl... Záhy na to jsme za-
čali dělat dvojdiska v kulturáku v
Králově Dvoře. Chodilo na nás tisíc
lidí sobotu co sobotu. Každý z nás v
té době prošel konkurzem do jiného
rádia. Já do Voxu a Petr do Bontonu.
Ve spojení jsme byli ovšem neustále.
Dokonce, když hledal bydlení, tak
jsem mu volal, že v Dobřichovicích
jsou docela fajn byty na prodej a ono
to klaplo. Jsme tedy skoro sousedé.
Kruh se uzavřel. Po dlouhých letech
jsme oba znovu ve stejné společnos-
ti, v Českém rozhlase, i když aktuál-

ně každý na jiné stanici. 
Vracíš se právě na známá místa,
kde jsi svého času působil jako DJ.
Teď máš za sebou Mikulášskou ret-
rodiskotéku na Tetíně, kam se chys-
táš dál?
Na stará osvědčená místa se vracím
moc rád. Jako asi každý si s chutí za-
vzpomínám a umáznu pár let. Jestli
se teď na něco opravdu těším, tak na
návrat ke zmiňovanému dvojdisku.
Po 25 letech, 26. prosince, to znovu
zkusíme rozjet s Petrem na stejném
místě, v Králově Dvoře. Musel jsem
Petra trochu přemlouvat, ale nako-
nec se povedlo. Kulturák sice už ne-
existuje, ale přesně naproti němu,
přes silnici, je sokolovna. Tak tam.
Na první jednání se starostou místní
TJ Radkem Sochrem jsem šel trochu
nejistě, ale on mě natolik přesvědčil,
že jsem odcházel doslova nadšený a
pořádně natěšený. Mám to na Face-
booku a překvapilo mě, jaký je o tu
akci zájem. Vypadá to, že nás bude
asi hodně. Připravujeme i nějaká ret-
ro videa, jak šel čas, a tak se zřejmě
kromě tance i trochu zasmějeme.
Přijď se podívat!
Určitě přijdu, už se nemohu
dočkat... Kromě toho, že stále pouš-
tíš muziku na diskotékách, pracuješ
také v rádiu. Kdy vysíláš?
Do listopadu  jsem moderoval odpo-

lední proud v ČRo Regina a moc
jsem si to užíval. Dva roky den co
den hodinový rozhovor s nějakou
zajímavou osobností. Celkem okolo
pěti set hostů! To mě velmi bavilo a
přiznám se, že mi teď rozhovory tro-
chu chybí, ale jistě není všem dnům
konec. Regina zanikla, její frekvenci
převzalo Radio plus. Ale zase vznik-
la nová stanice Regina DAB Praha,
kam jsem nastoupil i já. Vysílám
každý všední den od 10 do 15 hodin.
Je to pilotní projekt Českého rozhla-
su v digitálním rozhlasovém pásmu.
Hrajeme moderní šlapavou muziku a
každých 15 minut vysíláme i propra-
covaný dopravní servis.
Máš nějaké vánoční přání? Co bys
popřál rodině, přátelům, čtenářům?
V první řadě a úplně všem přeji zd-
raví. Bez zdraví se všechno stává
ničím. A taky přeji štěstí - na Titani-
ku, jak známo, byli všichni zdraví,
ale štěstí měli jen někteří...
První adventní neděli jsem modero-
val rozsvěcení vánočního stromu v
Litoměřicích. V rámci ankety jsem
se ptal dětí, co by si přály od Ježíška.
Vedle tabletů, počítačů, telefonů a ji-
ných nezbytností mě odzbrojila jed-
na asi dvanáctiletá holka. Přála si,
aby se k sobě zase vrátili máma s tá-
tou. Kéž by Ježíšek uměl i takové zá-
zraky... Petra FrÝdLová

ZAČÁTKY. Olda Burda (vlevo) a Petr Král v době, kdy začínali pouštět muziku na diskotékách.                   Foto ARCHIV

DRUHÉ VÁNOCE. Sumec, kterého Olda ulovil v Berounce.   Foto ARCHIV

Každým rokem se do Dobřichovic
na konci listopadu sjíždějí tisíce lidí
na tradiční adventní trhy, ale také na
úžasnou podívanou, velkolepý oh-
ňostroj. Místní radnice ho pořádá ja-
ko připomínku postavení nového
mostu přes řeku Berounku v roce
2006. I v letošním roce si 28. 11. sk-
vělý zážitek nenechaly ujít stovky
obyvatel Dobřichovic i lidé z okol-
ních obcí. Kdo přijel na poslední
chvíli, neměl šanci v centru města
zaparkovat. Bohužel došlo i na po-
kutování některých řidičů, což vede-
ní města velmi mrzí - policie bývá k
těmto tradičním akcím vždy shoví-

vavá. Pokuty ovšem tentokrát neroz-
dávali městští strážníci, nýbrž »stát-
ní« policisté, kteří tak velkorysí bo-
hužel nebyli... 
Ve 20.00 pak byl ve sportovní hale
Bios zahájen 20. ročník mostového
plesu, kde kromě vynikajícího or-
chestru Gurmania Band zahrála ku-
bánská kapela Mezcla Orquesta.
Obě skupiny vytvořily skvělou at-
mosféru. Úspěch sklidily i Rebels O.
K., talentovaná skupina mladých dě-
včat, která v letošním roce dovezla
zlato z mistrovství světa ve sportov-
ním skákání přes švihadla.
Andrea Kudrnová, dobřichovice

Advent v Dobřichovicích začal ohňostrojem a plesem

REBELKY. Mistryně světa ve skákání přes švihadlo na dobřichovickém
plese. Foto Andrea KUDRNOVÁ
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Kukadýlko se chystá do katedrály
DOBŘICHOVICKÝ DIVADELNÍ SOUBOR PŘIPRAVUJE SVĚTOVOU PREMIÉRU PŘEDSTAVENÍ LOUSKÁČEK
Dětský divadelní soubor Kukadýlko
z Dobřichovic přichystal pro letošní
Vánoce představení Louskáček. Se-
hraje ho 11. 12. od 19.00 a 13. 12. od
15.00 v řevnickém kině.  
Činoherní kus s tanci na hudbu P. I.
Čajkovského vzniká ve spolupráci s
tanečním studiem Hanky Tuháčkové
a Dobřichovickou komorní filhar-
monií při ZUŠ, se kterou již malí
herci nastudovali Vánoční hru. Její
autor, Tomáš Vůjtek, napsal speciál-
ně pro Kukadýlko i libreto Louskáč-
ka. Ve »světové premiéře« bude
účinkovat přes 80 dětí plus několik
dospělých! Vstupenky lze zakoupit v
Infocentru Dobřichovice.
Část záznamu z loňského vánočního
představení viděl i kardinál Dominik

Duka. Hra je podle něj sice trochu
rozpustilá, ale roztomilá a čistá, a že
by tudíž nebyl proti jejímu uvedení
v Katedrále sv. Víta. Dobřichovické
děti (a malý orchestr tvořený z učite-

lů a přátel ZUŠ) tedy vystoupí 22.
12. od 18.00 s velkou pokorou a úc-
tou na Pražském hradě! Prosíme,
přijďte děti podpořit -  kromě ne-
všedního zážitku si můžete odnést  i

světlo z Betléma, které tradičně bu-
dou rozdávat Skauti.
Kdo by snad měl do Prahy daleko,
může se na Vánoční hru  přijít podí-
vat 18. 12. od 18.00 do sálu dobři-
chovického zámku, či 20. 12. od
12.30 na Karlštejnský královský ad-
vent. Lucie KUKULOvÁ,

Dobřichovice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE
9. 12. 20.00 CO JSME KOMU UDĚLALI
11. 12. 20.00 LOUSKÁČEK - divadlo
12. 12. 15.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE
12. 12. 17.30 PÍSEŇ MOŘE
12. 12. 20.00 SPECTRE
13. 12. 15.00 LOUSKÁČEK - divadlo
16. 12. 20.00 MONTY PYTHON A
SVATÝ GRÁL
18. 12. 20.00 TRABLE O VÁNOCÍCH
19. 12. 15.30 MALÝ PRINC
19. 12. 17.30 FAKJŮ PANE UČITELI
19. 12. 20.00 STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
20. 12. 16.00 TŘI OŘÍŠKY PRO PO-
PELKU - benefice pro OS Náruč

KINO CLUB ČERNOŠICE
18. 12. 18.30 BÝT DÝDŽEJ

KINO RADOTÍN
8. 12. a 12. 12. 17.30 V SRDCI MOŘE 
8. 12. 20.00 ROOM
9. 12. 17.30 VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
9. 12. 20.00 BLACK MASS: ŠPINAVÁ
HRA
10. 12. 17.30 HODNÝ DINOSAURUS 
10. 12. 20.00 VATIKÁNSKÁ MUZEA 
11. 12. a 16. 12. 17.30 SNĚHOVÁ KRÁ-
LOVNA 2 3D
12. 12. 15.30 MALÝ PRINC
11. 12. 20.00 MOST ŠPIONŮ
12. 12. 20.00 STÁŽISTA
13. 12. 15.00 SEDLÁK KAVALÍR - opera
15. 12. 17.30 ALDABRA 3D
15. 12. 20.00 TŘI VZPOMÍNKY
16. 12. 20.00 RODINA K PRONÁJMU
16. 12. 22.00 JOHN WILLIAMS - koncert
17. 12. 0.05 STAR WARS: SÍLA SE
PROBOUZÍ tit 2D
17. 12. - 19. 12. 20.00 (Čt 17.30) STAR
WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ dab 3D
17. 12. a 19. 12. 20.00 (So 17.30) TRAB-
LE O VÁNOCÍCH
19. 12. 16.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
20. 12. 16.00 LOUSKÁČEK - záznam baletu
Od 21.12. do 4.1. kino nehraje.

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
7. 12., 8. 12., 10. 12., 13. 12. 18.30
(Út+Ne 17.30) MOST ŠPIÓNŮ
8. 12. 20.15 TŘI VZPOMÍNKY
9. 12. a 17. 12. 17.30 (Čt 15.30) GANG-
STER KA: AFRIČAN
9. 12., 14. 12., 16. 12., 21. 12. 13.45
UUUPS! NOE ZDRHNUL
9. 12., 12. 12. - 14. 12. 20.00 (Ne 20.15)
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
10. 12. 15.30 U MOŘE
11. 12. 17.30 MLÁDÍ
11. 12., 16. 12., 19. 12. 20.00 (St 18.30,
So 20.30) SPECTRE
12. 12. 9.30 HOBIT maraton 
13. 12. 15.30 SNOOPY A CHARLIE
BROWN - PEANUTS VE FILMU
14. 12. 17.30 SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
15. 12. 17.30 HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 2.ČÁST 3D
15. 12. 20.15 VICTORIA
17. 12. - 18. 12., 20. 12. - 23. 12. 18.30
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D
19. 12. 17.00 LOUSKÁČEK - přenos baletu

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
* Slavné znělky z filmů a seriálů
uvede Club Kino Černošice 10. 12.
Koncert poskládaný ze slavných
světových i domácích znělek a pís-
niček začne ve 20.00. (vš)
* Vánoční koncert pořádá pěvecký
sbor Canto Carso 11. 12. od 19.00 v
modlitebně Černošice-Vráž. Den
nato, 12. 12. od 18.00, přednese sbor
Českou mši vánoční v kulturním do-
mě Srbsko a 17. 12. od 19.00 také v
pražské Katedrále sv. Víta.         (jaf)
* Mikulášská zábava pro děti se
koná 12. 12. od 16.00 v hostinci U
Barchánků Mořinka. Vystoupí děti z
Fit-Maratonu, připravena bude tom-
bola, možná přijde Mikuláš s čerty a
andělem. Vstupné dobrovolné. Od
20.00 se uskuteční Mikulášská zá-
bava pro dospěláky. Těšit se mohou
na tombolu i živou muziku. Vstupné
100 Kč.   Kateřina SMoteroVá
* Koncert kapely Vosí hnízdo se kř-
tem CD na vás čeká 12. 12. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Adventní odpoledne se zpěvem a
vzpomínáním na Pavla Kyzlíka hos-
tí 13. 12. od 15.00 sál MUDr. Für-
sta Dobřichovice. Návštěvníky čeká
čtení o Vánocích při dobrém víně i
cukroví a živá hudba se zpěvem. Na
klavír doprovází Pavel Pekný.    (ak)
* Školní přípravka dětského pě-
veckého sboru Chorus Angelus
Chorálek zazpívá 14. 12. odpoledne
na předvánoční zahradě ZUŠ Černo-
šice. Další vystoupení ji čekají 19.
12. od 10.00 v Pivotelu Lety a 20.
12. od 17.30 v modlitebně Církve
bratrské na černošické Vráži.     (sik)
* Vladimír Mišík koncertuje 15.
12. od 19.00 v Kulturním středisku
U Koruny Radotín. (dar)
* Na zpívání u vánočního stromu
před Obecním úřadem Mořinka vy-
stoupí 19. 12. od 15.00 sbor Canto
Carso. Poté se přesune do hostince
U Barchánků, kde zazpívá Rybovu
mši vánoční. Pro zahřátí a navození
atmosféry bude připraveno občer-
stvení.      Kateřina SMoteroVá
* Vánoční koncert hudebního obo-
ru ZUŠ Černošice a folklorního sou-
boru Pramínek se uskuteční 19. 12.
od 16.00 v kulturní sále Černošice-
Vráž. Marcela LátALoVá
* Na Adventním koncertu vystou-

pí 19. 12. od 19.00 v kapli Šimona
Judy Dobřichovice operní pěvec
Roman Janál a klavírista Jaroslav
Šaroun. Zazní skladby J. S. Bacha,
F. Schuberta, A. Dvořáka, J. J. Ryby
a další. Andrea KUDrNoVá
* Ukázky z chystané desky kapely
Timudej uslyšíte 19. 12. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Snímky, které pořídil Pavel Palus-
ka na březnovém halovém mistrov-
ství  Evropy v atletice, jsou v galerii
Holandský dům Beroun vystaveny
do 19. 12.      (pap)
* Vánoční koncert skupiny Dech-
band se uskuteční 20. 12. od 17.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)

TŘEHUSK na

Když jsem přišel do Všeradic

NA POSVÍCENÍ

PREMIÉRA SE BLÍŽÍ. Malí dobřichovičtí muzikanti při zkoušce na vánoč-
ní představení Louskáček.        Foto Lucie KUKULOVÁ

Tip na vánoční dárek: nové CD kapely TŘEHUSK

Když jsem přišel do Všeradic...

V úterý 20. listopadu se v přeplně-
ném sále řevnického Zámečku ko-
nala přednáška historika Pavla Žáč-
ka s názvem Účast armády generála
Vlasova při událostech konce II.
světové války v Čechách se zaměře-
ním na Řevnice. Uvedl ji předseda
Letopisecké komise Jindřich König.
Přednášející z pohledu odborníka
osvětlil vznik Ruské osvobozenec-
ké armády (ROA), tragický životní
příběh generálporučíka Andreje
Andrejeviče Vlasova (1900-1946),
historické souvislosti protisovětské
činnosti ruské opozice, vznik Komi-
tétu pro osvobození národů Ruska
(KONR) v listopadu 1944 v Praze i
bojové nasazení útvarů ROA v pos-
ledních měsících a týdnech války.
Žáček zejména zaměřil svou pozor-
nost na činnost 1. pěší divize v čele
s generálmajorem Sergejem Kuzmi-
čem Buňačenkem, která sehrála dů-
ležitou roli v našem regionu, její

průchod Lounskem a Berounskem,
komunikaci s českým odbojem i so-
větskými parašutisty a na vystoupe-
ní v rámci Pražského povstání. Divi-
ze vyzbrojená obrněnou technikou a
dělostřelectvem sehrála klíčovou ro-
li při zpomalení postupu jednotek
SS z výcvikového prostoru Böhmen
na Prahu. Průzkumný oddíl divize a
její první pluk 5. a 6. května 1945
procházel podél Berounky. 
Na konci dvouhodinové přednášky
doplněné projekcí dobových foto-
grafií z povstání v Řevnicích Žáček
nastínil tragický konec ROA, jejíž
podstatná část padla do rukou Rudé
armády, respektive vojenské kontra-
rozvědky Smerš, až po popravu ve-
doucích představitelů ruského dob-
rovoleckého hnutí. Akce přispěla k
objasnění událostí konce II. světové
války bez ideologických dogmat,
jichž jsme byli donedávna svědky.

Miroslav CvanCiger, Řevnice

Žáček přednášel o Vlasovcích
HISTORIK OBJASNIL UDÁLOSTI KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
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Všeradův kurýr

Vážení spoluobčané, první dvě ad-
ventní neděle máme za sebou a po-
malu se připravujeme na nejkrásněj-
ší svátky v roce. Vánoce, to jsou pře-
devším tradice, zvyky a víra. A také

drobné dárky kupované s láskou a s
přáním, aby udělaly takovou radost,
s jakou energií byly vybírány (tako-
vé dárky potěší nejvíce). Vždyť nej-
větší potěšení nám udělá radost na-

šich blízkých při rozbalování dárků
po dobré štědrovečerní večeři v kru-
hu rodiny.
Období před koncem roku je záro-
veň dobou, která nutí k zamyšlení o
životě, jak žijeme, jak jsme vycho-
vali a do života připravili naše děti.
Třeba také o tom, jak se snažíme pro
děti dělat jen to nejlepší a jak jim tím
škodíme. O tom, co jsme dostali od
rodičů a předali dětem. O tom, jaká
je doba, jaké jsou dnešní děti a jací
jsme my. Z našeho života se často
vytrácí víra v dobro a přátelství, úcta
ke stáří, k tradicím a hodnotám a ta-
ké naděje. Skutečná pokora se stává
velkou vzácností.
Říká se, že investicí do budoucna
jsou naše děti. Je jen na nás, jak je do

tohoto  životního shonu připravíme.
Dáváme jim každodenní vzor. Zato
co jsme, vděčíme svým rodičům, a
osud našich dětí je také pouze v na-
šich rukách. Žijme a vychovávejme
děti s vírou v dobro a přátelství, s úc-
tou ke tradicím i stáří a přispívejme
každý svým chováním ke vzájemné-
mu pochopení, úctě a pokoře. Tento
vklad není zbytečný; jednou jej
ocení zase při výchově svých dětí.
Dovolte mi popřát vám všem krásné,
pohodové prožití období vánočních
svátků a v novém roce 2016 hlavně
zdraví, štěstí, spokojenost a také spl-
nění všech vašich přání. Hodně ús-
pěchů v osobním i pracovním životě.

Roman šPaLek, 
starosta Všeradic

Osud našich dětí je pouze v našich rukách
STAROSTA VŠERADIC: „V NOVÉM ROCE ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, SPOKOJENOST A SPLNĚNÍ VŠECH PŘÁNÍ!“

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 24/2015 (191)

FONTÁNA. O čokoládu z fontány měly zejména děti velký zájem. Foto Pavla HADAČOVÁ

Maringotka shořela,
zbyla jen konstrukce
K hořící maringotce byla 3. 12. v 6
hodin ráno do Nových Dvorů vyslá-
na hlídka policistů z Karlštejna. Po
příjezdu na místo se zde nacházelo
pět jednotek profesionálních i dob-
rovolných hasičů, maringotka byla
uhašená, zbyla z ní jen spodní želez-
ná konstrukce. Hlídka se telefonic-
ky spojila s oznamovatelem požáru,
který uvedl, že jel okolo ohně smě-
rem do Řevnic a že v té době pla-
meny dosahovaly výšky asi 1,5 met-
ru. Na místě se nezdržel proto, že
pospíchal do zaměstnání a že ihned,
jakmile požár uviděl, zavolal na
operační středisko Hasičské zách-
ranné služby. Vyšetřovatel vyloučil
úmyslné zavinění. Škodu odhadl na
30.000 Kč, uchráněné hodnoty na
půl milionu.   Hedvika šMÍDOVÁ,

policie, karlštejn

Aktuality z podbrdského kraje
* Tradiční Zpívání u jesliček se v chrámu Narození sv. Jana Křtitele Osov
uskuteční 19. 12. od 15.00. Připraven je pestrý program koled, zpěvů a or-
chestrálních skladeb, vystaveny budou starodávné osovské jesličky, bude
připraveno občerstvení a každé dítě dostane malý dárek. Marie PLeCITÁ
* Nová kniha Vladimíra Jindřicha, Luboše Y. Kojáčka a Dušana Spáčila 100
nejlepších malých a středních pivovarů byla pokřtěna 30. 11. v pražské res-
tauraci Pivovar Národní nedaleko Národního divadla. Kmotry knihy, do níž
byl vybrán i minipivovar Všerad ze Všeradic, se stali herec Václav »Upír«
Krejčí, kuchaři Jaroslav Sapík i Jiří Babica a hudebník Jan Vyčítal. V publi-
kaci je popsána historie každého z vybraných pivovarů, nechybí řada zají-
mavostí a kuriozit.  Pavla HaDaČOVÁ

Starosta naléval dršťkovou polévku a rozdával řízky

Děti zazpívaly koledy
Předadventní sobota 28. 11. se v Zámec-
kém dvoře Všeradice nesla v duchu roz-
zářených dětských očí, spokojených rodi-
čů a vánočních koled. Již potřetí se v are-
álu rozsvítil vánoční strom, který všem li-
dem ctícím naše tradice napovídá, že se
blíží svátky klidu a míru. Vedle horečna-
té snahy nakoupit dárky pro naše blízké,
jsou právě tyto chvíle pohody jedinečnou
příležitostí udělat někomu alespoň malou
radost. Sobota se díky majiteli dvora, je-
ho dárečkům pro děti, teplým nápojům
pro dospělé i sladkému překvapení - čo-
koládové fontáně - obtiskne do vzpomí-
nek na tuto slavnostní chvíli všem zúčast-
něným. Krásu okamžiku výrazně podtrh-
lo vystoupení dětí z mateřské školy ve
Všeradicích s pásmem koled a v nemalé
míře i koledy v podání kapely Třehusk.
Silný studený vítr nikoho neodfoukl, a
tak doufám, že se všichni před Vánocemi
2016 opět sejdeme v Zámeckém dvoře u
čtvrtého rozsvícení vánočního stromu.
Nezapomeňte a za rok nashledanou!

Jindřich Bašek, Podbrdy

Hostomice - Tradiční Adventní jar-
mark s celodenním programem se
konal první prosincovou sobotu v
Hostomicích.
Na náměstí byly k mání adventní
věnce, keramika, svícny, jmelí a
spousta jiných svátečních »nezbyt-
ností«, o zábavu početného publika
se starali pouliční herci (na snímku
fakír), skupina historického šermu
Romantika z Plzně a staropražská

kapela Třehusk. Vpodvečer, po oh-
ňové show, dorazil Mikuláš, andělo-
vé i čerti s nadílkou pro nejmenší.
Velký zájem byl o dršťkovou polév-
ku, kterou v poledne osobně naléval
starosta Hostomic Vít Šťáhlavský  a
zejména pak o vepřové řízky. Na ty
se odpoledne stála nekonečná fron-
ta a rychtář je - ještě teplé, čerstvě
usmažené - nestačil nosit...

Text a foto NN M. FRÝDL
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Zadní Třebaň letos první adventní
neděli 29. listopadu rozsvítila vánoč-
ní strom  darovaný místními obyva-
teli. Strom byl za účasti profesionál-
ních hasičů z Řevnic a místních

»dobráků« pokácen, postaven na ná-
vsi a nazdoben. Kolem 16. hodiny
pak už byla náves plná místních i
přespolních, hospodyňky přinesly
tolik dobrot, že se přidávaly stoly.
Lidé si čepovali jak svařené víno  tak
i  čaj, někteří s rumem. 

Starostka obce Markéta Simanová
pozdravila přítomné a poděkovala
všem, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu akce a na pomyslném pódiu
u stromku uvítala děti z místní škol-
ky, poté byl slavnostně rozsvícen st-
rom. Dále pokračoval kulturní pro-

gram dětí ze základní školy, družiny,
vystoupily flétnistky, na závěr zapěl
nově vzniklý početný Třebasbor. Za-
plál i oheň, u kterého  se po skonče-
ní programu vesele zpívalo dál...
Bylo hezké se opět vidět. Došli i nej-
starší obyvatelé obce, povídalo se,
jedlo, pilo. Vládla pohoda a klid.
Děkujeme Martinovi Tučkovi, který
se postaral o zvuk, učitelkám i dě-
tem, zpěvákům... Díky všem, kteří
pomohli, i všem, kteří přišli a účastí
podpořili obec, která se snaží, aby se
nám v Zadní Třebani žilo co nejlépe.
Petra FrÝDLová, Zadní Třebaň

Dobrot bylo tolik, že stoly nestačily...
V ZADNÍ TŘEBANI ROZSVÍTILI 29. LISTOPADU VÁNOČNÍ STROM DAROVANÝ MÍSTNÍMI OBYVATELI

PRVNÍ. Zřejmě první místo, kde v
našem kraji naděloval Mikuláš, bylo
náměstí v Řevnicích. Akce nazvaná
Mikulášské buřtování se tu konala
už 3. prosince. Foto NN M. FRÝDL

Mikuláš ve škole prvňáčkům nadělil psací pera 

Muzeum betlémů letos slaví 20 let
existence v podhradí Karlštejna. V
rámci oslav je slavnostně nasvícena
celá budova a zároveň jsme se roz-
hodli zapojit do přípravy karlštejn-
ského Královského adventu. 
K adventnímu času patří vánoční pe-
čení, proto jedna z adventních nedě-
lí 13. 12. bude věnována soutěži o
nejlepší a nejchutnější vánoční cuk-
roví. Všechny dobroty a domácí spe-
ciality mohou zájemci z celého Po-
berouní nosit v týdnu předcházející-
mu soutěži, tj. od 7. do 13. 12. 14.00.
Kolem třetí hodiny odpolední začne
vyhodnocování donesených paml-

sků. Soutěž bude anonymní, tvůrce
donesených dobrot bude znát pouze
moderátor. Hodnotit se bude hlavně
chuť, konzistence, ale i »umělecký
dojem«.  Nejprve svůj verdikt vyne-
se tříčlenná porota složená z míst-
ních dam, poté se poradním hlasem
připojí také host tohoto dne Jiří Ba-
bica. Vítěz poroty obdrží volnou ro-
dinnou vstupenku do Muzea betlé-
mů, absolutní vítěz pak získá ozdob-
nou vařečku podepsanou na místě Ji-
řím Babicou. Soutěž bude zpestřena
předvánočním povídáním se zná-
mým kuchařem o jeho adventních
kulinářských zážitcích. Klání se bu-

de odehrávat přímo na náměstí před
Muzeem betlémů od 15.00. Vybízí-
me proto hospodyňky z Poberouní,
aby vybraly to nejlepší, co jejich vá-
noční kuchyně nabízí, a přišly se po-
chlubit svým uměním. 
Náplň adventní neděle nebude jen
kulinářská, celý den budou na ná-
městí stánky se svařákem, koláčky i
jinými pochutinami. Na jarmarku
budou k mání drobné dárky. Zahrají
kapely Kapičky, Nahodilá sešlost i
Čenkomor. Na závěr zazpívá nově
vzniklé Karlštejnské pastorální trio. 

romana TrEŠLová,
karlštejn

V pátek 4. prosince dorazila do liteňské ZŠ  návštěva -
Mikuláš, čert a anděl. Výuka se odbývala podle rozvrhu
jako každý pátek, jen jsme si ráno vyzkoušeli nacvičená
vystoupení. Tradičně naší školou prochází trojice, která
v každé třídě nadělí podle zásluh. Děti z nižších ročníků
možná očekávaly příchod s mírnými obavami, protože
čert, který navštěvuje naši školu, je nekompromisní a
vzbuzuje respekt. Starší žáci tušili, že je nemine čertova
metla. A jak to dopadlo? Prvňáčkům nadělil Mi-kuláš
psací pera, která vymění za doposud používané tužky, a
k tomu anděl přidal něco na zub. A čert? Ten se opravdu
činil. hana havELková, ZŠ Liteň 

Foto Dagmar karLová

Peklíčko ve školce

Tipy na adventní akce
* Leťánkův netradiční tvořivý jar-
mark se uskuteční 13. 12. od 9 do
14.00 v Pivotelu MMX Lety. Přijďte
si pro inspiraci a něco pěkného vy-
tvořit, nebo inspirujte ostatní jako
prodejci vlastních výrobků. (jin)
* Dětský vánoční jarmark hostí
12. 12. od 12.00 zámek v Dobřicho-
vicích. Připraveny budou projížďky
na konících, kovář, pečení placek na
kamnech, vánoční dobroty, pohádka
Kvak a Žbluňk i vánoční hudba. (ak)
* adventní jarmark MŠ Svinaře,
se bude konat 13. 12. od 15.00 v
místní hospodě U Lípy. Na úvod
vystoupí každá třída, následovat bu-
de vystoupení kroužku rytmiky,
zpěv pí Matouškové a pásmo koled.
Na jarmarku si budete moci koupit
perníčky i vánoční dekorace, výtě-
žek bude rozdělen Bohouškovi
Rumlovi a dětem MŠ Svinaře. (box)
* vánoční koncert dětské kapely
Notičky se koná 20. 12. od 17.00 v
sýpce zámku Svinaře. Uslyšíte ko-
ledy z CD, zhlédnete vánoční příběh
Proč dudák dupá. (pef)

Karlštejnský královský advent
Karlštejn náměstí, neděle 20. prosince

10.00 – Zahájení historického a stylového jarmarku
11.00 – 16.30 Kulturní program: historický průvod s královnou Eliškou + na-
ražení soudku s karlštejnským pivem Karlíček + šermířské skupiny ALOTRI-
UM a REGINLEIF + kapely FOTR a kolektiv, ČENKOMOR a TŘEHUSK,
hudební kroužek HUKOT + MŠ Karlštejn + vánoční hra, živý betlém
- loučový průvod s královnou Eliškou, ohnivé kejkle metačů ohně 
- PAVEL VÍTEK, PAVEL ZEDNÍČEK
- otevřený hrad Karlštejn, od 17 a 19.00 Česká mše vánoční J. J. Ryby
- zpřístupněná Karlštejnská muzejní stezka, Vánoční výstava v Kavárně Stodola

Nejchutnější cukroví vybere Jiří Babica

Děti v zadnotřebaňské školce mají
před Vánocemi vždycky napilno.
Nejprve se vypravily do Prahy na
divadelní představení Hurvínkův
Mikuláš. Pak se školka proměnila
na malé peklíčko a byla plná nepo-
sedných čertů. Ale když se objevil
ve dveřích Mikuláš, všichni čertíci
rázem slibovali, že budou celý rok

hodní. Čertí den byl ukončen kon-
certem členů symfonického orchest-
ru, který si přišli poslechnout i rodi-
če dětí. Třetí adventní neděli děti
čeká vystoupení v zadnotřebaňském
kulturním domě a pak vánoční před-
stavení pro rodiče Kapří besídka.
Text a foto Lenka MihaLíková,

MŠ Zadní Třebaň

ROZSVÍTILI STROM. V neděli 29.
11. se v Korně rozsvítil vánoční st-
rom, který si místní obyvatelé před
třemi lety zasadili. Příjemné sou-
sedské setkání s punčem a cukrovím
naladilo atmosféru Vánoc. Děti za-
zpívaly koledy, zahrály na flétnu a
vyprskaly si prskavky.    Text a foto

Kateřina JÍCHOVÁ, Korno

VYRÁBĚLI MASKY ČERTŮ. Mikuláš, anděl i čerti přišli 5. 12. do Spo-
lečenského domu v Zadní Třebani. Na padesát místních dětí si užilo spor-
tovní odpoledne a zároveň si mohly vyrábět vánoční přání či masky čertů.
Závěrem dorazil Mikuláš a dětem za splněné sportovní úkoly a nějakou pěk-
nou říkačku či písničku nadělil sladkost. Zpestřením byl i příjezd Mikuláše,
čerta i anděla na koních, kteří jezdili po Zadní Třebani a nadělovali míst-
ním dětem v jejich domovech.                             Text a foto Petra FRÝDLOVÁ
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Vážení občané, pro vás, kteří jste té-
to služby ještě nevyužili a měli byste
zájem, je v horní části Litně, v kaš-
tanovém parku, přistaven kontejner
na listí a trávu. Tento kontejner zde
bude k vašim službám až do 15. pro-
since. Po tomto termínu nepředpo-
kládáme, že by pro něj dále bylo vy-
užití a doufáme, že tou dobou se na
jeho místě už bude sáňkovat. 
Přehled svozů odpadů na první polo-
vinu roku 2016 pro vás připravíme
začátkem roku a budeme Vás o nich
včas informovat. Jsme si vědomi, že
v tomto roce jste byli například o
svozu nebezpečného odpadu infor-

mováni »na poslední chvíli«, za což
se omlouváme. V příštím roce vás o
všech těchto aktivitách budeme in-
formovat dostatečně dopředu. 
Mnozí z vás si jistě všimli, že v Litni
máme pár měsíců další sběrné místo
na tříděný odpad, a to vedle fary, na-
proti základní škole. Toto sběrné
místo je stále mnohem méně využí-
váno, než prostor za budovou kina -
pokud to však máte ke škole blíž,
neváhejte využívat i kontejnerů
umístěných na tomto stanovišti.
Poslední důležitou informací z Úřa-
du Městyse Liteň je, že každoroční
poplatky za komunální odpad budou

splatné až od 1. února 2016. Není-li
si někdo z vás jistý, zda má na úřadu
všechny poplatky v pořádku zapla-
cené, nebo víte-li, že nemáte, kon-
taktujte nás, prosím, i ve vlastním
zájmu, co nejdříve. Stejně tak bych
ráda poprosila všechny, kteří ještě
neuhradili částku 12.500 Kč za od-
bočku z hlavního řadu kanalizace k
nemovitosti, aby ji zaplatili co nej-
dříve. 
Za celý Úřad Městyse Liteň vám
přeji krásné, hlavně v klidu a zdraví
prožité vánoční svátky.

Šárka MaRCínovÁ,
místostarostka Litně

Hasiči zachránili psa
O pomoc se záchranou psa - labra-
dora, který spadl do šestimetrové si-
lážní jámy ve Skuhrově, byl 25. 11.
telefonicky požádán velitel liteň-
ských hasičů.
V areálu bývalé sladovny se odehrá-
val pravidelný výcvik záchranář-
ského psa, který ve druhém patře
staré budovy spadl do jámy. Dvě
cvičitelky, které byly přítomné, ne-
dokázaly labradora vytáhnout. Veli-
tel liteňské jednotky informoval
krajské operační středisko, které na
místo události zaslalo lezeckou sku-
pinu z požární stanice Řevnice,
JSDH Liteň a Policii ČR. Lezec z
Řevnic k psovi slanil po laně, upou-
tal ho do popruhů, ve kterých byl
vytažen nahoru a předán majitelce.
Ta ho z preventivních důvodů pře-
pravila k veterináři.
Na stejném místě liteňští hasiči o
čtyři dny dříve spolupracovali na
zajištění 1. ročníku závodu pro mla-
dé a začínající záchranné psy. Na
každém ze tří stanovišť se nacházel
rozhodčí a hasič ve funkci velitele
zásahu. Hasiči se také s dalšími úča-
stníky střídali v rolích figurantů uk-
rytých uvnitř budov či sutin. 
(Viz strana 9) Jiří HRÁCH,

SDH Liteň

Policisté zadrželi dva
řídiče pod vlivem drog
Liteň - Dva řidiče pod vlivem drog
»načapali« na konci listopadu v Lit-
ni karlštejnští policisté.
První případ se stal 27. 11. „Decho-
vá zkouška na alkohol řidičky vozu
Peugeot E byla negativní,“ uvedla
velitelka policistů Hedvika Šmído-
vá. „Zato při orientačnímu testu na
přítomnost návykových látek, jsme
jí naměřili Canabis, Amfetamin a
Metamfetamin.“ Podobně o tři dny
později policisté řidiči škodovky fa-
bie zjistili přítomnost Amfetaminu a
Metamfetaminu. Oba »hříšníci« se
podrobili lékařskému vyšetření s od-
běrem biologického materiálu, obě-
ma byla zakázána další jízda.   (mif)

Poplatky budou splatné od února
MÍSTOSTAROSTKA LITNĚ PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      12/2015 (50)                

NA VÝSTAVĚ. Předvánoční výstava klientů Koniklece ze Suchomast se konala v liteňské knihovně. Ozdoby z korál-
ků, skleněné svícny, látková srdíčka a další výrobky obdivovali i žáci místní školy.               Foto Hana HAVELKOVÁ

Jubilejní 5. ročník adventní akce
Rozsvícení vánoční stromu s vánoč-
ními trhy zorganizovali v neděli 29.
listopadu pod vedením Moniky Kli-
mentové a ve spolupráci se základní
i mateřskou školou, SDH Liteň, Mě-
stys Liteň a Domeček Hořovice. 
Přestože při dopoledních přípravách
vládla chvílemi pesimistická nálada
způsobená vytrvalým deštěm a sil-
ným větrem, který neustále odnášel
stan, shazoval ozdoby ze stromku a
bral těm, kteří přišli pomoci, z hlav
čepice, nakonec se podařilo stan i
pódium ukotvit a stromek ozdobit. 
Okolo 15 hodiny, kdy déšť ustal a i

vítr se zklidnil, se za zvuků koled
začali scházet první návštěvníci.
Dospělí si mohli koupit adventní
věnce, svícny, svařák, keramiku, sý-
ry, preclíky, koláče, kremrole i vý-
robky žáků liteňské školy, děti vyrá-
běly vánoční ozdoby na stromeček,
zdobily si perníčky a malovaly přání
pro Ježíška.
O hodinu později pak přivítáním ře-
ditelky školy Věry Horké začal pro-
gram na pódiu. Po úvodní písni Há-
dej z pohádky 12 měsíčků, kterou
zazpívala Míša Krtková, se s pás-
mem písniček představily děti z MŠ
Liteň. (Dokončení na straně 8)      (hal)

LiteňskéOKÉNKO

PÁSMO PÍSNIČEK. U vánočního stromu zazpívaly také děti z liteňské ma-
teřské školy. Foto Hana LUKEŠOVÁ

Silný vítr ani déšť rozsvícení vánočního stromu nepokazily
DOSPĚLÍ SI MOHLI KOUPIT VĚNCE, SVÍCNY I KERAMIKU, DĚTI VYRÁBĚLY OZDOBY A MALOVALY PŘÁNÍ
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Žáci Základní školy v Litni hrají ša-
chy již více než patnáct let, nejdříve
pod vedením Martina Šinágla, nyní
kroužek, který navštěvuje 24 dětí,
již druhým rokem vede Jiří Havelka.
Na regionální přebor školních druž-
stev v šachu jsme letos vyslali jedno
družstvo starších žáků (6.- 9. třída) a
dvě družstva mladších žáků (1.-5.
třída). Starší tým ve složení Havelka
Jiří (9. tř.), Havelka František (7. tř.),
Šinágl Matěj (6. tř.) a Smrčina Matěj
(6. tř.) jel vybojovat postup do kraj-
ského kola - většina z nich se již čty-
řikrát zúčastnila Mistrovství ČR
školních družstev v šachu. Hoši v
sedmikolovém turnaji se ziskem
25.5 bodu z 28 jasně zvítězili. Mi-
lým překvapením byl výkon Matěje
Smrčiny, který ač amatér získal 5.5
bodu ze sedmi možných. Druhý po-
stupující - Gymnázium Příbram - zí-
skalo 19.5 bodu. V úterý 15. 12. se
chystáme s družstvem starších žáků
do Neratovic na Krajský přebor bo-
jovat o postup na Mistrovství ČR.

Mladší jeli sbírat zkušenosti, mnozí
z nich navštěvují šachový kroužek
dva měsíce a byl to jejich první vel-
ký turnaj. Hrálo devět družstev sys-
témem každý s každým. Rozdělení
do družstev bylo těžké, proto jsme
zvolili za kritérium věk. Do družstva
A byli zařazeni Jelínek Stanislav (5.
tř.), Beaufort Oliver (3. tř.), Rychtařík
Karel (4. tř.) a Komanec Kristián (5.
tř.). Družstvo skončilo šesté se zis-
kem 12.5 bodu. Hoši bojovali a často

byli i lepší, ale několik chyb je při-
pravilo o lepší umístění. Oporou tý-
mu byl Oliver Beaufort s 5.5 body. 
Do družstva B jsme zařadili  Vinšo-
vou Terezu (3. tř.), Macouna Jana (3.
tř.), Ježe Jana (2. tř.), Šteňa Patrika
(1. tř) a Rankina Filipa (1. tř.). V
každém kole jeden z nich odpočíval,
přesto většina z nich získala 3-4
body. Celkem jich nasbírali čtrnáct a
skončili na čtvrtém místě. 
Naše malé naděje ukázaly mezi pod-

statně staršími dětmi z velkých škol
mnoho krásných šachových obratů a
léček. Děkujeme všem šachistům za
reprezentaci školy a vzorné chování. 

Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Starší tým deklasoval všechny soupeře
LITEŇŠTÍ ŠACHISTÉ SE ZÚČASTNILI REGIONÁLNÍHO PŘEBORU ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV

Silný déšť ani vítr rozsvícení...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

S blížícím se pololetím začíná žá-
kům devátých tříd a jejich rodičům
docházet, že musí vyřešit vpravdě
nerudovskou otázku: Kam s ním? Se
slamníkem to Neruda vyřešil nako-
nec úspěšně, ale co dál po základní
škole? V rámci kariérového pora-
denství a volby povolání se snažíme
žákům ZŠ Liteň předkládat co nej-
komplexnější nabídku a pomoci jim
při výběru budoucího studia. Roz-
hodnutí to jistě není jednoduché,
proto chceme pomoci aspoň potřeb-
nými informacemi. Konečné roz-
hodnutí je na žácích samotných a
jejich rodičích. My jim přejeme dob-
rou volbu a úspěšné studium.
V liteňské základní škole jsme spoji-

li příjemné s užitečným a vypravili
se na výstavu Schola Pragensis v
pražském Kongresovém centru.
Setkání se zástupci středních škol a
učilišť je pro žáky důležité – mohou
se učitelů i žáků dané školy zeptat na

vše, co je zajímá. Zhlédli jsme expo-
zice více než 150 pražských i mimo-
pražských škol. Žáci zastoupených
škol se představili i v pestrých do-
provodných programech.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Ty pak společně se svými učitelkami
a Evou Knopovou za zvuků rolniček
odpočítaly slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu. Po další písni M.
Krtkové vystoupily mažoretky vede-
né zástupkyní Emou Malou. Ty pak
vystřídali žáci ze 2. a 5. třídy, které
si s paní ředitelkou a paní učitelkou
Klimešovou připravili pásmo písní a
básní. Poté v kovbojském zatančili,
opět pod vedením paní zástupkyně,

žáci 6. a 7. třídy a hned po nich nej-
menší děti z kroužku Hýbánky, který
vedou Šárka Marcínová a Kateřina
Kellerová. Na závěr programu za-
hráli žáci Petra Krutského ze souk-
romé ZUŠ Schola musica Stella
Maris a klub AVE z Domečku Hořo-
vice uspořádal módní přehlídku.
Program na pódiu byl ukončen písní
Veroniky Spurné z dívčí skupiny
5Angels. Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Pěvkyně převzala cenu

Aktuality z Litně i okolí
* Tradiční Vánoční akademie ZŠ
F. J. Řezáče Liteň se koná 17. pro-
since v místním kině. Začátek
17.00, vstupné dobrovolné. Všichni
jste srdečně zváni. (hah)
* U požáru hrabanky a klestí za Lit-
ní zasahovali 18. 11. spolu s řevnic-
kými profesionálními kolegy i liteň-
ští dobrovolní hasiči. Šlo o několik
hořících ohnisek, jež nebyly dohaše-
ny po pálení klestí. Protože foukal
silný vítr, hrozilo rozšíření požáru do
přilehlého lesa. Liteňská tatra dosta-
la za úkol dojet přes pole ke vzdále-
nějším ohniskům a ty uhasit. Před
odjezdem jsme vodou doplnili řev-
nickou cisternu.            Jiří HRÁCH
* Lampionového průvodu Kornem
se zúčastnilo 9 dětí a 5 batolat. Ces-
tou na ně čekal čert s čerticí, u kte-
rých poznávaly dle písničky název
pohádky. Pejskovi pomáhaly zdobit
dortíky, u otce Fury luštily hádanky
a princezně házely rozkutálené hráš-
ky do bedny. Na konci cesty měly za
úkol dle slova na kartičce zazpívat
písničku.          Kateřina JÍCHOVÁ

Deváťáci si vybírali budoucí povolání
VÝPRAVA Z LITNĚ ZHLÉDLA EXPOZICE VÍCE NEŽ STO PADESÁTI ŠKOL

Cenu Jarmily Novotné, kterou od
roku 2013 uděluje spolek Zámek Li-
teň mladým pěvkyním, letos získala
vítězka kategorie Junior jubilejního
50. ročníku Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka v Karlo-
vých Varech Tereza Hořejšová (vle-
vo). Při slavnostním předávání cen
20. 11. v městském divadle  obdrže-
la od zástupkyně neziskové organi-
zace Zámek Liteň kytici a diplom.
Hořejšová kromě poroty ohromila i
publikum přednesem árie Luisy ze
stejnojmenné Charpentierovy opery.
Součástí ocenění je i účinkování na
některém z koncertů Festivalu Jar-
mily Novotné v příštích deseti letech
a možnost přihlásit se do pěveckých
kurzů v létě 2016.       Foto ARCHIV
Barbora DušKOVÁ, Zámek Liteň              

CO BUDEME DĚLAT? Liteňská výprava před pražským Kongresovým
centrem. Foto Hana HAVELKOVÁ

Pohlednice z roku 1925 ukazuje zajímavé záběry prvorepublikové Litně.

Pohledy do liteňské minulosti
Se zajímavými záběry Litně vás prostřednictvím své sbírky starých
pohlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lu-
káš MÜNZBERGER.

ŠACHISTÉ. Šachoví reprezentanti liteňské školy. Foto Ema MALÁ
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Hlásili se závodníci z Brna i Bratislavy
V LITNI I SKUHROVĚ SE KONAL ZÁVOD ZAMĚŘENÝ NA MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ZÁCHRANNÉ PSY

V sobotu 21. listopadu pořádalo vý-
cvikové středisko psů SAR-
DOG.CZ v Litni první ročník závo-
du pro mladé a začínající záchranné
psy z řad organizovaných i neorgani-
zovaných kynologů.
Po velkých a náročných akcích pro
zkušené záchranné psy, na kterých
jsme se letos organizačně podíleli,
jsme cítili potřebu uspořádat »něco
menšího« i pro začínající psovody a
jejich psy. Původně mělo jít o ko-
morní závod pro několik závodníků
z řad naší školy. Zájem byl ovšem ta-
kový, že po zveřejnění byla do 48
hodin původní kapacita závodu na-
plněna. Přihlášky přicházely dál, a
tak jsme kapacitu rozšířili na 21 star-
tujících psů. Závodníci se hlásili z
Karlových Varů, Plzně, Prahy, Tep-
lic, Brna a dokonce i z Bratislavy! 
Závod začal registrací v učebně vý-
cvikového střediska v Litni. Pro zpe-
stření byly promítány filmy z našich
uplynulých akcí, volný čas mohli
psovodi využít k nácviku překážek. 
V 8.30 byl na fotbalovém hřišti FK
Liteň zahájen závod nástupem zá-
vodníků se psy a po krátkém úvodu
došlo na losování startovních čísel.
Jakmile bylo známé pořadí startují-
cích, přesunuli se organizátoři, figu-
ranti a rozhodčí do terénu, do reál-
ných trosek budov. K tomu posloužil
rozlehlý areál bývalé sladovny ve
Skuhrově. O technické zabezpečení
akce se postarali hasiči z SDH Liteň,
kteří se zároveň podíleli s SDH
Drahlovice na figurování. 
Každý figurant dostal své místo, kde
byl ukryt, a svou roli. Úkolem figu-
ranta bylo setrvat v úkrytu, který si-

muloval zával bez mluvení či jiné
komunikace se psem nebo psovo-
dem. Závodníci hledali čtyři osoby
ve třech terénech zhruba o velikosti
3 x 800 m2. Dva terény měly měře-
ný čas, v jednom terénu se museli
psovodi aktivně podílet na vyproště-
ní zavalené osoby. Zde se prověřo-
vala duchapřítomnost psovoda, ovla-
datelnost a vyrovnanost psa. V kaž-
dém terénu měly závodní týmy 10
minut na nalezení všech osob. 
Všechny terény byly zaměřeny na
prověření samostatnosti psa při práci
a ovladatelnost. To znamená, že pso-
vodi nesměli do terénu. Snahou or-
ganizátorů bylo »postavit« závod

tak, aby odpovídal úrovni přihláše-
ných a zároveň »nezradil« začínající
psy. Oproti jiným soutěžím psovodi
mohli odměňovat psa a také figurant
měl od rozhodčího povoleno pro-
mluvit na psa, samozřejmě až po
pokynu rozhodčího.  V terénu A mu-
sel pes samostatně překonat suť,
vlézt do budovy, v pološeru najít v
rohu ukrytou pod paletami osobu a
označit ji štěkáním. V terénu B tvoře-
ném z 50% přibližně tří - čtyřmetro-
vou vrstvou cihel a panelů byly uk-
ryty osoby dvě. Pořadí nalezení ne-
bylo rozhodující a po prvním nálezu
byla osoba s pomocí psovoda vypro-
štěna. V terénu C - budově, v níž

jsou složené dřevěné trámy a jiný
materiál - byla osoba ukryta tak, že
po nalezení měl pes zrakový kontakt
s figurantem.   
Přítomná technika, hasiči i diváci
vytvářeli atmosféru skutečného zá-
sahu. V každém terénu čekal na zá-
vodníky hasič, který každému pso-
vodovi sdělil, co se stalo a s čím po-
třebují hasiči pomoci. Práci psovoda
a psa sledoval rozhodčí. Psovodi bě-
hem hodiny prošli všechna tři stano-
viště, mezi kterými měli minimálně
10 minut na odpočinek. Vše šlo po-
dle naplánovaného harmonogramu,
a tak v 18.00 na osvětleném cvičišti
byly vyhlášeny výsledky. Zvítězila
Pavla Stará s křížencem Lojzou, dru-
há skončila Alice Selby se zlatou
retrívřicí Star a třetí Alena Pětrošová
s bílým švýcarským ovčákem Ava-
lon Altája. Většina psů pracovala a
hledala v novém, neznámém terénu
bez problémů a našla všechny osoby.
O umístění rozhodoval jen součet
časů na měřených úsecích.

Hledat budou v lese i sutinách

Děkujeme všem, bez kterých by se
akce nemohla konat. Moc nás potěšil
zájem a také přátelská atmosféra bez
jakékoliv rivality. V roce 2016 plá-
nujeme dva závody s odlišným za-
měřením na záchranné kynologické
práce. Prvním bude 27. srpna SAR-
DOG.CZ CUP 2016 – Plošný speci-
ál, kdy budou psovodi a psi hledat v
lese, druhým 22. 10. SAR-DOG.CZ
CUP 2016 – Sutinový speciál, kdy
budou hledat záchranné kynologické
týmy osoby zavalené pod troskami
domů.  Martin BraNdNEr, Liteň

ZÁVODNÍCI. Jeden ze závodních týmů v akci.        Foto Martin BRANDNER

Jak se na podzim dařilo fotbalovému klubu FC
Liteň? Jak dopadly boje na zeleném trávníku v
první části mistrovských soutěží?
Již několik let v mládežnických kategoriích máme
společná družstva s klubem ze Zadní Třebaně.
Hlavním důvodem je naplnění a zkvalitnění hráč-
ských soupisek. Toto spojení má velké pozitivum
v tom, že jsme schopni sestavit družstva, která
konkurují dětem z Berouna, Králova Dvora,
Zdic..., kde mají větší hráčské možnosti. V sou-
časnosti máme  starší přípravku, mladší a starší
žáky. Nejvíce se dařilo starším žákům, kteří obsa-
dili v okresním přeboru 4. místo s vyrovnanou bi-

lancí z 8 zápasů: 4 výhry, 4 prohry a skóre 30:12.
Velice dobrou střeleckou formu měl Tomáš Krtek
(10 branek) a Břéťa Vlasák (7 branek), kterého si
k tréninkům vyhlédli trenéři z Králova Dvora. Ale
i ostatní kluci zahráli dobře a můžeme být s před-
vedenou hrou spokojeni.
Starší přípravka a mladší žáci jsou ve stadiu učení
se fotbalu. Je radost vidět nejen zápal do hry, ale i
technické a taktické pokroky. Moc děkuji mládež-
nickým trenérům Kavalírovi a Jílkovi za jejich
obětavou a perfektní práci.
Horší situace je v mužské kategorii, kde se nám
nedaří výsledkově ani herně. V poslední možné

skupině, tedy ve 4. třídě okresní soutěže jsme po
podzimu skončili na předposledním místě. Bilan-
ce je »strašidelná«: 9 porážek a jen dvě vítězství,
skóre 15:47. Důvodů tohoto špatného »vysvědče-
ní« je několik - hlavně velice úzký kádr a postup-
ně několik zraněných hráčů. Vrcholem byla kon-
tumační prohra v Chyňavě, protože se liteňští bor-
ci nesešli k zápasu. Přál bych si, aby se situace
zlepšila, doufám, že si někteří hráči sáhnou do
svědomí a budou si plnit zodpovědněji své povin-
nosti ke klubu, který za několik málo let bude sla-
vit stoleté výročí od svého založení.  

Miloslav KLIMENT, Liteň

Žáci jsou po podzimu čtvrtí, A-mužstvo předposlední
JAK SI VEDLI LITEŇŠTÍ FOTBALISTÉ V PRVNÍ POLOVINĚ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
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MÓDNÍ ZNAČKY
PRO CELOU RODINU

POHODOVÉ

PARKOVÁNÍ

ZÁBAVNÉ VÁNOCE

V KLADNĚ

WWW.CENTRALKLADNO.CZ

V KLADNV KLADNĚ

AVZÁBAVNÉ VÁVÁNOCEÁNOCE

PAP KOARKOV

POHODO

W.W

VÁNÍÁNÍ

POHODOVÉ
PR

MÓDNÍ ZNA

ALKWWWW .CENTNTRALK DNO

PRO CELOU RODINU

MÓDNÍ ZNAČKY

.CKLAD .CZ

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)

výroba a tisk 
dopisních obálek

www.frances.cz

Naše noviny - XXVI. ročník nezávislého
poberounského občasníku. 
Vychází každých čtrnáct dní. 

Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
předseda in memoriam, L. Hochmalová

(lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), 
J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz,

728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@cent-
rum.cz, 724135824). 

Jazyková lektorka E. Malá. 
Tisk Carex - Petr Přívora. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kul-
tury ČR (MK ČR E 10532). 

Adresa redakce: 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská
96, objednávky inzerce a předplatného: inzer-

ce@nasenoviny.net. 
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Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:
Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod

Selcem, u Zámečku, na nádraží, obchod U
Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ, Billa,

Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny,
Koloniál, benzina, večerka; Karlštejn: Obchod,

Koloniál, čerpací stanice; Dobřichovice:
Nákupní středisko, stánek u nádraží,

Plynbouda, čerpací stanice; Černošice: Stánek u
nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod;

Vižina: Obchod, Hatě: Obchod

E-mail: redakce@nasenoviny.net;
http://www.nasenoviny.net
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Tip na (před)vánoční výlet za ku-
riozním betlémem do redakce do-
putoval z Čenkova. (NN)
Betlém ze sena byl poprvé v Čenko-
vě postaven v roce  2010. Skládal se
ze svaté rodiny, Tří králů, osla a vo-
la. Každý rokem pak přibylo několik
dalších postav a v roce 2012 byl sou-

bor zapsán do České knihy rekordů a
kuriozit v Pelhřimově jako největší
betlém ze sena v životní velikosti s
oděnými postavami. Kniha rekordů
vychází každe tři roky, letos byla vy-
dána doslova před pár dny. O betlé-
mu z Čenkova se píše na stránce 227
v rubrice Středočeský kraj.
Betlém si můžete projít, a stát se tak
jeho součastí. Při cestě k jesličkám
potkáte mnoho postav, které jistě
poznáte vy i vaše děti. Pasačka že-
noucí husy, chlapec s kozou, muž
nesouci v náručí jehnátko. Nemůže
chybět ani pasák se stádem ovcí,
maharadža jedoucí na slonovi, vel-
bloud vezoucí dary. A mnoho dal-
ších postav, které půjdou s vámi. U
jesliček, kde se klaní Tři králové  na-
rozenému Ježíškovi, vyhrává skupi-
na muzikantů. Postavy nemají obli-
čeje a je pouze na vaši fantasii, koho
si představíte, že jde právě s vámi.
Betlém u kapličky v Čenkově může-

te navštívit až do 6. ledna. V sobotu
12. 12. od 17.00 se tu bude konat
každoroční akce Adventní koledová-
ní - hodinka plná koled a písní v po-
dání  místní hudební skupiny. Po ce-
lou dobu bude betlém barevně osví-
cen.                  Jiří FiRÝT, Čenkov

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.)

Velmi si nás oblíbil místní starší pán,
vzájemně jsme si s ním objednali a
vypili panáka whisky. Dalším pře-
kvapením byl nedaleký vodopád,
který vyhloubila nepříliš široká a
prudká říčka. 
Další výlet vedl 11. 11. do Vancou-
veru. Kanada nás přijala krásným,
byť trochu chladnějším počasím.
Vancouver je přeci jen o 140 mil se-
verněji než Seattle. Vypůjčená auta
jsme zaparkovali před Rogers Aré-
nou, kde hrají místní Canuks své zá-
pasy NHL. Prošli jsme čínskou čtvrť,
centrum i Stanley park, který praktic-
ky přímo navazuje na místní mrako-
drapy.
Díky pracovitosti vedoucího výletu
jsme prakticky nevynechali žádné
významné místo v Seattle. Navštívili
jsme také Space Needle, vyhlídko-
vou věž, která je zároveň dominan- tou města. Od jejího otevření ji nav-

štívilo skoro 57 milonů lidí. I my
jsme zanechali v elektronické návš-
těvní knize svou stopu. Dalšími ob-
jekty našich návštěv byly mořské ak-
várium, muzea letectví a kosmonau-
tiky, lodní dopravy, hudby... Při vy-
cházkách jsme si prohlédli stadiony
na americký fotbal, baseball, hasič-
skou zbrojnici, absolovovali výlet lo-
dí po mořském zálivu a pořídili
spoustu fotek mrakodrapů. 

V amerických restauracích byste
marně na jídelním lístku hledali svíč-
kovou, guláš či vepřo-knedlo-zelo.
Najdete tam steaky s hranolky, burg-
ry, saláty, obložené žemle, veky. Na
pobřeží jsme ochutnali grilované ry-
by s bramborovými hranolky. Našli
jsme i dvě restaurace, ve kterých če-
povali »plzeň«.
Hlavním bod výletu za oceán měl být
fotbal. Povedlo se nám sehrát jeden
zápas proti místní jedenáctce. Hrálo

se na stadionu s umělým povrchem a
vyhráli jsme 3:2. Byli jsme od začát-
ku lepším týmem a převahu v prvním
poločase korunovali brankou P. Pro-
cházky. V průběhu prvního poločasu
si M. Kliment obnovil zranění kolena
a odstoupil. Ve druhém poločase se
domácí zvedli, když využili jednu z
našich chyb ve středu hřiště a vyrov-
nali. Pak se dvakrát trefil »Ivoš«
Ungr a zdálo se, že si odvezeme jas-
né vítězství. Při jedné z tzv. »tuto-
vek« se zranil Pavel Kozák a domácí
snížili na 2:3. Pak vyvinuli drtivý
tlak se snahou vyrovnat, což se jim
ale nakonec nepodařilo. Večer jsme
zápas probrali na večeři s domácími
hráči při sledování zápasu místního
fotbalového klubu v Dallasu. Další
zápas se již zajistit nepodařilo, takže
jsme si pronajali hřiště a zahráli si
mezi sebou.
Děkujeme vedoucímu zájezdu Mir-
kovi Kavalírovi za přípravu i organi-
zaci zájezdu. Místní obyvatelé oce-
ňovali, že jsme chodili na procházky
a výlety ve »stejnokrojích«, které
jsme si koupili před odletem. Místní
promotér zápasu nás zase chválil za
výbornou partu. Kam pojedeme příš-
tě? Pár nápadů již máme, takže kdo
ví...?!  Miroslav BOUBERLE,

Zadní Třebaň

Viděli Jágra, porazili Old Boys Seattle
DOKONČENÍ ZE STRANY 14

Turnaj smíšených družstev v badmintonu se konal 14. listopadu v Dob-
řichovicích. Vítězství si vybojovalo družstvo Medicina Praha (na snímku),
druhé skončily pražské Spoje a třetí pořádající celek Sokola Dobřichovice.
Ten tak důstojně oslavil třicáté výročí vzniku svého oddílu. Po předání
medailí a putovního poháru oslava až do noci pokračovala v letovské res-
tauraci. Tom TOmášek, Dobřichovice                       Foto Bohumil kOs

Badmintonisté oslavili třicáté narozeniny oddílu

Sport po okolí
* 9. ročník dětského vánočního tur-
naje JUNIORPING-PONG Open
2015 pořádají 19. 12. ve Společen-
ském domě Zadní Třebaň místní tu-
risté. Prezence začne ve 12.30, vla-
stní turnaj od 13.00. Hraje se  v kate-
goriích dívky, mladší žáci a starší
žáci, zveme nejmladší, šestileté hrá-
če i juniory do 18 let. Nejlepší bu-
dou odměněni medailemi, diplomy a
cenami, každý účastník se může tě-
šit na malý vánoční dárek!          (jaz)
* Cvičení za přítomnosti dětí se ko-
ná každé pondělí od 10.00 do 10.45
v malém sále sokolovny Řevnice.
Letovský Leťánek pořádá i skupino-
vé rehabilitační cvičení pro všechny
věkové kategorie. Koná se každé
úterý od 9.00 do 9.45 v knihovně
Lety. Jitka NOSKOVÁ

Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici 

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

Bližší info na 776 186 161.

Čenkovský betlém ze sena je zapsán v knize rekordů

NA NÁVSI. Čenkovský betlém ze se-
na. Foto Jiří FIRÝT

NA HŘIŠTI. Zadnotřebaňská stará garda v jediném zápase, který v Seattlu
sehrála. Foto Vladimír ROZTOČIL
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FK Lety: osmnáct bodů, třinácté místo
JAK SE V PODZIMNÍ ČÁSTI MISTROVSKÉ SOUTĚŽE DAŘILO FOTBALISTŮM Z DOLNÍHO POBEROUNÍ

Fotbalový A-tým FK Lety se ve své
druhé sezoně krajské 1. A třídy zatím
prezentoval lépe než vloni, kdy měl
po podzimu 11 bodů. Letos jich má
po odehraných 15 kolech 18, což
stačí na 13. příčku. Tabulka je ne-
zvykle vyrovnaná: čtvrtý tým soutě-
že má 25 bodů, z čehož plyne, že
jarní část bude hodně zajímavá.
Během zimní přípravy odehraje áčko
od poloviny ledna zimní turnaj v Ra-
dotíně, kde ho prověří týmy převáž-
ně z vyšších soutěží.

Dorost
Dorost účinkuje již osmou sezonu v
krajské 1. A třídě. Ve skupině D je po
podzimu na 2. místě s 33 body s tří-
bodovou ztrátou na vedoucí Bohu-
tín. Výsledky jsou až na zaváhání v
Týnci nad Sázavou a Voticích výbor-
né, kromě dvou porážek samé výhry.
Cílem dorostu pro jarní část je sou-
boj o nejvyšší příčku. Nezanedbatel-
ným problémem je docházka a pří-
stup k tréninkům i utkáním. Po větši-
nu podzimu se trénovalo velmi málo
a docházka některých hráčů nestála
za řeč. Výsledky jsou dílem dlouho-
době budovaného kádru a věkového
složení. Tým až na výjimky dokáže
přehrát ostatní soupeře. Velmi pozi-
tivní jsou časté starty několika doro-
stenců za A-tým.

Žáci 
Druhým rokem stojí u kormidla star-

ších žáků mladý a ambiciózní Adam
Ježek. Tým poctivě trénuje a je po
podzimu na 1. místě s 25 body. Jeho
výkony jsou pozitivní a rýsují se no-
ví hráči pro tým dorostu.
Tým mladších žáků hraje již třetí se-
zonu svou soutěž pod hlavičkou FK
Lety/SK Černolice. Je poskládaný z
hráčů odrostlých z přípravky, někte-
ří z nich nastupují  i za starší žáky. V
okresním přeboru přezimuje  na dru-
hé příčce s 21 body o horší skóre za
vedoucím týmem Rudná/Zbuzany.

Pro tuto kategorii je běžné, že kluby
se sdružují, zájem mládeže o sporto-
vání je čím dál tím menší.

Přípravky
Starší přípravka (8-10 let) přezimuje
v okresním přeboru na 2. místě s 21
body. V této kategorii jsou výsledky
pravidelně dvouciferné, nejdůležitěj-
ší skutečností je, že najednou hraje
co největší počet mladých fotbalistů.
Mladší přípravka (6-8 let) hraje pra-
videlnou soutěž formou turnajů a je

v čele své skupiny. Projevuje se sys-
tematická práce během celého pod-
zimu, ale v žádném případě nejde
jen o umístění a body - hlavně o vý-
chovu nových fotbalistů.

Fotbalová školička
Nejmenší (5-6 let) se seznamují se
základy fotbalu, mnoho z nich po
čase zjistí, že je fotbal tolik nebaví a
přesunou se do jiných sportovních
odvětví. Jejich fotbalový růst je znát
každým měsícem, základní herní ná-
vyky, smysl pro kolektiv a disciplínu
jsou nejdůležitějším stavebním ka-
menem do budoucna.
V FK Lety má výchova mládeže
mnohaletou tradici. Šest mládežnic-
kých celků nemá žádný klub široko
daleko. Ani města v okolí, jako Čer-
nošice, Řevnice, Dobřichovice a Ra-
dotín, nemají srovnatelnou mládež-
nickou základnu. Podpoře výchovy
mládeže není od fotbalové asociace,
ministerstva školství ani ostatní stát-
ní správy věnována potřebná pozor-
nost. Každým rokem ubývá dětí, kte-
ré jsou ochotné a schopné sportovat
a je otázkou, jak dlouho donátoři,
kteří podporují činnost klubu, budou
schopni tuto nemalou finanční zátěž
dále nést.     Jiří KÁrNíK, FK Lety

Gardisté viděli Jágra, Old Boys Seattle porazili 3:2
FOTBALOVÍ »STAŘÍ PÁNOVÉ« ZADNÍ TŘEBANĚ VYRAZILI NA DESETIDENNÍ VÝLET DO AMERIKY

Desetidenní výpravu za »velkou
louži« podnikla fotbalová Stará
garda Ostrovanu Zadní Třebaň.
Takto zážitky po návratu z USA
popsal jeden z jejích členů. (NN)

Nastal den D a čas Č. Je pátek 6. 11.
2015, 11.00 a 14 statečných »gardis-
tů« odlétá z Prahy směr Londýn a
dále do amerického města Seattlu,
stát Washington. Díky časovému po-
sunu přistáváme v 15.55 místního ča-
su, což znamená 00.55 času středo-
evropského, a přesouváme se do mís-
ta našeho pobytu. 
Ubytování bylo velmi spartánské, ve
dvou pokojích. Snídani jsme si mu-
seli každé ráno uvařit sami (tedy
hlavně usmažit vejce) a k tomu opéct
tousty. K dispozici bylo místní, tro-
chu slané nebo arašídové máslo,
marmeláda, káva, kousky banánů,

ananasový kompot a moučník.
První výlet si čtyři z nás vybrali hned
druhý den - do Los Angeles na hokej
mezi domácími Králi a Floridou v
čele s Jaromírem Jágrem. Výlet se s
menšími trampotami vydařil - do LA
letěli až dalším letadlem než chtěli, v
příručním zavazadle jednoho z účast-
níků zájezdu byl totiž nalezen kapes-
ní nůž. A to batoh prošel kontrolou
jak na letišti Praze, tak v Londýně!
Před dalším výletem kluci vypůjčili
dva dost prostorné vozy a jelo se na
exkurzi do továrny Boeing. Prohlédli
jsme si montáž letadel, samozřejmě
bez fotoaparátů i mobilních telefonů,
které jsme museli nechat ve vrátnici.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v
nákupním centru, prohlédli si skan-
zen železnice a v malém městečku
místní bar, jako vystřižený z wester-
nu. (Dokončení na straně 13)       (boub)

Dobřichovičtí fotbalisté se po letech
strávených ve vyšších soutěžích le-
tos vrátili do lll. třídy. Mužstvo tvoří
výlučně hráči z Dobřichovic, kra-
jánky nemáme. Protože za námi ne-
stojí žádný majetný sponzor, museli
jsme se poslední dva roky obejít bez
odborného vedení. Všichni oslovení
kvalifikovaní trenéři totiž požado-
vali finanční odměny. Sestavy i tak-
tika během zápasů je tedy kolektiv-
ním dílem starších hráčů... Samotná
lll. třída je zajímavá soutěž, kterou
před několika desetiletími hráli jen
většinou vysloužilí hráči. Dnes je v
ní hodně mladých, k vidění jsou ně-
kde i bývalí ligoví borci. Přesto se
samozřejmě nebere tak vážně, mno-

zí ji hrají jen pro žízeň... Proto toho
také moc nenatrénují a ani docházka
na mistrovské zápasy není ideální.
To je případ i dobřichovického tý-
mu, který se prakticky za celý pod-
zim nesešel v nejsilnější sestavě.
Vždy někdo chyběl a párkrát ani ne-
byl nikdo na střídání! Přesto to ne-
byl špatný podzim, naši nakonec
obsadili slušné čtvrté místo ze čtr-
nácti účastníků. Za 5 vítězství, 6
remíz a 2 porážky získali 21 bodů, s
aktivním skóre 28:20. Uvidíme, jak
se bude dařit na jaře, soutěž je velmi
vyrovnaná, bodové odstupy jsou
minimální. My potřebujeme ještě
pár bodíků a budeme zachráněni... 
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Řevnice »žijí« díky
kanonýru Wrobelovi
Znovuzrozenému fotbalovému A-
mužstvu Řevnic patří v nejnižší sou-
těži sice v šestnáctičlenné tabulce po
podzimu až jedenáctá příčka, ale
zdání klame - na čtvrté místo má zt-
rátu pouhých čtyř bodů. A na postup
do vyšších pater Řevnice rozhodně
mají, přesvědčily o tom především
poslední podzimní dva výsledky,
kdy se podařilo řevnickým borcům
vstřelit 12(!) branek. Zásluhu na tom
má především kanonýr Roman Wro-
bel, který je se sedmnácti zásahy v
tabulce střelců celé soutěže druhý.
Řevnice získaly 22 bodů, skóre mají
aktivní 44:34 při bilanci 6 výher,
čtyři remízy a pět porážek.      (Mák)

DERBY VYHRÁLI HOSTÉ. V poberounském derby, které se hrálo v září,
podlehly Lety doma mužstvu Všenor 0:3.  Foto NN M. FRÝDL

Ostrovan je desátý,
zbytečně ztrácel doma
Po sestupu z okresního přeboru a vý-
razné obměně kádru se od fotbalové-
ho Ostrovanu Zadní Třebaň nedaly
čekat zázraky. Desátá příčka ve čtr-
náctičlenné tabulce ale zcela neod-
povídá možnostem týmu. Má na st-
řed tabulky, ale to by se musel vyva-
rovat zbytečných ztrát, zejména na
domácím hříšti. Prohry s Vysokým
Újezdem a Mořinou či remíza s Hud-
licemi byly zbytečné. Naopak je tře-
ba ocenit remízu 3:3 na hřišti Karlš-
tejna, který tabulce vévodí. OZT za-
znamenal čtyři výhry, dvě remízy a
sedm porážek při skóre 27:29. Čtr-
náct bodů mu zaručuje dostatečný
distanc od sestupových míst, na dru-
hou stranu to na nějaký výrazný po-
sun vpřed nevypadá. Nejlepším st-
řelcem týmu byl Chmelík se čtyřmi
brankami, následován Čermákem se
třemi přesnými zásahy.             (Mák)

V PARKU. Zadnotřebaňská stará garda na jednom z výletů po okolí americ-
kého města Seattlu. Foto Vladimír ROZTOČIL

Dobřichovice potřebují pár bodíků...


