
Podbrdsko – Velký dárek dosta-
nou 1. 1. turisté, cyklisté, »čundrá-
ci«, milovníci panenské přírody…
Rozlehlé lesy i horské planiny v
Brdech přestanou být po několika
desítkách let vojenským prosto-
rem a stanou se Chráněnou kra-
jinnou oblastí (CHKO) přístup-
nou všem. Těší se na to třebaňští
turisté i řevničtí skauti.
Uzavřený vojenský prostor vznikl na
území tzv. centrálních Brd už ve 20.
letech minulého století. Mimocho-
dem k velké nelibosti nemalé části
obyvatel tehdejšího Českosloven-
ska. Teď, po bezmála sto letech, zase

spousta lidí protestovala proti jeho
zániku. Marně. Na Nový rok 2016
začne oficiálně existovat CHKO
Brdy, rozkládající se na 345 kilomet-
rech čtverečních Středočeského a
Plzeňského kraje. Během dvou let
zde má být vytyčeno na 450 kilo-
metrů tras pro pěší i cyklisty. Poved-
ou třeba na mýty opředený vrch
Třemšín, k Padrťským rybníkům, v
jejichž okolí vojáci zabrali a zlikvi-
dovali několik vesnic, či k zřícenině
hradu Valdek.
Ne ovšem hned.  Klub Českých tu-
ristů sice podle vlastních prohlášení
se značením nových tras začne hned

v lednu, ale komplet hotovo má být
až v roce 2018. „V části CHKO již
značení existuje, v prostoru rušené-
ho vojenského újezdu bude orienta-
ce složitější,“ uvedl pro MfD ředitel
středočeského pracoviště Agentury
ochrany přírody a krajiny Jaroslav
Obermajer s tím, že z dosud nepří-
stupného území bude zatím k vidění
jen zhruba třetina.
V Brdech cvičili dělostřelci, zůstaly
tu po nich zbytky střeliva, jež vojáci
postupně odstraňují – na asi 40 %
dosud vyčištěných dopadových
ploch našli přes 7.000 kusů nevybu-
chlé munice! (Dokončení na straně 13)

V tomto čísle Našich novin
* Učili se »počertovsku« - strana 12
* Řevničtí rozjeli zimní ligu - strana 16

Dobřichovice - Pod letošní vánoč-
ní stromeček si poberounská roc-
ková kapela Vosí hnízdo nadělila
čtvrtou »celovečerní« desku,
Brambory. „Bylo to na pohodu,
nahrávání jsme si užili,“ říká zpě-
vák Radek »Hadrák« KUNC.
Tak jak moc jste se s novým cédéč-
kem nadřeli? 
Nejvíc se nadřel bubeník Tomáš
Havlín. Celé CD produkoval, poří-
dil si domácí studio, vše nahrál, za-
jistil mastering atd. Kytarista Libor
Chvojka vymyslel a zpracoval obal
- je nádhernej! Jinak to byl proces,

který nás baví, je to super relax. 
Čím jste starší a desek přibývá, jde
vám to nahrávání stále lépe a lépe,
nebo naopak – je to čím dát tím
větší dřina?
Tentokrát to bylo na pohodu - čím
jsme starší, tím víc si to užíváme. 
Už jste »novorozeně« stihli pokřtít?
Už jsme křtili - v černošickém Clu-
bu Kino. Byla tam super atmosféra,
lidi dorazili, a o to jde. Naši fanouš-
ci nám rozumějí. Kmotrem nebyla
žádná hvězda, ale zastupitel města
Černošice, náš kamarád  Michal St-
rejček. (Dokončení na straně 3)    (mif)

UMAZAL KLAUSE. Jednou z »obě-
tí« Švihovskýho kominíka při před-
vánočním vystoupení kapely Notičky
v Praze byl bývalý prezident Václav
Klaus. Foto NN m. FRÝDL

HADRÁK. Zpěvák Vosího hnízda
Radek Kunc v akci.    Foto aRCHIV

Vojáci definitivně vyklízejí Brdy
NA NOVOU CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLAST SE TĚŠÍ TURISTÉ I SKAUTI

22. prosince 2015 - 25 (663) Cena výtisku 7 Kč

Dárek čtenářům:
kalendář na rok 2016

Tak to prostě je, ať žije rokenrol! pravil »Hadrák«

Kominík roznášel štěstí.
A do nového roku vám
ho přejí i Naše noviny
Řevnice, Praha - Několik současných po-
slanců, několik bývalých ministrů, nedáv-
ný předseda vlády Jiří Rusnok, ekonom
Miroslav Zámečník či muzikant Karel
Vágner. Ti všichni se 17. 12. sešli v nóbl
prostředí restaurace Hergetova cihelna
na pražské Malé Straně na předvánoč-
ním zasedání potravinářské komory. Těm
všem vyhrávala řevnická dětská lidová
muzika Notičky. Někdejší prezident Vác-
lav Klaus dorazil - samozřejmě - s mír-
ným zpožděním, zato velmi, velmi dobře
naladěn. O úsměv ho nepřipravil ani »Švi-
hovskej kominík«, jeden z malých členů
kapely, který v závěru stejnojmenné pís-
ničky máznul přítomným hostům trochu
sazí na tvář. Počínal si přitom poctivě,
nevynechal nikoho, bývalého hradního
pána »umazal« k všeobecnému veselí do-
konce dvakrát: jednou cestou z pódia,
podruhé když se na ně vracel...
Hodně »kominického« štěstí přejeme do
nového roku i vám všem. Také hodně zd-
raví, dobré nálady, pohody. A zachovejte
nám přízeň i v roce 2016.

miloslav FRÝDL, Naše noviny

Betlémské světlo vám
připálí u Zámečku
Řevnice, Všenory - Kdo si neumí
představit Vánoce bez Betlémského
světla, může si je »vyzvednout« v
Řevnicích či ve Všenorech.
Řevničtí skauti budou světlo rozdá-
vat na Štědrý den dopoledne. „Pla-
mínek si můžete přijít napálit k mí-
stnímu Zámečku mezi 9 - 11.00,“
sdělil Šimon Martinec.
Ve Všenorech budou skauti Bet-
lémské světlo zájemcům rozdávat
už 23. prosince - od 15.00 na místní
Burze. (mif)

CHODILA LUCIE. Obchůzka Svaté
Lucie se zpěvy a tanci se konala v
den jejího svátku - 13. 12. - v Litni.
Zakončena byla vystoupením všech
Lucií, kněze a Luciášů, hudbou a ob-
čerstvením před kostelem.

Text a foto Karel Tůma, Liteň

Nezávislý poberounský občasník
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Na premiéru se moc těším!
ŘEVNIČAN LUKÁŠ MARVAL DOKONČIL SVŮJ PRVNÍ »OPRAVDOVÝ« FILM

Řevnice - Film o dětech z »děcá-
ku« Domov prosím! dokončuje v
těchto dnech sedmnáctiletý Lukáš
MARVAL z Řevnic. Premiérové
promítání je naplánováno na 14.
ledna - od 19.00 v místním kině.
Slavnostní premiéra tvého filmu
má oproti avizovanému termínu
přibližně tříměsíční zpoždění. Proč?
Především bych se chtěl všem za tak
velké zpoždění omluvit. Ale nečeka-
ně jsem zjistil, že práce režiséra a
střihače v jednom je více náročná,
než jsem čekal. Na filmu bylo tolik
práce, že bychom to do října, jak by-
lo plánováno, nestihli. V tuhle chvíli
je film ve studiu, kde na něm pracu-
je Honza Martínek. Musím opravdu
říci, že nás potkalo obrovské štěstí,
že se filmu ujal právě on. Honzík už
se blíží ke konci, takže nás čeká fi-
nální zvuková kontrola a potom už
»jen« obrazová a film »poběží« do
kina. Plakát a pozvánky jsou hotové
- této sekce se ujala Sára Chajkino-
vá. Plakáty budou k vidění už kon-
cem prosince. 
Jsi před premiérou nervózní? 
Je těžké na tohle odpovědět, protože
jsem vlastně nervózní celou tu dobu,
co točíme. Ale vím, že se na premié-
ru opravdu těším. Je to můj debutní
film, který půjde mezi lidi. A to mě
znervózňuje ještě víc. 
Jak jsi s výsledkem své skoro dvou-
leté práce spokojený? A jak moc ti
dalo natáčení »zabrat«?
Když to rozdělím na natáčení a sa-
motný výsledek, tak jsem spokojený
dost. Natáčení probíhalo tak, jak
jsem si představoval. Vlastně až na
pár miniaturních chyb vše šlo tak,
jak mělo. A z výsledku celého filmu
jsem spokojený ještě daleko víc, do-
konce i nad mé očekávání. Téma,
které jsem si vybral, je těžké - jak z
filmařské stránky, tak pro lidi.  Emo-
ce, které mi dali lidé, s nimiž jsme
točili, jsou fascinující. Vlastně oni
tomu dali tu správnou podstatu. Od
diváků nebo kamarádů nečekám ta-
kové to »poplácání po rameni« a že
je to dobré. Moje přání a účel, za
kterým jsem to dělal, jsou ty děti -
chtěl jsem ukázat divákům, jak žijí
nebo žily. Film má jen jeden úkol -
donutit diváky po jeho zhlédnutí o

tomto tématu popřemýšlet. 
na co z natáčení budeš s odstupem
nejraději vzpomínat?
Hrozně rád bych spíše vzpomínal na
různé srandovní chvilky, které jsme
s týmem zažili. Ale stejně vám uvíz-
ne v paměti něco jiného. Pro mě by-
la obrovská pocta setkat se s lidmi,
kteří mají něco společného s dět-
ským domovem. Vzpomínám na pří-
běhy dětí, co si prožily - myslím, že
to, co mají některé za sebou, je až
neuvěřitelné. Takže já budu vzpomí-
nat především na děti, které jsem
měl tu čest poznat a strávit s nimi
nějaký čas. Toto je pro mě opravdu
nezapomenutelné. 
Přál by sis v souvislosti se svým fil-
mem něco »od Ježíška«?
Aby se všechny děti měly stejně
dobře, jako já. Protože mít úplnou,
šťastnou a plně fungující rodinu je to
nejlepší, co může být. 
Kde všude bude tvůj první »oprav-
dový« film k vidění?
Film budeme promítat 14. ledna od
19.00 v řevnickém kině. Po premié-

ře bude následovat beseda. Projekce
je naplánována zatím jen jedna. Po-
dle účasti a zájmu o film by se pak
případně další přidaly v únoru. Pro
diváky, které zajímá téma »dětský
domov«, je  tento film jako dělaný. 
Jaké máš další plány, tedy co se fil-
mařiny týče?
Jisté plány už mám, rozhodně nechci
usnout na vavřínech. Neplánuji další
dokumentární film, ale něco jiného.
Zatím jen prozradím, že se budu vě-
novat tématu drog. Snad opět za ně-
jaký ten rok budu moci říct: Máte se
na co těšit!             Miloslav FRÝDL

Týden po adventních trzích se 12.
12. opět otevřely brány zámku v Do-
břichovicích   s malebným nádvoříč-
kem. Tentokrát zde město pořádalo
dětský vánoční jarmark, na kterém
prodávaly zejména děti - ze základní
školy, Dětského domova Lety nebo
Dobřichovického domku. Byli zde
také zástupci sdružení Náruč, kteří s
malými nadšenci pekli vánočky.
Skauti si připravili těsto na placky,
které si děti samy rozválely, upekly a
posléze i s radostí snědly. Za symbo-
lickou cenu si návštěvníci trhů mohli
domů odnést krásné svícínky, vá-
noční přání či jmelí s chvojím. Celé
odpoledne projížděly zámkem děti
na konících, u kováře se učily kovat
na kovadlině. V zámeckém sále za-
hrálo přes padesát dětí ze ZUŠ a
divadlo Tondy Novotného uvedlo
pohádku.     Andrea KUDRNOVÁ,

Dobřichovice 

Na letovské návsi
vznikala bižuterie

PREMIÉRA SE BLÍŽÍ. Lukáš Marval ve studiu při dokončování svého filmu
Domov prosím!  Foto ArCHIV

Těsto sami rozváleli, upekli a - snědli
V DOBŘICHOVICÍCH SE USKUTEČNIL DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK

NA TRZÍCH. Dětský jarmark na nádvoří. Foto Andrea KuDrnoVá 

Jak oslaví letošní
Vánoce a Silvestra...
... Věra ČÁSLAVSKÁ, olympij-
ská vítězka, obyvatelka Černošic:

Na Štědrý den
budeme celá rodi-
na pohromadě v
Černošicích.
Přijede i pětiletá
vnučka Matylda,
kterou v sobotu
beru do Národního

divadla na Louskáčka. Povyprávím
jí, jak si národ sobě, v potu tváře a s
dovezenými šutry ze všech koutů
země, i z Moravy, vybudoval svůj
Zlatý stánek - už se na to moc
těším. Pak ji vezmu naproti do
Slávie na zmrzlinu a seznámím ji se
všemi slavými a zasloužilými - od
Nerudy až po Havla. O Silvestru
konkrétní představu ještě nemám.
Rozhodně ho ale strávím mezi
svými černošickými přáteli, kterých
mám požehnaně.

... Václav KLIMENT, liteňský
varhaník:
Můj Štědrý den bude, řekl bych,
normální. Dopoledne strávím úkli-
dem a přípravami v kostele, zajdu
na hřbitov, odpoledne pak budu
doma chystat večeři a vánoční stro-
meček. Večer mne od 24.00 čeká
hraní a zpívání na tradiční liteňské
půlnoční. Co se týče Silvestra, ještě
vlastně ani nevím, jak ho strávím.
Je to pro mne den jako kterýkoliv
jiný. Tedy s jedinou výjimkou -
každoročně vaříme tradiční ovar.
Jisté je, že od 18.00 budu hrát a zpí-
vat na děkovné mši ve Všenorech. 

... Martina KÁLALOVÁ, aktivi-
zační pracovnice Domova seniorů
v Dobřichovicích:
Štědrý den strávím jako každý Čech
- v klidu, v pohodě a s rodinou. A to
samé přeji i všem lidem v dolním
Poberouní. V práci nemám být ani
na Štěpána, 26. 12., ale ráda tam
půjdu - hezkou tradicí a pro mne i
krásným zážitkem je, když každo-
ročně tento den v našem domově
hraje koledy kapela Třehusk. Na
Silvestra máme vždy dopolední po-
sezení s klienty. Povídáme si, jak se
Silvestr slavil dříve, jak si ho užíva-
li v mládí a popřejeme si do nového
roku. Po obědě obejdu pokoje kli-
entů, jimž zdravotní stav nedovolu-
je být dopoledne s námi. (mif)

O druhé adventní neděli - 13. pro-
since - se na návsi v Letech konalo
sousedské setkání s názvem Stříbrná
neděle. Počasí si tentokrát zařádilo -
mezi 14. a 15. hodinou doslova lilo.
I přes krajně nepříznivé povětrnost-
ní podmínky si přítomní sváteční ne-
děli užívali. Na návsi bylo několik
stánků, kde se prodávalo jídlo, pití,
cukroví, vyráběla se bižuterie nad
kahanem (na snímku), k mání byla i
vánoční dekorace. Kromě toho byla
autorkami prezentována dětská no-
vá kniha Pohrátky, nechyběla ani
vystoupení dětí z letovské mateřské
školy a ze školinky NONA. Moc pěk-
né bylo také vystoupení sourozenců
Klineckých, kteří s hudebním dopro-
vodem zazpívali vánoční písně. 

Alena VAnžuroVá, Lety
Foto nn M. FrÝDL
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Tak to prostě je, ať žije...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Mimochodem, proč se cédéčko jme-
nuje právě podle skladby Brambo-
ry? Proč třeba ne podle písničky To
to letí?
Jmenuje se to Brambory, protože bez
nich by byl hladomor. Název To to
letí nás nějak nenapadl, čas radši ne-
řešíme.
Ve zmíněné skladbě To to letí origi-
nálním recitativem postupně cha-
rakterizuješ všechny členy kapely.
Můžeš je představit i čtenářům na-
šich novin?
Kytara - Libor Chvojka. Má z nás
nejdelší vlasy, někdo mu řekl, že vy-
padá jak Steve Vai a od té doby mu
narostl hřebínek! Tomáš Havlín - bu-
ben. Motor kapely a přísnej vedoucí,
nelíbí se mu, když si dám vodku
před hraním. Pepa Štěpánovič - ba-
sa. Je naprosto plešatý, ale holky na
něj letěj. Já, jak mně říkají, použí-
vám barokní zpěv, který se k Vosímu
hnízdu tak nějak hodí. Někdy taky
říkají, že zpívám hezky, ale dlouho...

Odborný dohled nad nahráváním
podle bookletu vykonával Ratopeli
Kuhachvoště. Kdo to je a jak moc
na vás »odborně dohlížel«?
To je zkratka našich jmen - radekto-
maspepalibor... 
Kde budou moci písničky z desky
vaši fanoušci slyšet a kde si ji budou
moci pořídit? 
CD si mohou koupit na Plynboudě v
Dobřichovicích nebo na našich kon-
certech. Na příští rok se akce teprve
domlouvají, dáme vědět na faceboo-
kovém profilu. 
Po novém roce »vosáči« vyletí už do
čtyřiadvacáté sezony. Libor Chvoj-
ka nám kdysi prozradil, že název
kapely jsi tehdy vymýšlel ty, spolu s
Tomášem Havlínem. Proč se taková
bigbítová kapela pojmenuje ausge-
rechnet Vosí hnízdo? 
Chtěli jsme úderný název a já ten-
krát měl rád rčení Píchnout do vosí-
ho hnízda. Tak to vzniklo.
a proč tobě říkají zrovna Hadrák?
To je stará věc. Moje image kolem
patnáctého roku života byla rozdrba-
ný džíny atd. Někdo v té době pro-
nesl, že vypadám jak hadrák a už se
to nezastavilo. Takhle to prostě je, ať
žije rokenrol!         Miloslav FRÝDL

Zadní Třebaň - Předvánoční pose-
zení se konalo 12. 12. v Zadní Tře-
bani. Společenský dům byl plný
místních i přespolních, přivítala je
starostka Markéta Simanová. 
Součástí akce bylo letos poprvé vítá-
ní občánků. Pět nových obyvatel ob-
ce dostalo dárek, pamětní list, ma-
minky krásnou vánoční květinu. Po-
těšila nás též účast čestného občana
Zadní Třebaně Františka  Šedivého.
O kulturní program se postarali sami
Třebaňští. Nejprve vystoupily děti z
mateřské školy - pod vedením svých
učitelek předvedly povedené pásmo
Kapříci. Škola se může pyšnit oprav-
du kvalitními žáky, kteří umí zpívat
či hrát na hudební nástroj a pod tak-
tovkou muzikální učitelky Domini-
ky Šusterové, která děti doprovodila
na housle, předvedli program na pro-
fesionální úrovni. Vtipné bylo i vy-
stoupení družiny pod vedením vy-

chovatelky Ivany Baráčkové.
Rodiče oficiálně poděkovali ředitel-

ce školy Pavlíně Fialové, Monice
Faktorové i učiteli Radku Vaisajtlovi

za jejich obětavou péči o dvacet ško-
láků při jejich výletu do Londýna.
Překvapením pro přítomné bylo vy-
stoupení  pěveckého sboru, který vz-
nikl v Zadní Třebani, a jmenuje se -
Třebasbor. To, co převedli, předčilo
naše očekávání. Pod vedením Václa-
va Fürbacha si s živým třebaňským
orchestrem složeným z místních
obyvatel zazpívali všichni přítomní.
Velké poděkování všem, kteří přilo-
žili ruku k dílu, ředitelce a kolektivu
školy za přípravu kulturního progra-
mu, Třebasboru za povedené vystou-
pení, všem, kteří nákupem výrobků
dětí podpořili místní školu i školku.
Sobotní odpoledne se vydařilo,
všichni učinkující zpříjemnili svým
umem předvánoční čas nám všem,
kteří jsme do Společenského domu
přišli. Petra FRÝDLOVÁ

P. S.: Krásné (a klidné) svátky!

POKŘTĚNO. Nové cédéčko Brambory pokřtilo Vosí hnízdo v polovině pro-
since v černošickém Clubu Kino. Foto Michal BuRian

V »kulturáku« přivítali občánky, dorazil i čestný občan
ZADNOTŘEBAŇSKÝ SPOLEČENSKÝ DŮM HOSTIL TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

starostka Zadní Třebaně s jedním z nových občánků. Foto Petra FRÝDLOVÁ 

Jak oslaví letošní
Vánoce a Silvestra...
... Josef KLÍMA, reportér, spiso-
vatel, muzikant... z Dobřichovic:
Štědrý den už tra-
dičně trávím doma
se vším všudy -
kapr, salát, cukro-
ví, stromeček...
Na Silvestra obvy-
kle jsem v dobři-
chovické hospodě
Na schůdkách, u piána. Loni došlo
k malé obměně, kdy mě parta dob-
řichovických otužilců vytáhla 25.
12. dopoledne k Berounce nad jez,
abych se tam s nimi potopil. Slibují
mi to i letos, snad nebudu mít zrov-
na kašel a rýmu.  

... Hedvika ŠMÍDOVÁ, velitelka
karlštejnských policistů:
Svátky slavím obyčejně - doma s
manželem, synem a rodiči. Jdeme
na procházku se psy, podle rodinné
tradice zapálit svíčku na hřbitov a
díváme se na pohádky. Silvestra
pak strávíme u sestry a její rodiny.

... Jindřich KOLÁŘ, člen České
filharmonie, obyvatel Řevnic:
Doby, kdy jsem
dojížděl, nebo
dolétával ke štěd-
rovečernímu stolu,
jsou pryč. Snažím
se mít okolo sebe
co nejvíc svých
dětí. Klasickou českou večeři
pomalu měním za pokrmy, které mě
zaujaly ve světě. Z ryb mám nejrad-
ši candáta, předkrm asi bude pečený
žampion na česneku s krevetou.
Bílá vína jsou česká nebo alsaská,
červená francouzská nebo jihoame-
rická. Po 40 letech jsem u bratra
objevil sešit koled, které jsem hrá-
val na klavír jako jinoch - na ty se
moc těším. Hraní rybovek o půlnoci
mě bavilo, když to bylo tak nějak
zakázané. Teď si jich pár zahraju s
kamarády. Co se týče Silvestra...
Vzhledem k tomu, že máme s fil-
harmonií koncert na Nový rok,
bude poslední den roku generální
zkouška. Pak se budu věnovat rodi-
ně a maximálnímu počtu dětí, které
jsem schopný dát dohromady.
Vrcholem večera je půlnoční ohňo-
stroj a přiťuknutí sklenkou šampaň-
ského s rodinou, sousedy a přícho-
zími v Berounské ulici. (mif)
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Herbář patří do lékárny - i do knihovny
ŘEVNICKÁ VÝTVARNICE DAGMAR RENERTOVÁ VYDALA VÝPRAVNOU KNIHU POETICKÝ HERBÁŘ - TOBĚ JÁ
Řevnice - výpravnou knihu Poe-
tický herbář - Tobě já vydala v
předvánočním čase řevnická vý-
tvarnice Dagmar Renertová. K
dostání je ve zdejším knihkupectví
i v lékárně. Literární dílo čtená-
řům představuje samotná autor-
ka.                        (mif)

Poetický herbář – Tobě já se probou-
zel do života řadu let pod původním
názvem Tobě – já. Nejedná se pouze

o botanickou příručku, nýbrž o vy-
znání k milované bytosti prostřed-
nictvím rostlin, které daly jména jed-
notlivým minipříběhům, doplněným
slovem a kresbou autorky. Originály
prošly během času několika výstava-
mi. Poslední z nich v lednu 2015 us-
pořádalo Oblastní muzeum Praha-
východ v Brandýse n/L. Výstava za-
působila tak, že se vedení muzea dí-
ky ředitelce Závorkové a grafikovi
Chourovi rozhodlo vydat tento sou-

bor knižně. Možná, že spoluobčané
navštěvující lékárnu v Řevnicích si
vzpomenou, že každý letošní týden
byl ve znamení jednotlivých bylin
právě v těchto kresbách. A proč
zrovna v Řevnické lékárně? Dok-
torka Vávrová byla botanickou po-
radkyní jmenované knihy. Poetický
herbář proto patří do lékárny, kde
čeká na svého čtenáře, aby třeba lé-
čil i duši. S touto knihou se můžete
setkat i v prodejně knih na řevnic-

kém náměstí. Velký dík za sponzor-
ství patří Radě města Řevnic, která
připravuje začátkem roku slavnostní
otevření nové školní budovy - mj.
výstavou originálů kreseb a pravdě-
podobně s autogramiádou a křtem
knihy Poetický herbář.

Dagmar ReneRTová, Řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má zimní prázdniny.
KINO ŘEVNICE
26. 12. 17.00 a 20.00 STAR WARS: SÍLA
SE PROBOUZÍ
1. 1. 2015 20.00 ZTRACENI V MNI-
CHOVĚ
2. 1. 15.30 MALÝ PRINC
2. 1. 17.30 HVĚZDNÉ VÁLKY (titulky)
2. 1. a 8. 1. 20.00 PADESÁTKA
6. 1. 20.00 ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
9. 1. 15.30 DOKTOR PROKTOR A
PRDÍCÍ PRÁŠEK
9. 1. 17.30 HVĚZDNÉ VÁLKY (dabing)
9. 1. 20.00 OSM HROZNÝCH

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.

KINO RADOTÍN
Od 21.12. do 4.1. kino nehraje.
5. 1. 17.30 PADESÁTKA
5. 1. a 13. 1. 20.00 (St 17.30) ZBRUSU
NOVÝ ZÁKON
6. 1. 17.30 KRÁLOVÉ HOR
6. 1. 20.00 MILENCI TĚCH DRUHÝCH
7. 1. a 9. 1. 17.30 (So 16.00) ŽABÁK
RIBIT
7. 1. 20.00 SÁZKA NA NEJISTOTU
8. 1. 17.30 KYKY RYKY A PÁR VAJEC
8. 1. a 13. 1. 20.00 OSM HROZNÝCH
9. 1. 17.30 STAR WARS: SÍLA SE
PROBOUZÍ
9. 1. 20.00 PADESÁTKA
10. 1. 16.00 BOLŠOJ BALET: DÁMA S
KAMÉLIEMI

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
21. 12. - 23. 12. 18.30 STAR WARS:
SÍLA SE PROBOUZÍ 3D
25. 12. a 28. 12. 20.00 STAR WARS:
SÍLA SE PROBOUZÍ 3D
25. 12. - 26. 12. 17.30 (So 20.00) UŽ
TEĎ MI CHYBÍŠ
26. 12. 17.30 VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
27. 12. 17.30 STAR WARS: SÍLA SE
PROBOUZÍ 2D
27. 12. - 28. 12. 15.30 MALÝ PRINC
27. 12. - 28. 12. 20.15 (Po 17.30) TRAB-
LE O VÁNOCÍCH
29. 12. 15.30 TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
29. 12. 17.30 SPECTRE
29.-30. 12. 20.30 (St 18.30) PADESÁTKA
30. 12. 15.30 SNOOPY A CHARLIE
BROWN - PEANUTS VE FILMU

Zazní »neznámé«
skladby J. J. Ryby
Pomyslnou tečku za vánoční dobou
obstará v Litni mše svatá obětovaná
za hudebního skladatele a učitele
Jakuba Jana Rybu. Bude sloužena 9.
ledna od 15.30 v liteňském kostele
sv. Petra a Pavla. Při mši svaté i při
koncertu, který bude následovat, za-
zní pouze jeho skladby, k nimž pos-
kytla notový materiál Společnost J.
J. Ryby. Některé z těchto skladeb od
dob Rybových nezazněly - nyní máte
jedinečnou příležitost je slyšet v po-
dání vynikajících operních pěvců a
instrumentalistů, v obsazení nástrojů
tak, jak byly autorem napsány. Tato
Pocta Jakubu Janu Rybovi symbo-
licky zakončí jubilejní Rybův rok.

Václav KLIMENT, Liteň

Tipy NN
* Hudební skupiny Bad Stone, Çi-
lek Aromali Kremali Bisküvi a Ode-
čet Plynu pořádají společný vánoční
koncert. Koná se 22. 12. od 19.00 v
Clubu Kino  do Černošice.           (vš)
* Křest knihy Jaroslava Tušera a Ji-
řího Kahouna Maminka se neztratí
hostí 23. 12. od 13.30 Muzeum Čes-
kého krasu Beroun. Vystoupí stu-
dentka 3. ročníku konzervatoře J.
Deyla Eliška Zajícová. (mik)
* Zazpívat si koledy můžete 23. 12.
od 18.00 u stromečku na návsi v
Hlásné Třebani. (mif)
* Vánoční zvyky - rozkrajování jab-
líček, lití olova, pouštění lodiček - si
můžete vyzkoušet 24. 12. od 12 do
16.00 v kempu Srbsko. K ochutnání
bude kuba i rybí polévka.           (sob)
* Sousedské setkání nazvané Řev-
nická rybofka spojené se zpěvem
známé skladby J. J. Ryby se usku-
teční 24. 12. od 13.00 před kavárnou
Modrý domeček v Řevnicích.  (zud)
* Štědrovečerní mše svatá se koná
24. 12. od 20.00 v kostele v Hosto-
micích. (moch)
* Na 27. štědrovečerní obchůzku
Zadní Třebaní spojenou s troubením
koled se 24. 12. ve 20.30 vydají mu-
zikanti kapely Třehusk.              (mif)
* Českou mši vánoční J. J. Ryby
Hej mistře! v provedení černošické-
ho štědrovečerního sboru a orchest-
ru můžete slyšet 24. 12. od 22.00 v
kostele Nanebevzetí Panny Marie
Černošice. Po skončení koncertu je
pro všechny před kostelem připra-
ven pohárek svařeného vína.    (pab)
* Českou mši vánoční J. J. Ryby
přednese soubor Ludus musicus a
jeho hosté 24. 12. ve 24.00 v koste-
le sv. Martina a Prokopa Karlík. (fb)
* Jesličky jsou v kostele sv. Václava
Všenory k vidění 26. 12., 27. 12. a 1.
1., vždy od 15 do 16.30.             (sah)
* Pražská mobilní zvonohra se ro-
zezní 26. 12. od 16.00 na náměstí sv.
Petra a Pavla v Radotíně. Na koncert
naváže od 17.30 slavnostní ohňo-
stroj. Jana HeJroVá
* Silvestrovskou diskotéku pořádá
31. 12. od 20.00 Club Kino Černoši-
ce. Organizátoři kromě vstupu zdar-
ma slibují »music, movies, musical
video clip show and dancing, ohňo-
stroj, táborák a venkovní bar«. (vš)
* oslava Silvestra se koná 31. 12. v
kulturním domě Srbsko. Kromě no-
voročního přípitku, čočky a ovaru
pořadatelé nabízejí i reprodukova-
nou hudbu a ohňostroj.               (sob)
* Dřevěné, hliněné i medové betlé-
my, včetně pětimetrového betléma
»třešťského typu« jsou do 3. 1. k vi-
dění v Pensionu U Barona Prášila
Ořech. Výstava  je spojena s ukáz-
kami a vyzkoušením si řemesel i li-
dových zvyků. Otevřeno je každý
víkend od 10.00 do 18.00 a 1.1. od
15.00 do 18.00. Vladimír GLASer
* Na Farním plese si můžete zatan-
čit 9. 1. v černošickém Clubu Kino.
Na programu je předtančení i tom-
bola, vstupné 200 Kč. (vš)

NEUVĚŘITELNÝ ZÁŽITEK. Hudební studio Martiny Klimtové Capriccio
pořádalo 13. prosince Adventní koncert duchovní hudby v barokním refek-
táři Svatojánské koleje ve Svatém Janu pod Skalou. Zazněly sólové a více-
hlasé skladby C. Cacciniho, G. F. Handela, K. B. Kopřivy, C. Franca, A.
Dvořáka, vánoční zpěvy barokních kancionálů a české i evropské koledy v
podání altistky Ludmily Kromkové a dívčího pěveckého sboru Capriccio.
Na violu doprovázela Josefina Wichsová, na klavír Filip Tvrzský. Slovem
provázela Zuzana Hudečková. Krásná hudba v nádherném sále byla neuvě-
řitelným zážitkem pro všechny diváky. Text a foto Romana SOKOLOVÁ,

Zadní Třebaň

NA STAROMÁKU. Děti z Klíčku při vystoupení na pražském Staroměst-
ském náměstí. Foto Romana SOKOLOVÁ

Na konci listopadu se v řevnickém
kině uskutečnil koncert na oslavu
18 let dětského folklorního souboru
Klíček vedeného Ludmilou Chrou-
stovou. Koncert, jak by mnozí mo-
hli předpokládat, ovšem nenabízel
podívanou pouze na folklorní tan-
ce, ale i na čísla, která jsme před-
vedli na plesech Klíčku a základní
školy v uplynulých letech.
Repertoár byl rozdělen na tři části.

V první, folklorní, diváci zhlédli
několik tanců, hlavně těch, kterým
jsme se věnovali v nedávné minu-
losti. Došlo ale i na i pár starších
kousků. Ve druhé části koncertu
jsme předvedli vánoční tance na
známé, méně známé i zahraniční

koledy. Třetí část sklidila největší
potlesk - také nám dala nejvíce za-
brat. Piráti z Karibiku, Růžový pan-
ter nebo Skotsko patří k tancům,
které si užíváme nejvíce a moc nás
potěšilo, že se divákům líbily. 
Zatančily také nejmenší děti z pří-
pravky vedené Martou Martinko-
vou. Publikum bylo skvělé, stejně
tak naše maminky, které organizo-
valy přípravy v zákulisí.Doufám a
věřím, že byl koncert pro diváky
příjemným rozptýlením a že si jej
užili stejně, jako my na pódiu.
V adventním čase Klíček vystoupil
na Staroměstském náměstí v Praze i
na Vánočních trzích v Řevnicích. 

Kristýna Lacigová, Řevnice

Klíček oslavil osmnácté narozeniny
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Všeradův kurýr

Štědrý den již za několik dnů přine-
se vánoční atmosféru.Buďme šťastni
a spokojeni v kruhu svých blízkých,
těšme se z jejich radosti nad dárky,
které naleznou pod vánočním strom-
kem. Tuto atmosféru klidu, pohody a

rodinného štěstí si přenesme i do no-
vého rok 2016. Ten již pozvolna ote-
vírá dveře a zve nás do svého náručí,
kde nás bude opatrovat celých 366
dnů, o jeden den více, než rok 2015!
Jaký bude nový rok, co nám přinese,

co vezme a mnoho dalších otázek
nám všem jistě vytane na mysli s blí-
žícím se závěrem letošního roku.
Buďme optimisté a s otevřenou mys-
lí rázně vstupme do otevřených dve-
ří. Vždyť nové období nám přinese i
nové prožitky a radosti, a to je právě
ten důvod, proč jít s optimismem do
nového roku. To ošklivé a nepříjem-
né stejně postupem času zapomene-
me, nebo překryjeme zážitky a vzpo-
mínkami radostnými, tak nač se bát
a kabonit již na počátku. 
Děkuji všem svým zaměstnancům
za jejich poctivou práci v roce uply-
nulém. Všem lidem přeji do nového
roku 2016 mnoho štěstí, zdraví, opti-
mismu a osobních úspěchů. Jsem
přesvědčen, že příští rok pro nás bu-
de opět o něco lepší a úspěšnější, než

ten, za kterým zanedlouho zavřeme
navždy dveře.
Toto vydání Všeradova kurýra je v
letošním roce poslední. Celou dobu
se vám snaží přinášet aktuální infor-
mace o dění ve Všeradicích i jejich
okolí. Ne vždy se ale povede zachy-
tit všechny události. Proro prosím
obyvatele naší obce, členy spolků,
aby neváhali a v nadcházejícím roce
zasílali co nejvíce zajímavých infor-
mací redakci Kurýra. Díky vaší akti-
vitě budeme moci informovat o
všem podstatném a aktuálním.

Bohumil StIBaL, Všeradice       

Vstupme rázně do otevřených dveří!
B. STIBAL: JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE PŘÍŠTÍ ROK BUDE LEPŠÍ A ÚSPĚŠNĚJŠÍ, NEŽ TEN, KTERÝ PRÁVĚ KONČÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 25/2015 (192)

ZAHÁJENO. Slavnostní vernisáž výstav ve všeradické galerii. Foto Jindřich BAŠEK

Aktuality z podbrdského kraje
* V jednom kole byli a jsou v závěru roku hasiči z Vižiny. Ti malí vyrobili
řadu vánočních dekorací a bruslili na zimním stadionu v Hořovicích, velcí
odvážlivci darovali krev, dámy hasičky společně pekly cukroví. Všichni se
společně vydají na vycházku 24. prosince - v lese nakrmí zvířátka a zazpí-
vají si koledy. Veselé Vánoce a úspěšný vstup do nového roku všem čtená-
řům NN! Jana FIaLOVÁ, SDH Vižina
* Vánoční turnaj v minigolfu se již popáté koná 26. 12. v Zámeckém dvoře
Všeradice. Přijďte se pobavit s přáteli, zasoutěžit si a nadýchat se čerstvého
vzduchu po vánočním hodování. Startovné 60 Kč.      Veronika ČeRVeNÁ
* Rozhledna na Studeném vrchu nad Malých Chlumcem bude mimořádně
otevřena na Nový rok 1. 1. 2016 od 10.00 do 16.00.        antonín kOtOuČ

Starší přípravka všeradických fot-
balistů se zúčastnila fotbalového
turnaje ve Stochově. Do skupiny by-
ly klukům vylosovány týmy z Karlo-
vých Varů, Řepína, Mostu a Kladna.
Poslední zápas o umístění hráli pro-
ti hráčům z Chaber. Vzhledem k
tomu, že to byl jediný zápas, který
vyhráli, skončili na předposledním
místě. Zkušeností na jarní sezonu
ale nasbírali dost. Do Stochova se
ještě vrátíme - 23. ledna se tu bude
konat další turnaj. Text a foto 

Kristýna Andělová, vinařice

Sbírali zkušenosti

V galerii vystavují krajané
K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří pocity
štěstí, klidu, lásky, vstřícnosti a porozumění. A
právě tak působí na návštěvníky galerie M. D.
Rettigové ve Všeradicích výstava, jež byla slav-
nostně zahájena 16. 12. Výstavy jsou vlastně dvě!
Na jednom místě se zde skloubila barevná krása
obrázků Barbory Piskáčkové vytvořených techni-
kou malby teplým voskem, tzv. enkaustikou, s
pohledem na bohatý kulturní a společenský život
české menšiny v Chorvatsku. Tato část expozice
je instalována na originálních informačních tabu-
lích a má název Češi v Chorvatsku – krajanský
kulturní rok. O zahájení výstavy se úvodním slo-
vem postarali Bohumil Stibal, Barbora Piskáčko-
vá a Libuše Stráníková, předsedkyně Svazu Če-
chů v Chorvatsku. Ta poukázala na důležitost za-
chování pocitu národní příslušnosti našich kraja-
nů k jejich původní vlasti. Zdůraznila význam
kontaktu a spolupráce obou stran, poznávání tra-
dic a zvyků i běžného života nás i chorvatských
Čechů. Mezi priority Svazu Čechů v Chorvatsku
patří práce s dětmi a mládeží, jež je zárukou pře-
žití češství v této balkánské zemi. Přijďte a pod-
pořte návštěvou výstavy snahy krajanů o naplně-
ní jejího významu.    Jindřich Bašek, Podbrdy
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Na sklonku každého roku bilancuje
Klub přátel Karlštejna míru splně-
ných plánů a činností. Chceme čle-
nům i přátelům spolku umožnit na-
hlédnout do výsledků našich činnos-
tí ve druhém pololetí roku, do pláno-
vaných akcí i přání, která zůstala jen
přáními. 
Na konci června jsme podnikli výlet
krásnou krajinou Chráněné krajinné
oblasti Český kras do Srbska. Dva-
náct účastníků se sešlo na náměstí v
Karlštejně a odtud se pak vydalo
přes Číhovou do Srbska. Po dobrém
obědě v restauraci U Lva jsme se
vlakem vrátili zpět domů.
V plánu práce na rok 2015 byla or-
ganizace dětského dne na začátku
září. Neuskutečnil se - v tuto dobu se
kumulovalo několik kulturních dět-
ských akcí a výbor spolku se rozho-

dl přeložit konání dětského dne na
září roku 2016.
V srpnu jsme dostali písemnou od-
pověď zastupitelstva Městyse Karlš-
tejn na náš dopis z května, týkající se
stavu cest na hrad a hřbitov. Naše
připomínky byly zodpovězeny, ne
však k našemu plnému uspokojení.
Opravy komunikací se překládají na
rok 2016, budou-li ovšem k tomu
vhodné podmínky. Naší představou
byl již tento rok - aby hlavní cesta na
hrad byla dokončena před zahájením
oslav narození Karla IV., které se
budou konat v červnu 2016.
Naše kulturní činnost se zaměřila
kromě jiného na návštěvy pražských
divadel. V tomto roce musíme zar-
moutit naše členy, protože návštěvy
divadel se neuskuteční. Důvodem je
ztráta programu divadel, za který

spolek zaplatil 1000 Kč. Po dlouhém
hledání se program nenašel, proto
bylo dohodnuto, že ztrátu nahradí
členové výboru, protože oni jediní
měli tento program k nahlédnutí.
Omlouváme se tímto našim členům
a slibujeme, že nápravu zjednáme
začátkem roku - již máme nové pod-
klady a na výběru se již pracuje. Čle-
nové budou včas s nabídkou kultur-
ních zájezdů obeznámeni.
Jako každý rok jsme se s Městysem
Karlštejn podíleli na organizaci set-
kání seniorů. Uskutečnilo se koncem
listopadu a navštívilo jej asi padesát
lidí. Kromě informací ze zastupitel-
stva, které přednesl starosta Rampas
a první radní Staněk, byla zajištěna
hudební produkce. Kulturní vložkou
bylo hodinové vystoupení seniorů
Prahy 1. (Dokončení na straně 8)

Hasiči likvidovali požáry
a asistovali filmařům
Výroční valná hromada SDH Karlštejn se
konala 18. prosince. Hasiči na ní zhodnotili
právě končící rok.
Členové jednotky SDH se zúčastňovali vý-
cviků, pravidelných školení i lékařských
prohlídek. Pilaři absolvovali teoretické ško-
lení Hasičského záchranného sboru (HZS)
Beroun, praktické  mají při řezání dřeva  na
májku či čarodějnice. Nositelé dýchací tech-
niky  absolvovali - tak, jako každý rok - cvi-
čební polygon v Příbrami. Konala se pravi-
delné školení velitelů jednotek a družstev,
strojníci nacvičovali individuálně kondiční
jízdy. Náš tým se  opět zúčastnil  soutěže ha-
sičských družstev v lanovém centru Ořech.
Součástí výcviku  byla také okrsková cviče-
ní, ukázky práce na vodě pro děti, asistence
při závodech dračích lodí atp. 
Zásahů jsme letos měli čtyřiatřicet, z toho
24 u požáru. Vyjížděli jsme k vyvráceným
stromům, k likvidaci vos i k dopravním ne-
hodám. Také jsme vozili vodu na hřbitov v
Srbsku, asistovali u natáčení filmů, při diva-
dle či bourání Lidlu v Berouně.
Téměř všechna technika letos prošla Státní
technickou kontrolou. (Dokončení na straně 9)

Andělskou cestu
zvládli i ti nejmenší
Advent je krásný čas. My, kteří pra-
cujeme v karlštejnské školce, si ho
užíváme vpodstatě dvakrát. Máme
své povinnosti doma, ale zároveň si
vytváříme sváteční atmosféru i ve
školce. Začínáme tím, že si školku
vyzdobíme, upečeme tradiční per-
níčky a nacvičujeme pásmo na vá-
noční besídku. Už několik let podni-
káme s dětmi Čertovskou i Anděl-
skou cestu po Karlštejně. Letos jsme
se opět na Čertovskou cestu pře-
vlékli za čertíky a čertice, a tak na
nás byli všichni pekelníci hodní.
Andělská cesta na hrad byla také
moc prima a musím říct, že ji zvlád-
ly i naše nejmladší dětičky. Za od-
měnu si na nádvoří hradu vysloužily
krásný vánoční dáreček. Naše cesto-
vání jsme zakončili výletem do Be-
rouna. (Dokončení na straně 9)

Ve čtvrtek 3. 12. připravili zaměst-
nanci Domečku společně s městy-
sem Karlštejn a místními maminka-
mi třetí ročník Čertovské cesty.
Skládala se ze 7 zastávek, jednotlivá
stanoviště obsadilo 30 čertů z peda-
gogické školy v Berouně. Na začát-
ku trasy děti počítaly, kolik čertů je
čeká. Druhé stanoviště bylo sportov-
ní, 120 dětí muselo zvládnout neleh-
ké čertovské dřepy. Z dalšího stano-
viště se ozýval rozčílený čertovský
kuchař, který potřeboval naházet ji-
trnice do čertovského hrnce. Pekel-
níci nezapomněli ani na paní učitel-
ky, které při vaření vozili na zádech.
Malý Filip, který přišel s maminkou,

rozdával zamilováné pohledy všem
čerticím a vůbec se nebál.
Rozpáraný Luciferův svetr zaměst-
nal ruce všech účastníků, kteří přije-
li z celého berounského okresu. V
překrásném areálu hotelu Mlýn čekal
sám vládce pekel s pomocníky, a to
byla poslední čertovská zastávka, za
kterou na děti čekal už jen hodný
Mikuláš a andělé s dárky. V minizoo
u hotelu se děti od pana Matějky do-
zvěděly spoustu zajímavostí o zvířa-
tech a jejich povahách. Celý den sví-
tilo sluníčko, a tak si čertovskou zá-
bavu užili opravdu všichni, děti i
čerti.      Eva KNOPOVÁ, Krupná

Foto Markéta FÍLOVÁ

V Karlštejně řádili čerti, nezapomněli ani na učitelky

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     13/2015 (47)                

PŘIJELA KRÁLOVNA. Hned dvakrát - první i poslední adventní neděli - dorazila do Karlštejna choť Karla
IV., královna Eliška. Na její počest se na náměstí odbýval bohatý program. (Viz str. 9)      Foto NN M. FRÝDL

Divadla »odpadla«, ztratil se program
CO PODNIKAL KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2015

Karlštejnský zpravodaj
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Divadla »odpadla«, ztratil se program
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Program obohatili tanečním vystou-
pením a recitací. Na závěr se podá-
valo pohoštění. Setkání se všem lí-
bilo a již se těšíme na příští rok, kdy
by se mělo opakovat.
V říjnu jsme provedli nábor členů v
rámci návštěvy termálních lázní ve
slovenském Velkém Mederu. Na
zájezd se přihlásili jen tři členové s
rodinnými příslušníky. Kromě kou-
pelí v bazénech s 37° a 28° vodou
byly též masáže, sauny a posezení v
místnosti s mořským prostředím.
Bylo možné se svézt na tobogánech
a zacvičit si pod vedením školených
cvičitelů. Všechny možnosti jsme
využili a bylo to prima. Věříme, že v
příštím roce bude zájemců o zájezd
do termálních lázní více. Účast vřele
doporučujeme.
Náš spolek rozvinul spolupráci s TJ
Sokol Karlštejn při provozování pe-
tanque. Účastnit se mohou všichni
členové - hraje se každou středu od
17.30 do 19.30. Dále nám předseda
jednoty nabídl možnost využívání
sokolovny i pro jiné účely. 
Pokračovali jsme v brigádní činnosti
- klestili keře a nálety stromů podél
cesty nad hřbitovem. Vzhledem k
špatnému prosincovému počasí se

toho dne zúčastnili brigády jen tři
naši zdravotně »nejzdatnější« členo-
vé. Přesto byla práce odvedená dob-
ře a v dostatečné kvantitě.V příštím
roce musíme zjara v této činnosti po-
kračovat, abychom mohli říci, že
jsme vše splnili tak, jak jsme si před-
sevzali v plánu činnosti minulého a
předminulého roku.
Městysem Karlštejn jsme byli vy-

zváni k součinnosti při zajišťování
oslav 700. výročí narození Karla IV.,
které se uskuteční v příštím roce.
Pomůžeme v této činnosti dle poky-
nů městyse, který bude spolu se sd-
ružením Dolní Berounka garantem,
v takovém rozsahu a možnostech,
kterých budou naši členové schopni.
Prvním úkolem byl pokus o zajištění
fotografického a digitálního zachy-

cení královského průvodu a dění ko-
lem něho v rámci obce Karlštejn.
Úkolu jsme se zdárně zhostili a pře-
dali organizátorovi několik jmen li-
dí, kteří jsou schopni tuto činnost
vykonat. Na příští rok plánujeme ná-
vštěvy plaveckého bazénu v Berou-
ně. Zájemcům rád sdělím provozní
doby, vstupné, různé další možnosti
atp. Návštěvy bazénu nebude hro-
madně organizovat Klub přátel Karl-
štejna, ale každý zájemce si může
zajistit individuálně dle svých potřeb
a možností návštěvu sám, případně v
dohodnutých skupinách.
Předkládáme členům i rodinným pří-
slušníkům první nabídku divadelní-
ho představení - 14. 1. pojedeme do
divadla ABC v Praze na komedii
Dobře rozehraná partie. Vstupenek
bude zajištěno dvacet a od 1. 1. je
bude možné zakoupit u Karla Janů.
Přeji našim členům, obyvatelům
Karlštejna i čtenářům NN pěkné pro-
žití svátků vánočních, mnoho dárků
pod stromečkem a do nového roku
hodně zdraví, patřičnou dávku štěstí,
zajímavou práci, hodně pracovních
úspěchů a hlavně spokojenost do
dalšího žití.            Jiří MARHoul,

klub přátel karlštejna

Ve čtvrtek 10. prosince se konal třetí
ročník Karlštejnské andělské cesty.
Akci připravilo karlštejnské praco-
viště Střediska volného času Dome-
ček Hořovice se základní školou,
městysem a státním hradem Karlš-
tejn. Již třetím rokem se organizace
aktivně účastní pí Eva Pastorková,
Jana Kozová, Marie Nosková a Mar-
kéta Fílová. 
Letošní ročník přivítal téměř čtyři
stovky dětských poutníků ze škol i
školek. Přijely děti z Hořovic,  Lo-
chovic, Berouna, Hlásné Třebaně a
Srbska. Andělská cesta začíná na
karlštejnském mostě, kde dětské
skupiny získají andělský dopis a po
trase k hradu Karlštejn potkají deset

andělských zastávek s úkoly. Do
kostýmů padesáti andělů se oblékly
studenti ze SOU Hlinky a Střední
pedagogické školy v Berouně. Na
andělských zastávkách děti luštily
zimní hádanky, zpívaly koledy, sta-
věly vánoční skřítky a navštívily Vá-
noční výstavu. Cílem putování je ná-
dvoří hradu, kde u vánočního stromu
andělé rozdávají vánoční světlo, kte-
ré musí svítit v každé škole a školce
až do Štědrého dne. 
Pokud děti splnily všechny úkoly,
dostaly na krk kouzelného karlštejn-
ského anděla, který plní všechna
přání. Letošní ročník byl obohacen o
zpívání koled na náměstí za hudeb-
ního doprovodu studentů pedagogic-

ké školy. Před vstupem na hrad zvěs-
toval anděl dětem zrození Ježíška a
opravdu, ve skále, pod hradem našly
živý betlém a tři krále. Za doprovo-
du dudačky, která přišla k betlému,
se zpívaly koledy a pil andělský čaj.
Na hradbách hradu hledal král Hero-
des Ježíška, ale žádné z dětí nepro-
zradilo, kde Ježíšek leží... 
Přejeme všem krásné vánoční svátky
a nebojte - zachráněný Ježíšek určitě
přijde! Veselé Vánoce a šťastný no-
vý rok!    Eva knoPová, krupná

Kdo splnil všechny úkoly, dostal na krk anděla
KARLŠTEJNSKOU ANDĚLSKOU CESTOU LETOS PROŠLY TÉMĚŘ ČTYŘI STOVKY DĚTSKÝCH POUTNÍKŮ

NA výLEtĚ. Část členů klubu přátel karlštejna na jednom ze svých pod-
zimních výletů po okolí. Foto Josef CIBULKA

Cukroví i chlebíčky létaly vzduchem, ze zdí padaly obrazy...
když se řekne vánoce, vybaví se mi
spousta příhod. taky spousta sněhu.
Dětství prožité v Popovicích, kde
jsme se sestrou i dalšími dětmi sáň-
kovaly a bruslily na Litavce. tatín-
kové nám doma přišroubovali na bo-
tičky brusle šlajfky, odnesli nás na
řeku a my jsme si užívaly radovánek.
Ježíška jsme vždy prošvihly. Nikdy
jsme ho ani nezahlédly, dárky nám
nechal pod stromečkem a byl fuč.
Pak se mi vybaví moje první novo-
manželské vánoce, kdy jsem v eufo-
rii nakoupila plno ozdob i vánočních
dekoračních nutností a vyčerpala
rodinný rozpočet na měsíc prosinec.
Manžel dodnes s chutí vypráví, jak
se stromeček prohýbal pod spoustou
ozdob, ale na jídlo už nám nezbylo.
Hlady prý šilhal ještě na tři krále. 
Pak už jsme trávili vánoce s naším
synem, a ty byly vždy úžasné. Ne tak
úžasné je měl ale syn kamarádky
Hely, když jednou na Śtědrý den do-
stali od kamarádů-strejdů stromek.
tedy spíš strom. Chlapi ho svázali,
aby se s ním lépe manipulovalo a

snažili se ho dostat po schodišti do
čtvrtého patra paneláku. Už na
chodbě budili rozruch, když se ne-
mohli vytočit a občas sousedům sho-
dili kytku či obrázek ze zdi. konečně
dorazili do čtvrtého patra, zazvonili
a se slovy: Neseme vám ten strome-
ček! se začali potácet chodbou do
obýváku. tady už bylo vše nádherně
vyzdobené, stoly se prohýbaly pod
dobrotami, děti dychtivě čekaly na
překvapení, našňořené babičky i dě-
dové zářili štěstím... rodinnou po-
hodu pokazilo přeříznutí provázku:
větve stromu se uvolnily, smetly
všechny ty dobroty ze stolu, chlebíč-
ky i cukroví  létalo vzduchem, ze zdí
padaly obrazy, několik kytek a kní-
žek letělo i s poličkami, děti přelétly
přes celou místnost až k oknu, kde se
krčili dva vystrašení dědové a dvě
naježené tchýně. Jak to nakonec do-
padlo, to už se nevypráví. takhle ně-
jak vypadají veselé vánoce - tedy
pokud se netýkají právě vás... 

Hana HRABÁKOVÁ, bývalá 
řídící učitelka MŠ Karlštejn

Karlštejnské aktuality
* Zvát na svůj ples a vybírat přís-
pěvky do tomboly budou karlštejn-
stí hasiči 27. 12. Tentýž den se od
17.00 bude konat »výbor SDH Karl-
štejn« a následně posezení v hasi-
čárně. Hasičský ples se uskuteční
23. ledna od 20 hodin v restauraci U
Janů. Eva Boučková
* Zasedání zastupitelstva městyse
Karlštejn se koná 29. 12. od 18.00 v
restauraci Koruna.    Petr RAMPAS
* Poslední naháňku na černou zvěř
pořádají karlštejnští myslivci 30.
prosince v části honitby Javorka a
Skalka. Petr MouCHA
* oddíl petanque byl v prosinci za-
ložen jako součást TJ Sokol Karlš-
tejn. Ctitelé tohoto »exotického«
sportu se scházejí v místní sokolov-
ně, přidat se k nim mohou i další.
Další informace poskytnou S. Holý
či J. Pastorek. (mif)
* Přesně 4.586.506 návštěvníků, o
173.000 více než v roce 2014, zh-
lédlo od ledna do konce září ob-
jekty ve správě Národního památko-
vého ústavu. Největší zájem byl o
zámek Lednice (352.000 návštěvní-
ků) a hrad i zámek Český Krumlov
(347.000). Hrad Karlštejn (přes 191
tisíc) skončil za zámkem Hluboká
(přes 248.000) čtvrtý.                 (zpu)

SiLvEStrovSký StroMEk. Stro-
meček, který si autorka fejetonu s
kamarády originálně nazdobila na
jednu z bujarých oslav konce roku.

Foto Hana HRABÁKOVÁ

S ANDĚLEM. Andělskou cestu ab-
solvovaly i děti z karlštejnské školky.

Foto Marcela  HAŠLEROVÁ
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Ráda sedávám pod Střevícem! říká Markéta Fílová

S Kapičkami zpívala »slečna« Švecová
V KARLŠTEJNĚ BYL LETOS PŘIPRAVEN PROGRAM VŠECHNY ČTYŘI ADVENTNÍ NEDĚLE

Jako každý rok, tak i letos, jsme prv-
ní adventní neděli - 29. 11. - vyrazi-
ly s kamarádkami do Karlštejna,
abychom se tu zúčastnily oslavy
Karlštejnského královského adven-
tu. Lákal nás bohatý program a hlav-
ně naše oblíbená kapela Kapičky.
Počasí bylo krásné, na konec listopa-
du až překvapivě krásné, na náměstí
se už před polednem sešlo mnoho di-
váků. Ve stáncích nechybělo nejrůz-
nější zboží, pamlsky, karlštejnské
víno a hlavně - karlštejnský Karlí-
ček, zvláštní pivo od našeho kamará-
da Jirky Chyby. Dřevěný soudek s
ním se narážel v pravé poledne, na
počest královny, která sem dorazila
na koni, v čele družiny svých věr-
ných. Pěkná podívaná byla i na šer-
míře a šermířky ze skupin Alotrium i
Reginleif, krásné vystoupení si při-

pravily děti z karlštejnského Domeč-
ku i z liteňské školy. Samozřejmě
nezklamala ani další z našich oblíbe-
ných kapel, staropražský Třehusk.
Překvapení nastalo právě během
vystoupení kapely Kapičky, když mě
basista Miloš Chroust vyzval coby
slečnu (!) Jitku Švecovou, abych si s

nimi zazpívala. Mezi diváky nastal
rozruch, protože mě v Karlštejně
skoro každý zná a ví, že jsem už
»stará rezem zasviněná kotva«. Ale
bylo to veselé, a tak jsem si opět po
dlouhé době s Kapičkami zazpívala
moji nejmilejší písničku od Evy Ol-
merové Čekej tiše. Nechci se vyta-
hovat, ale aplaus jsem měla větší než
celá kapela... Krásný zážitek!
Na jevišti i pod ním se pak střídal je-
den soubor za druhým - dámská vo-
kální skupina Cabinet, taneční sou-
bor Proměny, šermíři, děti z místní
základní školy... Vyvrcholením první
adventní oslavy bylo pěvecké vys-
toupení známé muzikálové zpěvač-
ky Michaely Noskové a rozsvícení
vánočního stromku před Muzeem
betlémů. Právě toto muzeum pak na
náměstí organizovalo program i ná-
sledující dvě neděle. Karlštejnský
královský advent vyvrcholil čtyři
dny před Štědrým večerem, v neděli
20. 12., kdy do podhradí opět zavíta-
la vladařova choť Eliška.
Jsem ráda, že se oslava adventu v
Karlštejně koná. Vždy je připraven
výborný program, který lidi vyláká
od televize a válení se na gaučích.
Krásnou vánoční pohodu všem!
Jitka ŠvECOvÁ, Hlásná Třebaň

Karlštejn - Počínaje tímto číslem
budete v Karlštejnském zpravoda-
ji nacházet zajímavou fotografii
městyse či jeho okolí. autorkou
snímků je Markéta FÍLOvÁ.
Jste karlštejnská »odjakživa«, nebo
jste »náplava«? 

Jsem klasická ná-
plava z Prahy, ale v
Karlštejně bydlíme
11 let, takže jsme
docela asimilovaní.
Přistěhovali jsme
se, když jsme po

narození prvního dítěte zjistili, že byt
a park s pískovištěm nám stačit ne-
bude. S manželem  nejsme rodilí Pra-
žáci, tudíž to bylo docela jednoduché
rozhodnutí. 
Jaká je vaše profese a jak jste se
dostala k fotografování?
Vzhledem k tomu, že kromě fotogra-
fování je mým dalším koníčkem ital-
ština, pracovala jsem vždy v ital-
ských společnostech. Od administra-

tivy až po překlady a tlumočení. Fotit
jsem začala úplně normálně asi jako
každý. Dovolená, výlety, děti...
Co fotíte nejraději? 
Nejraději fotím přírodu a cizí města.
A co (koho) byste si chtěla někdy
vyfotit?
Asi nějaký zajímavý přírodní úkaz,
ale jde spíš o můj pocit, než o výji-
mečnost fotografovaného objektu.
Co považujete za svůj největší foto-
grafický »úlovek«?
Ani nevím, pokaždé se mi podaří
»ulovit« něco zajímavého, ať už je to
kočka na nádraží nebo důchodce na
Montmartru...
Kde to máte v Karlštejně či okolí
nejraději, kam se ráda vracíte - s
fotoaparátem i bez něj?
Při procházkách se psy jsem objevila
krásnou vyhlídku pod kopcem Stře-
víc. Je odtud vidět od hradu Karlštejn
až po Srbsko a široko daleko ani ži-
váčka. Tam si vždycky ráda sednu a
kochám se...           Miloslav FrÝDL

ČEKEJ TIŠE. Jitka Švecová při
karlštejnském vystoupení s kapelou
Kapičky.           Foto NN M. FRÝDLAndělskou cestu zvládli i ti nejmenší

DOKONČENÍ ZE STRANY 7
V Berouně nás čekalo vánoční tvoření v dílničce Domu dětí a mládeže na
Závodí. Stačili jsme si také prohlédnout výzdobu na Husově náměstí a
krásný vyřezávaný betlém (na snímku). Těšíme se na vánoční besídku i na
posezení u cukroví našich maminek a hlavně na Ježíška. Přejeme vám všem
krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a
pohody. Text a foto Marcela HAšLeROVÁ, Mš Karlštejn

Hasiči likvidovali požáry a asistovali filmařům
(Dokončení ze strany 7)
IFA má za sebou opravu brzd v
ČSAD Hořovice, CAS 32 T 815
podstoupil nejprve opravu posilova-
če řízení a poté i opravu již jednou
opravené spojky motoru. Větší ser-
visní opravy se letos dočkal i lodní
motor. V současné době má jednotka
v požární výstrojně  objednávku na
obnovu a doplnění části výstroje -
jednak z prostředků zřizovatele, tj.
Městyse Karlštejn a obce Srbsko,
jednak od sponzorů.
Díky všem, kteří pracují v zásahové
jednotce i v celém sboru. Do příštího
roku minimálně stejně elánu, jako le-
tos - když ne více - k plnění dalších
úkolů. Šťastné prožití vánočních
svátků a do nového roku  hodně zd-
raví a štěstí.        Josef ČvanČara,

SDH Karlštejn 

POD STŘEVÍCEM. Pohled na golfové hřiště z úpatí Střevíce nad Krupnou.
Snímek vznikl během venčení psů a dětí jednoho krásného listopadového
dne... Foto Markéta FÍLOVÁ

Jeden z karlštejnských hasičů při zá-
sahu.           Foto Josef ČVANČARA
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O útrapách, jež zažila za druhé
světové války, i o tom, že bychom
si měli vážit toho, co máme, vyprá-
věla v hlásnotřebaňské škole Hlá-
sek pamětnice Helga Hošková. Své
zážitky z návštěvy školy shrnula
do následujícího dopisu.          (NN)

Pozvání školy Hlásek jsem přijala s
obavami a rozpaky. Byla jsem požá-
dána, abych vyprávěla sedmi- dese-
tiletým dětem o válce a holocaustu,
které jsem v dětském věku prožila.

Hned od vstupu do budovy mě čeka-
lo  překvapení. Měla jsem pocit, že
jdu na návštěvu do rodiny. Útulné
prostředí vůbec nepřipomíná školu.
Žádné strohé lavice, třídy-místnosti
vyzdobené spoustou vkusných vý-
tvarných předmětů. Přátelská, uvol-
něná atmosféra mezi dětmi i učitel-
kami. Děti se pohodlně usadily, mě-
ly přichystané dotazy, které mě oh-
romovaly: Proč se válčilo - chtěli
mít Němci větší území? Proč Hitler
nenáviděl Židy a chtěl je zničit?...

A tak jsem vyprávěla. Jak jsme mu-
seli opustit domovy, odevzdat kola,
lyže, pejska i kanárka. Nesměli jsme
do parku ani na hřiště, vyloučili nás
ze školy. O ghettu Terezín, kde byly
děti odloučeny od rodičů, měly hlad,
byly nemocné. Jak jsme si navzájem
pomáhaly a navzdory zákazům se
tajně učily. O kamarádkách, které
nepřežily, i o přátelství, jež trvají do
dneška. Děti pozorně poslouchaly,
živě reagovaly a bez ostychu vyjad-
řovaly své názory. Na rozloučenou
mi pak všichni nakreslili obrázek a
napsali svá přání. Prohlížím si je a
čtu s dojetím: Přeji si mít zdravou
rodinu a žít ve zdravém okolí. - Mít
domov, tátu, mámu, sourozence i ka-
marády. - Aby všichni byli zdraví a
měli se  rádi. -  Aby už nikdy nebyla
válka!
Kéž by se všechna ta přání vyplnila!

Helga HOškOvá, Praha
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Museli jsme odevzdat lyže i kanárka
HELGA HOŠKOVÁ V HLÁSNOTŘEBAŇ̌SKÉM HLÁSKU VYPRÁVĚLA O ÚTRAPÁCH, KTERÉ ZAŽILA ZA VÁLKY

MĚLI JSME HLAD. Helga Hošková
v Hlásné Třebani vyprávěla o váleč-
ných útrapách.         Foto ARCHIV

Černošice ztratily osobitou pamětnici
Dne 18. 11. nás navždy opustila paní Ludmila Matrtajová, rozená Vejmelko-
vá. Patřila k černošickým rodákům, prožila tu podstatnou část života. Její
rodina Šůrů patřila ke starousedlíkům, kořeny jedné větve sahají do začátku
18. století, druhá větev je připomínána už v prvním svazku Ruly České roku
1654. Byla vášnivou sběratelkou kontaktů a dokumentů kulturních, hudeb-
ních i divadelních. Velkou radost jí dělalo pracovat pro veřejnost, organizo-
vala kulturní pořady a koncerty pro Osvětovou besedu i výstavy o černošic-
ké historii. Sepsala a vlastním nákladem vydala knihu Vzpomínky na Čer-
nošice a můj kulturní život. V roce 1992 založila Společnost Jarmily Novot-
né, které se neúnavně věnovala až do svých devadesátin. Zasadila se o umís-
tění busty J. N. v Národním divadle, pojmenování planetky po této operní
divě a v neposlední řadě také o vznik stálé expozice J. N. v zámku ve Stráži
nad Nežárkou. V paní Matrtajové ztratila Černošická společnost letopisecká
osobitou pamětnici.          Simona KySilKová Šnajperková, Černošice

Za Školy HLÁSEK 
přejeme, aby se vám 

vyplnila všechna přání 
a aby byl příští rok 2016

pohodový a šťastný.

HLÁSEK 
- jesle, školka,

škola

www.skolyhlasek.cz
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Osovský PROVAS

Mikulášské setkání v Osově u krásného smrku před pro-
dejnou se v pátek 4. 12. konalo až po setmění. Byl to sk-
vělý nápad - když se do tmy rozsvítil barevný řetěz, byl
to krásný zážitek nejen pro velký počet dospělých při-

hlížejících, ale hlavně pro děti, kterých tu bylo opravdu
hodně a evidentně se výborně bavily. 
Nejprve Alena Packová s Lucinkou a Viktorem zahráli a
zazpívali vánoční písničky a pak se najednou vynořil
Mikuláš s malým čertíkem a s velkým košem dárečků.
Okamžitě ho obklopil houf dětí, z nichž každé bylo ob-
darováno. Nechyběl ani přístřešek, pod kterým osovské
ženy nabízely rozmanité občerstvení vlastní výroby, sla-
né i sladké a také horký čaj, který ve studeném podve-
čeru přišel mimořádně vhod. Zatímco děti dováděly, do-
spělí mohli využít nabídky vánočních výrobků klientů
sdružení Koniklec Suchomasty, jejichž stánek zde byl
rovněž k dispozici. Poděkování patří i osovským mu-
žům, kteří nainstalovali světelný řetěz.   
Mikuláš do Osova dorazil i v sobotu 5. 12. Pár dospě-
lých mužů z Osovce a dvě ženy v příslušných převlecích
obcházeli rodiny s dětmi, které byly občas velmi stateč-
né, občas usedavě plakaly. Z čertů šel totiž opravdu st-
rach. Pak zřejmě svatá a pekelná parta skončila v restau-
rantu u Fandy Černého. 
Dvanáct set korun, které při obchůzce od vděčných rodi-
čů vybrali, věnovali zúčastnění na další akce konané
obecním úřadem.  Marie PLECITÁ, Osov

Mikuláš letos dorazil dvakrát
V PÁTEK NADĚLOVAL U SMRKU, V SOBOTU OBCHÁZEL RODINY

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 13/2015 (124)

PLNO. Tařka zaplněný byl při ad-
ventním koncertu osovský kostel. 
(viz strana 12) Foto Marie PLECITÁ

Obec poštu zatím nechce
Zastupitelstvo Osova 9. 12. schválilo vy-
hlášky o nakládání s odpady, o poplatku
za odvoz odpadů, o komunitním kompo-
stování a o poplatku ze psů. Stejně jako
dříve si majitel nemovitostí volí velikost
popelnice a frekvenci svozů. Nově je za-
vedena registrační povinnost a ekviva-
lent 10 pytlů pro obyvatele s trvalým po-
bytem, pro rekreační objekty letní znám-
ka nebo ekvivalent 8 pytlů. Poplatek
nutno uhradit do 30. 4. Poplatek ze psů se
zvyšuje na 60 za jednoho psa a 90 Kč za
každého dalšího. V katastru obce bude
umístěno 7 kompostérů, do nichž mohou
občané odkládat biologický odpad. Žá-
dost o dotaci na opravu střechy MŠ byla
krajským úřadem zamítnuta. Obec příští
rok o dotaci požádá znovu. Česká pošta
nabídla obci účast v projektu Pošta Part-
ner, tedy předání provozování zdejší po-
bočky obci, jež by poskytovala poštovní
služby a platila mzdy i provoz. Poštu je
důležité zachovat, ale obec zatím nehod-
lá na nabídku přistoupit. Pošta pobočku
zatím nezruší - nabídne partnerství dal-
ším zájemcům.  Marie PLECITÁ, Osov

Chvílemi se mi zdálo,
že rozjetý vlak nestaví
Vážení spoluobčané, ani jsme se ne-
nadáli a je tu opět konec roku. Je
čas bilancovat. Rok 2015 byl určitě
náročný pro nás pro všechny. Chví-
lemi se mi zdálo, že jsme nastoupili
do rozjetého vlaku, který nestaví.
Myslím si, že se nám toho společně
hodně povedlo. Příjemné akce, di-
vadlo i brigády. Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří nás v naší práci
podporují a pomáhají nám. Kladné
ohlasy jsou to, co nás žene kupředu.
Doufám, že nám zachováte přízeň,
jež je pro naši práci tak významná.
Všem bych vám chtěla popřát pří-
jemné a hlavně klidné vánoční svát-
ky plné pohody a spokojenosti. Do
nového roku především hodně zdra-
ví a úspěchů v osobním i pracovním
životě.        Marcela ČabounovÁ, 

starostka osova

Hřebejk v Osově natáčel o krádeži medvědů a smrti vrátného

NA OBCHŮZCE. Mikuláš s doprovodem při obcházení
Osova.                  Foto Marie PLECITÁ

Když koncem léta navštívil starostku Osova zás-
tupce filmového štábu zvaný »lokační«, který vy-
bírá místa vhodná k natáčení, nebylo zdaleka jis-
té, zda se Osov skutečně znovu objeví ve filmu.
Posléze dorazil režisér Jan Hřebejk (na snímku) a
po obhlídce objektů bylo rozhodnuto. Filmaři při-
jeli 15. 10. a v budově obecního úřadu natočili
pár scén. Protože mám nutkavou potřebu motat se
u veškerého dění v obci, přihlásila jsem se jako
kompars a - byla jako jedna ze dvou vybrána. Tou
druhou byla gymnazistka Pavlínka, s níž jsme se
dostavily v řádné době k prodejně, kde měl štáb
vozový park i catering, a čekaly a čekaly a bylo
frišno a já neměla ani bundu, protože příběh se
odehrává tak nějak začátkem září. Naše role spo-
čívala v posedávání a postávání u autobusové za-
stávky, kam posléze přijel vůz s hlavními aktéry -

Miroslavem Krobotem a Terezou Voříškovou.
Bylo to dlouhé a byla zima, takže má kariéra he-
rečky určitě s ohledem na tyto zážitky nebude mít
další pokračování, i když musím říct, že všichni
filmaři včetně režiséra a herců se chovali slušně a
přátelsky. Následně se objevili v půlce listopadu.
V prostorách školy byla do nejmenších detailů
připravena imaginární policejní stanice. Policejní
služebna proto, že se jedná o část kriminálního
seriálu Pět mrtvých psů scénáristů Petra Jarchov-
ského a Michala Sýkory. Vracejí se postavy zná-
mé z Případu pro exorcistu, z nichž v Osově jsme
mohli potkat právě Krobota a Voříškovou. Vyšet-
řuje se tu krádež tří medvědů, během níž zemře
vrátný. Podívaná to bude jistě napínavá, tím víc
pro nás místní, kteří uvidíme známá místa tak tro-
chu jinak. Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Podbrdské aktuality
* Slavnostní půlnoční bohoslužba
se bude v osovském kostele konat
24. 12. od 24.00. Stejně jako v minu-
lých letech bude doprovázena vá-
nočními skladbami i koledami v po-
dání souboru Václava Uzlíka. (map)
* Vánoční koncert se koná 26. 12.
od 14.00 v kostele Stolce sv. Petra a
Pavla Hostomice. Skupina Macechy
a přátelé - smíšený soubor s orchest-
rálním doprovodem - přednese ty
nejkrásnější vánoční koledy.   (map)
* Ordinace MUDr. Korberové v
Hostomicích končí 31. 1. a bude pře-
vedena na středisko Lochovice k
MUDr. Lochmanové. Dokumentace
pacientů, kteří souhlasí s převede-
ním, bude v Lochovicích automatic-
ky. Ti, již se zaregistrují u jiného lé-
kaře, od něho dostanou žádost o pře-
dání dokumentace.                     (map)

Adventní koncert se odvíjel ve svižném tempu
Adventní dobu jsme v Osově slavnostně přivítali v kostele Narození sv. Jana
Křtitele koncertem Luxoriosa res. Melancholii té doby umocňovalo počasí,
které snad už nemohlo být horší. Přesto velké množství posluchačů téměř
zaplnilo prostory chrámu. Z kůru je přivítaly jásavé fanfáry J. I. Linky v po-
dání žesťového kvarteta. Po nich následoval bravurně připravený pestrý pro-
gram složený ze skladeb klasických i moderních. Mužský soubor Kolorit
přednesl několik rorátů a skladbu P. Kafky Modlitba. Zazpíval dětský soubor
Kopretiny ZŠ Hostomice i sbor těch nejmenších z farmy Bílý Kámen, který
si připravil dětské písně J. Bílka. Žáci ZUŠ Dobříš a trio Pražské harmoniky
zahráli na akordeony. Na samý závěr zazněly chvalozpěvy mariánské - Mag-
nificat. Koncert se odvíjel ve svižném tempu, na čemž má největší zásluhu
jeho dramaturg, muzikant a učitel Petr Kafka.            Marie PLECITÁ, Osov

Na Vánoce, nejkrásnější svátky ro-
ku, se osovští školáci pečlivě připra-
vovali. Vyráběli, zdobili, nacvičova-
li, zpívali a hlavně - moc se těšili. 
V pátek 4. 12. se učili »počertovsku«.

Děti se převlékly do čertovských
kostýmů, popisovaly, kreslily a četly,
jak takový pekelník vypadá, počítaly
čertovské omalovánky, luštily čer-
tovské pytle a netrpělivě očekávaly

Mikuláše i jeho družinu. Páťáci se
jako každý rok převlékli za Miku-
láše, anděly i čerty a vyrazili obdaro-
vat děti obou osovských školek. Dal-
ší na řadě byli žáci ze základní školy.
V každé třídě zněly písně či básnič-
ky, které se všem moc líbily. Děti
dostaly za odměnu perník a čokolá-
dové lízátko. Ve středu se školáci za-
pojili do akce Česko zpívá koledy.
Společně si nazdobili školní strome-
ček a zazpívali si české koledy. Ně-
kteří je i zahráli - tělocvičnou se roz-
letěl zvuk trubky, kytary, flétny a
kláves. Ve čtvrtek 17. 12. se ještě ko-
nal školní jarmark a - teď už se ne-
můžeme dočkat Ježíška...  

Soňa Kocmanová, ZŠ osov

Školáci se učili »počertovsku«
OSOVSKÉ DĚTI SE NA NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY ROKU PEČLIVĚ PŘIPRAVOVALY

Osovští školáci při mikulášském nadělování.        Foto Soňa KOCMANOVÁ
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Vojáci definitivně odcházejí z Brd
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Plochy, kde pyrotechnici ještě pracu-
jí – a budou až do roku 2017 – jsou
označeny cedulemi se zákazem vstu-
pu a generální štáb české armády dů-
razně doporučuje zákaz dodržovat.
Přes potencionální nebezpečí i přes
fakt, že se nemůže ještě zdaleka všu-
de, už se spousta nedočkavců vzniku
CHKO nemůže dočkat. Třeba řev-
ničtí skauti. „Zpřístupnění centrál-
ních Brd veřejnosti je dobrou zprá-
vou pro všechny turisty a milovníky
přírody v našem regionu,“ uvedl je-
den z nich, Šimon Martinec. „Se
skauty se v Brdech pohybujeme po-
měrně často a po otevření vojenské-
ho prostoru určitě uspořádáme na
toto území výpravu. Konkrétní místo
zatím vybrané nemáme, zajímavé by
mohly být třeba Padrťské rybníky a

jejich okolí.“ Zadnotřebaňští turisté
se v roce 2015 po otevřených lesních
cyklostezkách mezi Hořovicemi, St-

rašicemi a Dobříví projeli hned dva-
krát. „Ale už se těšíme, až si budeme
moci naplánovat trasy bez jakéhoko-

li omezení napříč celou oblastí Brd,“
dodává jejich náčelník Jan Zavadil. 

Miloslav FRÝDL

Sbor dobrovolných hasičů v Hlásné
Třebani byl požádán ředitelkou stát-
ní mateřské školy, zda by se nezapo-
jil do akce Česko čte dětem.
A tak 11. 12. přijeli někteří hasiči
číst dětem. Knížku jsme vybrali ta-
kovou, aby ukázala, jak se mají ca-
parti zachovat při povodni nebo
když hoří. Je o drakovi, který neu-
měl chrlit oheň, ale horkou vodu.

Všem se moc líbila. Bylo dočteno,
teď byla potřeba názorná ukázka.
Celá školka se tedy přesunula do zb-
rojnice, kde jsme dětem vysvětlili,
kdo je to hasič, co dělá a jak pomá-
há. Všechny nejvíc zajímala hasič-
ská tatra a zásahový oblek... 
Díky za pozvání, rádi se  podobných
projektů zúčastníme i příště. 
Lucie MáLKoVá, Hlásná Třebaň

Plamínci dostali uhlí
Malí hasiči z Hlásné Třebaně se
právě na schůzce chystali na závody,
když se najednou rozezněly sokolo-
vnou řetězy a klení. Plamínci přesta-
li běhat a nevěřili vlastním očím - do
»sokola« přiběhl zmatený čert a za
ním Mikuláš i anděl. Svatý muž vys-
větlil, že se vrací domů, ale dozvěděl
se o dětech, jež se pilně chystají na
jarní závody, a tak se musel přijít po-
dívat, zda běhají, jak mají, a nezlobí.
Všichni měli z čerta respekt a šli ra-
ději Mikulášovi říci své hříchy a zaz-
pívat nebo zarecitovat báseň. Darem
pro každého byl balíček se sladkost-
mi i uhlím. Okolo půl dvanácté se
nebeská výprava rozloučila a popřá-
la mnoho úspěchů do příštího roku.
Lucie MÁLKOVÁ, Hlásná Třebaň

Přepadení na nádraží
Zadní Třebaň - Muž středního věku
byl přepaden 16. 12. večer na nádra-
ží v Zadní Třebani. Pachatel ho ude-
řil železnou tyčí zezadu do hlavy.
„Muž utrpěl velkou tržnou ránu hla-
vy a po ošetření byl transportován
do hořovické nemocnice,“ uvedl ře-
ditel řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. „Násilníka, který byl zřejmě
pod vlivem omamných látek a alko-
holu, se policii podařilo zadržet,“
dodal. (mif)

Pan Bouček si takovéhle jednání nezaslouží...
V pátek 11. 12. se konalo ve Svinařích veřejné zasedání. Krom jiného se zde
řešila situace, která se mě přímo týká a na kterou bych chtěla reagovat.
Jedná se o prodej pozemku pod Svinařemi, na kterém měla původně stát čis-
tírna odpadních vod pro chystanou kanalizaci. Dle pana starosty se prodej
neuskutečnil kvůli majiteli pozemku (tedy mému otci) a kvůli mně. Byli jsme
nastíněni jako problémoví a neochotni spolupracovat. Ráda bych poskytla
náhled na celou situaci taky z druhé strany.
Mému tatínkovi byla před několika lety dána k podpisu smlouva, v níž stálo,
že peníze za prodej pozemku a jeho odkoupení majitel pozemku obdrží až po
kolaudaci čističky. (Pět, deset let? Kdo ví.) Na to, že využili důvěřivosti a
snad i bláhovosti starého člověka a že mu nabídli naprosto nevhodné pod-
mínky, jsem pana starostu upozorňovala již tenkrát. Až v nedávné době jsme
ale zjistili, že smlouva je dokonce neplatná, jelikož neobsahuje důležité, zá-
konem dané náležitosti. Proto jsme byli nuceni věc oživit, od smluv ustoupit
a začít znovu jednat.
Pan Bouček, o kterém je řeč, je rodák, dokonce jeden z nejstarších, pro obec
toho vykonal hodně, takovéhle jednání si nezaslouží. Teď je úsudek na vás,
je špatné postavit se proti proudu a hájit čest svého jména? Svého tátu jsem
nikdy tak zdrceného neviděla a je mi ho líto, ale víc je mi líto vás, kteří jdete
s davem a tleskáte nesmyslům, o nichž nic nevíte.        Eva VESELÁ, Svinaře

Advent i Vánoce jsou dobou, kdy lidé přemýšlejí, čím
udělat radost blízkým, i dobou, kdy rekapitulují končící
rok. Také já rekapituluji. Z osobního pohledu jsem vděč-
ná za to, že mám děti, domov, rodinu a práci, která mě
těší. Z pohledu vedení obce hodnotím práci zastupitel-
stva i zaměstnanců jako velmi produktivní a děkuji jim.
Když jsem u slova produktivní, musím vyzvednout od-
padové hospodářství. Nejen, že jsme za zajištění odběru
odpadů z obalů za tento rok získali zpět 268.000 Kč, ale
výtěžností třídění odpadu jsme se umístili na 2. místě v
krajské soutěži My třídíme nejlépe za rok 2015 v kate-
gorii obcí od 499 do 1999 obyvatel. Jako ocenění obec
obdržela dar 40.000 Kč a certifikát na zhotovení origi-
nálního uměleckého díla -  krajinomalby Třebaně. Z loň-
ského 40. místa jsme se posunuli na druhé; tak výrazný
posun byl oceněn ještě diplomem Skokan roku a šekem
na 20.000 Kč. Předávání cen v pražské Černé labuti by-

lo krásné a já byla na naši obec hodně pyšná. Chválím
všechny, kteří si  váží životního prostředí a - jen tak dál,
rezervy tu ještě jsou! Dokázali jsme se poprat se čtyřmi
dotačními tituly: Zateplení budovy školy, dokončení  ka-
nalizace, pořízení nové multikáry s 10 kontejnery na na-
kládání s odpady a vodovod, který dokončíme do břez-
na 2016.  Pro úřad rok vskutku hektický z hlediska ad-
ministrace. Ale i tak jsme si našli čas na několik pěkných
kulturně společenských akcí, při kterých byla hojná
účast. Děkuji všem spolkům i jednotlivcům, kteří se
podíleli na organizaci těchto akcí, i vám všem, vážení
občané, že jste se jich i přes omezení stavbami, prachem
a  blátem zúčastnili. Přeji obyvatelům Zadní Třebaně i
čtenářům Našich novin krásné prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně lásky, zdraví, štěstí, osobní i pro-
fesní úspěchy a naší obci, ať vzkvétá!  

Markéta SiManoVá, starostka Zadní Třebaně

Na masopust už 
se hlásí první trhovci
Zadní Třebaň - První trhovci - z Mi-
levska či Prahy - už se přihlásili k
účasti na Poberounském masopustu.
XXVII. ročník vyhlášené akce se bu-
de v Zadní Třebani konat poslední
sobotu v masopustě, 6. 2.  2016.
Program už je takřka hotov - návš-
těvníci se mohou těšit třeba na No-
tičky, Třehusk či Holky v rozpuku,
chybět nebude ani tradiční fraška s
pochováváním Masopusta či soutěž
o nejhezčí masku či nejlepší pohoš-
tění. Těšíme se na všechny převleky
i na dobroty, které nám - snad - jako
každý rok místní hospodyňky při-
praví. Masopustní oslavy v Zadní
Třebani uzavře v neděli 7. 2. dětský
karneval. (mif)

Mopeďáci si užívali v pyžámkách a košilkách

Dle paragrafu...
UKRADL RÁDIO. Autorádio znač-
ky JVC ukradl neznámý zloděj 12.
12. večer z auta zaparkovaného u
restaurace Ve Stínu lípy v Litni. Do
vozu se dostal po rozbití okna u
předních dveří. (heš)
ZAJÍMAL HO STŮL. Do domu v
Karlštejně se v polovině prosince
vloupal neznámý darebák. V chodbě
vyrazil dveře do skladu a ukradl
ping-pongový stůl s příslušenstvím
a 3 ohřívací lampy na plynové bom-
by. Majitel má škodu 47.000.    (heš)
HOŘEL ODPAD. K hořícím kontej-
nerům na odpad vyjížděli řevničtí
profesionální a mokropesští dobro-
volní hasiči 6. i 15. 12. do Černošic.
Oba požáry byly rychle zlikvidová-
ny a obešly se beze škody.         (pav)

Česko četlo dětem, i hasiči z Hlásné

Třebaň je Skokanem roku, získala šedesát tisíc

Z našeho kraje 
* Obecní úřad v Letech bude z dů-
vodu čerpání dovolené od 23. 12. do
31. 12. pro veřejnost uzavřen.  (ime)
* Uzavřena bude od 24. 12. do 12.
1. i knihovna ve Všenorech. Od 13.
1. bude opět otevřena v obvyklých
časech: středa 14 – 20.00, sudá so-
bota 9 – 12.00. (sah)
* Celorepublikovou odstávku sys-
tému osobních dokladů naplánovalo
ministerstvo vnitra na 24. - 31. 12. V
tuto dobu nebude možné nabírat žá-
dosti o vydání občanských průkazů
a cestovních dokladů, ani je předá-
vat. Po dobu odstávky bude možné
požádat pouze o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných úda-
jů platného 1 měsíc. (kad)
* Veřejné zasedání zaastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 29. 12. od
19.00 hodin ve Společenském do-
mě. Představena bude nová multiká-
ra a vystaveny diplomy a ceny ze
soutěže My třídíme nejlépe.      (sim)
* Kalendáře na rok 2016 s fotogra-
fiemi obce Lety je možné zakoupit
za 120 Kč na místním obecním úřa-
du.             Ivana MELICHAROVÁ
* V posledním týdnu před Vánoce-
mi vyjížděli posádky řevnických
záchranářů hlavně k úrazům spoje-
ným s úklidem a pečením cukroví.
V Zadní Třebani spadla starší žena
při mytí oken z výšky a zlomila si
ruku. V Řevnicích se mladá žena při
pokusech upéct své první cukroví
popálila na ruce o horký plech a po
ošetření byla převezena na kliniku
popálenin v Praze. Ve Všenorech
upadl starší muž ve sklepě při hledá-
ní vánočních ozdob tak nešťastně,
že si zlomil kotník a musel se pod-
robit operaci.        Bořek BULÍČEK

Již pátý mopeďácký bál - tentokrát v pyžamkách nebo v nočních košilkách
- se konal ve Svinařích. Program byl jako vždy pestrý a pro ty, kteří přišli
ve vhodném oblečku, tentokrát byl i večerníček. Všichni jsme si to patřičně
užívali. Text a foto Alena VESELÁ, Svinaře
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Řevnice - Plná hala dětí s tenisový-
mi raketami, kolem nich potichu
fandící rodiče. Takhle nyní vypa-
dají víkendy v řevnickém Liďáku.
Kam s nimi? Tohle si možná říkali
trenéři Sportclubu Řevnice, když za-
čátkem listopadu spočítali přihláše-
né na první z turnajů zimní tenisové
ligy. Je určena pro mladé tenisty od
nejmenších až do 15 let. Na úvodní
díl turnajové série se jich přihlásilo
tolik, že halu by bylo potřeba při-
fouknout alespoň o jeden další kurt.
„Za velkou účast jsme rádi, na dva
turnaje přišlo 51 hráčů. Je vidět, že
nový model s kalendářem pevných
termínů rodičům vyhovuje,“ říká
šéftrenér Sportclubu Michal Mottl.
S lokálními turnaji, pořádanými
Sportclubem pro závodní i neregist-
rované hráče, se pokusně začalo v
předloňské sezoně. Vyplňovaly se ji-
mi volné termíny v hale a zájem dětí
stoupal. Pro letošní zimu Sportclub
zvolil propracovanější model. Z jed-
notlivých turnajů se počítají body do
celkového žebříčku, nejlepší hráče
čekají zajímavé ceny. „Jaké? To za-
tím neprozradím. Ale snažíme se ně-
co atraktivního připravit na každý
turnaj. U prvního jsme vítězům třeba
dávali roční předplatné dětského ča-
sopisu. Mohli si sami vybrat ze šest-
nácti titulů,“ říká šéftrenér Mottl.
Zatím se konaly dva turnaje, hráči
jsou rozděleni do čtyř věkových ka-
tegorií. Vítězství z prvního klání ob-
hájil jedině šestiletý Čeněk Šupáček
mezi nejmladšími babytenisty (hrají
na zkrácené hřiště), u ostatních se

vítěz měnil, i to svědčí o velké kon-
kurenci. „Původně jsme turnaje děla-
li jen pro naše klubové hráče, nyní

jsou otevřené veřejnosti. Přihlásit se
může každý,” dodává Mottl.
Zimní tenisová liga pokračuje v příš-

tím roce, informace o ní najdete na
www.sportclubrevnice.cz nebo si o
ně lze napsat na info@sportclubrev-
nice.cz Další turnaje se hrají 7. 1., 7.
2. (tento termín je na konci prázdnin
a bude využit pouze při zájmu hráčů
na základě ankety), 21. 2. a 20. 3.
Pak dostanou ceny celkoví vítězové.
Sportclub v současnosti dělá i další
projekty a zapojil do nich už 120 dětí
ze Řevnic i okolí. Kromě výuky te-
nisu se například soustředí na pohy-
bovou přípravu dětí z mateřinek.
„Jsme schopni dělat sportovní pro-
gramy na míru pro každého, od za-
čátečníků po turnajové hráče,“ říká
trenér, podle něhož není problém do-
hlásit děti i dospělé do lekcí kdyko-
liv během sezony, nebo rovnou vyu-
žít volných hodin. V týdnu jsou k di-
spozici dopolední časy i večerní po
19.00, v atraktivním odpoledni jsou
momentálně k dispozici: pondělí 13-
15, úterý 13.30-14.30, středa 11.30-
13.30, čtvrtek 13-14 a 15-16.       (šv)

Vám přeje SPORTCLUB ŘEVNICE

Krásné Vánoce 
a úspěšný skok 
do roku 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řevničtí rozjeli zimní tenisovou ligu
SPORTCLUB PŘIPRAVIL NOVINKU, KTERÁ TÁHNE - NA DVA TURNAJE PŘIŠLO JEDENAPADESÁT MLADÝCH HRÁČŮ

DEVÁTÝ TURNAJ. V sobotu 19. 12. se v Zadní Třebani odehrál 9. ročník
vánočního turnaje JUNIOR PING-PONG Open 2015. Sešlo se 13 milovní-
ků stolního tenisu ve věku od osmi do šestnácti let, kteří změřili síly systé-
mem každý s každým. Hráčská úroveň byla obdivuhodně vysoká. Ti nejlep-
ší předváděli i náročné topspinové údery. Vládla pohoda, ale mnohdy jak
hráči tak rodiče prožívali atmosféru s napětím. Na závěr ti nejúspěšnější
obdrželi za zvuku fanfár a velkého potlesku medaile, diplomy a ceny s
vánoční tématikou. Každý z účastníků turnaje si odnesl vánoční balíček.
Při loučení jsme se shodli, že se již těšíme na příští, jubilejní desátý ročník
vánočního turnaje! 
Výsledky - mladší junioři: 1) Pavel Koštialik, Řevnice, 2) Jakub Kahánek,
Zadní Třebaň, 3) František Štěpánek, Řevnice
Starší junioři: 1) Lukáš Pastorek, Karlštejn, 2) David Koštialik, Řevnice,
3) Veronika Drechslerová, Řevnice     JAROSLAVA Zavadilová,
Foto Kamil JAROŠ KČT Zadní Třebaň


