
Poberouní - Svatý Mikuláš se
svým doprovodem se letos chystá
znovu za dětmi do Koněpruských
jeskyní, letovského sálu i řevnic-
kého Lesního divadla. na skupiny
čertů a andělů narazíte takřka v
každé obci dolního Poberouní a
Podbrdska.
Plné ruce práce budou mít stejně ja-
ko v minulých letech dobřichovičtí
divadelníci. Dobřichovická divadel-
ní společnost kvůli velkému zájmu
vypraví hned tři skupiny. 
„Pro nás dostupná a zvládnutelná
místa jsou Dobřichovice, Všenory,

Lety a Karlík,“ informuje principál
Petr Říha s tím, že rodiče mohou
partu objednávat do 2. 12. Podrob-
nosti najdou na stránce www.diva-
dlodds.cz.
V Řevnicích se do ulic chystá již tra-
dičně parta v čele se Zdeňkem Vale-
šem, letos se do převleků obléknou i
zdejší vodní skauti Bobři. „Vyzvali
nás k tomu rodiče dětí, kteří do
kroužku docházejí,“ vysvětlila Alž-
běta Váňová.
Již tradiční Pochod za Mikulášem si
v Řevnicích zopakuje Mladý hlas
Řevnic. Pro děti a jejich dospělý do-

provod jej organizuje společně s
městem v sobotu 3. prosince odpo-
ledne. Z Palackého náměstí se účast-
níci vydají mezi 17. 00 a 17.30 do
Lesního divadla po trase plné straši-
del, pohádkových bytostí a úkolů.
„V cíli na děti bude čekat Mikuláš s
nadílkou, táborák a buřty,“ uvedla za
organizátory Marie Vágnerová.
Mikulášskou veselici pro děti pořádá
i Leťánek, koná se v neděli 4. pro-
since od 13.00 do 15.00 v letovském
sále U Kafků. Na přítomné čeká na-
dílka, diskotéka, soutěže a pekelné
tvoření. (Dokončení na straně 4)  (pan)

Celé je to omyl! hlásil
»sebevrah« policii
Řevnice - Po čtyřiatřicetiletém muži
pátrali 17. listopadu společně řev-
ničtí »státní« a černošičtí městští
policisté. „Rozešel se s přítelkyní a
vznikla vážná obava, že by mohl
spáchat sebevraždu,“ uvedl velitel
strážníků Otmar Klimsza.
Muž měl odejít z domu kolem osmé
hodiny ráno i se svým psem do lesů
u Třebotova. „Najít ho přes mobil
nešlo, telefon měl vypnutý. Navíc
jsme se  od jeho přátel dozvěděli, že
jim rozeslal loučící se sms zprávy,“
doplnil Klimsza. Vše ale dopadlo
dobře - pohřešovaný se sám ozval
policii. „Vysvětlil, že je v pořádku,
sebevražedné úmysly nemá a celé je
to velký omyl. Loučil se prý jen z
důvodu, že se bude muset nejspíš
odstěhovat,“ uzavřel strážník s tím,
že pátrací akce byla po čtyřech hodi-
nách ukončena.      (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Hitem dokopné byly tablety - str. 5

* Bludičky pluly ke hřbitovu - str. 9

Karlštejn - Dvě stovky unikátních
historických stejnokrojů jsou na-
těsnány v podkroví karlštejnské
prodejny starožitností. Muzeum
uniforem na začátku »zlaté stez-
ky« provozuje filmový režisér
Milan Muchna.
Proč jste Muzeum uniforem zřídil
právě v Karlštejně?
Proto, že tu v našem společném do-
mě podniká moje manželka. 
Ani ona, ani vy nejste v Karlštejně
náhodou. Kde jste se vy, rodák z Pl-
zeňska, octnul na Berounsku?
V 70. letech jsem koupil chatu v Ha-

lounech a následně se stal jakýmsi
nositelem genia loci Brd i Karlštejn-
ska. To mne totiž okouzlilo. 
A stal jste se lokálním patriotem...
A stal jsem se lokálním patriotem.
Hodně scén z mých filmů jsem natá-
čel v tomto kraji. Ve Vinařicích,
Všeradicích, Halounech, Řevnicích,
Litni, Zadní Třebani...
Ve Vinařicích jste svého času pro-
vozoval stylový hotel Český kras. Za
to také mohl lokální patriotismus?
Vlastně ano. Ve Vinařicích už jsem v
té době měl památkově chráněnou
roubenku. (Dokončení na straně 8)

ZAČAL ADVENT. Oslavy adventu, který začal poslední listopadou neděli, se konaly na různých místech našeho kra-
je. V Karlštejně přivítali císařovnu Elišku. (Viz strany 2, 7, 11 a 13) Foto NN M. FRÝDL

S EXPONÁTY. Milan Muchna ve
svém muzeu.    Foto NN M. FRÝDL

Krajem půjde Mikuláš. A čerti!
NADĚLOVAT SE BUDE NA NÁMĚSTÍCH, V LESE I V JESKYNÍCH

29. listopadu 2016 - 24 (687) Cena výtisku 7 Kč

Starosta Černošic
je politikem roku

Ze své sbírky neprodám nic! Tři dny bych nespal...

Násilníci brutálně zbili
zdravotní sestřičku
Srbsko - Zdravotní sestřička, která
se vracela domů z práce, byla bru-
tálně napadena 15. listopadu odpo-
ledne na nádraží v Srbsku.
NN to potvrdil Bořek Bulíček, ředi-
tel řevnických záchranářů, kteří byli
k zraněné přivoláni. „Zatím  nezná-
mí násilníci ženu přepadli v nádraž-
ním podchodu a sebrali jí kabelku,“
sdělil. „Protože byl útok velmi bru-
tální a útočníci do oběti po povalení
na zem kopali, způsobili jí mnoho
zranění hlavy a hrudníku,“ dodal s
tím, že pacientka byla převezena do
nemocnice v Hořovicích. Událost
vyšetřují policisté.  (mif)

Štěpánek ve stopách
Martiny Navrátilové
Řevnice - Od časů Martiny Navráti-
lové, přes půl století, nevyrostl v
Řevnicích  tak nadějný tenista jako
wimbledonská legenda. Sedmnácti-
letý Antonín Štěpánek je třetím nej-
lepším dorostencem v republikovém
žebříčku. „Mám za sebou tu nejpo-
vedenější sezonu v životě,“ říká ta-
lent, jenž tenisově rostl ve Sport-
clubu Řevnice a dnes hraje v Praze
za klub ČLTK. Štěpánek byl jedním
z tenistů oceněných na výročním
setkání Sportclubu, kde letos ceny
předával známý komentátor Jaromír
Bosák. (Viz strana 16) (šv)
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Dobřichovice - Několik stovek ná-
vštěvníků si nenechalo ujít Ad-
ventní trhy v areálu dobřichovic-
kého zámku. Konaly se sice den
před skutečným začátkem adven-
tu - v sobotu 26. listopadu -, ale
sváteční náladu a atmosféru roz-
hodně nepostrádaly.
Jmelí, adventní věnce, svícny, svaře-
né víno, medovina, trdla... To všech-

no a ještě mnoho dalšího bylo k mání
na nádvoří zámku v Dobřichovicích i
v jeho okolí poslední listopadovou
sobotu. Své zboží sem přijelo nabíd-
nou na sto dvacet stánkařů. 
„V naprosté většině jsou to věci,
které trhovci sami vyrábějí, žádný
šunt nakoupený kdovíkde v tržnici,”
pochvalovala si organizátorka jar-
marku Kristýna Pánková. „Je tu třeba

paní, která dělá krásné dřevěné mis-
ky ze stromů, jež kácí její muž,“ do-
plňovala příklad.
Součástí trhů byla prodejní výstava
betlémů, na děti čekala výtvarná díl-
na i živá zvířata v jesličkách. V pro-
ģamu bylo vystoupení místní ZUŠ,
klauna Roberta, divadla Buchty a
loutky i krojovaných dudáků. Prog-
ram v 17.00 uzavřel velkolepý ohňo-

stroj u řeky. „Už dobrou hodinu před
tím nebylo v areálu zámku k hnutí,
lidí tu bylo obrovské množství,“ do-
dal manžel Pánkové, bývalý starosta
Dobřichovic Michael Pánek.
Večer téhož dne se v dobřichovické
Hale Bios konal jedenadvacátý Mos-
tový ples, na kterém vyhrával vě-
hlasný  Orchestr Karla Vlacha a zaz-
pívala Dasha.         Miloslav FRÝDL

Černošická hala »patří« Věře Čáslavské
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ NÁZVU SE KONALO SPOLEČNĚ S OSLAVOU 17. LISTOPADU

Ve čtvrtek 17. listopadu v podvečer-
ních hodinách byl v Černošicích
slavnostně odhalen název Haly Věry
Čáslavské. Současně si černošičtí
připomněli výročí tohoto významné-
ho dne. Jak v úvodní řeči pronesl
starosta Filip Kořínek, „...důvodem
ke spojení těchto dvou událostí bylo
datum vyjadřující důležitost svobo-
dy, protože boj za svobodu a demo-
kracii byl jednou z důležitých osob-
ních hodnot paní Věry“. 
Akce se zúčastnilo asi 200 lidí, in-
timní atmosféru navodilo setmělé
prostranství před halou, jež bylo až
do odhalení světelného názvu osví-

ceno pouze svíčkami. Ceremoniál
byl zahájen nahrávkou Písně o mé
zemi od Karla Černocha, vzápětí
vystoupil na pódium starosta Filip
Kořínek. Zmínil osobnosti českého
sportovního světa spojené s Černoši-
cemi a pohovořil o Věře Čáslavské.
Na poslední chvíli se kvůli nemoci
ze setkání omluvil Alexandr Károlyi,
ombudsman Českého olympijského
výboru a Věřin dlouholetý přítel.
Namísto jeho proslovu zazněla bá-
seň Miroslava Seiferta VERA 68. 
Po gymnastickém vystoupení spor-
tovců ze Sokola se starosta věnoval
u příležitosti oslavy 17. listopadu

současnému stavu a vývoji naší spo-
lečnosti. V proslovu pracujícím s
metaforou cesty společnosti lidí z
temného údolí na prosluněnou ná-
horní planinu, vyzval k aktivnějšímu
obhajování hodnot demokracie a
svobody, ale také k pomoci a podpo-
ře těm lidem, kteří z dosavadního
vývoje naší společnosti měli menší
prospěch než ti šťastnější a úspěšněj-
ší, a kteří nyní svojí podporou popu-
listických vůdců obracejí celou spo-
lečnost špatným a velmi nebezpeč-
ným směrem.
Věra Čáslavská byla občankou Čer-
nošic od roku 2009 (letos jí zastupi-
telstvem města bylo uděleno i Čest-
né občanství) a v roce 2013 se stala
patronkou projektu výstavby spor-
tovní haly u základní školy v Mok-
ropsech. Halu podpořila nejen svou
účastí na akcích spojených s fundra-
isingem, ale třeba i tím, že se osobně
přimlouvala u ministrů a sportov-
ních funkcionářů. Hala byla za její
přítomnosti slavnostně otevřena na
začátku června letošního roku, a
když Věra Čáslavská na konci srpna
zemřela, jen asi třicet hodin poté

rada města potvrdila, že hala ponese
její jméno. Adéla ČERVENKOVÁ,

Černošice

Advent v Dobřichovicích zahájily trhy, ohňostroj a ples

HALA PANÍ VĚRY. Slavnostní odhalení názvu Haly Věry Čáslavské se v
Černošicích-Mokropsech konalo 17. listopadu.                    Foto Petr KUBÍN

Kořínek je Komunálním politikem roku
Ocenění Komunální politik roku
2016 převzal 22. 11. v nově zrekon-
struovaných prostorách Akademie
veřejného investování Ministerstva
pro místní rozvoj starosta Černošic
Filip Kořínek. Titul získal v katego-

rii Sport a veřejné zdraví za projekt
Sportovní Haly Věry Čáslavské. 
Soutěž Komunální politik roku po-
řádá redakce časopisu Moderní
obec, spolupořadateli jsou Svaz
měst a obcí ČR i Sdružení místních
samospráv ČR. Patronát nad akcí
převzala ministryně pro místní roz-
voj Karla Šlechtová. Vítězové si od-
nesli Dobré srdce – originální skle-
něnou plastiku z českého křišťálu,
kterou vyrobili skláři z Nového Bo-
ru, diplom a šeky na 20 tisíc korun
pro své obce a města. 
Do soutěže jsou přihlašovány zají-
mavé, inspirativní projekty uskuteč-
něné ve městech a obcích, za nimiž
stojí výrazné osobnosti z řad komu-
nálních politiků. S projekty se lze
hlásit do osmi kategorií, z vítězů
jednotlivých kategorií je pak vy-
brán celkový vítěz soutěže, který
získá titul Komunální politik roku
2016. Letos se jím stala starostka
města Kouřim Zuzana Čiháková za
projekt Posilování komunity dobro-
volnickou prací a dárcovstvím, kte-
rý vyhrál kategorii Sociální projekt
roku. Text a foto 
Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice

NA TRZÍCH. Na návštěvníky adventních trhů čekalo sto dvacet stánků, zahráli a zazpívali jim krojovaní dudáci. Foto NN M. FRÝDL

V Klubu přátel Lhotky (u Svinař) za-
čaly výtvarné kurzy - seznámili jsme
se s technikou vitráží dle Tiffanyho. 
Účastníci se naučili, jak z barevných
skel vyřezat potřebné tvary, na brus-
ce je obrousit, olepit měděnou pás-
kou a ocínovat páječkou. Po dvě
listopadové soboty zde vykvetly kvě-
tiny, rozlétli se andělé a vzniklo plno
ojedinělých šperků. Další vitrážové
kurzy budou po novém roce a plánu-
jeme i kurzy cínování, smaltu v píc-
ce či lehaného skla. Text a foto 
Ema BURGETOVÁ, Lhotka



Pracuji s koňmi, ale pomáhají i kozy
ŘEVNIČANKA IDA KUBRICHTOVÁ JE AKREDITOVANOU INSTRUKTORKOU AKTIVIT S VYUŽITÍM KONÍ
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Od listopadu je možné ve Všenorech navštívit
Centrum Mariny Cvětajevové. Významná ruská
básnířka zde na pozvání prezidenta Masaryka,
stejně jako řada dalších ruských emigrantů, žila
po útěku před revolucí v Rusku na začátku 20.
století. Centrum, které najdete v budově obecního
úřadu, je přístupné v otevíracích hodinách vše-
norské knihovny: pondělí 16-19, středa 14-19,
sobota 9-12 hodin. 
Za vznikem Centra v prostorách Informačního
centra Berounka, patřícího ke všenorské knihov-
ně, stojí Galina Vaněčková, literární vědkyně a
autorka knih o Cvětajevové, předsedkyně nyní již
zaniklé Společnosti Mariny Cvětajevové. Bylo
nutno řešit uspořádání malé místnosti. Úspěšně si
s tím poradil ředitel Centra moderního umění
DOX Leoš Válka. Navrhl vkusné a praktické us-
pořádání expozice na pouhých 10 m2. Na vyvýše-
ných policích jsou uloženy knihy, které psala bás-
nířka, jejich překlady, knihy o básnířce, knihy,

které milovala. Na zavěšených panelech se promí-
tá život Cvětajevové od narození do jejího smut-
ného konce. Má zde i svůj psací stůl.
Ve dnech 3. a 5. 11. se konala dvě slavnostní otev-
ření Centra. Bohatý program plný recitace a hud-
by byl zakončen zasazením červené jeřabiny, ob-
líbeného stromu básnířky. Návštěvníci mohli
ochutnat bliny s různou náplní, včetně pravé oře-
chové marmelády. 
Posláním Centra, jehož vznik podpořily nejen vý-
znamné české a zahraniční instituce, ale hlavně
vedení obce Všenory, bude interpretace tvorby
této básnířky i dalších básníků z celého světa.
Centrum je významnou součástí všenorské kni-
hovny, o což se nejvíc zasloužila zdejší dlouhole-
tá knihovnice a kronikářka Alena Sahánková,
která stojí rovněž za vznikem Informačního cent-
ra Berounka. Cvětajevová v roce 1924 pár měsíců
pobývala i v někdejších Dolních Mokropsech.
Simona Kysilková ŠNAJPERKOVÁ, Černošice

Řevnice - Jsou mezi námi jedinci,
kteří jsou tak trochu jiní, nějakým
způsobem vyčnívají z davu a po-
znáte to většinou na »první signál-
ní«. Ida KubRIchtOVÁ, která
žije a působí v Řevnicích, studova-
la veterinární lékařství, ale v polo-
vině studií přestoupila na obor
Zoorehabilitace a asistenční služby
se zvířaty, který absolvala v roce
2013. během studií pracovala jako
osobní asistentka postižených dětí,
po studiích jako pracovní terape-
utka v chráněné kavárně. V roce
2014 absolvovala akreditační kurz
České hiporehabilitační společnos-
ti a je akreditovanou instruktor-
kou aktivit s využitím koní. také
provozovala lesní školku v Praze. 
Ty jsi před časem vymyslela a zalo-
žila neziskovou organizaci Jupiter.
Kdy se zrodila ta myšlenka a co tě k
ní přivedlo?
Myšlenka se zrodila již před lety, kdy
jsem si koupila svého prvního koně a
začala ho připravovat pro hiporeha-
bilitaci. Kupovala jsem mladého, ne-
obsedlého koně, tak mi příprava za-
brala pár let. Mezitím se nabalila  i
další zvířátka a začali jsme naše služ-
by nabízet veřejnosti. Postupem času
jsem zjistila, že spolu s prací na plný
úvazek už všechno nezvládám, takže
jsem se rozhodla naplno věnovat ani-
moterapii, založila Hiporehabilitaci
Jupiter a dala v práci výpověď. Mo-
mentálně se se svými zvířecími kole-

gy snažíme nějak protlouci.
Tvé aktivity ale nesouvisejí jen s Ju-
piterem. Vedeš kroužky s dětmi, kte-
ré učíš, jak se mají starat o veškerá
zvířatka. Je tomu tak?
Koňské kroužky a tábory patří pod
Jupitera, jedná se vlastně o aktivity s
využitím koní pro zdravé děti. Koně
i ostatní zvířátka děti motivují, po-
máhají jim zvýšit sebevědomí, zlep-
šit komunikaci... Snažím se hlavně o
to , aby děti se zvířátky navázaly přá-

telství. Často vidím, že v jezdectví
berou děti koně spíše jako sportovní
náčiní, než jako živého tvora. Proto
děti neučím jezdit, ale věnujeme se
převážně horsemanshipu (přirozené
komunikaci s koňmi).
Jaké všechny čtvernožce, či dvou-
nožce máš? Vím, že ses ujala zubo-
žených slepic, které by zřejmě přišly
do psích nebo kočičích konzerv...
Pracuji převážně se svými třemi koň-
mi. Na kroužkách pomáhají i kozy

Julie a Amálka, které používám i pro
terapii postižených, když mají ze za-
čátku z koní strach. Doma mám bez-
srstého kocoura Pleška, s nímž spo-
lupracuji v případě, že děti trpí aler-
gií. Mám i pejska, ale ten je spíše lo-
vecký, než canisterapeutický.
Slepice jsou vykoupené z velkocho-
vu, kde jednou ročně pravidelně vše
živé likvidují.Vzhledem k tomu, že
slepice se mohou dožít až deseti let,
neviděla jsem důvod, proč nedat do-
mov pár holkám z »koncentráku«.
Zatím tedy moc nesnášejí, ale říkám,
že mají po roce právo na dovolenou.
I s nimi děti rády pracují a naše sle-
pičky jsou rády za každé pohlazení.
Je možné se takto uživit, nebo má
tvoje neziskovka nějakou podporu.
A nebo by se ti nějaká podpora hodi-
la třeba v podobně odporně bohaté-
ho milionáře, který by chtěl podpořit
tuto bohulibou činnost?
Naplno se Jupiterovi věnuji až letos
od září. Zatím se jentaktak protlou-
káme, ale věřím, že časem klientela
přibude. Odporně bohatých milioná-
řů, kteří podporují bohulibou čin-
nost, ovšem není nikdy dost...
Plánuješ ještě nějaké další aktivity
přidat ?
Plánuji rozšířit naše aktivity  o hipo-
terapii, takže momentálně sháníme
nadšeného fyzioterapeuta. Bohužel
je v Čechách hipoterapie finančně
velmi podhodnocena. Orientační ce-
na dvacetiminutové lekce je asi 200
korun, ale její reálná hodnota je ně-
kolikanásobně vyšší. Vím, že 200 Kč
za 20 minut je dost velká suma. Lidé
si ale neuvědomují, že na takovou
lekci je potřeba jeden fyzioterapeut,
jeden  cvičitel koní pro hipoterapii a
k tomu speciálně vycvičený kůň.
Takže sehnat fyzioterapeuta není
vždy jednoduché.
Jaké máš vlastně plány do budouc-
na, nebo nějaké sny týkající se ve-
řejně prospěšných činností?
Můj sen je vybudovat socioterapeu-
tickou farmu, kde mimo animoterapií
budou chráněná pracovní místa pro
osoby se zdravotním postižením.
Mnoho postižených lidí se zvířaty
pracuje moc rádo a těchto pracov-
ních příležitostí je na trhu práce vel-
mi málo. Zároveň si myslím, že prá-
ce v přírodě a na čerstvém vzduchu
je pro nás všechny zdravější.

helena PELIKÁNOVÁ

Ve Všenorech bylo otevřeno Centrum Mariny Cvětajevové
VÝZNAMNÁ BÁSNÍŘKA UTEKLA Z RUSKA PŘED REVOLUCÍ A ŽILA U BEROUNKY

NA KONI. Ida Kubrichtová v sedle. Foto ARCHIV

Ida Kubrichtová se věnuje hiporeha-
bilitaci. Foto ARCHIV

ZAHRÁL STIVÍN. Otevření všenorského Centra
M. Cvětajevové se zúčastnil také flétnista Jiří Sti-
vín. Foto Simona ŠNAJPERKOVÁ
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Krajem bude chodit Mikuláš. A čerti!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

K tanci zahraje a odpolednem prove-
de DJ Olda Burda. Dospělí zaplatí
50 korun, pro děti je vstup zdarma.  
Mikuláš s anděly a čerty se zabydlí i
v Koněpruských jeskyních, a to od
29. listopadu do 6. prosince. Tam
jsou ovšem nutné rezervace, a to te-
lefonicky na pokladně jeskyní. Cena
vstupu za každou osobu, tedy děti i
doprovod, je 100 korun. 
Na pekelském ohni opékat buřty a
ochutnat andělsky lahodné nápoje
budou moci děti i rodiče na Miku-
lášském buřtování v Řevnicích. Po-
řádá je kavárna Modrý domeček a
Salón Klementýna 1. 12. od 16 do 19
hodin. Koná se na prostranství mezi

Modrým domečkem a salónem. Mi-
kuláš se postará o to, aby nikdo neo-
dešel s prázdnou.  O čtyři dny pozdě-
ji, 5. 12. pořádá Mikulášskou nadíl-
ku Řevnická deska. Na náměstí v
Řevnicích začíná v 17.00 hodin. 
Tradiční Mikulášské trhy se na ná-
městí Centra Vráž v Černošicích ko-
nají 3. 12. od 10.00 do 18.00. „Celý
den bude k vidění betlém se živými
zvířaty, k dispozici bude mikulášská
dílnička s Klárou Fojtů i předení na
kolovrátku a tkalcovském stavu s
Ditou Šmídovou,“ zve organizátorka

trhů Kristýna Pánková. Na náměstí
předvedou žonglérské umění obří
pieroti ze skupiny Chůdadlo, zazpí-
vá Chorálek Černošice, Pavel Hokr a
Vendula Savincová mají připravené
písničky pro děti. V městském sále
bude k vidění Vánoční pohádka Glo-
ria v podání Divadla v kufru. 
„Uvidíte i taneční vystoupení zumby
pod vedením Venduly Kořínkové a
za doprovodu pěveckého sboru Mi-
fun přijde obří Mikuláš, Čert a An-
děl, kteří rozsvítí vánoční strome-
ček. Závěrem se náměstí rozzáří dí-

ky ohňové show,“ uzavírá Pánková.
Den nato, 4. 12., se v Černošicích
uskuteční Setkání s Mikulášem. V
Clubu Kino si děti od 16.00 budou
moci zdobit perníčky, nafouknout si
bubliny a zúčastnit se nejrůznějších
soutěží. Čeká je i rozdělování dárků. 

Pavla noVáČKoVá, (vš, mif)

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
30. 11. 20.00 NORMÁLNÍ AUTISTIC-
KÝ FILM
2. 12. 17.30 ODVÁŽNÁ VAIANA
2. 12. - 3. 12., 9. 12. 17.30 (2. 12. 20.00)
ANDĚL PÁNĚ 2
3. 12. 15.30 LICHOŽROUTI
3. 12. 20.00 HACKAW RIDGE
7. 12. 20.00 TONI ERDMANN
9. 12. 20.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA
A KDE JE NAJÍT
10. 12. - 11. 12. 20.00 (Ne 18.00) PŘES
PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKAT SE SNĚ-
HU (divadlo)

KINO LITEŇ
9. 12. 19.00 ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
29. 11. 15.30 HLEDÁ SE DORY
29. 11. 17.30 UČITELKA
29. 11. 20.00 MUŽ JMÉNEM OVE
30. 11. 17.30 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
30. 11. 20.30 20.00 HOLOGRAM PRO
KRÁLE
1. a 6. 12. 17.30 POHÁDKY PRO EMU
1. 12., 3. 12., 7. 12., 11. 12. 17.30 (Čt
20.00, Ne 18.30) FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT (Po+So 3D)
2. 12. - 4. 12., 9. 12., 11. 12. 15.30 (Pá
17.30) ANDĚL PÁNĚ 2
2. 12. 20.00 SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
3. 12. 20.30 PŘÍCHOZÍ
4. 12. a 8. 12. 18.30 (Čt 15.30) BEZVA
ŽENSKÁ NA KRKU
5. 12., 7. 12., 12. 12., 14. 12. 13.45 AŽ
NA SEVERNÍ PÓL
6. 12. 20.00 BRATŘÍČEK KAREL
7. 12. a 13. 12. 20.30 (Út 17.30) AME-
RICKÁ IDYLA
8. 12., 10. 12. a 14. 12. 18.30 (So 20.00,
St 17.30) PAŘBA O VÁNOCÍCH
9. 12. a 12. 12. 20.00 (Po 18.30) UN-
DERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
10. 12. 15.30 LICHOŽROUTI
10. 12. 17.30 INSTALATÉR Z TUCH-
LOVIC

KINO RADOTÍN
29. 11. 17.00 THE BEATLES: EIGHT
DAYS A WEEK - THE TOURING
YEARS
29. 11. 19.30 SIERANEVADA
30. 11. 17.30 EGON SCHIELE
30. 11. a 6. 12. 20.00 (Út 17.30)
PŘÍCHOZÍ
1. 12. a 13. 12. 17.30 HOLOGRAM PRO
KRÁLE
1. 12. 20.00 MLHA V SRPNU
2. a 3. 12. 17.30 (So 15.30) ODVÁŽNÁ
VAIANA: LEGENDA O KONCI
SVĚTA 3D
2. 12. 20.00 TŘI HVĚZDY V MNICHO-
VĚ (záznam koncertu)
3. 12. a 10. 12. 17.30 FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
3. 12. a 7. 12. 20.00 NOČNÍ ZVÍŘATA
6. 12. a 14. 12. 20.00 (St 17.30) ZAČÍT
ZNOVU
7. 12. 17.30 ČERVENÁ ŽELVA
8. 12. a 13. 12. 17.30 (Út 20.00) KAME-
NY BOLESTI

Po místních souborech zahrají Romové
Řevice - Nakoupit vánoční dárky a nasát adventní atmosféru mohou návš-
těvníci již tradičního Adventního trhu v Řevnicích. Koná se v sobotu 3. pro-
since od 9. hodiny ranní na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Opět budete mít možnost zakoupit vánoční dárky a dekorace, občerstvit se
a setkat se s přáteli. „V kulturním programu vystoupí osvědčená tělesa, tedy
místní soubory, o finále se postará výjimečný Live Band Milana Kroky,“
uvedla pořadatelka Veronika Stará s tím, že toto uskupení představuje to
nejlepší ze současné romské muziky. K předvánoční atmosféře přispěje i
nedaleké místní kino, které tento den promítá od 15. 30 oblíbené Licho-
žrouty a od 17.30 novinku z dílny Jiřího Stracha Anděl Páně 2. (pan)

V úterý 20. prosince pořádají Školy
Hlásek společně s mnoha dalšími
muzikanty vánoční benefiční kon-
cert v kostele svatého Václava ve
Všenorech.
Od 18.00 hodin zahrají Miroslav
Laštovka i Marek Huber  na trubky
a Jan Polívka na varhany, zazpívají
Dětské sbory školy Hlásek, SVČ
Všenory a Mifun, sbor učitelů a přá-
tel Hlásku BezHlásek. Zazní české a

mezinárodní vánoční písně. Výtěžek
koncertu bude věnován na náklad-
nou rehabilitaci žáků Mateřské ško-
ly Hlásek - Anežky a Štěpánka. Ce-
na vstupenek, které si můžete koupit
v MŠ Hlásek Hlásná Třebaň, nebo
přímo na koncertě, je 120 korun. Za-
mluvit si je lze na e-mailu lu-
cie.frankova@skolyhlasek.cz. 

Veronika VACuLoVIČoVá,
Hlásná Třebaň

Tipy NN
* Komedii Zase ta sborovna sehraje
divadlo Pavla Trávníčka 1. 12. od
19.30 v Clubu Kino Čenošice.    (vš)
* Loutkové divadlo s Jeremiášem
Polcarem uvede 3. 12. od 10.00 v
Dobřichovickém domku představení
Kašpárkovy Vánoce. (ak)
* Mikulášská nadílka se koná 3.
12. od 16.30 v klubu U Emy ve
Lhotce. Od 20.00 tamtéž zahrají
Lucien Holmes a Foul Tip.        (ebu)
* Festival hudebních skupin Gym-
názia Radotín GOPFEST se usku-
teční 3. 12. v Clubu Kino Černošice.
Kapely Go Ahead, Make My Day,
Monika Pavlačová, Monkex Estate,
Nolem a Wosa rozjedou svá hudeb-
ní představení v 18 hodin.            (vš)
* Vánoční koncert pořádá řevnická
dětská muzika Notičky 4. 12. v
pražském kostele sv. Šimona a Judy.
Od 18.00 představí kromě tradič-
ních koled nové pásmo zhudebně-
ných básní Jaroslava Seiferta.   (pn)
* Skupiny Zuby Nehty, Iritující Pý-
chora a Klika zahrají na společném
koncertě 9. 12. od 19.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Výběr z textů Jana Skácela  bu-
dou 9. 12. od 19.30 v budově OÚ
Všenory recitovat Hana Kofránková
a Josef Somr, zhudebnělé verše
uvede Jiří Šlupka Svěrák.          (sah) 
* Hudební projekt Furious Freaks
bude hostem setkání Bass Černoši-
ce, které pořádají djs z černošického
DUNENI.cz 10. 12. od 19.00 v Clu-
bu Kino Černošice. (vš)
* Komedii Přes přísný zákaz dotýká
se sněhu uvede Divadelní studio
Řevnice v režii Iva Tamchyny v
místním kině 10. 12. od 20 hodin a
11. 12. od 17 hodin.  (pan)
* Adventní odpoledne s hudbou,
zpěvem a tancem nazvané Tradice
společně hostí 11. 12. od 14.00 spo-
lečenský sál Zelený ostrov v Dobři-
chovicích. Domácí cukroví je vítá-
no. Andrea KudrnoVá
* na Vánoční koncerty zve ZUŠ
Řevnice 12. 12. od 18.00 do MěKS
Mníšek pod Brdy a 13. 12. od 18.00
do řevnického Zámečku.            (pef)
* Vánoční koncert retro šlágrů ze
světa i z tuzemska v podání skupiny
Hudební Hollywood můžete navští-
vit 12. 12. od 19.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Vánoční posezení aneb Vánoční
akademie dětí se koná 18. 12. od
14.00 ve Společenském domě v
Zadní Třebani. S vánočním pásmem
vystoupí děti z mateřské i základní
školy, zazpívá Třebasbor.           (pef)
* Výstava betlémů je k vidění do
23. 12. každý víkend od 10.00 do
18.00 v Pensionu U Barona Prášila
Ořech. Vstupné 50/40 korun.     (vlg)
* Výstava 20 let dobřichovického
mostu ve fotografiích a plánech je v
zámku Dobřichovice přístupná do
31. 12. Andrea KudrnoVá
* Vánoční výstavu Betlémy můžete
v Muzeu Českého krasu Beroun
zhlédnout do 8. 1. (pez)

Křest audio verze knihy Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka se usku-
tečnil 24. listopadu v řevnickém kině. Sešlo se 150 dětí a jejich trpělivých
rodičů. Nejprve na všechny čekalo 13 pohrátkových stanovišť rozmístě-
ných v členitých prostorách kina, kde děti plnily různorodé úkoly - tvoři-
vé, pohybové i takové, kde musely překonat samy sebe. Po pohrátkové hře
se hosté usadili v sále kina, kde byly AudioPohrátky pokřtěny - netradič-
ně, opravdovým guatemalským kakaem. Výtěžek z tohoto happeningu, res-
pektive ze startovného a z občerstvení na komunitním stole, půjde na pro-
jekt Ireny De Lave Love for Guatemala, který se mimo jiné snaží shánět fi-
nanční podporu na vzdělání guatemalských dívek. Částka, která se na křtu
AudioPohrátek vybrala, pokryje náklady na roční školné pro 5 holčiček z
Guatemaly! Velký dík patří všem zúčastněným. Je skvělé, že děti z Pobe-
rouní svou hrou pomohly jiným dětem, které to opravdu potřebují. Nejen
AudioPohrátkám, ale i nám všem na závěr křtu pavouček Vincek popřál 6
důležitých hodnot, které je potřeba ctít: lásku, pravdu, radost, naslouchá-
ní, respekt a odvahu. A pak už byl čas pořádně si zatančit na hudbu kape-
ly Running Sushi. Foto ARCHIV Pavla Soletka KRÁTKÁ, Lety 

Koncert pro Anežku a Štěpánka
ŠKOLY HLÁSEK POŘÁDAJÍ BENEFIČNÍ AKCI

Místní děti pomohou guatemalským dívkám
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Všeradův kurýr

V sobotu 26. listopadu v podvečer-
ních hodinách se v prostorách Zá-
meckého dvora Všeradice uskuteč-
nilo tradiční rozsvícení vánočního

stromu. Akci zahájil majitel zámec-
kého dvora Bohumil Stibal, přivítal
všechny přítomné milým slovem a
přáním příjemně prožitých vánoč-

ních svátků. Samotné rozsvícení vá-
nočního stromu odpočítaly děti z
Mateřské školy Vše-radice a násled-
ně zazpívaly nejznámější české ko-
ledy. Program pokračoval půlhodi-
novým vystoupením staropražské
kapely Třehusk, která zahrála jak
vánoční písně známé, tak i několik
stylových, ze staré Prahy. Na přání
diváků pak ještě přidala populární
Tichou noc. Na závěr jsme přivítali
vánoční světlo s představením sboru
Světlušky ze Tmaně. Všechny vy-
stupující děti byly obdarovány slad-
kou odměnou - v restauraci byla pro
ně i další hosty připravena čokolá-
dová fontána. Děkujeme návštěvní-
kům, kteří se zúčastnili a budeme se
těšit na setkání v příštím roce.        

Barbora PISKÁČKOVÁ,
Vinařice

Ve dvoře rozsvítili vánoční strom 
VYSTUPUJÍCÍ DĚTI BYLY ODMĚNĚNY ČOKOLÁDOU Z FONTÁNY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 24/2016 (216)

PŘIJELI Z TMANĚ. Vánoční příběh odehrály pod všeradickým stromem děti z tmaňského sboru Světlušky. Foto NN M. FRÝDL

Hitem dokopné bylo neřízené hraní na tabletech a telefonech

V galerii vystavují obrázky dětí z Chorvatska

Z podbrdského kraje
* adventní jarmark se koná 3. 12.
od 10.00 na Tyršově náměstí v Hos-
tomicích. Vyhrávat bude kapela Tře-
husk, vpodvečer přijde Mikuláš, an-
dělé a čerti s nadílkou pro nejmenší,
zazpíváme si koledy...                   (viš)
* Mikulášské odpoledne se bude
konat 3. 12. od 15.00 ve Velkém
Chlumci. Na programu jsou soutěže
pro děti, výroba vánočních dárků z
papíru a Mikulášská nadílka. O tý-
den později, 10. 12., se od 17.00 ko-
ná rozsvícení vánočního stromu na za-
hradě OÚ ve Velkém Chlumci. (pan)
* K požáru komína do Nesvačil vy-
jeli 17. 11. navečer profesionální ha-
siči z Řevnic i jejich dobrovolní ko-
legové z Litně. Hasiči v dýchací
technice vybrali hořící materiál z
kotle, srazili hořící saze pomocí su-
chého štěrku a následně je vybrali z
komína. Po likvidaci požáru, který
se obešel beze škody, bylo místo pře-
dáno majitelce.      Pavel VInTera

Středeční podvečer 16. 11. patřil
malým všeradickým fotbalistům.
Spolu s rodiči jsme se sešli v Zá-
meckém dvoře, kde jsme uspořádali
dokopnou, čili zakončení sezony.
Jelikož venku pršelo, hitem se stalo
neřízené hraní na tabletech a telefo-
nech. Z elektronického opojení klu-
ky vytrhla jen debata s Jirkou Ja-
nuškou, který hraje za 1. FK Příb-
ram a jezdí na stáže do anglického
velkoklubu Aston Villa. Kluci hltali
každé slovo a poté se osmělili i k
otázkám. Jako poděkování za sezo-
nu dostali holky a kluci z přípravky
diplom a týmový baťůžek s číslem.
Následovalo losování kopaček od
Jirky dle čísla baťůžku. Vylosováno
bylo číslo 10, a tak si novou obuv

domů odnesl Tomík Anděl. Po úžas-
ných hamburgerech a mísách řízků
následovala čokoládová fontána i
láhve dětského šampaňského. Tolik
čokoládových úsměvů (a mikin i tri-
ček) jsem nikdy neviděla. Za nás,
trenéry, děkujeme všem holkám a
klukům za perfektní sezonu. Díky i
rodičům, kteří je vozí na tréninky a
zápasy. Letos se nám podařilo získat
dotace od MŠMT i Středočeského
kraje. Pořídili jsme za ně spoustu
tréninkového nářadí, šusťákové sou-
pravy a poplatili startovné na turna-
jích i nájmy za tělocvičny. Dou-
fáme, že se nám další finance poda-
ří získat i na následující roky. 
Už máme za sebou první »zimní«
turnaj. V sobotu 26. 11. se sešla star-

ší přípravka ve Stochově... Za sou-
peře nám byly Most, Ústí n/L, Lito-
měřice, K.Vary a Cheb. Naši kluci

neudělali ostudu. Porazili jsme
Cheb i Litoměřice, s Karlovými Va-
ry jme ztratili vyhraný zápas a po re-
míze si domů odvezli pohár za třetí
místo. Náš druhý tým sice skončil
poslední, ale jen díky skóre. 
Na stejném místě se v neděli odehrál
turnaj mladších přípravek. Bohužel
jsme neměli komplet sestavu, hlav-
ně nás poznamenala absence bran-
káře. Kluci se na tomto postu muse-
li stále střídat. I tak odehráli nejlep-
ší zápasy za poslední dobu. Všichni
hráli s chutí, bojovali a zápas od zá-
pasu se zlepšovali. Nakonec jsme
»urvali« 7 místo z 8 týmů. Letos nás
čekají ještě turnaje v Černošicích a v
Berouně.          Lucie BOxanOVÁ,

FK Všeradice
Autogramiáda fotbalisty Jiřího Ja-
nušky.       Foto Lucie BOXANOVÁ

Krajanský svaz Čechů sídlící v
Chorvatsku, ve městě Daruvar, nav-
štívili v polovině listopadu zástupci

Zámeckého dvora ve Všeradicích.
Účelem návštěvy bylo vyzvednutí
obrazů z galerie M. D. Rettigové,
jež jsme svazu zapůjčili na výstavu.
Zároveň jsme si odvezli práce dětí z
české základní školy J. A. Komen-
ského v Daruvaru i ze ZŠ v nedale-
kých Dolanech. Obrázky na téma
Vánoce v Chorvatsku jsou od 26.
11. k vidění v přízemí v galerii M.
D. Rettigové. Přijďte se naladit na
vánoční atmosféru!           Text a foto

Barbora PISKÁČKOVÁ,
Vinařice
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Začal advent a s ním nastala karlš-
tejnskému Muzeum betlémů nejvý-
raznější část roku. Připravený máme

bohatý program. V době adventních
víkendů budou ozvláštněna sklepení,
která budou nasvícená svíčkami. Ná-
vštěvníci si budou moci vyzkoušet
zdobení skleněných ozdob klasickou
sklářskou technikou. O víkendech a
následně i o vánočních svátcích bude
pro příchozí otevřena Hravá dílnič-
ka. Zde si návštěvníci za přítomnos-
ti lektorů vyzkouší moderní i tradič-
ní kreativní techniky - práci s vizo-
vickým těstem, zdobení perníčků,
vytváření bylinkových andělů...
Všechny techniky si lze vyzkoušet
nebo jen přihlížet a hledat inspiraci
pro vlastní tvoření. Kompletní pro-
gram Hravé dílničky lze najít na we-
bových stránkách muzea. 
Již tradiční je výstava Betlémy k na-

kousnutí, kde vystavujeme perníko-
vé betlémy. Nemáme to na 100% po-
tvrzené, ale zdá se, že se jedná o nej-
déle trvající výstavu perníkových
betlémů v ČR; letos to bude 21 let,
co jsme poprvé v adventu vystavili
voňavé perníčky. Potěšitelné je, že
se v průběhu let zvýšil počet vysta-
vovatelek z okolí, takže většina bet-
lémů je místní provenience. Letos se
nám ovšem podařilo připravit na této
výstavě pro návštěvníky opravdový
unikát. Alena Lísalová se nechala in-
spirovat 700. výročím narození Kar-
la IV. a na ploše 100x100 cm zhoto-
vila perníkový betlém s dominantou
hradu Karlštejna. Výsledný dojem z
betlému je ohromující - betlému vé-
vodí monumentální Velká věž hradu

Karlštejna i jeho hradby, na jeho vý-
robu se spotřebovalo sedm kilogra-
mů perníkového těsta. Zatím se nám
daří udržet betlém neokousaný od
zoubků malých návštěvníků a doufá-
me, že to tak zůstane alespoň do vá-
nočních svátků. 
Letošní rok byl pro Muzeum betlé-
mů hodně hektický, za provozu se
odbývala rekonstrukce velké části
zázemí, částečně se obměňovala ta-
ké expozice. Rádi bychom všemi no-
vinkami potěšili zejména naše stálé
příznivce, kteří se k nám pravidelně
vracejí a svými opakovanými návš-
těvami nám umožňují dále šířit
kouzlo starých českých betlémů.

Romana TREŠLOVÁ,
Muzeum betlémů Karlštejn

Krátce z Karlštejna
* Svoji druhou knihu nazvanou
Povídky ke kávě aneb Jak přežít (v)
manželství a zachovat si zdravý žen-
ský rozum pokřtí 30. 11. v Muzeu
Českého krasu Beroun bývalá ředi-
telka školky v Karlštejně Hana Hra-
báková. Od 17.00 zahraje staropraž-
ská kapela Třehusk.                     (mif)
* Karlštejnské čertovské putování
se koná 2. 12. od 9 do 12.00. Děti na
cestě od budovy úřadu městyse k
hotelu Mlýn čeká sedm zastavení a
na konci samotný vládce pekel. Čer-
tovské masky účastníků vítány, in-
formace na 725 482 037. (ek)
* Tři sta dětí ze škol a školek v
okolí se přihlásilo na IV. ročník
Karlštejnské Andělské cesty, kterou
si budou moci projít 8. 12. od 8.30
do 13.00. Na trase od mostu k hra-
du poseté anděly budou plnit nebes-
ké úkoly. Info na: 725 482 037.  (ek)

Královský advent
pokračuje 18. prosince
Program na náměstí v Karlštejně

12.00 – FOTR A KOLEKTIV
- hudba starých časů
13.00 – DOMEČEK
- vystoupení dětí z Karlštejna
13.15 – SHŠ ALOTRIUM
- šermíři z Černošic
13.40 – ČENKOMOR
- hudební skupina z Čenkova
14.30 – TŘEHUSK
- staropražská kapela 
15.20 – SHŠ REGINLEIF
- šermíři z Černošic
15.45 – ŽIVÝ BETLÉM
16.00 – KRÁLOVNA ELIŠKA
- přivítání průvodu, naražení
soudku s karlštejnským pivem 
- Pavel ZEDNÍČEK
- Pavel VÍTEK 
- ohnivé kejkle metačů ohně 

Období kolem svatého Martina je odedávna časem ho-
dování. Na polích, v sadech i vinicích skončily práce,
chasa se sešla k slavnosti, na níž se pekly husy a ochut-
návalo mladé víno. Tradice zapustila kořeny i v Karlš-
tejně. Již poněkolikáté se letos konala slavnost Svato-
martinského vína v restauraci U Janů. Hospoda praska-
la ve švech a my se hned vrhli k Richardu Kolkovi, jenž
nabízel 50 druhů vzorků asi od 35 vinařů. Hospoda hu-
čela, ale jak se začala nosit jatýrka a husy, vše ztichlo -
bylo slyšet jen pomlaskávání, lehké údery příborů a cin-
kání skleniček. Děvčata lítala s talíři jako divá, stále je
provázely hladové oči. A jaká byla radost, když koneč-
ně dorazila s plnými talíři. Husy byly suprově vypečené,
měkounké, zelí jakbysmet. Vína se mi podařilo ochutnat
9 druhů. Byly báječné, ale nakonec jsem skončila u
Veltlinského červeného raného od Vinařství Omasta. Vý-
tečné vínečko. Kolem 15.00 spustila cimbálová muzika;
to se to popíjelo! Naše parta pak přešla do tzv. Skleníku
a při kytarách, banju, harmonice i ukulele pokračovala v
ochutnávání mladých vín až do rána. Ať žijí Svatomar-
tinské slavnosti!        Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Když se začaly nosit husy, hospoda ztichla...

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     12/2016 (59)                

ZPÍVALY U STROMEČKU. Zlatým hřebem prvního dne Karlštejnského královského adventu bylo 27. 11. vystoupení
dětí z místní školy, které zatančily a zazpívaly při rozsvěcování stromku na náměstí.  Foto NN M. FRÝDL

UNIKÁT. Perníkový betlém s hra-
dem.         Foto Romana TREŠLOVÁ

Letošní novinka? Perníkový betlém s hradem
KARLŠTEJNSKÉ MUZEUM BETLÉMŮ NACHYSTALO NA ZÁVĚR ROKU BOHATÝ PROGRAM

Karlštejnský zpravodaj

UŽ SE TO NESE. Jedna z hlavních atrakcí karlštejnské
slavnosti Svatomartinského vína  - dozlatova vypečené
husy. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Byla na zbourání a nikdo neměl pení-
ze, aby ji dal dohromady. Tak jsem ji
koupil a zachránil. Proti roubence
stojí hospoda, kde jsem točil film
Matěji, proč tě holky nechtějí. Všich-
ni sousedi, všichni ti místní dobří
rodáci za mnou chodili, abych něco
udělal i pro tu hospodu, že chátrá.
Tak vznikl hotel Český kras. Měli
jsme ho asi deset let, pak jsme ho
prodali a šli do Karlštejna.
Hotel je teď zavřený, v zuboženém
stavu. Není vám to líto?
Je mi to hluboce líto! Alespoň ta rou-
benka, že se zachovala. Na Vinařice
vzpomínáme moc rádi...
Když jste prodali hotel, pořídili jste
si prodejnu se starožitnostmi v
Karlštejně, ke které časem přibylo i
muzeum. Proč právě uniforem?
Já mám k těmto věcem vztah, sbírám
je dejme tomu už třicet let. Přivedla
mne k tomu taková ta nostalgie první
republiky a filmy z této doby, které
mám rád. Frič, Oldřich Nový, Vlasta
Burián… Jsem sběratelem starých
šelakových desek, mám třeba komp-
letního R. A. Dvorského. Postupně
jsem si v podkroví vybudoval malou
Československou republiku. Součás-
tí expozice jsou i reklamní cedule,
tiskoviny, dobové fotografie zná-
mých herců a hereček, odznaky, řády
s udělovacími dekrety...
A uniformy...
Ty hlavně. Ke koloritu první republi-
ky patří zcela nepochybně.
Pamatujete si ještě, který exponát

jste měl ve sbírce jako vůbec první?
Určitě. Byla to vojenská čepice mého
otce. Tatínek byl důstojník za první
republiky, dědeček zase za Rakous-
ka-Uherska. 
Jaké uniformy jsou součástí sbírky?
Snažím se, aby tam byly pokud mož-
no všechny ty důležité, uniformy
všech složek od roku 1916, kdy vz-
nikla československá armáda. Ruské,
francouzské i italské legie, první uni-
formy, kterým se říká kolkované,
protože přecházely z uniforem ra-
kousko-uherských, prvorepublikové,
válečné. Mám ale také uniformy po-
licejní, střelecké gardy, selské jízdy,
samozřejmě také zahraniční…
Kolik jich máte?
Kolem dvou stovek.
Všchno originály?
Všechno originály.

Na kterou jste nejvíce hrdý, která je
nejvzácnější?
Cenově to nevím, ale sběratelsky je
to uniforma podplukovníka prvore-
publikové československé armády se
všemi řády, kterou jsem koupil asi
před osmi lety na Slovensku.
Jak exponáty objevujete a jak je ná-
sledně získáváte?
Od sběratelů, na burzách, prostřed-
nictvím inzerce, internetu... Věnuji
se tomu a využívám různých mož-
ností.  Nejen u nás, ale i v Rakousku,
Itálii či Německu. Nedá se samozřej-
mě kupovat zajíc v pytli, musíte uni-
formu vidět, zda je skutečně původní
a v jakém je stavu. Jinými slovy –
musíte tomu rozumět.
Na kolik taková uniforma vyjde?
To je různé. Teď tady mám například
dopis od pána, který mi nabízí sako

tzv. kolkované uniformy. Píše, že by
za ně chtěl tisíc eur.
Určitě se najdou naopak lidé, kteří
by rádi něco koupili od vás. Prodal
byste? Prodal jste?
Jistojistě ne! Ještě jsem nic neprodal,
to bych byl blázen. Pak bych toho
litoval a tři dny bych nespal. Možná,
že kdybych byl o hladu a celá rodina
hladověla, pak bych prodal, ale v
současné době o tom vůbec nepře-
mýšlím. Mám k těm věcem stejný
vztah, jako ke svým filmům.
Když jste zmínil své filmy, který z
nich máte nejraději?
Devět kruhů pekla. A vidíte, nejnav-
štěvovanější, zrovna nedávno mně to
volali, je Únos Moravanky. Ten já
dávám možná až na poslední místo.
Kolik lidí si muzeum za sezonu pro-
hlédne?
Řádově stovky. Nemáme žádnou vel-
kou reklamu, návštěvníci - tuzemští i
zahraniční - k nám zavítají spíš ná-
hodně, když jdou kolem. 
Co se jim nejvíc líbí?
Jak komu. Ten, kdo má nějakou sbě-
ratelskou erudici, obdivuje věci, kte-
ré by »normální« člověk nejen neo-
cenil, ale ani nepostřehl. Vyznamená-
ní, součásti uniforem, které jsou dnes
už velice těžko dostupné. Většina lidí
je udivena tím, jak dokonalé a krásné
uniformy Češi za první republiky
měli. S tím se setkávám pořád. 
Jaké máte s muzeem plány?
Současné muzeum je velmi stísněné.
I když to jistě má svou atmosféru,
myslím, že by si expozice zasloužila
velké prostory, velkou výstavu. Já
bych velice rád našel někoho, kdo by
v tomto byl schopnější a dokázal po-
dobné prostory najít, aby ty vpravdě
skvosty mohlo vidět více lidí. A byl
bych rád, kdyby to zase bylo tady v
tom kraji, na Berounsku.
Začal advent, lidé navštěvují muzea
vice, než jindy. Jak, kdy máte otev-
řeno vy?
Pořád. Když tady lidé zaklepou na
okno a já uvidím, že mají zájem,
určitě jim neřeknu, aby se obrátili a
šli jinam. Miloslav FRÝDL

Neprodám nic! Tři dny bych nespal...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Nečekaně úspěšný podzim mají za
sebou fotbalisté Karlštejna. Po po-
stupu do okresního přeboru se neza-
lekli kvalitnějších soupeřů a od prv-
ního kola sbírali body. Nováček sou-
těže má zpravidla cíl vyhnout se se-
stupovým příčkám. Karlštejnští si
ale počínali velmi odvážně, navázali
na sérii neporazitelnosti ze 3. třídy,
kterou prodloužili až na 34 zápasů,
což jim po šestém kole dokonce vy-
neslo vedení v okrese! Muselo se
však počítat i s porážkami, které sa-
mozřejmě přišly. Z těch se ovšem
borci z podhradí oklepali, což doku-
mentuje vítězství nad tehdy první
Tlusticí. Výsledkem je tak konečné
3. místo po podzimní části, s pouhý-
mi třemi body ztráty na prvního. 
Uplynulý podzim podrobněji zhod-
notil kapitán týmu Jiří Šperl: „Mys-
lím, že můžeme být s podzimní částí
spokojeni. Jako nováček jsme uhráli
velmi slušných 24 bodů a i díky vel-
ké vyrovnanosti se držíme na dostřel
nejvyšším příčkám. Zároveň si ale
uvědomujeme, že ani soupeři pod
námi příliš nezaostávají, a tak je vše

stále otevřené. Spokojeni můžeme
být především se zápasy, ve kterých
jsme zvítězili a podali v nich kvalit-
ní výkon. Mám teď na mysli domácí
utkání s Broumy či Tlusticí. Naopak
debakly s rezervami Hořovicka a
Králova Dvora nás určitě těšit nemo-
hou, i když sportovně musíme uznat,
že tito soupeři byli nad naše síly a

potkali jsme se s nimi zrovna v době,
kdy naše forma nebyla bůhvíjaká.
Jediný zápas, z něhož jsme měli vy-
těžit víc, byl ten s berounským béč-
kem. Určitě jsme měli na to, aby-
chom uhráli minimálně bod... Je tře-
ba zmínit i prozatimní úspěšné taže-
ní v poháru, kde jsme již pronikli do
jarního semifinále. Za podzimní část

chci poděkovat celému týmu včetně
vedení a trenérů, protože si myslím,
že jsme se s tím všichni popasovali
se ctí a budeme tak moci do jarní
části vstoupit se vztyčenou hlavou i s
vědomím, že se na okresní úrovni ur-
čitě neztrácíme. Děkujeme i fanouš-
kům, kteří nás podporovali. Věřím,
že je ani v jarní části nezklameme.“

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Mikuláš bude dětem
číst z knihy hříchů
Mikulášská nadílka pro děti před-
školního i školního věku se koná v
neděli 4. prosince od 15.00 v karlš-
tejnské restauraci U Janů. Čekají vás
písničky, soutěže, tanečky i oprav-
dový Mikuláš, čert a anděl, kteří bu-
dou číst z knihy hříchů a dobrých
skutků. Přijďte si užít druhou ad-
ventní neděli, oslavit svátek Mikulá-
še a posedět i pobavit se s přáteli!

Eva SPURNÁ, Karlštejn

Podzimní výsledky
A-mužstva Karlštejna
Karlštejn - Drozdov 1.1
Neumětely - Karlštejn  1:3
Karlštejn - Broumy  4:1
Chyňava - Karlštejn  2:2
Karlštejn - Tetín  3:0
Stašov - Karlštejn  1:1
Karlštejn - Loděnice "B"  2:1
Hořovicko "B" - Karlštejn  7:2
Karlštejn - Králův Dvůr "B"  0:4
Beroun "B" - Karlštejn  2:1
Karlštejn - Tlustice  2:0
Nižbor - Karlštejn  0:7
Karlštejn - Žebrák  4:3

Spokojení fotbalisté přezimují v popředí »okresního přeboru

3:0. Karlštejn v zápase s Tetínem, v němž vyhrál 3:0.  Foto Michal ŠAMAN

SKVOSTY. Vzácných historických uniforem má Milan Muchna ve svém karl-
štejnském muzeu dvě stovky. Foto NN M. FRÝDL
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Osovský PROVAS

V sobotu 5. listopadu zřejmě řada
obyvatel Osova zaznamenala na-
prostou absenci světla ve značné
části obce a v nejednom domě za ok-
nem rozsvícené svíčky či jiná svítid-
la. Toho dne totiž Obecní úřad v
Osově a spolek KOS zorganizovaly
pro malé i velké Slavnost světel, ne-
boli kdysi zde pravidelně pořádaný a
oblíbený lampiónový průvod. (Jak
uvádí obecní kronika, ten zřejmě po-
slední se v obci konal 14. 11. 1967
při příležitosti oslav velké říjnové re-
voluce. Tehdy mířil k sokolovně,
kde byl na cvičišti zapálen oheň.)
Letos se tak stalo v naprosto jiné
souvislosti, v návaznosti na svátek
Dušiček, jejichž oslava se odvíjí od
svátku Všech svatých či Památky

všech věrných zemřelých. S jejich
historií a souvislostmi s obdobnými
slavnostmi (keltský Samhain, hallo-
ween...) účastníky průvodu seznámil
pan Josef Kozák v samém úvodu ak-

ce, která odstartovala v 17 hodin u
osovské hasičské zbrojnice. Poté
Alena Packová zahrála na kytaru,
zazpívala a vyrazilo se na cestu le-
movanou hořícími svíčkami. Trasa

byla jinak skutečně zcela temná, sa-
mozřejmě s výjimkou svítících lam-
piónů, takže celkové vyznění tohoto
světelného procesí muselo přihlížejí-
cím připomínat houf poskakujících
barevných bludiček, které svižně
propluly obcí a pílily ke hřbitovu,
kde se srotily a poslechly si další hu-
dební vystoupení A. Packové.
Následně se houf rozptýlil po hřbito-
vě, kde řada přítomných vzpomněla
svých blízkých zapálením svíčky.
Zlatým hřebem večera byl start léta-
jícího balónu štěstí, který funguje na
principu horkovzdušného balónu a
měl by mít dolet několik kilometrů.
Toho jsme se tentokrát bohužel ne-
dočkali, balón se zřítil záhy po vzle-
tu, ale tu chvíli, co se vznášel, vypa-
dal moc krásně a pohádkově. A to už
byl opravdový konec této veselé a
povedené akce.    Marie PLECITÁ,

Osov

Barevné bludičky propluly obcí ke hřbitovu
V OSOVĚ SE KONALA SLAVNOST SVĚTEL, NEBOLI »DUŠIČKOVÝ« LAMPIONOVÝ PRŮVOD
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Prošli první ze čtyřlístku
krátkých turistických tras
Osov – První vycházka po krátkých turistic-
kých trasách nazvaných Podbrdský čtyřlístek
polních stezek se uskutečnila v sobotu 12. lis-
topadu. Ctitele turistiky pozval místní Kul-
turní a okrašlovací spolek a navzdory nepříz-
nivému počasí jej vyslyšelo téměř 40 dospě-
lých, deset dětí a dva psi. Vycházka začala na
zastávce lokální dráhy Vižina krátkým poví-
dáním o historii a zajímavostech této podbrd-
ské železnice. Podobné zajímavosti se účast-
níci dozvěděli i ve Vižině, u kaolinového lo-
mu a v kaštanové aleji nad Osovcem. 
Součástí vycházky bylo také odhalení tabule
s fotografiemi ptáků nazvané Co nám lítá za
humny? Odhalení završila krátká soutěž pro
děti na stejné téma. Vzhledem k počasí ne-
prošli účastníci celou trasu až do Osova, ale
rozešli se na louce nad Osovcem, kde zástup-
ci spolku slíbili vycházku zopakovat v lep-
ších časech.
Podbrdský čtyřlístek polních stezek je pro-
jekt Kulturního a okrašlovacího spolku, který
připravil čtyři krátké trasy obcemi v soused-
ství Osova, vedoucí hlavně polními cestami
po zajímavých místech. (JoK)

Ochotníci si po hře pochutnali na šouletu

PTAČÍ SEZNAM. Jana Fialová a Jaroslav Šebek z Vižiny odhalili během první vycházky po krátkých turis-
tických trasách desku s portréty místních opeřenců. Foto ARCHIV

Skřipel – Svoji letošní sezónu ukončilo 12. listopadu osovské Divadlo ze sto-
doly reprízou komedie se zpěvy Kdyby tady bylo pivo. Na představení do
starého hospodského sálu ve Skřipli dorazilo kolem třiceti skalních přízniv-

ců a ochotníci s nimi po
představení poseděli u
vynikajícího šouletu s hu-
sími stehny a neméně sk-
vělého hostomického piva
Fabián. Na příští rok chy-
stají divadelní amatéři
nejen další reprízy jmeno-
vané komedie, ale i novou
hru Pavla Čabouna s ná-
zvem Hotel Berounka.
Foto ARCHIV (JoK)

Děti se houpaly v kolébce, rodiče dostali dárek

Osovské aktuality 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
obce se bude konat ve středu 30. 11.
od 18.00 v jídelně ZŠ Osov. (map)
* Mikulášské setkání Možná přijde
i Mikuláš se uskuteční 3. 12. od
17.00 před obchodem COOP u za-
hrady Vaňatových v Osově. Bude
slavnostně rozsvícen veliký smrk,
zahraje Alena Packová s dětmi.  Ne-
bude chybět ani pohoštění a dárečky
pro zúčastněné děti. Všichni jsou sr-
dečně vítáni. (map)
* Půlnoční vánoční bohoslužba zač-
ne o Štědrém dnu v kostele Narození
sv. Jana Křtitele v Osově ve 24.00
hodin  slavnostními fanfárami. Do-
provázena bude dechovým soubo-
rem Václava Uzlíka. Po jejím skon-
čení před budovou chrámu zahrají
na rozloučenou Petr Kafka (trubka)
a Václav Bolina (saxofon) nejkrás-
nější vánoční písně a koledy. (map)

Vítání tří občánků - Aničky Culkové, Vítka
Průchy a Štěpánky Januškové - se uskutečni-
lo 20. listopadu v osovské mateřské škole.
Přítomné rodiče a děti spolu s dalšími blízký-
mi uvítala zastupitelka Lenka Šmejkalová,
poté předala slovo starostce Marcele Čabou-
nové, která pronesla krátký projev. Linduška
Drábková i Barunka Vaňatová krásně předne-
sly básničky a Alena Packová zahrála na kyta-
ru a s dětmi zazpívala písničku pro děti. Pak
bylo každé děťátko položeno do kolébky a
pohoupáno, rodiče se podepsali do pamětní
knihy a obdrželi dárečky pro své malé potom-
ky. Následně si všichni připili na jejich krás-
ný život a následovalo focení a občerstvení. 

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Podzim je plný barev a my si ho v
ZŠ Osov užíváme. Tradičně připra-
vujeme podzimní  akci s nocováním
ve škole. Letos jsme se vydali za
podzimními skřítky.
Hledání jsme začali na zámku v
Mníšku pod Brdy, kde se prý skřít-
kové ukrývají. Našli jsme jich hned
několik, hodné, ale i ty zlobivé. Pro-

tože nám počasí přálo, prošli jsme se
po zámeckém parku a zavítali do mí-
stní cukrárny. Ve škole jsme si pak
skřítky společnými silami vyrobili.
Vchod naší školy zdobila celá skřít-
kovská rodina.
Po večeři od maminek jsme si při-
chystali ve třídách skřítkovské pelíš-
ky a vydali se na průvod obcí. Na

cestu nám svítily lucerny i lampiony.
Potkali jsme i skřítka Školníka, kte-
rého jsme písničkou rozveselili. Za
odměnu nám prozradil, že na školní
zahradě najdeme něco na zub. Pak
jsme se rozběhli do svých spacáků a

uložili se k sladkému snění. Vyslech-
li jsme čtení na dobrou noc a podí-
vali se na pohádku. Po snídani jsme
akci zhodnotili. Všem se skřítkování
líbilo a už se těší na další. 

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)

Když pak z toho vína cítíte, v nose i
ústech, subtilní tóny toho všeho, te-
dy jak odrůd, půdy vinic a místní
krajiny vůbec, tak prostředí, které na

vás působí přímo ve vinařství, tak to
je pak víno s opravdovým charakte-
rem. A když vinař tohle umí, tak je
opravdový mistr, což André Ballic-
cioni dokázal zejména posledním
vzorkem, vínem, které pojmenoval
Kallisté. Během ochutnávky jsme se
dozvěděli, kromě informací o ví-
nech, že monsieur Balliccioni po-

chází z Korsiky, na závěr jsme na-
koupili tři kartony vzorků pro domá-
cí ochutnávku v rodinném kruhu a
srdečně se rozloučili.
Ten samý den jsme navštívili ještě
jedno vinařství, vlastně poslední na
té průzkumné cestě, Domaine du
Météore. Když jsme jeli z Autignacu
nahoru do Cabrerolles, kde vinařství
sídlí, tak to byla vlastně taková vy-
hlídková jízda po vinicích Faugéres,
sice moc rychlá a krátká, ale i tak
fascinující. Zrovna foukal mistral a
foukal tak, že stromky révy se ohý-
baly malými korunami až k zemi, k
půdě hojně promísené s úlomky še-
domodré břidlice, která je vlastně ja-
kýmsi přírodním logem vinařské
apelace Faugéres. V některých mo-
mentech vítr doslova bušil révami o
vyprahlou půdu a my jsme autentic-
ky zažívali, co tady musí vinná réva
vydržet. 
V Cabrerolles jsme našli vinařství
takové, jaké ho ve své knize Zdenek
Červenka popisuje. Včetně cedulky
s pokynem k troubení na klaxon, po-
kud chcete někoho přivolat, přilepe-
né na zeď vedle dveří. S chutí jsem
zatroubil. Netrvalo to ani půl minuty
a z dveří vyšel mužský, který nám
sice moc nepřipomínal Josefa Zie-
lence, jak je napsáno v knize, ale že
je to vinař pan Libes jsme pochopili,

jakmile prohlásil, že nám zavolá
manželku, protože on se musí věno-
vat klientům. Ti právě postupně vy-
cházeli ze dveří. Skupinka mužů v
košilích, saka přes ramena nebo pod
paží, odhadnul jsem je na obchodní-
ky odněkud ze severu Evropy. Netr-
valo to dlouho a přišla paní Libes,
pozvala nás dál, za dveřmi byla kla-
sická degustační místnost, jak ji v
různých variantách známe z desítek
vinařství. Chvíli jsme mluvili o tom,
kdo jsme, jak jsme se dostali k nim a
pak přišla na řadu ochutnávka. 
Začalo se samozřejmě bílými víny a
musím říct, že tak zářivě čistá, krás-
ná bílá vína se nepotkají každý den.
Následovala červená, která nesou
názvy meteoritických rojů, takže
jsme postupně ochutnali Leonidy,
Orionidy a Perseidy. Mně se líbily
nejvíc Orionidy pro svou jakousi
specifickou venkovskou ušlechtilost
a krásnou vyváženost ovocných chu-
tí s tóny dubového dřeva, které víno
získává několikaměsíčním zráním v
dubových sudech. Moje žena byla
zase nadšená z Perseid, které zrají
ještě o nějaký ten měsíc déle. Stejně
jako u André Balliccioniho, a samo-
zřejmě i v ostatních vinařstvích, také
tady jsme nakoupili pár kartonů vín
jako vzorky. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Děti se vydaly za podzimními skřítky
ŠKOLÁCI NAVŠTÍVILI MNÍŠECKÝ ZÁMEK, ZÚČASTNILI SE PRŮVODU OBCÍ A PŘENOCOVALI VE ŠKOLE

Mně se nejvíc líbily Orionidy, ženě zase Perseidy
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 21)

S LAMPIONY. Osovské děti před průvodem obcí. Foto Soňa kOCMaNOVÁ

Dan Matějka v Ředhošti získal zlato

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2017

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 26/16 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 
si ho znovu objednat. NN do června 2017 vyjdou 12x, výtisk stojí 

7 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 84 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 

228 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: 011217.)

Pro zlato si v sobotu 5. listo-
padu dojel na čtyřkolce Dan
Matějka z Osovce. Stalo se tak
v Ředhošti na velmi náročné
trati plné děr a výmolů. Závod
trval dvě hodiny, trať byla
dlouhá 3 kilometry. Můžeme
pogratulovat i k celkovému
umístění - Dan je za rok 2016
dvojnásobným vicemistrem
ČR v kategorii Mistr Quad 4x4
a v Německu je za rok 2016
druhým vicemistrem v katego-
rii Klasse 1 (ATV Solo). V
letošním roce si tento talento-
vaný jezdec od závodů již
odpočine, nová sezóna mu
začne v březnu 2017.

Marie PLECITÁ, Osov
Foto Luboš MaTějka
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GEI-ŠA plánujeme pokoření rekordu
SEJDE SE NA LOUCE V DOBŘICHOVICÍCH PĚT STOVEK PIKNIKUJÍCÍCH LIDÍ?

Doba vánoční se kvapem blíží a jistě
chmury na tvář všem, co uvažují o
výběru vhodných dárků. Dobřicho-
vická Agentura GEI-ŠA přichází s
užitečným tipem: Kupte svým blíz-
kým piknikový koš, piknikovou taš-
ku či batoh. Můžete k tomu přibalit
piknikovou deku a třeba i nějaké ná-
činí pro odpolední zábavu pod širým
nebem. Proč právě piknikové vyba-
vení? Inu proto, že GEI-ŠA přichází
s výzvou a vyhlášením útoku na čes-
ký rekord v počtu účastníků pikniku.
Naším cílem je na přelomu května-
června příštího roku pozvat a pře-
svědčit alespoň 505 účastníků, kteří
se této akce budou ochotni zúčastnit
a zaregistrovat se. Dosavadní ofici-
ální rekord čítá 309 účastníků KFC
pikniku v Praze. V roce 2013 se sice
konal na břehu Brněnské přehrady
další piknik, jehož organizátoři na-

počítali 504 účastníků, bohužel však
bez dohledu správce rekordů a kuri-
ozit, Agentury Dobrý den z Pelhři-
mova. Dobřichovická levobřežní lou-
ka začínající u zámku a táhnoucí se k
Černošicím je schopna pojmout

stovky účastníků, a tak je naší ambi-
cí překonat rekordy oba. S lidmi z
Pelhřimova již komunikujeme a jak
se bude termín akce blížit, budeme
přinášet upřesňující informace. Času
je dost. Pro výběr dárků je ale nyní

doba ideální - proutěný košík s nádo-
bím, příbory a skleničkami by se pod
stromečkem krásně vyjímal a stal by
se příslibem účasti, nemyslíte...?

Jiří GeiSSLer, Dobřichovice

Od 1. listopadu začala Městská policie Řevnice vykoná-
vat na základě Veřejnoprávní smlouvy svoji činnost také
v katastru obce Lety. Strážníci se první měsíc seznamo-
vali s novým služebním okrskem, ve večerních hodinách
zkontrolovali několik restaurací a po dohodě s předsta-
viteli obce se budou následně zaměřovat na veřejný po-
řádek, čistotu v okolí sběrných míst tříděného domácího
odpadu a na kontrolu osob pohybujících se po Letech.
Po prvním měsíci naší činnosti v obci musím konstato-
vat, že Lety mají nejpřehlednější dopravní značení, které

je z větší části řidiči respektováno, obyvatelé obce pří-
tomnost strážníků vnímají pozitivně a vzájemná spolu-
práce bude v budoucnu ku prospěchu a spokojenosti jak
občanů, tak i představitelů obce.
Chtěl bych ale upozornit majitele motorových vozidel
parkujících na travnatých pásech, že se dopouštějí pře-
stupku parkování na silniční vegetaci. Budeme špatně
zaparkovaná auta kontrolovat a následně jejich majitele
postihovat v rámci blokového řízení nebo oznámením na
Odbor přestupků. Jiří DLASk, MP Řevnice

Cestujícímu bylo zle,
vlaky se zastavily
Mokropsy - Provoz vlaků směr
Praha byl na několik desítek mi-
nut zastaven 22. listopadu dopo-
ledne. Důvod?
„Při cestě vlakem z Berouna se star-
šímu muži udělalo nevolno a vlak-
vedoucí mu přivolal pomoc,“ uvedl
řevnický záchranář Bořek Bulíček.
Záchranáři po příjezdu na nádraží v
Mokropsech zjistili, že muž pravdě-
podobně prodělal cévní mozkovou
příhodu. „Po nezbytném podání lé-
čiv a transportu z vlaku do sanitního
vozu byl převezen do pražské ne-
mocnice,“ dodal Bulíček.        (mif)

Řevnice - Hned několik nej si na
své konto může připsat řevnická
záchranka Trans Hospital Plus,
která zachraňuje lidské životy již
rovné čtvrt století.
Trans Hospital byl prvním podob-
ným privátním subjektem v tehdejší
České a Slovenské Federativní repu-
blice, svou činnost započal 26. 11.
1991. Jako jediná v Česku i ve střed-

ní Evropě disponuje řevnická zách-
ranka originálním záchranářským
transportérem-obojživelníkem. „Vy-
užit může být nejen při povodních,
ale například i při teroristických úto-
cích,“ říká ředitel záchranky Bořek
Bulíček. Řevničtí záchranáři jsou ta-
ké díky speciálnímu vozovému par-
ku schopni převážet nadměrně
hmotné pacienty. (pan)

Zadnotřebaňští rozsvítili strom na návsi

Práce byly dokončeny
Kopání, asfaltování, špína, hluk, pl-
no uzavírek – tak vypadaly Svinaře
od začátku září 2015 doteď. S rado-
stí oznamujeme, že 16. 11. byla ús-
pěšně zkolaudována kanalizace v
naší obci, a tím byly veškeré staveb-
ní práce vodovodu i kanalizace do-
končeny. Nyní už je tedy možné na-
pojovat se na veřejnou kanalizaci.
Veškeré informace dostali lidé do
poštovních schránek a jsou zveřej-
něny i na webu www.svinare.cz. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
Řevnická záchranka funguje už pětadvacet let

Česká spořitelna ruší
řevnickou pobočku
Řevnice - Česká spořitelna zruší
svou řevnickou pobočku, která sídlí
vedle pošty. Uzavřena má být podle
webových stránek od 27. 1. 2017.
Do té doby má bankovní instituce v
plánu zmodernizovat a rozšířit po-
bočku v sousedních Dobřichovicích.
Ta je proto od půlky listopadu uzav-
řena, nefunguje ani tamní bankomat.
V Řevnicích má podle České spoři-
telny bankomat zůstat.               (pan)

Na trávě neparkujte, dopouštíte se přestupku!

Z našeho kraje 
* Vítání občánků v Zadní Třebani
se uskuteční 30. 11. od 16.00 na mí-
stním obecním úřadu. (pef)
* Senátor Libor Michálek bude be-
sedovat 30. 11. od 19.00 v Modliteb-
ně Církve bratrské Černošice. Vstup
zdarma.   (pap)
* Předvánoční výstavu můžete na-
vštívit 3. 12. (od 11 do 18.00) i 4. 12.
(od 11 do 16.00) v Hlásné Třebani.
V České hospodě budou k vidění ad-
ventní věnce, vánoční aranže, kera-
mika, cukroví i perníčky.               (tz)
* Zábavný a vzdělávací program
pro děti English Saturday s rodilým
mluvčím pořádá 10. 12. od 10 do
13.00 Dobřichovický domek.     (ak)
* Dětský vánoční jarmark s divad-
lem a koncertem se koná 10. 12. od
12.00 v areálu zámku Dobřichovice.
Výrobky, jejichž výtěžek je určen na
charitativní účely, budou prodávat
místní děti. V programu jsou pro-
jížďky na koních, pečení vánoček,
prezentace práce kováře...           (ak)
*  Delší cesta na nádraží čeká až do
20. 12. obyvatele Řevnic, kteří cho-
dili po pěšině z náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad. Kvůli výstavbě dešťové
stoky v rámci projektu Corso Pod
Lipami je zkratka do ulice Pod Li-
pami až do 20. 12. uzavřena.    (pan)
* Dotaci na opravu malé vodní ná-
drže Pišťák, kterou poničily přívalo-
vé deště v roce 2013, bude žádat
město Řevnice. V první etapě v roce
2015 byl totiž opraven jen přeliv a
koryto pod ním. Na druhou etapu,
která zahrnuje rekonstrukci celé těs-
nící vrstvy, budou Řevnice chtít při-
bližně 2,8 milionu korun.          (pan)
* OÚ Zadní Třebaň upozorňuje, že
biopopelnice se již letos nebudou vy-
vážet. Zájemci o pokračování si ná-
doby ponechají. Kontejnery na bio-
odpad jsou umístěny po obci.    (pef)
* Topná sezona odstartovala a
Městské policii v Černošicích přibý-
vá oznámení o hořících kontejne-
rech.  Žádáme občany, aby popel do
kontejnerů vyhazovali v době, kdy
už není žhavý a vyloučili tak riziko
vzniku požáru.  Otmar KlimsZa,

mP Černošice
* Zaměstnanec penzionu v Zadní
Třebani vybíral od  července do lis-
topadu 2016 od hostů nájemné, jeho
přijetí ale nezapisoval do pokladní
knihy a vybranou hotovost neodevz-
dával do kasy, ale nechal si ji. Způ-
sobil škodu 120.400 Kč.          (maw)
* U staršího muže s dušností zasa-
hovali 26. 11. dopoledne v chatové
oblasti nad obcí Lety řevničtí zách-
ranáři. Na pomoc s transportem pa-
cienta, který se nacházel na těžko
přístupném místě,  museli přijet pro-
fesionální hasiči z Řevnic.        (bob)
* Kolo uzamčené lankovým kódo-
vým zámkem k zábradlí u podchodu
na nádraží v Zadní Třebani ukradl
16. 11. neznámý zloděj. Způsobil
škodu ve výši 9.200 Kč.          (maw)
***
* Dne 29. listopadu vzpomínáme 5.
výročí od úmrtí pana Karla Vinše ze
Zadní Třebaně. Za vzpomínku děku-
jí manželka a syn.

První adventní neděli 27. 11. se rozsvítil vánoční strom na návsi v Zadní
Třebani. V 16 hodin začal dětský vánoční trh. Za necelou hodinu měly děti
výrobky prodány a všichni si odnášeli domů vánoční dekoraci či přání od
školáků. Školkové děti zas nadělily rodičům úžasné adventní věnce. V 17.00
zahájila akci starostka Markéta Simanová a rozsvítila za pomoci dětí vánoč-
ní devítimetrový strom. Tím začal kulturní program. Děti ze školky i školy
zapěly písně typické pro advent zahrály si na Barborky. Tečku obstaral míst-
ní Třebasbor. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

V PRŮVODU. Čtvrtým rokem po sobě se konal lampionový průvod obcí Kor-
no. O Martinském posvícení se dvě desítky dětí vydaly na obchůzku obcí plnit
různé úkoly. Pomohly čarovat kouzelníkovi Abrakusi-Dabrakusovi, upekly
palačinky s pejskem a kočičkou, nakrmily šaška chlupatými knedlíky a vyluš-
tily čertovské hádanky. Na konci cesty zazpívaly a za odměnu si odnesly dár-
kové balíčky. Text a foto Kateřina JÍCHOVÁ, Korno
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Ani jsme se nenadáli a fotografie z dovolených
zapadaly pestrobarevným listím, země se oděla do
hněda a na adventních věncích se rozhořela první
svíčka zvěstující blížící se svátky naděje, radosti,
víry a lásky. Města, městečka, vesničky i okna u
sousedů prozářila světýlka. Oči těch nejmenších
jsou plná očekávaní a těšení se na Mikuláše i dár-
ky od Ježíška. Je tady advent, Vánoce již jsou po-
malu za dveřmi. Vše vůkol voní svařeným vínem,
kdekdo shání dárky pro své nejbližší. I já mám pro
vás skvělý tip na dárek. Je určitě ve slevě, to má-
me rádi... 
Darujme o těchto svátcích blízkým svůj čas. Na-
hraďme kvapíkové tempo vánočních nákupů a úk-
lidů, dohánění plánů či nesplněných úkolů a uka-
zatelů sklenkou vína se svým partnerem, dejme si
šálek čaje či kávy s rodiči či sourozenci. Kdy na-
posledy jsme navštívili bratrance či sestřenici, te-
tu či strýce? Je jedno, zda bydlí daleko, nebo třeba
jen pár kilometrů od nás. Povídejme si s nimi jen
tak o životě, o jeho radostech a všech jeho vůních,
barvách i o jeho poezii. Proč si tak rádi na vše stě-
žujeme a hartusíme, že to či ono nefunguje a je
jinak než si přejeme? Jak říkala moje maminka,
dej jí Pán Bůh lehkou zem: „Radujme se z toho,
co máme a nesmutněme pro to, co nemáme!“ 
Ano, všichni máme své starosti, problémy, každý
si neseme životem svůj kříž. Někdo jej má dřevě-
ný, někdo plyšový, jiný trnový, kovový či kamen-
ný. Proč jej však stavět na odiv. Ruku na srdce,
vždyť se máme vlastně velice dobře a žijeme

vpodstatě v blahobytu. Večer usínáme ve vlastní
posteli, kde máme teplo a sucho, nekručí nám hla-
dy v břiše. Spíše bychom za to vše měli každý ve-
čer pokorně poděkovat. A je jedno, zda Pánu Bo-
hu, nebo jen tak kamsi nahoru. Proto, prosím, vě-
nujme svým blízkým i lidem kolem nás úsměv,
milé slovo a můžeme-li, i pohlazení. Otevřeme
svá srdce lásce, kráse i Božímu požehnání.
Vždyť co je sladší než milé slovo vyřčené upřím-
ně a z lásky, co je hebčí než pohlazení od blízké-
ho člověk. A jak dovede rozsvítit jakýkoli oka-
mžik úsměv - a je zcela lhostejno, zda je to roz-
pustilý úsměv malého dítěte v kočárku, pousmání
náhodného kolemjdoucího, či úsměv starého člo-
věka na tváři zvrásněné dlouhým životem. Jak
povznášející, pestrý, voňavý, barevný… je ten náš
život!
Nechť rozsvícený vánoční strom, či jen nazdobe-
ná větvička, vyřezávaný či malovaný betlém zvě-
stující narození Krista spasitele, nebo jen krabič-
ka vánočního cukroví či pohled poslaný od Je-
žíška vstoupí do našich srdcí a naplní je hlubokým
mírem, pokojem, pokorou, úctou k daru života i
láskou. Co je krásnějšího, než když se tam někde
u srdce objeví ten lehce svíravý mrazivý pocit a
zvlhnou nám oči tím krásným požehnaným darem
člověčenství a lidskosti. Přejme si vzájemně
požehnaný, mírem, pokojem a láskou provoněný
advent i čas vánoční. A jistě se začnou dít zázra-
ky. Minimálně v našich duších. Krásný advent,
krásné Vánoce! Petr Tuček, ejpovice

Začal advent, Vánoce jsou za dveřmi
DARUJME O NADCHÁZEJÍCÍCH SVÁTCÍCH BLÍZKÝM SVŮJ ČAS...

V nedělní podvečer 27. 11. jsme se na návsi před
kaplí sv. Václava ve Svinařích sešli u slavnostní-
ho rozsvícení vánočního stromečku. Na adventní
náladu nás naladily děti ze svinařské školky,
které zazpívaly spoustu vánočních písní a koled.
Vše bylo provoněno svařáčkem a grogem.

Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Srdce Řevnic
Hlavním účelem spolku je

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
• Přispívání k ochraně životního prostředí.
• Zlepšení sociálních podmínek.
• Prosazování a podpora širší účasti veřejnosti v řízeních 

týkajících se územního plánování z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Těšíme se na vaše podněty příspěvky a názory.

Sídlo spolku je na adrese: nám. Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice

Tel: 603 430 557, 605 128 725

Přijďte mezi nás! Příroda nás potřebuje...
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Nejenom byt,  

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! projekt

702 170 526
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Na sobotu 19. listopadu byl v Řevni-
cích naplánován původně nepláno-
vaný »narozeninový« turnaj v nohej-
bale. Dobré počasí se nám bohužel
objednat nepodařilo... 
Na desátou se sešlo na hřišti házené
za »slušného« deště dvanáct hrychti-
vých hráčů z různých, turnaje obvy-
kle se účastnících družstev. V plné
síle přijeli kluci z Černošic, tým s
názvem Torthuga. Chtěli hodně vy-
hrát, jenže plány jim překazila kom-
pletní domácí  squadra  IQ Ouvey -
Michal Sklenář, Honza Kočí a Ro-
man Tichý. Prohráli jediný set, a tak
si vítězství rozhodně zasloužili. Třetí

trojka nazvaná Sebranka ve složení
Petr Erensberger, Jirka Tlášek a Jen-
da Štech uhrála třetí místo v tabulce
i v konečném vyřazovacím pavouku.
Čtvrtou trojicí byl Zbytek a byl to
»zbytek« skutečný: Petr Holý se
Zdeňkem Cejpem utvořili nejstarší
tým, i když si k sobě vzali nejmlad-
šího teprve jedenáctiletého Honzu
Kočího. Kolik nám bylo? Dohroma-
dy přesně 149 let! Za zmínku stojí
účast jediné ženy, Štěpánky Jandu-
sové, jež se zapojila právě do »zbyt-
kového« družstva! Turnaj jsme ús-
pěšně odehráli, nevlídné počasí nik-
omu nevadilo. Možná i proto si něk-

teří přišli zahrát ještě v neděli dopo-
ledne, za úplně jiného podnebí... Dí-

ky zúčastněným hráčům i sponzo-
rům!              Petr, HOLÝ, Řevnice

IQ Ouvey triumfovali, prohráli jediný set
V ŘEVNICÍCH SE USKUTEČNIL 15. ROČNÍK »NAROZENINOVÉHO« TURNAJE V NOHEJBALU TROJIC

S POHÁREM. Vítězové řevnického nohejbalového turnaje, tým IQ Ouvey.
Zleva Roman Tichý, Jan Kočí a Michal Sklenář. Foto Petr HOLÝ

www.syryodkarlštejna.cz

zrajÍcÍ (oceněn regionální potravinou 2016),
BalkÁnskÝ, ČerstVÝ a PaŘenÝ

sÝr (Provázky oceněny regionální
potravinou 2015 - jemně solené,

vhodné pro děti), BÍlÉ I ocHUcenÉ
joGUrty, MĚkkÝ tVaroH (oceněn

regionální potravinou 2014)...

ČerstVÉ MlÉko z aUtoMatU 13 kč/l

FarMa HoMolka, BĚleČ,
tel. č.: 731 839 659

Prodejní doba: Po - Pa 8 - 20.00 h.
so a ne:  8 - 11.30 h.

naše sýry když si dáte,
náramně si pochutnáte!

Sport po okolí 
* Tradiční pochod nazvaný Špuntťapák pořádají v sobotu 10. 12. řevničtí
házenkáři. Výlet v maskách i bez masek do Haloun se bude konat za kaž-
dého počasí. Sraz je v 11.00 na hřišti házené, startovné pro děti je 100 Kč
(v ceně je hromadný oběd a překvapení). Akce je určená i nesportovcům,
srdečně zváni jsou všichni. Štěpánka Jandusová, Řevnice
* 10. ročník dětského vánočního turnaje ve stolním tenisu Junior ping-pong
Open 2016 pořádá 17. 12. ve Společenském domě Zadní Třebaň místní
Klub českých turistů. Prezence od 12.30 hodin, hrát se začne o půl hodiny
později. Turnaj bude rozdělen do tří kategorií: dívky, mladší žáci a starší žá-
ci, ti nejlepší budou odměněni medailemi, diplomy a věcnými cenami. Malý
vánoční dárek dostane každý.     Jaroslava Zavadilová, Zadní Třebaň
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Body si připsali všichni, kromě Řevnic
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Dobojováno. Poslední
podzimní mistráky odehrála fotba-
lová mužstva našeho kraje. Teď je
čeká několikaměsíční zimní pauza.
FK LETY, krajská I. B třída
Zdice - FK Lety 2:5 
Branky: Jiří Kischer, Dominik
Kischer, Turek, Poslední, Čermák
Těžký podmáčený terén komplikoval
kombinační hru, která více vyhovuje 
Letům. Velká šance se zrodila po da-
lekonosné střele Rosenkranze v 33.
minutě, kdy prudký míč jen těsně
minul branku. V 38. minutě Jiří Kis-
cher trefil horní roh domácí svatyně
- 0:1. O tři minuty později se hosté
radovali podruhé, na přízemní při-
hrávku Cipry naběhl Dominik Kis-
cher, jeho střela se otřela o břevno a
zapadla do sítě - 0:2. Domácí snížili
v 53. minutě, ale v 69. minutě už to
bylo 1:3 - po průniku a centru D.
Kischera, na který si naběhl Turek.
Zdice nerezignovaly a v 76. minutě
po přetaženém centru snížily na roz-
díl gólu. Hosté znovu odskočili na
dvoubrankový rozdíl v 80. minutě,
kdy unikl Poslední a obešel vše, co
mu stálo v cestě - 2:4. V 89. minutě
byl stažen za dres v pokutovém úze-
mí unikající Nejepsa, penaltu ale za-
hodil Turek - brankář jeho střelu vy-
razil. V 90. minutě zvýšili hosté po
úniku Nejepsy, když jeho pokus do-
razil do sítě Čermák. (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor 
Karlštejn - Žebrák 4:3
Branky: Šperl 2, Zajíc, Klusák
Karlštejn vstoupil do utkání proti po-
slednímu celku tabulky skvěle, v 7.
minutě vedl už 2:0. Jenže pak nabídl
hostům penaltu, ti ji proměnili a dos-
tali se zpět do zápasu. Domácí sice
opět získali dvoubrankový náskok,
pak ale přišly indiviuální chyby a Že-
brák vyrovnal na 3:3. Přesto se do
přestávky podařilo Karlštejnským
opět převážit vedení na svoji stranu.
Druhá část už byla mnohem opatr-
nější, hosté se marně snažili o vyrov-
nání. Michal ŠAMAN

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
SK Kazín - Dobřichovice 0:1
Branka: Zamrazil
Vše podstatné se v tomto tradičním

derby událo v první půlhodině. Hned
v úvodu dobřichovičtí útočníci něko-
likrát ohrozili domácího brankáře,
ale ten byl pozorný. Štěstí ho opusti-
lo ve 12. minutě, po závaru uvnitř
pokutového území. Odražený míč
doputoval ke Šlapákovi, jeho pří-
zemní střela prolétla skrumáží k Za-
mrazilovi, který patičkou pozměnil
její směr, takže skončila v síti - 0:1.
Domácím se podařilo několik nebez-
pečných protiútoků. Jeden, zázračně
zachránil gólman Friš, jeden pře-
kombinovali a ten poslední zastavili
obránci hostí faulem. Penalta! Těžko

říci, zda chtěl dát exekutor efektní
branku, nebo uklouzl. Faktem je, že
ohrozil spíš vysoko letící letadlo, než
svatyni hostí. Kazín si pak už další
šance nevytvořil. Dobřichovice jich
měly několik, ale trestuhodně je za-
hodily. Až na málo gólů pohledné ut-
kání. Škoda jen trávníku, který obě
družstva pěkně poničila.            (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Srbsko - OZT 1:6
Branky: Bacílek 4, Čermák M.,
Soukup
Nestárnoucí kanonýr Karel Bacílek

přispěl největší měrou k jasné výhře
Ostrovanu na hřišti předposledního
Srbska. Zápas byl rozhodnut de facto
do poločasu, kdy šel Ostrovan do tří-
brankového vedení. Přestože domácí
po změně stran dokázali z penalty
snížit, nepřipustili hosté drama a na-
sázeli do sítě soupeře další tři branky.
Po podzimu patří Ostrovanu v III. tří-
dě okresní soutěže 6. místo. (Mák)
VŠERADICE, okresní III. třída
Zdice B - Všeradice 1:1 
Branka: Jakoubek (z penalty) 
Červená karta: Kácha 
Všeradice za sebou mají vydařený
podzim. Po třinácti odehraných zápa-
sech jsou na třetím místě A skupiny
berounské III. třídy. Desetkrát doká-
zaly zvítězit, dvakrát remizovaly a
jen jednou prohrály. Získaly 32 bodů
- o dva méně, než vedoucí tým tabul-
ky Nový Jáchymov. Lídr soutěže na
podzim zvládl nastřílet uctyhodných
105 branek. Druhá příčka patří právě
Všeradickým, kteří se trefili 56x. Mi-
mochodem, Jáchymov tři kola před
koncem první poloviny sezony »na-
ložil« Zadní Třebani 14 branek (aniž
by jedinkrát inkasoval), v posledním
kole pak se stejným výsledkem »vy-
provodil« Chodouň. (mif)

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Psáry B 1:3
Branka: Jabálek
Ještě pět minut před koncem drželi
domácí remízový stav, ale inkasova-
né branky v 85. a 90. minutě rozhod-
ly o tom, že body poputují do Psár.
Řevničtí borci přezimují po podzim-
ní části IV. třídy okresní soutěže na
desátém místě. (Mák)

LITEŇ, okresní IV. třída 
Drozdov B - Liteň 1:6
Branky: Jílek Mir. 2, Duha, Čer-
mák, Jílek Filip, Smíšek
V souboji poslední Litně s předpo-
sledním béčkem Drozdova se z ví-
tězství radovali hosté. Soupeři si po
zápase místa v tabulce prohodili –
Liteň přezimuje s devíti body (a
skóre 22:46) na dvanácté příčce, na
chvostu berounské »pralesní ligy« je
po polovině soutěže rezerva Drozdo-
va. První jsou s jedenatřiceti body
Rpety. (mif)

Řevnice – „Přeji, ať si někdo z vás
jednou zahraje Davis Cup!“ To by-
la slova na rozloučenou Jaromíra
Bosáka, komentátora České tele-
vize, jenž předával ceny roku 2016
tenistům Sportclubu Řevnice.
Na slavnostní odpoledne do řevnic-
kého Liďáku dorazil 26. 11. Bosák i
přes zdravotní potíže. „V jedenapa-
desáti mám první větší zranění, při
fotbale mi noha zapadla do dolíku, je
z toho natržený vaz v koleni a asi mě

čeká operace,“ kulhal k pódiu. Vy-
právěl, co se mu líbilo na olympiádě
v Riu, proč je český fotbal v krizi
nebo proč nejraději dělá rozhovory
se střelkyní Kateřinou Emmons.
Pak došlo na předávání cen Sport-
clubu. Zvláštní cenu získal řevnický
rodák Antonín Štěpánek, odchova-
nec Sportclubu, který letos jako hráč
ČLTK Praha dosáhl na třetí místo
českého žebříčku v dorostu. Týmem
roku se stalo starší žactvo (druhé v

kraji), Skokankou roku je jedenácti-
letá Natálie Langhammerová. „Vy-
hrála naši zimní i letní ligu mezi žá-
kyněmi,“ uvedl trenér Michal Mottl.

Cenu pro Hráče roku převzal David
Haňkovský. Z letoška má titul okres-
ního přeborníka staršího žactva a v
kraji postoupil do semifinále.      (šv)
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Ceny Sportclubu předával známý moderátor Bosák

Dvanáctý ročník závodu horských kol Winter Trans Brdy odstartoval 26.
11. na návsi v Letech. I přes pochmurné počasí kralovala dobrá nálada a
sportovní nadšení. Odstartovalo přesně 262 bikerů. Trasa byla letos po-
změněna. Jedním z důvodů byl nesouhlas jednoho z majitelů pozemků,
přes které trať v minulých letech vedla. Dalším důvodem byl posunutý ter-
mín závodu - hrozilo, že bude na trati sníh. Trať byla zkrácena z 44 na 39,5
km s převýšením 854 metrů. Zdravotníci měli jen jeden výjezd ke zlomené
ruce, jiné vážné zranění nikoho nepostihlo. Další změnou bylo zařazení
kategorie elektrokol, do které se však přihlásili jen 4 závodníci. Olympio-
nik Kulhavý se ze zdravotních důvodů omluvil. Nedorazily ani stálice zá-
vodu jako Jitka Škarnitzlová, Kristián Hynek a Matouš Ulman. Přední
místa proto patřila novým závodníkům. Výjimkou je vítěz mužské katego-
rie – první místo vybojoval opět Jan Škarnitzl, který trať zvládl v čase
1:33:06. Letovský Hudeček skončil až šestý. Mezi ženami se z vítězství po-
prvé radovala Natálie Tůmová s časem 2:03:51. Vítězové dostali origi-
nální cenu – prkénko s mýtickým strážcem Brd Fabiánem, dobrým duchem
brdského lesa, kterou vytvořila řevnická výtvarnice Irena Staňková. V cíli
čekalo tradiční občerstvení bikerského »zavíráku« sezony - domácí speci-
alitky v podobě guláše, buřtů i zabijačkových dobrot a letovské pivo.
Foto Alena VANŽUROVÁ Ludmila HŮLOVÁ, Lety

»Zimní« brdský závod vyhrál opět Škarnitzl 

DOSTALI CENY. Jaromír Bosák s oceněnými tenisty. Foto ARCHIV


