
Poberouní - Někdo si bez petard,
rachejtlí a ohňostrojů neumí osla-
vy Nového roku představit, jiným
způsobují stres a strach. Největší
problémy rány dělbuchů či světel-
né efekty přinášejí starším lidem a
zvířatům.
„Málokdo si uvědomuje, že od 1. 10.
2016 platí novela zákona o přestup-
cích, kde je v § 47, odst. 1, písm. c)
uvedeno, že přestupku se dopustí
ten, kdo poruší noční klid, který je
zákonem stanoven na dobu od 22 -
6.00,“ připomíná velitel řevnických
městských policistů Jiří Dlask. Pod-
le zmíněného zákona tedy mohou
být všichni nadměrně hluční »slavi-
či« sankcionováni. Strážníci ale sli-

bují, že budou o silestrovské noci to-
lerantnější, než jindy. „K závěru ro-
ku určitá hlučnost patří, a tak se 31.
12. i 1. 1. snažíme s petardami a oh-
ňostroji smířit - tato doba bude vždy
brána, jako doba zábavy a oslav pří-
chodu Nového roku,“ míní Dlask.
„Mějme ale na paměti, že většina na-
šich starších spoluobčanů tuto dobu
prožívá s určitým stresem a každý
výbuch zábavné pyrotechniky jim
může způsobit zdravotní komplika-
ce,“ dodává s tím, že hlasitá zábava
vyvolává stres a napětí i ve psech,
kočkách a jiných domácích zvířa-
tech. Jeho slova potvrzuje jednatelka
Kynologického klubu Lety Alena
Vanžurová. (Viz strana 11)              (mif)

Pes byl na dně šachty,
vytáhli ho strážníci

Řevnice - Mimořádnou premiéru
zažije 12. ledna řevnické kino. Po-
prvé zde bude promítnut film Na
vlastní pěsti, který kolem Beroun-
ky a na Podbrdsku natáčeli stu-
denti pražského Gymnázia Jana
Keplera.
„Hodinová postapokalyptická kome-
die o tom, co byste dělali jako jediní

přeživší po zkáze světa, se točila ve
Všenorech, Zadní i Hlásné Třebani,
Leči, Podbrdech, Všeradicích, Viži-
ně i na Točníku,“ uvedl vedoucí pro-
jektu, obyvatel Všeradic Jan Jícha s
tím, že v závěrečné davové scéně
snímané v Litni si v roli komparsu
»zahrály« i děti ze ZŠ Zadní Třebaň
a ZŠ Hlásek. (Viz strana 11) (mif)

Dobřichovice – Jedenadvacet let
už je členkou věhlasného Studia
Ypsilon, zahrála si ovšem i s dob-
řichovickými ochotníky. Aktuálně
Renata RYCHLÁ vede dramatic-
ký obor Základní umělecké školy
Řevnice – zkraje prosince její svě-
řenci krátkou scénkou rozesmáli
publikum na řevnických advent-
ních trzích.
Pocházíte z Karlovarska, divadlo
hrajete v Praze, žijete v Dobřicho-
vicích. Co vás přivedlo k Berounce,
co vás s tímto krajem spojuje?
Přivedla mě sem moje kolegyně z
Ypsilonky Lenka Loubalová a taky

dobřichovická vinárna U Caldů, Mí-
ša Šolková. S krajem kolem Be-
rounky mě spojuje můj syn, který
zde byl počat, a dobří přátelé, které
jsem tu našla. Žije se tu moc hezky.
Divadlo vás »pronásleduje« celý ži-
vot. Začala jste s ním brzy, že…? 
Ano, už jako dítě jsem kamarádům
pořád hrála nějaké blbosti. Vždy mě
těšilo, že se mi smějí. V Nejdku, kde
jsme bydleli, jsme měli před bará-
kem veliký strom, před kterým jsem
vždycky režírovala divadlo a psala
hry. Herci byli schovaní a já je taha-
la před ten strom, kde jsme hráli. 
(Dokončení na straně 3) (mif)

ANDĚL PĚL KOLEDY. Zaplněná náves v Hlásné Třebani zpívala 23. 12.
koledy. S texty písní dorazil i anděl. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Řevnické kino uvede »postapokalyptický« film 

Renata Rychlá.         Foto ARCHIV

S petardami šetřte!
vzkazují policisté

O VÍCE KLIDU NA SILVESTRA PROSÍ I »PEJSKAŘI«

27. prosince 2016 - 26 (689) Cena výtisku 7 Kč

Pohodový i úspěšný

nový rok přejí NN

Bráchu jsem si chtěla vzít! Ale poslouchat ho...?

Záchranáři nevěděli o svátcích, kam dřív
Poberouní - Blázinec. Tímto jediným slovem charakterizoval ředitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček letošní vánoční svátky. Zdravotníci vyjížděli
prakticky nepřetržitě, pětkrát také k úmrtí.
„Měli jsem velký počet výjezdů, a to i ve srovnání s loňskými Vánocemi,
které byly velmi rušné,“ uvedl Bořek Bulíček. „Nejvíce zásahů bylo u star-
ších pacientů s dušností, cévní mozkovou příhodou, vysokou teplotou, bo-
lestí na hrudi a úrazy po pádu. U pěti seniorů už lékař bohužel mohl konsta-
tovat jen smrt,“ dodal Bulíček. Naopak řevničtí profesionální hasiči byli o
svátcích téměř bez práce. „Na Štědrý den byl klid a dnes sloužím já, tak bude
klid taky,“ sdělil 25. 12. jeden z nich, Pavel Vintera. (mif)

Černošice - Ztratil se mi pes, zlatý
retrívr! Zoufalé hlášení obyvatelky
Černošic přijali zdejší městští stráž-
níci 8. prosince večer.
„Poprvé volala lehce po osmé hodi-
ně večerní, podruhé o dvě hodiny
později - prý pejska nalezla na dně
vodovodní šachty asi 3,5 metru hlu-
boko,“ uvedl jeden z městských po-
licistů Jan Dvořák. Strážníci ihned
vyrazili na místo a pomocí lana psa
ze šachty vyprostili. „Majitelka se
tak mohla těšit z krásných Vánoc st-
rávených se svým čtyřnohým miláč-
kem,“ dodal Dvořák. (mif)
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Tři králové půjdou po koledě
CHARiTATiVNÍ SBÍRkA SE kONÁ OD 2. DO 9. LEDNA

Lety - V minulých NN byla zpráva
o unikátním Řevnickém betlému
vystaveném na tamním náměstí.
Osobitým betlémem se ale nepyšní
jen Řevnice. Vlastní jesličky má i
poberounská kapela Třehusk. 
Před přibližně patnácti lety jej vytvo-
řil letovský rodák, nadšený Sokol a
skvělý kreslíř Libor Švéd. Jesliček
vlastnoručně vyrobil několik, někte-
ré z nich skončily u majitelů až za
velkou louží. Betlém, ve kterém se
objevují muzikanti Třehusku ve slo-
žení harmonika, basa, klarinet, trum-
peta, buben a zpěv, vlastní švagrová
umělce Danuše Švédová. 
„Borek, jak jsme švárovi říkali, vy-
tvořil tento betlém v době, kdy Tře-
husk jezdil po okolí s divadelními
kabarety,“ uvedla Švédová s tím, že
jde o jesličky z dřevotřísky, které
čítají 25 postav a zvířat. Kromě mu-
zikantů se Ježíškovi klaní i Tři králo-

vé, rybář, sněhulák, hasič, kominík či
bába s nůší. Zpestřením je dvojposta-
va muže s andělem. „Jako jediný to-

tiž nemá směřovat do Betléma, ale je
andělem vlečen od jesliček, protože
je opilý,“ dodala Švédová.         (pan)

Odbila šestá, starosta přál krásné svátky
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ SE U kAPLičkY A STROMEčkU NA NÁVSi SEŠLi kE SPOLEčNÉMU ZPÍVÁNÍ kOLED 

Jako v předcházejících letech, i letos
se Hlásnotřebaňští sešli 23. prosince
před osmnáctou hodinou na návsi u
kapličky a rozsvíceného stromečku,
aby si společně se staropražskou ka-
pelou  Třehusk zazpívali nejznáměj-
ší vánoční koledy.
Hned, jak zvon na kapličce odbil
šestou hodinu, přivítal starosta obce
Vnislav Konvalinka přítomné, po-
přál  všem krásné, spokojené svátky
a hodně zdraví v novém roce. Po-
tom děti z hlásnotřebaňské obecní
školky se svými učitelkami zazpíva-
ly jednu koledu, ke které přidala dal-
ší »sólistka« Alžběta Císařová. Nád-
herné! Třehusk zahrál pár vlastních
vánočních písniček a pak už se dali
do zpívání všichni. Někdo si koledy
notoval zpaměti, někdo podle rozda-
ných zpěvníčků.  
Poslední dobou provází naše zpívání
vždycky téměř jarní počasí - letos to
bylo skoro taky takové. To ale ne-

znamená, že by se vánoční setkání
mělo obejít bez svařeného vína. O to
se i tentokráte postarali místní hasi-
či, za což jim patří díky. Překvapení
bylo, když jsme ve svařáčku našli
špejli s hrozinkami namočenými v
rumu. Velmi dobré pitíčko!
Kolem sedmé hodiny jsme se poma-
lu rozcházeli, někteří domů k dalším
povinnostem, jiní ještě na posezení s
přáteli do hospody Na Růžku. Těší
nás, že se náves rok od roku více za-
plňuje, hlavně dětmi. Věřím, že se i
příští rok sejdeme v takovém množ-
ství. Děkujeme hlavně Ivě Matějko-
vé, zastupitelce obce a předsedkyni
kulturního, sociálního i školského
výboru a Lucii Batíkové za super
připravenou akci. 
Hodně štěstí, spokojenosti a v no-
vém roce hlavně zdraví, abychom se
mohli na společných akcích setkávat
i dále.  Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Stejně jako loni či letos se i v lednu
2017 spousta koledníků v okolí za-
pojí do Tříkrálové sbírky. Potkat je
budete moci od pondělí 2. do pondě-
lí 9. ledna.
Pozadu nezůstanou ani Zadnotře-
baňští.  „Na koledu půjdeme v sobo-
tu 7. 1. ve 13.00. Kdo by měl zájem
se přidat, bude vítán,“ řekl organizá-
tor sbírky v Zadní Třebani František
Chlaň. Koledníci budou mít od farní
charity zapečetěné kasičky a průkaz-
ky, kterými se mohou v případě po-
třeby prokázat. Za příspěvek do k-
asičky vám zazpívají, podarují nápi-
sem na váš příbytek K+M+B a pře-
dají kalendářík od farní charity.
„Všechny, kteří se Tříkrálové sbírky
zúčastní, včetně rodičů dětí, které
budou koledovat, zveme 6. ledna v
15.00 na Tříkrálovou bohoslužbu v
kostele sv. Tomáše v Praze  na Malé
Straně,“ sdělil Petr Komárek z řev-
nické farní charity. Dodal, že boho-
službu povede kardinál Dominik
Duka a požehná koledníkům. V
15.30 vyjde Tříkrálový průvod s vel-
bloudy od kostela sv. Tomáše a pů-
jde přes Karlův most na Staroměst-
ské náměstí.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2017
bude využit podobně jako v minu-
lých letech na pomoc lidem v tíživé
situaci v našem regionu a na celoná-
rodní i mezinárodní projekty.
„Bezmála sto dvacet tisíc korun z
minulé sbírky bylo využito na po-
moc lidem v tíživé životní situaci ve
farnosti Řevnice,“ uvedl Komárek.
„Část peněz byla využita na charita-
tivní akce v celé ČR i v zahraničí. Z
prostředků Tříkrálové sbírky 2016
jsme přispěli na uhlí otci dvou dětí,
které má v péči, obědy ve školní jí-
delně dětem z potřebných rodin i na
pomůcky a stacionář matce těžce po-
stiženého syna,“ dodal.

Petra fýdLOVÁ, Zadní Třebaň

»Vlastní« betlém nemají jen Řevnice, ale i muzikanti

SÓLISTKA. Na návsi zazpívala i Alž-
běta Císařová. Foto NN M. FrÝDL

Školáci nabízeli svícny, věnce i kalendář

Vánoční trh ve školní jídelně uspořádala v úterý 20. prosince řevnická
základka. K zakoupení byly opravdu krásné vánoční výrobky, které si žáci
sami vyrobili - svícny, vánoční košíčky, věnce, stromečky, přáníčka, kalen-
dář. K dostáni bylo i jmelí, cukroví nebo čaj. Každá třída měla svůj pro-
dejní stoleček, který si děti samy »obhospodařovaly«. Utrženými penězi si
žáci přilepší do třídních fondů, které v průběhu roku využívají třeba na
bruslení či  různé výlety. (pef) Foto Marta ŠPLÍchaLoVá

Svinařští ochutnávali
salát, Řevničtí zelí

První oslava masopustu
bude v Hlásné Třebani
Na Tři krále, 6. 1., skončí období
Vánoc, o den později začíná »bláz-
nivý« masopust. První ho budou sla-
vit v Hlásné Třebani - 14. ledna.
Od 12.00 budeme v hasičské zbroj-
nici prodávat zabijačkové dobroty.
Průvod maškar odtud vyrazí ve 13.00
- s muzikou se vydáme ke starostovi
prosit o povolení veselení; pak pro-
jdeme celou vsí. Šikovné ruce hos-
podyň si pro naše mlsné jazýčky ur-
čitě připraví různé dobroty. Po prů-
vodu následuje zabijačkové pohoš-
tění s posezením v hasičárně. Opraš-
te či vyrobte kostýmy a přijďte spolu
podpořit tuto krásnou tradici!
XXVIII. poberounský masopust, nej-
větší oslava »fašaňku« v našem kra-
ji, se koná 25. 2. v Zadní Třebani.
Lucie BATÍKOVÁ, Hlásná Třebaň

Muzikantský betlém z dílny Libora Švéda. Foto Pavla NoVáčkoVá

Dvacet šest vzorků bramborových
salátů bylo k ochutnání 23. 12. ve
Svinařích na akci nazvané Svinařs-
ký saláting (na snímku). Sešlo se na
ní asi šedesát lidí, kteří si kromě sa-
látu pochutnali i na ovaru a pivu.
Vítězi salátového klání se stala Ha-
na Plzáková a Karel Mazanec, zbylé
vzorky byly odvezeny do Berouna a
na tamním hlavním náměstí rozdány
bezdomovcům.
O dva dny dříve se v řevnické res-
tauraci U Pošty konal 2. ročník Zel-
nobraní. V konkurenci sedmi soutě-
žících získal první místo za nejlepší
zelí Zdeněk Kreisinger, druhý byl
Jan Matys, třetí Jaroslav Spilka.

Petr Procházka, Svinaře
Lenka MaNDLÍkoVá, Řevnice

Foto Petr Procházka



Bráchu jsem si chtěla vzít za muže!
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Spousty přání - »klasických«, papírových i elekt-
ronických - k Vánocům či do nového roku doputo-
valo na adresu redakce Našich novin. Díky za ta,
která už jsme dostali, i za všechna další, která ješ-
tě dostaneme! Stejně jako v minulých letech, i le-

tos ta podle nás nejzajímavější či nejoriginálnější
přání vybereme a oceníme. Stejně jako loni nám
až do 15. ledna můžete kromě PF posílat i origi-
nální »silvestrovské« fotky - do soutěže zařadíme
také je. Všechny příspěvky posoudí porota vedená

členem redakční rady NN Josefem Kozákem, vítě-
zové se mohou těšit na stolní kalendář Folklor
2017, nástěnný kalendář s turistickými motivy z
celého světa, lahev vína či celoroční předplatné
Našich novin.            (mif)

Takže jste si vyzkoušela, jaké to je
být nejen herečkou, ale také autor-
kou či režisérkou. Určitě vás to ba-
vilo. Proč jste se tedy později nehlá-
sila na konzervatoř, ale na Střední
textilní školu v Aši?
Nechtěla jsem být herečkou, přišlo
mi to dobré jako zábava. Táta mi vž-
dycky říkal, že to není povolání pro
ženský a že mám být něčím pořád-
ným. Toužila jsem být zdravotní se-
strou, měla jsem to vymyšlené: nejd-
řív zdravotní sestrou, potom sálovou
a pak… Kdo ví? Ale hlásilo se moc
dětí a mně nešla matika, takže jsem
se nedostala. A víte, jak to tenkrát cho-
dilo – šlo se tam, kde zbyla místa. Já
nastoupila na textilní průmyslovku.
Kterou jste ale nedodělala…
Kterou jsem samozřejmě nedoděla-
la. Bylo mi tenkrát šestnáct, šla jsem
pracovat jako prodavačka do potra-
vinového domu v Karlových Varech.
Prodávala jsem zmrzlinu, vybalova-
la zboží...
Za to, že jste se k divadlu vrátila,
může váš slavný bratr Petr. Jak se
mu to povedlo?
Petr za mnou přišel, jestli chci stále
hrát divadlo, že Západočeské diva-
dlo v Chebu vypisuje konkurz. Jela
jsem tam, konkurz vyhrála a nastou-
pila. Osmnáct dní před svými osm-
náctými narozeninami.
Petr je starší - vzhlížela jste k němu,
byl váš vzor, byla jste zvyklá ho po-
slouchat? Jste zvyklá ho poslou-
chat...?
Ano, vzhlížela jsem k němu. Byl to
pro mě nejhezčí kluk a chtěla jsem si

ho vzít za muže. Ale poslouchat? To
ne!
Zahráli jste si spolu v seriálu Ordi-
nace v Růžové zahradě. Byl to pro
vás na »place« herec jako každý ji-
ný, nebo jste to prožívala jinak?
Měla jsem z něj respekt, nechtěla
jsem nic pokazit. Ale byl na mě milý
a dodával mi odvahu.
Mluvil své mladší sestře do hraní?
Dovolila jste mu to?
Když mi Petr radí, dělá to velmi
jemně. A já si od něj jako od zkuše-
nějšího ráda poradit nechám.
Tři roky od svých osmnácti jste tedy
strávila v divadle v Chebu a pak
hurá do Prahy, na DAMU. Byla jste
vzorná studentka? Asi vás to bavilo
o něco víc, než na »textilce«…? 
No, úplně vzorná jsem nebyla, ale -
mám to! Při škole jsem musela vydě-
lávat peníze, pracovala jsem v Klubu
Radost, nahoře v restauraci. Takže
jsem se kromě zpívání a hraní na
škole naučila také dělat dobré kafe,
míchané koktejly a nosit tři velké
talíře najednou.
Mnoho absolventů DAMU končí (či
začíná…) v oblastních divadlech.
Vy jste putovala rovnou do slavné

Ypsilonky. Jak se vám to povedlo?
Principál Jan Schmid vedl náš ročník
na DAMU. Hráli jsme už jako stu-
denti v Ypsilonce na malé scéně a po
ukončení školy si nás tam pár ne-
chal. Jsem v tomhle divadle dvacet
jedna let, je to můj druhý domov.
Zapadla jste rychle mezi národem
milované bardy, nebo jste byla za
kandrdase a musela jim obrazně
řečeno »chodit pro pivo«?
Myslím, že jsem zapadla normálně,
všichni nás už znali ze školy. Ale i
dnes ráda dojdu Mirkovi Kořínkovi
pro pivo, nebo Janě Synkové pro
kávu...
Před časem jste si zahrála s dobři-
chovickými ochotníky. Jak jste si
tuhle zkušenost užila? A plánujete
si ji někdy zopakovat?
Byl to pro mě moc krásný čas a nová
zkušenost. Hráli jsme pouze pro ra-
dost z představení. V létě na zámku,
bylo teplo, skvělá parta a spoustu
legrace. Nic nového podobného ale
neplánuji. Mám toho dost u nás v
divadle - jsem ráda, když mám volný
večer a můžu být se svým synem.
Teď pro změnu vedete dramatický
kroužek v Řevnicích. Je to radost,

nebo spíš máte chuť ta »malá ne-
mehla« mlátit hlava nehlava?
Nejsou to žádná nemehla, sešly se
mi bezvadné děti. Jsou moc šikovné,
je s nimi legrace a mají skvělé nápa-
dy. Nabíjejí mě tím, jakou mají ra-
dost z práce.
Chystáte s dětmi nějaké »absolvent-
ské představení«? Můžeme se na
něco podobného těšit?
To ne, nejsem režisér. Děti se nejdřív
musí mezi sebou poznat, něco se na-
učit a pak o tom můžeme uvažovat.
Ale pro rodiče chystáme otevřenou
hodinu.
Sama jste se svého času přiznala, že
jste měla divoké dospívání. Slavíte
divoce i Silvestra? Jak oslavíte toho
letošního?
Silvestra já vůbec neslavím a nikdy
jsem ho neslavila. Letos jedeme na
hory s přáteli lyžovat a v klidu popí-
jet vínko.
Co vás čeká v novém roce, na co se
nejvíc těšíte?
Já se od jisté doby na nic netěším,
abych potom nebyla zklamaná. Co
přijde, to přijde. Ale co mě čeká ur-
čitě, jsou divadelní prázdniny. A na
ty se těším moc!    Miloslav FRÝDL

Díky za přání i péefka, ta nejhezčí tradičně odměníme

NA SCÉNĚ. Renata Rychlá s Janou Synkovou v představení Svatá rodina. Foto ARCHIV

Vidím, že nic nevidím...
V »nekoneč-
ném« televiz-
ním seriálu Or-
dinace v Růžo-
vé zahradě hrá-
la Renata Rych-
lá věštkyni. Po-
žádali jsme ji te-
dy o věštbu, ja-
ký bude příští
rok. Tady je její
odpověď: „Dob-
ře, ale musím se
chvíli soustře-
dit. Kouknu do
karet a - vidím,
že nic nevi-
dím...“ (mif)



Naše noviny 26/16 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Školáci hledali (a našli) ztracené Vánoce
POSLEDNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI SE V ZADNÍ TŘEBANI KONALO TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

Poslední, zlatou adventní neděli se na
předvánočním posezení sešli obyva-
telé Zadní Třebaně, aby se svátečně
naladili a společně zapálili čtvrtou
svíčku na adventním věnci. Pečlivě
připravený program dětí z mateřské i
základní školy zhlédlo přes sto návš-

těvníků. Starostka obce Markéta Si-
manová pozdravila přítomné, zvláště
pak čestného občana Zadní Třebaně
Františka Šedivého. Na dálku pak i
Margitu Rytířovou, další čestnou ob-
čanku obce. Popřála klidné svátky a

zahájila program.
Školkové děti jsou letos opravdu
malé, jejich program byl milý, na zá-
věr s lektorkou Květoslavou Bene-
šovou zapěly vánoční píseň v anglič-
tině. Školní děti svým pásmem hle-

daly ztracené Vánoce. Ku spokoje-
nosti všech je nakonec našly...
Tečku pod taktovkou Václava Für-
bacha obstaral místní Třebasbor roz-
šířený o kvalitní místní i přespolní
hudebníky a zpěváky. Bylo to milé
zastavení v předvánočním čase. Dě-
kujeme školce, škole, učitelům, Tře-
basboru a všem, kteří přispěli k to-
mu, abychom mohli pěkně strávit
poslední adventní neděli.

Petra FrýdLOVá, 
zastupitelka Zadní Třebaně

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
28. 12. 17.30 ROGUE ONE: STAR
WARS STORY
28. 12. 20.00 MASARYK
30. 12., 7. 1., 13. 1. 17.30 (So 15.30) AN-
DĚL PÁNĚ 2
30. 12. 20.00 MANŽEL NA HODINU
4. 1. a 14. 1. 20.00 (So 17.30) MUŽ JMÉ-
NEM OVE
6. 1. 17.30 ASSASSIN´S CREED
6. 1. 20.00 JIM JARMUSCH: PATERSON
7. 1. 14.00 LICHOŽROUTI
7. 1. 17.30 LA LA LAND
7. 1. 20.00 NOČNÍ ZVÍŘATA
8. 1. 15.00 TROLLOVÉ
8. 1. 17.00 PŘÍCHOZÍ
11. 1. 20.00 EGON SCHIELE
13. 1. 20.00 POD ROUŠKOU NOCI
14. 1. 14.00 OZZY
14. 1. 15.30 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
14. 1. 20.00 ANTHROPOID
15. 1. 15.00 ZPÍVEJ
15. 1. 17.00 VŠECHNO NEBO NIC

KINO LITEŇ
15. 1. 16.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
27. 12., 30. 12., 7. 1., 15. 1. 15.30 AN-
DĚL PÁNĚ 2
27. 12. 17.30 COLLATERAL BEAUTY:
DRUHÁ ŠANCE
27. i 30. 12., 3. i 9. 1. 20.00 (Pá+Po 18.30)
ROGUE  ONE: STAR WARS STORY
28. 12. 15.30 LICHOŽROUTI
28. 12. 17.30 AMERICKÁ IDYLA
28. 12., 2. 1., 7. 1., 11. 1. 17.30 (28. 12.,
2. i 11. 1. 20.00) MANŽEL NA HODINU
29. 12. 15.30 TROLLOVÉ
29. 12. 17.30 POHÁDKY PRO EMU
29. 12., 2. 1., 4. 1., 6. 1. 20.00 (Po+Pá
17.30) ASSASSIN´S CREED (Po+St 3D)
3. 1. 17.30 COLLATERAL BEAUTY:
DRUHÁ ŠANCE
4. 1. a 11. 1. 17.30 PASAŽÉŘI (11. 1. 3D)
5. 1. 15.30 SPRAVEDLNOST PRO
MOU DCERU
5., 6., 8., 10., 12. 1. a 17. 1. 18.30 (6. 1. a
10. 1. 20.00, 17. 1. 17.30) LA LA LAND
7. 1. a 10. 1. 20.00 (Út 17.30) VELKÁ
ČÍNSKÁ ZEĎ (So 3D)
8. 1. 15.30 ZPÍVEJ
9. 1., 11. 1., 16. 1., 18. 1. 13.45 ZOO-
TROPOLIS
12. 1. 15.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA
A KDE JE NAJÍT
13. 1. 18.30 RAMMSTEIN IN AMERI-
KA (dokument + záznam koncertu)
14. 1. 10.00 DOPOLEDNE S VEČER-
NÍČKEM (Trilobit)
14. 1. 13.00 až 20.00 Blok filmů a beseda
se Stevem Lichtagem (Trilobit)
14. 1. 20.30 EVA NOVÁ (Trilobit)
15. 1., 16. 1., 18. 1. 18.30 (Po 17.30, St
20.00) VŠECHNO NEBO NIC

KINO RADOTÍN
Kino do 2. 1. nehraje.
3. a 10. 1. 17.30 MANŽEL NA HODINU
3. 1. 20.00 ŠPINAVEJ KŠEFT
4. a 17. 1. 17.30 (Út 20.00) SLADKÉ SNY
4. 1. 20.00 POHÁDKY PRO EMU
5. 1. 17.30 ANDĚL PÁNĚ 2
5. 1. 20.00 ADELE 2011 (záznam koncertu)
6. 1. a 14. 1. 17.30 (So 15.30) ZPÍVEJ
6. 1. a 18. 1. 20.00 (St 17.30) V PASTI
7. 1. a 12. 1. 15.30 (Čt 17.30) OZZY
7. 1. 17.30 PATERSON
7. 1. 20.00, 14. 1. 17.30 VELKÁ ČÍN-
SKÁ ZEĎ (14. 1. 3D)
8. 1. 16.00 LOUSKÁČEK (záznam baletu)
10. 1. 20.00 SPRAVEDLNOST PRO
MOU DCERU
11. 1. 17.30, 18. 1. 20.00 ZNIČENI
LÁSKOU

HLEDALI VÁNOCE. Na předvánočním posezení v Zadní Třebani účinko-
valy děti z místní základní i mateřské školy.                      Foto Martin RADA

Nádherné klavírní, pěvecké sólové a
vícehlasé vokální skladby, písně a
koledy zněly 11. 12. odpoledne v
sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích.
Hrály a zpívaly děti z klavírní,
pěvecké a sborové třídy hudebního
studia Capriccio ze Řevnic. Žáci
předvedli své skladby s obrovským
nasazením a nadšením, mezi klavír-
ními přednesy zněly nejen lidové
písně v provedení nejmenších dětí,

ale také skladby Kiss the rain, May-
be (Yiruma), The Entertainer (S. Jo-
plin) a Tennesse (H. Zimmer). Mezi
zpěvačkami vynikla Eliška Jelínko-
vá s písní Čerešně (M. Lasica, H.
Hegerová). Pěvecký sbor pod vede-
ním M. Klimtové doprovázel F.
Tvrzský na klavír, T. Sokolová na
housle a J. Wichsová na violu.

romana SOkOLOVá, 
Zadní Třebaň

Tipy NN
* Oslava předčasného Silvestra s
živou hudbnou zakončená ohňostro-
jem se uskuteční 30. 12. od 17.00 na
náměstí v Mníšku pod Brdy.       (ilč)
* Jesličky instalované v kostele sv.
Václava ve Všenorech můžete vidět
31. 12. od 17 do 18.00 a 8. 1. od 15
do 16.00. Na dřevěné desce jeslí je
19 postav: sv. Josef s Marií a Ježíš-
kem, pastýři, mudrci, ponocný, ne-
chybí slon či velbloud.           (mach)
* Silvestrovskou merendu pořádá
31. 12. od 20.00 klub U Emy ve Lhot-
ce mezi Zadní Třebaní a Litní. (ebu)
* Výstava 20 let dobřichovického
mostu ve fotografiích a plánech je v
zámku Dobřichovice přístupná do
31. 12. Andrea kudrnOVá
* Oslavu Silvestra spojenou s váž-
ným i nevážným ohlédnutím za
uplynulým rokem pořádá 31. 12. od
17.00 modlitebna Církve bratrské v
Černošicích. Na stejném místě se 1.
ledna od 9.30 uskuteční Novoroční
bohoslužba.   (pap)
* novoroční koncert souboru Lu-
dus musicus a jeho hostů se koná 2.
1. od 19.00 v zámku Dobřichovice.
Na programu jsou skladby D. Mil-
činského, A. V. Michny, B. Fliese, P.
G. Zrunka, V. Pause, J. Eyblera, F.
X. Brixiho, J. J. Ryby, K. V. Holana
a J. I. Linka. Vstupné 150/100 ko-
run.   Andrea kudrnOVá
* kapely Monkey Day Parade a
Sækədʒəwiːə (sakadžavíja) koncer-
tují 7. 1. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Pohádku Jak šel Honza za štěstím
sehraje 7. 1. od 10.00 v Dobřicho-
vickém domku Loutkové divadlo
Kukadlo Jeremiáše Polcara.        (ak)
* koncert pro koledníky hostí 8. 1.
od 15.00 dobřichovický sál MUDr.
Fürsta . Účinkují děti a jejich učitel-
ky ze ZŠ a ZUŠ Dobřichovice.   (ak)
* Slavnostní mše svatá k ukončení
vánoční doby se koná 8. 1. od 15.30
v kostele sv. Petra a Pavla v Litni.
Zazní Česká mše vánoční Hej mist-
ře J. J. Ryby v originálním znění.
Sóla zazpívají operní pěvci z Prahy
D. Vaňkátová, T. Růžičková, I. Šaty-
lovová, O. Socha a J. Janda, sbor bu-
dou tvořit členové Státní opery v
Praze. Po mši následuje koncert pas-
torel a vánočních skladeb.         (vak)
* Hudba Praha Band zahraje nej-
větší hity skupin Hudba Praha a Jas-
ná Páka 13. 1. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Pohádku o nemocném pejskovi
uvede 15. 1. od 16.00 v černošickém
Clubu Kino Divadlo Úsměv.       (vš)
* Poprocková formace Marco Per-
fetti Quintet se představí 16. 1. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Betlémy z krkonošských muzeí
jsou do 8. 2. k vidění v Muzeu Čes-
kého krasu Beroun. (pez)

Mezinárodní hudební těleso Foul Tip Collective vystoupilo 3. prosince v
Klubu přátel Lhotky. Klub praskal ve švech, parta akustických muzikantů,
které spojuje vášeň pro americký bluegrass a rock, odehrála tři hodinové
sety, kdo znal slova, zpíval s nimi. Po ukončení oficiální produkce »jamo-
vali« hudbymilovní Lhotečtí s kapelou do pozdních nočních hodin.

Text a foto Adam AMBROŽ, Lhotka 

Eliška Jelínková vynikla s Čerešněmi

Hudbymilovní Lhotečtí jamovali do noci

NA KONCERTĚ. Děti ze souboru Capriccio při svém slavnostním vystou-
pení v Dobřichovicích. Foto Romana SOKOLOVÁ
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Všeradův kurýr

Velkou tradici má v podbrdském re-
gionu novoroční výšlap na rozhled-
nu Studený vrch nad Malým Chlum-
cem. I letos bude k této příležitosti
vypraven Saxíkův výletní historický
vlak. Využít jej můžete nejen k obje-
vování krás Podbrdska, ale také tře-
ba k návštěvě některého ze zdejších
minipivovarů - na trase zvláštního
vlaku jich je hned několik: v Be-

rouně, Zadní Třebani, Všeradicích i
Hostomicích. 
Historická souprava zamíří ráno ze
Zdic přes Beroun a Zadní Třebaň do
Litně, odkud bude pokračovat do
Hostomic pod Brdy. Odtud a také z
Osova pojede k rozhledně historický
autobus. Odpoledne pak vlak vyrazí
po stejné trase zpět. Po cestě bude k
dispozici bohaté novoroční občerst-

vení i s točeným pivem, teplými ná-
poji a polévkou. Na zpáteční cestě se
podává česnečka - pro cestující se
zpáteční jízdenkou zdarma. Ve vlaku
budou k dostání i turistické suvený-
ry a pamětní razítko.

Jízdní řád historického vlaku

8:35 Zdice 
8:50 (příj.)/ 9:04 (odj.) Beroun 
9:24/9:41 Zadní Třebaň
10:03/10:15 Liteň 
10:33 Všeradice 
10:40 Osov - návazný bus ke křižo-
vatce pod Studený vrch
10:45 Hostomice - návazný bus ke
křižovatce pod Studený vrch
(Autobus z otočky v lese pod roz-
hlednou na silnici 114 Na Hradci je-
de zpět ve 14:15 a 14:35.)
15:02 Hostomice 
15:07 Osov 

15:13 Všeradice 
15:26/15:45 Liteň 
16:00/16:03 Zadní Třebaň
16:22 Beroun 
16:36 Zdice (příjezd) 
Jízdné ze Zdic a Berouna 80/40 Kč,
ze Třebaně 50/25 Kč, zpáteční
150/75 a 95/50 Kč, rodinné 300 Kč.

Radim ŘÍHA, Výtopna Zdice

Podbrdskem 1. 1. projede historický vlak
VYRAZIT MŮŽETE NA ROZHLEDNU NAD MALÝM CHLUMCEM ČI DO NĚKTERÉHO Z MINIPIVOVARŮ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 26/2016 (218)

VÁNOČNÍ MINIGOLF. Šestý ročník turnaje v minigolfu se druhý svátek vánoční konal ve všeradickém
Zámeckém dvoře. Foto Bohumil STIBAL

Vánoční turnaj vyhrál Čížek
Druhý svátek vánoční se v Zámeckém dvoře Vše-
radice nesl jako již tradičně ve znamení sportu.
Na vzorně připraveném hřišti se konal již VI. roč-
ník vánočního minigolfového turnaje. Takřka jar-
ní počasí přilákalo 22 účastníků, kteří mezi sebou
svedli nelítostný dvoukolový souboj. Každý se
snažil využít jinou taktiku, jež by ho dovedla k
vítězství. První nakonec byl Jan Čížek (91 bodů),
druhý Pavel Červený (92 bodů) a třetí Kateřina
Havlová (94 bodů). Poté účastníci společně při
dobrém jídle a pití v zámecké restauraci rozebíra-
li letošní turnaj a připravovali taktiku na rok příš-
tí. Užili jsme si příjemné odpoledne v příjemné
společnosti a věřím, že příští rok se ve stejném
čase sejdeme znovu, ještě v hojnějším počtu. 

Bohumil STiBAL, Všeradice

Radujte se z malých úspěchů!
Rok 2016 za sebou již bez kompromisu zavírá
dveře a z druhé strany na kliku sahá rok nový, rok
2017. Přeji všem, aby byl minimálně stejně pří-
větivý a úspěšný, jako rok odcházející. Nedávejte
si ukvapená předsevzetí a těžko splnitelné plány,
berte život takový, jaký je, radujte se z drobných
úspěchů, které vám přináší. Je lépe být potěšen z
více maličkostí, než zklamán z jednoho neúspě-
chu. Prostě: prožívejte nadcházející rok v klidu,
pohodě a štěstí!      Bohumil STiBAL, Všeradice

Stromek v Hatích pomohly vlastními silami rozzářit místní děti

Z podbrdského kraje
* Turistické mapy do členských ob-
cí pořídí Mikroregion Hořovice.
Zakoupí také dva  skákací hrady za
částku do 120 tisíc Kč, které budou
půjčovány obcím na akce.       (map)
* Padesát litrů motorové nafty od-
čerpal neznámý zloděj z nákladního
auta zaparkovaného za areálem fir-
my Albixon v Osově. Majiteli způ-
sobil škodu 2.900 Kč. (jad)

Advent je překrásné období, ve kte-
rém je důležité rozsvěcet nejen vá-
noční stromy, ale také dětské oči. A
právě tak tomu bylo při rozsvícení
stromu obcí Drahlovice, Skuhrov,
Hodyně a Hatě, které se konalo na
začátku adventu před budovou
obecního úřadu v Hatích.
Nejkrásnější prožitky ze slavnosti si
diváci odnesli z hudebního vystou-
pení sourozenců Aničky, Vašíka a
Honzíka Farářových, dětí z MŠ Svi-
naře s kytarovým doprovodem Han-
ky Humlové a flétniček ze třídy Evy
Kolandové. Po setmění a před vlast-

ním rozsvícením stromu zahrála de-
chová hudba z Hořovic pod vede-
ním pana Uzlíka. Všechny děti po-
mohly stromek vlastními silami roz-
zářit. Akce by se nemohla uskuteč-
nit bez zajištění elektroinstalace, ob-
čerstvení a prodeje vánočního cuk-
roví, čehož se zhostil SDH Hatě,
SDH Drahlovice zajistil stavby sta-
nů, úklid a ozvučení. Lenka Macou-
nová vykouzlila s místními dětmi a
jejich rodiči výzdobu. Poslední dík
patří členům zastupitelstva i kultur-
nímu výboru obce. Text a foto

Eva KOLANDOVÁ, Hodyně

SAXÍKŮV VLAK. Historický vlak a autobus, kterými se budete moci svézt na
Nový rok. Foto Radim ŘÍHA
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Hned dvakrát se na sklonku roku ko-
nala oslava Karlštejnského králov-
ského adventu.
V neděli 27. listopadu v poledne na
náměstí v Karlštejně jako první vy-
stoupila domácí country kapela Ka-
pičky. Poté nastoupily šermířské
skupiny Alotrium a Reginleif. Na
silnici před pódiem bylo rázem živo
- lidé museli ustupovat do pozadí,
aby hoši měli dost prostoru a nikoho
nezranili. Však to také pěkně rozba-
lili a šermovali, padali, skákali... By-
lo na co koukat! Na pódiu se pak
předvedly děti ze ZŠ Liteň i z karlš-
tejnské pobočky Domečku Hořovice
a pěvecký kroužek HUKOt z Oře-
cha. Děti měly moc hezký program,
hrály na spoustu nástrojů, zpívaly a

představovaly vánoční zvyky v růz-
ných zemích. Obrovský aplaus si
opravdu zasloužily. Nakonec této
části programu zahrála, zazpívala a
všechny rozesmála staropražská ka-
pela Třehusk. Náměstí se zaplnilo,
při podvečerním příjezdu královny
Elišky už nebylo kam šlápnout, všu-
de hlava na hlavě. Choť Karla IV. (v
podání Moniky Vaňkové ze Zadní
Třebaně) přivítaly fanfáry trubačů,
rychtář městyse s kastelánem, Hele-
na Kolářová z Karlštejnského kul-
turního sdružení i šéf vinařů Zdeněk
Beneš. Zdejší pivovarník Jiří Chyba
na její počest narazil dřevěný soudek
s čerstvě uvařeným pivem Karlíček -
ochutnat mohli nejen hlavní prota-
gonisté na jevišti, ale i všichni pří-

tomní diváci. Děti z karlštejnské
školy pak královně zatančily i zazpí-
valy a na úplný závěr programu se
před Muzeem betlémů rozzářil velký
vánoční strom.
Druhá adventní oslava se v Karlštej-
ně konala o zlaté adventní neděli,
18. prosince. I tentokrát na koni v
čele velkého průvodu dorazila krá-
lovna Eliška, i tentokrát byl na její
počest připraven bohatý program,
včetně narážení pivního soudku.
Ženu Otce vlasti přišel pozdravit vy-
slanec valašského krále Bolka I. Pa-
vel Zedníček, spolu s plným náměs-
tím jí zazpíval Pavel Vítek. Tečku za
adventem obstaraly ohnivé kejkle
metačů ohně.        Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň, (mif)

Koledy na Štědrý den 
zpívali ve Skleníku
Již několik desítek let se setkáváme
na Štědrý den v nějaké hospůdce v
Karlštejně, abychom si spolu zazpí-
vali koledy. Tentokráte jsme se sešli
v hospůdce zvané Skleník. Dorazilo
nás pět, z toho čtyři hudebníci. Přes-
ně ve 13.00 jsme začali s tou nejzná-
mější Nesem Vám noviny. Zpívali
jsme jednu písničku za druhou, až
se hospůdka zaplnila. Bylo to velmi
příjemné odpoledne a jsem ráda, že
tato tradice pokračuje - vždy se na
to moc těšíme. Okolo 16.00 se roz-
cházíme, každý pospíchá domů, aby
se připravil na štědrovečerní večeři.
Honem smažit a připravovat sváteč-
ní stůl, tak, jak se sluší. Díky všem
zúčastněným, přeji krásnou pohodu
a do Nového roku hlavně zdraví.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Tradiční Andělskou trasu, která patří
k očekávaným setkáním pedagogů a
dětí na hradě Karlštejn, připravilo 8.
prosince karlštejnské pracoviště Do-
mečku Hořovice spolu s Městysem
Karlštejn a ZŠ Karlštejn. 
Trasa Andělské cesty začíná za mos-
tem, kde účastnící získají zlatého an-
děla, který je provází na celé trase.
Letošní, čtvrtý ročník byl obohacen
o několik novinek. Studenti 2. roční-
ku Pedagogické školy v Berouně
připravili pro děti motivační zastáv-
ky. Na trase se zpívalo, skládaly se
puzzle, zvonilo na zvoneček, někteří
andělé připravili pro děti nelehké
hádanky. U karlštejnského vánoční-
ho stromu zněla živá hudba, pod hra-
dem se děti staly součástí betlémské-
ho  příběhu, u hradeb hradu je přiví-
tali Josef, Marie, Ježíšek, Tři králo-

vé, pasáček i další postavy. Za první
branou hradu čekal král Herodes,
který hledal Ježíška. Žádné z dětí ne-
prozradilo, kde Ježíšek leží, Vánoce
byly zachráněny! Za odměnu si od-
nesly drobný andělský dárek a hrad-
ní vánoční světlo. 
Akce v Karlštejně se zúčastnilo 309
dětí ze ZŠ Wagnerovo nám. Beroun,
ZŠ Karlštejn, ZŠ Liteň, MŠ Karlš-
tejn, Zavadilka MŠ, ZŠ Králův
Dvůr, MŠ  Pod Homolkou, ZŠ Vráž
a ZŠ Srbsko. Tento den jste v Karlš-
tejně mohli potkat na třicet andělů,
kteří byli vstřícní a milí k dětem i
dospělým. Pořadatelé Andělské ces-
ty děkuji všem, kteří se zapojili do
příprav, doprovodného programu
nebo pomáhali při samotné akci. Za
rok nashledanou v Karlštejně.

Eva KNOPOVÁ, Krupná

Stovky dětí na Andělské cestě zachraňovaly Ježíška a Vánoce

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     13/2016 (60)                

PRO KRÁLOVNU. Jiří Chyba na počest královny narazil soudek s karlštejnským pivem, pozdravit ji přišel Pavel Zedníček.                           Foto NN M. FRÝDL

Císařovnu na náměstí vítaly davy 
V ZÁVĚRU ROKU SE KONALY OSLAVY KARLŠTEJNSKÉHO KRÁLOVSKÉHO ADVENTU

Karlštejnský zpravodaj

ANDĚLSKÝ DOPROVOD. Na cestě od mostu k hradu mohly (nejen) děti
potkat na tři desítky andělů. Foto Eva KNOPOVÁ
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Máme za sebou advent a nejkrásněj-
ši svátky roku. Věřím, že jste si je
užili.
V karlštejnské České hospodě, která
je součástí Cafe&bar Stodola, se
každou adventní neděli konala vys-
toupení kapel a šermířů. Hned při
přípravách jsme se rozhodli, že tro-
chu pomůžeme někomu, kdo neměl
tolik štěstí jako my a není úplně zd-
ravotně v pořádku. Bez váháni jsme
se shodli na organizaci Klubíčko Be-
roun. A začala perná práce - dát doh-
romady tolik účinkujících nebylo
jednoduché. Všechno se podařilo
připravit v rekordním čase a musím
říct, že spolupráce se všemi byla po-
hodová. Díky tomu, že se účinkující
vzdali honorářů, jsme mohli Klubíč-
ku věnovat šek na 10.000 korun.
Slavnostně jej předala Kateřina Kor-
nová v neděli 18. prosince. Velmi jí
za to děkuji.
Kdo u nás hrál a přispěl tak dobré
věci? František Nedvěd ml. s kape-
lou Hot Dog, Hanka Lounová a Ide-
fix band, U.K.B., Karolína Gudaso-
vá, Bluetime, Olga Pátkova, Tom

Tones, TAM, Dorys, Kupa a Tři v
trávě. Dík patří i šermířům ze skupi-

ny Artus Bohemia a dětské skupině
Práčata z Horšovského Týna. Samo-
zřejmě nemohu zapomenout na zvu-
kaře, Pepu Beránka a Pavla Blažení-

na, kteří vše zvládli na jedničku.
A bez koho by to ještě nešlo? Bez

mých kolegů, kterým bych také ráda
poděkovala. Adélko, Dane, Petře, dí-
ky moc!
Byl to krásný zážitek. Přeji všem,

aby jim nový rok přinesl hodně štěs-
tí a hodně příležitosti udělat někomu
radost. Martina MOTTLOVÁ,

Karlštejn

Bývalá vedoucí učitelka Mateřské
školy v Karlštejně Hana Hrabáko-
vá pokřtila na konci listopadu v
Berouně svoji druhou knihu. Ně-
které z povídek, jež jsou v ní zachy-
ceny, jste si mohli přečíst v Karlš-
tejnském zpravodaji. Takto o křtu
referoval Berounský region.     (mif)

Muzikanti z poberounské kapely Tře-
husk v čele s Miloslavem Frýdlem
byli ozdobou slavnostního křtu knihy
Hany Hrabákové Povídky ke kávě II.
Kniha z produkce berounského nak-
ladatelství Machart byla slavnostně
pokřtěna v Muzeu Českého krasu ve
středu 30. listopadu. Jedná se již o
druhou knihu této povídkové řady,

tentokrát s podtitulem Jak přežít man-
želství a zachovat si zdravý ženský
rozum.
Křest humorných povídek ze života, z
nichž se velká část točí okolo vztahu
ženského a mužského světa a jejich
vzájemného každodenního potýkání,
zpestřil improvizovanou dramatizací
úryvku z knihy nakladatel Kameel
Machart spolu se zpěvačkou kapely
Třehusk Pavlou Nováčkovou. Kniha
je k dostání u všech dobrých knih-
kupců, ty berounské nevyjímaje. Stej-
ně tak je stále v prodeji i první díl to-
hoto povídkového cyklu. Knihu je
možné zakoupit též v berounském
internetovém obchodě www.dobre-
darky.cz. Teodor MacHaRT

Pro Klubíčko se nastřádalo deset tisíc
VÝTĚŽEK Z ADVENTNÍCH VYSTOUPENÍ SLAVNOSTNĚ PŘEDALA KATEŘINA KORNOVÁ

Jak přežít manželství se zdravým rozumem? 
HANA HRABÁKOVÁ POKŘTILA SVOJI DRUHOU KNIHU

Jaké oči má čert? 
Pravý karlštejnský čert má oči červe-
né. Tak to alespoň přesvědčivě tvrdi-
ly děti, které se v Karlštejně zúčast-
nily Čertovského putování.
Již čtvrtým rokem připravují Městys
Karlštejn a zdejší pracoviště Domeč-
ku Hořovice zábavné čertovské pu-
tování pro děti i dospělé. Letos se
konalo 2. prosince. Hodní a veselí
čerti s dětmi soutěžili v hodu jitrnicí,
hledání čertovských podkov, párání
svetru starého čerta či skákání v pyt-
li. Na konci trasy čekal samotný pe-
kelný vládce se svojí čertovskou dru-
žinou. V pekle bylo pořádně dusno,
čert znal všechny prohřešky dětí.
Přesto nakonec vše dobře dopadlo -
Mikuláš a andělé děti štědře odměni-
li, caparti byli spokojení a na zpáteč-
ní trase z pekla u Romantického ho-
telu Mlýn si ještě vklidu prohlédli
místní minizoo. Za rok na čertovské
trase nashledanou. Eva KNOPOVÁ,

Domeček Karlštejn

Prckové soutěžili a zpívali Mikulášovi
V karlštejnské restauraci U Janů se 4. prosince sešla řada lidí, aby zde strá-
vili příjemné mikulášské odpoledne. Pro děti byla připravená zábava, taneč-
ky i soutěže, za které je pak čekala sladká odměna. Akci zahájili Martin Ho-
lec, kterého můžete znát ze seriálu TV Nova Ordinace v Růžové zahradě 2,
kde hraje Marka Barnu, a Veronika Spurná. Děti musely přítomnému Miku-
lášovi zazpívat, za což následně dostaly dárkový balíček. Nechyběli ani an-
děl s čertem, takže někteří prckové byli pěkně vyjukaní. Po hodině a půl se
lidé začali postupně rozcházet. Byla to velice příjemná akce, která se roz-
hodně povedla. Velké poděkování za ni patří Karlštejnskému kulturnímu sd-
ružení.                   Eva SPURNÁ, Karlštejn

Krátce z Karlštejna
* Novoroční koncert se v karlštejn-
ské restauraci U Janů koná 7. ledna.
Od 19.00 zahrají hudební skupiny
Nová Sekce, Kapičky a Tom Tones.
Akci podporuje Karlštejnské kultur-
ní sdružení.   Helena KOLÁřOVÁ
* Zimní expedici nazvanou Ledové
království v Čechách pořádá středis-
ko volného času Domeček, jež pů-
sobí také v Karlštejně. Ve Ski areálu
Rejdice účastníky výpravy čekají
zimní sporty, hry, budování ledo-
vých staveb i výlet do Příchovic a
návštěva jediného majáku v ČR. In-
fo na tel.: 725 482 037, nebo na
mailu: eknopova@seznam.cz.   (ek)
* Do kůlny u restaurace Taverna U
Ezopa v Karlštejně vlezl 17. 12. ne-
známý člověk. Překonal visací zám-
ky u zadních vrátek i u kůlny, nic
však neodcizil. (jad)

V pekle bylo pořádné dusno

HODNÍ ČERTI. Čerti v Karlštejně
byli hodní.       Foto Eva KNOPOVÁ

NA KŘTU. Bývalá učitelka karlštejnské školky Hana Hrabáková s kmotry
své druhé knihy při jejím berounském křtu. Foto Petra ZEIDLEROVÁ

Obrázky z Karlštejna a jeho okolí
Se zajímavými záběry Karlštejna i jeho okolí vás počínaje posledním
číslem roku 2015 prostřednictvím svých fotografií seznamuje obyva-
telka městyse Markéta FÍLOVÁ. (NN)

ŠEK PRO KLUBÍČKO. Šek na deset tisíc korun zástupkyni organizace Klu-
bíčko předala Kateřina Kornová.                 Foto ARCHIV Martiny Mottlové
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Třináctý adventní koncert Luxoriosa
res se uskutečnil v předvečer adven-
tu 26. 11. v Osově. Kostel byl zapl-
něn návštěvníky a zájemci o hudeb-
ní produkci. Sice je pravda, že znač-
nou část publika tvořili rodinní pří-
slušníci malých účinkujících, ale i
oni se zaposlouchali do hudby nej-
různějších stylů. Jako první se před-
stavili žáci Petra Kafky, které tento
výborný muzikant a skladatel vyu-
čuje na ZUŠ v Dobříši. Mladí hráči
na akordeon Václav Mareš, Filip
Roztočil, Karel Novák, Matyáš Gut-
tenberg a klavíristi Štěpán Böhm i
Alexandr Řehulka přednesli skladby
J. S. Bacha, J. Haydna, J. Vídeňské-
ho, L. van Beethovena, P. Ebena a
dalších. Mužský soubor Kolorit ve
složení Lukáš Bíma, Vít i Šimon
Parkánovi, Václav Bolina, Lukáš
Trejra a Petr Kafka uvedl Cum de
core (T. Susato) a Gaudete (Piac-
torius). V dalším bloku předvedli
své hráčské a pěvecké umění kyta-
rista David Smrž a houslistka Anna

Štěpánková, v jejichž podání jsme
vyslechli španělské flamenco. Závě-
rečnou částí programu bylo vystou-
pení dětského pěveckého souboru
Kamínek z rodinné školy Stáj Bílý

Kámen, který přednesl dětské sklad-
by. Byla to velmi milá tečka za svá-
tečním hudebním podvečerem, který
opět precizně připravil Petr Kafka.

Marie PLECITÁ, Osov

Advent zahájil koncert v kostele
ZAPLNĚNÝ SVATOSTÁNEK SLYŠEL MALÉ HARMONIKÁŘE I ŠPANĚLSKÉ FLAMENCO

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  13/2016 (137)

Obec koupí starou školu
Zasedání obecního zastupitelstva obce Osov
se konalo 30. listopadu:
- obec se zavázala zajistit požární ochranu v
Lážovicích, ty za to poskytnou 20.000 ročně
a členy do naší zásahové jednotky. O uzavře-
ní podobné smlouvy se jedná i s Chlumcem 
- zastupitelé schválili uzavření nové smlouvy
o zajištění veřejného osvětlení, obec tím ušet-
ří cca 24 tisíc korun ročně
- starostka jednala o vytvoření školského ob-
vodu se starostou Hostomic, který věc pro-
jedná s ředitelem tamní školy i s radou města
-  byl schválen nákup staré školy v Osově čp.
3 za maximální cenu 2,200.000 Kč, neboť
obec potřebuje zázemí pro kulturní a spole-
čenskou činnost
- cena za kombinovaný svoz odpadu pro rok
2017 činí 1.800 Kč, 14 denní 1.250 Kč, mě-
síční 900 Kč, jednorázový 100 Kč
- bylo schváleno poskytnutí dotace sportov-
cům 15.000 Kč na sportovní činnost a 15.000
Kč spolku KOS na činnost i na výdaje spol-
ku spojené s údržbou veřejných prostranství
- Svazek obcí Osov, Skřipel a Lážovice zalo-
žený kvůli vybudování kanalizace ponese
název DSO Šance    Marie PLECITÁ, Osov

Petr Koukal rozdával
podpisy a úsměvy
Nejúspěšnějšího českého badminto-
nistu Petra Koukala měli možnost v
tělocvičně přivítat osovští školáci.
Petr dorazil s velkým batohem pl-
ným raket a míčků. Vyprávěl, jak se
dostal k badmintonu a jak náročný
sport na fyzickou zdatnost i postřeh
to je. Míček totiž létá opravdu velmi
rychle. S tím souvisela i tipovací
soutěž. Uhádli byste, že nejrychlejší
míček letěl více než 400 km/hod.?
Petr vyprávěl o své  účasti na třech
olympiádách a zmínil i své onemoc-
nění, nad nímž se mu podařilo  zví-
tězit. Na letních olympijských hrách
v Londýně tak mohl přivést českou
výpravu s vlajkou v ruce na stadion.
Školákům do ruky půjčil i své rake-
ty a míčky. Nakonec rozdával úsmě-
vy do objektivů fotoaparátů a ochot-
ně podepisoval své obrázky. Moc
děkujeme, že si ve svém programu
našel čas i na osovské školáky. 

Soňa KOCManOvÁ, ZŠ Osov

OLYMPIONIK V TĚLOCVIČNĚ. Osovští školáci si měli možnost popovídat s nejúspěšnějším českým bad-
mintonistou Petrem Koukalem. Foto Soňa KOCMANOVÁ

Výletníci se vydali do Karlových Varů

Na rozsvěcení vánočního stromu dorazil Mikuláš

Vánoční výlet do Karlových Varů
zorganizovaly 10. 12. KOS Osov a
SDH Vižina. Zaplněný autobus od-
jížděl po půl deváté ráno, aby účast-
níci měli dost času absolvovat v pro-
slulém lázeňském městě všechny
naplánované prohlídky i další akti-
vity. Po příjezdu je dopravila lanov-
ka od hotelu Pupp k rozhledně Dian-
ka, kde navštívili i motýlí dům. Ná-
sledovala návštěva vánočních trhů,
kde kromě stánků stálo i pódium, na
kterém právě účinkovaly děti. Na
plánovanou exkursi v muzeu Beche-
rovky nedošlo, a to pro zcela obsa-

zené termíny. Ve Vánočním domě v
Doubí byla k vidění prodejní výsta-
va vánočních ozdob a výzdoby. Zde
přišlo vhod velmi příjemné posezení
v útulné kavárničce s nabídkou vá-
noční štoly či vánočky. Ještě jsme
stačili zhlédnout výstavu plyšových
medvídků a vydali se na cestu do-
mů. Ta rychle ubíhala, protože vs-
třícný řidič nám pustil milou vánoč-
ní pohádku Anděl Páně. Domů jsme
dorazili po 21. hodině večerní, sice
poněkud vyčerpaní, ale s průběhem
dne velmi spokojení. 

Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality 
* Kostel v Osově s vystavenými
jesličkami si můžete prohlédnout
před každou mší svatou nebo po ní.
Program bohoslužeb najdete na
http://www.revnice.farnost.cz.
Prohlídka je možná i po domluvě s
M. Plecitou - 723 605 765, email:
marie.plecita@seznam.cz.    (mach)
* Zájezd do divadla Radka Brzobo-
hatého v Praze na představení Tan-
čírna pořádají 21. ledna 2017 obce
Osov a Velký Chlumec. Pro Osov je
vyhrazeno 28, pro Chlumec 26 míst.
Cena vstupenky je 345 Kč.     (map)

Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu a setkání s Mikulášem při-
pravila letos potřetí obec Osov spo-
lu s hasiči, sportovci a spolkem
KOS. Vpodvečer 3. 12. starostka
přivítala početné příchozí a společ-
ně jsme odpočítali čas k rozsvícení
mohutného smrku u prodejny
COOP. Zazněly koledy v podání
Aleny Packové i jejích dětí Lucky a
Viktora, k nimž se přidalo obecen-
stvo. Záhy dorazil Mikuláš v celé
své kráse a důstojnosti, s košíkem
plným dárečků pro přítomné děti.
Doprovázelo ho několik strašidel-
ných čertů, takže některé citlivější

děti si kromě balíčku mohly odnést
i šok ze zážitku, když se pekelníci-
rozeběhli mezi ně. Většina malých
účastníků ale neohroženě přednáše-
la básničky; ti méně stateční to zv-
ládli za pomoci rodičů, takže dárek
dostali všichni. Přichystán byl stá-
nek se sladkým i slaným pohoště-
ním a nápoji, paní Matějková při-
chystala a nabízela výrobky členů
KOS. Jelikož bylo nevlídno a mra-
zivo, účastníci setkání se příliš ne-
zdržovali a spěchali do vyhřátých
domovů. Přes nepřízeň počasí to
byla dobře zorganizovaná a úspěšná
akce.           Marie PLECITÁ, Osov

MIKULÁŠ. Svatý muž dorazil i s
čertem. Foto Marie PLECITÁ
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V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)

Doma jsme pak měli nějakou dobu,
než jsme to všechno postupně vypi-
li, dosti reprezentativní kolekci vín z
Faugéres. Postupné jejich vychutná-
vání se nám spojovalo se vzpomín-
kami na detaily našich návštěv u
tamních vinařů a krystalizovalo do
konečného názoru: první dvě příčky
v našich preferencích obsadila vína
od André Balliccioniho a z Domaine
di Météore. Nakonec, když jsem,
čistě hypoteticky, začal uvažovat o
dovozu, přiklonil jsem se k Domaine
di Météore. Prostě mě okouzlily ty
»planetární« názvy vín, fakt, že pěs-
tují révu na svazích obrovského me-
teoritického kráteru, i vesnice Cab-
rerolles, kde vinařství sídlí, protože
je v nejvyšší nadmořské výšce z celé
oblasti a silnice odsud už dál neve-
de… To vše, spolu s vynikající kva-
litou a osobitým charakterem jejich
vín, dává dohromady přitažlivý pří-
běh. To já miluju a snažím se předá-
vat lidem, kteří u mne vína kupují.
Napsal jsem tedy paní Libesové po-
děkování za čas, který nám věnova-
la i za excelentní degustaci a záro-
veň jsem se zmínil, že kdybychom
zase měli cestu okolo, nakoupil bych
vína pro svůj krámek. Brzy přišla
krátká odpověď s poděkováním za
návštěvu a k ní byl přiložen ceník
pro obchodníky, čili tarif profesio-
nal, jehož rozumné ceny podpořily
mou představivost ohledně možné
spolupráce. Pak uběhl rok a já jsem
dostal takový nápad, že pojedeme na
dovolenou tentokrát do Itálie, na li-

gurské pobřeží, a při zpáteční cestě
to vezmeme trochu oklikou, podél
pobřeží Středozemního moře do
Cabrerolles a tam uděláme nákup.
Manželce se plán líbil, bylo tedy
rozhodnuto. Jeli jsme Volkswagnem
Golfem, což není žádný náklaďák. U
Libesů jsme koupili asi 200 lahví.
Moje favorizované Orionidy byly
zrovna vyprodané, vzali jsme tedy
spolu se »základními« Leonidami
ještě Perseidy, samozřejmě k nemalé
radosti mé manželky. Při této cestě
jsme stihli i oběd v Autignacké hos-
podě. Jako polední menu ale nebylo
to fascinující jídlo z naší první návš-
těvy, ale fauxfilet. Jako v kterékoliv
jiné francouzské restauraci tuhá, nic-
méně šťavnatá a chutná roštěnka.
Člověk prostě musí mít dobré zuby.
U stolu vedle nás seděli mladí řeme-
slníci, jeden z nich byl hodně řečný
a zvědavý, odkud pocházíme. Bylo
skoro nemožné ho přesvědčit, když
jsme Slované, že jsme nepřijeli z
Balkánu...
Vína měla úspěch, během pár týdnů
si získala mezi mými zákazníky
respekt a popularitu, takže jsme se
brzy vydali do Faugéres za dalším
větším nákupem. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Vy jste Slované? Z Balkánu...?
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 22)

NA CESTÁCH. Jiří Matějka při
svém putování po jižní Francii. 

Foto ARCHIV

Pražská stovka měla
zastávku ve Lhotce

Od sobotního dopoledne 10. 12. do
rána druhého dne proběhlo Lhot-
kou u Svinař na čtyři sta účastníků
23. ročníku extrémního »pochodu«
Pražská stovka. Start byl 9. 12. ve
23.00 ve Spáleném Poříčí, cíl v
Modřanech. Trasa dlouhá 151 km
vedla náročným terénem brdských
kopců. Ve Lhotce,  na 108. km, bylo
kontrolní stanoviště a občerstvova-
cí stanice (na snímku). První dva
borci Petr Hének a Zdeněk Hruška
doběhli kolem jedenácté dopoledne.
Místní Lukáš Masák přiběhl jako
sedmý a přestože si výbornou pozi-
ci držel až do Jíloviště, nakonec
pro bolest nohy závod nedokončil.
(Příští rok to dáš, Lukáši...!)První
byl v cíli Roman Košťák v čase
18:23:54.                        Text a foto 

Ema BurgETová, Lhotka

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

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

Naše noviny upozorňují své abonenty, že toto číslo je poslední, které mají
předplacené. 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.)
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Petardy vadí zvířatům i malým dětem
KYNOLOŽKA A. VANŽUROVÁ: PROSÍM VŠECHNY, CO SI MUSÍ BOUCHNOUT, ABY BYLI OHLEDUPLNÍ!
Blíží se konec roku a s ním bezuzd-
né střílení i bouchání petard. Každý
rok se snažím apelovat na všechny,
co bez bouchání petard nemohou
být, ale moc to nepomáhá. Ze stříle-
ní a bouchání petard mají strach do-
mácí zvířata, psi i kočky, ale často

také pláčou malé děti, jež hluku ne-
rozumí, a když se kvůli střílení pro-
budí, špatně se utišují. A neměli by-
chom zapomínat ani na zvířata žijící
ve volné přírodě. Spousta zvířat v
panice ze střelby začne utíkat, až se
uštve a uhyne. 
Možná si myslíte, že jsem blázen,
trapný ochranář, ale není to tak. Jen

prostě nechápu, jak může někomu
bouchání zábavní pyrotechniky dělat
radost. Buď tito »stříleči« nepřemýš-
lí, že by to někomu mohlo vadit ne-
bo, a to je ta horší varianta, jim to je
jedno, protože je sobecky zajímá jen
to, co je baví. Nejvíce škody střílení
způsobí, když na ně nejste připrave-
ni a nemůžete domácí zvířata zajis-

tit, být s nimi, aby se nebála. Když je
ohňostroj nahlášený, můžeme zvířa-
ta aspoň trochu ochránit. Pokud se
ale střílí často, bezdůvodně, nezmů-
žeme vůbec nic. Všechny, co si musí
bouchnout, prosím, aby byli ohledu-
plní a svoji rádobyzábavu omezili.

alena VanŽurOVá, kk Lety

Začalo to jako obyčejná slohová práce – napište povíd-
ku o tom, co byste dělali jako jediní přeživší po zkáze
světa. Pak se povídky začaly přepisovat do dialogů – a
nápad natočit hraný film o světě, v němž přežily jenom
děti, byl na světě. 
Tercie pražského Gymnázia Jana Keplera se celé jaro v
hodinách češtiny zabývala tvorbou scénáře filmu nazva-
ného Na vlastní pěsti, vypsala crowdfundingovou sbírku
a během čtyř červnových dnů ho skutečně natočila. V
létě se stříhalo a nahrávala hudba, po návratu do školy se
dotočily chybějící záběry a na podzim se mixoval zvuk i
ruchy. Výsledkem je hodinová postapokalyptická kome-

die, v níž si obyvatelé našeho kraje přijdou na své – něk-
teří si možná vzpomenou, jak se na různých místech
vyhýbali stativu s kamerou nebo zvukaři s teleskopickou
tyčí a mikrofonem. Natáčelo se ve Všenorech, Zadní i
Hlásné Třebani, Leči, Podbrdech, Všeradicích, na Vižině
i na Točníku. Pro závěrečnou davovou scénu v Litni se
jako kompars přidaly i děti ze ZŠ Zadní Třebaň a ZŠ
Hlásek. Je, jejich rodiče i veřejnost zveme na promítání
filmu do řevnického kina ve čtvrtek 12. ledna od 10.00
nebo večer od 20.00. Uslyšíte komentář vedoucího pro-
jektu a režiséra Jana Jíchy, a možná přijde i nějaká ta
hvězda! Jan JíCHa, Všeradice

Hříšníci si poškozený
stromek odpracují
Řevnice - Vandaly, kteří na řevnic-
kém náměsti 8. 12. v noci poničili
vánoční strom (viz NN 25/16), če-
ká brigáda ve prospěch města.
„Městské policii se podařilo zjistit,
že vandalský čin mají na svědomí
dva alkoholem posilnění mladíci -
K. K. (1991) a V. Z. (1985),“ uvedl
velitel strážníků Jiří Dlask s tím, že
hříšníci se k vandalismu přiznali a
10. 12. se dohodli se starostou města
Tomášem Smrčkou na náhradě ško-
dy i na odčinění svého jednání v po-
době brigády pro město. „Doznání
bylo předáno Policii ČR - mladíci se
budou dále zodpovídat ze svého čnu
v rámci trestního řízení,“ uzavřel
Dlask. (mif)

»Povolenku« dostali
Silvestr, Čarodějnice...
Řevnice - které akce budou moci
v Řevnicích trvat i po 22.00, sch-
válili zdejší zastupitelé v nové  vy-
hlášce o nočním klidu.  
Reagovali tak na novelu zákona, jež
jim tuto povinnost ukládá. Dosud
stačilo, aby akcím jako jsou koncer-
ty, festivaly či zábavy udělovali vý-
jimky z nočního klidu radní během
roku. Ve vyhlášce jsou zaneseny Sil-
vestr, Čarodějnice, Rockový Sluno-
vrat, Pivní festival, Porta a festival
Rockabilly.cz. Akce, jež nejsou ve
vyhlášce, by měly skončit do 22.00,
jinak se pořadatel dopustí přestupku.
Řevničtí zastupitelé schválili i vy-
hlášku o regulaci hlučných činností.
Podle ní je každý povinen zdržet se
o nedělích a ve dnech pracovního
klidu užívání křovinořezů, sekaček,
vrtaček aj. od 6 do 22.00            (pan)

Díky! vzkazují Proměny
Řevnická taneční skupina Proměny
děkuje příznivcům, rodičům a všem,
kteří nás po celý rok podporovali.
Rok jsme zakončily krásným vys-
toupením na adventu v Karlštejně,
Řevnicích i na Staroměstském ná-
městí v Praze. Přejeme krásný pová-
noční čas a do nového roku ať se
mají všichni rádi, spokojenost, hoj-
nost i zdraví!  Těšíme se na vás 3. 3.
na našem plese v Řevnicích. 
ivana a Lenka ZrOStLíkOVy,

Věra Hrubá, Proměny, Řevnice

Řevnice - Stop výherním hracím
automatům dali řevničtí zastupi-
telé. na posledním veřejném zase-
dání v roce 2016 schválili vyhláš-
ku o úplném zákazu provozování
loterií a jiných podobných her.
Vyhláška prošla těsně, hlasovalo pro
ni 8 ze 13 přítomných zastupitelů,
tedy nejnižší potřebný počet pro
schválení. Tři zastupitelé byli proti a
dva se hlasování zdrželi. Podle řev-

nického starosty Tomáše Smrčky se
tento zákaz bude týkat jen asi dvou
podniků, které v Řevnicích automa-
ty provozovaly. Záměrem vyhlášky
je omezení negativního vlivu loterií
a podobných her, které mohou ve
svých důsledcích vést k narušování
veřejného pořádku i ke zvýšení kri-
minality. Rozpočet města na rok
2017 přijde po zavedení zákazu o
přibližne 150.000 Kč.                (pan)

Svinařští se vánočně naladili v restauraci

Řevničtí zastupitelé zakázali hrací automaty

Přeji radost, štěstí...
Jménem zastupitelstva Zadní Třeba-
ně přeji čtenářům i obyvatelům obce
šťastný vstup do nového roku, zdra-
ví, radost a štěstí, osobní i profesní
úspěchy. Děkuji za každý, byť jen
malý, střípek pochvaly a povzbuze-
ní, jemuž se vedení obce dostalo.
Ceníme si i objektivní kritiky, je uka-
zatelem, že máte zájem na tom, aby
obec vzkvétala. V uplynulých dvou
letech jsme se dokázali vypořádat s
vodovodem i kanalizací, vcelku sluš-
ně dát do pořádku cesty zmasakro-
vané stavbou, zateplit školu, získat
nový vůz i kontejnery na bioodpad.
Máme přiznanou dotaci na bezdrá-
tový veřejný rozhlas, díky p. Pawli-
covi obec získala pro děti herní prv-
ky v zahradě u SD, uskutečnili jsme
mnoho akcí - za pomoc při pořádá-
ní a přípravě děkuji všem, hlavně
»kulturní atašé« P. Fýdlové. S velkou
pomocí pí Pavlasové a Balatkové jsme
získali podporu na opravu kapličky,
povedlo se opravit několik problema-
tických cest. Začali jsme pracovat
na opravě chodníku i okolí v centru
obce. Přeji si, aby další dva roky by-
ly tak přínosné pro obec i občany, ja-
ko ty dva uplynulé. Díky za trpělivost
i podporu.     Markéta SiMANOVÁ,

starostka Zadní Třebaně

Školáci natočili v Poberouní film Na vlastní pěsti

Z našeho kraje 
* Cvičení Kruhový trénink se ve
Společenském domě v Zadní Třeba-
ni poprvé po prázdninách uskuteční
3. ledna od 19.30 hodin. (sih)
* Cestovatelská beseda Jana Kuklí-
ka o Barmě i Kambodži se bude ko-
nat 7. 1. od 18.30 v Klubu U Emy ve
Lhotce. Tamtéž se 14. 1. od 10 do
15.00 uskuteční kurz Vitráž formou
Tiffany. Info: 777 288 890.       (ebu)
* Štědrovečerní zpívání se letos
poprvé konalo v kapličce sv. Václa-
va na návsi ve Svinařích. S manželi
Humlovými jsme si zazpívali písně
Spirituál kvintetu a Nezmarů.  (box)
* Dotaci na  zpracování digitálního
povodňového plánu i vybudování
varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi dostala
Zadní  Třebaň. Plán zpracuje firma
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
za 175.000 Kč + DPH, spoluúčast
obce je 30 % z této částky.          (pef)
* O příspěvek 10.000 Kč na hudeb-
ní kroužky v ZŠ Zadní Třebaň požá-
dalo obec sdružení Salto. Zastupitelé
odsouhlasili 5.000 Kč.                 (pef)
* Smyk v zatáčce silnice mezi Mo-
řinou a Kuchařem dostal 23. 12.
osobní vůz, který následně narazil
do stromu. Řidič utrpěl lehké zraně-
ní v obličeji a byl převezen do mo-
tolské nemocnice. (bob)
* Do zábradlí a můstku nad poto-
kem u železniční trati v řevnické uli-
ci Třebaňská nabouralo 19. 12.
osobní auto. Řidička vyvázla bez
zranění. Profesionální hasiči zabez-
pečili vůz proti ohni a předali případ
Policii ČR.              Pavel Vintera

Třetí adventní neděli se v restauraci U Lípy ve Svinařích konala besídka a
jarmark zdejší mateřské školy. V přeplněném sále nebylo k hnutí, všichni
se přišli vánočně naladit a podpořit prcky při jejich  pěveckých i hereckých
vystoupeních, která pilně nacvičovali několik týdnů. Děkujeme všem, kteří
přispěli výrobky do jarmarku, pomohli s přípravou akce a hlavně za pod-
poru těm, co přišli. Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

RYBOFKA. Přibližně tři stovky lidí dorazily navzdory sychravému a větrné-
mu počasí o Štědrém dnu na řevnické náměstí a společně si tam užily tradič-
ní zpívání »Rybofky«. Nahodilý skoro třicetičlenný sbor pod vedením Lukáše
Prchala sklidil velký úspěch za provedení České mše vánoční i za koledu Na-
rodil se Kristus Pán. (pan) Foto Ondřej NOVÁČEK
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Matěj, vítěz kategorie, přiznal porážku
V ZADNÍ TŘEBANI SE USKUTEČNIL DESÁTÝ ROČNÍK JUNIORSKÉHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Zadní třebaň - třebaňskému ost-
rovanu patří po polovině bojů ve
fotbalové iii. třídě okresní soutěže
solidní šestá příčka. 
Vzhledem k tomu, že se chystá reor-
ganizace, je nezbytné, aby tým skon-
čil nejhůře sedmý, a tím si zachoval
příslušnost v soutěži. Horší umístění
znamená se vší pravděpodobností
pád  do čtvrté třídy. Na jaře tedy če-
ká třebaňské borce těžká práce, pro-
tože ve středu tabulky se »motá« ně-
kolik mužstev. Ostrovan to bude mít
o to složitější, že se potýká s mizer-

nou tréninkovou morálkou i, což je
zarážející, s prachbídnou účastí hrá-
čů v mistrovských zápasech. Omlu-

venky na poslední chvíli či shánění
fotbalistů těsně před zápasem se sta-
lo smutnou realitou. Proto se Jiří

Soukup rozhodl odstoupit z pozice
hrajícího trenéra. Kdo se ujme nezá-
viděníhodné funkce, není zatím zná-
mo. Pokud se ale přístup některých
členů soupisky nezlepší, je záchrana
ve třetí třídě de facto nemožná.
Podzim zakončil OZT s bilancí šesti
výher, dvou remíz a pěti porážek,
což znamená zisk 20 bodů. Pasivní
skóre 33:34 zapříčinila hlavně os-
tudná porážka 0:14 v Novém Jáchy-
mově. Nejlepším střelcem týmu byl
nestárnoucí Bacílek s osmi brankami
následován Soukupem (4).      (Mák)

Jubilejní 10. ročník vánočního turna-
je Junior ping-pong open 2016 se us-
kutečnil 17. prosince v Zadní Třeba-
ni pod taktovkou místního Klubu
českých turistů.
V tříhodinovém  klání se mezi sebou
utkali mladší (do 11 let věku) i starší
(do 18 let) junioři a s nimi ve skupi-
nách i děvčata. Ta si zahrála také sa-
mostatně každá s každou, stejně jako
starší junioři. Celkem bylo během
odpoledne na čtyřech pingpongo-
vých stolech odehráno 60 utkání.
Největší smysl pro fair play prokázal
vítěz kategorie Mladší junioři, dese-
tiletý Matěj Smil - o sporném posled-
ní míčku utkání uznal, že to byla hra-
na a přiznal tím porážku v zápase.

Všichni, především ti mladší, byli
skvělí! Jejich hráčská úroveň a nad-
šení pro stolní tenis se rok od roku
zvyšuje - velký dík a uznání posílám
Evě Řezníčkové, o které vím,  že vět-
šinu letošních zúčastněných hráčů v
Řevnicích trénuje. Ohromnou radost
mám z výkonů místních, zadnotře-
baňských hráčů Elišky Exnerové,
Elišky Ondřejovské, Vojty Paličky,
Davida  Hochmala  a Stanislava Ba-
líčka. Příště jistě dorazí i letos ne-
mocní Blechovi o kterých vím, že se
na turnaj těšili...
Děkuji  za ochotu a vstřícnost otcům
zúčastněných hráčů, pp. Knýblovi,
Hochmalovi a Exnerovi, kteří nám
pomohli a vydrželi celý turnaj soud-

covat. Výsledky zápasů předávali
hlavnímu rozhodčímu Jiřímu Nád-
vorníkovi, který se tak s Janem Zava-
dilem mohli věnovat organizování
turnaje. Na závěr nejúspěšnější hráči
obdrželi za zvuku fanfár a velkého
potlesku medaile, diplomy. Každý z
účastníků turnaje si odnesl od turistů
vánoční balíček. Finalisté každé ka-
tegorie získali trička s názvem 10. ju-
bilejního ročníku turnaje a logem
KČT Z. Třebaň z dílny Martina Su-
ka. Díky moc!
Krásné Vánoce, šťastný rok 2017 a
na konci příštího roku, 16. 12. 2017,
se na vás kluci a holky budeme těšit!

Jaroslava Zavadilová, 
kČt Zadní třebaň

NA »STUPNÍCH VÍTĚZŮ«. Vítězné junorky a starší junioři na zadnotřebaňském turnaji ve stolním tenise.          Foto Jan ZAVADIL

Velkým úspěchem skončilo Mistrov-
ství Čech v šachu chlapců do osmi
let let pro sedmiletého Josefa Bartá-
ka. Ten v barvách Šachového klubu
Řevnice turnaj suverénně vyhrál a
stal se mistrem Čech v kategorii H8
pro rok 2016. Podobného úspěchu se
v historii šachového klubu ještě ni-
komu nepodařilo dosáhnout.
Turnaj se hrál v Harrachově a Pepča
v něm byl jediným řevnickým zás-
tupcem. Vyhrál všech devět partií a
druhého v pořadí za sebou nechal o
celé dva body. Snadné to ale nebylo

- většinou musel o výhry bojovat až
do koncovky a také obracet nepříz-
nivé pozice. Pepča už ale přes svůj
nízký věk a krátké tréninkové i sou-
těžní zkušenosti vládne dostatečnou
technikou a hlavně kreativitou na to,
aby nakonec dokázal všechny partie
zvrátit ve svůj prospěch.
Josef Barták bydlí ve Stříbrné Lhotě
u Mníšku pod Brdy a chodí do druhé
třídy ZŠ. Se řevnickými šachisty tré-
nuje a závodně hraje šachy přibližně
rok. Za tu dobu stačil udělat velké
pokroky, které se projevují i v seriá-

lu turnajů regionálního kola krajské-
ho přeboru mládeže, jehož první čty-
ři turnaje v kategorii H10 také suve-
rénně vyhrál. Kromě dalších indivi-
duálních soutěží, zejména jarního
Mistrovství ČR (Mistrovství Čech v

Harrachově se hrálo bez zástupců
moravských zemí), s Pepčou šacho-
vý klub počítá i do soutěží družstev
a přes svůj věk bude patrně nastupo-
vat i v řevnickém družstvu starších
žáků. Jan PaUkErt, Řevnice
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Řevnice mají mistra Čech v nejmladší šachové kategorii

Výsledky turnaje
Juniorky
1) Veronika Drechslerová, Řevnice
2) Eliška Exnerová, Zadní Třebaň
3) Natálie Hubingerová, Beroun

Junioři mladší
1) Matěj Smil, Praha 
2) František Štěpánek, Řevnice
3) Pavel Koštialik, Řevnice

Junioři starší
1) David Koštialik, Řevnice
2) Vojta Palička, Zadní Třebaň
3) David Hochmal, Zadní Třebaň

Řevničtí jsou v tabulce desátí, z třinácti...
Řevnice - Ne příliš lichotivá desátá příčka v třináctičlenné tabulce IV. třídy
okresní soutěže Praha-západ patří po podzimu řevnickým fotbalistům. Tři
výhry, stejný počet remíz a šest proher znamená zisk dvanácti bodů při
skóre 19:28. Bohužel ztráta na nejvyšší příčky je příliš vysoká, a tak by cí-
lem týmu měl být alespoň posun do středu tabulky. I to ale nebude jedno-
duché protože manko na šestou příčku je už osm bodů. Nejlepším střelcem
Řevnic byl podle očekávání Roman Wrobel s pěti přesnými zásahy, o dvě
branky méně dali Hruška a Matoušek. (Mák)

Ostrovan se potýká s mizernou účastí v trénincích i zápasech

MISTR. Sedmiletý Josef Barták, mistr Čech v šachu.        Foto Jan BARTÁK


