
Řevnice - První ročník fotbalové-
ho memoriálu Davida Laciny ml.
se bude konat 18. prosince v Řev-
nicích. Připomene žáka 8. třídy
řevnické »základky«, který loň-
ského 18. 12. náhle zemřel. 
Turnaje se v řevnickém Sportcentru
Liďák zúčastní žáci 8. - 9. tříd ZŠ
Řevnice, ZŠ Dobřichovice, ZŠ Vše-
nory, ZŠ Černošice, ZŠ Radotín, ZŠ
Mníšek pod Brdy a tým spoluhráčů
Davida Laciny. Vítěz obdrží putovní
pohár, oceněni budou i nejproduk-
tivnější hráč a hráč fair play.

Proč vlastně memoriál vznikl? 
Pokud je to memoriál je jisté, že ně-
kdo zemřel a už jen to je pro všech-
ny pozůstalé velká tragédie. Tato tra-
gédie je ale o to horší, že zemřel
mladý člověk, vlastně ještě dítě.
Davídek Lacina byl normální oby-
čejný kluk. Byl to výborný kamarád,
student, fotbalista ale hlavně - syn.
Nikdo z nás si nedokáže představit,
že umře někdo takto mladý, »zdra-
vý« a ještě ke všemu výborný spor-
tovec. 
Od narození to Davídek neměl jed-

noduché a musel čelit svým zdravot-
ním problémům. Přesto všechno, co
mu život přichystal, byl velký bo-
jovník a dokázal překročit své hrani-
ce. Nepřestával bojovat a pral se se
svým osudem do samého konce. 
David byl kluk, který byl velmi oblí-
bený ve všech kolektivech - jak ve
škole, tak na jeho oblíbeném fotbale.
Mimochodem, jeho nejoblíbenějším
fotbalovým klubem byla pražská
Slávie. (Dokončení na straně 2)

V tomto čísle Našich novin
* Fabián »dostal« stezku - strana 3
* Po městě honili divočáka - strana 6
* Advent zahájila královna - strana 7

Lety - Před pár dny se svého křtu
- a hned dvojitého - dočkala nová
knížka pro děti Vincek, Vlk a Lu-
cinka. Její autorkou je obyvatelka
Letů Pavla Soletka KRÁTKÁ.
Proč jste se svým autorským »dru-
hým já«, ilustrátorkou Marií Sná-
šelovou pokřtily knihu dvakrát –
jednou v Praze u Vltavy, podruhé v
Dobřichovicích u Berounky?
Tato naše v pořadí již třetí kniha vz-
nikla v Praze a tak trochu pro Prahu.
Jednu z kapitol jsme vytvořily pří-
mo pod sochou Bruncvíka se zlatým
mečem. A na tomto krásném místě u
paty Karlova mostu jsme také knihu

vodou z Vltavy pokřtily. Kdo se do
příběhu ponoří, určitě dobře porozu-
mí proč… A druhý křest u Beroun-
ky? Kniha je mimojiné o propojová-
ní různých světů, proto jsme takto
symbolicky propojily dvě inspira-
tivní řeky. 
O čem ještě vaše nová kniha je?
Vypráví o Živlech, třeba o tom, jak
nám mohou pomáhat a jak je může-
me uchopit sami v sobě. Živly je po-
třeba uctít venku na významných
místech. I proto jsme se rozhodly
křtít pod Karlovým mostem a v sou-
sedství dobřichovického zámku.
(Dokončení na straně 3) (mif)

NA TRZÍCH. Adventní trhy se první prosincovou sobotu konaly na řevnickém náměstí. Stánky tu měly děti z místní
základní školy, Pikolína či Lesní školky. Placky a perníčky nabízeli místní skauti Bobři, v Modrém domečku se zase
konal dobročinný bazar. Nechyběl ani živý betlém s Ježíškem, kozou a beránkem.                  Foto Pavla NOVÁČKOVÁ

Pavla Krátká při dobřichovickém
křtu knihy.       Foto NN M. FRÝDL

Memoriál připomene Davídka
TURNAJ ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV UCTÍ PŘEDČASNĚ ZEMŘELÉHO ŽÁKA ZŠ ŘEVNICE

5. prosince 2017 - 24 (713) Cena výtisku 7 Kč

Mládek hrál, zpíval 

a nakonec krájel dort

Ráda vymýšlím příběhy! říká spisovatelka z Abu Dhabi
Sezonu zakončili
v portugalské Sintře
Zadní Třebaň - Předloni si zahráli v
americkém Seattlu, loni v belgic-
kém Werchteru. Před pár dny se vrá-
tili z Portugalska, kde změřili síly s
mužstvem Sport União Sintrense.
Řeč je o fotbalové Staré gardě Ost-
rovanu Zadní Třebaň.
„Je to taková naše tradice - podzim-
ní fotbalovou sezonu končíme
»exotickým« zájezdem a zápasem v
zahraničí,“ sdělil jeden z účastníků
výpravy, brankář »gardistů« Miro-
slav Bouberle. „Sídlem Sport União
Sintrense je starobylé město Sintra,
ležící asi dvacet kilometrů severo-
západně od metropole Lisabonu,“
dodal. (Dokončení na straně 11) (mif)

Géniové se »vznášejí«
nad Václavákem
Karlík, Praha - Záruku tři sta let dá-
vá na své nejnovější dílo akademic-
ký sochař Petr Váňa. Jde o sousoší
Géniů, jehož kopii rodák z Řevnic,
nyní obyvatel nedalekého Karlíka,
vytvářel pět let. 
V úterý 28. listopadu byla kopie
uměleckého díla pomocí jeřábu
umístěna na průčelí pražského Ná-
rodního muzea. Třicet metrů vysoko
nad Václavské náměstí.
„Co bylo na téhle práci nejtěžší?
Mnohatunový blok kamene,“ směje
se při odpovědi na položenou otáz-
ku Petr Váňa. (Dokončení na straně 4)

(pan)

Hořela restaurace,
škoda je milion a půl
Mníšek pod Brdy, Řevnice - Škodu
za milion a půl způsobil požár res-
taurace v Mníšku pod Brdy, který
vyjeli 28. listopadu »zkrotit« profe-
sionální hasiči z Řevnic.
Spolu s nimi u ohně, který se ten
den dostal do hlavních zpravodaj-
ských relací všech televizních sta-
nic, zasahovalo dalších pět hasič-
ských sborů - profesionálové z Příb-
rami a Radotína i dobrovolníci z
Mníšku, Stříbrné Lhoty a Jíloviště.
„Zřejmě od závady na elektroinsta-
laci chytila střecha i půdní vestavba
penzionu a restaurace,“ uvedl Pavel
Vintera z HZS Řevnice s tím, že
hasiči zasahovali v maskách z vyso-
kozdvižné plošiny i přímo uvnitř
hořícího objektu. „Pomocí výškové
techniky byla rozebírána také stře-
cha pro odkrytí dalších ohnisek, jež
byla vyhledávána pomocí termoka-
mery,“ dodal. Událost se obešla bez
zranění. (mif)
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Tyto všechny skutečnosti i fakt, že
chceme uctít památku kamaráda, se
jednoho dne sešly a byl tady začátek
nápadu uskutečnit pro Davida turnaj
ve fotbale. Byla jen otázka času, kdy
se to uskuteční, hlavně s ohledem na
jeho rodinu. No a čas nastal právě
teď. Oslovili jsme rodiče Davida, ře-
ditele školy jako hlavního organizá-
tora a přípravy na fotbalový turnaj
nazvaný Memoriál Davida Laciny
ml. se rozjely. 
Postupně se do organizace zapojilo
několik rodičů a několik kamarádů
Davida. Pozvali jsme okolní školy:
Dobřichovice, Všenory, Mníšek pod

Brdy, Černošice, Radotín a samo-
zřejmě Řevnice i bývalé spoluhráče
Davida z SK Řevnice a sestavili
jsme i z nich jedno družstvo. 
Byli bychom rádi, kdyby se turnaj
konal každý rok - i proto jsme ne-
chali udělat putovní pohár, na který

budeme postupně připisovat vítěze
každého ročníku Memoriálu. Máme
velkou radost, že se nám daří zvládat
náročnou organizaci. Jak vše nako-
nec dopadne, na to si musíme počkat
do 18. 12, kdy se turnaj ve sportovní
hale za Lidovým domem uskuteční. 

Všichni si to hodláme užít a doufá-
me, že se to bude líbit i Davídkovi.

Jaroslava VylETOVÁ, Řevnice

Řevnický Modrý domeček je kromě jiného pro-
slulý pořádáním besed se zajímavými lidmi. Na
poslední hojně navštívenou besedu si díky Kamilu
Černému pozval plukovníka Eduarda Stehlíka,
historika, publicistu a spisovatele, ředitele odboru
pro veterány Ministerstva obrany.
Plk. Stehlík se věnuje novodobým dějinám Čes-
koslovenské armády, které začaly ještě před 28.
říjnem 1918, kdy byla ustavena samostatná Čes-
koslovenská republika. Naše armáda se začala
formovat počátkem 1. světové války, v roce 1914,
kdy naši občané žijící v Rusku a Francii začali
organizovat vojsko, které by po boku protihabs-
burských a protiněmeckých spojenců svrhlo Ra-
kousko-Uhersko. Opírali se o ideje T. G. Masary-
ka, který protihabsburský odboj řídil z Paříže.
Ve své přednášce zdůraznil Stehlík důležitost bojů
našich legionářů pro podporu Masarykových snah
o uznání naší samostatnosti u vlád Anglie, Francie
a USA, ale i ochotu carského Ruska poskytnout
snahám zakladatelů České družiny sice zprvu vá-

havou, ale po bitvě u Zborova (od níž 2. 7. uběh-
lo 100 let) výraznou podporu, která umožnila vy-
strojit a vyzbrojit 70 000 legionářů. Osvětlil peri-
petie přesunu legionářů po bolševické revoluci,
odražení bolševiků na magistrále do Vladivosto-
ku, vyvrátil pomluvy, které jsou dodnes šířeny, o
»krádeži« carského zlata. Zmínil se i o nelehkém
osudu mnoha legionářů po návratu do vlasti, který
u některých trval i čtyři roky. Samozřejmě neza-
pomněl ani na působení našich legionářů ve Fran-
cii i Itálii a poukázal na problémy, které máme s
pietním udržováním hrobů a památníků našich le-
gionářů zejména na území dnešního Ruska.
Přednáška vyvolala živý ohlas a mnoho dotazů z
řad publika, které dokazovaly aktuálnost legionář-
ské problematiky i pro naši současnost.
Zájemcům o tuto problematiku doporučuju knihu
Osudy Čechů v Rusku koncem 19. a začátkem 20.
století – Cesta z Kyjeva do Vladivostoku. Napsali
ji manželé Muratovovi, vydalo nakladatelství
Skriptorium.             Martin REJMan, Praha 6

Plukovník Stehlík v Modrém domečku přednášel o legiích

FOTBALISTA, OSLAVENEC. David Lacina se slavným fotbalistou Vla-
dimírem Šmicrem a při oslavě čtrnáctých narozenin. Foto ArCHIV

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE. Poslední listopadový den si žáčci zadnotřebaň-
ské školky pozvali rodiče, prarodiče i sourozence do třídy, aby společně st-
rávili tvořivé odpoledne. Vyráběly se látkové stromečky,  papírové hvězdy,
zdobily šišky, pekly vánoční ozdoby a čerti. Nejzapálenější do práce byla
Petra Jarošová, která se od šišek ani nehla, za tatínky si zaslouží pochva-
lu Alek Radabolski. Svátečně jsme se naladili a obtěžkáni výrobky se za tmy
rozcházeli domů. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne učiteli Janov-
skému i slečně Voborníkové. text a foto Petra FrýdLOVÁ, Zadní třebaň

Díky tanečníkům,
Dášence i babičce!
V neděli 5. 11. oslavila taneční sku-
pina Proměny 10. výročí svého zalo-
žení! (Viz NN 23/17.) Řevnické kino
praskalo ve švech a 42 účinkujících
nedočkavě čekalo na pokyn: Začíná-
me! Jako první diváci viděli country
tanec Rednex. Předvedli ho taneční-
ci, kteří už v naší skupině netančí,
ale jsou nám stále oporou při růz-
ných příležitostech. Je jich 16 a já
jim moc děkuji, že se mnou do toho
šli a pomohli vytvořit tuto perfektně
fungující taneční skupinu. Potom se
na podiu střídali tanečníci všech vě-
kových kategorií od 4 let do 29 let v
různých tanečních číslech: Mažore-
tky, Mama Mia, Fantom opery, F. Si-
natra, staropražští Pepíci s živě hra-
jící kapelou Třehusk, step, pásmo
písní pánů Uhlíře a Svěráka, pohád-
ka Bambitka a samozřejmě úžasné
baletky. Všem, tanečníkům i těm, co
pomáhali a nějak se podíleli na na-
šem úspěchu, bych chtěla moc a moc
poděkovat. Největší dík patří dvěma
ženám, bez kterých by Proměny ne-
byly Proměnami. Je to paní Dášenka
Renertová, u které jsem sama začí-
nala tančit a která mě byla vždy vel-
kou oporou i rádkyní. Druhou ženou
je naše babička Věrka, která byla
»babičkou« bezmála 130 dětem.
Pekla nám dortíky, jezdila na sou-
středění. Dokáže roztleskat každé
vystoupení a úžasně ztvárnila dědu
Mrazíka ve vánočním pásmu. Všem
moc děkuji, Proměnám přeji úspěš-
ná léta a tanečníkům lehké nožky při
tanci. Ivana ZrOstLÍKOVÁ,

Proměny, Řevnice 

Miloval rodinu a fotbal
David byl skvělý spolužák, fotbalis-
ta, ale hlavně úžasný kamarád. Do-
kázal vždy každému poradit a nebo
pomoci. Moje nejoblíbenější vzpo-
mínky na něj byly a budou, když
jsme byli na výletech nebo ve třídě.
Vždy, když se usmál a něco řekl, do-
kázal mě i ostatní rozesmát. Občas
jsme se s Davidem různě pošťucho-
vali a on vždycky zrudnul a skoro
brečel smíchy. Nebo se se mnou ne-
ustále hádal, že Slavie je lepší.
Takového člověka, jako byl David,
jsem nikdy nepoznala. David byl ji-
ný, než ostatní. Nenechal se strh-
nout davem, na každého z nás si
udělal vlastní názor. Byl hrozně las-
kavý, milý, hodný, přátelský, měl
smysl pro humor. O Davida Koštiá-
lika se staral jako o mladšího brá-
chu. Vždycky miloval fotbal a hlav-
ně svoji rodinu. Vzpomínám na něj
jako na úžasného kamaráda, fotba-
listu, usměvavého kluka, který se
vždy rád zasmál.
Chybí nám a máme ho rádi.

Barbora HUMLOVÁ, Řevnice

PLUKOVNÍK. Eduard Stehlík na besedě v řev-
nickém Modrém domečku.         Foto Petr KUBÍN

Ochutnali taštičky,
obdivovali hadí ženu
V rámci nového cyklu, který pojed-
nává o kulturách vybraných národů
žijících na území České republiky
jsme si v Národopisném muzeu -
Letohrádku Kinských užili Mongol-
ský večer. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých informací o Mongolsku.
Velmi nás pak potěšila skupina Dun-
jingarav hrající národní mongolské
písně, opěvující hory, skály, vodu,
prostě přírodu. Používají zajímavé
hudební nástroje - kapelník měl nei-
dentifikovatelný nástroj se strunami
z koňské hřívy. Zněl parádně.
Všichni tři také nádherně zpívali.
Pěkná byla i podívaná na mongolské
tanečnice a hadí ženu. Na konec
jsme ochutnali mongolskou specia-
litu, taštičky plněné mletým masem.
Velmi dobré! Před muzeem jsme si
ještě prohlédli originál jurtu a do-
zvěděli se, jak se v ní žije. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň



Vždy jsem ráda vymýšlela příběhy!
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V Dobřichovicích jste knížku křtily
pod mohutnou starou lípou, kterou
jste nakonec »zalévala« zvláštní
směsí vody z Vltavy, Berounky a
mléka. Proč?
K té krásné staré Lípě, která jistě pa-
matuje mnohé, se často chodím na-
bíjet. Jen si k ní sednu a poslouchám,
co šeptají její listy. Má v sobě velkou
sílu a myslím si, že nad tímto mís-
tem bdí. Říční vodou smíchanou s
mlékem, kterou mají rádi pavoučci,
jsem ji zalévala proto, abych ji ucti-
la a poděkovala za to, že prostě je.
Souvisí to nějak s vaší knihou?
Ano, souvisí. Kniha je vyjádřením
vděčnosti Matce Zemi a Přírodě za
to, že tu my, lidé, můžeme pobývat a
čerpat z jejích darů. V knížce se zno-
vu jako jedna z hlavních postav ob-
jevuje pavouček Vincek, který již
provázel Pohrátkami – naší prvoti-
nou. Vincek nám akorát, jak život
běží, povyrostl a je z něj pavoučí
školák, nebo chcete-li učedník. Vs-
tupuje do učení ke starému moudré-
mu Vlkovi, který mu předává zna-
losti o Živlech a přírodních bytos-
tech. A Vincek po duhovém mostě
vždy v noci přichází k lidské holčič-
ce Lucince, které své nabyté znalos-
ti zábavnou formou předává. Lucin-
činou úlohou je pak šířit toto tajupl-
né vědění mezi dětmi. 
Zmíněnou prvotinu, knížku Po-
hrátky aneb Cesta pavoučka Vinc-
ka, jste vydaly roce 2015. Co vás,
zralou ženu, polyglotku, učitelku
francouzštiny, přimělo k psaní
knih, notabene pro děti?
Vždy jsem ráda vymýšlela příběhy a

už jako malá holka jimi častovala ce-
lou rodinu. Máme v rodině asi něja-
ký vypravěčský gen, protože i moji
prarodiče a rodiče jsou podobné ná-
tury, vždycky se u nás hodně vyprá-
vělo a zpívalo. Prostě to ve mně je.
Jako učitelka jsem se věnovala vý-
uce jazyků metodou sugestopedie,
kde si lektor vymýšlí takové trochu
bláznivé příběhy. Od toho už byl jen
krůček začít »opravdově« psát. K to-
mu mě inspiroval můj nyní šestiletý
syn Šimon, který chtěl pořád něco
vyprávět. Příběhy jsem začala v ma-
teřském přetlaku sepisovat; pak jsme
se daly dohromady s Maruškou a za-
čaly knihy tvořit společně. Že jsou
pro děti, to mi přijde také přirozené,
protože máme kolem sebe stále
spoustu dětí, které nám jsou velkou
inspirací. Miluju jejich čistotu, ne-
spoutanost a upřímnost. 
Kde se »vylíhl« pavouček Vincek? 
V mé mysli a srdci prastaré Lípy. Že
by té dobřichovické...?
Vy píšete, Marie Snášelová ilustru-
je. Jak jste se daly dohromady?
Před pěti lety. Díky našim starším
dětem, Mariance a Šimonovi. Cho-

dily jsme společně na cvičení do le-
tovského Sokola. Pak jsme zjistily,
že jsme sousedky z letovských »bí-
lých kostek« a že nejen to nás spoju-
je. Vlastně jedna druhou skvěle do-
plňujeme a perfektně se nám dohro-
mady tvoří. 
Obě jste u Berounky »náplavy« -
Marie je z Vysočiny, vy pocházíte z
jižních Čech. Kde jste se tu u nás
vzala a nestýská se vám po rodné
prácheňské hroudě?
Můj muž Ondřej je vášnivý jachtař a
windsurfař. Od malička se na závo-
dech potkával i s dobřichovickými
jachtaři, mimo jiné s Michalem Šá-
rou, lídrem řevnického kina. Micha-
lova žena Petra je má kamarádka,
přistěhovala se do Dobřichovic za
Michalem. My s mužem, tehdy li-
beňští Pražáci, naplaveniny, jsme
sem za nimi začali jezdit. Zamilovali
jsme se do tohoto kraje. Jsme oba
Jihočeši, ale nějak nás to na jih táhne
jen na výlety a za příbuzenstvem.
Máme chalupu na Šumavě u prame-
ne Vltavy, moji rodiče bydlí ve Zlaté
Koruně. Vlastně jsme pořád více
méně po proudu. Ale opravdový

domov cítíme tady, u Berounky a
hřebene Brd. Tady jsme našli bez-
pečné hnízdo, kde se cítíme být op-
ravdu sami (se) sebou.  
Žijete v nové části Letů, které míst-
ní říkají Abu Dhabi, případně - jak
jsem se dozvěděl od vás - Ženské do-
movy. Něco mi říká, že to není myš-
leno úplně jako lichotka. Nemrzí
vás to? Jak se žije v takových Žen-
ských domovech na okraji Letů?
Zpočátku mi to přišlo trochu líto,
když jsem zjistila, že se v našem
okolí lidi dělí na starousedlíky a na-
plaveniny a že my, »bílokostkaři«
dostáváme takovou nálepku. Ale pak
mi přišlo, že bude nejlepší si z toho
začít dělat legraci. Vždyť na těch
přezdívkách je možná něco pravdy.
Žije se nám v letovském Abu Dhabi
dobře, všude je blízko, z okna máme
nádherný výhled na brdský hřeben.
Jen ten hlavní tah dopravy na Karl-
štejn je trochu rušivý a ohrožující
děti i zvířata zde bydlící. To je vlast-
ně jediné, co mi vyloženě vadí.
Když jsme u těch přezdívek - také vy
si ráda hrajete se slovy a jejich vý-
znamy. Mimochodem, co znamená
ta Soletka uprostřed vašeho jména?
Hodně lidí si myslí, že to nějak sou-
visí se slovem sol či soleil – slunce,
ale chyba lávky, je to něco daleko
přízemnějšího… Toto druhé jméno
jsem dostala již v porodnici od mého
táty. Když viděl mé dlouhé hubené,
dalo by se říci »zlodějské«, prsty,
připomněly mu slané tyčky k pivu,
které má moc rád a které se jmenují
- Soletky... 
Hodláte v tandemu pokračovat i na
dalších literárních počinech, nebo
máte do budoucna úplně jiné plá-
ny? Jaké máte do budoucna plány?
Co takhle kniha pro dospělé?
Hodláme pokračovat. Nápadů máme
celou studnici. Často však kromě ro-
zumu nasloucháme i intuici, tak se
necháme těmito dvěma proudy smě-
rovat a ono se ukáže. Možná, až k to-
mu samy dospějeme, ještě zmoudří-
me a uzrajeme, vytvoříme něco i pro
dospěláky. To je pro mě osobně
mnohem těžší kalibr. Mám asi hodně
dětskou podstatu.
Blíží se Vánoce a o Vánocích se
hodným dětem, někdy také dospě-
lým, plní jejich tajná i netajná přá-
ní. Co si pod stromeček přejete vy?
Má nejtajnější přání si potřebuji
uchovat v tajnosti, tak je tajemně ne-
odtajním. To prý dělá ženu ženou, že
neřekne vše…       Miloslav FRÝDL

PODĚKOVÁNÍ. Pavla Krátká při zalévání prastaré lípy v Dobřichovicích.
„Děkuji jí tak za to, že je,“ říká spisovatelka.                  Foto NN M. FRÝDL

Na křtu knihy se aktivně podílely i
malé děti. Foto NN M. FRÝDL

Stezce »propůjčil« jméno vládce Brdských lesů
NAUČNÝ OKRUH KOLEM ŘEVNIC BUDE NA JAŘE ZANESEN DO OFICIÁLNÍCH MAP KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Řevnice - První naučnou stezkou se nyní mo-
hou pochlubit Řevnice. Jmenuje se po vládci
Brdských lesů Fabiánovi a na jaře by měla být
zanesena i do oficiálních map Klubu českých
turistů.
Uvedla to na slavnostním otevření stezky v sobo-
tu 25. listopadu Kateřina Vaňková, jedna z členek
Mladého hlasu Řevnic, který vyznačení stezky v
Řevnicích inicioval. »Křtu« se zúčastnily desítky
lidí i ti, kteří se na přípravě stezky podíleli: žáci
zdejší školy, učitelé, odborní poradci, místosta-
rostka Marie Reslová či městská architektka Da-
ria Balejová. Ta připomněla, že díky nové stezce
se město dočkalo i úpravy nároží školy, kde je
umístěno nejen druhé zastavení, ale na betono-
vých kvádrech také zmenšené modely všech tři-

nácti tabulí Fabiánovy stezky. „Snažili jsme se při
úpravách navázat na to, co již zde bylo a co před
námi vytvořili původní architekti školy,“ uvedla
Balejová. Do budoucna by zde měly být umístěny
ještě interaktivní výstavy, a to jak hornin z okolí,
tak i sochy zdejší zvěře, které vytvářejí žáci míst-
ní ZUŠ.
Stezka měří asi jedenáct kilometrů, vede z náměs-
tí kolem školy, k tůním, dále Kejnou a Burešovou
cestou k Lesnímu divadlu, k Pišťáku a kolem hř-
bitova zpět na náměstí. Částečně je sjízdná i pro
kočárky. Prozatím je vyznačena dočasnými oran-
žovými šipkami. Město na výrobu stojanů a jejich
umístění i vyznačení stezky uvolnilo necelých
200 tisíc korun, 20 000 korun věnovala firma Fro-
něk. Pavla NOVÁČKOVÁ

Kateřina Vaňková z Mladého hlasu Řevnic při
otevření stezky. Foto Pavla NOVÁČKOVÁ
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Mládek zpíval a nakonec krájel dort
HLÁSNÁ TŘEBAŇ OSLAVILA TŘICÁTÉ VÝROČÍ VYDÁVÁNÍ ZDEJŠÍHO ZPRAVODAJE

Sál restaurace Česká hospoda byl
zcela zaplněn ještě před začátkem, a
tak když byli oba hlavní protagonisté
uvedeni »na scénu«, nastal obrovský
potlesk a různé pokřiky. Hosty přiví-
tala Lucka Batíková, která předala
slovo starostovi obce Vnislavu Kon-
valinkovi. A pak to vypuklo. Nejvíce
nás potěšila hned první písnička
Hlásná Třebáň je krásná, protože ji
vlastně máme jako svoji »hymnu«.

A pokračovalo vyprávění jak Ivana
Mládka, tak Jana  Mrázka a sál řval
smíchy.  Další a další Mládkovy hity
zněly sálem. Bylo to něco úžasného.
Nechtěli jsme je pustit domů, a tak
museli přidávat a přidávat. Na konci
tohoto bezvadného posezení obdrže-
li hoši dary, které jim předal sám sta-
rosta obce a nakonec velké překva-
pení - obrovský dort ve tvaru Zpra-
vodaje i s nápisy. Při krájení dortu
přispěchal na pomoc redaktor obec-
ního měsíčníku Pavel Procházka.
Pánům to šlo velice dobře. Každý
návštěvník byl obdarován dosti vel-

kým zákuskem, který byl vynikající.
Díky tomu, kdo  tento dort vytvořil.
A díky i všem, kteří besedu zorgani-
zovali, protože to fakt stálo za to.
Mládkovy písničky nestárnou, však
je každý zná, a tak zpívala celá  hos-
poda. Bude se na to ještě dlouho a
dlouho vzpomínat. Díky!
Jitka ŠVECoVÁ, Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
6. 12. 20.00 MILADA
8. 12. 20.00 DOKUD NÁS SVATBA NE-
ROZDĚLÍ
9. 12. a 16. 12. 13.45 PADDINGTON 2
9. 12. 15.30, 16. 12. 17.30, 17. 12. 15.30
PŘÁNÍ K MÁNÍ
9. 12. 17.30 KVARTETO
9. 12. 20.00 MATKY NA TAHU O
VÁNOCÍCH
13. 12. 20.00 MADAM SLUŽEBNÁ
16. 12. 15.30 a 20.00 STAR WARS:
POSLEDNÍ Z JEDIŮ
17. 12. 17.30 EARTH: DEN NA ZÁ-
ZRAČNÉ PLANETĚ

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
5. 12. 17.30 VRAŽDA V ORIENT EX-
PRESU
6. 12. 17.30 PO STRNIŠTI BOS
4. 12. a 9. 12. 20.00 (So 17.30) LIGA
SPRAVEDLNOSTI (v Po 3D)
6. 12. 20.00 7 ŽIVOTŮ
5. 12. 20.00 NÁDECH PRO LÁSKU
7., 13. a 19. 12. 18.30 (St 20.00, Út 17.30)
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
8., 13. a 18. 12. 17.20 PŘÁNÍ K MÁNÍ
8. 12. a 12. 12. 20.00 (Út 17.30) THOR:
RAGNAROK
9. 12. a 14. 12. 15.30 ANDĚL PÁNĚ 2
9. 12., 17. 12., 21. 12. 20.00 (Ne 17.30, Čt
15.30) MILADA
10. 12. a 16. 12. PADDINGTON 2
10. 12. 18.30 DOKUD NÁS SVATBA
NEROZDĚLÍ
11. 12., 16. 12. 17.30 (So 20.30) ZA-
HRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
11. 12. 20.00 12 BPM
12. 12. 20.00 NA SHLEDANOU TAM
NAHOŘE
14. 12., 16. 12. - 18. 12., 20. 12. 20.00 (Čt
18.30, So+St 17.30) STAR WARS
POSLEDNÍ Z JEDIŮ
15. 12. 17.00 LOUSKÁČEK - záznam
baletu
19. 12. 20.00 THELMA

KINO RADOTÍN
5. 12. 17.30 DOMA JE TADY
5. 12. 20.00 GOYA - TEMNÉ VIZE
6. a 12. 12. 17.30 NÁDECH PRO LÁSKU
6. 12. 20.00 ROCK´N ROLL
7. 12. 17.30 GOYA - TEMNÉ VIZE
7. 12., 9. 12., 13. 12., 16. 12. 17.30 (7. 12.
a 16. 12. 20.00) PŘÁNÍ K MÁNÍ
8. 12. 17.30 MŮJ ŽIVOT CUKETKY
8. 12. 20.00 KVARTETO
9. 12. 15.30 PADDINGTON 2
9. 12. 20.00 7 ŽIVOTŮ
12. 12. a 14. 12. 20.00 (Čt 17.30) RENO-
IR - UCTÍVANÝ I ZATRACOVANÝ
13. 12. 10.00 BAJKEŘI
13. 12. 20.00 MADAM SLUŽEBNÁ
14. - 16. 12., 20. 12. 20.00 (So+St 17.00)
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
16. 12. 15.30 HVĚZDA BETLÉMSKÁ -
PÁSMO VÁNOČNÍCH POHÁDEK
17. 12. 16.00 VESELÁ VDOVA - záz-
nam opery

V HLÁSNÉ KRÁSNÉ. Ivan Mládek a Jan Mrázek (zprava) při vystoupení v
hlásnotřebaňské České hospodě.                                    Foto Jitka ŠVECoVá 

Tipy NN
* Jeden ze série večerů projektu Pa-
měť národa se uskuteční 7. 12. od
17.00 v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Na místního rodáka Blahosla-
va Havránka zavzpomíná Petr Ze-
mánek. (pan)
* Stanislav Slowiňski Quintet při-
jedou představit svůj repertoár 8. 12.
do Černošic. Skupina, jejíž zvuk vy-
chází z hard-bopu, bude hrát v sále
Clubu Kino od 20.00. (vš)
* Hru J. A. Pitínského Betlém se-
hrají děti ze souboru Kukadýlko a
černošický divadelní spolek Lukáše
Marvala a za doprovodu kapely
L.E.S. z řevnické ZUŠ 8. 12.  od
18.00 a 10. 12. od 15.00 v řevnic-
kém kině. (pan)
* Jedenácté setkání Bass Černošice
s hostem Parallel Activity připravu-
je Club Kino Černošice na 9. 12.
Hudební večer má téma Chemie, zú-
častní se ho rovněž duneni.cz crew a
začíná v 19 hodin. (vš)
* Adventní koncert vokálně-instru-
mentálního souboru Familia Musica
a Davida Nečila hostí 10. 12. od
18.00 koncertní sál ZUŠ Černošice.
Vstupné 150/100 Kč. (pab)
* Vlasta Redl se skupinou Tichá
parta zahraje 11. 12. od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino.                  (vš)
* Mezzosopranistka Ester Pavlů
vystoupí 12. 12. od 19.00 v řevnic-
kém Zámečku. Zazní například Ave
Maria, Agnus Dei a v závěru i zná-
mé koledy. Vstupné 150 Kč.    (pan)
* Hudební skvosty Oty Petřiny s
texty Lou Fanánka představí kvarte-
to Veteráni studené války 13. 12. od
20.30 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* koncert k 25. výročí kapely Vosí
hnízdo se připravuje 15. 12. do Čer-
nošic. Zvuková a zážitková vichřice
se rozjede od 20.00 na pódiu Clubu
Kino. (vš)
* Vánoční koncert dámské vokální
skupiny Cabinet a jejích přátel (Voj-
ta Uhlík, Dušan Navařík, David
Czenge) se koná 16. 12. od 19.00 v
kapli u zámku v Dobřichovicích.
Vstupné 100 Kč. (kfv)
* Černošicko-balkánská kapela Ti-
mudej zve na vánoční koncert. Hu-
dební těleso pohybující se na pome-
zí taneční world music, electroswin-
gu, pop rocku či samby bude hrát v
Clubu Kino 16. 12 od 20.00.        (vš)
* Adventní setkání seniorů, na kte-
rém zahraje zdejší hudební trio,
hostí 17. 12. od 15.00 sál Zelený
ostrov v Dobřichovicích.             (ak)
* Vánoční koncert připravuje Dech
Band. Tradiční repertoár i několik
nových kousků uvede v černošic-
kém Clubu Kino 17. 12. od 17.00,
vstupné je dobrovolné. (vš)
* Melodram Štědrý večer K. J.
Erbena a Z. Fibicha uvedou 19. 12. i
22. 12. od 19.00 v restauraci Zámec-
ký had Dobřichovice houslistka Iva-
na Ferová, klavírista Jaroslav Ša-
roun a soubor Ludus Musicus.   (ak)

Sousoší vážící 3,5 tuny totiž vyse-
kával z bloku, který měl původně
25 tun. „Ručně jsme odsekali 21,5
tuny. Z toho je vidět náročnost. Ru-
ce soch směřují do prostoru, vše
kolem se musí odsekat,“ vysvětluje
Váňa s tím, že prožíval strach, aby
při posledních detailech nezpůsobil
chybný úder a tím i odlomení celé
ruky. Za zajímavý označuje nejen
rozměr, ale také náročnost propra-
cování detailů. „Sousoší má kovové
části: zlacená křídla a korunu. Je
složité vysekat přesné kapsy pro
kovové prvky a sesadit vše dohro-
mady,“ říká a dodává, že je šťastný.
„Práce pro muzeum byla úžasná,

dostal jsem čas, který je pro vznik
tak velké sochy potřeba,“ pochva-
luje si Váňa, který na sousoší pra-
coval s kolegou Hynkem Shejba-
lem. Současně oba restaurovali ori-
ginální dílo sochaře Antonína Pop-
pa, které bylo poničeno během 2.
světové války a hlavně v srpnu
1968 střelami ruských okupantů.
Sousoší tvoří dvě postavy okřídle-
ných Géniů nesoucích v rukou sva-
továclavskou korunu a atributy v
podobě pochodně a vavřínového
věnce a štítem s českým znakem.
Originál bude zdobit interiér -
chodbu mezi historickou a novou
budovou. Pavla NoVÁČkoVÁ

Mladí uvedou Filipa
Úspěšnou inscenaci Jak je důležité
míti Filipa uvede Divadelní studio
Řevnice 14. a 15. prosince vždy od
20 hodin v místním kině.
Lehkou anglickou komedii Oscara
Wilda o lásce, společenském životě
a o tom, že možné je vše, i když se
to zdá nemožné, sehrají mladí herci
pod režijním vedením Iva Tamchy-
ny. Terezie ČERVENÁ, 

Divadelní studio Řevnice

Géniové se »vznášejí« nad Václavákem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

A POJEDEM. Na cestu do Prahy se sousoší vážící 3,5 tuny vydalo z ate-
liéru Petra Váni v Karlíce. Foto Anežka VáňoVá

Přátelské posezení s Ivanem Mládkem a členem jeho Banjo bandu Janem
Mrázkem se konalo 23. listopadu v Hlásné Třebani při  příležitosti 30. výro-
čí vydávání místního Zpravodaje. 
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Všeradův kurýr

Prodloužený víkend po 17. listopadu prožili malí fotba-
listé Všeradic na fotbalových hřištích SK Slavia Praha.
V rámci projektu Partnerských klubů jsme byli pozváni
na turnaje ročníků 2010, 2008 a 2007, které se zde po
oba dny konaly. Protože nejsme žádný velkoklub, ale
chtěli jsme ukázat nadějné fotbalisty z celého našeho
okolí, do týmů jsme nominovali nejen hráče FK Všera-
dice, ale i Loděnic, Hostomic, Lochovic, Komárova, Ne-
umětel, Berouna, Felbabky, Litně a Karlštejna. 
Nejprve se v sobotu představila přípravka 2008 – i když
se kluci na trávníku viděli poprvé, rozhodně se jim nedá
vytknout, že by netáhli za jeden provaz. V prvním zápa-
se jsme remizovali 0:0, v druhém dokonce dokázali hned
v začátku vstřelit gól domácí Slavii. Pak ale jako by nás
bojovnost opustila, další branku už jsme nevstřelili a jen
inkasovali. Přesto je ale potřeba velice pochválit našeho
brankáře Tondu Horníčka z Loděnic, který zachytal na-
prosto bravurně. Po nás se představili borci 2007 a pro
zúčastněné diváky to byla slast pro oko. Kluci hráli krás-
ně, 6x vyhráli, 2x remizovali a - bohužel - v posledním
zápase prohráli. Škoda, mohli jsme jet na vítězné vlně až
do konce sobotního večera. Na druhou stranu, kluky
čekala veliká odměna a jakési formální zakončení sezo-
ny. Všichni jsme se zúčastnili ligového zápasu SK Sla-
via Praha vs. Dukla Praha. A to nejen jako diváci, ale
část také jako aktéři. Jedenáctka našich doprovázela na
trávník domácí fotbalisty a stala se tak aktéry slavnost-

ního nástupu. V neděli pak turnaj zakončili naši nejmen-
ší, ročníky 2010. Pevně věřím, že si kluci turnaj užili a
zážitky s ním spojené jim budou motivací do dalšího tré-
ninku.  Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

Malí Všeraďáci vedli slávisty
ŽÁCI FK VŠERADICE SE ZÚČASTNILI TURNAJŮ POŘÁDANÝCH PRAŽSKOU SLAVIÍ 

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 24/2017 (242)

STROM UŽ SVÍTÍ. Velký vánoční
strom byl v Zámeckém dvoře Všera-
dice rozsvícen vpředvečer zahájení
adventu 2. 12. Koledy zazpívaly děti
z místní školky (na snímku), vánoční
příběh sehrály Světlušky z Tmaně.
Setmělým dvorem zněly i staropraž-
ské sváteční písničky v podání kape-
ly Třehusk.        Foto NN M. FrýdL

Z podbrdského kraje
* Mikuláš bude ve Sboru Církve
československé husitské Tmaň na-
dělovat 5. 12. od 17.00.               (jaš)
* Rozsvěcení obecního vánočního
stromku se na dolní návsi ve Vše-
radicích uskuteční 9. prosince od
17.00 hodin. Vystoupí děti z místní
mateřské školy. (mif)
* Slavnostní bohoslužba Církve
československé husitské se koná 10.
prosince od 17.00 ve sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani. Na varhany
zahraje Stanislav Dušek.             (jaš)
* Dětská lidová muzika Notičky ze
Řevnic uvede svůj vánoční koncert
16. 12. od 17.00 ve Sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani. Na závěr mají
děti besídku, návštěvníci jsou zváni
na teplé nápoje. Můžete přinést něco
ze svých specialit.                         (jaš)

V Zámeckém dvoře vyhrávali kladenští heligonkáři, chystá se Hudební cesta časem

NÁSTUP. Malí všeradičtí fotbalisté doprovázeli na hřiš-
tě hráče Slavie. Foto Lucie BoXANová

Poslední listopadovou neděli se v Zámeckém dvoře
Všeradice uskutečnilo další odpoledne s dechovkou. I
když - tentokrát se vlastně o dechovku nejednalo, k tan-
ci a k poslechu nám převážně lidové písničky vyhráva-
la skupina Kladenská heligonka.
Děkujeme kapele i všem návštěvníkům za příjemně st-
rávené odpoledne a budeme se těšit na 22. duben příš-
tího roku, kdy s námi od 15.00 v Zámeckém dvoře může-
te absolvovat Hudební cestu časem. V podání Martina
Krulicha zazní skladby od interpretů jako jsou Jiří Su-
chý či Waldemar Matuška i lidové písně.       Text a foto

Barbora Piskáčková, Zámecký dvůr všeradice
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Poberounské obce schvalují rozpočty
ŘEVNICE PLÁNUJÍ TŘI VELKÉ INVESTICE: PŘEDNÁDRAŽÍ, KANALIZACI A NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR

Poberouní - První polovina pro-
since je nejen časem adventním,
ale ve většině obcí dolního Pobe-
rouní také časem veřejných zastu-
pitelstev a schvalování rozpočtů
na následující rok.
Jednou z prvních obcí, jež má schvá-
lený rozpočet, jsou Černošice. Zas-
tupitelé pro něj hlasovali již 29. 11.
„Vždy schvalujeme rozpočet přibliž-
ně s měsíčním předstihem,“ uvedl
starosta města Filip Kořínek.
Obecní úřad Svinaře nachystal veřej-
né zasedání na pátek 8. prosince. Od
18.00 se bude konat v sále restaura-
ce U Zrzavého paviána na Halou-
nech. Kromě rozpočtu obce mají za-

stupitelé na programu také schválení
závazných ukazatelů hospodaření
MŠ Svinaře na rok 2018.
Naopak těsně před vánočními svátky
budou rozpočet schvalovat Lety a
Řevnice. Obě obce ve stejný den: v
pondělí 18. 12. Řevnický rozpočet
by měl být nebývale vysoký, přede-
vším díky investičním akcím a na ně
získaným dotacím. „Svým objemem
to bude jeden z nevyšších rozpočtů
za poslední roky. Rok 2018 bude ro-
kem hned tří velkých investic – do-
končení přednádraží, dobudování

kanalizace Na Vrážce spojené s roz-
šířením ČOV a stavby nového sběr-
ného dvoru,“ vypočetl starosta To-
máš Smrčka.
O necelý týden dříve, v úterý 12. 12.,
budou od 19.00 nad rozpočtem
debatovat zastupitelé Dobřichovic.
„Vypadá to, že bude přebytkový.
Největší investice určitě půjdou do
komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení,“ nastínil dobřichovický
starosta Petr Hampl. 
Ve čtvrtek 14. prosince od 18.00 se
bude konat veřejné zasedání se sch-

valováním rozpočtu Hlásné Třebaně.
Zastupitelé se s obyvateli sejdou v
sále restaurace Česká hospoda.

Pavla NOVÁČKOVÁ

Řevnice - Divoké prase naháněli 28. 11. před obědem po Řevnicích zdejší
městští policisté. Nakonec se jim ho podařilo chytit u řeky.
„Strážníkům Městské policie Řevnice byl oznámen pohyb divokého prase-
te podél Nezabudického potoka v Havlíčkových sadech,“ potvrdil velitel
městské policie Jiří Dlask s tím, že asi dvacetikilového »kňoura« objevili u

Berounky nedaleko železničního přejez-
du ke kempu. „Protože se prase pohybo-
valo v zastavěné oblasti a mohlo někoho
ohrozit, bylo za použití odchytové tyče
polapeno, prohlédnuto, zda není zraněné,
a vypuštěno zpět do přírody,“ dodal.
S divočáky svádějí »boje« i řevničtí mys-
livci. „V minulém měsíci slovili z posedů
32 divokých prasat,“ uvedl jeden z nich,
František Šedivý s tím, že »nátlačka«,
která se konala 25. listopadu v Zadní Tře-
bani naopak úspěšná nebyla - lovci netre-
fili nic. „Pro milovníky myslivosti a lesa
vůbec připravují na 27. ledna tradiční
myslivecký ples - poslední leč s bohatou
tombolou,“ dodal Šedivý. (mif)

Hasičská expedice
v Králových Varech
Tradiční valná hromada SDH Řev-
nice se konala 2. prosince. Poslechli
jsme si zprávy se závěrečným hod-
nocením jednotlivých komisí i zprá-
vu Mladých hasičů. U té jsme se
velmi nasmáli - výkaz o činnosti čet-
li malí hasiči sami. Místo prohlídky
expozice v Karlových Varech jsme
tak například zažili »expedici v Krá-
lových Varech«... 
Uplynulý rok se hasičům vydařil.
Jsme velice rádi, že se do našeho
sboru přihlásil další člen, nicméně
bychom byli vděční za více tako-
vých zájemců. Jak mužů, tak i žen a
hlavně dětí. Za celkovou činnost
nám vyslovili uznání přítomní zás-
tupci spřátelených sborů i starosta
Řevnic Tomáš Smrčka a starosta
OSH Praha-západ Josef Myslín.
Lucie BOxaNOVÁ, SDH řevnice

řevnice - Viadukt v řevnicích, kterým se v srpnu
2002 valila voda do oblasti na objížďce, by nyní již v
případě záplav měly ochránit protipovodňové zábra-
ny. Poprvé byly cvičně postaveny v úterý 28. 11. Na
konci listopadu byla také otevřena tzv. objížďka z
řevnic do Letů, jež byla několik měsíců mimo provoz.
Zkouška výstavby začala krátce po 10. hodině, kdy jeřáb
pomohl usadit tři stojany, do kterých byly postupně uklá-
dány přenosné části. Oproti původním těžkým zábranám
jsou lehké, snadno přenosné a v případě povodní zapasu-
jí do tělesa podjezdu. Zkoušky se zúčastnili starostové
obcí Lety i Řevnice, které se následně stanou novými
majiteli protipovodňové ochrany. Zkoušku provedla do-
davatelská firma, Správa železniční a dopravní cesty. Pří-
tomni byli i pracovníci Technických služeb Řevnice a
profesionální hasiči. Jejich auta by se s výjimkou žebříku
a jeřábu měla pod rozšířený most vejít. Pro chodce je zde
vybudován chodník. Pavla NOVÁČKOVÁ

Děti zpívaly, dospělí se zahřívali svařákem

Divočák běhal po Řevnicích, chytili ho u řeky

V Kosoři se střílelo
- nejspíš pytláci
Dne 18. listopadu ve večerních ho-
dinách bylo hlídce Městské policie
Černošice telefonicky oznámeno, že
v Kosoři je slyšet střelba.
Oznamovatelce bylo vysvětleno, že
se v těchto místech právě koná hon.
Při přesunu hlídky na místo bylo oz-
námení prověřeno u předsedy míst-
ního mysliveckého spolku, který
uvedl, že hon pořádají jinde a žádný
myslivec se v těchto místech již ne-
zdržuje. Na místě byla již hlídka
»státní« policie, která si případ pře-
vzala. Podle předsedy mysliveckého
spolku se mohlo jednat o pytláky.

Jan DVOřÁK, MP Černošice

ZKOUŠKA. Cvičné usazování protipovodňových zábran
na řevnické objížďce. Foto Kamil ČERNÝ

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s tradičním jarmarkem se
konalo 3. 12. u kaple sv. Václava ve Svinařích. Děti z místní školky zazpí-
valy koledy, dospělí se zahřáli u svařáku i grogu. Foto Lucie BOXANOVÁ

MÁM HO! Velitel řevnických s-
trážníků Jiří Dlask s uloveným
divočákem.           Foto ARCHIV

Objížďka otevřena, zábrany vyzkoušeny

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Liteň se uskuteční 7. prosin-
ce od 19.00 v zasedací místnosti úřa-
du městyse. (mif)
* Mimořádný svoz hnědých biopo-
pelnic se - pokud to počasí dovolí
(nebude trvalá sněhová pokrývka,
denní teploty pod bodem mrazu ne-
bo přimrzlý odpad v nádobě) - v
Zadní Třebani uskuteční 7. 12.  (pef)
* Stříbrnou neděli s jarmarkem bu-
dou v Letech letos slavit o týden dří-
ve - 10. prosince. U Kapličky budou
stánky i živý betlém. Před tím si bu-
dou moci zájemci vyrobit vánoční
dekorace na výtvarné dílně v sále U
Kafků od 14 do 18 hodin.  (pan)
* Vánoční koncert dětské lidové
muziky Notičky se koná 10. 12. od
17.00 v areálu  zámku Svinaře. (pef)
* Benefiční koncert pro Dětský do-
mov a MŠ Beroun připravují Školy
Hlásek a sbory Mifun. Koledy i část
Rybovy mše zazní 10. 12. od 18.00
v kostele sv. Václava Všenory. (vev)
* Kurz vitráž formou Tiffany pořá-
dá 16. 12. od 10 do 15.00 klub U
Emy Lhotka. Cena 560 Kč, nutná
rezervace. Ema BURGETOVÁ
* Děti ze ZUŠ Dobřichovice a Di-
vadlo Tondy Novotného vystoupí na
Dětském vánoční jarmarku, který se
koná 16. 12. od 12 do 17.00 v areá-
lu místního zámku. Na programu
jsou dále projíždky na konících, pe-
čení, dílny Arteradky, kovář...    (ak)
* Vánoční posezení se ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani  koná
17. 12. od 14.00. Vystoupí děti z mí-
stní školy i školky, zazpívá a zahra-
je zdejší Třebasbor. Ke koupi budou
výrobky dětí. (pef)
* Výběrové řízení na ředitele málo-
třídky v Zadní Třebani skončilo.
Dne 18. 12. budou otevřeny a po-
souzeny obálky došlé od zájemců.
Samotný konkurs se bude konat v
novém roce.  (pef)
* Vánoční trhy pořádá 19. 12. od
17.00 ve školní jídelně ZŠ Řevnice.
Každá třída si bude prodávat své
výrobky a vybírat tak do třídního
fondu, který žáci využijí při plat-
bách na společných akcích.        (pef)
* Práce na další etapě stavby kanali-
zace byly dokončeny ve Svinařích.
Kanalizační řád byl prodloužen o
250 metrů od tenisových kurtů směr
na Halouny. „Po převzetí silnice ze
strany KSÚS budeme moci požádat
o kolaudaci. Počítám, že nám ale bu-
de vyhověno až po Novém roce,“
uvedl starosta Svinař Vladimír Roz-
točil. Až se kolaudace uskuteční,
obec rozešle majitelům přilehlých
nemovitostí informační SMS o ter-
mínu napojení na řád i Darovací sm-
louvu na příspěvek pro zlepšení ži-
votního prostředí 15 000 Kč.     (box)
* K vyproštění vozíčkáře do Letů
byli 25. 11. povoláni řevničtí hasiči.
Po příjezdu na místo zjistili, že se
jedná o osobu na elektrickém inva-
lidním vozíku, která zajela do rozo-
raného pole, a tam se jí vybil aku-
mulátor. Hasiči invalidu naložili do
auta a převezli do bydliště v Letech,
kde byl předán rodině.                (pav)
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Karlštejn - Ani letos si choť Otce
Vlasti Karla IV., královna Eliška,
nenechala ujít adventní návštěvu
svého milého Karlštejna. Do pod-
hradí poprvé dorazila v neděli 3.
prosince. A potkat ji tu budete mo-
ci ještě jednou, v neděli 17. 12.
O starobylou atmosféru se první den
karlštejnských oslav adventu posta-
raly - jak už se v posledních letech
stalo tradicí - šermířské skupiny
Alotrium a Reginleif. Na náměstí
před Muzeem betlémů rozbily své
vojenské ležení, vystavily zbraně a
dvakrát během odpoledne pak také

předvedly, co všechno s meči, dýka-
mi, halapartnami a podobnými
»hračkami« dovedou. Program v
pravé poledne ovšem, také dle tradi-
ce, zahájila domácí country skupina
Kapičky. Po Vráťovi Smržovi &
spol. se na pódiu postupně předved-
ly další formace: dětská skupina
Světlušky z Tmaně, řevnický taneč-
ní soubor Proměny, černošický pě-
vecký sbor Mifun a staropražská ka-
pela od Berounky Třehusk. V 16.30
dorazila za zvuků fanfár - v koň-
ském sedle, jak jinak! - očekávaná
královna Eliška. Zdravicemi ji přiví-
tali karlštejnský rychtář, purkrabí,
první muž Karlštejnského kulturní-
ho sdružení i zástupci místního vi-
nařského i pivovarnického cechu.

Poslední dva jmenovaní vladařově
choti (představovala ji Karlštejňanka
Jana Kačerová, která si v minulých
letech stejnou roli vyzkoušela i na
zářijovém historickém vinobraní)
nabídli k ochutnání mladé letošní
víno, resp. na její počest uvařenou
várku piva. Eliška ochutnala obé,
poděkovala za přivítání, pozdravila
přítomné poddané a pak už se věno-
vala programu, který si na její počest
obyvatelé podhradí připravili. Potě-
šily jí jak děti z místní školy, během
jejichž vystoupení byl rozsvícen
vánoční strom před Muzeem betlé-
mů, tak muzikálový herec, skvělý te-
nor David Uličník. Druhá oslava ad-
ventu se koná v neděli 17. 12. - viz
strana 8. Miloslav FRÝDL

Vánoční smrk je letos
ze Srbska, děkujeme!
Každý rok před první adventní ne-
dělí nastává ve spoustě obcí a měst
problém, kde honem sehnat co nej-
krásnější vánoční strom a vpodve-
čer jej rozsvítit na náměstí nebo ji-
ném veřejném prostranství. Ani
Městys Karlštejn není tohoto zvyku
ušetřen. Již od podzimu jsem se sna-
žil najít v okolí pravý vánoční strom,
bohužel marně - žádný nebyl ten sp-
rávný vánoční. Vše, jak už to bývá,
nakonec dobře dopadlo; v pondělí
27. 11. byl vztyčen na náměstí v
Budňanech smrk, který obci věnoval
Jan Souček ze Srbska. Děkujeme!

Text a foto Josef ČVaNČaRa, 
místostarosta Karlštejna

Pohodové Vánoce!
Přesto, že vše nejde tak, jak si člo-
věk přeje každý rok, na Vánoce se
můžeme spolehnout. Pro většinu li-
dí, včetně mě, jsou Vánoce a Nový
rok krásným obdobím, kdy by si kaž-
dý měl uvědomit smysl života. Proto
všem občanům přeji klidné a poho-
dové Vánoce, šťastný nový rok, ale
ze všeho nejvíce zdraví.
Pohodu se svařákem i místním pi-
vem si přijďte užít na náměstí v
Karlštejně, kde se v neděli 17. 12.
bude konat druhá oslava Karlštejn-
ského královského adventu. Od 12
do 17.00 vás čeká stylový jarmark i
bohatý program. Jeho součástí bude
mimo jiné vystoupení dětí ze zdejší
školky, živý betlém či ohnivé kejkle
metačů ohně. Hlavně vás ale přijede
pozdravit královna Eliška (v podání
Jany Kačerové), které složí hold Pa-
vel Zedníček a na jejíž počest zazpí-
vá muzikálová herečka Jana Vaculí-
ková. Srdečně zve      Petr RaMPas,

starosta Karlštejna Karlštejnské aktuality
* Zájezd na muzikál Mefisto do
pražského divadla Hybernia pořádá
8. 12. Městys Karlštejn. Odjezd v
16.00 z centrálního parkoviště, zá-
jemci se mohou hlásit na úřadu měs-
tyse. Představení je přednostně ur-
čeno obyvatelům Karlštejna a jejich
rodinným příslušníkům, cena včetně
dopravy je 200 Kč.   Petr RAMPAS
* Setkání seniorů pořádá 8. 12. od
16.00 v restauraci U Janů Městys
Karlštejn a Klub přátel Karlštejna.
Bude promítnut záznam oslav 700.
výročí narození Karla IV., vystoupí
zájmové sdružení Meduňky.     (per)
* Mikulášská s nadílkou pro děti se
uskuteční 10. prosince. Odpoledne
plné her, tanečků a soutěží v restau-
raci U Janů začne od 15.00, vstupné
dobrovolné.               Petr RAMPAS
* Hardrocková kapela Rock Auto-
mat zahraje 16. 12. od 20.00 v karl-
štejnské restauraci U Janů. Vstupné
100 Kč. (mif)

Husa byla výborná, svátečním počasím se nechám překvapit

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     12/2017 (72)                

NA POČEST ELIŠKY. Královna Eliška na zahájení Karlštejnského králov-
ského adventu v neděli 3. prosince. Foto NN M. FRÝDL

UŽ SE TO NESE! Personál karl-
štejnské restaurace U Janů při serví-
rování svatomartinských husí.

Foto Jitka ŠVECOVÁ

Začal advent, Eliška dorazila
PODRUHÉ SE BUDOU MOCI KARLŠTEJŇANÉ S KRÁLOVNOU SETKAT 17. 12.

Karlštejnský zpravodaj

Svátek sv. Martina je především sp-
jat s pranostikou  o jeho příjezdu na
bílém koni. Ten den ale také začína-
jí svatomartinské hody, které mají
symbolizovat konec podzimu a pří-
chod zimy, potažmo Vánoc. Právě
pro tyto dny se na vsích vykrmova-
ly husy, vinaři zase začali ochutná-
vat nový ročník vína a zjišťovat je-
ho kvalitu. Pod značkou  Svatomar-
tinské lze  vyrábět  pouze  vína z ra-
ných odrůd - bílé víno: Müller
Thurgau, Veltlínské červené rané,
Muškát moravský; červené: Modrý
Portugal, Svatovavřinecké; růžové:
klaret, Modrý Portugal, Svatovavři-
necké a Zweigeltrebe.
A to jsem si právě ověřila a vychut-
nala v karlštejnské restauraci U Ja-
nů, kde bylo 11. 11. na Slavnosti
svatomartinských vín k dispozici 41

vzorků od 13 vinařů. Jedničku u mě
dostaly Veltlínské červené rané od
vinařství Mádl a Modrý Portugal ro-
sé od Martina Škrobáka. Vynikající!
Podle legendy je tradiční svatomar-
tinskou pochoutkou husa. Ženy dle
ní předpovídaly, jaké bude následu-
jící období počasí. Když měla husa
více podkožního tuku, byla tužší zi-
ma. Čím tmavší prsní kost husy, tím
blátivější mají být Vánoce. Čím
světlejší, tím více by mělo napad-
nout sněhu.
Na vypečené husičce jsem nic tako-
vého nezaznamenala, ovšem o to
víc jsem si na ní U Janů pochutnala.
Sál byl zaplněn a slyšet byly jenom
samé pochvaly a malinké mlaskání
nad tou dobrotou. Jaké bude počasí
na Vánoce, to se nechám překvapit. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Vánoční svátky patří k nejkrásněj-
ším svátkům, je to pokaždé důstojné
zakončení roku. Všichni si přejí jen
to nejlepší, rodina, blízcí a přátelé se
scházejí, aby adventní čas a blížící
se konec roku trávili společně.
Pro děti je to doba velmi vzrušující a
plná očekávání. Vždyť na Ježíška
jsme se těšili všichni. Určitě si vyba-
víme první pohled na rozzářený stro-
meček, pod kterým leží zabalené dá-
rečky. Je to určitě jedna z nejkrásněj-
ších vzpomínek, kterou si člověk
uchová na dětství.
A tak když máte, jako my, školku
plnou dětí, snažíte se jejich netrpěli-
vost nějak zmírnit a čekání zpříjem-
nit. Celé čtyři týdny před Štědrým
dnem máme v MŠ Karlštejn velmi
bohatý program a spoustu práce.
Zdobíme si školku, vyrábíme dáreč-
ky pro rodiče a před sebou máme i
hodně zajímavých akcí.

Než začal advent
Ještě před zahájením adventu jsme
do školky pozvali naše maminky,
aby si přišly vyrobit adventní věnec.
Účast byla sice velice malá, ale mys-
lím, že o to více jsme si to při práci a
kávičce s maminkami užili.

Advent v MŠ jsme s dětmi zahájili
tradiční návštěvou karlštejnského
Muzea Betlémů. Je to místo, kde se
opravdu vánočně naladíte. Naši

předškoláci se vydali do Berouna,
kde se jim představil soubor Kejklíř-
ské divadlo Vojty Vrtka a pana Brůč-
ka.  Vystoupení  s názvem Zpátky do

Betléma bylo úžasné, představení
nadchlo děti i nás, dospělé. V dalších
dnech nás čeká Čertovská cesta, kte-
rou každoročně pořádá DDM Hořo-
vice. Další dáreček děti čeká v dru-
hém adventním týdnu, kdy vyrazí
opět do Berouna, kde pro ně vystou-
pí v sále České pojišťovny oblíbený
Honza Krejčík se svým písničkovým
pořadem.
Intenzivně se připravujeme na vy-
stoupení, jež nás čeká 17. prosince.
Pásmem koled a básniček potěší na-
še děti všechny, kdo se přijdou podí-
vat na Karlštejnský královský ad-
vent. A pokud se vám nepodaří do-
stat se na naše vystoupení, přejeme
vám už nyní krásný a poklidný zby-
tek roku.   Marcela HAŠLEROVÁ, 

MŠ Karlštejn 

Vojta Vrtek nadchnul děti i dospělé
DĚTI Z KARLŠTEJNSKÉ ŠKOLKY POZDRAVÍ KRÁLOVNU ELIŠKU PÁSMEM KOLED A BÁSNIČEK

Nepodařenou první polovinu soutěže mají za sebou fot-
balisté Karlštejna. Podzimní část zakončili až na dva-
náctém místě okresního přeboru, s pětibodovým násko-
kem na sestupové pásmo. 
Po výrazném pohybu hráčů v letní přestávce se Karlš-
tejnským nepovedlo stabilizovat základní sestavu. V
mnoha utkáních se nakupila spoustu omluvenek. Přišlo i
brzké vyřazení v poháru, když na Mořině nastoupilo k
utkání jen devět (!) hráčů. Situaci ilustruje i fakt, že se v
podzimních zápasech protočilo až pět brankářů. Jednou
z dalších příčin neúspěchu je nulový bodový zisk ze
hřišť soupeřů. Co naplat, že v mnoha zápasech venku
byl Karlštejn lepší. Bez proměňování šancí nelze pomý-
šlet na úspěch. Celek z podhradí bodoval výhradně do-
ma, zisk 9 bodů na domácím hřišti je ovšem velmí málo.
Týmu chyběl kanonýr, který by ho svými zásahy směro-
val k lepším výsledkům. Tabulce střelců vévodí s »pou-
hými« třemi zásahy trojice Klusák, Soukup a Rulf.
Podzimní část blíže popsal kapitán týmu Jiří Šperl: „Do-
savadní půlsezonu nemůžeme hodnotit vůbec kladně.
Bodů máme velmi málo a je potřeba v zimní přípravě
poctivě potrénovat a nejlépe také posílit kádr, aby vstup
do jara byl úspěšný a my se tak co nejdříve odpoutali od
pásma sestupu. Nejvíce nás samozřejmě mrzí ztráty s

Tetínem, Chyňavou a Trubínem, kdy jsme o body přišli
vždy v poslední minutě. Dotáhnout tyto zápasy, máme o
4 body více a bylo by to rozhodně veselejší. Těšit nás
může to, že jsme až na utkání proti Stašovu herně nikdy
úplně nepropadli a zápasy prohrávali o jednu nebo dvě
branky. Chci poděkovat našim fanouškům, že nás i přes
nepříznivé výsledky podporovali a věřím, že jim na jaře
uděláme více radosti a společně Karlštejn vytáhneme
tabulkou nahoru“. Zimní přípravu Karlštejnští zahájí 14.
ledna, a to již tradičně v dobřichovické hale. 

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Podzimní výsledky A-mužstva Karlštejna:
Karlštejn – Tetín 2:2
Karlštejn – Neumětely 2:2
Nový Jáchymov – Karlštejn 4:2
Mořina – Karlštejn 4:0
(2. kolo poháru OFS Beroun)
Karlštejn – Broumy 3:1
Hořovicko B – Karlštejn 3:1
Karlštejn – Chyňava 3:4
Stašov – Karlštejn 5:0
Karlštejn – Drozdov 1:3
Tlustice – Karlštejn 4:2
Karlštejn – Osek 2:2
Trubín – Karlštejn 2:1
Karlštejn – Beroun B 3:1
Zdice – Karlštejn 3:1

První byl Rakovník
Fotbalového turnaje žáků se v so-
botu 25. listopadu na hřišti v Karl-
štejně kromě domácích a letů zú-
častnila družstva rakovníku a No-
vého Strašecí. (Snímek je z duelu
posledně dvou jmenovaných.) Pr-
venství si bez ztráty jediného bodu
vybojoval rakovník, druhé skonči-
ly lety, třetí Karlštejn.

Foto NN M. FRÝDL

ZŠ a MŠ Karlštejn přijme 
na plný úvazek kvalifikova-
nou učitelku/učitele pro 1.

stupeň ZŠ. Nástup 1. 2. 2018.
Kontakt na ředitelku školy:

Jiřina Janovská, 731 415
015, zs.karlstejn@seznam.cz.

Fotbalistům se podzim nepovedl, jsou až dvanáctí
KARLŠTEJNŠTÍ BODOVALI POUZE DOMA - DVAKRÁT VYHRÁLI, TŘIKRÁT REMIZOVALI

12.00 – ČENKOMOR, hudební skupina
z Čenkova
12.50 – ALOTRIUM, REGINLEIF,
šermíři a šermířky z Berouna
13.20 – DOMEČEK, Karlštejn
13.40 – AJETO – pohádkové písničky
14.00 – KAMÝČEK, dětský soubor z
Kamýka nad Vltavou
14.25 – ALOTRIUM, REGINLEIF,
šermíři a šermířky z Berouna
15.00 – TŘEHUSK, staropražská kapela
15.45 – ŽIVÝ BETLÉM, Kamýček
16.00 – Přjezd královny Elišky
- slavnostní fanfáry
- přivítání královny rychtářem a zástupci
vinařského i pivovarnického cechu
- přípitek karlštejnským vínem

- slovo královny k poddaným
- naražení soudku s karlštejnským pivem
Karlíček, přípitek
- Pavel ZEDNÍČEK - přivítání královny
- MŠ KARLŠTEJN na počest královny
- Jana VACULÍKOVÁ, muzikálová he-
rečka a zpěvačka
- OHNIVÉ KEJKLE metačů ohně 
- rozloučení a odchod královny, ukončení
Karlštejnského královského adventu

+++
- historický a stylový jarmark
- otevřený hrad Karlštejn
- Muzejní stezka: Muzeum vína, Muze-
um lehkého opevnění, Muzeum uniforem,
Muzeum hodin, Mikropivovar, Muzeum
betlémů, Muzeum voskových figurin…

Karlštejnský královský advent 
Karlštejn, náměstí, neděle 17. prosince

VyráBĚly VĚNCE. Karlštejnské maminky si přišly do místní školky vyro-
bit adventní věnec. Foto Marcela HAŠLEROVÁ

Vyhráli. Broumy jsou jedním ze dvou mužstev, které
Karlštejn na podzim porazil. Foto Michal ŠAMAN
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Osovský PROVAS

Letošní rok byl již čtrnáctým v pořa-
dí, kdy se v kostele v Osově konal
tradiční koncert Luxuriosa res. Ten-

tokrát  v sobotu 25. listopadu a opět
ve skvělé režii učitele, muzikanta a
skladatele Petra Kafky. 
Ten početnému publiku představil
soubor Pražské barokní harmoniky,
který precizně uvedl skladby J. S.
Bacha, D. Buxtehudeho, G. Galup-
piho, M. A. Charpentiera a B. M.
Černohorského. Žáci ZUŠ Dobříš ze
třídy P. Kafky Karel Novák, Filip
Roztočil, Kateřina Nováková a Vác-
lav Mareš předvedli své interpretač-
ní umění ve hře na akordeon ve sk-
ladbách J. S. Bacha, J. Vídeňského a
G. F. Haendela a mužské kvarteto
Kolorit zazpívalo Stabat mater G.
M. Naniniho, francouzskou koledu
Andělé a společně s již jmenovaný-
mi účinkujícími krásné Lennonovo

Yesterday – Včera. Před závěrem
vystoupil soubor dětí Kamínek z
rodinné školy Evy Nolčové z Bílého
Kamene s půvabnými melodickými
písničkami Petra Kafky. Program
završila společná interpretace písně
Rok téhož skladatele, kterou si zaz-
pívali všichni účinkující a s nimi i
posluchači. Podvečerem se nesla
sváteční atmosféra přicházejícího
adventu a přítomní odměnili vystu-
pující srdečným potleskem, který
byl poděkováním za skvělý zážitek.
Velký dík patří Petru Kafkovi, na je-
hož bedrech ležel největší díl odpo-
vědnosti za zdárný průběh koncertu,
a jemuž se to, jako ostatně vždy, po-
dařilo vrchovatou měrou.    

Marie PLECITÁ, Osov

Kolorit zpíval koledu i Yesterday
V OSOVSKÉM KOSTELE SE KONAL ČTRNÁCTÝ KONCERT LUXURIOSA RES

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  13/2017 (150)

Podbrdské aktuality
* Adventní jarmark se uskuteční 9.
12. od 10.00 na náměstí v Hostomi-
cích. Kromě mnoha stánků návštěv-
níky čekají šermířská vystoupení
Berounských měšťanů, staropražské
písničky kapely Třehusk a koledy v
podání místních dětí. (mif)
* Slavnostní půlnoční mše svatá za
doprovodu dechového souboru Vác-
lava Uzlíka se v kostele v Osově bu-
de konat 24. prosince. Dále zahrají
P. Kafka (trubka) a V. Bolina (saxo-
fon) koledy a vánoční písně. (map)
* Starodávné jesličky jsou každo-
ročně o vánočním čase vystaveny v
osovském kostele. Prohlídka kostela
s jesličkami je možná pokaždé před
mší, která začíná v 10.30, nebo po
jejím skončení v cca 11.15. Návště-
vu lze též domluvit na tel.: 723 605 
765, nebo na: marie.plecita@se-
znam.cz. Marie PLECITÁ

Dárky rozdávala čertice
Rozsvěcení vánočního stromu se v Oso-
vě pomalu stává tradicí. Letos se v před-
večer první adventní neděle před prodej-
nou Coop sešly desítky lidí, aby společně
přivítali sváteční čas. Úvodem starostka
přivítala přítomné a jáhen Jonáš promlu-
vil o smyslu adventu, kdy bychom se mě-
li zklidnit, ztišit a žít v naději, že přijde
něco pěkného a dobrého - narození Kris-
ta. Pak na vyzdobené pódium vystoupil
Josef Kozák, přivolal děti, začalo společ-
né odpočítávání času a na krásném stříbr-
ném smrku u Vaňatů se rozsvítily stovky
světýlek. Poté odstartoval program, bě-
hem něhož byl očekáván příchod Miku-
láše. Se skupinou Uvidíme a Lexou Šul-
covou jsme zazpívali koledy a vzápětí se
ve tmě zjevila postava Mikuláše s hlouč-
kem čertů. Děti přednesly básničku nebo
zazpívaly, za což jim krásná čertice pře-
dala dárek. Závěrem L. Šulcová i Alena
Packová se skupinou Uvidíme zazpívaly
vánoční písně a Lukáš Jahoda Půlnoční.

Marie PLECITÁ, Osov
ZPÍVALI YESTERDAY. Mužské kvarteto Kolorit v osovském kostele zazpívalo francouzskou koledu Andělé i
známý hit Johna Lennona Yesterday.      Foto Marie PLECITÁ

Slavnost světel skončila impozantním »hřbitovním« ohňostrojem

Výtěžek dostanou děti
VI. rozsvícení vánočního stromu us-
pořádala 2. 12. ZŠ a MŠ Tmaň spolu
s obecním úřadem. Poutavě vykres-
lený příběh narození Ježíše Krista v
podání žáků školy byl doplněn kole-
dami. S celou školou pak zazpívaly
dvě bývalé žačky, Aneta Špačková a
Denisa Černá. Po ukončení se konal
vánoční Jarmark, jehož výtěžek po-
putuje dvěma nemocným dětem.
Solidaritu vyjádřily výrobkem snad
všechny rodiny ve Tmani.
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Kulturní a okrašlovací spolek KOS Osov ve spo-
lupráci s místním obecním úřadem zorganizoval
pro své malé i velké spoluobčany lampiónový
průvod nazvaný Slavnost světel. Stalo se tak při
příležitosti svátku Dušiček v sobotu 4. 11. po set-

mění. Četní účastníci se shromáždili u hasičské
zbrojnice, kde je přivítal Josef Kozák a krátce jim
povyprávěl o oslavách spojených se světlem po-
čátkem listopadu, které mají kořeny u starých
Keltů. Ti v té době slavívali začátek nového roku

a stírala se hranice mezi světem mrtvých i živých.
Jak plynula staletí, svátek nabíral jiného význa-
mu. Nejprve ho svými rituály nahradili Římané,
později křesťané. Ti 1. 11. začali slavit Svátek
všech svatých a den po něm Památku věrných ze-
snulých, tedy Dušičky. V ten den si duše v očist-
ci odpočinou od trestu a živí se za ně modlí, aby
získali odpustky. S prvním svátkem je spojen i
Halloween, který se zrodil v Irsku a velký věhlas
získal v USA, kde se lidé oblékají do strašidel-
ných kostýmů, zapalují svíčky ve vydlabaných
dýních a děti koledují po domech. V době totali-
ty byly církevní svátky nahrazeny symbolickými
lampionovými průvody na počest VŘSR - kdysi
se konaly i v naší obci. Po slovech J. Kozáka se
průvod vydal na pochod obcí, trasa byla zvýraz-
něna zapálenými svíčkami, u obchodu odbočil k
obecnímu úřadu a odtud pokračoval ke vstupu na
hřbitov. Zde byl na závěr přichystán zlatý hřeb
večera, impozantní barevný ohňostroj. Dle reakcí
zúčastněných je zřejmé, že se jednalo o velmi
pěkně hodnocenou akci a účast na ní byla nad-
průměrná.    Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2018
Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 25/17 vyprší 

jejich předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, 
je třeba si ho znovu objednat. NN do června 2018 vyjdou 13x,

výtisk stojí 7 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. 
Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musí připočíst poštovné 
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, 

že nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci
(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní

Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat. 

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

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 011318.)



Strana 11, SPORT, VÍCE, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 24/17

První zmínky o městě Sintra jsou již z 11. století.
Ve městě se nacházela řada staveb islámské archi-
tektury, avšak během reconquisty při dobývání
města byla většina z nich zbořena. Díky výhodné
poloze nedaleko Lisabonu a dobrým klimatickým
podmínkám se Sintra stala letním sídlem králov-
ské rodiny. Díky maurskému hradu, množství pa-
láců, zahrad a parků vybudovaných v různých slo-
hových obdobích byla nazývána pohádkovým
městem. I s přilehlou oblastí je zapsána na sezna-
mu světového dědictví UNESCO.

Příjemní domorodci
Během našeho cestování vlakem mezi Lisabonem
a Sintrou, kde jsme byli ubytovaní, jsme potkáva-
li jak domorodce, tak turisty z různých koutů svě-
ta, mezi nimi i několik Čechů a Slováků. Domo-
rodci jsou příjemní lidé, trochu uzavření, většina z
nich mluví kromě své mateřské portugalštiny mi-
nimálně ještě anglicky. A ač jsou to lidé bílé, tma-
vé nebo smíšené pleti, nikde jsme neviděli žádný
konflikt, naopak - bavil se každý s každým. A
když místní zjistili, že jsme z Čech, hned se jim
vybavila jména našich dvou vynikajících fotbalis-
tů, kteří působili v portugalských týmech: Karla
Poborského a Pavla Horvátha.
Zápas Sport União Sintrense vers. Stará garda
OZT byl sehrán v sobotu 18. 11. od 18.00 hodin
místního času, což je 19.00 času středoevropské-
ho na vedlejším stadionu s umělým povrchem a za
umělého osvětlení. Kdo si pamatuje na zápasy FC
Barcelony ve vrcholném období, kdy válcovala
všechny evropské kluby, tak přesně takový pocit
jsem měl hned od začátku utkání. Domácí hráli
rychle, technicky, systém krátkých rychlých při-

hrávek prokládali dlouhými pasy na bleskurychlé
křídelní útočníky, kteří se často ocitali sami před
brankářem hostí. Poločas skončil 7:0 pro domácí.
V mezičase jsem v brance slyšel hlášky spoluhrá-
čů: „To je hrozný, jak jsou rychlí, to je kolotoč, to
je fofr, to se nedá stíhat!“ Do druhého poločasu
nastoupila SG OZT už pořádně rozběhaná a nedo-
volila domácím pokračovat v nastaveném tempu a
dokonce i jednou skórovala. Výsledek jsme mo-
hli zkorigovat ještě více, ale spoluhráč Růžička -
jak sám říkal - se zalekl slávy a svoje šance nepro-
měnil. A tak jediný gól hostí vstřelil na slávu již
zvyklý Procházka. Po zápase nás domácí pozvali
na večeři a společenské posezení, při kterém slíbi-
li, že v květnu 2018 na oplátku přijedou odehrát
odvetné utkání s SG OZT do České republiky. 
Když jsme se otřepali ze zápasu, prohlédli jsme si
zmíněný Maurský hrad, městské parky, obchůdky
v úzkých uličkách, Palácio Nacional de Sintra,

který byl od 15. až do 19. století byl téměř nepře-
tržitě obýván královskou rodinou a od roku 1910
se stal národní památkou. V jedné místní vinotéce
jsme viděli archivní portské víno - to nejstarší
archivní víno by stálo v přepočtu na koruny pěti-
místnou sumu. Láďa Rys s Mírou Kavalírem si
pronajali od místních skůtr a projeli si město a
okolí trochu více.
V dalších dnech jsme se vydali do hlavního města
Portugalska, Lisabonu, kde jsme se navštívili a s
doprovodem i výkladem si prohlédli stadion Ben-
fiky Lisabon. Viděli jsme mořské akvárium, pre-
zidentský palác, Belémskou věž i Památník obje-
vitelů při ústí řeky Tajo, odkud se portugalští mo-
řeplavci vydávali na své dlouhé cesty.
Pobyt jsme zakončili na stadionu Sportingu Lisa-
bon, kde jsme zhlédli zápas Ligy mistrů mezi do-
mácími a řeckým Olympiakosem Pireus. Sporting
vyhrál 3:1.           Miroslav BOUBERlE, Beroun

Už jen společné posezení mezi Vánocemi a No-
vým rokem zbývá z letošního programu Kynolo-
gického klubu Lety. A že to byl tok jaksepatří
nabitý akcemi! Na jaře jsme pořádali již 18. roč-
ník závodu o putovní pohár a troje zkoušky z vý-
konu, v létě jsme vyjeli na výcvikový tábor do
Chlumce nad Cidlinou. V září jsme organizovali
Mistrovství republiky Kynologické jednoty ČR a
Mistrovství mládeže. Akce byla zdařilá, vyšlo po-
časí, všichni byli spokojení a odvezli si krásné
poháry od našeho sponzora. V září jsme také po-
řádali již desátý ročník obranářského závodu.
Také se stoprocentně vydařil - organizačně, účas-
tí závodníků, výkony i atmosférou - bylo to super!
V říjnu byly ještě dvoje zkoušky z výkonu. 
Přestože zima nepatří k mým oblíbeným ročním

obdobím, vítám ji jako relativně odpočinkovou
část roku. Ale… Celý rok, kromě letních a vánoč-
ních prázdnin, pořádáme veřejné kurzy pro maji-
tele štěňat pro socializaci a výuky základní ovla-
datelnosti psů. Jsou nesmírně populární a stále na-
bité k prasknutí zájemci ze širokého okolí. Práce
s kurzisty je náročná, ale nás to baví a věříme, že
to má i společenský přínos. Dnešním trendem,
snad možná i módou, je vlastnit psa. Nějak to pro-
stě k venkovskému životu asi patří, na každé za-
hradě pobíhá nějaký ten »Alík«. Ale psy je potře-
ba nejdříve vychovat, aby soužití s nimi bylo rela-
tivně bez problémů. A také je potřeba naučit se s
nimi pracovat, zaměstnat je, aby vybili svoji ener-
gii správným směrem. Když je necháme jen na
zahradě, budou se nudit a začnou škodit. Této čin-
nosti se budeme věnovat i nadále, v příštím roce. 
Přejeme všem hezké Vánoce, využijte volno k
odpočinku a načerpání sil do nového roku. Do
příštího roku hlavně zdraví a kapánek štěstí. Jak
vždycky »vtipně« říkám, ostatní si koupíme, a
když to nepůjde, budeme se bez toho muset obe-
jít… alena vaNŽUROvá, KK lety

Sezonu zakončili v portugalské Sintře
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Šestnáctý ročník podzimního nohejbalového tur-
naje se v Řevnicích konal 17. listopadu. Sešlo se
osm trojic. Chladnější počasí nikomu nevadilo,
hrálo se na dvou hřištích, ve dvou tabulkách. Jed-
né nakonec vévodili favorité - IQ Ouvey a Tor-
thuga - kteří také na sebe narazili ve finálovém
souboji o celkové vítězství. Věčně druhá Torthuga
obhájila druhou příčku i letos. IQ Ouvey, tento-
krát ve složení Michal Sklenář, Jan Kočí, Petr
Erensberger, vyhráli turnaj podruhé. O třetí příč-
ku se utkali Šulíni z Modřan, kterým urputně vz-
doroval tým Bája Pic s nejmladším hráčem, tepr-
ve dvanáctiletým Honzou Kočím! Ostatní druž-
stva skončila na 5. místě, ale vše bylo stejně jedno
neboť na putovním poháru je vyraženo  jméno
vítěze: FŠICHNI! O hodnotné ceny, za které dě-
kuji sponzorům, se nakonec losovalo. Přesto, že
jsem několikrát zdůrazňoval, že letos hrajeme
naposledy, loučili jsme se i tentokrát slovy: Příští
rok na shledanou! Děkuji všem, co dorazili.

Petr HOlÝ, Řevnice

Šipkový turnaj se konal 25. 11. v řevnické res-
tauraci U Pošty. V konkurenci 15 hráčů a hrá-
ček zvítězil Jan Kočí st. (na snímku) před Mila-
nem Zeleným a Michalem Svitákem. Všem dě-
kujeme za účast. Foto Milan ZeLený

Sport po okolí
* Turistický pochod Po hřebenu Brd se naším
krajem půjde 9. 12. Start trasy měřící 35 km je na
železniční zastávce ve Všenorech, na trasu dlou-
ho 18 km se bude vyrážet od zastávky v Osově.
Cíl je v hotelu Kratochvíl v Jincích. Startovné
20/15 Kč, info na: 274 864 410. Zdeněk KOSEK
* Jedenáctý ročník dětského vánočního turnaje
Junior ping-pong open 2017 pořádá 16. 12. v zad-
notřebaňském Společenském domě místní Klub
českých turistů. Prezence od 12.30, hrát se začne
o půl hodiny později. Turnaj bude rozdělen do tří
kategorií: dívky, mladší žáci a starší žáci, ti nej-
lepší budou odměněni medailemi, diplomy, věc-
nými cenami.                Jaroslava ZavadilOvá

Šipky nejlépe létaly Kočímu

Vyhráli IQ Ouvey, na poháru jsou »fšichni«

Kynologům už zbývá jen posezení

SE SOUPEŘEM. Třebaňská Stará garda se svým portugalským soupeřem. Foto Vladimír ROZTOČIL

Petr Holý (vpravo) předává pohár Michalu Skle-
nářovi z vítězného týmu IQ Ouvey. Foto ARCHIV
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Lety: čtvrtá příčka, ztráta minimální
FOTBALISTÉ SE TĚŠÍ NA NOVÉ KABINY - PO MNOHA LETECH SE JIM KONEČNĚ PODAŘILO ZÍSKAT DOTACI
Skončila podzimní část mistrov-
ských fotbalových soutěží. Jak se v
ní dařilo družstvům FK Lety?
Tým dospělých startující v krajské 1.
B třídě je po podzimu na čtvrtém
místě skupiny E se ziskem 26 bodů.
Ztráta čtyř bodů na vedoucí tým
MFK Dobříš B není zásadní a rozho-
dující. Mohlo být ještě lépe, ale na
»kdyby« se nehraje. V létě posílili
široký kádr Marek Pospíšil a Martin
Chalupa, kteří rozhodně nezklamali.
Během podzimu pod taktovkou zku-
šených exligistů Radka Sňozíka,
Marka Jarolíma a Jaromíra Šmerdy z
lavičky předvádělo áčko až na dvě
zaváhání pohledný a bojovný fotbal,
který se musel líbit. Pravidelně na-
stupující mladí hráči získávají zku-
šenosti a herní praxi, kterou určitě
zužitkují. Za zmínku stojí výkony
Dominika Kischera a Adama Kusto-
še, kteří přes svůj mladý věk patřili
na podzim k oporám.
Desátá sezóna letovského dorostu v
krajské 1. A třídě nebyla vůbec špat-
ná. Tým skončil s 28 body na 4. mís-
tě  skupiny A. Na jaře jej ještě čeká z

podzimu odložené utkání v Tuchlo-
vicích. Družstvo je budováno za
pochodu, většina hráčů je ještě ve
věku mladšího dorostu. Pozitivním
rysem je, že se začínají objevovat

nové talenty: Miroslav Koníček, Lu-
káš Květoň, Lukáš Veselý, Samuel
Calda a další.
Starší žáci v krajské 1. A třídě skupi-
na A přezimují na 5. místě se 17
body. Ačkoliv osm hráčů odešlo v
létě do dorostu, nově složený tým
překvapil a rozhodně nezklamal.
Další mládežnická mužstva hrála ve
svých kategoriích Okresní přebor
Prahy-západ.
Mladší žáci (U-13) – 2. místo osla-
beného týmu o čtyři opory je maxi-
mem možného. 
Starší přípravka (U-10) – 7. místo ve
skupině C.
Mladší přípravka (U-8) – 1. místo ve
skupině D. Hráno formou turnajů –
suverénní postavení stojí za velkou
pochvalu!
Fotbalová školička (U-6) - nejmenší
(5-6 let) nehrají žádnou pravidelnou
soutěž, učí se základům fotbalu.

Mezinárodní přátelák
Kromě mistrovských soutěží se jed-
notlivé týmy účastní mnoha turnajů
a přátelských utkání. Za zmínku stojí
mezinárodní přátelské utkání našeho
dorostu s izraelským týmem Hapoel
Tel Aviv, který ve své zemi hraje nej-
vyšší dorosteneckou soutěž. Během
českého turné se kromě několika pr-
voligových týmů utkal i s FK Lety,
které porazil 9:0.
Na jaře nás čeká návštěva partner-

ského klubu Rot-Weiss Ailertchen z
německého Westerwaldu, se kterým
udržujeme neformální přátelství více
než 28 let. Dlouholetým problémem
je stav našeho zázemí. Kabiny ze 60.
let minulého století jsou v havarij-
ním stavu a nevyhovují potřebám
klubu s tak rozsáhlou mládežnickou
základnou. Po dlouholetém marném
úsilí se na nás v listopadu usmálo
štěstí a na rekonstrukci kabin jsme
konečně získali dotaci. Čeká nás
spousta úsilí a práce, ale máme se v
případě úspěšného zvládnutí této ne-
malé výzvy na co těšit!
Děkuji všem, kteří se nezištně podí-
lejí na fungování klubu ve vesnic-
kých podmínkách, sponzorům, příz-
nivcům a obci Lety za jejich podpo-
ru. Sportování mladé generace je
čím dál více důležitým faktorem v
rozvoji naší společnosti - některé dě-
ti už ani neumějí udělat kotrmelec,
natož aby se věnovali nějakému
sportovnímu odvětví.
Souhrn sportovních výsledků všech
našich týmů v soutěžích Středočes-
kého fotbalového svazu a Okresního
svazu Praha-západ najdete na našem
webu www.fklety.net.  

Jiří KárnÍK, FK lety 

Zadní Třebaň - Třetí příčka a jen
dvoubodová ztráta na prvního, to
je výsledek podzimního účinková-
ní zadnotřebaňských fotbalistů ve
Iv. třídě okresní soutěže. 
Úvod sezony měl Ostrovan doslova
famózní a šel od vítězství k vítěz-
ství, přičemž soupeři odcházeli ze
hřiště s někdy až pětigólovými pří-
děly. Bohužel v polovině sezony po-
stihla dobře šlapající tým série zra-
nění, a to se projevilo na výkonech.
Především dlouhodobá absence ka-
pitána Povýšila byla v útoku až pří-
liš citelná. Přesto se dá říct, že muž-
stvo vyloženě zklamalo v jediném
utkání, když  doma prohrálo s Vyso-
kým Újezdem, který přijel pouze v
devíti. I když se o tom nahlas nemlu-
ví, hráči by chtěli na jaře vykopat
postup do III. třídy. Cíl to není nere-
álný, ale týmu se musí vyprázdnit
marodka. Ostrovan na podzim získal

27 bodů za devět vítězství při skóre
36:11. Třikrát prohrál, ani jednou
neremizoval. Nejlepším střelcem je

Marcel Jílek, který se trefil deset-
krát. Šebek dal šest branek, Tomá-
šek pět. Jiří PETŘÍŠ

Ostrovan se bude na jaře rvát o postupŘevnice jsou osmé,
ale určitě mají na víc
Řevnice - Až osmá příčka v jede-
náctičlenné tabulce IV. třídy okresní
soutěže patří fotbalistům Řevnic. Za
nelichotivé postavení mužstva může
velmi špatný vstup do podzimní
sezony. 
Řevničtí borci fotbalově za většinou
svých soupeřů nezaostávali, ale co
je to platné, když z trávníků odešli
sedmkrát poraženi. Skóre 18:29 do-
kazuje, že v zápasech, které prohrá-
li, skutečně nešlo o nějaké debakly.
Zisk devíti bodů za tři vítězství ne-
dává nějakou velkou šanci na výraz-
ný posun v tabulce, protože napří-
klad na páté místo je propastná ztrá-
ta deseti bodů, ale Řevnice mají ká-
dr na to, aby dosáhly na podstatně
více výher než na podzim.
Střelecky se nejvíce dařilo shodně
Pitauerovi a Matouškovi, kteří se
trefili pětkrát. (Mák)

STŘÍBRO. Druhé místo vybojovali poslední listopadovou sobotu na turnaji
v Karlštejně mladší žáci Letů. Snímek je z jejich zápasu s domácími kluky,
který vyhráli 4:2.             Foto NN. M. FRÝDL

Cyklisté se nezranili, asistentky ano

VÝBUCH. Domácí zápas s Vysokým Újezdem se Ostrovanu vyloženě nepove-
dl. I když hosté přijeli pouze v devíti, vyhráli 2:0.              Foto NN M. FRÝDL

Volejbalistky už jsou
zase v čele tabulky
Poslední listopadový víkend se vo-
lejbalistům Dobřichovic hrajícím v
mužské i ženské kategorii celostátní
I. ligu nedařilo.
Ženy své dva zápasy shodně prohrá-
ly s ČEZ České Budějovice 0:3. Ut-
kání to byla hezká, bojovná, pro Do-
břichovice však bez bodů, a tak se
měnila i tabulka - z prvního místa
klesly na místo třetí. 
Ani pro dobřichovické muže tento
víkend nebyl příznivý - Turnovu i
MFF Praha podlehli shodně 2:3, na-
rozdíl od žen si však v tabulce doká-
zali udržet vedoucí pozici.
Děvčata se snažila vylepšit si repu-
taci i místo v tabulce první dva pro-
sincové dny, kdy se v Plzni utkala s
družstvem vedoucím prvoligovou
tabulku. Povedlo se: první zápas vy-
hrála 3:1, druhý 3:2 a vrátila se zpět
na první místo.  Ivana Caldová, 

Sokol dobřichovice

Přibližně sto šedesát závodníků a závodnic se v sobotu 25. listopadu zúča-
stnilo 13. ročníku závodu horských kol Winter Trans Brdy. Start byl na ná-
vsi v Letech, trať dlouhá 39,5 km s převýšením 854 m vedla převážně po
brdských Hřebenech. Mezi muži ji nejrychleji zvládl Jan Skarnitzl
(01:30:32.3), druhý byl Michal Koš, třetí Jan Rajchart. V ženské kategorii
na nejvyšší stupeň »bedny« vystoupila Gábina Hrubá (2:15:35.7), stříbro
patří Adéle Jemelíkové, bronz Renatě Pazderové. „Žádného zraněného
cyklistu jsme letos ošetřovat nemuseli,“ uvedl ředitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. „Jen na občerstvovací stanici se při krájení banánů velmi
ostrými noži pořezaly dvě dívky,“ dodal. Foto Karel RÁŽ (mif)


