
Poberouní - Deset tisíc kilometrů
od vlasti, v mexickém přístavu
Puerto Vallarta, stráví letošní Vá-
noce někdejší primáška lidové
muziky Notičky, skvělá houslistka
Barbora Kolářová. Poprvé mimo
domov prožije vánoční svátky i
sedmnáctiletá studentka Marie
Masnerová z Řevnic.
„O Vánocích budeme plout kolem
Mexika. Štědrý den strávíme v Puer-
to Vallarta a na Boží hod i na Štěpá-
na už zase budeme na moři, na zpá-
teční cestě do San Diega,“ popsala
své letošní Vánoce Barbora Kolářo-
vá. Posledních deset let Vánoce stří-

davě trávila doma, v Čechách, a v
Americe, kde žije. „Loni jsem je po-
prvé slavila na výletní lodi,“ dodává. 
Sympatická muzikantka, která vždy
dodržovala vánoční tradice, bude
nejvíc postrádat rodinu. „Když jsem
byla menší, taťka cestoval celý rok,
ale na Vánoce jsme se vždycky sešli
doma. Tak je to pro mě takový čas
rodiny. Vždy jsme dodržovali vá-
noční zvyky. Tím, že mi bude chybět
rodina, mně budou chybět i ty zvy-
ky,“ lituje Bára. 
I v Americe chystala štědrovečerní
večeři, zpívala koledy a - pekla cuk-
roví. To má moc ráda. „Vždy jsem

dělala 5 až 7 druhů. Nejvíc mě na
tom baví, že se s rodinou připravuje-
me na Vánoce společně. Českému
cukroví se nic nevyrovná. V žádné
zemi, v Americe nebo v Asii, Karibi-
ku, jsem se nesetkala s tím, že by
pekli desítky různých druhů. Jen tra-
diční cookies tedy sušenky, ale ne
tak precizní, malinké a tvarované, s
různými chutěmi,“ vysvětluje. „Toh-
le samozřejmě na lodi nejde. Nemů-
žu péct ani vařit, vánoční pečivo z ji-
ných zemí se tam najít taky nedá. A
protože jsem sama, ani nemůžu zpí-
vat české koledy, jenom v duchu.
(Dokončení na straně 2)                   (pan)

V tomto čísle Našich novin
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Dobřichovice – Pochází z Angoly,
žije v Praze, pracuje v dobřicho-
vickém domově s pečovatelskou
službou. Osmačtyřicetiletý Antó-
nio Lucas MUANA se stal jedním
z letošních vítězů ankety Srdce na
dlani. Svými hlasy o tom rozhodli
samotní klienti, o něž se bývalý
manekýn a student pražské »stro-
járny« stará.
Tak co jste říkal ocenění, měl jste
radost?
Velkou, velkou radost - něco tak
úžasného jsem dostal poprvé v živo-
tě. Moc si ceny vážím, je vidět, že

práce, kterou dělám, má smysl a při-
náší ovoce. Je to pro mě moc dobré
vysvědčení a skvělá motivace.
Anketu už deset let vyhlašuje Cent-
rum sociálních služeb Praha, ale o
tom, kdo Srdce na dlani dostane,
rozhodnou klienti sociálních zaří-
zení. Proč myslíte, že nejvíc hlasů
poslali právě vám?
Myslím, že jsem byl oceněn za vst-
řícnost k našim klientům. Přesto, že
všichni co se péče týče děláme to sa-
mé, klienti si v každém z nás najdou
to své. Navrhli mě sami a sami mi
také dali hlasy. (Dokončení na str. 3)

PF 2018. Kresba Marie Snášelová
ŠTORKOVÁ

V DOBŘICHIVICÍCH. António Lu-
cas Muana.      Foto NN M. FRÝDL

Koledy přes skype, k večeři fondue
BARBORA KOLÁŘOVÁ STRÁVÍ VÁNOCE NA LODI, MARIE MASNEROVÁ VE ŠVÝCARSKU

19. prosince 2017 - 25 (714) Cena výtisku 7 Kč

Rychtář naléval 
polévku a vydával řízky

Koření mám v Africe! říká vítěz Srdce na dlani

Lávky jsou v pořádku!
dušují se starostové
Poberouní - Kvůli zřícení lávky mezi Cí-
sařským ostrovem a Trojou v Praze, která
spadla 3. 12. a zranili se přitom čtyři lidé,
byla na několik dní uzavřena i lávka pro
pěší z Černošic do Lipenců. V Radotíně
si zase pospíšili s revizí. Další speciální
kontroly se ale v dolním Poberouní ne-
plánují. Stav našich mostů a lávek sledu-
jeme pravidelně, potvrdili starostové.
Jedinou lávkou v dolním Poberouní, jež
byla v reakci na trojské neštěstí uzavřena,
byla ta přes Berounku z Černošic do Li-
penců. Z bezpečnostních důvodů ji ne-
chal pražský magistrát uzavřít 4. 12. a za-
dal zpracování aktuálního posudku. Zno-
vu do provozu byla uvedena poté, co by-
ly vystaveny vzpěry na březích dle návr-
hu autorizovaného inženýra pro pozemní
stavby, statiku a dynamiku staveb. „Op-
rava stávající konstrukce bude napláno-
vána na jaro roku 2018. Předepsané práce
a činnosti bude nutné provést za výluky
provozu na lávce, pěší doprava bude pře-
vedena pravděpodobně na pontonové
provizorium,“ napsal dotčeným obcím
Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s
majetkem magistrátu. (Dokončení na str. 9)

Krásné svátky, 
radost, klid a pohodu!
Krásné péefko dorazilo na adresu
redakce od hlásnotřebaňské malířky
a ilustrátorky Marie Snášelové Štor-
kové. S přáním k Vánocům či do
nového roku si ale na nás vzpomně-
li i mnozí další - díky jim za to.
Všechna došlá PF i sváteční vinše
tak, jako každoročně, posoudí od-
borná porota vedená J. Kozákem a
tři podle ní nejoriginálnější či nej-
hezčí také jako každoročně odmění-
me dárkem. Krásné svátky, pohodu,
radost, klid, do nového roku jen vše
dobré. A zachovejte nám přízeň!

Miloslav FRÝDL & Naše noviny

Betlémské světlo 
dorazí i do Poberouní
Poberouní - Také do dolního Pobe-
rouní se díky zdejším skautům  do-
stane Betlémské světlo - plamínek,
který putuje napříč Evropou z místa
narození Ježíše Krista, Betléma.
Betlémské světlo bylo letos uvítáno
v České republice 17. 12. hned na
třech místech najednou: v Brně,
Olomouci a Praze. Právě do metro-
pole si pro ně pojedou i členové řev-
nického vodáckého oddílu Bobři.
Díky nim si budou moci lidé zažeh-
nout na Štědrý den Betlémské svět-
lo i v Řevnicích. (Dokončení na str. 2)

Nezávislý poberounský občasník
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Za královnou šlapaly husy
ČERNOŠIČTÍ ŠERMÍŘI SE ZÚČASTNILI OSLAV STAROBYLÝCH VÁNOC VE FRANCII
„Ze vzdáleného Českého království
přijede na vánoční slavnosti do
Molsheimu Česká královna a její cí-
sařská garda.“ Podobné titulky byly
k vidění v místních francouzských
novinách a dalších mediích před
druhým prosincovým víkendem.  
Na oslavy starobylých Vánoc (la
Fête de Noël d’antan) do města
Molsheim ve francouzském Alsasku
poblíž Štrasburku byla šermířská
skupina Alotrium z Černošic pozvá-
na vedením města již podeváté. 
Ačkoli pršelo, tedy spíše lilo jak z
konve a zdálo se, že počasí oslavám
nepřeje, v den slavnosti začalo po
ránu hustě chumelit a atmosféra byla
tak vánoční, jak si jen lze přát. Ma-
lebné starobylé domy a typická al-
saská výzdoba v celém městě doslo-
va dýchaly duchem Vánoc a slav-
nost mohla začít.  
Zahájena byla 10. 12. dopoledne
krátkým průvodem na hlavní náměs-
tí před starobylou budovu cechu řez-
nického La Metzig, ozdobenou pra-
porem Alsaska a Českého králov-
ství. Starosta a představitelé města
přivítali lid, delegaci z partnerského
města Themar a naše české posel-
stvo. (Moderátor si po devíti letech
již pomalu začíná zvykat na složitou
výslovnost našeho města:  „Ville de
Šernošisé – ville Noir.“) Po krátkém
projevu České královny a poděková-
ní organizátorům, jsme předali dary
starostovi města, stvrdili naši spolu-
práci přípitkem (samozřejmě čes-
kým pivem!) a usedli k dobové hos-
tině. Sněžilo sice na lavice, stoly,
jídlo, stolovníky, sněžilo dokonce i
na českou královnu, ale »c'est Noël«
– to jsou Vánoce, říkali jsme a mrzli
radostně dál.

Po historické hostině jsme se s ostat-
ními hosty a účinkujícími odebrali
na společný jednoduchý oběd, který
ve Francii nevyhnutelně sestává z
hlavního chodu (masa dušeného na
víně, přílohy, salátu a bagety), de-
zertu a kávy, po němž bylo opravdu
těžkou zkouškou předvést při stře-
dověkém turnaji náležitý výkon. 
Následoval slavnostní průvod měs-
tem v dobových kostýmech, jehož se
účastnili starosta, zastupitelé a orga-
nizátoři, účinkující, dvě kapely z ne-
dalekého Německa a neodmyslitelné
hejno cvičených husí. O našem vě-
hlasu svědčilo nadšené mávání a vý-
křiky »la Reine« – královna, které se
ozývaly z davu lemujícího trasu prů-
vodu. Projíždět tím krásným městem
kočárem se starostou, mít kolem se-
be jako gardu celé Alotrium a mávat

nadšeným lidem coby královna čes-
ká, byl opravdu báječný pocit.
Při návratu autobusem domů jsem si
nemohla nevzpomenout na kapitolu
ze Tří mužů ve člunu o cestě se zra-
jícími sýry. Neb i my jsme si s sebou
domů chtěli přivézt kousek Francie a
každý z nás si jich zakoupil hned ně-
kolik, včetně proslulého Munsteru.
Po několikahodinové jízdě jsme zá-
pach téměř přestali vnímat a ještě
nyní, když otevřu dveře lednice, cí-
tím nostalgický závan vzpomínek...  

Lenka SVOBODOVÁ, 
SHŠ Alotrium, Černošice

Minulý rok jsem zpívala koledy s
mamkou a sestrami přes skype,“ za-

vzpomínala. I když Američané slaví
Vánoce až 25. 12., Bára i za velkou
louží slavila již 24. 12. Letos se na
Štědrý den alespoň zúčastní Půlnoč-
ní mše, která se na lodi koná, a s po-
sádkou zazpívá mezinárodní koledy.
„Což je sice krásné, ale nejsou to
pravé české Vánoce...“ krčí rameny.
Bez těch se bude muset letos poprvé
obejít i studentka Marie Masnerová,
která letošní školní rok tráví na st-
řední škole ve Švýcarsku. 
„Vždy jsem je slavila doma s rodi-
nou, u velkého vánočního stromeč-
ku. Poslouchali a zpívali jsme české
koledy, jedla se vánočka a cukroví,
ze všech stran dýchala kouzelná vá-
noční atmosféra. Letos to bude
všechno jinak,“ napsala ze země čo-
kolády Majda, která bude svátky sla-
vit se svou hostitelskou rodinou a je-
jich příbuznými. „Ještě nevím, co

budeme večeřet, ale kapr ani bram-
borový salát to jistě nebude. Co tře-
ba takové sýrové fondue nebo sýr
raclette? Uvidíme,“ nechává se pře-
kvapit studentka berounského gym-
názia. V plánu má upéct pro »ná-
hradní« rodinu nějaké české cukroví
dle rodinného receptu, aby si ty čes-
ké Vánoce trošku připomněla.
Co jí bude nejvíc chybět? „Myslím,
že se mi v tomto období bude o tro-
chu víc stýskat. Nemohla jsem se
účastnit řevnických vánočních trhů,
neprojdu se po lese nad Řevnicemi,
nestrávím hezké chvilky rozdáváním
betlémského světýlka se skauty u
Zámečku,“ vyjmenovává blonďatá
roverka a současně pragmaticky do-
dává: „Ale zase poznám něco nové-
ho a jiného, třeba se naučím nějakou
koledu ve francouzštině, a hlavně,
budu se o to více těšit na ty příští

zaručeně pravé řevnické Vánoce. 
Pavla NOVÁČKOVÁ

Betlémské světlo... 
(Dokončení ze strany 1)
Rozdávat ho budou tradičně od 9 do
11.00 před řevnickým Zámečkem.
Rozsvítit svíčku či lampičku bet-
lémským světlem můžete na Štědrý
den i v Černošicích. Tam skauti bu-
dou světlo rozdávat mezi 10. a 12.
hodinou u Lavičky Václava Havla
na Vráži. 
Myšlenka šíření předvánočního po-
koje a míru vznikla v Rakousku, od-
kud se rozšířila do pětadvaceti zemí
světa. Tak byla založena novodobá
vánoční tradice. Do České republi-
ky se Betlémské světlo dostalo po
pádu čtyřicetileté komunistické vlá-
dy v prosinci 1989. (pan)

U TABULE. Autorka článku v roli české královny při historické hostině ve
francouzském městě Molsheim. Foto ARCHIV

Bára stráví Štědrý den v Mexiku, Marie v zemi čokolády
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Řevnická roverka Marie Masnero-
vá. Foto ARCHIV

Nejlepší salát vyberou návštěvníci salátingu
Svinaře - Nejlepší bramborový salát budou již poosmé vybírat před
Štědrým dnem ve Svinařích. Předvánoční klání nazvané Svinařský sa-
láting se koná 23. 12. odpoledne v klubu na tamních kurtech. 
„Vzorky salátů budeme přijímat do půl sedmé, po sedmé hodině budeme
znát vítěze,“ uvedl starosta Svinař Vladimír Roztočil. Připomněl, že o nej-
lepším salátu rozhodují sami návštěvníci akce. „Ochutnají všechny vzorky,
jež jsou pouze očíslovány, vybraným mohou udělit dva hlasy. Po ukončení
ochutnávky se sečtou hlasy pro jednotlivé vzorky a jasně se určí ty nejlep-
ší,“ popsal Roztočil s tím, že po sečtení hlasů se nejprve k číslům přiřazují
jejich autoři, a to od nejnižšího počtu hlasů. Loni bylo do klání přihlášeno
26 vzorků, vítězi se stali Hana Plzáková a Karel Mazanec. (pan)

Barbora Kolářová s kufry na cestě
do San Diega.              Foto ARCHIV

Bez čeho si neumíte
představit Vánoce?
Tomáš BÍM, letovský malíř:

Bez rodiny a
pohody. Na Štědrý
večer zachovává-
me rodinou tradi-
ci: jsme doma,
vládne taková
zvláštní atmosféra
až nervozita,

pořád se pokukuje po hodinách, čas
se nekonečně vleče a je to tady,
večeře,  sejde se celá rodina, člověk
je tak trochu na měkko, popřejeme
si, rybí polévka, kapr, salát, víno,
plzeň a zase tradice - zvoneček.
Začne mazec, rozbalíme a teď už v
klidu posedíme, pokecáme,
zavzpomínáme na rodiče, přátele a
pak pomalu po Víru domu. Poslední
tři roky jsme u mladejch a je nám
fajn. Hezký a štastný Vánoce!

Jiří GEISSLER, dobřichovický
sokol, ochotník, organizátor,
letošní laureát Ceny NN:

Vánoce si nedoká-
žu představit bez
klidu. Pocházím z
větší rodiny, byli
jsme tři sourozen-
ci a žila s námi v
domě i babička. V
době mého mládí

býval Štědrý den normálním pra-
covním dnem a nachystat na večer
vše tak, aby klaplo podle představ
šestičlenného osazenstva, byl
nadlidský úkol. A i když se do pří-
prav zapojovali všichni, nebo
možná právě proto, pamatuji si na
tekoucí nervy a hmatatelné napětí,
zejména když se jako z udělání
zrovna něco nepovedlo. Zvykl jsem
si na to, jako na tradiční vánoční
atmosféru a kolorit. Když jsem se
ale stal hlavou své rodiny, s tehdejší
manželkou jsem se rád domluvil, že
bychom tyto vzpomínky mohli
nechat jen vzpomínkami a vše při-
pravit a nachystat tak, aby Štědrý
den byl klidným, bez práce a jaké-
hokoliv zařizování - i za cenu
pozdější večerky v předcházejících
dnech. A to se daří držet až do
dnešních dnů, byť s jinou partner-
kou. K tomu klidu patří snídaně s
vánočkou a bílou kávou, procházka
na hřbitov a spousta dalších rituálů,
které jsou u většiny čtenářů stejné,
nebo velmi podobné. (mif)
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Muana: Koření mám v Africe!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Což je vážně skvělé, protože já sám
mám občas pocit, že pro ně nedělám
dost, že bych mohl dělat víc. 
Jak se takový Antonio Lucas
Muana ocitne v Česku, respektive v
Dobřichovicích? 
Koření mám v Africe…
Myslíte kořeny…
Ano, kořeny mám v Africe, v Ango-
le. Do Česka jsem se dostal ještě za
Československa v roce 1988, jako
student. 
Co jste studoval?
Nejdřív v Krásné Lípě češtinu, pak
jsem si v Mladějově zopakoval stře-
doškolskou látku a nakonec nastou-
pil na strojní fakultu.
Takže vy jste inženýr?
Nejsem. Školu jsem z rodinných dů-
vodů nedokončil. Zamiloval jsem se,

oženil a… nastoupil na mateřskou,
resp. rodičovskou dovolenou. Během
ní jsem si udělal ošetřovatelský kurs.
A nastoupil do dobřichovického
DPS?
Kdepak. Dvanáct let jsem pracoval
na ředitelství energetického podniku
a pak jako ošetřovatel v jedné praž-
ské nemocnici. V Dobřichovicích
jsem teprve rok, díky bývalé kolegy-
ni Klárce, která mě sem doporučila.
Jste tu spokojený?
Moc, moc mně to tu baví. Dělá mi
radost, že mohu dělat radost, pomá-
hat jiným. Je dobré, když klienti vě-
dí, že je o ně pečováno, že nejsou sa-
mi. Často mají stres z toho, že jsou
opuštění - člověk je tady od toho,
aby s nimi navázal kontakt a pokud
možno jim nahradil rodinu. 

Neměli s vámi zpočátku problém?
Exotické vzevření, ne úplně doko-
nalá čeština…
Naopak, myslím, že jsou velmi rádi.
To, že vypadám jinak, pocházím z ji-
ného kontinentu, je pro ně zajímavé.
Tím se otevírá cesta k lepší komuni-
kaci. Chtějí vědět, jak se žije v cizí
zemi, jaké máme zvyky, má zkomo-
lená čeština je pro ně zábavná. Je to
sranda pro ně i pro mě.
Takže se z vás už inženýr nestane…
Ze sociálních služeb určitě odejít ne-
chci. Je toho hodně, co by se měl
člověk dozvědět a naučit. Chci se dál
vzdělávat a pokračovat v tom, co
dělám.
A hodláte pokračovat v Česku, nebo
plánujete vydat se někam blíž k pří-
buzným?
V Česku jsem skoro třicet let a ne-
myslím si, že bych si ještě měl ně-
kam odstěhovat. V Angole už jsem
dlouho nebyl. Velká část mých pří-
buzných žije v Lisabonu, což je z
Prahy letadlem tři hodiny. Scházíme
se relativně často, jsme v kontaktu.
Jak oslavíte Vánoce? Slavíte vůbec
Vánoce?
Angola bývala portugalskou kolonií,
85 % obyvatel jsou křesťané. Váno-
ce se tu slaví jako jinde v Evropě.
A jak je oslavíte vy?
Má bývalá manželka pochází z Mo-
ravy, já mám na Moravě přátele.
Takže pojedu za nimi. Oni udělají
klasického českého kapra, já zase
krocana, nebo vakalao – nasolenou
skandinávskou tresku. A možná i ně-
jaké cukroví, to je v Angole stejné
jako tady, jen se dochucuje exotic-
kým ovocem. Večer 24. 12. se ale
musím vrátit do Prahy - 25. 12. už
mám službu v Dobřichovicích.
Co byste si přál pod stromeček?
Aby na světě byl mír.
Nějaké »přízemnější« přání nemáte?
Mám. Jsem bývalý manekýn, rád
bych měl jednou svou vlastní značku
v oděvním průmyslu… 

Miloslav FRÝDL

Dobřichovice - Knižní podobu dostaly vzpo-
mínky Anny Vrané, které takřka dva roky vy-
cházely na pokračování v Našich novinách.
„Postaraly se o to moje děti. Koneckonců –
paměti jsem psala pro ně,“ říká jedenaosmde-
sátiletá obyvatelka Domova s pečovatelskou
službou v Dobřichovicích.
Do psaní memoárů se čilá seniorka pustila před
několika lety. Dokonce se kvůli tomu naučila pra-
covat na počítači. „Chtěla jsem se v domově nějak
zabavit a taky jsem chtěla zachovat vzpomínky -
na rodiče, prarodiče, na mládí…,“ vysvětluje An-
na Vraná a dodává, že jí návraty do minulosti ba-
vily. „Nejraději jsem vzpomínala na dětství, na
školu a také na moudrosti mojí babičky, kterých si
pamatuji spoustu: On je každej nějakej a nikdo
akorát. I ten spravedlivej sedmkrát za den zhřeší,
což teprve ty druhý. A nebo: Jdi a vem za kliku,
kde to mají lepší - uvidíš, jak se budeš divit.“
Upamatovat se i na to nejranější dětsví jí prý pro-
blém nedělalo. „Když jsem psala, vybavovala
jsem si úplně všechno, hlavně právě z dětství – co
maminka vařila, že mě ukládala do postele a já
nechtěla spát. Teď už mám občas výpadky, třeba
zapomenu i to, kam jsem dala brejle. „Najdu je
pak na nose…“ usmívá se s tím, že paměť trénuje
opakováním veršů, které se kdysi naučila či které
přímo sama napsala. „Básničku O třech kočičkách
jsem vymyslela, když byly vnučky malé: 
Byly tři malé kočičky, bydlely u své babičky.

Pěkně si tam hrávaly a písničky si zpívaly.
Však ne snad písně holčičí, byly to zpěvy kočičí.
Mňoukyty mňouky, mňouky, mňou,
jdou kočky jedna za druhou.
A mají velikánský hlad a chtěly by se nasnídat.
A když tak pěkně zpívaly, myši už zdálky prchaly.
Babička je chválila, jste správné kočky, pravila.
Pak natloukly si kebuli, když našly jednou bambu-
li a tak se o ni popraly, to byste děti koukaly.
A co jim řekla babička, ta jejich hodná kočička?
Už nesmíte se nikdy prát, ať můžu v noci klidně
spát. Jen opatrně, prosím vás, starým se vklidu
žije snáz…
I o dobřichovickém Domově s pečovatelskou
službou se v pamětech píše. „Jsem tu spokojená,“
tvrdí jejich autorka. „Těším se na obědy i na veče-
ře, protože tu výborně vaří, těším se na paní uklí-
zečku, protože je veselá, těším se na sestřičky,
protože mají smysl pro humor a dovedou člověku
porzumět. Těším se, když mně přijde někdo navš-
tívit a vidím, že se mu dobře daří. Rodina sem za
mnou jezdí, tak mám radost.“
S rodinou Anna Vraná stráví i Štědrý den: „Moc
se těším. Budeme ve Slivenci, u syna. Pokaždé
tam máme hezké chvíle, potěším se s vnučkami a
teď už i s malou pravnučkou, dáme si rybí polév-
ku a kapra. Na Štěpána se zase vrátím do Dob-
řichovic a s muzikanty, kteří k nám sem chodí v
tento den každý rok, si zazpíváme koledy…“

Miloslav FRÝDL

António při zdobení stromečku pro »své« klienty.            Foto NN M. FRÝDL

Nejraději vzpomínám na dětství a moudrosti mé babičky

S MEMOÁRY. Obyvatelka dobřichovického domo-
va pro seniory Anna Vraná s knihou svých pamětí
nazvanou prostě Vzpomínky.  Foto NN M. FRÝDL

Bez čeho si neumíte
představit Vánoce?

Petr WEBER, předseda
Karlštejnského kuturního sdružení:

Bez rodiny.
Prožití Vánoc ve

společnosti mé
rodiny je pro mě

klíčové. Zažil
jsem jedny

Vánoce na cestách
v Egyptě a musím

říci, že to byl zvláštní pocit. Plně
souhlasím s příslovím, které ve

vztahu ke dvěma nejvýznamnějsím
svátkům používají naši italští přáte-

lé: Natale con i tuoi, Pasqua con
chi vuoi. Volně přeloženo: Vánoce

s rodinou, Velikonoce s kým chceš.

Jana VACULÍKOVÁ, muzikálová
herečka, obyvatelka Svinař:

Vánoce si nedoká-
žu představit bez

svých nejbližších,
tedy bez rodiny.

Samosebou strojí-
me stromeček, pár
dnů před Štědrým
dnem, ale rozsvěcí ho až Ježíšek na
Štědrý večer! Dopoledne Štědrého
dne trávíme procházkou, nejlépe s

přáteli, zakončenou v dobře známé
hospůdce U Paviána, kde si dáme

výborného kubu. Jinak se snažíme
držet půst a ke štědrovečerní večeři

máme klasicky kapra s bramboro-
vým salátem. Zpíváme koledy, krá-

jíme jablíčka, hledáme hvězdu a
čekáme, kdy Ježíšek zazvoní zvo-

nečekem a pozve nás ke stromečku.

Radek KUNC, zpěvák kapely
Vosí hnízdo, dobrá duše dobři-

chovické
Plynboudy:

Asi to bude znít
jako klišé, ale

Vánoce si nedo-
kážu představit 

bez míru, přátel-
ství, zdraví a pohody. Ne každý má
to štěstí a může si vychutnat kouzlo

těchto nádherných svátků 
s křesťanskou tradicí a s určitou

příchutí magie. (mif)
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Zažili jsme spolu mnoho krásného, díky!
ŘEVNICKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KLÍČEK OSLAVIL DVACET LET SVÉ EXISTENCE

Dvacet let od svého vzniku oslavil
dětský folklorní soubor Klíček z
Řevnic v místním kině. Celá historie
souboru je spjata s řevnickou školou
od roku 1997, kdy jsem začala tančit
se »svojí« druhou třídou. Pan ředitel
nový kroužek podporoval, škola při-
spěla na pořízení krojů, také jsme
měli k dispozici prostor na zkoušení.
Po letech se ale soubor musel osa-
mostatnit a založit vlastní spolek. 
Klíček původně tančil jen folklorní
tance, postupně se ale začal věnovat
i muzikálovým tancům a zpracoval
např. pásmo z Pomády nebo My fair
Lady. V současnosti děti nejvíc baví
scénické tance. A tak na »narozeni-
novém« koncertu mohli diváci spat-
řit kromě lidových tanců s poezií
Vánoc nebo dětských her i Piráty,
Pavouky, Kolumbovu loď Santa Ma-

ria s novými osadníky a mnohé jiné.
Koncert pokračoval večer pro dospě-
lé. Některým dětem se tolik líbil, že
přivedly ještě své rodiče a přišly ve-
čer znovu.
Historii Klíčku můžeme rozdělit na
dvě odlišná desetiletí. Po odchodu
zkušených tanečníků jsme nově za-
čínali se skupinkou čtyřletých až
šestiletých dětí. Byla to semínka, z
nichž časem vyrostly mnohobarevné
květy. Klíček pořád tančí při krás-
ných českých zpěvných písničkách,
ale zároveň se v jiných tancích do-
stává ke ztvárnění archetypů. S obli-
bou zapojujeme do tance nejen va-
lašky, šable, kobylu, ale na plesy vy-

užíváme rekvizity v podobě šátků,
stuh a hlavně působivých vějířů,
které se staly křídly Anděla, Živly
vody a ohně, i plachtami na Kolum-
bově korábu při Dobytí ráje.
Na Klíčku mám ráda propojení vě-
kových vrstev tanečníků, souznění
celého společenství, jejich přátel-
skou komunitu, která se nejvíc tvoří
na soustředěních. Neděláme nábory,
a přesto si k nám stále nachází cestu
někdo nový, a soubor se průběžně
obměňuje. Přichází ty správné spříz-
něné duše, které jsou podobně nala-
děné a souzní s námi.
Jsem vděčná majákům, co mne pro-
vázely celou cestu: Věrce, Elišce,

Terezce, Kristýnce, Aničce, Andrej-
ce..., na počátku čtyřletým, pětile-
tým. Zažili jsme spolu mnoho krás-
ného. Taky rodičům, již soubor pod-
porovali, tatínkům, kteří umožnili
dětem zažít legraci i dobrodružství.
A mojí sestře Míše, jak ryze praktic-
ky a tvořivě dokáže uvést do života
mé nápady. To, co dáváme už dvě
desetiletí okolí, nedokážu přepočítat
na protančené hodiny, počet dětí,
množství krojů, úspěchů, ale jen na
radost, kterou to zúčastněným přine-
se v daném okamžiku i při vzpomí-
nání.      ludmila cHRouSToVá,

klíček, Řevnice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
20. 12. 20.00 RODIN
22. 12. a 30. 12. 17.30 (So 15.30) JU-
MANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
22. 12. 20.00 KVARTETO
23. 12. a 30. 12. 13.45 FERDINAND
23., 28., 29. 12. 15.30 (Čt 20.00, Pá 17.30)
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
23. 12. a 27. 12. 17.30 PŘÁNÍ K MÁNÍ
23. 12. a 27. 12. 20.00, 23. 12. 15.30, 6. 1.
17.30 ŠPINDL
28. 12. 17.30 PADDINGTON 2
29. 12. 20.00 MATKY NA TAHU O
VÁNOCÍCH
30. 12. 20.00 DOKUD NÁS SVATBA
NEROZDĚLÍ
3. 1. 20.00 120 BPM
5. - 6. 1. 17.30 (So 13.45) ČERTOVINY
5. 1. 20.00 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
6. 1. 17.30 WOODY ALLEN: KOLO
ZÁZRAKŮ
6. 1. 20.00 BORG/MCENROE

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.

KINO LITEŇ
Kino nehraje.
KINO RADOTÍN
19. 12. 17.30 MANŽEL A MANŽELKA
19. 12. a 21. 12. 20.00 REMBRANDT
20. 12. 17.00 STAR WARS: POSLEDNÍ
Z JEDIŮ
20. 12. 20.00 THELMA
21. 12. - 22. 12. 20.00 ŠPINDL
22. 12. 17.30 FERDINAND
23. 12. až 30. 12. dovolená

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
19. 12. 20.00 THELMA
20. 12. 13.45 ZPÍVEJ
20. 12., 23. 12., 25. 12., 27. 12., 3. 1. a 5.
1. 17.30 (18. 12. a 23. 12. 20.00) STAR
WARS POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
20. 12. 20.30 HRÁČI SE SMRTÍ
21. 12. 15.30 MILADA
21., 23., 25. a 30. 12., 10. 1. 17.30 (Čt
18.30, Po 20.30), 6. 1. 20.00 ŠPINDL
22. a 28. 12., 2. 1. 17.30, 26. 12. 20:00)
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI 
22. 12. a 26. 12. 20.00 (Út 17.30)
LADÍME 3
23. i 27. 12. 15.30 FERDINAND (So 3D)
27. 12. 20.30 MÍSTO SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ
28. 12. a 30. 12. 15.30 PADDINGTON 2
28. 12. - 29. 12., 2. 1., 6. 1. 20.00 (So
17.30) BORG/MCENROE
29. 12. 15.30 MY LITTLE PONY FILM
29. 12. a 9. 1. 17.30 ZTRACEN V
DŽUNGLI
30. 12. a 7. 1. 20.00 (Ne 18.30) NEJ-
VĚTŠÍ SHOWMAN
3. 1. 20.30 KVARTETO
4. 1. 18.30 ODNIKUD
5. 1. 20.30 INSIDIOUS: POSLEDNÍ
KLÍČ
6. 1. 15.30 ČERTOVINY
7. 1. 15.30 FERDINAND
8. a 10. 1. 18.30 (St 20.00) VELKÁ HRA
9. 1. 20.00 KOLO ZÁZRAKŮ

Tipy NN
* Melodram Karla Jaromíra Erbena
a Zdenko Fibicha Štědrý večer bude
k vidění i slyšení 19. a 22. 12. od
19.00 v zámku Dobřichovice. Účin-
kují Iva Ferová (housle), Jaroslav
Šaroun (klavír) a soubor Ludus mu-
sicus. Vstupné 200 Kč.                 (ak)
* Dvojkoncert skupin Klagenfurt a
Kapela Druhé Noci hostí 21. 12. od
17.00 Club Kino v Černošicích. (vš)
* Vánoční koncert žáků dobřicho-
vické ZUŠ se uskuteční v řevnickém
kině 21. 12. Od 19 hodin na něm
zazní známé písničky z pohádek a
filmů spojených s Vánocemi. Výtě-
žek koncertu dostane nadační fond
Ecolibri, který podporuje domorod-
ce v Guatemale.  (pan)
* Vánoční posezení organizuje 22.
12. od 18.00 Klub U Emy Lhotka.
Poslední den v roce zde od 20.00
pořádají oslavu Silvestra.          (ebu)
* Vánočního zpívání koled se mů-
žete zúčastnit 23. 12. od 18.00 u
kapličky v Hlásné Třebani.       (ima)
* XXIX. Štědrovečerní vytrubo-
vání se bude konat v Zadní Třebani.
Na obchůzku obcí se trumpetisté
kapely Třehusk vydají od křížku
pod lípou 24. 12. ve 20.30. (mif)
* Pásmo nazvané Hudba v myšlen-
kách Masarykových uvedou 7. 1. od
17.00 v kostele sv. Mořice Řevnice
Jindřich Macek (loutna i akordeon)
a Jitka Baštová. V pořadu zazní sk-
ladby českých i slovenských autorů
od 19. století po současnost.      (ves)
* Čtení při svíčce pro malé i velké,
v prosinci s vánoční tematikou, se
koná každé pondělí od 17.30 v Kan-
clíkuObchůdku Dobřichovice. Kaž-
dý týden se kouzelným zvonečkem
přeneseme do jiné krásné knihy. Vs-
tupné 50Kč. (psk)
* Výstava Za bílým zlatem aneb Ba-
vlna a její využití v domácnostech
našich předků je do 1. 4. k vidění v
Muzeu Českého krasu Beroun.   (pz) 

Dobrou zvěst vánočních svátků bu-
dou šířit ve vesnicích a městečkách
našeho regionu koledníci tříkrálové
sbírky od 1. do 14. ledna. Koledníci
převlečení za tři biblické krále býva-
jí přijímání velmi vlídně a lidé dobré
vůle rádi přispívají na pomoc lidem,
kteří se ocitli v tíživé situaci. Domy,
které navštíví, poznačí Tři králové
zkratkou K+M+B+2018, což lze vy-
kládat jako iniciály Tří králů (Kaš-
par, Melichar, Baltazar), ale spíše
jde o formuli požehnání Ať Kristus
požehná tomuto příbytku (Christus
masionem benedicat).

Tříkrálovou sbírku v našem regionu
organizuje Farní charita Řevnice a
ze získaných peněz podpoří potřeb-
né jednotlivce i rodiny v našem regi-
onu. Nejčastěji míří peníze do rodin,
které potkalo nějaké neštěstí - ztráta
zaměstnání, nemoc, úmrtí... Zvláště
dětem v těchto rodinách pomůže
charitní pomoc vyrovnat se s těžkou
situací. Část výtěžku tříkrálové sbír-
ky (35 %) využije celostátní Charita
ČR na pomoc potřebným v různých
koutech České republice i v zahrani-
čí. Letos díky obětavým koledníkům
bude moci podpořit Humanitární st-

ředisko Arcidiecézní charity Praha,
Azylový dům pro matky s dětmi v
Brandýse nad Labem, přispěje na
vybudování komunitního centra Har-
fa Farní Charity Vlašim a peníze z
kasiček poputují také do Ugandy na
zajištění chodu tamní nemocnice.
Do Tříkrálové sbírky se mohou za-
pojit děti i dospělí jako koledníci
(králové) či jejich doprovod. Zájem-
ci se mohou hlásit Petrovi Komárko-
vi na: 724 370 941, e-mail: P.Koma-
rek@seznam.cz, nebo kterémukoli
dobrovolníkovi Farní charity Řevni-
ce.    Eva VaculíkoVá, Řevnice

S VĚJÍŘI. Tanečnice Klíčku při narozeninovém vystoupení v řevnickém ki-
ně. Foto Romana SOKOLOVÁ

V sobotu 9. 12. vystoupil dětský folklorní soubor Klíček z Řevnic na Miku-
lášské na Mořince. Děti s ohromným nasazením a radostí zatancovaly na
adventní písně i koledy a předvedly také slezskou besedu. Atmosféra byla
jedinečná, vystoupení se moc líbilo. Foto Romana SOKOLOVÁ

Tančily na koledy, předvedly besedu

Tři králové budou vybírat a šířit dobrou zvěst Vánoc
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Všeradův kurýr

Již potřetí a opět ve velkém se v so-
botu 9. prosince konalo rozsvícení
vánočního stromu ve Všeradicích.
Ten letošní daroval p. Anděl, které-
mu děkujeme. 
Sešlo se nás opravdu hodně, rodiny,

kamarádi, sousedé... Starosta Martin
Kunc všem popřál krásné prožití
svátků vánočních, děti z mateřské
školy zazpívaly koledy a vůně teplé-
ho »svařáku« už jen podbarvila sprá-
vnou vánoční atmosféru. Poděková-
ní patří všem, kteří akci připravova-
li, i vám, jež jste zaplnili stoly vý-
bornými domácími dobrotami. Vše-
radice jsou naše! Společné akce jsou
o lidech a čím více se nás zapojí a
navzájem podpoří, tím více si je uži-
jeme.    Hana ZimoVá, Všeradice

Cukroví, grog, »teplá Dáša«...
O týden dříve, 2. 12., se v prostorách
obecního úřadu v Hatích uskutečnilo
7. rozsvícení vánočního stromu obce
Skuhrov. Po úvodním slovu starosty
Josefa Marhoula přišlo na řadu hu-
dební vystoupení dětí z Mateřské

školy ve Svinařích. Následovaly vá-
noční písně a koledy dechové hudby
p. Uzlíka z Hořovic, při nichž jsme
se postupně přesunuli ke stromečku.
Když jej obestoupily děti, stromeček
se rozzářil. Poté pan starosta popřál
mnoho zdraví a štěstí do nového ro-
ku a také, abychom se zase sešli
napřesrok.
V lehce mrazivém odpoledni všichni
uvítali výborné tradiční i netradiční
občerstvení, které připravili hasiči z
Hatí a Drahlovic. Na dvoře úřadu
vonělo vánoční cukroví, klobásy,
svařené víno, »teplá Dáša« či grog,
pro děti byl připraven čaj. U stánků
také bylo možno zakoupit svícínky,
věnce a jiné adventní i vánoční de-
korace. Děti mohly letos poprvé po-
slat dopis Ježíškovi po balónku.

Kamila KaaSoVá, Hatě

K Vánocům patří pořádný strom!
ROZSVÍCENÍ »OBECNÍCH« STROMKŮ SE KONALO VE VŠERADICÍCH I HATÍCH

Rázně vstupme do otevřených dveří

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 25/2017 (243)

UŽ SVÍTÍ. Vánoční strom na všeradické návsi se rozsvítil 9. prosince. Děti ze školky zazpívaly koledy. Foto Simona ZIMOVÁ

Světlo od Světlušek 
Světlušky z Dětského centra Církve
československé husitské zavítaly se
symbolickým světlem 2. 12. do Zá-
meckého dvora Všeradice. Světlo
poslala ZŠ a MŠ Tmaň jako posel-
ství přátelství překračující hranice
obcí. Světlušky sehrály vánoční hru,
zazpívaly se studentkou Mezinárod-
ní konzervatoře Praha Anetou Špač-
kovou koledy. S kostýmy nám po-
mohla kostýmní výtvarnice Tereza
Aulická. Největším překvapením byl
živý Ježíšek, Terezčina dcera Vile-
mínka. Díky Ježíškovi, že nás poctil
přítomností, za pozvání B. Stibalovi
i všem, kdo pomohli s představením.
Následující den se tmaňské děti vy-
daly na Královský advent do Karlš-
tejna, kde také předvedly své pásmo. 
Další vystoupení čeká Anetu a Svě-
tlušky 17. prosince od 14.00 na Hu-
sově náměstí v Berouně. Moc se tě-
šíme! Jana Šmardová KouloVá,

tmaň

Tradiční Adventní jarmark se konal
druhou prosincovou sobotu v Hos-
tomicích. Během odpoledne vystou-
pili šermíři ze skupiny Berounští
měšťané a staropražská kapela Tře-
husk. Pro zájemce bylo připraveno
400 řízků a 80 litrů dršťkové polév-
ky. Obojí osobně vydával starosta
Hostomic Vít Šťáhlavský (na sním-
ku). Foto NN M. FRÝDL

Řízky vydával starosta 

Mikuláš dostal obrázky
Mikuláš dorazil 5. 12. do ZŠ a MŠ
Tmaň. Děti se nemohly dočkat. Pís-
ničkami a básničkami si vysloužily
čokoládu i ovoce, Mikuláš s dopro-
vodem zase dostal mnoho krásných
obrázků, které pro ně školáci i škol-
káčci nakreslili. Mikulášské veselí
pokračovalo pozdě odpoledne ve
sboru Jiřího z Poděbrad Církve čes-
koslovenské husitské Zpíváním s
andělem… pro Mikuláše.           (jšk)

Přesto, že počasí zatím nemá s vá-
noční atmosférou mnoho společné-
ho, již za pár dnů bude Štědrý den.
Buďme šťastni a spokojeni v kruhu
svých blízkých, těšme se z jejich ra-
dosti nad dárky, které naleznou pod
vánočním stromkem. Tuto atmosféru
klidu, pohody a rodinného štěstí si
přenesme i do nového rok 2018. Ten
již pozvolna otevírá dveře a zve nás
do svého náručí, kde nás bude opat-
rovat celých 365 dnů. 
Jaký bude nový rok, co nám přinese,
co vezme a mnoho dalších otázek
nám všem jistě vytane na mysli s blí-
žícím se závěrem letošního roku. Jis-
té je, že bude v mnoha směrech zají-
mavý, například si budeme volit no-
vou hlavu státu (věřím, že bude no-
vá!) a na podzim zastupitelstva obcí.

Buďme tedy optimisté a rázně vstup-
me do otevřených dveří. Vždyť nové
období nám přinese i nové prožitky a
radosti, a to je právě ten důvod, proč
jít s optimismem do nového roku. To
ošklivé a nepříjemné stejně postu-
pem času zapomeneme, nebo pře-
kryjeme zážitky a vzpomínkami ra-
dostnými, tak nač se bát a kabonit již
na počátku. 
Děkuji svým zaměstnancům za poc-
tivou a dobrou práci v roce 2017. 
Všem lidem přeji do nového roku
2018 mnoho štěstí, zdraví, optimis-
mu a osobních úspěchů. Jsem pře-
svědčen, že příští rok pro nás bude
opět o něco lepší a úspěšnější, než
ten, za kterým zanedlouho zavřeme
navždy dveře.
Dovoluji si vás pozvat na 7. ročník Vá-

nočního minigolfového turnaje, kte-
rý se koná 26. 12. od 13.00 hodin.
Přijďte rozhýbat tělo, poklábosit s
kamarády a užít si klidné odpoledne.

Bohumil StiBal, Všeradice       

Neváhejte a - pište!
Právě čtete poslední vydání Všera-
dova kurýra v letošním roce. Celou
dobu se Vám snaží přinášet aktuální
informace o dění ve Všeradicích i
jejich okolí. Ne vždy se však povede
zachytit všechny probíhající událos-
ti. Prosím naše občany, aby neváha-
li a v nadcházejícím roce zasílali co
nejvíce informací do redakce Našich
novin. Právě díky Vaší aktivitě bude-
me moci zveřejnit co nejvíce aktuál-
ních informací. (BoS)
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Od roku 2011 se před liteňskou ško-
lou před Vánoci objevuje krásně na-
zdobený strom. Všichni se těšíme na
jeho rozsvícení o první adventní ne-
děli. Letos vyšla na 3. prosince.
Nastala doba radostného očekávání
příchodu Spasitele, duchovní přípra-
vy na Vánoce, doba rozjímání a dob-
ročinnosti. Děti by slovo advent
možná nahradily termínem těšení. A
proto jsme se již poosmé všichni
společně sešli – abychom se začali
těšit spolu.
I letos byly pro návštěvníky nachy-
stané drobnosti, které si mohli kou-
pit pro radost sobě, nebo darovat ně-
komu milému. V jednom ze stánků
prodávali žáci ZŠ Liteň. Kromě
chutného občerstvení nabízeli také
»kočku v měchu« neboli »štěstíč-
ko«. V neprůhledných obálkách sa-
mé krásné a ještě krásnější drobnos-
ti. V dalších stáncích byly k mání

vánoční ozdoby, keramika, adventní
dekorace. Ani hladoví a žízniví neo-
dešli s prázdnou, ve stáncích bylo pl-
no dobrot: slané, sladké, tekuté.
Svou nabídkou nás okouzlily liteň-
ské zahrádkářky – jejich výrobky
byly nejen chutné a pohledné, ale i
regionální a bio. Zajásali zkrátka ml-
souni i alternativci. 
Mnoho zájemců o tvoření navštívilo
také naše dílny. Na jednotlivých sta-
novištích si mohli nazdobit perníč-
ky, někoho zlákala výroba filcových
ozdob či sestavování papírového
betlému. Na jednom stanovišti se
příchozí zapojili do spolupráce při
tvorbě papírového řetězu. Jak dlou-
hý nakonec byl? Na tuhle otázku se
snažili co nejpřesněji odpovědět žáci
naší školy. V pondělí všechny třídy
nahlásily svůj tip a šesťáci v rámci
hodiny matematiky hotový výrobek
přeměřili. Odhady se lišily, od 7 m

po 108 m. Ve skutečnosti řetěz měřil
37,58 m. Nejblíže se výsledku dob-
rali žáci osmé třídy, kteří odhadli
43,5 m. Čeká na ně odměna.
Během odpoledne jsme zhlédli ně-
kolik vystoupení. Na úvod se před-
stavily děti z Domečku Hořovice, ti
nejmladší nám předvedly své zna-
losti angličtiny, následovala prezen-
tace kroužku Ave – módní přehlídka.
Poté se u mikrofonu vystřídali liteň-
ští předškoláci s vánočním pásmem,
po nich nastoupili žáci 1. a 3. třídy.
Prvňáci ve svém vystoupení před-
vedli, jak se skamarádili s abecedou
a nezapomněli ani na básničky či
básně s vánoční tematikou. O závěr
se postarali žáci ze sboru vedeného
Simonou a Petrem Krutských, kteří
zazpívali několik písní a doprovodi-
li se na flétny, zvonkohry, kytary a
rytmické nástroje.  (hav)
(Dokončení na straně 8)

Odstupující starostka Litně
přeje všem krásné Vánoce
V době, kdy píši tento článek, připravuji vše na
úřadu ke svému vzdání se funkce starostky městy-
se Liteň a následně zřejmě i mandátu zastupitele.
Přesto, že mým nástupcem se může stát někdo, s
jehož zvolením bych osobně nesouhlasila, vše bu-
de připraveno tak, aby pro něj byl nástup do funk-
ce co nejjednodušší. Důvody mého odchodu budou
zřejmě veřejnosti vysvětlovány všelijak. Co mě ve
skutečnosti vede k tomuto kroku, vysvětlím pozdě-
ji v prohlášení, které bych ráda vydala.
Nyní bych hlavně ráda připomněla čas vánoční a
to, co bychom teď měli nejvíce vnímat. Ať už se
kolem nás děje cokoliv, Vánoce by měly být do-
bou, kterou si užijeme v co největším klidu, obklo-
peni vším a všemi, které máme rádi a se kterými je
nám dobře. Proto všem přeji krásné a klidné Váno-
ce strávené tak, jak si každý představuje, a do no-
vého roku mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a síly
k řešení toho, co Vám život nachystá. Děkuji
všem, kteří mi po dobu mého působení v zastupi-
telstvu fandili a kteří mě podporovali, i všem, kteří
mi jakkoliv pomáhali. Vaší důvěry jsem si vážila a
vážím.      Šárka MarCÍNová, starostka litně

Zuzanka prvňákům
vyprávěla o Africe
Prvňáčci z liteňské základní školy
se během vyučování na chvíli podí-
vali do Afriky. Jak se jim  to poved-
lo? Nestává se často, že některé dítě
ze třídy navštíví skutečně exotickou
zemi a ocitne se uprostřed divočiny.
Naše žákyně Zuzanka Borovková
podnikla se svojí rodinou výlet do
Afriky. Její vyprávění podložené
fotografiemi bylo velmi poutavé a
napínavé. Zuzanka spolužáky se-
známila s některými druhy zvířat,
které dosud neznali. Na fotografiích
jsme si prohlédli nejen obyvatele
tohoto kontinentu, ale i obydlí, »sil-
nice« a jejich neobyčejný život v
přírodě. Moc děkujeme rodině Zu-
zanky za prohlédnutí těchto unikát-
ních fotografií. V Africe se nám lí-
bilo!     Lenka Říhová, ZŠ Liteň

Žáci nabízeli »kočku v měchu«
NAZDOBENÝ STROM PŘED ŠKOLOU BYL ROZSVÍCEN PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      13/2017 (76)                

PODÍVALI SE DO AFRIKY. Liteňští
prvňáci nad fotografiemi pořízený-
mi na »černém« kontinentu. 

Foto Lenka ŘÍHOVÁ

Nastal nám kouzelný vánoční čas.
Děti z keramického kroužku (1. - 4.
třída) se na něj chystaly již od listo-
padu. Pod vedením Jany Krtkové a
učitelky Dáši Karlové vyráběly ke-
ramický betlém. Ústředním téma-
tem je tradičně Maria, svatý Josef a
právě narozený Ježíšek, který leží
na seně v jesličkách. Ježíškovi při-
náší dary Tři králové, pastýři a je-
jich ženy. Samozřejmě nechybí ani
zvířata – oslík, ovce, koza. 
Málokdo asi ví, že pro vznik tradice
betlému měla význam událost, která
se stala v roce 1223. Italský šlechtic
Giovanni di Velita se rozhodl, že na-
rození Ježíška zobrazí. Jeskyni up-
ravil jako kapli a uspořádal v ní vý-

jev narození Páně. V noci 24. pro-
since tam přišli lidé z širokého oko-
lí. František z Assisi zde četl úryvky
z Lukášova evangelia o Kristově na-
rození. Podle tradice byla tato udá-
lost nejen prvním »betlémem«, ale
byla zde prý poprvé sloužena půl-
noční mše. 
Liteňský betlém se skutečně povedl,
trpělivá práce dětí se vyplatila. K vi-
dění byl 3. 12. před školou při roz-
svícení vánočního stromu. Nyní mů-
žete tento vánoční symbol obdivo-
vat ve výloze koloniálu pí Urbano-
vé. Již teď se malí keramici těší na
příští rok, až jesličky doplní o další
postavy. Dagmar Karlová, liteň

Foto Jana KrtKová

LiteňskéOKÉNKO

Liteňský keramický betlém je k vidění ve výloze koloniálu
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Příchod čertů, andělů a Mikuláše
jsme v liteňské škole očekávali 5.
12. Abychom se ale na ně řádně při-
pravili, vydaly se první třídy za nimi
do Karlštejna na Čertovskou cestu
již 1. 12. Na stezce, jež vedla od úřa-
du městyse podél Berounky k hotelu
Mlýn, nás čekalo sedm zastávek.
Cestou se děti setkaly s asi 50 čerty.
Na konci jsme si prohlédli zvířátka v
minizoo, vstoupili do pekla a navští-
vili v nebi Mikuláše s anděly. Každý
žák přednesl báseň nebo zazpíval pís-
ničku a za odměnu dostal čokoládo-
vou figurku Mikuláše. Dětem se vý-
let s pěkně připraveným programem
líbil a velmi si ho užily. Děkujeme
Domečku Hořovice za zprostředko-
vání akce. Lenka ŘíHOVÁ, 
Tereza MAcOurKOVÁ, ZŠ Liteň

Foto Lenka ŘíHOVÁ

Kurz Kdo se skrývá pod maskou III.
zorganizoval na konci listopadu Dra-
matický kroužek spolku Liteňský
pupík. Programem navázal na první
dvě setkání s neutrální divadelní
maskou lidského obličeje. V liteň-
ském kině jsme přivítali i nové děti -
hned po vyslechnutí krátkého úvodu
a popisu základních pravidel práce s
neutrální maskou metodou J. Leco-
qua se pustily do úkolů i her spolu s
těmi zkušenějšími a ostřílenými. 
Ve třetím díle dílny Kdo se skrývá
pod maskou jsme propojili a vícemé-
ně završili postupy i principy, který-
mi jsme se zabývali v předchozích
dílech. V závěru druhého kurzu děti
dostaly úkol: pokud chtějí, mohou si
samy vytvořit nějakou charaktero-
vou masku (libovolnou, zvíře, by-
tost, charakter člověka) s tím, že ji
ve třetí dílně použijeme. Také jsme
se při předešlých setkáních dostali k
základům pantomimy, jež umožňuje
zkonkrétnit a zvýraznit scénické ges-
to, což se dětem hodilo právě ve tře-
tím díle dílny. Prožili jsme spolu dvě
a půl hodiny soustředěné práce. Pro-
šli jsme od neutrální masky s vol-
ným zadáním inspirovaným hudbou
a rytmem k určitému zadání, ztvár-
nění konkrétních živlů, zvířat, bytos-
tí v konkrétních situacích. Pro práci
s tzv. expresivní, tedy výrazovou
maskou už dostávaly děti konkrétní
zadání vycházející právě z charakte-
ru masky a úkol její charakter pohy-
bově naplnit. Snažili jsme se sžít s
představou, že charakter nese maska

sama a kdo si ji nasadí, stává se jí.
Masky jsme sledovali, nasazovali a
opět sundávali. Čas se nám zastavil.
Naučili jsme se pohybovat v prosto-
ru, procházeli jsme se klidnou kraji-
nou, cestovali jsme dopravními pro-
středky a stávali jsme se bytostí, zví-
řetem, spoluhráčem, osamocenou
postavou, členem skupiny. Zkoušeli
jsme, hledali a nacházeli. Uvědomili
jsme si, že hledání samo je úžasně
tvořivé. Otevřeli jsme možnosti vý-
razové masky a zkusili si masky z

Comedie dell Arte, ethno, pracovní,
sportovní masky a doplňky z reálné-
ho života, třeba brýle. 
Při závěrečném úkolu, kdy jsme
zkusili jednat při scénkách již bez
masky, jsme poznávali, jaké úžasné
změny a proměny v projevu u dětí
nastaly. Většina byla schopna najed-
nou postavu ztvárnit zevnitř, z těla, a
ne jen vnějškovou nápodobou. To se
projevilo i v mimice jejich tváře s
tím, jak už nebyla možnost komfort-
ně se schovávat za masku.

Protože nám čas rychle vypršel, do-
mluvili jsme se, že přidáme další a
nově pojatou dílnu po novém roce.
Přestoupíme plně na masky charak-
terové, které nám svojí podobou již
postavu určují. Děti si budou moci
zvolit charakter podle svého, ale ten
už potom budou dále scénicky ztvár-
ňovat. Děti dostaly také volný úkol
pro završení příštího a posledního
setkání s maskou: mohou vytvořit
charakterní masku podle svého vý-
běru, fantazie a nabytých zkušeností.
Vrátíme se také k našim neutrálním
maskám, ale už jen pro to, abychom
je dotvořily, dokreslily a vtiskly jim
novou podobu. 
Děkujeme za zájem, který je oceně-
ním naší práce, a těšíme se na další
setkávání. Děkujeme za poskytnutí
příjemně vytopených prostor kina
městysi Liteň. Konání všech tří dílen
naplnilo naše očekávání - pokaždé
bezmála 30 dětí prožilo tři hodiny
soustředěné práce. Byla chvíle i na
uvolnění a vyběhání, navázání prv-
ních kontaktů mezi účastníky. Bu-
deme se těšit na všechny děti, nováč-
ci jsou vítáni i na příštím setkání
Kdo se skrývá pod maskou IV. Ve-
doucí dramatického kroužku Liteň-
ského pupíku Hana Jůzlová a Mar-
cela Mourečková, lektor kurzu Vác-
lav Bejtler a                  Karel TůMA,

Liteňský pupík

Zkoušeli práci s maskou, už potřetí
DRAMATICKÝ KROUŽEK LITEŇSKÉHO PUPÍKU PO NOVÉM ROCE PŘIDÁ DALŠÍ, NOVĚ POJATOU DÍLNU

Malí fotbalisté FK Liteň nezahálejí
ani v tomto období. Z travnatého
hřiště jsme se přesunuli do staré so-
kolovny, která prošla rekonstrukcí a
nabízí klukům skvělé zázemí. Švéd-
ská bedna,gymnastická koza, ripsto-
le, žíněnky... jsou pomůckami při
zlepšování naší pohybové koordina-
ce a zajímavým zpestřením našich
tréninků. Odměnou za tréninkovou
dřinu jsou poté klukům halové tur-
naje. Zúčastnili jsme se na dobře
obsazeném turnaji na Zličíně a v
Černošicích, kde jsme obsadili vždy
4. místo. Začátkem ledna  budeme
kromě domácích podmínek využívat
i krytou halu s umělou trávou ve
Zbuzanech, kde sehrajeme i několik
přípravných zápasů. Čekají nás také
další turnaje v Praze a v Berouně.

Miloslav KLIMENT, FK Liteň

Liteňské aktuality
* Slavnostní mše svatá se koná 6.
ledna od 15.30 v kostele sv. Petra a
Pavla v Litni. Na programu je Missa
pastoralis in B Jakuba Jana Ryby v
podání pražských instrumentalistů a
operních pěvců. Diriguje Jan
Steyer, na varhany zahraje Pavel
Černý. Po mši následuje vánoční
koncert. Václav KLIMENT
* Výroční valná hromada členů
SDH Liteň se uskuteční 20. ledna
od 18.00 v sále místní restaurace Ve
Stínu lípy. Od 20.00 pak bude násle-
dovat Hasičský ples.   Jiří HrÁcH
* Třetí oslavu svátku sv. Lucie zor-
ganizoval 12. 12. spolek Liteňský
pupík a Domácí škola Evy Nolčové.
Průvod Lucií chodil tentokrát po
Lhotce. Lucky prošly dvorem Stáje
Bílý Kámen a navštívily i další do-
mácnosti. U zvoničky si pak všichni
společně zazpívali. (kat)

Fotbalisté se přesunuli do sokolovny

Školáci nabízeli kočku
(Dokončení ze strany 7)
Připravili si pásmo, v němž navští-
vili různé země, přenesli se do růz-
ných historických období, dokonce
vystřídali několik jazyků. Těsně
před rozsvícením stromu navštívil
naše setkání anděl, který všem zá-
jemcům rozdal světlo. Závěrečnou
koledu zazpívala Maruška Zajíčko-
vá. Slovem nás celé odpoledne pro-
vázely Nikolka Malinová a Zuzka
Lukešová ze 6. třídy. Poděkování
patří všem zúčastněným, byli jsme
vděčni za širokou nabídku výrobků
a občerstvení. Za spolupráci děkuje-
me liteňským hasičům, Městysu Li-
teň a Domečku Hořovice.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Čertovská stezka vedla do pekla i do nebe

ČTVRTÍ. Mladí liteňští fotbalisté v Černošicích.  Foto Miloslav KLIMENT

V MASKÁCH. Liteňské děti na třetím pokračování kurzu Kdo se skrývá pod
maskou v místním kině. Foto Karel TŮMA
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Lávky přes Berounku jsou v pořádku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Délka provizoria bude dána stavem
břehů na jaře. Magistrát chce tímto
způsobem prodloužit životnost láv-
ky do doby výstavby lávky nové. 
V Radotíně se rozhodli stav zdejší
lávky přes Berounku zkontrolovat o
půl roku dříve, než se plánovalo, aby
byla jistota, že ji bude možné použí-
vat až do té doby, než se otevře nová.
Ta se má začít stavět v roce 2018. Do
té doby bude režim užívání nastaven
tak, aby nedocházelo k nárazovému
zvýšení zátěže mostní konstrukce.
Na lávku se navíc preventivně vrátí
zábrany v podobě bloků, jež zamezí
vjezdu motocyklů. 
Radnice v Řevnicích si podrobnou
studii o stavu mostů a lávek, i těch
které nejsou v jejím majetku, necha-

la zpracovat letos na jaře. Revize
ukázala havarijní stav několika z
nich. „Dva jsou ve vlastnictví měs-
ta,“ potvrdil řevnický starosta Tomáš
Smrčka s tím, že jde o lávku pro pěší
v Havlíčkových sadech a most v
Příčné ulici. Mostu již byla omezena
jeho nosnost, lávka spojující Masa-
rykovu a Švabinského ulici byla pro-
vizorně opravena, aby můstek mohli
obyvatelé nadále bezpečně používat.
Do budoucna počítá radnice s celko-

vou rekonstrukcí lávky. Pro opravu
mostu v Příčné ulici si nechala vy-
pracovat projektovou dokumentaci.   
V Dobřichovicích je podle tamního
starosty Petra Hampla lávka přes Be-
rounku bezpečná. „Je několikaná-
sobně mladší než ta v Troji, má zcela
jinou konstrukci a právě letos se us-
kutečnila její rekonstrukce,“ uvedl
Hampl. Kontrola mostu přes Be-
rounku v Letech,  který je ve správě
kraje, se podle starostky Barbory Te-

sařové shodou okolností konala ještě
před událostí v Troji. 
Po úspěšné kontrole je i lávka mezi
Zadní a Hlásnou Třebaní. „Kontro-
luje nám ji dvakrát do roka speciali-
zovaná firma. Výsledky podzimní
zkoušky jsem dostal před pár dny.
Jsou v pořádku, takže by se tu nic
podobného stát nemělo,“ uvedl sta-
rosta Hlásné Třebaně Vnislav Kon-
valinka. Hlásná Třebaň se současně
připravuje na výstavbu nové lávky.
Konvalinka věří, že bude hotová v
roce 2019.     Pavla noVáČkoVá

Seniora našli v rokli
Dobřichovice - Šťastný konec mě-
lo pátrání po seniorovi, který se 5.
12. odpoledne ztratil v Dobřicho-
vicích. Večer téhož dne byl nale-
zen v rokli poblíž města.
Jedenaosmdesátiletý muž se vydal
na procházku se psem, domů se však
vrátilo pouze zvíře. Po seniorovi pá-
trali hasiči, policisté, dobrovolníci i
vrtulník s termovizí. „Právě ta ko-
lem 22.00 muže zachytila v rokli asi
100 metrů pod chatou, kde má byd-
let,“ uvedl zástupce ředitele Městské
policie Černošice Jan Dvořák. „Ha-
siči pacienta vynesli z nepřístupného
místa k sanitce,“ řekl ředitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček s tím,
že »jeho« lidé muže ošetřili a trans-
portovali do nemocnice.           (mif)

Ježíška už se nemohou doč-
kat děti navštěvující zadno-
třebaňskou mateřskou školu.
V minulých dnech měly vel-
mi napilno. Akce na konci
listopadu byly motivovány
blížícím se adventem. Téměř
každý den byla pro děti při-
pravena mimořádná činnost.
V úterý se nám nejvíce líbila
Perníčková dílna pí Chlaňo-
vé, maminky jednoho z dětí
naší MŠ. Děti cukrem zdobi-
ly perníčky ve tvaru hvězd,
komety, Mikuláše... Moc se
povedlo i páteční zdobení
vánočních metliček, které si
pro nás připravila maminka
paní učitelky. Ve čtvrtek si
děti zahrály na módní pře-

hlídku, protože bylo ve škol-
ce vánoční fotografování a
odpoledne jsme s rodiči vy-

ráběli při Adventní dílně oz-
dobičky, čerta či zasněženou
šišku. Všem, kteří se na pří-

pravě programu podíleli,
moc děkujeme.
První adventní neděli děti z

MŠ, ZŠ i družiny předvedly
pod vedením svých učitelů
vystoupení u obecního úřadu
na rozsvícení vánočního st-
romu. V úterý 5. 12. nás ve
školce navštívili Mikuláš s
čertem a andělem, 7. 12.
jsme vyrazili do Berouna na
vystoupení baviče Honzy
Krejčíka. V pátek 15. 12. za
námi přišli školáci ze 3. i 4.
třídy a pomohli nám s peče-
ním vanilkových rohlíčků. Na
Předvánoční posezení 17. 12.
v kulturním domě jsme s
lektorem hudebně-pohybo-
vého kroužku Petrem Kafkou
připravili vánoční program.
Michala VoborníkoVá,

MŠ Zadní Třebaň

V Hlásné mají raritu -
dva stromky na návsi
Oslava zahájení adventu se konala
3. 12. od 16. 00 na návsi v Hlásné
Třebani. Zdobil se stromeček. Byly
připraveny všelijaké ozdoby, které
děti dostávaly zdarma. Také si mohly
přinést svoji figurku a na stromeček
si ji pověsit. Kam samy nedosáhly,
nastoupily maminy. Bylo dost chlad-
no, ale hasiči měli připraveno pohoš-
tění - pro děti horký čaj i spoustu
sladkostí, pro dospělé svařáček. Le-
tos máme u nás, v Hlásné Třebani,
raritu: dva stromečky. Ten obecní oz-
dobily děti z naší mateřské školy.
Betlém dodala Miloslava Snopková.
Vše dohromady to vypadá krásně.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Ve Třebani vítali občánky, dokonce dvakrát

Zadnotřebaňské děti s vánočními »metlami«. Foto Michala VObORníkOVÁ

NALADILI SE NA VÁNOCE. Vánoční posezení se konalo 17. 12. v Zadní
Třebani. Starostka obce Markéta Simanová zapálila třetí adventní svíci, o
kulturní program se postaraly školka, škola i místní Třebasbor obohacený o
místní muzikantsky šikovné děti i dospělé. Pochvala všem účinkujícím, díky
nimž jsme se všichni  báječně  vánočně naladili. Foto Martin RADA       (pef)

Caparti zdobili perníčky, vyráběli ozdoby a vyrazili za bavičem

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaň se koná 28. 12. od
18.00 ve Společenském domě. (pef)
* Třetí vánoční koncert uspořádala
řevnická muzika Notičky v kostele
ve Tmani 16. 12. Zazněly skladby z
jejich chystaného CD, koledy i vá-
noční písně. „Krásné, klidné svát-
ky!“ vzkazují svým příznivcům i
čtenářům NN Notičky. (pef)
* Zpívání u stromečku se konalo
ve Vižině. Vánoční písničky i kole-
dy zazpívala Alenka Packová se
svými dětmi i skupina Uvidíme, kde
hrají  muzikanti z Osova a Vižiny.
Malí hasiči na jarmarku prodávali
výrobky, jež vyrobili na schůzce - za
výtěžek vyrazí na společný výlet. I
když byl mrazivý večer, přítomní si
začátek adventu užili.                   (jaf)
* Na boku »opřený« o strom skon-
čil osobní vůz, který 16. 12. havaro-
val u Svinař. Řevničtí záchranáři
převezli těžce zraněného mladého
muže do motolské nemocnice. Další
dva lidé utrpěli středně těžká zraně-
ní. Událost šetří Policie ČR.     (bob)
* K havárii osobního vozu na silni-
ci mezi Řevnicemi a Mníškem p/B
vyjeli 12. 12. řevničtí profesionální
hasiči. Auto se převrátilo na střechu.
Hasiči je zajistili proti ohni a vy-
prostili z příkopu. Osoba, které se
udělalo nevolno, byla předána do
péče záchranky.    Pavel VINTERA
* Několik úrazů spojených s před-
vánočním úklidem řešili v uplynu-
lých dnech řevničtí záchranáři. V
Dobřichovicích spadla ze židličky
při mytí oken starší žena a zlomila si
nohu v krčku. V Černošicích upadl
starší muž - zamotaly se mu nohy do
vánočního stromku, který si nesl do-
mů. Při pádu si zlomil ruku a způso-
bil si tržnou ránu hlavy.             (bob)

Vítání malých a tudíž nových občánků se v Zadní Třebani uskutečnilo v
prosinci hned dvakrát - 13. a 17. 12. Vítalo se 13 dětí. Starostka obce Mar-
kéta Simanová přivítala občánky, jejich rodiče i prarodiče na obecním úřa-
dě a popřála vše dobré. Závěrem se podepsali rodiče do kroniky a  starost-
ka děti pohoupala v obecní kolébce. Maminky dostaly květinu, děti dárek a
pamětní list. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
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KOSMETICKÝ SALON KLÁRA
Řevnice

přeje všem svým klientům, přátelům i sympatizantům 
půvabné VÁNOCE a mimořádně dobrý ROK 2018!

Kosmetický Salon Klára, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice
Telefon: 257 72 18 89, www.salon-klara.webgarden.cz
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Na hradby se o Vánocích vrátí Bílá paní
DO KARLŠTEJNSKÉHO MUZEA BETLÉMŮ SE MŮŽETE VYPRAVIT I O ŠTĚDRÉM DNU

Karlštejn - Zkusit si zdobení skle-
něných ozdob, perníčků, a nebo si
vyrobit originální novoroční přání
můžete při návštěvě Muzea Betlé-
mů v Karlštejně. V prosinci má
muzeum otevřeno každý den od 10
do 17, na Štědrý den do 15 hodin.
Stejně jako v jiných letech, i letos
během adventu a vánočních svátků
přichystalo muzeum tvořivé dílnič-
ky. Nechybí ani tradiční výstava per-
níkových betlémů nazvaná Betlémy
k nakousnutí. Letos se koná její jubi-
lejní 20. ročník.  
„Zatímco v minulosti jsme museli
perníkové betlémy dovážet z celé

republiky, v posledních letech se za-
pojily perníkářky z okolí, takže té-
měř všechny vystavované perníkové
betlémy jsou z Poberouní,“ říká ma-
jitelka, dcera zakladatele muzea Ro-
mana Trešlová. Někdejší fara je za-
plněna exponáty od sklepa po půdu,
napočítali byste jich na pět desítek.
„Specializujeme se na historické bet-
lémy, a protože v minulosti bylo nej-
častějším materiálem pro tvorbu dře-
vo, je i většina našich betlémů ze
dřeva. V každé místnosti máme pro

děti zpestření v podobě pohyblivého
betlému,“ říká Trešlová.
Pokud se vydáte do muzea o víken-
du či během svátků budou exponáty
ve sklepení symbolicky osvíceny jen
svíčkami. Na půdě na vás zase čeká
největší pohyblivý betlém v Česku,
jemuž vévodí hrad Karlštejn a posta-
vy dvanácti klanějících se panovní-
ků. Svatým Václavem počínaje, pre-
zidentem Masarykem konče. Počet
postav v Královském betlému se za-
tím nerozrostl. „Zvažovali jsme roz-

šířit partu trubačů na hradbách či do-
plnit nějakou rázovitou figurku do
podhradí. Určitě bychom ale nechtě-
li dále rozšiřovat počet panovníků a
už vůbec ne směrem do současnos-
ti…,“ říká majitelka s tím, že o letoš-
ních Vánocích se na hradby vrátí Bí-
lá paní. „Její mechanismus je složitý,
často se poškozoval, proto v posled-
ních letech na hradbách scházela.
Nyní jsme vymysleli způsob, jak ji
tam vrátit,“ dodala Trešlová. Více o
muzeu najdete na www.muzeumbet-
lemu.cz. Pavla NoVáČKoVá

Dva listopadové večery se sešly děti
ze 2. B ZŠ Řevnice ve škole na Čer-
né hodince. Ve tmě, jen při světle
svíček, jsme si vyprávěli, jak se dřív
lidé bavili, když nebyla televize, po-
čítače ani mobily. Jak si vyprávěli
příběhy a pohádky, krajánci přináše-
li zprávy z okolí i daleka, mládež
chodila k muzice a všichni si u práce
zpívali. Ženy společně draly peří a
chodily na přástky. 
První setkání bylo s maminkami a
babičkami, které vyprávěly, jak si
hrály, když byly malé. Často se mu-
sely starat o zvířata, bydlely na ven-
kově nebo tam jezdily na prázdniny.
Zaujalo nás vyprávění babičky To-
máše, která chodila dva kilometry do

školy. Taky si prý psala úkoly v sení-
ku cestou domů. Všechny maminky
si hodně hrály venku, ta Julinčina
měla spoustu zvířat, dokonce štiku v
kbelíku, Davidova maminka lepila
letadla... Maminky připravily dobro-
ty, a tak si všichni pochutnali na ko-
láčích, perníku i oříšcích. 
Na druhé setkání jsme připravili po-
hoštění my. Měli jsme česnekovou,
tuňákovou, vajíčkovou, sýrovou,
šunkovou pěnu i obložené chuťovky.
Všechny vyrábění moc bavilo. Tatín-
kům chutnalo, co jsme připravili a
bylo toho tolik, že ještě několik táců
zůstalo na další den k svačině. 
Setkali jsme se na den sv. Ondřeje, a
tak jsme v úvodu vzpomínali, jak se

v minulosti ten den věštilo hrnečko-
vým kouzlem zdraví, štěstí, láska....
Tatínkové vzpomínali na zlobení ve
škole, na přestávky, kdy museli cho-
dit dokola po chodbě a nemohli si
hrát jako my. Tatínek Matouše vzpo-
mínal, jak prolézali pražské dvorky a
sklepy, hledali různé průchody a jak

to bylo nebezpečné. Tatínek Kateřin-
ky líčil, jak skákali z okna s deštní-
kem jako s padákem, jak bruslili na
Tůních a Berounce... Byly to moc
příjemné okamžiky, při povídání s
rodiči i babičkami. Užili si je dospě-
lí i děti. Ludmila ChRoUstoVá,

ZŠ Řevnice
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Historický vlak vás
doveze k rozhledně
Historickým Saxikovým Novoroč-
ním expresem se můžete svézt 1. 1.
Vyráží v 8:35 ze Zdic a přes Beroun
(9:05), Zadní Třebaň (9:45) i Liteň
vás zaveze do Osova a Hostomic
(10:30), odkud je možné vyrazit na
krásnou procházku zakončenou na
rozhledně Studený vrch. Otevřena
bude od 10 do 16.00 a kromě výhle-
du do kraje si budete moci dopřát i
malé občerstvení či něco na zahřátí.
Ve vlaku bude nožné ochutnat toče-
né pivo z minipivovaru Jince, pocti-
vou malinovku, bramboračku i čes-
nečku. Z Hostomic vlak vyrazí ve
14:50. Další info včetně jízdního řá-
du najdete na www.saxi.cz i FB mu-
zeumvytopnaZdice.   Radim Říha,

Muzeum Výtopna Zdice

Tin na procházku?
Hospody na Brdech
Podbrdsko - Pokud se o Vánocích
rozhodnete protáhnout svá těla,
můžete se vydat třeba do některé
z výletních hospůdek na Brdech. 
Každý den, tedy i na ten Štědrý, Sil-
vestra či Nový rok, je vám k dispo-
zici občerstvení na Skalce. „Otevře-
no máme denně od 22.12. do 1. 1.,“
potvrdila provozovatelka stánku s
tím, že posilnit se a zahřát se u ohně
můžete o víkendech a svátcích od 10
do 17, ve všední dny od 11 do 17.00.
Nezklame ani vyhlášená hospůdka
U Zrzavýho paviána na Halounech.
Nebo se můžete vydat na Hřebeny.
Restaurace Rochota má sice 24. a
25. 12. zavřeno, zavítat sem ale mů-
žete na Štěpána 26. 12., kdy bude k
dostání vánoční menu. Následující
dny bude zavřeno, znovu se brány
otevřou od 29. 12. do 1. 1.         (pan)

Výtěžek z trhů věnovali dětskému domovu

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za důvěru, kterou 
nám již desátým rokem věnujete.
Přejeme vám optimismus a úsměv
do roku 2018! Ať je pro vás nový 
rok krásný a úspěšný!

Farma Běleč - Homolovi 
www.syryodkarlštejna.cz

otevřeno mezi svátky 8 - 19 h.

Druháci při přípravě občerstvení.                 Foto Ludmila chrousTová

Druháci prožili ve škole černou hodinku s rodiči i prarodiči

První prosincovou sobotu se na náměstí v Řevnicích konaly adventní trhy,
kde jsme se svým stánkem nechyběli ani my - roveři a skauti. Prodávali
jsme cukroví, koláče, perníky i slané pečivo, čaj, horké jablko, chvojí a na
kamnech jsme pekli placky.  Trhy jsme si všichni velice užili a výtěžek z pro-
deje jsme se rozhodli věnovat Dětskému domovu Lety. 

Text a foto Šimon MarTinec, roveři Řevnice
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REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. 
Bližší informace naleznete na www.mestocernosice.cz 

v sekci úřední deska - volná pracovní místa, nebo 
na tel. č.: 221 982 522, Mgr. Šárka Slabihoudková.

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 toto číslo je poslední, 
které mají předplacené. 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.)

Snažíme se řešit s pozitivním úspěchem různé 
»kauzy« v okolí našeho města.

I nadále přijímáme další členy a kteří nám chtějí 
pomáhat.

Děkujeme všem našim příznivcům za velkou podporu.
Také děkujeme za sponzorské peněžité dary, 

bez  kterých by se spolek neobešel.
Moc si toho vážíme.

Nashledanou v novém úspěšnějším, 
zdravějším a zelenějším roce 2018!

Srdce Řevnic, z. s.
Hlavním úkolem spolku je ochrana přírody a krajiny.

Město Černošice 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
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702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt
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Obchodní centrum Lety

Děkuje zákazníkům za projevenou 
přízeň v letošním roce a přeje vše 

nejlepší a hodně zdraví v roce 2018!
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Štědrý den a Nový rok
na mníšeckém zámku

PF 2018

POHÁDKOVÉ

PROHLÍDKY

PRVNÍ REPUBLIKA

23. 12. - 1. 1. 2018

ZA ZÁŽITKEM
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Řevnice - Celkově 43 dětí si zahrálo další ze seriálu
turnajů Řevnické tenisové ligy. Jde o rekordní účast
v tříleté historii soutěže - hala u Liďáku byla v nedě-
li 17. prosince plná.
O velkou účast se postarali hráči pořádajícího Sportclu-
bu Řevnice i Sokola Lety, který v rámci spolupráce obou
oddílů vyslal do turnaje 16 svých nadějí. Rozhodně se
neztratily - po dramatických závěrech vyhrály obě pří-
pravkové kategorie: Šimon Čechovský po třísetové bit-
vě minitenistů porazil Kryštofa Vávru, mezi babytenisty
Natálie Kabilková za stavu 2:2 zvládla takzvaný smrťák
s Thalií Teke, kdy vítěze určuje jedna jediná výměna.
„V bejbících to byla ryze dívčí záležitost, ve čtvrtfinále
holky hrály proti klukům a všechny čtyři zápasy vyhrá-
ly,“ vytáhl jednu zajímavost ředitel turnaje Michal Mot-
tl. Tomu se mimochodem přihlásil i jeden hráč z Prahy.
Soutěž je otevřená všem tenistům, nejen řevnickým.
„Jsme rádi, zvyšuje to konkurenci. Organizačně to ale
byla náročná akce. Kdyby zájem dětí do budoucna ještě
rostl, museli bychom dát limit na počet přihlášených,
nebo turnaje roztáhnout do dvou dnů,“ dodal Mottl. Na
kurtech totiž končili ti nejstarší až v půl deváté večer.
Ve dvou žákovských kategoriích, rozdělených podle vý-
konnosti, obsadili medailové pozice tenisté Sportclubu.
V početně nabitém béčku dominoval David Procházka,
v elitní skupině obhájil minulé prvenství Karel Rychta-

řík, když porazil Tomáše Římala 4:1. „Vzhledem k pok-
ročilému času jsme museli set zkrátit, hrál se jen na čtyři
vítězné gamy,“ vysvětlil Michal Mottl.
Dalším kolem pokračuje Řevnická tenisová ligy mláde-
že, na programu bude už 7. ledna. Přihlásit se může kaž-
dý do 18 let na mail treneri@sportclubrevnice.cz.      (šv)

Řevnice - Sedm týmů změřilo v
pondělí 18. prosince síly na fotba-
lovém turnaji, který uspořádala
řevnická základní škola na počest
svého žáka Davida Laciny. Ten
přesně před rokem náhle zemřel.
„Byla tu skvělá atmosféra a nám by-
lo velkou ctí takto památku Davida
uctít. Nejtěžším soupeřem pro nás
byl řevnický Slavoj,“ uvedl Benja-
min Rais z černošické základní ško-
ly, která turnaj nakonec vyhrála.
Druhý skončil tým Radotína, bronz
vybojovali hráči Slavoje Řevnice,
kteří s Davidem hráli. „David by jim
fandil a měl by radost,“ sdělil při
předávání pohárů tatínek David La-
cina. Během slavnostního vyhlašo-
vání si cenu pro nejproduktivnějšího
hráče - dres oblíbeného fotbalového
klubu Davida s podpisy hráčů SK
Slavia Praha - odnesl David Veselý z
Radotína.
Nejlepšího brankáře ocenily Naše
noviny, mediální partner memoriálu.
Michal Kudlička z rukou Miloslava
Frýdla převzal nejen dárkový balí-
ček, ale i dres odvěkého rivala Sla-
vie, pražské Sparty. Taktéž s podpisy
hráčů. „Opravdoví fanoušci by měli
nejen fandit svému týmu, ale také
respektovat soupeře,“ uvedl Frýdl. 
„Turnaj se vydařil. Atmosféra byla
skvělá a důstojná,“ shrnul ředitel po-
řádající školy Tomáš Řezníček s tím,
že v tradici turnaje by chtěl pokračo-
vat. Pavla NOVÁČKOVÁ

Na svého předčasně zemřelého sy-
na v článku psaném pro Naše no-
viny zavzpomínal jeho otec.    (NN)
David byl přátelský a veselý kluk.
Dokázal říci svůj názor a obhájit jej,
pokud to považoval za správné a dů-
ležité. Měl smysl pro humor, když
jsme mu jednou poradili do výuky
špatnou odpověď, ve škole to potom
při hodině komentoval slovy: „Co já,
to ti dva Einsteini doma“. Zároveň si
dokázal udělat legraci sám ze sebe a
nikdy žádnou nezkazil. 
S lehkostí okolo sebe dokázal šířit

dobrou náladu a se stejnou lehkostí
procházel povinnostmi ve škole. Byť
většina jeho známek byly jedničky,
troufám si tvrdit, že jej nikdy nikdo
nepovažoval za »šprta«. Možná to
bylo jeho přátelskou povahou, nebo
tím, že rád každému poradil. Měl
velké štěstí na kamarády, a to jak ve
škole, tak mezi spoluhráči v klubu.
Měl je opravdu rád a ani doma o
nich nikdy nemluvil špatně.
Miloval sport, tenis, hokej, florbal,
ale nejvíce fotbal. Vybral si jej sám a
asi i proto mi za ta léta, co se mu pod
hlavičkou Slavoje Řevnice věnoval,
řekl pouze jednou, že se mu na tré-
nink moc nechce. Důvodem bylo, že
dopoledne reprezentoval školu v at-
letice. Na trénink nakonec šel a po-
chvaloval si, jak se hezky rozhýbal.
Rád vyhrával a stále na sobě praco-
val, ani nedokážu spočítat, kolik při-
hrávek a kliček bylo k vidění na naší
zahradě v rámci »domácí« přípravy.
K zápasům nepotřeboval žádnou
zvláštní motivaci. Jen jednou jsem
jej před utkáním, ve kterém nám ně-
kteří hráči chyběli, motivoval s tím,
že to »musí vzít na sebe«. V té době
si přál koupit nový fotbalový míč,
tak jsem mu slíbil, že polovinu míče
platím já a za každý gól, nebo gólo-
vou přihrávku přidám 50 Kč. Klínec

jsme porazili 5:0, David dal 4 góly a
na pátý nahrál. Už ze hřiště mi uka-
zoval, že vyhlédnutý míč platím ce-
lý. Byl bojovník, po operaci achilov-
ky měl v očích slzy, když se na za-
hradě snažil naučit znovu běhat. Ale
nevzdal to, vrátil se silnější a své
kličky ještě vylepšil. Sám si hlídal
životosprávu a inspiraci nacházel u
slavných fotbalistů. Měl spoustu plá-
nů, líbila se mu stará silná americká
auta, snil o tom, že si jednou koupí
Dodge Charger z roku 1979. Záro-
veň byl skromný, nikdy nevyžadoval
vše, co viděl, když si něco přál, bylo
jisté, že po tom opravdu touží a po
chvilce neodloží do kouta.    
Byl čestný, jednou jsme při nákupu
televize omylem odnesli koncovku
koaxiálního kabelu a přišli na to až
na parkovišti u auta. Jeho první bylo,
že se musíme vrátit a zaplatit jí, jinak
bychom si neužili Vánoce. Vánoce,
které miloval, pro tu jak říkal »poho-
du a to, že jsme všichni spolu do-
ma«. Vrátil jsem se a zaplatil 19 Kč
za koncovku. Nezapomenu na ten
udivený výraz prodavačky. Ne na-
darmo byla jeho oblíbená komikso-
vá postava Captain America, jenž se
v každé situaci snaží chovat správně.
David nebyl dokonalý, navyváděl se
spoustu klukovin, jako když s kama-
rádem při »fotbálku« nechtěně  zni-
čili míčem část střechy našeho do-
mu. Nevím, zda by zachránil svět,
ale byl to nadějný žák, výborný levý
záložník, ale hlavně kluk, co dokázal
udělat lidi kolem sebe šťastnými. A
to není málo.           David LACINA,

Řevnice

David byl přátelský a veselý kluk!
Z VÍTĚZSTVÍ V PRVNÍM ROČNÍKU MEMORIÁLU DAVIDA LACINY SE RADOVALO DRUŽSTVO ČERNOŠIC

Z Řevnické ligy si vezli poháry i tenisté Letů

VÍTĚZKY. V kategorii babytenis vládly dívky - zleva Mi-
chaela Spurná, Thalia Teke, vítězka Natálie Kabilková
a Nela Fichtnerová. Foto ARCHIV Sportclubu

S POHÁREM. Vítězové prvního ročníku Memoriálu Davida Laciny, druž-
stvo Černošic. Foto NN M. FRÝDL

David Lacina při předávání poháru
vítězům. Foto NN. M. FRÝDL

Volejbalistky dohrály

Nováček z Dobřichovic je po podzimu druhý
Fotbalový tým Dobřichovic, který s náskokem vyhrál lll. třídu, se v létě  in-
tenzivně připravoval pod vedením úspěšného trenéra Vladimíra Kocourka.
Kádr byl doplněn o Martina Moniho a Michala Kuníka (oba z Černošic), po-
zději přišel Samir Moussa. Naopak bratři Krištůfkové se vrátili do Jíloviště.
Mužstvo sehrálo několik vyrovnaných utkání s celky z I. A třídy, potom tepr-
ve s družstvy hrajícími okresní přebor. Před zahájením soutěže se dokonce
trénovalo každý den, takže tým získal nejen fyzickou kondici, ale zlepšil se
i fotbalově.
V nové, vyšší soutěži si proto vedl velmi slušně. Od prvního kola se usadil
na čele tabulky a vydržel tam až do kola desátého. V té době chybělo kvůli
zraněním i absencím z jiných důvodů několik hráčů základu. Následkem to-
ho utrpěl několik porážek a klesl na třetí pozici. V posledním kole se ale dí-
ky nesmírné bojovnosti podařilo vyhrát zdánlivě ztracený zápas a posunout
se na druhé místo. Dobřichovice tak jako nováček získaly 26 bodů za 8 ví-
tězství, 2 remízy a 3 porážky, s aktivním skóre 35:16. Na první Choteč ztrá-
cí jen dva body. Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Boje I. volejbalové ligy žen v letoš-
ním roce definitivně skončily. V
posledních dvou zápasech zvítězily
ženy Dobřichovic 3:1 a 3:0 nad
Španielkou - Řepy. Znovu začíná-
me 6. a 7. 1. na přeboru ČOS 2018
v Chocni. První část ligových ut-
kání doma dohráváme 12. i 13. 1.
se Slávií České Budějovice a 19. i
20. 1. s Hlincovkou v Českých Bu-
dějovicích. Na snímku je komplet-
ní družstvo a realizační tým.  

Text a foto Ivana CALDOVÁ,
Dobřichovice


