
Poberouní - Kdo se stane novým
prezidentem, je ještě ve hvězdách.
Jisté naopak je, že v dolním Pobe-
rouní má mizivou šanci na zno-
vuzvolení stávající prezident Mi-
loš Zeman. 
Zdravotně evidentně chátrající Ze-
man tu nevyhrál ani v první přímé
volbě prezidenta před pěti lety. Ně-
kteří starostové navíc nyní veřejně
volají po změně na pražském Hradě.
A nejsou sami.
Volba prezidenta České republiky se
koná v pátek 12. 1. od 14 do 22.00 a
v sobotu 13. 1. od 8 do 14 hodin.
Případné druhé kolo se uskuteční ve
dnech 26. a 27. ledna. 
Pokud budete v té době mimo trvalé
bydliště, máte ještě čas si do 10. 1.
(do 16.00) vyzvednout na svém
obecním úřadě voličský průkaz. Pro
druhé kolo je nutné průkaz vyzved-

nout do 24. 1. 2018 do 16.00 hodin.
Pokud někdo zjistí ve dnech voleb,
že nemá platný občanský průkaz, je
možné si na odboru občansko-správ-
ních a dopravně správních činností
MěÚ v pražské Podskalské ulici ne-
chat udělat zdarma na počkání ob-
čanský průkaz s platností na 1 měsíc. 
O hlasy voličů se uchází devět kan-
didátů, Jiří Drahoš a Pavel Fischer
dolní Poberouní během předvolební
kampaně navštívili a besedovali zde.
Už v roce 2013 při první přímé vol-
bě prezidenta bylo zřejmé, že obyva-
telé dolního Poberouní volí – stejně
jako v dalších volbách - jinak než
zbytek Česka. A navíc zodpovědně.
Ve většině obcí byla účast přes 70 %
v obou kolech. V Černošicích a Do-
břichovicích Karel Schwarzenberg
porazil Zemana přesvědčivě již v
prvním kole. (Dokončení na straně 13)

V tomto čísle Našich novin
* Žáky vítal »stylový« ředitel - strana 2
* Advent vysílala televize - strana 7
* Odstartoval Bandy cup - strana 14

Řevnice - Freerider, pokud byste
to nevěděli, je lyžař ve volném te-
rénu. Sjede cokoliv, odkudkoliv,
nejlépe úplně první ze všech.
Sedmatřicetiletý Řevničan Robin
KALETA se tímto způsobem do-
konce živí. A velmi úspěšně.
Když jsme jako kluci na kopci nad
Zadní Třebaní pořádali rok co rok
zimní olympiádu, byli jsme lyžaře
zvyklí dělit na sjezdaře, běžkaře a
skokany. O nějakých freeriderech
jsme neměli ani páru. Kde se tu tak
z ničeho nic »vyloupli«? A co to
vlastně je?
Oni se vlastně jen tak z ničeho nic

nevyloupli. Pocházím z Beskyd, a
tam se jezdilo lesem kolem sjezdo-
vek vždy. Jen tomu tehdy ještě mí
rodiče neříkali freeride. 
Freeride jako životní styl a přístup k
horám přišel z Ameriky, ale zas tak
moc se od toho lyžování mimo sjez-
dovky, které jsem provozoval u nás
jako dítě, neliší. 
Když to hodně zjednoduším: kašle-
te na sjezdovky, kašlete na zákazy
vstupu, na omezení, jezdíte prostě,
kde vás napadne?
To zase ne. Jen prostě vyznáváme
lyžování mimo sjezdovky. 
(Dokončení na straně 3) (mif)

NA KOLEDĚ. Tři Králové vyrazili uplynulý víkend do ulic mnoha obcí v
Poberouní či na Podbrdsku. Koledníci převlečení za biblické panovníky vět-
šinou shromažďovali peníze do sbírky organizované Farní charitou. Tak, ja-
ko v Řevnicích. (Viz strana 13) Foto NN M. FRÝDL

Robin Kaleta.               Foto ARCHIV

(Nejen) starostové
chtějí změnu na Hradě
ZEMANA LIDÉ  V DOLNÍM POBEROUNÍ ODMÍTAJÍ

9. ledna 2018 - 1 (715) Cena výtisku 7 Kč

Novoroční dárek:

kalendář s akcemi NN

Na zákazy nekašleme, jen lyžujeme mimo sjezdovky!

Třísetkilový pacient v sanitce zkolaboval
Řevnice - Řevničtí záchranáři se speciální sanitkou XXL určenou k převozu
velmi těžkých lidí byli 28. prosince přivoláni na Benešovsko k třiačtyřiceti-
letému pacientovi vážícímu 320 kg.
„Ve spolupráci s hasiči, městskou policií a dalšími záchranáři jsme muže,
jemuž selhávalo srdce, vynesli z domu a naložili do sanitky,“ sdělil ředitel
záchranky Bořek Bulíček s tím, že asi tři kilometry před nemocnicí v Be-
nešově došlo k srdeční zástavě. „Pacient byl napojen na umělou plicní ven-
tilaci a resuscitován, ale přes velkou snahu záchranářů zemřel,“ dodal.   (mif)

Poberouní - Historický vlak měl
stejně jako v přechozích letech
projet na Nový rok kolem Beroun-
ky a Podbrdskem. Neprojel - stroj-
vedoucí byl okraden o doklady,
které ho opravňují k jízdě.
NN to s omluvou těm, kteří se na no-

voroční jízdu těšili, sdělil její organi-
zátor  Radim Říha z Muzea Výtopna
Zdice. „Za čtyři roky, co tyto zvlášt-
ní vlaky vypravujeme, souprava prv-
ně nevyjela. Strojvedoucímu ukradli
doklady, bez nichž nemůže na trať,“
dodal. (Dokončení na straně 5) (mif)

Historický vlak nejel, strojvůdci ukradli doklady

Poslední den roku
zemřeli čtyři lidé
Dobřichovice, Poberouní - Při sil-
vestrovském fotbálku v Dobřichovi-
cích zkolaboval dvaapadesátiletý
vedoucí letovských mladých hasičů
Martin Ryšavý. Oživit se jej už ne-
podařilo.
„Zasahovali tam Samaritáni, my
měli v tu dobu obě auta pryč, ale po-
kud vím, postihla ho náhlá nevol-
nost a kolaps,“ uvedl ředitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček s tím,
že zdravotníci se muže pokoušeli asi
hodinu oživit. Marně. „Na Silvestra
jsme měli ještě další tři  mrtvé,“ řekl
Bulíček. (Dokončení na straně 13)
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Ježíšek nedlouho před vánoční-
mi svátky zavítal také k dětem
do zadnotřebaňské málotřídky.
Však už se ho také nemohly
dočkat... I přes velkou nemoc-
nost, která v první polovině pro-
since vládla v mateřské škole, se
podařilo 20. prosince nadělová-
ní uspořádat. Nejprve děti spolu
se svými učiteli zazpívaly a pak
už se rozdávaly dárečky. Jeden
si odnesly děti domů, spousta
dalších zůstalo ve školce. Děti
dostaly hry, auta, meče, odrá-
žedla, helmy atd... Hodovalo se
a popíjelo až do pozdních odpo-
ledních hodin. Děkujeme za
společný, pěkně strávený před-
vánoční čas.               Text a foto 

Petra FRÝDLOVÁ, 
Zadní Třebaň

Podoby Vánoc: Salát, besídky, fotbálek...
SKAUTI ROZDÁVALI BETLÉMSKÉ SVĚTLO, ŘEVNICKÉ ŠKOLÁKY VÍTAL ŘEDITEL V ČEPICI SANTA CLAUSE

Den před Štědrým večerem, v sobotu 23. prosince,
se na sokolských kurtech ve Svinařích uskutečnil
jubilejní, 10. ročník Svinařského salátingu - soutě-
že o nejlepší bramborový salát.
Vzorky dodalo 18 kuchařek a kuchařů, včetně
manželů Čiperových z Korna... Všichni přítomní
měli půl hodiny čas na ochutnání předložených
vzorků a svůj názor pak vyjádřili na soutěžním

lístku, který vhodili do půllitru. Každý musel na
lístek napsat dva vzorky, které mu chutnaly ze
všech nejvíc.
Nejdříve se do výsledkové tabule zapisovaly hlasy
pro jednotlivá čísla vzorků, následně se sečetly
hlasy. Stanovilo se pořadí podle hlasů a nakonec
se k jednotlivým číslům vzorků dopsala jména ku-
chařů. Vyhrál Josef Saneistr st., druhá byla Petra
Pacáková a třetí skončil Petr Procházka.

Vadimír ROZTOČIL, Svinaře

Ježíšek zavítal i do třebaňské málotřídky

SRANDAMAČ. Proti svým otcům si na Štědrý den
dopoledne zahráli fotbálek letovští mladší žáci.
Zápas skončil nerozhodně.  Foto NN. m. FRÝDL

Černošickým seniorům popřál starosta, dobřichovickým hráli muzikanti koledy

Žáky vítal »stylový« ředitel

Poslední školní den roku 2017, 20. prosince, bylo
v řevnické ZŠ pěkně veselo. Před školou vítal žá-
ky stylově ustrojený ředitel Tomáš Řezníček se
svými kolegyněmi. Třídy měly různý program.
Žáci, kteří zůstali ve škole, se veselili na třídní
besídce a rozdávali si dárečky, některé třídy však
vyjely na výlet -  do divadla či na vánoční trhy.
Zpět do lavic usedli žáci 3. ledna 2018. 

Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Svátky oslavili i v domovech s pečovatelskou službou. V tom černošickém se senioři sešli ke slavnostní večeři už 20. prosince. Připít si s nimi a popřát k
Vánocům dorazil starosta Černošic Filip Kořínek. Obyvatelům dobřichovického domova seniorů vyhrávali tradičně na Štěpána 26. 12. koledy muzikan-
ti staropražské kapely Třehusk. Foto NN m. FRÝDL

SVĚTLO OD SKAUTŮ. Betlémské světlo rozdáva-
li na Štědrý den před řevnickým Zámečkem místní
skauti. Foto Petra FRÝDLOVÁ

VÍTĚZOVÉ. Vítězové Svinařského salátingu, autoři nejlepších bramborových salátů: zleva Petra Pa-
cáková, Josef Saneistr st. a Petr Procházka. Foto Vladimír ROZTOČIL
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Snažíme se při tom respektovat uza-
vírky a zákazy. Musíme znát co nej-
lépe problematiku lavin a pořád se
učit bezpečnému pohybu v horách a
vlastně bereme odpovědnost za své
chování v horách plně na sebe. 
Pokud na zákazy vstupu a nejrůz-
nější omezení nekašlete, to si asi v
Česku jako freerider moc nezalyžu-
jete? Nebo ano?
Máte pravdu, nezalyžuju - v Če-
chách toho k freeridování moc není.
Kam tedy jezdíte?
Většinou lyžujeme v Alpách, na Slo-
vensku a občas se podíváme i dál.
Alpy jsou dostupnější, používáme
tam lanovky, od kterých traverzuje-
me nebo šlapeme za prašanem. Ně-
kdy vezmeme skialpy a jdeme zcela
mimo střediska, kde se nemusíme
prát s ostatními freeridery o prašan.
A třešničkou na mém dortu je helis-
kiing ve Švédsku, kde strávím asi
měsíc v roce a na kopce se s klienty
vydávám vrtulníkem. 
Jak se vlastně z člověka stane free-
rider? S touto »diagnózou« se už
narodí, nebo se musí jako každý ji-
ný smrtelník hezky »vyučit« ve
Špindlu či na Zadově a pak to na-
jednou přijde? Jak jste to měl vy?
Myslím si, že kdo k tomuto způsobu
života tíhne, toho si to najde. Prost-
ředí má ale velký vliv - díky tomu,
kde jsem vyrůstal, si mě to asi našlo
dřív. Pak je jen na vás, jak daleko se
ve freeridu budete chtít dostat a po-
sunout. Já si ho zvolil jako životní
styl, práci, zábavu a optiku, skrz kte-
rou poznávám svět. 
Každoročně pořádáte spoustu kem-
pů pro vám podobné nadšence
všech věkových kategorií. Jak dlou-
há a jak moc trnitá byla cesta od
vašich freeriderových začátků až po
současné poskytování profesionál-
ních průvodcovských služeb? Užil
jste si na ní i zranění? 
Byla to cesta dlouhá a krásná. Projel
jsem kus světa a měl také dost zra-
nění. Žádná moc vážná nebyla, nej-
horší byl utržený křížový vaz, ale
ono se to postupně sbírá...
Pak nastal moment, kdy jsem musel
vymyslet, co dál. Spolu s manželkou
jsme se rozhodli pro pořádání kem-
pů. Od té doby se v oblasti předává-
ní svých zkušeností neustále vzdělá-
vám a společně se ženou a našim tý-
mem naplňujeme ty »nejtemnější«
touhy kemperů...
Apropos, zranění – bojíte se jich
nyní, ve svých sedmatřiceti letech,
více, než třeba před deseti lety?

Máte strach, když stojíte s lyžemi na
nějakém obzvláště strmém skalisku,
že by se to třeba nemuselo povést?
Nebojím se, strachem netrpím. To už
se častěji stane, že se rozhodnu do
něčeho nejít. Ale když už jedu, tak
se rozhoduju víceméně stejně jako
vždycky. 
Čemu učíte frekventanty svých
kempů? Respektu, pokoře, soud-
nosti, nebo naopak odvaze, agre-
si… Čemu? A proč?
Učíme je, jak si hory co nejlépe užít.
S tím souvisí samozřejmě hlavně
bezpečnost, technika lyžování a zv-
ládání svých vlastních motivací. Ag-
resi rozhodně v nikom nebudujeme,
spíš pokoru a respekt. Snažíme se
dotknout všech oblastí ježdění mimo
sjezdovky - takže je seznamuji s po-
užíváním lavinových vyhledávačů,
zvládáním terénních nerovností, ser-
visem lyží...
Je o vámi pořádané kempy velký
zájem?
Dá se říct, že ano. Velké procento li-
dí s námi jezdí každý rok a noví neu-
stále přibývají. Většinou se termíny
z velké části zaplní nedlouho po
vypsání. 
Kam všude jezdíte a jak to na tako-

vém kempu freeriderů vypadá? Jak
je organizovaný, pro kolik je lidí, co
všechno na něm děláte?
Jezdíme do Alp, do Švédska, do
Ameriky. Soustředíme se na malé
skupiny deseti - patnácti lidí, kterým
poskytneme vybavení od lavinového
až po lyže a hůlky, a pak s nimi jez-
díme v terénu. Naším cílem je vž-
dycky najít co nejlepší a nejbezpeč-
nější sníh a co nejlépe si v něm pak
zajezdit. Když se u toho i něco na-
učí, je to skvělý pocit. Všechny de-
tailní informace najdete na www.fre-
eridecamps.cz. 
Splnil jste si už jako freerider
všechny sny, nebo některé ještě na
splnění čekají? Nebo jinak: čeho
všeho už jste jako freerider dosáhl a
čeho byste ještě dosáhnout chtěl?
Hodně snů jsem si splnil - jezdil
jsem s vrtulníkem na Aljašce, spolu-
založil heli společnost ve Švédsku,
vyhrál pár závodů, natočil pár fil-
mů. Nějaké plány ještě mám, ale do-
kud je neuskutečním, nerad bych je
od sebe odehnal zveřejňováním...
S jakým předsevzetím jste vstoupil
do nového roku?
S žádným. Nepotřebuju se zbytečně
dostávat pod tlak. Miloslav FRÝDL

4 x V AKCI. Robin Kaleta při lyžování (a skákání) ve volném terénu.    Foto ARCHIV

Robin KALETA
- sedmatřicetiletý absolvent gymná-
zia v Třinci a Právnické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci 
- šťastně ženatý otec dvou dětí (7 let
a 4 roky)
- byl profesionálním sportovcem
placeným svými sponzory, nyní se
živí organizováním freeridových
kempů a heliskiingu
- k jeho koníčkům patří lezení po
skalách, kolo, hudba, filmy a čtení
- se sestrou Sabinou skončili v roce
1998 druzí na mistrovství ČR mlá-
deže v tanci
- čtyři roky žije s rodinou v Řevni-
cích. Na otázku, kde se tu vzal, od-
povídá: „Z Beskyd jsem do Prahy
přišel za svou drahou polovičkou,
která tam pracovala. Z Prahy do
Řevnic jsme se přemístili s druhým
dítětem v podstatě za sestrou, která
bydlí v Černošicích.“
- Co se mu na životě v Řevnicích
nejvíce zamlouvá a co mu naopak
vadí? „Okolní kopečky jsou vynika-
jící na kolo. Donedávna mi vadil
přejezd, ale co znovuotevřeli via-
dukt, tak mi asi nevadí nic.“ (mif)
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Zazvonil zvon a... promluvil starosta
V HLÁSNÉ TŘEBANI SE VPŘEDVEČER ŠTĚDRÉHO DNE KONALO TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY

Jako každým rokem se vpodvečer
23. prosince sešly desítky obyvatel
Hlásné Třebaně u kapličky na zdejší
návsi a zazpívaly si vánoční koledy s
tradičním doprovodem naší oblíbené
kapely Třehusk.  

Letošní setkání bylo již šestnácté - je
neuvěřitelné, jak ten čas letí! Akce je
rok od roku oblíbenější, zazpívat si a
poklábosit se sousedy přichází stále
více obyvatel nejen naší vesnice, ale
i sousedních obcí. 
Když zvon v kapličce odbil 18.00,
starosta Hlásné Třebaně Vnislav
Konvalinka všechny přítomné přiví-
tal, popřál krásné vánoční svátky a
do nového roku hlavně hodně zdra-
ví. Pak už začal program. Na začát-
ku děti z hlásnotřebaňské školky za-
zpívaly oblíbené koledy. Bětka Císa-

řová a Matěj Snopek každý samo-
statně přednesli svou písničku. A pak
už jsme se do toho dali všichni.  Za
doprovodu kapely jsme ze zpěvníku
odzpívali všechny připravené písnič-
ky. Byla krásná atmosféra, nikomu
se nechtělo domů, a tak Třehusk ješ-
tě přidával další sváteční skladby ze
svého repertoáru. 
Hasiči jako tradičně podávali teplé
vánoční nápoje, za což jim patří vel-
ký dík. Rozcházeli jsme se všichni s
příjemným pocitem. Věřím, že se
setkání líbilo nejen dětem, ale i dos-

pělákům. Vánoční zpívání, i když
bez sněhu, nás krásně naladilo na
příchod Vánoc. Všem přeji pohodo-
vý rok 2018, hodně štěstí a hlavně
zdraví, abychom se zase příští rok
23. prosince setkali u naší kapličky. 
Jitka ŠVEcOVÁ, Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
10. 1. 20.00 ODNIKUD
12. 1. 17.00 STAR WARS:POSLEDNÍ Z
JEDIŮ
12. 1. 20.00 ZMENŠOVÁNÍ
13. 1. 13.45, 20. 1. 15.30 ČERTOVINY
13. 1. 15.30 JUMANJI: VÍTEJTE V
DŽUNGLI
13. 1. 17.30 VELKÁ HRA
13. 1. 20.00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
17. 1. 20.00 NASHLEDANOU TAM
NAHOŘE
19. 1. 19.00 DIVADLO SEMTAMFÓR
20. 1. 13.45 CORO
20. a 24. 1. 17.30 (St 20.00) ZOUFALÉ
ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
20. 1. 20.00 TŘI BILLBOARDY KOU-
SEK ZA EBBINGEM

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
9. 1. a 24. 1. 17.30 (St 20.00) ZTRACEN
V DŽUNGLI
9. 1. 20.00 KOLO ZÁZRAKŮ
10. 1., 15. 1., 17. 1., 22. 1., 24. 1. 13.45
ESA Z PRALESA
10. 1. a 23. 1. 17.30 ŠPINDL
10. 1. 20.00 VELKÁ HRA
11. 1. 15.30 ZAHRADNICTVÍ:
NÁPADNÍK
11. 1. a 13. 1. 17.30 ZMENŠOVÁNÍ
11. 1. 20.15 MOTÖRHEAD
12. 1. a 20. 1. 20.00 (So 17.30) STAR
WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
12. 1. 17.30 PADDINGTON 2
13. 1. 15.30 ČERTOVINY
13. 1., 17. 1. a 21. 1. 20.15 (St 17.30, Ne
18.30) NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
14. 1. 10.00 DOPOLEDNE S VEČER-
NÍČKEM
14. 1. 13.00 až 20.30 BLOK FILMŮ
FESTIVALU TRILOBIT
14. 1. 20.30 PŘES KOSTI MRTVÝCH
15. 1. 17.30 KVARTETO
15. 1. 20.00 INSIDIOUS: POSLEDNÍ
KLÍČ
16. 1. 17.30 JUMANJI: VÍTEJTE V
DŽUNGLI 3D
16. a 22. 1. 20.00 (Po 17.30) ODNIKUD
17. 1. 20.00 TRABANTEM HEDVÁB-
NOU STEZKOU
18. 1. 15.30 VRAŽDA V ORIENT EX-
PRESU
18. a 22. 1. 18.30 (Po 20.00) TŘI BILL-
BOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
19. - 20. 1. 17.30 (So 20.00) ZOUFALÉ
ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
19. 1. a 24. 1.20.00 (St 17.30) CIZINEC
VE VLAKU
20. 1. - 21. 1. 15.30 COCO (v Ne 3D)

KINO RADOTÍN
9. 1. a 12. 1. 17.30 (Pá 20.00) KOLO ZÁ-
ZRAKŮ
9. 1. 20.00 BORG / MCENROE
10. 1. 17.30 ZTRACEN V DŽUNGLI
10. 1. a 16. 1. 20.00 ODNIKUD
11. 1. 17.30 CUKRÁŘ
11. 1. 20.00 MOTÖRHEAD - CLEAN
YOUR CLOCK
12. 1. a 20. 1. 17.30 (So 15.30)
ČERTOVINY
13. 1. 15.30 FERDINAND
13. 1. 17.30 JUMANJI: VÍTEJTE V
DŽUNGLI 3D
13. 1. a 23. 1. 20.00 ZMENŠOVÁNÍ
14. 1. 16.00 CARMEN - záznam opery
16. 1. 17.30 ŠPINDL
17. 1. 10.00 KVARTETO
17. 1. 17.30 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
17. 1. 20.00 POLIBEK OD BEATRICE
18. 1. 17.30 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
23. 1. 17.30 MOTORBAND: RESTART

NEJDŘÍV DĚTI. Program na hlásnotřebaňské návsi zahájily děti z místní
mateřské školy.                                    Foto NN M. FRÝDL 

Řevničtí myslivci chystají Poslední leč
Řevničtí myslivci budou - jako kaž-
doročně - i letos pořádat svůj tradič-
ní myslivecký ples zvaný Poslední
leč. Po několika letech, kdy se tato
společenská akce konala v Zadní
Třebani, se vracejí zpět do Lidového
domu v Řevnicích. Slavnostní večer
se bude konat 27. 1. od 20.00. Vždy
se tu sejdou myslivci z celého okolí
se svými rodinami. V danou hodinu

vpochodují do sálu myslivci řevnič-
tí, aby v duchu dávných tradic zahá-
jili zábavu, přijali nového člena ne-
bo pasovali některého střelce po je-
ho prvním úspěšném lovu do řad
lovců té které zvěře. To vše za zvuku
borlic či lesních rohů, vládne opra-
vdová myslivecká nálada. Přijďte se
přesvědčit, určitě nebudeme zkla-
máni. František ŠEDIVÝ, Řevnice

Tipy NN
* Slušnou pohádku pro dospělé
nazvanou V prdeli sehraje 12. 1. od
19.00 v Kulturním středisku U Ko-
runy Radotín divadelní spolek Rá-
mus Plzeň.                Dana RADOVÁ
* První masopustní průvod v na-
šem kraji se koná 13. 1. v Hlásné
Třebani. Maškary mají sraz u hasič-
ské zbrojnice, na obchůzku obcí se
za doprovodu kapely Třehusk vydají
ve 13.00 hodin. (mif)
* Beseda s houslistou a běžcem ex-
trémních závodů Jaroslavem Bohda-
lem se uskuteční 13. 1. od 17.00 ve
společenském sále Zelený Ostrov
Dobřichovice. (ak)
* Reprízu svého nového představe-
ní Pokoj s tchýněmi uvede divadelní
spolek Gaudium 13. 1. od 19.00 v
Kulturním středisku U Koruny Ra-
dotín. Dana RADOVÁ
* Farní ples hostí 13. 1. od 19.30
Club Kino Černošice. O hudbu se
postará skupina Partyleaders, v pro-
gramu je předtančení a tombola. Vs-
tupné 200 Kč. (pck)
* Na Mysliveckém plese si můžete
zatančit 13. 1. od 20.00 v sokolovně
Radotín. Hraje Malá kapela Amati z
Kraslic, součástí programu je soutěž
v šipkách i (nejen) zvěřinová tombo-
la. Vstupné 150 Kč. (sor)
* Výtvarné práce seniorek z kurzu
malířky Dany Puchnarové jsou ve
velkém sále zámku Dobřichovice
vystaveny do 24. 1. Na vernisáži vý-
stavy nazvané Talent atelieru senio-
rek 14. 1. od 16.00 zahrají na flétnu
Andrea Kudrnová a na harfu Sean
Barry. Andrea KUDRNOVÁ
* Koncert jazz-bluesové skupiny
Alexander Bone Quartet můžete na-
vštívit 18. 1. v Clubu Kino Černoši-
ce. Britský altsaxofonista Alexander
Bone, klavírista Petr Beneš, kontra-
basista Petr Dvorský a hráč na bicí
Marek Urbánek rozjedou svou hu-
dební show ve 20 hodin. (vš)
* Kytarový virtuos Štěpán Rak
koncertuje 18. 1. od 20.00 v beroun-
ském sále České pojišťovny. Radůza
zde zahraje 24. 1. od 20.00.       (pan)
* Pracovní dílnu patinování mohou
děti starší 8 let absolvovat 20. 1. od
9.30 do 12.30 v Ateliéru Arteradky
Dobřichovice. Cena 680 Kč. Od 15
do 18.00 se pak na stejném místě
koná pracovní dílna mikromozaiky
určená dětem od 10 let. Cena 580
korun. Andrea KUDRNOVÁ
* Masopustní maškary budou 20.
ledna řádit v Srbsku. Průvod s koň-
ským spřežením a za doprovodu mu-
ziky se na cestu obcí vydá po 12.00
od kulturního domu u nádraží.  (mif)
* Ples pořádá 20. 1. od 20.00 SDH
Liteň v sále místní restaurace Ve Stí-
nu lípy. Od 18.00 se na stejném mís-
tě uskuteční hasičská výroční valná
hromada. Jiří HRÁcH
* Dětský maškarní karneval pořá-
dá 21. 1. od 15.00 Club Kino Černo-
šice. Děti čekají hry, soutěže a vy-
hlášení nejhezčích masek. Vstupné
80 korun.   (pck)

Druhým rokem se konalo štědrovečerní setkání a zpívání v kapličce sv.
Václava ve Svinařích. Veliký dík patří starostovi Vladimíru Roztočilovi za
organizaci, ale hlavně manželům Humlovým, od nichž tato myšlenka svá-
tečního setkání loni vzešla. S kytarou, příčnou flétnou a skvělými hlasy
Hanky a Vaška jsme si společně zazpívali koledy a spirituály. I přes mra-
zivé teploty, které v kapličce vládly až přimrzaly prsty k strunám kytary,
byla vyslyšena prosba na přídavek, a tak jsme štědrovečerní den ukončili
písní Spirituál kvintetu Dvě báby. Ještě jednou moc díky za skvělý zážitek.

Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Kaplí sv. Václava zněly koledy a spirituály
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Všeradův kurýr

Vážení občané, ještě jednou Vám všem do nového roku
2018 přeji mnoho zdraví a úspěchů v pracovním i osob-
ním životě. Prožívejte celý nadcházející rok v klidu,
pohodě a štěstí.
Počátek letošního roku přišel v jarním duchu, já ale vě-
řím, že nám zima ukáže svoji tvář a příroda si bude moci
oddechnout pod sněhovou peřinou. I ona potřebuje na-
brat sil - stejně tak jako my jsme regenerovali svá těla
před koncem loňského roku, abychom vstoupili do toho
letošního plni elánu a chuti něco vytvořit a posunout k
lepšímu. Jak a co posunovat si můžeme ukázat hned po-
čátkem ledna při prezidentských volbách. Další velký
posun, který nás čeká, jsou podzimní komunální volby,
zde je třeba co největšího počtu kandidátů a voličů, tak
abychom si vybrali to správné zastupitelstvo, které po-
vede naši obec k dalšímu rozvoji. 
Je toho hodně, co by každý z nás měl nebo mohl udělat,
nejen pro sebe, ale i pro naši obec. Ptám se: Kde je sou-
sedská soudržnost, kamarádská pomoc druhým a radost
ze společné práce i zábavy? Jasně zůstává za brankou či
plotem mého majetku, tady je to mé a o ostatní ať se sta-
rají jiní. Jenže ono to tak nefunguje. Chápu, že doba není
jednoduchá, že se každý musí starat sám o svoje, že nám
nikdo zadarmo nic nedá. Není však řešení uzavřít se za
svoji hradbou a jen nadávat, jak je to špatné, jak je to jin-
de lepší, závidět druhému jeho úspěchy a radovat se z je-

ho nezdarů. Prosím, zapojte se více do života a dění v
obci. Například účastí na masopustním veselí 3. 2. či na
obnoveném hasičském plese 17. 2. A určitě se najde
spousta dalších akcí či aktivit, kde můžeme ukázat sou-
náležitost s naší obcí. Bohumil StiBal, Všeradice

Zapojte se více do dění v obci!
KDE JE SOUSEDSKÁ SOUDRŽNOST A RADOST ZE SPOLEČNÉ PRÁCE I ZÁBAVY?

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2018 (244)

PF 2018. Pééfko dorazilo před kon-
cem loňského roku na adresu redak-
ce od malých všeradických fotbalis-
tů. Díky, kluci a - ať vám to pořádně
střílí!         Foto Lucie BOXANOVÁ

U rozhledny přivítaly
Nový rok tři stovky lidí
Malý Chlumec - Historický vláček
letos žádné turisty pod rozhlednu
Studený Vrch nepřivezl (viz níže -
Historický vlak...), ale i tak sem 1.
ledna  2018 přišly přivítat Nový rok
přibližně tři stovky lidí.
NN po potvrdil jeden ze správců vy-
hlídkové věže nad Malým Chlum-
cem Stanislav Ježdík. „Opekli jsme
na tři sta výborných praskoleských
klobás, prodali dvacet litrů svařené-
ho vína,“ dodal s tím, že přestože
byla rozhledna oficiálně přístupná
až od 10.00, první nedočkavci před
jejími zavřenými dveřmi postávali
už od půl deváté. V zimě je rozhled-
na zavřená, od dubna bude zájem-
cům k dispozici o víkendech.   (mif)

Historický vlak nejel...
(Dokončení ze strany 1)
„Jen ten strojvedoucí, který má plat-
né prováděcí předpisy, si může v
Zadní Třebani vyzvednout klíče od
výhybek a vjet na trať do Lochovic
přezdívanou Liteňka,“ uvedl Říha,
podle něhož je strojvedoucích s pří-
slušným osvědčením málo. „Proto se
nám také nepodařilo sehnat »náhrad-
níka«, který mohl a byl by ochoten 1.
1. vyjet,“ upřesnil a vyjádřil pře-
svědčení, že dalším akcím pořáda-
ným Výtopnou Zdice se snad »novo-
roční smůla« již vyhne. „V sobotu
24. 2. se s námi můžete vydat na Sa-
xíkovo pivovarnické putování a 7. i
8. 4. vás zveme do Zdic na zahájení
turistické sezony v našem muzeu,“
uzavřel Radim Říha.                    (mif)

Vižinští hasiči nakrmili zvířátka, zazpívali si a prskali prskavky

Na turnaj dorazilo třicet šest borců
Druhý svátek vánoční se v Zámeckém dvoře Všeradice
nesl - jako již pravidelně - ve znamení sportu. Na vzor-
ně připraveném hřišti se od 13.00 hodin uskutečnil již
VII. ročník vánočního minigolfového turnaje jednotliv-
ců. Příjemné počasí přilákalo neuvěřitelných 36 soutěží-
cích. Ti mezi sebou svedli nelítostný dvoukolový sou-
boj, vše ovšem v duchu fair-play. Každý z účastníků se
snažil najít a využít jiný taktický způsob, který by ho
dovedl k vítězství. Přesně v 15.40 hodin došlo k vyhlá-
šení výsledků: 1. místo obsadil Pavel Červený (87 bo-
dů), 2. místo Václav Hadač (90 bodů) a 3. místo Michael
Kincl (91 bodů).
Poté účastníci ještě společně při dobrém jídle a pití v zá-
mecké restauraci rozebírali průběh letošního turnaje a
připravovali taktiku na rok příští. Všichni jsme si užili
příjemné odpoledne v příjemné společnosti a věřím, že
příští rok se ve stejném čase sejdeme znovu, ještě v hoj-
nějším počtu. Bohumil StiBal, Všeradice

Na Štědrý den se stalo ve Vižině tra-
dicí, že se místní hasiči vypraví na
vycházku do lesa krmit zvířátka. Dě-
ti nadělí lesním obyvatelům mrkev,
jablíčka, staré pečivo, zazpívají si a
prskají prskavky. Každé je natěšené
na Ježíška, dospěláci ochutnávají
cukroví a zahřívají se svařákem,
vládne kouzelná atmosféra. Společ-
né chvíle, kdy nikdo nikam nespě-
chá, jsou vzácností, proto si tako-
vých setkání musíme užívat a vážit. 
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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V úvodu svého příspěvku do Karlš-
tejnského zpravodaje dovolte, abych
jménem Klubu přátel Karlštejna
(KPK) popřál všem našim členům i
čtenářům mnoho zdraví, štěstí a spo-
kojenosti v novém roce 2018. Snad
to bude rok plný pohody bez vel-
kých stresů a strádání.
Obavy, se kterými jsme se svěřili v
příspěvku za 1. pololetí minulého
roku, ve věci trvání činnosti spolku
ohledně finančního zajištění se i pro
tento rok naplnily. Dotace na činnost
spolku nám byla zastupitelstvem
městyse opět přidělena pouze ve vý-
ši 5000 Kč. To se ve 2. pololetí odra-
zilo a i v roce 2018 odrazí v zajišťo-
vání činnosti. Bude nutné, aby se
členové spolku podíleli svými osob-

ními vklady na zajišťování akcí po-
řádanými spolkem. Nebude asi jed-
noduché vzhledem k věku a finanč-
ním možnostem členů zajišťovat
plánované akce. Proto si myslíme,
že zájem o činnost spolku bude v
dalších letech upadat. 
Některé z plánovaných akcí pro dru-
hé pololetí loňského roku se neusku-
tečnily vůbec z různých důvodů.
Přednáška Petra Mouchy o jeho ná-
vštěvě Španělska byla přeložena na
1. pololetí roku 2018. Neuskutečnil
se ani výlet do Sv. Jána, návštěva St-
rahovského kláštera včetně pivovaru
se také minula účinkem. Snad se ak-
ce povede zajistit letos.
V červenci jako každoročně se kona-
la návštěva vinného sklípku na Mo-

ravě u Stano Petráska. Sedm přihlá-
šených členů spolku se pomocí Čes-
kých drah dopravilo na místo určení.
Cesta se zkomplikovala rekonstruk-
cí brněnského nádraží. Některé spo-
je byly mimo provoz, museli jsme
okružní jízdou přes Břeclav, čímž se
cestování prodloužilo. Po ubytování
v hotelu Pelikán v Bořeticích jsme
navštívili plavecký bazén v Němčič-
kách a po vykoupání i malém pose-
zení s doplněním jídla a nápojů jsme
se přesunuli do vinného sklípku.
Tam na nás čekala ochutnávka vín z
loňské sklizně, pojedli jsme vydat-
ných pokrmů z připravené jídelní ta-
bule, porozprávěli a zazpívali si zná-
mé písně převážně na »moravskú
notečku«. (Dokončení na straně 8)

Z adventu »živě«
vysílala Česká televize
Karlštejn - Druhou oslavu Králov-
ského adventu, která se v Karlštejně
konala o Stříbrné neděli 17. 12., si
nenechalo ujít několik stovek divá-
ků, ani štáb České televize. Repor-
térka Lada Kolovratová z karlštejn-
ského náměstí vysílala několikami-
nutový »živý« vstup  do zpravodaj-
ského Studia ČT 24.
I tentokrát samozřejmě dorazila krá-
lovna Eliška, na jejíž počest se osla-
va v adventu koná. Zahrálo a zazpí-
valo jí několik kapel i muzikálová
herečka Jana Vaculíková, šermířské
souboje předvedly skupiny Alotri-
um a Reginleif, o živý betlém se
postaral folklorní soubor Kamýček
z Kamýka. Vrcholem programu by-
lo vystoupení dětí z místní školky a
ohňová show metačů ohně.       (mif)

Andělskou cestou prošlo sedm set padesát dětí a - babička až z Kolína...

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     1/2018 (73)                

POD DOHLEDEM ČT. Druhá oslava Karlštejnského královského adventu se konala 17. 12. za asistence České televize. Foto NN M. FRÝDL

Zpívali na moravskú notečku
CO PODNIKAL KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA VE DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2017

Karlštejnský zpravodaj

Kam jede tolik andělů? Co se děje?
To byly nejčastější otázky, které zněly ve vlaku z
Berouna do Karlštejna ve čtvrtek 7.prosince 2017.
Studentky Střední pedagogické školy z Berouna
již pátým rokem pomáhají při tradiční předvánoč-
ní akci Andělská cesta, která je určena pro děti z
mateřských a základních škol. 
Děti na cestě k hradu Karlštejn potkávájí andělské
zastávky. Cesta není jednoduchá, na všechny děti
čekají zábavné, ale zároveň i náročné úkoly. Kaž-
dý anděl obdaří skupinu dětí vánočním symbo-
lem, který po splnění úkolu navazují na vánoční
stuhu. Stoupáním ke hradu se děti blíží k cíli, ale
také k nejnáročnější části celého putování. Pod
hradem se děti stávají součástí betlémského příbě-
hu a vidí živý betlém. Zde musí slíbit, že pokud
potkají krále Herodese, rozhodně neprozradí, kde
se nachází Ježíšek.
Za první hradní bránou opravdu čekal na všechny
účastníky krutý král, kterému však děti nic nepro-
zradily. Záchranou a odměnou bylo pro všechny

účastníky vánočně vyzdobené nádvoří hradu. Zde
na děti čekali andělé, kteří ověřili počet získaných
andělských symbolů. Společně s dětmi si zazpíva-
li a rozdali capartům andílky pro radost a potěše-
ní. Každá třída si odnesla lucerničku s karlštejn-
ským andělským světlem, které svítilo ve škole až
do vánočních prázdnin.
Pátý ročník Andělské cesty v Karlštejně navštívi-
lo 750 dětí z berounského regionu, karlštejnské
maminky, ale přijely i děti z Prahy, Řevnic a jedna
milá babička s vnoučaty až z Kolína.
Pracovníci karlštejnského pracoviště Střediska
volného času Domeček Hořovice děkují vedení
hradu Karlštejn, které každoročně tuto akci pod-
poruje, Základní škole v Karlštejně za pomoc při
organizaci a zajištění teplého čaje pro všechny
účastníky (děti vědí, že čaj z andělské cesty plní
všechna přání, která si stačí přát než čaj dopijí).
Děkujeme obecnímu úřadu v Karlštejně za pod-
poru a pomoc při všech dětských aktivitách v roce
2017.         Eva KNOPOVÁ, Domeček Karlštejn

ANDĚLÉ. Dva z andělů v karlštejnském podhradí.
Foto Zuzana DVOŘÁKOVÁ
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Na tuto návštěvu se po celý rok
všichni moc těšíme. Veškeré výlohy,
jak na ubytování, tak na »vstupné«
do sklípku včetně příspěvku na ces-
tovné, si platili zúčastnění ze svých
vlastních finančních zdrojů.

Setkání seniorů
Každoročně pomáhá náš spolek v or-
ganizaci setkání seniorů Karlštejna.
Toto se děje v součinnosti s Městy-
sem Karlštejn, který se podílí na
zajištění finanční stránkou. Po zahá-
jení, kterého se ujal Jiří Kolář, člen
spolku, jenž byl zároveň moderáto-
rem po celou dobu akce, následova-
lo krátké seznámení účastníků setká-
ní s dosavadní činností zastupitelsva.
O to se postaral starosta městyse Petr
Rampas. Dotazy z řad seniorů byly
převážně motivovány úpravou silni-
ce vedoucí přes Karlštejn.
Dozvěděli jsme se to, co v minulých
letech - silnice je v majetku i správě

Středočeského kraje, a tím se opět
čeká na to, jak vše dopadne. Městys
má v tomto případě jen hlas poradní,
nikoliv rozhodující. Zatím se nic ne-
děje a dlouho asi dít nebude. Myslí-
me si, že »černý Petr« je zčásti i na
zastupitelstvu městyse, protože svojí
váhou podepřenou požadavky a pod-
porou občanů málo na kraj tlačí, aby
se vůbec něco v rekonstrukci dělo.
Někteří z přítomných seniorů si po-
vzdechli, že se možná této rekonst-
rukce nedožijí, natožpak aby se po
nové silnici prošli.
Po ukončení projevu starosty násle-
dovalo promítnutí digitálního zázna-
mu z oslav sedmistého výročí naro-
zení Karla IV., které se uskutečnily v
červnu 2016. Pak přišlo na řadu vy-
stoupení zájmového kulturního sdru-
žení seniorek z Prahy 1 s názvem
Medunky. Byly provedeny taneční
kreace na písně Karla Hašlera, zaz-
píváno několik písní téhož skladate-

le a předneseno několik básní básníř-
ky Pechové, která byla jednou z
přednášejících. Na závěr vystoupení
byly společně s účastníky posezení
zazpívány písně Karla Hašlera a
vánoční koledy za doprovodu kyta-
ry. Vystoupení se líbilo a bylo do-
hodnuto, že za dva roky se opět se-
jdeme s novým programem, který do
té doby sdružení nacvičí. Po společ-
ném pohoštění a volné zábavě v
19.00 hodin setkání skončilo s přá-
ním veselých a šťastných Vánoc i
pevného zdraví a štěstí v novém ro-
ce. Již se všichni těšíme na příští set-
kání v roce 2018.
V prosinci jsme navštívili výstavu
umělce Jaromíra Rybáka ve výstavní
síni pojišťovny Kooperativa v Praze-
Karlíně nazvanou Retrospektiva
1979-2017. Umělec zde vystavuje
kromě obrazů s podmořskou rybí
tématikou též obrazy s tématikou ve-
smírnou a tématikou krajinářskou
jižních Čech. Obrazy jsou dokonalé
svou barevností a využitím různých
stylů maleb. Zároveň zde vystavuje
sochy a sousoší převážně s rybí té-
matikou ze skleněných materiálů,
které si pohrávají s rozličnými bar-
vami z různých pohledů na tato umě-
lecká díla. Pod kvalifikovaným vý-
kladem průvodkyně na dotaz, proč
převážně motivy s rybí tématikou,
nám bylo řečeno: Když  Rybák, tak s

rybími motivy! Výstava je velmi
zdařilá, zvláště pro návštěvníky se
znalostmi o toto umění, ale i pro
ostatní, protože dá umělecký zážitek
každému. Doporučujeme tuto výsta-
vu zhlédnout. Potrvá i v roce 2018,
vstup je volný.
V říjnu minulého roku nás navždy
opustil náš dlouholetý člen František
Šrámek. Rozloučení s ním se konalo
v obřadní síni v Berouně, kde se spo-
lek rozloučil tichou vzpomínkou a
položením kytice k rakvi zesnulého. 

Pojedeme do divadla
V tomto roce zahájíme spolkovou
činnost návštěvou divadla ABC v
Praze. Termín konání bude pravdě-
podobně v únoru. Název představení
i přesné datum budou včas upřesně-
ny. Vstupenky budou k mání u Karla
Janů, kde si je bude možno zakoupit
po složení peněžní částky. Předpo-
kládáme podle poslední účasti asi 16
vstupenek.
Budeme se dále zabývat přípravou
výroční valné hromady, která bude
tentokrát volební. Vyzýváme proto
mladší členy spolku, aby projevili
zájem o funkci ve výboru spolku a
stali se jeho členy. Zde bude odsou-
hlasen plán práce a činností spolku,
podle kterého se bude spolek řídit v
roce 2018.               Jiří MARhOuL, 

Klub přátel Karlštejna

U vína zpívali na moravskú notečku
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

První prosincový den roku 2017 se
to čerty a čertíky v Karlštejně jen
hemžilo - konal se tu pátý ročník ak-
ce nazvané Čertovské putování.
Padesát čertů a čertic čekalo na ná-
vštěvu dětí po tradiční trase vedoucí
k Romantickému hotelu Mlýn na
břehu řeky Berounky. Vyzkoušet si
dobrodružnou cestu plnou čertov-
ských nástrah do Karlštejna přijely
dvě stovky capartů. 
Projít přes všechny čertovské zas-
távky nebylo jednoduché. Děti mu-
sely přemýšlet při počítání čertů a
pozorně sledovat trasu, aby některé-
ho čertíka nepřehlédly. Pokud se tak
přeci stalo, musely napnout svaly a
společně s čerticemi cvičit. Na trase
děti našly rozpáraný svetr samotné-
ho vládce pekel, a tak je čekalo na-

motávání vlny pod dozorem přís-
ných čertovských očí. Při hledání
podkov a skládání čertovského obra-
zu se děti zahřály a pak už před nimi
byla návštěva samotného pekla s
knihou hříchů. Ti hodní odcházeli s
propustkou do nebe, ti, co trochu zlo-
bili, museli slíbit, že budou hodní. U
nebeské kašny pak už čekal Mikuláš
a andělé se sladkou nadílkou.
Děkujeme vedení Romantického ho-
telu Mlýn v Karlštejně, osobně Haně
Bautkinové  za pětiletou spolupráci,
ochotu a pomoc. Vážíme si také po-
moci studentů ze Střední pedagogic-
ké školy v Berouně a žáků 7. třídy
ZŠ Wagnerovo náměstí v Berouně,
kteří vytvořili dokonalou pekelnou
atmosféru.            Eva DRBALOVÁ,

Domeček Karlštejn

Předškoláci pozdravují své příznivce

MŠ Karlštejn přeje všem svým přiznivcům do nového roku 2018 hodně
štěstí, zdraví, pohody a klidu. Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ, 

MŠ Karlštejn

Na trase caparti našli rozpáraný svetr samotného vládce pekel
V KARLŠTEJNĚ SE NA SKLONKU LOŇSKÉHO ROKU KONAL PÁTÝ ROČNÍK ČERTOVSKÉHO PUTOVÁNÍ

A JDE SE. Část členů Klubu přátel Karlštejna před jednou ze svých akcí. 
Foto Stanislav EFMERT

ČERTÍCI. Část dětí,  které se v prosinci zúčastnily Čertovského putování v
Karlštejně. Foto Eva DRBALOVÁ



Sešla se parta ostřílených muzikantů
NA NOVOROČNÍM KONCERTĚ ZAHRÁLY KAPELY KAPIČKY, NOVÁ SEKCE A TOM TONES
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Již po třinácté jsme se 5. ledna sešli
v karlštejnské restauraci U Janů, kde
se konal Novoroční koncert. Jako
vždy ho organizoval Tomáš Tichý ve
spolupráci s Helenkou Kolářovou z
Karlštejnského kulturního sdružení.
Nejprve nás všechny přivítal Tomáš
s Milošem Chroustem, popřáli nám
vše nej do nového roku a předali
»žezlo« naší milé kapele Kapičky.
Kluci si pro nás letos připravili pře-
kvapení. Zazpívali krásné písně Wal-
demara Matušky a nakonec jim při-
šla na pomoc trojice trumpetistů,
kteří to perfektně rozjeli. Zpíval celý
sál. Poté nastoupila nám všem zná-
má kapela Nová sekce. Opět, jako
loni, dostal »Špek« prostor a zase to
úžasně rozjel. Ani Ivánek Preisler
nezahálel a krmil nás svými povede-
nými vtípky.  Prostě »klasická« No-
vá sekce jako za starých časů. Pavla
Zíchu musí každý obdivovat pro
techniku, hudební fantazii a impro-
vizaci, o Tomášovi ani nemluvě. Ob-
divuhodný výkon na mandolínu a je-

ho zpěv a hlavně texty jeho písniček
osloví každého. Na závěr se před-
vedla druhá skupina Tomáše Tom
Tones, která hraje moderní country,
rock´a´roll. Jako vždy zazářil Pepa

Vaca alias Yetti. Co dokáže na tu
svou foukačku, to je až neuvěřitelné.
Úžasná podívaná a hlavně poslech.
Ale vůbec celé toto seskupení je su-
per. Igor ICO Holub bubnoval, až se

třásl celý sál a jeho hlas se pomalu
ztrácel v tom randálu. Petr Kalaš
bezvadně hraje na akustickou kytaru
a moc pěkně zpívá. Jeho křišťálově
čistý hlas je ozdobou různých festi-
valů a zdobí zejména restaurační za-
řízení čtvrté cenové skupiny, jak
uvádějí jeho webové stránky...  No a
Tomáš a Ivan, ani nemluvě. Ivánek,
stále usměvavý hošík se svými vtíp-
ky všechny pobaví a u Tomáše mne
baví nejvíce, když jeho parťáci do
mikrofonu nahlas uvádějí, že všech-
ny písničky složil on, velký nadaný
skladatel. Že je nadšený instrumen-
talista, tvůrce písní nejrůznějších
žánrů, o kterých si myslí, že jsou
nejúžasnější a nejlepší. To se Tom
vždy postaví a vyroste o pár cenťáč-
ků. A oči mu jen svítí.
Celý večer byl skvostný. Sešla se
parta ostřílených muzikantů, kterou
je radost nejen poslouchat, ale i se na
ně dívat. Užili jsme si to, jak se patří
a moc děkujeme za super večer. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

S DECHAŘI. Karlštejnská country skupina Kapičky v pozadí s pro ni netypic-
kou dechovou sekcí na Novoročním koncertě. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Obrázky (z) Karlštejna

Se zajímavými záběry Karlštej-
na i jeho okolí vás už přes dva ro-
ky prostřednictvím svých foto-
grafií seznamuje obyvatelka
městyse Markéta FÍLOVÁ. (NN)

Myslivecké sdružení Český kras se
sídlem v Karlštejně nás pozvalo na
Poslední leč. Konala se v místní res-
tauraci U Janů 27. prosince a k po-
slechu i k tanci vyhrávala kapela Ka-

marádi Staré řeky. To jsme si ne-
mohli nechat ujít, a tak jsme vyrazi-
li.  Místa jsme měli zamluvená, pro-
tože na tuto akci je vždy restaurace
napěchovaná k prasknutí.

Hned u vstupu nás zaujala tombola,
která je pokaždé opravdu bohatá.
Bažanti, slepice od bažantů, zajíci,
srnka, divočák a spoustu alkoholu,
kde převládala barva ZELENÁ, a
spoustu ještě dalších cen.
Byla to fantastická zábava. Staré
šlágry rozezpívaly celý sál. Tihle ho-
ši to fakt dovedou pěkně rozbalit.
Hodilo nás to  o pár desítek let zpět,
vybavovali jsme si, jak jsme jezdili
na čundry a u táboráků zpívali krás-
né trampské písničky. Jo, jo, kde
jsou ty časy... 
Naše kamarádka, Karlštejňanka He-
la Kolářová vyhrála v tombole 1. ce-
nu - divočáka. Chvíli to vypadalo, že
kňoura někomu daruje, byla z toho
dost nešťastná. Ale nakonec vše do-
bře dopadlo: zaměstnanci restaurace
se nabídli, že jí divočáka zpracují.
Tahle nabídka se nedala odmítnout,
a tak Hela souhlasila. 
Děkujeme našim kamarádům, zamě-
stnancům restaurace za úžasnou obs-
luhu a  všem, kteří se na této akci po-
díleli. Byl to nádherný večer! 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Fotbalisté Karlštejna zahajují zimní přípravu, jaro nebude lehké
V PŘÁTELSKÝCH ZÁPASECH ZMĚŘÍ SÍLY S BÍLOU HOROU, STRAŠNICEMI, ZAJEČOVEM A MOŘINOU

Vybavovali jsme si, jak jsme jezdili na čundry...

Po »vánočním« odpočinku vstupují
fotbalisté z podhradí do zimní pří-
pravy. Zahajují ji 14. ledna v hale v
Dobřichovicích. Svěřence trenérů
Martina Autraty a Jiřího Štěpánka
čeká kromě tradiční dobřichovické
haly také nabírání kondice v terénu
v okolí Karlštejna a nově také tré-
ninky na umělce v Braníku. V pro-
gramu zimní přípravy jsou i čtyři zá-
pasy. Dva sehrají Karlštejnští s praž-

skými týmy, jeden na berounské
umělé trávě a generálkou na mistrá-
ky bude domácí derby s Mořinou.
Karlštejn nečeká jednoduché jaro,
po polovině soutěže je s pouhými
devíti body až dvanáctý a náskok na
sestupové pásmo je skromných pět
bodů. Vedení tak nenechává nic ná-
hodě a posiluje především do ofen-
zivy. Z Vonoklas přichází Marek
Čermák a po půlročním působení v
Jílovišti se vrací Hannachi Bassem.
Ten byl v loňské sezoně se čtrnácti
brankami nejlepším střelcem a od
jeho návratu si Karlštejnští hodně
slibují. V podhradí panují velká oče-
kávání. Je jasné, že zvládnutá zimní
příprava může být výrazným pilířem
úspěchu v jarní části. Úvodní mist-
rovské kolo je na programu poslední
víkend v březnu.   Michal ŠAMAN,

Karlštejn

Zimní přátelská utkání
Sokol Bílá Hora - Karlštejn
22. února 18:30 
Union Strašnice B - Karlštejn
4. března 15:00 
Karlštejn - Zaječov
10. března 17:00 (UMT Beroun)
Karlštejn - Baník Mořina
17. března 14:00  

VYJDE JARNÍ ODVETA? Tlustici mají Karlštejnští fotbalisté co vracet - na
podzim s ní prohráli 2:4. Foto Michal ŠAMAN

KAMARÁDI. Na Poslední leči karlštejnských myslivců vyhrávala kapela
Kamarádi Staré řeky.            Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Osovský PROVAS

Štědrý den v Osově od nepaměti bývá korunován slav-
nostní bohoslužbou, která zde tradičně začíná přesně o

půlnoci hlasem zvonku a slavnostní fanfárou J. I. Linky.
Průběh mše je už mnoho let ozdoben hudbou dechového
souboru Václava Uzlíka (na snímku), který má pro tuto
příležitost připravené ty nejkrásnější koledy a vánoční
skladby i se závěrečnou písní Narodil se Kristus Pán.
Její téma pak zaznělo také v interpretaci varhaníka J.
Plecitého. V promluvě farář Karel Biško vyslovil přání,
abychom nezapomínali na své křesťanské kořeny a hle-
dali pravý smysl našeho konání, nalezli pevný bod v ži-
votě a také sami sebe. Když četní návštěvníci (a letos
jich přišlo opravdu velké množství nejen místních, ale i
z širokého okolí) opouštěli prostory chrámu, uvítal je
před jeho průčelím zpěv vánočních písní v podání tria
Kolorit. Hlouček posluchačů si jich několik vyslechl
ještě zahraných Petrem Kafkou na trubku a Václavem
Bolinou na saxofon. Bylo to krásné, důstojné zakončení
svátečního večera.  Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Půlnoční ohlásil hlas zvonku
ŠTĚDRÝ VEČER BYL V OSOVĚ KORUNOVÁN SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBOU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  1/2018 (151)

Podbrdské aktuality
* Milí spoluobčané, je tady nový
rok 2018, a tak si dovolujeme popřát
vám všem do něj hodně zdraví, spo-
kojenosti a pozitivní životní energie.

zasTuPITELsTvO obce Osov 
* známky na odvoz odpadu pro
rok 2018 se na obecním úřadu v
Osově prodávají od 8. ledna. Vývoz
popelnic na stávající známku bude
zajištěn do konce ledna 2018. Po-
platky za vyvážení popelnic pro rok
2018 zústávají ve stejné výši jako
vloni. Marie PLECITÁ
* Ples SK Hostomice pod Brdy se
uskuteční 13. 1. od 20.00 v místním
sále U Frajerů. Návštěvníci se mo-
hou těšit na tombolu, hrát bude sku-
pina Braboux. (mif)
* Nohejbalového turnaje na víceú-
čelovém hřišti ve Vižině se na Sil-
vestra zúčastnilo 14  borců. Vítězný
tým Ježíšmarjá kapitána Radka Štá-
rala získal tekuté odměny. (jaf)

Školáci si u jesliček
zazpívali koledy
Do osovského kostela přicházejí
každoročně před Štědrým dnem děti
z místní základní a mateřské školy,
aby si prohlédly starodávné jesličky
zde vystavené. Je pozoruhodné, jak
dobře jsou obeznámeny s betlém-
ským příběhem. I ty úplně nejmenší
dokážou pojmenovat jeho nejdůle-
žitější postavy, některé znají i jména
Tří králů a vědí, jakou roli v příbě-
hu hrála hvězda či pastýři. Děti
umějí řadu koled a pár si jich tu po-
každé i zazpívají - ty malinké i ty
nejstarší.    Marie PLECITÁ, Osov

U JESLÍ. Osovské děti si v místním
kostele prohlédly  starodávné jeslič-
ky a zazpívaly pár koled. 

Foto Marie PLECITÁ

Dámské trio v kostele hrálo středověkou hudbu
O první adventní neděli 3. 12. vpod-
večer se milovníci krásné hudby se-
šli v kostele v Osově, aby vyslechli
koncert nazvaný Stella splendens.
Trio hudebnic Societas musicalis ve
složení Tereza Růžičková - zpěv,
Alena Maršíková - zpěv, psalterium,
Lucie Vocelová - zobcové flétny se
zaměřilo na přednes středověké
hudby čerpané z historických zápi-
sů Vyšebrodského rukopisu, Franu-
sova kancionálu, Kodexu roudnic-
kého a Liber vermell, datovaných
do 14., 15. i počátku 16. století. Vy-
slechli jsme skladby Kyrie, fons bo-
nitatis, Otep myrrhy, Veni redemp-
tor gentium, Genitricem Dei, Jasná
záře vyšla a mnohé další, které ve
zšeřelém chrámu navodily pocit sv-
áteční a slavnostní atmosféry. Po-
sluchači odměnili umělkyně, které
ji zprostředkovaly, srdečným po-
tleskem. Marie PLECITÁ, Osov

V KOSTELE. Trio Societas musicalis při vystoupení v osovském kostele.
Foto Marie PLECITÁ
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Řevnice - radost dětí z vítězných
pohárů, ale i slzy poražených pro-
vázely v pořadí třetí turnaj ze seri-
álu Řevnické tenisové ligy. Hrálo
se první lednovou neděli tradičně
na kurtech u Liďáku a v pořada-
telské režii Sportclubu Řevnice.
Jeho hráčům se podařilo vyhrát tři
věkové kategorie, ve čtvrté domino-
vali tenisté Sokola Lety.
„Opět nás potěšila velká účast, při-
hlásilo se 39 dětí od pěti do čtrnácti
let. Halu jsme měli od dopoledne jen
pro sebe, všechny tři kurty, ale řada
zápasů byla tak napínavých, že se
turnaj protáhl až do večera,“ řekl
hlavní organizátor Michal Mottl.
A jména vítězů? Adam Hůlka (mini-
tenis), Hugo Hovorka (babytenis),
Matěj Tuček (žactvo B). V hlavní žá-
kovské kategorii bojovali o první
místo ještě v době uzávěrky NN Ka-
rel Rychtařík a Tereza Římalová,
oba ze Sportclubu.

„Jsme rádi, že roste zájem i o nej-
mladší kategorii minitenistů. Tu
jsme předloni pokusně vypsali, ne

pokaždé se ji povedlo obsadit, ale to
je minulost,“ připomněl Mottl.
Tentokrát v konkurenci osmi minite-

nistů, kde hrají děti od pěti let přes
malou síť, vládl Adam Hůlka ze So-
kola Lety. Turnajem prošel bez ztrá-
ty setu. Výbornou hru ukázali baby-
tenisté. V poli dvanácti hráčů uspěl
Hugo Hovorka – malý, hbitý kluči-
na, který obětavě zakončil jeden
úder i kotoulem dozadu. V napína-
vém finále zdolal 4:2 tréninkového
parťáka Petra Bělohlávka, předtím
vyřadil s pomocí kraťasů minulou
vítězku Natálii Kabilkovou.
Ještě větší drama nabídlo vyvrchole-
ní žákovského béčka, kde došlo k
souboji Sportclub versus Sokol Lety.
Těsně lepší byl domácí Matěj Tuček.
Za stavu 3:3 rozhodl jediný míč, tak-
zvaný smrťák. Matěj ho odehrál s
vypůjčenou raketou, předtím mu to-
tiž praskl výplet. Druhý tedy skončil
Tomáš Samek. Oba finalisté žákov-
ského béčka postupují pro příští tur-
naj do hlavní kategorie, z níž dva
nejhorší sestupují. (šv)

Řevnice - Dva zásadní dokumenty
představí řevnická radnice. V týd-
nu od 15. do 19. 1. chystá veřejné
projednání návrhu územního plá-
nu, který připravuje již více než 4
roky. Současně se uskuteční i
představení finální varianty návr-
hu na obnovu náměstí Krále Jiří-
ho z Poděbrad.
S návrhem územního plánu seznámí
občany 15. 1. v 18.00 ve školní jí-
delně zpracovatel, architekt Pavel
Hnilička. Lidé si jej ovšem mohou
prohlédnout ještě před tím v elektro-
nické verzi, která je k dispozici na
webových stránkách města, nebo v
papírové podobě na úřadě. Případné
připomínky či námitky mohou obča-

né podávat do 22. 1. „Přál bych si,
aby při projednání námitek a vlast-
ním schvalování územního plánu
zvítězily zejména u zastupitelů raci-
onální úvahy a rozhodnutí nad osob-
ními či politickými půtkami,“ vzká-
zal starosta Tomáš Smrčka. Opozič-
ní zastupitelé kritizují nedostatečnou
komunikaci pověřeného zastupitele
při přípravě návrhu plánu, nelíbí se
jim ani možnost zástavby v oblasti
Vrážky, problémová je podle nich i
výstavba v areálu bývalé Eurovie.
O tři dny později, 18. 1. ve stejný
čas a na stejném místě, tedy v 18.00
v jídelně, bude představena finální
varianta revitalizace řevnického ná-
městí. Pavla nOVÁČKOVÁ

V tenisové lize rozhodl i »smrťák«
NA KURTECH U ŘEVNICKÉHO LIĎÁKU ZMĚŘILY 7. LEdNA SÍLY ČTYŘI dESÍTKY MALÝCH TENISTŮ

Na závěr loňského roku jsme vyrazi-
li na téměř týdenní výpravu do Švý-
carska s cílem užít si pořádné zimy,
oslavit společně Nový rok a navštívit
naše roverské kamarádky. Právě ve
Švýcarsku v současné době jedna z
členek našeho oddílu studuje a jedna
dočasně pracuje. Plán byl tedy jasný
a nic nebránilo tomu, abychom 26.
prosince vyrazili.  
Davos je krásné horské město, které
se nachází v malebném údolí a je vy-

hlášeným lyžařským i turistickým
střediskem. Všech devět účastníků
akce bylo ubytováno v bytečku na
kraji Davosu v Clavadelu. Přímo z
pokoje jsme měli výhled do údolí pl-
ného horských chatek a zasněžených
kopců. Program jsme si plánovali na
místě podle našich představ. Většinu
dnů jsme podnikali výlety na běž-
kách po značených trasách, o něž ne-
byla nouze a kromě běžek jsme si
udělali i pěší procházku po okolí Da-

voského jezera (Davosersee) a k vr-
cholu hory Pischa (Pischahorn). Ne-
vynechali jsme ani sáňkování u na-
šeho ubytování a poslední den jsme
stavěli sněhuláka. Celou dobu jsme
měli krásné slunečné počasí, i když

dost mrazivé, ale to přeci k horám
patří. Akce předčila všechna očeká-
vání, pobyt jsme si užili a ještě dlou-
ho budeme vzpomínat na tak skvě-
lou akci!           Šimon Martinec,

roveři Řevnice 

Roveři podnikali výlety na běžkách, sáňkovali a stavěli sněhuláka

VYHRÁLI. V druhé nejmladší kategorii, tzv. babytenistů, vyhrál Hugo Ho-
vorka (uprostřed) ze Sportclubu Řevnice před klubovým rivalem Petrem Bě-
lohlávkem (vlevo) a Natálií Kabilkovou z Letů.    Foto ARCHIV Sportclubu

Radnice představí zásadní dokumenty

NA BĚŽKÁCH. Řevničtí roveři ve Švýcarsku.               Foto Martin GRINER
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Starostka končí, cítí se demotivovaná
PRVNÍ ŽENA LITNĚ ŠÁRKA MARCÍNOVÁ SE ROZHODLA K PŮLCE LEDNA ODSTOUPIT ZE SVÉ FUNKCE
Liteň – Odstoupit ze své funkce se
ani ne rok před komunálními vol-
bami rozhodla starostka Litně
Šárka Marcínová. Skončit hodlá k
polovině ledna
O tom, že se vzdá funkce, Marcíno-
vá podle vlastních slov přemýšlí už
dlouho. „Vždy jsem si ale říkala, že
to má cenu, projekty se daří pláno-
vat, peníze se daří získávat a i když
je to v zastupitelstvu složité, jsem se
spoustou práce spokojená a velká
část věcí se ubírá dobrým směrem.
Hodně lidí mi dává najevo podporu,
což je pro mě velmi důležité,“ sděli-
la NN. Spousta věcí se ale prý změ-
nila. „Zastupitelstvem a přijatými
usneseními jsem nyní »nucena«
dělat kroky, které jsou dle mého ná-

zoru špatné a ze kterých je jasné, že
u některých zastupitelů nerozhoduje
blaho obce, ale vlastní prospěch,“
tvrdí starostka. „Žádný zastupitel už
nepracuje na žádných projektech a
nejčastější odpovědí na veřejných
zasedáních je: »Proč bychom to dě-
lali, my za to nejsme placeni«,“ po-
kračuje. „Nikdo nechce, aby zastupi-
telé pracovali do noci na obecních
záležitostech, ale podílet by se roz-
hodně měli, nehledě na to, že liteňští
zastupitelé si schválili nejvyšší mož-
nou odměnu za výkon veřejné funk-

ce.“ To vše prý Marcínovou zrazuje
od práce. „Dělají se kroky, kterých
se z morálního hlediska nechci úča-
stnit. Začínám být vlivem dlouhotr-
vajícího nátlaku demotivovaná a dě-
lám chyby, což nemá dobrý vliv na
mou psychiku. Proto jsem se roz-
hodla, že v tomto zastupitelstvu už
pracovat nechci a nemohu.“
O vyjádření jsme požádali jednoho z
nejvýraznějších opozičních zastupi-
telů Filipa Kaštánka: „Dostali jsme
od paní starostky před svátky email,
v němž nám sděluje, že o odstoupení

uvažuje. Také napsala, že neodstou-
pila,“ uvedl. „Nic dalšího nevím a
nepředpokládám, že by skutečně od-
stoupila. Je možné, že nemám dost
informací - starostka nás totiž víc
než rok systematicky neinformuje.“
Kaštánek v minulých komunálních
volbách kandidoval s tím, že by se
rád stal liteňským starostou. Bude se
tedy o tento post ucházet nyní? 
„Zatím je to jen hypotetická otázka,“
odpověděl. „Pro mne není jednodu-
ché opustit na osm měsíců svoji prá-
ci. Živím rodinu, mám čtyři děti.
Když skutečně paní starostka od-
stoupí, zaujmeme jako Nezávislí,
tak, jako vždy, jasné stanovisko, aby
škody pro obec byly co nejnižší.“

Miloslav FRÝdL

Získal totiž přes 50 % odevzdaných hlasů. Nyní čestný
předseda TOP 09 vyjádřil podporu prezidentskému kan-
didátovi Pavlu Fischerovi. Podle něj »ví, co je prezi-
dentské povolání a umí dělat politická rozhodnutí«.
I někteří starostové obcí u Berounky volají po změně.
„V letošním roce nás čekají dvoje významné volby. Pev-
ně věřím, že obě tyto události potvrdí trend posledních
let, řadící Řevnice k obcím s nadprůměrnou volební
účastí. Nedá mi to, abych neprojevil své přání v prezi-
dentských volbách. Osobně bych si přál, aby na Praž-
ském hradě došlo ke změně a hlavou státu se stal důstoj-
ný reprezentant tohoto nejvýznamnějšího úřadu, a také

prezident, spojující a zastupující skutečně všechny obča-
ny,“ napsal řevnickým občanům ve zpravodaji jejich sta-
rosta Tomáš Smrčka. V podobném duchu apeloval sta-
rosta Dobřichovic Petr Hampl. Napsal: „Dobřichovičtí
občané byli vždy zodpovědnými a dle mého názoru vel-
mi rozumnými voliči. Věřím proto, že tomu nebude ji-
nak i v příštích volbách a velmi bych si přál, aby se takto
zodpovědně k volbám postavili i  lidé ve zbytku našeho
státu.“ Úspěšný starosta Černošic Filip Kořínek byl ještě
konkrétnější: na facebookovém profilu podpořil kandi-
daturu Jiřího Drahoše - ke své profilové fotce přidal ná-
lepku s heslem Drahoš do toho!   Pavla NOVáČkOVá

Poslední den roku...
(dokončení ze strany 1)
Podle něj se jednalo o starší pacien-
ty - jednomu selhalo srdce, druhého
postihla plicní embolie, třetí trpěl
nevyléčitelnou chorobou.
„Nikoho po zranění petardou jsme
nevezli, zato opilců poraněných po
pádu bylo dost,“ sdělil Bulíček s
tím, že dvě posádky jezdily nepřetr-
žitě celou noc a skončily až 1. 1. v 8
hodin ráno. Hodně práce měli zá-
chranáři celé svátky. „»Normální«
případ typu kost v krku nebo žlučník
po salátu jsme neměli žádný, zato
jsme vyjížděli ke čtyřem pokusům o
sebevraždu, k mnoha opilcům a to-
xikomanům“ uzavřel.              (mif)

Zastupitelstvo zvolí
nového ředitele školy
Vedením zadnotřebaňské málotřídky
je po odvolání ředitele B. Bulíře
pověřena Pavlína Fialová. Byl vy-
psán konkurz a nyní již vše spěje ke
zvolení řádného ředitele/ředitelky.
Již podruhé se 3. 1. sešla konkurzní
komise, aby si pozvala k pohovoru
dva kandidáty na tuto funkci. Komi-
se složená ze zástupců kraje, školní
inspekce, zastupitelstva, školy a
školské rady zastupitelstvu doporu-
čila pro vedení zadnotřebaňské má-
lotřídky Mgr. Terezu Macourkovou.
V úterý 16. 1. se od 18.00 zastupitel-
stvo sejde na veřejném zasedání, aby
ředitele/ředitelku MŠ i ZŠ Zadní Tře-
baň zvolilo.      Petra FRÝdLOVá,

zastupitelka Zadní Třebaně

Díky, vzkazuje všem
sponzorům rychtářka
Děkuji dárcům, kteří v Litni laskavě
finančně podpořili výstavbu dětské-
ho hřiště poté, kdy vedení obce ztra-
tilo nárok na slíbenou dotaci. Mno-
ho lokálních i vzdálenějších společ-
ností či soukromých podnikatelů se
rozhodlo podpořit financování prv-
ního veřejného dětského hřiště v Lit-
ni. Hřiště bohužel zatím není otevře-
no z důvodu nedokončeného oploce-
ní - za podpory Středočeského kra-
je bude dokončeno v brzké době. Li-
teňské děti, které se už dlouho na
otevření hřiště těší, se tak dočkají
první návštěvy hned, jakmile jim to
jarní počasí dopřeje. Hlavním spon-
zorem, jemuž patří velké poděková-
ní, je Nadace Agrofert - hřiště pod-
pořila částkou 100 000 Kč. Děkuji
tímto nadaci i jejímu vedení.
Stejně jako sponzoři, i já doufám, že
hřiště bude k dětským hrátkám, ra-
dovánkám i přátelení se sloužit dob-
ře a dlouho.   Šárka MARCíNOVÁ,

starostka městyse Liteň

Tři králové vybírali na charitu i na školku

Tři Králové požehnali 6. 1. během bezmála pětihodinové obchůzky více než
50 svinařským domácnostem. Tradičně berou tuto akci za své místní soko-
lové, kteří se dělí na dvě party, aby pokryli co největší území obce. Moc dě-
kujeme, že si i v této  uspěchané  době udělali chlapi čas a podporují tak
dodržování starých tradic. Zároveň děkujeme všem, kteří přispěli do kasič-
ky - výtěžek cca 6000 Kč bude předán místní školce.  Text a foto

Lucie BOxANOVÁ, Svinaře

(Nejen) starostové chtějí změnu na Hradě
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Novou provozní dobu má od 15.
ledna pošta v Zadní Třebani: pondě-
lí 7-11.30, úterý 10.30-11.30, středa
13.30-18.00, čtvrtek 7-11.30, pátek
12.30-15.00 hodin.                        (pef)
* Obec Všeradice vypisuje výběro-
vé řízení na provozovatele a nájem-
ce místní restaurace Na Růžku. Na-
bídky mohou zájemci posílat do 22.
1. 17.00 na OÚ Všeradice.         (pan)
* Na veřejném zasedání zastupitel-
stva Zadní Třebaň, jež se konalo 28.
12.,  byly  stanoveny ceny vodného a
stočného pro rok 2018: vodné 44,62
Kč včetně DPH, stočné 45,92 Kč
včetně DPH, 1 m3 V+K bude tedy
stát 90,54 Kč včetně DPH. V roce
2017 byla cena 86,86 Kč včetně
DPH. Kalkulace je k dispozici na
webových stránkách obce.          (pef)
* Podeváté se na Štědrý den před
Modrým domečkem v Řevnicích
zpívala Rybova Česká mše vánoční.
Akce nazvaná Rybofka v podání mí-
stních i přespolních umělců sdruže-
ných do Řevnického příležitostného
sboru také tentokrát přilákala velký
počet lidí. Dirigoval opět Lukáš Pr-
chal, k dostání byl svařák.         (pan)
* Vítězem 3. ročníku Zelobraní,
soutěže o nejlepší nakládané zelí,
která se konala v řevnické restauraci
U Pošty, se v konkurenci 12 účastní-
ků stal Miroslav Křenek. Druhý
skončil S. Šel, třetím Z. Kreuziger.

Lenka MaNdLíkOVá
* Havarované auto vytahovali 28.
12. brzy ráno z příkopu u Svinař řev-
ničtí profesionální hasiči. Po vypro-
štění je předali jeho nezraněné maji-
telce. Pavel VINTERa

Letošní charitativní sbírky se v Mořince zúčastnily dva pilné týmy. Jeden,
ten původní, který již několik let sbírce pravidelně a za každého počasí pro-
šlapává cestu a jehož členové Adda, Jenda i Pepino jsou již náctiletí, a
druhý, nový, složený z Amálky, Alenky, Johanky, Terezky... Všechny děti
koledovaly s velkým zaujetím a nasazením. Na výsledek si musíme počkat,
až budou kasičky odpečetěny. Jelikož nový tým stihl obejít celou ves, roz-
hodly se starší děti pro koledování v osadě Chaloupka a v části Letů. V
Chaloupkách byly přijímány radostně, koleda byla bohatá. V Letech byla
situace těžší, děti se setkaly i s nepřijetím a odmítavým postojem k charitě.
Velké poděkování si zaslouží Ti, kteří do sbírky přispěli, i děti, jež mají chuť
nasadit si královské koruny a vyrazit ven zazpívat koledu s odvahou, že ne
všude budou vítány.  Text a foto Martina BARCHÁNKOVÁ, Mořinka
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Začal benďák, po roce opět s »báji«
V ŘEVNICÍCH ODSTARTOVAL DVACÁTÝ PRVNÍ ROČNÍK POPULÁRNÍHO TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI
Řevnice - Dvacátý první ročník
populárního turnaje v pozemním
hokeji Řevnický Bandy Cup
(ŘBC) odstartoval v sobotu 6. led-
na v jedenáct hodin dopoledne.
„Ve skutečnosti vlastně začal už 9.
prosince, kdy jsme měli brigádu,
abychom po roční přestávce dali
dohromady hřiště za vodou, kde se
turnaj koná,“ uvedl jeden z jeho
organizátorů František Zavadil. Do-
dal, že ruce k dílu přiložila přibližně
třetina borců, kteří se ŘBC v dresech
různých týmů účastní. „Ze hřiště
jsme museli odklidit padlý strom,
haldy listí a poničené mantinely, kte-
ré byly nahrazeny novými, vyrobe-
nými přímo na místě,“ sdělil Zavadil
s tím, že bylo upraveno i okolí hrací-
ho prostoru, vysekáno křoví atd. Na
začátku prosince předběžně účast po-
tvrdilo sedm družstev, tedy o jedno
víc než loni.
S tímto počtem týmů byly také první
lednovou sobotu boje jedenadvacáté-
ho ročníku turnaje rozehrány. „Úča-
stníci jsou tradiční, jen se po roční
pauze opět přihlásilo družstvo Bája
Pic,“ řekl další z organizátorů letoš-
ního klání, člen týmu IQ Ouvey Jan
Kočí s tím, že tradiční je i systém tur-
naje. „V základní části čekají na
všechny týmy čtyři zápasy každý s
každým, play - off se hraje na dva
zápasy, při rovnosti bodů a skóre roz-

hodují nájezdy 3+1 do rozhodnutí,“
uvedl Kočí a doplnil že finálové play
- off je letos naplánováno na posled-
ní únorovou sobotu 24. 2. 
První hrací sobotu se ze všech nejvíc
dařilo právě »navrátilcům«, celku
Bája Pic. „Družstva se hlavně sehrá-
vala s novými spoluhráči a seznamo-
vala s mokrým terénem, brankářům
dělalo problémy prudké slunce“ ko-
mentoval dění Zavadil. „Zrodil se
ovšem minimálně jeden zajímavý
výsledek - Boston porazil L.A. Kings

5:0,“ zdůraznil. Podle pořadatelů tur-
naje je letos na  soupiskách sedmi zú-
častněných družstev zapsáno 96 hrá-
čů ve věku od dvanácti do sedmdesá-
ti let z Řevnic i širokého okolí.
Prvenství z loňska obhajuje Citrus
Team.           Miloslav FrÝDL

Výsledky z 6. ledna
Kojoti - Boston 5:1
Bája Pic - L.A.Kings 2:1
Samotáři - IQ Ouvey 5:2
Citrus Team Kojoti 1:2

Bája Pic - Samotáři 3:1
L.A. Kings - Boston 0:5
IQ Ouvey - Citrus Team 1:5
Kojoti - Bája Pic 2:3
Boston - Samotáři 0:2

Pořadí po prvním hracím dnu
1) Bája Pic 6 bodů (skóre 8:4)
2) Kojoti 4 (9:5)
3) Samotáři 4 (8:5)
4) Citrus Team 2 (6:3)
5) Boston 2 (6:7)
6) L.A. Kings 0 (1:7)
7) IQ Ouvey 0 (3:10)

UŽ SE HRAJE. V sobotu 6. 1. byly rozehrány duely letošního Řevnického Bandy Cupu. Foto NN M. FRÝDL

Závodníci poběží Litní a zámeckým parkem

Jedenáctý ročník vánočního turnaje
ve stolním tenisu Junior ping-pong
open 2017 se pod taktovkou místní-
ho Klubu českých turistů  uskutečnil
na sklonku loňského roku v Zadní
Třebani.
Do zadnotřebaňského »kulturáku«
dorazily přes dvě desítky mladých
sportovců a fandících rodičů ze Zad-
ní Třebaně, Karlštejna, ale i z Be-
rouna či Prahy, aby si v adventním
čase společně užily čtyřhodinové
sportovní odpoledne. Mnozí si je zp-
říjemňovali malým občerstvením,
jež bylo k dispozici.
V první části turnaje si mladí zahráli
ve skupinách každý s každým a v
druhé části byli dle umístění v kate-
goriích všichni nasazeni do pavou-
ka, ve kterém se hrálo na tři vítězné
sady.
V třetí části turnaje byli ti nejúspěš-
nější stolní tenisté za zvuku fanfár
obdarováni medailemi, diplomy a
tričky vyrobenými speciálně pro tur-
naje již tradičně Martinem Sukem.
Děkujeme! Na závěr všichni účast-
níci turnaje obdrželi malý vánoční
balíček a hlavní rozhodčí turnaje

Jaroslav Matoušek se za turisty roz-
loučil: „Přejeme vám krásné Váno-
ce, šťastný nový rok a v prosinci
2018 se těšíme opět na viděnou!“

Takto turnaj viděla maminka dvou
zúčastněných malých sportovců,
Naďa Němečková ze Zadní Třebaně:
„Děkujeme za to, že si mohli kluci

zkusit své schopnosti a zasoutěžit si.
Tomáš medaili nesundal o víkendu z
krku a šel s ní dokonce i do školy.
Byl nadšený, že po třech měsících,
co chodí na kroužek, se dá vyhrát -
prima motivace. Martin se zase ales-
poň naučí prohrávat, což se mu v ži-
votě bude hodit. Měla jste turnaj
moc dobře připravený a zorganizo-
vaný, líbilo se nám to.“

Jaroslava ZAvADILová,
ředitelka turnaje, Zadní třebaň

Naše noviny - XXIX. ročník nezávislého poberounského občasníku.
vychází každých čtrnáct dní.
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Tomáš šel s medailí i do školy, Martin se naučí prohrávat...
V ZADNÍ TŘEBANI SE KONAL JEDENÁCTÝ ROČNÍK JUNIORSKÉHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Šestý ročník Zimního běhu Litní a
zámeckým parkem se uskuteční v
sobotu 20. ledna. Akce je určena pro
širokou veřejnost, snaží se nabíd-
nout běhání celé rodině. Vítězové do-
stanou diplom, medaile i malé ceny.
Hlavní závod bude odstartován ve
12.00, dětské kategorie startují od
10 hodin. Do programu je zařazen
také běh pro handicapované závod-
níky, stejně jako běh pro zdraví a
kondici, který je určen pro všechny,

kdo si chce ověřit svoji vlastní zdat-
nost. Vítěz tohoto závodu je určen
losem – vyhrát může kdokoliv. 
Více informací naleznete na facebo-
oku Zimní běh Litní a zámeckým
parkem, přihlásit se můžete přes
webový formulář na www.behlit-
ni.cz, nebo až přímo na místě. 
Bližší informace podá Stanislav Kr-
tek na telefonu 603194175. Zveme
všechny přízníce běhání! 

Jana KrtKová, Liteň

Výsledky turnaje
Juniorky:
1. Natálie Hubingerová, Berouna
2. Eliška Exnerová, Zadní Třebaň
3. Karolína Hořejší, Karlštejn

Junioři mladší (do 11 let):
1. Šimon Knýbel, Řevnice
2. Štěpán Knýbel, Řevnice
3. Tomáš Němeček, Zadní Třebaň

Junioři starší (do 18 let):
1. František Štěpánek, Řevnice
2. Josef Blecha, Zadní Třebaň
3. Adam Novák, Řevnice

VYHLÁŠENÍ. Tři nejlepší v kategorii starší junioři a Tomáš Němeček, který
mezi mladšími skončil na třetím místě. Foto Jaroslava ZAVADILOVÁ


