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Strana 4 4 , JÍZDN

21. listopadu 2018 - 24 (738)

Cena výtisku 7 Kč

Nový jízdní řád začne
platit 9. prosince
DRÁHY CESTUJÍCÍM PŘIPRAVILY NĚKOLIK ZMĚN
Poberouní - V neděli 9. prosince
vstoupí v platnost nový jízdní řád
Českých drah. Vlaky podle něj budou jezdit až do 14. 12. 2019.
Nadále je nabízen víkendový zastávkový vlak s odjezdem ve 2.30 v noci
z Prahy hl. n., který končí v Berouně. Předchází mu jízda osobního vlaku v 1.30 z Berouna, přičemž na zastávkách Srbsko, Mokropsy, Všenory
a Velká Chuchle tyto noční vlaky zastaví na znamení nebo požádání.
Pokračuje i taktová doprava, minuta
taktu se však posouvá. Základní vlaky Praha – Beroun nebo v přepravním sedle Praha – Řevnice budou
odjíždět z Prahy hl. n. ve 20. nebo

50. minutu, spoje z relace Praha hl.
n. – Praha Radotín nebo Řevnice,
které jedou jen ve špičce pracovních
dnů, budou z Prahy hl. n. odjíždět ve
29. a 59. minutu. Významnější nepravidelnosti v taktu jsou pouze tři.
Cestující zvyklí na spoje Český
Brod – Řevnice budou zřejmě překvapeni - spoje, které na berounskou
trať přecházejí z jiných tratí, budou
nyní hlavními vlaky s odjezdem z
Prahy hl. n. v 50. nebo 20. minutu. V
praxi to znamená, že ráno se dostanete přímým vlakem z Českého Brodu do Zadní Třebaně a Berouna, jeden vlak do Berouna jede dokonce z
Nymburka. (Dokončení na straně 9)

Česká filharmonie: Kolář, Kolář, Kolářová...

San Francisco - Že se muzikant sejde se svým potomkem či potomky v jedné
kapele, na tom není nic neobvyklého. Že se svým otcem hrají hned dvě jeho
děti v nejproslulejším tuzemském orchestru, totiž v České filharmonii, to už
je neobvyklé velmi. Tedy ne pro obyvatele Litně Jindřicha Koláře - hornu s
ním v ČF »fouká« syn Tomáš, na housle hraje dcera Milena, ještě nedávno
primáška dětské lidové muziky Notičky.
„Nervózní nejsem, jsou to profesionálové,“ napsal Kolář před pár dny ze
San Franciska. Česká filharmonie totiž oslavila sté výročí vzniku ČSR velkým turné po Londýně a USA. „Je to moc krásný pocit, prostě si to užívám.
Většinu života jsem procestoval a na rodinu přitom myslel, takhle mám některé děti s sebou,“ dodal. (Viz strana 4)
(mif)

Na začátek adventu se chystá mnoho akcí
Poberouní - Advent, čas ztišení,
usebrání a také příprav na oslavy
narození Ježíška, začne první prosincový víkend. Všude po okolí se
bude konat spousta akcí.
V sobotu 1. 12. adventní trhy organizují v Řevnicích i Dobřichovicích.
Na řevnickém Palackého náměstí
začnou v 9.00, v areálu dobřichovic-

kého zámku o hodinu později. Ve
všeradickém dvoře Všerad týž den v
18.00 rozsvítí velký vánoční strom.
V neděli 2. 12. se budou »obecní« stromy rozsvěcovat u kaple ve Svinařích (od 16.00) i na návsi v Zadní
Třebani (od 16.30). Do Karlštejna
přijede advent zahájit královna Eliška. (Viz strany 2 a 9)
(mif)

ZA MARTINEM. Po stopách svatého Martina se 12. listopadu s lampiony
vydaly zadnotřebaňské děti. (Viz strana 9)
Foto Petra FRÝDLOVÁ

Cena mě dojala! Jsem ohromen, zaskočen a poctěn
Dobřichovice - Dvacátým držitelem Ceny NN určené lidem, kteří
nezištně pracují pro náš kraj, se
stal starosta Sokola Dobřichovice
Jaroslav ČERMÁK. Při přebírání
ocenění na Martinském posvícení
v Letech byl evidentně dojatý.
Tak jak jste se cítil, když vás Jiří
Geissler na letovské návsi vyhlásil
laureátem letošní Ceny NN?
To je prostě Jirka! Když si něco
umane, jde do toho naplno. On mě
na Cenu NN za mými zády přihlásil.
Dozvěděl jsem se to, když mě na
ulici začali potkávat lidé s tím, že mi
posílají hlas a drží palce. Začalo mi

Jaroslav Čermák bezprostředně poté, co na letovském posvícení převzal ocenění. Foto NN M. FRÝDL

také chodit spoustu mailů a sms zpráv. Nejdřív jsem tomu velkou váhu
nedával, ale když pozornost neutichala, došlo mi, že se mohu dostat i
mezi 12 finalistů. Podpora mého
okolí byla stále velká, takže jsem si
připustil i variantu, že bych ocenění
získal já. Říkal jsem si, že by to pro
mě byla velká čest a také vzpruha do
další práce, kterou mám moc rád.
Stalo se a já jsem velmi hrdý. Děkuji
moc vám všem, hlavně tobě, Gejzo!
Vypadalo to, že při přebírání ceny
těžce hledáte slova. Byl jste dojatý?
Lhal bych, kdybych řekl, že ne.
(Dokončení na straně 14)
(mif)

Vůz skončil na střeše
Měňany - První sněžení v pondělí
19. 11. přineslo - samozřejmě! - i
komplikace v dopravě. Velmi vážná
nehoda se stala brzy ráno na silnici z
Měňan do Koněprus.
Na namrzlé vozovce dostalo smyk
osobní auto a několikrát se převrátilo přes střechu. „S vyproštěním tří
žen, které ve voze cestovaly, pomáhali profesionální hasiči z Berouna.
Před příjezdem sanitky také poskytli
první pomoc,“ uvedl ředitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Starší žena se středně těžkým zraněním byla
transportována do motolské nemocnice, dvě mladé ženy s lehkým zraněním do nemocnice v Berouně. (mif)
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Kapičky slavily třicáté páté narozeniny
POBEROUNSKOU COUNTRY KAPELOU PROŠLO ZA TU DOBU JEDENATŘICET MUZIKANTŮ
Hudební večer se konal 11. listopadu v divadelním klubu Zámečku v
Řevnicích - countra kapela Kapičky
zde slavila 35. výročí založení. Dorazil i Česťa Vacura, jeden ze zakladatelů skupiny.
Byl to nádherný večer. Zúčastnilo se
ho i několik hostů, připraveno bylo
skvělé pohoštění. Pivo, víno, kávu a
sladkosti k ní zařídili Miloš Chroust
a Vráťa Smrž. Hlavním překvapením
večera bylo šampáňo. Všichni přítomni obdrželi, co bylo k dispozici,
skleničky a dokonce i hrníčky. Nalévání šampáňa se ujali Miloš a Ivan
Nesler. Ani nám nevadilo, že jsme
nepili ze správných skleniček, o to
bylo veseleji, a přípitek byl jak se
patří na úrovni. Vráťa nám pak stručně vyprávěl o začátcích kapely.
Představte si, že Kapičkami prošlo
za tuto dlouhou dobu 31 muzikantů!
Byl to nádherný večer. Prostor dostal
Česťa i já, a tak jsme si velmi rádi s
Kapičkami zazpívali. Měli jsme ob-

rovský ohlas, což nás potěšilo. Tak,
naši báječní kamarádi, přejeme ještě
hodně hudebních úspěchů. Vydržte!
Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

Muzeum plné příběhů

NAROZKY. Country kapela Kapičky při svém narozeninovém koncertu v
řevnickém Zámečku.
Foto Jitka švecová

Sochořadí se rozrostlo o další tři umělecká díla
Sochy ze 7. ročníku Sochařského
symposia od Stanislava Kolíbala,
Hiromi Nakagawa a Petra Nováka,
které rok stály na levém břehu Berounky u dobřichovické lávky pro
pěší, se v sobotu 17. listopadu staly
součástí sochořadí mezi Dobřichovicemi a Karlíkem. Sdružení sochař-

ského symposia Cesta mramoru v
čele s jeho prezidentem, akademickým sochařem Petrem Váňou, starosta Dobřichovic Petr Hampl a místostarosta Michael Pánek s přítomnými sochaři uvítali přítomné návštěvníky vernisáže a symbolickým
přestřižením pásky slavnostně otev-

STŘIHÁNÍ PÁSKY. Slavnostní otevření další části Cesty mramoru se v Dobřichovicích konalo 17. listopadu.
Foto Lukáš váŇA

Karlštejnský královský advent
Karlštejn, náměstí, neděle 2. prosince 2018
16.00 – TŘEHUSK
13.00 – ČEnKoMoR
- hudební skupina z Čenkova - staropražská kapela
16.40 – Michaela noSKová
13.55 – aJETo, Praha
- muzikálová herečka
- pohádkové písničky
14.15 – SHŠ aloTRIUM 17.00 - Příchod průvodu s
královnou Eliškou
- šermíři z Berouna
- slavnostní fanfáry
14.35 – KaPIČKY
- přivítání královny
- country skupina z Karlštejna - přípitek karlštejnským vínem
- slovo královny k poddaným
15.25 – dvŮR SoFIE
naražení soudku s karl- karlštejnská školka
štejnským pivem Karlíček
15.40 – SHŠ aloTRIUM - ZŠ Karlštejn
- šermíři z Berouna
- rozsvícení vánočního stromu

řeli další část chodníku. V současné
době měří Cesta mramoru 700 metrů
a k jejímu završení chybí posledních
200 metrů. Sochy jsou tentokrát
umístěny i do středu chodníku a budou osvíceny. andrea KUdRnová,
Karlík

Muzeem plným příběhů a jedinečných zážitků je Muzeum českých Vánoc v Ořechu. Tím nejznámějším a
nejsilnějším příběhem je samozřejmě narození Ježíška. Ale svůj zajímavý příběh zde prožívá každá postava, která se vydala do Betléma.
Prohlížet si unikátní exponáty je
zajímavé. Ale jistě se vám bude líbit,
když se budete moci podívat na kreslířku, jak tvoří postavičky do betléma, na řezbáře, keramika a nebo si
sami udělat svíčku ze včelího vosku,
ozdobit perníček, ochutnat některé z
vánočních jídel nebo dokonce postavit celý betlém. Vyzkoušet si můžete i lidové zvyky. Třeba s jejich
pomocí naleznete toho pravého partnera, zdraví a nebo bohatství.
Otevřeno je v prosinci každý víkend
od 10 do 18.00 a každou středu i 1.
1. od 15 do 18.00. Jednotlivé víkendy jsou tématicky zaměřeny. První
dva jsou autorské. Můžete tak být u
křtu nových publikací o betlémech a
vánočních zvycích, nechat si je podepsat od autorů či se potkat s autory betlémů. Info na www.orech.cz.
vladimír GLAser, ořech

Děti dostaly knihy, maminky květiny
Přivítání nových občánků připravili 9. listopadu ve Svinařích
zastupitelé Jan Kuklík
a Jana Saneistrová. V
obci se narodilo devět
dětí - dostaly na památku dárečky a knihy,
maminky se těšily z
květin. Fotodokumentaci zajistil pan Šplíchal ze Řevnic. O hudební doprovod se postaraly děti z flétnové
třídy Evy Kolandové a
básně zarecitovaly děti
z MŠ Svinaře.
Eva Kolandová,
Svinaře
Foto Eva Manglová
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Touha poznat předky je velmi silná!
»LÉKÁRNICE« MONIKA KOPŘIVOVÁ VYMÝŠLÍ KNIHY A ORIGINÁLNÍ DÁRKY (NEJEN) PRO SENIORY
Černošice - Originální knihu Strom života naší rodiny pokřtila
zkraje listopadu doktorka farmacie, obyvatelka Černošic Monika
KOpřivOvá. Nebyl to zdaleka
její první literární počin. velký
úspěch, a nejen v Česku, zaznamenaly především knížky Babičko,
vyprávěj a Dědečku, vyprávěj.
Jak se lékárnice dostane ke psaní
populárních knih? Opravdu za »to«
mohou paměti vašeho dědečka?
Na nápad vydat knížky Babičko, vyprávěj a Dědečku, vyprávěj mě skutečně přivedl můj dědeček. Když mu
bylo téměř devadesát let, sepsal s
pomocí mé sestřenice a tety na starém psacím stroji své paměti, takovou rodinnou kroniku, kterou nám
všem věnoval. Byl to nádherný dárek, který mě velmi oslovil a inspiroval. Napadlo mě, že touhu sepsat své
vzpomínky a věnovat je svým dětem
i vnoučatům, má řada prarodičů.
Můj dědeček byl novinář a skvělý
vypravěč, ale ne každý má takový
dar. Přemýšlela jsem proto, jak
umožnit všem babičkám a dědečkům jednoduše sepsat své vzpomínky. A tak vznikly zmíněné knížky. K
nim jsem začala přidávat další knihy
i dárky. Knížky se lidem moc líbí a
mě hřeje, že pomáhají trávit hezký
čas v rodinném kruhu v tisících rodinách a upevňovat rodinné vztahy.
Knihy Babičko/Dědečku, vyprávěj
slouží » pro zaznamenání vzpomínek od dětství po současnost«. Co si
pod tím představit, jak to funguje?
Knížky Babičko, vyprávěj a Dědečku, vyprávěj jsou vlastně vpisovatelná alba, která umožňují zapsat vzpomínky prarodičům. V knížkách jsou
speciálně vybrané návodné otázky
od dětství po současnost, řada dobových obrázků, místo pro vlepení fotografií. Každý tak má možnost vyprávět o svém mládí, době, ve které
žil, sepsat vzpomínky na rodiče a
dětství. Zároveň se k otázkám může
vracet, doplňovat je, je to velice jednoduché. Prostoru je dost, zároveň
knížky, díky množství retro obrázků,
navozují pocit vzpomínání.
Knížky vyvolaly velký zájem. Kde
všude jsou k dostání?
Ano, měly opravdu velký úspěch.
Knížku Babičko, vyprávěj mohou
vyplňovat nejen naše babičky, ale i
seniorky ve Francii, Itálii, na Slovensku a v Polsku.
Takže nezůstalo jen u dvou knih...
Přesně tak - začala jsem tvořit další
knížky a k tomu i dárky pro babičky
a dědečky. Tak přišla na svět rodinná
hra Jak to tenkrát bylo?, která také
umožňuje uchovávat vzpomínky, ale
trochu jinou formou, i knížka Babičce s láskou, což je takové vyznání
lásky a poděkování babičkám za jejich lásku a péči od celé rodiny. V
loňském roce vznikla Časosběrná
kronika naší rodiny, knížka, jež
umožňuje zapisovat události deseti
let života rodiny. Již druhým rokem
vydáváme Nejmilejší kalendář – týdenní stolní kalendář, který je speciálně uzpůsoben, aby do něj děti mohly přidat vlastní obrázky, a vymysleli jsme i Velký rodinný kalendář plánovací kalendář, který nejen pomůže s organizací rodinných aktivit,
ale jako bonus obsahuje zábavnou
hru na každý měsíc. Poslední novinkou je kniha, která umožní zaznamenat rodinný rodokmen Strom života

SPISOVATELKA. Monika Kopřivová.
naší rodiny a také speciální vánoční
dárek: Velká kniha vánočních detektivek a záhad.
Dá se říci, že »Stromem života« navazujete na své předchozí literární
počiny. V čem se od nich liší?
Touha poznat své předky, vědět, jací
byli a co dělali, je mezi lidmi velmi
silná, a tak jsme s kolegy přemýšleli, jak takový rodokmen vytvořit. Na
knížce Strom života naší rodiny jsme
strávili více než dva roky. Hledali
jsme vhodný formát, co nejjednodušší cestu, jak zachytit rodinný strom a zároveň přidat další zajímavé
informace o předcích. Přidáte-li ke
jménům a datům narození předků i
jejich příběh, získáte úžasné poznání
vlastní rodinné historie. Do knížky
lze zanést své předky až do páté generace, ke každému členovi rodiny
přidat zajímavé informace o něm a
jeho životě. Zároveň můžete své příbuzné požádat, aby vám do knihy
napsali vzkaz jako do památníku –
nejen pro vás, ale i pro vaše děti.
Knížka tak připomíná velký rodinný
atlas. Je krásně ilustrovaná a upřímně věřím, že se stane inspirací i pro
rodinná setkání.
Mimochodem, proč jste si za kmotru své nové knihy vybrala právě Taťánu Gregor Brzobohatou?
Velmi si vážím práce lidí, kteří o
seniory pečují. Nadace Krása pomoci založená Taťánou Gregor Brzobohatou pomáhá již deset let seniorům,

Foto ARCHIV
kteří chtějí dál žít ve svém domácím
prostředí, a podporuje rodiny, které
se starají o své blízké. S Táňou nás
tedy spojil zájem o seniory a prarodiče. Obdivuji její energii a práci, jíž
se věnuje. Nadaci Krása pomoci se
snažíme podporovat i my. Na portálu Babičkářství si můžete koupit trička, jejichž výtěžek poputuje na projekt Doma bez obav, který pomáhá
seniorům, aby mohli žít v domácím
prostředí a důstojně.
Vypadá to, že o »hledání svých kořenů« se zajímá čím dál tím víc lidí.
Je to tak, nebo jen zdání klame?
V dnešní zrychlené a přetechnizované době se lidé více obracejí sami k
sobě a ke svým kořenům. Každý rok
se ptám svých čtenářů, co je zajímá,
- hledám inspiraci pro nové knížky a
dárky. Poznání vlastní rodinné historie bylo jedním z témat, které zaznívaly nejčastěji. V každém z nás je
touha a zvědavost poznat své předky, ty, díky nimž jsme na světě. Poznáním rodinných kořenů tak můžeme poznat sami sebe, svou vlastní
povahu a identitu. Možná, že rychlost dnešní doby nás trochu nutí zastavit a polevit. V klidnějších chvílích si uvědomujeme, že čas strašně
rychle běží a je důležité se ptát svých
prarodičů, příbuzných, jací byli jejich rodiče, jaké byly jejich životy a
vztahy, včas. Některé informace už
za pět let zjistit nedokážete.
Je vámi založený internetový portál

Babičkářství reakcí na tento trend?
Co všechno na něm lidé najdou?
Když jsem psala své první knížky,
hledala jsem místo, kde se dají dárky
pro seniory pořídit. Žádné takové
jsem však nenašla - to byl jeden z
impulsů k založení Babičkářství. Jde
o portál, kde najdete hezké a smysluplné dárky pro babičky i dědečky.
Při výběru dárků pro Babičkářství
jsem vycházela ze skutečných potřeb
seniorů a k mým knížkám našla další
dárky, které jim pomohou zlepšit
kvalitu života. Obchod neustále rozvíjím a hledám nové dárky, které budou dělat prarodičům radost.
Které skupiny lidí Babičkářství nejčastěji návštěvnují? O co mají největší zájem?
Babičkářství je portál s dárky. Protože většinou mají zodpovědnost za
nákup dárků pro celou rodinu ženy,
přirozeně u nás nejvíc nakupují ony.
Nejoblíbenější jsou naše vlastní produkty: vzpomínkové knížky, Nejmilejší kalendář, hra Jak to tenkrát bylo? Také ale nejrůznější zdravotní
pomůcky, dárky pro aktivní babičky
i dědečky a »vychytávky« - pomocník pro oblékání a svlékání ponožek
protiskluzové návleky na boty či pomocníci do domácnosti pro ty, kteří
mají omezenou motoriku. Otvíráky
sklenic, pomůcky pro hygienu s prodlouženou rukojetí, elegantní dávkovače léků, speciální nůžky... Také
předměty na trénování mozku, retro
dárky či dárky kreativní, například
stavebnici pro sestavení krmítka pro
ptáčky nebo gurmánské dárky.
Váš tip pro letošní Vánoce?
Letos jsme pro naše čtenáře připravili novinku: Velkou knihu vánočních
detektivek a záhad, krásnou ilustrovanou dárkovou kolekci, která nabídne ty nejlepší detektivní příběhy s
tématikou Vánoc. Z rozhovorů se seniory vím, že právě detektivky jsou
jejich oblíbeným žánrem.
Letos jste přišla ještě s jednou novinkou, otevřela jste portál Familium. Čím se liší od Babičkářství?
Za těch 5 let, co se tomu věnuji, jsem
rozšířila portfolio produktů z mé vlastní dílny i od dalších dodavatelů a
přidala dárky nejen pro babičky a
dědečky, ale i pro další členy rodiny
a blízké. Tak vznikl portál Familium.cz. Vyslyšela jsem tak i přání a
náměty mých čtenářů a zákazníků,
kteří něco podobného hledali. Dárky
nabízené na Familium.cz jsou od
srdce a mají v sobě »něco víc«. Najdete tu předměty pro muže, pro tatínky i maminky, vybrané dárky ke
svatbě či právě - k Vánocům.
Miloslav FRÝDL

KŘEST. S Tať̌ánou Brzobohatou při
křtu nejnovější knihy Strom života
naší rodiny. Foto FAMILIUM.CZ
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Největší zážitek jsem měl v Chicagu...
ČESKÁ FILHARMONIE OSLAVILA STO LET REPUBLIKY KONCERTY V LONDÝNĚ A SPOJENÝCH STÁTECH
Česká filharmonie oslavila sté výročí vzniku republiky na přelomu října
a listopadu na velkém turné v
Londýně a USA.
Na koncertu v londýnské Royal Academy of Music zazněly i projevy
předsedy vlády Andreje Babiše a
představitelů Spojeného království.
Ve »výroční« den, 28. 10., na koncertě ve slavné newyorské Carnegie
Hall slyšeli posluchači úchvatnou 2.
Mahlerovu symfonii Vzkříšení. O
den později na koncertě ve Washing-

kem. A užil jsem si i cestování elektrickou koloběžkou po Los Angeles
na návštěvu zápasu NHL.
Téměř ihned po návratu do vlasti čekaly Českou filharmonii tři »výroční« koncerty ve slavném vídeňském
Musikvereinu.
Jidřich KOlÁř,
člen České filharmonie, liteň

Tipy NN

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

23. 11. 17.30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
23. 11. 20.00 ONI A SILVIO
24. 11. 13.45 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
24. 11. 17.30 ZRODILA SE HVĚZDA
24. 11. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
25. 11. 18.00 HOVORY S TGM
28. 11. 20.00 ZJEVENÍ
30. 11. 17.30 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
30. 11. 20.00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
1. 12. 13.45 ČERTÍ BRKO
1. 12. 15.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
1. 12. 17.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
1. 12. 20.00 VDOVY
5. 12. 20.00 KING SKATE
7. 12. 20.00 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
8. 12. 14.00 MIMI & LÍZA: ZÁHADA
VÁNOČNÍHO SVĚTLA
8. 12. 17.30 SMRTELNÉ STROJE

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
22. 11. 15.30 ČARODĚJOVY HODINY
22. 11. a 28. 11. 18.30 (St 17.30) ÚTOK
Z HLUBIN
23. 11. 19.00 AIDA - záznam opery
24. 11. 15.30 PRINCEZNA A DRÁČEK
27. 11. 17.30 NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
27. 11. 20.00 DÍVKA
28. 11. 17.30 ÚTOK Z HLUBIN
28. 11. 20.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
29. 11. 18.30 VDOVY
30. 11. 17.30 ČERTÍ BRKO
30. 11. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY

KOLÁŘOVI. Jindřich Kolář, Milena
slavné newyorské Carnegie Hall.
tonu předal filantrop Karel Komárek, jehož nadace také turné podporovala, orchestru cenu Antonína
Dvořáka. Kromě těchto tří jmenovaných měst zavítal orchestr také do
Chicaga, Los Angeles a San Francisca. Na turné zaznělo ve významných sálech dvanáct koncertů, které
měly u posluchačů i kritiky velmi

Kolářová a Tomáš Kolář (zprava) ve
Foto ArCHIv
příznivý ohlas. Všechny dirigoval
Semjon Byčkov, který převzal Českou filharmonii jako šéfdirigent v této sezoně.
Zájezd to byl po všech stránkách vydařený. Největší hudební zážitek
jsem měl na koncertě v Chicagu, kdy
jsem cítil zvláštní souznění mezi skvěle hrajícím orchestrem a publi-

Řevnické houslistky si zahrají s filharmonií

Řevnice - Houslistky řevnické ZUŠ si zahrají s Českou filharmonií! Do
výběru žáků ZUŠ z celé České republiky se dostaly Magda Routová, Anežka Krutská a Tereza Petrová z třídy Lenky Kolářové.
Projekt Společný orchestr žáků ZUŠ ČR a hráčů České filharmonie vyvrcholí 16. 6. 2019 velkým koncertem v Dvořákově síni Rudolfina v Praze.
Do projektu je zapojeno 59 dětí z celé republiky a doplní je 28 hráčů České
filharmonie. „Je to pro nás čest a současně velká zodpovědnost, čeká nás
opravdu hodně práce,“ řekla učitelka všech houslistek Lenka Kolářová.
Na programu koncertu bude Brahmsova Slavnostní akademická předehra
op. 80, Vodník op. 107 od Antonína Dvořáka a Vltava od Bedřicha Smetany.
Dirigovat bude Petr Altrichter.
(pap)

Notičky budou koledovat už 1. prosince

KINO RADOTÍN
21. 11. 17.30 SOUMRAK
21. a 27. 11. 20.00 (Út 17.30) BALÓN
22. 11. 17.30 CHVILKY
22. 11. 20.00 CREED II
23. 11. 17.30 PAT A MAT: ZIMNÍ
RADOVÁNKY
23. 11. 20.00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
24. 11. 13.00 OUTDOOR FILMS: DOBRODRUŽNÝ VODNÍ SPORTOVNÍ FILM
24. 11. 16.00 OUTDOOR FILMS: HORSKÝ A HOROLEZECKÝ FILM
24. 11. 20.00 OUTDOOR FILMS: DOBRODRUŽNÝ A EXTRÉMNÍ SPORTOVNÍ FILM
25. 11. 16.00 FRANKENSTEIN - záznam
27. 11. 17.30 BALÓN
27. 11. 20.00 ÚTOK Z HLUBIN
28. 11. 17.30 DÍVKA
28. 11. 20.00 ONI A SILVIO
29. 11. 17.30 3 DNY V QUIBERONU
29. 11. a 7. 12. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
30. 11. a 7. 12. 17.30 ČERTÍ BRKO
30. 11. 20.00 CREED II
1. 12. 17.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDENWALDOVY ZLOČINY
1. 12. a 12. 12. 20.00 (St 17.30) TEN,
KDO TĚ MILOVAL
4. a 12. 12. 17.30 KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
4. 12. 20.00 CARAVAGGIO – DUŠE A
KREV
5. 12. 17.30 VDOVY
5. 12. 20.00 TINA A VORE
6., 8. a 11. 12. 17.30 (So 20.00) DOKTOR
MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

Dětská lidová muzika Notičky se po roce opět vydá do kostela Sv. Šimona
a Judy v Praze, aby zde 1. prosince od 18.00 vystoupila na tradičním
vánočním koncertě. V programu nazvaném Vánotičky zazní známé i méně
známe koledy v originálních úpravách, chybět nebude ani výběr lidových
písní z dvacetileté historie souboru. Do doby adventu přenese diváky skladba Josefa Suka pro sólové housle Pohádka v podání Magdy Routové a
za klavírního doprovodu Kamily Kolářové. „Věřím, že Pohádka ze zhudebněného díla Radúz a Mahulena publikum krásně naladí,“ říká vedoucí
muziky Lenka Kolářová. Na pódiu se také představí nejmenší muzikanti z
Malé muziky, konkrétně houslisté, se svou instrumentální skladbou Venkovská polka. Pak se již pódium zaplní všemi více než padesáti Notičkami
a hlavní čas bude věnován samozřejmě koledám. Vstupenky v hodnotě 250
korun lze objednat na lenka.noticky@seznam.cz.
Text a foto
Pavla PeTrová, Notičky, Leč (pef)

* Miroslav Táborský se představí v
hlavní roli hry Odvolání, která bude
k vidění 21. 11. od 19.00 v KS U
Koruny Radotín. Dana RADOVÁ
* Vernisáž výstavy Matěj Warous a
řemeslo perníkářské se uskuteční
22. 11. od 17.00 v Muzeu Českého
krasu Beroun.
Vlastimil KeRl
* Benefiční ples dobré vůle pořádá
Charita Beroun 24. 11. od 19.00 v
místním kulturním domě Plzeňka.
Hraje 2+1, předtančení, losovací
soutěž o ceny. Vstupné 200 Kč. (iv)
* Bio blues fest 2018 se koná 24.
11. v Clubu Kino Černošice. Justin
Lavash, Dirty Deep a Gwyn Ashton
si zahrají od 20 hodin.
(vš)
* Gop Fest - Koncert kapel spjatých
s Gymnáziem Radotín se připravuje
na 1. 12. v Clubu Kino Černošice.
Od 19.00 zahrají MammaHotel,
Swaffelen, Down The Spine, Red
Torch a Wreckberries.
(vš)
* Kytarista Filip Zoubek a The
Blues Q. vystoupí 1. 12. od 20.00 v
klubu U Emy Lhotka.
(ebu)
* Prodejní výstavu květinových
dekorací Martiny Dvořákové hostí
do 2. 12. sál MUDr. Fürsta Dobřichovice. Otevřeno denně od 13.30
do 18.30 hodin.
(ak)
* Vánoční koncert skupiny Dechband na vás čeká 2. 12. v Clubu Kino Černošice. Hudební večer, na
němž jako host zahraje také kapela
Excelence, začíná v 18.00.
(vš)
* Výstava Betlémů ze šustí, keramiky a kůže je do 3. prosince k vidění
ve svatebním sále zámku Dobřichovice.
Andrea KUDRNOVÁ
* Dětské odpoledne s Mikulášem
se chystá v Clubu Kino Černošice 5.
12. Od 16.00 děti čeká zdobení perníčků s vánoční tématikou, mikulášská nadílka s čertem i andělem a vánoční pohádka Hej, hej koleda. (vš)
* Pohádku pro děti od 3 let O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi uvede loutkové divadlo Drak 6.
prosince od 9.00 a 10.30 v Clubu
Kino Černošice.
(vš)
* Herečky Eva Hrušková a Kateřina
Hovorková přivezou do Černošic
vánoční příběh pro dětské publikum
Legenda o vánoční hvězdě. Povídání o narození Ježíška uslyšíte v Clubu Kino 6. 12. od 14.00 hodin. (vš)
* Výstava 25 let farní charity v Berouně je v kostele sv. Jakuba na berounském Husově náměstí přístupná
do 9. 12.
(iv)
* Mikulášskou besídku hostí 8. 12.
od 17.00 klub U Emy Lhotka. (ebu)
* Fotografie Alfreda Šupíka - Hledání duše krajiny a srdce měst jsou v
zámku Dobřichovice vystaveny do
20. 12.
Andrea KUDRNOVÁ
* Malířka Iva Fialové, která žije a
tvoří v Řevnicích, vystavuje na 70
svých olejomaleb i akrylů do 22. 12.
ve Špejcharu Želeč. Karel ČeCH
* litografie amerického písničkáře
Boba Dylana můžete v dobřichovické Galerii Bím vidět do 5. 1.
(ak)
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Zastupitelé se dohadují,
jak bude vypadat rozpočet

Vážení spoluobčané! Chtěl bych vás informovat o aktuálním dění v naší vísce. Zastupitelé se nyní dohadují nad podobou rozpočtu na příští rok. Je to náročný úkol, protože je spousta věcí, které bychom rádi v
obci realizovali. Bohužel příjem financí není
tak vysoký, abychom vše mohli vybudovat
hned. Proto je důležité dohodnout se na prioritách a na tom, co je možné odsunout na
další roky.
Zároveň jsme se dohodli na dopracování
dalšího stupně projektu na hasičárnu, z tohoto projektu budou zřejmé skutečné náklady
na tuto stavbu. O dalším vývoji případné výstavby se budeme následně rozhodovat.
Jsem rád, že se všichni zastupitelé aktivně
zapojují, přicházejí s nápady a řešeními
jejich realizací.
Zároveň mě těší velký zájem občanů o chod
obce a jejich ochota aktivně se zapojovat a
pomáhat. Příkladem může být paní Špirytová, která obci nabídla vánoční stromeček.
Tímto bych jí chtěl poděkovat.
Co nás čeká: 7. prosince veřejné zasedání, 8.
prosince rozsvěcení obecního stromečku.
Martin KUNC, starosta Všeradic

HRANÁ. Muzikanti z pražského seskupení Absolut Ryvola na hrané
ve Dvoře Všerad. Zcela vpravo hostující kytaristka Iva Matějková z
Foto Jitka ŠVECOVÁ
Hlásné Třebaně.

Hymnu jsme zpívali silně, od srdce
TMAŇŠTÍ »HUSITÉ« UCTILI VE FRANCII PAMÁTKU LEGIONÁŘŮ
Pietní pouti s Československou obcí legionářskou
(ČsOL) do francouzského Terronu, Chestres a Vouziers
se zúčastnili zástupci Církve československé husitské ve
Tmani. Uctili jsme tak památku legionářů, kteří zde
svedli boje srovnatelné s významem bitvy u Zborova.
Krásný byl večer, kdy jsme přijeli do Remeše, zapalovali svíčku za zesnulé a přáli všem pokoj a smíření a nám
všem, abychom nezapomínali na své předky.
Největší vzpomínkové akce se konaly 3. listopadu ve
Vouziers a v Terronu za účasti zástupců pěti států. Akce
začínala za přízemního mrazíku na hřbitově, kde je pochováno přes sto našich legionářů. Atmosféra byla dojemná, mohli jsme si jen vzdáleně uvědomit, v jak těžkých podmínkách daleko od domova byli naši »hoši«.
Zněly hymny všech zúčastněných zemí - ta naše byla
zpívaná silně, z plných plic a od srdce. Kolikrát jsme ji
za tu celou pouť na hřbitovech při pietních zastaveních
zpívali, to skutečně nevím, mnohokrát, ale s čím dál větší pokorou a vděčností. V mrazivých ránech pokládaly
dívky z vojenské školy věnce s naší trikolórou ke kaž-

dému kříži na místech, kde se oficiální akce nepořádají.
Nezapomenu, jak jsme hledali na hřbitovech se stovkami křížů ty »naše«. Modlitby ale patřily všem padlým.
Navštívili jsme památník 11. 11. 1918 v Compiègne vagón, kde bylo před 100 lety podepsáno příměří. Historie památníku, jeho osudy za druhé světové války a
dále, je velice zajímavá a stojí za návštěvu. Stejně jako
historie památníku na pražském Vítkově, kde jsme po
návratu z Francie 8. 11. spolu s potomky legionářů zhlédli digitalizovaný film Zborov. Na závěr jsme si prohlédli výstavu věnovanou Zborovu, kterou připravila
ČsOL. Dle ředitele Národního muzea Michala Lukeše se
konečně v tento den skutečně vrátili legionáři na místo,
které bylo právě jim s velkou péčí vystavěno.
Den válečných veteránů si CČSH tradičně připomněla
pobožností 10. 11. v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a přímo 11.11. v 11.00 na Vítkově a následně na Olšanských hřbitovech. Jsme dlužníky za
dlouhou dobu mlčení. Je třeba splatit dluh těm, kteří pro
nás obětovali sebe.
Jana KOULOVÁ, CČSH Tmaň

Svišť honil muzikanty
jak nadmuté kozy...

»Hraná« s pražským seskupením
Absolut Ryvola se konala ve všeradickém Dvoře Všerad. Hudebníci a
jejich kamarádi dorazili autobusem
v počtu 40 lidí, z toho 11 muzikantů.
Byla pozvána i kytaristka Iva Matějková z Hlásné Třebaně. Sál pivovaru
byl pražskou výpravou slušně zaplněn a šlo se na věc. Jedna píseň za
druhou, kam se hrabe maraton. »Dirigent« Jarda alias »Svišť« tomu dával pěkné grády, honil všechny jak
nadmuté kozy. Muzikanti hráli a zpívali jako o život. Něco jsem znala,
tak jsem si s nimi i zazpívala, ale
většinou to byla jejich tvorba. Paráda! Spokojenost byla také s pivem
Všerad, které teklo proudem...
V 11 hodin byl dán povel k odjezdu,
uteklo to jako voda. Ani se nám nechtělo jít domů. Nakonec mne ještě
»Svišť« velmi potěšil, když pravil, že
mám super hlas. To jsem tedy vyrostla! Tak snad se ještě někdy s touto
partou potkám. Moc pěkný večer.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Fotbalisté zažívají zklamání, po podzimu jsou až na sedmé příčce
Fotbalový podzim je za námi a už jen při pohledu
na tabulku nemohou být borci A-mužstva Všeradic
spokojeni. Polovinu sezony jsme zakončili na sedmém místě se ztrátou dokonce osmi bodů na druhé
místo. Na první Zaječov ztrácíme propastných 13
bodů, což je - i s vědomím, že podzimy míváme silnější - velké zklamání.
Těžko můžeme pomýšlet výš, když jsme ze zápasů
se šesti mužstvy před námi uhráli jen 4 body za
domácí výhru nad Mořinou a remízu opět z domácího zápasu s Podluhy.
Začátek přitom nebyl špatný. V létě se trochu potrénovalo, lidí bylo celkem dost - až devatenáct, více
snad nikdy nebylo! - a sezonu jsme odstartovali
dobře. Po pátém kole, myslím, jsme dokonce byli
na děleném prvním místě. Potom jsme ale začali
dost ztrácet. Bohužel, často nebylo dost náhradníků, ať už kvůli zaměstnání, někdy i kvůli špatnému
přístupu samotných hráčů. A ukázalo se, že i někte-

ří z těch, co hrají, často taky nemají tak natrénováno, aby týmu pomohli více. Někdy se bohužel zdá,
že chybí i chuť do hry.
Když jsme ale vyhráli derby na hřišti Hostomic 0:5,
zdálo se, že by zase mohlo být trochu lépe. Jenže od
té doby jsme z posledních 4 zápasů získali jediný
bod za domácí remízu s béčkem Loděnic a naše
ztráta na čelo tak výrazně narostla.
Už hodnotím bohužel jen z pohledu fanouška a myslím si, že fotbalisty máme dobré, ale na hřišti a
nakonec ani v kabině to tak úplně neklapalo. Přestože je v naší pozici mluvit o postupu dost troufalé,
může zase postupovat více klubů, před rokem jich
bylo dokonce pět…, pak je možné všechno.
Důležité ale bude, jak se přistoupí k zimní přípravě.
V plánu je běhat a běhat, přihlášená je tradiční Zimní liga na umělce v Berouně. Musí se hodně máknout, bez toho se tabulkou vzhůru posunout nemůžeme. Text a foto Stanislav ŠEBEK, FK Všeradice
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YFHQWUXňHYQLF

YìKRGQpÀQDQFRYiQt

25 min. do centra Prahy
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702 170 526, www.corsopodlipami.cz

ADVENT
PŘED STO LETY...
... aneb Stromeček roku 1918

II. ročník vánočního představení pro všechny, kdo m ají rádi Ježíška.
Hra o vánočních zvycích, novinách a tram potách jedné m ěstské rodiny
+ degustace vánočních nápojů, ukázky a prodej stylových ozdob.

Kde: OC LETY - J&E Café
Kdy: Neděle 2. 12. 2018 ve 14.00 a 16.00 hodin
Pořádá: OC LETY
Hrají: Členové DSŘ
Vstup: ZDARMA
***
V kavárně J&E Café přijím áme objednávky na vánoční cukroví.
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Liteň má »nového« starostu
Ve čtvrtek 15. listopadu se konalo ustavující zasedání liteňského zastupitelstva. Zastupitelé se sešli
v plném počtu. Novými členy zastupitelstva Litně
jsou (v pořadí podle zvolení) Hana Lukešová, Filip
Kaštánek, Jiří Vodička, Miloslav Kliment, Jan Čech,
Zdeněk Moureček, Lenka Jelenová, Tomáš Jurajda, Martin Homola. Po složení slibu a zprávě o činnosti volili zastupitelé starostu a místostarostu, výbory a komise. Staronovým starostou byl zvolen
Filip Kaštánek, místostarostkou Hana Lukešová.
Po absolvování nezbytných kroků nového zastupitelstva, jako je určení podpisových vzorů a práv,
přijali zastupitelé aktualizovaný jednací řád a etický kodex zastupitele. V poslední třetině ustavujícího zasedání se už zastupitelstvo věnovalo běžné
práci a přijalo několik důležitých usnesení. Ta musela 14 dní počkat, neboť Krajský soud v Praze řešil stížnost lídra kandidátky sociálních demokratů
Jana Havelky. Stížnost byla namířena proti způsobu registrace Nezávislých a také proti jejich názvu.
Soud oba body zamítl a konstatoval, že zákon porušen nebyl. Všech 38 bodů k projednání zvládlo
nové zastupitelstvo v rekordním čase. Zdá se, že i
díky třem poradám, jež ustavujícímu zasedání
předcházely. Přejeme Litni hodně úspěchů v příštích 4 letech. Filip kašTÁNek, starosta litně

CENA PRO KRISTÝNU. Sopranistka Kristýna Kůstková (vlevo) při přebírání Ceny Jarmily Novotné,
kterou uděluje spolek Zámek Liteň.
Foto archiv MPcaD

Jaké chcete náměstí? Napište
RADNICE CHYSTÁ REKONSTRUKCI ŠKOLNÍHO AREÁLU PODE ZDĚMI
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jak
se můžete dočíst na jiném místě Liteňského okénka, ustavující zasedání liteňského zastupitelstva se již konalo. Poprvé po volbách vás tedy oslovuji jako »nový« starosta městyse
Liteň.
Vážím si důvěry, kterou jsem nejen
já, ale všichni zastupitelé ve volbách
dostali. Vážím si toho, že mi kolegové dali důvěru a zvolili mne ze svého středu znovu starostou. Slibuji za
nás za všechny, že budeme pracovat
pilně a svědomitě a v zájmu Litně jako doposud.
Je dobrou zprávou pro Liteň a její
části Běleč, Leč a Vlence, že byla
zachována kontinuita, že můžeme
navázat na práci, kterou jsme naplno

rozjeli v lednu letošního roku. Pokračujeme usilovně na přípravách
rekonstrukce školního areálu Pode
Zděmi. Dne 3. 9. 2018 začalo stavební řízení. Dne 12. 10. 2018 jsme
absolvovali další jednání na ministerstvu financí a dostali příslib doporučení k přesunu financí z roku 2018
do let 2019-20. Dne 31. 10. 2018
jsme požádali o navýšení podílu financování ze strany ministerstva financí. V této chvíli finalizujeme projekt na školní sportoviště a máme
předjednáno stavební řízení na toto
hřiště. Žádost o stavební povolení
plánujeme podat do konce roku.
Pokračují také práce na zateplení a
opravě střechy radnice. Dne 2. 11.
2018 se uskutečnila schůzka s pro-

jektantem a administrátorem dotace.
O týden později, 8. 11., se konala
prohlídka kotelny jak na radnici, tak
v ostatních obecních budovách. Zastupitelé na zasedání 15. 11. pak odsouhlasili na základě posudků z roku
2016 a cenových nabídek výměnu
kotlů na radnici a ve společenském
domě (kino). Připravujeme podklady k podání žádosti o dotaci, zejména energetický posudek budovy.
Zároveň jsem se minulý týden sešel
s administrátorem dotací na opravy
místních cest, chodníků a krajských
silnic. Dáváme dohromady podklady pro zadání projektu. V té souvislosti jsme znovu angažovali studenty na návrhy řešení náměstí.
(Dokončení na straně 8)
(fik)

Cenu dostala Kristýna

Cenu Jarmily Novotné udělil v polovině listopadu spolek Zámek Liteň. Její letošní laureátkou se stala
sopranistka Kristýna Kůstková.
Zámek Liteň spolupracuje s Mezinárodní pěveckou soutěží Antonína
Dvořáka v Karlových Varech. Od
roku 2013 uděluje Cenu Jarmily
Novotné mladé české pěvkyni, kterou předáváme také jménem George Daubka, jako pokračování jednoho z nejvýznamnějších odkazů
legendární pěvkyně.
Vítězce jsme Cenu Jarmily Novotné
předali během slavnostního udílení
cen 53. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže v Karlovarském městském divadle 16. listopadu. Součástí ocenění je možnost účinkovat na
některém z projektů Festivalu Jarmily Novotné v příštích deseti letech. (Dokončení na straně 8) (bad)

Šachisté bojovali na regionálním přeboru, mladší žáci pojedou na »kraj«
Regionálního kola Přeboru škol okresů Beroun,
Příbram a Praha-západ se zúčastnili liteňští šachisté. Po zkušenostech z minulých let jsme doufali, že si ostudu neuděláme a podaří se nám vybojovat postup na krajské kolo. Děti vyzvídaly,
na které šachovnici budou hrát, přemýšlely, jací
je čekají soupeři. Směr Příbram jsme vyrazili plni
očekávání, ale také obav, zda roli favorita zvládneme. Sestavili jsme dvě družstva mladších žáků
a jedno družstvo žáků starších. Naše výprava byla nejpočetnější ze všech, i když jsme několik začínajících šachistů museli nechat ve škole.
Turnaje mladších se zúčastnilo pouze pět týmů,
takže si zahráli dvoukolově každý s každým. Naše áčko ve složení Patrik Šteňo, Matyáš Chlebovský, Filip Rankin a Honza Jež uneslo roli favorita a s přehledem vyhrálo. Ze 32 možných bodů
získali 26 a mohou se těšit na krajský přebor,
který se koná 13. 12. v Neratovicích. Béčko hrálo
ve složení Václav Kučera, Teodor Beaufort, Ma-

těj Jež a Kryštof Svoboda. Kluci bojovali s chutí,
občas se jim podařilo zaskočit i silnější soupeře,
získali 12 bodů a skončili na pěkném čtvrtém
místě. Pro ně to byla hlavně příprava na příští
ročníky, kdy doplní starší kamarády.
Turnaj starších žáků hrálo 10 družstev systémem
každý s každým. Na první šachovnici nastoupil
Matěj Šinágl, poslední pamětník našich čtyř
účastí na Mistrovství ČR v letech 2012 až 2015.
Za ním nastoupili Tereza Vinšová, Oliver Beaufort a Matěj Smrčina. Všichni zahráli skvěle a do
posledního kola bojovali o druhé místo, jež zaručovalo postup na krajský přebor škol. Nakonec
jsme skončili na krásném 3. místě. Děti zaslouží
velký obdiv. O postup jsme přišli velmi nešťastně vinou časové tísně v utkání s celkově druhým
týmem z Jinců. Děkuji všem dětem za skvělou
reprezentaci a pánům Chlebovskému i Šináglovi
za pomoc s dopravou.
Text a foto
Jiří Havelka, zš liteň
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Každý si oblíbil toho »svého« robota
Z NÁVŠTĚVY PLZEŇSKÉHO CENTRA ROBOTIKY SE LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI VRÁTILI NADŠENÍ
Děti z liteňské základní školy vyrazily první listopadový pátek se svými učitelkami do Plzně. Helena Řezáčová s sebou vzala děti z počítačového kroužku a třída 5. A vyrazila s třídní učitelkou Lenkou Mlsovou. Všichni se moc těšili. Cílem bylo Centrum robotiky. Zde se kromě
různých kroužků pro děti, táborů,
vzdělávacích kurzů pro učitele i
veřejnost konají také exkurze pro
školy a školky.
Po vlakovém dobrodružství a příjemné procházce podél řeky Radbuzy jsme se ocitli ve světě robotů a
- světe, div se - přišli nás zde přivítat
opravdoví lidé: příjemní školitelé
Vojta s Martinou a Martinou. Děti
byly nadšené. Byly rozděleny do tří

skupin a během dvou hodin, které
zde strávily, měly možnost seznámit
se s třemi typy robotů – Dash, Scottie go a Mbot. Naučily se je ovládat
a programovat. Dotazů bylo hodně,
chování vzorné a dvě hodiny utekly
jako voda. Každý z nás si oblíbil toho svého robota a cestou domů se již
plánovalo, co by Ježíšek mohl přinést pod stromeček.
Protože by mnozí z nás zůstali déle a
učili se pracovat s roboty, byli jsme
všichni pozváni na akci „Evropský
týden robotiky“ pořádaný zmiňovaným centrem. Je třeba si však zarezervovat místo co nejdříve, tak neváhejte a vezměte s sebou rodiče na
výlet do budoucnosti.
Helena ŘEZÁčOVÁ
Lenka MLsOVÁ, ZŠ Liteň

Děti florbal baví,
chystáme další turnaj

Kroužek florbalu organizuje v Litni
Domeček Hořovice. Přihlásily se
děti věkových kategorií od 3. do 6.
třídy. Scházíme se každý lichý čtvrtek ve školní tělocvičně. Na začátku
hodiny se snažíme zopakovat pravidla a soustředíme se i na bezpečnost
při hře. Vloni jsme koupili ochranné
přilby brankářům, letos chceme pořídit i rukavice. Koncem školního
roku máme v plánu uskutečnit další
turnaj s liteňským Sokolem. Jsem
ráda, že děti florbal baví a že se snaží věnovat sportu.
Romana BURDOVÁ, Liteň

Jaké chcete náměstí?
Jeden ze školáků v plzeňském Centru robotiky.

Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

Cenu dostala Kristýna Kůstková
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Dalším »bonusem« byla bezplatná účast na Interpretačních kurzech v Litni,
které se uskuteční v srpnu 2019 v liteňském zámeckém areálu.
Kristýna Kůstková v soutěži prokázala svůj mimořádný talent. Kromě Ceny
Jarmily Novotné si odvezla také 2. cenu v kategorii Junior, cenu Karlovarského symfonického orchestru, cenu za nejlepší interpretaci písní Antonína
Dvořáka, cenu za nejlepší výslovnost a interpretaci italského repertoáru
Carangelo Belcanto Academy a v letošní nabité kategorii Píseň také čestné
uznání.
Barbora DUŠKOVÁ, Zámek Liteň

(Dokončení ze strany 7)
Uvítáme i vaše postřehy a nápady a
rádi je necháme do studií a projektů
zapracovat.
Děkuji kolegyním a kolegům, jak
mezi zastupiteli, tak mezi zaměstnanci městyse. Vím, že moje zvýšená aktivita klade větší nároky na ně
samotné a že jim vlastně všem přidělávám práci. Věřím, že nám všem
vydrží nasazení po celé 4 roky a že
za námi bude vidět hotová práce.
S přáním klidného adventu
Filip KaŠTÁNEK, starosta Litně

Tatínkové versus maminky - pod některými kopačkami hořela i tráva...
Zajímavý fotbalový turnaj se odehrál zkraje listopadu na hřišti FK Liteň v rámci ukončení podzimní části
sezony našich mládežnických družstev. Akce pod tradičním názvem
Dokopná se pro dospělé nesla v duchu: Zahrát si a dohrát fotbal se ctí.
Děti to zase měly v myslích postavené jako vrchol sezony a chtěly vyhrát nad rodiči za každou cenu.
Tento miniturnaj se hrál za účasti
mladší přípravky, starší přípravky a
mladších žáků, velice silného (výkonnostně) družstva maminek a tatínků. Někteří rodiče oblékli červenobílý liteňský dres a kopačky vůbec
poprvé v životě... V utkáních s těmi
nejmenšími jsme si museli mnohdy
dávat velký pozor na koordinaci pohybu, abychom naše (své) děti neza-



DOKOPNÁ. Účastnící »rodinného« turnaje, který udělal tečku za podzimní
fotbalovou sezonou v Litni.
Foto Miloslav KLIMENT

vé versus maminky v bouřlivé atmosféře, kdy pod některými kopačkami
snad »hořela« i tráva! Po vyrovnaném průběhu zvítězily ženy - pro budoucí klid a pohodu v rodinách to
takto asi skončit i muselo...
Dokopná sice uzavřela naši letošní
venkovní činnost, ale pokračujeme v
trénincích a s přípravou na halovou
sezonu. Tréninky se budou jako vždy konat dvakrát týdně v tělocvičně
ZŠ a v sokolovně. Jsme přihlášeni na
halové turnaje v Černošicích, Berouně, Praze a ve Zbuzanech.
Chtěl bych za náš fotbalový klub FK
Liteň poděkovat za přízeň v roce
2018 a do blížícího se nového roku
2019 přeji vše dobré, hlavně zdraví a
pohodu.
Miloslav KLIMENT,
FK Liteň
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vu fotbalu a radost z pohybu. Jako
bonus bylo sehráno »derby« tatínko-




 

 

lehli, nepřisedli, nezašlápli atd. Každý zápas nabídl velkou zábavu, osla-
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Nový jízdní řád začne platit 9. prosince
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Totéž platí v opačném směru, kdy
bude možné dostat se jedním vlakem
z Berouna či Srbska až do Českého
Brodu bez přestupování. Takt mění i
vlaky Beroun – Praha (Český Brod).
Odjezdy z Berouna jsou v 50. a 20.
minutě, v Řevnicích budou v 7. či
37. minutě. Vlaky z Řevnic do Prahy, které jezdily jen v ranní a odpolední špičce pracovního dne, budou
mít odjezdy v 56. a 26. minutě.
Jaký druh souprav bude na naší trati
nasazen, zůstává záhadou. Velká část
osobních vlaků relace Praha – Řevnice a Praha hl. n. – Praha Radotín,
které jedou jen v pracovní dny ráno,
odpoledne a zčásti večer, má totiž v
záhlaví vlaku uveden symbol zásuvky. Takovým vlakem by tedy neměl
být elefant - ten nabízí zásuvky jen v
1. třídě. Pokud by se na naši trať dostalo více souprav sestavených z lokomotivy a dvoupatrových vozů z
NDR, jež prošly v posledních letech
rekonstrukcí a nabízejí již teď u několika ranních spojů spojení mezi
Prahou a Berounem, máme se v létě

Mikuláš chystá nadílku
Poberouní - Mikulášové se chystají na pozemskou návštěvu. Dorazí
i do Poberouní a na Podbrdsko.
V Řevnicích se 1. 12. koná Adventní
trh, spojený s Pochodem za Mikulášem. Stánky s vánočním tématikou, dekoracemi i dalším zbožím
můžete na Palackého náměstí navštívit od 9.00. O hodinu později začne
doprovodný kulturní program. Vystoupí písničkářka Eva Suková, dvojice Veronika a Barbora s pásmem
Laskavé koledy a uskupení Los Fotros. V Modrém domečku začne ten
den Vánoční charitativní bazar pro
Náruč. Nakupovat budete moci celý
týden až 7. 12. Pochod za Mikulášem začíná v 17.00. Trasa vede z Palackého náměstí do Lesního divadla,
lemovat ji budou pohádkové bytosti.
V cíli děti přivítá Mikuláš s doprovodem a nadílkou. V sobotu se akce
nazvaná Čekání na Mikuláše koná
od 17.00 také v Osově. Sraz účastníků je před místním obchodem.
Do Řevnic zavítá Mikuláš ještě 5.
prosince, tentokrát se akce koná v
režii Řevnické desky. Týž den se bude nadělovat také v Dobřichovicích
a dalších obcích i městech.
(pan)

nač těšit: v »patrácích« chybí klimatizace! Pokud se ale na naši trať dostanou soupravy Regio Panter či In-

ter Panter, postoupili bychom v příměstské dopravě zase o krok dále.
Na trati 172 Zadní Třebaň – Locho-

Děti s lampiony putovaly za svatým Martinem

vice dojede ze Třebaně každý pracovní den 9 spojů až do Lochovic, o
víkendech o jeden vlak méně, totéž
platí pro opačný směr. V pracovní
dny jízdní řád nabízí ještě 9 lokálních spojů Z. Třebaň – Liteň a zpět.
Jan SuP, Praha

Z našeho kraje

Za svatým Martinem se vydaly 12. 11. děti ze zadnotřebaňské málotřídky.
Na začátku průvodu si před školou zapálily lampionky, zazpívaly za doprovodu houslí Anežky Frýdlové a pod taktovkou učitelky Dominiky Šusterové.
Pak se všichni vydali po stopách stříbrných podkov a došli až k lesu nad
Zadní Třebaň, kde je přivítal sv. Martin na bílém koni. Promluvil k nim a
dokonce jim přivezl v košících svatomartinské rohlíčky. Děkujeme škole za
pěknou akci!
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Na bundu reflexní prvek, na kolo světlo!

Začalo to »správné« podzimní počasí, ranní mlhy zahalují celé údolí Berounky. V tomto období jsme pokaždé nemile překvapeni, jak přistupují rodiče školáků a někdy i zaměstnanci školy k bezpečnosti dětí při cestě do
školy. Není výjimkou, že při dozoru u přechodu pro chodce, zejména nad
prodejnou potravin COOP v Řevnicích, se z mlhy vynoří žák na neosvětleném kole nebo koloběžce a šněruje si to uprostřed silnice, aniž by jej zajímalo, zda za ním nejede nějaké auto, jehož řidič si dítěte všimne na poslední chvíli. Prosíme rodiče školáků, aby je při vypravování do školy vybavili
nějakým reflexním prvkem, v prodejně sportovních potřeb zakoupili osvětlení a osadili ho na kola i koloběžky. Také bychom chtěli požádat, ať děti
používají přilbu - tuto základní povinnost málokdo z rodičů u dětí před cestou do školy kontroluje.
Jiří DlASK, Městská policie Řevnice

Leťánek organizuje otiskování do kachlíků

Podzim se v Rodinném centru Leťánek nese v tvořivém a pohádkovém duchu. Otisky ručiček a nožiček do keramické kachličky pod vedením Lucie
Janášové a Radoslavy Vrabcové si můžete vyzkoušet 23. 11. od 8.30 do
10.30 a od 13 do 15.00 v keramické dílně ZŠ Dobřichovice. Prosinec bude
ve znamení dětských akcí. Hned 2. 12. od 15 do 17.00 nabídneme oblíbenou
Mikulášskou, tentokrát v rytmu Hejblíkovic písniček. Těšit se můžete i na
mikulášskou trojici. S rokem se Leťánek rozloučí za pomoci Jana Hrubce a
Dřevěného divadla 16. 12. od 17.00 v letovském sále U Kafků. Vánoční příběh je určen dětem od tří let.
lenka ZElEnKOVá, RC leťánek

* Přednášku Johany Hovorkové a
Pavla Šafra můžete navštívit 22. 11.
v černošickém Clubu Kino. O hoaxech, manipulacích, dezinformačních webech, řetězových e-mailech i
vlivu médií vlastněných oligarchy
budou hosté hovořit od 19.00. (vš)
* Adventní trhy se konají 1. 12. od
10.00 v areálu zámku Dobřichovice.
Malé i velké čeká bublinová show,
obří andělé či žonglérská škola. Od
17.00 začne ohňostroj.
(ak)
* Orchestr Gurmania Band, Jan
Smigmator či skupina Rebels O.K.
vystoupí na Mostovém plese 1. 12.
od 20.00 v hale Bios Dobřichovice.
Na programu je stylové předtančení
i módní přehlídka historických rób
první republiky.
(ak)
* Rozsvícení vánočního stromku se
u kaple sv. Václava ve Svinařích
koná 2. 12. Od 16.00 vystoupí děti z
MŠ Svinaře, následovat bude malý
jarmark.
(box)
* V Zadní Třebani budou vánoční
strom rozsvěcet 2. 12. od 16.30. Na
návsi vystoupí děti ze školy i školky,
zazní písně Třebasboru. Přijďte na
svařené víno, čaj i další dobroty. Něco na ochutnání může přinést každý!
Děkujeme Jaroslavu Soukupovi za
darování stromu.
(pef)
* Další díl Občanské akademie Černošice bude 3. 12. od 19.00 v místním Clubu Kino věnován tématu Jak
Rusko krade naše tajemství. Besedy
se zúčastní novinář časopisu Reflex
Ondřej Kudrna.
(vš)
* Herečka a zpěvačka Jana Vaculíková ze Svinař pořádá Vánoční koncert 6.12. od 20.00 v Klubové scéně
KD Plzeňka v Berouně.
(box)
* Kurz Vitráž Tiffany pořádá 9. 12.
od 10 do 15.00 klub U Emy Lhotka.
Cena 580 Kč, rezervace na tel.: 777
288 890.
Ema BuRgETOVá
* Stále uzavřena je kvůli výstavbě
dešťové kanalizace silnice ze Řevnic
do Zadní Třebaně. Objízdná trasa až
do 30. 11. vede přes Svinaře. (pef)
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Mateřská škola Svinaře

PŘEDPLATNÉ

přijme zaměstnance na pozici

na 1. pololetí roku 2019

kuchař/
kuchařka.

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 26/18 vyprší jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba
si ho znovu objednat. NN do června 2019 vyjdou 13x, výtisk stojí
7 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musí připočíst poštovné 14 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
273 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.

Ozdobné balení dárků nejen na Vánoce
Vaše dárky zabalíme do vašeho materiálu,
nebo si můžete vybrat z našeho.

Info na: martina.karlstejn@seznam.cz, 737 491 754
Mateřská škola Hlásná Třebaň přijme

kvalifikovanou učitelku (zástup za MD).
Nabízíme nové moderní prostředí, výchovně vzdělávací proces
s prohloubením environmentálních a pohybových činností, mladý
kolektiv. Požadujeme kvalifikaci, ochotu zapojit se do školních
projektů. V případě zájmu posílejte životopisy a motivační dopis na

email: mshlasnatreban@gmail.com

Pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr
na dobu neurčitou. Praxe v oboru výhodou.
Požadujeme spolehlivost a zodpovědnost.
Platové zařazení: Podle Nařízení vlády ČR
č. 564/2016 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů – 6. platová třída,
po zapracování osobní příplatek.
Datum nástupu: 1. 1. 2019.

Zájemci se mohou hlásit na tel: 731 771 453
nebo na e-mailu: skolka@mssvinare.cz

Vydáváme vánoční

DÁRKOVÉ POUKAZY
Co může být lepší dárek k Vánocům,
než řidičský průkaz od kvalitní autoškoly?
Bezplatné a nezávazné poradenství: Josef

SEMERÁD
tel. 603 545 666, mail: semerad@volny.cz

Autoškola Řevnice naučí Vás nejvíce!
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GIANT Winter Trans Brdy
14. ročník závodu horských kol

Lety u Prahy, 24. 11. 2018
Start ve 12.00 hodin na návsi v Letech u Prahy,
prezence na místě od 8.00 do 11.00 hodin.
Vyhlášení vítězů v 16.00 hodin.
Startovné - 500 Kč předem zaplacené, 600 Kč na místě.
Závodníci přihlášení předem s předem zaplaceným
startovným obdrží dárek.
Trať vede po brdských Hřebenech, měří 39,5 km,
převýšení činí 854 m.
V cíli bude připraven guláš, špekáčky a zabíjačkové
pochoutky řeznického mistra Šimpacha, pivo
z místního pivovaru MMX, čaj s rumem i griotkou.

Podrobné info na www.transbrdy.cz
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Cena NN mě dojala! Jsem ohromen...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Pár ocenění jsem v životě už dostal,
ale byla to většinou ocenění z mé
sportovní kariéry. Toto ocenění je jiné – nevyhrál jsem zápas, soutěž, nebylo to o tréninku... Dostal jsem ho
prostě proto, že si hodně lidí vážně
myslí, že to, co dělám, dělám asi nejspíš dobře. To mě opravdu dojalo a
dojímá vlastně stále. Proto Cenu Našich novin řadím v mém srdci mezi
ty nejvyšší.
Dostal jste neuvěřitelných a rekordních 139 preferenčních hlasů nejen
doslova z celé republiky, ale i ze zahraničí. co tomu říkáte?
Jsem opravdu ohromen, zaskočen a hlavně - velice poctěn! Všem, kdo
mi poslali hlas, děkuji! Jen opakuji
již výše zmíněné, že to je pro mě ta
největší odměna za mou dlouhodobou a dobrovolnou práci v Sokole.
co všechno máte jako starosta dobřichovického Sokola v »popisu práce«? A na co jste, co se dobřichovického volejbalu či celého Sokola
týče, nejvíce hrdý, nebo dokonce
pyšný?
Jsou dny, kdy mi přijde, že na Sokole dělám doslova vše! Jenže si pak
řeknu, že to je moje »vina«, že si to
vlastně dělám sám, protože chci mít
o všem přehled...
Jsem velice pyšný na to, jak celý
areál včetně budov začíná vzkvétat.
Zpětnou vazbou mi jsou pozitivní
ohlasy od lidí, kteří se sem vracejí.

ligy. Podařilo se nám to v roce 1998
- letos jsme oslavili neuvěřitelných
dvacet let... Ještě pořád hraji aktivně,
ale pomalu se přesouvám na lavičku
jako trenér - jak u mužů, tak i u družstva žáků, které již 3 roky vedu.
Součástí ceny NN je finanční prémie - za každý rok existence NN
jedna stokoruna. Vy jste jich letos
převzal 29. Už víte, jak s nimi naložíte? Či už jste dokonce naložil...?
Finanční prémii jsem přenechal
svým dětem, Natálce a Kryštofovi,
které »rozhodnou« (samozřejmě s
menší naší pomocí), komu, kam a na
co peníze půjdou. Každopádně jsme
se celá rodina shodli, že je zašleme
hlavně těm dětem, které to potřebují
nejvíce.
Miloslav FRÝdl

Sport po okolí

NA VRCHOLU. Jaroslav Čermák je i horolezec. Mezi jeho »zářezy« patří
také vrchol Mont Blancu.
Foto ARcHiV

Futsal Dobřichovice hledá dalšího
»blázna« z řad tatínků, který by
chtěl trénovat děti narozené 2013 a
mladší. A zároveň se připojil k současnému týmu koučů a vedl v příštím roce trénink malých nadějí. Nabízíme pohodovou partu, nečekaný
relax uprostřed prcků, dobrý pocit z
práce zdarma a radost ze sportovních úspěchů, které se samozřejmě
brzy dostaví. Pro více informací volejte na 739 452 835 nebo se přijďte
podívat 16. 12. na Tyčinkové turnaje futsalistů do dobřichovické haly
BIOS.
Jaroslav Pešice,
Dobřichovice

Dále mě velmi těší, že od doby mého
nástupu se v Sokole uklidnily velmi
napjaté vztahy mezi jednotlivými
kluby, cítím od všech podporu a součinnost. Teď je to ono - dobřichovický Sokol táhne za jeden provaz!
Jaké má starosta Sokola Dobřichovice cíle, mety?
Cíle jsou pořád stejné. Pokoušet se
shánět co nejvíce finančních prostředků, převážně z různých dotací a
grantů. Za mého působení se nám
podařilo sehnat dotace již za přibližně 15 milionů korun. Do budoucna
máme připravený plán financování,
ve kterém na prvních místech máme
kompletní rekonstrukci haly Bios,
závlahu fotbalového hřiště, opravu
fotbalových kabin a propojení celého areálu cestami, které budou určeny pro kombinaci atletika/kolečkové
brusle apod. Momentálně připravujeme projekt na přístavbu skladových prostor dobřichovické haly Bios, na ohřev teplé vody solárními panely v hlavní budově a jsme připra-
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Po návratu do III. třídy okresní fotbalové soutěže patří Ostrovanu Zadní Třebaň po podzimní části mistrovské soutěže ve čtrnáctičlenné tabulce dvanáctá příčka.
Není to žádné překvapení, protože
mužstvo nastupovalo do vyšší soutěže s vědomím, že ho s největší pravděpodobností čeká boj o záchranu,
což se také potvrdilo. Na sestupové
příčky má Ostrovan náskok 4, resp.
6 bodů. Cenná byla výhra ve Svaté,
na druhou stranu se nečekala prohra
na hřišti posledního béčka Cerhovic.
Zbytečný byl také debakl 3:7 v Loděnicích, kdy především kvůli herní
nedisciplinovanosti přišel Ostrovan
o vedení 3:2. O relativní spokojenosti by se dalo hovořit, kdyby tým
měl na kontě o čtyři body víc, takhle
je jasné, že od prvních jarních kol
bude každý zápas důležitý. Nutné je,
aby se mužstvo scházelo v dostatečném počtu, což především v závěru
podzimu nebylo bohužel pravidlem.

Futsalisté se shání
po »dalším bláznovi«

veni na každou novou dotační výzvu.
Vy sám jste stále aktivním volejbalistou. Jak dlouho už se pod vysokou sítí vyskytujete a co všechno
máte na palubovce za sebou?
Pod vysokou sítí se pohybuji již přes
30 let. Můj první kontakt s volejbalovým míčem byl na kurtech v Dobřichovicích pod vedením místního
»Sama«, který stál o mnoho let později i za tím, že jsem začal se starostováním v místním Sokole.
Mé volejbalové kroky vedly přes dorostenecké ligové soutěže až po reprezentaci. V mužské extralize jsem
hrál převážně za USK Praha, pak
následovala Příbram, Perštejn a mezi
tím strávený rok vojenské služby v
Dukle Žatec. V celé mé volejbalové
kariéře jsem ale nikde nebyl spokojen tak, jako v Dobřichovicích, odkud víceméně pocházím a kde jsem
pokaždé, když byla možnost, pomáhal v místním klubu. V roce 1995
jsme si jako tým začali pohrávat s
myšlenkou pokusit se o postup do 1.

* V posledním mistrovském zápase
podzimní části sezony remizovali
18. 11. fotbalisté FK Lety na hřišti
posledního MFK Dobříš 0:0. Na penalty pak zvítězili 3:1. Po podzimu
jsou Letovští se ziskem 16 bodů na
9. místě krajské 1. B třídy.
(mif)
* Mezinárodního turnaje starých
gard v brazilském Sao Paulu se 24.
11. zúčastní fotbalisté Ostrovanu
Zadní Třebaň. Síly změří se třemi
mužstvy brazilskými a jedním argentinským.
(mif)
* 12. ročník turnaje Junior pingpong open 2018 se bude konat 15.
12. ve Společenském domě v Zadní
Třebani. Prezence od 12.30, zápasy
od 13.00. Jaroslava ZaVadiloVá
* Vítězem šipkového turnaje, který
se konal 17. 11. v řevnické restauraci U Pošty, se stal Zdeněk Wildmann. Druhý skončil Stanislav
Štech.
Milan ZElENÝ
* Výstavba nových fotbalových
kabin v Letech pomalu spěje do
finále. „Předpokládám, že se dohodneme na oficiálním termínu otevření
kabin někdy okolo zahájení jarní sezony,“ uvedl vedoucí A-mužstva Jiří
Kárník. „Určitě pozveme naše německé partnery - RW Ailetchen, zástupce SKFS, OFS Praha-západ, obce, bývalé hráče i funkcionáře,“ dodal.
(mif)

Třebaňský Ostrovan čeká na jaře boj o záchranu
Zadnotřebaňští na podzim třikrát
zvítězili, jednou remizovali a devětkrát prohráli, při skóre 18:32. Nej-

lepším střelcem se stal Martin Suchý, který se dokázal trefit čtyřikrát.
Jiří PETŘÍŠ

JASNÉ VÍTĚZSTVÍ. Jedna ze tří podzimních výher: Ostovan Zadní Třebaň
- Doubravan Újezd 5:0.
Foto NN M. FRÝDL

