
Poberouní, Řevnice - Jednou za-
sněžilo a v dolním Poberouní na-
stalo »boží dopuštění«. Kam dřív
nevěděli hasiči ani záchranáři.
Dopravní nehody, pády na kluzkém
povrchu, interních a chirurgické pří-
hody. Takový byl »jízdní řád« řev-
nické záchranné služby v noci z 30.
listopadu na 1. prosince. Důvod?
Sněhová nadílka.
„Obě naše posádky se nezastavily,“
potvrdil ředitel záchranky Bořek Bu-
líček a ihned svá slova ilustroval vý-
čtem případů: V Řevnicích a Vše-

norech utrpěli po pádu na sněhu že-
na a muž zlomeninu dolní končetiny.
Ze Řevnic převážela posádka s léka-
řem za doprovodu policie agresivní-
ho, psychicky narušeného muže do
léčebny v pražských  Bohnicích. V
lomu Amerika se při nočním natáče-
ní filmu zranil na hlavě jeden z kas-
kadérů a byl s podezřením na otřes
mozku transportován do nemocnice.
Mezi Klíncem a Líšnicí se při havá-
rii auta zranil mladý řidič a byl také
převezen do nemocnice k podrob-
nějšímu vyšetření. 

Že práce nad hlavu měli i řevničtí
profesionální hasiči, potvrdil jeden z
nich, Pavel Vintera: „Zasahovali
jsme třeba na poli u Skuhrova, kde
se auto převrátilo přes střechu, nebo
u Letů ve směru na Rovina, kde čás-
tečně sjel do příkopu kamion s návě-
sem, zůstal v něm »viset« nakloněný
a hrozilo, že se převrhne.“ Hasiči z
neprůjezdné silnice odkláněli dopra-
vu a přivolali své profesionální kole-
gy z Berouna s druhým vyprošťova-
cím vozem - jeden na těžký kamion
nestačil. Miloslav FRÝDL

V tomto čísle Našich novin
* Na Mikuláše stáli frontu - strana 2
* Občanství pro kastelána - strana 7

Rio de Janeiro, Zadní Třebaň -
Jdeme na hotel. Ukradli mi kalhoty
s kreditkou, musím  ji zablokovat...
Je středa 28. listopadu, 13.50, bra-
zilského času. Za deset minut má-
me odjíždět na mezinárodní letiš-
tě Galeão v Rio de Janeiru. V
18.10 startuje »naše« letadlo směr
Lisabon, resp. Praha. Zprávu,
která mi právě přistála v mobilu,
vyťukal Ondra Nováček, toho ča-
su chvátající z proslulé pláže Co-
pacabana směr recepce hotelu
Astoria. Musí zablokovat kredit-
ku. Důvod už znáte.
Asi jsme si poslední chvíle strávené

v Rio de Janeiru představovali ji-
nak. Na druhou stranu (a s mírnou
nadsázkou řečeno) teprve po této
příhodě můžeme s čistým svědo-
mím říci, že jsme v Brazílii zažili
úplně »všechno«. Jednou se tím
Ondra Nováček určitě bude chlubit:
Okradli mě na Copacabana!
Kde se vzala staropražská kapela
Třehusk v největším ze států Jižní
Ameriky? Pozvali nás sem krajané,
abychom spolu s nimi, přibližně 10
tisíc kilometrů od vlasti, oslavili sté
narozeniny Československa. Tedy,
přesněji, abychom jim na oslavách
zahráli. (Dokončení na straně 3)

NA TRZÍCH. Na adventních trzích v Řevnicích bylo k mání i keramické zboží. Foto Pavla NOVÁČKOVÁ

NA PLÁŽI. Třehusk v brazilském
Rio de Janeiru, na věhlasné pláži
Copacabana.             Foto ARCHIV

Sníh způsobil »boží dopuštění«
ZÁCHRANÁŘI VOZILI »ZLOMENINY«, HASIČI VYTAHOVALI AUTA Z PŘÍKOPŮ

10. prosince 2018 - 25 (739) Cena výtisku 7 Kč

Do podhradí dorazila
císařovna Eliška

Třehusk v Brazílii: Dojatí krajané, ukradené kalhoty... Úřady jsou arogantní,
stěžuje si starostka
Zadní Třebaň - O tři neděle byla
prodloužena uzávěra silnice mezi
Zadní Třebaní a Řevnicemi. Firma,
která měla práce ukončit do 30. 11.,
nestíhá a vyjednala si prodloužení
uzavírky, která Zadnotřebaňanům
velmi komplikuje život, do 20. 12.
„Je to bezohledné, používají lidi ja-
ko rukojmí,“ uvedla starostka Zadní
Třebaně Markéta Simanová, která
poslala stížnost na prodloužení uzá-
věry investorovi, stavebnímu úřadu
i stavební firmě. „Nereagoval nikdo,
arogance je stejná, jako obvykle,“
dodala. (Viz strana 12) (mif)

Náruč lákala na bazar
Řevnice - Překvapivě na sněhu byly
Adventní trhy, které se první prosin-
cový den konaly v Řevnicích. Dal-
ším překvapením pro některé bylo
přemístění stánků na klidnější Pa-
lackého náměstí. 
Rozjezd kolem deváté ranní byl
vlažný, nicméně postupně se prost-
ranství mezi stánky, v nichž byly k
mání dárky a dekorace, zaplňoval.
Skauti tradičně na kamnech smažili
placky, nabízeli perníčky a pečivo -
jejich prodejem se jim podařilo zís-
kat peníze pro děti z »děcáku«. Stá-
nek s vlastnoručně vyráběnými vá-
nočními dekoracemi tu měli i řev-
ničtí školáci.   (Dokončení na straně 2)

Magdaléna Fejfarová 
se stala mistryní světa 
Quito, Vinařice - Fantastického ús-
pěchu dosáhla jedenadvacetiletá zá-
vodnice bikiny fitness Magdaléna
Fejfarová z Vinařic. V ekvádorském 
Quitu se stala juniorskou mistryní
světa!
„Moje pocity z vítězství jsou nepo-
psatelné,“ uvedla po triumfu Fejfa-
rová. „Tolikrát předtím jsem si
představovala, jak pro mě hraje čes-
ká hymna, že na ten moment, kdy se
mi to splnilo, nikdy nezapomenu.
Užila jsem si to opravdu maximálně
a cítila jsem ohromnou pýchu,“ do-
dala závodnice startující v kategorii
bikiny fitness juniorek od 22 do 23
let. 
Juniorského mistrovství se v hlav-
ním městě Ekvádoru na začátku
prosince zúčastnili tři čeští repre-
zentanti. Kromě zlata Fejfarové
vybojovala ještě Aneta Šmídlová
bronzovou medaili v bikiny fitness
juniorek od 16 do 19 let. Dominik
Mašek skončil v kategorii physique
juniorů od 16 do 21 let šestý.    (mif) 
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Na Mikuláše se stála fronta
ŘEVNICKÉ DĚTI SE TĚŠILY Z NADÍLKY VE ŠKOLE I V LESNÍM DIVADLE

Řevnice - Pro některé doslova
dechberoucí fronta se stála první
prosincovou sobotu na vyhlášený
Pochod za Mikulášem. Kdo se
chtěl se svatým mužem, anděly a
čerty ten večer sejít v řevnickém
Lesním divadle, musel se tak tro-
chu obrnit trpělivostí. Ale stálo to
za to!
Pochod tradičně uspořádal Mladý
hlas Řevnic. Začínal na Palackého
náměstí, kde se mnoho desítek dětí,
místních i přespolních, nejprve zare-
gistrovalo a obdrželo soutěžní kar-
tičku. Pak už jen stačilo úspěšně pro-
jít všemi zastaveními, poklábosit s

čerty, nebát se čarodějnic ani jejich
pavoučích sítí natažených přes lávku
v Havlíčkových sadech. Za asistence
městské policie přejít hlavní silnici a
stoupat potemnělým lesem k divad-
lu. Proplížit se pod dalšími dvěma
monstry a pak už vkročit do hlediště.
Cesta za svatým mužem sedícím ve
svítícím křesle vedla ještě přes pe-
kelnou hlídku. Za to vše pak násle-
dovala veliká odměna: setkání s Mi-
kulášem a vlídnými anděly, z nichž
jeden vlastnoručně capartům pode-
pisoval pamětní list. Kdo zdárně ab-
solvoval všechna zastavení, mohl
účastnický lístek vyměnit za buřta a

společně s dalšími si jej hned na
místě opéci.  Pavla NOVÁČKOVÁ

Hodní školáci

Stejně jako všude jinde, i v řevnické
základní škole se 5. prosince pohy-
bovali Svatý Mikuláš, andělé a sa-
mozřejmě také čerti. Protože jsme
ale byli celý rok hodní, nikomu se
nic zlého nestalo - tedy až na pár
černých šmouh. Všichni jsme pak
dostali drobnou sladkou odměnu.
Užili jsme si spoustu zábavy a větši-
na z nás se těší, že se uvidíme zase
příští rok. Marta ŠPLíCHALOVÁ, 

zŠ Řevnice

Náruč lákala na bazar
(Dokončení ze strany 1)
Nechyběly ani dobroty Náruče, kte-
rá ve stejný čas lákala (a to nejen dá-
my) na dobročinný bazar v Modrém
domečku. Ochutnat se daly paštiky,
sýry, klobásy, ale i výtečné alsaské
svařené víno, a nebo hovězí Bour-
guignon v restauraci Kůlna. Kdo
chtěl pohladit duši, mohl se zapo-
slouchat do laskavých koled v podá-
ní Barbory Valentové a Veroniky
Sluka, před nimi zahráli The Vil-
lains, zkušení beatníci a rockeři. Fi-
nále patřilo uskupení, které si říká
Los Fotros. Ve složení Jan Flemr,
Pavel Brenner, Ondřej Nováček a
Petr Sklenka rozproudili všechny,
kteří na náměstí po poledni ještě
zůstali. (pan)

Mikulášsku nadílku uspořádali 4.
prosince v Hlásné Třebani místní so-
kolové. Sokolovna se zcela zapnila,
z čehož jsme měli všichni obrovskou

radost. Vše bylo již připraveno, lavi-
ce, židle a hlavně pod podiem žíněn-
ky - na těch děti pěkně řádily. Pří-

tomné přivítal starosta Sokola Vladi-
mír Kunc, pak děvčata ze Sokola co-
by »čertice« předvedla opravdu čer-

tovský tanec. Najednou na pódium
vtrhli čerti, anděl i Mikuláš. Vše
ztichlo, dokonce se někde i ozýval
pláč. Čerti nejdříve vyvolávali zlo-
bidla. Děti postupně chodily na je-
viště, slibovaly čertům vše, co po
nich chtěli, říkaly i básničky a ně-
které děti i zpívaly. Pak každý dostal
malý dáreček. 
Velmi jsem se pobavila s malým
Honzou Snopkem. Slíbil vše, co mo-
hl, odříkal básničku, na nic nečekal,
vrhl se ke koši, sebral si balíček a šu-
pajdil z pódia. Čert ho odchytil s tím,
že mu balíček předá Mikuláš. Hon-
zík na to, že je to přeci jedno, když
už ho má! Ten se fakt ve světě ne-
ztratí. Pak chodil čert sokolovnou a
rozdával za básničku všem ostatním
dětem nadílku. Byla to velmi dobře
zorganizovaná akce, všichni jsme si
to užili. Díky pořadatelům za per-
fektní přípravu.    Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Pekelné i nebeské postavy v řevnické škole a anděl podepisující pamětní listy v Lesním divadle.              Foto Marta ŠPLÍCHALOVÁ a Pavla NOVÁČKOVÁ

Honza na nic nečekal, popadl balíček a šupajdil z pódia

Ani zadnotřebaňská málotřídka ne-
zůstala 5. 12. bez návštěvy svaté tro-
jice. Čekání na Mikuláše, čerta a
anděla si děti zkrátily představením
cvičených králíků, které chová ředi-
telka Tereza Macourková. Kromě
ovoce dostaly školkové i školní děti
balíček sladkostí. Všichni se vyzpo-
vídali ze svých hříchů a slíbili, že se
polepší tam, kde je to potřeba. .
Mikulášské nadílce předcházel výlet
do Karlštejna - 4. 12. se vydali prv-
ňáčci i druháčci na Čertovské puto-
vání. Zde měly některé děti na mále,
nakonec ale to s pekelníky nějak
usmlouvaly a přijely zpět do školy v
plném počtu. (pef) 

Foto Martina LÁZNIČKOVÁ

Čekání zkrátili králíci

Malé čertice na Mikulášské nadílce v Hlásné Třebani. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Dětská lidová muzika Notičky se po roce vrá-
tila do pražského kostela Šimona a Judy. Ad-
ventní koncert nazvaný Vánotičky, který se tu
konal 1. prosince, měl krásnou atmosféru a
byl pohlazením na duši v uspěchané době.
Notičky uvedly  známé i méně známe koledy v
originálních úpravách. Zazněl také výběr li-
dových písní z dvacetileté historie souboru.
Notičky si za svůj výkon vystoužily aplaus ve-
stoje. Poděkování za krásný zážitek patří ne-
jen dětem, ale též vedoucím souboru Lence
Kolářové, Pavlínce Petrové a Marušce Bren-
nerové. Notičky se sejdou před Vánocemi ješ-
tě jednou - 16. prosince je od 17 hodin čeká
koncert na zámku ve Svinařích. 

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
Foto Vladislav SKALA

Notičky se »u Šimona a Judy« dočkaly potlesku vestoje



Strana 3, REPORTÁŽ Naše noviny 25/18

Třehusk v Brazílii, dojatí krajané...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

A zároveň jim, samozřejmě, »sta-
rou« vlast prostřednictvím písniček
připomněli. A to hned dvakrát – v
Sao Paulu i v Riu de Janeiru. 
Přípravy zabraly měsíce. Vybrat a
obstarat ty zaručeně nejsprávnější a
pokud možno co nejlevnější letenky,
vymyslet a zajistit přepravu hudeb-
ních nástrojů, koordinovat vystoupe-
ní, přesuny, ubytování, program, do-
mluvit spolupráci generálního kon-
zulátu v Sao Paulu, záštitu středo-
české hejtmanky, propagační před-
měty, prezenty pro krajany…
Z Prahy jsme odlétali 21. 11. po po-
ledni a po naprosto skvěle navazují-
cím přestupu v Lisabonu (díky, No-
váčkovi!) dosedli hodinu po půlnoci
následujícího dne na letišti v Sao
Paulu. Let přes Atlantik byl celkem
klidný, turbulence při vletu nad jiho-
americký kontinent většina z nás za-
spala. Na letišti už nás čekal manžel
generální konzulky Jan Havrlík, aby
nás přepravil do hotelu, v němž jsme
měli strávit zbytek noci. Honza (sho-
dou neuvěřitelných náhod bratranec
Ondřeje Masnera z Řevnic) nám dě-
lal společnost prakticky po celou do-
bu našeho pobytu v Sao Paulu a jeho
pomoc, stejně jako pomoc jeho man-
želky Pavly, byla naprosto nedoceni-
telná. Generální konzulát se nám po-
staral o veškerou dopravu po dvaa-
dvacetimilionové megapoli, zajistil
všechny tři hotely, které jsme během
týdenního pobytu v Brazílii vystří-
dali, zorganizoval prohlídku části
města, poskytl spoustu praktických
rad (včetně té, ať si dáme v Riu po-
zor na zloděje…) a jako třešničku na
dortu nás pozval na opulentní »roz-
lučkovou« večeři ve stylové brazil-
ské restauraci. Díky, Havrlíkovi!
Krajanům v Sao Paulu jsme hráli v
sobotu 24. 11. V hotelu jsme nechali
část rekvizit, někteří z nás i část kos-
týmu, ale jinak to dopadlo skvěle.
Skvěle! Posluchači byli námi serví-
rovanými českými lidovkami i staro-
pražskými kuplety doslova nadšení a
– dojatí. Museli jsme přidávat a pak
ještě hrát na přání: Ta naše písnička
česká, Hospůdko, hospůdko malá,
Čechy krásné, Čechy mé… Násled-
né rozhovory s našinci dojaly pro
změnu zase nás. Nejvíc asi »přizná-
ní« nejstarší účastnice, dvaadevade-
sátileté Heleny Hrdličkové, že se
před svým poválečným odjezdem do

Jižní Ameriky jezdila dlouhé roky
koupat do Berounky – v Zadní
Třebani…
Loučení bylo těžké pro všechny, ale

nedalo se svítit. Týž večer nás čeka-
lo ještě vystoupení v luxusním  spor-
tovním klubu pro účastníky fotbalo-
vého turnaje veteránů. Jedním ze
čtyř mužstev byla Stará garda Ostro-
vanu Zadní Třebaň, takže jsme se i v
tomto případě cítili v Sao Paulu jako

doma. Brazilce rozdováděly meziná-
rodní hity typu Svatí pochodují či
Blueberry Hill, Čechy zase všeobec-
ně známé »liduše«. A kustod třebaň-

ské výpravy, starosta Svinař Vladi-
mír Roztočil, si s námi v daleké cizi-
ně střihnul Svinařskej zámek…
Asociaci Čechů a Slováků v Riu
mají »na povel« dvě temperamentní
Evy - Holzová a Gardiny. Koncert na
jimi organizovaném oficiálním »na-
rozeninovém koktejlu«, na který mě-
lo přístup pouze několik desítek jme-
novitě pozvaných, dopadl podobně,
jako ten v Sao Paulu: Skvěle! Závě-
rečnou Vejvodovu písničku Škoda
lásky si s námi zazpívali skoro

všichni, včetně evidentně pohnuté
generální konzulky Pavly Havrlíko-
vé a jejího manžela Honzy. Ochutna-
li jsme úžasný český guláš (vařený
krajankou, jež se i s rodinou do Bra-
zílie přestěhovala ze středočeské
Rudné) i slovenské jednohubky, za-
pili je moravskou slivovicí, beche-
rovkou a brazilským pivem s poetic-
kým českým názvem Pivečko. Na
závěr jsme se s rozjuchaným obe-
censtvem hromadně vyfotografovali,
předali si dárky a slíbili si, že třeba
zase někdy...
Se zadnotřebaňskými fotbalisty jsme
se znovu potkali i v Riu. Nejdřív ve-
čer v hospodě - kde také jinde, že...?
- druhý den jsme pak společně pod-
nikli cestu metrem a autobusem
směr Ježíš Kristus. Na lanovku k vr-
cholu už nedošlo, známá socha, je-
den ze symbolů města, tonula v hus-
tých mracích. Takže jsme to vzdali a
šli sebou plácnout na prosluněnou
Copacabana. To jsme si zopakovali i
v den odjezdu, hned poté, co jsme
úspěšně zvládli další z městských
symbolů, skalnatou vyhlídku Cukro-
vá homole na okraji mořské zátoky.
Esemeskou jsem tuhle reportáž začí-
nal, esemeskou ji končím. Je od zmí-
něné Evy Holzové a přišla krátce po
té od Ondry Nováčka: Trehusk zdra-
vime! Uz jste asi na ceste na letiste.
Chceme jeste jednou moc podekovat
za senzacni vystoupeni. Byli jste sk-
veli a vsem se to moc libilo! Prejeme
stastnou cestu a jiste se nevidime na-
posled... Miloslav FRÝDL

V RIU. Třehusk na slavné pláži Copacabana.         Foto ARCHIV a NN M. FRÝDL

... a jeden z fantastických výhledů z ní.     Foto NN M. FRÝDL
SMĚR HOMOLE. Cesta lanovkou na populární Cukrovou homoli, vysokou
skálu v moři nad Rio de Janeirem...     

NA PAMÁTKU. S krajany po vystoupení v Rio de Janeiru.      Foto ARCHIV
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Vrcholem večera byla módní přehlídka
OBLÍBENÝ DOBŘICHOVICKÝ MOSTOVÝ PLES SE LETOS NESL V DUCHU DOBY PRVNÍ REPUBLIKY

První prosincová sobota patřila v
Dobřichovicích Adventním trhům,
které vyvrcholily tradičním ohňost-
rojem, a plesu, jehož program byl
zaměřený na dobu první republiky.
Mnoho tanečníků si dalo záležet na
výběru stylových šatů i doplňků. Bě-
hem večera nechybělo stylové před-
tančení, po němž následovalo promí-
tání pětiminutového filmu z dobři-
chovických oslav 100 let republiky.
Zhlédli jsme příjezd presidenta T. G.
Masaryka i členů tehdejší vlády.
Film byl komentovaný Petrem Krá-
lem, moderátorem ČRo Radiožur-
nál. K tanci hrála skupina Gurmania
Band, kterou ve druhé polovině ve-

čera doprovodil vynikající swingový
zpěvák Jan Smigmátor. Obdivuhod-

ným sportovním výkonem nás ohro-
mily Rebels O.K., mladé mistryně

světa v disciplíně skákání přes šviha-
dla. Vrcholem večera byla módní
přehlídka kostýmů sběratelky histo-
rických oděvů V. Dobiášové. Viděli
jsme i unikátní doplňky, které nosily
Nataša Gollová či Adina Mandlová.
Ples se díky pestrému programu vě-
novanému stému výročí vzniku Čes-
koslovenska stal zřejmě nejvydaře-
nějším v historii dobřichovických
plesů a budeme na něj dlouho vzpo-
mínat.            Andrea KUDRNOVÁ,

Dobřichovice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
12. 12. 20.00 TINA A VORE
15. 12. 13.45, 22. 12. 17.30 ČERTÍ BRKO
15. 12. 15.30 SPIDER-MAN: PARALELNÍ
SVĚTY
15. 12. 17.30 AQUAMAN
15. 12. 20.00 ZRODILA SE HVĚZDA
19. 12. 20.00 DNY V QUIBERONU
21. 12. 17.30 VÁNOCE A SPOL.
21. 12. a 22. 12. 20.00 (So 15.30) MARY
POPPINS SE VRACÍ
22. 12. 13.45 ASTERIX
22. 12. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
11. 12. 17.30 TEN, KDO TĚ MILOVAL
11. 12. 20.00 ZÁHADA V SILVE LAKE
12. 12. 17.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
12. 12. a 22. 12. 20.00 BOHEMIAN
RHAPSODY
12. 12., 17. 12., 19. 12. 13.45 PAT A MAT
ZNOVU V AKCI
13. 12. 15.30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI
ŘÍŠE
13. 12., 15. 12., 18. 12., 22. 12. 17.30 (So
20.00, Čt 18.30) AQUAMAN
14. 12. 17.00 SPOLU JSME SILNĚJŠÍ
14. 12. a 19. 12. 20.00 (St 17.30)
SMRTELNÉ STROJE (v Pá 3D)
15. 12., 22. 12., 23. 12. 15.30 SPIDER-
MAN: PARALELNÍ SVĚTY (v Ne 3D)
15. a 19. 12. 17.30 (St 20.00) DOKTOR
MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
16. 12. 15.30 ČERTÍ BRKO
16. 12. a 21. 12. 18.30 (Pá 20.00) FAN-
TASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWAL-
DOVY ZLOČINY
17. 12. a 23. 12. 17.30 (Ne 18.30) VÁ-
NOCE A SPOL.
17. 12. 20.00 NA CHESILSKÉ PLÁŽI
18. 12. 20.00 VE SPÁRECH ĎÁBLA
20. a 25. 12. 18.30 (Út 17.30) BUMBLEBEE
21. 12. 17.30 MARY POPPINS SE
VRACÍ

KINO RADOTÍN
11. 12. 17.30 DOKTOR MARTIN: ZÁ-
HADA V BESKYDECH
11. 12. 20.00 NA CHESILSKÉ PLÁŽI
12. 12. 10.00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
12. 12. 17.30 KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
12. 12. 20.00 BLACK SABBATH: THE
END OF THE END
13. 12., 15. 12., 18. 12. 17.30 (So 20.00)
VÁNOCE A SPOL.
13. 12. a 15. 12. 20.00 (So 17.30) SPI-
DER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 
14. 12. 17.30 DILLI V PAŘÍŽI
14. 12. a 19. 12. 20.00 (St 17.30) AQUA-
MAN (ve St 3D)
15. 12. 16.00 GORDON A PADDY
16. 12. 16.00 LOUSKÁČEK
18. 12. 20.00 ÚTĚK
19. 12. 20.00 KINO NASLEPO
20. - 21. 12. 17.30 ASTERIX A TAJEM-
STVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
20. 12. 20.00 MARY POPPINS SE
VRACÍ
21. 12. 16.00 MIMI A LÍZA: ZÁHADA
VÁNOČNÍHO SVĚTLA

PŘEDVÁLEČNÉ MODELY. Návštěvníci dobřichovického plesu se dočkali
také přehlídky prvorepublikových kostýmů. Foto Hynek MORAVEC

Senioři se budou bavit na vlastním bále
Tradiční ples pro seniory a jejich
přátele pořádá Středisko pro volný
čas (SVČ) ve Všenorech. Ples je
součástí aktivizující práce, kterou
organizuje SVČ částečně ve své re-
žii, zčásti s podporou obce. Třetí
ročník plesu se koná v sále restaura-
ce Na Kovárně 14. 12. od 18 hodin.
Hlavní náplní aktivizace a komunit-
ní práce se seniory je od roku 2012
Akademie pro seniory. Před pěti lety
na ni navázalo »zpívání tří genera-
cí«, které se opakuje několikrát do

roka. Pro seniory a s nimi pořádá
SVČ divadelní představení a kon-
certy. Senioři tvoří základ návštěv-
nosti většiny kulturních a vzděláva-
cích akcí, které se ve Všenorech ko-
nají. Poděkovat jim za to všichni
můžeme tím, že přijdeme na »je-
jich« ples. Předtančení připraví klub
sportovního tance Silueta Praha, k
tanci i poslechu hraje skupina Smeč.
Program nabízí tombolu i nejedno
překvapení.              Petr KOUbEK, 

lektor SVČ Všenory

Tipy NN
* Zpěvák a bluesový písničkář Ge-
rald Clark z Johannesburku vystou-
pí s českými muzikanty Jiřím Mar-
šíčkem, Matějem Černým a Tomá-
šem Hobzekem 12. 12. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Robert Křesťan a Druhá tráva
koncertují 13. 12. od 20.00 v sále
České  pojišťovny Beroun.       (mik)
* Koncert revival skupiny Echoes
of Pink Floyd s projekcí obrazů čeká
zájemce 14. 12. od 20.00 v černo-
čickém Clubu Kino. (vš)
* Dámská vokální skupina Cabinet
zapěje 15. 12. od 18.00 v kapli sv.
Judy Tadeáše Dobřichovice.       (ak)
* Kapela The Blue Moon hraje na
Sokolském plese, který se koná 15.
12. od 19.30 v sále U Kafků v Le-
tech. Ples bude ve znamení oslav
100. výročí vzniku ČSR, proto
přijďte oblečeni ve stylu 20. a 30.
let! Vstupné 250/200 Kč.             (pv)
* Předvánoční koncert černošicko-
balkánské skupiny Timudej pohybu-
jící se na pomezí taneční world mu-
sic, electroswingu, popu, rocku i
samby se uskuteční 15. 12. od 20.00
v černošickém Clubu Kino.         (vš)
* Adventní setkání seniorů se spo-
lečným zpíváním u sklenky vína i cu-
kroví hostí 16. 12. od 15.00 sál Ze-
lený ostrov v Dobřichovicích.    (ak)
* Předvánoční posezení se koná
16. 12. od 16.00 ve Společenském
domě Zadní Třebaň. Vystoupí děti z
místní školy i školky a pěvecký Tře-
basbor. (pef)
* Dětské pěvecké sbory Hlásek i
Mifun, Sbor učitelů a přátel školy
BezHlásek a sbormistr Jiří Polívka
vystoupí za doprovodu profesionál-
ních muzikantů 16. 12. od 19.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Pavel Nechvíle a jeho kolegové z
České filharmonie zahrají díla Mo-
zarta, Haydna, Vivaldiho a Griega -
na Předvánočním koncertě 16. 12.
od 19.30 v Sále Vladimíra Holana
ve Všenorech. (sah)
* Skupiny Odečet plynu a Klagen-
furt koncertují 20. 12. od 19.30. v
černošickém Clubu Kino.  (vš)
* Fotografie Alfreda Šupíka - Hle-
dání duše krajiny a srdce měst jsou v
zámku Dobřichovice vystaveny do
20. 12.           Andrea KUDRNOVÁ
* Vánoční posezení pořádá 22. 12.
od 18.00 klub U Emy Lhotka.     (eb)
* Malířka Iva Fialová, 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 dobřichovic-
ké Galerii Bím vidět do 5. 1.       (ak)
* Výstava obrázků výtvarnice Lucie
Suché je pod názvem Andělská noc
do 6. 1. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.         Vlastimil KERL

První svíčku zapálil v Zámečku starosta

Radůza se v březnu vrátí do řevnického kina
Řevnice - Cyklus koncertů pořádaných v řevnickém kině Lucií Kukulovou
úspěšně završilo v listopadu vystoupení Ondřeje Rumla. Další hudební akce
chystá pořadatelka na příští rok. 
„Bude-li nadále zájem, a tímto prosím o zpětnou vazbu, pro příští rok chys-
tám dalších 10 koncertů,“ potvrdila Lucie Kukulová. Poslední lednový den
zahájí nový cyklus Wind Quintet s hercem Janem Čenským, v únoru by
měla do kina zavítat kapela  -123minut nebo JazzQ Martina Kratochvíla. V
březnu by se pro velký úspěch měla vrátit Radůza, na duben se chystají té-
měř místní SKETY. Vstupenky na Wind Q, Radůzu a Skety už jsou v před-
prodeji. „V září se moc těším na úžasný projekt PLANETY, dále jednám s
Karlem Plíhalem a ráda bych pozvala MIG 21, Zuzanu Dumkovou, Prime
Time Voice a Lanugo,“ vyjmenovala Lucie. (pan)

První svíčku na adventním věnci zapálil starosta Řevnic Tomáš Smrčka v
sále místního Zámečku v neděli 2. prosince. Přítomné kromě ryvhtáře po-
zdravila ředitelka ZUŠ Ivana Junková. O kulturní program se postarali
žáci »zušky« Anna Pawlicová, Tereza Petrová, Kamila Kolářová, Magda
Routová,  Tereza Sokolová, Ema Pavlová, Vojtěch Brener, Tomáš Němeček
a další. (pef) Foto Pavla PETROVÁ
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Všeradův kurýr

Po roce jsou tu zase Vánoce. A jejich
symbolem je vánoční stromek. Také
ve Všeradicích je již zakořeněná tra-
dice rozsvěcení stromečku. 
I letos jsme dostali stromeček darem
od místních - tentokrát stromek da-
rovala paní Špiritová a paní Špalko-
vá. Za toto jim děkuji. Zdobení se
uskutečnilo v sobotu 8. prosince rá-
no, účast byla obrovská a stejně tak
obrovský byl i zápal pro práci. Přes
silný vítr se vše podařilo. 
V 17 hodin mělo vše nastat, odpočí-
tání a rozsvícení stromku,. Ovšem
po vzoru Prahy to na první dobrou

nevyšlo, naštěstí díky pomoci zúča-
stněných se vše podařilo opravit a
rozsvícení se nakonec povedlo.
Tradičně u stromečku zazpívaly dě-
tičky ze školky. K tomu se se zpě-
vem koled přidali dospělí a vánoční
atmosféra byla dokonalá: vůně cuk-
roví, co přinesli spoluobčané na
ochutnávku, svařák a klid a pohoda. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili, kte-
rých byl opravdu velký počet a tak-
též děkuji všem za pomoc se zdobe-
ním. Mockrát děkuji!
Všem přeji krásný a poklidný ad-
ventní čas. Zapomeňte na starosti a
strasti, buďte pokud možno v klidu,
v pohodě a užívejte si krásné chvíle
strávené s rodinou a blízkými. 

Text a foto Martin KUNC, 
starosta Všeradic

Poprvé to nevyšlo - po vzoru Prahy
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA BYLA NA NÁVSI DOKONALÁ: CUKROVÍ, SVAŘÁK, POHODA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 25/2018 (268)

U STROMKU. Vystoupení tmaňských Světlušek při rozsvěcení stromku ve dvoře Všerad. Foto NN M. FRÝDL

Rozsvícení stromku
odpočítali caparti
Jak je každoroční tradicí, i letos se
rozsvítil velký vánoční strom ve
všeradickém dvoře Všerad. Slav-
nostní akce se uskutečnila vpodve-
čer první prosincové soboty. Zahájil
ji majitel dvora, který také spolu s
dětmi z místní mateřské školy první
rozsvícení stromečku odpočítal. Ca-
parti pak zazpívali několik vánoč-
ních písniček. Sváteční melodie
(nejen) ze staré Prahy zahrála a zaz-
pívala kapela Třehusk. Koho neod-
radila zima a zahřál se svařákem či
čajem, zhlédl i krásné vystoupení
dětské skupiny Světlušky z Tmaně.
Děkujeme všem, kteří spolu s námi
zahájili adventní čas. Ve středu 26.
12. se ve dvoře Všerad bude od
13.00 konat Vánoční turnaj v mini-
golfu. Všichni jste srdečně zváni.

Lenka STIBALOVÁ, Všeradice

Rozpočet máme vyrovnaný
Vážení spoluobčané Všeradic! Rád bych vás
opět informoval o aktuálním dění v obci.
Připravujeme se zastupitelstvem zrušení mí-
stní vyhlášky o nákupu pytlů na plasty a za-
vedení kontejnerů na plasty. Zároveň je toto
první vlaštovkou ve věci řešení nakládání s
odpady. V tomto směru jsme podnikli i první
kroky k vybudování sběrného místa a sbírá-
me podklady pro jeho zřízení.
Dále jsme se se zastupiteli dohodli na roz-
počtu obce na rok 2019. Je sestaven jako
vyrovnaný a pevně věřím, že toho i dosáh-
neme. V rozpočtu na rok 2019 není počítáno
s velkou investiční akcí, spíše je zaměřen na
zpracování podkladů pro investiční akce
budoucí.
Budu se opakovat, ale chtěl bych poděkovat
všem spoluobčanům za pomoc s akcí roz-
svěcení vánočního stromku. Aktivně se za-
pojilo mnoho spoluobčanů a zastupitelů -
všem vám moc děkuji. 
Na závěr bych vám chtěl popřát příjemně
strávený adventní čas, abyste si odpočinuli
od všeho shonu a starostí, které se za celý
rok vyskytují a v očekávání Vánoc prožili
příjemné chvíle se svými rodinami a blízký-
mi. Martin KUNC, starosta Všeradic

Ženich oblékl zelenou kamizolu, nevěsta bílé šaty
Dne 24. listopadu se mi dosta-
lo pocty - byl jsem pozván na
oslavu výročí zlaté svatby pa-
na Aloise Zimy a paní Marce-
ly Zimové. 
Do poslední chvíle jsem ov-
šem netušil, že o mé přítom-
nosti ani jeden z nich neví. O
to hezčí obřad obnovení man-
želského slibu byl. Pan Zima
oblékl zelenou mysliveckou
kamizolu, paní Zimová zářivě
bílé šaty. Toto je zlatá svatba,
oslava padesáti let společné-
ho života, za který toho spou-
stu zažili. Přestože se oslava
konala pouze v kruhu rodin-
ném, lidí na ní bylo opravdu
hodně - vždyť také manželé

Zimovi přivedli na svět tři
syny a na zlaté svatbě samo-
zřejmě nechyběly ani jejich
děti, tedy vnoučata a pra-
vnoučata. Pan a paní Zimovi
jsou důkazem toho, že manžel-
ství je svazek do konce života.
Pevně věřím, že dlouho ještě
na tomto světě budou a my jim
budeme moci popřát mnoho
štěstí a radosti k diamantové a
následně k nebeské svatbě. 
Za obec Všeradice Vám, pane
a paní Zimovi, přeji hodně
štěstí a zdraví do dalších let
společného života.   
Martin KUNC, starosta 

Všeradic
Foto Martin ZIMA

Malí fotbalisté ukončili
»venkovní« sezonu
»Venkovní« sezonu ukončily obě
fotbalové přípravky FK Všeradice
turnajem partnerských klubů SK Sla-
via Praha. Kluci ze starší přípravky
první zápas prospali, v těch dalších
pak se snažili o kombinační hru a
předvedli hodně individuálních do-
vedností. Bohužel k zisku hezkého
výsledku nás nepodržela hra bran-
kářů. Ani útočníci svými »pár« stře-
lami na branku moc neoslnili. 
Mladší přípravka v tréninkovém
centru v Horních Měcholupech  na-
razila na kvalitní pražské kluby. „Až
na první zápas, kdy jsme byli myš-
lenkami ještě v šatně, jsme sehráli
skvělé zápasy,“ uvedl trenér Standa
Šebek a tím, že hodně malých Vše-
raďáků omarodilo. „Hráli jsme bez
střídání v sestavě Michal Simandl -
Jonáš Lisý, Adam Simandl - Tomáš
Jančík, Marek Jančík. Kluci to ale
zvládli skvěle a turnaj jsme si určitě
užili,“ dodal. (box)
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Veselé dudácké 

Zimohraní

14. 12. v 17:00 

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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První oslava Karlštejnského královského adventu
se konala v neděli 2. prosince. I letos ji svoji pří-
tomností ozdobila choť Otce vlasti, Karla IV.,
císařovna Eliška.
Program začal ve 13 hodin vystoupením hudební
skupiny Čenkomor. Pršelo a pršelo, přesto si už
první diváci s deštníky cestu na náměstí našli. S
Čenkomorem si mohli zazpívat koledy a vánoční
písničky, s uskupením Ajeto, které k nám dorazi-
lo z Prahy, zase pohádkové skladby. Velmi pěkné
vystoupení. Pak se na prostranství před pódiem
vyřítili šermíři a šermířky z černošické skupiny
Alotrium. Lidé museli ustupovat do povzdálí, ne-
boť hoši s meči, kordy, halapartnami a dalším
»nádobíčkem« pěkně řídili - skákali, váleli se po
zemi a hlavně u toho děsně řvali. Paráda, hlavně
pro otrlé nátury a - samozřejmě - pro děti. 
Kolem půl třetí nastoupila domácí country kapela
Kapičky a rozjela to se svým standardním reper-
toárem. Dostalo se také na vánoční písničky -

jednu jsem si s nimi dokonce zazpívala i já.
Premiéru si na karlštejnském adventu letos odby-
la zdejší škola i školka Dvůr Sofie - za roztomilé
vystoupení sklidila velký potlesk. 
Okolo  čtvrté hodiny nastoupila na podium staro-
pražská kapela Třehusk, jejíž kapelník Milda Frý-
dl nás celým  odpolednem  provázel. Stále pršelo,
ale náměstí se kupodivu docela zaplnilo a spousta
diváků si s Třehuskem zpívala jako o život.  V
programu byla uvedena též muzikálová zpěvačka
Michaela Nosková, kterou jsme netrpělivě vyhlí-
želi. Bohužel se nedostavila, tak snad příště! 
Pak nastal ten dlouho očekávaný moment: za zvu-
ků fanfár dorazila na koni královna Eliška. Přiví-
tali ji rychtář i kastelán, připila si s nimi karlštejn-
ským vínem i pivem Karlíček, které na její počest
uvařil Jirka Chyba. Na úplný závěr zazpívaly děti
z místní školy a - rozsvítil se »obecní« stromeček
před Muzeem betlémů. Dokonce přestalo i pršet.
Odpoledne jsme si pěkně užili, děkujeme všem,

kteří se na jeho přípravě a zajištění podíleli. 
Druhá oslava adventu se v Karlštejně koná v ne-
děli 23. 12. Její součástí bude i soutěž o nejchut-
nější vánoční cukroví. Své výtvory mohou soutě-
žící přinášet do Muzea betlémů až do 23. 12.
10.00 hodin. Předsedou poroty, která bude cukro-
ví hodnotit, bude známý herec Pavel Zedníček.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Hasiči mají mnoho zážitků
Pomalu končící rok 2018 přinesl hasičské-
mu sboru i zásahové jednotce hasičů Karlš-
tejn mnoho zážitků při společných akcích.
Letošní činnost spolku začala tradičně ha-
sičským plesem v restauraci  U Janů. Jaro
přineslo také  již tradiční pálení čarodějnic
v areálu hasičské zbrojnice. Tato oslava byla
komplikována vyklízením zbrojnice před
zahájením rekonstrukce - dostali jsme dota-
ci  na výměnu vrat  a zateplení stropů. Zas-
tupitelé  obce dodatečně rozhodli  na zákla-
dě zjištěných skutečností na stavbě o  rozší-
ření  na výměnu  oken, dveří a opravu vnitř-
ních omítek. Rekonstrukce spolkla asi 1 300
000 Kč, které byly téměř ze 2/3 hrazeny z
rozpočtu městyse.
Jakmile se nám podařilo po stavbě uklidit a
uvést vše do uživatelného stavu, začaly po-
slední přípravy na dlouho chystanou oslavu
120 let založení hasičského sboru v naší ob-
ci.  Konala se na místním parkovišti i v res-
tauraci Eliška a zúčastnilo se jí mnoho hostů
i zástupců hasičských sborů. Karlštejnské-
mu SDH byl předán zástupcem  ústředí Sd-
ružení Hasičů ČMS, náměstkem starosty p.
Janebou Čestný prapor. (Dokončení na str. 8)

Městys Karlštejn zakládá novou tradici nejvyšší-
ho ocenění v podobě čestného občanství. Jde o
projev úcty významným občanům, jejichž dílo a
životní působení mají úzký vztah k městysu Karl-
štejn. Titul může obdržet jak karlštejnský občan,

tak jakýkoliv občan České republiky, na základě
mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci nebo
pověst městyse Karlštejn, a také za mimořádné
činy spojené s osobním hrdinstvím – záchrana ži-
vota nebo záchrana historických či kulturních
hodnot městyse. 
Prvním laureátem se stane kastelán hradu Karlš-
tejn, Ing. Jaromír Kubů, který po 31 letech končí
ve své funkci. Dlouhodobá činnost a životní po-
stoje Jaromíra Kubů nepochybně mají význam
pro rozvoj městyse Karlštejn, jeho vnímání čes-
kou i zahraniční veřejností, uznání odborníků a
pro zájem médií. Je příkladem profesionála, který
vtiskl osobnost do svého poslání a mimořádně tak
prospěl karlštejnským občanům i obci samotné.
Nejvyšší ocenění slavnostně předá starosta měs-
tyse Karlštejn Petr Rampas před Českou mší vá-
noční v Rytířském sále Císařského paláce hradu
Karlštejn v sobotu 15. prosince.            Text a foto

Janis SIDOVSKÝ, místostarosta Karlštejna

První čestné občanství dostane kastelán

Královský advent
Karlštejn, náměstí 23. 12. 

13.00 – MOJE KAFE!
- písničkáři ze Všeradic

13.30 – SHŠ ALOTRIUM
- šermířská skupina z Černošic

13.50 – KAMÝČEK
- dětský soubor z Kamýka nad Vltavou

14.20 – SVČ DOMEČEK
- vystoupení dětí (nejen) z Karlštejna

14.40 – SHŠ ALOTRIUM
- šermířská skupina z Černošic

15.00 – STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE
- sváteční písničky v podání kapely Třehusk

15.35 – ŽIVÝ BETLÉM, Kamýček 
15.50 – NEJLEPŠÍ CUKROVÍ 
- vyhlášení výsledků soutěže

16.00 – Pavel VÍTEK 
17.00 - Příjezd královny Elišky
- slavnostní fanfáry
- přípitek karlštejnským vínem i pivem
- Pavel ZEDNÍČEK
- děti MŠ Karlštejn
- ohnivé kejkle metačů ohně

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     13/2018 (85)                

PŘIJELA KRÁLOVNA. Eliška na Karlštejnském královském adventu.                                  Foto NN M. FRÝDL

Příjezd královny provázely fanfáry a - déšť
CHOŤ OTCE VLASTI DO KARLŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ DORAZÍ JEŠTĚ JEDNOU - V NEDĚLI 23. PROSINCE

Karlštejnský zpravodaj
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Pomalu končící rok přinesl hasičům mnoho zážitků
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Dostali jsme jej za vykonanou práci pro hasičské
hnutí. Další ocenění  jednotlivcům předal krajský
starosta SH ČMS, zástupce okresního SH ČMS  a
starosta  karlštejnského sboru.
Zástupci našeho sboru se také zúčastňovali s no-
vou technikou oslav pořádaných okolními sbory.
Činnost zásahové jednotky začala již na jaře s vět-
ším počtem požárů travin a lesů. Na několik požá-

rů vyjížděla jednotka i mimo svůj hasební obvod.
Největším z nich byl v nedávné době požár haly v
Letech patřící firmě, jež se zabývá likvidací elekt-
troodpadu. Kromě  požárů jednotka vyjížděla na
různé technické pomoci: padlé stromy, vosy, love-
ní předmětů z řeky, vyhledávání osob v lomech
Mořina... Z dalších  činností  bylo  mytí ulic v ob-
ci, opakovaná doprava vody na hřbitov do Srbska,

asistence při  vodní záchraně  na lodi v Berouně
při konání akcí Hrobeso, Dračí lodě, doplňování
vody do parní lokomotivy při vinobraní a asisten-
ce při filmování.
Po loňském nákupu nového vozu CAS 30 T 815
S2 VH jsme se letos rozloučili s poslední cister-
nou Š706 RTHP.  Život vozidlu ještě prodlouží
jednotka hasičů v Zadní Třebani.
Všem aktivním členům SDH Karlštejn děkuji za
odvedenou práci pro spolek a pro spoluobčany.
Přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně štěs-
tí a zdraví.  Josef ČvanČara, velitel jednotky,

SDH Karlštejn

Letošní rok Klub přátel Karlštejna
zahájil návštěvou pražského divadla
ABC. Patnáct členů spolku zhlédlo
úsměvnou komedii Pan Kaplan má
třídu rád. 
Zabývali jsme se přípravou výroční
členské schůze , která se uskutečnila
v březnu. Jako v minulých létech by-
lo na programu kromě výroční zprá-
vy zastupujícího předsedy spolku
rovněž schválení plánu práce na rok
2018, rozpočet, zpráva kontrolní ko-
mise a návrh na usnesení. Všechny
předložené dokumenty byly sedm-
nácti zúčastněnými členy, což je
nadpoloviční většina, schváleny.
V rámci návštěvy Výzkumné vinař-
ské stanice Karlštejn, kterou jsme
dohodli s vedoucím stanice, bylo 12
členů spolku přítomno přednášce o
úrodě v roce 2018 a budoucí kvalitě
vín včetně ochutnávky různých dru-
hů vín z minulé sklizně.
Každým rokem již tradičně pořádá-
me v rámci utužení našeho chatrné-
ho zdraví pěší výlet pod korunami
karlštejnských lesů do Bubovic.
Končíme jako obvykle u našeho pří-
tele a člena pana Kose v restauraci U
Kosů. Zde poobědváme, poklábosí-
me a vracíme se zpět domů. Tento-
krát nám počasí přálo a můžeme říci,
že se výlet vydařil.

Výlet na Moravu
V červenci se uskutečnila tradiční
návštěva vinného sklípku na Moravě
u Stano Petráska. Šest přihlášených
členů spolku se pomocí spojů Čes-
kých drah dopravilo do Bořetic. Po
ubytování v hotelu Pelikán jsme
navštívili plavecký bazén v Němčič-
kách. Po vykoupání a malém pose-
zení s doplněním jídla i nápojů jsme
se přesunuli do vinného sklípku, kde
na nás čekala ochutnávka vín z loň-
ské sklizně. Pojedli jsme vydatných
pokrmů z připravené jídelní tabule,
porozprávěli a zazpívali spolu zná-
mé písně. Na tuto návštěvu se celý
rok všichni moc těšíme - i letos se po
všech stránkách vydařila. Veškeré

výlohy na ubytování, »vstupné« do
sklípku i cestovné si platili zúčastně-
ní z vlastních finančních zdrojů.
Dalším krokem pro utužení našeho
zdraví byl pěší výlet do Srbska ko-
lem Královské studánky. Tentokrát
jsme pochodovali za krásného až
parného počasí. Tím příjemnější by-
lo, když jsme dorazili více méně vy-
prahlí do restaurace U Lva v Srbsku.
Chladný lokál, dobré jídlo a pití nám
zpříjemnily ukončení výletu. Osm
zúčastněných členů se pak do Karlš-
tejna vrátilo vlakem. 
V polovině října se účastnilo pět na-
šich členů zájezdu do Tunisu. Tý-
denní pobyt strávili v rezortu poblíž
města Zarzis, asi 40 km od ostrova
Jerba. Někteří ze zúčastněných byli
v tomto rezortu již minulý rok, takže
se zde cítili znale a příjemně. Počasí
bylo sice střídavé, ale na opalování a
koupání v moři to bylo příjemné.
Kromě těchto radovánek byl podnik-
nut výlet na ostrov Jerbu do místní-
ho muzea a skanzenu, kde se výpra-
va názorně seznámila s běžným ži-
votem bývalých obyvatel této části

Afriky. Také navštívila klasický
arabský venkovský trh. Týden rych-
le uplynul a nastala příprava návratu
domů. Po týdnu bylo milé přistání na
letišti v Praze.
Protože jsme ještě nikdy nezažili
výlov ryb na rybníce velké rozlohy a
chtěli jsme to vidět, uskutečnili jsme
zájezd do Třeboně na výlov rybníku
Svět. Z náměstí v Karlštejně vyrazi-
lo mikrobusem a dvěma osobními
auty směr Třeboň 14 přihlášených
členů včetně rodinných příslušníků.
Měsíc listopad nám nepřinesl zrovna
pěkné počasí, bylo sychravo, celkem
zima, proto jsme se na hrázi rybníka
a pohledem na třídění ryb a naklád-
ku do sádek dlouho nezdrželi. Bylo
potřeba se pohybovat, případně zajít
do teplejšího prostředí. Po prohlídce
města, které svou výstavností, pa-
mátkami i udržovaným prostředím
je velice pěkné a zajímavé, jsme se
odebrali do Pivovarské restaurace v
areálu pivovaru. Zde jsme pojedli a
něco málo i popili - vzhledem k to-
mu, že jeden z členů spolku měl sho-
dou okolností ten den narozeniny.

Nezmiňujeme se kolikáté - v našem
věku by byl hřích se chlubit. Někteří
z nás nakoupili živé ryby různých
tvarů i chutí a nastoupili jsme zpá-
teční cestu do Karlštejna.
V letošním roce nám zabrala hodně
času příprava setkání seniorů, které
jsme v listopadu pořádali spolu s
Městysem Karlštejn. V programu
kromě vystoupení a seznámení ob-
čanů s problematikou obce zastupi-
teli Petrem Rampasem a ing. Staň-
kem i přednášky na téma přírodní
kosmetika a výživa byla výstava fo-
tografií ze života Karlštejna. Obsta-
rání fotografického materiálu bylo
náročné. Jedná se o snímky z růz-
ných oblastí: představitelé obce od
roku 1945 do roku 2018, vzpomínky
na oslavy 1. máje, dnešní sedmdesát-
níci ve školních lavicích ZŠ, povod-
ně Berounky a Budňanského potoka,
divadelní hry Noc na Karlštejně,
obec Karlštejn minulých let.

Jednodenní výstava
Výstava se zdařila a byla občany
velmi chválena. Za propůjčení foto-
grafického materiálu od členů spol-
ku i od obyvatel Karlštejna moc dě-
kujeme. Velmi nás mrzelo, že po ta-
kovém úspěchu musela být výstava
ihned zrušena - druhý den byl v mí-
stní restauraci již jiný program a také
výstavní panely zapůjčené základní
školou se musely vrátit. 
Setkání seniorů bylo provázeno ži-
vou hudbou a zpěvem k tanci i po-
slechu. Po pohoštění a posezení bylo
ve večerních hodinách, kolem 19.
hodiny sezení ukončeno.
To, co se nám nepodařilo uskutečnit
v letošním roce, zařadíme do plánu
práce a činností pro nadcházející rok
2019. Jedná se zejména o návštěvu
divadla, výlety po okolí, dlouho
jsme nenavštívili žádný pivovar,
proto o tom uvažujeme, výstavu ob-
razů v objektu pojišťovny Koope-
rativa, výlet na Moravu atd. Termíny
jednotlivých akcí svým členům včas
oznámíme. (Dokončení na straně 9)

»Přátelé Karlštejna« vyrazili na jih
ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL KARLŠTEJNA HODNĚ CESTOVALI, ALE TAKÉ PŘIPRAVILI SETKÁNÍ SENIORŮ

OSLAVY. Karlštejnští hasiči při letošních osla-
vách 120. výročí založení svého dobrovolného
sboru. Foto arCHIv

V TŘEBONI. Členové Klubu přátel Karlštejna při listopadovém výletu do
jihočeského města Třeboň.                Foto Stanislav EFMErT

Není tomu tak dlouho, kdy jsem
v Městysu Karlštejn  řešil prob-
lém pořízení vánočního stromu
na náměstí v Budňanech. Rok
se s rokem sešel a problém tu
byl letos opět.
Pořízení stromu rozměrem
vhodného pro nenákladnou
přepravu, ozdobení  a umístění
na návsi, kde bude slavnostně
při první adventní neděli roz-
svícen, z lesů v okolí Karlštejna
je téměř nemožné. Karlštejnské
lesy jsou převážně listnaté,
hrstka jehličnanů v nich je vel-
ká  nebo přerostlá. Oslovil jsem

proto revírníka lesů Colloredo-
Mansfeldů, zda by nebylo mož-
né získat vánoční strom z Brd.
Po získání souhlasu jsme s pra-
covní četou městyse vyrazili nad
Halouny hledat  strom. Zdejší
lesy jsou na jehličnany bohaté,
ale ten pravý vánoční... Přesto
jsme asi již po hodince strom
pro Karlštejnský advent naklá-
dali a odváželi. Díky majitelům
lesů, Kristině Colloredo-Mans-
feldové i přepravci Zdenku Štol-
zovi. Josef ČvanČara, 

místostarosta městyse
Foto nn M. FrÝDL

Vánoční strom jsme dostali od Colloredo-Mansfeldů



Velký úspěch slavili Jelito a Kopyto
NA ŠESTÉM ROČNÍKU KARLŠTEJNSKÉHO ČERTOVSKÉHO PUTOVÁNÍ LILO JAKO Z KONVE
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Na tradičním halovém turnaji mlá-
deže, který se konal první prosinco-
vý den ve sportovní hale v Králově
Dvoře, obsadili fotbalisté Karlštejna
v kategorii mladších žáků krásné
druhé místo. 
Turnaj se hrál za účasti šesti nejlep-
ších týmů z okresního přeboru po

podzimní části. V hracím systému
každý s každým sice naši žáci pod-
lehli Loděnicím i celkovému vítězi
turnaje Komárovu, ale porazili Vše-
radice, Drozdov/Cerhovice i Spar-
tak Žebrák, což jim v konečném úč-
tování vyneslo stříbrnou pozici.

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Na šestém ročníku Karlštejnského čertovského
putování se sešlo padesát čertů a čertic. Připravili
jsme tradiční trasu, novinkou byla čertovská škola
a dětské hřiště plné čertovských úkolů.
Počasí vládlo pořádně čertovské: lilo jako z kon-
ve. Své si prožili čerti i malí účastníci. Nejmladším
dítkem byla dvouletá Hanička, nejstarší návštěv-
nicí třiapadesátiletá turistka z Prahy. Obě se přes
nepřízeň počasí vrátily spokojené. Každá školní
třída měla své čertovské průvodce. Velký úspěch
slavila dvojice čertů Jelito a Kopyto. Průvodci
sledovali plnění úkolů  po trase, aby mohli v pekle
nahlásit, kdo zlobil nebo dělal nekalosti. Lucifer
pak ocenil statečné děti čertovskou medailí.  Děti,
které prošly peklem, čekala sladká odměna.
Vzhledem k náročným meteorologickým podmín-
kám musíme poděkovat statečným účastníkům,

kteří přijeli do Karlštejna ze Zadní i Hlásné Tře-
baně, Berouna, Praskoles, Osova, Všeradic, Krá-
lova Dvora, Berouna i Karlštejna. Velké poděko-
vání patří také všem, kteří pomáhají a akci podpo-
ruji: Městys Karlštejn, Střední pedagogická škola
v Berouně, ZŠ Beroun, Wagnerovo nám., Eva
Pastorková  a Jana Průchová z Karlštejna.
Letošní počasí nás opravdu nešetřilo. Těšíme se
na další předvánoční akce pro děti - umí se upřím-
ně radovat v každém počasí, a to je motor pro naši

další práci. Co nás ještě letos čeká? Ve čtvrtek 13.
12. se koná Karlštejnská andělská cesta. Účastní-
ci vystoupají k hradu, kde se potkají s králem He-
rodesem, na trase je čeká několik andělských
zastavení. V neděli 23.12. společně oslavíme
Karlštejnský královský advent a 24. 12. se usku-
teční setkání sousedů u kapličky v Krupné. Pra-
covníci SVČ Domeček Hořovice přejí mnoho
zdraví, radosti a upřímné lásky.    

Eva DrBAlOVÁ, Domeček Karlštejn

Žáci na halovém turnaji skončili druzí

ČERTI S MIKULÁŠEM. Pekelníci na Karlštejnském čertovském putování.                Foto Eva DRBALOVÁ

Karlštejnské aktuality
* Svoji čtvrtou knihu nazvanou
Povídky ke kávě aneb Jak přežít dět-
ství pokřtí 11. 12. od 17.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun bývalá řídící
učitelka Mateřské školy v Karlštejně
Hana Hrabáková. Na křtu zahraje
staropražská kapela Třehusk.    (mif)
* Naháňky na černou zvěř organi-
zuje myslivecké sdružení Český
kras Karlštejn. Konat se budou 22.
12. v části honitby Haknovec, Bu-
čina, 28. 12. v honitbě Třebaňská st-
ráň, Plešivec a 6. 1. v části honitby
Vysoká stráň, Pláně. (pem)
* Poslední leč pořádají karlštejnští
myslivci 28. 12. od 20.00 v místní
restauraci U Janů. Zahraje skupina
Kamarádi Staré řeky, návštěvníci se
mohou těšit na tombolu. Vstupné
100 Kč. Petr MOuCHA
* Skupiny Nová sekce, Burizon a
Tři v trávě zahrají na tradičním No-
voročním koncertě 12. ledna od
19.00 v karlštejnské restauraci U Ja-
nů. Helena KOlÁřOVÁ

Přátelé Karlštejna vyrazili...
(Dokončení ze strany 8)
Na závěr nám dovolte, abychom popřáli všem
našim členům i příznivcům včetně čtenářů Karl-
štejnského zpravodaje a Našich novin pěkné, spo-
kojené prožití svátků vánočních, hodně dárků pod
stromečkem, zvláště dětem, a příjemný a ničím
nerušený nový rok 2019. Snad to bude rok plný
pohody bez velkých stresů a strádání.

Jiří MArHOul, Klub přátel Karlštejna

Svátek sv. Martina je především
spjat s pranostikou o jeho příjezdu
na bílém koni. To se sice již několik
let neděje, ale nic se nemění na tom,
že se - i na blátě - vždy moc těšíme
na svatomartinskou husičku a svato-
martinské víno. Obojí bylo k mání
11. 11. od 11.11 v karlštejnské res-
tauraci U Janů.        
Svatomartinská vína lze vyrábět
pouze z raných odrůd: Müller Thur-
gau, Veltlínské červené rané, Muškát
moravský, Modrý Portugal, Svato-
vavřinecké a Zweigeltrebe. V Karlš-
tejně bylo k dispozici 50 vzorků od
16 vinařů. Ochutnávala jsem již vy-
zkoušená vína z vinařství Hrabal,
Mádl, Omasta... Ať to byl Müller
Thurgau, Zweigeltrebe nebo Veltlín-
ské, všechna byla vynikající. A pak
začal personál restaurace nosit ob-
rovské, pěkně vypečené porce husy.
To byla vůně, že se musely sbíhat
sliny všem. Sál byl zaplněn, slyšet
bylo jen samé pochvaly a mlaskání

nad tou dobrotou. Spousta hostů si
před husou pochutnávala i na husí
drůbkové polévce a husích jatýrkách
na cibulce.  A aby toho nebylo dost,
našli se i tací, kteří si na závěr ob-

jednávali dezert: skořicové lívance s
lesním ovocem, zmrzlinou a šlehač-
kou. Příjemné posezení. Tak příští
rok zase nashledanou.  
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Fotbalisté z podhradí přezimují v polovině tabulky přeboru

Sál byl plný, slyšet byly jen pochvaly a mlaskání...

Podzimní účinkování v okresním
přeboru mají karlštejnští fotbalisté
za sebou. Jejich vystoupení bychom
mohli ohodnotit průměrnou znám-
kou. Borci z podhradí přezimují na
osmé příčce se ziskem 17 bodů.
Výsledky byly jako na houpačce.
Zatímco na venkovních hřištích do-
kázali vyjma dvou zápasů na hřištích
vedoucích týmů přeboru pravidelně
bodovat (včetně vítězného poháro-
vého duelu v Broumech), doma pod

hradem se jim nedařilo: ze šesti zá-
pasů čtyři prohráli. Několikrát Karl-
štejnští doplatili na velkou absenci,
kdy nastoupili v »béčkové« sestavě,
dokonce i bez náhradníků. Zadařilo
se však proti kvalitním týmům, mož-
ná překvapivé, ale zasloužené byly
výhry nad Novým Jáchymovem i
Chyňavou. 
Karlštejnskou ofenzivu táhl útočník
Karel Rulf, jenž je s 8 brankami nej-
lepším střelcem týmu. V brance pro-

kázal kvality zkušený Roman Faist -
čtyřikrát vychytal čisté konto a ně-
kolikrát výrazně pomohl k bodovým
ziskům. Karlštejnští nyní odpočívají,
zimní přípravu zahájí v polovině
ledna. Michal ŠAMAN, Karlštejn

Podzimní výsledky áčka
Karlštejn - Trubín  0:5
Beroun B - Karlštejn  0:1
Karlštejn - Stašov  3:4
Nový Jáchymov - Karlštejn 2:6
2. kolo Poháru OFS Beroun:
Broumy - Karlštejn  2:3
Karlštejn - Žebrák  0:1
Březová - Karlštejn  0:0
Karlštejn - Komárov B  8:0
Neumětely - Karlštejn  1:1
Tlustice - Karlštejn  3:0
Karlštejn - Broumy  2:0
Chyňava - Karlštejn  1:4
Karlštejn - Cembrit  0:1
Drozdov - Karlštejn  3:0

KANONÝR. Nejlepší podzimní stře-
lec Karlštejna Karel Rulf. 

Foto Lenka DROZDOVÁ

UŽ SE TO NESE. Personál karlštejnské restaurace U Janů se dal do rozná-
šení svatomartinské husičky...            Foto Jitka ŠVECOVÁ
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702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy
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Výběrové řízení na místo tajemníka Městského úřadu Dobřichovice

Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru pracovníka na volné místo 

tajemníka Městského úřadu Dobřichovice.
Hlavní kvalifikační předpoklady: vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe v oboru právo, ekonomie, státní a veřejná správa
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost zákoníku práce, znalost správního řádu 
je výhodou
• komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi 
• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat
• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• uživatelská znalost práce na PC - MS Word, Excel
• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
• organizační  a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• odolnost vůči stresu
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti vítány

Lhůta pro podání přihlášky: do 7. 1. 2019 do 12:00. 

Celý text výzvy, včetně kvalifikačních předpokladů a náležitostí přihlášky najdete na internetových
stránkách www.dobrichovice.cz

Bližší info na tel.: 257712182, e-mail: starosta@dobrichovice.cz
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Osovský PROVAS

Tradiční adventní koncert Luxuriosa
res se konal v předvečer první ad-
ventní neděle 1. 12. v osovském kos-
tele. Dramaturgii a veškeré další nut-
né aktivity s akcí spojené už léta leží
na bedrech mimořádně obětavého
Petra Kafky. Také letos byl k vidění

v osovském kostele zajímavý pořad
střídající nejrůznější žánry. Na úvod
zaznělo Cum decore T. Susata v po-
dání sborů Kamínek a Bílý kámen,
vystoupily dvě profesionální hudeb-
nice s blokem skladeb pro flétny,
dvě žačky ZUŠ Dobříš, ač nízkého
věku, předvedly na pěkné úrovni ně-
kolik melodických flétnových skla-
deb a nádherně vyzněl dvojhlasý
zpěv Petra Kafky a Václava Boliny.
Dočkali jsme se i překvapení v po-
době zhudebněné básně španělského
básníka Federica Garíi Lorcy, kterou
za doprovodu dívčího zpěvu zahrál
na kytaru David Smrž, stejně jako
píseň, kterou si Romové zpívali ces-
tou do vyhlazovacích táborů. Dále
doprovodil tanečnici flamenga. Na
závěr jsme vyslechli půvabné dětské
písně Petra Kafky v podání sboru
Kamínek; tu poslední s názvem Rok
jsme si zazpívali ostatní přítomní. 
Po závěrečném aplausu se velká část

obecenstva přesunula z kostela před
místní obchod, kde v 17.00 odstarto-
vala akce Čekání na Mikuláše.
Úvodní slova přivítání patřila sta-
rostce Marcele Čabounové, poté mo-
derátor Josef Kozák pozval na jeviš-
tě jáhna Josefa Jonáše, který připo-
mněl přítomným duchovní význam
adventu. Milým zpestřením progra-
mu bylo vystoupení dětí zdejší ZŠ a
MŠ, které zpívaly, přenášely básnič-
ky, zatančily v půvabných kostým-
cích sněhuláků, také jsme tu zahléd-
li jednoho malého čertíka. V rámci
aktivit Domečku Hořovice malí úča-
stníci kroužků organizovaných ve sta-
ré škole ukázali, co všechno už se
stihli naučit v hodinách angličtiny
pod vedením Pavlíny Čabounové a
děvčátka v andělských hávech před-
vedla rytmický taneček secvičený
Zuzkou Fialovou. Úspěch s hudeb-
ním příspěvkem slavili i žáci Aleny
Packové. Vyvrcholením podvečera

bylo samozřejmě rozsvěcení vánoč-
ního stromu a impozantní příchod
Mikuláše. Ten si s sebou přivedl an-
děla a v košíku přinesl dárečky pro
přítomné děti. Čert se trochu opo-
zdil, ale byl to čert jako z opravdo-
vého pekla - i ty nejstatečnější děti v
jeho přítomnosti trochu znejistěly, o
těch bojácnějších ani nemluvě. Na-
konec přišlo na řadu vystoupení sku-
piny Uvidíme s rozmanitým reperto-
árem, včetně vánočních písní. Letos
bylo přívětivé i počasí, navíc tu po-
hodlí přítomných zajišťovaly i koše
s hořícími poleny. Pro zájemce byla
jako vždy také velká nabídka rozma-
nitého občerstvení a nechyběl ani
prodejní stánek s drobnostmi. Spo-
kojeni byli určitě všichni – malí i
velcí bez rozdílu a dík za to patří
všem, kteří se na pořádání akce po-
díleli: OÚ a KOS Osov, hasiči, spor-
tovci, ZŠ a MŠ i Domeček Hořovice.

Marie PLECITÁ, Osov 

I osovští školáci oslavili sté naroze-
niny Československé republiky. Ak-
ci předcházel interaktivní preventiv-
ní program Staleté kořeny, hudební
pořad Vandy a Standy i čtení s míst-
ní kronikářkou. V areálu školní za-
hrady byla společně vysazena pa-
mětní lípa srdčitá, k jejímž kořenům
byla vložena schránka s podpisy
žáků a zaměstnanců školy. 
V hale školy byla uspořádána vý-
stavka stoleté historie školství v
Osově. Ve třídách si žáci zase připo-
mínali symboly státnosti pomocí
pracovních listů, tvořili stromy svo-

body, výstavky z naší minulosti.
Vyvrcholením bylo společné noco-
vání ve škole.  Všichni si připravili
ležení a v tělocvičně se rozdělili do
šesti týmů.  Soutěžili v kvízu Česko,
ve kterém si prověřili své získané
znalosti a dovednosti a zařádili si na
diskotéce. Se svými lampiony se
prošli večerními ulicemi a zastavili
se u lípy, kde zazněla česká hymna.
Ve spacácích si vyslechli pohádku
na dobrou noc a nechali si zdát slad-
ké sny. Druhý den si akci zhodnotili
a vyrobili magnetku.        Text a foto

Soňa KOCMAnOVÁ, ZŠ Osov

Po adventním koncertu čekali na Mikuláše 
ČERT SE TROCHU OPOZDIL, ALE RESPEKT Z NĚJ MĚLY I TY NEJSTATEČNĚJŠÍ DĚTI...

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  13/2018 (163)

Podbrdské aktuality
* Vánoční koncert kapely Macechy
se v kostele Narození sv. Jana Křti-
tele v Osově uskuteční 16. prosince
od 16.00. Uslyšíte nejkrásnější vá-
noční písně a koledy v profesionál-
ním provedení oblíbeného souboru a
obdržíte malý perníkový dáreček.
Srdečně zveme všechny příznivce
pěkné hudby.         Marie PLECITÁ
* První ročník akce Osovské vití se
v osovské staré škole uskutečnil v
neděli 25. 11.  Místní ženy se sešly,
aby si pod odborným vedením Ivany
Toulové vyrobily adventní věnce.
Byl připraven materiál, něco na zub
i něco na zahřátí, atmosféru dokre-
slovaly koledy a hořící svíčka. Úča-
stnice byly potěšeny, že si odnesou
výrobek, nemusí shánět větve a dě-
lat si doma nepořádek. Věříme, že
příští rok této příležitosti využije ví-
ce lidí. Jana FIALOVÁ
* Vánoční stromeček rozsvítili 2.
12. v Podbrdech. Součástí akce bylo
také promítání pohádky pro děti a
vánoční jarmark s občerstvením ve
společenském sále. (stp)ČEKALI NA MIKULÁŠE. Vystoupení dětí na mikulášském nadělování v Osově. Foto Markéta VAňAtOVÁ

Moc prima odpoledne

Školáci oslavili narozeniny ČSR

V Osově se pod hlavičkou Domeč-
ku Hořovice koná mnoho zájmo-
vých kroužků. Osovští školáci je
mohou navštěvovat ve zrekonstruo-
vaných prostorách staré školy. V
hojném počtu docházejí na kroužky
angličtiny, break dance, taneční,
malého chemika a výtvarný. V ne-
děli 18. 11. se konala akce pro děti
i rodiče, při níž si děti vyráběly
vánoční dekorace a maminky (i je-
den statečný tatínek) pomáhali s
přípravou a šitím kostýmů pro ta-
neční kroužek. Paní starostka za-
jišťovala občerstvení a bylo to moc
prima odpoledne. Výsledek našeho
společného tvoření byl k vidění u
rozsvěcení stromečku v Osově 1.
12. a ještě bude 23. 12. v Karlš-
tejně.         Jana FIALOVÁ, Vižina

Foto Markéta VAňAtOVÁ
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Po plánovacím večeru chystají dotazníky
LETOVSKÁ RADNICE USILUJE O VĚTŠÍ ZAPOJENÍ AKTIVNÍCH OBYVATEL DO ROZHODOVÁNÍ O OBCI
lety - Zapojit obyvatele do dalšího
rozvoje obce má v plánu letovská
radnice. Na začátku příštího roku
se chce občanů prostřednictvím
dotazníků zeptat například na to,
jaké by měly být hlavní priority
pro budoucí rozvoj obce. Dotazní-
kové šetření mezi občany uspořá-
dala i dobřichovická radnice.
Obec Lety se v uplynulých letech
dynamicky rozvíjela a počet jejích
obyvatel se dál zvyšuje. Proto se no-
vě zvolené zastupitelstvo rozhodlo
aktualizovat strategický plán Letů,
který je nutný i pro případné žádosti
o dotace. „Zastupitelé obce mohou o
strategickém plánu rozhodnout sami.
My jsme se ale rozhodli zapojit ve-
řejnost a dát tak možnost všem ak-
tivním obyvatelům, aby o své obci
rozhodovali spolu s námi,“ uvedla
letovská starostka Barbora Tesařová
s tím, že úřad již učinil první krok.
Koncem listopadu uspořádal pláno-
vací večer s občany, na kterém pří-
tomní v otevřené diskusi vybrali nej-
důležitější problémy a navrhli mož-
ná řešení i úkoly. 
„Jako výsledek celovečerní práce
vyšly čtyři prioritní oblasti – územní
plánování, životní prostředí, školství
a doprava,“ doplnila Tesařová. Na
základě výstupů úřad po novém roce
připraví jednoduché dotazníky v ele-
ktronické i tištěné podobě, aby z
nich získal zpětnou vazbu od obča-

nů. „Lidé budou moci v jednotlivých
oblastech určit hlavní priority pro
rozvoj obce. Budeme se ptát i na
spokojenost a důležitost jednotli-
vých oblastí a také na konkrétní pri-
oritní projekty,“ popsala letovská
starostka. Výsledky dotazování bu-
dou představeny veřejnosti na setká-
ní v únoru 2019. 

Podobné dotazníkové šetření mají za
sebou i v Dobřichovicích. Letos na
podzim se tam konalo už podruhé,
průzkum navázal na šetření, které se
uskutečnilo v roce 2010. Radnice jej
záměrně spojuje vždy s konáním vo-
leb a dotazníky distribuuje s volební-
mi lístky. I díky tomu je účast hojná.
V roce 2010 se do průzkumu zapoji-

lo 39 % dospělých obyvatel Dobři-
chovic (vrátilo se cca 950 vyplně-
ných dotazníků). Otázky i rozsah do-
tazníku byly obdobné a u řady témat
tak bude možné sledovat i vývoj ná-
zorů v čase,“ vysvětlil starosta města
Petr Hampl. Vyhodnocení odpovědí,
statistickou analýzu i vypracování
závěrečné zprávy vypracuje nezávis-
lý odborník z Filosofické fakulty
Karlovy univerzity. 

Pavla NoVáČKoVá

Školáci si notovali Proč bychom se netěšili...
Hned několik zajímavých akcí absolvovali v minulých dnech žáci málo-
třídky v Zadní Třebani. Nejprve se po setmění s lampiónem v ruce vydali
po stopách sv. Martina. Když ho u lesa našli, bílý kůň se dětí trochu bál, ale
Martin nás podaroval výbornými rohlíčky. Společně jsme si zazpívali a do-
mů odcházeli s dobrou náladou. Do pražského Rudolfina jsme se vypravili
na koncert. Děti poslouchaly s velkým zaujetím, naučily se písničku Proč
bychom se netěšili a zkoušely dirigovat orchestr. Naše škola se také zapoji-
la do projektu Dny poezie. Děti recitovaly, slečna básnířka s muzikantem -
hangdrumistou - přednesla svou a Žáčkovu tvorbu. Teď už se nemůžeme
dočkat Vánoc!                          Dominika ŠuSTERoVá, ZŠ Zadní Třebaň

Rozsvícení stromku
znepříjemnil déšť
Za účasti mnoha obyvatel Zadní
Třebaně se první adventní neděli 2.
prosince konalo rozsvícení vánoční-
ho stromu. Náves byla plná, i když
nám počasí nepřálo - pršelo. Starost-
ka Markéta Simanová přivítala pří-
tomné, s dětmi odpočítala a - krásný
vánoční strom se rozsvítil!
Vystoupení se i přes nepřízeň počasí
uskutečnilo, zvládly ho jak děti, tak
i Třebasbor. Vánoční tabule se pro-
hýbala pod spoustou dobrot, které
všichni donesli. K mání byl čaj i
svařené víno. 
Děkujeme všem, kteří přispěli na
stůl něčím dobrým, všem, kteří se
podíleli na organizaci, i škole, škol-
ce a Třebasboru za vystoupení. Dále
děkujeme J. Soukupovi za vánoční
strom a hasičům za postavení i ozdo-
bení. Petra FRÝDloVá, 

zastupitelka Zadní Třebaně

Potřetí během relativně krátké doby
je zavřená silnice ze Zadní Třebaně
do spádových Řevnic. Zadnotřebaň-
ští, pro které je tato komunikace jed-
noznačně nejdůležitějším spojením
se »světem«, si připadají jako na je-
ho konci!
Uzavírka měla po přibližně dvou
měsících skončit 30. 11. Neskončila!
Odborem dopravy a správy komuni-
kací MěÚ Černošice byla prodlouže-
na o tři týdny, do 20. 12. Zhruba de-
setikilometrová objízdná trasa je stá-
le vedena přes Svinaře. 
Zastupitelstvo Zadní Třebaně s pro-
dloužením uzávěry nesouhlasí. Sta-

rostka Markéta Simanová odeslala
»protestní« dopis investorovi akce,
Krajské správě silnic Středočeského
kraje, na černošický městský úřad,
který povoloval prodloužení uzavír-
ky, i na firmu Adsum, která o pro-
dloužení žádala. „Nikdo z nich nere-
agoval, ta arogance je jako obvykle
obrovská. Oni si jedou po svém a bez
ohledu na lidi,“ postěžovala si sta-
rostka. „Jediným výsledkem nejspíš
byla něčí iniciativa poslat na stave-
niště státní policii a kasírovat za po-
kuty od lidí, kteří zákaz nerespektují.
Za jediný den vybrali 17 tisíc, to pře-
ce není jen tak!“ dodala.

Zadnotřebaňští se zlobí, že nebyl do-
držen původní termín dokončení
stavby, že se na uzavírce často nic
neděje, intenzivně se nepracuje celý
týden... Málokdo věří, že při tomto
tempu prací bude silnice 20. 12. op-
ravdu otevřena.
Proč není umožněn volný průjezd do
Řevnic v době, kdy se na stavbě ne-
pracuje? Proč nemůže být provoz ří-
zen světly? V příštím roce, od dubna
do června, má být navíc silnice mezi
Zadní Třebaní a Řevnicemi uzavřena
znovu - budou se na ní dělat nové
povrchy! Petra FRÝDloVá, 
zastupitelka Zadní Třebaně, (mif)

Za výtěžek z jarmarku
koupí dětem pomůcky
Naladit se na dobu adventní, popo-
vídat si se sousedy a přáteli u svařá-
ku, poslechnout si pásmo koled dětí
ze školky - to vše je cílem akce
Rozsvěcení stromečku u kapličky
sv. Václava ve Svinařích. I přes ne-
přízeň počasí, kdy místo sněhových
vloček padaly kapky deště, se nás 2.
prosince sešlo několik desítek. Sou-
částí akce byl tradiční jarmark vý-
robků zaměstnanců školky a jejích
přátel. Zakoupit jsme tak mohli roz-
ličně věnce a vánoční závěsy, šper-
ky, vánoční dobroty a ozdoby. Vý-
těžek putuje do MŠ na nákup pomů-
cek dětem. Stromeček na návsi svítí
a my si můžeme užívat adventu. 

lucie boXaNoVá, Svinaře 

Hlásnotřebaňští vybrali podobu nové lávky

Druhý ročník memoriálu se koná 18. prosince
Druhý ročník Memoriálu Davida Laciny se v hale Liďáku Řevnice usku-
teční 18. prosince. Ve dvou kategoriích (6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy) se od 8
do 14.00 střetnou fotbalová školní družstva Radotína, Všenor, Řevnic a tým
Davida Laciny. Žák ZŠ Řevnice, na jehož památku se turnaj koná, před
dvěma roky, 18. prosince, náhle zemřel. Tomáš ChabERa, Řevnice

Uzavírka silnice prodloužena, policie vybírá pokuty
STAROSTKA ZADNÍ TŘEBANĚ SI STĚŽUJE, ÚŘADY ANI FIRMA NEREAGUJÍ

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se uskuteční 11. 12.
od 18 hodin v místním Společen-
ském domě. (mas)
* Dětský vánoční jarmark se koná
15. 12. v areálu zámku Dobřichovi-
ce. Od 12.00 vystoupí žáci místní
ZUŠ  Dobřichovice, od 15.00 sehra-
je Divadlo Kukadlo pohádku Jak
chtěl skřítek zaspat Vánoce. Připra-
veny budou stánky s vánoční tema-
tikou, pečení vánoček, kovářská díl-
na i projížďky na koních.             (ak)
* S první půlkou soutěže se prvoli-
gové volejbalistky Dobřichovic roz-
loučily třemi vítěznými dvojzápasy:
na domácí půdě porazily 2x 3:0 KP
Brno i VK Hronov, v Hradci Králo-
vé zvítězily 3:2 a 3:0. Tabulku 1. li-
gy s velkým odstupem od druhého
vedou! Teď zbývá ve vánočním čase
doléčit  zranění tří hráček ze základ-
ní sestavy a v lednu se začíná nano-
vo. Hezký advent, klidné prožití
svátků vánočních a hodně pozitiv-
ních sportovních zpráv z regionu v
roce 2019! Ivanka CalDoVá
* K havarovanému autu na sjezdu
z dálnice D4 v Jílovišti vyjížděli 2.
12. profesionální hasiči z Řevnic.
Osobní vůz na dálnici u Cukráku ve
směru na Příbram narazil zezadu do
dodávky, ale pokračoval v jízdě až
do Jíloviště. V osobním voze byly
zraněny dvě děti, hasiči jim poskytli
předlékařskou pomoc a předali je
záchrance.              Pavel VINTERa
* Dechové zkoušce podrobili 1. 12.
v půl třetí ráno černošičtí městští
policisté řidiče - účastníky dopravní
nehody u PlynBoudy v Dobřichovi-
cích. Řidič Toyoty Yaris jedoucí z
Hálkovy do Pražské ulice nedal
přednost vozu zn. VW jedoucím po
Pražské. Při dechové zkoušce bylo u
řidiče toyoty zjištěno přes dvě pro-
mile alkoholu. Hříšníka si převzala
státní policie, do jejího příjezdu us-
měrňovali černošičtí strážníci v
daném úseku provoz.                    (ok)

O podobě nové pěší a cyklistické lávky lávky přes Berounku z Hlásné do
Zadní Třebaně rozhodla v minulých dnech odborná porota složená z archi-
tektů, inženýrů a zástupců obce Hlásná Třebaň. Autorem vítězného návrhu
je inženýrská kancelář Stráský, Hustý a partneři. Porota ocenila především
geometrickou eleganci konstrukce, která souzní s okolní krajinou. Do sou-
těže bylo přihlášeno 21 týmů, ze kterých bylo na základě referencí vybráno
sedm »finalistů« a následně tři ocenění. Ti si odnesli 225, 160, resp. 80 tisíc
korun. „V nejbližší době, předpokládám, že hned po Novém roce, oslovíme
vítězného uchazeče s tím, že bychom rádi uzavřeli smlouvu na provedení
dokumentace pro stavební povolení a následně i prováděcí dokumentace,“
uvedl starosta Hlásné Třebaně Tomáš Snopek. „Stavbu budeme muset fi-
nancovat z dotací, o které můžeme žádat až v momentě, kdy budeme mít při-
praveny všechny potřebné dokumenty, stavební povolení, vyřešen výkup
pozemků atd.,“ dodal.  (mif)
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Zajímavý fotbalový miniturnaj star-
ších přípravek ročníku 2009 se ode-
hrál v hale Sokola Vršovice. Účast-
níky byla družstva FK Slavoj Vyše-
hrad, FK Slavoj Řevnice a BSC Rat-
henow (Německo). Hrálo se dvou-
kolově, systémem každý s každým,
2x12 min. Náš tým se představil v
sestavě: J. Škvor, R. David, M. Kra-
cík, J. Kubánek, J. Bučínský, Š. Te-
sárek, Š. Knýbel, S. Chábera a  V.

Matoušek, trenér J. Soukup. Psy-
chickou a fanouškovskou podporu
zajišťoval zraněný J. Soukup a rodi-
če fotbalistů.
Turnaj nabídl dramatickou podíva-
nou, hezké góly a skvělý fotbal.
Řevničtí borci všechny zápasy zv-
ládli na jedničku, zaslouženě turnaj
vyhráli a převzali krásný pohár. Nej-
lepším střelcem se stal řevnický
»snajpr« Štěpán Knýbel s 8 branka-

mi. Doufáme, že vítězné tažení bude
pokračovat a že na příštím turnaji
budou mít kluci větší konkurenci v
podobě většího počtu týmů. Úspě-
chem je také příslib přátelských ut-
kání, které už byly po turnaji nabíd-
nuty a možná se kluci blýsknou i v
zahraničí! Text a foto

Jaroslav SouKup, Řevnice

Dvě stovky závodníků absolvovaly
24. listopadu čtyřicetikilometrový
okruh cyklistického závodu Winter
Trans Brdy. Vítězem tradiční pod-
zimní akce, která i letos startovala z
návsi v Letech, se stal už pošesté za
sebou Jan Škarnitzl - v dešti trať zv-
ládl v čase 1:25:32. Mezi ženami se
z triumfu radovala Martina Coníko-
vá (1:36:38).
Závodníci do cíle dorazili zablácení,
ale nadšení. Z dvou set osmi jich ne-
dokončilo pouze 15. Jednoho z bor-
ců odvetla sanitka s vykloubeným
ramenem do nemocnice. Po dojezdu
bylo na letovské návsi připraveno
občerstvení: zabíjačkové pochoutky,
domácí škvarková pomazánka, buřty
na opékání, vynikající gulášek, pivo
a také stánky partnerů závodu.
Winter Trans Brdy byl posledním
závodem v kariéře domácího borce
Jiřího Hudečka. Od konce loňského

roku ho provázejí zdravotní potíže,
jež mu nedovolily plnohodnotně tré-
novat a závodit. V podstatě ani nena-

stoupil do sezony; v jejím průběhu
se rozhodl skončit. „Cyklistika mi
hodně dala, ale také dost vzala. Zažil

jsem s ní věci, na které nikdy neza-
pomenu, a poznal mnoho lidí, s ni-
miž se budu rád potkávat do konce
života. I proto jsem se rozhodl konec
v závodní cyklistice spojit s naším
tradičním zimním závodem“ uvedl.

ludmila HŮlová, lety

Jirka Hudeček se rozloučil s kariérou
Z LETOVSKÉ NÁVSI ODSTARTOVAL TRADIČNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD WINTER TRANS BRDY

Tradiční putování podzimní Šuma-
vou absolvovali na konci října čle-
nové Klubu českých turistů ze Zadní
Třebaně. 
Jeli jsme 26. 10. vlakem a po něko-
lika přestupech dorazili do Volar.
Poobědvali jsme a za krásného slu-
nečného počasí vyšli přes Dolní
Sněžnou do Arnoštova. Bylo hotové
léto! Pár kilometrů před cílem jsme
potkali organizátora výprav na Šu-
mavu Mílu Frýdla. Ubytování bylo v
krásném, nedávno opraveném zá-
mečku. Po večeři nám Míla vyhrával
na harmoniku naše oblíbené písnič-
ky. Něco jsme popili, oslavili s Len-
kou Houžvičkovou narození vnouč-
ka a šli na kutě. 
V sobotu drobně, ale vydatně pršelo.
Regulérní podzim. Čekal nás dvace-
tikilometrový pochod v pláštěnkách.
V Korytech jsme viděli na pastvě
pratury. Obědvali jsme ve Zbyti-
nách, malé vesničce s tak pěknou
hospodou, že by mohli Třebaňáci
závidět. Stále pršelo, a tak jsme šli
dál co nejkratší  cestou. V Křišťano-
vicích, kde byl nocleh v penzionu
Jitřenka, jsme toho měli dost. Byl
pro nás připravený naražený sud –
sami jsme si čepovali a čekali na ve-
čeři. Po ní jsme při kytaře zase vydr-

želi skoro do půlnoci. Ráno bylo 5
cm sněhu a 1-2 stupně. Zima. Vylez-
li jsme na zříceninu hradu Hus. Ka-
meny i zem klouzaly, ale jinudy to
nešlo – vedla nás modrá značka. Po
jedenácti km jsme byli v poledne za-
se ve Volarech. Povedená akce a Mí-
la slíbil, že něco na Šumavě připraví
i příští rok. Snad se toho ve zdraví
dožijeme. Jiří NádvoRNÍK,

KČT Zadní Třebaň

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2019

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. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 011319.)

Mladí řevničtí fotbalisti přivezli vítězství z Vršovic

Na Šumavě zažili léto, podzim i zimu

Volejbalistkám tleskali
za předvedenou hru
Cesta dobřichovických prvoligo-
vých volejbalistek v Českém poháru
skončila na konci listopadu. Prvního
vystoupení v této náročné soutěži se
zhostily velmi dobře – dostaly se až
do 3. kola, což bylo velké překvape-
ní. Po domácí prohře s Přerovem je
čekala odveta na palubovce soupe-
řek. Jak dopadla? Po velmi dobrém
a obětavém výkonu nakonec naše
hráčky skalp extraligového týmu  do
Dobřichovic nedovezly - utkání
skončilo 3:2 ve prospěch domácích
(tiebrake 17:15!), nicméně zažily v
pěkném prostředí přerovské spor-
tovní haly velký potlesk za oběta-
vou a pestrou hru na síti i v poli. 
O prvenství v poháru se utkají 4 ext-
raligová družstva: Prostějov, Přerov,
Olymp a Olomouc. Být v konečné
tabulce hned za těmito skvělými
celky je ovšem více než potěšitelné!

Ivanka Caldová,
dobřichovice

A JEDEM! Účastníci cyklistického závodu Winter Trans Brdy krátce po
startu. Foto Alena VANŽUROVÁ

NA TRASE. Zadnotřebaňští turisté
při podzimním putování Šumavou.

Foto Lenka HOUŽIČKOVÁ
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Dobřichovické čeká náročná příprava
NOVÁČKOVSKÉ NADŠENÍ VYPRCHALO, FOTBALISTÉ DOBŘICHOVIC SE OCITLI MEZI POSLEDNÍMI...

Je dobojováno, brány za podzimní částí mistrov-
ských soutěží fotbalistů FK Lety se zavřely. Pro-
žili jsme nestandardní a nesnadné období, naše tý-
my účastnící se krajských soutěží prošly obtížnou
polovinou sezony, kdy byly nuceny sehrát všech-
na utkání na hřištích soupeřů! Důvod je jednodu-
chý: dlouholetá bolest letovského fotbalu, havarij-
ní stav kabin, je minulostí. Rozsáhlá rekonstrukce
našich kabin se blíží k závěru. Zrekonstruované
kabiny konečně budou vyhovovat potřebám klubu
s tak rozsáhlou mládežnickou základnou a budou
reprezentovat klub i obec. 
Pro všechny hráče, trenéry i funkcionáře byl celý
podzim velmi náročný. Bylo třeba každý víkend
pečlivě plánovat a organizovat zájezdy všech tý-
mů na hřiště soupeřů, zajistit dresy a tréninkové
pomůcky bez možnosti využívat vlastního záze-
mí, velmi obtížné bylo zajištění podmínek pro tré-

nování bez vlastních šaten, sprch. Veškeré vyba-
vení je uskladněno po domácnostech funkcionářů
a přátel letovského fotbalu.
Na jaře nás čeká důležitá půlsezona - družstva
dospělých, staršího i mladšího dorostu a starších
žáků budou nastupovat každý víkend na domácím
hřišti. Je ještě před námi spousta práce nejen na
sportovním poli, ale i po organizační a funkcio-
nářské stránce. Atypický podzim se pochopitelně
podepsal na výsledcích všech týmů.
Tým dospělých je v krajské 1. B třídě po podzimu
na devátém místě skupiny E. Zisk 16 bodů je ov-
livněný zmíněnými okolnostmi a odpovídá kvali-
tě kádru. Sestava se měnila každý víkend, absen-
ce způsobené zraněními a profesními i osobními
povinnostmi sehrály svoji roli. V létě nebyl posí-
len kádr, jeho doplnění je úkolem a výzvou do bu-
doucna. Pozitivní skutečností je zapracování ně-
kolika dorostenců, kteří pravidelně nastupovali po
velkou část podzimu a rozhodně nebyli jen do
počtu! V utkáních s dospělými získávají zkuše-
nosti a herní praxi, kterou určitě zužitkují v bu-
doucnosti. Zvlášť výkony dorostenců Miroslava
Koníčka a Davida Hrušky zasluhují absolutorium.
V dorostenecké kategorii došlo k úplně nejzásad-
nější změně. Starší dorost (U-19) skončil v loňské
sezóně v krajské 1. A třídě ve skupině A na 3. mís-
tě a naskytla se mu možnost postoupit do nejvyš-
ší krajské soutěže – Středočeského krajského pře-
boru U-19. Podmínkou pro účast staršího dorostu
v této soutěži bylo, že mladší dorost (U-17) bude
přihlášen do Středočeského krajského přeboru.
Vedení dorostu této příležitosti využilo, díky pře-
chodu několika hráčů z kategorie žáků do dorostu
a přestupů z jiných klubů, byl založen tým mlad-
šího dorostu. V této sezoně startují v nejvyšších
krajských soutěžích oba týmy dorostu, což je v
historii klubu poprvé! Poměřování výkonnosti s
týmy Poděbrad, Rakovníka, Nymburka, Mělníku,

Berouna... je velmi přínosné. Výsledky staršího
dorostu po podzimu nejsou valné, tým je na 16.
příčce a čeká jej na jaře boj o záchranu. Mladší
dorost je na tom překvapivě výrazně lépe, jeho 10.
místo je maximem možného. Velkým problémem
mimo tréninkové morálky některých hráčů je dis-
ciplína. Během podzimu byli vyloučeni čtyři hráči
staršího dorostu a jeden mladšího. 

Sedmé místo, sedm bodů
Starší žáci v krajské 1. A třídě, skupina A přezi-
mují na 7. místě se 7 body. Zásadním problémem
v této kategorii je výrazný úbytek hráčů. Této sku-
piny krajské 1.A třídy se účastní pouze 9 týmů!
Ani druhá skupina na tom není lépe, dalších 10
družstev z celého Středočeského kraje rozhodně
není dobrou vizitkou fotbalového dění. Mládeže
věnující se kopané každoročně ubývá a tento jev
je varující pro vrcholové i nižší fotbalové orgány.
Další mládežnická družstva se účastnila ve svých
kategoriích Okresního přeboru Praha-západ.
Mladší žáci (U-13) - společný tým FK Lety/Dob-
řichovice přezimuje na 5. místě.  Starší přípravka
(U-10) - společný tým Dobřichovice/FK Lety
obsadilo 7. místo ve skupině A. 
Závěrem je třeba složit hold těm, kteří se podílejí
na přestavbě kabin, a vyslovit jim velký obdiv za
vynaložené prostředky a čas, které projektu věno-
vali a věnují. Velký dík patří i těm, kteří na pod-
zim pomáhali s dopravou hráčů na hřiště soupeřů,
všem, kteří se nezištně podílejí na fungování klu-
bu, sponzorům, příznivcům a obci Lety za podpo-
ru. Jednou z nejdůležitějších rolí našeho fotbalo-
vého klubu je sportování mladé generace, které je
důležitým faktorem v rozvoji naší společnosti.
Souhrn výsledků všech družstev FK Lety najdete
na našem webu www.fklety.net a na Facebooku
www.facebook.com/fklety/.  Jiří KárNíK,

FK lety

Mezi sportovní veřejností se traduje,
že pro většinu fotbalových týmů je
nejkritičtějším  obdobím druhý rok v
nové  soutěži, kdy už vychladne no-
váčkovské nadšení. Dobřichovice,
které již druhým rokem hrají okresní
přebor, potvrzují, že na tom opravdu
něco bude... 
V soutěžním ročníku 2017/2018 se
jim po postupu ze lll. třídy náramně
dařilo a dlouho se vyhřívaly na čele
tabulky. Zato vstup do druhého roč-
níku 2018/2019 se příliš nepodařil.
V přípravných zápasech mužstvo si-
ce poráželo celky z l. A třídy, ale při-
šlo o několik klíčových hráčů. Tyto
zraněné opory pak chyběly v úvodu

soutěže. Hned v prvním kole přišla
překvapivá porážka 1:4 s Měcheni-
cemi na domácím hřišti. Týmu se
přestalo dařit herně i výsledkově a
ani bojovnost a nasazení nebyly na
obvyklé úrovni. Na marodku navíc
přibývali další hráči a následovaly i
další bodové ztráty. Místo očekáva-
ných horních pater tabulky se Do-
břichovice najednou nacházely mezi
posledními!
K postupnému zlepšování došlo až
ve druhé půli podzimu, když se do
sestavy začali vracet dlouhodobě
chybějící »marodi«. Úchvatný byl
zejména zápas v Psárech, kde naši
vyhráli 4:2 nad celkem, v jehož dre-

su nastoupil internacionál Pavel Ku-
ka a další výrazné individuality. Tým
opět získal svojí »tvář«, na jakou
byli jeho fanoušci dříve zvyklí. V
10. kole ho v zápase s Hostivicemi
(2:4) sice děsivě poškodil rozhodčí,
ale v posledním, dvanáctém kole se
mužstvo opět zvedlo a zvítězilo nad
druhým celkem tabulky - Jinočany,
vysoko 5:2!
Dobřichovice nakonec přezimují ve
středu tabulky, na 7. místě, se zis-
kem 15 bodů - za 5 výher a 7 porá-
žek, s vyrovnaným skóre 25:25. V
zimním období je naplánovaná ná-
ročná příprava, protože okresní pře-
bor je velice vyrovnaný a v Dobři-

chovicích ho chceme hrát i v dalších
letech.              Miloslav oMáČKa,

dobřichovice

Letovští fotbalisté hráli na podzim všechna svá utkání »venku«
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Tyčinkáče? Nadšení, nasazení, fair-play a zdravá ovesná tyčinka
Dvě sekundy chybí do konce rozho-
dujícího zápasu a míč míří do sítě
SK Cembrit Beroun. Šťastný střelec
se okamžitě ocitá pod hromadou těl
radujících se spoluhráčů a tým Fut-
salu Dobřichovice získává 3 body,
které ho posouvají na špici celkové-
ho pořadí. Radost je upřímná a těžko
popsatelná...
Tak vyvrcholila třetí listopadová ne-
děle, která patřila v dobřichovické
sportovní hale futsalu a dětem. Nej-
prve se dopoledne utkala pětice týmů
ročníků 2011 a mladších, po obědě
nastoupili k 15. Tyčinkovému turnaji
hráči, kterým většinou již bylo devět
let a na fotbalovém pažitu patří ke
špičce Poberouní. Kromě zmíněného
berounského celku a dvou družstev
domácích futsalových nadějí, se v
kategorii starších přípravek střetly

týmy FK Olympie Zdice, TJ Sokol Ji-
nočany a AFK Loděnice. Celkem se
na dobřichovické palubovce před-
stavilo 11 družstev a více než stovka
dětí. Mezi nejmenšími získali prven-
ství hráči Jinočan, mezi staršími us-
pěli domácí. Důležitější než výhry a
celkové pořadí však bylo nadšení,
nasazení a jednoznačný fair-play
přístup všech v každém z 25 zápasů.
To bylo odměnou pořadatelům z řad
futsalových trenérů, kteří svým fot-
balovým kolegům již čtvrtým rokem
nabízejí kvalitní turnaj s bezkonku-
renčně nejnižším startovným v širo-
kém okolí (550 korun na tým). Stejně
tak je potěšující zjištění, že dětem
jako odměna stačí zdravá ovesná ty-
činka, protože je honění za míčem
neskutečně baví.  Jaroslav PEŠICE,

Dobřichovice
NA TYČINKÁČI. Malí účastníci patnáctého Tyčinkového turnaje v Dob-
řichoviccích. Foto Jaroslav PEŠICE

Sport po okolí
* 12. ročník turnaje Junior ping-
pong open 2018 se bude konat  15.
12. ve Společenském domě v Zadní
Třebani. Prezence od 12.30, zápasy
od 13.00. Jaroslava Zavadilová
* Čtvrté místo vybojovali na turna-
ji starých gard v brazilském Sao
Paulu fotbalisté Zadní Třebaně.
Všechny zápasy se třemi brazilský-
mi mužstvy prohráli, jedinou branku
vstřelil Miloslav Kliment.         (mif)


