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Mistryně světa: Pocity
z vítězství nejdou popsat

Nezávislý poberounský občasník
20. prosince 2018 - 26 (740)

Cena výtisku 7 Kč

V soutěži živnostníků
uspěla »mladá kůže«

Lety - Skvělý »bronz« získala v celostátní soutěži Živnostník roku 2018 Pavla
Krátká z Letů. Odbornou porotu zaujaly
její originální knížky pro děti.
Ocenění si Krátká převzala 12. prosince
na pražském Žofíně, kam bylo pozváno
čtrnáct vítězů jednotlivých krajských kol.
Letovanka reprezentovala kraj Středočeský; zde se jí podařilo triumfovat v
konkurenci 193 živostníků, kteří se letos
o prestižní ocenění ucházeli.
O pořadí v celostátním finále rozhodovala dvanáctičlenná porota složená ze zástupců partnerů soutěže, novinářů, úředníků státní správy a zástupců svazů i cechů.
Vítězství přiřkla Kristině Tomandlové,
která šije oděvy pro hotely a wellness.
„Bronz ve finále a v takové konkurenci je
skvělý úspěch - vždyť já jsem ještě mladá
kůže!“ odpověděla Krátká na otázku, zda
jí nemrzí, že celostátní soutěž nevyhrála.
„My jednou něco vyhrajeme spolu s mojí
kolegyní a ilustrátorkou Májou Snášelovou,“ dodala s tím, že si večer na Žofíně
užila: „Dostala jsem obrovskou láhev
šampaňského, krásnou kytici, relaxační
pobyt a hrdé políbení od manžela.“ (mif)

Peníze jsou, chybějí stavební firmy
OBCE V DOLNÍM POBEROUNÍ CHYSTAJÍ NA PŘÍŠTÍ ROK VELKÉ INVESTIČNÍ AKCE
Poberouní - Velké investiční akce
chystají na rok 2019 obce v dolním
Poberouní. Daří se jim sice na ně
získávat dotace, v poslední době
ale chybí stavební firmy, které by
zakázky prováděly. Například v
Řevnicích kvůli tomu zatím neodstartovaly dva projekty za více než
30 milionů korun.
Řevnice na rok 2019 přichystaly
projekt modernizace učeben ve škole včetně vybavení, nový bezbariérový přístup a vybudování odborných učeben i tříd v podkroví. Projekt řeší problém zastaralých odborných učeben chemie, fyziky, příro-

Vzpomínali na Davida

Druhý ročník fotbalového Memoriálu Davida Laciny, předčasně zemřelého žáka ZŠ Řevnice, se konal 18.
12. Poháry určené vítězům si z řevnické haly odvezla družstva Radotína. (Viz str. 11) Foto NN M. FRÝDL

dopisu, zeměpisu, učebny jazyků a
počítačovou třídu. Počítá se s vybudováním nové kuchyňky a environmentální učebny. Hlavní práce měly
započít před začátkem letních prázdnin. Firma, která vyhrála výběrové
řízení, ale těsně před podpisem smlouvy odstoupila.
Také další významný projekt, který
zahrnuje dokončení úprav před nádražím a výstavbu parkovišť i chodníků, musel být pozastaven. „Stavební
firma, která byla jediná v soutěži, si
nakladla pro město nepřijatelné podmínky - soutěž musela být zrušena a
bude se opakovat,“ uvedl ve zpravo-

daji města starosta Tomáš Smrčka.
Také v Černošicích se chystají v roce 2019 výrazně investovat do školství. Městu se podařilo získat dotaci
skoro devět milionů korun na zlepšení infrastruktury školy i na zajištění bezbariérovosti školy a vybudování odborných učeben.
Jednou z nejnákladnějších investičních akcí v roce 2019 v Černošicích
ale bude rekultivace bývalé skládky
U Dubu za více než 40 milionů korun. Skládka na jihozápadním okraji
města bude uvedena do stavu, který
umožní její začlenění do okolního
prostředí. (Dokončení na straně 11)

A MÁME TU SVÁTKY! Mnoho adventních a předvánočních akcí se v
závěru roku konalo po celém našem
kraji. Dětská muzika Notičky potěšila návštěvníky setkání ve Svinařích.
(Viz strana 11) Foto NN M. FRÝDL

Těšíme se na péefka!

Krásná péefka a přání klidných, radostných a v pohodě strávených
svátků chodí na adresu Našich novin. Moc a moc za všechna děkujeme. Stejně jako každý rok si je nejen schováme, ale také z nich vybereme ta nejoriginálnější či nejhezčí
a odměníme je dárkem. Tak posílejte... Krásné svátky, pohodu, radost,
klid, do nového roku jen vše dobré.
A - zachovejte nám přízeň!
Miloslav FRÝDL & Naše noviny

Brazilské Vánoce: třicet stupňů, krátké rukávy
Sao Paulo - Z cesty za krajany do
Brazílie se před pár dny vrátila
staropražská kapela Třehusk. S
přípravami i organizací výpravy
muzikantům výrazně pomohla generální konzulka ČR v Sao Paulu,
rodačka ze severočeských Teplic
Pavla HAVRLÍKOVÁ.
Kolikrát už jste v Brazílii slavila
Vánoce, povídejte...?
V Brazílii jsme letos již čtvrtým
rokem, ale Štědrý den jsme zde slavili pouze jednou, před dvěma lety.
Generální konzulát v São Paulu patří k malým úřadům, pracuje tu pou-

KONZULKA. Pavla Havrlíková s
jednou z dcer.
Foto ARCHIV

ze pět vyslaných Čechů a i mezi vánočními svátky máme běžný pracovní provoz. I když by všichni
chtěli odjet na Vánoce za rodinami,
musíme se prostřídat a vždy tu někdo z nás zůstává. Tak jsme jednou
v Brazílii zůstali i my.
Jak jste prožívala své první »brazilské« vánoční svátky?
O prvních Vánocích jsme odlétali za
rodinou od Čech, ale v Brazílii jsme
si užili advent i předvánoční atmosféru. Teploty kolem třiceti stupňů
Celsia, všichni v krátkých rukávech
a šortkách. (Dokončení na straně 3)
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Na co se v roce 2019
nejvíc těšíte?

Jaroslav ČERMÁK, starosta
Sokola Dobřichovice, letošní laureát Ceny NN: Nejvíc se těším na
dny strávené s
rodinou na
horách. Co se týká
Sokola, tak doufám, že se nám
podaří sehnat
další peníze a
budeme moci
pokračovat v opravách a modernizaci celého areálu.
Olga KEPKOVÁ, trenérka veleúspěšných řevnických skokanek
přes švihadlo Rebel O.K.:
Doufám, že nečekáte nějaké filosofické úvahy - na
jednoduchou otázku mám jednoduchou odpověď:
Nejvíce se těším
na jarní déšť. Na
okamžik, kdy se ze dne na den vše
zazelená a začne pučet. Na první
grilování doma na zahradě a první
léčivé sluníčko. A pak také na obsypané zahrady hlavně žlutých petrklíčů! Ve skrytu duše se těším na
malinkatá splněná přání své rodiny.
Václav FÜRBACH, profesionální
muzikant, vedoucí zadnotřebaňského Třebasboru: Událostí, na
které se těším, je
víc, těžko vybírat
tu nej... Z profesního hlediska to je
určitě zájezd do
Japonska, na který
jedu hned v lednu
se Symfonickým
orchestrem hlavního města Prahy
FOK. V roce 2019 máme též
mnoho koncertů s Prague Philharmonia Wind Quintet, mj. 31. 1. v
Řevnicích. Na tento koncert bych
čtenáře NN obzvláště rád pozval kromě nás vystoupí i herec Jan
Čenský. Těším se též na tradiční
vystoupení Třebasboru - na Masopustu nebo na Májích v Zadní Třebani, rád bych se s ním též zúčastnil
přehlídky pěveckých sborů v Berouně. Vzhledem k mým aktivitám
a vytíženosti se během příštího roku
budu nejvíc těšit na čas strávený se
ženou a s dětmi, to je myslím to
nejcennější, co člověk má. (mif)
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Krásně strávené odpoledne
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ SE SVÁTEČNĚ »LADILI« NA PŘEDVÁNOČNÍM POSEZENÍ
Předvánoční posezení se konalo třetí
adventní neděli, 16. prosince, v zadnotřebaňském Společenském domě.
O program se postaraly děti z místní
málotřídky pod taktovkou učitelky
Dominiky Šusterové i děti školkové.
A bylo na co se dívat i co poslouchat! Vystoupilo též hudební oddělení pod vedením Petry Matouškové za doprovod děkujeme i panu Matouškovi. Skvělé výkony dětí vystřídal místní Třebasbor vedený Václavem Fürbachem, posílený muzikanty z obce i školní mládeží.
Škola se školkou vytvořily krásné
vánoční výrobky, za které na dobrovolných příspěvcích (i dobrovolném
vstupném) vybrala krásných 8 200
korun na venkovní učebnu. „Celkově se už na venkovní učebnu podařilo vybrat asi 25 000 Kč,“ sdělila
ředitelka školy Tereza Macourková.
Krásně strávené odpoledne, kdy
jsme se příjemně vánočně naladili.
Děkujeme všem za organizaci i podporu.
Petra FRÝDlOVÁ,
zastupitelka Zadní Třebaně

MALÍ UMĚLCI. Na předvánočním posezení v Zadní Třebani vystoupily děti z
místní školy i školky.
Foto NN M. FRÝDL

Prodejci vydrželi ve stáncích až do setmění
V sobotu 15. prosince se v areálu
zámku v Dobřichovicích konaly další trhy, tentokrát ovšem ne »obyčej-

né«. Jednalo se o Dětský vánoční
jarmark, kterého se každoročně účastní děti z dobřichovické základní

DÍLNIČKY. Součástí Dětského vánočního jarmarku v Dobřichovicích byly
také školní dílničky v přízemí zámku.
Foto Andrea KUDRNOVÁ

Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným
Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám
i jednotlivcům, kterou v našem kraji

NA KOLEDĚ. Na Tříkrálovou koledu se i v našem kraji vydávají především děti. Foto NN M. FRÝDL

organizuje Farní charita Řevnice, se
v novém roce bude konat od 1. do
13. ledna.
Koledníci převlečení za tři biblické
krále budu chodit od domu k domu,
sbírat peněžní příspěvky a označovat
domy zkratkou K+M+B+2019, což
lze vykládat jako iniciály Tří králů
(Kašpar, Melichar, Baltazar), ale spíše jde o formuli požehnání: Ať Kristus požehná tomuto příbytku (Christus masionem benedicat).
Ze získaných peněz budou podpořeny především rodiny, které potkalo
nějaké nenadálé neštěstí - nemoc,
rozvrat manželství, ztráta zaměstnání, úmrtí apod. Zvláště dětem v těchto rodinách mnohdy pomůže charitní podpora vyrovnat se s těžkou životní situací. Třetinu výtěžku Tříkrálové sbírky pak využije celostátní
Charita ČR na pomoc potřebným v

různých koutech České republiky a
v zahraničí.
Do Tříkrálové sbírky se mohou
zapojit děti i dospělí jako koledníci
(králové) nebo jejich dospělý doprovod. Koledovat chodívají celé rodiny nebo skupinky dětí. Mohou obejít třeba jen svou ulici, pár domů,
které znají. Kdo má o tuto službu zájem, ať se přihlásí Evě Vaculíkové
na tel.: 739 615 846 nebo e-mail:
eva.vaculikova@gmail.com. Lze se
také přihlásit u kteréhokoli dobrovolníka Farní charity Řevnice.
V dolním Poberouní i na Podbrdsku
vyrážejí koledníci s kasičkami do
ulic hned několika obcí či měst - v
Řevnicích, Svinařích, Osově... V
Zadní Třebani se Tříkrálová koleda
tentokrát bude konat 5. ledna od
14.00 hodin. Eva VACulíKOVÁ,
Farní charita Řevnice, (pef)

školy, Dětský domov Lety, Skauti,
ZUŠ, spolek DODO, Lví srdce a sdružení Náruč. Na nádvoří zámku se
prodávaly ručně vyráběné svícínky,
vánoční přáníčka a ozdobičky, koláče a spousta dalších dobrot včetně
vynikajících čajů a svařáčku pro zahřátí. Paní Pavelková pekla s dětmi
vánočky ve vyhřátém sále v přízemí,
kde zároveň připravila škola dílničky. Tentokrát bylo počasí vskutku
adventní. Lehce chumelilo, přesto
mladí prodejci vydrželi ve svých
stáncích až do setmění.
Od 12 hodin se zpívalo a hrálo v sále
zámku. Vystupovala zde místní základní umělecká škola pod vedením
Báry Pelikánové. V okolí zámku se
projížděly děti na konících, starší děti si v kovárně vykovaly podkovičku
či jinou ozdobu. Odpoledne přijelo
divadlo Kukadlo s vánoční pohádkou Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce
- podívat se na ni přišlo mnoho capartů s rodiči. Děkujeme všem vystupujícím za příjemný zážitek a fajn
atmosféru na celém trhu.
Andrea KuDRNOVÁ, Dobřichovice

Skauti nabízejí světlo

Poberouní - Hned na několika místech našeho kraje si budou moci zájemci o Vánocích připálit Betlémské světlo.
„Řevničtí skauti budou rozdávat
Betlémské světlo na Štědrý den v
čase 9.00 do 11.00 u místního Zámečku,“ uvedl jeden z nich, Šimon
Martinec. V Dobřichovicích je světlo tradičně k mání tentýž den na
Křižovnickém náměstí.
Skauti ve Všenorech budou světlo
připalovat už o den dříve - nejprve
od 8.40 po mši svaté v kostele sv.
Václava a posléze i od 15.00 na všenorské Burze. Betlémské světlo si
budou moci odnést také návštěvníci
koncertů, které se konají 23. 12. od
18.00 a 24. 12. od 14.00 v kostele
sv. Jana Křtitele ve Sv. Janu pod
Skalou. Ve všech případech si nezapomeňte s sebou vzít lucernu nebo
svíčku.
(pan, mif)
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Brazilské Vánoce: třicet stupňů...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Do toho přezdobená obchodní centra, všude obrovské postavy Papai
Noel neboli Santa Klause, umělé
stromky, z živých pouze thuje. Těšili
jsme se do Čech na sníh a Ježíška...
V čem se liší brazilské Vánoce od
těch typicky českých?
Brazílie je převážně katolická země,
ve většině rodin jsou proto Vánoce
spojeny s narozením Ježíše Krista.
Velkou roli hraje i obrovský rozměr
země – Vánoce jsou často jediným
okamžikem roku, kdy se celá rodina
společně setká, a jsou proto výrazně
rodinným svátkem. Na Štědrý den,
24. prosince, se podává slavnostní
večeře: krocan, sladký toust se skořicí, uzená šunka a smažené kuličky z
tresky. Nesmí chybět rýže s rozinkami a pražená manioková mouka
»farofa«. V noci z 24. na 25. 12. děti
očekávají příchod Papai Noel, který
přináší dárky - v jejich fantazii přijíždí na sáních tažených sobím osmispřežením. Na oběd 25. 12. se schází široká rodina a jí se to, co zbylo od
předchozího dne. V kostelích, obchodních centrech, ale i doma se
zdobí vánoční stromky a betlémy.
Co se vám na brazilských svátcích
nejvíc zamlouvá a co se vám na
nich naopak nelíbí?
Líbí se mi, že v Brazílii jsou Vánoce
obdobím, kdy se setkávají celé rodiny, jsou spolu všechny generace:
prarodiče, rodiče i děti. V tomto čase se také hodně myslí na ty, kterým
osud tolik nepřál - organizují se sbírky jídla a hraček pro děti bez rodičů,
seniory a hodně dobrovolníků tráví
čas s těmi, kteří nemají rodinu.
Nelíbí se mi , že se vytrácí původní
myšlenka Vánoc - oslava narození
Ježíše Krista, advent… Vánoce jsou
silně komerční záležitostí a je zde
velký vliv severní Ameriky.
Jaká je vaše představa ideálně strávených Vánoc?
Vánoce jsou pro mne spojeny s rodinou, sejít se, být spolu s nejbližšími.
Je to o to důležitější, že žijeme v jiné
zemi a na jiném kontinentě, než obě
naše rodiny, společných okamžiků je
velmi málo a jsou vzácné. Ideální
Vánoce by měly být alespoň o trochu méně hektické.
Předvánoční období bývá na zastupitelských úřadech velmi pracovně
vytížené, dokončují se projekty stá
vajícího roku, připravují se aktivity
na rok následující… To, že je první
adventní neděle, jsem si letos uvědo-

SANTA V SAO. Papai Noel neboli
Santa Klaus v předvánočně vyzdobeném obchodním centru v Sao Paulu.
Foto NN M. FRÝDL

VÁNOCE. Havrlíkovi u vánočního stromečku v Sao Paulu. Foto ARCHIV
mila až pozdě v noci po přečtení českých zpráv o adventních koncertech.
Svíčku jsme zapálili dvě hodiny před
půlnocí. Přála bych si mít více času
na dcery, péci s nimi cukroví…
Vaše dvě dcery jsou relativně malé.
Jak Vánoce v Jižní Americe vnímají ony? Nestýská se jim? Po babičkách, po sněhu, po cukroví…
Stýská. A jak! I proto jsme se až na
zmíněnou jednu výjimku vždy vydali na konec roku zpět do Čech. Všem
nám chybí i sníh, lyžování.
Obě babičky jsou skvělé. Jsme jim
vděční za nádhernou atmosféru a
vše, co k Vánocům patří. Musí to být
pro ně náročné, když jim do předvánočního shonu přijede čtyřčlenná rodina s dvanácti zavazadly. Naštěstí
jsme s manželem ze stejného města
a naši rodiče bydlí blízko od sebe...
Čechů žije v Brazílii stovky, možná
tisíce. V Sao Paulu, Rio de Janeiro,
ale i v dalších městech: Porto Alegre, Bataypora, Nova Petropolis…
Jak slaví Vánoce oni? Zpívají si
české koledy, pečou cukroví?
V Sao Paulu a Rio de Janeiru dokonce chodí i český Mikuláš s čertem a
andělem! Mikulášská nadílka pro
děti krajanů spojená s předvánočním
posezením je tradičně poslední aktivitou, kterou generální konzulát pořádá. Děti si vyrábí vánoční ozdobičky, seznamují se s vánočními zvyky,
s koledami nám pomáhá hudební
soubor Pramen, vyhlašujeme soutěž
o nejlepší obrázek Ježíškovi a nejlepší cukroví. Nikdy nechybí vanilkové rohlíčky, pracny a linecké. A
máme i vánoční jedličku - byť jen
umělou - zdobenou českými ozdobami. Kromě Mikuláše je oblíbená i
příprava adventních věnců, krajanský
spolek v Sao Paulu každoročně pořádá vánoční mši s českými koledami.
Jak vypadá krajanský život v Brazílii obecně? Drží Češi pospolu, mají
potřebu se scházet, družit? Pořádají
společné akce, mluví spolu česky?
Do Brazílie přicházeli první Češi od
poloviny 19. století - pomáhali osídlovat jižní státy Rio Grande do Sul,
Paraná a Santa Catarina. Výraznou
emigrační vlnou byli ti, kteří prchali
před nacisty a před komunisty. Významné bylo i období, kdy do Brazílie přišel Jan Antonín Baťa. Všichni odcházeli z Čech do vzdálené, neznámé Brazílie a věděli, že se pravděpodobně do rodné země nikdy
nevrátí. Udržování českých tradic a
jazyka pro ně bylo zásadní. Vznikaly
spolky, kde se krajané scházeli, a

které pomáhaly nově přistěhovalým
krajanům. Moderní prostředky, jako
skype a whatsapp, nyní zjednodušily
komunikaci Čechů s jejich rodinami
i mezi nimi samotnými.
Pod generální konzulát spadá šest
krajanských spolků. Dva sídlí v Mato Grosso do Sul a jsou navázány na
baťovskou tradici. Spolek v Nova
Andradina vede nejstarší vnučka J.
A. Bati Dolores Baťová. Dva další
spolky působí v Rio Grande do Sul jeden v Porto Alegre a druhý v Nova
Petropolis, kde sdružuje potomky
německy mluvících Čechů ze severních Čech, tzv. Boêmios. Dlouhou
historii má spolek v Sao Paulu. Nejmladší je Asociace Čechů a Slováků,
která vznikla v Rio de Janeiru teprve
v roce 2017. Sdružuje převážně mladé lidi, kteří do Brazílie přišli za studii či partnerem, a již tu zůstali.
Všechny krajanské spolky pořádají
akce, třeba české dny navázáné na
říjnový státní svátek. V Brazílii také
působí dvě učitelky českého jazyka,
které vyučují češtinu v rámci krajanských spolků i na univerzitách v Sao
Paulu, Porto Alegre a Batayporá.
Existuje v Sao Paulu, Riu či jinde v
Brazílii typická česká hospoda, kam
se dá zajít na vepřovou, svíčkovou
či guláš a napít se českého piva?
Hospoda, kam by se dalo zajít na
české jídlo a pivo, bohužel v Sao
Paulu ani v Riu není. Donedávna se
česká kuchyně vařila v Česko-slovenském baru Marek, ale ten se nacházel ve čtvrti ne příliš bezpečné a
poměrně obtížně dostupné, takže ho
majitelé museli zavřít. Jejich guláš či
smažený sýr byly výtečné - doufáme, že se podaří najít lepší prostory
a podnik znovu otevřít.
Na svíčkovou, guláš či bramborový
salát ale můžete přijít k nám při některé z našich akcí! Podáváme česká
jídla, která pro nás připravují krajanky, výborné kuchařky a cukrářky.
Laskonky, žloutkové věnečky nebo
makový štrůdl chutnají jako od maminky! Co se týče piva, do Brazílie
se dováží Budvar, Primátor, Praga,
1795, Bernand a chystá se i Pilsner
Urquell. Jsou k dostání jak v supermarketech, tak ve vybraných pivnicích. Musíte ale počítat s cenou v
přepočtu mezi 100 – 150 českými
korunami za půllitr.
Jak Brazilci vnímají Čechy? Co se
jim vybaví, když se řekne Česko?
Jedním z prvních překvapení po
mém příjezdu do Brazílie byla skutečnost, že velká část Brazilců Če-

chy zná a přinejmenším v Praze již
byla. Znají nás, Prahu považují za
jedno z nejkrásnějších měst na světě
(ne-li nejkrásnější) a chtějí se k nám
vrátit. Jsou fascinováni naší architekturou, udržovanými historickými
budovami, českou klasickou hudbou. A - českou kuchyní a pivem...
Jak oslaví Češi v Brazílii příchod
Nového roku?
Čeští krajané budou nový rok slavit
zřejmě stejně, jako všichni Brazilci.
Je léto, teploty šplhají vysoko, navíc
jsou hlavní dětské prázdniny. Většina z nich vyrazí na pobřeží - do
svých letních bytů či do hotelů. Nový rok oslaví se sklenkou šampaňského či caipirinhi, tradičního koktejlu s alkoholem z cukrové třtiny.
S jakým předsevzetím či přáním vstoupíte do nového roku?
S přáním pevného zdraví pro všechny a aby lidé byli k sobě ohleduplnější, tolerantnější! V roce 2019
končí moje mise v Brazílii a ráda
bych dokončila projekty, na kterých
jsme pracovali. Chci třeba vydat povídku Markéty Pilátové o J. A. Baťovi, kterou nádherně ilustroval malíř
malující ústy, Jakub Hříbek z Domova Paprsek v Olšanech. Jestli se mi
těch několik projektů podaří dokončit, budu si moci říci, že po mně v
Brazílii něco smysluplného zůstává.
Že ta čtyřletá práce měla smysl. A že
mě moje rodina - především můj
manžel - celou tu dobu nepodporovala nadarmo.
Miloslav FRÝDL

Na co se v roce 2019
nejvíc těšíte?
Pavel ZEDNÍČEK, herec, obyvatel Karlštejna: Na všechno. A že
toho nebude
málo! Brzy po
Novém roce uvidím naši kamarádku, která pod stromeček dostala
konečně novou
ledvinu, a tak se
moc těším, že bude s novým
náhradním dílem zase zdravá a
veselá. Těším se na natáčení dalších
dílů Skautské pošty pro ČT. Letos
oslavím kulatiny se sedmičkou,
moje Hančí mi dala k narozeninám
námět na film, teď ho s kolegy připravuje. Takže se těším, že všechno
klapne. Těším se, že si zahraju v
divadle Hybernia v obnoveném
Hamletovi Janka Ledeckého. Snad
jsem to po dvaceti letech nezapomněl... V Kalichu oslavím narozeniny premiérou. A moc se těším, až
zase začnu sekat trávu - zimu,
kurňa, nemám vůbec rád. Přeju
všem hlavně hodně zdraví, protože
bez toho by nebylo na co se těšit!

Pavla KRÁTKÁ, autorka knih
pro děti středočeská Živnostnice
roku 2018, obyvatelka Letů: Mám
ráda nové začátky,
tudíž i nový rok.
Vše minulé se
hezky uzavře a
nové se otevírá...
Tak se těším na
celý rok 2019 a
jsem moc zvědavá, co zajímavého
nám přinese. Moc si přeji, ať s ním
přiletí mnoho hezkých a veselých
chvil a také čas na spočinutí. (mif)
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Na návsi bylo chladno, ale »sousedsky«
OBYVATELÉ LETŮ SPOLEČNĚ PROŽILI SVÁTEČNÍ STŘÍBRNOU NEDĚLI
Studená byla letošní Stříbrná neděle.
O to lépe chutnaly všechny teplé
nápoje, které mohli okoštovat návštěvníci tradiční předvánoční akce na
návsi v Letech.
Předvánoční klidná, rozjímavá a přátelská atmosféra se nám všem podařila vykouzlit na letovské návsi o Stříbrné neděli. Ledově stříbrně se rozezněla cinkátka při vánoční pohád-

Děkujeme všem za čas strávený organizací předvánočního odpoledne a
samozřejmě hostům i účinkujícím.
Krásné svátky a šťastný nový rok!
Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Tipy NN

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

21. 12. 17.30 VÁNOCE A SPOL.
21. 12. 20.00, 22. 12. 15.30, 28. 12. 17.30
MARY POPPINS SE VRACÍ
22. 12. 13.45, 29. 12. 14.00, 5. 1. 17.45
ASTERIX
22. 12. 17.30, 5. 1. 13.45 ČERTÍ BRKO
22. 12., 4. 1. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
23. 12. 15.45 LOUSKÁČEK ŽIVĚ
28. 12. 20.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
29. 12. 14.00 GORDON A PADDY
29. 12. 17.30 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
29. 12. 20.00 VDOVY
2. 1. 20.00 THE DOORS: LIVE AT THE
BOWL 68
4. 1. 17.30 AQUAMAN

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 12., 27. 12., 4. 1., 9. 1. 12. 1. 17.30
(Po+Pá 20.00) BUMBLEBEE 21. 12.,
28. 12., 5. 1. 17.30 MARY POPPINS SE
VRACÍ (28. 12. 3D)
21. 12., 3. 1. 20.00, 30. 12. a 3. 1. 18.30,
10. 1. 15.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
22. a 26. 12., 4., 8. a 14. 1. 20.00 (St, Pá,
Út 17.30) BOHEMIAN RHAPSODY
22., 23. a 29. 12., 5. a 15. 1. 15.30 (Út
17.30) SPIDER-MAN: PARALELNÍ
SVĚTY
22. 12., 29. 12., 2. 1., 11. 1. 17.30, 26. 12.,
5. 1. 20.00) AQUAMAN
22. 12., 23. 12. 15.30 SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY (v Ne 3D)
23. 12. 18.30 VÁNOCE A SPOL.
25. 12. 20.00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
27. 12., 13. 1., 16. 1. 15.30 (St 18.30)
ČERTÍ BRKO
27. 12. 20.00 SMRTELNÉ STROJE 3D
28. 12. 15.30 GRINCH
28. 12., 7. i 13. 1. 20.00 (Ne 18.30) DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
29. 12., 2: 1., 7. 1. 20.00 (Po 17.30) ZNOVU VE HŘE
30. 12., 6. 1. 15.30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
5. 1. - 6. 1. 9.00 až 15.00 Trilobit
6. 1. 18.30 THE DOORS: LIVE AT THE
BOWL 68
8. 1. 20.00 UTOP SE NEBO PLAV
9. 1. 20.00 VE SPÁRECH ĎÁBLA
10. a 12. 1. 18.30 (So 20.00) ROBIN HOOD
11. 1. a 14. 1. 20.00 (Po 17.30) CENA ZA
ŠTĚSTÍ
12. 1. 15.30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET

POHÁDKÁŘKY. Vánoční pohádky dětem na letovské návsi vyprávěly Pavla
Krátká a Marie Snášelová (zprava).
Foto Barbora TESAŘoVá
ce, kterou vyprávěla Pavla Soletka
Krátká s Maruškou Snášelovou Štorkovou. Mezitím, co děti poslouchaly, dospělí koštovali cukroví, punč,
svařák nebo čaj, který připravili hasiči se školinkou Nona. Než se připravily děti z mateřské školy na vystoupení, zněly koledy a lidé se těšili

na představení Letováčků. Byla chvíle společně se zastavit v předvánočním shonu a popovídat si se sousedy... Pak přišel čas na další pohádku,
tentokrát loutkovou, kterou připravil
Leťánek v teple sálu U Kafků - představilo se dřevěné divadlo s vánočním příběhem Cesta do Betléma.

Rybova mše zazní v katedrále i v Řevnicích

Řevnice - Hned několik uvedení legendární Rybovy České mše vánoční
mají už za sebou členové pěveckého sboru Canto Carso. Ještě jedno je ovšem čeká - ve čtvrtek 20. prosince v pražské katedrále sv. Víta.
Na pátek 21. prosince si naplánovali velkolepý koncert - konat se bude od
18.30 v řevnickém Lidovém domě. Canto Carso se na něm představí s koncertem nazvaným Hej, Vánoce, dlouhý noce. Účinkovat dále budou orchestr a pěvecký sbor ZUŠ Řevnice, Třebasbor, taneční oddělení ZUŠ a jiní hosté. Moderují žáci literárně dramatického oddělení, řídí Roman Michálek.
Výzdobu sálu obstará výtvarné oddělení ZUŠky.
Českou mši vánoční J. J. Ryby si můžete poslechnout či zazpívat také v
Řevnicích. Tradiční Rybofka se i letos koná na Štědrý den před Modrým
domečkem. Od 13.00 ji tam provede řevnický příležitostný sbor pod dirigentskou taktovkou Lukáše Prchala. K dostání bude i něco na zahřátí. (pan)

Klíma křtil knihu o tom, jak poznal zločin

KINO RADOTÍN
21. 12: 16.00 MIMI A LÍZA: ZÁHADA
VÁNOČNÍHO SVĚTLA
21. 12., 5. 1. 17.30 (So 15.30) ASTERIX A
TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Od 22. 12. do 29. 12. kino nehraje.
2. 1. 17.30 GRINCH 3D
2. a 10. 1. 20.00 UTOP SE NEBO PLAV
3. 1. 17.30 NINA
3. a 16. 1. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
4. 1. 17.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V
ZEMI ZRCADEL
4. 1. 20.00 NA STOJÁKA V KINĚ
5. 1. 17.30 BUMBLEBEE 3D
5. 1. 20.00 ZNOVU VE HŘE
8. 1. 17.30 MARY POPPINS SE VRACÍ
8. 1. 20.00 ODDĚLENÍ Q: ŽENA V
KLECI
9. 1. 17.30 ROK OPICE
9. 1. 20.00 THE DOORS - 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION

Koncertem v dobřichovickém zámku oslavil investigativní novinář a spisovatel Josef Klíma svou novou knihu, kterou nazval Zločin jak jsem ho
poznal. V knize píše o důležitých postavách nedávné chmurné historie,
Ivanu Jonákovi a jeho Discolandu, o technologovi orlických vražd Karlu
Kopáčovi, o Radovanu Krejčířovi, Jiřím Kajínkovi, Františku Mrázkovi a
dalších, které poznal osobně. Na koncertě vystoupil Klíma se svou hudební skupinou Na vlastní uši band a jako kmotry knihy si pozval houslistu
Jana Hrubého i jeho dceru flétnistku Andreu Kudrnovou, kteří mu také
zahráli. Foto ARCHIV
Andrea KudRnoVá, dobřichovice

* Skupiny Odečet plynu a Klagenfurt zahrají 20. 12. od 19.30 v Clubu
Kino Černošice.
(vš)
* Slunovratové vánoční krasopsaní
hostí 21. 12. od 17.30 do 20.30 Café
Černý dorty v Dobřichovicích. Vánoční krasopis vám přiblíží Kamila
Kábová, vyrábět se budou vánoční
přáníčka, visačky na dárky a ozdobné kartičky na stůl. Vstupné 900 Kč,
info a přihlášky na elmavia2016@gmail.com.
(psk)
* 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
* Na Medové Vánoce - 12. ročník
výstavy o včelách a včelaření zve
Svatojánské muzeum ve Svatém Janu pod Skalou. Přístupná je 22., 23.,
25., 26., 29., 30. 12. a 1., 5., i 6. 1.,
vždy od 13 do 17.00.
(pef)
* Na Vánočním koncertě berounského pěveckého sboru Slavoš zazní
23. 12. od 10.00 v kostele Narození
sv. Jana Křtitele ve Sv. Janě pod
Skalou Česká mše vánoční J. J.
Ryby. Řídí Haig Utidjian.
(pef)
* Pěvecký sbor Comodo koncertuje
24. 12. od 14.00 v kostele sv. Jana
Křtitele ve Sv. Janu pod Skalou. (jš)
* Česká mše vánoční J. J. Ryby zazní 24. 12. od 22.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích.
Pod taktovkou J. Pelikána hraje a
zpívá Štědrovečerní smíšený sbor i
orchestr a sólisté Věra Perglová (soprán), Jana Sýkorová (alt), Martin
Vydra (tenor), Sebastian Machat
(bas).
Pavel BLAŽENÍN
* Kaple sv. Jana Křtitele ve Všenorech bude veřejnosti zpřístupněna
29. 12. od 13 do 15.30.
(sah)
* Oslavu Silvestra pořádá 31. 12.
od 20.00 klub U Emy Lhotka. (eb)
* Litografie amerického písničkáře
Boba Dylana můžete v dobřichovické Galerii Bím vidět do 5. 1.
(ak)
* Písně ze svého alba Kuřárna v blázinci zazpívá v sále Zámečku Řevnice 6. 1. od 18.00 šansoniérka Zlatka Bartošková za doprovodu klavíru
a houslí.
(pan)
* Výstava obrázků výtvarnice Lucie
Suché je pod názvem Andělská noc
do 6. 1. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.
Vlastimil KERL
* Fotografie Alfreda Šupíka - Hledání duše krajiny a srdce měst jsou v
zámku Dobřichovice vystaveny do
10. ledna. Andrea KUDRNOVÁ
* Besedy Aleny Šarounové Když
kámen hovoří... - Kamenná kronika
se můžete zúčastnit 13. 1. od 16.00 v
sále MUDr. Fürsta Dobřichovice.
Hovořit se bude o tom, co lze vyčíst
z archeologických nálezů, labyrintů,
zbytků staveb i dochovaných maleb
o znalostech geometrie a technických dovednostech starých stavitelů. Vstupné dobrovolné.
(ak)
* Obrázky seniorek z výtvarného
kurzu malířky Dany Puchnarové budou v dobřichovickém zámku k vidění do 31. 1. Vernisáž se uskuteční
15. 1. od 18.00.
(ak)
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Být obklopený blízkými je dar
Vážení a milí spoluobčané! Neúprosně plynoucí
čas nás opět posunul před práh pro mnohé nejkrásnějšího období roku - Vánoc. Svátky klidu a
míru, které bychom měli strávit se svými blízkými.
Být obklopený svými blízkými o Vánocích je dar,
který si přejeme všichni. Vždyť v dnešní uspěchané době, kdy čas letí příliš rychle, je nutné se zastavit, zapomenout na běžné problémy, naslouchat
jeden druhému a užívat si chvíle naplněné radostí a pohodou. Vytvořme příjemnou atmosféru v
na-šich domovech a rodinách!
Vánoce nám také naznačují, že se blíží konec roku
a je na místě ohlédnout se za uplynulým rokem.
Rok 2018 byl z mého pohledu úspěšný. Povedla
se oprava požární nádrže a po dlouhé době jsme
měli možnost se v teplých letních dnech zchladit v
jejích vodách. Zároveň byla opravena hřbitovní
zeď a všeradičtí hasiči se těší z nového vozu.
Chci Vám, vážení spoluobčané, poděkovat za Vaši
práci v tomto roce. Za práci ve prospěch naší obce a nás všech. Jménem svým a celého zastupitelstva Vám přeji krásné prožití vánočních svátků,
úspěšný vstup do nového roku, pevné zdraví, vnitřní sílu a hodně úspěchů v pracovním i osobním
životě.
Martin KUNC, starosta Všeradic

V QUITU. Česká výprava na mistrovství světa v ekvádorském hlavním městě Quito. Magdaléna Fejfarová druhá zleva.
Foto ARCHIV

Pocity z vítězství? Nepopsatelné!
MAGDALÉNA FEJFAROVÁ Z VINAŘIC SE STALA JUNIORSKOU MISTRYNÍ SVĚTA
Vinařice - Juniorskou mistryní
světa se na začátku prosince v ekvádorském Quitu stala jedenadvacetiletá závodnice bikiny fitness
Magdaléna FeJFAROVÁ z Vinařic. (Viz NN 25/18.) Své zážitky,
pocity a dojmy z šampionátu zaznamenala pro čtenáře NN. (mif)
Z mistrovství světa juniorů v Ekvádoru jsem si odvezla tolik zážitků, že
ani nechápu, jak se všechny mohly
vejít do pouhých šesti dnů. Všechno
začalo ve čtvrtek 29. 11. ve 2 ráno,
kdy jsme s mou »spolubojovnicí«
Anetou Šmídlovou vstávaly a vyrážely na letiště. Celkem nás do hlavního města Ekvádoru Quita čekalo
23 hodin cestování. Česká výprava
čítala pět členů, ze závodníků jsme

byly dvě »bikinky«, »physique« Dominik Mašek, který ale letěl jiným
letadlem a dorazil až několik hodin
po nás, zastupující předsedkyně
SKFČR Ludmila Čížová a naše pečovatelka Alenka Neffová.
Do hotelu jsme se dostali v noci českého času a na mě dopadla ohromná
únava podpořená tím, že jsem v letadle spala jen asi tři hodiny. Nicméně
těšili jsme se na pátek, kdy byla na
plánu pouze registrace a odpočinek.
Na pátek jsem si s sebou ještě vezla
odvážené přesné množství vařeného
lososa, kterého jsem potřebovala dát
do lednice. Překvapilo mě, že ani v
hotelové restauraci se anglicky nedomluvím. V průběhu dalších dnů
jsme ale zjistili, že je to víceméně
normální a budeme muset komuni-

kovat »rukama-nohama«. Lososa a
Anetky kuře jsem po čtvrt hodině
úspěšně ubytovala v restauraci a mohli jsme se uložit ke spánku.
Soutěž se měla původně konat v sobotu a v neděli, ale vzhledem k přihlášenému počtu závodníků se konala pouze v sobotu - na neděli byly k
naší ohromné radosti naplánované
dva výlety. Čekali jsme, že půjdeme
na pódium kolem druhé odpoledne a
měli jsme z toho velkou radost. V
překrásném kulturním domě, kde se
událost konala, jsme byli od 9 ráno Anetka měla objednaný nástřik. Nicméně soutěž se protahovala - nakonec jsme na pódium nastupovaly v
půl sedmé večer. Kdyby v prostorách nebyla příšerná zima, nebylo by
to tak hrozné. (Dokončení na str. 15)

Z podbrdského kraje

* Na tradiční setkání rodičů i dětí a
společné zpívání, které se uskuteční
24. 12. od 14.00 ve Sboru Jiřího z
Poděbrad ve Tmani, zve místní pobočka Církve československé husitské. Týž den se od 24.00 na stejném
místě koná půlnoční mše.
(jašk)
* Historický vlak pojede 1. 1. po
podbrdské trati přes Liteň do Hostomic. Ze Zdic vyrazí v 8.35, z Berouna 9.05 a Zadní Třebaně 9.45.
(Časy jsou přibližné, budou aktualizovány během Vánoc na www.saxi.cz.) Předem přihlášení se budou
moci z Hostomic svézt historickým
autobusem na rozhlednu Studený
vrch.
Radim ŘÍHA
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumce bude 1. 1.
2019 otevřena od 10 do 16.00. K
mání na místě bude drobné občerstvení - svařák, grog, klobásy na
opékání...
Antonín KOTOUČ

Na trénink vtrhla čertovská jednotka a - najednou byl klid
Malí fotbalisté Všeradic stihli ještě
před Vánocemi plno akcí. První prosincovou sobotu se mladší žáci zúčastnili halového turnaje v Králově
Dvoře, o týden později si to na umělé trávě na venkovním hřišti rozdali
v přátelském utkání s týmem ABC
Braník.
Starší přípravka začala své tréninky
v tělocvičně teprve před pár dny. A
hned jí čekalo veliké překrapení. O
Mikulášské středě na trénink vtrhla
čertovská jednotka v čele s Luciferem. To byl najednou v tělocvičně
klid! Nikdo ani nedutal, kluci pěkně
po jednom předstupovali před Mikuláše, po očku sledujíce velikého
pekelníka...
Předminulou sobotu přípravka nastoupila na halovém turnaji v praž-

ské Ruzyni, kde sehrála 5 utkání.
Bohužel se nám nepodařilo ani jedno vyhrát, takže jsme skončili poslední. Hned po turnaji jsme se vypravili na Bráník, fandit našim
mladším žákům. Po společném obědě jsme se vydali na pražskou Slavii, kde 11 našich borců doprovázelo na hrací plochu hráče SK Slavia
Praha. Všichni jsme pak zhlédli zápas s FK Mladá Boleslav. Celí promrzlí jsme se dostali domů až pozdě
večer. Pro kluky to byla jistě fyzicky
náročná sobota, ale zároveň plná adrenalinu a zážitků. Po Vánocích začínají naši žáci hrát Zimní žákovskou ligu, přípravku čeká několik
turnajů a přáteláků. Ten první 12.1.
v Berouně. Lucie BOXANOVÁ,
FK Všeradice
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Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

13/2018 (89)

Chci předat pozitivní zprávu...
Milí sousedé, že se blíží Štědrý den, vám znovu
připomínat nebudu. Jen velmi nerad bych vás
přiblížil zase o kus blíž zoufalství z nehotových
příprav. Chci vám naopak předat pozitivní zprávu o tom, co jsme na radnici udělali a co chystáme. Přesně 11 dní před Štědrým dnem se sešli zastupitelé ke své poslední schůzi, na níž projednávali rozpočet. Schválili jsme ho jako schodkový s
tím, že počítá s investicemi do přestavby školního
areálu Pode Zděmi. Schodek budeme financovat
z úspor z minulých let.
Jak jsem předeslal, chystáme rekonstrukci školního areálu kvůli zvýšení kapacity ZŠ. V areálu vznikne nové sportoviště pro výuku tělesné výchovy
a pro potřeby veřejnosti. Máme hotovou projektovou dokumentaci, vyřizujeme stavební povolení. Našli jsme příslušný dotační titul a připravujeme žádost o dotaci. Co se týče školy, máme hotový projekt a vyřizujeme stavební povolení. Požádali jsme o změnu investiční akce a o navýšení
státního příspěvku. Dostali jsme ke změně doporučení a výsledek i výši dotace čekáme v lednu.
Škola získá 6 nových tříd, 2 družiny, 2 tělocvičny,
jídelnu, kabinety a šatny. (Dokončení na straně 9)

Hasiči si »nadělí« nové auto
LITEŇŠTÍ »DOBRÁCI« V ROCE 2018 VYJÍŽDĚLI KE ČTYŘIATŘICETI UDÁLOSTEM
Liteňští dobrovolní hasiči v roce
2018 zasahovali u dvou mimořádně
velkých požárů, kde byl vyhlášen 3.
stupeň požárního poplachu. Celkem
vyjížděli ke 34 událostem, které jsou
evidovány krajským operačním střediskem HZS v Kladně.
První mimořádně velký požár - koncem srpna vzplál les v těžko přístupném terénu u Chodouně - byl založen
úmyslně, hořet začalo na několika
místech najednou. I díky dvěma vrtulníkům se podařilo požár včas lokalizovat, než se stačil rozšířit do korun stromů. Uchráněn byl lesní porost v hodnotě 8 milionů. Přesto se
hasilo a dohašovalo několik dní, naši
hasiči zde strávili 28 hodin.
Druhý velký požár byl v polovině
listopadu v Letech. Hořela průmyslová hala, kde se třídil a rozebíral
elektro odpad - celkem 600 tun.
Škoda přesáhla 6 milionů Kč, ved-

Po mši se v kostele
koná vánoční koncert

Slavnostní Tříkrálová mše svatá se
koná 5. ledna od 15.30 v kostele sv.
Petra a Pavla v Litni. Českou mši
vánoční Eduarda Marhuly přednesou operní pěvci z Prahy Dagmar
Vaňkátová (soprán), Ilona Šatylovová (alt), Olga Vít Krumpholzová
(soprán), Pavla Štěpničková (alt),
Dušan Růžička (tenor), Jan Janda
(bas), Martin Slavík (tenor), Lukáš
Hynek – Krämer (bas). Diriguje Lukáš Kovařík. Po mši následuje vánoční koncert, na kterém zazní skladby K. Steckera, J. J. Ryby, Ch.
Gounoda a dalších. Akci pořádanou
římskokatolickou farností Řevnice
finančně podpořil Městys Liteň.
Václav KLIMENT, Leč

lejší budovy se podařilo uchránit. Liteňští hasiči v Letech zasahovali 22
hodin, byla plně zapojena tatra i dýchací přístroje.
Během roku jsme zasahovali i u
menších požárů, likvidovali bodavý
hmyz, odstraňovali stromy, nebo asistovali s požární technikou. Přešli
jsme i na modernější svolávací systém Fireport a hlavně dokončujeme
další etapu reorganizace vozového
parku. Avia A30 a VW Transportér
se budou v nejbližší době prodávat.
Nahradí je nové devítimístné vozidlo MAN TGE, které je v kategorii do
3,5 tuny, má základní výbavu, vysílačky, hasicí přístroje, zdravotnický
batoh, svítilny, vyprošťovací nástroj
a další vybavení.
Před několika týdny jsme se sešli se
zástupcem firmy Progres Servis Sibřina a ladili s ním detaily. Vozík je již
připraven. Vozidlo MAN TGE 3.180

upravují dle našich představ a dle
schválených technických podmínek,
převezmeme si ho v druhé polovině
prosince. Městys Liteň dostane z dotací a darů na nový vůz s částečnou
výbavou 900 000 Kč (450 000 ministerstvo vnitra ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS, 300 000
Středočeský kraj, 100 000 Nadace
Agrofert, 50 000 SDH Liteň). Zbylou částku - asi 340 000 Kč - uhradí
Městys Liteň - odečte se z ní ještě
částka za prodej avie a transportéru.
Snad vše dotáhneme s městysem do
zdárného konce a nové vozidlo bude
SDH Liteň sloužit dlouhá léta. Na
Vánoce bude už v liteňské hasičské
garáži. Jsem pyšný na práci našich
hasičů, děkuji nadacím a poskytovatelům dotací, že dobře ohodnotili naši práci a poskytli nám dostatek financi na potřebnou a nutnou obnovu
techniky. (Dokončení na straně 9)

NA »TRZÍCH«. Liteňští školáci při
rozsvícení vánočního stromu nabízeli své výrobky. (Viz strana 9)
Foto Hana HAVELKOVÁ

Školáci potěšili
chudé děti i seniory

Do akce s názvem Krabice od bot se
zapojili žáci liteňské školy. Koordinátorkou je učitelka Anna Vávrová. Cílem je potěšit děti z chudších rodin v České republice nečekaným dárkem, který jim věnují jejich vrstevníci. S pomocí rodičů děti připravily krabici od bot, kterou
naplnily dětskými dárky k Vánocům. Na zabalený dárek pak dárci
poznamenali, zda je vhodný pro
chlapce či dívku a jakého přibližně
věku. Dárky jsme od 26. listopadu
do 9. prosince shromažďovali ve
škole, poté je učitelka odvezla na
sběrné místo do Berouna.
Žáci 1. a 2. A se zapojili do projektu s názvem Ježíškova vnoučata. Jeho cílem je potěšit o Vánocích nejstarší generaci. (Dokončení na str. 9)

Šachisti vybojovali postup na »republiku«
V liteňské základní škole se již mnoho let hrají šachy.
Děti trénují v kroužku, účastní se turnajů. Každoročně
také vytvoříme minimálně dvě družstva a vyrazíme reprezentovat na přebor školních družstev v šachu. Oblastní kolo se konalo letos v Příbrami, zajistili jsme si
postup do krajského kola v kategoriii žáků prvního
stupně. Ve čtvrtek 13. 12. jsme si přivstali a v 6:22 vyrazili vlakem do Neratovic. Ve startovní listině nám patřila pátá příčka mezi dvanácti družstvy v kategorii 1. - 5.
třída. Hrálo se o právo zahrát si Mistrovství České republiky. Protože několik družstev mělo silnější borce, museli jsme vsadit na týmového ducha a přizpůsobit sestavu soupeřům. Kluci bojovali jako lvi, stálo při nás štěstí. Prohráli jsme jediný zápas se suverénní Sázavou,
která si zajistila první místo již před posledním kolem.
My jsme se nacházeli těsně čtvrtí, půl bodu za postupovým druhým místem. V poslední partii turnaje vyhrál
Patrik Šteňo těžkou koncovku. (Dokončení na straně 9)
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Pracovali v dílnách a rozsvítili strom
NA ZÁVĚR ADVENTNÍHO ODPOLEDNE BYLO PŘED ŠKOLOU PŘIPRAVENO KULTURNÍ VYSTOUPENÍ
V pátek 7. prosince se v liteňské škole konaly adventní dílny. Navštívilo
nás mnoho zájemců všeho věku a
našich tvůrčích dílen se zúčastnili.
Děti i dospělí se zapojili do vyrábění
papírových ozdob, svícnů, jmenovek
na dárky a mnoha dalších dekoračních předmětů. Na jednom stanovišti příchozí spolupracovali při výzdobě papírového vánočního stromečku.
Ve spolupráci s Domečkem Hořovice vznikla v jídelně školy improvizovaná vědecká laboratoř, či alchymistická dílna, v níž nám děti z
kroužku převedly zajímavé pokusy.
Již poosmé se před liteňskou školou
rozsvítil krásně nazdobený strom.
Těšili jsme se na samotné rozsvícení, ale snažili jsme se sobě i příchozím čekání zpříjemnit. Návštěvníci
si mohli koupit nachystané drobnosti, které děti v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyráběly. Členky místního sdružení zahrádkářů letos opět potěšily skvělým občerstvením, ke koupi byly perníčky ,
jablečný závin, křížaly a pečená jablíčka. Také bylo připraveno něco pro
zahřátí Ve Stínu lípy.
Na závěr odpoledne bylo připraveno
kulturní vystoupení. Slovem provázela děvčata ze sedmé třídy: Romanka Burdová, Zuzka Lukešová, Nikolka Malinová a Dominka Soprová.
Se svými čísly nejdříve vystoupili
žáci první třídy s učitelkou Dagmar
Karlovou, kteří si připravili pásmo
básniček. Po nich nás se zvyky a tra-

kolik písní s adventní tematikou a také se sami dopravodili na různé hudební nástroje. Učitel Krutský se také postaral o technickou stránku programu. Písničku nám zazpívala Míša
Krtková, na trubku zahrál Ondřej
Krtek, který se také postaral o závěrečnou fanfáru při rozsvícení stromku. Velkou pochvalu si zaslouží děvčata z kroužku Tumbao. Všichni
jsme drželi palce našim nejmenším,
dětem z liteňské mateřské školy,
jimž se vystoupení moc povedlo.
Poděkování patří všem zúčastněným
za milou atmosféru, potlesk pro naše
vystupující i štědrost. Za spolupráci
děkujeme liteňským hasičům, Městysu Liteň a Domečku Hořovice.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
ADVENTNÍ DÍLNY. Liteňské děti při vyrábění papírových ozdob ve školní
adventní dílně.
Foto Hana HAVELKOVÁ
dicemi adventního období seznámily
děti s druhé třídy a jejich učitelka
Lenka Říhová. Potěšila nás dvě sborová vystoupení. Učitelka Martina

Dvořáková se svými žáky, zpěváky i
kytaristy, nacvičila píseň Prosinec.
Žáci hudební školy vedení Petrem a
Simonou Krutských si připravili ně-

Školáci potěšili chudé děti i seniory
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Liteňské aktuality
* Hasičský ples se uskuteční 19. 1.
od 20.00 v sále liteňské restaurace
Ve Stínu lípy. Před plesem se od
18.00 koná výroční členská schůze
SDH Liteň.
Jiří HrÁcH
* Mikuláš, anděl a čerti dorazili 5.
12. na návštěvu ZŠ v Litni. Učilo se
sice od rána jako obyčejně, ale
všichni jsme napínali uši, jestli neuslyšíme cinkání zvonku, nebo řinčení řetězů. Brzy jsme se dočkali. Letos se asi čerti urodili, přišli k nám
dokonce dva. Mikuláš si s dětmi povídal, anděl naděloval a čerti? Ti se
činili. V některých třídách měli práce nad hlavu. Děti si připravily básničky a písničky, které se moc líbily.
Budeme se těšit na shledanou opět
za rok.
Hana HAVELKOVÁ

Žáci vytvořili vánoční přáníčka babičká i dědečkům z domovů pro seniory a z různých zdravotnických zařízení. Děti jim tak chtějí udělat radost,
protože na Vánoce nemá být nikdo osamělý a oni často jsou již sami, bez
rodiny. Akci organizuje Český rozhlas, který k přáníčkům navíc přidá malý
dárek. K aktivitě nás motivovala paní Šumová, která také přáníčka do Českého rozhlasu doručila. Dagmar KARLOVÁ a Lenka ŘíHOVÁ, ZŠ Liteň
Foto ARCHIV

Liteňští hasiči si »nadělí« nové auto
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Stejně tak děkuji zaměstnancům úřadu, zastupitelům a všem starostům, kteří stáli během
realizace obnovy vozidel v čele městyse. Tatra
815/7 slouží a funguje perfektně už rok a tři
čtvrtě. Stejně tak to očekáváme od nového vozu MAN. Tím jsme splnili všechny prioritní
závazky, které jsme si předsevzali, když jsem
nastoupil na místo velitele jednotky. Zkrášlit
interiér i exteriér hasičárny, zmodernizovat
cisternu, dopravní automobil, dýchací přístroje, svolávací systém a udržovat jednotku v akceschopném stavu. Proto jsme v letošním roce
zařadili na výjezdy 4 nové hasiče, kteří projevili o naši činnost zájem. Rádi uvítáme i další
nové členy. Informace o nás naleznete na
www.sdhliten.cz, nebo na Facebooku.
Za všechny liteňské hasiče všem přeji klidné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Jiří HrÁcH, velitel JSDH Liteň

Liteňští hasiči při likvidaci velkého ohně v Letech. Foto ARCHIV

Chci předat pozitivní...
(Dokončení ze strany 7)
Jistě jste si všimli toho, že se nám
podařilo rekonstruovat hřiště v Bělči. Cenu jsme oproti očekávání snížili o více než půl milionu. Dotační
příspěvek od kraje 1.136.000 máme
již na účtě. Pokračujeme v krocích
vedoucích k opravě dětského hřiště.
Bělečská klubovna má také hotovou
projektovou dokumentaci a pracujeme na vyřízení stavebního povolení.
Vodárna ve Vlencích je zatím v přípravě nejdále. Máme hotový projekt, stavební povolení, uzavřené výběrové řízení, podepsanou smlouvu
se zhotovitelem a smlouva se SFŽP
je těsně před podepsáním. To je poslední krok k tomu, abychom dostali slíbené peníze. Rekonstrukce vodárny se uskuteční od dubna do
června. Pro obyvatele Leče je dobrou zprávou, že jsme podepsali smlouvu na technický dozor nad jejich
vodovodem. Znamená, že mohou
využívat všech výhod jako Liteňští a
Bělečtí. Zároveň jsme začali pracovat na posílení lečského zdroje a na
výstavbě vodojemu pro Leč.
Vyměnili jsme kotle na radnici a v
kině; v kině ještě zbývá vyměnit regulaci. Opravíme vzduchotechniku i
nouzové osvětlení, jež bude po doplnění akumulátorů zase funkční. Zadali jsme studii na opravu schodů, střechy, zateplení fasády. Hledáme řešení pro budoucí využití kina.
Přeji vám veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2019. Filip KAŠTÁNEK,
starosta Litně

Šachisti vybojovali...
(Dokončení ze strany 7)
Vítězství 4:0 nás posunulo díky pomocnému kriteriu na vytouženou
druhou postupovou příčku. Jediný
náš postup v této kategorii je již
sedm let starý, takže naše radost byla nezměrná...
Vašek Kučera, Patrik Šteňo, Teodor
Beaufort, Matyáš Chlebovský, Filip
Rankin a Honza Jež se střídali dle
potřeby. Velkou pochvalu zaslouží
Vašek, který přes svoji nezkušenost
potrápil nejsilnější hráče turnaje.
Opravdovými oporami byli Patrik a
Matyáš. Pochvalu zaslouží i Honza,
Teo a Filip za snahu a odhodlání.
Největší a nejsladší odměnou je pro
kluky postup na Mistrovství ČR.
Blahopřejeme a budeme našim »reprezentantům« držet palce.
Jiří HAVELKA, Liteň
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KOSMETICKÝ SALON KLÁRA
Řevnice
přeje všem svým klientům, přátelům i sympatizantům
půvabné VÁNOCE a mimořádně dobrý ROK 2019!

Kosmetický Salon Klára, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice
Telefon: 257 72 18 89, www.salon-klara.webgarden.cz
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Zazpívali jsme každému stromu v parku
V DOBŘICHOVICÍCH SE O STŘÍBRNÉ NEDĚLI KONALO SOUSEDSKÉ A RODINNÉ SETKÁNÍ
Na Stříbrnou neděli se v dobřichovickém parku odehrálo a odzpívalo
mnoho českých i mezinárodních ko-

Do Karlštejna podruhé
přijede královna Eliška

Karlštejn - Druhá oslava Karlštejnského královského adventu se v podhradí slavné »klenotnice« Karla IV.
uskuteční o Zlaté adventní neděli, tj.
23. prosince. Velkolepého programu
na počest vladařovy choti Elišky se
zúčastní i slavní obyvatelé Karlštejna, Pavlové Zedníček a Vítek.
13.00 – MOJe KAFe!
- písničkáři ze Všeradic
13.30 – ShŠ ALOTrIUM
- šermířská skupina z Černošic
13.50 – KAMÝČeK
- dětský soubor z Kamýka n/Vltavou
14.20 – SVČ DOMeČeK
- vystoupení dětí z Karlštejna
14.40 – ShŠ ALOTrIUM
- šermířská skupina z Černošic
15.00 – TŘehUSK
- sváteční a staropražské písničky
15.35 – ŽIVÝ beTLÉM
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 (mif)

led a vánočních písní. Stromy a lidi
se společně zaradovali.
Celé předvánoční sousedské a rodin-

né setkání se neslo v radostném duchu. Atmosféra byla krásně vánoční
- z nebe se snášely bílé vločky, ztem-

Malí muzikanti se postarali o famózní zážitek

Z našeho kraje

Advent je pro mnohé z nás jednou z nekrásnějších částí roku. Pro mnohé z
nás také tou nejhektičtější. Díky dětské lidové muzice Notičky z Řevnic jsme
se o třetí adventní neděli mohli na chvíli zastavit a zapomenout na předvánoční shon. V rekonstruované sýpce zámku ve Svinařích nám čtyři desítky
malých a ještě menších hudebníků zprostředkovaly famózní hudební zážitek. Vyposlechli jsme vánočně laděné písně z Čech, Moravy a Slezska, u
kterých si většina z nás pozpěvovala. Zaznělo spoustu známých i méně známých koled i oblíbená píseň Fum, fum, fum, která do rytmu roztleskala
všechny návštěvníky. Veliké díky všem, kteří se postarali o úžasný předvánoční zážitek.
Text a foto Lucie Boxanová, Svinaře

Putovní pohár se »odstěhoval« do Radotína
V ŘEVNICKÉ HALE SE KONAL DRUHÝ ROČNÍK MEMORIÁLU DAVIDA LACINY

VÍTĚZOVÉ. Obě kategorie druhého ročníku fotbalového Memoriálu Davida
Laciny vyhrála družstva Radotína.
Foto nn M. FRÝDL

Peníze jsou, firmy ne
(Dokončení ze strany 1)
Zároveň budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí.
V Letech chtějí v roce 2019 vybudovat nové autobusové zastávky u obchodního centra včetně bezpečného
přechodu a pokračování chodníků u
OC Lety a v Dobřichovické ulici.
„Jde o pokračování letošní investice
do stavby chodníků. Věříme, že se
tím nejen zvýší bezpečnost chodců
kolem silnic, ale současně tím podpoříme chuť občanů nechat doma
auto a do obchodu se pro malý nákup vypravit třeba pěšky,“ míní starostka Barbora Tesařová.
(pan)

nělým parkem osvětleným jen měkkým světlem svíček procházel veselý, asi třicetihlavý průvod malých i
velkých muzikantů.
„Zazpívali jsme snad každému stromu v parku,“ řekla Bára Valentová,
jedna z pětice organizátorek týmu
Elmavia VEN I TY. „A pak jsme
obešli několik dobřichovických obchůdků a kaváren a zamuzicírovali i
tam,“ doplnila svou kolegyni Mirka
Slámová. Velký dík patří Ondrovi
Krátkému, který se postaral o nosný
kytarový doprovod. Organizátorky
chtějí, aby se z akce stala tradice konající se v každém ročním období.
Pavla KráTKá, Lety

V úterý 18. 12. se v Řevnicích konal
druhý ročník Memoriálu Davida Laciny ml. Tak, jako právě před rokem
ročník první, i tento nabídl fotbalová utkání základních škol z Radotína, Všenor, Řevnic, týmu Slavoje
Řevnice a družstva spoluhráčů Davidy Laciny ml. Sportovní dopoledne
přineslo mnoho atraktivních zápasů,
a tak mohlo být předáno mnoho cen.
Bojovalo se ve dvou fotbalových kategoriích: žáci 6.-7. tříd a 8.-9. tříd.
Obě kategorie vyhrála ZŠ Radotín vítězný putovní pohár se tedy od studentů z Černošic stěhuje do Radotína. Byl vyhlášen nejlepší brankář
turnaje, hráč fair-play, hvězda zápasu i nejproduktivnější hráč, který dostal dres fotbalového klubu Slavia
Praha. Děkujeme mediálním partnerům akce, organizátorům i dobrovolníkům za podporu a věříme, že se za
rok sejdeme při třetím ročníku.
Tomáš ChAberA, Řevnice

Chystají nové územní plány
JEJICH PŘÍPRAVA VÁZNE V ŘEVNICÍCH I V LETECH
Řevnice, Lety - Nový územní plán
chystají v současnosti v Řevnicích
i sousedních Letech. Schvalovat
by se měl v průběhu roku 2019.
Pořizovatelem je v obou případech
černošický Městský úřad, respektive tamní odbor územního plánování. V obou případech příprava ale
značně vázne. V Řevnicích se proto
rozhodli pořizovateli s vypořádáváním námitek pomoci: „My bychom
objednali a zaplatili externistu na
základě příkazní smlouvy, který má
s danou problematikou zkušenosti a

je s ní již i obeznámen, a tento pracovník by v koordinaci s černošickým úřadem potřebné podklady připravil. V opačném případě hrozí, že
s územním plánem nehneme dál,“
řekl před časem starosta města Tomáš Smrčka.
Také v Letech očekávají, že další
kolo veřejného projednávání územního plánu se uskuteční pravděpodobně až na jaře roku 2019. „Byli
bychom rádi, kdybychom nový
územní plán v příštím roce dokončili,“ dodala Tesařová.
(pan)

* Nejlepší bramborový salát budou podeváté vybírat před Štědrým
dnem ve Svinařích. Předvánoční
klání nazvané Svinařský saláting se
koná 23. 12. odpoledne v klubu na
místních kurtech. O nejlepším salátu
z donesených vzorků rozhodují sami
návštěvníci akce. Ochutnají všechny
vzorky, jež jsou pouze očíslovány,
vybraným mohou udělit dva hlasy.
Po ukončení ochutnávky se sečtou
hlasy pro jednotlivé vzorky a vyhlásí se ty nejlepší.
(pan)
* Koledy a vánoční písně se budou
zpívat u kapličky v Hlásné Třebani
23. 12. od 18.00. O doprovod se postará kapela Třehusk, těšit se můžete i na svařené víno.
(hz)
* Na jubilejní třicátou obchůzku
štědrovečerní Zadní Třebaní vyrazí
24. 12. trumpetisté Třehusku. První
koledu tradičně zahrají ve 20.30 u
křížku pod lípou, ty další pak u pomníku na návsi a u jednotlivých domů.
(mif)
* Česká mše vánoční Hej mistře J.
J. Ryby s varhanním doprovodem
Jaroslava Šarouna zazní 24. 12. od
21.30 v kostele sv. Václava ve Všenorech. Na Štěpána, 26. 12., si zde
budete moci od 14 do 16.00 prohlédnout jesličky.
(sah)
* Dokončení rekonstrukce a přístavby tzv. vily Tišnovských v centru
Černošic plánuje na příští rok zdejší
MěÚ. Na jednom místě tu bude nová radnice, pošta, knihovna, městská
policie i veřejný parčík.
(pan)
* Dlouhodobá uzavírka silnice
mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi 13.
12. skončila. Další práce zde budou
organizovány za malého dopravního
omezení. Žádáme řidiče o přizpůsobení jízdy povrchu vozovky. V příštím roce, od dubna do června, má být
silnice mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi uzavřena znovu - budou se na
(mas, pef)
ní dělat nové povrchy!
* Kotě ze stromu zachraňovali v
Jílovišti řevničtí profesionální hasiči. Z přibližně desetimetrové výšky
ho sundali pomocí lezecké techniky
a předali majitelce.
(pav)
* Autobus havaroval 13. 12. večer u
obce Kuchař. Zůstal stát mimo vozovku, nakloněný na pravou stranu.
Dva cestující i řidič byli bez zranění, avšak kvůli náklonu na dveře
nemohli vozidlo opustit. Profesionální hasiči ze Řevnic a Berouna pomocí automobilového navijáku zajistili autobus proti převrácení, odkopali zeminu u dveří a otevřeli je.
O vyproštění busu se následně postarala odborná firma.
(pav)
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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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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ

na 1. pololetí roku 2019

Naše noviny upozorňují abonenty, že číslo 26/18 je poslední, které mají
předplacené. 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.)
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Naše noviny - XXIX. ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní.
Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam, L.
Hochmalová (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz, 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@centrum.cz,
724135824). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO:
69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). Adresa
redakce: 267 29 Zadní Třebaň, Třebaňská 96, objednávky inzerce:
inzerce@nasenoviny.net. Uzávěrka čísla 18. 12. 2018.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň: Obchod; Řevnice: Trafiky Pod
Selcem, na nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie, večerka; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře:
Obchod; Lety: OÚ, Billa, Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál,
benzina, večerka; Karlštejn: Obchod, Koloniál; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží Plynbouda; Černošice: Obchod Vráž; Chlumec:
Obchod; Vižina: Obchod; Hatě: Obchod; Drahlovice: Obchod; Tmaň
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Nejenom byt,
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variabilní velkorysé byty

osobit! architektonick!

1+kk – 4+kk

projekt
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25 min. do centra Prahy
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702 170 526, www.corsopodlipami.cz
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Obchodní centrum Lety

Děkuje zákazníkům za projevenou
přízeň v letošním roce a přeje vše
nejlepší a hodně zdraví v roce 2019!
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Pocity z vítězství? Nejdou popsat!
DOKONČENÍ ZE STRANY 5
skvěle vybavená - bylo to celkově
parádní zakončení našeho pobytu.
Cestou jsme měli ve stáncích možnost vidět grilovaná morčata, což je
místní specialita. Také jsme několikrát narazili na boty pověšené na
elektrickém vedení, což by mělo
označovat místo pro setkávání s dealery drog. Do paměti se mi vryl let z
Quita - pilot při úvodní řeči závodníky z mistrovství světa přivítal zvlášť
a pogratuloval nám, po čemž následoval potlesk od pasažérů.

Mohla jsem po troškách jíst a čekání
nám zpříjemňovalo množství lidí, co
se s námi chodili fotit. Hodně nás ale
naštvalo, když jsme odsoutěžili a zjistili, že nám někdo ze stolu v zákulisí ukradl velkou sklenici arašídového másla, marmeládu a brambůrky...
Po soutěži následovala samozřejmě
návštěva McDonaldu a čekal nás také banket v hotelu. Ekvádorci ho pojali opravdu ve fitness stylu, připravili nám kuřecí i hovězí maso a rýži
a bramborovou kaši. Dezerty nechyběly, nicméně každý si mohl vybrat
pouze jeden. Následovalo předávání
účastnických certifikátů národním
týmům a dále diskotéka, kterou jsme
si moc užili.
Do Středu světa
První nedělní výlet byl do Středu
světa - na rovník vzdálený 30 km od
hotelu. Bylo nádherné slunečné počasí s teplotou kolem 25 °C, takže
bylo z vyhlídky krásně vidět do širokého okolí. Byla s námi průvodkyně,
která nám poutavě vyprávěla o místních zajímavostech. Prošli jsme místní etnografické muzeum a čokoládovnu. Druhý výlet byl na dominantu centra Quita – »kopeček« El Panecillo ve výšce 3 016 m.n.m. Bylo
naplánováno ještě přejet na druhou
stranu centra, ale jelikož jsme s autobusy nemohli vyjet kvůli dopravní
zácpě, jeli jsme rovnou zpět do hotelu. Večer jsme si s Anetkou a Dominikem vzali taxíka a jeli jsme na nákup. Řízení v Ekvádoru také stojí za

VÍTĚZKY. Medailistky letošního juniorského mistrovství světa v bikiny fitness. Zlatá Magdaléna Fejfarová z Vinařic uprostřed.
Foto ARCHIV
zmínku, popsala bych to slovem stavili. Autobusy otevřou dveře ještě
chaos. Z vedlejší silnice se na hlavní než zastaví a lidé vystupují skoro za
vjíždí ve chvíli, kdy je mezi auty jízdy. Nestačili jsme zírat.
mezera alespoň 20 cm a pro přechá- V pondělí po snídani jsme ještě vyzení silnice musíte mezi auta vstou- razili do posilovny, už se mi stýskapit s nataženou rukou, aby řidiči za- lo po tréninku nohou. Posilovna byla

Užila jsem si to maximálně
A moje pocity z vítězství? Nepopsatelné. Tolikrát předtím jsem si představovala, jak pro mě hraje česká
hymna, že na ten moment, kdy se mi
to splnilo, nikdy nezapomenu. Užila
jsem si to opravdu maximálně a cítila jsem ohromnou pýchu. Předtím,
než jsem šla na pódium, jsem nebyla
celý den vůbec nervózní. Když jsem
byla v porovnávání, rozhodčí na mě
pořád koukali a já věděla, že to je
dobré znamení. A zůstat stát jako poslední při vyhlašování na mistrovství
světa byl prostě sen. Když jsem se
ještě druhý den dozvěděla, že v boji
o absolutní vítězku jsem byla druhá,
utvrdilo mě to v tom, že jsem tam
byla správně. Celých šest dní s českou výpravou v tomto složení rozhodně řadím mezi nejkrásnější okamžiky svého života - byli to právě
oni, díky kterým bylo vše tak dokonalé. Magdaléna FEJFAROVÁ,
Vinařice

Sportclub Řevnice je součástí krajského tenisového centra
Řevnice - V prosinci tradičně začíná mladým tenistům nová turnajová sezona. Sportclub Řevnice ji
zahájil dobře: jeho naděje vozí
hned z prvních celostátních turnajů poháry a medaile.
Desetiletý Tonda Mutl se probojoval
do finále žákovské dvouhry i čtyřhry
v Berouně, ze Satalic si dokonce přivezl s klubovým spoluhráčem Jakubem Tikovským vítěznou trofej deblistů. Také desetiletá Emilka Mládková došla do finále v Bohnicích a
sedmiletý Hugo Hovorka byl třetí
mezi babytenisty v Mladé Boleslavi.
Úspěchy řevnického tenisu jsou o to
cennější, že turnaje zkraje sezony

bývají kvalitně obsazené, jezdí na ně
kolem dvacítky hráčů, často i víc.
„Máme radost, speciálně u Emilky,
která začíná mít našlápnuto na výrazný vzestup. Naznačil to hned první turnaj, kde poměrně výrazně porazila dvě žebříčkově výš postavené
hráčky,“ říká trenér Michal Mottl.
Slibné výsledky přináší i nová cesta,
kterou se Sportclub letos vydal. Využil nabídku jednoho z nejlepších
mládežnických trenérů v republice
Jiřího Rosola ze Zdic a založil s dalšími třemi středočeskými kluby (Lokomotiva Zdice, SK Tenis Kladno a
Tenis Centrum Dobříš) projekt nazvaný Tenisové sportovní centrum

Mladí stolní tenisté si to rozdali v Zadní Třebani
Dvanáctý ročník turnaje ve stolním
tenisu Junior ping-pong open 2018
se konal 15. prosince ve Společenském domě v Zadní Třebani. V dívčí
kategorii zvítězila Natálie Hubingerová z Berouna, před Zadnotřebaňankami Eliškou Exnerovou a Michalou Spurnou. Mezi mladšími juniory obsadili první dvě místa Řevničané: Štěpán Knýbel a Antonín
Boček, třetí skončil domácí Tomáš
Němeček. Kategorii starších juniorů ovládl Šimon Knýbel z Řevnic
před zadnotřebaňským Bedřichem
Exnerem a jiným Řevničanem Františkem Štěpánkem. Na snímku si
gratulují nejlepší dívka Natálie Hubingerová s vítězným starším juniorem Šimonem Knýblem. Text a foto
Jaroslava ZAVADILOVÁ,
Zadní Třebaň

Tenisové naděje Sportclubu před společným pátečním tréninkem - známý
šprýmař Hugo Hovorka neotálí vypláznout jazyk.
Foto Michal MOTTL
mládeže. V něm Středočeský kraj
formou grantu finančně podporuje
přípravu necelé třicítky nadějných
tenistů v regionu ve věku od 7 do 12
let. Ze Sportclubu se do této vybrané
skupiny dostala šestice Petr Bělohlávek, Hugo Hovorka, Daniel Matura,
Emilie Mládková, Antonín Mutl a
Veronika Haňkovská.
Projekt je určen závodním hráčům s
cílem podpořit jejich výkonnostní
růst. „Pečlivě jsme zvažovali, koho
vybrat. Rodiče nám museli písemně
garantovat, že budou podmínky centra skutečně plnit. Jsou v nich pravidla společné přípravy, počet odehraných turnajů a tak dále. Ne každý,
kdo by na centrum herně měl, se tam
dostal, protože ne každý byl ochotný
se těm pravidlům podřídit,“ vysvět-

luje řevnický trenér Michal Mottl.
Jak šéftrenér Spotclubu říká „děti
změny samy nevnímají, nedostávají
se tedy pod tlak“, ale ve skutečnosti
je jejich příprava hodnotnější. Přispívají k ní i sparingové akce, při nich
se třeba dva listopadové víkendy
sjeli hráči všech čtyř klubů do řevnické haly a každý s každým hráli
proti sobě. Přední hráči z kraje tak
absolvují vyrovnané a těžké zápasy.
„Navíc se nám povedlo sehnat i hosty z Prahy a Plzně, čímž kvalita ještě
vzrostla,“ říká Mottl. Rozvoj Tenisového sportovního centra mládeže
bude pokračovat i v příštím roce. Ve
Sportclubu třeba plánují zavedení
kompenzačních cvičení, které má u
závodních hráčů vybalancovat jednostranné zatížení těla tenisem. (šv)
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Přijďte nás navštívit

Restaurace s otevřenou kuchyní
udírna
dva školící salonky
vyhřívaná venkovní terasa
podzemní i nadzemní parking
apartmá s privátní terasou na střeše
privátní Wellness
bazén 12 m
23 luxusních pokojů

nově rekonstruovaný Wellness Dobřichovice,
s bazénem, vířivkou a saunou.
www.panskazahrada.cz

www.wellnessdobrichovice.cz

Anežky České 432, Dobřichovice

