V tomto čísle Našich novin

* Soutěž vyhrála »Popelka« - strana 3
* Řevnice, zahradní město? - strana 10

»Pejskaři« oslavili
pětadvacáté narozeniny

6. ledna 2020 - 1 (766)

Cena výtisku 8 Kč

KOLEDNÍCI. Tříkrálová sbírka se konala první lednovou sobotu v Zadní Třebani. (Viz strana 9)

Foto NN Miloslav FRÝDL

Ochrnutou kachnu
přijeli zachránit hasiči

Petardy zapálily fasádu i thúje

Řevnice - Kuriozní »případ« řešili
den řed koncem loňského roku řevničtí profesionální hasiči: vyjeli do
Karlštejna zachraňovat - kachnu!
„Odpoledne 30. 12. jsme dostali hlášení, že k ledu na Berounce přimrzla
kachna,“ uvedl hasič Pavel Vintera.
K opeřenci uvízlému přibližně šest
metrů od břehu se zachránci dostali
na nafukovacím člunu. „Zvíře nebylo přimrzlé, ale částečně ochrnuté,“
sdělil Vintera. „Po vynesení na břeh
bylo prostřednictvím Městské policie Karlštejn předáno odchytové
službě,“ dodal.
(mif)

Poberouní – Klidné Vánoce, rušný
Silvestr. Tak, stručně řečeno, prožili konec roku 2019 hasiči, záchranáři a policisté působící v našem kraji.
„Vánoční svátky byly pro nás snad
nejklidnější za posledních patnáct
let,“ uvedl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. „Absence obvodních lékařů se nám postarala o »běžné« výjezdy k chronickým pacientům. Úrazů, i na Silvestra, bylo minimum, a když, tak ve spojení s požitím alkoholu,“ dodal. K jedinému

O VÁNOCÍCH BYL V NAŠEM KRAJI KLID, NA SILVESTRA PODSTATNĚ RUŠNĚJI
vážnějšímu případu vyjížděli Řevničtí 25. 12. do Černošic. „Žena středního věku uchopila za stahovací
obojek svého psa, který prudkým
pohybem sevřel její prostředník s takovou silou, že jí ho skoro amputoval,“ popsal Bulíček s tím, že nešťastnice byla po ošetření a podání
léků proti bolesti převezena na chirurgii motolské nemocnice.
Bez výjezdu byli o Vánocích řevničtí profesionální hasiči, klidné svátky
hlásí černošičtí strážníci i karlštejnští »státní« policisté. „O vánočních

Novoroční předsevzetí si nedávám, nemám na ně čas
Slapy - Nerad slaví, novoroční
předsevzetí si nedává. Miluje divadlo, koně i svůj statek u slapské
přehrady. Václav VYDRA, jeden
z nejpopulárnějších českých herců, se těší na stou reprízu poberounského muzikálu Noc na
Karlštejně.
Tak jak sis užil Silvestra? Kde a jak
jsi ho prožil?
No, v podstatě jako jakýkoliv jiný
den... Po snídani jsem odjel za koňmi, ostrouhal dvě přední kopyta.
Pak jsem se vrátil do divadla, kde
jsem si odehrál dvě představení Revizora a ve 22 hodin jsem dorazil

Václav Vydra na svém statku Malčany.
Foto NN M. FRÝDL

domů. O půlnoci jsme si s manželkou Janou připili, vyšel jsem se psy
na procházku a kolem jedné už jsme
byli v posteli...
Pavel Zedníček mi nedávno tvrdil,
že nechápe, proč lidi vlastně Silvestra slaví – když jsme všichni zase o rok starší… Máš to stejně, nebo jsi »slavící typ«?
Myslím, že už to vyplynulo z mé
předchozí odpovědi - mám to úplně
stejně. Zodpovědně prohlašuji, že
fakt nejsem slavící typ.
Takže ideální Silvestr Václava Vydry byl…
Takový, jaký byl. (Dokončení na str. 3)

svátcích policisté z obvodního oddělení v Karlštejně prováděli běžnou
kontrolní činnost a vyjížděli k oznámeným případům - převážně se jednalo o přestupková jednání mezi občany. Přímo v Karlštejně policisté o
svátcích řešili pouze jeden případ
podnapilé mladistvé osoby,“ sdělila
Jana Šteinerová z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
To poslední den v roce bylo podstatně rušněji. Zvláště řevničtí profesionální hasiči si na nedostatek práce
nemohli stěžovat. (Dokončení na str. 9)

Rozhlednu vzaly
útokem stovky turistů

Je ráno 1. 1., středa, Nový rok 2020.
Jedu sám starým povozem Citroen
AX - malé a spolehlivé vozítko se
vyšplhá i po mizerné cestě k rozhledně na kopci Studený vrch. Vezu
něco málo k jídlu i pití a - vodu. Je
krásně a zase ani trochu sněhu. To
budou výhledy! Přichází kolega a
odemykáme rozhlednu. Dnešní služba je v sestavě Tonda, Slávek, Pepík
a Petr s posilou Tomášem. Podáváme si ruce a přejeme si vše nejlepší
v novém roce. Připíjíme si v poklusu
- máme lehké zpoždění a kamna ne a
ne hořet. Otevíráme!
(Dokončení na straně 11)
(tok)
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Školáci předvedli moravskou besedu
NA PŘEDVÁNOČNÍM POSEZENÍ SE PODAŘILO VYBRAT SEDM TISÍC KORUN NA NOVÉ HERNÍ PRVKY
Předvánoční posezení pořádané Základní školou a
Mateřskou školou Zadní Třebaň se uskutečnilo
18. 12. v místním Společenském domě. Po slavnostním zahájení ředitelkou Terezou Macourkovou dostali slovo ti nejmenší. Děti z mateřinky si
pro rodiče i ostatní diváky připravily pásmo básní
a písní s pohybem, které poctivě nacvičovaly několik týdnů před vystoupením. A stálo to za to!
Žáci základní školy vystoupili též s pásmem básní
a písní, které si s učitelkou Dominikou Šusterovou sami doprovodili na nejrůznější nástroje. Diváci nepřišli ani o hudební vystoupení žáků navštěvujících kroužek zpěvu a hry na piano Petry
Matouškové. Poté následovalo to, co nikdo nečekal: Moravská beseda! Tu od začátku školního roku nacvičují děti i žáci pod vedením ředitelky Macourkové a učitelky Ivany Nájemníkové na zadnotřebaňské Staročeské máje. Všem patří velká
poklona - naučit se besedu není vůbec snadné. Jen
pro zajímavost, nejmladší tanečnici jsou pouhé
čtyři roky!
Diváci si kromě kulturního zážitku odnášeli i různé výrobky, které si mohli za dobrovolný příspěvek zakoupit na předvánočním jarmarku. Díky
štědrým dobrovolným příspěvkům na vstupném i
jarmarku se nám podařilo získat částku převyšující 7 000 Kč, která bude časem použita na zakoupení nových herních prvků na školní zahradu.
Děkujeme všem, kteří přispěli!
klára PeškOVÁ, vedoucí učitelka
mateřské školy, Zadní Třebaň

V KULTURÁKU. Vystoupení školáků na předvánočním posezení zadnotřebaňské školy a školky v místním Společenském domě.
Foto Petra FRÝDLOVÁ

Salát Káji Kuželové neměl konkurenci
Soutěž o nejlepší bramborový salát nazvaná Svinařský salating se uskutečnila ve štědrovečerní
předvečer v klubu Sokolů na kurtech ve Svinařích. Již potřinácté jsme se tak měli příležitost
před vánočními svátky setkat a pobavit se sousedy i přáteli a ochutnat od každého kousek ze štědrovečerní tabule. Na baru se celkem představilo
devatenáct originálních salátů, tedy o jeden méně
než před rokem. Porotu tvoří každý přítomný,
který po ochutnání může dát hlas dvěma vzorkům. Zatímco v loňském roce byly udělené hlasy
velmi vyrovnané a medailisty dělil vždy jediný
bod (11, 10 a 9 bodů), letos s naprostým přehledem vyhrál bramborový salát Káji Kuželové s
celkovým počtem jedenadvaceti hlasů! Další
vzorky pak získaly sedm a méně hlasů.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

BETLÉM V PODHRADÍ. Druhá oslava adventu
se konala o Zlaté neděli v Karlštejně. V bohatém
celoodpoledním programu se představilo několik
souborů, řevnická taneční skupina Proměny
předvedla živý betlém.
Foto NN M. FRÝDL

XXXI. poberounský Masopust
sobota 22. února 2020 od 9.00 hodin na návsi v Zadní Třebani
* stylový jarmark - desítky stánků z celé republiky * zabíjačka * tombola
* projížďky na koních * dětská lidová muzika NOTIČKY * staropražská kapela
TŘEHUSK * dětský taneční soubor KLÍČEK * pěvecký TŘEBASBOR
* taneční skupina PROMĚNY * kejklíř Petr THEIMER * masopustní fraška
v podání řevnických ochotníků * pochovávání Masopusta
* SOuTěž O NejOrigiNÁLNější mASku
* průvod maškar * soutěž o nejchutnější masopustní občerstvení
* od 20.00 mASOPuSTNí škOLNí PLeS ve Společenském domě
***

Masopustní Dětský karneval

neděle 23. února od 14.00 ve Společenském domě Zadní Třebaň
* soutěže * hry * kolo štěstí * tanec s medvědem
* dětská tombola * volba nejhezčích masek * hraje TŘEHUSK
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Na novoroční předsevzetí nemám čas
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Jen mi tam tedy ještě chyběla vyjížďka s koňmi...
Jsme na prahu nového roku. »Trýzníš« se, jako spousta jiných lidí,
předsevzetími?
Opravdu se netrýzním, žádná předsevzetí si nedávám. Moje dny jsou
naplněny činností a bohužel, nebo
bohudík, se tam už ani žádné předsevzetí nevejde.
A pokud by sis předsevzetí dal, myslíš, že bys je dokázal i splnit?
Pokud už si náhodou předsevzetí
dám, a výjimečně se to opravdu stane, pak je splním. Sliby se maj plnit
- nejen o Vánocích!
Jedno předsevzetí ti navrhnu, schválně: zvolníš, přestaneš se honit,
necháš si víc času na odpočinek…
Jo, tak to by bylo fajn, ale - nejde to.
Proto si předsevzetí tohoto typu ani
nedávám. Třeba to přijde samo a něco mě zastaví až to bude potřeba...
Ale spíš doufám, že ne. Mám toho
ještě hodně k dělání.
Neříkej, že bys nechtěl trávit víc času na svém statku nad slapskou přehradou? Mezi koňmi, v nádherném
kraji luk a lesů…
Neříkám, já ho tam trávím. Ale mám
ke strouhání asi 10 koní a aby to se
mnou předčasně neseklo, tak denně
strouhám ideálně 2, maximálně 4
kopyta.... No a to máme tak 20 dní v
měsíci. Tak snad bych jen chtěl trochu víc času na ježdění a teď i na výchovu mých dvou hříbat. Jsou jim tři
roky, tak už je na čase.
Kde se v tobě vzala láska ke koním,
kdo tě k nim přivedl?
Duchovně jsem se k nim přivedl asi
sám, fyzicky jedna moje známá. By-

ABY NEUTÍKAL. Herec v roli cvičitele psa...
Foto NN M. FRÝDL

MEZI KOŇMI. Václav Vydra se svými zvířaty.
lo mi asi 20 let, když jsem začal jezdit. Svého prvního vlastního koně
jsem si pořídil ve dvaačtyřiceti a asi
v jedenapadesáti letech jsem se teprve začal víc zajímat o jejich zdraví, o
kopyta - to je základní klíč k tomu
zdraví. Následně jsem vystudoval u
Dr. Strasserové a začal se nejen o své
koně starat tzv. celostním způsobem.
Kolik koní vlastně máš? Na louce se
jich kolem tebe prohánějí desítky.
Znáš je všechny jménem?
Vlastních koní mám momentálně 6 a
- jasně že je znám všechny jménem!
Život mezi zvířaty uprostřed přírody
ti evidentně vyhovuje. Chce se Ti
odsud ještě vůbec jezdit do divadla,
na natáčení?
Chce se mi, upřímně. Mně tahle
kombinace úplně vyhovuje. Krásně
se to doplňuje.

Čeká tě v roce 2020 nějaká nová role, na kterou se vyloženě těšíš?
Začnu zkoušet agenturní představení
Na poslední chvíli a uvidím, nechám
se překvapit, co dalšího ještě nový
rok přinese.
A mimo divadlo... těšíš se na něco?
Těším. Na parforsní hony na umělé
stopě se smečku psů, které absolvují s některými z mých koní prakticky
každý měsíc. Taky na další krásné
akce s koňmi - bitvu u Hradce Králové, Indiánské války, napoleonskou
bitvu u Chlumce...
S poberounskými ochotníky hraješ
už sedm let císaře v letním muzikálu Noc na Karlštejně. Ještě tě to
neomrzelo?
Neomrzelo! Hraju Karla IV. vždycky jen v létě, maximálně pár představení. Je to pro mě pokaždé trochu

Foto NN M. FRÝDL
dobrodružství, ale pořád mě baví s
nimi hrát. A mají báječné publikum!
Víš, že se v červnu bude hrát už stá
repríza muzikálu?
Vím a jestli budu živ a zdráv, určitě
si to nenechám ujít. Těším se už teď!
Miloslav FRÝDL

Karel IV. v poberounském muzikálu
Noc na Karlštejně. Foto ARCHIV

Nejoriginálnější pozdrav nám doputoval »od Popelky«
Pohledy vydala u příležitosti loňského, jubilejního XXX. Poberounského masopustu v Zadní Třebani
redakce Našich novin. A vyzvali
jsme vás, ať nám je do 31. 12. 2019
posíláte zpět - z čím originálnějšího
místa, tím lépe. Porota došlé »čumkarty« vyhodnotila hned zkraje nového roku a rozhodla, že nejnápaditěji si se zadáním poradila Václava
Soukupová ze Zadní Třebaně. Ta
nám pozdrav poslala z březnového
natáčení rozhlasového pořadu Tobogan »Černobílé Popelce je 50
let«. A nejen to, pohled opatřila i
podpisy hlavních protagonistů vzpomínkové akce - »Popelky« Evy
Hruškové, »prince« Jiřího Štědroně,
»kočího« Antonína Navrátila, Jana
Přeučila a Aleše Cibulky - viz foto.
Druhé místo patří pohledu od Kateřiny Smoterové z Mořinky. Ta nám

jej poslala o prázdninách ze »stezky
bosou nohou« Schrattenberg - Valtice. Třetí místo získal »pozdrav od
Praotce Čecha«, čili pohled, který
nám v červnu adresovaly děti i učitelky MŠ a ZŠ Zadní Třebaň hned ze
dvou destinací - památné hory Říp a
z pevnostního muzea v nedaleké Sazené. Vítězové si mohou ceny vyzvednout po předchozí telefonické
domluvě (724 135 824) na adrese
redakce NN: Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň. Blahopřejeme a děkujeme za originální pozdravy.
Děkujeme ale i všem ostatním, kteří
si na nás vzpomněli a poslali nám
pohledy z dalších atraktivních míst:
amerického Long Islandu, z Floridy,
z kanadského Toronta či moravského Znojma. Děkujeme a nashledanou 22. 2. v Zadní Třebani na Poberounském masopustu 2020. (mif)
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Nejdřív přál starosta, pak se zpívalo
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ SE PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY POOSMNÁCTÉ SEŠLI NA NÁVSI, U KAPLIČKY
Již poosmnácté jsme se 23. 12. sešli
u kapličky na návsi v Hlásné Třebani, abychom si společně zazpívali
koledy. Náves se zcela zaplnila. Nejdříve všechny přivítal starosta obce
Tomáš Snopek. Popřál krásné, klidné vánoční svátky a v novém roce
mnoho štěstí a zdraví. Pak jsme se
dali do zpěvu, stejně jako v předcházejících letech za doprovodu naší
milé kapely Třehusk. O to, aby nálada byla ještě lepší, se postarali hasiči, kteří nám uvařili výborný svařák,
za což jim velmi děkujeme.

Atmosféra byla výborná, byli jsme
rádi, že jsme se sešli v tak hojném
počtu. Navíc zpívání koled je jedinou akcí, při níž se otevírá kaplička.
Uvnitř i vně zářila a s ní i celá náves.
Bylo to opravdu velmi milé setkání
a chvilkové zastavení uprostřed
předvánočního shonu. Všem obrovský dík a do nového roku štěstí, pohodu a hlavně zdraví, abychom se
ještě dlouhá léta mohli potkávat.
Jitka ŠVeCoVá, Hlásná Třebaň

Kina v okolí

* Výstavy fotografií nazvané Lidé
v podzemí a Život opuštěných dolů
budou slavnostně zahájeny 9. 1. od
14.30 v Domově seniorů TGM Beroun. Výstavy budou k vidění do
konce února v rámci provozní doby
domova seniorů pro veřejnost. Vstup zdarma.
Vlastimil Kerl
* Kytarové duo Christian Eckert
(SRN) a Libor Šmoldas (ČR) koncertuje 10. 1. od 20.00 v Městském
sále v Černošicích-Vráži. Vstupné
150 Kč.
Pavel Blaženín
* aktovku Václava Havla Audience
sehraje 10. 1. od 19.30 ve Společenském sále KD Dobříš místní ochotnické Podbrdské národní divadlo.
Vstupné 100 Kč.
(jik)
* Prodejní výstava kreseb a ilustrací herce Viktora Preisse nazvaná
Můj svět je do 10. 1. k vidění v dobřichovické Café Galerii Bím. (tob)
* Masopust oslaví 11. 1. v Letech.
Na návsi od 13.45 vystoupí děti z
místní školky, k vidění bude kabaret
Showflík. Průvod maškar vsí doprovodí kapela Třehusk a jedenáctiletý
akordeonista Franta Buchtele. Od
15.30 se v sále u Kafků koná dětský
karneval, od 20.00 diskotéka s DJ
Kasanem. Markéta HuPlíKoVá
* Psychiatr Radkin Honzák bude
přednášet na téma Humor v životě a
v medicíně 12. 1. od 18.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín.
Vstupné 160 Kč. Dana raDoVá
* Pořad Na kus řeči s …Jiřinou
Bohdalovou můžete navštívit 14. 1.
od 19.30 ve Společenském sále KD
Dobříš. Vstupné 320 Kč.
(jik)
* recitál písničkáře Karla Plíhala
hostí 14. 1. od 20.00 sál České pojišťovny v Berouně.
(mik)
* Kapela Už jsme doma koncertuje
17. 1. od 20.00 v Clubu kino Černošice. Vstupné 200/250 Kč.
(pab)
* Jan Spálený a ASPM Trio zahrají
18. ledna od 19.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín. Vstupné
260 Kč.
Dana raDoVá
* Gop Fest - Festival Gymnázia Oty
Pavla v Radotíně se koná 18. 1. v
Clubu Kino Černošice. Od 19.00
vystoupí kapely Mama Hotel, Swafelen, Down The Spine, Red Torch a
Wreckberries. Vstup 100 Kč. (ms)
* Tři humorné loutkové pohádky s
písničkami Osm dní v nebi aneb
Hopsa hejsa do Brandejsa sehraje
19. 1. od 15.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice Divadélko Tondy Novotného. Vstupné 70 Kč.
(ak)
* Houslový virtuos Václav Hudeček bude hostem Novoročního koncertu, který se koná 19. 1. od 18.00
v řevnickém kině. Spoluúčinkuje
Komorní orchestr ML složený ze
členů České filharmonie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vstupné 200 Kč, krojovaní mají
vstup zdarma.
(pan)

Tipy NN

KINO ŘEVNICE
8. 1. 20.00 PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH
10. 1. 17.30 ZAKLETÉ PÍRKO
10. 1. 20.00 NA NOŽE
11. 1. 13.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
11. 1. 15.00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA
11. 1. 18.00 ŠŤATSNÝ NOVÝ ROK
11. 1. 20.00 CATS
15. 1. 20.00 TENKRÁT PODRUHÉ
17. 1. 17.30 PAT A MAT: KUTILSKÉ
TRAMPOTY
17. 1. 20.00 RICHARD IEWELL
18. 1. 13.30 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
18. 1. 15.30 DOLITTLE
18. 1. 17.30 VLASTNÍCI
18. 1. 20.00 NA NOŽE
19. 1. 18.00 VÁCLAV HUDEČEK, koncert

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.
KINO LITEŇ

Účastníci předvánočního zpívání v Hlásné Třebani.

Foto NN M. FRÝDL

Děti obdarovaly Ježíška a poradily datlovi

(vš)

11. 1. 15.00 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
11. 1. 17.00, 18. 1. 14.30 ZAKLETÉ
PÍRKO
11. 1. 19.00 TENKRÁT PODRUHÉ
18. 1. 16.30 25 KM/H
18. 1. 19.00 STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
7. 1. a 18. 1. 17.30 (So 15.00) LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ II
7. 1. 20.00 TENKRÁT PODRUHÉ
8., 13., 15., 20. a 22. 1. 13.45 OVEČKA
SHAUN VE FILMU: FARMAGEDON
8. 1. a 18. 1. 17.30 (So 20.00) ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK
8. 1. a 14. 1. 20.00 (Út 17.30) STAR
WARS: VZESTUP SKYWALKERA
9. 1. 15.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
9. 1. a 13. 1. 18.30 (Po 20.15) CATS
11., 13. i 21. 1. 20.00 (Po 17.30) NA NOŽE
12. 1. 15.30 ZAKLETÉ PÍRKO
12. 1. a 21. 1. 18.30 (Út 17.30) MŮJ
PŘÍBĚH
14. 1. 20.30 NENÁVIST
15. 1. 17.30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
15. 1. a 20. 1. 20.00 POD VODOU
16. 1. 15.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
16. 1. a 22. 1. 18.30 (St 20.30) RICHARD JEWEL
17. a 19. 1. 17.30 (Ne 15.30) DOLITTLE
17. - 18. 1. 20.00 (So 17.30) MIZEROVÉ
NAVŽDY
19. 1. 18.30 KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
20. 1. 17.30 PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

KINO RADOTÍN
7. 1. 17.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
7. 1. 20.00 AMUNDSEN
8. 1. 17.30 GAUGUIN NA TAHITI ZTRACENÝ RÁJ
8. 1. 20.00 PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH
9. i 14. 1. 17.30 (Út 20.00) MŮJ PŘÍBĚH
9. 1. 20.00 TENKRÁT PODRUHÉ
10. i 17. 1. 17.30 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
10. 1. 20.00 CURIOSA
11. 1. 15.30 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
11. 1. 17.30 ZAKLETÉ PÍRKO
11. 1. 20.00 CATS
14. 1. a 22. 1. 17.30 (St 20.00) 25 KM/H

Vánoční cinkání 15. 12. v Letech mělo hojnou účast. Děti z MŠ Lety předvedly dlouhé recitační pásmo a darovaly dárky Ježíškovi. Pak už zpívali i
dospělí. Návsí zněly vánoční koledy za doprovodu Katky Böhmové a černolického pěveckého sboru, spolu s Ondrou Krátkým, který je doprovázel
na kytaru. Za zhlédnutí stál ručně vyráběný a malovaný betlém z dílny
Bořka Švéda - jeho netradiční postavičky pobavily děti i dospělé. Rodiče
si mohli zakoupit výrobky dětí, posilnit se svařákem či punčem a poté se s
dětmi odebrat do nové kavárny a herny Městečko na divadelní představení o Veselém vánočním stromečku. Děti radily datlovi, jak nemocný stromek zachránit, Tomáš Klus večer vtipně glosoval a užíval si pohodový adventní čas se svými třemi dětmi. Text a foto Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Sbor Slavoš při vystoupení v Hlásné Třebani.

Foto Jitka ŠVECOVÁ

Slavoš nabídl africký spirituál i koledy
Vánoční koncert se uskutečnil 21.
prosince v hlásnotřebaňské sokolovně. Starosta tělocvičné jednoty Sokol Hlásná Třebaň Vladimír Kunc
pozval smíšený pěvecký sbor Slavoš
pod vedením Haiga Utidjana.
Repertoár souboru tvoří skladby
vážné hudby, lidové i umělé písně a
koledy. Zpívají a capella nebo i s doprovodem orchestru. Tentokrát je na
varhany doprovázel samotný šéf
souboru. Zazpívali nám Canticorum

G. F. Händela, ukolébavku Johana
Brahmse, Kumbayah - africký spirituál a část »rybovky«, České mše
vánoční Jakuba Jana Ryby. Dostalo
se také na lidové a umělé písně;
směs koled jsme si s tímto tělesem
zazpívali i my, diváci. Opravdu
krásný zážitek a hlavně jsme rádi, že
se sál zaplnil. Velké poděkování
Vladimíru Kuncovi, který akci zorganizoval.
Jitka ŠVeCoVá,
Hlásná Třebaň
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Turnaj v minigolfu
ovládl Jan Čížek
NA ŠTĚPÁNA SE VE DVOŘE VŠERAD SPORTOVALO
V sobotu 26. prosince se v areálu
všeradického Dvora Všerad uskutečnil osmý ročník vánočního minigolfového turnaje. Počasí, pravda,
Vánoce moc nepřipomínalo...
Oproti loňskému ročníku byla účast
menší, to však nebránilo hráčům si
turnaj užít - navíc se jim zvýšila šance na vítězství. Účastníci se mezi
jednotlivými koly chodili posilnit a
ohřát do restaurace, což mělo na
každého borce jiné účinky. Ve dru-

hém kole se polovina zlepšila, druhá
polovina se nejspíš ohřála moc a hůře se jim pak trefovalo do jamek.
Nakonec třetí místo s celkovým
počtem 109 úderů obsadil pan Mikulášek, druhý byl s 96 údery Václav Hadač a první místo o 5 úderů
získal Jan Čížek. Všem moc děkujeme za účast a pevně věříme, že příští rok se znovu sejdeme a užijeme si
druhý svátek vánoční.
lenka STiBalová, Dvůr všerad

U krmelce připravili hostinu a ochutnávali kubu

Na Štědrý den odpoledne vižinští hasiči již tradičně vyrážejí do lesa, kde
připraví hostinu u krmelce pro zvířátka, zpívají koledy, pálí prskavky a společně tráví čas, který je zvláště pro děti tento den nekonečný. Konala se i
ochutnávka cukroví, vzorků salátu, chlebíčků, houbového kuby, popíjel se
svařák a medovinka. Pak se všichni rozešli do svých domovů provoněných
františky. Před půlnocí jsme se znovu sešli u kapličky a společně pěšky vyrazili na půlnoční mši do Osova. Přejme si, ať našich společných akcí v příštím roce ve zdraví zažijeme spoustu...
Jana Fialová, vižina

Chovatelé zvou na výstavu drobných zvířat
Výstavu drobného zvířectva pořádá
25. ledna od 8.00 hodin ve Starém
mlýně Český svaz chovatelů Suchomasty. Tato organizace ale neorganizuje jen výstavy, věnuje se také práci s mladými lidmi, co mají zájem o

Z podbrdského kraje
* Ples SK Hostomice se koná 11. 1.
od 20.00 v sále místní restaurace U
Frajerů. Hraje Separace.
(hol)
* Představení Divadla Za Vodou
Zářivá hvězda hostí 18. 1. od 19.00
Dvůr Všerad Všeradice.
(bap)
* Poplatky za svoz komunálního
odpadu musí obyvatelé Všeradic
místnímu obecnímu úřadu zaplatit
nejpozději do konce února. Po tomto datu již bude známka na svoz jen
na objednání.
(isv)

zvířata a chovatelství. Její členky
vedou kroužek králičího hopu a
mladých chovatelů. Na svém kontě
mají řadu úspěchů a budou rádi za
každého nového člena se zájmem o
chovatelství. Cílem kroužků není
vyhrávat, ale získávat zkušenosti a
vědomosti o zvířatech, jež děti samy
chovají. Vedle učení se děvčata snaží dětem zpestřit program hrami a
výlety. Před koncem roku se třeba
vydali na Celostátní výstavu do Lysé nad Labem, kde děti viděly různá
plemena králíků, holubů a drůbeže.
Podmínkou přijetí do kroužku není
členství v organizaci, byť některé
děti, jež se tomuto koníčku chtějí
věnovat více, členy jsou.
Těšíme se tedy na hojnou účast na
výstavě i na případné nové členy!
Kateřina JanovSKá, Suchomasty

VYHRÁLI. Vítězového vánočního turnaje v minigolfu: zprava vítězný Jan Čížek, druhý Václav Hadač a třetí p. Mikulášek.
Foto Lenka STIBALOVÁ

Nadšenci běželi (a šlapali) do Podbrd

Organizátoři závodu, nadšení
běžci Martin Kareš s dcerou Bárou.
Foto Jana FIALOVÁ

V sobotu 21. prosince se ve Vižině uskutečnil první ročník Vánočního výběhu. Běh u nás začíná být
sportem číslo jedna a své zalíbení
v něm nalezli i členové sportovní
rodiny Karešů. Jejich nápad, aby
společně vyběhli všichni nadšenci, se rodil již delší dobu, jelikož
směrem k Brdům denně běhá několik sportovců z Vižiny a poměrně velké popularitě se zde těší i
nordic wolking. Proto vznikla akce, při které si přišlo protáhnout
tělo přes pět desítek sportovců, již
pohybu dali přednost před sezením u televize a pojídáním vánočního cukroví.
Startovalo se v 10.30 u lesa, kde
bylo připraveno malé pohoštění,

hrály koledy a konala se prezentace účastníků. Výběh měl dvě trasy. Delší měřila 7 km a byla určena běžcům, kratší pro hůlkaře měla 5,5 km. Trasy byly vyznačeny
fáborky a obě vedly lesem nad Vižinou směrem na Podbrdy, kde
byl v sále místního obecního úřadu cíl. Čas se neměřil, každý běžel i šel podle svých možností a
schopností. V cíli všichni obdrželi medaili, guláš, vodu a sušenku.
Zde se uskutečnilo i vyhodnocení
premiérové akce, která hned napoprvé sklidila veliký úspěch. Organizátoři dostali velikou pochvalu a impulz k tomu, aby se něco
podobného opakovalo dříve, než
za rok. Jana Fialová, vižina

Hasiči vyrazili na brusle
V neděli 29. prosince vyrazili vižinští a podbrdští hasiči společně bruslit na zimní stadion do Hořovic. Kluci hráli hokej, děvčata
trénovala techniku, někteří si odbyli na bruslích svoji premiéru. Na šest desítek bruslařů si užilo led, který si letošní zimu v přírodě ještě bohužel vyzkoušet nemohli.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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Před prázdninami
se ve škole slavilo

V pátek 20. prosince jsme se v liteňské škole trochu učili, ale hlavně
hodně slavili. Škola se před svátky
otevřela naposledy. Ve všech třídách se konaly vánoční besídky,
každý si zvolil program podle svých
představ. Hráli jsme hry, poslouchali a zpívali koledy, povídali si o vánočních zvycích. Školou se celé dopoledne šířila vánoční nálada a pohoda. Všichni hodovali, ochutnávali cukroví od maminek a připíjeli si
»šampaňským« či jinými nápoji. A
někteří se i pustili do »experimentů«. Například ve 3. A se vrhli na
výrobu sladkého občerstvení, ve
skupinkách tvořili kokosové kuličky Rafaelo. Na závěr jsme si u vánočních stromečků rozdali dárky a
popřáli do nového roku všechno
nejlepší. Totéž přejeme i vám!
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
VYRÁBĚLI RAFAELO. Liteňští třetáci si při vánoční besídce zkusili
výrobu kokosových kuliček.
Foto Hana HAVELKOVÁ

Přemýšlím, co letos dělat lépe...
„VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU!“ VZKAZUJE STAROSTA MĚSTYSE
Milí přátelé, sousedé, jsme zase o
rok starší, zkušenější. Děti se na každé další narozeniny těší. My, zkušenější, spíš raději vzpomínáme na dobu, kdy jsme se těšili, že budeme
starší. A myslíme při tom na to, jak
rychle to zase uteklo...
I poslední rok uplynul jako voda.
Minuly další Vánoce a oslavy konce
roku. Spolu s časem, který se stává
minulostí, budoucnost současností,
mnozí přemýšlí o světě kolem sebe.
Mezitím se vyřešila otázka brexitu,
Islámský stát, zdá se, byl poražen,
konference o klimatu skončila patem. Všechny tyhle okolnosti se zdají být tak vzdálené, přesto ovlivňují
náš život v globalizovaném světě.
Zejména u otázky klimatu může

každý začít sám u sebe. Připojil se i
náš městys. Vysadili jsme společně
216 nových stromů podél cest. Abychom se lépe připravili na horká a
suchá léta, připojili jsme v uplynulém roce dva nové vrty do naší vodárenské soustavy a kompletně vyměnili naši vodárenskou technologii.
Pracujeme na optimalizaci našeho
odpadového hospodářství, abychom
nemuseli platit více, než bude nutné.
V příštím roce dokončíme dostavbu
školy, tělocvičny, kuchyně i jídelny,
budeme mít v provozu nové ordinace pro lékaře. U přípravných prací
počítáme s dokončením přípravy opravy chodníků, rozšíření vodovodu,
propojení našich vodárenských soustav do jedné a výstavby kanalizace

v Bělči. Už teď hledáme financování.
Asi jako každý i já přemýšlím o tom,
co dělat lépe, a dát si to jako předsevzetí pro následující rok. Za Liteň je
to jednoduché, o tom jsem už napsal.
Za sebe přemýšlím o svých blízkých, o tom, že budu více s rodinou.
Sobě slibuji více pohybu a méně času v kanceláři. Také mne trápí stav
životního prostředí. Připojil jsem se
k aktivitě, která si dala za cíl sebrat
ze země každý den aspoň jeden odpadek. Když to udělá každý z nás,
tak za rok jenom tady u nás to je
skoro půl milionu odpadků… A to
už stojí aspoň za zamyšlení.
Přeji Vám pevné zdraví a všechno
nejlepší do nového roku 2020, Váš
Filip KAŠTÁnEK, starosta Litně

K ohni dorazili první

Požární poplach byl vyhlášen 5. 12.
brzy ráno - hořelo ve Měňanech.
Jednotka SDH Liteň přijela na místo první. Z východního okna rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami šlehaly plameny a stoupal
černý kouř. Velitel provedl průzkum, vypnul elektřinu a ověřil, že
se v domě nikdo nenachází. Poté
bylo zahájeno hašení oknem, aby se
oheň nerozšířil na krov a do dalších
místností. Po příjezdu profesionální
jednotky z Berouna začalo hašení
vnitřkem budovy v dýchací technice. Zároveň bylo zprovozněno přetlakové odvětrávání. Po odvětrání a
dohašení zbylých ohnisek hasiči s
vyšetřovateli odstranili oknem část
ohořelých věcí z místností. Poté se
jednotka vrátila na základnu.
Jiří HrÁcH, velitel JSDH Liteň

Uvítací přípitek? Bylinkový čaj!
V liteňské základní škole jsme na
začátku prosince připravili celotýdenní projekt s názvem Vánoce našich babiček a dědečků. Akce vyvrcholila v pátek 6. 12. odpoledne, to
bylo ve škole neobvykle živo. V půl
čtvrté jsme zahájili adventní tvoření
spojené s jarmarkem. Po uvítacím
projevu ředitelky vystoupily děti s
učitelem Krutským a zazpívaly tři
vánoční písně. Program byl pestrý.
Nechyběl uvítací přípitek, což bylo
několik druhů bylinkového čaje, bohaté občerstvení dle vlastního výběru a nealkoholický punč. Ve třídách
a jídelně v přízemí školy bylo připraveno mnoho výtvarných aktivit,
tvoření dekorací či prezentace vá-

nočních zvyků. V prvním patře nechyběla šachová kavárna. Žáci prodávali své výrobky: vánoční ozdoby, přání nebo perníčky. Zájem veřejnosti nás překvapil a potěšil, škola praskala ve švech, přišli nejen rodiče našich žáků, ale i mnoho Liteňáků. Mnozí návštěvníci chválili vánoční výzdobu školy. A že bylo co
obdivovat!
Jsme rádi, že se několikrát za rok
škola otevře veřejnosti a moc nás těší, že k nám chodí nejen rodiče a lidé z Litně i okolí, ale také bývalí absolventi, kteří, jak doufáme, na léta
u nás strávená vzpomínají rádi.
Text a foto
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
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Na akademii poprvé zazpívali »literáti«
O PESTRÝ PROGRAM SE V MÍSTNÍM KINĚ POSTARALO HNED NĚKOLIK ŠKOL A SPOLKŮ
Druhý ročník liteňské netradiční vánoční akademie se v místním kině
konal 19. 12. O pestrý program se
postaralo několik škol a spolků.
Česká tábornická unie, T. K. Záskalák dvě hodiny před začátkem akademie otevřela pro zájemce keramickou dílnu, středisko volného času
Domeček Hořovice připravilo v
předsálí výstavu OBRobrázků a vý-

Liteňské aktuality

* Česká mše vánoční (lidová) Fr.
Jiříma zazní 11. 1. od 15.30 na slavnostní mši svaté v kostele sv. Petra a
Pavla v Litni. Účinkují instrumentalisté a operní pěvci z Prahy: D. Vaňkátová (soprán), I. Šatylovová (alt),
J. Janda (bas) a členové sboru Státní
opery. Diriguje František Loder. Po
mši následuje koncert, kde zazní skladby A. Brucknera, J. J. Ryby, C.
Francka aj.
Václav Kliment
* Hasičský ples pořádá SDH Liteň
18.1. od 20.00 v sále místní restaurace Ve Stínu lípy. Před plesem se
od 18.00 uskuteční výroční členská
schůze SDH.
Jiří HRÁCH
* Pirátskou výpravu do Hrabětic v
Jizerských horách pořádá 8. - 15. 2.
Domeček Liteň. Informace na tel.:
725 482 037.
eva KnOPOVÁ

tvarných prací zájmového kroužku
Tvoření pro radost a potěšení. Program na pódiu stručným proslovem
zahájil starosta Filip Kaštánek. O
úvodní vystoupení se postarali žáci
1. a 2. třídy ZŠ F. J. Řezáče: prvňáčci s třídní učitelkou Lenkou Říhovou
přednesli pásmo básniček i říkadel
na slovo Vánoce, druháčci s třídní
učitelku Dášou Karlovou připravili
ve spolupráci s osmačkou Nikčou
Malinovou pásmo o věcech kolem
nás. Posledním vystoupením z místní základní školy bylo předtančení
na píseň z celovečerního snímku Pomáda v podání deváťáků.
Ty pak na pódiu vystřídali tanečníci
z Prahy s fragmenty z představení
Hold on. Po zpěvu Míši Krtkové přišla na řadu Taneční výzva pro publikum – pohnem s Litní. Milan Odstrčil pozval na pódium odvážné zájemce, kteří spolu s ním zatančili na
písničku Rolničky. Dlužno podotknout, že se letos netančilo na reprodukovanou hudbu, ale písničku zpívali návštěvníci v hledišti... Děti i
pedagogové Naší základní školy
sehráli divadelní představení Eurodítě a závěr akademie premiérově
patřil pěveckému sboru Liteňští literáti pod vedením Petra Krutského.
Průvodní slovo čerpalo ze záznamů

LITERÁTI. Pěvecký sbor na vánoční akademii.
roku 1989 v kronice Litně, bylo zpestřeno vzpomínkami liteňské rodačky a pamětnice Věrušky Svobodové
a v neposlední řadě informovalo o
aktuálních zajímavostech i akcích –
vystavení Liteňského keramického
betlému ve výloze obchodního domu po celý advent, možnost zapojení do projektu Liteňský adventní kalendář, informace o půlnoční v liteňském kostele, o možnosti navštívit

Foto Hana LUKEŠOVÁ

Jesličky z konce 19. století (budou
vystaveny do 2. 2. 2020) a vánočním
koncertě, který se uskuteční v sobotu 11. ledna tamtéž.
Akademii, stejně jako v loňském
roce, moderovaly žákyně 8. třídy ZŠ
F. J. Řezáče Romana Burdová, Zuzana Lukešová, Nikola Malinová a
Dominika Soprová z Litně i Anna
Pokorná ze Zadní Třebaně.
Hana lUKeŠOVÁ, liteň

Chcete k nám? Liteňští dobrovolní hasiči shánějí nové kolegy
Liteňští hasiči se nenudili ani v roce
2019. Zahájili ho slavnostně - po 42
letech se rozloučili s Avií i VW Transportérem a převzali do výbavy nový
dopravní automobil MAN TGE. Během roku pak zasahovali u nejrůznějších událostí, od dopravní nehody
cizince, přes vážný úraz, kdy žena
visela na ocelovém trnu za lýtko, likvidací bodavého hmyzu a odstraňovaní překážek z cest, až po likvidaci
požárů. Mezi ty větší patřila hořící
chata v Zadní Třebani a prosincový
požár bytu v rodinném domě ve Měňanech. Díky velké úspoře peněz za
očkování hasičů se podařilo do výbavy pořídit další modernější vybavení i pomůcky (pěnotvorné přenosné zařízení, hasící hřeb, nosítka, tři
vícevrstvé zásahové oděvy), doplnit
zdravotnický materiál s figurinou
pro nácvik 1. pomoci s resuscitací a
koupit 2 nové skříňky do šatny pro

Závodníci poběží Litní
a zámeckým parkem

Osmý ročník Zimního běhu Litní a
zámeckým parkem určený široké
veřejnosti se koná 18. ledna.
Z důvodu rekonstrukce bývalého
SOU v Litni bude zázemí závodu
přesunuto do zámeckého areálu.
Hlavní závod odstartuje ve 12.00,
dětské kategorie od 10.00. V nabídce je i běh pro handicapované závodníky a běh pro zdraví a kondici,
který je určen každému, kdo si chce
ověřit zdatnost. Vítěz tohoto běhu je
určen losem – vyhrát může kdokoliv. Více informací na facebooku
Zimní běh Litní a zámeckým parkem či na tel.: 603194175, přihlásit
se můžete přes webový formulář na
www.behlitni.cz nebo www.brdskypohar.cz. Hlásit se můžete i na místě
v den závodu za zvýšené startovné.
Jana KRtKOVÁ, liteň

oděvy hasičů i jiné drobné vybavení.
Liteňští hasiči se zaměřili také na
školení a cvičení. Asistovali při evakuaci mateřské a základní školy v
Zadní Třebani, kde využili výrobník
umělého kouře, aby byly podmínky
co nejreálnější. Velitel prověřil jed-

notku na ohlášený požár v klubovně
ve Bělči, kde byl opět umístěn výrobník kouře a několik figurantů.
Konalo se také školení velitelů i strojníků pod vedením HZS v Berouně
a zdravověda u nás v hasičárně, stavění norné stěny přes Berounku a

okrskové cvičení ve Svinařích zaměřené na dálkovou a kyvadlovou dopravu vody do brdských lesů. Zvládli jsme i několik exkursí, včetně
výletů s dětmi.
Podařilo se opět uspořádat sběr šrotu
a elektroodpadu, (který lze po dohodě uložit za hasičárnu i během roku),
pálení čarodějnic a naši největší akci
Loučení s létem, kterou připravujeme i na rok 2020. Hasiči asistovali
také u jiných událostí. V novém roce
se chceme přednostně zaměřit na
výcviky i školení a rozšířit jednotku
o další výjezdové hasiče, kteří by
měli zájem přijít mezi nás.
Děkuji všem aktivním hasičům, že i
v dnešní době pracují dobrovolně,
zdarma a hlavně členům jednotky
SDH Liteň, kteří jsou schopni a připraveni pomáhat ve svém volném
čase jiným bez nároku na jakoukoliv
odměnu. Za to jim patří velký dík.
Informace o nás naleznete na
www.sdhliten.cz, nebo na Facebooku. Za všechny liteňské hasiče vám
přeji šťastný a pohodový nový rok.
Jiří HRÁCH, velitel JSDH liteň

Školáci se setkali se spisovatelem a ilustrátorkou
Druháky a třeťáky liteňské základní školy přišli před
svátky navštívit spisovatel Petr Stančík a ilustrátorka
Galina Miklínová. Beseda se uskutečnila v rámci kampaně na podporu čtení Rosteme s knihou. Děti znaly
hlavně animovaný dobrodružný film Lichožrouti, který
režírovala právě Miklínová podle scénáře, na němž spolupracovala s Pavlem Šrutem. Film vznikl na motivy
knižní série o zlodějích lichých ponožek. Také se nám
vybavil večerníček O Kanafáskovi. Stančík i Miklínová
předčítali a vyprávěli, jak vzniká kniha. Viděli jsme animovaný film Nešťastné narozeniny Péti Fotky. Na oplátku někteří žáci zarecitovali. V závěru, před autogramiádou, se děti mohly ptát - zájem o debatu byl velký. Děti
zaslouží pochvalu: naslouchaly, spolupracovaly, ptaly
se, krásně recitovaly. Ilustrátorce se líbilo, jak máme vyzdobenou třídu. Máme zde opravdu zdařilá díla, která
žáci nakreslili nebo namalovali podle knížek ilustrova-

ných předními českými ilustrátory. Beseda se nám líbila
a budeme se těšit na další setkání třeba s jinými autory.
Dagmar KaRlOVÁ, ZŠ liteň

Program MAP zaměřený na přírodu v okolí absolvovali
v prosinci žáci ZŠ Liteň.
Foto Hana HAVELKOVÁ
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Předškoláci zpívali koledy u kaple
DĚTI ZE SVINAŘSKÉ ŠKOLKY ROZDÁVALY VÁNOČNÍ PŘÁNÍ DO SCHRÁNEK OBYVATEL OBCE
Přestože všední dny nového roku dávají zapomenout na vánoční atmosféru, stále vzpomínáme na krásně
prožitou adventní dobu v Mateřské
škole Svinaře.
Poslední listopadový den jsme se
všichni sešli při rozsvícení vánočního stromku u Obecního úřadu v Hatích. Děti zazpívaly koledy a pak se
mohly těšit z příchodu Mikuláše.
První adventní neděli jsme pořádali
jarmark ve Svinařích, na který jsme
spolu s dětmi připravovali výrobky s
vánoční tématikou a jako tradičně
nám pomohli i rodiče. U kaple sv.
Václava děti zpívaly koledy při rozsvícení vánočního stromku.
Pátého prosince přišel do školky Mikuláš za doprovodu anděla a čerta.
Děti je přivítaly básničkami a koledami, občas došlo i na slzičky.

Tři Králové vyrazili
vybírat na charitu

Těšíme se na další akce v nastávajícím období a přejeme všem hodně
zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.
Marcela KOhÁKOVÁ,
Mateřská škola Svinaře

Z našeho kraje

U KAPLE. Nejmenší obyvatelé Svinař zpívali u místní kaple svatého Václava koledy.
Foto Marcela KOHÁKOVÁ
Na svatého Martina děti vyrazily
cestou lemovanou stříbrnými podkovami hledat Martina na bílém koni.
Dočkaly se – přijel, jen bílého koně
vyměnil za hnědáka. Martin děti pozdravil a obdaroval je čokoládovými
mincemi.
Tak jako každý rok děti vyráběly vánoční přání, která při procházkách

rozdávaly do poštovních schránek
svinařských občanů.
Ve třídách si caparti ozdobili vánoční stromečky, pod kterými našli pak
dárky. Letos byl Ježíšek v naší mateřské škole štědrý a připravil pro
děti překvapení i na školní zahradě.
Na pozemku vyrostl nový interaktivní domeček a tabule na kreslení.

Porucha zkomplikovala cestu do Berouna

Hned první lednovou sobotu se vydali na obchůzku Zadní Třebaní Tři
králové, kteří koledovali a vybírali
peníze na dobročinné účely. Sbírku
v našem regionu organizuje Farní
charita Řevnice.
Sešli jsme se ve 14 hodin na návsi.
Dobrovolníci si oblékli bílé hábity,
na hlavy nasadili koruny, na krk pověsili kasičky a šlo se za doprovodu
dechové části kapely Třehusk na obchůzku vsí. Lidé byli štědří, otevírali koledníkům své dveře a měli zájem o napsání K+M+B 2020 na jejich příbytky. Na oplátku přidali příspěvek do kasiček i něco na zub koledníkům. Za nevlídného, místy deštivého počasí se koledovalo v centru
obce až do setmění. Lidé mohli již v
den obchůzky přispívat od ranních
hodin v prodejně potravin či následně 6. ledna na obecním úřadě. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se
do průvodu zapojili zvláště pak štědrým dárcům, kteří do kasiček přispěli.
Petra FRÝDLOVÁ,
Zadní Třebaň
Foto NN M. FRÝDL

Praha, Karlštejn - Porucha trakčního vedení zkomplikovala 2. ledna
ráno dopravu v Praze i jejím nejbližším okolí. Problémy byly také na
trati do Berouna.
Několik osobních vlaků muselo být kvůli poruše troleje ve stanici PrahaVršovice zcela nebo částečně odřeknuto a některé rychlíkové spoje nabíraly velké zpoždění. „Zrušen byl například i jeden pár vlaků mezi Karlštejnem a Berounem,“ sdělil ČTK mluvčí Českých drah Radek Joklík.
(mif)

V Litni se před svátky konal florbalový turnaj

Ještě před vánočními svátky se sešla v liteňské sokolovně parta florbalistů, aby se odreagovali sportem. Dorazilo osmnáct hráčů v různých věkových kategoriích, kteří se rozdělili do šesti týmů. Nejmladším hráčem byl
třináctiletý Šimon Brávek. Vítězný pohár nad hlavou zvedli členové družstva sestaveného ze Saši Klimta, Petra Ryse a Richarda Lukeše. Za organizaci patří velké díky Tondovi Fraňkovi.
Romana buRdOVÁ, Liteň
Foto Antonín FRANĚK

Silvestrovské petardy zapálily fasádu domu i thúje
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Nejprve krátce před 19. hodinou vyjeli spolu s dobřichovickými i řevnickými dobráky k požáru v Karlíku.
„Od zábavní pyrotechniky chytlo zateplení fasády rodinného domu,“ uvedl hasič Pavel Vintera. „Odkryli jsme
místo hoření a požár likvidovali pomocí ruční stříkačky
za současného měření termokamerou,“ dodal s tím, že
škoda podle vyšetřovatele činí 100 000 korun.
Doslova pár minut poté, co se vrátili z Karlíka, byli Řevničtí ve 20.39 voláni k dalšímu požáru způsobenému petardami. Tentokrát hořely thúje poblíž rodinného domu v
Mníšku pod Brdy. „Uhasili jsme je pomocí jednoho vysokotlakého vodního proudu,“ uvedl Vintera.
Rušno měli i karlštejnští policisté. „Oznámených případů, ke kterým vyjížděli, bylo podstatně více, než v jiné

dny,“ sdělila nadpraporčice Šteinerová. „Opět se jednalo především o přestupky - neshody mezi občany v důsledku požití většího množství alkoholických nápojů,“
dodala.
Řevničtí záchranáři kromě »standardních« výjezdů v noci z 31. 12. na 1. 1. ošetřili na Nový rok v Řevnicích starší ženu pokousanou kočkou. „Bohužel se zoubkem trefila přímo do žilky na noze, a tak pacientce krev z rány
doslova prýštila proudem,“ uvedl Bořek Bulíček. „Záchranáři zastavili mohutné krvácení a transportovali ženu k dalšímu ošetření do nemocnice v Praze,“ uzavřel.
Jak strávili konec roku členové Městské policie Řevnice
se nám zjistit nepodařilo – jejich velitel Jiří Dlask na
opakovaný dotaz NN nedpověděl.
Miloslav FRÝDL

* Přednáška pro seniory na téma
Nutná obrana a krajní nouze se
uskuteční 8. ledna od 13.30 v jídelně Domu s pečovatelskou službou v
Radotíně.
(zzi)
* Tříkrálová sbírka se až do 14. 1.
koná v Letech. Organizuje ji Farní
charita Řevnice, výtěžek bude věnován místním lidem v tíživé životní
situaci.
(bt)
* Na jedenatřicátou obchůzku
štědrovečerní Zadní Třebaní vyrazili 24. prosince trumpetisté kapely
Třehusk. První koledu zahráli ve
20.30 u křížku pod lípou, ty další
pak u pomníku na návsi a přibližně
třiceti místních domů. O dva dny
později, na sv. Štěpána, potěšili jako
každý rok koledami několik desítek
obyvatel Domova seniorů v Dobřichovicích.
(mif)
* Pěší cesta přes Vrážku by opět
měla spojit Řevnice a Zadní Třebaň.
Studie, kterou chce dát zpracovat
řevnická radnice, má určit trasu a
vyřešit vlastnické vztahy.
(zzr)
* K otevření dveří rodinného domu
v Mokropsech byli 27. 12. ve dvě
hodiny ráno povoláni řevničtí profesionální a místní dobrovolní hasiči.
Po násilném vstupu našli uvnitř osobu bez známek života. Místo bylo
předáno záchrance a policii. (pav)

Děti hledaly čísla
adventního kalendáře

V liteňských ulicích si děti mohly
krátit čekání na Ježíška hledáním 24
čísel adventního kalendáře.
Každý den od 1. prosince se po celé
obci rozsvěcela okna, vrata i ploty
sousedů s adventními čísly. Úkolem
dětí i dospělých bylo najít všechna
čísla a vyfotit je. Bonusem je jméno
sousedů, kteří se do rozsvěcení zapojili. Vyhodnocení adventního »hledání« se uskutečnilo právě v den,
kdy vyšlo toto číslo NN - 6. ledna v
restauraci Ve Stínu lípy v Litni.
Děkujeme všem rodinám, které se
ochotně do akce pro všechny zapojily. Každé číslo bylo originálem a
všichni se velice při výrobě snažili.
Doufáme, že se tato aktivita všem
líbila. Příští rok se samozřejmě těšíme na nová místa pro čísla.
Přejeme všem dětem, rodičům i prarodičům mnoho zdraví a životní pohody v roce 2020.
Text a foto
Eva KNOPOVÁ, Krupná
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Řevnice - zahradní město už asi ne...
PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEZVLÁDÁME UŽ NYNÍ - A CO AŽ SE MĚSTO MASIVNĚ ROZROSTE?
Když se řekne »zahradní město«,
většinu lidí napadne ihned město plné zeleně, kvetoucích rostlin a stromů. Veřejné plochy ideální na procházky a odpočinek. Krásné a čisté
životní prostředí pro obyvatele, rodiny žijící v tomto »ráji«. Lehce v
představách můžeme sklouznout až
na úroveň televizních reklam, kde
nám developerské a menší stavební
firmy ukazují spokojené žití v přírodě a dokonce i tam, kde bylo vše zastavěno byty či domy. A když pak následuje další reklama na půjčky na
bydlení v podstatě bez splátek, poté
je již vše jasné. Našel se »ráj na naše
žití« a »recept na náš spokojený život«, vpodstatě bez větší práce a
námahy.
Podobně krásně a bezstarostně probíhalo i první setkání v Řevnicích při
zahájení prací na novém územním
plánu (ÚP) města. Jak asi každý z
obyvatel ví, územním plánem město
jasně říká, kde chce držet zeleň, kde
je možné stavět ty či jiné stavby. A je
tedy jasné, že právě ÚP rámcově definuje, jaké město chceme. Když na
úplně první schůzce ohledně územního plánu Řevnic hlavní zpracovatel
řekl to zajímavé »Doporučuji město
Řevnice vidět a rozvíjet jako zahradní město a zelenou bránu do Brd!«,
bylo nás asi hodně, co si řeklo ANO,
- to je ono! To chceme, zde budeme
chtít žít. Půjdeme cestou zkvalitňo-

vání péče o naše životní prostředí a
zejména lepší péčí o zeleň a přírodu
kolem nás. To se psal rok 2016.
Již několik dní píšeme rok 2020. A

všech větších plochách: Vrážka i
horní část, Pod Lesem a Eurovie. Jak
již bylo několikrát napsáno, je povolená zástavba i zátopové oblasti Eu-

ZAHRADNÍ MĚSTO? Zůstanou Řevnice »zahradním městem« i poté, co se
rozrostou o stovky domů a bytů?
Foto NN M. FRÝDL
právě v tomto roce chce město Řevnice projednat již dopracovaný návrh
nového územního plánu Řevnic a pokud možno i rychle odsouhlasit. Nový návrh územního plánu však rozhodně není založen na tvorbě Řevnic
jako »zahradního města a zelené brány do Brd«. Povoluje výstavbu na

rovie, kterou nyní vlastní soukromý
majitel. Jedná se o nárůst o stovky a
stovky obyvatel se vším, co k tomu
náleží! Vzroste potřeba dostatečných
kapacit parkovišť, školky, školy, čističky odpadních vod, silnic, další infrastruktury. Je potřeba počítat se
značným nárůstem dopravy, která je

již nyní velikým problémem v našem
regionu. Okolní města a vesnice tuto
problematiku velmi řeší, protože již
dnes je značně tíží.
Co se týká zeleně kolem nás, tak ani
počasí v posledních letech našim
»zeleným« představám moc nepomáhá. Příroda, která toto podnebí zvládala bezproblémově, nyní usychá.
Stromy potřebují velkou péči nejen
po výsadbě. Již rok 2019 byl rokem,
kdy se jasně ukázalo, že udržet zeleň
je velmi finančně i fyzicky náročné.
Nejsou lidé, není ani technika, která
by o zeleň pečovala. Navíc je zde
nutná pravidelná péče. Myslím si, že
se můžeme radovat, když nově zasazený strom zde v Řevnicích neuschne a nemusí se po roce obnovovat
novou výsadbou. Na veřejných prostranstvích je zeleň jen velmi těžko
udržitelná.
Domnívám se, že již nyní je zřejmé,
že pokud chceme žít v krásném zeleném městě, čímž se nyní pyšníme,
musíme na tom velmi usilovně pracovat. Je těžké předpokládat, že když
už nyní péči o naše životní prostředí
nezvládáme, tak dalším rozrůstáním
obce se nám tento problém vyřeší. Já
mám zato, že opak je pravdou.
Jak chceme udržovat veřejnou zeleň
v expanzivně rostoucím městě, když
nejsme schopni se postarat o tu stávající již dnes? Tomáš chaBera,
Řevnice

Zmizí po optimalizaci železniční tratě voda ze studní?
ŘEVNICKÝ SPOLEK: NEHÁJÍME JEN SVÉ ZÁJMY, SNAŽÍME SE UPOZORNIT NA PROBLÉMY
V Našich novinách č. 21, které vyšly
21. 10. 2019, se náš spolek vyjadřoval k situaci ohledně připravované
optimalizace železniční tratě PrahaBeroun-Plzeň – konkrétně pro oblast
Řevnice. V té době právě probíhalo
tzv. zjišťovací řízení procesu EIA –
posuzování vlivů stavby na životní
prostředí.
V současné době jsou již závěry tohoto řízení dostupné na webové
stránce Ministerstva životního prostředí: https://portal.cenia.cz/eiasea/view, číslo záměru: OV1226. Vyjádření k této dokumentaci podaly územní samosprávní celky (obce a města), orgány (krajská hygienická stanice, povodí Vltavy) i veřejnost.
Také náš spolek se k dokumentaci
vyjadřoval - všechny naše připomínky byly zohledněny a projektant musí dokumentaci zpracovat s důrazem
na následující oblasti:
Jedním z bodů jsou hlukové limity
způsobené železniční dopravou,
které jsou výrazně překročeny i pro
tzv. starou hlukovou zátěž (což je 70
dB ve dne a 65 dB v noci). Nová norma přitom požaduje limity 60 dB pro
den a 55 dB pro noční hodiny. Ministerstvo životního prostředí požaduje,

aby v nové dokumentaci (kde se počítá s výrazným zvýšením počtu vlaků až o 50 denně a současně se zvýšením traťové rychlosti) byla zapracována veškerá možná opatření k tlumení hluku, aby se nová hluková zátěž co nejvíce blížila hygienickým
limitům dle nové normy.
Další připomínky byly směřovány k
výstavbě silnice II/115 – Pražská/
Pod Drahou:
- významným bodem je ochrana vod,
stavba se nachází v záplavovém území řeky Berounky. Bohužel je velmi
pravděpodobné, že výstavbou podjezdu dojde k významným změnám
podloží, a tím i k možné ztrátě zdrojů vody ve studních v široké oblasti bývalého koryta Berounky
- ve vzdálenosti asi 80 m od trati se
nachází ochranné pásmo podzemního zdroje vody pro Řevnice – i tady
může dojít ke ztrátě vody
- vzhledem k tomu, že stávající železniční přejezd plní funkci další
protipovodňové zábrany (což se potvrdilo při povodních v roce 2002),
je nutné doplnit dokumentaci o veškerá protipovodňová opatření v podjezdu – právě v souvislosti s tím, že
se jedná o bývalé koryto řeky, kde

Rizikové práce
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jsou spodní vody
- odvodnění podjezdu při přívalových srážkách – má být řešeno nádrží o kapacitě 126 m3 – což je naprosto nedostačující – proto je nutné
předložit analýzu, jakým způsobem
k této hodnotě projektant došel
- dále je požadována vizualizace
podjezdu, protože zahloubení (7
metrů) má být nejen v ulici Pražská,
ale i v ulici Pod Drahou, což znamená, že podjezd má být křižovatkou.
Budou zde semafory? Vzhledem k
tomu, že se počítá s výstavbou bytových domů v bývalém areálu EUROVIE, bude to znamenat výrazný nárůst dopravy – a čekání aut na vjezd
do podjezdu a výjezd z podjezdu.
Jenom pro představu: Jedu z náměstí Jiřího z Poděbrad a vydávám se
směrem do Dobřichovic, ale potřebuji odbočit vlevo do ulice Pod Drahou – směrem do areálu bývalé Eurovie. Po několika minutách podjíždím železniční trať, čekám na signál
odbočení vlevo, čekám stejně tak, jako jsem čekával na stávajícím přejezdu - pouze jsem sedm metrů pod
zemí a nad hlavou mi rachotí vlaky.
Stejně tak budou čekat i ti, kteří chtějí jen jet směrem na Dobřichovice. A
nechceme ani přemýšlet o případné
nehodě v podjezdu.
Nebudeme vyjmenovávat všechny
body, které musí projektanti do dokumentace zapracovat. Spíš jsme
byli překvapeni z postojů zástupců
některých obcí, kteří neuvedli žádné
nebo téměř žádné požadavky a připomínky, přestože se účastní veškerých jednání s projektanty a mají
daleko detailnější informace, než
běžný občan.

Proto bychom chtěli apelovat na
všechny čtenáře, i když se jich optimalizace přímo netýká, aby si závěry
zjišťovacího řízení přečetli, udělali si
vlastní názor a pokud by se k nám
chtěli přidat, budeme velmi rádi, protože nás ještě čeká spoustu práce. Za
jakékoli podněty budeme vděčni.
Jiřina UllrIchová, Kvalitní
životní prostředí města Řevnice, z.s.
(kvalitni.prostredi@seznam.cz)

Učitelé z Berounska
jezdili na semináře
Beroun - Přes tři desítky besed, seminářů a workshopů se uskutečnily
v loňském roce v rámci projektu
Místního akčního plánu vzdělávání
ORP Beroun.
První akce se uskutečnily již zkraje
února, kde se poprvé sešli ředitelé
zapojených mateřských, základních
a uměleckých škol. Velký ohlas sklidily semináře určené pro učitele matematiky seznamující se s metodou
Hejného. Přínosné byly také workshopy o storytellingu, které seznámily pedagogy s aktivitami, cvičeními
a hrami pomáhajícími k rozvoji čtenářské gramotnosti. Na podzim se
učitelé z Berounska měli možnost
zúčastnit výjezdního setkání, jehož
hlavním tématem byla prevence
syndromu vyhoření a změna financování v regionálním školství. Pro
rodiče byly určeny semináře zaměřené například na agresivitu dětí nebo zahájení školní docházky. Další
hojně navštívený seminář byl určený pro školní asistenty.
(pan)
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»Pejskaři« vymysleli Ježíškův pětiboj
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ OSLAVILI ČTVRT STOLETÍ OD ZALOŽENÍ SVÉHO KLUBU I »CVIČÁKU«
Je to tak, ač se to možná zdá neskutečné. Před 25 lety, přesně 5. 12.
1994, se sešla skupina nadšenců a
založila Základní kynologickou organizaci Lety. Čtvrt století je už pěkná řádka roků - spousta akcí společenských i sportovních, spousta tréninků, ale taky velké množství práce... Ze zakládajících členů jsme
zbyli jen dva, oba Letováci: já a Karel Ráž, celou dobu předseda klubu.
Za dvacet pět let jím prošlo hodně
členů se svými pejsky a hodně majitelů štěňat. Náš cvičák je široko daleko známý a jméno našeho spolku
má, podle ohlasů, jež máme, dobrý
zvuk. Je to vizitka všech, kteří se na
fungování cvičáku podílejí, a patří
jim za to dík.
Jak jsme pětadvacítku oslavili? Jednak jsem vytvořila fotoknihu, kde je
v textu i fotografiích trocha historie
a vzpomínek. Také nás napadlo uspořádat »sranda« závod. Skupina
členů si vzala nápad za svůj a pustili
se do přípravy závodu, který dostal
název Ježíškův pětiboj. Vymysleli
»vánoční« disciplíny, které byly tajné, aby nikdo nemohl trénovat a byla
o to větší legrace. Závod se konal 22.
12, závodilo 19 odvážných dvojic.
První disciplínou bylo kradení vánočního stromku. Se stromkem a pilkou musel psovod se psem absolvovat několik skokových překážek a na
závěr prolézt či proskočit kruh. Tuto
soutěž vyhrál Láďa Kasl s německým ovčákem Xantem. Legrace byla
veliká zejména u prolézání kruhu,
část závodníků to zvládla po čtyřech.
Ve druhé disciplíně měla každá dvojice získat zeleninu do salátu, tedy
konkrétně měli psi aportovat mrkev.
Vyhrál Štěpán Konývka s malinoisem Chuckem, který donesl mrkev
nejrychleji a po cestě ji - narozdíl od
některých jiných - neztratil ani nesežral. Další disciplínou bylo vyhledání vánočního dárku. Hledali samozřejmě psi, dárkem byl buřt v krabičce. Nejrychlejší byla německá ovčačka Aranka s Ilonou Kraibichovou. Následovalo vyprošťování odloveného »kapra« z rákosí. Psovod
obdržel »rybářský prut« s »kaprem«
(buřtem) na konci a úkolem bylo
projít slalom i se psem, aniž bude v
průběhu plnění úkolu »kapr« sežrán.
Nejlépe to zvládli Lída Šebková s
německým ovčákem Argem. Ani tady nebyla nouze o komické situace.

TAHALI SÁNĚ. Jedním z úkolů Ježíškova pětiboje bylo přepravit balík s vánočním dárkem na určené místo.
Foto Alena VANŽUROVÁ
Nejtěžší úkol přišel na konec: dopravit velký balík s vánočním dárkem
na určené místo. Psovod musel absolvovat cestu na lyžích a pes měl za

úkol táhnout sáňky s balíkem. Psovodi na lyžích úkol docela zvládali,
ale pejskům se tahání saní po blátě
moc nelíbilo. A když už se rozhodli

páníčka na lyžích následovat, většinou balík vyváleli na zemi; psovodi
museli absolvovat cestu zpět a balík
znovu naložit. S těžkou disciplínou
si nejlépe poradila Romana Rychlá s
fenou gordonsetra Abigail. Zdatným
soupeřem ale byla Jiřina Smejkalová
s čivavou Aurinií. Ta netáhla samozřejmě saně, vzhledem ke své velikosti a váze měla naložený minibalíček na dětském klouzáku. Statečně
se snažila následovat paničku na lyžích; odměnou jim bylo druhé místo.
Po skončení závodu dostali účastníci
vánoční dárky a pamětní listy. Pak
jsme si užívali tepla v klubovně a
konzumovali dobroty, jichž byl plný
stůl. Překvapením byl krásný dort od
Jany Vampolové, který představoval
cvičák s maketami, překážkami, německým ovčákem z marcipánu a číslicí 25. Byl nejen krásný, ale taky
výborný. Závod i posezení se povedly. Výročí našeho spolku jsme oslavili důstojně a možná, kdo ví, jsme
založili další tradici.
Vánoce, svátky, volné dny, bouřlivého a hlučného Silvestra i trochu třaskavý Nový rok máme za sebou. Čekají nás zase všední dny plné práce a
běžných událostí. Tak ať se všem v
novém roce 2020 dobře daří, pevné
zdraví a taky kapánek štěstíčka!
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Rozhlednu na Nový rok vzaly útokem stovky turistů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Po půl desáté dorazili první žízniví
i hladoví výletníci a rušno pak bylo
v okolí i uvnitř rozhledny celý den.
Postupně došlo ohřívadlo – svařáček i klobásy. Plápolající oheň obsadili návštěvníci pečící buřty, něco
od masa nebo chleba na roštu.
Je pozdní odpoledne, dítka už nepobíhají tak svižně, šum hlasů utichá,
začíná se stmívat a dolů odcházejí i
poslední návštěvníci. Než se setmí,
zabalíme to venku. Jako vždy čekáme už jen na poslední hosty: kamaráda Vašíka z Dobříše s ženou a
dcerkou. Každoročně, je-li zdráv a
vesel, přichází na panáčka rumu.
Setkání se uskutečnilo, a tak zavíráme a začínáme s úklidem i uvnitř
věže. Zbývá vyhodnotit den. Odešla
od nás pilka zn. Fiskars, dobrá a
šikovná pomocnice. Pochybuji, že
by od věže odkráčela sama. Nejspíš

se zahřála pod svrchníkem odchozího zlotřilce či vtipálka. U ohně se
pořezal návštěvník nožíkem, paní si
ho naší věžní náplastí zalepila. Nikdo se nepopral. Všechny příchozí
jsme rádi viděli a doufáme, že i oni
nás. Počasí bylo krásné. Podle odhadu se Novoročního výstupu na
rozhlednu Studený vrch 2020 zúčastnilo 450 až 650 nadšenců. Děkujeme všem za návštěvu. Děkuji i
chlapům ze služby.
Teď necháme rozhlednu odpočívat
minimálně do 31. 3. Znovu otevřena bude od dubna do října. Srdečně vás zveme. Více informací najdete na www.rozhlednastudenyvrch.estranky.cz. Přejeme příznivcům rozhledny i turistiky vše nej v
roce 2020.
Antonín KOTOUČ,
Velký Chumec
Foto Petra FRÝDLOVÁ

Napili jsme se svaté vody, kdo ví, co to s námi udělá...
Na Novoroční pochod cestou Vojty
Náprstka se 1. 1. 2020 vydaly Holky
v rozpuku z Hlásné Třebaně.
První lednový den a hlavně slunečné
počasí nás vyhecovalo k tomu, abychom uskutečnily tuto procházku a
shodily nějaká ta kila, která jsme asi
přes svátky nabraly. Dojely jsme
vlakem do Berouna a z nádraží vyrazily směr nemocnice. Přes parkoviště jsme se dostaly na červenou značku, cestu Vojty Náprstka, a šlapaly
na vršek Na Herinkách. Zde jsme
udělaly malou zastávku, občerstvily
se a připily kořaličkou na šťastný
nový rok. Přečetly jsme si legrační
meteorologickou stanici U Dubu a pokračovaly směr Sv. Jan pod Skalou.
Ještě před sejitím dolů jsme vyšlapaly na vyhlídku. Bylo nádherné poča-

Holky v rozpuku ve skalách kolem Svatého Jana.

Foto ARCHIV

sí a krásné výhledy, hlavně na údolí
a klášter, který byl zalitý sluncem.
Cestou dolů jsme si prohlédly hřbitov i kapli sv. Maxmiliána. Ve Sv. Janu jsme se z hecu napily svaté vody
Ivanovy (nevím, co to s námi udělá,
svaté jsme až moc) a vyrazily do
Hostima. Žádní turisti, bylo to fajn,
jen jsme se kochaly krásnou přírodou. Až když jsme sešly na cestu
podél Kačáku, začalo to houstnout.
Samé kolo, rodinné výpravy s kočárky, psi..., jak na Václaváku. V Srbsku jsme si daly výtečný oběd a šly
na vlak, už jsme toho měly dost.
Ušly jsme 16,13 km a 22.085 kroků.
Moc se nám to líbilo, i když jsme
byly správně utahané. Do nového
roku jen to nejlepší, hlavně zdraví!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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O ŠTĚDRÉM DNI. Účastníci vánočního srazu fotbalistů FK Slavoj Řevnice, který se konal 24. prosince dopoledne.

Foto Kateřina SÝKOROVÁ

Na hřišti se občas pěkně jiskřilo...
V ŘEVNICÍCH SE HRÁL »FOTBÁLEK« O ŠTĚDRÉM DNU, V LETECH NA SILVESTRA
Již poněkolikáté se 24. prosince dopoledne na fotbalovém hřišti Za Vodou konal tradiční vánoční
sraz přátel a nadšenců místního fotbalového klubu
FK Slavoj Řevnice.

Pohár získaly Dobřichovice

Třetí ročník Memoriálu Davida Laciny ml. se
uskutečnil 18. 12. v řevnickém Sportcentru. Jedná se o každoroční připomenutí si a uctění památky Davida Laciny ml., žáka ZŠ Řevnice, který 18. 12. 2016 předčasně zemřel. Protože David byl členem fotbalového týmu Slavoj Řevnice,
na popud kamarádů a spolužáků byl v roce 2017
zorganizován první ročník fotbalového memoriálu za účasti základních škol z našeho regionu.
První ročník vyhrálo družstvo z Černošic, druhý
opanovali fotbalisté ze ZŠ Radotín. Třetí ročník
s přehledem vyhrálo a putovní pohár na rok získalo družstvo Futsalu Dobřichovice pod vedením Jaroslava Pešiceho a Marcela Suchomela
(na snímku). Věříme, že si účastníci kromě mnoha ocenění odnesli i vzpomínku na sportem strávené dopoledne a zamyšlení, proč se memoriál
pořádá. Děkujeme organizátorům, podporovatelům i účastníkům a těšíme se na všechny opět
18. 12. 2020.
Tomáš ChabERa, Řevnice
Foto NN M. FRÝDL

I když se v posledních letech na Štědrý den sníh
jaksi nekoná, na hřiště přichází každým rokem
více a více milovníků fotbalu, od těch nejmenších
po jejich rodiče a prarodiče. Tentokrát dorazili i
fotbalisti řevnického A-mužstva.
Každý, kdo mohl, přinesl něco dobrého na ochutnání ze své štědrodenní tabule, takže o pohoštění
nebyla nouze. Dokonce ke kabinám dorazilo i betlémské světlo, které navodilo tu správnou vánoční
atmosféru. Rád bych poděkoval organizátorům této každoroční akce a zároveň popřál fotbalovému
oddílu FK Slavoj Řevnice mnoho úspěchů a radosti ze hry v novém roce 2020.
Zatímco v Řevnicích se »kopalo« na Štědrý den, v
Letech si sportovci dali sraz o silvestrovském dopoledni. Na místní umělce změřili síly fotbalisté
ročníků 2006-2007, kteří v roce 2015 vybojovali v
kategorii přípravek titul přeborníka Středočeského
kraje, se svými otci. V hodinu a půl trvajícím »fotbálku« padlo jedenatřicet branek - z vítězství se o
jediný gól radovali mladí »přeborníci«. Na hřišti
se občas pěkně jiskřilo, zvláště rodinné souboje
byly mnohdy velmi pikantní, vše se ale obešlo bez
zranění i šrámů. Odpoledne téhož dne si ještě vět-

šina aktérů silvestrovského mače udělala procházku z Letů do Karlštejna, kde si na dvoře místní
restaurace U Janů opekli buřty.
Tomáš PokoRNÝ, Řevnice, (mif)

FOTBÁLEK. Na letovské »umělce« změřili o silvestrovském dopoledni síly mladí fotbalisté se svými otci.
Foto NN M. FRÝDL

Začal »benďák«, zatím vedou Kojoti

TŘIADVACÁTÝ ROČNÍK ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU VYVRCHOLÍ 22. ÚNORA
Řevnice - Dvacátý třetí ročník
populárního turnaje v pozemním hokeji Řevnický Bandy
Cup (ŘBC) odstartoval v sobotu 4. ledna na místním hřišti Za Vodou.
Do několik týdnů trvajících bojů, které vyvrcholí finálovým
play-off 22. 2., letos zasáhne
šest družstev.
Navzdory chladnému počasí bylo hned v prvním kole na hřišti
občas pořádně »horko«. „Od začátku se hrálo v nevídaně vysokém tempu a bylo k vidění i velice nesportovní chování některých hráčů,“ konstatoval jeden z
organizátorů turnaje Martin Kodet. „Pevně doufám, že nadále
se bude turnaj odehrávat pod-
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statně klidněji. Není to žádná
profi liga, ale akce, na kterou si
jdou lidi zahrát, zasoutěžit a pobavit se,“ dodal.
Zápasy prvního hracího dne byly vesměs vyrovnané - čtyři z
devíti skončily remízou. Do čela
průběžné tabulky se dostal celek
Kojotů, který se předvedl hlavně
střelecky. „Mezi pěticí nejlepších střelců jsou tři právě z Kojotů: Michal Velechovský, který se šesti zásahy pořadí »snajprů« po prvním dni vévodí, třetí
Bedřich Horčík se čtyřmi góly a
pátý Vít Němeček se třemi,“
uvedl Kodet. Dobře si podle něj
první lednovou sobotu vedli i
obhájci titulu - Citrus team -,
kteří ani jednou neprohráli a po

jednom vítězství a dvou remízách jim patří druhá příčka.
„Méně se dařilo týmu L. A.
Kings, ale musím pochválit nádherné zákroky jejich brankáře
Michala Janicha,“ zdůraznil
Martin Kodet. „A zmínit musím
i to, že celek Boston opět vede
nejstarší kapitán, čtyřiašedesátiletý Ladislav Strejček, jeden ze
zakladatelů turnaje,“ uzavřel organizátor.
Miloslav FRÝDL

Tabulka po prvním dni

1) Kojoti 5 bodů (18:6)
2) Citrus team 4 (8:5)
3) Samotáři 4 (5:4)
4) IQ Ouvey 3 (7:9)
5) Boston 2 (6:13)
6) L. A. Kings 0 (1:8)

UŽ SE HRAJE. V sobotu 4. ledna byl rozehrán třiadvacátý ročník Řevnického Bandy Cupu.
Foto Pavel JÍLEK

