
MIKULÁŠ V HLÁSNÉ TŘEBANI. V celém pobe-
rounském kraji naděloval zkraje prosince Miku-
láš. Nezapomněl se zastavit ani v hlásnotřebaňské
sokolovně.        Foto Lucie PAŘÍZKOVÁ

V Hlásné budou mít betlém
s osmnáctiletým Ježíškem
Hlásná Třebaň - Osmnáctiletého Ježíška zaba-
leného do plen uvidí ti, kteří přijdou 23. 12.
vpodvečer na náves do Hlásné Třebaně. Kuri-
ozní postava bude součástí živého betlému, u
něhož místní zapějí koledy.
„Pokusíme se rekonstruovat výjev z betlémské
jeskyně. Pak se tu s hudebním doprovodem budou
zpívat koledy,“ řekla NN Jana Gartová, jež akci
organizuje. Dodala, že v roli Marie se představí
její matka Ilona Gartová, Josefa si zahraje člen
obecního zastupitelstva Pavel Kotík. 
„Ježíškem bude osmnáctiletý Tomáš Snopek. Už
prý doma trénuje s plenami,“ uvedla. Akce u kap-
ličky začíná v 18.00. (šm, mf)

Krásné, romantické 

Vánoce
klid a pohodu v duši

přeje redakční rada Našich novin

nezávislého poberounského občasníku

Svatý muž naděloval v lese
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA MĚLA LECKDE NEOBVYKLOU PODOBU

Blíží se vánoční svátky,
lidé páchají sebevraždy
Řevnice, Poberouní - S blížícími se svátky
zaznamenali řevničtí záchranáři víc a víc

případů, kdy si lidé sáhnou na život. 
„Je to každý rok stejné, na lidi doléhá melan-
cholie Vánoc. Minulou sobotu jsme zasahovali

v Mníšku pod Brdy u čtrnáctileté dívenky,
která se předávkovala léky,“ uvedl šéf záchran-

ky Bořek Bulíček s tím, že sebevrahovi z
Černošic už pomoci nedokázali. „Lékař mohl
konstatovat pouze smrt. Muž středních let se

oběsil a sebevraždu si důkladně připravil,“ řekl
Bulíček. Dodal, že se množí také případy
srdečních příhod. „Ty jsou zase spojené se
změnami počasí, tlaku a podobně.“ (šm) 

Zpěváky v SuperStar
hlídají řevničtí záchranáři
Řevnice, Praha - Druhá série televizní soutěže
Česko hledá SuperStar nabírá na obrátkách.
Klání, které poprvé dokázalo dostat do varu
půlku republiky, nyní zdravotně zajišťuje řev-
nická záchranná služba Trans Hospital. 
„Budeme u všech soutěžních kol SuperStar. Za-
tím jsme byli v Brně a v pražském Kongresovém
centru - tam i tam jsme ošetřovat nikoho nemu-
seli,“ řekl NN šéf záchranky Bořek Bulíček. Klid
byl i o uplynulém víkendu v pražském Divadle
Komedie, kde porota vybírala padesát semifina-
listů ze 135 zpěváků z celé republiky. (šm) 

Poberouní – V celém poberounském kraji na-
děloval na začátku prosince Mikuláš. Mnohde
měla nadílka velmi netradiční podobu. Řevnic-
ké děti například za svitu loučí putovaly lesem
na vrch Pišťák.
Řevnický oddíl Tuláci uspořádal tradiční Miku-
lášský pochod. Caparti v doprovodu rodičů se vy-

dali po trase vyznačené plápolajícími svíčkami a
loučemi od staré hájovny na Pišťák. 
„Na cestě byli čertíci a ti na nás bafali. Na konci
jsme dostali čokoládového Mikuláše,“ pochvalo-
vala si netradiční pochod čtyřletá Bětuška Váňo-
vá. Té se nejvíc zamlouval fousatý dobrák, který
dětem a dospělým rozdal i buřty. „Nakonec jsme
si je na vrchu opekli,“ dodal někdejší člen oddílu
Jiří Buchal s tím, že pochodu se zúčastnily čtyři
desítky dětí. Čerty, anděly a svatého muže si v le-
se zahrálo dvanáct Tuláků. „Jim i dětem se akce
líbila,“ potvrdil Buchal.
Bělovlasý fousáč zavítal i mezi návštěvníky Mi-
kulášského koncertu Notiček. Ten se konal již po-
šesté, poprvé ale v řevnickém Lidovém domě.
Malé Notičky byly nachystané ve svých myších
převlecích, starší se v zákulisí převlékly do jed-
notných modrých triček. 
„Počkáme ještě chvíli, jestli někdo nepřijde od ki-
na,“ otálela se začátkem vedoucí souboru Lenka
Kolářová, která původně zamýšlela koncert jako
tradičně uspořádat v kině. Po několika skladbách
a pásmu o lišáčkovi, se za zvuků koledy Den pře-
slavný na scéně objevil Mikuláš následován andě-
ly. S košíky sladkostí se na pódium vyšplhal nez-
bedný čert. A začalo se s rozdáváním dárků. Vět-
šina capartů se odvážně chopila mikrofonu a sva-
tému muži zapěla, či zarecitovala. Děti se přizná-
valy i ke svým hříchům. 
„Koušu,“ svěřila se copatá předškolačka. Verši
podarovala publikum rovněž Kolářová, které pře-
dal dárek rychtář místních baráčníků.
Pláč a slzy i obyčejný křik provázel příchod dru-
žiny svatého Mikuláše do hlásnotřebaňské soko-
lovny. (Dokončení na straně 7)
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CENU PŘEVZALA TCHÝNĚ. První cenu kří-
žovky k 15. výročí vzniku Našich novin získa-
la Řevničanka Pavlína Holá. Protože byla v
době naší návštěvy u své maminky, krabici s
telefonem značky Sagem za ni převzala tchý-
ně Olga Holá. „Měla velkou radost, cena po-
těší tím spíš, že je před Vánoci,“ usmívala se
Holá starší. (pš)         Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Vodňanský zdraví čtenáře NN

V Karlštejně poběží světový pohár
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Vodňanský: Ať Vám dupou králíci!
ZNÁMÝ ŠOUMEN MÁ RÁD BEROUNKU A KARLŠTEJNSKÉ VÍNO. „VŘELE DOPORUČUJI!“ VZKAZUJE
Poberouní - „K Berounce mám velmi intenziv-
ní vztah. A chutná mi karlštejnské víno!“ tvrdí
známý šoumen Jan VODŇANSKÝ v rozhovoru
pro Naše noviny. Jejich čtenářům vzkazuje: Ať
Vám dupou králíci!
Jan Vodňanský napsal přes třicet básnických sbí-
rek. K nejpopulárnějším  patří Petrem Skoumalem
zhudebněné verše Jak mi dupou králíci. Na verni-
sážích a večírcích bývá vyzýván, aby »králíky«
zazpíval.  Nedá se dlouho prosit - umí je německy,
anglicky, francouzsky i rusky. Za lahůdku  pova-
žuje čínskou verzi, kterou se prý naučil za jednu
noc v Číně. Nezastírá, že při učení tohoto nepříliš
lehkého jazyka měl po ruce mladou Číňanku. 
Byl jste leckde, i v Číně. Ale znáte Berounsko?
A Berounku?
No zdali!? Můj vztah k Berounce je nejen kladný,
ale dokonce velmi intenzivní. Můžu to doložit tex-
tem písně, která vyšla na jednom mém cédéčku:
V Berouně, v Berouně. Denně mozek mejou mně. 
Dělají mi brainwashing. Já si jen tak lenoším.
Makají  mi na mozku. Haraší mi v podvozku.
Hrabou se mi v mozkovně. Bude jiný – bude jiný. 
Bude jiný místo mě. 
Pak tam je ještě refrain: 
Z lehounka, z lehounka teče řeka Berounka. 
Bere IQ mé rekordní. Odplouvá s tou, 
odplouvá s tou, odplouvá s tou povodní.
Jinak dříve  jsem jezdil k Pavlovi Krutovi do jeho
chalupy u Hudlic, kde
bývá to slavné posví-
cení. A někde u Dob-
řichovic má chatu jiný
můj přítel - psycholog
Ivan Douda. Vůbec
mne tento kraj přita-
huje a vábí, proto se
tam také rád vracím. 
Na Karlštejně jste
byl? 
Několikrát - a opravdu
nikdy mě nezklamal.
Tedy nejen hrad, který
nemá zapotřebí, aby
jej někdo chválil. Je
tam ale také výborná
pěstitelská stanice, kde pěstují vinnou révu a víno
pak  produkují v malých sériích. Každá z nich je
vynikající a mohu je na základě svých zkušeností
vřele doporučit. 
Kdy jste tam byl naposledy? 
Zcela nedávno. Zpíval jsem na originální oslavě
šedesátin mé spolužačky z gymplu. Rozhodla se
slavit v podhradí Karlštejna a na dopravu pozva-
ných hostů z Prahy si  pronajala luxusní autobus,
kterým je odvezla až na místo. Pozoruhodné na

tom bylo to,
že  ona i její
manžel cho-
dili v auto-
busu jako
stewardi a
na této byť
krátké cestě
z Prahy do
Karlštejna

hostům nabízeli whisky či koňak jako v letadle v
první třídě. To byl moc pěkný začátek. Pokračo-
vání pak bylo stejně hezké, umocněné navíc kou-
zelným prostředím vašeho kraje. Samozřejmě, že
tam došlo i na »králíky«. Nakonec jsem se ho nau-
čil i malovat a hned vám taky jednoho vlastnoruč-
ně nakreslím. 
Co byste vzkázal čtenářům Našich novin do
nového roku? 
Především jim přeji klidné a spokojené svátky vá-
noční. A do nového roku? Ať všem dupou králíci!  

Vladimír ROGL

Šoumen Jan Vodňanský (vpravo) s režisérem Jurajem Jakubiskem.
Dole králík, kterého Vodňanský namaloval speciálně pro čtenáře
Našich novin.      Foto ARCHIV

Zadní Třebaň - Jízdu parního vla-
ku na trase Karlštejn - Zadní Tře-
baň uspořádala v září redakce
Našich novin. Její součástí byla
také soutěž pro děti o nejhezčí ob-
rázek parní mašiny.
Dětí parním vláčkem po podbrdské
trati v září cestovalo nemálo. Větši-
na z nich byla nadšena nejen čoudí-
cí lokomotivou, ale také historický-
mi postavami, které jízdu doprová-
zely. Ať už to byl císařpán, a nebo
třeba »nefalšovaní« vodníci z Leče.
Šest statečných capartů se rozhodlo
zúčastnit soutěže Našich novin o
nejhezčí obrázek mašinky.
Vítězem malířského klání se stal
čtyřletý Olda BURDA z Letů. On i
všichni ostatní zúčastnění se mohou
těšit  na sladké odměny. Prosíme ro-
diče malých malířů, aby zavolali re-
dakci (724 296 560) - dohodneme
se na předání cen. (JoK, mf)

Vítězem soutěže se stal čtyřletý Olda Burda
NA SLADKÉ ODMĚNY SE MOHOU TĚŠIT VŠECHNY DĚTI, KTERÉ NAMALOVALY PARNÍ VLAK

Obrázek parní mašiny s půlkou vagónu na adresu redakce poslala Kris-
týna Doušová z Hlásné Třebaně.

Takhle parní vlak viděl tříletý Péťa
Vobořil z Karlštejna.

Jak mi dupou králíci
Ptáš se, jak mi dupou králíci: skvěle - pojď si poslechnout, 
sevřeně v trojstupu obcházejí chalupu, 
smělý úsměv na líci   -  tak mi dupou králíci! 

Ptáš se, jak mi dupou králíci: skvěle - pojď si poslechnout, 
stejný krok, stejný vous, každý láskou by tě kous', 
v očích žár a pevný cíl - tak mi dupou králíci! 

Jejich uši možná tuší více, nežli ti oči napoví, 
formaci svou neporuší, no zkrátka už jsou takoví, 
zoceleni jsou i v duši, ve své duši králičí, 
bubny zní a srdce buší, kroky duní v jehličí, 
kupředu levá a zpátky ani krok!  

3.=1. + tak mi dupou králíci! 
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Ochotníci hráli o dobývání hradu
KARLŠTEJN NAVŠTÍVILA VÝPRAVA ZE SPŘÁTELENÝCH ZÁPADOČESKÝCH OBCÍ

Karlštejn – Školní akademii a den otevřených
dveří karlštejnské školy zpestřili ochotníci ze
západočeských obcí Žilov a Stýskaly. Ti sehrá-
li aktovky o dobývání Karlštejna.

Moderně zrekonstruovanou základní školu v
Karlštejně si koncem listopadu přišly prohléd-
nout desítky zájemců. „Lidem se akce líbila, ti
dříve narození se mohli najít i v kronikách a na
fotografiích,“ uvedl starosta obce pod hradem
Miroslav Ureš. Velký zájem byl podle něj také o
odpolední školní akademii, která se konala v mí-
stní sokolovně.
„Napočítal jsem kolem 150 až 170 návštěvníků,“

Tipy NN
* Večer vánoční poezie Františka Hrubína v po-
dání Otakara Brouska st. můžete navštívit 15. 12.
od 19.30 v řevnické Galerii Salonu No1. (pš)
* Soubor Chorus Angelus vystoupí 15. 12. od
18.00 v aule dobřichovické základní školy. (pš)
* Českou mši vánoční J. J. Ryby přednese dobři-
chovický soubor Chorus Angelus 16. 12. od 19.00
v kostele sv. Salvátora v Praze. (pš)
* Kapela Jablkoň zahraje 17. 12. od 20.00 v
dobřichovickém sále Dr. Fürsta. (pš)
* Taneční párty 60. - 80. let se koná v černošic-
kém Club kině 17. 12. od 20.00. (pš)
* Soubor Buchty a loutky vystoupí s pohádkou
Andělíček Toníček 18. 12. od 15 hodin v sále Dr.
Fürsta v Dobřichovicích. (pš)
* Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání orches-
tru a sboru gymnázia Evropská se uskuteční 18.
12. od 16 hodin na zámku Zbraslav. (pš)
* Koncert kapely Crazy Bouys of Prague se koná
18. 12. od 20.30 v Club kině Černošice.            (pš)
* Pražský pěvecký sbor Collegium Cantantium s
vánočním programem vystoupí na Husově ná-
městí v Berouně 18. 12. od 11.00.                       (pš)
* Vánoční koncert velkého swingového orchest-
ru Karla Tesaře se koná 18. 12. od 19.30 v sále
České pojišťovny Beroun. (pš)
* Etnické bubny budou znít v řevnické Galerii
Salonu No 1 19. 12. od 19.30. (pš)
* Adventní koncert se uskuteční 19. 12. od 15.00
v berounském kostele sv. Jakuba.  Adventní písně
a meditace přednese chrámový sbor. (pš)
* Soubor Chorus Angelus 23. 12. od 13.00 na
pražském hlavním nádraží v hale nad pokladnami
zazpívá Českou mši vánoční. (pš)
* Vánoční koncert na hradě Karlštejně se koná
28. 12. od 18.00. (pš) 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Dovolená 

KINO MÍR BEROUN
14.12. 20.00 ŽIVOT BRIANA
14. 12. 17.30 HOREM PÁDEM
15. 12. 17.30 a 20.00 HOREM PÁDEM
16. 12. 18.30 HOREM PÁDEM
17. a 18. 12. 12. 17.30 a 20.00 BRIDGET JONESO-
VÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH
19. a 20. 12. 18.30 BRIDGET JONESOVÁ: S ROZU-
MEM V KONCÍCH
21. 12. 17.30 BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM
V KONCÍCH
22. a 23. 12. 12. 18.30 BRIDGET JONESOVÁ: S
ROZUMEM V KONCÍCH
25. 12. 18.30 SLAVÍCI V KLECI
26. 12. 18.30 SLAVÍCI V KLECI

KINO MNÍŠEK POD BRDY
18. 12. 18.00 a 20.00 HŘÍŠNÝ TANEC

KINO ČERNOŠICE
14. 12. 20.00 VATERLAND
21. 12. 20.00 FAHRENHEIT 9/11
28. 12. 20.00 SVĚT ZÍTŘKA

V Černošicích bude mít
výstavu autor Krtečka
Černošice – Předvánoční program v černošic-
kém Club kině nabízí výstavu šperků a obráz-
ků i koledy v podání lidového souboru.
Prodejní výstava šperků, keramiky, fotografií,
grafiky bude v sále otevřena 17. 12. v 16.00, kul-
turní program začne ve 20.30. Dárky si budete
moci pořídit i následující den, kdy je expozice
otevřena od 12.00 do 18.00.
V pondělí 20. 12. bude Club kino patřit místnímu
lidovému souboru Pramínek, který zde od 18.00
vystoupí s vánočním pořadem. Pro nejmenší je
určena výstava obrázků Zdeňka Milera, autora
Krtečka, která bude přístupná od 19. do  23. 12.
Otevřena bude denně od 10.00 do 18.00. (pš)

Trhy se konají v celém Poberouní
SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU MŮŽETE NASÁT V ŘEVNICÍCH I DOBŘICHOVICÍCH

XVI. masopust skončí Na Růžku
TRADIČNÍ LIDOVÁ OSLAVA SE VE TŘEBANÍCH USKUTEČNÍ UŽ 5. ÚNORA

Školáci připravují 
své vánoční akademie

Řevnice, Černošice – Vánoční akademii
chystá před svátky základní škola v

Řevnicích i Černošicích.
Ať ruce tleskají je název předvánoční akce,
která se koná v černošické základní škole.

Program  besídky začne 16. 12. od 15.30  v
tělocvičně. Žáci z nižších ročníků se představí

jako malí herci i cvičenci. K vidění budou
pohádky Sedm jednou ranou, Sůl nad zlato či
Jak šlo vejce do světa. Slavnostní odpoledne
bude pokračovat od 16.30 v hale ukázkami
aerobiku, míčových her a módní přehlídkou

žáků 9. tříd. Výrobky dětí a jejich tvůrčí dílny
budou k vidění od 17.45 do 19.00. Během

odpoledne bude ke zhlédnutí rovněž výstava
výtvarných i slohových prací, básniček, 

projektů a loutek. 
Vánoční akademie řevnické základky se má
konat v místním kině 20. 12. od 17.00. (pš)

Poberouní – Slavnostní vánoční trhy se posled-
ní adventní víkend konají hned v několika ob-
cích poberounského kraje - v Řevnicích, Dob-
řichovicích, Černošicích i Berouně.

Zadní Třebaň, Poberouní - Extrémně brzy se
letos bude konat vyhlášený třebaňský maso-
pust. Pošestnácté v řadě se maškary do ulic
vydají už v sobotu 5. února. Chystá se i něko-
lik novinek.
Program na zadnotřebaňské návsi vypukne tak,
jak je v posledních letech
zvykem: v 11.00. Návš-
těvníci se mohou těšit na
zabijačkové pochoutky.
Atmosféru vepřových
hodů podmaluje svou
produkcí poberounská
skupina Třehusk.
Od 13.00 bude na návsi k vidění tradiční maso-
pustní program. Zahraje dětská muzika Notičky,
řevničtí ochotníci předvedou rozvernou frašku
završenou symbolickým pochováním Masopusta.

Vánoční čas je název tradičních trhů, které na řev-
nickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad vypuk-
nou 18. prosince v deset hodin. Návštěvníci bu-
dou mít příležitost pořídit vánoční dárky i nasát tu
správnou sváteční atmosféru. Zazpívat si budou
moci také koledy - o doprovod se jim postará dět-
ská lidová muzika Notičky. Kulturní program
začne ve 13.00. 
„Nákupem výrobků z chráněných dílem budou
lidé moci přispět na provoz hned několika stacio-
nářů,“ dodala vedoucí řevnického kulturního stře-
diska Veronika Stará.
Ve stejný den budou v půl deváté zahájeny rovněž
vánoční trhy v Černošicích.  Konat se budou po
oba víkendové dny v Karlštejnské ulici. 
V Dobřichovicích už se jedny adventní trhy kona-
ly.  Další začínají 19. 12. ve 14.00 hodin. 
Na berounském Husově náměstí se Vánoční trhy
konají od 15. do 23. 12. Tradiční průvod beroun-
ským náměstím k betlému se uskuteční 18. 12.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Sklep i víno hlídá Bílá
paní, píše řevnický druhák
Řevnice – Článek o cestě řevnických školáků

do Muzea betlémů v Karlštejně zaslal na
adresu redakce druhák Petr Holý.  (NN)

Byl krásný mrazivý den. Jeli jsme novým třípat-
rovým vlakem do stanice Karlštejn. Náš cíl byl

tentokrát Muzeum betlémů.
Když jsem vstoupil dovnitř, nevěděl jsem, kam
se dívat dřív. Nějaké betlémy byly ze dřeva, ale
nejvíc se mi líbily ty perníkové. Z perníku se dá

vyrobit spoustu věcí. Třeba znázornit roční
období, zvířata (ovce, psi, kočky, ptáčci).

Na půdě muzea stojí betlém, který hraje a při
tom obyvatelé betléma chodí podél karlštejn-

ských hradeb.
Sklep hlídá Bílá paní, která se pohne, když se

do ní něčím trefíš. Pár dětí to zkoušelo, ale
nestrefily se. Bílá paní hlídá také karlštejnské

víno. 
Potom jsme vyšli ze sklepa a vydali se na cestu
k nádraží. Na nádraží jsme si pouštěli elektric-

ký vláček, do kterého se dá 5 Kč a vláček se
rozjede po kolejích. Potom nás odvezl vlak v

pořádku do Řevnic. Doufám, že takových výletů
bude víc. Péťa HOLÝ, Řevnice

Ludus musicus zazpívá
na schodech muzea

Dobřichovice – Dobřichovický soubor Ludus
musicus o vánočních svátcích chystá dvě

prestižní vystoupení v Praze - v
Lobkovickém paláci i Národním muzeu.
Na Boží hod vánoční 25. 12. bude soubor

vedený Františkem Běhounkem k vidění a sly-
šení od 18.00 na schodišti Národního muzea,

kde předvede mši J. J. Ryby Hej, mistře.  
Druhý svátek vánoční vystoupí v Lobkovickém

paláci od 17.00 s vánočními zpěvy soubor
Chaire. Muzikanti přednesou Vianočnou omšu
F dur Georgia Zrunka 29. 12. od 17.00. (pš)

řekl Ureš s tím, že tři desítky dětí, které vystou-
pily, sklidily velký úspěch. „Byly suverénní!“ 
Akademii zpestřili vystoupením ochotníci z obcí
Žilov a Stýskaly. „Ozvali se nám letos na jaře.
Zjistili, že jejich vladykové v roce 1422 bránili
náš hrad. V květnu jsme jejich obec navštívili a
zasadili tam lípu. Sehráli pro nás čtyři aktovky,
jednu o dobývání Karlštejna,“ komentoval Ureš,
jak začala spolupráce mezi oběma obcemi.
Stejnou scénku sehrála Divadelní společnost Ži-
lov také u Berounky. „Bylo to vesele podané, ro-
zuměly i malé děti. Věřím, že příští rok k nám
opět přijedou,“ dodal Ureš.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Poté se vydá do ulic průvod maškar s koňským
spřežením a muzikou. Jeho součástí budou také
komisaři KOKO, neboli koblihové komise, kteří
rozhodnou, která z hospodyněk tentokrát zvítězí v
soutěži o nejlepší koblihu.
Průvod tentokrát nebude završen tancovačkou. Ti

nejvytrvalejší se mohou
spolu s muzikanty přesu-
nout na druhý břeh Be-
rounky, kde bude maso-
pustní veselí bezprostřed-
ně pokračovat společnou
zábavou maškar z obou
Třebaní. V České hospo-

dě Na Růžku bude k tanci i poslechu hrát Tře-
husk. Z přítomných maškar speciální komise zvo-
lí Krále XVI. třebaňského masopustu.
Oslavy masopustu uzavře dětský karneval, který
se v zadnotřebaňském Společenském domě bude
konat v neděli 6. 2. od 14.00.     Miloslav FRÝDL

Kdy a kde se koná masopust
29. ledna: Svinaře

5. února: Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň
12. února: Lety

19. února: Bratřínov
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Vánoční koledníci to mívali těžké
NA KOLEDU O SVÁTCÍCH KDYSI CHODÍVALI KNĚŽÍ, DĚTI I »LIDÉ OPOVRŽENÍHODNÍ«, TŘEBA KATI

Ve čtyřech slovech »Narodil se
Kristus Pán«, jimiž začíná asi nej-
známější koleda, je shrnuta pod-
stata vánočních svátků. 
Samotné slovo Vánoce navozuje po-
cit čehosi tajemného. Na rozdíl od
Velikonoc mají Vánoce v kalendáři
pevné místo. Od 4. století se v Římě
slavil svátek narození Ježíše Krista
25. 12. Toto datum převzal postupně
celý křesťanský svět.
Jan z Holešova, učený benediktin 14.
století, jako první vylíčil vánoční os-
lavy. V traktátu Pojednání o Štědrém
večeru píše o vánočkách, o ovazová-
ní stromů slámou, aby v létě nesly
ovoce, o štědrovečerním obyčeji
klást slámu do jizeb a kostelů jako
připomínku narození Krista ve chlé-
vě, brojí proti rozpustilostem a ne-
cudnostem prováděným na této slá-
mě. Zmiňuje se i o zvyku jíst hodně
ovoce na památku sladkého plodu
Panny Marie, kriticky se zmiňuje o
štědrovečerní večeři, kterou věrní
křesťané mají „umírněnou, kdežto ji-
ní, „služebníci ďáblovi, ji tráví v pře-
bujelostech a pitkách“. 
Nezapomíná ani na koledování. Pů-
vodně pohanský zvyk při svátcích
zimního slunovratu dostal novou po- dobu tím, že kněží začali mezi Štěd-

rým dnem a Novým rokem obcházet
domy s křížem a relikviemi. Jejich
políbením dal každý najevo křesťan-
ské smýšlení, jinak byl zadržen, či
vyhoštěn ze země. Obchůzky údajně
zavedl svatý Vojtěch, či roku 1098
kníže Břetislav.
Jan z Holešova za-
psal i první českou
koledu: „Vele, ve-
le, stojí dubec pro-
střed dvora.“
Traktát Jana z
Holešova je i stížností na pohanské
zvyky a zhýralosti bezbožníků. Mezi
stěžovatele patřil i arcibiskup Arnošt
z Pardubic, bědující v roce 1357 na
„bezbožné hráče v kostky, kteří večer
před hodem narození Páně po všeo-
becném zvyku hrají hru kostečnou“.
Poličský děkan Adam Kouřimský
proti »přestrojování a maškarování«
na Štědrý den podal v roce 1586
městské radě žalobu. Důvod ke stíž-
nostem zavdávaly rozpustilosti ko-

ledníků, neboť ve 14. století nekole-
dovali už jen kněží, ale i žáci, děti, a
s nimi také »lidé opovrženíhodní«,
jako třeba kati. 
Později chodil po koledě opět i kněz,
který zkoušel z náboženství a zjišťo-
val, kdo nebyl u zpovědi. Doprová-

zel ho kantor a kos-
telník. Z koledy se
stal dočasný zdroj
obživy, zejména na
Tři krále chodil
kantor s kostelní-
kem a psal za zpěvu

písní na veřeje K + M + B. Po čase
bylo koledování učitelů zakázáno a
stalo se věcí obyčejných lidí a dětí.
Ke stížnostem na rozpustilosti koled-
níků se přidaly i výhrady vůči jejich
nástrojům. Kromě píšťal, basy, dud a
houslí používali totiž i fanfrnoch vy-
luzující pochybné zvuky. V roce
1777 berounský hostinský Hibisch
hráče na fanfrnoch Františka Růžič-
ku »do krve sepral«, za což si vy-
sloužil patnáct ran karabáčem.

Stížností na koledníky neubývalo.
Nechyběly ani zákazy, jak dokládá
záznam z kroniky p. Chládka z No-
vého Města na Moravě v roce 1849:
„Dne 17. prosince sešli se výbor na
městskej kancelář a mluvilo se o zru-
šení koledy. Koleda bejvala dycky vo
vánočních svátcích na Štěpána – to
chodil městskej posel, policajt, hlás-
ný, kostelníci, zvoníci a sládci, a pak
na svaté Tři krále. Tak se udál zákaz,
že na věčný budoucí časy žádnej ne-
smí na koledu jít. Tak byla zrušena
koleda.“ Lumír KOTHERA

Před několika lety chodil v Řevnicích na svatého Štěpána po koledě poberounský folklorní soubor Praskavec.
Předloni si u jednoho z domů Marcel Burda vyzpíval a vytančil skleničku pálenky. Foto NN M. FRÝDL

Hlásná Třebaň - Cukroví, vánoč-
ka, kapr. To vše většině lidí sym-
bolizuje Štědrý den. K 24. prosin-
ci Petra KŘÍŽKA z Hlásné Třeba-
ně však stejně neodmyslitelně pat-
ří i dort. Tento den totiž také slaví
své narozeniny.
„Když jsem byl malý a probudil se
ráno na Štědrý den, už někde poblíž
stál narozeninový dort od babičky,“
vzpomíná programátor Petr Křížek.
Přestože se narodil přímo »na Ježíš-
ka«, dárků prý méně nedostával.
„Vždycky mě překvapovalo, když
mi děti ve škole říkaly: Jé, ty máš
smůlu, že ses narodil na Štědrej den,
to máš míň dárků! Neměl jsem!“
oponuje. Dopoledne se totiž vždy u
Křížků slavily narozeniny a večer
zase Vánoce. 
„Do oběda jsem dostával dárky k
narozeninám, večer ty k Ježíšku.
Všechny jsem dělil na tvrdé a měk-

ké. Prostě na ty praktické a ty bez-
vadné.“
Závěr roku je pro Křížka jedna vel-
ká oslava. „My v prosinci ze slavení
nevyjdeme. Na Štědrý den má naro-
zeniny i můj tchán, tchýně je Eva a
švagr je narozen dva dny po Váno-
cích,“ vypočítává. A jak on sám sla-
ví 24. prosinec? 
„Je to můj den,“ odpovídá rázně.
„Sice se snažím připravit už od rána
vánoční večer pro děti, takže dopo-
ledne rozhodně volno nemám, ale
dort si  neodpustím,“ směje se s tím,
že s kamarády narozeniny nikdy ne-
slavil přesně na datum. Vždy to bylo
dřív nebo později. 
„Ale vždy pod stromečkem. Oslava
bez ozdobeného stromečku totiž ne-
ní žádná oslava,“ žertuje táta dvou
dítek, vášnivý cyklista a pohodový
člověk Petr Křížek z Hlásné Třeba-
ně.           Michaela ŠMERGLOVÁ

V prosinci z oslav vůbec nevyjdeme!
PETR KŘÍŽEK Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ SLAVÍ NAROZENINY NA ŠTĚDRÝ DEN

Petr Křížek se narodil o Štědrém
dnu. Foto Michaela ŠMERGLOVÁ

V Mníšku po letech
zazní Rybova mše
Mníšek pod Brdy - Česká mše

vánoční Jakuba Jana Ryby zazní
po letech znovu v mníšeckém
kostele sv. Václava. Výjimečný
zážitek na diváky čeká první

vánoční svátek 25. 12. od 14.30. 
Soubor Ritornello, v jehož podání
slavná skladba zazní,  se speciali-
zuje na hudbu 16. až 18. století a
patří v této oblasti ke špičce nejen
v  Česku. Skladba bude v Mníšku
představena v dobové instrumenta-
ci a s původním, úpravami nepo-

změněným textem. Provedena
bude v sestavě muzikantů a zpěvá-
ků odpovídající době vzniku sklad-

by a v kostele, na jehož varhany
Jakub Jan Ryba kdysi za svého

působení v městečku pod Skalkou
hrál. Jarmila BALKOVÁ, (mf)

Půlnoční o půlnoci?
Jedině v Litni!

Poberouní – Jedna jediná »pra-
vá« půlnoční se letos bude konat v
našem kraji. Těšit se na ni mohou
Liteňští. Jinak je ale nabídka vá-
nočních pobožností v dolním Po-
berouní velká.
„Bude to přibližně stejné jako v ji-
ných letech,“ řekl NN řevnický řím-
skokatolický farář Robert Hanačík,
který duchovně obhospodařuje vět-
šinu okolních obcí. Kdy a kde se te-
dy ve vánočním čase můžete vypra-
vit na katolickou pobožnost?
Nejvíc příležitostí mají ve Všeno-
rech. Tam se mše či bohoslužba slo-
va koná 24. 12. od 22.00, 25. i 26.
12. od 8.00, 29. 12. od 17.30, 31.
12. od 17.00, 1. i 2. 1. od 8.00, 5. i
7. 1. od 17.30 a 9. 1. od 8.00.
Velký počet mší bude sloužen také
v Řevnicích – 24. 12. od 22.00, 25.
i 26. 12. od 9.30, 29. 12. od 17.30,
31. 12. od 17.00, 1. i 2. 1. od 9.30,
5. i 6. 1. od 17.30 a 9. 1. od 9.30.
V Dobřichovicích se 24. 12. od
16.00 koná speciální dětská mše.
Další pobožnosti jsou 25. i 26. 12.
od 11.00, 30. 12. od 17.30, 31. 12.
od 18.30 a 1., 2. i 9. 1. od 11.00.
V Litni jako v jediné okolní obci se
na bohoslužbu můžete vypravit o
půlnoci Štědrého dne. Jindy vás tu
duchovní budou očekávat 25. i 26.
12. a 1., 2. i 8. 1. vždy od 14.00.
V Karlštejně se pobožnosti konají
25. i 26. 12 a 1. i 2. 1. od 17.00, 9.
1. pak od 16.00, na Mořině 25. 12 i
1. 1. od 15.30, 8. 1. od 17.00.    (mf)

V roce 1777 berounský hos-
tinský Hibisch »do krve

sepral« hráče na fanfrnoch
Františka Růžičku. Dostal za

to patnáct ran karabáčem.
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Nejlepší zelí? Musí být tak akorát!
V MOKROPSÍCH SE KONAL DVACÁTÝ ŠESTÝ ROČNÍK ORIGINÁLNÍ DEGUSTACE KYSELÉHO ZELÍ

Mokropsy – Kdo má v Mokropsích nejlépe na-
ložené zelí? Zdeněk Zneller. Rozhodla o tom
degustace, která se v hostinci U Králů konala
již pošestadvacáté.
Uplynulou sobotu se v mokropeském šenku sešli

milovníci zelí. Do 14.00 měli Mokropští možnost
přihlásit svůj vzorek. „Účastní se jen místní.
Držíme tradici, že od okolních lidí vzorky nebe-
reme,“ řekl jeden z organizátorů akce Viktor Jas-
sik. Na stolech leží dvaadvacet talířů s kupou na-
loženého zelí označených čísly, nechybí chléb na
zakusování. Jak originální tradice vznikla? „Parta
chlapů se v hospodě dohadovala, kdo dělá lepší
zelí. Slovo dalo slovo, každý přinesl vzorek,“
uvedl Jassik, jenž soutěž už několikrát vyhrál. 
O vítězi rozhoduje pětičlenná komise složená z
mužů nejrůznějších profesí: truhlář, podnikatel,
autodopravce, zedník i šéfkuchař. „Záleží už na
prvním dojmu,“ začíná své hodnocení šéfkuchař
Robert Hejcman. Ochutnávka trvala přes hodinu. 

Fotografie letošního vítěze brzy přibude na vel-
kém tablu v pivnici. Navíc obdrží putovní kera-
mický pohár zdobený – jak jinak – hlávkou zelí.
A jak zní Jassikův recept na dobře naložené zelí?
„Ani tolik nezáleží na receptuře jako na kvalitním
zelí. Někdo ho má hodně slané, někdo rozměklé.
Musí být ale tak akorát.“          Pavla ŠVÉDOVÁ

V
Z

Liteňští radní budou jednat
o zdražení poplatků za psy
Liteň – Rozpočtové provizorium a zvýšení po-
platků – to budou hlavní body veřejného zase-
dání liteňského zastupitelstva.
Letos naposledy se na radnici sejdou zastupitelé
Litně ve čtvrtek 16. 12. v 19.00. „Nejdůležitějším
bodem bude schválení rozpočtového provizoria,“
řekl k programu starosta obce Karel Kliment.
Zastupitelé by dále měli schválit zvýšení poplat-
ků v knihovně a za psy. „Částka v knihovně se
zvýší ze 30 na 40 a z 50 na 70 Kč,“ upřesnil liteň-
ský starosta. Kolik lidé zaplatí za své čtyřnohé
miláčky? „Za jednoho psa se platilo 80 Kč, nyní
by to měla být rovná stovka. Za každého dalšího
psa pak 150 Kč,“ vypočetl Kliment. (pš)

Karlštejn má málo dětí,
zřejmě zruší jednu třídu
Karlštejn – Karlštejnská škola má málo dětí.

Starosta proto varuje, že pokud se počet
nezvýší, bude obec muset jednu třídu zrušit.

Moderně zrekonstruovanou školou se může
pochlubit Karlštejn. Radnici ovšem trápí nedo-
statek školáků. Tím spíš, že ministerstvo škol-
ství letos zpřísnilo pravidla pro udělování výji-
mek malým školám. „Výjimku máme do konce
školního roku,“ uvedl karlštejnský starosta Mi-
roslav Ureš s tím, že místní školu navštěvuje ve
třech třídách jen třicet dětí. Co bude dál, si net-
roufá odhadnout. „Již nyní doplácíme na platy
učitelů,“ říká. Řešením podle něj je sloučit tři
třídy do dvou. „A budeme se snažit přilákat

děti z okolí,“ plánuje Ureš. Vylučuje ale, že by
se snažili získat školáky na jednorázové finanč-

ní obnosy. „Na to nemáme. Naší vizitkou je
hezká škola a dobré zacházení.“ (pš)

Auto začalo hořet za jízdy,
hasiči už nemohli pomoci
Mořina, Řevnice - Ohnivý chuchvalec pod zad-
ní částí jejich Škody Felicie překvapil 2. pro-
since dva starší muže. 
Vozidlo začalo hořet za jízdy, mezi Hlásnou Tře-
baní a Mořinou. Oheň vyšlehl u výfuku s velkou
intenzitou. Než stačili přijet hasiči, nebylo už autu
pomoci; zničen byl interiér a zadní část vozu.
Podle hasičů se nejedná o první případ na tomto
typu auta. Na vině bývá výpadek jednoho válce -
část paliva motorem pouze proteče do rozpálené-
ho výfuku. Posádce pak nezbyde než rychle zasta-
vit a vyskákat z auta. Vůz zničený mezi Třebaní a
Mořinou byl naštěstí pojištěný.  (vš) 

Řevničan a Letovák řídili,
i když to měli zakázáno

Řevnice – Dva mladíci, kterým bylo zakázá-
no řízení motorových vozidel za jízdu v opi-

losti, byli přistiženi za volantem. 
Koncem listopadu byl v Řevnicích přistižen za
volantem devatenáctiletý místní občan, který

měl zakázáno řídit. Vůz navíc nebyl přihlášen a
opatřen byl značkami z jiného auta. Policisté

mladíkovi, který měl za řízení v opilosti zaká-
záno dva roky jezdit, sdělili podezření z maře-

ní výkonu úředního rozhodnutí. 
Nedaleko svého bydliště v Letech byl 28. 11.
večer zadržen jednadvacetiletý řidič, kterému
byl 1. června uložen roční zákaz řízení moto-

rových vozidel. Čeká ho soudní řízení za maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí. (vš)

Řevnice dostaly miliony,
postaví nový vodojem 

Řevnice – Pětatřicet milionů získala řevnic-
ká radnice na obnovu vodních zdrojů.

Situace, kdy v Řevnicích přes léto neteče voda,
by se neměla opakovat. Ministerstvo zeměděl-
ství poskytlo 35 milionů na financování obno-

vy vodních zdrojů. Peníze budou v příštím roce
použity na výstavbu nového vodojemu, obnovu
vodního zdroje v Kejné, úpravnu vody a ochra-
nu vodních zdrojů u letovského mostu. Jaké to
bude mít výhody pro obyvatele? „Zvýší se aku-

mulace ze současných 300 na 1300 kubíků,"
řekl starosta města Miroslav Cvanciger.

Úpravna vody má zajistit snížení hladiny man-
ganu a železa, které jsou nyní nad normou.
Výhodou podle Cvancigera bude obnovení

náhradního zdroje vody v Kejné. „Využíván
bude v případě ohrožení zdroje u řeky.“ (pš)

Zloděj z Al-Bundy odnesl
hlavně cigarety a alkohol
Řevnice – Škodu za 12 500 korun způsobil ne-
polapený zloděj v restauraci Al-Bunda u řev-
nického nádraží. 
Vysadil z pantů okno, vnikl do hospody a odcizil
veškeré cigarety, které se v podniku nacházely.
Kromě 90 krabiček kuřiva různých značek, pade-
sáti zapalovačů a čtyř lahví tvrdého alkoholu si
odnesl i téměř dva tisíce korun. Oprava okna při-
jde na 3500 korun. (vš) 

Maminky »kontrolovaly« výuku
V ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE SE KONAL TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Úřad plánuje chodník a cyklostezku
PŘED DOBŘICHOVICKOU ŠKOLOU SE PRÝ NIC STAVĚT NEBUDE

Řevnice – Tři desítky rodičů se zajímaly o vý-
uku dětí v řevnické základní škole. Ta před pár
dny uspořádala Týden otevřených dveří.
Týden otevřených dveří se  konal na obou stup-
ních. Větší zájem měli rodiče mladších školáků.
„Na 2. stupni je den otevřených dveří prakticky
bez zájmu rodičů. Že by rodiče nezajímalo, jak se
u nás učí?“ tázal se ředitel Zdeněk Košťál na inter-
netových stránkách školy. Rušněji bylo na nižším
stupni. Do první třídy se ve čtvrtek přišly podívat
například Alena Váňová a Leona Havlová. 

Dobřichovice – Jak bude vypadat  rozlehlé
prostranství před novou dobřichovickou zák-
ladní školou, nyní řeší tamní radnice. Zabývá
se i budoucím vzhledem kruhové křižovatky.
Starosta Michael Pánek potvrdil, že radnice v
těchto místech uvažuje o vybudování chodníku
sdruženého s cyklostezkou. „Spojovat by měl
prostor u sochy Ukřižování a cyklotrasu kolem
řeky s Viničnou alejí a cyklotrasou na Karlík,“
řekl Pánek s tím, že chodník povede souběžně s
Pražskou ulicí, asi 5 až 10 metrů od ní. „V mezi-
prostoru by měla být stromová alej,“ upřesnil.
Dodal, že radnice nepočítá s tím, že by na neza-

„Byla jsem se podívat na první hodinu. Paní uči-
telka nás upozornila, že se děti budou  chovat tro-
chu jinak než obvykle, ale líbilo se mi to,“ řekla
Váňová, která akci uvítala. „Člověk vidí, jak děti
ve škole pracují, co je třeba doma více trénovat.
Bylo to zajímavé,“ pochvalovala si.
Řevnickou školu za týden navštívilo 31 rodičů.
„Tradičně rovnoměrně byla pozornost rozdělena
v 1. a 4. třídách, velký zájem byl o 5. A. Na dru-
hém stupni byly jen dvě maminky,“ shrnul ředitel
Košťál. Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje
* Speciální vánoční výzdobu obecní úřad v Litni
nechystá. „Nemá to smysl,“ uvedl starosta Karel
Kliment. Věří, že se stejně jako v minulých letech
místní občan Tuček postará o ozdobení smrčku
před radnicí. (pš)
* Liteňské kino, které nyní nehraje, začne znovu
promítat po novém roce. Filmy budou k vidění
opět o sobotách. (pš)
* Spadlý sloup veřejného osvětlení u liteňské
benzínové stanice nemá na svědomí vichřice ani
jiný přírodní živel. Podle liteňského starosty Kar-
la Klimenta sloup někdo úmyslně odšrouboval.
Sloup už byl opět vztyčen. (pš)  
* Do chaty v katastru obce Dobřichovice se vlou-
pal neznámý zloděj. Všechno prohledal, rozházel
věci, ale nic neodcizil. Neochutnal ani připravené
potraviny. Škoda na okně a dalších poškozených
věcech byla odhadnuta na 10 tisíc korun. (vš)
* Vloupání do sklepní kóje policisté vyšetřovali v
Dobřichovicích. Pachatel ukradl horské kolo, stan
a carvingové lyže. V kóji zůstala další kola a ly-
žařská výbava, které pachatel zřejmě nepobral a
do domu v ulici Za parkem se pro ně bál vrátit.
Hodnota odcizených věcí je 40 tisíc Kč. (vš) 
* Osobní vůz Nissan zaparkovaný v řevnické
ulici V Souhradí se nelíbil nezjištěnému vandalo-
vi. Probodl obě pneumatiky a udělal rýhu od
předního k zadnímu světlu. Auto stálo před do-
mem poškozené ženy a nebránilo jízdě ulicí. (vš) 
* Bytovku v patře strojírenské budovy v Karlš-
tejně hasilo sedm řevnických hasičů 4. 12. večer.
Jednotky zasahovaly v dýchací technice, po uha-
šení stropu a příčky hasiči odvětrávali halu i půdní
prostor. Zásah trval od 20.17 do 23.40.              (vš) 
***
„Všem čtenářům Našich novin přeji klidné a spo-
kojené prožití vánočních svátků. Hodně zdraví a
spokojenosti do nového roku,“ vzkazuje starosta
Řevnic Miroslav Cvanciger. (pš) 

stavěné ploše před školou měla něco budovat. 
Dobřichovická rychta současně řeší, jak bude vy-
padat kruhová křižovatka. „Vypsali jsme nabídku
pro architekty, kteří mají připravit návrhy středu
kruháku,“ řekl Pánek. V prvním stádiu úřad počí-
tá se zelenou plochou. Pavla ŠVÉDOVÁ

Na Stránce vyrostou sakury
Řevnice – Staré hlohy v řevnické ulici Na St-
ránce, které byly vykáceny, mají být nahraze-
ny japonskými sakurami.
Stromy podél chodníku v ulici Na stránce, kde se
budovala kanalizace, byly pokáceny. „Byly na
konci životnosti,“ řekl starosta Řevnic Miroslav
Cvanciger s tím, že radnice chce dřeviny na jaře
nahradit. „Předpokládám, že vysadíme japonské
sakury,“ řekl Cvanciger. Město nepočítá s tím, že
ulice získá asfaltový povrch. „Nejsou peníze, bu-
deme dělat jen zpevněný povrch. Koberec ne.“
Nové lípy byly v listopadu vysázeny podél asfal-
tové cesty ke hřišti národní házené. (pš)
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Vánoční výprava vedla na Skalku
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 16)

Poberouní - Trempíři a »čundrá-
ci« jezdili do našeho kraje odjak-
živa. V Našich novinách se můžete
dočítat o nich, jejich zvycích i výp-
ravách do Poberouní a na Podbrd-
sko. Dnes vám nabízíme článek o
neobvyklé vánoční pouti.         (NN)
Přestože v našem turistickém oddíle
jsem většinu akcí připravoval sám,
občas něco vymyslely děti. V tomto
směru vynikal David Sís, který jako
dvanáctiletý kluk měl dobrou před-
stavivost a dokázal »zblbnout« ostat-
ní. (Ostatně, teď působí jako filmový
režisér.) Jednou přišel s nápadem jít
navštívit na Silvestra opice a přinést
zvířatům dárky. Oželel jsem podni-
kovou oslavu a nelitoval, i když náv-
štěvníků bylo v ZOO minimum.

Nadílka v lese
Jindy přišel s dalším nápadem. Na
schůzce se objevil ohmataný Mladý
Hlasatel, na jehož zadní stránce si
chlapci z Rychlých šípů nadělovali u
rozzářeného stromečku v lese.
Věděl jsem, že David pro svůj nápad
nadchne většinu oddílu, ale součas-
ně jsem si dovedl představit hajného,
kterému by v lese někdo pálil svíčky
na stromečku. Proto jsem se snažil
nápad poněkud ukočírovat. Po bouř-
livé diskusi přišla ke slovu Kronika
ztracené stopy, ve které Jestřáb, alias
Jaroslav Foglar, popisuje zimní čin-
nost v klubovně i v přírodě. Rozhod-
li jsme se, že tradiční vánoční schůz-
ka s programem a rozdáváním dárků
zůstane beze změny, ale že se vydá-

me do zimního lesa těsně před Štěd-
rým dnem. Program bude jednodu-
chý: připravíme nadílku zvěři.
Jelikož jsme na podzim uspořádali
výpravu z Mníšku do Dobřichovic

spojenou se sběrem hub, navrhla
Marcela opět tato místa. I když se
pak přiznala, že by tam ráda našla
ztracený chlebník, nápad to nebyl
špatný. Nehledě k tomu, že i spojení
bylo příznivé. Přestože jsme mívali
schůzky jen jednou týdně, tentokrát
se děti nadchly a scházely se častěji,
aby vše připravily. Nechal jsem vě-
cem volný průběh, jen jsem určil,
kdo vezme kotlík, abychom si uvaři-
li aspoň polévku nebo čaj.
Na bránickém nádraží se nás sešlo
jen deset. Některé děti si rodiče od-
vezli na chalupu nebo měli obavy o
jejich zdraví. Ti, kdo přišli, byli proti
zimě dostatečně zaopatřeni. Jen Vlá-
ďa měl místo zimních bot gumové
holinky, zato o dvě čísla větší, aby si
je mohl vycpat Rudým právem. To
prý nejen izoluje proti vlhku, ale i
hřeje. Děvčata se chlubila pytlíky se
slunečnicovým semenem, ořechy
pro veverky a lojovými koulemi pro
sýkorky, Pavel se vytasil několika
seschlými párky, které prý rozvěsí
na vánoční stromeček. Ostatní si z
něj dělali legraci, že párky místo ptá-
ků zbaští trampové. Když jsme po
desáté vystupovali v Mníšku pod Br-
dy, vylezlo sluníčko a ozářilo čestvý
sníh krásně chrupající pod nohama. 
(Pokračování) Vladimír ROGL

ZIMNÍ PŘECHOD BRD. Mladí pražští turisti-trampové rozdělávají oheň
při vánoční cestě na brdské Hřebeny.         Foto ARCHIV Vladimíra ROGLA

Z Haliče přišli obchodníci
ŽIDOVSKÁ KOMUNITA NA PODBRDSKU - 3)

V

Podbrdsko - Židi do Poberouní a
na Podbrdsko přesídlili po tom, co
jim bylo dovoleno opustit gheta a
usazovat se na venkově. Žili roz-
ptýleni v celém Poberouní, avšak
udržovali svá společenstí i své ná-
boženské zvyky. 
Židovské obyvatelstvo obývalo vět-
šinou spodní část Všeradic. Horní,
zvaná Trnová, zůstala výsadou rolní-
ků a ostatních obyvatel. Počet osad-
níků se po léta podstatně neměnil.
První všeradický kronikář vylíčil
všechny významné události, a tak se
dovídáme, že během první světové
války mimo válečných zajatců se do
obce přistěhovali Židé z Haliče, vět-
šinou obchodníci. 
Početné a významné byly židovské
komunity v Tetíně, Suchomastech a
Mořině, kde je dosud udržován  hř-
bitov. V Tetíně stála snad nejvý-
znamnější synagoga berounského
okresu. Byla navštěvována obyvateli
z blízkých vesnic, ale i ze samotné-
ho Berouna. Byla vlastně třetím
chrámem v této historicky tak výz-
namné, byť malé obci. Stála napravo
od silnice z Berouna. Byla zde i ži-

dovská škola. Sjížděli se sem pří-
slušníci této náboženské obce z celé-
ho okolí. O existenci hřbitova však
není nic známo. K pohřbům bylo
pravděpodobně používáno hřbitova
za Berounem, který dosud existuje.
Za totality byl v rozvalinách, nyní
začíná pozvolna jeho obnova.
Velmi početná a zřejmě bohatá byla
komunita na Mořině. Synagoga stála
na místě nynější sokolovny, přibliž-
ně v místech, kde se silnice prochá-
zející obcí mírně zatáčí k lomům. 
V Mořině byla i židovská škola. Přes
údolí na protější stráni se rozkládá
židovský hřbitov. Patří k nejzacho-
valejším v celém Středočeském kra-
ji. Hřbitovní zeď je opravena, vchod
je uzavíratelný, hroby udržované,
právě tak jako volná místa. Více než
polovina hřbitova je prázdná. Kolem
vede turistická stezka a někteří zvě-
daví turisté se pokoušejí zeď přelézt.
Někdy to není třeba - vchod je otev-
řen. Návštěvník těchto končin by
měl hřbitov navštívit jako důstojnou
památku na ty, kteří podlehli nacis-
tickému hromadnému vyvražďování
Židů. František ŠEDIVÝ

Slevy krásných nových kol!
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
VIDEOKAZETA PARNÍ VLAK

na trase Karlštejn - Zadní Třebaň - Lochovice 18/9/04
* císař František Josef * program ve stanicích * hasiči, turisti, vodníci...

- délka 30 minut, cena 300 Kč

VIDEOKAZETA A DVD NA HAŠLERA!
záznam benefičního koncertu 23/10/04 na návsi v Letech

* Štěpán Rak * Pavel Vítek * Jan Rosák * Jana Rychterová * A. Shonert
Šlapeto * Tango band * Kapičky * Notičky * Klíček * Liteňská chasa...

- délka 65 minut, cena 200 Kč (DVD 250 Kč)

Deska Třehusku Na tý stráni nad Třebání
Na albu jsou písničky: Na tý stráni nad Třebání, Ku Praze uhání vlak, Anežka Böhmová,

K Vonáskovům, Šup sem, šup tam, Stará nebuď smutná, Libeňský plynojem, V tom
tichém domě, Holka neznámá, Na Pankráci, Když jsem mašíroval, Holka akorát, Když

jsem šel po rynku, Vyšel jsem na špacír, Vltavo ty modrojasná a My jsme doma na vodě
- délka 47 minut, cena 120 Kč (MC), 180 Kč (CD)

***
Kazety je možné objednat u redaktorů NN:

Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214), Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190), 
Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771), Miloslav FRÝDL (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

DNE 10. 12. 2004 BYL OBNOVEN PROVOZ

RESTAURACE A VINÁRNY

VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ
V ZADNÍ TŘEBANI

172 Zadní Třebaň - Lochovice a zpět

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2005
Naše noviny upozorňují své abonenty, 
že s koncem prosince 2004 skončí také

jejich předplatné. 
Pokud máte o doručování NN do domu

zájem i nadále, je třeba si ho znovu
objednat. Výtisk NN na stáncích stojí 

5, respektive 6 Kč, abonenti zaplatí pěti-
korunu. Předplatné na 1. polovinu roku

2005 tedy činí 60 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí ještě připočíst 

48 Kč symbolického poštovného, zaplatí
tedy dohromady 108 Kč.

Předplatné vybírají:
Pavla ŠVÉDOVÁ

(Řevnice, Nerudova 214)
Josef MALÝ

(Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Vilém ŠEDIVÝ

(Řevnice, Fibichova 771)
Miloslav FRÝDL

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
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Pochodníci pokřtili Společenský dům
BUDOUCÍ ROZHLEDNA NA STUDENÉM VRCHU BYLA POPRVÉ ZPŘÍSTUPNĚNA VEŘEJNOSTI

Zadní Třebaň, Malý Chlumec -
Desátou výroční schůzi měli minu-
lou sobotu zadnotřebaňští turisté.
Předcházel jí pěší pochod. Na výš-
lap se vydali i Turisté severních
svahů Brd. Ti vůbec poprvé veřej-
nosti zpřístupnili budoucí rozhled-
nu na Studeném vrchu nad Ma-
lým Chlumcem.
Třebaňští turisté při výroční schůzi
de facto pokřtili po rekonstrukci
znovu otevřený Společenský dům v
Zadní Třebani. „Dovolte abych naší
sympatizantce Martě Tučkové předal
s díkem kytici, dar a čestné členství
v našem Klubu,“ zahájil jednání ná-
čelník Pavel Suk. „Od dnešního dne
máte právo účastnit se všech schůzí
turistů, můžete i mírně kritizovat a
máte hrazenu veškerou konzumaci,“
vyjmenoval výhody plynoucí z čest-
ného členství zástupce náčelníka Ja-
roslav Matoušek. Tučková byla takto
oceněna proto, že turistům poskytla
pozemek na jimi plánovanou roz-
hlednu na vrchu Voškově. Z výstav-
by ale nakonec sešlo.
Poté byly zhodnoceny akce, které tu-
risté letos podnikli a byly vyhlášeny
ty nej. Mezi cyklistickými to byl vý-
let po vinicích (připravili Zavadil,
Neubauer, Charvát a Novotný) v ka-
tegorii pěších byl nejlepším shledán
velikonoční pochod do Kryštofova
údolí (Zavadil, Neubauer), druhá by-
la Šumava Míly Frýdla, bronz dosta-
la Velká Fatra dua Matoušek-Suk.
Nový nájemce SD se turistům před-
stavil gulášem. „To byla balada,“
komentovala krmi Petra Neubauero-
vá. Po večeři a několika přípitcích už
turisté diskutovali o příštích akcích.
Pak Jarka Zavadilová, Alena Frydri-

chová a Věra Vokálová rozdaly vá-
noční dárečky, pochvaly se dočkala
kronikářka klubu Věra Schneiderová
a následovala volná zábava.

Nejdřív túra, potom hody
Turisté severních svahů Brd a jejich
příznivci se vydali stejný den na po-
chod brdskými hvozdy. Více než dvě

TURISTÉ U PARTYZÁNŮ. Dva účastníci pochodu Turistů severních svahů Brd František Choc (vpravo) a Stanislav
Ježdík studují u pomníčků partyzánů mapu s trasou výšlapu.         Foto NN M. FRÝDL

Karlštejn – Nejlepší světoví běžci
na lyžích zavítají na Karlštejn 12.
ledna 2005. Obec se připravuje až
na deset tisíc návštěvníků.
První ročník sprinterského závodu
v běhu na lyžích v rámci Světového
poháru (Zlatá lyže) se pojede 12. 1.
„Již jsme kvůli tomu měli několik
schůzek, nyní se setkám s ředitelem
golfového hřiště,“ uvedl Miroslav
Ureš, starosta obce Karlštejn. Ta
poskytne pořadatelům parkoviště. 
„Na golf má být pro návštěvníky
otevřena jen cesta od Karlštejna.
Od Litně bude silnice uzavřená pro
závodníky,“ řekl Ureš s tím, že ke

hřišti by měly hosty vozit autobusy.
Hlavní závod je podle Ureše naplá-
nován od 12 do 14 hodin, přenášet
ho bude Česká a německá televize.
Na golfu se již uskutečnila počát-
kem listopadu první zkouška zasně-
žování. Závodu se má podle inter-
netových stránek golfového hřiště
zúčastnit dvě stě závodníků z dvou
desítek zemí světa, akreditovalo se
přes dvě stě novinářů. Vzhledem k
tomu, že půjde o první závod svého
druhu v bezprostřední blízkosti Pra-
hy, připravují se pořadatelé na náv-
štěvu až deseti tisíc diváků. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

desítky účastníků akce se vydaly z
Malého Chlumce okolo hájovny Je-
lení palouky k památníku brdských
partyzánů a dále na Studený vrch. Z
bývalé vojenské věže, kterou zde po-
stavili Němci v roce 1940, má být už
co nevidět rozhledna. Uplynulou so-
botu byla bytelná věž poprvé zpřís-
tupněna veřejnosti. Využily toho
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Bude Bandy cup? To se neví
POZEMNÍ HOKEJISTÉ NEMOHOU SEHNAT HŘIŠTĚ

Řevnice – Uskuteční se další roč-
ník populárního turnaje v pozem-
ním hokeji Bandy cup? To je ve
hvězdách. Organizátoři marně
hledají vhodné hřiště.
Sedm let se na hřišti řevnické házené
odehrávaly líté boje v pozemním
hokeji. Po té, co hřiště získalo nový
drahý povrch, je ale areál pro pořa-
datele Bandy cupu zapovězen.
Hlavní organizátor Vladimír Strej-
ček se proto rozhodl sehnat náhradní
místo. „Podařilo se mi dohodnout
Karlštejn, ale pro hráče je to z ruky.
Dva týmy mi to odmítly. Je to dale-
ko,“ vysvětluje Strejček. Navíc jsou
borci podle něj během zápasů zvyklí
dát si pivo, což by při dojíždění ne-
mohli. Na place za Lidovým domem
se podle Strejčka turnaj konat také
nemůže. „V úvahu přichází ještě fot-
balák v Řevnicích za vodou, nebo

školní pozemek,“ řekl Strejček. Pod-
le něj záleží na tom, aby se na místě
konání Bandy cupu shodla všechna
zúčastněná mužstva. „Tipuji, že
Bandy cup tak na šedesát procent
bude. Je to na hráčích,“ dodává. Po-
kud se osmý ročník turnaje uskuteč-
ní, prvenství bude obhajovat tým
Boston. Pavla ŠVÉDOVÁ

Brdští turisté zvou
na Pochod hrdinů
Malý Chlumec, Zadní Třebaň -
Novoroční Pochod hrdinů pořá-
dají 1. ledna Turisté severních

svahů Brd.
„Je to naše tradice,“ řekl jeden z

turistů Stanislav Ježdík. „Sejdeme
se v 9.00 u kapličky v Malém

Chlumci a vyrážíme přes vrchy
Baba i Kuchyňka na známý

Plešivec.“ Proč se akce jmenuje
Pochod hrdinů? „Po Silvestru
vydrží jen ti opravdu silní.“

Podobnou tradici udržují turisté ze
Zadní Třebaně. Ti na Nový rok ve
13.00 putují od místní lípy na brd-

ské Jezírko. (mf)

Rodinné týmy změří
síly v basketbalu

Dobřichovice - Novoroční turnaj
rodin v basketbalu se již počtvr-
té uskuteční v Dobřichovicích.
Čtvrtý ročník sportovní akce pro
rodiny s dětmi pořádá dobřicho-
vický oddíl košíkové 2. 1. 2005.
„Na turnaji soutěží rodinné týmy

složené ze dvou dospělých hráčů a
dvou dětí,“ uvedl Miroslav Váňa s
tím, že zatímco rodiče musí být z
jedné rodiny, dětští hráči mohou

být z okruhu známých, příbuzných
či  hráčů oddílu, jejichž rodina

nehraje. „Jedno dítěte má být ve
věku 8 až 12 let, druhé mezi 13 a

17 roky,“ dodal Váňa.
Hraje se na jeden koš, v prvním
poločase hrají s dospěláky malé

děti, v druhém pak ty starší.
Turnaj začíná v neděli od 10.00 v
hale BIOS. Zájemci se mohou již
nyní hlásit u hlavní pořadatelky

turnaje H. Geisslerové na telefon-
ním čísle 736 673 909. (pš)

»Extremisti“ jednali
v kavárně Úlety
Lety – Nadšenci vyznávající ext-
rémní sporty se sešli v letovské
restauraci Café Úlety.
V sobotu 11. 12. se v letovské kavár-
ně sešli lidé holdující extremním
sportům, zvláště pak snowboardin-
gu, lyžování a freestylovým odvět-
vím cyklistiky. Předpremiéru si zde
za dohledu Jiřího Lauseckera, naše-
ho nejlepšího freestyle lyžaře a dal-
ších, odbyl pilotní díl nového seriálu
Klub přátel sportu. Ten budeme od
příštího týdne vídat na informačním
kanálu 4Cable v síti kabelové televi-
ze Karneval.                 Tomáš NÁDR

skupinky zájemců, které se sem
trousily z Hostomic, Chlumce i odji-
nud. Vidět však tentokrát nebylo nic
- vrchol stavby obestírala mlha.
„Jinak je odtud vidět i Temelín,“
řekl jeden z turistů Stanislav Ježdík.
Pod rozhlednou si turisté opekli buř-
ty a vyrazili směr Velký Chlumec.
Ve zdejším hostinci už totiž pro ně
byly připraveny lukulské zvěřinové
hody.        Michaela ŠMERGLOVÁ

Miloslav FRÝDL

Světoví lyžaři míří na golf
NAD KARLŠTEJNEM SE POJEDE SVĚTOVÝ POHÁR


