
MIKULÁŠ V SOKOLOVNĚ. Po celém Poberouní i
Podbrdsku se v uplynulých dnech konaly mikuláš-
ské nadílky. Svatý muž dorazil i do řevnické soko-
lovny. (Dále viz str. 6 a 12)              Foto Tomáš VÁŇA

Kardinál Vlk natáčel 
v Karlštejně vánoční pořad
Karlštejn – Kardinál Miloslav Vlk navštívil

Karlštejn. V tamním Museu betlémů natáčel
vánoční promluvu pro Českou televizi.

Kardinál do musea pod hradem, které nabízí ke
zhlédnutí expozici perníkových jesliček, přijel
28. listopadu. „O jeho návštěvě jsem byl infor-
mován, abychom zajistili vjezd vozidlům. Asi

měli strach, aby nedostali botičku,“ smál se sta-
rosta obce Miroslav Ureš. Osobně se však s hla-
vou církve nesetkal. Kardinál si prohlédl vánoč-
ní expozici, poté natočil pořad nazvaný Vánoční
promluva kardinála, který Česká televize uvede
na druhém programu 24. prosince v 18.45. (pš)

Pětiletý hoch se propadl
do bazénu a bojoval o život
Černolice - Pětiletý hoch propadl v neděli 4. 12.
do zazimovaného bazénu v Černolicích. V době
uzávěrky NN chlapec stále ještě bojoval o život.
„Dítě propadlo do zazimovaného bazénu. Jak
dlouho bylo ve vodě, to se teprve šetří,“ řekl NN
majitel řevnické záchranky Bořek Bulíčeky. Podle
rodičů šel Pavlík ven kolem jedenácté, záchranka
byla volána po poledni. „Malého pacienta letecká
záchranka vezla do nemocnice v Motole. V těch-
to chvílích je stále v ohrožení života,“ dodal Bulí-
ček dvě hodiny po odvozu. (šm)

Mikuláš se vydal za dětmi
NADĚLOVALO SE V ŘEVNICÍCH, LETECH I V HALOUNSKÉ HOSPODĚ

Letovský strom měl zpoždění,
žárovky »odjely« do Francie
Lety – S několikadenním zpožděním se rozzá-
řil vánoční strom v Letech. Žárovky totiž Le-
tovští omylem odvezli do Francie.
Když se poslední listopadový pátek chystala tři-
cetičlenná výprava z Poberouní do francouzské-
ho města Nuits Saint Georges, měli Letovští na-
ložit na radnici hudební nástroje. Do autobusu
ovšem kromě harmoniky, kytary a basy odnesli i
velkou tašku s vánočními žárovkami. „Zjistili
jsme to až tady. Měli jsme objednanou plošinu,
tak jsem jí rychle odvolával,“ vysvětloval ve
Francii starosta Letů Jiří Hudeček a dodával:
„Mysleli jsme, že je to světelná show Třehusku.“
O vánoční strom však v Letech nepřišli: naopak
od počátku prosince svítí na návsi hned dva. (pš)

Chmatáci si z novostavby
ve Svinařích odnesli kotel 
Svinaře - Co obstojí před zloději? Nic. Z novo-
stavby rodinného domku ve Svinařích ukradli
dokonce už namontovaný plynový kotel.
Neznámý lupič ve Svinařích řádil mezi 22. a 25.
listopadem. Kromě kotle odnesl také stavební
kolečko a z nedaleké maringotky na tomtéž po-
zemku svářečku. „Pachatel vnikl do objektu bal-
konovými dveřmi,“ uvedl Pavel Zít, mluvčí karl-
štejných policistů. Škoda, kterou zloděj majiteli
způsobil, je 122 300 korun. (šm)

Řevnice, Poberouní – Uplynulé dny bylo v ce-
lém Poberouní i na Podbrdsku ve znamení mi-
kulášských nadílek. Děti svaté družině recito-
valy básničky, zpívaly, tančily nebo předváděly
různé cviky.
Za Mikulášem do zasněženého lesa nad Řevni-
cemi se v sobotu 3. prosince vydaly desítky dětí

spolu s organizátory tradičního pochodu, členy
oddílu Tuláci. 
Den na to mikulášsko-andělsko-pekelná družina
zavítala do řevnické sokolovny. Odpoledne se
tam sešlo několik desítek cvičenců s rodiči, aby
přivítali svatého muže s andílkem a dvěma čerty.
Když v dáli zazněl zvonek, stáli už ti nejmenší so-
kolíci připraveni v zástupu u lavičky, školáci se
zase soustředili na skok přes švédskou bednu.
„Po roce jsem se přišel podívat, jak hezky cvičí-
te,“ přivítal zvídavá dítka Mikuláš, který se zají-
mal nejen o to, koho baví cvičení, ale vyptával se
i na úspěchy ve škole a domácí zlobení. „Mám
kouzelnou knihu, kam si všechno píšu,“ vysvětlo-
val fousáč a ukazoval na stříbrnou »bichli«.
Po předškolácích cvičila s rodiči i nejmenší dítka.
„Děti nezlobí. Zato maminky někdy ano, když
nechodí cvičit,“ posteskla si jedna z cvičitelek.
Nakonec školáci předvedli skoky přes  švédskou
bednu. Dítka nebeská návštěva obdarovala rovno-
měrně sladkostmi a zdravým ovocem.
Ve stejnou dobu Mikuláš obdarovával i na osm
desítek prcků v obecním sále v Letech. „Akce tu
začala už ve dvě hodiny, kdy byly pro děti připra-
veny soutěže,“ uvedl starosta obce Jiří Hudeček,
který se posléze schoval pod dlouhý mikulášský
hábit a bílé fousy. „Měl jsem s sebou dva čerty –
otce a syna Tesaře, anděl nám ale chyběl,“ uvedl
»svatý« rychtář. „Dětí bylo požehnaně, ovšem
polovinu jsem ani neznal. Byli to přespolní a ne-
bo lidé z novostaveb. Každý ale od radnice dostal
balíček,“ upřesnil.
První prosincovou neděli se nadělovalo také v
Halounech. Mikulášská slavnost se konala v mí-
stním hostinci U Paviána.         Pavla ŠVÉDOVÁ

6. prosince 2005 - 24 (407) 6 Kč

PŘÍPITEK S FRANCOUZI. Výprava z Pobe-
rouní a Podbrdska vyrazila do Burgundska,
aby tu představila svůj kraj. Na zdar akce si s
francouzskými politiky připil předseda mikro-
regionu Dolní Berounka Jiří Hudeček (vlevo).
(Viz strana 3) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

V Našich novinách:

* Zloděj napadl prodavačku!

* Odpad nejlépe tříd
í Lety a Řevnice 

* V kraji se chystají vánoční trh
y
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»Pravá« půlnoční bude jen v Litni
KDY A KDE SE BUDOU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH KONAT ŘÍMSKOKATOLICKÉ POBOŽNOSTI

Zloděj napadl zástupkyni vedoucího supermarketu
V LETOVSKÉM OBCHODĚ KRADOU KLEPTOMANI, DĚTI I VELICE DOBŘE SITUOVANÍ LIDÉ Z OKOLÍ

Lety - Drzost některých lidí nezná mezí. Mla-
dík, který kradl v letovské prodejně Eso, při
kontrole zavazadla navíc napadl zástupkyni ve-
doucího. Darebáka po honičce dopadla policie.
Poslední listopadový pátek po obědě si zástupky-
ně vedoucího supermarketu Eso v Letech Alena
Tláskalová všimla podezřelého zákazníka.
„Mladík s batohem se choval podivně, jak to děla-
jí typičtí pobertové. Proto jsem si na něj počkala
za kasami s tím, že ho požádám, aby mi ukázal
obsah zavazadla,“ řekla NN Tláskalová. Jenže…
Mladý muž se zachoval nečekaně agresivně, od-
vážnou ženu surově chytil a smýknul jí na zem.
Pak se dal na útěk. 
„Za kasami stál pouze pan Bořek Bulíček, který tu
nakupoval. Pokoušel se muže chytit, ale on se mu
vytrhl a utekl,“ popisuje situaci napadená žena,
kterou záhy s otoky a pohmožděninami odvezla k
ošetření právě záchranka Bořka Bulíčka. 
„Pomáhal jsem paní, kterou jsme později vezli na
chirurgii do nemocnice na Karlově náměstí v Pra-

ze. V první fázi byla pochopitelně i v šoku,“ uvedl
šéf záchranky. Policie, která mladíka později do-
padla případ šetří. 
„Bohužel už u sebe neměl onen batůžek. Je to tri-
stní, ale lidé se pokoušejí v obchodě cokoli ukrást
často. Jsem zvyklá, že ty podezřele se chovající
nebo přistižené vyzvu, aby mi ukázali tašku. S
podobnou hrubostí jsem se však nesetkala,“ uvádí
Alena Tláskalová, která je sice drzostí násilného
poberty otřesena, nicméně ji ani ta zkušenost od
ostražitosti neodrazí. „Nebojím se, takovým lidem
prostor k jejich zlodějským snahám nedám a budu
je kontrolovat dál,“ dodává s tím, že v Esu výraz-
ně posílili kontrolu zákazníků - zdokonalili kame-
rový systém a zavedli nepřetržitou ostrahu bez-
pečnostní služby. „Málokdo si dokáže představit,
jací lidé v supermarketu kradou. Nemocní klepto-
mané, sem tam děti, kterým jde spíš o hru, ale i
velice dobře situovaní občané z okolí,“ vypráví
zástupkyně vedoucího a dodává. „Nejsmutnější
pro mě je, když někdo krade na Štědrý den! My se

snažíme navodit sváteční atmosféru, pomáháme
lidem, holky se víc usmívají, jsou příjemně nala-
děné, a pak se někdo pokouší pronést salám a lá-
hev rumu. To mám hned zkažený celý den,“ stýs-
ká si Alena Tláskalová. I přesto se prý ale na svát-
ky v obchodě těší.         Michaela ŠMERGLOVÁ

Poberouní – Jste římskokatolického vyznání?
Chystáte se o vánočních svátcích do kostela?
Pak vám možná přijde vhod harmonogram bo-
hoslužeb v našem kraji.
Ani letos se Půlnoční mše svaté, která by opravdu
začínala s odbíjející půlnocí, nedočkají o Štědrém
večeru Řevničtí. Stejně jako v posledních několi-
ka letech bude začínat už ve 22.00. Ve stejný čas

mohou jít do kostela na bohoslužbu slova i v ne-
dalekých Všenorech. Kdo si na »pravou« Půlnoč-
ní mši potrpí, musí se čtyřiadvacátého ve 24.00
vydat do Litně.
Na Štědrý den odpoledne je tradičně naplánována
mše pro děti, koná se od 16.00 v Dobřichovicích.
O Prvním svátku vánočním začíná nejranněji v
8.00 mše ve Všenorech, mše v řevnickém sva-
tostánku bude zahájena v 9.30, v Dobřichovicích
v 11.00, v Litni ve 14.00. Bohoslužby slova se
konají od 15.30 na Mořině a od 17.00 hodin v
Karlštejně.
Na Štěpána se mše budou odbývat v 9.30 v Řev-
nicích a Všenorech. Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevničtí chtějí rozšířit
kapacitu mateřské školy

Řevnice – O rozšíření kapacity mateřské
školy uvažuje radnice v Řevnicích. 

Námětem, jak vyřešit nedostačující kapacitu
mateřinky v Řevnicích, se tamní radnice zabývá
již několik let. Nyní přišel od ředitelky školky
návrh na využití půdního prostoru. „Vše je ve
fázi studie. Zatím tuto možnost neprojednávala
rada ani zastupitelstvo,“ uvedl starosta města

Miroslav Cvanciger s tím, že podle zamýšlené-
ho projektu by se zvýšil počet dětí o jednu třídu,
tedy asi 20 předškoláků. Hrubý je i odhad inves-
tičních nákladů. „ Částka by přesahovala tři mi-
liony. Určitě bychom o ty peníze museli zažá-

dat, v rozpočtu na to nemáme,“ připustil
Cvanciger. Ten očekává, že nyní bude vypraco-
vána studie, kterou předloží  radním. V součas-
né době dosahuje kapacita školky 65 dětí. (pš)  

Lupič měl chuť na víno -
- odnesl si dvanáct lahví
Hlásná Třebaň - Dvě chaty v Hlásné Třebani

vyloupil násilím dosud neznámý poberta.
První padla do oka lupiči mezi 12. a 25. listopa-
dem. „Dotyčný násilím vnikl do objektu a odne-
sl odtud starožitnou kuchyňskou váhu, barevnou
televizi, pákovou baterii a skleněný korbel,“ řekl
NN tiskový mluvčí karštejnských policistů Pavel
Zít. Majitel má škodu 27 200 Kč. Druhý chatař
přišel 23. 11. o 12 lahví vína, tři mobily a jean-

sové kalhoty. Škoda je 5000 Kč. (šm)

Časy bohoslužeb, jež se budou konat ve vánoční
době v okolních obcích.  Repro NN P. ŠVÉDOVÁ

Zloději ukradli trámy určené
na opravu střechy kostela
Černošice – Střešní krovy zmizely při polední
pauze 22. listopadu dělníkům, kteří opravovali
střechu kostela v Černošicích. 
Když zaměstnanci místní stavební firmy v 11.30
odešli na oběd, dva vaznicové trámy stály u kos-
tela. Po návratu dělníků o hodinu později už ne-
bylo po nových dřevěných konstrukcích ani pa-
mátky. Protože se jednalo o těžký dílec, museli
zloději použít nákladní auto s hydraulickým ra-
menem či jeřáb. Zlodějů si nikdo nevšiml. (vš) 

Dobřichovice – S noblesou hodnou kulatého
výročí oslavili Dobřichovičtí 10. výročí otevře-
ní mostu přes Berounku. Nechyběl tradiční
ples ani velkolepý ohňostroj.
Poslední listopadovou sobotu zvolili dobřichovič-
tí radní před deseti lety za den, kdy budou slavit
zprovoznění nového mostu. Jinak tomu nebylo
ani letos. Odpoledne se na nádvoří zámku konaly
adventní trhy. „Prodávaly se teplé nápoje, advent-
ní věnce, ozdoby,“ vypočetl místostarosta Petr
Kaplan. V 17.00 se nad hlavami diváků rozzářil
ohňostroj. „Ten letošní byl úžasný a výjimečný.
Poprvé byly použity světelné efekty na řece.

Rachejtle dopadly na Berounku a po ní pluly. Jiné
začaly tvořit ohnivé vodopády,“ řekl Kaplan.
Oslavy pokračovaly Mostovým plesem, na němž
se sešlo na 450 návštěvníků. Kromě velkého ta-
nečního orchestru pro ně bylo připraveno několik
překvapení: Jako první předtančení aerobiku.
„Velký úspěch poté sklidilo vystoupení skupiny
Robocop, kteří si na taneční parket vzali dva lidi
z obecenstva. Bylo to zábavné,“ pochvaloval si
Kaplan. Po půlnoci se mikrofonů chopila skupina
The Beatles Revival Band, za zvuků písní legen-
dárních Brouků se tančilo až do čtyř do rána. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Rachejtle pluly po Berounce
V DOBŘICHOVICÍCH SLAVILI DESÁTÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO MOSTU

Radnice má nové stránky,
přehlednější a aktuálnější
Řevnice – Přehlednější a aktuálnější webové
stránky nyní nabízí řevnická radnice.
Vedení města se rozhodlo změnit správce svého
městského webu. „Chceme, aby stránky byly ak-
tuální. Proto i my na radnici máme možnost ně-
které informace do webu vkládat. Tím se nebudou
zprávy zdržovat posíláním přes provozovatele,“
řekl starosta Miroslav Cvanciger. K dispozici jsou
na síti zápisy z jednání rady i zastupitelstva, vy-
hlášky i kulturní přehled. Na mapě si nově může-
te vyhledávat místní ulice. (pš) 

Policisté chytili v okolí
Řevnic tři podnapilé řidiče
Řevnice – Podnapilé řidiče ve věku 46, 57 a 58
let přistihli v okolí Řevnic zdejší policisté 25. a
26. listopadu. Protože se nejednalo o bezpeč-
nostní akci, je množství provinilců neobvyklé. 
První řidič nadýchal 25. 11. pět minut před půl-
nocí. Policistům tvrdil, že vypil jen jedno pivo.
Odběr krve nebo moči však odmítl. S vyšetřením
přesného množství alkoholu nesouhlasili ani další
dva den nato v 11.35 a 15.15. Přestupek řevnické-
ho a vonoklaského řidiče bude předán k projedná-
ní městskému úřadu v Černošicích, muž přistiže-
ný v Černošicích pocházel z Ústeckorlicka. Oba
místní byli kontrolováni v obcích, kde bydlí.   (vš) 
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Francouzům chutnalo české pivo
VÝPRAVA OD BEROUNKY A BRD VYRAZILA PREZENTOVAT SVŮJ KRAJ DO BURGUNDSKA

Poberouní, Burgundsko – Na českých perníč-
kách, koláčcích a nymburském pivu si poslední
listopadový víkend mohli pochutnat obyvatelé
francouzského města Nuits Saint Georges. Na
velkém vánočním trhu se takto prezentoval re-
gion Karlštejnsko a Středočeský kraj.
Do Burgundska se autobus s obyvateli dolního
Poberouní, Podbrdska a několika tamními staro-
sty vydal v pátek 25. listopadu večer z letovské
návsi. Kromě hudebních nástrojů muzikantů z
Třehusku a propagačních panelů regionu naložila
posádka autobusu i vánoční světelnou dekoraci le-
tovské radnice. „Takže v Letech se stromek první
adventní neděli nerozsvítil,“ komentoval přehmat
letovský starosta Jiří Hudeček.
Několik hodin před sobotním slavnostním zaháje-
ním trhů bylo ve středočeské expozici náramně ži-
vo. Dolaďovaly se poslední detaily, doplňovaly
nástěnky, připravovaly propagační materiály jed-

notlivých obcí. Dráteníci v dobových kostýmech
Miloš a Jana Brožovi ze Zadní Třebaně vyvěšova-
li své výrobky, perníkářka si chystala »kreslící«
cukrovou hmotu.  
V jedenáct hodin vánoční trhy s místními specia-
litami i dekoracemi otevřely brány nejprve oficiál-
ním hostům a zástupcům spřátelených regionů.
„My máme skvělé víno a vy zase nádherné skle-
ničky, do kterých ho můžeme rozlévat,“ vtipkoval
v projevu poslanec francouzského parlamentu za
Burgundsko a posléze si místním vyhlášeným
aperitivem kir připil s českými partnery na další
spolupráci.
Zatímco část české delegace si prohlížela Cassisi-
um - muzeum místního likérnictví, Třehusk vy-
hrával na trzích staropražské písně, které některé
návštěvníky přiměly k tanci. Velmi francouzským
hostům zachutnalo Postřižinské pivo z Nymburka,
u kterého se neustále tvořily hloučky degustátorů.

Navečer se Středočeši vydali do nově vybudova-
ného vinařského sklepa ve Villars Fontaine, který
patří místnímu starostovi.  
Nedělní zájem o vánoční zboží z Čech předčil
očekávání. „Všechna keramika už je pryč, teď si
jeden pán bral asi deset odrátovaných velikonoč-
ních vajíček,“ pochvalovala si manželka třebaň-
ského dráteníka, která místním nabízela nejen vý-
tečné koláčky, ale i rodinnou pálenku Voškovici.
Zájem byl i o české písničky - Třehusk musel vy-
hrávat o hodinu déle, než bylo plánováno.
V pozdním odpoledni ale museli čeští hosté, tr-
hovci i muzikanti sbalit stánky a expozici a vydat
se na dlouhou zasněženou cestu k domovu. Nane-
štěstí dálnici poblíž francouzského města Besan-
con zcela zablokovala nehoda kamionu s ovocem,
a tak se několik desítek kilometrů dlouhá kolona
po dvě hodiny nehnula z místa. Do vlasti se vý-
prava vrátila až v pondělí ráno. Pavla ŠVÉDOVÁ

DRÁTENÍCI MĚLI ÚSPĚCH. Velký zájem Francouzů v Burgundsku vzbudil stánek zadnotřebaňských
dráteníků Jany a Miloše Brožových. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Návrat Středočechů domů
zbrzdil obrovský »bouchon«
Burgundsko – Jako ve filmu Věry Chytilové Ka-
lamita si mohli připadat Středočeši, kteří koncem
listopadu navštívili Burgundsko. Na dvě hodiny
uvízli kvůli sněhové vánici na dálnici u francouz-
ského města Besancon.
Z vánočních trhů ve francouzském městečku
Nuits Saint Georges vyrazila česká delegace zpět
k domovu v neděli 27. listopadu navečer. Za au-
tem muzikantů Třehusku následoval autobus s
dalšími obyvateli a představiteli dolního Pobe-
rouní i Podbrdska. Daleko ale Středočeši nedoje-
li. Tři sta kilometrů před francouzsko-německou
hranicí se začala tvořit nekonečná kolona aut, po
krajnici je míjel blikající vůz s nápisem »Bou-
chon«. Třebaže význam slova byl takřka jasný,
basista Třehusku Miloš Chroust správnost laické-
ho překladu ověřoval telefonicky ve vlasti. 
„Tak tady máme dopravní zácpu, přátelé,“ hlásil
radostně Chroust. Auta se ve vánici ani nehnula.
Sem tam postranním pruhem projeli hasiči, poli-
cisté či odtahová služba. „To musí být něco vel-
kého,“ komentoval přítomnost jeřábů Chroust.
Po hodině stání většina řidičů vypnula motory a
zhasla světla. Někteří se procházeli na mrazivém
vzduchu, řidiči kamionů spali. Po dvou hodinách
se několik desítek kilometrů dlouhé kolony hnuly.
Mravenčí rychlostí směřovaly k místu nehody,
kde dohoříval nabouraný kamion s ovocem.   (pš)

Řevnice, Černošice – Kouzelnou
atmosféru Vánoc můžete nasát na
vánočních trzích v Černošicích i
Řevnicích.

Stánky s vánočními dekoracemi, do-
mácím pečivem a dalšími dárky bu-
dou i letos součástí Vánočního setká-
ní, které se uskuteční 10. 12. dopo-
ledne na řevnickém náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad.
V devět ráno budou u kašny odstar-
továny vánoční trhy. K dostání zde
bude například domácí pečivo, pitivo
na zahřátí, své stánky zde bude mít i
stacionář Náruč, chráněné dílny či
řevničtí školáci. 
„Děvčata z osmých tříd spolu s ně-
kterými chlapci upečou v rámci ho-
din pracovních činností cukroví,“
sdělil ředitel školy Zdeněk Košťál.
Zájemci si budou moci na náměstí
pořídit i nové kalendáře města s rep-
rodukcemi starých pohlednic.  
Vánoční trhy v Karlštejnské ulici v
Černošicích začínají 17. prosince od
osmé hodiny ranní. 
Kromě stánků se zbožím je připra-
ven také bohatý kulturní program.

Odpoledne vystoupí zpěvačka Betty
Cooper z Austrálie a divadlo Trakař

se svojí vánoční legendou od zvěsto-
vání po příchod Tří králů s unikátní-

mi nadživotními loutkami. Svým
koncertem náladu zpestří rovněž pě-
vecký soubor Chorus Angelus z Do-
břichovic.             Pavla ŠVÉDOVÁ

Cukroví budou s děvčaty péct i někteří kluci
V ČERNOŠICÍCH SE KONAJÍ VÁNOČNÍ TRHY, V ŘEVNICÍCH ZASE VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

HEJMA NA TRZÍCH. Vloni se řevnických vánočních trhů zúčastnil i známý
rocker, místní občan Ondřej Hejma. Foto NN M. FRÝDL

Třebaňští zapějí koledy
na návsi pod stromem
Hlásná Třebaň - Vánoční stromek na
návsi v Hlásné Třebani svítí od 1.
prosince; 23. 12. se pod ním bude
odbývat velká sláva. 
„Den před tím Štědrým se tradičně
sejdou Hlásnotřebaňští pod stro-
mečkem, aby si zazpívali koledy a
popřáli si krásné svátky,“ řekla NN
radní Jana Gartová. 
Vánoční smrček je dílem Sokolů, vá-
noční zpívání, jež začne v 18.00 ho-
din, pak dílem zastupitelů. „Budou
jesličky, budou i zpěvníky a dopro-
vodí nás muzikanti Třehusku, takže
nikdo nemusí mít obavy, že by ně-
kterou z koled neuměl,“ řekla Gar-
tová. Něco na zahřátí do chladného
večera si musí přinést každý sám.
Kvalitu »pokrývek«  bude letos na-
mátkově testovat radní Kotík.    (šm)
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Vánoční zámek nabízí noční prohlídky
NA JARMARKU V MNÍŠKU BUDE BESEDOVAT JAN ROSÁK, VYSTOUPÍ SOUBORY NOTIČKY A KLÍČEK
Mníšek pod Brdy  -  Vánoční jar-
mark, jehož součástí bude i veřej-
ná sbírka Pomozte dětem, se na
mníšeckém zámku koná 11. 12.

Na jarmarku vystoupí nejen řevnické
soubory Notičky a Klíček, ale i »do-
mácí« moderátor Jan Rosák.
Vánoční program začne v 9.30, kdy
se opět po čase otevře brána mníšec-
kého zámku veřejnosti a na nádvoří
odstartuje vánoční jarmark. Zpestří
ho výrobci dřevěných hraček, kera-

miky, šperkaři, k dostání zde budou
též vánoční ozdoby, věnce či jmelí. 
Návštěvníci se mohou těšit i na kul-
turní program. Od 10.30 zahraje dět-
ská lidová muzika Notičky, na 13.00
je připraveno vánoční povídání s Ja-
nem Rosákem a kastelánem zámku
Petrem Digrinem. Děti z folklorního

souboru Klíček předvedou pásmo
K Betlému s Klíčkem od 15.00. 
Vrcholem programu, během kterého
zazní i středověké a renesanční ad-
ventní písně v podání flétnových
souborů Cenerentola a Flauti Garul-
li, budou oblíbené noční prohlídky.
Začínají v 18, 19, 20 a 21 hodin.
Návštěvníci akce navíc mohou při-
spět na konto celostátní sbírky Po-
mozte dětem.        Pavla ŠVÉDOVÁ

MUSEUM BETLÉMŮ ZVE K NÁVŠTĚVĚ. Ideálním tipem na výlet v před-
vánočním období je Museum betlémů v Karlštejně.       Foto NN V. ŠEDIVÝ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
10. 12. 18.00 MŮJ AUŤÁK BROUK
Od 17. 12. kino nehraje.

KINO MÍR BEROUN
6. 12. – 7. 12. 17.30 a 20.00 (St 18.30)
OLIVER TWIST
8. 12. 15.30 ROMÁN PRO ŽENY
8. 12. – 11. 12. 17.30 (Čt 18.30) MR. &
MRS. SMITH
9. 12. 20.00 EROS
10. 12. 15.30 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
10. 12. – 11. 12. 20.00 NOČNÍ LET
12. 12. 13.45 POLÁRNÍ EXPRES
12. – 13. 12. 18.30 (Út 17.30) KURÝR 2
13. 12. 20.00 ŠTĚSTÍ
14. – 16. 12. 20.30 (St 18.30) JESKYNĚ
15. 12. – 21. 12. 14.30 a 17.30 (Čt
17.30) HARRY POTTER A OHNIVÝ
POHÁR
17. – 19. 12. 20.30 VÁLKA POLICAJTŮ
20. 12. 20.30 MULHOLLAND DRIVE

KINO MNÍŠEK POD BRDY
10. 12. 16.00 a 18.00 VALIANT 
17. 12. 18.00 a 20.15 LEGENDA O
ZORROVI 
CLUB KINO ČERNOŠICE
13. 12. 20.00 EROS  2004
18. 12. 16.00 VALIANT  
20. 12. 20.00 MUJ MILÁČEK RÁŽE 6.65

Masopust už má
svůj »jízdní řád«

Poberouní – Masopust 2006 už má
svůj definitivní »jízdní řád«. Tedy
alespoň v poberounském, resp.
podbrdském kraji. Slavit se bude
celý únor a kousek března k tomu.
Oslavy masopustu budou mít v na-
šem kraji různé podoby. V Zadní
Třebani či v Mokropsích zatancují a
zahrají folklorní soubory i divadelní
ochotníci, Svinařští se zase mohou
těšit na zabijačkové pochoutky. Celý
kraj by měla propojit jízda masopu-
stního parního vlaku na trati ze Zad-
ní Třebaně do Lochovic. Ve větších
stanicích jako je Liteň nebo Osov
bude připraven kulturní program.
Tečku za oslavami masopustu v po-
berounském kraji tradičně udělá dět-
ský karneval v Zadní Třebani.

Kdy se kde koná masopust:
4. 2. LETY 
11. 2. OSOV 
18. 2. SVINAŘE 
25. a 26. 2. ZADNÍ TŘEBAŇ
25. 2. ČERNOŠICE-MOKROPSY
4. 3. BRATŘÍNOV (mif)

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech
SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
(ČR/GB) - hlavními postavami čer-
né komedie jsou nevděčná žena Ze-
manová (Aňa Geislerová) a její muž
(Karel Roden), který se má co otá-
čet, aby náročnou choť finančně us-
pokojil. Jejich protihráči jsou man-
želé z Anglie, toho času na svatební
cestě v Praze. Novomanželka při
prohlídce města zemře a její muž ji
chce následovat. Vybere si Zemana
jako svého vraha.
HARRY POTTER A OHNIVÝ
POHÁR (USA) - další z pokračová-
ní popisu života čarodějnického stu-
denta a jeho přátel. Tentokrát Harry-
ho pronásleduje noční můra a jizva
na hlavě jej bolí víc a víc...          (šm)

Tipy NN
* Dětská mikulášská párty se koná
7. 12. od 17.00 v černošickém Club
Kině. Od 20.00 se tu koná Mikuláš-
ská taneční párty pro dospělé. (pš)
* Soubor Chorus Angelus přednese
adventní zpěvy, koledy a Vánoční
mši v kostele sv. Mořice v Řevnicích
8. 12. od 18.00. (pš)
* Večer s Adrienou Šimotovou a
Karlem Hvížďalou se koná 8. 12. od
19.00 v řevnické Galerii No. 1.   (pš)
* Předvánoční setkání seniorů se
koná v řevnickém Zámečku 14. 12.
od 10.00. (pš)
* Koncert vážné hudby se v sále
Základní umělecké školy Černošice
koná 17. 12. od 19.00.  Zazní díla C.
Stamitze Koncert D dur a F. Schu-
berta Sonáta a moll Arpeggione. (pš)
* Na vánoční koncert zve dětská li-
dová muzika Notičky. Koná se 18.
12. od 17.00 v řevnickém kostele sv.
Mořice.     (pš)
* Výstava obrazů Ivy Fialové z
Řevnic je do 22. 12. k vidění v praž-
ské galerii Atria na Žižkově. Otevře-
no je od pondělí do pátku, od 13 do
18.00 a v přestávkách koncertů.  (pš)

V Černošicích zazpívá Neckář
CLUB KINO LÁKÁ DIVÁKY NA VÁNOČNÍ PROGRAM

Černošice – Ve vánočním duchu se
ponesou koncerty a akce pořádané
v prosinci v Club Kině Černošice.
Vánoční koncert swingové hudby si
nenechte ujít 9. prosince v černošic-
kém Club Kině. Big Band Václava
Zelinky se svými sólisty Evou Gi-
rehtovou a Janem Lorencem zde
vystoupí od 20.30 hodin. Vstupné je
130 korun.
O den později, 10. 12., bude sál pat-
řit kapele Extempore, která vloni
oslavila třicet let své existence. Za-
čátek jejího koncertu je ve 20.30. 
Divadelní představení Škola malého
stromu můžete v kině zhlédnout 11.
12. od 16.00. Václava Neckáře a
kapelu Bacily uvítají v Černošicích
14. 12. ve 20.30. 
Vánoční výstava keramiky, šperků,
obrázků bude v sále zahájena 16. 12.
Na vernisáži od 20.00 zahrají kapely
Bílá nemoc a Vepřové komety. Dále

je výstava otevřena v sobotu a nedě-
li od 11.00 do 19.00 hodin.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Karlštejnská rychta
rozdá dárky dětem
Karlštejn – Dárky rozdá karl-
štejnským dětem mladším 15 let
tamní radnice na vánoční besíd-
ce. Ta se v místní sokolovně usku-
teční 16. prosince od 17 hodin.
„Zastupitelé odsouhlasili, že všem
karlštejnským dětem mladším pat-
nácti let koupíme dárky v hodnotě
od 50 do 100 korun,“ uvedl starosta
obce Miroslav Ureš s tím, že se jed-
ná přibližně o sto dětí. Dárky jim
budou předány na vánoční besídce,
jejíž součástí bude i diskotéka. 
„Dárky pošleme i těm, kteří se ne-
budou moci akce zúčastnit,“ dodal
starosta. (pš)

Řevnice - Řevničtí divadelníci si
pronajali od zdejších Sokolů kino.
Už v únoru tu představí první hru.
„Bylo nám líto, že se v kině nic ne-
děje. Protože je uzpůsobené i pro
hraní divadelna, rozhodli jsme se to
prostě zkusit tady,“ řekla NN Alice
Čermáková, principálka Divadelního
spolku Řevnice. 
Prvním pokusem bude hra Georgese
Feydaua Dámský krejčí. Fraška o
tom, že malá lež je mrzký hnus, ale
ta velká je umění, režíruje Petr Říha.
Premiéra se uskuteční 24. února,
další představení budou následovat

25. a 26. 2. a 3., 4. a 5. března.
„Kino máme pronajaté na dobu ne-
určitou, takže tu budeme hrát podle
zájmu publika. Uvidí se, jak často,“
dodala Čermáková. 
Řevničtí divadelníci tímto ale nikte-
rak nerezignovali na Lesní divadlo, i
do jeho prostor chystají na novou
sezonu 2006 čtyři hry.
„K vidění bude detektivka od Agát-
hy Christie a Miloslava Šmejkala,
Petr Říha zopakuje Brouka v hlavě,
Martin Kirov předvede pohádku
Dlouhý, Široký a Bystrozraký a Mi-
chaela Šmerglová opět trochu odliš-

nou pohádko-příběhovou story pro
náctileté,“ prozradila Čermáková.
Členové řevnického ochotnického
souboru si také zahrají v původním
muzikálu Noc na Karlštejně, který
diváci  uvidí ve dnech 4. - 6. a 11. -
13. srpna v areálu zámku Dobřicho-
vice. Po boku amatérů by se tu měli
objevit profesionálové žijící v našem
kraji - Pavel Vítek, Jan Rosák, Ště-
pán Rak a Vladimír Čech. Známé
písničky Karla Svobody upravil Jan
Martínek, scénář napsal a režírovat
bude Miloslav Frýdl. 

Michaela ŠMERGLOVÁ

Řevničtí ochotníci budou hrát divadlo v kině
NA NOVOU SEZONU SE DO LESNÍHO DIVADLA CHYSTAJÍ ČTYŘI PŘEDSTVENÍ

Ludus Musicus hraje
celý prosinec v Praze
Dobřichovice, Praha – Dobřicho-
vický soubor Ludus Musicus mů-
žete celý prosinec vidět a slyšet v
Praze. Na Kampě postupně před-
staví cyklus vánočních pořadů.
Seriál svátečních koncertů soubor
Ludus Musicus vedený Františkem
Běhounkem zahájil už na sklonku li-
stopadu - o první adventní neděli.
Týden nato v Centru historie Praha
XVII. století na Kampě představil
kolední písně ke svaté Barboře. Mu-
zikanty od Berounky můžete u Čer-
tovky slyšet ještě 10., 18. a 30. 12. a
5. ledna. Po celou dobu zde také vy-
stavují speciální Betlém.            (mif)
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Vižina – Vítání občánků, narozených 
v tomto roce, proběhlo ve Vižině. 
Podle posledního sčítání žije v této 
podbrdské obci 205 obyvatel. 
(PROVAS) 
V loňském roce byla na Vižině obnovena 
tradice vítání občánků. V sobotu 26. listopa-
du se  konalo již druhé, při němž byly přiví-
tány děti narozené v tomto roce. Tato udá-
lost se uskutečnila v zasedací místnosti 

Narození 
zaslala Romana Karešová z Vižiny 

 
Když narodí se kluk,  

táta už se vidí,  
jak vyrábí mu luk, 
jak loví spolu ryby.  
Jak opravují auta,  

jak na fotbal se kouká. 
A to je hned věc jistá, 
že kluk je fotbalista.  

 
Když holka narodí se,  

maminka hned rozzáUí se. 
Už chystá nové šatečky 
a nakupuje sponečky.  

Když češe dlouhé vlásky,  Ueší s ní první lásky,  
tak hned má další zábavu,  
dát dohromady výbavu. 

VÍTÁNÍ OBČÁNK¥. Vítání dětí, naroze-
ných v uplynulém roce, se stává tradicí ve 
Vižině. Stejně jako vloni zde pUedminulou 
sobotu pUivítali tUi nové obyvatele této pod-
brdské obce.                                 Foto ARCHIV 

Vižina plánuje výstavbu 
Vižina – Jak řekl starosta Václav Cí-
sař při otevírání nového dětského 
hřiště, počítá obec s výstavbou 2 tra-
fostanic a dalších domků.  
Největší problém obce je nedostatek vody. 
Byl proveden vrt do hloubky 81 metrů, který 
zajistí dostatek vody pro celou Vižinu. Nyní  
je hotova čerpací zkouška a probíhá vyhod-
nocení kvality vody.                                (JoK)   

Tak se stavěl »Klondajk« 
(Pokračování vzpomínek účastníka výstav-
by raketové základny na Brdech) 
„Na rozdíl od tzv. bojových útvar] se na 
Klondajku požadoval hlavně pracovní vý-
kon. V létě 1985 se stavba dostala do znač-
ného skluzu, a proto tam začali dojíždět 
dozorovat každý den generálové a plukov-
níci. Celý den pobíhali po stavbě a dohlíželi 
na jednotlivé úseky. Na vlastní oči jsem vi-
děl, jak po chodníku okolo štábu šlo několik 
generál] a proti nim skupina voják] ve 
špinavých rozdrbaných hadrech. Obě sku-
piny prošly nevšímavě okolo sebe bez toho, 
aniž by došlo k nějakému pokusu o vojen-
ský pozdrav.  
Jedním z úsek] bylo »Céčko«, zóna pro ra-
kety obehnané betonovou zdí a dokončené 
v záUí 1985. Zde mohli pracovat pouze pro-
věUení nositelé utajovaných skutečností 
(stupeň PTZD), což byl mezi stavaUi s hor-
ším kádrovým profilem problém. Vlastní 
prověUení voják] trvalo 4 měsíce.  Tešení bylo vojensky jednoduché. PUes ofi-
ciální bránu vstupovali pouze prověUení 
vojáci, u brány byla malá strážní jednotka, 
která liknavě kontrolovala pr]kazky. Pro 
vojáky v procesu prověUování byl ve zdi 
zUízen zvláštní vstup (prolomený betonový 
panel), u kterého žádná kontrola nebyla.  
Když pak pUišel negativní výsledek prověr-
ky, měl voják zákaz vstupovat do »Céčka« 
i tou dírou a byl odvelen jinam. To, že 
pUedtím u »palpost]« běžně pracovali, ne-
bral nikdo na vědomí.“   (Pokračování pUíště) 

Podle internetu zpracoval (JoK)  

ceny již od 60 Kč, slevy za opakování 

nase.noviny@zadnitreban.cz  
Josef Kozák, tel. 724 429 104 

INZERUJTE S NÁMI 

Tradiční  

»Zpívání u stromečku« 
se koná  

17. prosince  2005  
od 15 hodin 

v  zahradě osovského zámku 

Ve Vižině vítali nové občany 
 PODBRDSKÁ OBEC OBNOVILA TRADICI NEDÁVNÝCH LET 

 ZÁMEČNICTVÍ HOŠŤÁLEK 
Jan Hošťálek, 267 25 OSOV 41,  

Mříže, vrata, ploty, zábradlí, bezpečnostní 
dveře, svařování oceli i litiny 

Tel: 606 390 949

obecního úřadu za přítomnosti pana staros-
ty, zástupců obce, místních  hasičů a spor-
tovců. Novými občany Vižiny se stali Anička 
Pešicová, Jakub Josef Vondrák a Maruška 
Průchová.  
V úvodním projevu pan starosta Císař řekl, 
že narození dítěte přináší radost, ale i zod-
povědnost a  trpělivost ve výchově. Pak 
místní předškoláci a školáci zarecitovali 
básně, které k této příležitosti napsala míst-
ní maminka. Pak byla  miminka položena 
do kolébky, aby se jejich rodiče mohli pode-
psat v pamětní knize.  
Následovalo předávání finančních a věc-
ných darů, gratulace šťastným rodičům s 
nezbytnou kytičkou pro maminky a slav-
nostní přípitek. Na závěr pan starosta podo-
tkl, že obyvatel na Vižině přibývá a že doufá, 
že se příští rok narodí opět nějací občánci, 
aby je mohl přivítat.            Jana FIALOVÁ 
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Osov – Příspěvek z posledního koule-
ní zaslal jeden z aktivních osovských 
hráčů pétanque Alexander Klimeš. 
Jako by se členové Pétanque klubu v Osově 
domluvili se sv. Petrem, tak jim vyšlo počasí 
na pravděpodobně posledním klání 
v letošním roce, které se konalo tentokrát 
nikoli v neděli v 10.00, ale výjimečně již 
v sobotu 19. listopadu a se kterým bylo spo-
jeno výroční hodnocení herního období 
2005. A bylo to klání rozhodující, neboť po-
slední získané body nepěkně zamíchali žeb-říčkem. 
Ale od počátku. Na jaře se totiž hráči do-
hodli, že při pravidelných nedělních turna-
jích nebudou soutěžit stálé dvojice, případ-
ně trojice, ale že se příchozí do jednotlivých 
týmů vždy rozlosují. Proto nemohly být 
hodnoceny celkové výsledky mužstev, ale 
zato měli všichni hráči možnost zažít někdy 
slastný pocit vítězství a to dává i do budouc-
na šanci dosud jenom přihlížejícím i nově 
příchozím, kteříž jsou napříště všichni sr-
dečně zváni. Na „Posledním koulení“ pak 
většina rozhodla, že v sehraných turnajích 
budou bodováni i ti hráči, jejichž mužstvo 
se sice umístilo poslední, ale oni si zaslouží 
ocenění za účast. Po takto vyhodnocených 
výsledcích jednotlivých turnajů, jichž se po-
různu zúčastnilo celkem 24 hráčů, si diplom 

s titulem Championka 2005 vybojovala 
Lexa Šulcová, následovaná 1. vicechampion-
kou Haninou Janíkovou a 2. vicechampion-
kou Majkou Janíkovou. Titul Champion 
2005 a zlatou medaili vydobyl s náskokem 
jediného bodu, a to zejména výborným vý-
konem v dopoledním turnaji, Pavel Sokol 
Fugas Veselý před vicechampiony Vojtou 
Linhartem a Josefem Skalou, kteří se všich-

ni tři stejně umístili i v absolutním emanci-
povaném pořadí. Poděkování za celoroční 
péči podepsané všemi účastníky pak obdr-
žela obětavá šenkýřka Hanička Budilová. 
Ročník to byl výborný, sportovně i spole-čensky. 

Dlužno ještě podotknout, že vyhlášení vítě-
zů předcházel již tradiční oběd, při kterém 
se tentokrát podávala, co hrdlo ráčilo, toliko 
teplá šunčička s chlebíčkem, hořčičkou a 
křeníčkem a se šopským salátíčkem.  
Mňam.                           Alexander KLIMEŠ 

Příznivci pétanque v Osově ukončili letošní sezónu.                                          Foto NN J. Kozák 
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Děti s herci zpívali koledy  
Osov – V úterý 29.11. MŠ Osovc shléd-
la představení Putování do Betléma  
v divadle U hasičů.  
Příběh pojednával o cestě Josefa a Marie do 
Betléma a o narození Ježíška. Během před-
stavení jsme vyslechli známé i méně známé 
koledy. Na závěr si děti společně herci za-
zpívaly koledy My tři králové a Půjdem spo-
lu do Betléma.  Druhý den ve škole jsme  si  
vyprávění o Ježíškovi zopakovali a nakreslili 
pěkné obrázky.                                              (lk)          

Tlusté střevo je nejohroženějším orgánem 
prosince. Je tu vliv roční doby, nastupující 
zima, ale také doslova zatěžovací zkouška 
ve formě svátků. Navíc problémy tlustého 
střeva se dlouho skrývají a tím jsou i těžko 
zjistitelné. Tlusté střevo je vlastně mohut-
nější sliznice nejen s velkou důležitostí, ale i 
nejužší návazností na slinivku. Tím je při 
dnešním špatném stavu látkové výměny u 
většiny lidí dáno i maximální ohrožení tlus-

tého střeva a zde nelze spoléhat na praktic-
kou medicínu, ale především sami na sebe. 
Potíže se v tomto období promítají přechod-
ně do oblasti psychické.  Projevují se napří-
klad úpadkem nálady, nerudností nebo ne-
zájmem o okolí. To vše je navíc spojeno s na-
rušením chemismu sliznic tlustého střeva a 
narušením peristaltiky střeva.  V tomto ob-
dobí by se mělo tlusté střevo posilovat, ale 
ono vlastně potřebuje v našich podmínkách 
posilovat vždy. Dnešní doba totiž představu-
je trvalé nebezpečí vážných onemocnění, 
proto doporučuji: upravit stravu, vyloučit 
ostrá jídla a koření, upravit peristaltiky 
střev strouhanými jablky, stravu obohatit 
jídly se selenem, např. všechny formy zpra-
cované kukuřice, zelené fazolky, paprikové 
lusky, pór, červené zelí, z ovoce hrušky a na 
závěr i přes různé starosti a potíže zůstat  
v pohodě.                        Miloslava HRZALOVÁ 

Poradna zdraví Provasu 

Školní družina uspořádala výlet do Berouna 
na novou českou pohádku Anděl Páně. 
Přiblížil se předvánoční čas, a proto se i na-
še škola připravuje na nejkrásnější svátky v 
roce. Přípravy jsou v plném proudu. 
Advent zahájíme Mikulášskou nadílkou, 
kterou pro své mladší spolužáky i pro děti ze 
školky  pravidelně připravují žáci 5. ročníku.  
Všichni se připravujeme na tradiční vánoční 
besídku a jarmark, který se uskuteční v úte-
rý 20. 12. od 16,30 hodin. Připravujeme roz-
manité výrobky z keramiky, hedvábí, vosku  
i z papíru. Všichni jsou srdečně zváni. 
Dále připravujeme pro rodiče a přátele ško-
ly zájezd do divadla Na Fidlovačce na muzi-
kál Malované na skle. V rámci školní druži-
ny děti také navštíví muzeum betlémů  
v Karlštejně. 
Ve dnech 1. 12. až 2. 12. byla ZŠ i MŠ uzavře-
na z důvodu školení všech pedagogických 
pracovníků.                 Soňa KOCMANOVÁ 

Osov – V uplynulých dnech bylo pro 
děti připraveno hned několik kultur-
ních představení.  
Druhá až pátá třída byla v divadle V Dlouhé 
na pohádce Komedie s čertem. První třída 
byla v divadle U hasičů na pohádce Putová-
ní do Betléma. Na toto vystoupení byla po-
zvána také školka z Osova a Všeradic. 

Adventní čas v osovské škole 
ŠKOLÁCI PŘIPRAVUJÍ TRADIČNÍ BESÍDKU A JARMARK  

Základní škola v Osově 

zve na tradiční 

Vánoční besídku a jarmark 

v úterý 20. 12. 2005 

od 16,30 hodin 

První Mikuláš naděloval 
na besídce ve Chlumci 
Chlumec – Mikulášskou besídku 
uspořádali v neděli Chlumečtí. 
Kolem čtyřiceti dětí přišlo ve Chlumci pově-
dět básničku Sv. Mikuláši, kterého doprová-
zeli dva čerti a anděl. A kdo nezlobil dostal  
z koše i něco sladkého.                           (JoK) 
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Pozor na zloděje - kradou díly vozů!
ZAMĚŘUJÍ SE NA ŠKODOVKY A BEROU VŠE - OD VÍKA MOTORU PO AUTORÁDIA A SVĚTLOMETY

Lety, Všenory – Kapoty a další části automobi-
lů se opět začaly ztrácet ze zánovních vozidel.
Tentokrát zloději řádili ve Všenorech a v Le-
tech. Škoda dosáhla vždy nejméně dvacet pět
tisíc korun.
Všechna tři vloupání se odehrála v noci z 24. na
25. listopadu, vždy se jednalo o nové vozy výrob-
ce Škoda. Do aut se pachatel krádeže dostával po
rozbití okénka u řidiče. 
Z první fabie zloděj odcizil pouze přední kapotu,
z druhé odnesl roletu za zadními sedačkami, auto-

rádio a přední kapotu. Octavia přišla kromě víka
motoru také o přední světlomety - škoda tak dosá-
hla výše 30 tisíc korun. Výměna rozbitého okna
vyjde na obou typech automobilů na 4 tisíce ko-
run. K obdobným případům došlo téže noci i ve
vesnicích nad obcí Všenory na policejním obvodu
Mníšek pod Brdy. 
Krádeže dílů z parkujících vozidel se na území
okresu Praha-západ objevily už před několika le-
ty, zloděj byl však vypátrán a před 1,5 rokem
zadržen. Na podzim letošního roku se tento způ-
sob trestné činnosti začal objevovat na Hradišťsku
a na Mníšecku, v listopadu se zloději odvážili i do

Dolního Poberouní. Automobily patřily firmě z
Kladna, leasingové společnosti a další soukromé
firmě z Prahy. Vilém ŠEDIVÝ

Muži ze Všenor ukradli auto
před železniční zastávkou
Všenory – Škoda Felicia za 60 000 Kč byla od-
cizena u zastávky ve Všenorech 24. listopadu.
Vlastník auta přijel v pět hodin ráno před želez-
niční zastávku a odjel vlakem do zaměstnání.
Když se ve 14 hodin z Prahy vrátil, auto už nena-
šel. Podle majitele bylo zajištěné pákou na volant
a zamykáním řadící páky Construct. Protože na
místě nezůstaly střepy ani stopy kol po odtažení
auta, bylo zřejmě naloženo na odtahový vůz nebo
jiný nákladní automobil. Poškozený muž ze Vše-
nor byl majitelem auta od roku 2001. (vš)

Silnice je opravena, řidiči
přestali dodržovat rychlost
Řevnice – Hotovo! Po nově zrekonstruované

Komenského ulici v Řevnicích jezdí od minu-
lého týdne opět auta.

Nového asfaltového povrchu namísto původní
dlažby se koncem listopadu dočkala Komen-

ského ulice v Řevnicích od obchodu M. Jelínka
po prodejnu J. Noska. Jenže nastal další pro-

blém - zatímco dříve zde řidiči kvůli špatnému
povrchu dodržovali čtyřicetikilometrovou rych-

lost, nyní jim nic nebrání v rychlé jízdě. 
„Už jsem o tom hovořil se státní policií, aby zde
častěji měřili. Také městská policie bude tento
úsek více kontrolovat,“ uvedl starosta města

Miroslav Cvanciger. Dodal, že kvůli špatnému
počasí se již pravděpodobně letos nestihne

vyznačit přechod na křižovatce se Žižkovou
ulicí ani další značení. V návaznosti na položení

nového povrchu se rozhodla radnice opravit i
postranní chodníky. „Zatímco ty jsou opravová-
ny na náklady města, silnici z větší části hradil

kraj,“ dodal první muž Řevnic. (pš)

V Řevnicích vyroste
dvanáct řadových domů
Řevnice – Postavit asi dvanáct řadových domů
chce soukromý investor v Řevnicích. Radnice
není proti.
Řevničtí radní na svém nedávném zasedání pro-
jednávali studii na výstavbu 12 řadových domů,
které chce soukromý investor vybudovat v ulici
Čsl. Armády. 
„Jedná se o pozemek bývalého statku rodiny Sr-
bových,“ uvedl starosta města Miroslav Cvanci-
ger s tím, že by zde měly vyrůst řadovky a obyt-
ný dům. „Chtěli jsme studii trochu upravit,“ řekl
Cvanciger. Podle zápisu z rady požadovali její
členové doplnění studie o napojení navrhovaných
objektů na kanalizaci, vytvoření proluky v řadě
domů podél ulice Čsl. armády za účelem rozvol-
nění zástavby a dodržení poměru zastavená plo-
cha - zeleň podle regulativů územního plánu. (pš)

Hřbitovní zeď je dokončena!
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SE V ZADNÍ TŘEBANI KONÁ 17. PROSINCE

Kdo třídí nejlépe? Lety a Řevnice
V KRAJSKÉ SOUTĚŽI »MY TŘÍDÍME NEJLÉPE« USPĚLY I ČERNOŠICE

Z našeho kraje
* Nové občánky uvítala minulý pátek řevnická
radnice. Akce se konala v sále Zámečku a zúčast-
nilo se jí 16 dětí. „Celkem jsme pozvali 21 rodi-
čů, přihlásilo se jich šestnáct,“ vypočetl starosta
města Miroslav Cvanciger. Dodal, že noví obyva-
telé města obdrží od rychty stříbrné přívěsky se
svým astrologickým znamením. (pš)
* Veřejné zasedání zastupitelstva Řevnic se koná
12. 12. od 19.00. „Budeme schvalovat rozpočet na
příští rok, abychom nemuseli jet v lednu podle
provizória. Dalším bodem je úprava letošního
rozpočtu,“ uvedl starosta Miroslav Cvanciger. Po-
dle něj by měla být schválena i vyhláška o odpa-
dech. „Pokud projde, bude výše poplatku zacho-
vána. To znamená  400 Kč na osobu.“ (pš)
*  Osvětlení cesty směrem k Plovárně v Hlásné
Třebani je dokončeno. „Obecní úřad za rozšíření
osvětlení této lokality zaplatil asi 400 000 korun,“
uvedla pro NN zastupitelka Jana Gartová.      (šm)
* Před kolaudací je systém vodních zdrojů v
Řevnicích, který starosta města Miroslav Cvanci-
ger považuje za jednu z nejvýznamnějších akcí.
„Celkové náklady byly 30 milionů. Významně
bude posílena zdrojová kapacita a akumulace vo-
dy,“ řekl Cvanciger. (pš)
* Dvě malá ohniska požáru likvidovali 25. 11.
řevničtí hasiči v lese nad Všenorami. Ohniska mě-
la plochu 2 x 2 m a nacházela se v nepřístupném
terénu, kam nemohly hasičské vozy dojet. Hasiči
natáhli od cisteren 500 metrů hadic. Požár nebyl
velký, oheň se však mohl přenést na celý les. (vš) 
* Čtvrt tuny sacího prášku spotřebovali hasiči
při likvidaci 300 metrů dlouhé a metr široké ropné
skvrny 18. 11. v ulicích Pražská a Sádecká v Řev-
nicích. Původce skvrny zůstal nezjištěn. (vš)

Zeď na hřbitově byla dokončena a předána. Je
pravděpodobné, že na jaře bude z vnitřní části na-
třena cementovým nátěrem, aby bylo docíleno
jednobarevnosti. Postupně se budeme zabývat ce-
lým zdivem hřbitova. Kde to půjde, opraví se, a
kde bude potřeba, znovu se vyzdí. Rovněž byly od-
straněny suché smrky před hřbitovem. 
Apeluji na spoluobčany, kteří ještě topí uhlím, ne-
bo se k němu  vrátili. Topte pouze palivem, pro něž
je kotel určen. Nevyužívejte živého ohně k likvida-
ci odpadů a pokračujte v jejich třídění. Za léta,
kdy je obec plynofikována, jsme odvykli zápachům
linoucím se z komínů. O to intenzivněji nyní vní-
máme pálení všeho možného. Nevyzrajete nad ni-
čím – pouze zamoříte okolí. Kontejnery na směsný
odpad, které jsou umístěny u Jednoty a nad ško-
lou, jsou určeny pro pár jedinců, kteří nevlastní

popelnice. Vy, kteří je vlastníte, plňte tu svoji – za-
se tím nic nezískáte a odpadne nepořádek kolem
kontejnerů. Kontejner je poslední pomoc – nikoliv
první. Také nepochopím myšlení těch, kteří přine-
sou odpady v igelitových taškách, a položí je vedle
prázdného kontejneru. Zvířata mají potom co pře-
bírat.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na Předvá-
noční posezení se spoluobčany, jež se koná 17. 12.
od 15.00 ve Společenském domě. Děti  z MŠ a ZŠ
s lidovými soubory Klíčkem a Hájíčkem včetně
Malých Notiček a Malé Muziky předvedou, co se
za rok naučily. Od 17.30 bude program pokračo-
vat hrou řevnických ochotníků  Limonádový  Joe -
na toto představení je vstupné 50 Kč.
Mějte se všichni moc hezky, na setkání se těší
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Poberouní – Obce Černošice, Lety a Řevnice
uspěly v krajské soutěži My třídíme nejlépe.
Za umístění získaly radnice několik kontejne-
rů na odpad.
To, jak obyvatelé měst a obcí Středočeského kraje
rozdělují odpad na plasty, sklo a papír, hodnotila
krajská soutěž, jejíž vítězové byli vyhlášeni kon-
cem listopadu. „Snažíme se touto cestou podporo-
vat co nejšetrnější chování lidí vůči životnímu
prostředí a motivovat obce často k docela náročné
práci,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní pro-
středí, zemědělství a informatiku Vilém Žák.
Obce a města, kterých se do soutěže přihlásilo
856, byly rozděleny do čtyř kategorií podle počtu
obyvatel. Zvlášť se vyhodnocoval sběr papíru,
plastů a skla na jednoho občana, hlavní kategorií
byla celková vytíženost všech tří složek. Úspěšní
mezi stovkami účastníků byli zástupci Poberouní.

V hlavní kategorii obsadily Lety mezi obcemi od
500 do 1999 obyvatel 2. místo, stejná příčka jim
patří i ve vedlejších kategoriích plast a sklo. Ve
třídění plastu obcím do 10 tisíc obyvatel vévodí
Řevnice, za nimi se umístily Černošice. „Kromě
diplomu jsme obdrželi poukázku na pět nových
kontejnerů,“ uvedl letovský rychtář Jiří Hudeček s
tím, že obec jimi nahradí stejný počet kontejnerů,
které si dosud pronajímala.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Dle paragrafu
NOVÝ MLUVČÍ. Nového kolegu a současně tis-
kového mluvčího mají policisté v Karlštejně.
„Před tím jsem pracoval na policejním řediteství v
Berouně,“ řekl NN kapitán Pavel Zít, který po-
sílil řady Karštejnských a nahradil Ivana Sýkoru.
Ten si začal užívat důchodu. (šm)
VZAL KOLA I ČERPADLO. Rekreační objekt
v Dobřichovicích Na vyhlídce si vybral za cíl ne-
známý zloděj v týdnu od 20. do 25. 11. Darebák
přestřihl dva visací zámky, vnikl do sklepa a odci-
zil pánské jízdní kolo za 12 000, dámské kolo za
9 000, sekačku, okružní pilu, ponorné kalové čer-
padlo a motorovou pilu. Majitelka z Prahy 7 má
škodu 49 000 Kč. (vš) 
ŽENA SKONČILA V PŘÍKOPU. Bez zranění
skončila kolize auta na Strakonické výpadovce u
Jíloviště. Řidička z Prahy sjela 19. 11. se svým
BMW do příkopu. Hasiči z Řevnic lanem vytáhli
vůz na silnici. Na Strakonickou vyjížděli hasiči i
22. 11., kdy ze silnice odstraňovali padlý strom. K
požáru vozidla byli přivoláni 25. 11., žádné ho-
řící auto však na Strakonické nenašli; výjezd byl
zařazen mezi plané poplachy. (vš) 
ZLODĚJE CHYTILI. Do bývalého kravína v
Mezouni vnikli 24. 11. dva muži, kteří chtěli od-
nést náhradní autodíly a pneumatiky. Okolní oby-
vatelé si jich všimli a zavolali policisty. „Naše
hlídka jednoho z lupičů zajistila, druhý utekl,“
řekl mluvčí policistů z Karlštejna Pavel Zít.   (šm)

Hlásnotřebaňští budují
novou cestu k parcelám
Hlásná Třebaň - Od hlásnotřebaňského hřbi-
tova směrem k asfaltové silnici na Plovárnu
vzniká nová cesta. 
„Tato komunikace bude umožňovat přístup k no-
vým parcelám, které jsou už v této lokalitě vymě-
řeny. Na nich budou v budoucnu pravděpodobně
stát rodinné domky. Cesta umožní jejich obyvate-
lům volný příchod domů,“ řekla NN hlásnotře-
baňská zastupitelka Jana Gartová.                     (šm)
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Hlavní je být normálním člověkem!
JAK SE KLUK OD BEROUNKY A ČERTOVKY DOSTANE AŽ NA PRAŽSKÝ HRAD K PRESIDENTOVI - 2)

Halouny, Praha - Profesorem vni-
třního lékařství byl před pár dny
presidentem republiky Václavem
Klausem jmenován obyvatel Ha-
loun Miloslav MAREL. (Viz NN
22/05.) Svou pouť od Berounky a
Čertovky na Pražský hrad popsal
pro Naše noviny. (NN)

Měl jsem štěstí na skvělého učitele
doc. Polánského, který mně i v do-
bách největšího temna (80. léta) den-
ně opakoval, že v životě nerozhodují
stranické legitimace, ale to, co má
člověk v hlavě. A cesta k tomu je pro
lékaře jediná: studium odborné lite-
ratury, znalost cizích jazyků a studij-
ní pobyty v zahraničí. To poslední se
mi podařilo zrealizovat až po roce
1989  (díky za něj).  A tak jsem se ve
svých 30 letech začal učit anglicky,
německy jsem se domluvil již z dob
střední školy. Začal jsem publikovat
naše skromné zkušenosti s léčením
nemocných s plicními nemocemi. 
Z popudu přednosty jsem studoval
problém pohrudničních výpotků a
plicních nádorů. Vedle klinických
zkušeností jsem dojížděl několik let
do Berouna, kde jsem pracoval jako
plicní specialista a sbíral zkušenosti
praktické. Výsledky studií jsme pub-
likovali  u nás v 80. letech a na západ
od nás v letech 90. V roce 1991 jsem
byl dva měsíce na studijním pobytu
v Heidelbergu v SRN  na Thoraxkli-
nik. Pro případné následovníky po-
dobné životní pouti bych zdůraznil,
že k vyjednání studijního pobytu
jsem neměl doporučení či pomoc »z

hůry«. Prostě se sedne k počítači, pí-
še se, žadoní a ono to nakonec vyjde.
Díky pobytu v Heidelbergu jsem se
naučil nejnovější metody broncholo-
gické (tzv. nitroprůduškové operace)
a tyto převážně léčebné zákroky
jsem následně zaváděl i u nás. 

Ke všemu jsou navíc potřeba i kama-
rádi. Ty jsem měl doma i v zahrani-
čí. Kontakty ze studijního pobytu v
Heidelbergu mi otevřely svět a daly
mi mnoho přátel, kteří  byli později
na návštěvě u nás a my zase u nich
ve Philadelfii či Los Angeles. Postu-
pně jsem procestoval mnohá místa
na světě a zapojil se do celosvěto-
vých aktivit ve svém oboru. Výsled-
kem byla publikovaná mezinárodní
doporučení pro bronchoskopické vy-
šetřování. Také se mi podařilo v roce
1991 udělat kandidaturu (CSc) a v
1995 docenturu na 1. Lékařské fa-
kultě University Karlovy. Předtím
jsem složil povinné atestace z inter-
ny a plicního lékařství. Nejvyšší do-
saženou metou bylo jmenování vy-
sokoškolským profesorem vnitřního
lékařství presidentem republiky V.
Klausem k 1. 11. 2005. Podmínkou
k titulu jsou publikace doma i v za-
hraničí (více než  200) a tzv. »citova-
nost« ve světové literatuře. Laicky
řečeno, jde o to, aby někdo ve světě
ve své práci uvedl: „Tak jak napsal
XY v té či v oné práci.“ Dle posled-
ní rešerše mě zatím citovali 105x. 
Od roku 1997 do roku 2003 jsem pů-
sobil jako primář plicního oddělení
ve Fakultní nemocnici Motol a zís-
kal další zkušenosti s vedením plic-
ního podniku. Od roku 2003 jsem

přešel na místo učitele UK, zástupce
přednosty I. kliniky Tuberkulózy a
respiračních nemocí 1. Lékařské Fa-
kulty UK ve Všeobecní Fakultní Ne-
mocnici na Karlově náměstí. Vedle
toho jsem koordinátorem pro plicní
nemoci a tuberkulózu ve Středočes-
kém kraji a šéfredaktorem česko-slo-
venského časopisu Studia pneumo-
logica. Od roku 1994 jsem ve výbo-
ru české odborné plicní společnosti a
členem pneumologických společ-
ností v Evropě i Americe.
Podmínkou k výše uvedeným aktivi-
tám je rovnováha mezi prací, volným
časem a rodinným zázemím. Vedle
toho, že se cítím rodilým Malostra-
ňákem, jsem od roku 1957 víkendo-
vým Zadnotřebaňákem a od roku
1993 i Halouňákem. V podbrdské
krajině, která je bezesporu nejkrás-
nější na světě, jsem šťastný jak ble-
cha a vždy sem rád utíkám z rachotu
velkoměsta. Jsem vděčný za všechny
přátele, jež jsem zde našel,  se který-
mi si rád povídám, zazpívám a vypi-
ji žejdlík piva. Nelze nevzpomenout
na zvláště milé přátele v třebaňském
Klubu českých turistů, se kterými
vyrážíme na výlety. Jsem vděčný za
podporu ženy Renky i za to, že vše
se mnou (zatím) vydržela. Renka ov-
šem není jen láskyplnou  oporou, ale
hlavně nekompromisním kritikem
mých výtvorů i rádcem. Díky za to.
Radost mám i z toho, že mi pomáha-
ly a pomáhají moje dvě děti a rodiče.

Cítím se mezi vámi jako doma
Tedy - jaký návod  lze vyvodit z
těchto neurovnaných myšlenek a vz-
pomínek? Asi hlavní je být stále
»normálním« člověkem s jednodu-
chými pravidly:  když mohu pomoci,
pomohu, když něco chci, tak pro to
musím něco udělat, nevyvyšovat se
nad ostatní, vážit si dobrých lidí…
K cestě stát se profesorem je navíc
třeba  mnoho učení, studia, psaní a
usilování o zlepšení třeba i jen malé-
ho kamínku v mozaice dosavadních
znalostí.  Musím zmínit i píli  – mně
k píli pomáhal strach či hrůza z toho,
že mě vyhodí, že »to nedokážu« ne-
bo že to ostatní zvládnou a já ne. Tak
jsem se radši učil o hodinu déle než
ostatní. Taky mi pomohlo, že jsem
věděl, že není nikdo, kdo by něco
udělal za mě, že nemám zastání u
vrchnosti ani »dobré známé«.
Pokud jste dočetli až sem, chci podě-
kovat za váš čas i za to, že se mezi
vámi cítím jako doma. Současně
vám přeji, abyste mě potřebovali co
nejméně, ale pokud tato situace na-
stane, budu se snažit pomoci, jak jen
to bude možné.    Miloslav MAREL

Slevy krásných nových kol! 

Miloslav Marel s rodinou před pražským Karolinem, kde byl jmenován pro-
fesorem.                  Foto ARCHIV
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Tip na vánoční dárek? DVD a VHS

VŠUDYBYLKOU DO 20. a 30. LET
PODBRDSKOU LOKÁLNÍ TRATÍ

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník a 

VIDEOSTUDIO Miloslav Pátek 

Vám nabízejí profesionálně zpracovanou videokazetu a DVD
natočené během jízdy parního vlaku po trase KARLŠTEJN
- ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE a zpět dne 17. září 2005.

* Cikánky a trampové v Zadní Třebani
* Babička Mary a dědeček Všetečka v Litni
* Vodníci v Leči * Hasiči s ruční stříkačkou v Osově
* Dětské hry a výstava v Lochovicích * Rada Vacátko, 
četnická pátračka * Poberounská hudební skupina Třehusk…
* 55 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

Kazety jsou k dostání či objednání u členů redakční rady Našich novin: Pavly Švédové, Josefa Kozáka, 
Josefa Malého, Viléma Šedivého a Miloslava Frýdla (viz tiráž NN).

Párty servis
PETRA NEUBAUEROVÁ

Všechny společenské akce »na klíč«.
Nebo Vám přijede jen návštěva!

Zkuste zavolat, určitě se domluvíme!
Rozvážíme Vánoce 23. 12. a Silvestra 31. 12.

- teplá jídla, studené nářezy, předkrmy, chuťovky, sýrové, 
masové a zeleninové saláty, sladké mini dezerty, dorty atd.

Tel.: 25772 0332, 604 136 205
Pod květy 26, Zadní Třebaň

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2006

Naše noviny upozorňují abonenty, že s koncem roku skončí jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si

ho znovu objednat. NN do června 2006 vyjdou 12 x, výtisk  stojí 
6 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 72 Kč. Ti, již chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst 48 Kč symbolického poštovného,

zaplatí tedy dohromady 120 Kč.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214),
Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ (Řev-

nice, Fibichova 771), Miloslav FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)
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Z malých stop se dají vyčíst romány
NOVÝ »TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 1)
Podbrdsko - V loňském článečku o vánoční vý-
pravě do Mníšku pod Brdy jsem se zmínil o
spoustě stop, které ve sněhu zanechali tvorové
oživující brdské  lesy. Setkal jsem se i s pochyb-
nostmi, zda lze všechny tyto ptáky a zvířata u
nás najít. Právě stopy, jež se objevují i v čerstvě
napadlém sněhu, jsou důkazem toho, že ano.
Sledování stop a stopování vůbec bylo vždy pro
trempy a skauty zajímavé. Ostatně, z několika ma-
lých stop dokázal zkušený indiánský lovec vyčíst
celé romány o události, jež se na místě odehrála.
Od Indiánů se stopařskému umění učili bílí lovci.
Vše, co se pohybuje po zemi, zanechává stopy –
někdy patrné na první pohled, jindy jen těžko zpo-
zorovatelné. Stopou je tedy nejen otisk nohy, ale i
polámaná větvička, zlomený stonek rostliny, trus
a jiné známky  toho, že tu »kdosi« byl. Záleží jen
na naší bystrosti a všímavosti, zda by to musela
být přinejmenším stopa brontosaura, aby nám
padla do oka.   
V našich hustě obydlených krajích nelze stopovat
souvisle tak, jako v pusté prérii a musíme se ome-
zit jen na sledování občasné stopy nebo souvisleji
v čerstvém sněhu. I z těchto stop lze ale leccos vy-
číst, především, komu patří.  Stopování a pozoro-

vání zvěře poskytuje mnoho zajímavého, někdy i
v drobnostech, které si běžně neuvědomujeme.
Při trošce zkušeností odhadneme i velikost a váhu
zvířete. Stáří stopy určíme přibližně podle zřetel-
nosti, stupně zvětrání, vysušení sluncem, smytí
deštěm a rosou, zavátím pískem nebo sněhem.
Stopu zajíce rozezná od tlapy medvěda i úplný
»greenhorn«. Budeme-li však dávat pozor na kaž-
dou maličkost, rozeznáme brzy i takové stopy,
které by jen málokdo jiný objevil.   
Dobrý stopař se dovede vžít do myšlení a úvah
stopovaného. Člověk i zvíře v chůzi hledá instink-
tivně nejschůdnější a nejpřímější směr. Změní-li
jej, má k tomu důvod. Musíme však mít vždy na
zřeteli, jaké zvíře stopujeme a co je v jeho mož-
nostech. Starý jezevec nevnikne do králičí nory a
malá myška nepřeskočí dva metry široký potok. 
Člověk se většinou v přírodě pohybuje jako slon a
jeho stopy bývají proto nejzřetelnější. Stáří tábo-
řiště poznáme podle vychladlého ohniště, zbytků
jídel a rezivějících plechovek. Správný zálesák

(mezi které počítám skauty i trempy) však dovede
stopy po svém táboření úplně zahladit. 
Ztratí-li se nám stopa (třeba na tvrdé půdě), hle-
dáme ji opatrně v soustředných kruzích až do
míst, kde by měla opět půda stopu zachytit. 
K zajímavým a oblíbeným disciplínám našich
výprav patřilo odlévání stop: Přestože náš obrázek
je dostatečně instrukční, doplním jej pár slovy: 
1) Vhodnou (zřetelnou) stopu dobře očistíme pír-
kem a vyfoukáme. 
2) Sádru sypeme do vody, dokud se sama potápí,
pak krátce zamícháme. Rozděláváme jen tolik
sádry, abychom zalili důlky stopy a spojili je ma-
lým lívanečkem.
3) Při odlévání duplikátu stopy doma potřeme od-
litek nějakou mastnotou. Sádra ztvrdne asi za 10
minut, ale schne několik dní. 
4) Do navlhčeného rubu vyryjeme popis stopy a
datum nálezu. (Pokračování) Vladimír ROGL

Odlévat správně stopy není nic složitého. Kresba Jiří PETRÁČEK

Cesta ke hřbitovu? Bojím se
vandalů! říká starosta Litně
Liteň – Rekonstrukce se v minulých týdnech
dočkal jedinečný židovský hřbitov v Litni.
Kromě Muzea Jarmily Novotné a Svatopluka Če-
cha se Liteň může pyšnit i dalšími turistickými
magnety: hrobkou rodiny Daubků a židovským
hřbitovem. „Plány, jak zviditelnit tyto památky,
máme, ale jsou s tím spojeny problémy. Hrobka
Daubků je soukromým majetkem a její dědic ne-
chce, aby turistické ukazatele vedly k rodinné pa-
mátce,“ řekl starosta obce Karel Kliment. 
V anonymitě zůstává i židovský hřbitov. „Málok-
do i z místních ví, že v Litni vůbec židovský hřbi-
tov je a kde se nachází,“ uvedl Kliment s tím, že
před nedávnem byla rekonstruována zeď, brána i
místnosti, kde pobýval správce. „Spousta náhrob-
ků je ve výborném stavu, jiné jsou ve stavu hor-
ším,“ říká Kliment. Zda ke hřbitovu povede zna-
čená cesta, není jasné. „Stejně jako u jiných pa-
mátek i v případě hřbitova mám obavy, že čím
víc bude zviditelněn, tím víc bude přitahovat van-
daly, zvlášť když jde o hřbitov židovský,“ dodal
liteňský rychtář.            Šárka HOUDKOVÁ, (pš)
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Po letišti pobíhali Santa Klausové...
REPORTÁŽ ŘEVNIČANA JINDŘICHA KOLÁŘE O PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉŘE V JAPONSKU

V Hamburku bývaly doma i československé lodě
REPORTÁŽ SPOLUPRACOVNÍKA NAŠICH NOVIN FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO Z CESTY DO NĚMECKA - 6)

Reportáž z předvánočního Japon-
ska redakci poslal člen České fil-
harmonie, Řevničan Jindřich Ko-
lář. (NN)

Posledních několik let trávím před-
vánoční čas v Japonsku. V této zemi
je hlavním náboženstvím shintois-
mus, což je modernější japonská for-
ma budhismu. S křesťanskými znaky
se tu potká člověk jen okrajově. To
se ale rapidně mění před Vánoci. V
Japonsku to znamená nejpozději od
poloviny listopadu a je celkem patr-
né, že vánoční symbolika je využívá-
na pro komerční účely. Města jsou
poseta vánočními stromy od minia-
turních až po obrovské, bohatě zdo-
bená ozdobami a pestrobarevnou
směsicí osvětlení.
Firmy, obchody, hotely a veřejná
prostranství se předhánějí ve vytvo-
ření co nejfantastičtějších výtvorů. K
vidění jsou zdobené a osvícené keře,
betonové i skleněné zdi, dokonce i
rybníčky se žlutočervenými kapry.
Santa Klausové lezou po žebřících s

plnými pytli dárků a často se i pohy-
bují, stejně jako jeleni či sobi, kteří

jsou vytvořeni ze svítících trubek.
Všechno dobarvuje všudypřítomné

vyhrávání koled z celého světa ve
velmi rozličných úpravách. Hrají se
všude. V metru, na nádraží, ve výta-
hu a dokonce i na záchodě. Všemu
ovšem vévodí obchody, kde je smě-
sice všech vjemů nejmarkantnější.
Od výzdoby čehokoliv přes obalový
materiál (v Japonsku se balí vše vel-
mi pečlivě, v pekařství vám zabalí
každou housku zvlášť) až po všudy-
přítomnou hudbu. Ne vždy to ovšem
působí vkusně.
Japonci jsou hraví a vyhovuje jim,
když cokoliv vydává hodně zvuků a
barevných impulsů. Projít rušnou
obchodní třídu proto vyžaduje cvik i
sebezapření a nedá se to mnohokrát
opakovat. Nejvýraznější zážitek to-
hoto druhu jsem měl před pár lety,
při odletu z Tokia den před Štědrým
večerem. Po rozjezdových drahách
pobíhali Santa Klausové s batohy a
mávali na stovky obrovskych letadel,
která se připravovala k odletu.
Inu, není nad Vánoce, jež člověk pro-
žije se svými blízkými. 

Jindřich KOLÁŘ, Japonsko

Reportáž o cestě na sever, do Ně-
mecka, redakci zaslal spolupraco-
vník Našich novin, bývalý zadno-
třebaňský kronikář Franišek ŠE-
DIVÝ. (NN)
Hamburk je obrovské přístavní měs-
to, v němž žije jeden a půl milionu
obyvatel. Je současně spolkovou ze-
mí. Leží na Labi asi 100 km před je-
ho ústím do Severního moře. Byl za-
ložen v 8. století na místě několika
saských a slovanských osad. V 11.
století přerůstá v obchodní středisko
a v roce 1510 se stává svobodným
říšským městem. Přístav ve středu
města má 60 bazénů a na tisíc jeřábů.
Zde měly své místo i československé
lodi, než jsme je darovali panu Kože-
nému. Do Labe zde ústí kanálem
Alsterfleet také řeka Alster. 
Nejpozoruhodnější budovou Ham-
burku je radnice postavená ve stylu
novorenesance. Obrovská budova
má 647 místností. Největší je zase-
dací síň, která velikostí předčí pro-
story našeho Senátu i Parlamentu.
Máme smůlu. Již při příjezdu prší a
je zima. Jedeme výtahem do věže
kostela sv. Michala, odkud přehlíží-

me město. Pod námi jsou pro Ně-
mecko typické malé domky pro vdo-
vy po námořnících a po cechovních
mistrech. Nedaleko nás je obrovský
starý špýchar, kam se skládalo zboží
přímo z lodí. Nese jméno Speicher-
stadt. Má mnoho pater, která obsa-
hují muzejní exponáty.
Tunelem pod Labem se lze dostat do
vzdálenějších čtvrtí přístavu. Tunel
je přístupný výtahem pro 20 lidí a
dvě osobní auta. Kvečeru jsme uspo-
řádali projížďku kanály a přístavem.
Proplétáme se směsicí lodních veli-
kánů i středních plachetnic. Dvou-
denní návštěva tohoto města však
nestačí, a tak vynecháváme spoustu
památek,  např. kostel sv. Kateřiny
ze 14. století. Některé kostely neby-
ly dosud obnoveny. Za prohlídku by
stálo i Muzeum hamburských dějin,
Státní opera, Umělecká síň, botanic-
ká zahrada, Hagenbeckova zoologic-
ká zahrada aj. Ve čtvrti Ohlsdorf je
památník obětí bombardování a pa-
mátník obětí fašismu. 
Zavaleni dojmy z tohoto obrovského
přístavu a pozoruhodného města,
které se již téměř zotavilo z váleč-

ných ran, odjíždíme do Brém.
Brémy nebyly za války zničeny tak
jako Hamburk nebo Kiel. Starý střed
města zůstal zachován. Příroda se
nám chce odměnit za chlad minu-
lých dnů - slunce nemilosrdně praží.
První navštěvujeme symbol Brém -
zvířátka: Osel, na něm pes, kocour a

nad nimi kohout. Nedaleko odtud je
socha synovce Karla Velikého, Ro-
landa, držícího v ruce štít a meč zva-
ný Durandal. Brémy se staly členem
hanzy v druhé polovině 13. století a
svobodným městem roku 1731. Jsou
nejmenší spolkovou zemí.
(Pokračování) František ŠEDIVÝ

Japonské Vánoce jsou ve znamení komerce.                Foto Jindřich KOLÁŘ

Měl jsem tu čest navštívit ve dnech
16. a 17. listopadu Brusel a být pří-
tomen plenárnímu zasedání Evrop-
ského parlamentu. Stalo se tak u pří-
ležitosti vernisáže výstavy Všem, kte-
ří vzdorovali v galerii Pražského do-
mu. Jeho ředitelem je bývalý pražský
primátor Koukal. Na panelech je zo-
brazen život obyvatel České republi-
ky pronásledovaných komunistickým
režimem. Výstava byla instalována v
řadě českých měst. Možná o ni pro-
jeví zájem i Řevnice.  
Druhý den byl věnován návštěvě ple-
nárního zasedání EU. Příchod k bu-
dově je poznamenán bezpečnostními
opatřeními. Ulice je v podstatě prá-
zdná. U vchodu do budovy se musí
každý návštěvník podrobit prohlídce.
Obdrží štítek se svým jménem, který
si musí připnout. 
Vlastní zasedací hala je půlkruhové-
ho tvaru. Vpředu sedí ti, kdo ten den
řídí zasedání. Pro žurnalisty a návš-
těvníky je galerie za zasedacím pro-
storem. Každý reprezentant má svoje
číslo postavené na stole, takže je z
dálky identifikovatelný. Předsedající
přednáší návrhy takovým tempem, že
není možné se ani rozmyslet. Oznámí
číslo návrhu, o němž se má rozhod-
nout. Vyzve k eventuální připomínce.
Je-li, nechá referujícího vypovídat.
Poté se otáže, kdo je pro návrh, kdo
je proti a kdo se zdržel. Později jsme
se dověděli, že takto se hlasuje o ná-
vrzích již předem projednaných, kdy
se ví, jaký je počet hlasů. Jde-li o zá-
ležitosti, na něž není v přípravném

jednání shodný názor, nastupuje
bouřlivá debata a při hlasování se
hlasy sčítají elektronicky.
Při loučení jsem zjistil, že jedna ze
zástupkyň regionů je černošická sta-
rostka!
Prostor, na kterém stojí budovy Ev-

ropské unie představuje plochu nej-
méně celých Řevnic. Ještě ale není
vše hotové. Na ztvárnění má podíl
česká architektka Čestmíra Veselá,
jež se zapsala do paměti milovníků
umění rekonstrukcí Muzea krásných
umění i podílem na architektonickém
pojetí europarlamentu.
Brusel na mně zanechal obrovský
dojem. Město, které se mnohonásob-
ně rozrostlo, si podrželo historické
jádro. Bruselská radnice je skuteč-
nou perlou. Nové čtvrtě jsou v nízké
zástavbě, takže milion obyvatel je
zdravě rozptýlen. Ulice jsou frekven-
tované jako v Praze. Řidiči ale jezdí
ohleduplně. Snad jsme tu nebyli na-
posled!   František ŠEDIVÝ, Brusel

Brusel je krásné město!
ŘEVNIČAN SE ZÚČASTNIL JEDNÁNÍ EUROPARLAMENTU

Průkazka, v sníž se Řevničan Franti-
šek Šedivý prokazoval v Europarla-
mentu.       Repro Pavla ŠVÉDOVÁ
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V lese běžel nejrychleji Jirka »Šťovík«
V ŘEVNICÍCH SE KONAL UŽ TŘICÁTÝ ROČNÍK POPULÁRNÍHO LESNÍHO SLALOMU

Řevnice – Potřicáté se letos konal
vyhlášený Lesní slalom. U řevnic-
kého Lesního divadla se sešlo čty-
řicet borců. 
Jubilejní 30. ročník oblíbeného Les-
ního slalomu, který se konal 19. lis-
topadu 2005, připomněl i 30 let exi-
stence řevnického SKI KLUBU. Na
startu nechyběl zakladatel závodu
Petr Holý, který je vlastně jediným
závodníkem, který se zúčastnil všech
třiceti ročníků. 
Přes chladné počasí a zasněžený
kluzký terén se na start závodu do-
stavilo, stejně jako loni,  40 borců,

kteří soutěžili v 9 z 11 vypsaných
kategorií.
Původní historická trať vedla lesem,
který byl v roce 1997 vytěžen. Zá-
vodní trať posledních 8 ročníků Les-
ního slalomu musela být posunuta
blíž k rokli a nová terénní situaci si
vyžádala i její zkrácení. Letos pořa-
datelé závodu trať prodloužili tak,

aby se co nejvíce blížila trati pů-
vodní. Po vytyčení nové trasy závo-
du se sice pořadatelé rozhodli, že z
důvodu bezpečnosti závodníků vy-
pustí poslední branku, přesto byla le-
tošní trať téměř o 20% delší než trať
minulého ročníku. 
Nejmladším účastníkem jubilejního
30. ročníku byla jednoletá Andrea
Holá, která se tak stala jednoznačně
nejmladším účastníkem v celé histo-
rii závodu. 
V absolutním pořadí i v kategorii
mužů zvítězil Jirka »Šťovík« Buchal
časem 49,1 s před Ondřejem Smeta-

nou a Petrem Hartmannem. V že-
nách zvítězila Jana »Kačka« Pávko-
vá před Lenkou Kvasničkovou a
Hankou Havránkovou, v absolutním
pořadí je však předstihla dorostenka
Lucka Zdráhalová časem 62,0 s. 
V dalších kategoriích zvítězili v po-
řadí od nejmladších Petra Zdráhalo-
vá, Petr Hochman mladší, Anička
Bečková, Petr Holý mladší, Karel
Ptáček a Štěpán Zrostlík. Vyhlášení
výsledků a předání hodnotných cen,
které zajistili sponzoři závodu, se us-
kutečnilo na hřišti národní házené.

Jan ČERMÁK

V lese na účastníky pochodu čekal Mikuláš. Foto Jan LOJDA

Letovští zvou na turnaj
ve stolním tenisu
Lety – Mikulášský turnaj ve stol-
ním tenise pořádají pro malé spor-
tovce letovští sokolové v sobotu 10.
prosince.
Turnaj začne v tamní sokolovně v
půl deváté ráno. 
„Zveme ty nejmenší hráče až po do-
rostence, kteří budou rozděleni po-
dle věku do skupin,“ láká k soutěže-
ní člen tamního Sokola Josef Cmíral
s tím, že jsou pro vítěze připraveny
hezké ceny. 
Zkrátka ovšem nepřijdou ani zkuše-
nější stolní tenisté. Pro ně je připra-
ven tradiční Vánoční turnaj 26. 12.
„Je určen spíše místním hráčům. Se-
jdeme se opět v sokolovně po osmé
ranní,“ dodal Cmíral, podle něhož se
pravidelně bojů účastní kolem 20
hráčů. (pš)
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Liteň - Kladně hodnotí podzimní
výkony liteňských fotbalistů jeden
z hráčů, Radek Šindler. Slabinou
však i nadále zůstává disciplina.
Liteňští se totiž nejsou schopni se-
jít k zápasu na hřišti hostí.  (pš)
Podzimní část sezony hodnotím
kladně. Třebaže nemáme tréninky,
týmu se vcelku i dařilo. Na kluky v
klubu jsem pyšný, i když tomu není
vždy. Už jen proto, že fotbal hrát
chtějí, což se projevuje i na výsled-
cích: dáváme góly a vyhráváme zá-
pasy, na podzim zatím domácí. Ven-
ku se nám nedaří - ze hřišť hostí jsme
nepřivezli jediný bod. Je to tím, že

na zápasy venku se málokdy sejde-
me. Což je škoda! Mohli bychom
mít i na víc, třebaže nehrajeme příliš
hezký fotbal a v některých případech
nám spíše přeje štěstí. Ambice zatím
žádné nemáme, ale třeba se nám po-
vede naše fanoušky překvapit. Když
zlepšíme přístup k zápasům, které
budeme hrát venku, tak bude větší
hlad po fotbale a tým se více stmelí.
Pokud by se to povedlo, pak si mů-
žeme dávat vyšší cíle. Mužstvo si
musí uvědomit, že je jen na nás, jak
s tím na jaře naložíme. Vždyť přece
našimi výkony zviditelňujeme i naši
obec! Radek ŠINDLER

Řevnice – Za Mikulášem, čerty a
anděly na vrch Kamená se vydaly
první prosincovou sobotu děti z
Řevnic. Tradiční pochod uspořá-
dal místní turistický oddíl Tuláci.
Sraz malých pochodníků byl v sobo-
tu v 17.00 u řevnické vodárny. Dora-
zily sem na čtyři desítky dětí, od nej-
mladšího čtyřletého účastníka až po
patnáctileté mladíky. 
„Všem jsme na začátku vyprávěli
příběh o pekelné bráně, kterou je
nutno projít, aby se očistili ze hří-
chů,“ popsal dění na startu vedoucí
Tuláků Jan Lojda. Prckové pak do-
stali kartičky a s těmi se vydali na
svíčkami ozářenou trať. Zatímco loni
směřovali na Pišťák, letos byla cílem
Kamená. Během asi dvacetiminuto-
vé cesty roklí plnili úkoly, za které

dostávali razítka. Na konci na ně če-
kal slovutný Mikuláš s čerty a andě-
ly. „Byli to většinou naši bývalí čle-
nové,“ sdělil Lojda s tím, že svatému
muži ještě děti zarecitovaly básničky
nebo zazpívaly a pak se mohly v kli-
du i s dárky posadit k ohni a opéci si
buřty. „Díky sponzorům jsme mohli
každému dát sladkosti a další drob-
nosti,“ pochvaloval si »hlavní Tu-
lák«, který byl s průběhem pochodu
za Mikulášem nadmíru spokojen.
Letošní rok ukončí řevničtí Tuláci
akcí v polovině prosince, kdy se asi
patnáct členů vydá na víkend do Ji-
zerských hor. „Původně jsme chtěli
vzít běžky, ale ne všichni lyžují. Tak-
že budeme v okolí Josefova dolu
podnikat pěší túry,“ plánuje Lojda. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Týmu se dařilo. Ale jen doma
LITEŇŠTÍ FOTBALISTÉ OD SOUPEŘŮ NEPŘIVEZLI ANI BOD

Tuláci vyrazili za Mikulášem
ŘEVNIČTÍ TURISTÉ PLÁNUJÍ VÝLET DO JIZERSKÝCH HOR

NEJMLADŠÍ A NEJLEPŠÍ. Vítězové nejmladších kategorií řevnického Lesního slalomu: Petra Zdráhalová, Tomáš
Hochman a Terezka Fialová. Foto Jan ČERMÁK


