
A JSOU TU VÁNOCE! Mnoho vánočních akcí se
tyto dny koná v celém dolním Poberouní. Dětský
soubor Notičky koledoval uplynulou neděli v řev-
nickém kostele. Foto Jindřich KOLÁŘ

Díky za přízeň, krásné svátky 
a vše dobré do nového roku!
Naše noviny-nezávislý poberounský občas-
ník právě uzavírají šestnáctý rok své exis-
tence. Letos vyšlo už čtyřsté číslo, tištěný

náklad zároveň překonal hranici 1 300 kusů. 
Vážení spolupracovníci, fandové i čtenáři -
díky za vaši přízeň! Přejeme vám krásné a
ničím nerušené Vánoce a do nového roku 

jen vše dobré!
Redakční rada NAŠICH NOVIN

V našem kraji letos o třetinu
ubylo trestných činů
Řevnice – O třetinu klesl letos v našem kraji
počet trestných činů. NN to potvrdil šéf řevnic-
kých policistů Vít Lazar.
Zatímco vloni se v našem kraji odehrálo na 500
zločinů, letos je podle Lazara toto číslo až o 130
nižší. „Samozřejmě je to dobře, jsme rádi. Letošní
rok byl pro nás úspěšný,“ pochvaluje si Lazar. Po-
dle něj se policistům vydařil začátek roku, kdy
dopadli několik pobertů. „Tím, že jsou za mříže-
mi, klesl počet krádeží, vloupání a počet poškoze-
ných,“ tvrdí. V bývalém okrese Praha-západ se
letos stalo pět vražd, v dolním Poberouní nebyla
spáchána žádná. „Ovšem není vražda jako vražda.
V některých případech se třeba jedná o vyřizová-
ní účtů mezi zločinci,“ dodal Lazar. (pš)

Poberouní žije Vánocemi
SVÁTEČNÍ AKCE SE KONALY ČI BUDOU KONAT V MNOHA OKOLNÍCH OBCÍCH

Lidé chtějí hlavně smrčky
Řevnice – Vánoční smrčky šly na dračku v

Řevnicích. Zájem o ně byl dvakrát větší než
o borovice.

Stejně jako v minulých letech nabízela řevnická
radnice k prodeji vánoční stromky. „Měli jsme
80 smrčků a 40 borovic,“ řekl správce městské-
ho lesa Vladimír Roztočil. Třebaže jsou strom-
ky k dostání u většiny supermarketů a prodejen
v okolí, zájem o ty řevnické byl velký. „Máme
je levnější. Takřka třímetrový smrček u nás stál

asi 220 a 2,5 metru vysoká borovice 240
korun,“ dodal. Roztočil si pochvaloval, že v

lese nechytli žádné zloděje. (pš)

Lupič napadl v Řevnicích
prodavačku nůžkami
Řevnice - Neznámý útočník 14. prosince napa-
dl nůžkami a poté okradl prodavačku v Řev-
nicích. Policisté jsou pachateli na stopě!
Loupežné přepadení se odehrálo okolo 14.00 v
prodejně s oblečením a hračkami v Komenského
ulici, která patří vietnamskému podnikateli.
„Muž vešel do prodejny, zkoušel si nějaké věci a
pak prodavačku napadl,“ řekl velitel řevnických
policistů Vít Lazar s tím, že strážníky zavolala
napadená žena i provozovatel místní záchranky.
„Útočník pobodal ženu na krku a ruce nůžkami,“
řekl majitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Z
obchodu lupič ukradl peníze, oblečení i hračky.
„Škoda je asi 15 000,“ upřesnil Lazar s tím, že
policisté jsou darebákovi na stopě. (pš, šm)

Poberouní – Vánoční atmosféra opanovala celé
dolní Poberouní. Sváteční trhy, koncerty a jiné
podobné akce se konají či ještě budou konat v
mnoha okolních obcích.
Uplynulý, poslední adventní víkend se vánoční

posezení a koncerty konaly hned v několika okol-
ních obcích. Koledy se zpívaly v Osově, Zadní
Třebani či v Řevnicích. Dárky na poslední chvíli
měli lidé možnost nakoupit na adventních trzích
v Dobřichovicích nebo v Černošicích.
V sobotu 17. prosince se konalo tradiční předvá-
noční posezení v Zadní Třebani. Kromě folklor-
ních souborů Malé Notičky, Klíček a Hájíček vy-
stoupily i děti z místní mateřinky a školy. Poté
řevničtí ochotníci sehráli divadelní představení
Limonádový Joe.
Ve stejný den se v zahradě místního zámku k pod-
večernímu koledování sešli obyvatelé Osova.
Den na to uspořádala svůj vánoční koncert dětská
lidová muzika Notičky v řevnickém kostele sva-
tého Mauricia. 
„Bylo plno. Lidé stáli i na ochozu u varhan,“ ko-
mentoval vystoupení jeden z návštěvníků Miro-
slav Kus. Děti předvedly pásmo o tom, jak se
narodil Ježíšek.
Před Štědrým dnem, 23. 12. od 15 hodin, sehrají
členové Divadla z půdy v řevnickém Zámečku
loutkové představení V medvědí chaloupce.
O Štědrém dnu se první pobožnost koná od 16
hodin v Dobřichovicích. Je určena zejména dě-
tem. Další bohoslužby se budou odbývat od 22.00
v Řevnicích a ve Všenorech. Pravá půlnoční - od
24.00 - se stejně jako v minulých letech koná v
Litni. Kdo si chce po štědrovečerní nadílce po-
slechnout mši J. J. Ryby Hej, mistře, měl by 24.
12. ve 23.00 zamířit do dobřichovické residence
řádu Křižovníků. Vystoupí zde soubor Ludus mu-
sicus pod vedením Františka Běhounka.
(Vánoce viz strany 2-6) Pavla ŠVÉDOVÁ, (mif) 

20. prosince 2005 - 25 (408) 6 Kč

NOVÝ MLUVČÍ. „Poberouní znám. Ale s týp-
ky, s nimiž budu mít co do činění v roli poli-
cisty, se musím teprve seznámit,“ říká nový
tiskový mluvčí karlštejnské policie Pavel Zít.
(Viz strana 7) Foto Michaela ŠMERGLOVÁ

V Našich novinách:

* Vánoční dárek: Kalendář na rok 2006

* Ve škole byl multimediální Ježíšek 

* Noví náčelníci dostali vlajku
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Geniální skladatel si podřezal žíly
AUTOR ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ JAN JAKUB RYBA PŮSOBIL NA PODBRDSKU - V MNÍŠKU A V ROŽMITÁLE

Homolu do Hronu! vztekali se rozlícení Slováci
NA SILVESTRA ROKU 1941 BYL GESTAPEM ZATČEN BĚLEČSKÝ RODÁK GENERÁL BEDŘICH HOMOLA

Podbrdsko - Kdo by neznal
půvabnou pastorelu, jež
neodmyslitelně patří k po-
hodě Vánoc. Líbezná Čes-
ká mše vánoční neprozra-
zuje nic o těžkém životě je-
jího tvůrce. Jakub Šimon
Jan Ryba jej vpravdě pro-
trpěl až k tragickému kon-
ci. Zanechal po sobě 20 vá-
nočních mší, na 40 pastorel
či koled - celkem napsal
kolem 1100 kompozic.
V únoru 1784 odcházel Ry-
ba po pětiletém studiu z Pra-
hy, aby nastoupil na učitel-
ské místo v Nepomuku. Otec
starající se o početnou rodi-
nu jej nemohl z učitelského
platu podporovat; Jakub dřel
po celou dobu studií bídu s
nouzí. Učitelování v Nepo-
muku mělo být východis-
kem, jenže vše dopadlo ji-
nak. Místo získal jiný zájem-
ce a mladý Ryba zůstal otci
»na krku«. Nelenošil, dál
studoval,  komponoval, učil
se jazykům. Na čas se uchy-
til jako výpomocný učitel v

Mníšku. Odtud se v roce
1788 dostal jako třiadvaceti-
letý kantor do Rožmitálu.
Začal uplatňovat v konzerva-
tivním prostředí osvícenské
metody výuky a narazil na
odpor. Vyžadovat pravidel-
nou školní docházku, čímž si
proti sobě popudil rodiče,
kteří děti nechávali doma k
výpomocným pracem. Zne-
přátelil si i faráře Zachara.

Třináct potomků
Dne 23. 5. 1788 byl Ryba
jmenován definitivním učite-
lem a nebyl na tom finančně
nejhůř. Avšak když se v ro-
ce 1790 oženil s Annou Lag-
lerovou a postupně měli 13
dětí (naživu zůstalo 7), byl
pohodě konec. Přesto dál
usiloval o velebení rožmitál-
ské školy, psal, komponoval.
Mnohé skladby vydal tis-
kem, jiné kolovaly v opisech
po kostelních kůrech. Patřil
k prvním propagátorům pís-
ní na český text. Uvedl pas-
týřské vytrubování do kos-

telní hudby. Jeho pastorální
Hej, mistře z roku 1796 je
vánoční hrou, jež slučuje
mozartovské prvky s lidový-
mi. Rybovy písně byly oblí-
bené, vztah Rožmitálských k
němu se lepšil. Léta bojů s
lidmi se ale podepsala na je-
ho zdraví. Podléhal depre-
sím, stranil se okolí, nedbal
o sebe. Duševní krize vyústi-
la v tragédii 8. 4. 1815. 
Toho dne nalezl Rybu Anto-
nín Reiss u vísky Voltuše mr-
tvého. Geniální skladatel Jan
Jakub Ryba odešel přímo ze
školy do lesa, aby »podřezá-
ním břitvou životu svému
konec učinil«. Bylo mu 50
let. Byl pochován jako sebe-
vrah za městem na místě sta-
rého morového hřbitova. Po
čtyřiceti letech byly jeho tě-
lesné pozůstatky vykopány a
uloženy na hřbitově ve Sta-
rém Rožmitálu u kostela sv.
Kříže. Na zdejší varhany Ry-
ba hrál Vánoční mši, kterou
se nám i světu zapsal navž-
dy.          Lumír KOTHERA

Běleč - Uprostřed vísky Běleč stojí
skromný památník obětí první a
druhé světové války. Je na něm i
jméno Bedřicha Homoly poprave-
ného 9. ledna 1943 nacisty.
Pomník byl odhalen v létě 1936 za
účasti legionářů z celého okolí. Byl
mezi nimi i tehdejší divizní generál,
bělečský rodák Bedřich Homola. Po-
cházel ze statku, kde nyní pokračo-
vatelé tohoto rodu provozují farmu
Homolka. 
Bedřich vychodil s ostatními běleč-
skými kluky školu v Litni, po které
vystudoval vyšší průmyslovou ško-
lu. Po vypuknutí první světové války
byl nasazen do prvního sledu na rus-
ko-rakouské frontě. Brzy se mu po-
dařilo přeběhnout k Rusům. Po krát-
kém pobytu v zajateckém táboře vs-
toupil do Československých legií.
Zúčastnil se bitvy u Bachmače, jíž
legie zahajovala legendární boj o si-
biřskou magistrálu. Ta se stala po
bolševické revoluci jedinou cestou k
domovu. Z první světové války se
vrátil jako podplukovník a vstoupil
do Československé armády. Po zalo-
žení vojenské akademie v Hranicích
se stal jejím druhým velitelem. Kon-

cem 30. let byl v hodnosti divizního
generála jmenován velitelem VII. ar-
mádního sboru v Banské Bystrici.

Začátkem března 1939 se pokusil za-
mezit roztržení státu okleštěného
mnichovským diktátem. Po gardis-
tických provokacích prosadil vyhlá-

šení stanného práva. Byli zatčeni
představitelé slovenských separatis-
tů, funkcionáři Hlinkovy gardy. Tím-

to zásahem, který slovenští separa-
tisté nazvali »Homolův puč«, zde na
krátkou dobu zavládl klid. Když na-
še vláda po nátlaku v Berlíně kapitu-

lovala, vyhlásili slovenští separatisté
»samostatný slovenský stát«. Gene-
rál Homola byl odvolán a odjel tajně
z Banské Bystrice. Zášť separatistů
vůči němu byla tak veliká, že nad
vjezdem na most v Žilině vyvěsili
transparent s nápisem Homolu do
Hronu. Byl pronásledován, přes hra-
nice přešel pěšky. Provázela ho střel-
ba gardistů. Ti dokonce tvrdili, že ho
zastřelili a byl prohlášen za mrtvého.
To mu umožnilo přechod do ilegali-
ty. Ve spolupráci s dalšími důstojní-
ky vytvořil v Praze odbojovou orga-
nizaci Obrana národa. Žil v ilegalitě
pod jmény Hadač, Houba, Ataman. I
když změnil zevnějšek byl 31. pro-
since 1941 zatčen a uvězněn. V
osudných dnech heydrichiády nad
ním byl vynesen trest smrti. Na čer-
vených plakátech, které byly vyvěše-
ny po celém Protektorátě, stálo jmé-
no generála Homoly na jednom z
předních míst. Byl odvezen do Ně-
mecka a 9. 1. 1943 ve věku padesát
pět let popraven. Jméno tohoto sta-
tečného vojáka a vlastence je vytesá-
no do černého kamene na bělečském
pomníku, který kdysi sám odhaloval.

František ŠEDIVÝ

Jan Jakub Ryba na dobové kresbě.                  Repro ARCHIV

Pomník na návsi v Bělči. Ve výřezu generál Homola. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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»Historické« kalendáře šly na dračku
NA ŘEVNICKÝCH VÁNOČNÍCH TRZÍCH BYLY K MÁNÍ KOŠÍKY, JMELÍ I DOBROTY Z PERNÍKU

Řevnice – Nasát vánoční atmosféru mohli Řev-
ničtí v sobotu 10. prosince na tradičních trzích
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Vánoční setkání začalo u kašny v centru města v
devět hodin ráno. Jen několik minut poté už byly
vyprodány řevnické stolní kalendáře s historický-
mi snímky. Jak potvrdila jejich prodávající, býva-
lá řevnická knihovnice Svatava Krejčová, šly do-
slova »na dračku«. 
„Měla jsem jich jen pár a během několika minut
byly pryč,“ uvedla. „Určitě by stálo za to je přidě-
lat,“ přitakávaly další neúspěšné zájemkyně o ka-
lendář. Kromě nich ovšem byly na trzích k dostá-
ní i další »řevnické« suvenýry. Knížky a pohled-

nice i proutěné zboží od pravého řevnického koší-
káře Petra Hartmanna. Svůj stánek měli zkraje tr-
žiště i místní školáci. 
„Záleží na vás, kolik nám za zboží zaplatíte,“ rea-
govaly školačky na dotaz, kolik stojí ručně vyrá-
běný papír. „Vyzkoušejte i naše cukroví,“ nabáda-
ly holčiny.
Naproti se mohli horkým punčem zahřát dospělí,
byl tu i čaj pro menší návštěvníky. Nechyběly ani

vánoční ozdoby, adventní věnce, jmelí či zdobené
perníčky. 
„Teď mám fofr. Těším se, až po Vánocích ukli-
dím,“ usmívala se perníkářka, která na ochutnání
nabízela své sladké výrobky. 
U stánku stacionáře Náruč mohli zákazníci zakou-
pením ručně šitých zástěr, ubrusů a dalších drob-
ností přispět na fungování sdružení pomáhajícímu
postiženým. Pavla ŠVÉDOVÁ

PRO DÁRKY NA TRH. Nakoupit si stylové dárky na řevnické vánoční trhy dorazila také Marie Šímová
s dcerou. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Třebaňští budou koledovat 
23. 12., »babičky« na Štěpána
Hlásná Třebaň, Dobřichovice - Koledy budou
znít slavnostně osvětlenou hlásnotřebaňskou ná-
vsí 23. prosince. Tři dny nato, na svatého Štěpána
budou spolu s muzikanty koledovat obyvatelé Do-
mova důchodců v Dobřichovicích.
„Den před Štědrým večerem se tradičně sejdou
obyvatelé Hlásné Třebaně pod rozzářeným vá-
nočním stromečkem na návsi, aby si zazpívali ko-
ledy a popřáli si krásné svátky,“ řekla NN radní
Jana Gartová. Vánoční zpívání začne v 18.00. 
„Budou jesličky, budou i zpěvníky a doprovodí
nás muzikanti Třehusku, takže nikdo nemusí mít
obavy, že by některou z koled neuměl,“ uvedla
Gartová. Něco na zahřátí do chladného večera si
musí přinést každý sám. 
Muzikanti Třehusku budou už poněkolikáté za se-
bou o Vánocích vyhrávat i v dobřichovickém Do-
mově důchodců. Skladby narodil se Kristus Pán,
Nesem Vám noviny, Tichá noc a další si »babič-
ky« budou moci zazpívat na Štěpána, tj. 26. pro-
since od 15.00. Nahrávku z Vánočního koledová-
ní bude pořizovat Český rozhlas. (šm, mif)
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V málotřídce byl multimediální Ježíšek
ZADNOTŘEBAŇSKÉ DĚTI SE TĚŠÍ, JAK BUDOU SOUTĚŽIT S INDIÁNY VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH
Zadní Třebaň - Do základní školy
v Zadní Třebani zavítal nedlouho
před Vánocemi zvláštní »Ježíšek«.
Představil se jako obchodní zástupce
firmy z Opavy a prosil, zda by se

mohl setkat s dětmi a představit jim
programy ve svém notebooku. Tako-
vým žádostem vedení školy vyhoví
jen výjimečně. Děti se přece mají ve
škole učit a ne poslouchat reklamy!
Samy děti o tom napsaly: Do naší
třídy přišel pán a na lavici otevřel
malý notebook. Řekl nám, ať si vy-
bereme, ve které třídě a na který
předmět se chceme podívat. Chvíli
jsme se dohadovali a on zatím uka-
zoval programy pro školku, 1. třídu -
ty se jmenovaly například: Můj

první slabikář, Veselá matematika a
pro starší děti měl i Matematiku na
divokém západě nebo Diktáty 1 se
stovkami diktovaných vět pro celý
první stupeň. Všechny programy by-
ly barevné a vypadaly jako oživlé
obrázkové knížky. Obrázky skrývají
mnoho úkolů, provází jimi pejsek
Alík, králík Čéňa nebo indiáni a kov-
bojové. Pán nám pouštěl další a dal-
ší ukázky. Moc se nám to líbilo. Byli
jsme zvědaví, jak se to líbí učitel-
kám, protože takové programy by-

chom rádi měli i v naší moderní po-
čítačové učebně. Pán měl i programy
pro výuku jazyků i některé zábavné
tituly. Program Einstein-junior nám
ani nechtěl pustit. Říkal, že to jsou
dost těžké kvízové otázky pro starší
žáky. Ale přemluvili jsme ho a on se
divil, jak nám šly odpovědi. Podívali
jsme se na paní učitelku a bylo nám
jasné, že některé programy najdeme
brzy ve školních počítačích. Máme z
toho radost a pán s notebookem také.
Jeden program věnoval škole dokon-
ce zdarma - byl to tedy opravdový
multimediální Ježíšek. Už se moc
těšíme, jak se budeme strefovat do
matematických terčů a soutěžit s in-
diány ve vyjmenovaných slovech.  
S využitím dětských prací Petr MUSIL

Děti sledují programy multimediálního »Ježíška«.      Foto Petr MUSIL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Od 17. 12. kino nehraje.

KINO MÍR BEROUN
20. 12. 20.30 MULHOLLAND DRIVE
21. – 23. 12. 18.30 (St 20.30) ŠÍLENÍ
25. 12. – 27. 12. 18.30 (Út 20.00)
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
27. 12. – 28. 12. 17.30 (St 17.30 a
20.00) DOBLBA
29. - 30. 12. 18.30 LOVCI DINOSAURŮ
2. 1. – 3. 1. 18.30 (Út 17.30 a 20.00)
ZLOMENÉ KVĚTINY

KINO MNÍŠEK POD BRDY
7. 1.  18.00 a 20.00 NESVATBOVI  
14. 1. 18.00 a 20.00 DOBLBA (ČR)
CLUB KINO ČERNOŠICE
20. 12. 20.00 MUJ MILÁČEK RÁŽE 6.65
27. 12. 20.00 HRUBEŠ A MAREŠ
JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
3. 1. 20.00 OLIVER TWIST  
6. 1. 20.00 U2 VERTIGO DVD LIVE
10. 1. 20.00 JESKYNĚ  

Kalendáře koupíte
zase až příští rok
Řevnice – Kalendáře s historický-
mi pohlednicemi Řevnic, které u
obyvatel sklidily velký úspěch, se
letos přidělávat nebudou.
Nebývale velký zájem o stolní ka-
lendáře s dobovými snímky Řevnic,
zaznamenala tamní radnice.
„Nechali jsme jich udělat tisíc, stej-
ně jako kalendářů s fotografiemi ze
současnosti,“ řekl starosta města Mi-
roslav Cvanciger. Jak se však ukáza-
lo, tisícovka historických byla nedo-
stačující. „Teď už je ale přidělávat
nebudeme. Lhůta dodání by totiž vy-
šla až na půlku února, což by ztrati-
lo na aktuálnosti,“ uvedl Cvanciger.
Současně ale slíbil, že v příštím roce
nechá radnice vytisknout vyšší počet
podobných kalendářů.                   (pš)

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech
ZÁKLAD RODINY (USA) - dílko
režiséra Thomase Bezuchy je ro-
mantickou komedií, která vypráví o
dvou rodinách, které má sblížit idy-
lický vztah jejich potomků. Jenže
cesta ke zdárnému konci má řadu
oklik, což divákům předvede Diane
Keaton, Sarah Jessica Parker a další.
ELIZABETHTOWN (USA) -
Drew přišel o práci, rozešel se se sk-
vělou přítelkyní, a pak mu sestra za-
volá, že zemřel otec. Cestou do rod-
ného Elizabethtownu se potká s le-
tuškou, která je vtěleným optimis-
mem, a štěstí se objevuje z míst, kde
to nečekáte ani vy - ani Drew. Hrají
O. Bloom, K. Dunst, S. Sarandon, A.
Baldwin. (šm)

Tipy NN
* Vánoční akademie žáků základní
školy Liteň se koná 21. 12. od 17.00
v místním kině. (mif)
* 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)
* Loutkové představení Divadla z
půdy nazvané Vánoce v medvědí
chaloupce začíná 23. 12. od 15.00 v
sále řevnického Zámečku.            (pš)
* Českou mši vánoční můžete sly-
šet 24. 12. od 22.00 v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v Černošicích.
Vystoupí místní i přespolní zpěváci
a hudebníci. Martina ŘEHOŘOVÁ
* Česká mše vánoční J. J. Ryby za-
zní 25. 12. od 15.00 v kostele sv.
Václava v Mníšku pod Brdy.        (pš)
* Pohádky tisíce a jedné noci, pro-
pletené arabskou hudbou kapely Zi-
riab jsou k vidění 28. 12. od 20.30 v
černošickém Club Kině.                (pš)
* Silvestrovská taneční zábava se
koná poslední den roku od 20.00 v
černošickém Club Kině. K tanci a
poslechu bude hrát ve stylu country
rocku a rocku skupina Buffalo bill.
Vstupné je 120 Kč. (pš)
* Velká silvestrovská párty se koná
31. 12.  od 20.00 v berounském Spo-
lečenském domě Plzeňka. Staré pec-
ky bude hrát Dj Petr Vich.             (pš) Club Kino zve na Farní ples

V ČERNOŠICÍCH BUDOU ZNÍT SKLADBY BEATLES I ABBY
Černošice – Farním plesem začí-
nají nový kulturní rok v černošic-
kém Club Kině. V lednu se ovšem
dočkají i milovníci rockových mej-
danů a divadla.
V pořadí již šestý Farní ples se v
Club Kině koná 7. ledna  od 20.00.
O necelý týden později, 13. 1, bude
parket patřit milovníkům populární
hudby Hudební škola Yamaha zde
ten den pořádá koncert toho nejlep-
šího z pop-music. Znít budou písně
Beatles či Abby. Velkolepá hudební
show doplněná velkoplošnou pro-
jekcí a choreografií začíná pro rodi-
če s dětmi v 16.00 hodin. 
Ve stejný den večer od 20.30 se pak
koná rockový mejdan, na kterém vy-
stoupí skupiny Flattus, First Choice
a Preweet.
Bigbeatové písně budou Club Ki-
nem znít i v sobotu 14. ledna. Od

20.30 je bude hrát skupina Pje Na
Piff. Pavla ŠVÉDOVÁ Ludus musicus bude

zpívat v »Národním«
Dobřichovice, Praha – V hlavní
budově Národního musea v Praze
bude o Vánocích zpívat dobřicho-
vický soubor Ludus musicus. 
Na Hod boží vánoční přednese od
18.00  Slavnostní mši Jana Jakuby
Ryby Hej mistře, vstaň bystře.
„Sólisty koncertu jsou Milada Jirg-
lová, Jana Lewitová, Vladimír
Okénko a Michal Krůšek, na varha-
ny bude hrát Kamil Kyzlík,“ sdělil
NN vedoucí souboru František Bě-
hounek, který koncert bude řídít.
Ludus musicus můžete slyšet také
30. 12. a 5. 1.  v Centru historie Pra-
ha XVII. století na Kampě.      (mif)

Řevnice – Věrna tradici
se uplynulou neděli vy-
dala  trojice řevnických
házenkářů na jmelí. Na
zelený symbol Vánoc vy-
rážejí už sedmnáct let.
Trojka Knýbel, Kokeš a
Parkán se na jmelí tento-
krát vypravila o Zlaté ne-
děli. Ve výbavě nesměla
chybět pilka s lanem ani
termoska s čajem.
„Tentokrát foukal opravdu
silný vítr, nahoře byla děs-
ná zima,“ komentoval tra-

diční výpravu Petr Kokeš.
Zatímco Knýbel a Parkán
lezli po stromech, házen-
kářský obránce Kokeš je
zespodu jistil. 
Akci jako vždy zakončili v
hostinci U zrzavého paviá-
na na Halounech. „Tento-
krát byly i vepřové hody a
závěrečná štamprlička,“
dodal Kokeš s tím, že z vý-
pravy za jmelím se domů
vrátili až po setmění. „Za
rok jdeme zase,“ dodal
Kokeš.   Pavla ŠVÉDOVÁ

Házenkáři posedmnácté vyrazili na jmelí
„NAHOŘE BYLA DĚSNÁ ZIMA,“ STĚŽOVAL SI ÚČASTNÍK VÝPRAVY PETR KOKEŠ

Karlštejnští se sešli
na vánoční besídce
Karlštejn – Úspěšný pro obec byl
podle starosty Karlštejna Mirosla-
va Ureše uplynulý rok. Ten Karlš-
tejnští zakončili vánoční besídkou.
„Máme všechny sítě hotovy: kanali-
zaci, plynofikaci i vodovod. Vše je
zkolaudované,“ pochvaluje si Ureš.
Poslední část vodovodu na Krupnou,
má být dodělána na jaře. 
Rok 2005 zakončili Karlštejnští
slavnostně v sokolovně, kde školáci
16. 12. sehráli Vrchlického hru Noc
na Karlštejně. „Následovala diskoté-
ka pro děti se soutěžemi. Každý od
nás dostal balíček se sladkostmi a
vitamíny,“ dodal starosta.             (pš)

Petr Kokeš a Pavel Knýbel (zleva). Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Krásné  prožití  
vánočních svátků  

a šťastný nový rok  
2006 

KOLEDY U ZÁMKU. Na symbolickou cestu 
do Betléma vyrazili Osovští po tradičním 
zpívání u stromečku v zámecké zahradě 
tuto sobotu .                  Foto Radka KOČOVÁ 

vánočních koled.  
Předvánoční zpívání v zahradě osovského 
zámku se letos konalo již potřetí, přišlo na 
něj kolem půl stovky dospělých i dětí z Oso-
va i širokého okolí. Každé z dětí dostalo 
hned na začátku dárek od štědrých sponzo-
rů, kterým patří velký dík.  
Letošní zpívání v zahradě zámku však bylo 
pravděpodobně i posledním, protože od 
příštího roku bude zámek pro veřejnost uza-
vřen a není jisté, zda nový provozovatel bu-
de mít o tyto aktivity místních občanů  
zájem.    
Zpíváním jsme si přivoněli k vánočnímu ča-
su, sborem si zapívali o narození Krista Pá-
na a při koledě Pojďme spolu do Betléma 
jsme se všichni vydali od stromečku za  
andělem směrem k symbolickému Betlému.  
A pak už do tepla svých domovů.  

Radka KOČOVÁ, Josef KOZÁK  

MŠ a ZŠ Osov přeje všem úspěšný nový rok 2006 

Dnešní Vižina má o deset  
občanů více než se psalo 
Vižina - V minulém čísle NN vyšel člá-
nek o vítání občánků na Vižině. Je to 
známka toho, že obyvatel v této malé 
obci přibývá.  
Ovšem  údaj v samém úvodu  nebyl přesný.  Číslo 205 pochází z posledního sčítání,  
v současnosti je  o 10 vyšší, tudíž Vižina má 
215 trvale žijících obyvatel. Obecní zastupi-
telstvo přeje všem krásné prožití Vánoc a 
hodně štěstí a zdraví do nového roku. Děti 
do 15 let se mohou těšit na vánoční ovocný 
balíček.                                                             (jf) 

Tak se stavěl »Klondajk« 
(Dokončení vzpomínek účastníka výstavby 
raketové základny na Brdech) 
„Vojenské stavební útvary byly vyzbrojeny 
stavební technikou zemí RVHP, ale civilní 
stavební podnik vychytrale používal tech-
niku nepřítele, takže na staveništi části »C« 
byla k vidění švédská rypadla Broyt, čer-
padla betonu Putzmeister z NSR a také ob-ří buldozer Caterpillar z USA.  
Na začátku září 1985 byla za účasti minist-
ra obrany gen. Václavíka stavba kolaudo-
vána,  byl také dokončen 15 km dlouhý 
drátěný plot a stavební útvary začaly balit 
kufry. V té době již speciální tahače přivá-
žely »technologické« vybavení objektu. Pro 
mne akce Stožec (Klondajk) skončila  
30. září 1985, když mne vojenský autobus 
odvážel po hřebenové cestě zpět do vytou-
ženého civilu.“  
Celé vzpomínky účastníka výstavby, stejně 
jako články a fotografie z jedné únorové so-
boty roku 2002, kdy byl malé skupině lidí 
umožněn na toto kdysi tak bedlivě střežené 
místo vstup, si můžete přečíst  na brdských 
webových stránkách:  
w w w . b r d y . u n a s . c z / m i s t a /
m_klondajk/m_klondajk_v.htm  

Josef KOZÁK 

Nový rok 2006 
na rozhledně  

Rozhledna na Studeném 
bude mimořádně otevřená 

1. 1. 2006 
od 12 do 15 hodin 

Osov – Před poslední adventní nedělí 
připravil Provas – Naše noviny v za-
hradě osovského zámku tradiční  
»Zpívání u stromečku«. 
V sobotní den 17. prosince sníh lehce pokryl 
krajinu. Pořadatelům osovského vánočního 
odpoledne přišla bílá pokrývka právě vhod. 
Pro všechny, kdo se vypravili na vánoční 
zpívání do parku osovského zámku, byla 
připravena netradiční vánoční fraška. Anděl 
v podání klarinetisty Václava Boliny překva-
pil nejen ponocného Josefa Kozáka, ale vzá-
pětí i souseda Alexandra Klimeše. Jakmile 
oba poznali, že jim přišel zvěstovat narození 
Spasitele, začali organizovat výpravu do 
Betléma.  
Nejdříve pozvali děti z osovské školy a škol-
ky a vzápětí i přítomné muzikanty 
z poberounského Třehusku. Ti všichni se 
pak vystřídali v hraní a zpívání známých  

Anděl vedl děti do Betléma 
ZPÍVÁNÍ SE U ZÁMKU KONALO MOŽNÁ NAPOSLEDY 



Přijďte se podívat na »čertovský tanec« 
 NA BESÍDCE ZAHRAJÍ DDTI POHÁDKU A NEBUDE CHYBDT TRADIČNÍ JARMARK 
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Osov – Jak prožívají adventní čas  
»páťáci« osovské školy a jak se těší na  
Vánoce? 
„Letos jsme jako 5. třída strašili děti ve škol-
ce, ve škole, ale i na obecním úřadě. Dávali 
jsme mikulášskou nadílku pro malé i velké 
děti. Z těch nejmenších se pár dětí bálo,“ 
prozradila Michala Hůlová. „Také se těším 
na Vánoce. Mám už nějaké dárky pro rodi-če, ale i pro sestru. Těším se, až budu mlsat 
cukroví. Sama bych si přála najít pod stro-
mečkem discmana.“ 
Petr Růžička zase vzpomíná na Mikuláše:  
„Učili jsme se po čertovsku. Plnili jsme čer-
tovské úkoly, hráli čertovské obrázky. Po-
tom jsme se převlékli do čertovských obleků 
a vyrazili jsme strašit do školky a pak jsme 
obcházeli třídy.“ 
„Tři dny a tři noci jsem myslila na mikuláš-
skou nadílku,“ vzpomíná Simona Zimová. 
„Zdálo se mi o ní, přemýšlela jsem a pořád 
něco připravovala. Mamka mi koupila stra-
šidelnou masku a vidle, půjčila mi svetr a 
šla jsem strašit. Těším se na Vánoce, proto-

V osovské škole byla letos převaha čertů.                                                                   Foto ARCHIV 
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Čerti nikoho neodnesli  
Vižina – Čertovská výprava s Mikulá-
šem ani letos na své obchůzce nevyne-
chala Vižinu.  
Po setmění všechny malé děti netrpělivě vy-
hlížely obávanou skupinku, ze které šel 
opravdu strach.  Ta chvilka napětí, při níž se 
svíralo srdíčko, třásl hlas a sem tam ukápla 
slzička, stála za to. Čerti neodnesli nikoho  
do pekla, pouze vyhrožovali,  rozdávali kou-
zelné metly a Mikuláš naděloval. „Tentokrát 
to byl kus chlapa a i čerty si dokázal srovnat. 
Byli strašidelní, ale hodní,“ komentovaly   
výpravu malé děti.                                         (jf) 

DEti se tEší na prázdniny a na dárky 
JAK PROŽILY MIKULÁŠE A CO PLÁNUJÍ NA VÁNOCE?   

Školní družina vyjela na 
výlet do muzea betlémů 
Osov – Cílem letošního předvánoční-
ho výletu školní družiny bylo Muze-
um betlémů v Karlštejně. 
Vyrazila tam 8. 12. vlakem. Zaujali nás per-
níkové betlémy, které voněly na dálku.
Velkým konkurentem betlémů byl Králov-
ský betlém. Viděli jsme v něm různé posta-
vy, nejvíce se nám líbila Bílá paní. Někteří  
z nás si užili i trochu strachu v muzeu vos-
kových figurín, když hledali a poznávali růz-
né postavy našich i světových dějin a sou-časnosti. Výlet se moc vydařil. 

 Hana JANDÍKOVÁ, vedoucí ŠD 

 ZÁMEČNICTVÍ HOŠĴÁLEK 
Jan Hošťálek, 267 25 OSOV 41,  

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

Tel: 606 390 949 

že bych chtěla houpačku, jelikož se ráda 
houpu. Těším se i na prázdniny, nebudu 
muset vstávat do školy. Těším se i na besíd-
ku. Hraju Bystrozrakého a bude to legrace.“ 
„Mikulášské nadílky jsem se nezúčastnil, ale 
kamarádi mi říkali, že to bylo prima dopo-
ledne. A tak jsem to prožíval v myšlenkách.
Těším se na vánoční prázdniny, protože by 
měl napadnout sníh a tak si je užiju v plném 
proudu. Vánoce se blíží a tak se těším i na 
dárky. Budu pouštět ořechové lodičky. Ve 
škole bude besídka a jarmark. Hraju v po-
hádce a vyrábím obrázky z hedvábí,“  říká 
Jakub Chvojka. 
Na besídku se těší i Vojta Šmíd: „Vánoce 
nejsou krásné kvůli dárkům, ale i proto, že 
se mají lidé rádi. Prázdniny by se měly vyu-
žít. Odpočinu si, jsem daleko od školy a ne-
musím si nic psát do žákovské. Ve škole se 
připravujeme na besídku, vyrábíme kulisy.
Zkoušíme, ale zatím to říkáme z papíru. Už 
se ale těším, až to bude doopravdy. Na jar-
marku se budou prodávat hezké výrobky, 
teda jestli se dřív nerozbijí.“ 
David Neugebauer vzpomíná na Mikuláše:  
„O Mikuláši jsme se čertovsky učili.
Zapisovali jsme si své hříchy na tabuli hří-

chů a dělali jsme si za ně znamení. Převleče-
ni za čerty jsme ve školce jedli citron a sou-
těžili o nejlepší škleb.“ 
„Těším se na Vánoce, protože máme prázd-
niny. Těším se na dárky, i když jich moc ne-
bude, protože jsem zlobil. Nevadí, hlavně 
bude cukroví, budu mlsat a mlsat,“ plánuje 
Michal Maršálek.       Soňa KOCMANOVÁ 

Vánoční zamyšlení  
Přání klidného prožití vánočních 

svátků a pohodu v duši přeji všem 
slušným lidem a ostatním přeji, 

aby se nad sebou dovedli zamys-
let, protože všechny hmotné 

statky nejsou ničím, pokud není 
zdraví, čisté svědomí  

a klid v duši. 

M. Hrzalová 

Osov, škola – Vánoce jsou už za dveř-
mi, a proto se i naše škola připravuje 
na nejkrásnější svátky v roce. Přípra-
vy jsou v plném proudu. Malujeme, 
lepíme, stříháme, natíráme atd. 
Všichni se připravujeme na tradiční vánoční 
besídku. Můžete se těšit na čertovský tanec,
ukázku řemesel, kouzelný dárek, na pohád-
ku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, koledy i 
básničky. Samozřejmě nebude chybět jar-
mark. Připravujeme rozmanité výrobky z 
keramiky, hedvábí, vosku i z papíru. 
Tímto srdečně zveme rodiče, prarodiče, ale i 
širokou veřejnost,  aby se přišla podívat a 
nakoupit drobné dárečky, které určitě potě-
ší. Předvánoční čas zakončíme ve středu  
21. prosince karnevalem a diskotékou  
K. Moravce.                Soňa KOCMANOVÁ 

Základní škola v Osově 
zve na tradiční 

Vánoční besídku a jarmark 
v úterý 20. 12. 2005 

od 16,30 hodin 
v tělocvičně 

Škola přišla o kotel,  
radnice zajišĵuje nový 
Osov – Havárii kotle ve školní kotelně řeší osovská radnice.  
„Už jsme vybrali nový kotel a bude to dost 
velký zásah do obecního rozpočtu,“ říká sta-
rosta Zdeněk Veverka. Kotel byl zadán do 
výroby a objeví se v Osově kolem 10. ledna. 
„Netopíme naplno a modlíme se, aby nebyly 
velké mrazy,“ dodává Veverka.             (JoK)   
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Obce se opět dusí dýmem z komínů
KVŮLI VYSOKÝM CENÁM PLYNU SE LIDÉ ZNOVU VRACEJÍ K TRADIČNÍM PALIVŮM - DŘEVU A UHLÍ

Poberouní – Třebaže v mnoha obcích v dolním
Poberouní již funguje plynofikace, nad mnoha
se opět vznáší oblaka dýmu. Kvůli vysokým ce-
nám plynu totiž někteří obyvatelé znovu začali
topit uhlím a dřívím.
V Karlštejně byly v rámci plynofikace vybudová-
ny na dvě stovky přípojek. „Skutečně napojeno je
jich ale jen šedesát,“ vypočítává starosta obce Mi-
roslav Ureš. Podle něj zbytek domácností topí uh-
lím nebo dřívím. „Většinou plynem topí jen v pře-
chodném období, kdy ještě není tak třeskutá zima,
aby kvůli chvilce zatápěli,“ míní Ureš. Vždy,
když začne mrznout, objeví se podle něj nad obcí

kouřová clona. „Udělali jsme vše pro to, abychom
měli plyn. Jenže cenová politika je dnes jiná,“ kri-
tizuje zdražování plynu Ureš a ani dál si nebere
servítky: „Nejvíc mě štve, kolik budování plyno-
fikace stálo nejen obce ale i Evropskou unii mili-
ard. Nakonec zjistíte, že to přišlo vniveč a polože-
né roury jsou k ničemu. Mrzí mě to.“
Také v dalších obcích přibylo domácností, které
před plynem opět daly přednost dříví či uhlí.
„Z některých komínů skutečně stoupá nepříjemný
dým, ale není to tak tragické, jak jsme po zdraže-
ní plynu očekávali,“ připouští Vladimír Roztočil
starosta Svinař, pod které spadají i osady Halouny
a Bílý Kámen. Podle odhadu Roztočila dalo plynu
kvůli vysoké ceně vale asi deset procent připoje-
ných obyvatel.
Rovněž první muž Řevnic Miroslav Cvanciger za-

znamenal v poslední době více »čadících« komí-
nů. „Určitě se zdražení plynu u nás projevilo. Ale
přechod na uhlí a dřevo není nijak hromadný jev,“
dodává. Pavla ŠVÉDOVÁ

Voda z vodovodu se teď dá
i pít, tvrdí řevnický starosta
Řevnice - Lepší voda nyní teče v řevnickém vo-
dovodu. Tvrdí to starosta města s tím, že je to
výsledek nákladných investic do vodojemu a
úpravny vod.
Za nejvýznamnější stavbu posledních deseti let,
jež stála na 35 milionů, považuje řevnický staros-
ta Miroslav Cvanciger dokončení úpravny vody,
zabezpečení vrtů u letovského mostu, zprovozně-
ní zdroje v Kejné a úpravnu vodojemu Na Výši-
nách. „Kapacita zadržované vody se zvýšila až
čtyřnásobně. V nárazových odběrech na přelomu
jara a léta kapacita nového vodojemu zájem lidí
pokryje,“ míní Cvanciger. Podle něj se výrazně
zlepšila kvalita vody. „Dá se teď i pít,“ dodal. (pš)

Nejstaršímu z rodu Kozáků
se uvolnilo místo v nebi

Svinaře - „Jsem nejstarší z Kozáků, co kdy v
našem rodě žili,“ říkal svým vnoučatům a pra-

vnoučatům Josef Kozák ze Svinař na oslavě
svých devadesátých narozenin letos v únoru.

Měl tím na mysli předky od poloviny 17. století,
o kterých věděl z rodokmenu. 

Josef Kozák prožil plný život. Zúčastnil se
mobilizace v roce 1938, obsazení republiky

německými vojsky, během války byl nasazen v
Německu, stavěl zákopy v Polsku. Po komunis-

tickém převratu musel odejít do železáren.
Prodělal i několik rodinných tragédií, ale

na život nikdy nezanevřel. „Z pekla mi vzkázali,
že jsem si ho prožil už tady na zemi,“ říkával s
úsměvem. „A v nebi prý není místo, tak musím

ještě počkat, co se mnou provedou.“ 
Místo v nebi se uvolnilo 6. prosince 2005 a já
už nikdy neuslyším jeho pozdrav: „Pozdrav Tě
botka, Josífku.“ Ale nikdy na to nezapomenu. 

Josef KOZÁK, Leč

Diskotéku můžeme zakázat!
vyhrožuje rychtář Karlštejna
Karlštejn – Na vandaly, kteří cestou z diskoté-
ky poškozují objekty, si chce došlápnout karl-
štejnská radnice. Pokud se situace nezlepší, je
připravena diskotéky v obci zakázat.
Diskotéky se v Karlštejně konají každou sobotu v
restauraci U Karla IV. „Po skončení diskotéky ně-
kteří vandalové poškozovali značky, čmárali po
zdech domů,“ komentoval chování uličníků sta-
rosta Karlštejna Miroslav Ureš. „Už jsem si
zvykl, že mi klepou na okno, beru to jako takovou
hru,“ říká Ureš. Ničení majetku si však radnice
nechce nechat líbit. Proto si »na kobereček« po-
zvala majitelku podniku. „Pokud se situace ne-
zlepší, diskotéku buď zakážeme, nebo si vytipuje-
me podezřelé návštěvníky a budeme je hlídat,“
říká Ureš. Rychta požádala o pomoc policii.    (pš)

Okolí znám, místní »týpky« ještě ne
KARLŠTEJNŠTÍ POLICISTÉ MAJÍ NOVÉHO TISKOVÉHO MLUVČÍHO

Lupiče policisté »sundali« 
přímo z odcizených kol
Karlík - Ze tří kradených kol, na nichž odjíž-
děli 12. prosince z místa lupu, »sundali« karl-
štejnší policisté tři zloděje, kteří řádili v Kar-
lickém údolí v osadě Tornádo. 
„Tito výtečníci zde s největší pravděpodobností
vyloupili třináct chat,“ řekl NN tiskový mluvčí
karlštejnských policistů Pavel Zít. Pobertové -
ročníky 54, 63, 73 - ověšeni plynovými bombami,
sekačkami a sekerami se do chat dostávali vesměs
násilím. (šm)

Chmatáky nejvíc zajímaly 
cigarety a erotické čtení
Zadní Třebaň - Cigarety a hlavně erotické ča-
sopisy zmizely v noci ze 14. na 15. 12. z novino-
vého stánku na nádraží v Zadní Třebani. 
„Zloděj se vloupal do stánku násilím - ulomil zá-
mek, odstranil mříž a sebral, co se mu líbilo,“ řekl
NN mluvčí karlštejnských policistů Pavel Zít. Ze
stánku kromě cigaret a časopisů zmizela i přenos-
ná televize a rádio. Svou nezvanou návštěvou způ-
sobil lapka škodu 16 000 korun.
Stánek bude přes zimu zavřený. „Opět otevřeme v
březnu,“ řekl vedoucí Martin Čuba.         (šm, mif)

Vážení spoluobčané, čtenáři NN, redakce NN a
ostatní příznivci naší obce, stejně jako malé děti i
my počítáme, kolikrát se ještě vyspíme a budou tu
Vánoce. Na rozdíl od dětí, které se těší na překva-
pení pod stromečkem, my dospělí rekapitulujeme,
zda máme pro všechny nějaký dárek, zda jsme na

někoho nezapomněli, zda máme dost cukroví, zda
máme dost ostatních pochoutek i pití. Plánujeme,
kdo by k nám mohl přijít a ke komu půjdeme zase
my. Zkrátka, abychom byli na všechno připraveni.
I když jsou poslední dny určitě vysilující – hlavně
pro naše manželky – přesto se všichni těšíme,  až
si těch skutečně svátečních dnů začneme užívat v
rodinném kruhu se svými nejbližšími. 
Proto mi dovolte, abych vám jménem zastupitel-
stva obce Zadní Třebaň i jménem svým popřál vše
nejlepší, rodinnou pohodu, spokojené svátky a do
roku 2006 hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v
profesním životě. A samozřejmě stále dobrou ná-
ladu, s níž se snáze překonávají potíže, které život
přináší. Mějte se moc hezky, příjemnou zábavu s
přáteli a kamarády a v roce 2006 nashledanou.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Karlštejn - Od začátku prosince působí v
Karlštejně na okrsku státní policie nový kapi-
tán. Zástupcem náčelníka zdejších ochránců
pořádku se stal čtyřiatřicetiletý Pavel Zít. 
Zít byl svého času učitelem. „Chvíli jsem byl stře-
doškolský učitel. Mám na vysoké škole vystudo-
vanou matematiku a fyziku,“ říká kapitán s tím, že
ze školství neutekl, ale dostal nabídku, která ho
zaujala. „Působil jsem na Okresním policejním
ředitelství v Berouně, dokonce jsem chvíli plnil
úlohu tiskového mluvčího,“ usmívá se muž, který
prý kraj v podhradí Karlštejna dobře zná. „Jsem z
Králova Dvora, a tady jsem hodně jezdil na kole.
Ale s týpky, s nimiž budu mít co do činění v roli
policisty, se musím teprve seznámit. Zjišťuji, že
jich není málo,“ připouští milovník tenisu, který
neodmítá ani další sporty, jako je fotbal či hokej.

Do skutečného terénu přišel Pavel Zít prvně, a
doufá, že tu vydrží. 
„Rád bych nahradil majora Sýkoru, jenž šel do
důchodu, a byl slušným členem zdejšího týmu.
Budu se snažit mj. prohloubit pozitivní image po-
licie, kterou ale karlštejnští mají. Myslím, že jed-
nání, komunikace a vůbec chování policistů k ve-
řejnosti je důležitá věc. To neznamená, že by ne-
měli být tvrdí a nemít autoritu. Kdepak! Ale kaž-
dý případ chce své, ne vždy je nutné dokazovat
sílu.“ 
Nový zástupce náčelníka se chce co nejdřív se-
známit s karlštejnskými obecními policisty i se
zastupiteli. „Zatím nebylo kdy, ale časem to na-
pravím,“ míní Pavel Zít, za jehož úřadování už se
Karštejnským podařilo chytit při činu tři chatové
zloděje. „Je to zásluha kolegů, ale je příjemné u
toho být. I když v kanceláři,“ tvrdí muž, který pře-
bírá po Ivanu Sýkorovi i funkci tiskového mluvčí-
ho. Michaela ŠMERGLOVÁ

Dle paragrafu
PRO MOBIL ŠEL OKNEM. Do domu v Hody-
ni se 14. 12. vloupal neznámý poberta. Napřed
rozbil okno, a pak dům důkladně prohledal. Uk-
radl mobilní telefon a 2000 korun.               (šm)
ZLODĚJ VYBRAL NÁŘADÍ. Pro elektrické
nářadí uskladněné ve stavební buňce v Dobřicho-
vicích přišel v noci na 10. 12. neznámý zloděj.
Darebák pronikl do místnosti, jež slouží jako šat-
na, a vzal klíče od stavebních buněk. Odcizil pily,
úhlové brusky, příklepové vrtačky a svářecí trafo.
Škoda na odcizených věcech je 55 500, na poško-
zení 3 000 Kč. Protože pachatel vloupání šel za
klíči najisto a firma, jejíž nářadí se ztratilo, je ve
sporu s jinou společností, budou mezi prvními po-
dezřelými osoby, které v domě pracovaly. (vš)

Zloději vykradli dva domy,
v nichž spali jejich majitelé
Černošice – Dva domy vykradl neznámý zlo-
děj v Černošicích. Obě vloupání se odehrála ve
stejnou noc a v domech spali jejich obyvatelé.
Vloupání spojuje i způsob vniknutí do místností –
provrtání plastových oken. Pachatel zná rozlože-
ní koleček, hřídelek a táhel ukrytých v rámech
plastových oken a ví, kde je okno nejzranitelněj-
ší. V noci z 8. na 9. 12. provrtal do okna díru, pro-
strčil jí připravený nástroj pootočil okenní kličku
a okno otevřel. Do domů v ulicích  Domažlická a
Mokropeská pachatelé vloupání vnikli mezi
23.00 a 5.00, kdy všichni spali. V jednom přípa-
dě dokonce spal s majiteli i pes, který tiše pracu-
jící zloděje také nezaregistroval. Z prvního domu
se ztratila taška s 6 000 Kč. V druhém případě
zloděj v kuchyni vzal dva mobily, sportovní obuv
a nevyplněný roční kupon na MHD. Hodnota zde
odcizených věcí činí 10500 korun. (vš) 

Máme pro všechny nějaký dárek?
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Totemy komunisti ničili dynamitem
NOVÝ »TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 2)
Podbrdsko - V minulém čísle Na-
šich novin jsme zahájili nový seri-
ál, v němž vás budeme seznamovat
s »trampskou latinou«. Dnešní díl
je věnován totemům.                 (NN)
Totem, který má původ mezi Indiá-
ny, je vlastně vztyčený kmen s boha-
tým vyřezáváním rozličných symbo-
lů. Není změtí vrypů a zářezů, ale
může být kronikou či pamětní kni-
hou, v níž jsou líčeny slavné událos-
ti či rodokmen. K nám se totemy do-
staly za 1. světové války, kdy vzni-
kaly skautské oddíly a trampské osa-
dy. Zatímco první totemy byly téměř
věrné kopie totemů indiánských, po-
stupem let byla vymyšlena celá tote-
mová symbolika. Správně vyřezaný
totem má svou legendu, která se dá
»číst« (vždy směrem od zdola naho-
ru). Může vyjadřovat myšlenkový
směr, který osada či oddíl vyznává.
Nejčestnější část totemu je na hor-
ním konci, hlavici. Tam bývá umís-
těn symbol osady, či skautská lilie.  
K trempským osadám i skautským
klubovnám totemy vždy patřily a
patří. Byly jejich chloubou a patřilo
jim čestné umístění u táborového
kruhu nebo u křesla vůdce oddílu či
šerifa osady.  Zatímco totemy  skaut-
ské zpravidla vznikaly na letních tá-
borech, trampové vyřezávali svá díla
za dlouhých zimních večerů při svitu
petrolejky a za zvuků kytar. Jedno
však měly společné – stávaly se pos-
vátnými symboly osady či oddílu.
Jako takové byly i trnem v oku každé
totalitě. Nebyla to náhoda,  že právě

před 65 lety - 4.11.1940 - byl poprvé
zrušen Junák (tenkrát gestapem, pak
se dvakrát na zrušení Junáka pode-
psala KSČ). Byly se skautským ma-
jetkem ničeny a páleny. Plamenům
podlehl i památný totemový háj v
Rajnochovicích, na jehož vzniku se
podílelo několik generací skautů. 
Těžké rány  totemům byly zasazeny

po únoru 1948, kdy byl zrušen Junák
a pod tlakem policie zaniklo mnoho
trampských osad. Jejich členové buď
emigrovali, nebo šli sedět. Campy
trampů byly i s totemy vypalovány,
ničeny náklaďáky, nebo likvidovány
pomocí  trhavin. Tuto dobu přežilo
jen pár campů postavených daleko
od vody nebo na nenápadných mís-
tech. V Brdech třeba Zlaté dno, kde
jsou dosud předválečné totemy.  Své
o tehdejší době by mohli vyprávět i
členové kapely Greenhorns, kteří
měli v době »normalizace« svou
osadu-camp v  lesích nad Voznicí. 
Zvláštní kapitolou vztahující se rov-
něž k totemům jsou »dědci«  - vlast-
ně spodobnění  postavy místních po-
věstí či pohádek. V oblastí Krkonoš
není nouze o různé provedení Rýbr-
coulů a Krakonošů, vodáci si potrpě-
li na hastrmany či rusalky. K pod-
brdským dědkům patří duch tamních
lesů Fabián.  (Pokračování) 

Vladimír ROGL

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2006

Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo NN je poslední, jež mají
předplacené. 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 120 Kč.

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

(Řevnice, Fibichova 771), Miloslav FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

Slevy krásných nových kol! 

Indiánské totemy (vlevo) a »dědek«,
neboli dobrý duch brdských lesů Fa-
bián. Kresba Jiří PETRÁČEK

a Jan ČÁKA   
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Tip na poslední dárek
Už máte nakoupeny všechny vánoční dárky? Pokud ne Naše noviny

a VIDEOSTUDIO Miloslav Pátek  Vám nabízejí profesionálně zpracované videokazety, DVD, MC a CD:

Parní vlak na trase Karlštejn - Z. Třebaň  - Lochovice 17/9/05 (VHS, DVD)
* 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, pánové Brůžek a
Bouše, četnická pátračka * Poberounská hudební skupina Třehusk…
* 55 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

Parní vlak na trase Karlštejn - Zadní Třebaň
- Lochovice 18/9/04 (VHS)
* císařpán František Josef I. s doprovodem,* program ve stanicích * hasiči
se stoletou stříkačkou, turisti, vodníci * Třehusk * 30 minut, cena 300 Kč

Benefiční koncert NA HAŠLERA!, LETY 23/10/04 (VHS, DVD)
* záznam benefičního koncertu * Š. Rak  * P. Vítek * J. Rosák * Šlapeto * Kapičky * Klíček
* Notičky * Třehusk... * Karavel * Tango band * A. Shonert * 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

Ten letovskej most - CD a MC kapely Třehusk
* Písničky Ten letovskej most, Na Pankráci, Já jsem sirotek, Nebudem se ženiti, Falešná
kočička, Když jsem šel z hub, Není kapitán jako kapitán, Pětatřicátníci, Nymburskej pivovar,
Třešňové květy…  * S Třehuskem zpívají Pavel Vítek, Jan Rosák, Štěpán Rak a Sbor 
poberounských starostů. * Cena 200 Kč (CD), 120 Kč (MC)

Kazety jsou k dostání či objednání u členů redakční rady Našich novin: Pavly
Švédové (606 150 928), Josefa Kozáka (737 280 177), Josefa Malého (721 343 021),

Viléma Šedivého (257 720 848) a Miloslava Frýdla (257 720 847).
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Noví náčelníci turistů dostali vlajku
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TURISTÉ SE K VÝROČNÍ SCHŮZI SEŠLI NA STATKU V ŽELKOVICÍCH

Želkovice, Zadní Třebaň - Zadnotřebaňský
Klub českých turistů má nového náčelníka. Na
výroční schůzi, jež se konala 10. prosince, se
jím stal Robert Neubauer. 
„Doufám, že to budu dělat dobře, a že turisté bu-
dou spokojeni. Se mnou i s mým zástupcem,“ řekl
Neubauer po svém zvolení na statku v Želkovi-
cích, kde se turisté sešli k výroční schůzi. Zástup-
cem velitele byl zvolen Jan Zavadil. 
„Gratuluji novému vedení a když budou hoši
potřebovat, rád jim poradím nebo pomůžu,“ uvedl
na adresu nových šéfů Pavel Suk, který spolu s
dosavadním zástupcem Jaroslavem Matouškem
na funkci náčelníka rezignoval. Staré vedení daro-
valo nástupcům nově ušitou vlajku klubu. 

Během schůze, na kterou přišli někteří procház-
kou, někteří přijeli autem, si účastníci prohlédli
kroniky KČT, které vede Věra Schneiderová.
V příštích dnech KČT pořádá dvě akce, k nimž se
mohou připojit i další - 26. prosince se koná vá-
noční vycházka a 1. 1. 2006 novoroční špacír k Je-
zírkům a na Halouny. Michaela ŠMERGLOVÁ

Volejbalisté Řevnic prohráli
skoro vše, co prohrát mohli
Řevnice – Starší žáci řevnických volejbalistů
odehráli druhé kolo mistrovské soutěže. Bohu-
žel po sérii zranění a velké nemocnosti hráčů
jsme toto kolo odehráli s družstvem, v němž
většinu tvořili začátečníci. 
Se všemi celky kromě Lužin A jsme sehráli vy-
rovnaná utkání, ale v koncovce jsme propadli.
Všechno jsme prohráli a spadli do 2. skupiny. 
I do dalšího kola přeboru kadetů jsme nastoupili s
částečně oslabeným družstvem. První utkání s Lu-
žinami jsme vyhráli, ve druhém si hráč základní
šestky udělal výron, takže se opakoval scénář ze
soboty. Všechna zbývající utkání jsme odehráli
vyrovnaně, ale ne vítězně. Znamenalo to 5. místo
v kole a průběžně 3. místo. Michaela ŠÁDKOVÁ  
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Házenkáři letošní sezonu
zakončili taneční zábavou
Řevnice – Tradiční zábavou ukončili řevničtí
házenkáři letošní sezonu. „Vydařila se,“ hlásí
jeden z aktivních členů oddílu Petr Holý.
Zábavu uspořádali házenkáři pro členy a přízniv-
ce v sále Lidového domu. K tanci jim vyhrávala
kapela Blue Smoke. „Prodalo se asi devadesát lí-
stků,“ řekl Petr Holý. Nechyběli současní hráči,
zástupci místních lyžařů, někdejší členové oddílu
Tuláci, rybáři. „Bohužel, ze Sokola nepřišel ni-
kdo,“ sdělil Holý. Tradičně nejhojnější účast měly
»zasloužilé« házenkářky. Letošní ročník byl ov-
šem ochuzen o oblíbenou tombolu. „Neměl ji kdo
zorganizovat,“ posteskl si Holý. Letos fandové há-
zené přišli i o vánoční nadílku s basketbalem. (pš)

Reportáž o cestě do Německa redakci zaslal
spolupracovník Našich novin, bývalý zadno-
třebaňský kronikář František ŠEDIVÝ.    (NN)
Brémy mají veliký přístav, loděnice, ocelárny a
rafinerie. Nás však víc zajímá historie a zvláštno-
sti města vůbec. Procházíme centrem. Gotická
Stará radnice, Nová radnice, cechovní dům Schut-
ting, bursa, to vše tvoří jádro starého města. Nej-
starším zachovalým chrámem je kostel P. Marie.
Z měšťanských domů přežil válku pouze Ludvig-
Roselius-Haus, v němž je nyní sbírka středověké-
ho umění. V Brémách jsou ještě tři významná mu-
zea. Ve čtvrti Schnor stojí bývalé řemeslnické do-
mečky. Nás nejvíce zaujala Stará radnice, zdobe-
ná nádhernými řezbářskými prvky. Zde se město
chlubí významnými předky Lindenbergem a Ze-
pelinem. Z horního patra je překrásný pohled do
nádvoří radnice, které se stkví novotou.
Odtud odjíždíme do Bremenhavenu, aby část vý-
pravy přesedla na loď, která je dopraví na Helgo-
land. Zbytek absolvuje prohlídku města, která se
však ukáže neméně zajímavá. Hned za přístavním
molem je malá zoologická zahrada, jakési bludiš-
tě mezi zvířátky a vodními živočichy. Tu k vám
připlouvají lachtani, o pár kroků dál dává puma

najevo, že se jí moc nelíbíte. Pak se párkrát otočí-
te a nemůžete najít cestu ven. Vyhlídka z radaro-
vé věže vám otevře pohled na všechny strany,
zvláště na nábřeží, jehož severní část je určena
zaoceánské plavbě, jižní rybářským lodím. Těžko
zde odoláte bohaté nabídce. Uzené šproty, laciná
a výtečná pochoutka, šly na odbyt. Nedaleko věže
stojí Muzeum plavby, kde si můžete prohlédnout
interiér trojstěžníku i ponorky. 
Kvečeru se vrací naše výprava z Helgolandu. Ten-
to ostrov kdysi tvořil obrannou či strážní »věž«
Hamburku. Sem přijížděli umělci, aby si odpoči-
nuli od hluku měst. Před válkou se zde konaly hu-
dební slavnosti, kterých se zúčastnily nejpředněj-
ší filharmonické orchestry. Za války a ještě po ní
Angličané tuto »pevnost« rozstříleli; nyní je zde
úzký, několik kilometrů dlouhý ostrov, který se
zvolna zaplňuje hotely. Ještě než se odebereme na
nocleh, odjíždíme na okraj města do parku se
Zámkem. Je to vlastně náznak budovy zámku, ce-
lý z vrbového proutí, které se pne do výše jedno-
ho patra. Cestou míjíme selské stavení Marschen-
haus, jež si zachovalo původní ráz. Je kryté doš-
kovou střechou, stěny jsou buď dřevěné či z vrbo-
vého proutí. (Pokračování) František ŠEDIVÝ 

V Brémách je Zámek z proutí
REPORTÁŽ FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO Z CESTY DO NĚMECKA - 7)

NÁČELNÍCI. Nový náčelník zadnotřebaňských turistů Robert Neubauer (vpravo) a jeho zástupce Jan
Zavadil. Foto NN M. FRÝDL

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


