
KDO RYCHLEJI? Jednou z atrakcí Martinského posvícení, jež se uskutečnilo druhou listopadovou so-
botu v Letech, byla soutěž o nejrychlejšího jedlíka posvícenského koláče.  Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Hasiči z auta nemohli dostat
řidiče, museli použít nůžky
Černošice – Vážným zraněním řidiče skončila
nehoda auta na rovince mezi Černošicemi a
Radotínem 2. listopadu.
Na místě zasahovali hasiči z Řevnic a z Prahy.
Auto bylo zdemolováno tak , že k vyproštění řidi-
če museli použít hydraulické nůžky a rozpínák.
Příčiny nehody se vyšetřují. (vš)

K Berounce se chystá Mikuláš
NADÍLKY SE KONAJÍ V ŘEVNICÍCH, LETECH, TŘEBANI, HALOUNECH I KARLŠTEJNĚ

V Divadélku K Jana Rosáka
Mníšečtí ochutnávali víno
Mníšek pod Brdy – Degustaci s názvem Zají-
mavá vína z rýnských oblastí pořádal 11. listo-
padu Klub přátel dobrého vína v mníšeckém
Divadélku K Jana Rosáka.
Bylo představeno 19 vzorků z oblasti Rýna, které
si mohli návštěvníci degustace za zvýhodněnou
cenu také koupit. Klub přátel dobrého vína se
soustřeďuje na tématicky zaměřená setkání a při-
pravuje i veřejné degustace. Do Vánoc se usku-
teční ještě další dvě, jež budou zaměřeny na kva-
litní vína z  Francie. Součástí desatera, jímž se ří-
dí členové klubu, jsou pravidla jako: Dobré víno
pít jen budeš, nepřebereš nadarmo nebo nepodáš
špatného vína bližnímu svému.                          (jdi)

Poberouní – První mikulášské družiny zavítají
do dolního Poberouní už za necelé dva týdny.
V Letech se Mikulášská besídka uskuteční v ne-
děli 3. prosince od 14.00. Akce se bude konat v
obecním sále U Kafků. Kostým Mikuláše obleče
stejně jako vloni starosta obce Jiří Hudeček. Proto
se musí vrátit dříve z Francie, kam míří na ofici-
ální návštěvu představitelé obcí dolního Poberou-

ní. „Kostýmy pro Mikuláše, čerta i anděla už
máme na Barrandově zamluvené,“ řekl Hudeček,
jenž očekává, že dětí do obecního sálu přijde více
než vloni. „Měli jsme připraveno padesát balíčků,
ale nestačilo to. Proto jich letos uděláme více,“
plánuje. O týden později oslaví letovské děti Mi-
kuláše tradičním turnajem ve stolním tenise. Koná
se 10. 12. od 8.00 v sokolovně.
Svinařským a halounským dětem bude Mikuláš
nadělovat na Halounech v hostinci U Zrzavého
paviána rovněž 3. prosince od 14. 30. „Každý, kdo
přijde, dostane dárek,“ uvedla jedna z organizáto-
rek Jana Saneistrová s tím, že děti se budou moci
»vyřádit« a zatancovat si.  
I v Zadní Třebani se Mikulášská besídka koná v
neděli 3. 12. - od 15.00 ve Společenském domě.
Pro děti bude připraven program s hudbou, tan-
cem a soutěžemi, okolo 18.00 přijde Mikuláš s
andělem i čertem a rozdají dětem nadílku. Zájem-
ci mohou balíčky označené jménem dítěte odevz-
dávat při příchodu. Děti v maskách jsou vítány. 
Svatý muž s družinou nevynechá při svých ob-
chůzkách ani Řevnice. Dorazit má v úterý 5. 12. a
s ním i lidová muzika Notičky, jež nadílku orga-
nizuje. Koncert i s následným obdarováváním se
koná od 17 hodin v místním kině.
Děti i dospělí jsou rovněž zvaní na Mikulášskou,
která se bude konat 2. 12. od 15.00 v klubovně
golfového hřiště nad Karlštejnem. Pro děti bude
připraven zábavný program i ukázka výroby vá-
nočních ozdob. Na závěr se bude nadělovat. Účast
je třeba potvrdit do konce listopadu na recepci. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, Lucie PALIČKOVÁ

21. listopadu 2006 - 23 (431) 6 Kč

Nový jízdní řád 

Dráhy přidávají vlaky

ZAČALY HONY. S blížícím se koncem roku na-
stal čas mysliveckých lečí. Řevničtí na svém
prvním honu trefili šest bažantů a jednu lišku.
(Viz strana 5) Foto Bořek BULÍČEK 

Řevničtí záchranáři ošetřili
pět desítek fanynek SuperStar
Řevnice, Praha - Podpisová akce deseti finalis-
tů 3. řady SuperStar se konala minulý týden v
pražských Letňanech. Na dva tisíce fanoušků
dohlížela řevnická záchranka. 
Během více než dvouhodinové akce záchranáři
ošetřili 46 lidí, převážně mladých fanynek.
„Bylo tam velké horko a tlačenice, takže to něk-
teří nezvládli a zkolabovali. Dávali jsme jim pít a
polévali je vodou,“ řekl šéf záchranky Bořek Bu-
líček. Jejich stav nebyl tak vážný, aby museli být
převezeni do nemocnice. (lup) 
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Zadní Třebaň - Bazar oblečení a
hraček se uskutečnil předminulou
neděli ve Společenském domě v
Zadní Třebani. Kromě něj bylo ta-
ké připraveno výtvarné tvoření
pro děti a pohádka v podání lout-
kového divadla. 
Během odpoledne se v prostorách
zadnotřebaňského kulturáku vystří-
dalo kolem třiceti lidí. Na výběr měli
úplně nové zboží, levné bazarové
věci a také velké množství oděvů a
hraček za jednu korunu. Nejvíce šlo
na odbyt dětské oblečení. 
Zájemci se mohli rovněž dozvědět
něco o záchranné stanici ježků ve

Všeradicích, někteří z nich nákupem
předmětů pomohli na ježky přispět. I
díky nim může být do Všeradic vě-
nováno 500 korun. 
Bazar se líbil nejen dospělým, ale i
dětem, které si vyráběly nejrůznější
věci z přírodních materiálů a viděly
loutkovou pohádku o vodníkovi s
čertem. Lucie PALIČKOVÁ

Řevnice – Taneční kursy, které se konají v
řevnickém Lidovém domě, navštěvuje de-
set tanečních párů. I když organizátor
očekával větší účast, rád by kursy v příš-
tím roce zopakoval.
„V tanečních se schází každou neděli deset
párů. Jenom z Notiček tam chodí pět taneč-
níků,“ uvedla vedoucí Notiček a maminka
jedné z účastnic kursu Lenka Kolářová. S ve-
dením hodin je velmi spokojená. „Je tam mi-
lá atmosféra, navíc je příjemné, že je to v
místě bydliště,“ pochvaluje si.
Taneční mistr František Mochán připouští,
že s dosavadní účastní příliš spokojen není. 
„Ale počítal jsem s tím. Beru to z toho pohle-
du, že se kursy teprve zavádí, nejsou ještě
příliš v povědomí lidí, kteří dosud museli ně-

kam do tanečních dojíždět. Pokud si to lidé
mezi sebou řeknou, mohlo by příští rok cho-
dit více žáků,“ říká Mochán. Nedomnívá se,
že by Řevnice na takové taneční byly příliš
malé. „Vždyť sousedí s Dobřichovicemi, Le-
ty a Zadní Třebaní, a to už je dost velká ob-
last,“ tvrdí. Souhlasí s Kolářovou, že nálada
na sále »Liďáku« je velice příjemná. I proto
by rád kursy následující rok zopakoval.
„Pokud tabeční budou, tak děti z Notiček
nejspíš budou pokračovat,“ plánuje Lenka
Kolářová, která i s ostatními maminkami ob-
čas de potřeby zaskakuje za nepřítomné nác-
tileté tanečnice.
Záverečná hodina se uskuteční 10. prosince,
kdy bude kromě klasických tanců k vidění i
vystoupení Notiček.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Poberouní – Byli u toho, když se před 17 lety
rodilo »nové« Československo. Jeden z nich po-
máhal přímo v centru dění v pražském Melant-
richu, druhý zakládal občanské fórum v Par-
dubicích a objížděl východočeská města. Nyní
oba žijí v dolním Poberouní: Někdejší politický
vězeň a bývalý kronikář ze Zadní Třebaně
František Šedivý a bývalý poslanec České ná-
rodní rady, herec Vladimír Čech.
Události 17. listopadu 1989 i dní po něm má Fran-
tišek Šedivý v živé paměti. „Sedmnáctého byl pá-
tek a já se navečer vracel z lesa. Vtom jsem uviděl
polární záři nad Kladnem. Ta se vždycky objevo-
vala, když se něco stalo. Hned jsem si vzpomněl,
že je v Praze demonstrace,“ vybavuje si František
Šedivý. V té době pracoval jako ekonom v Melan-
trichu. Právě tam se pak každý den setkával s Vác-
lavem Havlem. „Kouřil jednu cigaretu za druhou,

pořád pil kafe. Varoval jsem ho, že si zadělává na
problémy,“ vzpomíná Šedivý. Přiznává, že událos-
ti na něj velmi zapůsobily. „Když jsem viděl stou-
pat nad náměstím československou vlajku, neudr-
žel jsem se,“ přiznává muž, který kvůli komunis-
tům strávil dvanáct let v lágru. Nyní pracuje jako
místopředseda Konfederace politických vězňů. 
Také herci a moderátorovi Vladimíru Čechovi,
jenž žije v Klínci, změnila »revoluce« život. Z
tehdejšího člena Východočeského divadla se přes
noc stal zakládající člen OF a později i poslanec
České národní rady.
„Ty události si vybavuji přesně. Když jsme se do-
zvěděli, co se děje v Praze, povolalo nás vedení
pardubického divadla a oznámili nám, že jdeme
do stávky. Samozřejmě jsme souhlasili,“ popisuje
Čech. Ve dne v noci objížděl besedy, moderoval
mítinky na náměstích. Jako nejviditelnější osobu

jej OF dokonce nominovala na post poslance. „I
když jsem byl až na šestnáctém místě, byl jsem
zvolen. Zvažoval jsem co dál. Nechtěl jsem jako
ostatní umělci před zodpovědností couvnout,“
tvrdí. A tak na dva roky opustil prkna znamenají-
cí svět a věnoval se politice. Připouští, že z udá-
lostí před sedmnácti lety je rozčarován.
„Nebylo to tak vznešené, jak se prezentuje. Zpět-
ně si myslím, že změnám předcházela domluva na
vyšší úrovni a že to vše bylo předjednáno. Vždyť
studenti a umělci nebyli tak velká síla, se kterou
by si straníci nedokázali poradit,“ míní.
V současnosti je Vladimír Čech členem Měst-
ských divadel pražských. Na politiku ale nezane-
vřel - vrhl se do té komunální. Za sdružení nezá-
vislých kandidoval v Klínci, kde nyní žije. „Je to
větší dřina a zodpovědnost než ve velké politice,“
tvrdí. Pavla ŠVÉDOVÁ

Černošická mateřinka
získala novou třídu
Černošice - Netradičně, až na
konci října, otevřela místostarost-
ka Černošic Helena Langšádlová
novou samostatnou třídu v největ-
ší ze tří místních mateřských škol. 
Třída s kapacitou osmadvacet dětí
se sociálním zařízením a šatnou
kompletně vybavená novým nábyt-
kem, hračkami a didaktickými po-
můckami vznikla rekonstrukcí části
hospodářského pavilonu. Současně
byla zrekonstruována a vybavena
novým gastrozařízením stávající
školní kuchyně.
Město vybudováním nové třídy za-
reagovalo na fakt, že budova jedné
ze zbývajících mateřských škol byla
vrácena v restituci a připravilo se
tak na případnou nutnost umístit dě-
ti jinam. V restituované budově se
podařilo zajistit výuku nejméně do
konce školního roku a kapacitu nové
třídy tak mohli využít dosud neu-
spokojení žadatelé o umístění dětí
do školky. Stanislav JANOVSKÝ

Letovští v prosinci
otevřou knihovnu

Lety – Poslední úpravy čekají v
těchto dnech novou knihovnu,
která má být v prosinci otevřena
v Letech.
„Teď sháníme už jen dveře a zábra-
dlí. Jinak je vše hotové,“ uvedl le-
tovský starosta Jiří Hudeček s tím,
že obec plánuje slavnostní zahájení
na první polovinu prosince.
Práce pokračují i na stavbě nové
mateřské školy v Letech. Původní
mateřinka musela být zbourána po
povodních v roce 2002. „Práce běží
naplno. Už je zašalovaný strop, zač-
ne se betonovat. Počasí nám zatím
přeje, takže chceme do opravdové
zimy stihnout co nejvíce prací,“ do-
dal Hudeček. (pš)

Třebaňský bazárek pomohl ježkům
DOSPĚLÍ MOHLI NAKUPOVAT OBLEČENÍ I HRAČKY, PRO DĚTI BYLO PŘIPRAVENO VÝTVARNÉ TVOŘENÍ A DIVADLO

Na bazaru, který se konal v Zadní Třebani, byl největší zájem o dětské oble-
čení.          Foto NN M. FRÝDL

Do tanečních chodí deset párů
ORGANIZÁTOR ČEKAL VĚTŠÍ ÚČAST, ALE KURSY ZOPAKUJE

17. listopad změnil život bývalému vězni i herci
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ I VLADIMÍR ČECH MAJÍ »SAMETOVOU REVOLUCI«, JEŽ SE ODEHRÁLA PŘED 17 LETY, V ŽIVÉ PAMĚTI

Mníšečtí vybírají stromy, jež budou
vysázeny na hlavním náměstí
Mníšek pod Brdy – Setkání pod kaštany se druhou so-
botu v listopadu konalo na mníšeckém náměstí F. X.
Svobody. Od 10.00 do 14.00 si lidé ve stanu mohli pro-
hlédnout různé varianty výsadeb a seznam možných
dřevin, které lze použít pro výsadbu na náměstí. 
Jírovce – kaštany na náměstí jsou vzhledem ke svému stáří
a zdravotnímu stavu již nebezpečné a ohrožují okolí. V roce
1992 byl vypsán dendrologický posudek, který konstatoval,
že jírovce maďaly – tzv. koňské kaštany začínají být nebez-
pečné. Setkání pod kaštany bylo prvním z mnoha, jež mají
lidem vysvětlit skutečný stav těchto stromů a čím by bylo
možné je nahradit tak, aby vzniklo pěkné prostředí s kvalit-
ní výsadbou. Lidé, kteří do stanu přišli, většinou hlasovali
pro jírovce červené, jež jsou menšího vzrůstu a také jsou
méně náchylné k nemoci tohoto druhu stromů – klíněnce.
Další možností je výsadba lísek tureckých či lip. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR. Jana DIGRINOVÁ

Radnice dala opravit svatého Isidora i Jana
Svinaře – Místo zvané u Isidora nedaleko Haloun, které dostalo jméno
podle tamní sochy svatého, už nehyzdí rozpadlá památka. Radnice ji
nechala opravit.
Mnoho let chátrala socha svatého Isidora na křižovatce u Haloun. Před
dvěma týdny tu byla osazena opravená socha. 
„Práce jsme zadali restaurátorské firmě z Prahy. Kromě Isodora je opravený
i svatý Jan. Teď se rekonstruuje ještě kaplička nad Svinařemi,“ uvedl staros-
ta obce Vladimír Roztočil. Kaplička dostává novou omítku i střechu, nově k
ní budou vybudovány schody. „Vše hradíme z peněz, jež jsme získali v
rámci programu obnovy venkova,“ dodal. (pš)
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Svatý Martin na náves sníh nepřivezl
I KDYŽ LETOVSKÉMU POSVÍCENÍ POČASÍ LETOS NEPŘÁLO, STOVKY DIVÁKŮ SE BAVILY SKVĚLE 

Lety – Letos poprvé na Martinské
posvícení v Letech dorazil i svatý
Martin na bílém koni s družinou.
Sníh ale nepřinesl. Naopak. Letov-
ským posvícení zmoklo. Přesto se
na něm stovky lidí skvěle bavily.
Patnáct dobrovolníků zabijačkové
pochoutky připravovalo už v pátek
10. 11. „Oproti loňsku jsme udělali
zase víc jitrnic i jelit,“ chlubil se sta-
rosta Jiří Hudeček. Nabídka byla úc-
tyhodná: 1 600 jitrnic, 700 jelit, tla-
čenky, zabijačková polévka, guláš...
O to vše byl v den posvícení - v so-
botu 11. 11. - velký zájem. Kromě
zabijačkových pochoutek, zdobe-
ných perníků a posvícenských kolá-
čů bylo k dostání i pitivo na zahřátí.
Od svařeného vína, přes horkou me-

dovinu a speciální mok zvaný žiha-
dlo až po Svatomartinské víno.
I když se obloha stále mračila a ob-
čas i sprchlo, návštěvníci se při pro-
gramu, který připravily Naše noviny,
skvěle bavili. Ať už u staropražských
písniček kapely Třehusk, při vystou-
pení kejklíře Petra Theimera či u
soubojů šermířů černošické skupiny
Alotrium. Velký zájem vzbudila i
soutěž v pojídání koláčů. Nejprve
změřili síly ti nejmenší. A protože se
jich přihlásilo hodně, byli rozděleni
do dvou skupin. Zatímco zadnotře-
baňský borec, tříletý Vojta Palička
flegmaticky okusoval tvarohový ko-
láč, jeho starší soupeřka se do povi-
dlového výrobku vrhla s takovou
vervou, že valná část skončila na její
zimní bundě, další na zemi. 
Pak se na návsi za zvuků fanfár obje-
vil Martin na bílém koni v doprovo-
du své družiny.  Sníh ale nepřivezli.
Naopak se soumrakem začal foukat
silný vítr, který s sebou bral i pří-
střešky, a po něm se spustil déšť. Ani
ten ale neodradil dospělé od koláčo-
vého klání. Prvenství obhájil loňský
vítěz, cyklista Bob z Radotína.
Na návsi byl také vyhlášen laureát
Ceny Našich novin 2006 a vítězové
dětské výtvarné soutěže. Ocenil je
člověk nejpovolanější – místní malíř
Tomáš Bím. Cena putuje i nejstarší
účastnici – Janě Kolářové ze Řevnic.
Tečku za posvícením na návsi uděla-
la kapela Vlak na Dobříš a v sále u
Kafků tancovačka. Za zvuků de-
chovky i pop music kapely Optimic,
se stovka přítomných bavila přes
půlnoc.              PAVLA ŠVÉDOVÁ

PŘIJEL I MARTIN. Jedním z vrcholů letovského posvícení byl příjezd Mar-
tina na bílém koni. Sníh ale nepřivezl. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Na Mostovém plese
zahraje Laura i s tygry
Dobřichovice - Tradiční Mostový
ples chystají na 25. listopad v Do-
břichovicích. Koná se jako oslava
dokončení výstavby nového mos-
tu přes Berounku vždy poslední
listopadovou sobotu.
V hale dobřichovického Sokola
bude letos k tanci a poslechu vyhrá-
vat hned několik skupin: swingový
orchestr Zatrestband, The Fireballs,
na své si přijdou i milovníci hip-ho-
pu. Vrcholem večera bude vystou-
pení kapely Laura a její tygři.
Vstupné na ples je 200 Kč, lístky je
možné koupit na obecním úřadě.
Jedním z doporučených módních
doplňků je klobouk. (pš)

Lety - Nositelkou Ceny Našich novin - Ceny
Arnošta Tučka za rok 2006 se za práci pro
»svoji« obec i Sokol, za organizování kulturní-
ho života, za snahu o sblížení obcí stala Ilona
GARTOVÁ z Hlásné Třebaně. O své pocity se
bezprostředně poté, co ocenění na letovském
posvícení převzala, podělila s čtenáři NN. 
Čekala jste, že Cenu dostanete právě vy? 
Jsem z toho hodně překvapená. Myslím si totiž, že
jsou kolem lidé, kteří dělají mnohem víc než já. 
A co práce pro Hlásnou Třebaň, pro Sokol, spo-
lupráce na akcích Našich novin? To je nic?
Tak samozřejmě, ano... Ale na druhou stranu:
kdybych to nechtěla dělat a nebavilo mě to, dělat
to nebudu.  
Jaký vliv bude mít Cena na Vaši další činnost?
Začnete dělat víc? 
Ani víc ani míň. Myslím, že akce v Hlásné Třeba-
ni se dobře rozběhly a začínají mít tradici. A když
potřebují pomoci ostatní, pokud to zvládnu, jdu
také. Ale teď nám do rodiny přibyl vnouček, a tak
se chci věnovat i rodině. 
Co Hlásnotřebaňští plánují na příští rok? 
Hlavně tradiční Máje a Slavnosti trubačů. A chtě-
li bychom vymyslet i něco dalšího. Teď se vymě-

nila část zastupitelstva, třeba přijdou s nějakým
novým nápadem. Organizačně to zvládnu, ale ná-
pady jsou třeba čerstvé. 
Máte přece zázemí - mladých je v Hlásné Třeba-
ni dost. Od nich by mohly přijít nové náměty. 
Určitě. A také máme spolek žen, říkáme si »holky
v rozpuku«. Na Máje jsme připravily taneček a
podařilo se nám tak nějak stmelit. Chodíme spolu
cvičit, za kulturou a všechny nás to baví. Rozhod-
la jsem se, že všechny tyhle ženy pozvu na večeři
a společně na příští rok určitě něco vymyslíme. 
Tak ať se daří a těšíme se na další spolupráci,
třeba při jízdě masopustního vlaku 17. 2. 2007... 
Stoprocentně přijdu a velmi ráda.   Josef KOZÁK 

Cenu Našich novin dostala »holka v rozpuku«
„NEČEKALA JSEM TO, ALE MÁM RADOST,“ SMÁLA SE OCENĚNÁ ILONA GARTOVÁ Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ

LAUREÁTKA. Držitelka Ceny Našich novin 2006 Ilona Gartová. Vlevo Jiří Vitouš, který byl podobně
oceněn před dvěma roky, vpravo jeden z letošních kandidátů Petr Holý.            Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Bude Nova SuperStar točit v Mníšku?
DĚTSKOU PĚVECKOU SOUTĚŽ BRDSKÝ KOS VYHRÁLA ANNAMÁRIA D’ ALMEIDA S PÍSNÍ SHOW ME HEAVEN

Mníšek pod Brdy – Sedmý ročník
pěvecké soutěže  pro děti a mládež
s názvem Brdský kos se konal 11.
listopadu v Mníšku pod Brdy.
Letos soutěž začala netradičně, po-
hádkou O začínajícím hip-hopákovi.
Toho si s gustem zahrál moderátor
soutěže Miroslav Salcman. Pak se
mikrofonu chopily děti z nejmladší
kategorie. Porota, v níž zasedli člen
Pražského filharmonického sboru
Michael Havlíček, zpěvačka Sylva
Krobová a učitelka klavíru Jaroslava
Křížová, vyhodnotila jako nejlepšího
Mikuláše Svobodu s písničkou Vy-
letěla holubička. Druhý skončil Mar-
tin Hajný a třetí Veronika Mašková.
V kategorii do 13 let získala nejvyš-
ší ocenění Michaela Volfová, která
nás zavedla do amerických prérií s

písní Ho ho Watanaj. Druhá skončila
Julie Svobodová s písničkou Pátá,
třetí Růžena Mašková s písní Kou-

lelo se, koulelo. Největší zážitky při-
nesla kategorie do 18 let. Překvapila
hned první soutěžící Kristýna Kali-

nová, která zazpívala italsky a bez
doprovodu barokní árii Ariettu. Skli-
dila velkou pochvalu poroty a v ko-
nečném součtu skončila na druhém
místě. Předstihla ji Annamária d’Al-
meida – Any, jež si s písní Show me
heaven získala srdce porotců i divá-
ků. Třetí skončila Petra Jalovcová s
pohádkovou písničkou Saxana. Mo-
derátor zhodnotil výkony této kate-
gorie slovy: „Zážitek jako na kon-
certě. Zavoláme do Novy, aby natá-
čeli SuperStar v Mníšku.“
Vítězové soutěže získali krásné ceny,
mezi které patří také dar zámku v
Mníšku – Noční prohlídky, jež se us-
kuteční 9. 12.      Jana DIGRINOVÁ

O soutěž Brdský kos byl v Mníšku velký zájem.       Foto Jana DIGRINOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
25. 11. 18.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ
ZÁRUKY

KINO MÍR BEROUN
19. 11. – 22. 11. 18.30 (Ne 20.00, Út
17.30) LET Č.93
21. 11. 20.00 HAVANA BLUES
23. 11. – 26. 11. 15.30 LOVECKÁ
SEZÓNA
23. 11. – 26. 11. 17.30 (So-Ne 20.00)
ILUSIONISTA
23. 11. – 26. 11. 20.00 (So-Ne 17.30)
HADI V LETADLE
27. 11. – 30. 11. 17.30 ASTERIX A
VIKINGOVÉ
27. 11. – 29. 11. 20.00 SKRYTÁ IDENTITA
30. 11. – 1. 12. 20.00 ČAS
1. 12. – 6. 12. (čas neuveden) RO(C)K
PODVRAŤÁKŮ

KINO MNÍŠEK POD BRDY
25. 11. 19.00  BÍLÁ MASAJKA    

CLUB KINO ČERNOŠICE
21. 11. 20.00 PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
26. 11. 16.00 DIVOČINA
28. 11. 20.00 KRÁSKA V NESNÁZÍCH

Dobřichovičtí senioři
slyšeli tamburaše
Dobřichovice - Pražští tamburaši
vystoupili 15. listopadu v dobřicho-
vickém Domově důchodců.
Originální orchestr, který hrál v
Dobřichovicích letos podruhé, je
složen z drnkacích nástrojů a má v
Čechách dlouhou tradici. O tu se po-
starali naši dědové, kteří jako vojáci
rakousko-uherské armády sloužili
na počátku 20. století v zemích býva-
lé Jugoslávie. Odtud přivezli domů
hudební nástroje: brače, bugarie, gi-
zarie aj. a zakládali u nás tamburaš-
ské soubory. 
Do této doby se datuje také vznik
souboru Pražští tamburaši, který
hraje písně lidových autorů i popu-
lární skladby. S tímto repertoárem 4
muzikanti a 3 zpěváci potěšili a roze-
zpívali téměř všechny obyvatele dob-
řichovického domova důchodců.

Martina KÁLALOVÁ

Liteňskými ulicemi
pochodovala strašidla
Liteň - Duchové, strašidla a všelija-
ká  čarodějná sebranka se sešla 3.
listopadu v liteňské školce.
Děti se svými rodiči se proměnily v
strašidelné bytosti, zatančily si  na
diskotéce pár tanečků a vyrazily do
ulic. Účastníci průvodu byli vybave-
ni lampiony a vydlabanými dýněmi.
Po návratu  si děti prošly v zahradě
školky trasu, na jejímž konci je čekal
poklad – sladkosti a strašidýlka.
Jaké bylo vstupné? Vlastnoručně vy-
robené strašidlo z přírodních materi-
álů. Jsou vystavena ve školce.

Terezie ŠINDLEROVÁ,
3. třída ZŠ Liteň

Tipy NN
* Výtvarná dílna se uskuteční 25.
11. od 14.00 v Kulturním středisku v
Mníšku pod Brdy. Zaměřená bude
na výrobu netradičních vánočních
ozdob z korálků a drátků. Přihlásit se
můžete na tel.: 728 010 682.       (jdi)
* Trhy s vánočním zbožím začnou
25. 11. od 10.00 v Dobřichovicích.
Ve 13.30 se představí loutkové diva-
dlo s pohádkou pro děti Čert a Káča,
v 15.00 přijde na řadu kouzelník.
Představí se také pražská mobilní
zvonkohra - od 16.30 a 17.15. V
17.15  bude spuštěn ohňostroj.    (pš)
* Adventní koncert mužské vokální
skupiny Polyphonion, jejímž umě-
leckým vedoucím je Igor Angelov,
se koná 3. 12. od 16.30 v kostele sv.
Václava v Mníšku pod Brdy.       (jdi)
*  Tradiční vánoční výstava bude
zahájena 9. 12. v zámku v Mníšku
pod Brdy. Potrvá do 16.12. (jdi)
* Šachový turnaj Mníšecká rošáda
se koná 10. 12. v MěKS Mníšek pod
Brdy. Přihlášky posílejte do 30. 11.
prostřednictvím SMS na číslo 774
968 789 nebo na e-mail oaza.mni-
sek@seznam.cz.                            (jdi)

V Zámečku budou
vystaveny panenky
Řevnice - Výstava panenek a ko-
čárků 19. a 20. století bude k vidě-
ní od 2. do 10. prosince v řevnic-
kém Zámečku. 
Zájemci si mohou prohlédnout při-
bližně stovku starých porceláno-
vých panenek Ivany Zrostlíkové. 
Na vernisáži, která se koná v sobotu
2. prosince od 16 hodin, zatančí dět-
ský folklorní soubor Klíček. 
Otevřeno bude každý den od 10 do
17 hodin. (lup)

Náruč chystá adventní akce
SVÁTEČNÍ TRHY SE KONAJÍ V KARLŠTEJNĚ I ČERNOŠICÍCH

Notičky si zahrají na Hradě
ŘEVNICKÉ DĚTI VYSTOUPÍ SE ZNÁMÝM HRADIŠŤANEM

Dobřichovice, Karlštejn, Černoši-
ce - Adventní jarmarky, předvá-
noční výstavy a setkání chystá Ob-
čanské sdružení Dobřichovická
Náruč. 
Na 2. prosince chystá Náruč spolu s
návrhářkou Blankou Hovorkovou
Andělské odpoledne. Konat se bude
od 14.00 v Galerii Královny Elišky v
Karlštejně. Jeho součástí bude verni-
sáž vánoční výstavy i výtvarná dílna,
kde si každý návštěvník bude moci
vyrobit andělíčka z krajkového papí-

ru. Druhého perníkového dostane ja-
ko dárek. Výstava bude pojata jako
přátelské setkání příznivců a přátel
sdružení Náruč, vítáni budou i
náhodní kolemjdoucí, kteří si zde
budou moci prohlédnout či zakoupit
drobné dárky.
Týden nato, 9. prosince, se bude
konat již pátý charitativní prodej ko-
láčů pro Náruč v Řevnicích. Zakou-
píte-li si koláč, podpoříte dobrou věc
a navíc získáte malý dárek. S koláči
se bude prodávat i horký punč a milé
drobnosti pro potěšení.
Poslední předvánoční akcí, které se
Náruč účastní, jsou dětské vánoční
trhy v dobřichovickém zámečku 16.
prosince. 
Stejný den, v sobotu 16. 12., pořáda-
jí Vánoční trhy i Černošice. Konat se
budou ve zdejší Karlštejnské ulici,
která proto bude uzavřena pro veške-
rou dopravu. Černošická radnice vy-
zývá výtvarníky a umělce, kteří by
se rádi na trzích svými díly prezen-
tovali, aby se do 12. 12. přihlásili  na
tel. číslo 251 641 116 nebo 602 200
817. Helena PELIKÁNOVÁ 

Pavel BLAŽENÍN

Řevnice – Se známou cimbálovkou
Hradišťan si zkraje prosince na
Pražském hradě zahraje řevnická
dětská muzika Notičky.
„Umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří
Pavlica nám řekl, že by s námi rád
spolupracoval. Ale protože teď mají
hodně hraní, sejdeme se někdy v
lednu,“ říká vedoucí Notiček Lenka
Kolářová.
Nezávisle na jejich jednání řevnický
soubor oslovila agentura, která při-
pravuje program pro Korejce.
„Během něj máme 2. 12. ve Španěl-
ském sále vystoupit právě s Hradiš-
ťanem,“ uvedla Kolářová. Dodala, že
malí muzikanti ze Řevnic se na kon-
cert těší. „Je to pro nás pocta, ale ne-

bojíme se. Nejprve budeme mít de-
set minut sami, pak s Hradišťanem
zahrajeme jednu vánoční koledu. Ja-
ká to bude, ještě nevíme.“
Notičky mají před Vánocemi napil-
no. „Nacvičujeme vánoční program,
se kterým budeme vystupovat v Pra-
ze, Plzni i Řevnicích,“ řekla Kolářo-
vá s tím, že naplánováno mají deset
koncertů. 
Muzikantům ze Řevnic se podařilo
získat od řevnické radnice pronájem
sklepení zdejšího Zámečku. „Pode-
psala to ještě minulá rada. Rádi by-
chom si ve sklepě udělali zkušebnu,
ale ještě tam bude mnoho práce,“
uvedla vedoucí souboru. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Kinem zaduní rock
Černošice - Hned tři koncerty se
tento týden konají v černošickém
Club Kině. Na své si přijdou pře-
devším fanoušci rockové hudby. 
Ve čtvrtek 23. 11. zazní od 20.00 to
nejlepší z bluesové a rockové klasi-
ky v pořadu Blues a rock do víken-
du krok. Den nato se zde od 20.30
koná rockový koncert v podání Flat-
tus, First Choice.  V sobotu 25. 11.
od 20.30 zahraje v kině radotínská
kapela A dyk je to jedno.            (lup)

Trhy připravují také
Řevničtí a Mníšečtí
Řevnice, Mníšek - Vánoční trhy s
výrobky chráněných dílen se us-
kuteční na řevnickém náměstí 9.
prosince od 9 hodin.    
Stejný den a  také od 9.00 se Vánoč-
ní trhy konají na náměstí v Mníšku
pod Brdy. Jejich součástí je i tradič-
ní dětský Knoflíkový trh.
Odpoledne se na zámku koná pro-
gram s názvem Vánoční čas. Od
14.30 sehrají řevničtí ochotníci ko-
medii Páni, to bude jízda...  (pš, jdi)
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Myslivci trefili lišáka a šest bažantů
TLUPA JEDENÁCTI DIVOČÁKŮ VŠAK ŘEVNICKÝM LOVCŮM NA JEJICH PRVNÍM LETOŠNÍM HONU UNIKLA
Řevnice - První letošní hon uspořádali řevničtí
myslivci 11. listopadu. Počasí bylo typicky pod-
zimní, chladné a mírně větrné. Ke srazu u mys-
livecké klubovny se sešlo 42 lovců, z toho 5
honců, a jedenáct loveckých psů. 
Po uvítací halali se odebrali k první leči, která se
tentokrát uskutečnila v tůních, kde se očekával
větší výskyt divočáků. Kolem deváté uzavřel tůně
řetěz střelců, sahající až do okraje lesa. Zatarase-
na byla i úniková cesta směrem do údolí Kejné.

Po vypuštění psů se skupinka jedenácti prasat da-
la do pohybu, vedena starší bachyní. Postupovali
vysokým porostem až dosáhli okraje lesa. Tam je
čekali lovci. Padlo několik výstřelů, které však
minuly cíl. Bachyně se svou tlupou přidala na
tempu a vzápětí zmizeli v lese. Honci i lovci pro-
táhli zbytek porostů, ale na nic již nenarazili. Oje-
diněle se zvedl bažantí kohout. I ten uletěl. Na zá-
věr se objevila liška, která se téměř vrhla lovcům
k nohám, takže vystřelit mohl jen jeden, a to vel-
mi opatrně. 
Tato veliká leč skončila asi v půl dvanácté a lovci
se přesunuli na pole k bývalému kravínu. Hon se
zde měl zaměřit na bažanty. Přes vzornou organi-

zaci tří lečí se slovilo jen šest kohoutů. Je to důka-
zem katastrofálního úbytku bažantí zvěře, která
směřuje k vyhynutí, podobně jako zajíci. Situaci
může zachránit jen umělý odchov a intenzivní tlu-
mení škodné včetně divokých prasat, která jsou
největším nebezpečím pro drobnou zvěř.
Hon se skončil po třetí hodině a všichni se ode-
brali k výhřadu ke klubovně. Ten byl opravdu
slavnostní. Mezi zapuštěnými hořícími pochodně-
mi leželo šest kohoutů a lišák. Neúspěch však ni-
koho nepřipravil o náladu. Perfektně zorganizova-
ný hon poskytl i řadu jiných loveckých zážitků.
Tož, Lovu zdar a 25. listopadu na shledanou.

František ŠEDIVÝ

Řevničtí myslivci při slavnostním zakončení honu. Foto Bořek BULÍČEK

Hlásná Třebaň - Do druhého funčního období
vykročil staronový starosta Hlásné Třebaně
Vnislav Konvalinka. O starostování za ty čtyři
roky prý už ledacos tuší. „Je výhoda, že nejsem
vykulený nováček, ale trochu jsem z toho i
unavený,“  řekl NN Konvalinka s tím, že přes
zimu hodlá nabrat formu.
Máte radost, že jste se znovu stal starostou?
Radost? Je to čest, to ano. Beru tuhle funkci jako
vyjádření důvěry lidí v to, co dělám. Snad jde o
potvrzení, že to, co na rychtě pro obec měníme,
vylepšujeme, zařizujeme, je správné.     
Na co se mají lidé těšit teď?
Před námi stojí úkol vybudovat v obci kanalizaci
a vodovod. Po vstupu do Evropské unie se muse-
jí k modernímu životu posunovat nejen města, ale
i vesnice. V tomto pokulháváme. Jsme v okolí
skoro jediní bez těchto základních staveb.
Je vás vidět na řadě kulturních front. Slavnosti,
koncerty, taneční zábavy, divadlo... chystáte se
na něco dalšího?
Já myslím, že to stačí! Je ale pravda, že se dám
přemluvit k akcím, které jsou zajímavé a zname-

nají přínos pro obec i zábavu pro lidi. Na akcích,
které bude pořádat obec, chybět nebudu. 
Jste jako starosta »poddanými« dostatečně ctěn?
Já nejsem feudál!
Ale v muzikálu Noc na Karlštejně jste si na něj
slušně zahrál.
Takové feudálování ve vinném šenku,  to beru, to
se mi líbí. Ne vážně, nepotřebuju, aby se mi někdo
klaněl nebo se mě bál. Jakoukoli výtku, připo-
mínku, radu i aktivitu od občanů vítám.
Čeho si za své minulé funkční období vážíte?
Dokončené plynofikace. A taky spolupráce spol-
ků s rychtou, jejich aktivit, i toho, jak obec, kde
žijeme, zvelebují sami lidé. Jsem rád, že mizí ošk-
livá zákoutí, že domy dostávají nové tváře, že pří-
roda kolem okřála. To jsou drobnosti, ale tvoří
velký celek. Michaela ŠMERGLOVÁ

Dobřichovice – Na zvolení nového starosty če-
kali nejdéle v Dobřichovicích. Jeho jméno pad-
lo počátkem předminulého týdne. Opět se jím
stal Michael Pánek, i když  se o tento post již
nechtěl ucházet.  
Ještě koncem srpna Pánek Našim novinám jako
jediný starosta v dolním Poberouní potvrdil, že
nebude na starostu kandidovat. „Chci se zase tro-
chu více věnovat rodině a podnikání,“ uvedl
tehdy. O dva měsíce později se opět stává staro-
stou Dobřichovic. Důvod?
„Dal jsem své místo k dispozici. Nenašel se ale ji-
ný kandidát, jiný zastupitel, který by se této funk-

ce ujal,“ vysvětluje Pánek, proč změnil své roz-
hodnutí. S nově zvolenými členy rady se ale doho-
dl na větší spolupráci. „Domluvili jsme se, že část
věcí bude dělat místostarosta, takže mi ubude sta-
rostí,“ tvrdí. Radními se kromě něj stali znovu
Petr Kaplan, který obhájil post místostarosty, Jan
Abel, Petr Koblížek a nově také Václav Krato-
chvíl, syn někdejšího starosty.
Nejdůležitějším úkolem, do něhož se nové vedení
města pustí, je podle Pánka rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení. „V plánu máme rovněž přístavbu
školy u mostu, která vznikne tam, kde stál škol-
nický domek,“ uvedl Pánek.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje
* Na hladký průběh soutěže IQ test národa do-
hlíželi minulý pátek řevničtí záchranáři. Téměř
nikdo z přibližně 300 soutěžících lékařskou po-
moc nepotřeboval. „Pouze dva lidi si stěžovali na
bolest hlavy, takže dostali prášek,“ řekl šéf řev-
nické záchranky Bořek Bulíček. (lup) 
* Třiatřicet nových občánků Černošic přivítali
starosta Aleš Rádl a místostarostka Helena Lang-
šádlová. Nový obyvatelé města byli zapsáni do
pamětní knihy. Toto úctyhodné číslo svědčí o tom,
že se v Černošicích, na rozdíl od řady jiných měst,
rodí stále více dětí.  Stanislav JANOVSKÝ
* Naposledy se letos sejdou dobrovolníci na úklid
Havlíčkových sadů v Řevnicích 25. 11. v 9.00
hodin. (pš)
* V Černošicích přibývá obyvatel. K 1. 11. 2006
jich zde bylo hlášeno 5 338, 36 z nich má trvalé
bydliště na ohlašovně Městského úřadu.         (lup)
* Strom spadlý na místní cestu a dráty elektric-
kého vedení znepříjemnil 1. 11. odpoledne obyva-
telům části Dobřichovic - zhruba hodinu jim nešel
proud. Dvacetimetrový smrk hasiči z Dobřichovic
a Řevnic rozřezali a odklidili. (vš) 
* O úklid oleje vyteklého na silnici mezi Mníš-
kem a Řevnicemi byli 4. 11. požádání řevničtí ha-
siči. Při příjezdu na místo zjistili, že olej na silni-
ci vytekl po dopravní nehodě. V zatáčce se srazi-
ly peugeot s octavií a jeden z řidičů byl zraněn.
Hasiči auta zajistili a uklidili silnici. (vš)

V čele Mníšku pod Brdy je
bývalý kastelán Petr Digrin
Mníšek pod Brdy – Ustavující zasedání měst-
ského zastupitelstva, na němž byl zvolen nový
starosta, se v mníšeckém kině konalo 7. 11.
V komunálních volbách v Mníšku pod Brdy zví-
tězili lidé, kteří byli v minulých letech v opozici.
V zastupitelstvu zasedlo devět nových tváří, rada
města je kompletně obměněna. Novými členy ra-
dy jsou Stanislav Jirota, starosta Mníšku v letech
1998-2002, Alena Štamberková, Jiří Zápal, Vlas-
timil Kožíšek a bývalý kastelán mníšeckého zám-
ku Petr Digrin. Ten byl zároveň zvolen starostou. 
„Naše koalice ve volbách dosáhla od revoluce
nejlepšího výsledku. Chci pracovat pro město tak,
abych na svou stranu získal i ty, kdo mě nevolili,“
řekl starosta. Nové vedení města se hodlá zaměřit
na dostavbu čističky a dokončení kanalizace.
„Chci, aby město žilo. Podpořím rozvoj spolků,
kultury i sportu ve městě a budu bojovat také za
to, abychom dýchali skutečně čistý vzduch, ne
zplodiny z Kovohutí,“ řekl Digrin.                    (jdi)

Starostu už mají i Dobřichovice
MICHAEL PÁNEK RYCHTÁŘE DĚLAT NECHTĚL, PŘESTO SE JÍM ZNOVU STAL

Už nejsem vykulený nováček!
STARONOVÝ RYCHTÁŘ HLÁSNÉ TŘEBANĚ PRÝ VÍC VÍ, ALE JE TROCHU UNAVENÝ

V Řevnicích hořela školka
Řevnice - Minulou středu hořela v Řevnicích
školka. Naštěstí ne ve skutečnosti, ale jen v
rámci cvičení hasičů a záchranářů. 
Na místě při evakuaci zasahovali profesionální i
dobrovolní hasiči a také dvě sanitky místní zá-
chranné služby. (lup)

Zraněné Korejky zachraňovali
také řevničtí zdravotníci
Řevnice - U dopravní nehody poblíž Bavoryně,
při které v neděli 12. listopadu srazilo osobní
auto skupinu korejských žen, zasahovali také
řevničtí záchranáři. 
Kromě nich byly přímo na místě dva vrtulníky z
Plzně a další sanitky. Všichni včetně mnoha hasi-
čů a policistů měli plné ruce práce. Celkem bylo
zraněno patnáct žen. „My jsme odváželi jednu z
nich na ortopedii příbramské nemocnice, měla
otevřenou zlomeninu stehenní kosti a další drobná
zranění,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulí-
ček. Případ je nadále v šetření policie. (lup) 
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Rosák: Jsem pro každou ptákovinu!
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI ZKOUŠEJÍ LEHCE SKANDÁLNÍ KOMEDII, KTEROU UVEDOU ZKRAJE PROSINCE V MNÍŠKU
Mníšek pod Brdy – V pl-
ném proudu jsou zkoušky
původní divadelní komedie
Páni, to bude jízda! Řev-
ničtí ochotníci posílení o
Jana Rosáka ji uvedou zk-
raje prosince v mníšeckém
zámku.
Ve Velké jídelně mníšeckého
zámku se konají zkoušky
lehce skandální divadelní
hry, která zavede diváka do
první republiky – do doby,
kdy muži byli galantní a že-
ny byly dámami  v každé si-
tuaci. Láska v této komedii
hraje roli nejhlavnější - na-
dějně i beznadějně jsou za-
milováni úplně všichni. Slu-
žebná Bětuše Koukolíková v
podání Pavly Švédové citově
plane již poněkolikáté, ale
hlavně je hrozně upovídaná.
Jejím nejlepším přítelem je
telefonní aparát. S kdekým
dokáže překotně hovořit ne-
jen o úžasných sloganech
svého zaměstnavatele velko-
uzenáře Schmoranze, ale ta-
ké o náruživosti a erotických
hrátkách jeho paní. Její veli-

telka a příležitostně i důvěr-
ná přítelkyně Květuše Sch-
moranzová je opomíjená
manželem. Citově i eroticky
strádá až do chvíle, kdy pot-
ká krásného dragouna s uh-
rančivým pohledem, který, a
to je snad osud, jednoho dne
zaklepe na dveře jejího do-
mu. V této hře je zamilován
opravdu každý. Otázkou zů-
stává, do koho vlastně? Jis-
totu máme jedinou: Řidič
pana velkouzenáře miluje
svěřený automobil a pečlivě
se o něj stará. 
Jednu z  postav, dragouna
Outratu si v komedii zahrál
známý moderátor a herec
Jan Rosák. „Jsem pro kaž-
dou ptákovinu, hra je vtipná
a opravdu důvěřuji Frýdlovi,
že to nebude propadák,“
řekl. Zkoušky jsou podle něj
velmi důležité. „Tady se
představení tvoří a vyvíjí. Z
toho mám největší radost, to
mě hodně baví. Hra je to ve-
selá a pobaví! Přijďte se pře-
svědčit, bude to jízda!“ zve
Rosák.   Jana DIGRINOVÁ

Hlavní prpotagonicté hry Páni, to bude jízda... při zkoušce v mníšeckém zámku. Zleva Pavla
Švédová, Jan Rosák, Karel Král a Hedvika Hájková. Foto Jana DIGRINOVÁ

Tip na vánoční dárek? DVD, VHS a CD

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který letos v létě uváděli
amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na desce jsou

skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Když mám teku-
tou révu, Hoja hoj atd. Zpívají Pavel Vítek, Pavla Švédová, Jan Rosák,
Roman Tichý, Štěpán Rak, Karel Král, Alexandr Skutil, Jiří Cicvárek,

Simona Hauerlandová, Miroslav Kus a sbor. Cena 200 Kč

DVD a VHS s profesionálním záznamem představení na nádvoří dobřicho-
vického nebo mníšeckého zámku. Představení bylo snímáno třemi kamera-

mi a profesionálně sestřiháno.
Délka 112/115 minut, cena 300 Kč.

***
CD, DVD i VHS si můžete

objednat u členů redakční
rady Našich novin (viz tiráž),

na tel.: 257 720 847,
606 150 928 nebo na mailu 
nasenoviny.zadnitreban.cz

či frydl@dobnet.cz

Nově otevřené

železářství HŘEBÍK v Řevnicích
Čs. armády 97 (křižovatka Svinaře-Zadní Třebaň) 

Otevřeno pondělí až neděle 
tel: 777 558 345

Předprodej vstupenek v ceně 80/50 Kč
na tel.: 257 720 847 a 318 590 261



Velk ý  Ch lum ec - Rozhov o r  Pr ov a su  
p o s k y t l  n o v ý  s t a r o s t a  V e l k é h o  
Ch lum ce Ja r os la v  Rou ta .  
Vracíte se na chlumeckou radnici po dvou 
letech, kdy jste byl zastu-pitelstvem 
odvolán. Necítíte to jako zadostiučinEní?  
Dovolte mi, abych pUedevším poděkoval za 
podporu všem voličům, kteUí pUišli volit a 
svým hlasem podpoUili kandidátku „Za obec 
krásnější“. Mne osobně potěšilo, že mi tolik 
občanů  dalo opět důvěru. Lidé si pUáli změnu 
a to je samozUejmě zadostiučinění, ale i 
závazek je nezklamat. 
Chystáte nEjaké zásadní zmEny v činnosti 
obce?  
Zásadní změna by měla nastat v dostupnosti 
informací. Prvním takovým krokem bude 
obnovení Chlumeckého zpravodaje. Dále pak 
oživení webových stránek obce či povinné 

Lidé si pUáli změnu, Uíká Routa 
NA OTÁZKY PROVASU ODPOVÍDÁ STAROSTA JAROSLAV ROUTA 
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VÍTDZKA S DORTEM. Jednou z ocenEných 
soutEžících „Nakreslete Martina na bílém 
koni“, kterou na letovském posvícení 
vyhodnotil malíř Tomáš Bím, se stala Lucie 
Houbová ze 2. třídy osovské školy. Za 
umístEní dostala sladký čokoládový dort.  
„Ano,“ odpovEdEla vítEzka na otázku, zda ji 
výhra překvapila. „Kreslilo nás hodnE. My 
pořád nEco kreslíme a baví nás to.“ 
Lucie ví také, že Martinův bílý kůň znamená 
sníh. A dort byl moc dobrý. PodElila se o nEj 
s kamarádkami.             Foto a text J. KOZÁK  

zUízení elektronické veUejné desky obce. Další 
změnu chystáme i v komunikaci úUadu 
s občanem pomocí hromadného rozesílání 
sms zpráv. Neboť bez včasného informování 
občanů nemůže v dnešní uspěchané době 
úUad efektivně Uídit dění na území své obce. 
Myslíte, že je potřeba nEco napravit  
z minula? 
Chce-li člověk hned všechno najednou, často 
nezíská nic. Je tUeba být pUipraven a umět 
pUijmout kompromis, což nevylučuje mít vize, 
které dávají elán a zároveň stmelují týmy, 
které je pUijaly za své a jež o jejich naplnění 
usilují. Bez vizí každý starosta jen zabUedne 
do plnění rutinních záležitostí ve své obci a 
z dlouhodobého hlediska pro ni není 
pUínosem. To se stalo i  bývalému starostovi a 
to je tUeba napravit! Jednoduše Uečeno, budu 
se snažit obhájit svoji vizi, zpočátku pro 
někoho asi „nejbláznivější“, sjednotit 
zastupitelstvo pro její uskutečnění a táhnout 
za jeden provaz ke zdárnému cíli.   
Co máte před sebou v horizontu 
nastávajících čtyř let? 
VyUešili jsme vodovod a teď jsou na Uadě 
splaškové vody. Jinak budeme samozUejmě 
pokračovat v programu obnovy venkova a Uešit momentální potUeby obce. Dále se 
chceme zaměUit na rozšíUení sportovního 
areálu v HabUinkách, v souvislosti s tím 
podpoUit sportovní klub i ostatní sdružení, 
která budou mít zájem s obcí spolupracovat a 
oživit společenský život v obci. 
Zanedlouho vstoupíme do pUedvánočního času, proto mi závěrem dovolte popUát Vám 
všem, lidem dobré vůle, klidné adventní 
období, štědré Vánoce a šťastný Nový rok. 
Děkuji za možnost pUiblížit vašim čtenáUům 
současné dění a situaci v zastupitelstvu obce 
Velký Chlumec.                          Josef KOZÁK 

Hasiči vyrazili hasit Durisol, 
byl to však cvičný poplach  
Všeradice – K požáru kotelny 
všeradické firmy Durisol vyjeli 7. 11. 
ve 13 hodin osovští dobrovolní hasiči. 
„Na místě se ukázalo, že se jedná o cvičný 
poplach,“ Uekl starosta hasičů Josef 
Chvojka. „Nicméně všichni konali jako pUi 
opravdovém požáru. Kromě nás pUijeli i 
liteňští a hostomičtí hasiči a profesionálové 
z HoUovic, Berouna a ze Tevnic. Vše dobUe 
dopadlo a ve tUi jsme byli doma.“       (JoK)    

Turisté vzpomněli na pUítele 
Lhotka - Na Lhotku k pomníčku 
Františka Lišky ze Chlumce vyrazili ve 
středu 12. listopadu jeho kamarádi, 
přátelé a známí.  
František Liška u Lhotky tragicky zahynul  
10. listopadu 2005 pUi kácení dUeva.    
„Sešlo se nás asi osmnáct a vyjeli jsme nahoru 
ke Lhotce auty,“ Uekl Provasu jeden 
z účastníků Slávek Ježdík. „František má 
v lese udělaný pomník, tak jsme tam položili 
kytky a vzpomněli na něho.“                   (JoK) 

INZERUJT E S NÁMI  
ceny od 6 Kč/cm

2
, slevy za opakování 

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

MLADÝ BUBENÍK. Kolem stovky 
příznivců osovských skupin Braboux a 
Scream se sešlo v sobotu večer v místní 
sokolovnE. „Přišli jsme si zahrát,“ řekli 
leadři obou skupin Petr Novotný a 
Emil Palivec. Své bubenické umEní 
předvedl i devítiletý Petr Kočí.     (Jo K )  

PROVAS - NAŠE NOVINY vybírají 

PTEDPLATNÉ 
Předplatné na celý rok 2007 za 25 čísel 
činí 150 Kč. Je možno předplatit pouze 
první pololetí, tj 13 čísel, což činí 84 Kč. 

Předplatné v Osově vybírají Radka 
Kočová nebo  Simona Hošťálková. 

Předplatné ve Vižině vybírá Jana Fialová.   
Provas - Naše noviny i nadále můžete 

zakoupit ve Všeradicích, v Podbrdech a  
v Hostomicích v papírnictví.  

Kdo je kdo ve Velkém Chlumci 
Velký Chlumec - Ustavující zasedání 
zastupitelstva obce Velký Chlumec se 
uskutečnilo 6. 11. 2006. 
Starostou obce byl zvolen Jaroslav Routa, 
místostarostou Antonín Kotouč. PUedsedou 
výboru finančního a kontrolního Stanislav 
Motl, pUedsedou komise pro kulturní a 
sociální záležitosti Iveta Eliášková, 
pUedsedou komise pro životní prostUedí a 
rozvoj obce Václav Cajthaml. Zbývající členové zastupitelstva Zdeněk Husák a 
Hana Tesková jsou členy finančního a 
kontrolního výboru.                       J. ROUTA 



na skopové a vepřové maso, ale i ke 
kuřatům a rybám, při grilování, do 
mletých mas, těstíček na smažení, na 
těstoviny, vařené brambory, zvěřinu,  
k aromatizaci octů a olejů. Stačí vždy jen 
malé množství. V menších dávkách 
povzbuzuje vylučování trávicích šťáv, 
stimuluje činnost jater, působí žlučopudně  
i močopudně, omezuje růst bakterií.  
Uklidňuje nervy, působí proti stresu, má 
vliv na klidný spánek. (Pokračování příště)             

M. HRZALOVÁ 

Libeček - jako koření se používají 
převážně listy. Je vhodný k dochucení 
polévek, brambor a rýže nebo jako přísada 
do nádivek, omáček a dušených jídel. Při 
dietách jej můžeme použít místo soli, 
zejména u problémů s ledvinami.  
Jako lék podporuje trávení, uvolňuje křeče 
střev, působí proti nadýmání, stimuluje 
srdeční činnost a vylučování moči. Používá 
se i při nachlazení a bolesti v krku. 
Rozmarýn - jako koření se používají 
odrhnuté lístky čerstvé i sušené. Používá se 

Poradna zdraví Provasu 
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Vítání občánků obnovili také ve Všeradicích     
 ODSTUPUJÍCÍ STAROSTA ŠPALEK OBNOVIL TRADICI VÍTÁNÍ, VYSTOUPILY DĚTÍ Z MATEŘINKY 

Všeradice - Tradici vítání občánků 
jsme po dvaceti letech obnovili ve 
Všeradicích. 
Dne 21. října 2006 jsme navázali na tradici 
vítání občánků v naší obci Všeradice. Měli 
jsme tu čest spolu s panem starostou Jiřím 
Špalkem a místní mateřskou školkou přivítat 
14 nových občánků, kteří se narodili  
v rozmezí let 2004 - 2006. Hezké vystoupení 
připravila paní učitelka Hana Hanzlíková 
spolu se svými žáčky. Osm děvčátek a šest 
chlapců mělo velkou radost z dárků, které 
obdržely od obce. 
Je vidět, že o budoucnost obce Všeradice je 
postaráno a v obnovené tradici hodláme 
pokračovat.                               Hana ZIMOVÁ 

 Osovští opět dohrávali v deseti 
Účastníci obnoveného všeradického vítání občánků.                                                Foto ARCHIV  

Podbrdsko - Poslední zápas na domácí 
půdě s Hýskovem hráli Osovští podle 
slov trenéra dobře.  
V první půli vyloučil rozhodčí Jánského a tak 
opět dohrávali v deseti. Po utkání se konala 
„dokopná“ v restauraci U hřiště. „Nebylo to 
žádné hodnocení sezóny,“ řekl trenér Karel 
Procházka. „Jen tak jsme povídali a 
povečeřeli. “ 
Posezení neboli dokopnou uspořádali i ve 
Vižině a ve Všeradicích. Stejně jako v Osově 
poseděli u společné večeře a „vedli řeči“.  
„Mohlo to být lepší,“ hodnotí shodně výkony 

svých mužstev Jaroslav Černý z Vižiny a 
Pavel Jakoubek ze Všeradic. 
Poslední výsledky:  
 Osov - Hýskov B 5:2 (3:2)  
Branky: Hošťálek 2, Procházka, Routa , 
Bábíček Aleš  
Všeradice - Lužce 1:1 (0:0)  
Branky: Linhart  
Vižina - Chodouň 4:1 (2:0)  
Branky: Bělohlávek 2, Procházka, Fiala  
Všeradice B - V. Újezd 2:5 (1:4)  
Branky: Jakoubek Pavel 2                      (JoK) 

Senioři poseděli při muzice 
Vižina - Posezení u harmoniky 
uspořádal uplynulou sobotu pro 
„své“ seniory  Obecní úřad ve Vižině. 
„Děláme akce pro děti a pro mladé, ale ty 
starší jsme zatím nějak opomíjeli,“ řekl  
k akci starosta Václav Císař.  V Europajzlu 
se tak odpoledne sešlo kolem třiceti seniorů 
a při písničkách a malém občerstvení 
poseděli až do desáté večerní. Všem se akce 
líbila a určitě se stane tradicí.              (JoK) 

Nakloněná lípa ohrožovala 
bezpečnost lidí ve Skřipli 
Skřipel - Nakloněná lípa malolistá  
narušovala bezpečnost lidí ve Skřipli.  
Obce rozhodují o případných úpravách či 
pokácení stromů. K tomu však potřebují 
zdravotní posudek svazu ochránců přírody.  
„Strom byl nakloněn o čtyři metry a tím 
vznikalo obrovské zatížení na patu kmene. 
Hrozilo nebezpečí vyvrácení lípy a pádu na 
okolní pozemky,“ řekl Aleš Löw ze Svazu 
ochránců přírody Komárov. 
„Požádali jsme hasiče z Hořovic o odstranění 
nakloněné lípy. Další úpravou bylo odříznutí 
suchých větví kaštanu v aleji u Osova,“ dodal 
k zásahům starosta Skřiple Stanislav 
Cajthaml. 
Zlomenou větev jasanu na márnicí osovského 
hřbitova, ohrožující střechu stavby,  
odstraňovali během Svátku zemřelých 
berounští hasiči.  
„Hasiči horolezeckou metodou zlikvidovali 
větev, aniž poškodili jedinou tašku na 
márnici,“ řekl k události osovský starosta 
Zdeněk Veverka. Radnice ve spolupráci 
s berounskými hasiči chystá ještě letos prořez 
vzrostlých lip v Osovci.                      (rk, JoK) 
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Mám čtyřikrát více práce, než dříve...
BOŽENA MUSILOVÁ: NOMINACE NA CENU NN JE JEDNO Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OCENĚNÍ SNAHY PRACOVAT CO NEJLÉPE

Jsou jména, jež se mezi kandidáty na Cenu
Našich novin objeví a zmizí, jsou však tací,
kteří jsou nominováni pravidelně rok co rok.
Jedním z nich je i Božena Musilová, ředitelka
zadnotřebaňské málotřídky. Letos se bohužel z
rodinných důvodů nemohla vyhlášení Ceny zú-
častnit, a tak poslala omluvný dopis, jehož pod-
statnou část přetiskujeme. (NN)   

…Velice si vážím toho, že jsem už po několik let
nominována do tak unikátní soutěže, je to pro mne
jedno z nejdůležitějších ocenění mé snahy praco-
vat co nejlépe. Děkuji Našim novinám také za oti-
štění článku paní Martiny Kálalové, která připo-
míná i 25 000 hodin volného času, který jsem vě-
novala dětem v éře »předtřebaňské«. Rozumím
však, že Vy rozhodujete podle výsledků za ten
který rok a moje úsilí se od té doby chtě nechtě
muselo přesunout do nočních směn k sedlání
»administrativního Šimla«, které už nejsou tak vi-
ditelné. Moje náplň práce se od dob první Ceny

NN zečtyřnásobila a musím se velice snažit, aby
to nemělo dopad na mé svěřence. 
Oceňování na Martinském posvícení přeji zdar a
mnoho hezkých chvil všem zúčastněným. 

Božena MUSILOVÁ, Dobřichovice 

Cena NN byla letos předána na Martinském
posvícení. Zleva Jiří Vitouš, držitel ocenění za rok
2004, letošní laureátka Ilona Gartová, kandidáti
Petr Holý, Miloš Chroust, Karel Král, Ivana
Zrostlíková, Petr Říha a starosta Letů Jiří Hude-
ček.         Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Chceme vybudovat kanalizaci, vodovod a sportovní areál
Zdravím všechny spoluobčany a čtenáře NN!
Nejdříve bych chtěl poděkovat třebaňským voličům (66,29 % ) za jejich účast v komunálních volbách.
Jsem rád, že 2/3 voličů vyjádřili svá stanoviska ke složení zastupitelstva obce pro volební období 2006
– 2010. Děkuji rovněž členům volební komise za bezproblémový průběh voleb a za jejich ochotu věno-
vat volbám svůj volný čas.
O úkolech nového zastupitelstva jsem hovořil na ustavujícím zasedání dne 2.listopadu. Ve stručnosti je
shrnu do třech bodů: Zahájit výstavbu kanalizace a vodovodu v lokalitě U Dubu + pro celý zbytek
Třebaně a zahájit výstavbu sportovního areálu v ulici K Hájku. Všechny akce budou finančně značně
náročné a jejich  realizace bude postupovat s ohledem na finanční možnosti.
V souvislosti s blížícím se koncem roku připomínám změnu termínu Předvánočního posezení, které se
uskuteční v neděli 17. prosince od 14.00 v SD
Rovněž bych chtěl připomenout úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2006 ve výši 450
korun za trvale přihlášenou osobu. Mějte se hezky, pěkný podzim přeje

Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Liteňské děti s lampiony
vylezly až na půdu školy
V naší  škole se děly věci!  Takhle navečer ve stře-
du 1. listopadu se ve svitu dýňových hlav, lampi-
onů a možná  i nějakých bludiček pohybovaly po
škole děti s lampiony a putovaly po neosvětle-
ných chodbách, zastavovaly se na jednotlivých
stanovištích a plnily úkoly.
Lampionový večer vymyslela a uspořádala 9. tří-
da. Většina žáků byla nadšena, a tak se sešli v
hojném počtu v pět odpoledne u školy. Pršelo a
foukal vítr. Domluvili jsme se, že zůstaneme ve
škole. V tělocvičně porotci  vybrali, kdo má nej-
hezčí lampion. Rozhodli se ocenit všechny, kteří
se na výrobě lampionu podíleli sami. Pak násle-
dovala záhadná trasa po škole - děti ji šly po dvo-
jicích. Světla byla zhasnuta, svítily opravdu jen
lampiony. V učebně přírodopisu byla první
zkouška: Museli jsme vyjmenovat strašidla, která
známe. Další následovala v učebně 6. třídy - kaž-
dý musel zahoukat jako duch. 
Nejstrašidelnější byla cesta na půdu školy. Tam
jsou pavouci, fůj!!! Mezi trámy byl pověšen ob-
rovský lampion, a to bylo opravdu strašidelné. U
něj jsme zahoukali, a to byl konec trasy.

Tereza KLOCOVÁ, 6. třída ZŠ Liteň 

Svinařské ženy si prohlížely
fotky a vyprávěly historky
Při podzimních komunálních volbách si ve
Svinařích členky volební komise zpestřovaly
chvilky čekání na voliče prohlížením fotodoku-
mentace k obecní kronice. Protože se to všem
líbilo a fotografií je už větší množství, rozhodly
se, že se sejdou znovu a věnují prohlížení a vzpo-
mínkám více času.
Sešly se proto navečer 8. listopadu v knihovně,
přišly také další ženy, některé i s dětmi. Kroni-
kářka Jana Kozáková připravila alba i další ma-
teriály. Celý večer jsme strávili prohlížením, vz-
pomínáním a vyprávěním historek. Posezení to
bylo vylmi příjemné, mohlo by se i opakovat,
pokud projeví zájem také další občané. Protože
by byla škoda, aby fotodokumentace byla jen
schovaná na památku pro další generace.

Jana KOZÁKOVÁ, Svinaře

V roce 2004 našly v mníšeckém kul-
turním středisku přístřeší maminky s
předškolními dětmi, které se chtěly
scházet, vyměňovat si zkušenosti,
hrát si – zkrátka nesedět pořád do-

ma. Díky několika obětavým člen-
kám občanského sdružení OÁZA
zde vzniklo jakési improvizované
mateřské centrum. V klubovně v
prvním patře  budovy MKS získaly -

i když s podmínkou, že v případě de-
molice objektu MKS nebudou poža-
dovat náhradní prostory - relativně
solidní zázemí. Postupně se díky ini-
ciativě  OÁZY tato místnost vybavi-
la hračkami získanými v rámci sbír-
ky i od laskavých spozorů. 
Maminky (občas zajde i nějaký tatí-
nek) si uvaří  kávu nebo čaj a poví-
dají si, děti (a to i velmi malá batola-
ta) si hrají a většinou nezlobí. Zkrát-
ka je zde ve středu dopoledne, kdy se
schůzky konají, většinou pěkně ruš-
no. Po dohodě začaly maminky od
letošního podzimu využívat i sál kul-
turního střediska, kde je přece jen
trochu větší »rozběh«. 
Letos v říjnu se pod střechou kultur-
ního střediska začaly pořádat »Hu-
dební hrátky« - další nabídka pro ro-
diče, kteří  jsou s dětmi na mateřské.

Schůzky zde v úterý dopoledne vede
paní Jana Vlnasová – a také tato akti-
vita přitahuje stále větší počet mami-
nek s dětmi předškolního věku.
Spolu s nimi  i se všemi dalšími, kdo
se dětem v prostorách MKS věnují,
vítám myšlenku Centra volného času
v prostorách současné školní druži-
ny,  MŠ Nová a přilehlé zahrady. Vě-
řím, že tento nápad nezůstane jen na
papíře a že se co nejrychleji stane
skutečností, byť možná postupně a
zpočátku ve skromné podobě.  Lidé,
kteří věnují svůj čas dětem (ať už
jsou to maminky předškoláků nebo
vedoucí oddílů a kroužků pro děti
školního věku)  i učitelé  v pobočce
základní umělecké školy – ti všichni
si důstojné  a bezpečné přístřeší  ur-
čitě zaslouží.    Jarmila BALKOVÁ,   

vedoucí MKS Mníšek pod Brdy

Doufám, že nápad nezůstane jen na papíře!
VÍTÁM MYŠLENKU CENTRA VOLNÉHO ČASU, PÍŠE VEDOUCÍ MNÍŠECKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA



Naše noviny 23/06 VÍCE, REKLAMA, Strana 10

Dráhy přidávají spoje, ale jen do Řevnic
NA TRATI PRAHA BEROUN JE ZMĚN HNED NĚKOLIK, NA TRATI ZADNÍ TŘEBAŇ LOCHOVICE TÉMĚŘ ŽÁDNÁ

Střední Čechy - Po roce přicházejí
České dráhy s novým jízdním řá-
dem. Výrazných změn na trati
Praha – Řevnice  – Zadní Třebaň –
Beroun je hned několik.
Nejvýznamnější z nich je přidání
šesti párů lokálních spojů Smíchov –
Řevnice a zpět, které budou projíž-
dět Všenory, Mokropsy a Chuchli.
Tyto vlaky budou v nabídce jen pro

pracovní dny a jejich odjezd z vý-
chozí stanice bude vždy deset minut
před pravidelným časem taktu. Bylo-
li přidání nových vlaků v těchto ča-
sech uvážené, ukáží první dny toho-
to jízdního řádu. Jeho autoři zřejmě
nepočítali s žádnými výlukami nebo
jinými nepravidelnostmi, protože
časy nezahrnují žádnou rezervu. A
tak může jeden zpožděný rychlík ne-
bo drobná porucha zabezpečovacího
zařízení znamenat nashromáždění
více vlaků jednoho směru spolu,
chybějící soupravy pro opačný směr

a samozřejmě davy cestujících, kteří
nebudou vědět, kde přijíždějící vlak
končí a kde bude projíždět.
Poslední noční vlaky a první ranní
vlak do Prahy jedou v nezměněných
časech, první ranní spoj do Berouna
pojede o pět minut dříve před tak-
tem, tj. ze Zadní Třebaně ve 4.59. Za
příjemný předvánoční dárek lze po-
važovat přidání jednoho vlaku Praha
– Beroun do večerního bloku před

půlnocí. Osobní ve 22.55 z Hlavního
nádraží sice už v nabídce nenajdete,
ale namísto něj pojedou vlaky ve
22.26 a 23.26. Žádný rychlík nemá
mezi Prahou a Berounem naplánová-
no zastavování. To se týká i jediného
spěšného vlaku, který má ve svém
záhlaví symbol parní lokomotivy.
Spěšný historický vlak Praha Braník
– Praha Smíchov – Beroun – Lužná
u Rakovníka dostal název Křivoklát
Ex a pojede pouze ve vyjmenova-
ných dnech, tj. šestkrát v roce. V ta-
bulce pro opačný směr najdete jeho
večerní návrat do Prahy a platit by na
tomto spoji měla globální cena.
Osobní doprava na trati 172 Zadní
Třebaň – Lochovice a zpět se téměř
nemění. Časy se odchýlily pouze v
řádu několika málo minut a změny
na této trati se na první pohled jen
těžko rozeznávají. Největší změnu
činí čtyři minuty, o které bude uspí-
šen odjezd prvního ranního vlaku ze
Třebaně. 
Během prosince a ledna by se Jízdní
řád neměl měnit, větší úpravy s se-
bou přináší obvykle až první změna,
která má vstoupit v platnost 4. břez-
na. Další změna je plánována na 10.
červen. Posledním dnem platnosti
řádu by měl být 8. prosinec 2007.
Celostátní verze bude i nadále stát
60 korun, v prodeji mají  být i oblast-
ní verze. Jan SUP

Hon na lišku hrály generace
MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 14)

Parní vlak vypraví
také Naše noviny

Zadní Třebaň - Nejen České
dráhy se napřesrok chystají

vypravovat parní vlaky. Jednu
nostalgickou jízdu po trati

Zadní Třebaň - Lochovice zor-
ganizují také Naše noviny.

Parní vlak po trase podbrdské
»lokálky« vyjede na počest již 18.
zadnotřebaňského masopustu. Ten

se v roce 2007 bude konat 17.
února. Vláčkem, který masopust

symbolicky rozveze po
Podbrdsku, pojedou maškary i

kapela Třehusk. Třebaňský maso-
pust bude ovšem mít bohatší pro-
gram. Jeho součástí bude tak jako

v minulých letech vystoupení
folklorních souborů, masopustní
fraška, průvod vsí či zabíjačka.

Oslava masopustu se bude konat i
v dalších obcích po okolí - 3. 2. v
Letech, 10. 2. ve Svinařích a 24.
února 2007 v Bratřínově. (mif)

Nový jízdní řád obsahuje také jízdy parních vlaků.   Foto Bohumil KŘEČEK

Podbrdsko - Před časem jsme v
Našich novinách zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »tramp-
skou latinou«. Dnešní článek je o
značkách pro stopovací hry.   (NN)
K nejoblíbenějším hrám na výpra-
vách nebo táborech téměř vždy pat-
řila Honba za liškou. Vmnoha modi-
fikacích ji znají celé generace turis-
tických kroužků i skautských oddílů
(nepamatuji se však, že by patřila k
zábavám trampů). Ostatně, neznámá
nebývala ani na dřívějších pionýr-
ských táborech.
Její princip spočíval v tom, že soutě-
žící družstva (nebo i jednotlivci) se
vydala honit lišku (někde říkali pirá-
ta), která za sebou zanechávala sto-
py. Cílem bylo lišku dohonit nebo
dojít až k určitému cíli, kde mohl být
například uschován »poklad«. Po-
kud si organizátor takové stopovací
hry usnadnil značení své trasy tím,
že po stromech rozvěsil barevné fá-
borky z krepového papíru, které pak
už nikdo neuklidil, mohli návštěvní-
ci lesa spatřit tyto »ozdoby« i po

několika měsících. Pro tyto účely
však nejlépe vyhovují značky zvané
pochodové. V nejjednodušší formě
se mohou nakreslit křídou nebo úh-
lem na stromy či kámen. Můžeme je
ale také vyrýt do měkké půdy či sně-
hu, sestavit z kamínků, šišek nebo
větviček. Úkolem těchto her (a vla-
stně i použitých značek) je cvičení a
rozvíjení pozorovacích schopností a
bystrozrakosti, které nám umožňuje
vnímavé pozorování přírody (přírod-
ních jevů, zvěře, sledování osob a
podobně).
Je třeba připomenout, že zatímco
značku nakreslenou křídou na skále
najde a pozná i malé dítě, najít nená-
padnou značku složenou z trávy, vět-
viček a kaménků, nebo najít dopis
vložený pod kůru stromu či do jeho
kořenů – to je už kus stopařiny. 
Značky jsou různé, měnily se podle
potřeby anebo si oddíly vytvářely
své značky vlastní. Důležité však je,
aby nalezené značky byly rušeny,
protože jinak by mohly mást při dal-
ších hrách.               Vladimír ROGL 

Slevy krásných nových kol! 
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NOVINKY V KLÁŘE
Řevnický kosmetický Salon Klára nabízí 

všem nové služby. Jaké? 

IPL LASER a 
Diamantovou mikrodermabrazi 

IPL LASER - omladí, odstraní pigmentové skvrny 
i akné, »vymaže« rozšířené žilky a vlásečnice. Navíc 
se jím lze trvale zbavit nežádoucích chloupků (třísla, 

podpaží, nohy, záda, obličej) 
Laserové ošetření je bezbolestné, rychlé, bezpečné, 

bez omezení a cenově dostupné.

MIKRODERMABRAZE - je metoda, při níž 
se za použití diamantu a vakua vyhlazuje pleť, odstraňují se vrás-
ky, komedony a další nečistoty v pleti, povrchové pigmentace i
tzv. stařecké skvrny. Tato metoda vylepší vzhled pooperačních

jizev, jizev po akné i strií.

Kombinace mikrodermabraze 
a IPL laseru vede k výborným 

kosmetickým výsledkům! 

Objednejte se už dnes, ať na sobě brzy pocítíte
změnu k lepšímu! I na Vás se moc těší

Salon Klára 
nám. Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice 

Telefon: 257 721 889, 603 430 557

Vladimír Komenda

MASÁŽE
nám. Jiřího z Poděbrad 626,

Řevnice
pátek 10 -18 nebo dle dohody

Tel.: 736 233 720

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2007

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 13 x, výtisk  stojí 
6 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 78 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst poštovné 10 Kč/číslo, zaplatí tedy

dohromady 208 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné
NN nechávat v redakci (Z. Třebaň, Třebaňská 96) či na adrese v Zadní

Třebani či v Řevnicích, kterou udají, kde si je mohou vyzvedávat.

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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Dohráno, fotbal vyhlásil zimní přestávku
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO KRAJE

SK ŘEVNICE
Krajská soutěž
Velká Dobrá - Řevnice A 3:1 
Branka Řevnic: Tůma 
V posledním podzimním utkání ne-
sehráli Řevničtí s favorizovanými
domácími špatnou partii, ale na body
nedosáhli. I přes tři obdržené branky
podal vynikající výkon řevnický gól-
man Zuska, který dokonce chytil
pokutový kop. (mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Újezd - OZT A 3:3
Branky OZT: Bacílek, Prušinov-
ský, Čech
K poslednímu podzimnímu utkání
jela Třebaň na hřiště čtvrtého Újezda
ve slepené sestavě. Nastoupili borci
z rezervy i jeden dorostenec. Ostro-
van vyrukoval na soupeře s defen-
zivní taktikou. Ta přinesla ovoce v
podobě vedoucí branky Bacílka.
Domácí do poločasu vyrovnali, ale
po změně stran Prušinovský opět po-
slal hosty do vedení. Újezd však do-
kázal vývoj zápasu otočit. OZT úto-
čil, čehož domácí využívali k brej-
kům, jež několikrát málem skončily
brankou. K Třebaňským se však v
nastaveném čase přiklonilo štěstí: z
dvaceti metrů napřáhl Čech a bod
byl doma. Ostrovan končí podzim na
skvělém 2. místě. (Mák)

III. třída okresní soutěže
Hudlice - OZT B 7:3
Branky: Bitara, Hejlek, vlastní
Celý první poločas se domácí tahali
s hosty o vedení - do kabin se šlo za
stavu 3:3. Druhá půle ale byla v režii
Hudlic. Góly už padaly jen do svaty-
ně OZT… (Mák)

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
Jeneč - FK Lety 0:1 (0:1) 
Branka: Nádr
Hosté byli celý první poločas fotba-
lovější, domácí měli velký respekt z

vedoucího týmu tabulky. Převaha
Letů se stupňovala, domácí branka
byla v permanentním ohrožení, ale
chyběly góly. Až v 45. minutě si na-
běhl do uličky Nádr a přihrávku Plá-
ničky zužitkoval v branku. Přestože
domácí bojovali, hosté cenné vítěz-
ství uhájili.                  Jiří KÁRNÍK

Červený Újezd - FK Lety 2:2 (1:0)
Branky: Kučera 2
Na těžkém terénu skončilo vyrovna-
né utkání s neproměněnými šancemi
na obou stranách spravedlivou remí-
zou. Hra se přelévala od branky k

brance. Domácí útočili sporadicky,
ale ve 40. minutě se ujali vedení 1:0.
Druhý poločas hosté vystupňovali
nápor. V 51. minutě proměnil Kuče-
ra  penaltu po hrubém faulu na Šůru
- 1:1. V 62. minutě korunoval další
akci svým druhým gólem Kučera
1:2. Domácí nerezignovali a v 84.
minutě po chybě hostující obrany
srovnali na 2:2. O minutu později
byl za inzultaci Jambora vyloučen
domácí brankář. V závěru nastavil
rozhodčí 6 minut.        Jiří KÁRNÍK

Řevnice – Tradiční turnaj v nohej-
bale se uplynulou sobotu uskutečnil
na hřišti řevnické národní házené.
Stejně jako v minulých letech ho
organizoval Petr Holý.
Pátého ročníku nohejbalového turnaje
se zúčastnilo osm družstev. „Je to mé-
ně než v minulých letech, kdy bojo-
valo i šestnáct týmů,“ posteskl si Ho-
lý. Trojice si ale podle něj skvěle za-
hrály systémem každý s každým.
Prvenství si z Řevnic odvezl favorit a

dvojnásobný vítěz turnaje tým Dobři-
chovice ve složení Karel Křenek, Ka-
rel Hendrych, Vlastimil Cimický.
Stříbro vybojovala trojka Petr Holý,
Petr Rajman a Václav Charvát. Třetí
skončil pražský nováček turnaje Bo-
hemians 1905. Všichni si odnesli ce-
ny věnované Našimi novinami.
„Skvěle skončil i následný večírek -
bolí mě celé tělo,“ řekl v neděli Holý,
který hodlá turnaj uspořádat i příští
rok. Pavla ŠVÉDOVÁ

Mníšek pod Brdy – Už tři roky or-
ganizuje Hana Kotoučová v Mníš-
ku kondiční cvičení pro všechny.
Letos získala finanční podporu z
grantu Středočeského kraje a díky
tomu rozšířila nabídku o cvičení
na velkých míčích. 
Hanka nabízí 4-5 hodin cvičení týd-
ně. V úterý od 18.00 se koná kondič-
ně-zdravotní cvičení v pomalém
tempu, které je vhodné pro všechny
věkové skupiny, začátečníky, rekon-
valescenty i handicapované. 
„V pomalých hodinách se věnuji

cvičencům individuálně. Zadám cvi-
čení, vysvětlím jak cvičit a pak
všechny obcházím a kontroluji. Díky
grantu jsem nakoupila malé i velké
míče, které cvičencům pomáhají,
aby cvik zvládli opravdu dobře,“ ří-
ká Kotoučová. „Vzhledem k tomu,
že cvičení se koná ve zvláštní škole,
kde jsou děti tělesně i duševně posti-
žené, a na moje hodiny docházejí i
lidé po operacích či těhotné ženy,
koupila jsem také šišaté míče. Jsou
vhodné především pro cvičence, kte-
ří se hůře pohybují nebo nejsou zvy-
klí cvičit pravidelně,“ dodala. 
Cvičení na velkých míčích, tzv. Pila-
tes se koná v pátek. Hodina v poma-
lém tempu začíná od 18.00 a po ní
následuje dynamická hodina na mí-
čích, která připomíná aerobic a je ur-
čená těm, již nemohou cvičit klasic-
ký aerobic. „Cvičení Pilates je pro
všechny, každý si tam může najít to
svoje. Svaly zpevní, protáhne, vrací
jim původní pružnost a zvětšuje
kloubní pohyblivost,“ dodala Hana
Kotoučová.       Jana DIGRINOVÁ

Na Mníšku se cvičí s míči

Fotbalisté pro letošek dohráli. Béčko Karlštejna v posledním podzimním mi-
stráku prohrálo se Zdejcinou 1:2. Foto NN M. FRÝDL
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Kondiční cvičení
ZŠ Mníšek, ul. Komenského (nad

lékárnou, vchod vpravo od ordinací
dětských lékařek). Na hodiny je lépe

se předem objednat.
ÚTERÝ

18,00 – 19,00 Pilates 
19,15 – 20,15 Power aerobic 

PÁTEK
18,00 – 19,00 Pilates  BODY BALL
19,15 – 20,15 DYNAMICKÉ MÍČE 

Pojďte si protáhnout tělo! zvou liteňské děti
Liteň - Díky hodné cvičitelce Zuzce, která má ráda aerobic, si můžeme chodit
třikrát týdně protáhnout tělo do naší školní tělocvičny. 
Každý den je jiný druh cvičení. V pondělí klasický aerobik, ve středu posilo-
vání a ve čtvrtek step aerobik. Cvičení začíná v osm večer, ale už o čtvrt hodi-
ny dříve nám chodí školnice odemknout a otevřít skříň se cvičebními pomůc-
kami. Cvičení je ve svižném tempu a doporučila bych ho každému, kdo chce
vypadat lépe. Adéla POKORNÁ, 6. třída ZŠ Liteň

Napadne-li sníh, bude
se na golfu lyžovat
Karlštejn – Bude-li letos přát poča-
sí, mohou se lyžaři těšit na běžko-
vání v areálu karlštejnského golfu.
Pokud bude dost sněhu, bude se letos
na golfovém hřišti nad Karlštejnem
opět lyžovat. Potvrdila to ředitelka
Golf Resort Klubu Iva Mehaddene.
„Budou-li dobré sněhové podmínky,
určitě budeme udržovat stopy na
dvou tratích dlouhých 1,5 a 5 kilo-
metrů,“ sdělila. 
Loňský rok byl pro milovníky bílé
stopy příznivý, ještě celý březen se na
golfu lyžovalo. Běžkaři ale musí po-
čítat s tím, že ani letos se neplánuje
umělé zasněžování. (pš)

Turnaj vyhrály Dobřichovice
V ŘEVNICÍCH ZMĚŘILA SÍLY NOHEJBALOVÁ DRUŽSTVA

Tenisté jsou bez bodu
Lety – Bez bodu jsou po sedmi
odehraných kolech stolní tenisté
Letů A.
Letovští nastoupí proti Karlštejnu na
domácí půdě v sobotu 25. listopadu
od 19.00  v sokolovně, v neděli pak
budou hostit od 10.30 Žebrák. 
Nejlepším hráčem je Jaroslav Bartů-
něk skoro s 50% úspěšností. Druhý
Jan Květoň má 4 vítězství a 16 porá-
žek, o dvě vítězství méně má Jiří
Čermák, který prohrál osmnáctkrát.
Na pozici čtvrtého hráče se vystřída-
lo několik borců, ale bez vítězství.
„Chybí Jirka Vodička, který byl zra-
něný, ale na Karlštejn již bude při-
praven,“ řekl Bartůněk.                 (pš)

Jeden cyklista závod
nedojel, zlomil si nohu
Lety – S letošní sezonou se uply-
nulou sobotu rozloučili cyklisté. V
Letech se uskutečnila zimní obdo-
ba Trans Brdy Maratonu. 
Na trať dlouhou čtyřicet kilometrů
se v sobotu ráno vydalo na dvě stě
závodníků. „Přihlásili se nejen míst-
ní, ale i závodníci z Prahy, Liberce
či Brna,“ řekl starosta Letů Jiří Hu-
deček. Doplnil, že poprvé se zimní
vyjížďka na kolech uskutečnila v ro-
ce 2004. „Závodníci jedou na Brdy,
za Jeleními palouky se otáčejí a vra-
cí. Start i cíl je u sokolovny,“ uvedl
Hudeček. Na závodě zasahovali také
řevničtí záchranáři - jeden účastník
musel být odvezen do nemocnice se
zlomenou nohou. (pš, lup)


