
Mikuláš naděloval v uplynulých dnech v celém
kraji. V Hlásné Třebani si pro dárečky přišlo sedm
desítek dětí.           Foto Michaela ŠMERGLOVÁ

Dobřichovické sochořadí 
je bohatší o Světluščí dům
Dobřichovice – Osmá socha byla koncem listo-
padu osazena do jedinečného sochořadí, které
vzniká mezi Dobřichovicemi a Karlíkem.
Cesta pro pěší se tak již dostala na konec zá-
stavby města a bude pokračovat podél pole.
Zatím poslední dílo, které se jmenuje Světluščí
dům, sem jeřáb usadil poslední listopadový pá-
tek. „Začíná se už rýsovat to, co bylo smyslem
projektu: propojit sochami dvě obce,“ uvedl
umělecký sochař Petr Váňa. Jedna socha, kterou
vloni vytvořil japonský sochař Osamu Ishikava,
je stále umístěna na břehu Berounky u zámku.
Další, již třetí ročník symposia, se uskuteční příš-
tí rok. Podle starosty města Michaela Pánka se ho
má zúčastnit i jedna italská umělkyně.             (pš)

Řevničtí záchranáří hlídají
koncerty skupiny Kryštof
Řevnice - Kapela Kryštof je v současné době
na turné, na němž představuje novou desku
Rubikon. Všech jedenáct koncertů sledují ve
sportovních halách také řevničtí záchranáři. 
Kryštof hrál během turné v Plzni, Jihlavě, Brně
nebo v Liberci. Zdravotníci zatím nemuseli řešit
žádný závažný problém diváků ani vystupujících.
„Na koncertech jsme zatím ošetřovali běžné věci,
bolesti hlavy, kolapsy z horka, nic většího,“ řekl
majitel záchranky Bořek Bulíček.                   (lup) 

Krajem chodil Mikuláš s čerty
VEŘEJNÉ NADÍLKY SE KONALY VE TŘEBANÍCH, LETECH I ŘEVNICÍCH

Notičky zpívaly Livii Klausové
Praha, Řevnice - Řevnický dětský soubor No-
tičky vystoupil ve Španělském sále Pražského
hradu na benefičním koncertu nadace V. a L.
Klausových i korejské firmy LG electronics. 
Na slavnostním večeru 2. 12. firma předala Livii
Klausové šek v hodnotě 1,5 milionu pro nadaci,
jež se stará o děti z dětských domovů. Program
zahájila cimbálová muzika Hradišťan, zazpívat
přišla i Marie Rottrová. Po ní následovalo vys-
toupení Notiček a houslisty Jaroslava Svěceného
s dcerou. Píseň Tichá noc si zazpívali účinkující
i hosté. Program uzavřel raut.                            (jdi)

Opravená vila v Dobřichovicích
vyhořela, škoda je šest milionů
Dobřichovice – Šest milionů. Takovou škodu
napáchal oheň, který 23. listopadu v noci za-
chvátil vilu u tenisových kurtů v Dobřicho-
vicích. Objekt byl těsně po rekonstrukci, maji-
telé se měli stěhovat na Vánoce.
I když na místě zasahovali řevničtí profesionálo-
vé i dobrovolné sbory z Řevnic, Dobřichovic, Jí-
loviště a Mokropes, shořela celá střecha domu;
třetí nadzemní podlaží bylo silně poškozeno.
„Příčiny vzniku se vyšetřují. Není ale normální,
že vyhoří vila, která je po kompletní rekonstruk-
ci,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Ladislav
Křivan.  Při požáru se zranil jeden z řevnických
profesionálů. „Spadl na schodišti a má zlomenou
nohu,“ dodal Křivan. (pš, vš)

Poberouní - Mikulášské družiny se v minulých
dnech rozeběhly krajem. Nevynechaly žádnou
z poberounských obcí.
V Hlásné Třebani se Mikulášská nadílka konala
už 4. prosince. Na nadílku se do zdejší sokolovny
dostavilo 74 dětí. Před příchodem Mikuláše s an-
dělem předvedly mladší členky Sokola skladbu v
režii Lenky Snopkové, po nich následovala ukáz-

ka step aerobiku dua Pašková – Machová. Poté se
v potemnělém sále začalo nadělovat. „Jak se jme-
nuješ, jak se máš a co nám předvedeš,“ ptal se
svatý otec. I když s dětmi hovořil mírně, mnohé
na pódiu zarytě mlčely, případně spustily stavidla
slzám. Většina však recitovala a poslušně zpívala. 
„Narodil se Kristus Pán, veselme, se…“ pěla vá-
noční píseň třeťačka Anna Krejčí, která se letos už
ani nebála čertů, byť byli tři. Nutno ale dodat, že
čertovská klika byla letos shovívavá, nebál se jí
ani malý Hlásnotřebaňák Toník Štědroňský. Ať už
děti plakaly, mlčely či dováděly, každé si odneslo
adventní kalendář, dárkový balíček a omalovánky.
Na závěr se dospívající mládež pokusila o sboro-
vý zpěv písně Skákal, pes. Moc jí to ale nešlo.
Nadílku zakončila reprodukovaná koleda.  
Mikulášská besídka se konala uplynulou neděli
také v zadnotřebaňském Společenském domě.
Během odpoledne se sál zaplnil, děti tančily, zpí-
valy a soutěžily, za odměnu dostávaly sladkosti.
Po páté hodině dorazil Mikuláš s čertem a andě-
lem, kteří všem rozdali nadílku a slíbili, že za rok
přijdou znovu. Čert si pak s dětmi zatancoval. 
Na šest desítek dětí se v neděli odpoledne přišlo
pobavit na Mikulášskou nadílku do Letů. Kromě
sladkostí na malé caparty čekaly soutěže a tanco-
vání. „Hrály se třeba čertovské kuželky,“ uvedl
starosta obce Jiří Hudeček, který se stejně jako lo-
ni převlékl za Mikuláše. 
Mikulášskou nadílku spojenou s koncertem zor-
ganizovala 5. prosince v řevnickém kině zdejší
dětská lidová muzika Notičky.

Michaela ŠMERGLOVÁ, (lup, pš, mif)

7. prosince 2006 - 24 (432) 6 Kč

V Našich novinách

* Francouze nadchlo pivo a preclíky

* Dílo liteňských dětí putuje po republice

* V Mníšku bude Knoflíkový trh

Mikulášská besídka se konala také v Zadní
Třebani. Některé děti dorazily v maskách.

Foto Lenka ŠMAUSOVÁ
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Praha - Ceny úspěšným a nada-
ným studentům předávali 28. listo-
padu v pražském divadle Ta Fan-
tastika zástupci Středočeského
kraje. Studenty na dálku pozdra-
vil hejtman Petr Bendl a popřál
jim hodně dalších úspěchů ve stu-
diu i v životě.
Uvolněná a veselá atmosféra pano-
vala na 3. ročníku předávání cen na-
daným žákům a studentům ze stře-
dočeských škol. Děti úspěšně repre-
zentovaly kraj na soutěžích a pře-
hlídkách v roce 2005 a 2006.
„Příprava této akce trvá vždy celý
rok. Sbíráme výsledky s přehlídek a
soutěží, nechceme na nikoho zapo-
menout. Do soutěží se hlásí stále ví-
ce dětí a z toho máme radost, proto-
že dobrými výsledky se motivují žá-
ci navzájem,“ uvedla vedoucí oddě-
lení mládeže a sportu krajského úřa-
du Netolická. Oceněno bylo 135 dě-

tí, které se umístily na předních mís-
tech v soutěžích dějepisných, jazy-
kových, matematických, literárních i
sportovních. Ocenění získali také žá-
ci základních uměleckých škol. Věc-
né odměny dětem předávali radní Ja-
roslav Král, vedoucí Odboru školství
Radek Coufal i náměstkyně hejtma-
na pro oblast školství Dagmar No-
hýnková. Slavnostní akci moderova-
la studentka pražské konzervatoře
Pavlína Horáková, největší potlesk
sklidili Lukáš Chvátal mistr Evropy
a mistr světa v Elektric Boogie a Ka-

teřina Šmejkalová, mistryně světa ve
sportovním aerobiku. 
Po skončení slavnostního předávání

byli žáci, studenti i hosté pozváni do
foyer divadla na slavnostní raut. 

Jana DIGRINOVÁ

Podbrdsko – Kapličky, křížky, zvoničky a další
drobné stavby v šesti podbrdských obcích svítí
novotou. Radnice sdružené v mikroregionu
Horymír je opravily z peněz získaných z Prog-
ramu obnovy venkova.
„Podařilo se nám na to získat 430 tisíc korun, dal-
ších 290 tisíc jsme zaplatili z našeho rozpočtu,“
uvedl starosta Svinař a předseda mikroregionu
Vladimír Roztočil. Z jedenácti obcí Horymíra se
do akce zapojilo šest. Vedle Svinař ještě Hodyně,
Lážovice, Vinařice, Nesvačily a Vysoký Chlumec.
Nejvíce památek se podařilo opravit Svinařským,
kromě dvou soch, má novou střechu a fasádu i ka-
plička U Kyselé vody, nová je i zvonička na Lhot-
ce. V Lážovicích je nová kaplička, u Hodyně byl
opraven křížek. Další drobné úpravy se dělaly na
památkách v Nesvačilech a Vysokém Chlumci. Ve
Vinařicích měli původně v plánu udělat novou fa-
sádu kapličky. „Pak jsme ale zjistili že v naprosto

havarijním stavu je její střecha, dřevo bylo shni-
lé,“ říká starosta Vinařic Petr Podubecký. „V těch-
to dnech tedy dělníci dřevo vyměňují, pak bude-
me pokládat nové oplechování,“ uvedl Podubec-
ký. Podle něj je kaplička naproti někdejšímu hote-
lu Český kras dominantou obce a jedinou kulturní
památkou ve Vinařicích.
Na práce si obce snažily najmout nejen odborníky
a restaurátory z Prahy, ale i místní firmy, aby pení-
ze zůstaly v regionu.
S vylepšováním svých obcí, chce Horymír pokra-
čovat i v příštím roce. „Rádi bychom uskutečnili
akci za milion korun. Chceme zkrášlit návsi, na-
příklad vydláždit některá prostranství před radni-
cemi, osázet zeleň, vybudovat stojany na kola či
umístit vývěsní tabule,“ doplnil Roztočil s tím, že
na to chce mikroregion získat půl milionu. Dal-
ších pět set tisíc by zaplatil ze svého rozpočtu. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Hlásnotřebaňští naposledy
zapějí pod »starým« stromem
Hlásná Třebaň - Hlásnotřebaňští už nyní při-
pravují tradiční Vánoční zpívání, které se pod
vánočním stromem uskuteční v předvečer
Štědrého dne - v sobotu 23. prosince.
Vánoční strom, který zdobí hlásnotřebaňskou ná-
ves, má být letos naposledy stromkem sem do-
praveným. „Rozhodli jsme se, že na místo, kde se
tradičně instaluje a rozsvěcí vánoční strom, příští
rok zasadíme strom trvalý,“ řekl NN starosta Vni-
slav Konvalinka. Letošní Vánoční zpívání a setká-
ní obyvatel, které se uskuteční den před Štědrým
večerem, tak bude naposledy »u cizího«. „Moc se
na vánoční setkání těším,“ dodal starosta.      (šm)

V Mníšku si zahrají šachy
a vyrobí vánoční svícny
Mníšek pod Brdy - V neděli 10. prosince se v
Mníšku konají dvě zajímavé akce. Od 10.00
začíná v Městském kulturním středisku šacho-
vý turnaj Mníšecká rošáda, od 14.00 si na stej-
ném místě můžete vyrobit vánoční svícen. 
Na šachový turnaj se přihlásilo 23 zájemců. Nej-
mladšímu je sedm let, nejstaršímu 69. „Turnaj
ještě nezačal, ale už přináší první ovoce. Přihlásil
se pan Volf, který se nabídl, že bude děti učit hrát
šachy. Vše šlo hrozně rychle - od 30. listopadu
vznikl při základní škole v Mníšku kroužek vý-
uky šachu,“ uvedla hlavní organizátorka Petra
Dlabalová. Účastníků turnaje je hodně a už teď je
jisté, že se Mníšecká rošáda bude hrát až do veče-
ra. Pokud budete chtít nechat odpočinout mozek,
můžete si ve stejné budově v  klubovně Čejky od
14 hodin, vyrobit vánoční svícen z jehličí. Před-
vánoční výtvarnou dílnu připravila paní Typlová
ze sdružení Oáza. Jana DIGRINOVÁ

Malé Sokolky dostaly pamětní list za slet
Hlásná Třebaň - Za skladbu Počítadla, kterou nacvičovaly hlásnotře-
baňské školačky na letošní Všesokolský slet, dostaly při Mikulášské
nadílce 4. prosince ve zdejší sokolovně ocenění – pamětní list. 
Stejný certifikát putoval týž večer i do rukou hlásnotřebaňských účastnic
skladny matky s dětmi. Malé slečny tady ale už předvedly zbrusu novou
skladbu Sluníčka, kterou cvičily v červených dresech a sukýnkách se žlutý-
mi šátky. Tu v choreografii Lenky Snopkové natrénovaly speciálně pro
Mikuláše, anděla a čerty. (šm)

Středočeši ocenili nadané studenty
NEJVĚTŠÍ POTLESK V DIVADLE TA FANTASTIKA SKLIDILI MISTŘI SVĚTA KATEŘINA ŠMEJKALOVÁ A LUKÁŠ CHVÁTAL

Nadaní středočeští studenti převzali ocenění v pražském divadle Ta Fantastika. Foto ARCHIV

Horymír nechal opravit památky
KAPLIČKY, KŘÍŽKY A JINÉ DROBNÉ STAVBY NA PODBRDSKU SVÍTÍ NOVOTOU

Ve Svinařích září vánoční jedle, v Řevnicích a Letech smrk
Poberouní – Obce a města v dolním Poberouní už mají vánoční výzdobu. Zatímco Lety a
Řevnice si ze svých lesů přivezly vzrostlé smrky, ve Svinařích využili k výzdobě jedli stojící u
školy.
Minulý čtvrtek se poprvé rozsvítil vánoční strom ve Svinařích, jiný než vloni. „Využili jsme asi pat-
náctimetrovou jedli douglasku tisolistou, která roste vedle svinařského obecního úřadu před vchodem
do místního obchodu, a navěsili na ni 400 barevných a 500 bílých žároviček,“ uvedl starosta obce Vla-
dimír Roztočil.
V Řevnicích už září na náměstí osmimetrový smrk, který pochází z městského lesa. „Vybírali jsme
kousek od Kamenné. Rok od roku je ale náročnější pěkně rostlý strom rovný najít tak, abychom neu-
blížili lesu,“ tvrdí správce městských lesů Vladimír Roztočil. Ten vybíral i strom pro obec Lety.
Letos bylo složitější i vybírání míst, kde se budou řezat vánoční stromky. „Borovice letos vůbec nedo-
rostly a ani v následujících dvou letech je mít nebudeme. Takže ani letos se prodávat nebudou,“ říká
Roztočil. Zájemci si tak budou moci na dvoře řevnické radnice vybírat pouze mezi smrčky. Prodávat
se budou od 13. prosince, jejich cena by měla být stejná jako v loňské roce. (pš, lup)

V Ořechu budou lidé
za pecí malovat hrnky
Ořech – Tradiční předvánoční po-
sezení Za pecí se koná 10. prosince
od 17.00 v penzionu U barona Prá-
šila v Ořechu.
„Letos jsme posezení spojili s další
tradiční akcí - malováním porcelánu
a oblepováním obtisky,“ uvedl orga-
nizátor Vladimír Glaser. „Letos sice
nebudeme soutěžit v pečení, přípravě
nápojů a ozdob, ale budete-li mít
chuť, můžete svoje výtvory přinést.
Všichni je jistě rádi ochutnají a pro-
hlédnou. Hlavně připravíme pec,
klid a pohodu,“ dodal s tím, že hrn-
ky, misky, džbánečky z karlovarské-
ho porcelánu je možné zakoupit pří-
mo na místě. (mif)
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Francouze nadchlo pivo a preclíky
POBEROUNSKÁ VÝPRAVA SE ZÚČASTNILA ADVENTNÍCH TRHŮ VE FRANCOUZSKÉM BURGUNDSKU

Nuits Saint Georges, Francie – Ne-
tradičně zahájili své adventní trhy
obyvatelé francouzského města
Nuits Saint Georges v Burgund-
sku. Ochutnat mohli tlačenku, ve-
přovou roládu, preclíky či nym-
burské pivo. Staročeské pochout-
ky jim dovezla delegace Středo-
čechů, v níž nechyběli starostové
dolního Poberouní a muzikanti
kapely Třehusk.
Stejně jako loni i letos se do Bur-
gundska vydali Středočeši na zaháje-
ní regionálních adventních trhů.
Tentokrát jely dva autobusy. První
část výpravy vedenou starostou Letů
Jiřím Hudečkem v pátek uvítal na
radnici rychtář města Nuits Saint
Georges. V sobotu trhy odstartoval
slavnostní přípitek místním likérem
Cassis a postřižinským pivem z
Nymburka. Kvůli pěknému počasí a

oslavám místních hasičů ovšem na
trhy přicházeli návštěvníci zpočátku
jen zřídka. Po třetí odpolední ale by-
lo v místním kulturním centru už na-
rváno. Zatímco v patře byly k dostá-
ní výrobky a zboží místních spolků,
rozlehlá klenbová sklepení patřila
české výpravě. Hosté si mohli pro-
hlédnout expozici o Středočeském
kraji, své propagační materiály tu
mělo několik obcí dolního Poberou-
ní a staropražská kapela Třehusk.
Příchozí ovšem mohli potěšit i chu-
ťové buňky – podávalo se nymburské
pivo, tlačenka, preclíky i ořechové
rohlíčky. Vyhrávala česká muzika,
své umění předváděli zadnotřebaňští
dráteníci Jana a Miloš Brožovi.

„Byl jsem za války v Karlových Va-
rech a znám i Písek,“ prohlížel si vy-
stavené mapy osmdesátiletý Fran-
couz. Někteří odvážlivci si na skoč-
nou polku i zatančili.

Zatímco muzikanti a řemeslníci ba-
vili návštěvníky, zbytek české výpra-
vy navštívil muzeum automobilo-
vých veteránů a ochutnávku vín.

Pavla ŠVÉDOVÁ

PŘÍPITEK. Zadnotřebaňská drátenice Jana Brožová si ve středočeské expozici připíjí s jedním z Francouzů nym-
burským pivem na zdar burgundských adventních trhů. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Děti vyrábějí betlém
Zadní Třebaň - Předvánoční nála-
da už dorazila i do zadnotřebaň-
ské malotřídky. Děti tu dělají svíč-
ky a kreslí Mikuláše, nacvičují vá-
noční program pro rodiče. A také
vyrábějí betlém. 
S tímto nápadem přišla výtvarnice
Blanka Hovorková-Maříková, která
betlém s dětmi připravuje. Každý
týden při výtvarném kroužku školá-
ci tvarují z keramické hlíny různé
postavičky a zvířátka, patřící do
betléma. Dodělávat ho budou i v ho-
dinách kreslení ve škole, aby se na
něm podíleli všichni. „Děti jsou ši-
kovné, dělají to skoro samy, takže
jen dohlížím a vysvětluju, proč tam
všechno je,“ říká Hovorková-Maří-
ková. Hotové dílo pak dětem vy-
pálí v peci. 
Betlém bude k vidění ve škole a na
Předvánočním posezení v Zadní
Třebani, 26. prosince se pak přestě-
huje do výlohy galerie Královny
Elišky v Karlštejně. (lup)

Na posezení zatančí Klíček, zahraje Hájíček
Zadní Třebaň - Tradičně Předvánoční posezení se v zadnotřebaňském
Společenském domě uskuteční v neděli 17. prosince od 14 hodin.
Pro všechny, kteří se chtějí naladit na Vánoce, setkat s přáteli nebo se třeba
potěšit tancem a hudbou, je připraven zajímavý program.
Na začátku představitelé obce obdarují jedenáct zdejších občanů, letošních
šedesátníků. Ti dostanou na památku upomínkový předmět a kytici. Poté se
představí děti z místní mateřské a základní školy s vánočním vystoupením.
Nakonec zatančí dětský folklorní soubor Klíček z Řevnic a vánočně zahra-
je pražský Hájíček.   
Na posezení nebude chybět stánek s originálními dětskými výrobky.      (lup) 

Dobřichovice – Advent letos Dob-
řichovičtí zahájili o týden dříve,
než ve skutečnosti začal. Zato s pl-
nou parádou. Na adventní trhy,
jež se konaly už poslední listopa-
dovou sobotu, dorazilo nejvíc lidí
v historii. Podle starosty Michaela
Pánka sledovaly v podvečer ohňo-
stroj tři tisíce diváků.
Davy lidí se nádvoří Křižovnického
zámku valily zejména v odpoledních
hodinách. Stály se fronty na svařené
víno, klobásy i horkou medovinu. K
dostání byly vánoční ozdoby, dřevě-
né hračky, adventní věnce i svíčky.
„Jsem spokojená, lidí je tu hodně,“
pochvalovala si svíčkařka Blanka
Rundová. Ta se před Vánoci nezasta-
ví. „Zájem je o všechny druhy sví-
ček, nejvíc asi o ty velké,“ uvedla.
Pro malé se hrálo divadlo, dospělí
zase obdivovali mohutný hudební
nástroj, který na břeh řeky dorazil na
nákladním autě. „Je to největší mo-
bilní zvonohra světa. Ve východní
Evropě jediná,“ řekl zbraslavský
zvonař Rudolf Manoušek, který stál
u jejího zrodu. Srdce do 57 zvonů
pochází z dílny řevnického umělec-

kého kováře Vrátislava Hrubého.
Zatímco Manoušek »dolaďoval« ná-
stroj, desítky zvědavců okukovaly
zvony a pořizovaly snímky. Pak se
zvonohra rozezněla. Pěstmi v pra-
covních rukavicích do ní bušil fran-
couzský hudebník  Gilles Leroug.
„Do Čech přijel právě kvůli dnešní-
mu koncertu,“ řekl Manoušek. Pos-
luchači si mohli v netradiční úpravě
vyslechnout klasiku, Beatles i Vejvo-
dovu Škoda lásky.
Zvonohra už objela několik zemí
Evropy. Slyšeli ji lidé v Belgii, Ho-
landsku, Francii, Velké Británii či
Litvě. „Před Vánoci hrajeme hlavně
kolem Prahy. Paradoxní je, že v Pra-
ze moc nevystupujeme, není o zvo-
nohru zájem,“ posteskl si Manoušek.
V Dobřichovicích měla zvonohra
velký úspěch. „Myslím, že i kvůli ní
přišlo tolik lidí,“ tvrdil starosta Mi-
chael Pánek, který letošní trhy pojal
i jako oslavu povýšení obce na měs-
to. Celodenní program završili Dob-
řichovičtí Městským plesem, mnozí
s honosnými klobouky na hlavách.
Bonbonkem bylo vystoupení kapely
Laura a její tygři.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovickým hrála unikátní mobilní zvonohra
ADVENTNÍ TRHY, KTERÉ ZAVRŠIL VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ, PŘILÁKALY NA TŘI TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ

Mobilní zvonohra před dobřichovickým zámkem.      Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Knoflíkový trh je mníšeckou raritou
DRUHOU PROSINCOU SOBOTU SE V MNÍŠKU KONAJÍ VÁNOČNÍ TRHY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  I NOČNÍ PROHLÍDKY

Mníšek pod Brdy – Vánoční trhy
se budou 9. prosince konat na ná-
městí v Mníšku pod Brdy. Jejich
součástí je dětský Knoflíkový trh,
kde svoje výrobky budou prodávat
děti ze škol a školek. Odpoledne
začne v zámku program s názvem
Vánoční čas, který vyvrcholí noč-
ními prohlídkami při svíčkách. 
V sobotu 9. prosince náměstí F. X.
Svobody ožije Vánočními trhy. Vý-
robky a dárky nebudou nabízet pou-
ze řemeslníci a trhovci, ale také děti
ze škol, školek a kroužků z Mníšku a
okolí. Na pěší zóně pod kostelem se
v 9.00 otevře již 4. Knoflíkový trh,
kde bude možno nakupovat pouze za
knoflíky, jež si návštěvníci mohou
směnit v Knoflíkové bance. 

„Děti samy si vyžádaly pokračování
této akce. Moc je to baví, připravují
si dárečky k prodeji a dokonce vyrá-
bějí do Knoflíkové banky knoflíky z
moduritu,“ uvedl jeden z organizáto-
rů. Během dopoledne budou děti
vystupovat s koledami i tanci. V jes-
kyni kostelní zdi připravuje spolek
Rorejs Živý Betlém. Dopolední pro-
gram na náměstí uzavře vystoupení
Patronek A. Kubátové z Dobříše.
Odpoledne jste zváni na tradiční
předvánoční program na zámku s ná-
zvem Vánoční čas. Program začíná
ve Velké jídelně ve 14.30 lehce skan-
dální komedií Miloslava Frýdla Pá-
ni, to bude jízda…!, ve které si za-

hraje dragouna s uhrančivým pohle-
dem moderátor a herec Jan Rosák. V
15.45 připravila Oáza adventní kon-
cert flétnových souborů Cenerentola
a Flauti Garruli. V 17.00 hodin vás
pozve na nádvoří zámku dětský lido-
vý soubor z Řevnic - Klíček ke spo-
lečnému zpívání a tancování za svitu
svíček a zámeckých pochodní. Pak
již budou následovat netradiční Noč-
ní prohlídky při svíčkách. Letos si
poprvé projdete expozici – bydlení
drobné šlechty za první republiky. 
V zámecké galerii bude od 9. do 16.
prosince otevřena Vánoční výstava,
již v letošním roce připravila Oáza.

Jana DIGRINOVÁ

Na mníšeckém Knoflíkovém trhu jsou k mání výrobky zdejších dětí. Platí se
knoflíky, jež si lidé smění v Knoflíkové bance.         Foto Jana DIGRINOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
9.12. 18.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Od 16.12. kino nehraje.

KINO MÍR BEROUN
17. 12. 15.30 LET'S DANCE
7. 12. – 14. 12. 18.30 (Út 17.30) CASI-
NO ROYAL
9. 12. 15.30 ZIMNÍ VÍLA
11. 12. 13.45 ANDĚL PÁNĚ
12. 12. 20.00 MARTA
15. 12. – 17. 12. 20.00 (Pá 18.30)
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU
PILOU: POČÁTEK
16. 12. – 17. 12. 17.30 (So 15.30 a
17.30) ASTERIX A VIKINGOVÉ
18. 12. – 20. 12. 17.30 a 20.00 ( Po
18.30, Út 17.30) PO HLAVĚ… DO
PRDELE

KINO MNÍŠEK POD BRDY
9. 12. 16.00 a 18.00  GARFIELD 2  
16. 12. 18.00 a 20.00 RO(C)K POD-
VRAŤÁKŮ  

CLUB KINO ČERNOŠICE
12. 12. 20.00 STRÁŽCE
19. 12. 20.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ
ZÁRUKY

Program Club Kina:
Divadlo, film, muzika
Černošice – Divadlo, filmový festi-
val i big band nabízí v závěru roku
Club Kino Černošice.
Divadelní soubor Samé vody z Čer-
nošic se v klubu představí 10. 12. od
16.00. Na programu je improvizova-
né představení Přihořívá. O tři dny
později, 13. prosince se v sále koná
od 20.30 filmový festiválek. K vidě-
ní budou filmy Mraky, Příběh vlákna
a Obličejový herec. K tanci a posle-
chu zahraje Nedvídek Band LFÚK. 
V pátek 15. 12. se v klubu představí
od 20.30 Big band Václava Zelinky.
Vstupné na koncert známého or-
chestru činí 130 Kč. (pš)

Tipy NN
*  Tradiční vánoční výstava bude
zahájena 9. 12. v zámku v Mníšku
pod Brdy. Potrvá do 16.12. (jdi)
* Trh s výrobky chráněných dílen se
na řevnickém náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad koná 9. 12. od 14.00.   (pš)
*  Adventní zastavení s podtitulem
Slavit je umění, kterému se člověk
musí učit, se uskuteční 10. 12. od
16.00 v řevnickém jazykovém cent-
rum Common Grounds. V programu
je posezení u kávy, zpěv vánočních
písní a zamyšlení nad pravým vý-
znamem vánoc. (mif)
* Muzika Notičky zahraje spolu s
kapelou Karavel 10. 12. od 18.00 na
závěrečném kursu tanečních v řev-
nickém Lidovém domě.                (pš)
* Šachový turnaj Mníšecká rošáda
se koná 10. 12. v MěKS Mníšek pod
Brdy. (jdi)
* Vánoční koncert Jana Buriana se
uskuteční 15. 12. od 19.30  v penzi-
onu domova důchodců Mníšek pod
Brdy. Vstupné 60 Kč. (jdi)
* Slavnostní požehnání opravených
varhan, mše svatá a koncert se kona-
jí 16. 12. od 15.00 v kostele sv. Petra
a Pavla v Litni. Zazní skladby J. S.
Bacha, W. A. Mozarta, F. M. Bart-
holdyho, A. Dvořáka... Na varhany
hraje P. Černý.  Richard HANAČÍK
* Evropské koledy v podání soubo-
ru Bell Canto budou znít 16. 12. od
18.00 v řevnickém Zámečku.      (pš)
* Pohádka Boženy Němcové Čer-
tův švagr v úpravě Jiřího Trnky  bu-
de k vidění 17. 12. od 15.00 v řev-
nickém Zámečku. (pš)
* Houslistky sestry Kolářovy se
spolu s klavírním doprovodem před-
staví 17. 12. od 17.00 v řevnickém
Zámečku. (pš)

Vánoční program
v Mníšku pod Brdy
VÁNOČNÍ TRHY, 9. 12. od 9.00,

náměstí F. X. Svobody

KNOFLÍKOVÝ TRH, 9. 12. od
9.00, pod kostelem sv. Václava

9.30 – Živý Betlém
9.45 – Vystoupení dětí MŠ Nová
10.00 – Vystoupení MŠ 9. května

10.15 – Pěvecký kroužek ZŠ
10.30 – Živý Betlém

10.45 – Pásmo koled a tanců
11.30 – Živý Betlém

11.40 – PATRONKY A. Kubátové

VÁNOČNÍ ČAS, 9. 12., zámek 
14.30 – Lehce skandální komedie

Páni, to bude jízda…!  
15.45 – flétnové soubory CENE-

RENTOLA a FLAUTI GARRULI
17.00 – vánoční koledování s dět-

skou lidovou muzikou Klíček
17.30 – Začátek nočních prohlídek

9. 12. - 16. 12.  Vánoční výstava 

ŠTĚDRÝ DEN  – 24. 12. 23.30,
náměstí F. X. Svobody

Vystoupení Karlštejnských pozou-
nérů před půlnoční mší

Kostelem zněly mužské hlasy
V MNÍŠKU KONCERTOVAL VOKÁLNÍ SOUBOR POLYPHONION

Mníšek pod Brdy - První prosin-
covou neděli se v mníšeckém  kos-
tele sv. Václava konal koncert vo-
kálního souboru Polyphonion.
Svatostánek se naplnil posluchači,
kteří  v sílícím předvánočním chvatu
cítili potřebu  na chvíli se  zastavit a
načerpat sílu z hudby. Mníšecký
farář Robert Cieszkowski v úvodním
slovu zdůraznil význam adventního
období pro obnovu ducha, pro za-
myšlení se nad životem rodiny i  nad
tím, že smysl vánočních svátků je
jinde než ve hmotném nadbytku.
Vokální soubor Polyphonion, šest
mladých  mužů   čele se sbormistrem
Igorem Angelovem,  nás pak přenesl
do  dob, kdy písně v kostelích zněly

bez doprovodu nástrojů. Soubor je
společenstvím profesionálních hu-
debníků s vlastním přístupem k pů-
vodnímu duchu hudby. Podstatnou
součást jeho repertoáru tvoří grego-
riánské chorály,  vedle nich zazněly
v programu i další písně. Nejstarší
ze skladeb, jež zazněly,  byly zazna-
menány v  9. století.  Nádherný sou-
zvuk  mužských hlasů byl  výjimeč-
ným  zážitkem.
V závěru koncertu převzala zástup-
kyně Ústavu onkologie a pneumolo-
gie Nová Ves pod Pleší  vybrané do-
brovolné vstupné – 2 600 korun, jež
bude věnováno na zlepšení prostředí
onkologických pacientů  ústavu. 

Jarmila BALKOVÁ

V Dobřichovicích zahraje Štěpán Rak
Dobřichovice – Koncert světoznámého kytaristy i dětské adventní trhy
se ještě před vánočními svátky uskuteční v Dobřichovicích.
Adventní večer při svíčkách můžete prožít 9. prosince od 19.30 v dobřicho-
vickém Fürstově sále. Ukolébavky, vánoční  písně i koledy zazpívá Michiyo
Keiko za klavírního doprovodu Jaroslava Šarouna.
V pátek 15. prosince bude sál patřit kytaristovi Štěpánu Rakovi. Jeho kon-
cert začne ve 20.00. Vstupné je v předprodeji 120, na místě o 30 Kč více. 
V sobotu před třetí adventní nedělí se v areálu zámku od 14 do 17.00 usku-
teční dětské adventní trhy. Své výrobky zde budou prodávat děti z místní
základní a umělecké školy, stacionáře Náruč či skauti. Děti se budou moci
projet na koních, vyrobit ozdoby, upéci vánočku a nebo zhlédnout při práci
kováře. (pš)



Osov – Ve středu 29. 11. 
pozval místní obecní úřad 
své občany  na veřejné 
zasedání. I při nízké účasti 
se v diskusi projednala celá řada problémů obce. 
Starosta obce Zdeněk Veverka 
nejdUíve pUedstavil celé zastu-
pitelstvo. Starost o obecní 
záležitosti si nově na svá bedra 
vzali Eva Culková, která 
zastupuje školský odbor, tvorbu 
webových stránek bude zajišťovat 
Dan Červenka. Místostarosta 
František Kočí pak pUiblížil 
finanční stránku: „Náklady na 
provoz a údržbu základní a 
mateUské školy pUesáhly  jeden 
milion korun. Velký podíl na této částce má nákup nového kotle. 
Dalším nákladem byla částka na 

Co bude dál s rozhlednou na Studeném vrchu? 
OHLEDNĚ DALŠÍHO FUNGOVÁNÍ BÝVALÉ MĚŘÍCÍ VĚŽE VZNIKL MEZI TURISTY MENŠÍ ROZKOL 
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Žáci vyjedou na turnaj 
Osov - Za podpory Obecního 
úřadu Osov poměří žáci 
místního SK síly na halovém 
turnaji okresního přeboru.  
Turnaj se koná ve sportovní hale 
TJ Lokomotivy Beroun v sobotu  
9. 12. Odjezd z Osova v 7 hodin. 
Fanoušci vítáni.                        (rk)  

ROZHLEDNA NA STUDENÉM. Jedna  
z možných variant zastřešení rozhledny na 
Studeném vrchu.          Kresba R. ŠUBRTOVÁ 

Osovští zastupitelé na veřejném zasedání 29. 11. Zleva Dan Červenka, starosta Zdeněk Veverka, František Kočí, Josef Chvojka a 
Eva Culková.                                                                      Foto R. KOČOVÁ 

Mladík pil a pak havaroval 
Radouš - Devatenáctiletý řidič 
nezvládl v pondělí 27. 11. ve tři 
hodiny ráno vozidlo a havaroval.  
Mladík projížděl s osobním automobilem 
Peugeot 205 Bezdědicemi do Radouše. Vjel 
pUíliš rychle do zatáčky, dostal se mimo 
komunikaci a zde narazil do betonového 
patníku. Náraz ho odhodil zpět, kde se 
srazil s projíždějícím nákladním 
automobilem a poté se pUetočil na stUechu. Tidič Peugeotu musel být s lehkým 
zraněním ošetUen v nemocnici a provedená 
dechová zkouška u něj ukázala alkohol. 
Mladíkovi byl na místě zadržen Uidičský 
průkaz.                                                      (JoK)  

Brdy - Měřící věž na Studeném vrchu 
byla postavena v roce 1942. Poté ji 
převzala armáda a od 90. let stála bez 
užitku.  
V roce 2003 začalo Občanské sdružení  za 
ekologický rozvoj krajiny a hlavně jeho 
součást, Turisté severních svahů Brd (TSSB), 
vyjednávat s Českým zeměměUičským úUa-
dem o pUevedení vlastnictví věže. Rok na to,  
v květnu 2004 pUevzalo od věže klíče. 
V polovině záUí 2004 se na věži turisté setkali 
se zástupci panství Colloredo Mansfeld a 
dojednávali společný postup pUi zpUístupnění 

objektu. Měsíc na to opravili L. Jarý,  
D. Eliášek a P. Frajer horní terasu věže a  
omezili zatékání do věže. 11. prosince 2004 se 
konalo první otevUení věže pro veUejnost a  
v květnu 2005 pUišlo na rozhlednu kolem 200 
lidí. Během prázdnin 2005 byla rozhledna 
zpUístupněná pro veUejnost o víkendech. 
V květnu 2006 konečně získala obec Velký 
Chlumec rozhlednu do pronájmu. OtevUení 
během letní sezóny zajišťoval Rosťa Placheta, 
velmi mu pomáhali Frajerovi a JiUí Brož. 
NěkteUí členové sdružení však měli na další 
postup jiný názor a ve sdružení nastal drobný 
rozkol. Co bude dál? 
„Měli jsme pUipraveny projekt na zastUešení a 
úpravy okolí od Ládi Kubenky,“ Uíká jeden  
z turistů Ladislav Jarý. „Byl domluven  
i stánek s občerstvením a upomínkami. Obec 
se však rozhodla pro jinou cestu.“ 
„Rozhledna by potUebovala zásadní 
rekonstrukci,“ sdělil NN nový chlumecký 
starosta Jaroslav Routa. „To je složité, neboť 
věž není v majetku obce a obec má za úkol 
pečovat pUedevším o vlastní majetek. Úplně 
nejlepším Uešením by asi bylo zajistit 
prostUedky na její opravu formou veUejné 
sbírky a sponzorských darů. Je dost možné, 
že budeme v brzké budoucnosti iniciátorem 
této sbírky. (Zpracováno podle stránek 
TSSB).                                          Josef KOZÁK 

»Kdo se zajímá o obec, ten přišel,« řekl starosta 
PRIORITOU OBCE JE PROVOZ ŠKOLY, PLÁNUJE SE ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

pUístavbu hasičské zbrojnice. Ta 
se pro obec vyšplhala na 531 tisíc 
a dotací jsme pro tuto stavbu 
získali 125 tisíc korun.“ Plány do 
budoucna prozradil starosta 
Zdeněk Veverka. „Prioritou je 
zaj ištění  provozu našeho 
školského zaUízení. K dalším 
požadavkům celé obce je úprava 
místních komunikací. Obecní 
úUad požádal Ministerstvo pro 
místní rozvoj o dotaci na jejich 
ú p r a v u .  Mů ž e m e  ž á d a t 
maximálně o částku dvě stě tisíc a 
touto výší nákladů se hodláme na 
projektu obnovy cest v obci také 
podílet,“ informoval Veverka. 
V diskusi vyzval starosta občany 
k vyslovení jejich požadavků na 
zastupitelstvo pro pUíští čtyUleté 
období. Obyvatel Osovce Ladislav 
Marek pUispěl do diskuse 
s dotazem na možnost odstranění 
nakloněné lípy v blízkosti jeho 
bydliště. VyjádUení pUišlo od více členů zastupitelstva a v zájmu 
veUejné bezpečnosti bude strom, 
který je od paty nakloněn o čtyUi 
metry, odstraněn v nejkratším 
možném termínu. 
V diskusi pUišly na Uadu i otázky 

odpadů, kdy občané plastové 
lahve nesešlapávají a nestačí tak 
kapacita kontejnerů. Starosta 
obce nastínil i možnosti obce pro 
další období, napUíklad pUipojení 
na chlumecký vodovod. 
Na Obecní úUad Osov byla 
vyslovena i kritika. Podle 
pUítomných by mohla být účast 
na jednání obce vyšší, kdyby 
o bčan é  by l i  in fo rmo váni 
jednotlivě, napUíklad pozván-

kami.  „Termín veUejného 
zasedání jsme oznámili občanům 
na informačních tabulích. Kdo se 
o dění obce zajímá, měl 
pUíležitost tuto informaci získat,“ 
vyjádUil se ke kritice starosta 
Zdeněk Veverka. 
Starosta pak informoval pUítomné  
o územním plánu. Novinkou byla 
zpráva, že dle památkáUů se 
nacházíme v barokní krajině.  

Radka KOČOVÁ 



Podbrdská obec připravila 
pro děti Adventní podvečer 
Podbrdy - Adventní podvečer se 
stromečkem na návsi, promítáním a 
dárky připravila pro děti na 
uplynulou neděli podbrdská obec. 
Dětem se v sobotu večer nejvíce líbil 
vánoční stromek před radnicí.  „Také bych 
chtěl mít doma na Vánoce veliký 
stromeček,“ svěřil se  Ondra Kolář. „Ale 
menší než tenhle, nevešel by se k nám.“ 
Bára Stuchlíková k tomu dodala: „Už se 
moc na Vánoce těším a líbí se mi stromek 
na náměstí.“ 
„Rozsvícení stromku na podbrdské návsi je 
překvapení pro místní,“ doplnila radní 
Naďa Eliášková. „Za obecní úřad 
připravujeme i básničky, koledy a 
muziku.“                                             (rk,JoK) 

Droga podporuje i jaterní činnost, reguluje 
menstruaci, mírní revmatické bolesti‚ 
působí močopudně a potopudně‚ prohlu-
buje sílu srdečního svalu, takže ji lze použít 
jako pomocnou drogu při angině pectoris či při srdeční ischemii a jako kloktadlo při 
zánětu dásní nebo v krku.  
V kuchyni se používá jako koření pod 
názvem Oregáno.                   M. HRZALOVÁ  

Dobromysl obecná - nať se seřezává 
těsně před polednem, kdy obsahuje nejvíce 
silic. Tyto silice uvolňují křeče při kašli, 
působí desinfekčně, usnadňují odkašlávání, 
působí protizánětlivě na sliznice, upravují 
trávení ‚ zvyšují vylučování  a uklidňují.  
Dále lze dobromysl použít při žaludečních 
a střevních chorobách, při žaludečních 
neurózách, poruchách spánku a epilepsii. 

Poradna zdraví Provasu 

Osov - Muzeum betlémů v Karlštejně 
navštívily 22. 11. děti z MŠ a ZŠ Osov. 
Prohlédly si vystavené betlémy z perníku, 
dřeva a keramiky. Během prohlídky jim 
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S novou starostkou se rýsují nové plány 
JE TTEBA DOTÁHNOUT VODOVOD A KANALIZACI, ALE I ZKULTURNIT HOSTOMICKÉ NÁMĚSTÍ 

Hostomice - S příchodem Sylvy 
Škardové, nové starostky města 
Hostomice, se rýsují nové plány. Je 
třeba však dokončit i započaté projekty 
z minulého období. 
„Dotahujeme projekty města, které zanechalo 
minulé zastupitelstvo. K těm nejdůležitějším 
patří výstavba vodovodu a kanalizace.  
K realizaci vybudování kanalizace byla 
podána žádost na Ministerstvo životního 
prostředí. Hodnota tohoto projektu je 25 
milionu korun a město Hostomice se bude 
podílet 10 – 15 miliony korun. Možná je  
i podpora Krajského úřadu s jeho příspěvkem 
z rozpočtu,“ objasnila prvořadé úkoly města 
starostka a sdělila, že město řeší i problém 
vodovodu a do konce letošního roku je třeba 

OSOVSKÉ 
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 

v sobotu 16. 12. 2006 od 15 hodin 

Sraz pUed prodejnou.  

Fotbalisté myslí na kondici 
Vižina - Skončilo podzimní kolo 
mistráků a fotbalisté se zamýšlí nad 
udržením kondice do jara.  
„Je to na každém individuálně,“ říká 
osovský starosta a hráč vižinského celku 
Zdeněk Veverka. „Běhat, lyžovat nebo jezdit 
na kolečku. Společně chodíme každý čtvrtek 
do hostomické tělocvičny zahrát si fotbálek. 
Přidala se k nám i parta z Osova.“       (JoK) 

 
IV. třída skupina A  
  1. Nižbor B 13 9 2 2 50: 16  
  2. Vysoký Újezd 13 8 1 4 33: 21 
  3. Srbsko 13 7 3 3 29: 18  
  4. Svatá B 13 7 3 3 25: 18 
  5. Chrustenice 13 7 1 5 42: 25 
  6. Vižina 13 7 1 5 25: 25  
  7. Všeradice B 13 7 0 6 34: 30 
  8. Chodouň 13 6 1 6 28: 24 
  9. Mořina 13 5 2 6 19: 20 
10. Tmaň 13 5 1 7 26: 32  
11. Karlštejn B 13 4 3 6 23: 19  
12. Liteň 13 3 2 8 14: 35 
13. Zdejcina 13 3 0 10 13: 38 

Tabulka žáci 
  1. Zdice 9 8 1 0 43: 3 
  2. Hostomice 9 7 0 2 32: 6  
  3. Broumy 9 5 2 2 26: 16  
  4. Osov 9 4 1 4 15: 24  
  5. Podluhy 9 3 2 4 11: 11  
  6. Komárov 9 3 2 4 10: 14  
  7. Tlustice 9 3 2 4 12: 17  
  8. D. Újezd 9 2 1 6 10: 23  
  9. Rpety 9 1 4 4 12: 32  

Výsledky podzimního kola  
Údaje: tým    zápasy  + 0 -  skóre 

III. třída skupina A 
  1. Cembrit B 13 9 3 1 28: 14  
  2. Hudlice 13 8 2 3 37: 20 
  3. Lužce 13 7 4 2 40: 21  
  4. Všeradice 13 7 2 4 40: 21   
  5. Trubín 13 7 1 5 40: 24  
  6. Loděnice B 13 6 4 3 29: 26 
  7. Svatá 13 6 3 4 27: 22  
  8. Tetín 13 5 2 6 33: 32  
  9. Zdice B 13 5 2 6 31: 35  
10. Chyňava 13 4 4 5 27: 38 
11. Zad. Třebaň B 13 3 4 6 24: 33  
12. Osov 13 3 2 8 25: 33  
13. N. Jáchymov 13 3 2 8 26: 44  

schválit územní plán Hostomic. „Začátkem 
devadesátých let vznikl projekt přehradní 
nádrže v katastru Hostomic. Přehrada je 
potenciálním zdrojem pitné vody pro město a 
rádi bychom se v budoucnosti věnovali jejímu 
dokončení,“doplnila Sylva Škardová. 
Pro další období si Hostomice vzali za své 
rekonstrukci náměstí. „Zkulturnit hostomické 
náměstí by bylo možné na základě 100% 
grantu například z fondů EU. V rámci obnovy 
náměstí Hostomic plánujme i úpravu 
místních komunikací,“ vysvětlila starostka a 
dodala, že část cest bude upravena při 
realizaci kanalizace. 
Město je správcem místní základní i mateřské 
školy. „Provoz školy se nám daří řešit bez 
komplikací, ředitelka základní školy Jiřina 

Walterová zastupuje naše město jako 
místostarosta, jsme tedy se školou ve stálém 
kontaktu,“ dodala starostka Škardová. 

Radka KOČOVÁ 

Oprava střechy hostomického kostela.                                     
Foto J. KOZÁK  

 

Před obecním úřadem v Podbrdech se 
objevil vánoční stromek. Na snímku Jiří 
Štěpán s Bárou Stuchlíkovou a Ondrou 
Kolářem.                          Foto R. KOČOVÁ

Nejvíc se dětem líbila pověst o Ježíškovi  
ADVENT V OSOVSKÉ ŠKOLE VYVRCHOLÍ BESÍDKOU A JARMARKEM 

vánoční atmosféru zpříjemnily koledy. Dětem 
se nejvíce líbila pověst o narození Ježíška, 
která se zde na Karlštejně vypráví.  
V pondělí 27. listopadu 3. až 5. třída shlédla 
představení Mrazík v divadle U hasičů.  
V pátek 24. 11. bylo ředitelské volno. Naše 
škola nově vytváří Školní vzdělávací program 
a pedagogický sbor se školil v Srbech  
u Kladna. Od 1. 12. do 22. 12. probíhá ve škole  
projekt Advent, který vyvrcholí vánoční 
besídkou, jarmarkem a karnevalovou 
diskotékou.                                               (lk, sk) 

Vižinští uvítali čtyři holčičky 
Vižina - Vítání občánků narozených  
v roce 2006 obnovili i ve Vižině.   
„Veroniku Štáralovou, Kateřinu Dolanskou, 
Denisu Záhoříkovou a Karolínu Hůlovou 
přivítal na obecním úřadu pan starosta 
Václav Císař,“ sdělila aktuálně pro Provas 
Jana Fialová. „Školní děti pak přednesly 
básničky, rodiče se podepsali do pamětní 
knihy a holčičky dostaly dárky od hasičů a 
od sportovců. Obec věnovala každému 
děvčátku tisíc korun.“                            (JoK) 
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Náměstek se starostou otevřeli silnici
CESTA ZE ŘEVNIC DO ZADNÍ TŘEBANĚ SE MÁ OPRAVOVAT NAPŘESROK, SILNICE V LITNI SI MUSÍ POČKAT
Řevnice – S opravami dalších silnic v okolí
Řevnic počítáme! vzkazuje obyvatelům dolní-
ho Poberouní náměstek středočeského hejtma-
na pro dopravu Karel Vyšehradský. Ten uply-
nulý čtvrtek spolu se starostou města Mirosla-
vem Cvancigerem slavnostně otevřel  zrekon-
struovanou Pražskou ulici v centru Řevnic.
Symbolický ceremoniál se uskutečnil poslední
listopadový čtvrtek za účasti hrstky lidí. Za zvuků
dechové hudby pak Vyšehradský přestřihl na sil-
nici u fary pásku.
„Další opravy dáváme v této chvíli do plánu. V
příštím roce budeme mít o něco více peněz na re-
konstrukce než letos. Budou to zejména opravy
stávajících povrchů jako v tomto případě,“ uvedl

Vyšehradský s tím, že kostky ve středu města by
měly být zachovány. Krajský úřad má v plánu po-
kračovat s pokládáním nového povrchu i na silni-
ci směrem na Zadní Třebaň. 
Naopak počkat si budou muset na novou silnici v
Litni. Ta měla být opravena v příštím roce od že-
lezničního přejezdu na náměstí. Podle Vyšehrad-
ského se ale termín oprav posunul až na rok 2008.

„Nyní se udělal nástřik, takže životnost cesty se
prodloužila,“ sdělil. Podle náměstka patří silnice
v okrese Praha-západ k nejvíce zdevastovaným.
„Praha-západ byla v minulosti od státu dopravně
podceněná. Snažíme se sem proto dávat více pe-
něz, než do jiných okresů kraje,“ uvedl. O dalších
možných opravách silnic pak náměstek hovořil i
se starostou Cvancigerem.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Novou silnici v Řevnicích slavnostně otevřeli náměstek středočeského hejtmana Karel Vyšehradský
(vlevo) a starosta města Miroslav Cvanciger. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Řevnice, Hlásná Třebaň - Devět komisí zřídila
rada města Řevnice. V Hlásné Třebani si noví
zastupitelé odsouhlasili vznik šesti výborů.
V Řevnicích budou nově fungovat komise spor-
tovní či pro rozvoj veřejných prostor. Nově zříze-
nou komisi pro rozvoj veřejných prostor povede
sochařka Ivana Junková. 
„Z názvu vyplývá, čemu se pětičlenná komise bu-
de věnovat. Řevnice jsou natolik zajímavé město
s tolika prostranstvími, že si tuto komisi zaslou-
ží,“ uvedl starosta Miroslav Cvanciger. Poprvé
bude ve městě fungovat i sportovní komise v čele
s předsedou Václavem Zdráhalem. Oproti minu-
lým letům dozná změn školská a kulturní komise,
která byla nyní rozdělena na dva samostatné cel-
ky. Školskou povede Helena Rytířová, kulturní
Michal Trnka. Dále ve městě fungují komise pro
životní prostředí, sociální a zdravotní, přestupko-
vá, letopisecká a povodňová. „V komisích nejsou

jen zastupitelé. Oslovili jsme některé lidi, jiní se
sami přihlásili,“ uvedl Cvanciger. Ten očekává, že
komise budou předkládat návrhy a náměty radě. 
V Hlásné Třebani po volbách začalo pracovat šest
výborů. Předsedají jim členové zastupitelstva. I
když zákon existenci podobných výborů nevyža-
duje, v Hlásné s nimi mají dobré zkušenosti.
„Práce je přehlednější a je jasné, komu která věc
náleží,“ řekl starosta Vnislav Konvalinka. V obci
pracuje kulturní výbor a výbor pro veřejný pořá-
dek, které vede Richard Málek. Výbor stavební ří-
dí Jiří Krejčí, životního prostředí se chopil Pavel
Kotík, finančního a kontrolního výboru zastupite-
lé Szebinovský a Neslerová. „Každý šéf si může
ke spolupráci přizvat lidi mimo radnici,“ řekl sta-
rosta s tím, že bude rád za radu či pomoc občanů.
„Jsme tu jedni pro druhé a máme společný zájem
- žít ve fungující, moderní a hezké obci.“

Michaela ŠMERGLOVÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

Mníšek pod Brdy - Jeden z problé-
mů, kterým se intenzivně zabývá
radnice v Mníšku pod Brdy je, zda
bude ve městě stát nová prodejna
Plus a hlavně, kdy se poprvé otev-
ře nakupujícím.
„Než se zahájí samotná stavba pro-
dejny, bude se toho muset ještě hod-
ně udělat. Firma Plus musí získat
stavební povolení nejen na výstavbu
prodejny, ale také na výstavbu pří-
jezdu k prodejně – kruhového objez-
du. Vydání stavebního povolení za-
tím brání nesrovnalosti v projektu
stavby a také vyjádření potřebných
orgánů,“ uvedl starosta města Petr
Digrin.
Další podmínkou je zavezení prosto-
ru, kde bude stát Plus, zeminou. K

tomuto úkolu se zavázalo město
Mníšek v předchozím volebním ob-
dobí. Není však možné navést na
místo tisíc tater hlíny a myslet si, že
to stačí. Faktem je, že kdyby kaž-
dých deset minut přijela jedna Tatra
a zaváželo se 10 hodin denně, trvalo
by to přibližně měsíc. Navíc je potře-
ba navážet postupně, a to až ve chví-
li, kdy se začne stavět prodejna a
parkoviště. „Bylo by neseriózní ří-
kat, kdy se prodejna otevře, nikdo to
ve skutečnosti neví. Již jsme zahájili
další jednání s firmou Plus, s projek-
tantem i stavební firmou. Když vše
dobře půjde, začne se stavět na jaře a
já i celá radnice uděláme vše proto,
aby to bylo co nejdříve,“ řekl staros-
ta.   Jana DIGRINOVÁ

Požáry, nehody...
FAVORIT HOŘEL ZA JÍZDY  Na 5.000 Kč
byla odhadnuta škoda při požáru Škody Favorit v
Černošicích-Vráži 21. 11. Požár části vozu pod
podlahou vznikl za jízdy od výfuku a katalyzáto-
ru. Protože si řidič z Benešovska nevěděl rady s
ohněm, zavolal hasiče. Vzniku požáru pomohl
zřejmě antikorozní nátěr spodku auta, který po
poruše katalyzátoru začal hořet. Do motoru ani k
elektrickému rozvodu se oheň nedostal, auto však
nebylo schopné bez zásahu servisu odjet. (vš)
HASILI KŘOVÍ. O likvidaci požáru křoví v osa-
dě Bílý Kámen byli 23. 11. požádáni řevničtí ha-
siči. Rozsah požáru byl však zanedbatelný. Po-
dobně malý byl i požár hrabanky u Všenor, který
rovněž skončil beze škody. (vš) 
MOTOCYKLISTA SE ZRANIL. Zraněním
motocyklisty ze severních Čech skončil střet
osobního auta  a motocyklu ve Všenorech 25. 11.
Řidiči Alfy Romeo z Prahy se nic nestalo, zato
muž z motocyklu Triumph měl zraněnou ruku a
klíční kost. Hasiči na místě posypali uniklé po-
honné hmoty vapexem a zabránili jejich dalšímu
úniku. Poskytli také pomoc záchranné službě a až
do příjezdu policie řídili dopravu u nehody. (vš) 

Vyroste v Mníšku pod Brdy prodejna Plus? A kdy?
„PŮJDE-LI VŠE DOBŘE, MOHLO BY SE ZAČÍT STAVĚT NA JAŘE,“ PŘEDPOVÍDÁ STAROSTA PETR DIGRIN

V Řevnicích mají devět komisí
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ ZASTUPITELÉ ZASE PO VOLBÁCH USTAVILI VÝBORY

Řidička narazila do stromu,
motorkář nezvládl předjíždění
Mořina - Ke dvěma dopravním nehodám mu-
seli minulý týden vyjíždět řevničtí záchranáři. 
Jedna z havárií se stala u Mořiny, kde nabouralo
osobní auto. Řidička středního věku nezvládla
řízení, dostala smyk a narazila do stromu. „Měla
poraněnou krční páteř, takže byla převezena do
nemocnice v pražském Motole,“ řekl šéf záchran-
né služby Bořek Bulíček. Podle něj jezdí nyní po
silnicích kromě aut stále dost cyklistů a motocyk-
listů, hlavně kvůli teplému počasí. Další nehodu
zavinil právě motocyklista, když ve Všenorech při
předjíždění dostal smyk a s motorkou havaroval.
„Řidiče jsme se středně těžkým zraněním ramene
odváželi také do nemocnice. Naštěstí nejel rychle,
jinak by to dopadlo hůř,“ řekl Bulíček.            (lup)

Kdy v Mníšku vyroste nová prodejna? Foto Jana DIGRINOVÁ
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Jiří Černý napsal Gatesovi: pomozte!
NEJSTARŠÍMU STŘEDOČESKÉMU ZASTUPITELI JE ČTYŘIAOSMDESÁT LET A ŽIJE NA BRDECH - V KYTÍNĚ

Kytín – V malé brdské vísce Kytín
žije nejstarší zastupitel Středočes-
kého kraje a druhý nejstarší zas-
tupitel v České republice. Jiřímu
Černému je 84 let.
„Pojďte dál, právě dopisuju dopis ka-
marádovi do Anglie,“ vítá mě v ma-
lém pokojíku kytínského domova
důchodců čiperný Jiří Černý. Na sto-
le ležel úhledně napsaný list v ang-
ličtině, vedle velký slovník. 
„V Anglii jsem dlouho žil,“ vysvět-
luje Černý. Anglicky mluví zcela
plynně, dokonce místní děti několi-
krát týdne doučuje. „To abych to ne-
zapomněl,“ říká.
V Kytíně žije se svou paní, která je
ale kvůli Alzhaimerově chorobě
upoutána na lůžko.
„Před tím jsme bydleli v Praze u Vl-
tavy, ale sám jsem už nezvládal uklí-
zet, prát a vařit moc neumím, tak
nám syn našel tenhle byt. Jsme tu
hodně spokojení,“ říká Černý.
Na svých čtyřiaosmdesát let Jiří Čer-
ný nevypadá a ani se na ně necítí.
Rád vyráží na Brdy na houby, nebo

za kulturou. Kromě doučování ang-
ličtiny, shání pro domov nejrůznější
sponzorské dary.
Napsal několik desítek prosebných
dopisů do zahraniční. Mezi adresáty
je například i Bill Gates. „Napsal
jsem mu teprve před několika týdny,
ještě se neozval,“ říká Černý. Zato z
Plzeňského Prazdroje na jeho žádost
reagovali. Kromě sedmdesáti lahví
piva, které poslali, přislíbili i finanč-
ní pomoc.
Kromě svých dětí, vnoučat a pra-
vnoučat má rodák od Vltavy i dceru
v Indii. Tu adoptoval na dálku pro-
střednictvím Arcidiecézní charity
Praha. A proč se »na stará kolena«
rozhodl kandidovat?  
„Nohy i hlava mi zatím slouží. Vy-
studoval jsem vysokou školu ekono-
mickou a jako pracovník zahraniční-
ho obchodu procestoval celý svět -
Jižní i Severní Ameriku, Afriku, Ev-
ropu. Chci se zasadit o to, aby Kytín
získal nějaké peníze z Evropské
unie, aby se o tom jenom nepsalo,“
prozrazuje.             Pavla ŠVÉDOVÁ 

NEJSTARŠÍ. Nejstarší zastupitel Středočeského kraje, obyvatel Kytína Jiří
Černý. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Dílo liteňských dětí putuje po celé republice
ŠKOLÁCI USPĚLI V PROJEKTU SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI - PŘIPRAVILI VÝSTAVU O MARGITĚ RYTÍŘOVÉ

Liteň, Praha - Žáci základní školy v Litni se
zúčastnili projektu společnosti Člověk v tísni s
názvem Příběhy bezpráví – komunistické Čes-
koslovensko. Jejich práce byly vybrány a jsou
součástí výstavy, jež putuje po celé republice.
Podle zadání projektu se skupina žáků  snažila vy-
pátrat ve svém okolí osoby, které měly přímou
zkušenost s komunistickým režimem a shromáž-
dit o nich co nejvíce informací. Ty  pak zpracova-
li do podoby výstavního panelu.

Pod vedením loňského deváťáka Jiřího Dubna se
žáci 8. a 9. třídy Klára Dvořáková, Michaela Mar-
ková, Milan Pomajbo a Josef  Malý pokusili zada-
né téma splnit. Protože se v minulém roce sezná-
mili prostřednictvím vzpomínek uveřejňovaných
v Našich novinách  s osudem Margity Rytířové,
poprosili ji o spolupráci. A paní Rytířová nejenže
prosbě vyhověla, ale také do naší školy přijela na
besedu. Poskytla nám fotografie a moc zajímavě o
svém životě  vyprávěla.
Rytířová se v době války dostala  do Velké Britá-
nie, kde se zapojila do  boje proti nacistickému
Německu v uniformě britského královského letec-
tva RAF. Po návratu ji místo díků čekala léta pro-
blémů, těžkostí a zákazů ze strany komunistické-
ho režimu. Její muž byl vyhozen ze zaměstnání. 
Setkání s ní patří k těm, na něž musí člověk často
myslet. Není příjemné klást si otázky, jak bych se

v podobné situaci zachovala já sama. A už vůbec
si nejsem jistá, že bych po tom všem vystupovala
a chovala se s takovou shovívavostí a neokázalou
noblesou. Paní Rytířová je velkým vzorem. 
Našemu týmu se návrh panelu podařil a v konku-
renci více než čtyřiceti projektů byl vybrán mezi
patnáct realizovaných a vystavených. Vernisáž vý-
stavy se konala 1. listopadu na Novoměstské rad-
nici v Praze. Na tiskové konferenci vystoupilo
mnoho zajímavých hostů. Paní Rytířová se  s námi
akce zúčastnila a musím říct, že jsme na ni byli
všichni  hrdí. Ve stejný den byla vernisáž v Olo-
mouci, Liberci  a  Českých Budějovicích. Nyní se
výstava přesouvá  do Ostravy, Ústí nad Labem a
Plzně. Zhlédnout ji budou moci lidé v Opavě a za-
čátkem příštího roku i v Litomyšli. Budete–li mít
příležitost, určitě se na výstavu jděte podívat! 

Hana HAVELKOVÁ

Nově otevřené

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

Otevřeno pondělí až neděle 
tel: 777 558 345

Margita Rytířová. Foto ARCHIV
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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

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 tekutou 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 dobřichovického nebo mní-
šeckého zámku. Představení bylo snímáno třemi kamerami a profesionálně sestřiháno.

Délka 112/115 minut, cena 300 Kč.

MASOPUSTNÍ VLÁČEK
Zadní Třebaň - Lochovice 25. 2. 2006
* masopustní fraška na návsi v Zadní Třebani * pochovávání Masopusta * dětská muzika

Notičky * jízda parního vlaku * program ve stanicích* poberounská hudební skupina
Třehusk… * 46 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

VŠUDYBYLKOU DO 20. A 30. LET PODBRDSKOU
LOKÁLNÍ TRATÍ

Parní vlak na trase Karlštejn- Z. Třebaň-Lochovice 17/9/05
* Cikánky a trampové v Zadní Třebani * Babička Mary v Litni * Vodníci v Leči 
* Hasiči v Osově * Třehusk… * 55 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

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

Předprodej vstupenek v ceně 80/50 Kč na telefonu:
257 720 847 a 318 590 261
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Jedna z prvních tras vedla na Skalku
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 15)

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 2007 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)

Podbrdsko - Před časem jsme v
Našich novinách zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »tramp-
skou latinou«. Dnešní článek je o
turistických značkách.   (NN)

S malými čtverci s barevným pru-
hem mezi dvěma bílými, které jsou
namalovány na stromech, telegraf-
ních sloupech, na patnících podél
cest či jinde, se setká každý, kdo se
vydá na turistické putování. Jsou to
turistické vodící značky, které turis-
tické veřejnosti pomáhají při orienta-
ci v krajině. Jejich historie sahá do
poměrně vzdálené doby – do začátků
organizované turistiky u nás ve
druhé polovině 19. století.  

Z Berouna do Karlštejna
S turistickým značením se v českých
zemích podle dochovaných zpráv
začalo v roce 1889. První označená
trasa vedla ke Svatojánským prou-
dům, ale hned po ní se značky obje-
vily také v našem kraji. Nejprve na
cestě z Karlštejna do Berouna a hned
poté na cestě z Řevnic na Skalku.
Ostatně, v Brdech i Poberouní jsou
turistické trasy těmito značkami
velmi dobře značeny dodnes. 
Umíme-li se podle těchto značek po-
hybovat, povedou nás spolehlivě i ve
složitém terénu. Na mapách jsou tu-
ristické trasy vyznačeny barvou čer-
venou, modrou, zelenou a žlutou.
Červeně značené cesty vedou do da-
leka a jsou tak označovány jako
hlavní, modře se značí cesty vedoucí

významnými místy, zeleně cesty mí-
stního významu a žlutě kratší spojo-
vací cesty. Značení těmito čtyřmi
barvami se u nás používá od roku
1916 – samotné červené se však uží-
valo už v roce zavedení turistického
značení – v roce 1889. 
Čtvercové značky úhlopříčně rozdě-
lené na bílý a barevný trojúhelník

značí cesty okružní, čtverec se širší
barevnou úhlopříčkou upozorňuje na
naučnou stezku, bílý proužek v pl-
ném poli ohlašuje studánku a rovno-
ramenný trojúhelník vrchol hory ne-
bo vyhlídku.
Síť značených cest promyšleně spo-
juje turisticky zajímavé objekty (hra-
dy, zámky, vyhlídková místa, památ-
né stromy apod.) a poskytuje turisto-
vi několik variant cesty. Trasy znače-
ných cest vytvářejí zajímavé okruhy
vhodné k polodenním i delším výle-
tům, a co je důležité – spojují tyto

oblasti s vlakovými nádražími a au-
tobusovými zastávkami nebo s tzv.
výchozím místem turistických cest,
které bývá často umístěno často i v
centru turistických středisek a měst
(vesměs na náměstích). Tam často
najdeme i orientační tabuli, což bývá
zvětšená nástěnná turistická mapa
příslušné turistické oblasti.  
Turistické barevné značky a šipky
jsou doplněny na turistických tra-
sách směrovkami a tabulkami místní
orientace. Chůze a výlety po turistic-
ky značených cestách – třebaže má-
me po ruce spolehlivou mapu – není
žádná změkčilost, ale dobrá  přípra-
va pro chození podle mapy. 
Všímejme si práce značkařů, kteří
trasu promysleli a připravili, pracně
ji označili a v průběhu let stále ošet-
řují. Nedivme se, že turistické znač-
ky jsou chráněny a jejich poškozová-
ní se trestá.               Vladimír ROGL

Sportovci na hřišti
opravili zábradlí

Zadní Třebaň - Sportovní areál
na Ostrově opravovali zadnotře-

baňští fotbalisté.
Týden po skončení mistrovských

zápasů si dalo několik třebaňských
fotbalistů sraz v areálu na Ostrově,
aby před zimou dalo do pořádku

kabiny i okolí hřiště. Opravili i na
několika místech poničené zábra-
dlí. Po práci přišla na řadu zábava

při večerním posezení na závěr
sezony v restauraci na Ostrově. To

se podařilo - ti  nejvytrvalejší
odcházeli domů hluboko po půlno-

ci. (Mák)

Turistické značky.   Kresba Jiří PETRÁČEK

Slevy krásných nových kol! 
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Domácí zklamali, nepostavili ani trojku!
OHLÉDNUTÍ POŘADATELE ZA PĚTI ROČNÍKY ŘEVNICKÉHO TURNAJE V NOHEJBALE TROJIC

Řevnice - Rekapitulaci uplynulých ročníků
řevnického nohejbalového turnaje redakci po-
slal jeho organizátor Petr Holý.                      (NN)
V roce 2002, když nadešel rok mých kulatých na-

rozenin napadlo mne, že není třeba jenom se sejít
u skleničky, ale udělat něco pro zdraví. Protože
mám kolem sebe dosti sportovců, nezbylo nic jiné-
ho, nežli uspořádat turnaj »v něčem«. Vyhrál no-
hejbal, taky určitě proto, že dorazilo hodně kluků
z Trhovek, kde v létě tento sport provozujeme.
Přijelo hrát osm trojic, ovšem večer nás byla více
než stovka. Akce se natolik líbila že, jsem jim slí-
bil její opakování.  
Letos už máme za sebou pátý ročník. Čekal jsem
trochu lepší účast. Několik kluků se omluvilo pro
nemoc, zklamali mě však domácí, kteří nedokáza-
li postavit ani jednu trojku. Z těchto důvodů se
snížil stav těch, kteří se účastnili pravidelně. Zů-
stalo jich pět: Míla Tausche, Luděk Zrostlík, Petr

Rajman a táta se synem Charvátové. První rok vy-
hrála trojka házenkářů Miloš Tausche, Ondra
Smetana, Petr Kokeš. Druhý ročník patřil Trhová-
kům ve složení Jirka Míchal, Bohouš Charvát,
Petr Holý. Od třetího ročníku, kdy byla největší
účast, se zúčastňují hráči z Dobřichovic pod vede-
ním Jiřího Nováka. A na ty nikdo nemá! Letos vy-
hráli již potřetí, tentokrát ve složení Karel Křenek,
Karel Hendrych a Sláva Cimický. Po rozdání cen,
které nám věnovaly Naše noviny, se většina účast-
níků rozloučila a odjela, a tak na oslavy zůstalo
jen zdravé jádro této akce.      Petr HOLÝ, Řevnice

POPÁTÉ. Nohejbalový turnaj se v Řevnicích konal letos již popáté. Vyhrály Dobřichovice, tým orga-
nizátora Petra Holého (na snímku první zprava) skončil druhý.         Foto ARCHIV

Máte-li binec »za plotem«, odstraňte ho!“ vyzývá starosta
Zdravím spoluobčany a čtenáře NN! Tak, jak nám ukládá zákon, byla 24. 11. provedena povodňová
prohlídka vodotečí v naší obci. Smyslem prohlídky je kontrolovat, zda není na březích navršený nebo
odložený materiál, včetně  různých lávek, které by mohly mít vliv při zvýšené hladině vodoteče. Pro
všechny, kteří  sousedí svojí nemovitostí s potokem, platí zákaz odkládání čehokoliv nepotřebného k po-
toku, a to včetně posekané trávy a odpadů ze zahrádek. V tomto smyslu byli ti, kteří něco takového »za
plotem« mají,  vyzváni, aby  vše odstranili. Totéž se týká pevně zabudovaného zařízení k čerpání vody,
na které musí být povolení od Odboru životního prostředí MěÚ Beroun. Prosím všechny, kteří povole-
ní mají a dosud jej na OÚ nedoručili, nechť tak učiní. Ti ostatní  mají možnost si povolení sehnat nebo
zařízení odstranit. Vše je  dle zákona  o vodách  č.254/2001 Sb.
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nemáme Souhrnné stanovisko ČD k výstavbě chodníku, požádali
jsme krajský úřad o možnost čerpání dotace z POV do konce května příštího roku. Dle informací by
nám to mělo být umožněno. Zastávky jsou hotové a měly by být  již uváděny v autobusovém jízdním řá-
du platném od 10. prosince 2006.
Minulý týden byla podepsána smlouva k vyhotovení potřebné dokumentace k územnímu rozhodnutí na
vodovod a kanalizaci  napojených na Svinaře. 
Na závěr informace o veřejném zasedání, které se bude konat 14. prosince 2006 od 18.00 ve Společen-
ském domě. Předmětem jednání bude hlavně schválení  rozpočtu obce na rok 2007.

Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Zloděj vykradl »kapličku«,
vzal peníze papírové i mince
Zadní Třebaň - Do zadnotřebaňské restaurace
U Kapličky zavítal 11. 11. v noci neznámý po-
berta. Ukradl 37 500 korun. 
Zloděj se dostal do restaurantu okénkem na pán-
ské toaletě. „Vytrhl mříže a pronikl dovnitř,“ řekl
NN Pavel Zít, mluvčí karlštejnských policistů. V
hospodě neznámý lapka operoval v klidu. Našel
kasírovací tašku, z níž vybral 500 korun, stejně
pak ve výčepu sebral hotovost ve výši  15 000 Kč
a našel i klíčky od automatů, ze kterých vybral
zbylou částku. „Zdá se, že vloupání má na svě-
domí jedna osoba nikoli skupina. V tuto chvíli je
případ ve stavu pátrání,“ dodal policista.        (šm)

Karlštejnští už mohou solit
Karlštejn – Ještě v loňském roce museli
Karlštejnští jezdit po zasněžených silnicích.
Letos poprvé se bude moci na tamních silni-
cích v případě sněhové nadílky solit.
Několik let žádal obecní úřad v Karlštejně o udě-
lení výjimky, aby se zde mohlo v zimě solit. 
„Jsme v chráněné krajinné oblasti, takže se tu
mohl používat pouze štěrk. Výjimku nám minis-
terstvo životního prostředí udělilo letos. Poprvé
tedy u nás budou jezdit sypače se solí,“ uvedl sta-
rosta obce Miroslav Ureš. Podle něj byla nejhor-
ší situace na cestě ke hradu a na golf.               (pš)

Z našeho kraje
* Novou ředitelkou řevnické mateřské školy se
stala Hana Kvasničková. Rada města ji jmenovala
do funkce na základě doporučení konkursní komi-
se. Na místo po bývalé ředitelce Libuši Švarcové
nastoupila od 1. prosince 2006. (pš)
* Veřejné zasedání řevnického zastupitelstva se
uskuteční 18. 12. od 19.00 v Zámečku. Na pro-
gramu bude i jednání o budoucnosti skládky.   (pš)
* Veřejné zasedání obce Svinaře se bude konat v
pátek 15. 12. od 18 hodin v hostinci na Halou-
nech. Na programu bude čerpání a úpravy rozpo-
čtu za rok 2006, schválení rozpočtu na rok 2007,
diskuse přítomných a závěrečná usnesení.      (lup)
*  Železný šrot ukradl v noci z 23. na 24. 11. ze
stodoly u domu v Dolních Vlencích neznámý zlo-
děj. Urazil zámek u vrat objektu a odnesl železo v
hodnotě 800 korun.  (šm)
* Liteňskou poštu oblehl 20. 11. půl hodiny před
půlnocí devětadvacetiletý muž z Berounska. Pod-
napilý mladík na poštovní budově vysklil jedenáct
oken. Rabiját se při útoku zranil - policisté, kteří
jej zajistili, potvrzují, že výtržník měl zakrvácené
ruce. Od vystřízlivění čelí podezření z trestného
činu poškozování cizí věci.                                  (šm)

Třebaňští šipkaři si chtějí
»vyházet« druhou ligu
Zadní Třebaň - Elektronické šipky už nejsou
pouze zábavou v restauracích a hospodách, ale
také stále oblíbenějším sportem lidí všeho vě-
ku. V Zadní Třebani mají šipkaři svůj ligový
tým s názvem D.C. T.D.K.III. 
Do osmičlenného kádru, který reprezentuje Hos-
tinec u Kapličky, patří předseda klubu Zdeněk Sa-
mec, kapitán Jaroslav Šrámek, dále Milan Švéd,
Daniel Sopr, Jindřich Soukup, Petr Topol, Renata
Novotná a nová posila Alva Basika. Tým hraje 3.
středočeskou ligu D, kde je 14 celků. Nevede si
špatně, v současné době je na 8. místě tabulky. 
„Naše snaha je v příští sezoně postoupit do druhé
ligy. Letos jsme tým posílili, a tak se potřebujeme
trochu sehrát,“ říká Renata Novotná. Liga se hraje
každou neděli střídavě doma a na půdě soupeře,
kromě toho jezdí někteří členové také na turnaje
republikového charakteru u nás i v cizině. 
U Kapličky se pořádají pravidelné čtvrteční turna-
je pro veřejnost od 19.00.      Lucie PALIČKOVÁ

Řevničtí se budou bít o záchranu
FOTBALISTÉ A-MUŽSTA JSOU DVANÁCTÍ, BÉČKO SKONČILO DESÁTÉ

Řevnice - Řevnické A-mužstvo přezimuje v
šestnáctičlenné tabulce krajské soutěže na dva-
nácté  příčce, když nasbíralo 16 bodů za šest ví-
tězství, jednu remízu a osm porážek (skóre
21:31). To znamená, že by na jaře mohlo mít
sestupové starosti. 
Pokud však Řevničtí nebudou mít problémy se
sestavou a nebudou zbytečně ztrácet body na do-
mácím hřišti, nemělo by být setrvání v 1. A třídě
krajské soutěže nesplnitelným cílem. 
Nejlepším střelci řevnického prvního mužstva by-
li Bezpalec Jůna  a Nosek - každý z nich dal pět
branek. Tůma se trefil davakrát 

Řevnická záloha, která hraje 4. třídu okresní sou-
těže Praha-západ je desátá a strachovat  o sestup
se nemusí - sestoupit už není kam. Borci ze Řev-
nic mají na kontě pouze dvě vítěztví, ani v jednom
zápase neuhráli remízu a osmkrát se museeli sklo-
nit před uměním soupeře. Tým se prakticky může
jen zlepšovat, a tak mu držme palce, aby se v  je-
denáctičlenné tabulce na jaře posunul o něce výše.
Nejlepším střelcem týmu byl Pavel Sládek s pěti
brankami, následován Jiřím Pitauerem, Jiřím
Vimrem a Michalem Sklenářem - všichni dali po
třech gólech. Jiří PETŘÍŠ
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Ostrovanu vyšel podzim na výbornou
ZADNOTŘEBAŇSKÉMU ÁČKU PATŘÍ PO POLOVINĚ SOUTĚŽE DRUHÁ PŘÍČKA OKRESNÍHO PŘEBORU

Zadní Třebaň - Podzimní sezonu
fotbalistů A-mužstva zadnotře-
baňského Ostrovanu lze označit za
výbornou. Nikdo nečekal, že by se
tým hrající okresní přebor mohl
umístit na skvělé druhé příčce.
Bilance osmi výher, čtyř remíz a je-
diné porážky (31 bodů, skóre 40:21)
je o to obdivuhodnější, že Ostrovan
nevyléčil dlouholetou nemoc, úzký
hráčský kádr. Ten se několikrát pro-
jevil i v právě odehrané první polo-
vině soutěže.
Mužstvo hrálo pohlednou kopanou,
byť při něm stálo někdy i štěstí, zej-
ména v zápasech na hřištích soupe-
řů. To se od nich naopak odvrátilo na
domácí půdě při remízách s Karlš-
tejnem a SKP Beroun. V zápase s

berounskými policisty však také
zaúřadoval rozhodčí a proti Ostrova-
nu pískl dvě velmi přísné penalty. 
Střelecky se opět prosazoval Karel
Bacílek, jenž patnáckrát rozvlnil
soupeřovu síť a dokonce vede tabul-
ku střelců okresního přeboru! Dařilo
se i Prušinovskému, ten se trefil
sedmkrát a Cieciurovi, který dal pět
branek. Výkon posledně jmenované-
ho rostl zápas od zápasu a na místě
defenzivního záložníka patří v okre-
se k nejlepším. 
Tabulku okresního přeboru vede

záloha Králova Dvora, která má před
Ostrovanem tříbodový náskok.

Béčko je na tom hůř 
Podstatně hůř je na tom třebaňské
béčko. Se 13 body je ve III. třídě ok-
resní soutěže na 11. místě (mezi 14
týmy) a je jasné, že na jaře bude bo-
jovat o záchranu. OZT B střídal dob-
ré výkony s propadáky, jakým byla
například prohra v posledním pod-
zimním kole 3:7 na hřišti Hudlic.
Ale ta, jako většina ostatních byla
zapříčiněna slepenou sestavou, v níž

hrál celek vždy, když nastal souběh
termínů zápasů obou třebaňských tý-
mů. V opačném případě totiž nastu-
povali někteří hráči z A–mužstva a
bylo to hned znát. Již zmiňovaní Ba-
cílek, který je i nejlepším střelcem
B- mužstva (9 branek) a Cieciura
mají velkou zásluhu na tom, že na
tom OZT není ještě hůř. Mrzí domá-
cí prohra s vedoucím Cembritem,
Loděnicemi B a zbytečná remíza s
Osovem. Naopak nečekalo se vítěz-
ství na Tetíně (4:3). 
S koncem sezony se ale třebaňští
sportovci hýbat nepřestali - každé
pondělí si chodí zahrát do dobřicho-
vické haly, jež je jejich zimním azy-
lem již několik let.        Jiří PETŘÍŠ

Řevnice - Páté místo mezi čtrnácti
týmy Středočeského kraje vybojo-
valy starší žákyně řevnického volej-
balového oddílu. V zimě děvčata če-
ká boj o titul Přeborník kraje a v
případě postupu i jarní a letní pok-
račování celostátní soutěže o Mist-
ra republiky. 
Současný tým  starších žákyň je tvo-
řen převážně žákyněmi 8. a 9. třídy
řevnické školy. Děvčata trénují třikrát
týdně a reprezentují základní školu i
volejbalový oddíl. Zvítězila v jarním
okresním přeboru škol a postoupila
do finálové skupiny v podzimním ko-
le krajském volejbalového přeboru.

Trenérkou družstva je bývalá ligová
hráčka Michala Drvotová. Pod jejím
vedením děvčata  udělala kus práce -
z nováčka krajského přeboru se stal
respektovaný tým. Dívky přistupují k
tréninku odpovědně, poctivě pracují
na zlepšení volejbalové techniky i
herních systémů. Nadšení a chuť pra-
covat na sobě hráčkám ani trenérce
nechybí. Co chybí, jsou peníze na vy-
bavení (míče, sítě, dresy…) i na sou-
těž (startovné, rozhodčí…) .Obracíme
se na případné sponzory  s žádostí o
poskytnutí finančního daru, firmám
nabízíme umístění loga  v areálu i na
dresech. Bohumila DRVOTOVÁ

Řevnice - Třiačtyřicet závodníků
všech věkových kategorií se zúčast-
nilo třicátého prvního ročníku Les-
ního slalomu v Řevnicích. Trať byla
letos krátká a ne příliš náročná.
Nejmladší závodnicí byla Terezka
Buchalová, rok narození 2005. Nej-
mladší děti vyhrála Petra Pražská, dá-
le pak Anna Masnerová, David Kuče-
ra, Daniela Randáková, Vojtěch Kra-
moliš, Michaela Soukupová,  Jindřich
Paukert, Marie Srpová a David Ran-
dák. Ze sedmi přihlášených žen byla
nejrychlejší Hana Havránková časem
45,1 před Alenou Čermákovou jež za-
ostala o 1,5 vt, a Víťou Zdráhalovou.

Chlapů se tentokrát přihlásilo 13. Ab-
solutním vítězem se letos stal Jiří Bu-
chal časem 37,6. Věčně druhého Hon-
zu Hartmanna porazil o 0,2 vt.  Třetí
Pavel Astl zaostal o dalších 0,4 vt.
Pod hranici čtyřiceti vteřin se  dostal
ještě  Pavel Kubásek a Petr Holý.
Všichni účastníci dostali pamětní me-
daili a první tři hodnotné ceny.
A jak vlastně Lesní slalom vznikl?
Tenhle nápad jsem dostal v roce 1975,
když mi bylo 23 let. Občas jsem si šel
zaběhat do lesa, a napadlo mě uspořá-
dat si k narozeninám nějaký závod. A
od té doby se běhá - nyní už jde o nej-
starší řevnický závod.       Petr HOLÝ

Lesní slalom vyhrál Buchal
NEJSTARŠÍ ŘEVNICKÝ ZÁVOD SE BĚŽEL POJEDNATŘICÁTÉ

Podzimní mistrovská sezona fotbalistů už patří minulosti. Zatímco zadnotřebaňským borcům se dařilo, Karlštejnští
mají přes zimu co dohánět. Foto NN M. FRÝDL
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Turisté zvou děti na
turnaj v pingpongu
Zadní Třebaň - Dětský turnaj ve
stolním tenise pořádají na konci

roku zadnotřebaňští turisté.
„ První ročník dětského vánočního
turnaje Junior PING-PONG Open

2006 se bude konat v sobotu 30. 12.
od 13.00 v zadnotřebaňském

Společenském domě,“ uvedla pro
NN pořadatelka Jaroslava

Zavadilová. „Moc se na vás kluci a
holky těšíme!“ dodala. (mif)

Karlštejn je poslední, 
Liteň zatím dvanáctá
Karlštejn, Liteň - Karlštejnský
fotbalový A-tým je po podzimní
části soutěže na chvostu tabulky.
Liteň je na tom jen o málo lépe.
„Naše hra nebyla nejhorší, šance
jsme si také dokázali vytvořit. Prob-
lém jsme měli se zakončením,“ řekl
Josef Beránek, trenér fotbalového
áčka Karlštejna, které po podzimu
uzavírá tabulku okresního přeboru
Beroun. Beránek plánuje kvalitní
zimní přípravu, aby se tým na jaře
vyšplhal do vyšších pater tabulky a
nehrozil mu sestup do třetí třídy.
„Celek bude posílen o dva hráče,
kteří nyní hostují jinde,“ dodal. 
B-tým Karlštejna je po podzimní po-
lovině sezony na 11. příčce čtvrté
třídy okresní soutěže.
Stejnou soutěž hrají i borci Litně.
Výkony týmu byly v podzimní části
sezóny velmi kolísavé. 
„Chce to větší motivaci, některé zá-
pasy jsme vyloženě odevzdali,“ řekl
liteňský hráč Radek Šindler s tím, že
po skončení jarní části by se jeho
tým rád viděl ve středu tabulky. Zi-
mu přečká Liteň na 12. místě.
Výsledky posledních zápasů:
Karlštejn A – FC Bzová B 2:1
Branky: Švec, Brandejs
Karlštejn B – Zdejcina 1:2
Branka: Ureš
VČS Tmaň – Liteň 3:0
Holešov – Karlštejn ženy 3:2
Branky: Češpivová, Vondrušková
Karlštejn – Hradec Králové 0:6
Ani poslední podzimní zápas karl-
štejnskému ženskému áčku nevyšel.
Tým přezimuje na posledním místě
tabulky 1. ligy. Ondřej JAHELKA

Řevničanky čeká boj o titul
VOLEJBALISTKY POCTIVĚ TRÉNUJÍ A SHÁNĚJÍ SPONZORY


