
DRAGOUN ROSÁK. Dragouna si v komedii Páni,
to bude jízda...! zahrál moderátor Jan Rosák. V
lehce skandálním kuse s ním účinkovali řevničtí
ochotníci (Viz strana 3) Foto Alice VEJMOLOVÁ

V podhradí ukazují betlém
půjčený Václavem Havlem
Karlštejn, Poberouní – Skutečný unikát může-
te před svátky i po nich vidět v karlštejnském
Muzeu betlémů. Chlubí se zde jesličkami, kte-
ré jim zapůjčil bývalý president Václav Havel.
Muzeum betlémů v Karlštejně kromě Královské-
ho betlému, kde se k jesličkám chodí klanět pa-
novníci i presidentové, nabízí letos další unikát.
Poprvé je tu vystaven betlém zapůjčený bývalým
presidentem Václavem Havlem. „Je to betlém,
který mu daroval Jásir Arafat,“ řekl spolumajitel
muzea Ladislav Trešl. Jesličky od bývalého
palestinského předáka vykládané perletí jsou k
vidění do 7. 1., denně od 9.00 do 16.30. (pš)

Císař Karel pojede na Karlštejn
NA ČERVEN PŘÍŠTÍHO ROKU SE CHYSTÁ VELKOLEPÁ HISTORICKÁ AKCE

Sjetý gumy si vybojovaly 
počítače za půl milionu korun
Dobřichovice – Dobřichovičtí školáci si v soutě-
ži portálu Seznam.cz vybojovali velkolepý vá-
noční dar: dvacet multimediálních počítačů v
hodnotě půl milionu korun. 
Dobřichovická 9. B vedená učitelem Janem Syb-
líkem se pod názvem Sjetý gumy přihlásila do
soutěže Seznam.cz Najdi, co neznáš, určené tříd-
ním kolektivům. Spolu s nimi bojovalo dalších
4790 týmů. Sledovaly stránky a odpovídaly na
otázky. Dobřichovičtí se stali absolutním vítězem.
Jejich spolužáci z »áčka« skončili šestí. (pš)  

Starosta Letů bojoval
po bouračce o život
Lety - S velmi vážným zraněním
skončil v nemocnici starosta Letů
Jiří Hudeček. Po dopravní neho-
dě dokonce bojoval o život. 
Nehodu měl Hudeček uplynulý pá-
tek večer přímo v obci Lety. Na
čtyřkolce narazil do budovy místní
knihovny. „S vážným poraněním
hlavy jsme ho vezli do nemocnice
na Karlově náměstí, nyní je v umě-
lém spánku,“ řekl šéf záchranné
služby z Řevnic Bořek Bulíček. Po-
dle něj bylo velké štěstí, že záchra-
náři byli nedaleko a mohli hned za-
sáhnout. „Šlo o čas,“ uvedl Bulíček.
Tragédie otřásla celou obcí. „Je to
strašné. Věříme, že se z toho Jirka
dostane,“ řekl jeden z jeho kamará-
dů Jiří Tesař. (lup, pš)

Střední Čechy – Velkolepý průvod vyrazí příš-
tí rok z Prahy na Karlštejn. V jeho čele pojede
hejtman Petr Bendl představující císaře Karla
IV. Okázalou historickou akci pro krajský
úřad už nyní zajišťují Naše noviny.
Muzikál Noc na Karlštejně, který v létě sehráli
poberounští ochotníci i profesionálové na zám-
cích v Dobřichovicích a Mníšku pod Brdy, inspi-

roval vedení středočeského krajského úřadu. Příští
rok v červnu se rozhodlo uspořádat velkolepý prů-
vod císaře Karla IV. z Prahy na hrad Karlštejn.
Organizací akce pověřilo Naše noviny.
Císaře a krále Karla, který na hrad poveze říšské
korunovační klenoty, si zahraje hejtman Petr
Bendl. Kraj věří, že se do akce zapojí i města a
obce v dolním Poberouní.
„Přípravy jsou a budou náročné. Do této chvíle už
jsme jednali s karlštejnským rychtářem i kastelá-
nem, vedením Správy chráněné krajinné oblasti
Český kras, starosty některých poberounských
obcí i s vedoucími historických skupin,“ řekl Mi-
loslav Frýdl, jenž má organizaci akce na starosti.
Průvod zbrojnošů, manů, jezdců na koních, kočá-
rů, který má podle odhadu Bendla čítat přes tisíc
účastníků, se vydá 2. června poránu z Pražského
hradu. Bohoslužbu v pražském chrámu svatého
Víta by měl sloužit kardinál Vlk. 
„Oslovit chceme i pražského primátora Pavla Bé-
ma a presidenta republiky,“ uvedl mluvčí středo-
českého úřadu Martin Kupka. Historické procesí
projde Malou Stranou do údolí Vltavy a posléze
Berounky. Přes Dobřichovice, Řevnice a Hlásnou
Třebaň dorazí až na Karlštejn. Kastelán hradu Ja-
romír Kubů se na akci těší. „Pro střední Čechy to
bude velká propagace, u nás i za hranicemi,“ míní.
Vyvrcholením má být uvedení muzikálu Noc na
Karlštejně na louce při polní cestě z Hlásné Tře-
baně na Karlštejn. Důvodem je větší kapacita
míst. „Pokud dostanu roli, rád si zase zahraji,“ do-
dal hejtman Bendl.                        Pavla ŠVÉDOVÁ

19. prosince 2006 - 25 (433) 6 Kč

Vítězem 28. ročníku degustačního klání Mokro-
peské zelí se stal místní rodák Jindřich Matou-
šek. (Viz strana 7) Foto Stanislav JANOVSKÝ

Klidné Vánoce
a vše dobré

do nového roku
svým čtenářům přejí

Naše novinyNaše noviny chystají kalendář akcí v kraji

Poberouní – Kalendář kulturních akcí, které se v příštím roce budou konat v

dolním Poberouní a na Podbrdsku, chystá redakce nezávislého poberounského

občasníku Naše noviny. 

Kalendář s výčtem společenských, kulturních, sportovních událostí, koncertů, festiva-

lů a dalších zajímavých »podniků« vyjde stejně jako loni barevně nákladem 1200

kusů a bude součástí lednového vydání Našich novin. Do výčtu mohou přispět všech-

ny spolky, organizace, které na příští rok chystají nějaké akce. Otištění v kalendáři je

zdarma. Podrobnosti o akci čítající datum, čas, místo konání a krátký popis akce

mohou zájemci zasílat mailem na adresu pavla.svedova@centrum.cz nebo nase.novi-

ny@zadnitreban.cz a to až do konce prosince. (pš)
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Praha, Řevnice – Ve společnosti ta-
kových hvězd jako je Hradišťan,
Jaroslav Svěcený, Virtuosi Pragen-
ses či Marie Rottrová vystoupila
dětská lidová muzika Notičky. Sta-
lo se tak ve Španělském sále Praž-
ského hradu v rámci adventního
benefičního koncertu pořádaného
pod záštitou Nadace Livie a Vác-
lava Klausových.
Událost to byla vskutku významná,
vždyť v první řadě měla usednout
první dáma České republiky Livia
Klausová. Večer byl věnován společ-
nosti LG jako poděkování za šek na
1,5 milionu korun pro zmíněnou
nadaci. 
Zkoušku před vystoupením odstarto-
valy Notičky. Do zatím prázdného
hlediště, jež čítá několik stovek míst,
usedli muzikanti ze slavné cimbálo-
vé muziky Hradišťan včetně primáše
Jiřího Pavlici a mladé muzikanty z
Řevnic poslouchali. S Hradišťanem
Notičky chystají v příštím roce spo-
lečný projekt a setkání na Hradě by-
lo prvním společným vystoupením. 

„Děti hrají čistě. Zvládnete i těžké
věci, a přesto to nepostrádá dětskost.
Je to profesionální,“ pronesl Pavlica,
v rozhovoru s vedoucí souboru Len-
kou Kolářovou.
Když už byli všichni hosté na svých
místech, vstoupila do Španělského
sálu Livia Klausová. Večer, kterým
provázel Marek Vašut, odstartoval
Hradišťan, následovala Marie Rot-
trová. Do upjaté atmosféry pak vs-
toupily Notičky. Ledy v hledišti po-
volily až při písni Švihovskej komi-

ník – malý kominík v podání Sebiho
Habeše se totiž vrhl mezi diváky a
rukou černou od sazí mazal po tváři
pro štěstí přítomné české i korejské
manažery stejně jako první dámu a
její doprovod. Největší aplaus sklidi-
lo vystoupení chlapců s hráběmi.
V produkci pak pokračovala korej-
ská pěvkyně Ji Zouny Jun a Jaroslav
Svěcený s orchestrem Virtuosi Pra-
genses. Na závěr všichni aktéři za-
hráli a zazpívali píseň Tichá noc. 
Na rautu, který následoval, se Notič-

kám dostalo přívětivého přijetí od
Klausové. První dáma Kolářové gra-
tulovala k předvedenému vystoupe-
ní. „Obdivuji vaši práci, středočeský
folklor je tak bohatý a vaše pojetí je
zajímavé, pestré a moc pěkné,“ řekla
Livia Klausová. V historii Notiček to
byl významný večer plný zážitků a
neopakovatelných setkání.

Osmý Mikulášský koncert 
Pár dnů po vystoupení na Hradě - 5.
prosince - připravily Notičky v řev-
nickém kině osmý mikulášský kon-
cert s nadílkou. Muzikanti nejdříve
zazpívali písničky ze svého repertoá-
ru. Děti z hlediště měly možnost si s
nimi na podiu zatancovat. Na závěr
vystoupení si všichni zařádili – za-
hráli si koulovačku s papírovými
koulemi. Pak už přišel Mikuláš s čer-
ty a anděly. Někdo se smál, někdo se
trochu bál a byli i tací, kteří nadílku
proplakali. Děti zpívaly i recitovaly a
za odměnu si odnášely sladké dobro-
ty i malé dárečky. Pavla PETROVÁ

Jana DIGRINOVÁ 

Kdy a kde se konají
vánoční bohoslužby
Poberouní - Čas Vánoc je pro
mnohé příležitostí k tomu vypra-
vit se do kostela. Kdy a kde se ko-
nají římskokatolické bohoslužby?
Řevnice
24. 12. 9.30, 22.00, 25. 12. 9.30, 26.
12. 9.30, 31. 12. 9.30, 1. 1. 9.30, 3.
1. 18.00, 7. 1. 9.30
Dobřichovice
24. 12. 16.00 - pro děti, 25. 12.
11.00, 28. 12. 18.00, 31. 12. 11.00,
1. 1. 11.00, 4. 1. 18.00, 7. 1. 11.00
Všenory
24. 12. 8.00, 22.00, 25. 12. 8.00, 26.
12. 9.30, 28. 12. 18.00, 31. 12. 8.00,
1. 1. 8.00, 4. 1. 18.00, 7. 1. 8.00
Karlštejn
25. 12. 17.00, 31. 12. 17.00, 1. 1.
17.00, 7. 1. 16.00
Liteň
24. 12. 24.00, 25. 12. 15.00, 30. 12.
15.00, 1. 1. 15.00, 6. 1. 15.00
Osov
25. 12. 9.00, 30. 12. 16.30, 6. 1.
16.30
Všeradice
24. 12 16.00 - pro děti, 30. 12.
18.00, 1. 1. 9.00, 6. 1. 18.00
Mořina
29. 12. 17.00, 5. 1. 17.00           (mif)

Krásné a bohaté Vánoce
všem svým zákazníkům přeje Supermarket ESO Lety

Otevřeno denně včetně sobot a nedělí 7.00 - 19.00 hodin. Otevírací doba o svátcích:

Děti před Štědrým
dnem hrají v kostele
Řevnice – Den před tím Štědrým
vystoupí v řevnickém kostele mí-
stní lidová muzika Notičky se
svým vánočním koncertem.
Stejně jako vloni i letos se před Vá-
nocemi představí Notičky v řevnic-
kém římskokatolickém svatostánku.
Jejich vánoční koncert v kostele sv.
Mauricia začíná 23. 12. od 17.00.
Notičky si neodpočinou ani na
Štědrý den - v neděli 24. 12. mají od
15.00 vystoupení v hotelu Man-
darin Oriental v Praze. (pš)

Notičky hrály »paní presidentové«
„OBDIVUJI VAŠI PRÁCI I TO, JAK JE VAŠE VYSTOUPENÍ PESTRÉ,“ ŘEKLA ŘEVNICKÝM MUZIKANTŮM LIVIA KLAUSOVÁ

Děti ze souboru Notičky ve společnosti manželky presidenta ČR Livie Klau-
sové. Foto Pavla PETROVÁ

Dárky pod stromečkem jsou fajn, ale lásku nenahradí…
Nikdo z nás nepochybuje o tom, že vánoční svátky jsou nejkrásnější dobou v celém roce. Předchází jim postní doba
adventu, která končí na Šťědrý den při východu první hvězdy. Končí tak doba očekávání slavného dne, dne který byl
odjakživa zasvěcen rodině, z jejíž lásky se narodilo božské miminko. Ježíš. Každoročně tak v duchovním smyslu sla-
víme příchod něčeho výjimečného, co by však mělo sídlit ve všech rodinách na celém světě, lásky, která se naroze-
ním dětátka zhmotňuje ve své nejčistší podobě.
Dnešní doba je plná spěchu,  je zaměřena k uctívání materiálních hodnot a výkonu. Tak nějak samovolně jsme při-
jali vyznávání lásky skrze předměty a poukázky. Pro spoustu lidí se tak vánoční svátky smrskly na nakupování co
nejvíce a co nejdražšího, aby bylo vidět, jak se máme rádi. A jak také odolat, když ze všech médií se na nás valí úto-
kem všechny možné reklamy na úplně všechno, co vás naplní štěstím pod stromečekem. A naplní opravdu?
Souhlasím s Richardem Müllerem, když ve své písni Štěstí je krásná věc zpívá: „…to není štěstí ale je to fajn…“ 
Dárky pod stromečkem jsou opravdu fajn, ale neměly by nahrazovat to skutečné, co bychom si měli v tento výji-
mečný den uvědomit a darovat, a tím je pravda, že bez lásky není život. Srdečně zdraví a krásné vánoční svátky přeje

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Po 18. 12.    7-19 
Út 19. 12.    7-19 
St 20. 12.    7-19 
Čt 21. 12.    7-19 

Pá 22. 12.    7-19 
So 23. 12.    7-19 
Ne 24. 12.   7-12
Po 25. 12. zavřeno 

Út 26. 12. zavřeno 
St 27. 12.    7- 19 
Čt 28. 12.    7- 19 
Pá 29. 12.    7-19 

So 30. 12.    7-19 
 NE 31. 12.    7-12 
Po  1. 1.   zavřeno 
Út  2. 1.       7- 19 
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Knoflíkový trh strhnul děti i rodiče
VÁNOČNÍ PROGRAM V MNÍŠKU NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDL JARMARK, DIVADLO, KONCERT I NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Mníšek pod Brdy - Třetí vánoční
trhy se konaly 9. prosince od čas-
ných ranních hodin v Mníšku pod
Brdy. Své zboží tu nabízeli nejen
řemeslníci a trhovci, ale také děti
na takzvaném Knoflíkovém trhu.
Odpoledne pokračoval předvánoč-
ní program v prostorách zámku.
Celé dopoledne zněly náměstím F.
X. Svobody koledy v podání dětí z
Mníšku i Dobříše. Zpívalo se a tan-
covalo přímo na tržišti mezi nakupu-
jícím davem. 
„Trh se vydařil, děti byly nadšené.
Nabízely své výrobky jako za sta-
rých časů s vervou a touhou prodat
vše, co jejich šikovné ruce vytvořily.
A dařilo se jim, protože výrobky by-
ly překrásné. Bylo úžasné sledovat,
jak se lidé vracejí pro další knoflíky,
aby ještě něco dokoupili,“ řekla ředi-
telka školy Alice Vejmolová.
Součástí programu byl živý betlém v
jeskyni kostelní zdi, jenž připravil
spolek Rorejs. Pastýřskou hru z Kr-
konoš sehráli třikrát. Publikum tles-
kalo i zapomnětlivému čertovi, který
byl spíše roztomilý než strašný. Pro-

gram na náměstí v poledne uzavřely
Patronky A. Kubátové z Dobříše. 
Odpoledne se program přesunul do
Velké jídelny mníšeckého zámku.
Nejprve přišla na řadu komedie s
lehce skandálním koncem Páni, to
bude jízda…! „Divadlo se hrálo dva-
krát - páteční i sobotní představení
bylo vyprodané. Publikum se smálo
až slzelo. Na konci každý divák do-
stal párek velkouzenáře Schmoran-
ze, který, jak se ukázalo nemiloval
ani manželku ani služku, ale dragou-
na s uhrančivým pohledem,“ řekl za-
městnanec zámku Miloš Dempír. 
Po představení následoval adventní
benefiční koncert, jehož se zúčastnil
místní farář i starosta města. Zazněla
barokní a renesanční hudba i černoš-
ské spirituály v podání fléten a kyta-
ry. „Je dobře, že Oáza tento druh ak-
cí dělá, protože pomáhá vytvářet

image města. Podporuji rozvoj spol-
ků obecně, protože díky nim město
bohatne,“ řekl starosta Petr Digrin.
Večer se v zámku konaly noční pro-
hlídky. Při svíčkách si návštěvníci
prohlédli, jak bydlela šlechta za prv-

ní republiky. „Prohlídky za tmy se
líbily, byl to pro lidi nový zážitek,“
řekla průvodkyně Eva Lukášová. 
V zámecké galerii se do 16.12. kona-
la vánoční výstava betlémů, svícnů,
a ozdob. Jana DIGRINOVÁ

Na Knoflíkových trzích v Mníšku pod Brdy vládl ten správný jarmareční mumraj.             Foto Alice VEJMOLOVÁ
Výtěžek z koncertu
dostane Magdaléna
Mníšek pod Brdy - Flétnový kon-
cert se konal v zámku Mníšek pod
Brdy. Výtěžek je určen obecně
prospěšné společnosti Magdaléna.
Advent je časem čekání, ztišení, dá-
vání. Proto i adventní koncert pořá-
daný mníšeckou farností, občan-
ským sdružením Oáza a správou
státního zámku v Mníšku měl být
darem. Darem posluchačům krásné
renesanční a barokní hudby v podá-
ní flétnových souborů Cenerentola
a Flauti garulli pod vedením Hany
Slavické. A také darem těm, kterým
i malá částka, vybraná jako vstupné
na takovém komorním koncertě, po-
může pomáhat druhým - obecně
prospěšné společnosti Magdaléna,
jejímž hlavním posláním je léčba a
resocializace závislých na návyko-
vých látkách.    Jiřina PTÁČKOVÁ

Středočechy bude v Brně reprezentovat Třehusk
Brno, Zadní Třebaň - Kulturu Středočeského kraje budou na meziná-
rodních veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Go v Brně prezento-
vat dvě kapely - rakovnický Brass Band a poberounský Třehusk.
Obrovské pocty se dostalo poberounské hudební skupině Třehusk - krajský
úřad si ji vybral, aby v půli ledna »hájila barvy« Středočeského kraje na
dvou prestižních veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Go. Akce je čtyř-
denní - koná se od čtvrtka 11. do neděle 14. 1. v areálu brněnského Výsta-
viště. Zatímco v pátek bude u středočeské expozice vyhrávat rakovnický
dixielandový soubor Brass Band, sobota a neděle bude patřit Třehusku.
Poberounští muzikanti v Brně zahrají své typické staropražské i lidové pís-
ničky; na přání krajského úřadu zde ovšem předvedou také scénku z muzi-
kálu Noc na Karlštejně. Právě proto s nimi na jih Moravy putuje posila - řev-
nický ochotník Jiří Cicvárek. (mif)

Mníšek pod Brdy - Dvakrát se v
Mníšku hrála divadelní komedie
Páni, to bude jízda...! Obě před-
stavení provázely salvy smíchu.
V pátek 8. a v sobotu 9. 12. zhlédl
zcela zaplněný sál mníšeckého zám-
ku lehce skandální komedii Milosla-
va Frýdla Páni, to bude jízda…!
Již vstup prvního herce – služebné –
upravil všem ústa do polohy od ucha
k uchu. Celé představení bylo prová-
zeno smíchem různého stupně hlasi-
tosti včetně slzení z očí. Ze všech
herců uvedu Jana Rosáka, neboť je
náš, mníšecký, a my se jím jak nále-
ží pyšníme. Jemu i ostatním chci po-
děkovat za hezký zážitek, za zklid-
nění se v chaotickém předvánočním
čase. Jelikož děj se odehrával v rodi-
ně velkouzenáře, obdržel každý di-
vák při odchodu pozornost v podobě
sáčku s párečkem, rohlíkem a Naši-
mi novinami. Celé nádvoří ve chvil-
ce nádherně vonělo, a tak si na své
přišlo více smyslů, kromě duševních
i chuť a vůně. Marie SADILOVÁ

Nádvoří zámku nádherně vonělo párky a rohlíky
OBĚ PŘEDSTAVENÍ LEHCE SKANDÁLNÍ KOMEDIE PÁNI, TO BUDE JÍZDA...! PROVÁZELY SALVY SMÍCHU

Čtyři z pěti protagonistů komedie Páni to bude jízda...! Zleva Jan Rosák, Jiří
Cicvárek, Karel Král a Hedvika Hájková.             Foto Alice VEJMOLOVÁ

Pavla Švédová v roli prostořeké
služky.       Foto Alice VEJMOLOVÁ
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Maxová získala pro nadaci 12 milionů
„TEREZKO, POUŽIJ SVŮJ ŠARM NA ŠTĚDRÉ LIDI, NA HAJZLY SE VYKAŠLI,“ VZKÁZAL MODELCE REŽISÉR MILOŠ FORMAN
Praha - V úterý 12. prosince pořá-
dala v pražském Národním diva-
dle nadace Terezy Maxové Vánoč-
ní koncert splněných přání. 
Hned na úvod zazněly koledy v po-
dání Kühnova dětského sboru. Jej,
stejně jako všechny ostatní hudební
hosty celý večer doprovázela Filhar-
monie Bohuslava Martinů. Poté mo-
derátoři herečka Aňa Geislerová a
zpěvák Miroslav Žbirka přivítali pre-
miéra Mirka Topolánka a ministra
pro místní rozvoj Petra Gandaloviče. 

„Tento večer je večer děkování
všem, kteří skrze nadaci dětem po-
máhají,“ řekla Geislerová. Svým
vystoupením přišli nadaci pomáhají-
cí capartům z dětských domovů pod-
pořit operní hvězda Eva Urbanová,
Dan Bárta a Mathew Ruppert, Jana

Kirschner, David Koller, skupiny
Buty a Čechomor. Mozaiku vystou-
pení doplnila Jitka Maturová z dět-
ského domova v Ústí nad Labem, jež
s Annou K. zazpívala písničku Nebe. 
Nadace si ke kulatým narozeninám
nadělila dárek - založila Čestný vý-

bor osobností. Tři jeho členové –
kníže Albert II., režisér Miloš For-
man a zpěvák Bryan Adams na dálku
pozdravili Terezu Maxovou i hosty
večera a popřáli nadaci úspěch do
dalších let. „Terezko použij svůj
šarm a kouzlo na štědré lidi, na hajz-
ly se vykašli, ty ti nic nedají,“ řekl
Forman. Bryan Adams přidal píseň
Happy birthday. Na závěr všem po-
děkovala Tereza Maxová s tím, že
její děda by nikdy nevěřil, že bude
někdy stát na prknech, co znamenají
svět. „Dnes jsem tu stála dvakrát a
odnáším si víc než dvanáct milionů
pro děti bez rodiny,“ řekla.
Nadace Terezy Maxové se soustředí
na rozvoj osobností a talentů, na vz-
dělávání a naplnění volného času dě-
tí z dětských domovů. Začínala před
deseti lety s jedním kojeneckým ús-
tavem, nyní má pod patronátem přes
20 000 dětí.        Jana DIGRINOVÁ

Loutková pohádka Čertův švagr v nastudování řevnických ochotníků byla
uplynulou neděli k vidění v místním Zámečku.              Foto Jiří CICVÁREK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Od 16.12. kino nehraje.

KINO MÍR BEROUN
18. 12. – 20. 12. 17.30 a 20.00 (Po
18.30, Út 17.30) PO HLAVĚ… DO
PRDELE
19. 12. 20.00 VĚJÍŘ LADY WINDER-
MEROVÉ
21. 12. – 23. 12. 18.30 ILUZIONISTA
25. 12. – 28. 12. 17.30 (Po 18.30, Čt
15.30) SPLÁCHNUTEJ
26. 12. 20.00 KUPŘEDU LEVÁ,
KUPŘEDU PRAVÁ
27. 12. – 28. 12. 20.00 (Čt 17.30 a
20.00) MALÁ MISS SUNSHINE
29. 12. – 30. 12. 18.30 POTOMCI LIDÍ
2. – 4. 1. 18.30 ĎÁBEL NOSÍ PRADU
5. 1. – 7. 1. 18.30 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
Do konce prosince má kino dodolenou.  
6. 1. 16.00 a 18.00 V TOM DOMĚ
STRAŠÍ  
13. 1. 18.00 a 20.00 LET Č. 93  

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

Děti nadchly diváky
Strašením Lucek
Mníšek pod Brdy - Předvánoční
vystoupení dětí ze základní umě-
lecké školy v Mníšku se konalo 13.
prosince v kulturním středisku.
Co nového se děti naučily, předved-
ly nejen na hudební nástroje – zněly
flétny, hoboj, piáno i kytary, ale také
se zpívalo a tancovalo. Největší
změnu zaznamenalo taneční odděle-
ní. Děti předvedly komponovaný
program, v němž nechyběli andělíč-
kové, koledníci, Panna Marie či Je-
žíšek. Velký úspěch sklidilo ztvárně-
ní lidového zvyku Strašení Lucek v
Čechách, zdobení živého vánočního
stromku i obdarovávání Ježíška. 
„Dnes vede taneční obor profesio-
nální tanečnice, v předchozích le-
tech jsme se zaměřovali spíše na ná-
plň dramaticko-recitační, dnes děti
víc tancují a používáme více rekvizi-
ty, jež si vyrobily ve výtvarném
kroužku,“ odůvodnila změny vedou-
cí ZUŠ Marie Sadilová. (jdi)

Tipy NN
*  Populární moderátor Jan Kraus
vystoupí spolu s Heidi Janků a Vác-
lavem Kosíkem 19. 12. od 20.00 v
sále České pojišťovny Beroun.    (pš)
* Vánoční koncert smíšeného pě-
veckého souboru Slavoš se uskuteč-
ní 23. 12. od 18.30 v kostele ve
Svatém Janě pod Skalou.              (pš)
* Diskotéka se koná v berounské Pl-
zeňce 23. 12. od 21.00. Na další
Štědrovečerní diskotéku se můžete
vydat po rozbalení dárků 24. 12. ve
22.30 do Společenského domu Pl-
zeňka v Berouně. (pš)
* Koncert duchovní  hudby se v
kostele sv. Václava v Mníšku pod
Brdy koná 1. svátek vánoční 25. 12.
Od 16.00 zahraje soubor LYRA DA
CAMERA. (jdi)
* Vánoční koncert vokálně instru-
mentálního souboru dobových nást-
rojů Chairé se koná 27. 12. od 18.00
na hradě Karlštejně. (mif)
* Předčasný Silvestr pořádá 30.12.
město Mníšek pod Brdy. Přípitek a
ohňostroj je připraven na náměstí F.
X. Svobody od 20.00.                   (jdi)
* Do konce roku si můžete prohléd-
nout betlémy a řezby Jana Viktory v
Holandském domě v Berouně. Otev-
řeno je v sobotu od 10 do 17.00 a v
neděli od 10 do 14.00.                   (pš)
* Novoroční koncert bluegrassové
skupiny Nová sekce se koná 6. 1. od
19.00 v karlštejnské hospodě U
Švejka.      (mif)
* Jesličky různých typů, stáří i
materiálů vystavuje do 7. 1. beroun-
ské Muzeum Českého krasu.       (pš)
* Beseda o jeskyních se v dobřicho-
vickém Fürstově sále koná 13. 1. od
17.00 hodin. (mif)

Senioři pouštěli loďky
a zpívali s Mikulášem
Dobřichovice - Předvánoční pose-
zení se konalo v domově důchod-
ců v Dobřichovicích. V punčem
provoněné jídelně se sešlo téměř
třicet obyvatel domova.
Společně s manželi Laiblovými si
zazpívali koledy, zavzpomínali na
staré časy a ochutnali cukroví i
chlebíčky, které si sami připravili.
Vánoce si senioři připomněli i něko-
lika starodávnými zvyky: pouště-
ním lodiček z ořechů, rozkrajová-
ním jablíček a zdviháním štěstí. 
Jako každý rok přišel za obyvateli
domova Mikuláš, anděl a čert. Do-
poledne, při pravidelném zpívání, si
pohádkové bytosti se seniory zazpí-
vali a zatančili, po obědě jim na po-
kojích rozdali mikulášské balíčky. 
Nyní je rekonstruována půda naše-
ho domova. Při tom byly nalezeny
staré dopisy, fotografie a další tisko-
viny z předválečného období, kdy
zde byl hotel. K tomuto poselství z
minulosti budou přidány fotografie
a vyprávění o dnešním domově, vše
bude uloženo ve schránce a zazděno
na půdě.       Martina KÁLALOVÁ

Před půlnoční zahrají trubači
V ZADNÍ TŘEBANI SE BUDE 24. 12. TROUBIT UŽ POOSMNÁCTÉ
Mníšek pod Brdy, Zadní Třebaň -
Na sváteční neděli 24. prosince
připravila pro Mníšecké zdejší
radnice vystoupení Karlštejn-
ských pozounérů. Zadní Třebaní
se o Štědrém večeru už poosmnác-
té ponese zvuk trumpet.
Obyvatelé Mníšku si půl hodiny
před půlnoční mší svatou slavnostní
vytrubování pozounérů poslechnou
v novodobé historii poprvé. 
„Naposledy se v Mníšku troubilo na
Štědrý večer před půlnoční mší ve
30. letech minulého století. Nebyla
televize, rádio měl málo kdo a lidé
se chtěli bavit. Scházeli se před kos-

telem, aby společně prožili Štědrý
večer,“ řekla NN jedna z pamětnic.
Město Mníšek chtělo připravit pro
své občany nějaký nový dárek a zá-
roveň chtělo čerpat z dřívější tradice.
„Doufám, že jsme zvolili dobře a zp-
říjemníme lidem tento sváteční ve-
čer něčím zajímavým, co jim přine-
se nový zážitek,“ řekl nedávno zvo-
lený starosta Petr Digrin. 
V Zadní Třebani se trumpetisté vy-
dají o Štědrém večeru do ulic už po-
osmnácté v řadě. Koledy a vánoční
písně budou znít setmělou vsí při-
bližně od 20.30.

Jana DIGRINOVÁ, (mif)

Černošice nabízejí vánoční dárek, knihu
Černošice – Vánoční dárek v podobě knihy o Černošicích nazvané Čer-
nošice, vilové město na Berounce nebo publikaci o dolním Poberouní
nabízí tamní radnice. 
„Koncem loňského roku byl vydán ojedinělý soubor historických fotografií,
zachycujících naše město od konce 19. století až po 30. léta 20. století,“
popsal knihu vedoucí odboru kultury v Černošicích Pavel Blaženín. 
V knize mohou čtenáři pozorovat, jak se z malé vesničky v malebném údolí
Berounky stává letovisko s mnoha architektonickými skvosty. 
„Soubor pohlednic zapůjčilo město Černošice a umožnilo tak vznik publi-
kaci, ve které je shrnuta etapa jeho bouřlivých proměn,“ míní Blaženín s
tím, že unikátní kniha je určena nejen pamětníkům, ale všem, kdo se o his-
torii Černošic chtějí dozvědět co nejvíce. Kde je kniha k dostání? V poklad-
ně městského úřadu v Riegrově ulici a v černošických trafikách. Na stejných
místech je k sehnání i kniha s názvem Dolní Berounka. (pš)



OOssoovv  --  PPrroossiinnccoovvéé  ppooččaassíí  nnáámm  lleettooss  pprroozzaattíímm
nneeppřřiinnááššíí  ttuu  pprraavvoouu  vváánnooččnníí  aattmmoossfféérruu..  JJiinnaakk
ttoommuu  bbyylloo  ppřřeedd  ttřřeettíí  aaddvveennttnníí  nneedděěllíí  vv  OOssoovvěě..  
Uplynulou sobotu se zde konalo již tradiční
předvánoční zpívání. Zatímco předchozí roky se
účastníci scházeli před ozdobeným stromečkem
v zámeckém parku, letos se jevištěm a hledištěm
zároveň stal místní barokní kostel Narození 
sv. Jana Křtitele. 
Adventní zpíváni začalo krátce po třetí hodině
odpolední před místní prodejnou potravin. 
S vánoční koledou Pojďme spolu do Betléma se
zde procházel anděl se saxofonem. Přidal se 
k němu ponocný, soused i děti ze školy a ze škol-
ky a všichni se společně vypravili do osovského
kostela. Na své pouti potkali ještě muzikanty ze
skupiny Třehusk a tak je vzali sebou.
Pod chrámovou klenbou pak děti přednesly
připravené básničky, zazpívaly koledy a zahrály i
na flétničky. Prostor před oltářem téměř
zaplněného kostela poté přenechaly muzikan-
tům Třehusku.
Závěr patřil trumpetistům a jejich tóny Tiché
noci se na posluchače snely z nejvyšších míst

kůru. Pak už zazněly varhany a všichni si zazpí-
vali Narodil se Kristus pán.
“Pro všechny maličké máme přichystané dárky,”
loučil se s účastníky ponocný a před odchodem
opravdu dostalo každé dítě balíček. Chlapci
modrý a holčičky růžový.
“Bylo to úchvatné,” pochvalovali si diváci. “Příští
rok se to musí opakovat zase v kostele.”

RRaaddkkaa  KKOOČČOOVVÁÁ,,  JJoosseeff  KKOOZZÁÁKK

KKddyyžž  nnee  jjiinnddyy,,  jjee  tteeďď  cchhvvííllee  jjeeddiinnáá,,
kkddyy  ssee  mmůůžžee  sseejjíítt  šškkoollaa  aa  rrooddiinnaa..

PPřřiijjďďttee  ssee  ppooddíívvaatt  ddoo  nnaaššíí  šškkoolliiččkkyy,,
ccoo  vvššeecchhnnoo  ddoovveeddoouu  ttyy  nnaaššee  dděěttiiččkkyy..
SSeejjddeemmee  ssee  vvee  ččttvvrrtteekk  2211..1122..  vv  ppěětt,,

ZZaajjdděěttee  kk  nnáámm  ppoosseedděětt..
JJaarrmmaarrkk  uužž  ttrraaddiiččnněě  bbuuddee,,

nnaakkuuppttee  vvččaass,,  aaťž  nnaa  vvááss  nněěccoo  zzbbuuddee..      
VVššiicchhnnii    jjssoouu  ssrrddeeččnněě  zzvváánnii!!  

ZZŠŠ  OOssoovv

Kostelem zněly dětské hlasy
TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ BYLO LETOS V OSOVSKÉM CHRÁMU PÁNĚ 

HHoorryymmíírr  ssee  sseeššeell  vv  OOssoovvěě
OOssoovv  --  ZZáássttuuppccii  SSvvaazzkkuu  oobbccíí  HHoorryymmíírr  ssee  sseeššllii  nnaa
ppoosslleeddnníímm  zzaasseeddáánníí  rrookkuu  vv  pprroossttoorráácchh  OObbeeccnnííhhoo
úúřřaadduu  OOssoovv..  
Jeho předseda Vladimír Roztočil podal finanční
zprávu za uplynulý rok a byly projednány
finance i pro rok příští. "V programu Obnovy
venkova jsme získali 430 tisíc korun. Tyto
finanční prostředky byly využity na obnovení
drobné architektury," shrnul použití přidělených
dotací mikroregionu Roztočil. 
Podle předsedy svazku jsou velmi dobře nastave-
ny podmínky k získávání dotací. "Je rozpracov-
aný projekt na vodovod, kanalizaci i čističky v
některých obcích svazku a  bylo by dobré využít
těchto příležitostí i ve zbytku našeho údolí,"
dodal k budoucím projektům Roztočil.
Zasedání Svazku obcí Horymír navštívili i zás-
tupci Města Hostomice. "Vzhledem ke společné
hranici bychom se rádi připojili ke Svazku obcí
Horymír," vystoupil za Hostomice Vít Maršálek
a dodal, že zájem o připojení má i obec Běštín.
Na setkání Horymíra se projednal návrh na
vydání publikace starých fotografií obcí mikrore-
gionu s porovnáním současnosti, zazněly
připomínky k řešení nedostačujícímu jízdnímu
řádu Probotransu a nebyla opomenuta ani
údržba kaštanové aleje v katastru obce Skřipel.     

RRaaddkkaa  KKOOČČOOVVÁÁ

NNaaššee  nnoovviinnyy  2255//0066

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ. S pásmem básniček a
koled se uplynulou sobotu představily děti
osovské školy a školky v místním kostele
Narození sv. Jana Křtitele.   Foto NN J. KOZÁK

IInnffoorrmmaaččnníí  oobbččaassnnííkk  mmiikkrroorreeggiioonnuu  HHoorryymmíírr

ččíísslloo  2255  ((7722))

ppff  22000077

ŠŠllii  ppřřáátt  zzaa  oobbeecc  aa  hhaassiiččee  
OOssoovv  --  ŽŽiivvoottnníí  jjuubbiilleeuumm  oossllaavviillaa  vv  mmiinnuullýýcchh
ddnneecchh  MMaarriiee  PPttááččkkoovváá  zz  OOssoovvccee..  
“Jdeme popřát za všechny občany,” řekl mís-
tostarosta František Kočí. A nešel s prázdnou.
Kromě kytice předal oslavenkyni i dárkový
balíček. Za hasiče Marii Ptáčkové popřál a předal
dárek jejich starosta Josef Chvojka.           ((JJooKK))

DDěěttii  ppřřiipprraavviillyy  pprroo  rrooddiiččee
ppáássmmoo  bbáássnniiččeekk  aa  kkoolleedd
OOssoovv  --  VVáánnooččnníí  bbeessííddkkuu  uussppoořřááddaallyy  pprroo  rrooddiiččee
dděěttii  zz  MMaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  OOssoovv..  
Připravily si pásmo básniček, písniček a koled. Na
závěr si děti rozbalily dárky od sponzorů Albion
Group sro, Apokork a Biskupovi - velkoobchod 
s nápoji.                                                       ((llkk))

NNoovvoorrooččnníí  vvýýššllaapp  cchhyyssttaajjíí
ttuurriissttéé  ooppěětt  kk  rroozzhhlleeddnněě
BBrrddyy  --  NNoovvoorrooččnníí  vvýýššllaapp  nnaa  rroozzhhlleeddnnuu  nnaa
SSttuuddeennéémm  vvrrcchhuu  ppoořřááddaajjíí  11..  lleeddnnaa  22000077  TTuurriissttéé
sseevveerrnníícchh  ssvvaahhůů  BBrrdd..
Rozhledna bude první den nového roku otevře-
na od 11 do 16 hodin. Na místě bude připraveno
drobné občerstvení. "Do batohu si přibalte
trochu dobré nálady," radí pořadatelé.            ((ppšš))

ČČEESSKKÁÁ  MMŠŠEE  VVÁÁNNOOČČNNÍÍ
Jana Jakuba Ryby

zazní 
v kostele Narození sv. Jana Křtitele  

v Osově
2266..1122..22000066  vv  1166  hhooddiinn

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  DDIISSKKOOTTÉÉKKAA
se koná 

23.prosince od 15 hodin 
ve Vižině v Europajzlu.

ZZaassttuuppiitteelléé  vviižžiinnsskkéé  oobbccee  
ppřřiissppěěllii  nnaa  oossoovvsskkýý  kkoosstteell
VViižŽiinnaa  --  VVeeřřeejjnnéé  zzaasseeddáánníí  OOÚÚ  VViižŽiinnaa  ssee
uusskkuutteeččnniilloo  vv  ppoonndděěllíí  1111..  1122..  22000066..  
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok
2007, návrh žádosti o dotaci na výstavbu hřiště
míčových her, zakoupení nových slavnostních
uniforem hasičům, finanční příspěvek na
opravu kostela v Osově a vánoční nadílku
dětem do 15 let. Zastupitelé také schválili
odměnu Janě Fialové za propagaci obce v občas-
níku Provas - Naše noviny.
Zastupitelstvo přeje všem krásné Vánoce a
hodně zdraví a štěstí v novém roce.          ((JJooKK))
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Školáci na výletě tančili s Krtečkem
ŠKOLA ZAHÁJILA PROJEKT VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ, DĚTI CHYSTAJÍ TRADIČNÍ JARMARK

OOssoovv  --  PPrroossiinneecc  jjee  oobbddoobbíímm  ooččeekkáávváánníí,,  cchhyyssttáánníí
aa  ttěěššeenníí  ssee  nnaa  VVáánnooccee..  II  dděěttii  aa  uuččiitteellkkyy  zz  oossoovvsskkéé
šškkoollyy  ssee  ppuussttiillyy  zzee  vvššeecchh  ssiill  ddoo  pprrááccee..  
Advent jsme zahájili projektem Vánoce přicháze-
jí, ve kterém děti plní úkoly, zjištují informace,
zkoumají tradice, pranostiky, chystají program a
vyrábějí pod vedením paní učitelek a vycho-
vatelek výrobky na vánoční jarmark. 

V úterý 5. 12. se 1. a 2. třída ZŠ společně s dětmi
z mateřské školy vydaly do Prahy, podívat se, jak
to vypadá, když zůstanou malí čertíci sami doma
- tedy v pekle.
Veselé divadelní představení Když je v pekle
neděle skvěle pobavilo děti i dospělé a připravilo

všechny hříšníky na podvečerní obcházení
Mikuláše a jeho pomocníků.
Další příjemná zastávka nás čekala na výstavě
uspořádané k 50. narozeninám snad nejoblíbe-
nější večerníkové postavičky - Krtečka. Děti si
společně s Krtečkem a jeho kamarády zatančily,
namalovaly mu obrázky, popřály mu k narozen-
inám hodně zdraví, štěstí, kamarádů a pohádek. 
Ani naší škole se nevyhnula Mikulášská nadílka.
Jako každý rok, tak i letos se tohoto úkolu zhos-
tila 5. třída. Masky, převleky i nadílku si připra-
vili velice pěkně a určitě si celá třída zaslouží
pochvalu. Mikuláš, andělé i pořádná parta čertů
navštívili každou třídu, místní školku i pracov-
níky obecního úřadu. Napomenuli zlobivé,
pochválili šikovné a všechny děti odměnili slad-
kostmi.
Ve dnech 7. 12. a 8. 12. se třetí a čtvrtá třída
vydala do berounského muzea na výstavu
betlémů. Čekalo je tu zajímavé povídání a
ukázky staročeských vánočních zvyků, ale i

úkoly. Mohli si malovat, vyrobit ozdoby nebo
postavičky do Betléma. Zajímavá byla i prohlíd-
ka expozic živočichů Českého krasu. V příštích
dnech se chystá 5. třída na prohlídku před-
vánoční Prahy.
Děti z mateřské školy se také zúčastnily akce na
pomoc dětem po autonehodách. Rodiče na-
koupili pro své ratolesti píšťalky. Celkem bylo
během akce vybráno 850 Kč.

EE..  NNÁÁDDVVOORRNNÍÍKKOOVVÁÁ,,  ((llkk,,  sskk))

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, R. Kočová. Rediguje: J. Kozák.
Spolupráce: Mirka Plecitá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz

ŠŠttěěssttíí  aaťť  ssee  nnaa  VVááss  ssnneessee
jjaakkoo  vvllooččkkyy  ssnněěhhuu

nnoovvýý  rrookk  aaťť  ppřřiinneessee  VVáámm
zzddrraavvíí,,  lláásskkuu,,  nněěhhuu..

PPřřeejjíí  dděěttii  aa  kkoolleekkttiivv  ZZŠŠ  OOssoovv

TTaanneeččnnííccii  ttaannččiillii  ss  rrooddiiččii
HHoossttoommiiccee  --    VV  ssoobboottuu  99..  pprroossiinnccee  nnaappoosslleeddyy
ppřřiivvííttaallii  ttaanneeččnníí  mmiissttřřii  mmaannžžeelléé  KKaaiinnoovvii  vv  ssáállee
hhootteelluu  ""UU  FFrraajjeerrůů""  zzaaččíínnaajjííccíí  ttaanneeččnnííkkyy..  
Děvčata si přinesla vyšívaný šáteček, chlapci
květinu se stuhou, to byly dárky, které si při
dámské volence předali taneční páry jako
upomínku na čas, kdy si zažívali své první
krokové variace společenských i country tanců.
Do poslední lekce letošního kurzu  zařadili
taneční mistři, tak jako na každé prodloužené i
tance, které si tanečníci zatančili se svými
rodiči a příbuznými. 
"Všichni jsme nadšeni organizací kurzu i pub-

likem. Měly jsme  prima partu a taneční rychle
utekly. Některé tváře se objeví v kurzu pokračo-
vacím a možná si i v příštím roce zopakují kurz
základní,"  pochvalovala výuku tance za všech-
ny tanečnice i tanečníky Veronika Kočová. ((rrkk))

Mladí tanečníci si na prodloužené zatancovali
i kankán.                         Foto R. KOČOVÁ

MMiikkuulláášš  ppřřááll  ššttěěssttíí  aa  zzddrraavvíí
CChhlluummeecc  --  DDnnee  33..  pprroossiinnccee  oodd  1177  hhooddiinn  pprroobběěhh--
llaa  vv  MMaalléémm  CChhlluummccii  nnaa  OOÚÚ  ssáállee  MMiikkuullááššsskkáá
nnaaddííllkkaa..  
Mikuláš s čerty a andělem se zde přivítal s dětmi.
Ty zarecitovaly básničky nebo zazpívaly pís-
ničky. Odměnou jim byl balíček sladkostí. Na
závěr Mikuláš popřál dětem hodně štěstí a zdraví
a aby byly hodné a poslouchaly.                  ((llkk))

Osovští školáci na výstavě betlémů v Berouně.
Foto S. KOCMANOVÁ

Žáci vyjeli poměřit síly v turnaji
TURNAJ OKRESNÍHO PŘEBORU JE JEN PRO VEDOUCÍ MUŽSTVA

OOssoovv  --  PPřřeessttáávvkkuu  mmeezzii  ppooddzziimmnníí  aa  jjaarrnníí  ffoott--
bbaalloovvoouu  ssoouuttěěžžíí  ssii  oossoovvššttíí  žžááccii  vvyyppllnniillii  ttuurrnnaajjeemm
nnaa  OOkkrreessnníímm  hhaalloovvéémm  ppřřeebboorruu  ssttaarrššíícchh  žžáákkůů  
vv  BBeerroouunněě..  
Utkání se odehrála mezi skupinami Hořovice a
Beroun, které se v Okresním přeboru podzimní
soutěže umístili do čtvrtého místa. Ve své
skupině měl klub Osova za soupeře Ostrovan
Zadní Třebaň, SK Hudlice a SK Hostomice. Se

všemi soupeři sehráli utkání osovští žáci s výsled-
kem 0:1 pro soupeře. Ve své skupině skončili na
čtvrtém místě a o konečném pořadí rozhodlo
utkání s klubem Broumy, kdy Osov prohrál 0:2 a
umístil se na osmém místě.                         ((rrkk))

V poslední době jsem vám přiblížila užití něk-
terých koření v kuchyni a léčbě , ale nyní je čas
vánoční, kdy uklízíme a především pečeme.
Proto jsem pro vás vybrala i některé z druhů
vánočního cukroví, kde použijeme i koření.
AAnnýýzzkkyy  aa  aarraaššííddyy
1 2/3 hrnku hladké mouky, 3/4 hrnku
moučkového cukru, 1 lžička tlučeného anýzu,
1/2 kostky másla, 1 vejce, mouka na vyválení
těsta, tuk na potření plechu, nahrubo nasekané
arašídy. 
Mouku promícháme s cukrem a anýzem,
přidáme vejce, změklé máslo a vypracujeme
těsto. V chladničce necháme alespoň hodinu
odpočinout. Pak vyválíme na sílu asi 4 mm.
Tvořítkem z něj vykrájíme různé tvary.
Přeneseme je na plech, potřeme vejcem a
posypeme arašídy. Ve středně vyhřáté troubě
upečeme do růžova.

SSkkoořřiiccoovvéé  kknnooffllííkkyy
1 hrnek hladké mouky, 1/3 hrnku mouč. cukru,
1 lžička skořice, 1/2 kostky másla, 1 žloutek, 
1 bal. nastrouhaných jader lístkových jader, tuk
na potření, mouka na vyválení, skořice na
posypání, meruňková zavařenina.  
Mouku promícháme s cukrem, skořicí a oříšky.
Přidáme máslo, žloutek a vypracujeme těsto,
které necháme v chladničce 3 hodiny odpoči-
nout. Z těsta vyválíme plát a tvořítkem z něj
vykrajujeme kolečka. V polovině koleček vypích-
neme kulatý otvor. Urovnáme je na plech, na-
vlhčíme vodou a posypeme skořicí. Ve středně
vyhřáté troubě upečeme do růžova. 
Vychladlá kolečka potřeme zavařeninou a při-
klopíme je kolečky s otvorem. 

Dobrou chuť a hlavně zdraví přeje
Miloslava HRZALOVÁ  

VVáánnooččnníí  rreecceeppttyy  ppoorraaddnnyy  zzddrraavvíí

JJmmeellíí  ppřřiinnááššíí  ddoo  ddoommuu
ššttěěssttíí  aa  lláásskkuu

UUžž  mmááttee  ddoommaa  jjmmeellíí??  JJee  ttoo  ssyymmbbooll  vváánnoocc  
vv  jjeehhoožž  kkoouuzzeellnnoouu  mmoocc  vvěěřříí  lliiddéé  oodd  pprraaddáávvnnaa..  
ZZaavvěěššeennéé  jjmmeellíí  ppřřiinnááššíí  ddoo  ddoommuu  ššttěěssttíí  aa  lláásskkuu  aa
oocchhrraaňňuujjee  pprroottii  zzllýýmm  dduucchhůůmm..  JJeehhoo  kkoouuzzeellnnáá

mmoocc  ssee  zzvvyyššuujjee,,  jjee--llii  jjmmeellíí  ddaarroovváánnoo..  
PPoolliieekk  ppoodd  jjmmeellíímm  pprrýý  ddookkoonnccee  zzaajjiiššťžuujjee  

ppllooddnnoosstt..  ((jjff))

Chlumečtí mají vodovod
a nyní řeší splaškové vody
CChhlluummeecc  --  PPoo  pprrooddlloouužžeenníí  vvooddoovvoodduu  
vvee  VVeellkkéémm  aa  MMaalléémm  CChhlluummccii  řřeeššíí  oobbeecc  pprroobblléémm
ssppllaašškkoovvýýcchh  vvoodd..
“Momentálně stát i EU podporuje řešení likvi-
dace a čištění odpadních vod v obcích nad 2 000
obyvatel,” říká starosta Jaroslav Routa. “Tyto
obce mají šanci získat dotaci na kterou naše
obec nedosáhne a dle mého názoru by bylo i
neekonomické stavět kanalizaci s centrální
čistírnou. Proto budu prosazovat vizi, decentrál-
ního čištění, tj. instalace domovních čistíren
odpadních vod a vyčištěnou vodu následně
ponechat pokud možno v místě k dalšímu
využití a ne ji co nejrychleji odvést mimo území
obce. Zásoby vody na Zemi podle expertů uživí
populaci jen asi dalších padesát. Nastal nejvyšší
čas naučit se s vodou hospodařit.                 ((JJooKK))

IInnzzeerruujjttee  ss  nnáámmii
cceennyy  oodd  66  KKčč//ccmm22,,  sslleevvyy  zzaa  ooppaakkoovváánníí

nase.noviny@zadnitreban.cz 
Josef Kozák, tel. 724 429 104
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Bude Karlštejn v seznamu Unesco?
ŠANCE GOTICKÉ PAMÁTKY DOSTAT SE DO PRESTIŽNÍHO KLUBU PAMÁTEK SE VÝRAZNĚ ZVÝŠILY

Karlštejn – Do Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO se chce dostat
hrad Karlštejn. Usiluje o to už zhruba šestnáct
let. Nyní se jeho šance výrazně zvýšily.
„Je s podivem, že Karlštejn v seznamu ještě není.
Někdy se tam dostávají takové památky, do kte-
rých bych to neřekl,“ míní kastelán světoznámého
hradu Jaromír Kubů.
Karlštejn byl s dalšími památkami jako je napří-
klad Kuks, vysílač na Ještědu, pražský kostel ar-
chitekta Josipa Plečnika či terezínská pevnost za-
řazen do předběžného výběru českých památek
pro zápis do seznamu UNESCO v letech 2007 až
2018. Každý rok ale může stát  požádat pouze o
zápis jediné památky. Národní památkový ústav
nyní bude pro ministerstvo kultury  zpracovávat
dokumentaci potřebnou k podání návrhu.
Jaké jsou šance Karlštejna? „Opravdu netuším.
Zabývají se tím pracovníci ústředního pracoviště
národního památkového ústavu,“ říká Kubů. Žá-
dost o zápis Karlštejna do seznamu byla poprvé
podána už na počátku 90. let. Tehdy ale středově-
ká památka neuspěla. Důvod? „Posudek byl na-
psán špatně. Byla v něm podtržena přestavba hra-

du na konci 19. století, informace o původní ori-
ginální středověké výzdobě hradu hlavně v kapli
sv. Kříže v ní byly naopak potlačeny,“ vysvětluje
Kubů. Letos podle něj nastala změna. Šance na

zápis podle Kubů výrazně zvyšuje i získání pres-
tižního ocenění Europa Nostra. 
V případě, že by se Karlštejn na seznam UNES-
CO dostal, pak by se podle kastelána zvýšila návš-
těvnost i prestiž. Dodal, že zápis do seznamu svě-
tových památek by současně znamenal zvýšenou
ochranu památky. V Česku je dvanáct skvostů za-
psaných do seznamu UNESCO, třeba zámek v Li-
tomyšli či jihočeská vesnice Holašovice. 

Letos si nejnavštěvovanější hrad prohlédlo 269
tisíc turistů. Šanci mají ještě od 26. 12. do 31. 12.,
v příštím roce pak od 1.1. do 7.1., s výjimkou 2.
1., kdy je hrad uzavřený.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Herec Vladimír Čech při fotografování na pozadí
Karlštejna. V budoucnu by se gotický hrad mohl
dostat na seznam památek chráněných organizací
UNESCO. Foto Bohumil KŘEČEK

Mokropsy - Už 28. ročník slavného degustační-
ho klání nazvaného Mokropeské zelí zná vítě-
ze. Porotci v sále restaurace U Králů rozhodli,
že z jedenadvaceti vzorků byla kysaná po-
choutka té nejvyšší kvality vyrobena v »dílně«
mokropeského rodáka Jindry Matouška. 

Nabitý sál aplaudoval nejen vítězi hlavní soutěže,
ale i vítězům řady soutěží doplňkových, které bě-
hem let vymyslel a uvedl v život hlavní manager
Mokropeského zelí Vladimír Kocourek. Vylepše-
ním letošního ročníku bylo udělení skutečné (ne
bramborové) medaile za čtvrté místo. 
Pro laiky ještě pohled do »kuchařky« předsedy
porotců, který ochutnává výtvory mokropeských
výrobců už šestnáct let, Zdeňka Nekoly: „Bílé fle-
ky znamenají zelí nedokvašené, špatný je odstín
dohněda. Nakrouháno nesmí být příliš nahrubo,
ani příliš najemno, neboť pak vysychá. V ústech
musí křupat, měkké je špatné. Chuť musí být tak
akorát - příliš soli, cibule a kmínu není dobré, což
platí i naopak. Čichem se pozná, zda je zelí pře-
kvašené a začíná hnít.“      Stanislav JANOVSKÝ 

Vráž, Vonoklasy – Předvánoční setkání se koná
20. prosince u nejstaršího stromu v chráněné
krajinné oblasti Český kras mezi Vráží a Vono-
klasy. Ten se po letech dočkal ošetření.
„Jde o památný dub letní, který slaví víc než čtyři
sta let a je opředen pověstí z doby Karla IV.,“
uvedl starosta Vonoklas Jaroslav Přikryl. Dříve
dub plnil funkci hraničního stromu mezi panství-
mi. Podle pověsti na jeho větvích odpočíval hav-
ran, který nosil zprávy z Karlštejna na královský
hrad v Praze. 
Protože byl čtrnáct metrů vysoký dub s obvodem
524 cm ve výšce 130 centimetrů nad zemí dlouho
terčem vandalů, rozhodla se obec pomoci k jeho
ochraně.  Ošetření zákonem chráněného památné-
ho dubu financovala letos Správa CHKO Český
kras. Otvory na kmeni byly zakryty stříškami, aby
se zamezilo zatékání dešťové vody do kmene. Do-
plněny byly informace a vyměněn státní znak.
Slavnost se koná ve středu 20. 12. od 14.00. Kudy
vede cesta k dubovému obrovi? Pojedete-li od
Řevnic, dejte se na Vráži v Černošicích u autobu-
sové zastávky první polní cestou doleva. Dojedete
až lesu, kde dub stojí.               Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevničtí záchranáři vezli
těhotnou Báru Munzarovou
Řevnice, Praha - V uplynulých čtrnácti dnech
pomáhali řevničtí záchranáři při natáčení
dvou filmů. Jedním z nich je americký horor
PSYCHO 9, který se natáčí v Praze a okolí. 
„Byli jsme tam s americkou sanitkou. Filmařům
také půjčujeme potřebný materiál, třeba nosítka,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Na natáčení
české povídky Komparzisté pro televizní pořad
To nevymyslíš zase poskytli starou sanitku dva-
náctsettrojku. „Ve filmu jsme vezli těhotnou he-
rečku Báru Munzarovou,“ dodal Bulíček.     (lup)

Liteňské kino hostí závody
na osmiproudé autodráze
Liteň - Silvestrovský závod na osmiproudé,
jednadvacet metrů dlouhé autodráze se koná
30. prosince v budově kina v Litni. 
Všichni zájemci o závodění se mohou přihlásit na
místě v 9.00; o hodinu později se startuje. Auta s
ovladači budou závodníkům zapůjčena. 
Přihlášení borci budou rozděleni do dvou katego-
rií - do 15 let a starší 15 let. Z kvalifikace postou-
pí z obou kategorií osm nejlepších do finále.
„Pro vítěze máme připraveny ceny, nachystáno
bude i občerstvení,“ řekl pořadatel závodu Jaro-
slav Kalfeřt, jenž vede automodelářský kroužek
při liteňské škole. Ten funguje každou středu od
17.00 právě v budově liteňského kina.             (lup)

Nejstaršímu stromu je čtyři sta let
VE VĚTVÍCH PAMÁTNÉHO DUBU PRÝ ODPOČÍVAL KARLŠTEJNSKÝ HAVRAN

Chuť zelí musí být »akorát«…
VÍTĚZEM 28. ROČNÍKU TRADIČNÍ SOUTĚŽE SE STAL JINDŘICH MATOUŠEK

Černošický sebevrah
nezvádl předsváteční stres
Černošice - Vánoce, shon, málo slunce, hodně
tmy a stres. To všechno lidem může v současné
době způsobovat psychické problémy. Některé
takové případy končí tragicky. 
„Máme jako pokaždé v prosinci více převozů na
psychiatrickou kliniku do pražských Bohnic,“ po-
tvrzuje šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Je-
ho pracovníci se teď často setkávají s lidmi, kteří
mají problémy s psychikou, čímž mohou být ne-
bezpeční sobě i svému okolí. Zaznamenali také
více pokusů o sebevraždu, minulý týden se zřejmě
z podobného důvodu zastřelil muž středního věku
v Černošicích. Případ šetří policie. (lup)

Chodník se bude stavět na jaře
Tento měsíc se podařilo získat stanovisko ČD pro
výstavbu chodníku k Vatinám. Naší žádosti o pro-
dloužení čerpání dotace na chodník do května
2007 KÚ Stř. kraje vyhověl. Práce začnou z jara,
jakmile bude vhodné počasí.
Připomínám některým spoluobčanům neuhrazený
poplatek za komunální odpad na rok 2006!
Všem přeji klidné a nerušené svátky, hodně zdra-
ví, štěstí i spokojenosti a do roku 2007 dobrou ná-
ladu a mnoho úspěchů  v práci i v rodině.
Připíjím všem na zdraví a mějte se moc hezky!      
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Starosta Vonoklas u nejstaršího stromu v CHKO
Český kras. Foto Pavel ŠPRYŇAR
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Mníšecké děti házely po čertech petardy
SVATÝ MIKULÁŠ SE SVOJÍ  DRUŽINOU DORAZIL DO KOSTELA, DOMOVA DŮCHODCŮ I NA SÍDLIŠTĚ

Mníšek pod Brdy - Hned několik
podob mělo mikulášské nadělová-
ní v Mníšku pod Brdy napsali nám
o nich mníšečtí spolupracovníci.
V úterý 5. prosince večer nadělovalo
pět čertů, anděl a Mikuláš dětem na
novém sídlišti v Mníšku pod Brdy. 
„Naši čerti budí respekt a občas na-
hánějí hrůzu. Jsou zlí na ty, kdo si to
zaslouží. Takže když pak děti vysvo-
bodí Mikuláš s andělem, často vidí-
me, že se jim ulevilo a mají velkou
radost ze sladkostí a dárků, jež jim
našim prostřednictvím rodiče dáva-
jí,“ řekl organizátor akce. Po Mníšku
takhle chodí společně již pět let a
zažili mnohé. Když byl sníh, tak
chodili domů mokří, protože po nich
děti házely sněhové koule. „Zažili
jsme taky, že po nás házely kamení a
letos petardy. Jedna uvízla kolegovi
v kapse, ale naštěstí se mu nic nesta-
lo,“ vzpomíná jeden z čertů a dodá-
vá. „Je zajímavé sledovat reakce dě-
tí. Některé ve snaze zachránit se před
trestem, žalují na své kamarády či
sourozence, jiné se nebojí vůbec.“ 

Mikuláš v kostele
Když jsme se před lety rozhodli us-
pořádat setkání Mikuláše s dětmi v
kostele, nikdo netušil, že tato akce
bude mít tak velký ohlas.
Letos byl svatostánek zcela zaplněn
dětmi v doprovodu dospělých. Když
do setmělého kostela vstoupil Miku-
láš s družinou, bylo ticho – no jako v
kostele. Mikuláš si musel po tak
dlouhé cestě odpočinout.  A to byla

správná chvíle na slíbenou pohádku.
Vypravěčka u mikrofonu se postara-
la o dobrý poslech a herci? Ti byli

roztomilí a své postavy ztvárnili pro-
fesionálně. Čertice Alojzka odnesla
do pekla hodnou služku místo zlého

pána, na radu anděla svou chybu ale
nakonec napravila, protože nechtěla,
aby jí »žralo« svědomí – prý by to
určitě bolelo.
Následoval rozhovor Mikuláše s
dětmi a společné zpívání dětí s an-
dělem při kytaře.
Při odchodu  z kostela dostávaly děti
dárkový balíček a měly možnost po-
hladit si anděla i čerta a podat ruku
Mikuláši. Nechceme děti strašit či je
děsit. Chceme zachovat tradici a při-
blížit jim postavu sv. Mikuláše, který
opravdu žil a činil dobro. Mikulášo-
va družina v kostele je pohádková,
však také přítomné děti byly radost-
né, spokojené. 

Mikuláš mezi seniory
Tradičně přichází Mikuláš s druži-
nou i mezi obyvatele domova dů-
chodců a penzionu v Mníšku pod Br-
dy a v Kytíně. 
Příchod Mikuláše provázelo anděl-
ské zvonění, zpěv koled, hra na flét-
nu. Chodící obyvatelé nás vyhlíželi
na chodbách, zpívali s námi koledy a
prožívali dětskou radost. Ti ležící
mluvili očima a rukama - některé oči
zářily, jiné slzely. Ruce se vděčně
dotýkaly postaviček, které jim připo-
mínaly jejich vlastní dětství, jejich
domovy. Když ruce spočívaly v na-
šich dlaních, choulily se do klubíčka
nebo se nás pevně držely.
Radost druhým se někdy dělá i tak,
že nám samotným se chce plakat.

Jana DIGRINOVÁ
Marie SADILOVÁ

Mníšečtí čerti. Foto Jana DIGRINOVÁ

Hlásnotřebaňanka vystavovala obrazy ve Vídni
O DÍLA MARIE KOVAŘÍKOVÉ MĚLI ZÁJEM AMERIČANÉ, JAPONCI I NĚMCI

Vídeň, Hlásná Třebaň
- Své obrazy vystavo-
vala v prestižní vídeň-
ské galerii hlásnotře-
baňská malířka Ma-
rie Kovaříková. O své
rakouské »misi« na-
psala článek pro Naše
noviny. (NN)

Do Vídně a z Vídně. Br-
zo ráno 27. října tam a
odpoledne kolem čtvrté
2. prosince zase sem.
Dobrý den a nashleda-
nou, Spittelbergu!Jsi
krásný a přijals mě sk-
věle. Děkuji. Napětí,
obavy opadly v Tvých
uličkách, kterými vítr
proháněl topolové listy.
Djó - Spittelberg!
Vesnice ve městě - tak
se říká tomuto místu v
samém srdci Vídně. Bý-
valá čtvrť červených lu-

cerniček, nyní umělec-
ká čtvrť.
Ateliéry, ve kterých se

tvoří a vystavuje. Ate-
lier A v Kirchberggasse
17/ll, ve kterém probě-

hla moje první zahra-
niční výstava, má nad
vstupními dveřmi mod-

rého páva. ATELIER A,
Zum Blauen Pfau am
Spittelberg. 
Obrazy jsou jako děti-

zabalit, rozbalit. Sláva,
nejsou tu cizí! Na stě-
nách se cítí dobře. Už
během instalace ťukají
na okna děti i turisté z
protějšího hotelu. Pro-
hlížejí si, usmívají se,
zamávají,  zajdou i do-
vnitř. 
Vernisáž výstavy na-
zvané U nás byla pěk-
ná, přišlo dost lidí. Ob-
razy se sem tam líbily.
Chtěli je do USA, Ja-
ponska i Německa. Jen-
že smůla, už měly čer-

vené puntíky znamena-
jící, že jsou prodané.
Tak příště - jestli něja-
ké bude. Mě zájem po-
těšil, majitele galerie
Horsta Miechtnera a
Ivu Schachovou rozla-
dil. Mrzelo je, že si hos-
té nemohli obrazy od-
nést s sebou. 
V sobotu 2. prosince
byly uličky vídeňského
Spittelbergu plné vá-
noční nálady, voněly
dobrotami i svátečnos-
tí. Voněly lidskou pos-
politostí. A tam mě to
napadlo: Příště, příště
pojedu do Paříže!
Marie KOVAŘÍKOVÁ

Marie Kovaříková na vídeňské vernisáži svých obrazů.             Foto ARCHIV
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Ivana Zrostlíková ukázala Toníka i vílu
ŘEVNICKÁ SBĚRATELKA VYSTAVOVALA V MÍSTNÍM ZÁMEČKU SVÉ PANENKY A KOČÁRKY

Řevnice - Více než sto panenek a přes dvacet
kočárků bylo k vidění zkraje prosince v řevnic-
kém Zámečku. Svou bohatou sbírku zde vysta-
vovala Řevničanka Ivana Zrostlíková, některé
kočárky poskytla i Hedvika Plná z Černošic. 
Při slavnostním zahájení výstavy 2. prosince byl
sál v Zámečku plný tak, že mnozí museli zůstat na
chodbě. Všichni přítomní si vyslechli básničky
dětí, vánoční pásmo předvedl folklorní soubor
Klíček, jehož mladší členy učí Ivana Zrostlíková
tancovat. Kromě Klíčku jsou její radostí právě pa-
nenky, které sbírá už sedm let. 
„Tehdy jsem si koupila malý kočárek a kamarád-
ka mi do něj přinesla panenku. Tím to začalo,“ ří-
ká o své zálibě sběratelka. Od té doby dostává pa-
nenky jako dárky, některé si kupuje, sama si je ta-
ké opravuje a šije na ně oblečení. V současné době

jich má už 112, při výstavě dostala čtyři nové
exempláře. Nejstarší panenka je z roku 1900, nej-
oblíbenější pak květinová víla, Toník a ručně
vyrobená hadrová panenka. Ta je vzácná, neboť si
s ní hrála dcera světoznámé operní pěvkyně Jar-
mily Novotné, rodačky z Litně. „Některé panenky
mají i jména, když se třeba někomu podobají.
Třeba i po dětech z Klíčku,“ dodává Zrostlíková.   
Výstava měla úspěch, do Řevnic se na ni přijela
podívat většina školek, škol a družin z okolí, ale
třeba i z Radotína a Prahy.    Lucie PALIČKOVÁ

Ivana Zrostlíková ukazuje návštěvníkům výstavy své panenky. Foto Jakub KENCL

Mistři pekaři prožívají
první Vánoce »v novém«
Řevnice - Vyhlášená Pekárna U Pecků se z
Karlštejna přesunula do Řevnic už před delší
dobou. Teď prožívají mistři cechu pekařského
první Vánoce v novém. 
„Jsme tu první svátky a už jsme napekli daleko
víc curkoví než dřív. A navíc jsme přidali i nové
druhy,“ usmívá se Marie Pecková. „Vánoce jsou
pro nás vždycky hlavně hora práce, ale taky pří-
jemná setkání v krámku s lidmi. V Karlštejně
byla sice větší frekvence zákazníků, a to i zahra-
ničních, ale mnozí si našli cestu i sem,“ směje se
vitální pekařka s tím, že i tentokrát jsou na svát-
ky připravené nejen vanilkové rohlíčky a ostatní
tradiční cukroví, ale i štrůdly a vánočky.        (šm)

Stromky jsou k mání ve dvoře
Řevnice - Až do 21. prosince jsou ve dvoře řev-
nické radnice k dostání vánoční stromky. Letos
poprvé se ale prodávají pouze smrčky a to
vysoké od půl do tří metrů.
„Borovice nám nevyrostly, ani v dalších letech je
nebudeme prodávat,“ říká správce lesa Vladimír
Roztočil. 
Prodej ve dovře se koná až do čtvrtka od 13 do
15.30 hodin. Za smrček do jednoho metru zapla-
títe sto korun, stromek o rozměrech 1 až 1,5 met-
ru vyjde na 140 Kč. Ty největší kusy do od 2 až
2,5 metru stojí 220 korun, za třímetrové »veliká-
ny« dáte 260 Kč. (pš)

Přijďte si s námi ozdobit
stromeček! zvou Broučci
Zadní Třebaň - Mateřské sdružení Broučci
bude mít na návsi v Zadní Třebani svůj malý
vánoční stromeček. 
Kdo chce, může ho přijít zdobit s námi ve středu
20. prosince v 15 hodin.  Vítány jsou jakékoliv
ozdoby - slaměné, perníčky, mašle, řetězy nebo
něco jiného vánočního. (lup)

Jaróšo Němeček slaví šedesát
Zadní Třebaň – Šedesát. Přesně tolik oslaví na
Štědrý den dlouholetý člen poberounské hu-
dební skupiny Třehusk, nadšený trumpetista,
cyklista a milovník Šumavy Jarda Němeček.
Právě díky němu získala před více než dvaceti le-
ty kapela svůj vskutku originální název. „Zadal
jsem synovi úkol, aby vymyslel jméno. Když
jsem kapele řekl, že budeme Třehusk, začali se
řehtat. Říkám jim: Kluci, to je zkratka: Třebaňská
hudební skupina,“ popisuje vznik názvu Něme-
ček. Jarda si při svém působením s Třehuskem
zahrál v Americe, Německu či vedle takových
hvězd jako jsou kapela Jiřího Korna, či skupina
The Beatles Revival Band. S Třehuskem nahrál
jedno CD a několik videokazet.
Jaróšo, přejeme Ti hodně zdraví, elánu i kilomet-
rů ujetých na kole. (pš, Třehusk) 

Z našeho kraje
* I přes nepřízeň počasí se o Zlaté neděli odpo-
ledne sešly na návsi v Letech děti z mateřské ško-
ly. Před kapličkou s betlémem zapívaly rodičům a
spouobčanům vánoční koledy, zahrály malé diva-
dlo o zvířatkách a rozdaly dárky, které ve školce
vyrobily.  Ludmila HŮLOVÁ
* Vánoční koncert Jana Buriana se konal 15. 12.
v penzionu domova důchodců v Mníšku pod Br-
dy. V zaplněném sále lidé na chvíli zapomněli na
předvánoční shon a užili si příjemné chvíle nejen
při poslechu písní Buriana, ale také se zasmáli vti-
pům, které rád vypráví. Burian přečetl několik
svých fejetonů, které uveřejňuje v Pražském dení-
ku. (jdi)
* Předsilvestrovský večírek připravují řevničtí
ochotníci na 28. 12. do místního Zámečku. Kro-
mě prosincových oslav budou na pořadu i rozho-
vory o další divadelní sezoně a příprava výroční
schůze. (šm)
* Řevničtí národní házenkáři si dovolují popřát
všem čtenářům jakož i sponzorům a příznivcům
bohatého ježíška, veselé prožití vánočních svátků
a hlavně hodně zdraví a spokojenosti v novém
roce 2007. Petr HOLÝ

V Zadní Třebani zněly koledy
Zadní Třebaň - Vánoční atmosféru mohli zažít
všichni, kteří uplynulou neděli navštívili zad-
notřebaňské Předvánoční posezení ve Spole-
čenském domě. 
Po přivítání a gratulaci třebaňským šedesátníkům
přišla na řadu kulturní nabídka. Nejdříve vystou-
pily děti z místní mateřské a základní školy, ta-
neční pohádku Popelka zahrály děti ze školy v
Řevnicích. Nakonec zatančil řevnický folkorní
soubor Klíček vánoční pásmo. Slavnostní náladu
vykouzlili svými nástroji a zpěvem muzikanti z
pražského Hájíčku.  K vidění byly dva betlémy -
keramický, vyrobený dětmi ze zadnotřebaňské
školy, a betlém ze šustí paní Frýdlové. Originální
výrobky a dárečky nabízela škola.                    (lup)

Předávat můžeme i vůni vanilky...
RŮŽENA LANGROVÁ UŽ JEDENÁCT LET UČÍ, JAK UPÉCT KRÁSNÉ CUKROVÍ
Mníšek pod Brdy - Patříte mezi ty, kteří již od 1.
prosince plánují, že začnou péct cukroví, že to
patří k Vánocům, že to přece musíte nějak stih-
nout!? A ejhle Vánoce se blíží a Vás v práci do
vánoc čeká kopa úkolů.
Mám pro vás radu. V klidu dokončete pracovní
úkoly a cukroví si nechte upéct. Můžete využít slu-
žeb profesionálních pekáren či cukráren, nebo si
můžete nechat upéct cukroví od amatérů – milov-
níků pečení a zdobení vánočního cukroví.
Růžena Langrová žije v Mníšku od svých osmnác-
ti let. Pracovala v Kovohutích a celý život miluje
veškeré ruční práce, pečení a především zdobení
vánočního cukroví. „Můj dědeček byl vyhlášeným
pekařem, ještě dnes vidím v peci seřazené vánoč-
ky a mazance,“ říká. Již 11 let dělá ze svého bytu
výrobní dílnu. Kdykoli ji někdo požádá o radu,
pozve ho na návštěvu, vše mu ukáže a vysvětlí.
„Jsem ve věku, kdy už se můžu považovat za nosi-
telku tradic a nejraději je předávám dětem. Dům
provoněný vanilkou, poklid a pohoda – takové si
pamatuji Vánoce. Dnes svátkům vládne schváce-
nost a honička,“ říká Langrová. Letos napekla 15
druhů cukroví pro téměř dvě desítky domácností,
jimž provoněla dům vanilkou.  Jana DIGRINOVÁ Růžena Langrová.          Foto Jana DIGRINOVÁ
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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

Společenský dům
ZADNÍ TŘEBAŇ

vás zve na
ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU

s Travesti show
25. 12. od 20.00 hodin

Účinkují slečna Martina + hosté, k tanci 
a poslechu hraje DUO ECHOES.

Trochu jinak uvidíte a uslyšíte hvězdy populární
hudby. Vstupné 90 Kč. Rezervace a předprodej:

Společenský dům 739 598 771
Svinaře 737 706 049.

SILVESTR 2006
31. 12. od 20.00 hodin
Přijďte se rozloučit se starým rokem 2006 

a přivítat nový rok 2007!

PÁNSKÝ A DÁMSKÝ STRIPTÝZ 
A PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ. 

K tanci a poslechu staré pecky hraje DJ-Petr.
Vstupné včetně občerstvení a šampaňského 300 Kč.

Předprodej a rezervace na tel.: 739 598 771 nebo
ve Společenském domě v Zadní Třebani do 28. 12. 

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2007

Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo NN je poslední, které
mají předplacené. 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)Slevy krásných nových kol! 
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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
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Každý šachista dostal kousek dortu
V MNÍŠKU POD BRDY SE USKUTEČNIL HISTORICKY PRVNÍ ROČNÍK TURNAJE MNÍŠECKÁ ROŠÁDA

Mníšek pod Brdy -  První  ročník
šachového turnaje Mníšecká rošá-
da se konal 10. prosince v sále
mníšeckého  kulturního střediska.
Turnaj uspořádalo občanské sdruže-
ní OÁZA ve spolupráci s MKS

Mníšek pod Brdy. Ředitelce turnaje
Petře Dlabalové pomáhalo množství
nadšených  spolupracovníků.
Šlo o turnaj bleskový - hrálo  se  za
použití šachových hodin, švýcar-
ským systémem - vždy 10 minut pro
každého z hráčů, každý  hrál s kaž-
dým ve své kategorii.
Po dvou hodinách bylo vyhlášeno
pořadí v kategorii dětí do 10 let a v
kategorii do 18 let; v obou kategori-
ích hrálo po šesti hráčích. V katego-
rii děti do 10 let zvítězil  Michal Ost-
rý z Prahy, druhý se umístil Cyril
Chudáček ze  Zahořan a třetí  Matěj
Dlabal z  Mníšku pod Brdy.
V kategorii do 18 let  byl první Jan

Dlabal,  druhý Michal Typl  a třetí Ji-
ří Strnad, všichni z Mníšku.
Až po téměř čtyřech hodinách skon-
čilo klání v kategorii dospělých, v
níž bojovalo o vítězství deset mužů a
jedna žena. Vítězem se stal  Vladimír
Chudáček ze Zahořan, druhý byl Vít
Šafář starší z Kytína a třetí Miloslav
Volf z Mníšku pod Brdy.
Vítězové byli odměněni hodnotnými
cenami, děti v první kategorii získa-
ly navíc sladkou maličkost za účast a
všichni hráči pak obdrželi kus vyni-
kajícího šachového dortu, který pro

turnaj vyrobila mníšecká pekárna a
cukrárna. Jí a dalším místním spon-
zorům, kteří umožnili nákup cen pro
turnaj, i všem,  kdo s uskutečněním
turnaje obětavě pomáhali, patří
velký dík.
Příjemně strávená neděle se stala
podnětem  k založení šachového klu-
bu. První setkání se má konat v půli
ledna v kulturním středisku.  Zájem-
ci mohou kontaktovat sdružení OÁ-
ZA prostřednictvím oaza.mni-
sek@seznam.cz nebo www.oa-
za.mnisek.cz.    Jarmila BALKOVÁ

Zadní Třebaň - Novým kronikářem
zadnotřebaňských turistů se stal Ji-
ří Nádvorník. Po rezignaci Věry
Schneiderové na tuto funkci tak ro-
zhodli členové na výroční schůzi,
která se konala 9. prosince v řev-
nickém hotelu Berounka.
„Děkuji za důvěru, s gramatickou vý-
bavou své ženy a psychickou podpo-
rou Jaroslava Matouška, to snad zv-
ládnu,“ řekl Nádvorník. Na schůzi, jíž
předcházela procházka okolím a kon-
zumace pečené kachny, se členové
KČT dohodli na turistických i kultur-
ních akcích, které uskuteční příští rok
a zhodnotili také kvalitu letošních

podniků. „Z pěších akcí byla hodno-
cena nejlépe Šumava 2006 a výlet do
Sv. Jana pod Skalou, z cyklistických
vinné Bílé Karpaty i UŠLAPTO,“
řekl místopředseda klubu Jan Zavadil
a poděkoval autorům těchto výletů. 
V nejbližší době turisté uspořádají
pod vedením Jarky Zavadilové Junior
PING-PONG. Ten je určený všem dě-
tem, a odehraje se 30. 12. od 12.30 v
zadnotřebaňském Společenském do-
mě. Další velkou akcí bude v lednu už
jedenáctý Candrbál.  Mezitím však
pozvou turisté příznivce 26. 12. na vá-
noční a 1. 1. na novoroční pěší pro-
cházku.      Michaela ŠMERGLOVÁ

Černošice - Hokejová drobotina,
borci A-týmu, veteráni, funkcionáři
i fandové - ti všichni se 9. prosince
sešli v hale místního zimního stadi-
onu, aby oslavili 70. výročí založení
hokejového oddílu SK Černošice. 
Zatímco na ledě se odbývaly doved-
nostní bruslařské soutěže těch nej-
menších a zápasy žáčků s renomova-
nými týmy Slavie a Kladna, veteráni,
z nichž někteří v době své největší
slávy bojovali v prvoligových tý-
mech, vzpomínali. Jak budovali staré
přírodní hříště a vysazovali smrčky,

které drahocenný led měly chránit
před sluncem. Když bylo hřiště hoto-
vé, jak běhali s vědry a polévali je vo-
dou, lopatami odhazovali sníh a šůro-
vali ledovou plochu košťaty. Ale pře-
devším se dělili o vzpomínky, jak ús-
pěšně hájili barvy SK Černošice.
Skutečným vyvrcholením oslav byl
zápas černošického áčka s kladenský-
mi veterány, neboť ty reprezentovali
borci, jejichž jména vyslovují fando-
vé s úctou - vždyť kdo by zapomněl
třeba na Milana Nového či Jana Neli-
bu. Stanislav JANOVSKÝ

Černošičtí si pozvali Slavii
HOKEJISTÉ SLAVILI SEDMDESÁT LET EXISTENCE KLUBU

Prvního ročníku šachového turnaje Mníšecká rošáda se zúčastnilo přes dvacet hráčů. Foto Jarmila BALKOVÁ
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Konec benevolence!
varuje kouč Karlštejna
Karlštejn - Půlrok fotbalového ži-
vota týmu Karlštejn B hrajícího
třetí ženskou ligu je za námi. Jak
jsme si vedli?
Tým vznikal za pochodu, z děvčat,
jež nejsou na soupisce A-týmu, ně-
kolika navrátilkyň a holek, které fot-
bal dosud závodně nehrály. Věk se
pohybuje od 16 do 53 let. 
Odehráli jsme dvanáct zápasů. Vý-
kony měly kolísavou tendenci. Jen
minimum hráček kopalo na svých
postech. Nedostatek dívek mě nutil
točit je na různých pozicích, což da-
lo slušnou představu, co která a kde
zahraje. Daří se nám na domácí pů-
dě. Jen Rakovník si odvezl body, ale
to jsme hráli v deseti a po zranění
dohrávali v osmi. Podobný osud
jsme měli v Bukovanech, kdy holky
hrály v deseti a brankářku nahradila
hráčka z pole poprvé stojící v bráně.  
Pozice v tabulce je velmi dobrá, po-
kud po jarní části sezóny zůstaneme
nebo si polepšíme, bude to nad moje
očekávání. Vše se ukáže po zimní
přípravě. Jak se k ní postaví hráčky,
tak budou vypadat jejich výkony.
Návštěvnost tréninků nebyla na
podzim optimální a se zimou končí
moje benevolence. Také doufám v
doplnění kádru mladými děvčaty.
Do půlky ledna má ženstvo volno.
Má-li někdo potřebu tréninků, může
se přidat k áčku, které jede téměř
nonstop. Jaroslav LOCHMANN Turisté změnili kronikáře

TŘEBAŇŠTÍ CHYSTAJÍ TURNAJ V PING-PONGU I CANDRBÁL

Černošičtí a kladenští veteráni při oslavách sedmdesátého výročí založení
hokejového oddílu SK Černošice. Foto Stanislav JANOVSKÝ


