
Děti se lyžovat nenaučí. Není sníh!
ŠKOLY LYŽAŘSKÉ KURSY PRO ŽÁKY NERUŠÍ, MĚNÍ JE NA KURSY SPORTOVNÍ

V Karlštejně se vařilo
silvestrovské pivo
Karlštejn – Unikátní silvestrovské
pivo uvařil na přelomu roku karlš-
tejnský podnikatel Jiří Chyba. 
Originální dar – vlastní pivo Karlí-
ček – se rozhodl pro své známé uva-
řit Jiří Chyba ve svém Prvním karl-
štejnském mikropivovárku. „Vařit
jsem začal před svátky, ale pak byl
fofr. Takže jsme stáčení nechali až po
Novém roce,“ říká Chyba. Přes tři-
cet litrů zlatavého moku rozlil do
speciálních sklenic, nechal si vyrobit
i vlastní půllitry a tácky. Stylově sk-
lenice zabalil do ručně vyráběného
papíru. „Pivo je mimořádně vydaře-
né, lepší než o vinobraní,“ pochvalo-
val si podnikatel. (pš)

Svátky: Uříznutý prst,
pokus o sebevraždu...
Karlštejn, Řevnice - Ženu, jež se
pokusila spáchat sebevraždu, ošet-
řovali přímo na Štědrý den řevnič-
tí záchranáři.
Na Štědrý den si chodec v lese u
Karlštejna všiml auta, v němž seděla
žena středního věku a nejevila znám-
ky života. Zavolal záchranku, která
zjistila, že se žena pokusila spáchat
sebevraždu - pozřela alkohol a léky.
Byla převezena do nemocnice.
Záchranáři o svátcích vyjížděli i k
několika kuriózním případům. Muž
z Dobřichovi si téměř uřízl celý prst
při krájení brambor na salát, žena
středního věku z Černošic si zase
poranila ruku při mletí ořechů do cu-
kroví. (Svátky viz strany 2 a 3) (lup)   

Na masopustu budou letos soutěžit zvířata
Zadní Třebaň - Průvodu 18. poberounského masopustu v Zadní Třebani,
který se koná 17. února, se zúčastní dvě kuriozní dvojice masek: Sparťan se
Slávistou a Karkulka s vlkem. Protože se nejedná o lidi, ale o psy, rozhodli
se organizátoři využít tohoto originálního nápadu chovatelů a vyhlásit Sou-
těž o nejlepší masopustní masku zvířete. Přihlásit se může kdokoliv v den
konání masopustu přímo na zadnotřebaňské návsi. Vítěze soutěže, jež vybe-
re porota, čekají speciální »zvířecí« ceny. (Viz strana 6)                         (mif)

Poberouní – Naučit se lyžovat měli
v příštích dnech školáci z Dobři-
chovic a Řevnic, kteří míří  na ly-
žařské výcviky. Nejspíš ale budou
mít smůlu. Na horách není sníh!
„I přes nepřízeň počasí se lyžařský
výcvikový kurs koná,“ sdělil ředitel
řevnické základní školy Zdeněk
Košťál. Dodal, že za dobu, co vede

řevnickou školu, nikdy podobný pro-
blém s nedostatkem sněhu neřešil. 
Na čtyři desítky dětí zamířily na šu-
mavskou Kubovu Huť uplynulou ne-
děli. „Žákům i rodičům jsme sdělili
instrukce. Rozhodli jsme, aby si děti
vzaly jen běžky,“ uvedl Košťál s tím,
že několik míst pod sněhovou pok-
rývkou by údajně mělo v okolí Ku-

bovy Huti být. „Místo lyžařského to
bude ale spíš sportovní kurs. Takže
jsme jim doporučili, aby si vzali i
sportovní vybavení na túry. Určitě
nebudou zahálet,“ řekl Košťál s tím,
že na jihozápad Čech se vydali žáci
druhého stupně. „Nikdo se kvůli ne-
dostatku sněhu neodhlásil,“ dodal.
Stejný problém řeší i škola v Dobři-
chovicích. Tamní žáci se měli vypra-
vit do Rokytnice nad Jizerou. „Ly-
žařský výcvik je připraven, ale sníh
není. S tím nic nenaděláme. Nic rušit
nebudeme, storno poplatky jsou vy-
soké,“ uvedl ředitel školy Bohumil
Stejskal. Pro účastníky kurzu tak bu-
de připraven alternativní program. 
Až v únoru se na hory chystají žáci
liteňské »základky«. Do Horní Vlta-
vice na Šumavě zamíří čtyřicet žáků
převážně sedmých ročníků 24. úno-
ra. „Doufáme, že do té doby sníh na-
padne,“ věří zástupkyně ředitele
Ema Malá. Co by se stalo, kdyby ne-
napadl, netuší. „Nedokážu říci, zda
bychom zájezd zrušili nebo ne,“
uvedla. Pavla ŠVÉDOVÁ

9. ledna 2007 - 1 (434) 6 Kč

ZRANĚNÝ DO NEMOCNI-
CE NECHTĚL.  Dopravní
nehoda se stala v pátek 5.
ledna odpoledne v Dobři-
chovicích.  Starší muž nedal
přednost v jízdě a srazil se s
jiným automobilem. Oba ři-
diči byli zraněni.
„Ošetřili jsme je. Starší
muž, který měl poranění hla-
vy a hrudníku, ale odmítl od-
voz do nemocnice,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek
Bulíček.  (lup)

Foto Bořek BULÍČEK

V NN najdetekalendář akcí!

Kalendář desítek akcí, jež se letos bu-dou konat v Poberouní i na Podbrdsku,připravily pro své čtenáře ve spoluprá-ci s tiskárnou Frances Naše noviny.

Ve Svinařích chodilo
na koledu šest králů
Svinaře, Mníšek – S první hvěz-

dou na nebi se v sobotu na svátek
Tří králů vydalo do setmělých

ulic Svinař na koledu králů hned
šest. Koledovalo se i v Mníšku.
„Loni toho bylo moc, tak jsme se

rozhodli, že uděláme dvě skupiny,“
uvedl jeden z králů Martin Zíma.

Po Svinařích se koledovalo už
potřetí. „Všechno jsme si před
třemi lety pečlivě nastudovali.

Místo kadidla ale máme františky a
křída je posvěcená v hospodě,“

smál se Zíma. Zatímco jedna sku-
pina králů obcházela část u byto-

vek a zámku, druhá zamířila k
domům při silnici na Hatě.

„Je to náročné, všude nám nalévají
kořalku, kde můžeme, snažíme se

odmítnout,“ stěžoval si Martin
Hrubý. U Vaňků ale neuspěli. Ještě

než stačili dozpívat koledu, pan
domácí rozlil vodku. „Hlavně se
nám podepište na dveře, loni jste

zapomněli,“ připomínala paní
Vaňková. Do košíku přibyly klobá-

sy a pokračovalo se dál. 
Vykoledované peníze králové pře-

dají dětem do místní mateřské
školy. (Viz strana 2) (pš)
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Řevnice – V okamžiku, kdy se řev-
nickým kostelem den před Štěd-
rým večerem nesly tóny první vá-
noční písně, nebylo mezi lavicemi
k hnutí. Na Vánoční koncert dět-
ské lidové muziky Notičky se při-
šly podívat čtyři stovky diváků.

„Tolik lidí jsme nečekali, stálo se
všude, plná byla dokonce i ulička k
oltáři,“ uvedla umělecká vedoucí
souboru Lenka Kolářová. 
Notičky zahájily koncert dvěma zb-
rusu novými koledami, které pro
muziku upravil skvělý muzikant Jan
Martínek ze Zadní Třebaně. Koledy
v jeho úpravách se v hodinovém
koncertě hrály ještě několikrát, tu
poslední s anglickým textem si
Honza s Notičkami zahrál na kytaru. 
Klasiku střídaly další nové koledy z
dílny dvorního upravovatele Notiček
Josefa Fialy, sborové kusy střídala
pěvecká sóla, ve kterých vynikli zej-
ména Sebastian Habeš, Klárka Du-
dáková, Kristýna Kolářová a Mirek
Smola, ze kterého se stal nejen zdat-

ný klarinetista, ale též výborný zpě-
vák. Skvělé výkony pak podtrhla
exhibice baviče a basisty Bořka Led-
vinky, který exceloval se sólem Co
sem se smutnej natěšil.
Svým ostříleným kolegům zdatně
sekundovala Malá Muzika a Malé
Notičky, téměř tři desítky dětí ve vě-
ku od 3 do 10 let, které předvedly
své nové vánoční pásmo včetně kou-
lovačky.
„Zazpívejte si s námi známou koledu
Narodil se Kristus Pán,“ vyzvala na
závěr koncertu diváky hornistka a
flétnistka Míša Macourková a koste-
lem se začaly prodírat nejmenší No-
tičky se zapálenou svíčkou. 
Na čtyřicet dětí spolu s diváky spo-
lečně zpívalo jednu z nejznámějších

koled a všichni dohromady vytvořily
krásnou předvánoční atmosféru, kte-
rou si pak všichni odnesli do svých
domovů. Pavla PETROVÁ

Mníšek pod Brdy – Již osmý roč-
ník Mistrovství světa v Salátingu
se na Štědrý den dopoledne konal
v mníšeckém Hostinci u Káji
Maříka.
Jsou lidé, jež si rádi zasoutěží i o
Štědrém dnu. K takovým patří zná-
mý moderátor a herec Jan Rosák. S
přáteli již osm let připravuje soutěž
zvanou Mníšecký Saláting. 
„Akce vznikla kdysi ze sporu něko-
lika kamarádů o to, kdo že má vlast-
ně na Štědrý večer ten nejchutnější
bramborový salát! Spor tehdy roz-
seknul Tomáš Král, když vyzval
všechny ke spravedlivé konfronta-
ci,“ vzpomíná s úsměvem Rosák. 
Tomáš Král také úzkostlivě pečuje o
každoroční dodržování tradice. „Le-
tos se už poosmé sešli přátelé, kama-
rádi i sousedé v Hostinci u Káji Ma-
říka a odevzdali odborné porotě své
vzorečky s nadějí, že zrovna ten je-
jich salátek bude ten nej! Tentokrát
sice chyběli mezinárodní účastníci,
ale soutěž měla přesto vysokou úro-
veň i své favority - několikanásobné
vítěze i černé koně, z nichž právě
jeden si letošní vavřín také odnesl.
Byl jím mníšecký občan Ladislav
Bílý, který měl z vítězství takovou
radost, že věnoval svou výhru, lahev

fernetu, všem účastníkům. Sklenky
jsme pozvedli na zdar dalšího, 9.
ročníku mníšeckého Salátingu, k
němuž vás už teď srdečně zvu,“ ra-
doval se Rosák. Až na sklonku toho-
to, dnes ještě mladého roku, vyrobí-

te ten svůj nejlepší bramborový salát
na světě, osedlejte si libovolný
dopravní prostředek a přivezte ho na
Štědrý den ke Kájovi Maříkovi. Má-
te jedinečnou šanci, stát se Mistrem
světa. Jana DIGRINOVÁ

Ve Svinařích chystali
salát pro deset rodin
Svinaře - V předvánočním čase při-
pravovali ve Svinařích bramborový
salát. Na tom by nebylo nic divné-

ho, na Štědrý den ho přece dělá
každý. Tohoto salátu však bylo
tolik, že stačil pro deset rodin. 
Nápad vznikl náhodou. Parta

kolem Sokola Svinaře se rozhodla
pomoci manželkám od jejich shonu
a starostí. A proto 23. prosince na
svinařských tenisových kurtech při-

pravili její členové salát z 25 kg
brambor, 30 vajec, 25 cibulí a dal-

ších nezbytných propriet. 
„Aby nám nevyhládlo, uvařili jsme
si k tomu kotel ovárku a narazili

soudek plzeňské dvanáctky. Ve vý-
borné atmosféře jsme poseděli až

do zdolání soudku,“ řekl svinařský
starosta Vladimír Roztočil. Na Boží
hod se dělaly ze zbylého ovaru jitr-
ničky. Všichni byli nakonec spoko-
jeni. „Vzhledem k tomu, že jsme od
manželek dostali pochvalu, zrodila

se zřejmě nová tradice,“ dodal
Roztočil. (lup)

Vánoce záchranky?
Žlučníky a - porody
Poberouní - Typické »vánoční« pro-
blémy řešili na konci loňského roku
řevničtí záchranáři. Jako každý rok
během svátků měli lidé bolesti bři-
cha, záchvaty žlučníku nebo kolapsy.
Člověka s kostí v krku ošetřovali lé-
kaři až na Nový rok. V klidu se ode-
hrály i silvestrovské oslavy. Výji-
mečné byly  pouze tři případy v krát-
kém čase, kdy zdravotníci vezli do
porodnice rodičky s bolestmi. „Jed-
na na Štědrý den porodila těsně po
předání v porodnici - v sanitce jsme
ani jednou rodit nemuseli,“ řekl šéf
záchranky Bořek Bulíček.           (lup)

Kostel byl zcela plný,
zima lidem nevadila
Mníšek pod Brdy – Koncert du-
chovní hudby v podání kvarteta
Lyra da Camerana se o prvním
svátku vánočním konal v mníšec-
kém kostele sv. Václava .
„Koncert byl úžasný. Přišli místní i
turisté, kostel se zcela zaplnil, pře-
stože byla zima. Cembalistku jsme
doslova obložili svíčkami, aby moh-
la hrát, ale nakonec to vypadalo i
dopadlo skvěle,“ uvedla jedna z or-
ganizátorek Jiřina Ptáčková.
V programu zazněly  pastorely Ja-
kuba Jana Ryby. Sváteční atmosféru
podtrhly Čtyři barokní koledy v úp-
ravě Jana Vrkoče. Po koncertě si li-
dé prohlédli betlém v kostele a také
betlém v kostelní zdi, jež připravil
spolek Rorejs, a který těšil kolem-
jdoucí až do Nového roku.         (jdi)

Vánoční koncert přilákal stovky diváků
SKVĚLÉ VÝKONY MALÝCH MUZIKANTŮ PODTRHLA EXHIBICE BAVIČE A BASISTY BOŘKA LEDVINKY

Notičky s posilou z poberounského Třehusku Janem Martínkem (zcela vlevo)
na Vánočním koncertě v řevnickém kostele. Foto Jindřich KOLÁŘ

Rosák pořádal osmé mistrovství světa
NA ŠTĚDRÝ DEN SE V MNÍŠKU ROZHODOVALO, KDO UMÍ NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT

Na půlnoční se sjeli
do Litně lidé z okolí
Liteň - Slavná půlnoční mše se
odbývala na Štědrý den v liteň-
ském kostele sv. Petra a Pavla. V
okolí to byla jediná bohoslužba,
jež začala přesně o půlnoci. 
Nejdříve si návštěvníci poslechli
trombón Jiřího Bašty, který dvanáct-
krát odtroubil půlnoc. Poté kromě
bohoslužby slova zazněly také dvou-
hlasá Česká vánoční mše od Fran-
tiška Jiříma a píseň V čarovné noci
V. V. Hausmanna. Na závěr si všich-
ni zazpívali Narodil se Kristus Pán.
„Potěšilo mě, že byl plný kostel, při-
šli lidé i z okolních vesnic,“ řekl var-
haník kostela Václav Kliment. (lup)

Mníškem a Lhotou
obcházeli koledníci
Mníšek pod Brdy – Na Tříkrálo-
vou sbírku se koledníci již počtvr-
té vydali 6. ledna. Procházeli
Mníškem i Stříbrnou Lhotou a
zpěvem i hrou na flétny žádali o
příspěvek do sbírky, jež pořádá
Česká katolická charita.
Letos se na koledu vydalo pět skupi-
nek, vždy tři koledníci s jedním dos-
pělým. „Reakce lidí jsou vesměs po-
zitivní. Sbírka je známá a také naše
koledníky lidé znají, takže negativ-
ních reakcí je minimum,“ uvedla or-
ganizátorka Eva Nováková. Koled-
níci za finanční příspěvek rozdávají
cukříky a kalendáříčky. Vloni se vy-
bralo přes 19 tisíc. Až 65% z vybra-
né částky může jít zpět do místní
farnosti, když předloží kvalitní soci-
ální projekt. Mníšecká farnost při-
spěla dětem na tábor a na Mateřské
centrum spolku Oáza.                  (jdi)

Ochutnávání vzorků při osmém ročníku mníšeského Salátingu. Vpravo poz-
dější vítěz Ladislav Bílý. Foto Jana DIGRINOVÁ
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V Zadní se nadělovalo, v Hlásné pělo
ZADNOTŘEBAŇSKÁ ŠKOLKA POŘÁDALA BESÍDKU, HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ A KARLŠTEJNŠTÍ ZPÍVALI KOLEDY
Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň,
Karlštejn - Ježíšek při své obvyklé
pouti nevynechal ani zadnotřebaň-
skou mateřskou školu. Hlásnotře-
baňští se na jeho počest sešli na
návsi a zpívali koledy.
O vánoční besídce děti v zadnotře-
baňské školce tančily, zpívaly, reci-
tovaly a nakonec rozbalovaly dáreč-
ky. Nejdříve prckové předvedli rodi-
čům, co se ve školce naučili. Na za-
čátku pásmo vánočních básniček a
písniček, tanečky - to vše za dopro-
vodu klavíru paní učitelky. Poté za-
hráli pohádku Domečku, kdo v tobě
přebývá. Rodiče následně od dětí
dostali vyrobené svícny z perníku.
Při zpěvu písničky Čekáme na zvo-
neček se ve vedlejší místnosti ozvalo
zacinkání. Ježíšek nechal pod stro-
mečkem plno hraček - auta, kočárek,
panenky, kostky nebo knížky... 
Děti si nakonec slavnostně připily
rychlými špunty a  ochutnaly cukro-
ví. A kvůli novým hračkám ani
nechtěly jít domů. 
Tradiční vánoční koledování se letos
v Hlásné Třebani konalo 23. prosin-
ce u »pevného vánočního stromu«.
„Stačili jsme ještě zasadit a ozdobit
na návsi živý smrk, který s námi po-
roste, postárne a časem bude sledo-

vat tradici z výšky,“ řekl NN před
zpíváním starosta Vnislav Konvalin-
ka. Na předštědrovečerním setkání
bylo u kapličky kolem sta hlásnotře-
baňských i přespolních, kteří si přišli
nejen zazpívat koledy, ale také si po-
přát hezké svátky. „Tuhle tradici po-
važuji za milou, a jsem za ni rád,“
dodal první muž obce. Letos se na
rozdíl od loňska pělo bez hudby, pře-
sto odhodlaně a hlasitě,  pod taktov-
kou radního Pavla Kotíka.
Koledy české i evropské zněly před
koncem roku také na hradě Karlštej-
ně. Na vánočním koncertě českých a
evropských koled  v Rytířském sále
hradu 27. prosince  vystoupil soubor
dobových nástrojů Chaire s umělec-
kým vedoucím Josefem Krčkem.

Lucie PALIČKOVÁ
Michaela ŠMERGLOVÁ

Pavla ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň, Dobřichovice – Poosmnácté se o Štěd-
rém večeru vydali do setmělých ulic Zadní Třebaně
muzikanti kapely Třehusk, aby zatroubili koledy. Za-
tímco před deseti lety jim kvůli mrazu zamrzaly
trumpety, letos bylo počasí přívětivé.
Sraz byl tradiční - u trumpetisty Jaroslavay Němečka.
Rodák z Moravy nás přivítal domácí slivovicí.
„Tahle není tak silná, má jenom padesát procent,“ zahá-
něl naše obavy Jarda. Odmítnou nešlo, tím spíš, že na
Štědrý den oslavil dlouholetý člen Třehusku šedesáté na-
rozeniny. Krátce po osmé se vydáváme na obchůzku.
Jarda s Mílou Frýdlem s trumpetami, já beru stylovou
lucernu. Čtvrtým do party je Jirka Vitouš. První píseň
zní pod lípou, další hned vedle u Zemanů. „Už na vás
čekáme,“ vítají nás domácí i jejich dcera Ema Malá.
„Už si bez troubení ani neumím Štědrý večer předsta-
vit,“ přiznala Miluška Malá. 
Pak už to šlo ráz na ráz, dům od domu: přání, potřásaní
rukou, kořalky. „To jsme to vzali pěkně hopem. Je čas

zabrzdit,“ radil po šestém »panáku« zkušený Němeček.
Paní Jindáčková jakoby tušila naše obavy, přichystala
chlebíčky. Bubeníka Emila Jindáčka, jednoho z prvních
členů kapely, jsme ke koledování nepřemluvili, odolal i
další člen Třehusku Jan Martínek. Krátce po desáté se čt-
veřice koledníků znovu ocitla u lípy a pokračovala do
druhé části obce - k Jahelkovům, Zavadilovům, Doub-
kovům a Malým. Všechny čtyři rodiny muzikanty štěd-
ře pohostily. Poslední koleda se spící Třebaní nesla ko-
lem půl druhé ráno.
Tím ale koledování pro muzikanty Třehusku neskončilo
- vánoční písně zahráli ještě na Štěpána v dobřichovic-
kém domově důchodců. „Já na vás každý rok čekám,
mám tu vystavený váš plakát,“ uvítala muzikanty jedna
z nejstarších obyvatelek domova, čtyřiadevadesátiletá
Božena Vyšatová. Patro po patru postupovali trumpetisté
s basistou, až skončili v podkroví vily. Střešními okny na
závěr do údolí Berounky zatroubili legendární Tichou
noc. Pavla ŠVÉDOVÁ

Vánoce u Berounky: Trhy, koncerty, koledy…

VÁNOČNÍ NÁLADA. Sváteční atmosféry si v závěru roku užívalo celé Poberouní. Na černošických adventních trzích vystoupil soubor Chorus Angelus
(vlevo), v Letech na návsi děti z mateřské školy zpívaly koledy a rozdávaly si dárky.         Foto Luedmila HŮLOVÁ a Pavel BLAŽENÍN

Muzikanti Třehusku o Štědrém večeru troubili 

Vánoční besídka v zadnotřebaňské školce.   Foto Romana SOKOLOVÁ



Naše noviny 1/07 KULTURA, Strana 4   

Soutěž o korunu začala na Karlštejně
JAN ČENSKÝ A DALŠÍ HERECKÉ HVĚZDY VÁS POSTUPNĚ PROVEDOU PĚTAČTYŘICETI ČESKÝMI HRADY A ZÁMKY
Poberouní, Podbrdsko - Na Tři
krále v sobotu 6. ledna poprvé uví-
tal herec Jan Čenský u obrazovek
milovníky historie a zároveň her. V
České televizi začala nová soutěž -
O korunu krále Karla.
Soutěž nemohla pochopitelně začít
jinde, než na hradě Karlštejně. „Na-
táčení proběhlo bezvadně, první díl
měl úspěch,“ řekl kastelán Karlštej-
na Jaromír Kubů. 
Projekt navazuje na dřívější pořad O
poklad Anežky České a zatím je na-
plánováno 45 dílů z hradů a zámků
celého Česka. Na Tři krále se pilně
natáčelo na zámku v Dobříši, točí se
také na Zbirohu a chystá se natáčení
na zámku v Mníšku pod Brdy. Od-
bornou poradkyní je Naďa Kubů z
Národního památkového ústavu:
„Natáčet jsme začali v prosinci ve
stejné sestavě jako Anežku, pouze
Jan Čenský vystřídal Marka Ebena.
Soutěž využívá noblesu i krásu his-
torických památek a snaží se je li-
dem přiblížit, což uvítají hlavně ti,
kteří nemají možnost cestovat. Sou-
těž nás zavede i na objekty, které ne-
jsou běžně veřejnosti přístupné.“ 

Ve scénkách, jež se snaží divákům
přiblížit zajímavé momenty z české
historie, se potkáte například s hlav-
ním hrdinou Pojišťovny štěstí Etzle-
rem, muzikálovou zpěvačkou Tere-
zou Duchkovou, čerstvým vítězem
StarDance Romanem Vojtkem, Pav-
lem Soukupem či s Lumírem Olšov-
ským. Scénky jsou poučné a vtipné
někdy i mírně eroticky laděné. Urči-
tě bude na co se dívat.

Jana DIGRINOVÁ

Pavel Soukup na dobříšském zámku při natáčení jednoho z dílů nové tele-
vizní soutěže O korunu krále Karla.             Foto Jana DIGRINOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
13. 1. 18.00 ASTERIX A VIKINGOVÉ
20. 1. 18.00 ROZCHOD!

KINO MÍR BEROUN
8. - 10. 1. 18.30 (9. 1. 17.30) ODSOU-
ZENI ZEMŘÍT
9. 1. 20.00 ZAJATCI MLHY – art kino
11. 1. 18.30, 12.-15. 1. 17.30 a 20.30
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
12. - 14. 1. 15.30 HAPPY FEET
15. 1. 13.45 AUTA - bijásek
16. 1. 17.30, 17. 1. 17.30 a 20.30 PAR-
FÉM: PŘÍBĚH VRAHA
16. 1. 20.30 KUPEC BENÁTSKÝ 
18. 1. 18.30 ERAGON
19. - 21. 1. 17.30 a 20.00 ERAGON
22. a 23. 1. 17.30 ERAGON

KINO MNÍŠEK POD BRDY
13. 1. 19.00  LET Č. 93 
20. 1. 19.00 HEZKÉ CHVILKY BEZ
ZÁRUKY  

CLUB KINO ČERNOŠICE
9. 1. 20.00 GRANDHOTEL
16. 1. RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
21. 1. 16.00 V TOM DOMĚ STRAŠÍ

V sále se koná beseda
o objevu nové jeskyně
Dobřichovice – Jak byla objevena
nová jeskyně u Karlštejna? To a
další zajímavosti se mohou dozvě-
dět 13. ledna návštěvníci besedy
speleologa Jiřího Dragouna.
Beseda člena České speleologické
společnosti Jiřího Dragouna o obje-
vu jeskyně u Karlštejna nazvaná Co
skrývají vápence se koná od 17.00 v
dobřichovickém Fürstově sále. Bude
provázena projekcí a fotografiemi z
nové jeskyně Na Javorce. Speleolo-
gové zde od roku 2001 pronikli do
hloubky 104 metrů a zmapovali 650
metrů podzemních prostor.           (pš)

Tipy NN
*  Jak pomoci životnímu prostředí a
navíc ušetřit? To se můžete dozvědět
na přednášce, jež se koná 10. 1. od
19.00 v sále Zámečku Řevnice.   (pš)
* Skupina Njorek hraje 17. ledna v
řevnickém Zámečku od 19.30. (pš)
* Lednová taneční párty se v čer-
nošickém Club Kině uskuteční 19. 1.
Hrají DJ Bunda a DJ Vóďa.        (mif)
* Poslední leč s bohatou tombolou
pořádá Myslivecké sdružení Řevnice
20. 1. od 20.00 v místním Lidovém
domě. Společenský oblek nebo stej-
nokroj nutný!     František ŠEDIVÝ
* Divadlo Buchty a loutky sehraje
pohádku O kůzlátkách 21. 1. od
15.00 v dětském diagnostickém ús-
tavu v Dobřichovicích.                  (pš)
* Koncert Petra Váši a kapely Ty
syčáci se uskuteční 26. ledna od
20.30 v černošickém Club Kině. (pš)
* Výstava fotografií Václava Lály
Kolotočení je přístupná do 15. února
v Galerii Čerťák v Tmani. (pš)

Plesovou sezonu
začali liteňští myslivci
Poberouní – Plesová sezona v Po-
berouní a na Brdech vypukla. Up-
lynulou sobotu ji odstartovali
liteňští myslivci.
První sobotu roku se konal mysli-
vecký ples v restauraci Ve stínu Lí-
py v Litni, k tanci vyhrávala be-
rounská skupina Karavel. Ta bude v
Litni hrát i na plese školy 27. ledna.  
V Černošicích se Farní ples koná
13. 1. od 20.00 v Club Kině, dva
týdny na to pořádají na stejném mís-
tě ples Sokolové. Zadnotřebaňští tu-
risté Candrbál a řevničtí myslivci
Poslední leč chystají na 20. 1.
V únoru si na své přijdou tanečníci
na masopustní zábavě ve Svinařích,
která se koná 10. 2., hasičský ples
můžete v obci Vižina navštívit 24. 2. 
V březnu se budou konat tři plesy v
Řevnicích - 10. 3. Jarní, 17. 3. folk-
lorního souboru Klíček a 31. 3. dět-
ské muziky Notičky.            (pš, mif)

Před mší troubili pozounéři
NA KONCI ROKU SE MNÍŠEČTÍ DVAKRÁT SEŠLI NA NÁMĚSTÍ
Mníšek pod Brdy – Dvakrát se na
konci roku mníšecké náměstí zapl-
nilo návštěvníky – o Štědrém veče-
ru a znovu den před Silvestrem. 
Na Štědrý večer ve 23.30 v horní
části náměstí F. X. Svobody vystou-
pila pětice Karlštejnských pozouné-
rů a zatroubila několik koled. 
„Chtěli jsme umocnit atmosféru svá-
tečního dne a dát lidem dárek, jež
bude spojen s historií tohoto místa.
Ve 30. letech se v Mníšku takto trou-
bilo z věže kostela a ti dříve naroze-
ní určitě nezapomněli,“ řekl starosta
Mníšku pod Brdy Petr Digrin. Poté
se lidé vydali do kostela na Půlnoční
mši. „Štědrovečerní troubení se nám
líbilo, ale hrozně nás mrzí, že bylo
tak krátké,“ řekla jedna z návštěvnic.
V sobotu 30. 12. ve 20.00 se náměs-
tí v Mníšku pod Brdy znovu zaplni-

lo. Na pět set lidí přišlo oslavit Před-
časného Silvestra ve společnosti zás-
tupců vedení města. Starosta rozlé-
val svařák a přál si s lidmi do No-
vého roku. „Nejraději bych popřál
každému osobně. Jsem rád, že lidé
přišli, to je ta největší odměna,“ řekl
Digrin. Místostarosta popřál podni-
katelům a živnostníkům dobrý rok
2007, starosta si se všemi připil hor-
kým svařákem. 
Radost ze společného setkání umoc-
nil ohňostroj na hit Happy New Year
od švédské skupiny ABBA. 
Falešný Silvestr o den dříve pořáda-
li také manželé Rosákovi, tentokrát
na téma Jules Verne. V neděli 31.
prosince zase zorganizovali pro své
přátele Silvestrovský pochod z
Mníšku pod Brdy do Rymaní.

Jana DIGRINOVÁ



Osov - Na svátek sv. Štěpána se osovský
kostel Narození sv. Jana Křtitele rozezněl
Českou mší vánoční. 
Skladatel Jan Jakub Ryba nám zanechal dílo,
které je již po mnoho let symbolem českých
Vánoc. Skladba popisuje zrození Ježíška a
jeho obdarování prostými lidmi. 
“Dnešní sváteční odpoledne je připraveno
jako poděkování všem, kdo se podíleli na
sbírce pro obnovu kostela," přivítal zaplněný
kostel chlumecký rodák a stálý ministrant
tohoto kostela Václav Frajer.
Kostelem zněla nádherná hudba
venkovského kantora v podání sólistů
Kateřiny Petrošové, Dany Krausové, Jiřího
Korečka a Vladimíra Musila. Hostující sbor
doplnili i tři místní osovské zpěvačky.
Tympány rozezněl Josef Plecitý ml., za
varhany usedl Vladimír Jelínek z Prahy a
dirigovala paní Ludmila Frajerová.
Prožití svátečního odpoledne s tradiční
vánoční hudbou se podařilo zrealizovat díky
laskavému sponzorskému daru firmy Sorex,

za což jí patří velký dík. Při koncertě bylo
dobrovolným vstupným vybráno celkem 
5 540 Kč. Celá tato částka byla věnována na
konto pro obnovu kostela Narození sv. Jana
Křtitele v Osově. Všem, kteří jakýmkoli způ-
sobem přispěli, děkujeme.                   .

Mirka PLECITÁ, Radka KOČOVÁ

Po skončení besídky v osovské škole se všichni
těšili na tradiční vánoční jarmark. Prodeje svíc-
nů, stromků, obrázků, věnců, poprvé i Vánočních
novin se ujala zručná prodavačka z páté třídy
Kristýna Rejsková.                  Foto R. KOČOVÁ

Rybova mše poděkováním
HUDBA JANA JAKUBY RYBY ZNĚLA OSOVSKÝM KOSTELEM

Chlumeètí turisté vítali
Nový rok u rozhledny
Velký Chlumec - Ve větrném, ale na leden
teplém počasí se pod rozhlednou sešlo několik
set návštěvníků.
Turisté severních svahů Brd spolu s Obecním
úřadem Velký Chlumec připravili novoroční
sraz turistů i ostatních milovníků přírody 
u rozhledny  na Studeném Vrchu. Od
dopoledních hodin vládla na Studeném Vrchu
sváteční atmosféra provoněná svařeným
vínem a opékanými klobásami. Příchozí se
těšili setkání s přáteli i dobrému občerstvení.  
"Nestačíme počítat, kolik lidí si letos vyšláplo
cestu k rozhledně, návštěvnost nás mile přek-
vapila", sdělil Josef Frajer, jeden z organizá-
torů novoročního setkání u rozhledny.
Na rozhlednu se v první den roku vypravily
rodiny s dětmi i se svými čtyřnohými
kamarády. 
"Podívej, v dálce je vidět Temelín a na severu
hora Říp", sdělovali si navzájem turisté všech
věkových kategorií z vrcholu rozhledny.
"Měli jsme strach z počasí, ale nakonec přišlo
kolem pětiset návštěvníků. Přicházeli až do 
16 hodin a několik jich ještě posedělo v patře
rozhledny," dodala pořadatelka Ivana
Frajerová, která měla na starost občerstvení.  

Radka KOČOVÁ
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Na vánoční besídce osovských žáků nechy-
běli ani tři králové - Kašpar, Melichar 
a Baltazar v podání čtvrťáků (zleva) Petra
Kočího, Zuzany Růžičkové a Kateřiny
Svobodové.           Foto Soňa KOCMANOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 1 (73)

V novém roce začínáme nově
Vážení a milí čtenáři. I v roce 2007 se budete
setkávát s články z Podbrdska i když 
v poněkud jiné úpravě. Přibyli nám noví
dopisovatelé a stávající si přerozdělili práci.
A tak nyní najdete  jednu stránku věnovanou
jen a jen Podbrdsku s charakteristickým
logem Provasu a další zprávy  včetně sportu
najdete uvnitř Našich novin. Věřím, že vás
tyto změny nijak neodradí a zachováte nám
přízeň.                                                      (JoK)

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Osov
se koná 26.1.2007 

od 13:00 do 15:00 hod
Rodiče s sebou přinesou rodný

list dítěte

Na Nový rok se sešlo na rozhledně kolem pěti
stovek lidí.                                 Foto R. KOČOVÁ 

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

Dobrovolní hasiči z Vižiny
se sejdou koncem ledna 
Výroční valná hromada Sboru dobro-
volných hasičů Vižina se pro všechny
členy a příznivce uskuteční v pátek 
26. ledna od 18 hodin v Europajzlu.
Občerstvení zajištěno.                    (jf)

Vánoční představení  žáků
provedlo adventním časem
Osov - Předvánoční čas v naší škole byl ve
znamení příprav na vánoční besídku a
jarmark. 
To bylo vyvrcholení projektu “Vánoce
přicházejí”. Všichni se svědomitě připravo-
vali na účinkování, zdobilo se, malovalo,
lepilo a stříhalo.
Ve čtvrtek 21.12. se kolem 16 hodiny začali
scházet první diváci. Když se tělocvična
zaplnila, mohlo začít představení, které
diváky provedlo celým adventním časem.
Moderátoři Kristýnka Rejsková a Martin
Culek vysvětlili některé známé i méně
známé pranostiky, uvedli čertíky z první
třídy, Barborky, koledníky druháky a
třeťáky, nechyběli ani anděl, svatý Mikuláš a
tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar.
Svým zpěvem překvapili páťáci a své umění
předvedli i malí flétnisté a zpěváčci.
Po skončení besídky se už všichni těšili na
tradiční vánoční jarmark. Výdělek za
vánoční výrobky byl letos 7 000 Kč.
Pro všechny bylo připraveno i malé
pohoštění.
Na poslední den ve škole se všichni moc
těšili. Už se totiž neučilo, ale nadělovalo se
ve třídách a byla karnevalová diskotéka,
kterou uváděl DJ Kája Moravec. Objevili se
zde rytíři, čertíci, vojáci, princezny,
tanečnice, čarodějové, anděl, kravičky,
tygříci a další masky. Všichni jsme si pak
popřáli hezké vánoční svátky a prázdniny
mohly začít.                Soňa KOCMANOVÁ  
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Masopust se poveze v parním vlaku
SOUČÁSTÍ TRADIČNÍ OSLAVY BUDE FRAŠKA, PRŮVOD, SOUSEDSKÉ POSEZENÍ I JÍZDA PARNÍHO VLAKU

Zadní Třebaň – Už skoro
dvě desítky let se v Zadní
Třebani slaví masopust.
Letošní oslavy budou osm-
nácté v řadě. Na jejich hos-
ty čeká jako tradičně boha-
tý program. Začne na ná-
vsi, pokračovat bude prů-
vodem a vyvrcholí jízdou
parního vlaku.
Sobota 17. února 2007. Toto
datum by si do diářů měli
poznamenat všichni ctitelé
starých zvyků – v Zadní Tře-
bani Naše noviny pořádají
největší a nejproslulejší ma-
sopust v kraji. Jeho věhlas
dávno překročil hranice regi-
onu. Dostal se i do knihy po-
pisující tradice v celém Čes-
ku, fotografie z něj zdobí
oficiální kalendář Středočes-
kého kraje pro rok 2007.
Na co se návštěvníci, kteří se
rok co rok na tuto prastarou
slavnost sjíždějí z široka
daleko, mohou těšit letos?
Program začne v 10.00 na
návsi. Zahájí ho písničky ka-
pely Třehusk a hasičská za-
bijačka. Dále vystoupí dět-
ské soubory Klíček a Notič-
ky i řevničtí ochotníci. Ti na
závěr symbolicky pochovají
figurinu Masopusta.
Poté se vydá částí vsi průvod
masopustních maškar. Chy-
bět v něm samozřejmě nebu-
dou muzikanti, koňské spře-
žení kočírované Janou Čer-
venou ani tradiční postavy:
Masopust, Půst, medvěd s
medvědářem, policajt a dal-

ší. Premiérově letos pošla-
pou - samozřejmě v maskách
- také malí i velcí členové

mateřského sdružení Brouč-
ci. Zváni jsou všichni – nejo-
riginálnější maškaru, lidskou
i zvířecí, čeká hned na návsi
neméně originální dárek.
Informace pro hospodyňky,
které se nestydí pochlubit
kuchařským či cukrářským
uměním: Průvod z návsi půj-
de kolem trati do ulice k
Frydrichovům. Zpět na ná-
ves, k lípě, přes most Pod-

skalím k hasičské zbrojnici,
kolem Jahelkových k potoku
a zpět na náves. Odtud se

vydá kolem Jindáčků a
Petříšů k Tučkovým a na ná-
draží, kde v té době již bude
připraven parní vlak. 
Kolem jedné hodiny odpo-
lední výpravčí foukne do
píšťaly a vlak se - i s maška-
rami - vydá směr Brdy, aby
symbolicky ukončil maso-
pustní období v Podbrdsku a
dolním Poberouní. Cestou
budou vyhrávat muzikanti.

Zpět do Zadní Třebaně se
vlak vrátí okolo 17. hodiny.
Přibližně o hodinu později

začne ve Společenském do-
mě sousedské masopustní
posezení s kapelou Třehusk.
Tečku za poberounským ma-
sopustem udělá v neděli 18.
února dětský karneval. Ko-
nat se bude od 14.00 v zad-
notřebaňském »kulturáku«.
Zahraje Třehusk, děti čekají
soutěže, hry i vystoupení
kejklíře Petra Theimra.

Miloslav FRÝDL, (jok)

Také letos se bude na zadnotřebaňské návsi hrát masopustní fraška.                  Foto ARCHIV

Přidáte se k nám?
Doma bývá málokdo proro-
kem. Tahle pravda se týká i
zadnotřebaňského masopus-
tu. Před osmnácti lety jej
pár nadšenců po dlouhém
zapomnění znovu oživilo.
Roky to byl jediný masoput
široko daleko a domácí si jej
hýčkali. Převlékali se do
masek, chodili s průvodem,
předháněli se, kdo maškary
lépe pohostí. Třebaňský ma-
sopust se stal pojmem. Do-
stal se do výpravné knihy
mapující lidové zvyky v Čes-
ku, krajský úřad si jej vybral
do svého oficiálního kalen-
dáře. O poberounské slav-
nosti se vysílá v rádiích, pí-
še v novinách, dvakrát ji na-
táčela televize. Diváků z
blízka i daleka se na třebaň-
skou náves sjíždějí stovky.
A co na to místní? Jsou hrdí
na něco, co jinde nemají?
Radují se z tak slavného
masopustu? I kdeže! Rok co
rok jich v čase oslav odjíždí
víc na hory, rok co rok zůs-
tává víc branek zavřeno, rok
co rok ubývá těch pohostin-
ných a přibývá schovaných
za záclonou. O to větší díky
patří těm, kteří s námi vydr-
želi celých 18 let: Frydri-
chovům, Jindáčkovům, Tuč-
kovům, Jahelkovům, Ma-
lým… Věříme, že vydrží i le-
tos. A tajně doufáme, že se k
nim, že se k nám zase přida-
jí další!     Miloslav FRÝDL
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Myslivci nakonec trefili dva divočáky
ŘEVNIČTÍ LOVCI SE DEN PŘED KONCEM ROKU VYDALI NA HON, PŘESNOU MUŠKU ALE MĚLI HOSTÉ
Řevnice - Lov na divoká prasata uspořádali
den před Silvestrem řevničtí myslivci. U mysli-
vecké klubovny nastoupilo 28 lovců. 
Po úvodním halali,  které zaznělo krátce po osmé
ranní, se začala první leč. Lovci protáhli Ladu,
Moklina a nízké porosty nad cestou kolem Bab-
ského potoka. Nic, ani rána. Znovu se tedy shro-
máždili na cestě do Nezabudic, aby protáhli pro-
stor kolem údolí, jímž je veden elektrovod a kudy
divočáci sestupují ze hřebenů na pole. Namáhavý
výstup do příkrého svahu až téměř k Babce, ale
divočák ani jeden. Ke konci se však objevil statný
lišák, provokativně se  zastavil, aby ukázal svoji

mohutnost, a pomalu odběhl směrem k cestě ko-
lem Babky. Zdvihlo se několik hlavní, ale napad-
la ani rána. Na cestě se ozývaly hlasy lidí, kteří by
střelbou mohli být ohroženi. Druhá leč  tedy opět
bez úlovku. Lovci se přesunuli na opačnou stranu
honitby směrem k Vlasákovu okruhu. Terén nebyl
sice tak obtížný, ale naděje na úlovek ještě menší.
Třetí leč skončila jako předchozí. 
Hospodář tedy rozestavil skupinu lovců k posled-

ní leči v tůních a nad nimi. Brzy vyběhla tlupa di-
vočáků. Po několika výstřelech zůstali ležet dva
kusy. Úspěšnými lovci byli dva hosté - Jaroslav
Brabenec, předseda sousedské kytínské honitby a
Zdeněk Sochorovský. Nakonec úspěšný a dobře
zorganizovaný hon byl zakončen výřadem u mys-
livecké chaty, kde hospodář Ondřej Lánský a
předseda Miroslav Hejlek poděkovali všem za
bezpečnou střelbu. František ŠEDIVÝ

Řevničtí myslivci při předsilvestrovském honu. Foto Bořek BULÍČEK

Řevnice, Dobřichovice – Zatímco řevničtí zas-
tupitelé rozpočet na rok 2007 schválili už loni v
prosinci, dobřichovičtí tak učiní v lednu.
Na posledním loňském veřejném zasedání schvá-
lili řevničtí zastupitelé rozpočet na rok 2007. Hla-
sování o rozpočtu, jehož příjmy činí 56 milionů a
výdaje 50 milionů, nemělo zcela hladký průběh. 
„Rozpočet počítá i s příjmy ze skládky, což je
špatné. Měli bychom vzkázat občanům, že je tře-
ba rozpočet během roku upravit tak, aby náklady
byly sníženy,“ uvedl zastupitel Martin Sudek
(ODS). Reagoval tak na fakt, že budoucnost sk-
ládky, jež do rozpočtu přináší městu kolem 7 mili-
onů korun, je nejistá. Zastupitel Pavel Dudák (Na-
še Řevnice) ale označil podobné deklarace za zby-
tečné. „Rozpočet se buď schvaluje nebo ne,“ řekl.

Většina z přítomných 13 zastupitelů pak návrh
rozpočtu schválila. Největší částka 13 milionů je
vyčleněna na místní cesty.
V Dobřichovicích rozpočet zatím připravují.
„Vždy ho schvalujeme až v lednu. Letos se zase-
dání zastupitelstva koná 16. ledna od 19.00,“
uvedl starosta města Michael Pánek. Podle něj bu-
de letošní rozpočet nižší než ten loňský, kdy Dob-
řichovice získaly několik dotací. „Dvakrát po so-
bě jsme měli díky dotacím rozpočet přes sto mili-
onů. Letos nepřesáhneme 60 milionů,“ řekl Pá-
nek. Radnice letos nepočítá ani s tolika investice-
mi. „Kolem jedenácti milionů půjde na dofinan-
cování některých akcí, třeba na rekonstrukci ulice
5. května a dokončení vodovodu ve městě,“ vypo-
četl. Město počítá, že dá letos více peněz do péče
o zeleň. „Máme spoustu upravených ploch, o něž
se musíme starat,“ sdělil.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice – O rozšíření skládky Ekos nad Řevni-
cemi se jednalo na posledním loňském zasedá-
ní zastupitelstva města. Někteří přítomní obča-
né se nestačili divit. Nedávno totiž zastupitelé
řekli rozšíření skládky jasné NE! 
V březnu 2006 se řevničtí zastupitelé shodli, že
nesouhlasí s rozšířením skládky. Budoucnost
skládky se skloňovala i před komunálními volba-
mi. Nejostřeji proti skládce vystupovali představi-
telé sdružení  Naše Řevnice: „Jsme proti dalšímu
rozšíření skládky,“ uvedli ve svém programu.
Přesto se o rozšíření skládky na prosincovém za-
sedání hovořilo. Důvod? Město jako většinový
vlastník areálu potřebovalo získat mandát od zas-
tupitelů pro zpracování záměru rozšíření skládky.
Likvidace by totiž podle odhadů vedoucího mohla
stát až 17 milionů. A na to Řevnice nemají. 
„Aby bylo možné skončit provoz skládky v klad-
ných číslech, je třeba získat povolení a peníze na
rozšíření a dojít k dohodě s vlastníky okolních po-
zemků,“ uvedl starosta Řevnic Miroslav Cvan-
ciger. Rozšířením skládky o další bloky by se mo-
hly vydělat finance na rekultivaci a následné uza-
vření objektu. Navíc by dál do rozpočtu města

plynuly ze skládky nemalé poplatky. „Nejsem
nadšený z toho, že by se skládka měla rozšiřovat.
Ale mnohem větší nebezpečí vidím v tom, že by
nám tu zůstala nezrekultivovaná hromada,“ pro-
hlásil zastupitel za Naše Řevnice Pavel Dudák.
Proti rozšíření skládky nejrazantněji vystupuje
nový radní Martin Sudek. „Město vychází jen z
údajů, které poskytl vedoucí skládky Lubomír
Černý. Já jsem si spočítal, že uzavření a rekultiva-
ce skládky nemusí být tak nákladné. Dokonce by
mohlo skončit i nejhůře čtyři miliony v plusu,“
míní Sudek a dodává: „Je reálné uzavřít skládku
bez toho, aby musela jít do konkursu.“ Právě toho
se radnice nejvíc obává. Problém je podle Sudka v
tom, že město nemá fundované rozpočty obou
variant. Zastupitelé proto odsouhlasili, že je rad-
nice nechá zpracovat.
Většina přítomných obyvatel s rozšířením nesou-
hlasila.  „Copak máte na rozšíření mandát od voli-
čů? Vždyť většina vás volila proto, aby se skládka
nerozšiřovala,“ neskrývala překvapení Jiřina
Cvancigerová. O budoucnosti skládky bude muset
nakonec zastupitelstvo hlasovat. Kdy se tak stane,
zatím není jasné. Pavla ŠVÉDOVÁ 

Černošice nemají náměstí,
vybudují si klidovou zónu
Černošice – Patří k největším městům v našem
regionu, ale náměstí nemají. A nejspíš nikdy
mít nebudou. A tak alespoň v Černošicích
vybudují klidovou zónu před nádražím, které
by náměstí měla alespoň připomínat.  
„Zatím máme jediné Masopustní náměstí v Mok-
ropsech, soukromí investor buduje jakési centrum
na Vráži. Další by mělo vzniknout v Karlštejnské
ulici u nádraží,“ uvedl  starosta města Aleš Rádl.
První návrhy byly na světě v roce 2005. „Počítalo
se s tím, že Karlštejnská ulice zůstane jednosměr-
ná, rozšíříme chodníky, přibudou lavičky, zeleň,"
uvedl Tomáš Havránek z odboru investic města.
Proti ale byla policie i provozovatelé zdejší pro-
dejny. Nový projekt, který vznikl loni, počítá už
znovu s obousměrnou silnicí, prostranství s lavič-
kami muselo být zúženo. O typické náměstí tedy
nepůjde, měla by ho připomínat alespoň dlažba.
Rekonstrukce, s níž se začne na jaře a potrvá do
října, bude znamenat omezení dopravy - provoz
karlštejnskou ulicí bude jednosměrný. Úprava má
stát asi deseti milionů. (pš)

Skládka nad Řevnicemi bude větší
ZASTUPITELÉ CHTĚLI SKLÁDKU UZAVŘÍT, TEĎ JEDNAJÍ O JEJÍM ROZŠÍŘENÍ

Řevničtí si schválili rozpočet
DOBŘICHOVIČTÍ NAMÍSTO STO MILIONŮ BUDOU HOSPODAŘIT S ŠEDESÁTI

Z našeho kraje
* Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Hlásná
Třebaň bude hlavním tématem veřejného zasedá-
ní, které se uskuteční v místní České hospodě na
Růžku 12. 1. od 19.00. „Budou přítomní projek-
tantni, kteří zodpoví dotazy týkající se těchto za-
mýšlených akcí“, řekla NN pracovnice obecního
úřadu v Hlásné Třebani Ilona Gartová.             (šm)
* Na degustaci moravských vín s názvem Vína z
rodinného vinařství Jedlička & Novák Bořetice,
jež se koná 13. 1. od 19.00 v Pekařství U Jaro-
límků v Mníšku pod Brdy zve Klub přátel dobré-
ho vína. Degustace zahrnuje 10 vzorků s možnos-
tí zvýhodněného nákupu vín. (jdi)
* Další putování Z Mníšku až na kraj světa při-
pravil 5. 1. spolek Rorejs. Přednáška Kamila Dok-
tora se konala ve stacionáři Domova důchodců v
Mníšku pod Brdy. Vpoutavém vyprávění lidé do-
putovali do jihoamarické Patagonie.  (jdi)
* Na Štědrý den měli karlštejnští policisté klid,
jediným hlášeným problémem bylo slovní napa-
dení. „Až do 26. 12., kdy byla vyloupena Škoda
Octavia parkujícího u lomu Velká Amerika, vládl 
v našem regionu klid,“ řekla NN Hedvika Kas-
lová, nová mluvčí karlštejnských policistů.     (šm)
* Nikterak mimořádné nebyly vánoční svátky
ani pro řevnické policisty. „Všude byl klid. Jak na
Vánoce, tak na Silvestra se nic výjimečného nedě-
lo,“ uvedl šéf řevnických policistů Vít Lazar. (pš)
* Muž středního věku umřel večer před Štědrým
dnem v Dobřichovicích. „Muž byl v  bezvědomí.
Po hodině a půl resuscitace lékař konstatoval
smrt,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Muž, jenž zřejmě byl pod vlivem alkoholu, vde-
chnul zvratky a udusil se. (lup)
* Zásoby na silvestrovské oslavy zřejmě nestači-
ly neznámému zloději, který se poslední noc roku
2006 vloupal do restaurace v Drahlovicích.  Uk-
radl láhev rumu i vodky a pár sušenek. „Na poš-
kození a odcizených věcech je škoda 3 789 Kč,“
řekla mluvčí karlštejných policistů Hedvika Kas-
lová. (pš, šm)
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Ptačí »kompas« můžete trénovat i vy
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 16)

Slevy krásných nových kol! 

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

Přestože je používání map zcela běž-
né, jsou mezi námi tací, kteří se bez
mapy obejdou, a tvrdí, že mají doko-
nalý smysl pro orientaci. To ovšem
neplatí pro každého - ten kdo tento
smysl postrádá, snadno zabloudí i v
příměstském parku, natož v hloubi
jen trochu hlubokého lesa. 

Ptáci jsou nejlepší
Nejlepší orientační smyl mají stěho-
vaví ptáci. Každý podzim opouštějí
naši zem a odlétají za sluncem na jih.
Příští jaro se vracejí a svoje hnízda,
jež byla celou zimu opuštěná, bez-
pečně nacházejí. Také poštovní holu-
bi vždy najdou nejkratší cestu k
domovu – a to i z velmi vzdáleného
místa. Matka příroda totiž vybavila
ptáky zvláštním »kompasem« ukry-
tým hluboko v jejich vědomí. Tomu-
to zvířecímu kompasu říkáme pud a
vyplývá z tisíciletých zkušeností,
které dědí jedna ptačí generace za
druhou. Podobný pud je vlastní i li-
dem žijícím v těsném kontaktu s pří-
rodou, v podmínkách každodenního
zápasu o život, v nichž by lidé hýč-
kaní civilizací a vymoženostmi tech-
niky byli ztraceni. Zamysleme se
sami nad sebou. Jsme si jisti, že náš
smysl pro orientaci a pohyb v terénu
nezakrněl natolik, že se při návštěvě
cizího města musíme vracet stejnými
ulicemi, abychom nezabloudili? 
V našem oddíle jsme s oblibou hrá-
vali nejen stopovací hry, ale procvi-

čovali také skrytý »ptačí kompas«.  I
pro dospělé to může být hezké zpest-
ření odpoledního výletu. Stačí si z
některého vyvýšeného místa v teré-
nu (kopce, věže apod.) odkud je da-
leký výhled, najít zřetelný cíl vzdále-
ný asi 1 – 3 km. Může jím být trian-
gulační věž, rozhledna, kaple, osa-

mělý strom nebo dům… – podle to-
ho, v jaké krajině právě jsme. K to-
muto cíli se nyní pustíme, rovnou za
nosem! Než vyrazíme, musíme  si
všimnout a zapamatovat si pro celou

cestu směr, ve kterém leží vyhlédnu-
tý cíl. Je nutné se kolem sebe pořád-
ně rozhlédnout a povšimnout si po-
mocných znaků ke stanovení směru
– třebas toho kde právě stojí slunce.
Je výhodné si všimnout i některých
orientačních bodů, kterých můžeme
cestou využít k určení místa, kde v
tomto okamžiku jsme. 

Z Vlašimi do Vambeřic
Když se vydáme na cestu, sejdeme s
kopce či rozhledny, začne se nám
vyhlédnutý cíl ztrácet z očí za stro-
my a nerovnostmi v terénu nebo se
nám i trvale ztratí. Však kdybychom
jej stále viděli, nebylo by žádným
uměním k němu dojít. Proto  také ne-
má smysl si zvolit takový cíl, který
bychom měli stále na očích. Při cestě
se snažíme jít stále ve směru, v němž
leží cíl, nedržíme se jen cest, ale jde-
me volně lesem, překračujeme poto-
ky, přelézáme strže nebo pronikáme
hustým mlázím. 
Daleko zábavnější, ale i náročnější,
je vyzkoušet si tuto disciplínu v no-
ci. Temnota a ticho dodá této »hře«
kouzlo romantiky. Nočním cílem
může být osvětlené okno vzdálené
hájovny, které nás vábí jako plavce
maják na útesu. Smůla ovšem samo-
zřejmě je, když jde hajný spát a svět-
lo zhasne. 
U táborových  ohňů se vyprávělo o
jistém výtečníkovi, který celou noc
šel za červeným světýlkem z  Vlaši-
mi až do Vambeřic, kde při rozedně-
ní zjistil, že sleduje zadní světlo trak-
torové vlečky.         Vladimír ROGL

Naše noviny čtou lidé v Austrálii i v Kanadě
Poberouní - Hranici 100 000 překonal počet návštěvníků stránek

Našich novin vloni v únoru. Za necelý rok je na počitadle stránek o
dalších 51 tisíc více. Zatímco prvních 50 tisíc návštěvníků hledalo

cestu v letech 2001 až 2005, druhé padesátitisícovce to trvalo jen 12
měsíců a třetí o dva měsíce méně.

Největší průměrnou denní návštěvnost - 380 čtenářů - zažily stránky v
březnu 2006. Stejně jako vloni přistupuje ke stránkám polovina návštěvní-
ků přímo, druhá polovina si pomáhá internetovými vyhledavači. Zajímavý
je také čas, kdy se na stránkách vyskytuje nejvíce čtenářů. Graf statistik

říká, že je to kolem poledne a pak kolem 17. hodiny odpolední. 
Nejvíce návštěvníků se rekrutuje z adres České republiky: 51 %. Zbytek

patří komerční adrese .com, Slovensku a dalším státům Německu, Polsku,
Anglii, Francii, ale také exotické Brazilii a Kanadě. Přístupy jsou zde

dokonce i z Austrálie a Nového Zélandu. Množství článků přináší i tech-
nické problémy, které by měly být odstraněny během ledna 2007, kdy
budou NN přemístěny na novou adresu  www.nasenoviny.net. (JoK)

Putování za zřetelným cílem v krajině.   Kresba Jiří PETRÁČEK
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Jágr se vrátí do Kladna a bude trénovat
V MLADÉ BOLESLAVI BYLI OCENĚNI NEJLEPŠÍ SPORTOVCI STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

Mladá Boleslav - Slavnostní vyhlášení výsledků
ankety Sportovec Středočeského kraje 2006 se
v závěru roku konalo v Mladé Boleslavi.
Slavnostní párty ve Škoda Auto Muzeu Mladá Bo-
leslav zahájil hejtman Petr Bendl: „Tento večer je
jedno velké předvánoční poděkování nejen spor-

tovcům, ale také trenérům a rodičům těch, kteří
nás reprezentují na domácí půdě i na mezinárod-
ních soutěžích.“ 
Anketa Sportovec Středočeského kraje se vyhla-
šovala již počtvrté. Večer moderovali sportovní re-
daktoři České televize Vojtěch Bernatský a Petr
Svěcený. Nejlepší sportovci byli vyhodnoceni v
pěti kategoriích. Oceněno bylo 10 nejúspěšnějších
jednotlivců, 3 kolektivy, objev sezony do 18 let i
tři handicapovaní sportovci. Hlas lidu promluvil
ve veřejné anketě - nejoblíbenějšími sportovci se
stali členové TJ Rugby Club Říčany.
Vítězem kategorie jednotlivců se již tradičně stal
Jaromír Jágr. Cenu pro něj převzala jeho sestra
Jitka Kalová, jež předala hejtmanovi dárek od bra-
tra – reprezentační dres New York Rangers s čís-
lem 68. Zároveň prozradila, že až Jaromír skončí
sportovní kariéru v Americe, vrátí se do Kladna a
bude trénovat děti. Zvláštní ocenění za dlouhodo-
bý přínos sportu získal trojnásobný olympijský
vítěz Jan Železný, kterou pro něj převzala světová

rekordmanka v běhu na 800 metrů, Jarmila Krato-
chvílová. O hudební vložku se postarala kapela
Las Vegas. Následovala Beat box exhibice a divá-
ky v předtočeném šotu pozdravila Lucie Bílá. 

Nejlepší středočeští sportovci za rok 2006
1. místo - Jaromír Jágr (lední hokej)
2. místo - Libor Capalini (moderní pětiboj)
3. místo - Kateřina Novotná (rychlobruslení)
4. místo – Jan Železný (atletika)
5. místo - Štěpánka Hilgertová (vodní slalom/K1)
6. místo – Irena Pavelková (vodní slalom/K1)
7. místo – Petr Fuksa (rychlostní kanoistika)
8. místo – Adam Sedlmajer (vodní lyžování)
9. místo – Petr Dlask (cyklistika)
10. místo – František Kaberle (lední hokej)

Jana DIGRINOVÁ

Hejtman Petr Bendl (uprostřed) s třetí nejlepší sportovkyní Středočeského kraje za rok 2006, rychlo-
bruslařkou Kateřinou Novotnou.         Foto ARCHIV

Můj tatínek, jenž se narodil na začátku 20. století, nám rád vyprávěl o časech minulých, a také o Vá-
nocích svého mládí. Lidé tenkrát netušili, že bude někdy nějaká televize, rádio vlastnil málokdo, ale
»černou hodinku«, při níž se předčítalo, debatovalo i muzicírovalo, drželi všude. Každá akce na veřej-
nosti byla příležitostí k sousedskému setkání se a k prožití něčeho nového, hezkého, obohacujícího.
Vánoční Půlnoční mše byla příležitostí k takovému setkání. Z domů vycházeli lidé a tvořili skupinky po-
dle svého postavení ve městě. Doktorovic s lékárníkovejma, učitelovic s nadlesníma, obchodníci, řeme-
slníci, sedláci, sloužící... Všichni se sešli na náměstí a čekali, až se z kostelní věže ozve hlas trubky:
Tichá noc, svatá noc... Jaký to byl zážitek, to si již ani neumíme představit.
Manželka starosty Jana Digrinová se zajímá o kulturu těch, již zde byli před námi. Tradice předků, to
nesmírné a zapomínané dědictví, by ráda lidem připomněla. Její zásluhou se na Štědrý den před půl-
nocí v kaštanové aleji na mníšeckém náměstí rozezněly koledy v podání Karlštejnských pozounérů.
Nevšední, slavnostní, povznášející zážitek! A poděkování za sebe, za mého tatínka a za všechny ty, kte-
ré toto vánoční muzicírování potěšilo. Marie SADILOVÁ, Mníšek pod Brdy

Naše noviny dostaly Motýla
české národní hrdosti. Díky!
Dobřichovice, Zadní Třebaň - Nečekaného oce-
nění se dostalo redakci Našich novin a hudební
skupině Třehusk. Od obyvatel Domova důchodců
v Dobřichovicích obdržely »Motýla naší národní
hrdosti«. Poděkování s fotografií uháčkovaného
motýla v českých národních barvách NN a Tře-
husk dostaly »za dlouholetou a vytrvalou činnost
v oblasti našich národních tradic«. Ocenění si
velmi vážíme a upřímně za ně děkujeme. 

Děkujeme i všem těm, kteří si na nás vzpomněli
s vánočním, resp. novoročním blahopřáním - řev-
nickým hasičům i házenkářům, dětským soubo-
rům Klíček a Notičky, obecním úřadům v Letech,
Dobřichovicích i Zadní Třebani, chovatelské sta-
nici Třebaňské údolí, mníšeckému spolku Rorejs
a mnoha dalším. Ještě jednou díky, vše dobré a ať
se daří! Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Přírodovědná soutěž skončila
Základní škola v Litni v těchto dnech završuje
poslední etapu velké přírodovědné soutěže. Ce-
lou ji vymyslela a organizovala učitelka Jitka
Klímová. Od začátku školního roku se konalo 12
kol, jichž se zúčastnilo téměř 60 žáků druhého
stupně. Ti mladší se pokusili o plnění zadaných
úkolů ve skupinách, třeťáci pracovali všichni
dohromady a žáci 4. a 5. třídy se rozdělili na ně-
kolik družstev.
Ne všichni vydrželi až do konce - do cíle došlo 39
žáků. Ti, kdo vydrželi a nevzdali se, budou od-
měněni  návštěvou zimního stadionu. Tam na  ně
čeká program bruslařské školy se dvěma instruk-
tory a spoustou zajímavých činností. Také dostali
diplom, na němž je fotografie zvířete s latinským
jménem  panthera leo. To je na závěr malá nesou-
těžní otázka pro vás. Kdo to na ně z diplomu
vlastně kouká?   Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Třebaňští pojedou do SRN
Vážení spoluobčané, čtenáři NN, nový rok 2007 je
zde a já doufám, že jste si svátky užili se svými
nejbližšími v pohodě, dobré náladě a bez problé-
mů. Množství zaslaných a obdržených gratulací
oživilo kontakt s přáteli, kamarády i obchodními
partnery a jistě každého potěšilo, že si na něj ně-
kdo druhý vzpomněl.
Zcela nečekaně se uskutečnilo v Zadní Třebani
setkání s našimi přáteli z německého Steinerothu.
Tak, jako každý rok v tomto období, zavítal do ČR
starosta  G. Frings s chotí a jeho bratr s přítelky-
ní. Vyřídili pozdravy od občanů Steinerothu a po-
přáli naší obci a občanům vše nejlepší, hodně zd-
raví a aby se naší obci dařilo. Předmětem setkání
bylo i projednání další spolupráce v oblasti vzá-
jemného poznávání, a to další návštěvou třebaň-
ské skupiny – zejména dětí ve Steinerothu.  Před-
běžný termín byl dohodnut na září, kdy se budou
ve Steinerothu konat Sportovní slavnosti.
Přeji vám všem úspěšný rok 2007! 
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Je zvláštní, kolik lidí neumí číst...
V KONTEJNERU NA PAPÍR JE DOMOVNÍ ODPAD, MEZI PLASTY ŽELEZNÉ TRUBKY

Děkuji za sebe, ostatní i za tatínka...
ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ NA MNÍŠECKÉM NÁMĚSTÍ BYL POVZNÁŠEJÍCÍ ZÁŽITEK

Motýl české národní hrdosti, jehož Naše noviny
a Třehusk dostaly od obyvatel dobřichovického
Domova důchodců. Foto Martina KÁLALOVÁ

Zájemce o ekologické zpracování odpadu upozor-
nuji, že v naší vesničce Zadní Třebaň byl instalo-
ván kontejner na krabice od mléka a ovocných
štáv. Naleznete jej u kontejnerů vedle samoobslu-
hy a má žlutou barvu.Právě tyto kartony od nápo-
jů patří mezi jeden z VELICE dlouho se rozkláda-
jících materiálů, což bohužel výrobcům nikterak
nevadí, a proto do těchto obalů plní stále více te-
kutin. Při této příležitosti bych se chtěla pochval-
ně vyjádřit na adresu pánů s multikárou. Dny po
Štědrém večeru jsou vždy ve znamení  použitého
vánočního papíru a krabic od dárků. Dalo by se

říci, že Vánoce jsou v těchto chvílích opravdu všu-
dypřítomné. Nutno podotknout, že o naše kontej-
nery a jejich okolí bylo pečováno opravdu úcty-
hodně a rychle. Je zvláštní,  kolik je mezi námi v
roce 2007 lidí, kteří stále neumějí číst, a tak je v
kontejneru na papír domovní odpad, mezi plasty
jsem nedávno viděla železné trubky a vedle po-
pelnic je zřejmě prostor na cokoliv, co se doma
nehodí. Marně jsem hledala v zatáčce za Třebaní,
směrem do Řevnic nápis: Použité sedací soupravy
a matrace odkládejte zde. No nic, třeba ho odfou-
kl vítr.     Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
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První turnaj v pingpongu ovládli kluci
„ŠKODA, ŽE NEDORAZILY ŽÁDNÉ SLEČNY,“ POSTESKLA SI ŘEDITELKA AKCE JAROSLAVA ZAVADILOVÁ

Zadní Třebaň - První ročník ping-
pongového turnaje Junior Open,
který se konal den před Silvestrem
v zanotřebaňském Společenském
domě, přilákal jen mladé muže.
„Trochu mě mrzí, že se neodvážila

žádná slečna, ale snad to příští rok
holky tak lacino nevzdají,“ řekla Ja-
roslava Zavadilová, ředitelka turnaje,
na který se sjelo devětadvacet kluků.
„Na první ročník se dostavilo pře-
kvapivě hodně zájemců, což mě pře-
svědčuje o tom, že to je sport, který
mladé lidi zajímá. Myslím, že jsme
zahájili novou tradici,“ dodala Zava-
dilová, iniciátorka akce, jež se kona-
la pod záštitou KČT. 
První místo a dětské šampaňské s
čokoládou si odvezl současně i nej-
veselejší hráč Vladimír Vácha z Řev-
nic, který se už tři roky podobného
sportovního vyžití dožadoval. Stříb-
ro putovalo v rukou Mikuláše Čecha

do Prahy, třetí místa si vybojovali Fi-
lip Čuba a Jaroslav Kedaj z Mníšku
pod Brdy. V kategorii útěchy zvítězil
řevnický Tomáš Šťastný. „Každý do-
stal dárek, hlavní ale bylo, že si kluci

zasportovali a pobavili se,“ dodala
šéfka akce, jíž se v rolích rozhodčích
i dalších pomocníků účastnilo devět
třebaňských turistů či jejich sympati-
zantů. Michaela ŠMERGLOVÁ

Liteň - Silvestrovský závod na
osmiproudé autodráze se konal
předposlední den roku 2006 v liteň-
ském kině. 
Akce přilákala hodně diváků, samot-
ný závod zkusilo dvanáct účastníků. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Me-
zi dětmi do 15 let zvítězil Matěj Sa-

lavec ze Svinař, ve starších Sandra
Karlíková. Ta najela během určeného
časového limitu s autíčky 204 kol.
Rekord dráhy pak zajel Michal Kal-
feřt, který jedenadvacetimetrový ok-
ruh zvládl za 3, 412 s. Další podobný
závod se uskuteční v sobotu 27. ledna
v kině v Litni.    Lucie PALIČKOVÁ

Zadnotřebaňského turnaje v pingpongu se zúčastnilo dvacet devět mladých mužů. Foto Jan ZAVADIL
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Mistr světa putoval
po závodě na plastiku
Řevnice, Praha - Mistrovství světa
v thajském boxu v Praze, které se
konalo 22. prosince, zajišťovali zd-
ravotníci z Řevnic. 
O mistra světa se utkali  závodníci v
nejtvrdší kategorii K1. Během bojů
ošetřili lékaři čtyři boxery. 
„Vítěze Tomáše Hrona jsme hned po
závodě odváželi na oddělení plastic-
ké chirurgie na Vinohrady,“ řekl šéf
záchranky Bořek Bulíček.          (lup)

Rekord okruhu drží Kalfeřt
V LITNI SE KONAL ZÁVOD NA OSMIPROUDÉ AUTODRÁZE

Začíná desátý Bandy cup, titul hájí Samotáři
Řevnice – Desátý ročník turnaje v pozemním hokeji Bandy cup startu-
je v sobotu 13. ledna v Řevnicích. Týmy se mají šanci ještě do středy 10.
ledna přihlásit organizátorům.
„Zatím to vypadá, že bude šest družstev. Jistí jsou Samotáři, IQ Ouvej, Bos-
ton, od dalších máme přísliby,“ uvedl jeden z pořadatelů Roman Tichý.
Uplynulou sobotu organizátoři připravovali hřiště.  „Hrát se bude jako loni
za hospodou u fotbalového hřiště. Museli jsme plochu vyčistit, zamést,
postavit mantinely,“ řekl Tichý s tím, že hracím dnem opět bude sobota. 
Ve středu budou rozlosována utkání, která vyvrcholí závěrečným play off 24.
února. „Hrát se tedy bude o jeden víkend méně,“ podotkl Tichý. Prvenství v
jubilejním ročníku Bandy bude obhajovat loňský vítěz tým Samotářů. Favo-
ritem ovšem je i mužstvo IQ Ouvej, čtyřnásobný vítěz klání. (pš)

Klání vyhrál mladíček, 
vodku dostal strýc
Vižina - Druhý ročník turnaje v
pingpongu se 29. prosince usku-
tečnil na Vižině. 
Zúčastnilo se ho 20 hráčů a hráček,
kteří byli losem rozděleni do skupin.
Na třetím místě skončil Tomáš Cu-
lek z Osovce po obrovském boji s Ji-
řím Hruškou ze Všeradic.  Do finále,
jež se odehrálo večer, se probojoval
Pavel Fiala z Vižiny a Lukáš Kafka z
Prahy. Zvítězil mladičký Lukáš; vý-
hru v podobě kartonu piva a lahve
vodky převzal za mladistvého hráče
jeho strýc Zdeněk. Šest nejlepších
bylo odměněno tekutými cenami a
diplomy.                 Jana FIALOVÁ

SILVESTROVSKÉ DERBY. Za nádherného počasí se konal 31. prosince odpo-
ledne zápas mezi fotbalovými kluby Vižiny a Osova. Hosté z Osova domácí
deklasovali 9:1. Výsledek ale nebyl vůbec důležitý. Sešlo se téměř třicet nadše-
ných fotbalistů, kteří spolu zakončili rok 2006. Obě mužstva spolu chodí tréno-
vat i do haly v Hostomicích. Utkání probíhalo v přátelském duchu a hosté
vyhráli jen díky dravému mládí. Branku za SK Vižina proměnil Hruška J. st., za
tým Osova  skórovali Procházka P. (3), Routa (2), Šebek, Pajer, Ciprian a Plic-
ka. Na snínmku Hruška J. st., autor jediné branky SK Vižina.          

Text a foto Simona HOŠŤÁLKOVÁ

ZÁVODNÍCI. Část účastníků předsilvestrovského závodu na osmiproudé au-
todráze v Litni. Foto Václav KARLÍČEK


