
Autobusy do Brd mají zpoždění
DOPRAVNÍ POLICII SE NELÍBILO UMÍSTĚNÍ ZASTÁVKY U ŘEVNICKÉHO NÁDRAŽÍ

Pobuda ukradl počítač
a ještě zbořil komín
Řevnice – Pokladnu na řevnickém
vlakovém nádraží vykradl  3. listo-
padu neznámý zloděj.
„Rozbil okno a přes mříže ukradl
plochý monitor počítače i s příslu-
šenstvím,“ řekla policistka Petra Po-
točná. Podle ní pak pobuda vylezl na
střechu nádražní budovy a zboural
komín. Proč, to policie neví. „Škoda
byla vyčíslena na více než osmnáct
tisíc korun,“ dodala Potočná.       (pš)

Řevnice, Brdy – Od začátku tohoto
týdne měly jezdit nové autobusové
spoje z Řevnic do brdských obcí.
Zahájení jejich provozu muselo
být ale o několik dní odloženo. 
„Dopravní policie měla výhrady k
umístění zastávky u řevnického nád-
raží,“ uvedl starosta Svinař Vladimír
Roztočil. V ulici 28. října, kde je no-
vá zastávka zřízena, se policistům ne-
líbilo podélné značení. „Doufáme, že
od příštího týdne se začne jezdit,“
sdělil Roztočil. 
Podle řádu by první autobusy měly v
pracovní dny do Řevnic přijíždět pět
minut před pátou, šestou a před půl
osmou. V pracovní dny má jezdit
sedm spojů, o víkendech budou posí-
leny spoje podvečerní.

Původně chtěla linku provozovat
firma A-Z Bus, krajský úřad jí ale ne-
přidělil licenci. A tak na Brdy bude
jezdit společnost Probo Trans, která
již na Berounsku funguje. Starostové
zavedení nových spojů vítají.
„Ležíme jen třicet kilometrů od Pra-
hy, ale lidé se k nám neměli šanci do-
stat. Ráno tudy proudí kolony aut lidí
dojíždějících do práce,“ řekl Rozto-
čil. Autobusy teď budou jezdit z Řev-
nic do Haloun, Svinař, Podbrd, Vše-
radic a Čenkova. „Věřím, že na silni-
ci ubude aut. A ti, kdo pracují či stu-
dují v Praze, se tam snáz dostanou,“
dodal.  Spoje budou moci využívat i
lidé v Nesvačilech. „Žádné autobusy
na Prahu přes nás nejezdily, dostat se
tam bylo komplikované,“ řekla ne-
svačilská starostka Daniela Holá.
Dodala ale, že pro starší lidi by bylo
důležitější lepší spojení do Litně,
kam jezdí k lékaři i na nákupy. 
Zvýšení počtu spojů si pochvaluje i
starosta Podbrd Karel Šťastný. Také
má ale výtku. Ti, kdo jezdili přímým
autobusovým spojem z Čenkova do
Prahy, si totiž pohorší: „Budou muset
vystoupit v Řevnicích, kde busy kon-
čí, a pokračovat vlakem,“ řekl.
Starosta Roztočil věří, že autobusy
budou využívat nejen místní, ale i tu-

risté: v létě houbaři, v zimě běžkaři.
Do pololetí bude vytíženost linek vy-
hodnocena.            Pavla ŠVÉDOVÁ

20. listopadu 2007 - 23 (456) 6 Kč

Rvačka školáků: Otřes
mozku, vyražené zuby
Řevnice – Otřesem mozku a vyra-
ženými zuby skončila rvačka pro
desetiletého žáka řevnické školy. 
Chlapec byl napaden přímo ve škole
9. listopadu. „V devět hodin volali
řevničtí policisté na naše operační
středisko. Na policejní stanici bylo
třeba ošetřit desetiletého školáka,“
uvedla mluvčí středočeské záchran-
né služby Nina Šeblová. „Chlapec
utrpěl otřes mozku a měl vyražené
zuby. Po poskytnutí neodkladné pé-
če byl převezen do nemocnice v
Motole,“ dodala Šeblová.            (pš) 

DO LETŮ PŘIJEL SVATÝ MARTIN. Tradiční oslava svatomartinského posvícení se konala v Letech. Na zdejší náves
dorazil na bílém koni i samotný světec se svým doprovodem.  (Viz strana 3) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Bulíček převážel
Brzobohatého

Advent v kraji začne Mostovým plesem
Dobřichovice – Most v Dobřichovicích má jako jediný v kraji svůj ples. Letos
se koná v sobotu 1. 12. Hlavními hvězdami budou Green Swing Big Band,
skupina Abba World Revival či Viktor Sodoma. 
Jak tradice mostového plesu vznikla? Starý nevyhovující most musel být v
roce 1990 stržen. Nahradila ho jednosměrná vojenská lávka, ale ne na dlou-
ho. Když  provizorium dosloužilo, chtěla radnice vybudovat most nový. Stát
na něj ale neměl, a tak se obec pustila do riskantní výstavby sama. V listo-
padu 1996 byl obloukový most za téměř 30 milionů slavnostně otevřen. Sou-
částí oslav byl i Mostový ples. Ten se od té doby stal vyhlášenou kulturní akcí
nejen pro Dobřichovické. (Další adventní program viz strana 2) (pš)

Zora Jandová vybírala
nejlepší zpěvákya další informacena 12 stranách

Nový film BrainStorm natáčí režisér
Jiří Strach. Zahrála si v něm také
řevnická záchranka. Její šéf Bořek
Bulíček v rámci natáčení vezl do ne-
mocnice Radoslava Brzobohatého,
jenž hraje nemocného otce Ivana
Trojana. Další den filmaři použili
starou sanitku. (lup)    Foto ARCHIV
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Střední Čechy - Velké množství
kulturních akcí se koná po elé ad-
ventní období. Vypravit se za nimi
můžete za humna i na druhý ko-
nec Středočeského kraje.

Hned první prosincový den se kona-
jí adventní trhy v Dobřichovicích.
Od 10 hodin budou stánkaři na Kři-
žovnickém náměstí nabízet vánoční
zboží. Děti se mohou těšit na pohád-
ku O dvanácti měsíčkách v podání
souboru Žlutý kopec či na betlém s
živými zvířaty. Od 17.00 bude spuš-
těn ohňostroj a od 20.00 se v hale
Bios koná Mostový ples. Kromě ta-
nečního orchestru na něm zahraje re-
vival kapela švédské skupiny ABBA.
Další vánoční program je v Dobři-
chovicích na programu 8. 12. od 15
hodin v místním diagnostickém ústa-
vu. Představí se tam divadlo Kapsa s
pohádkou Putování za vánoční hvěz-
dou. Dětský vánoční jarmark můžete
v dobřichovickém zámku navštívit
16. prosince od 14 hodin. 
Při zahájení berounského adventu,
které bude spojeno s rozsvícením vá-
nočního stromu, vystoupí známý
chlapecký sbor Boni Pueri, který
zpíval i s Lucií Bílou. Na Husově ná-
městí se představí 2. prosince od 16
hodin. Už od 15.00 se v Berouně ko-

ná adventní koncert v kostele sv. Ja-
kuba, na němž zazní Staročeské
roráty v úpravě Lukáše Petřvalské-

ho. Svatojakubský chrámový sbor ří-
dí Jiří Beščec. Od 15. do 22. prosin-
ce se na hlavním berounském ná-
městí konají vánoční trhy.
Zajímá-li vás, jak vypadají hornické
Vánoce, zamiřte v době od 10. do 20.

prosince do Příbrami, kde v Hornic-
kém domku i Prokopské štole uvidí-
te práci řezbářů betlémů, zdobení vá-
nočních ozdob, lití olova, zhlédnete
slavnostně vyzdobené podzemí. 
Vánoční program bude 15. 12. při-
praven na zámku Březnice i ve skan-
zenu Kouřim.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Michaela ŠMERGLOVÁ
Miloslav FRÝDL

Půjčte nám betlémy! prosí lidé z Oázy
Mníšek pod Brdy - Předvánoční výstavu chystá mníšecké sdružení
Oáza. Půjčte nám výrobky s vánoční tématikou! vyzývá všechny.
„Výstava se bude konat od 9. do 15. prosince v místním zámku,“ uvedla
předsedkyně výboru sdružení Oáza J. Ptáčková. „Chtěli bychom poprosit,
zda byste nám mohli zapůjčit jakékoliv vaše výrobky s adventní a vánoční
tematikou. Aby bylo možné výstavu připravit, potřebovali bychom je v pátek
7. 12. mezi 9. a 12. hodinou dopravit na zámek.“
Mníšečtí chtějí na výstavě návštěvníkům ukázat i betlémy. „Proto si vás do-
volujeme poprosit o zapůjčení jakéhokoliv neobyčejného i obyčejného bet-
lému. Kdo byste nám mohl takto pomoci, ozvěte se, prosíme, na telefonním
čísle: 774 836 707,“ dodala Ptáčková. (mif)

Řevnice – Několik adventních
koncertů absolvuje soubor dobové
hudby Ludus musicus.
Pěvci a muzikanti vedení Františkem
Běhounkem přednesou písně a sbory
z evropských renesančních a barok-
ních kancionálů. Představí také vel-
ký adventní betlém podle předlohy
W. Moraka.
Kdy a kde můžete Ludus musicus
slyšet? V sobotu 1. 12. vystoupí od
17.00 v zámku v Králově Dvoře, den

nato také od 17.00 v dobřichovické
residenci řádu křižovníků. V sobotu
9. 12. se od 16.00 představí v be-
rounském kostele sv. Jakuba, v sobo-
tu 15. 12. od 16.00 v kostele Naroze-
ní P. Marie v Hýskově a v neděli 16.
12. je také od 16.00 můžete slyšet v
černošickém kostele Nanebevzetí P.
Marie. Cyklus adventních koncertů
muzikanti od Berounky uzavřou v
sobotu 22. 12. Od 16.00 na hradě v
Lipnici nad Sázavou.                   (mif)

Advent: Trhy, výstavy, betlémy, ples
SPOUSTA ZAJÍMAVÝCH AKCÍ SE PO CELÝ PROSINCEC KONÁ V BLÍZKÉM I VZDÁLENÉM OKOLÍ

Lety, Dobřichovice – Splnit přání
capartů z dětského domova v Le-
tech budou moci před Vánoci náv-
štěvníci dobřichovického zámku a
tamní restaurace. Právě tam totiž
bude letos poprvé rozsvícen Strom
splněných přání. 
„Přesně ten, který známe z adventní
atmosféry jiných měst. Zdobí jej
obálky, do kterých děti z dětského
domova v Letech ukryly svá vá-
noční přání,“ vysvětlila Blanka St-
rouhalová, pracovnice domova, kde
v současnosti žije  32 dětí od 3 do 18
let. „Přijdete–li si utrhnout obálku,
najdete v ní i vy malé překvapení na

památku,“ říká Strouhalová. Podle ní
se akci podařilo uspořádat díky pod-
poře odboru kultury dobřichovické-
ho úřadu. Mimo jiné má přispět k in-
tegraci dětského domova jako sou-
části života zdejšího regionu. 
Dětský domov byl v Letech otevřen
v roce 2006. Děti by zde měly trávit
co nejkratší dobu. „Chceme krátit
dětem pobyt v ústavu na nezbytně
nutnou dobu, proto pod patronací
Diagnostického ústavu Dobřichovi-
ce ověřujeme projekt sanace rodin
dětí tak, aby se do nich mohly vrátit,
nebo najít rodinu náhradní,“ dodala
Strouhalová.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Strom splní dětem přání
UDĚLAT RADOST CAPARTŮM Z ÚSTAVU MŮŽETE I VY

Zahrají na hradě i v kostele
LUDUS MUSICUS ČEKÁ CYKLUS ADVENTNÍCH KONCERTŮ

BOHATÝ ADVENT. Bohatý adventní program se koná celý prosinec. Leckde
pořádají adventní trhy. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Třebaň se vánočně
rozsvítí 5. prosince
Zadní Třebaň - Adventní období se
bude v Zadní Třebani slavit tradičně.
Na návsi bude rozsvícen stromek a
uskuteční se předvánoční posezení. 
„Vánoční výzdoba obce bude rozsví-
cena 5. prosince,“ řekl starosta Lu-
bomír Schneider. Ke dvěma osvětle-
ným stromům a části návsi letos při-
budou žárovky na sloupech veřejné-
ho osvětlení v ulicích Pod Květy,
Třebaňská, Na Návsi a u školy. 
V sobotu 15. prosince se bude od
15.00 konat Předvánoční posezení v
místním Společenském domě. Na
úvod dostane dárek šestnáct spolu-
občanů - letošních šedesátníků. Poté
vystoupí se svým programem děti z
mateřské a základní školy a také řev-
nický folklorní soubor Notičky. Řev-
ničtí ochotníci od 17.00 sehrají  di-
vadelní hru Blbec k večeři.        (lup)

Muzeum Betlémů Karlštejn, Karlštejnské kulturní 
sdružení a Naše noviny vás srdečně zvou na

KARLŠTEJNSKÝ ADVENT
náměstí v Karlštejně, vždy od 14.00 hodin

Sobota 1. prosince
- country skupiny KAPIČKY, staropražská kapela TŘEHUSK

- adventní zpívání u rozsvíceného vánočního stromu
- Chrámový sbor Liteň, děti ZŠ v Karlštejně

Neděle 2. prosince
dětský sbor CHORUS ANGELUS, Mikulášské nadělování

Sobota 8. prosince
dětský soubor KLÍČEK, valašský soubor KRUŠPÁNEK

Neděle 9. prosince
dětský folklorní soubor MODŘENEC, kapela TŘEHUSK

Sobota 15. prosince
Vánoční koledování – divadelní společnost KŘOVÍ z Líšnice, 

děti ZŠ v Litni

Neděle 16. prosince
valašský soubor VONIČKA, country skupiny KAPIČKY

Sobota 22. prosince
Vánoční betlémská hra – divadlo EXELSIOR z Prahy,

divadlo TEREZA z Křivoklátu

Neděle 23. prosince
HEJ MISTŘE – Česká mše vánoční J. J. Ryby, divadlo TEREZA 

+++
Vánoční perníčky + karlštejnské víno + karlštejnské pivo Karlíček 
+ pečivo z pekárny U Pecků + adventní svícny, svíčky a jiné zboží 

Navštívit můžete unikátní MUZEUM BETLÉMŮ.
Vstup volný, v případě nepřízně počasí se program přesouvá 

do restaurace U Janů.
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Martin do Letů přijel, ale sníh nepřivezl
NA POSVÍCENÍ VYHRÁVALA DECHOVKA, OCHUTNÁVALY SE JITRNICE, KOLÁČE I PRVNÍ LETOŠNÍ VÍNO

Lety - Tradiční Martinské posvíce-
ní se konalo v sobotu 10. listopadu
na návsi v Letech. Svatý Martin
stejně jako vloni dorazil, dokonce
na koni a s velkou družinou, místo
sněhu však přivezl déšť. 
Vypadalo to ale, že lidem z nebe pa-
dající voda nijak zvlášť nevadila -
navzdory typicky listopadovému
pošmournému počasí  jich na posví-
cení dorazily dvě stovky. Bavili se
nejprve při jihočeských lidovkách,
které vyhrávala Starošumavská pět-
ka z Netolic, pak při staropražských
písničkách poberounské kapely Tře-
husk. Po třetí hodině dámskou část
návštěvníků rozezpíval Pavel Vítek,
který se v Letech zastavil cestou do
Prahy na své odpolední představení.
Spustil své nejznámější songy, mezi
nimi muzikálový hit Do věží či Mám
rád vůni tvý kůže. 
Tou dobou už přestalo pršet, takže
soutěž v pojídání posvícenských ko-
láčů se mohla odbývat bez deštníků.
Nejdříve změřily síly děti, čtyři nej-
menší spořádaly půlku koláče, dva
větší chlapci celý. Vítězové obou
skupin dostali za odměnu další, ob-
rovský barevný koláč. Mezi partou

dospělých zvítězil jako vloni a před-
loni cyklista Bob z Radotína. 
Pak muzikanti Starošumavské pětky
zahráli řízné slavnostní fanfáry a za
jejich zvuků dorazil na náves svatý
Martin na bílém koni v doprovodu
své družiny a přihlížejícím dětem
rozházel sladkosti. 
Kromě kulturních zážitků měli návš-
těvníci posvícení možnost vychutnat
si i dobré jídlo a pití. Hlavně zabi-
jačkové pochoutky lákaly.
„Letos máme jitrnice, jelita, polévku
a tlačenku,“ řekl letovský starosta Ji-
ří Hudeček. Samozřejmě nemohly
chybět koláče, zdobené perníčky,
svařené i první letošní - svatomartin-
ské víno či medovina. 

Lucie PALIČKOVÁ 

TO JE DOBROTA! Malí účastníci
soutěže v pojídání posvícenských ko-
láčů, která je každoročně součástí
oslav svatomartinského posvícení v
Letech.     Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Na Ostrově nabízeli
ovar i pečené maso
Zadní Třebaň - Svátek svatého Mar-
tina se slavil předminulou sobotu
také na Ostrově v Zadní Třebani. Ve
zdejší country hospodě proběhl sva-
tomartinský happening. 
Již dopoledne se v polní kuchyni
před hospodou začalo vařit a péct.
Celý den pak mohli zájemci ochut-
návat ovar, pečené maso, buřty, pi-
vo i jiné nápoje na zahřátí, k tomu
hrála reprodukovaná hudba. 
„Lidí přišlo dost, myslím, že se to
povedlo, i když jsme se museli scho-
vávat dovnitř před deštěm,“ poch-
valoval si provozovatel hospody
Martin Kodet. 
Večer si pak všichni příchozí mohli
zatancovat na martinské zábavě,
kde zpívali a hráli ještě tři hodiny
po půlnoci.   (lup) 

Zadní Třebaň - Průvod broučků s
lucerničkami a lampiony prošel
předminulý pátek Zadní Třebaní.
Pro děti ho uspořádalo místní ma-
teřské sdružení Broučci. 
Dlouhá řada dětí i rodičů se světýlky
se vydala krátce po setmění od ha-
sičské zbrojnice přes náves směrem
k Berounce, za světlem svatého Mar-
tina. Přestože všem foukal do tváří
silný vítr a někomu dokonce cestou
zhasínal svíčky, nakonec průvod do-
razil na Ostrov. Tam čekal na přícho-
zí u ohně svatý Martin jako poustev-
ník. Kromě krátkého vyprávění a ob-
rázků koníků měl pro děti přichysta-
né překvapení - velkolepý ohňostroj. 
Na závěr se pak všichni mohli zahřát
a občerstvit v hospodě na Ostrově u
Martina Kodeta, kterému patří veliký
dík za azyl, čaj i párky. Broučci tím-
to děkují rovněž paní Frýdlové za
dobroty, Petře Neubauerové za ko-
láčky, Jaroslavu Matouškovi za po-
moc a obci za finanční příspěvek.

Lucie PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň - Martin už přijel
na bílém koni, po kopcích se pro-
hání ledový vítr, nastal čas, kdy se
většina rozumných zvířecích by-
tostí ukládá k zimnímu spánku. 
Mezi ně patří také nám dobře známý
bodlináč domácí, tedy ježek. Mateř-
ský spolek Broučci ze Zadní Třeba-
ně se již druhým rokem snaží pomá-
hat záchranné stanici ježků ve Vše-
radicích pořádáním prodeje všeho
možného za symbolické ceny. 
Tentokrát se bazar bude konat v ne-
děli 25. 11. ve Společenském domě
v Zadní Třebani od 14.00, zboží při-
jímáme již od 11 hodin tamtéž. Mů-
žete se k nám připojit a podpořit
dobrou věc. Připraven bude prodej
nového i použitého oblečení (spíše
dětského) a hraček. Kdo by měl zá-
jem prodat své oblečky či jiné drob-

né věci (bez úmyslu věnovat výtěžek
ježkům), bude také vítán. 
Pro velký úspěch z předešlých akcí
budou moci příchozí nakoupit bio-
potraviny Ivy Pezlové (spojeno s
ochutnávkou některých čistě rostli-
ných a ekologických potravin), chys-
tá se i prodej dětských výrobků a
předmětů s ježčí tématikou. Pro dět-
ské návštěvníky budou připraveny
soutěže, kreslení a vyrábění. Lout-
kové divadélko nám zahraje nějakou
tradiční českou pohádku, dále vy-
stoupí nadějní malí muzikanti Péťa
Vaněk na housle a holky Pezlovy s
flétničkou. Velká odměna připadne
tomu, kdo dorazí v nejoriginálnější
pokrývce hlavy, přednost budou mít
ty vlastnoručně vyrobené. 
A nakonec jedna prosba: Buďte pro-
sím opatrní při úklidu zahrady před
zimou, nikdy nevíte, ve které kupce
nepořádku se rozhodl ježek přečkat
zimu. Helena PELIKÁNOVÁ 

Broučci pomohou ježkům
BAZAR SE KONÁ 25. LISTOPADU V ZADNÍ TŘEBANI

SVÍTÍCÍ BROUČCI. Účastníci svatomartinského průvodu s lampiony a lu-
cerničkami. Foto NN L. PALIČKOVÁ

K martinskému vínu 
hrála cimbálovka
Karlštejn - Velký úspěch měla ochut-
návka svatomartinských vín v
Karlštejně. V den svátku sv. Martina
tam k vínu a huse vyhrávala cimbá-
lovka asi osmdesáti příchozím. 
Degustace vín v restauraci U Janů
byla zahájena 11. 11. v 11. 11 hodin
slavnostním přípitkem. Po něm ná-
sledovala přednáška o letošním vi-
nařském roce. A v pravé poledne se
začalo ochutnávat. „Měli jsme tady
23 druhů svatomartinských vín, z
toho jedno karlštejnské Müller-
Thurgau,“ řekla předsedkyně
Karlštejnského kulturního sdružení
Helena Kolářová. 
Celé odpoledne vyhrávala cimbálo-
vá muzika Dušana Kotlára, také
martinská husa stačila pro všechny.
Nakonec se konala aukce vín.
„Vydražily se nějaké vzorky starších
vín a dokonce i ledové víno,“ doda-
la Kolářová. (lup)

Caparti se světýlky vyrazili za Martinem
NA ÚČASTNÍKY PRŮVODU ČEKAL POUSTEVNÍK I VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ
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Brdského kosa vybrala Zora Jandová
SOUTĚŽ MALÝCH ZPĚVÁKŮ SE KONALA UŽ POOSMÉ, TENTOKRÁT V MNÍŠECKÉM DIVADÉLKU K

Mníšek pod Brdy - Pěvecká soutěž
Brdský kos se konala v Mníšku
pod Brdy. Letos se usídlila v sálku
zdejšího Divadélka K. A bylo to ta-
dy skutečně velice příjemné!
Konferenciérka Lucka byla milá,

vtipná a pohotová jako vždy, zvukař
Karel dělal svou práci také na jed-
ničku, ochotný personál divadélka
vycházel organizátorům vstříc – a
tak konečně mohli zapomenout na tu
spoustu starostí, s nimiž se při pří-
pravě soutěže potýkali.
Předsedkyní poroty byla zpěvačka
Zora Jandová, jejími partnery v roz-

hodování byli učitelé hudby Josef
Lorenc a Tomáš Hustoles.
Ve třech věkových kategoriích  si na
pódiu zazpívalo třináct soutěžících –
tři chlapci a deset dívek. 
Porota neměla snadné rozhodování.
Jednomyslně se shodla na tom, že
udělí pouze prvenství v jednotlivých
kategoriích – a v té prostřední, kde

soutěžily děti od 10 do 13 let, dokon-
ce dvě rovnocenná první místa - Si-
moně Vosátkové z Kladna a Anežce
Mixové z  Dobřichovic. Porotu vedl
k tomuto rozhodnutí fakt, že malé
zpěvačky, jež byly hodnoceny jako
nejlepší, soutěžily s písněmi odliš-
ných žánrů. Mezi nejmladšími sou-
těžícími ve věku od 6 do 10 let zís-
kala prvenství Adélka Jůzková z
Dobřichovic,  v kategorii od 13 do
18 let se vítězkou stala Petra Košťá-
lová z Kladna, která získala rovněž
Cenu diváků. Čestné uznání ve třetí
věkové kategorii získala Kristýna
Kalinová – opět z Dobřichovic.  
Zbývá poděkovat všem, kdo přispěli
k uspořádání soutěže.  Zvláštní dík
patří Zoře Jandové, která nejenže na-
šla v nabitém kalendáři pro soutěž
volný čas, ale jako předsedkyně po-
roty měla dobré slovo a povzbuzení.

Jarmila BALKOVÁ

POROTKYNĚ A SOUTĚŽÍCÍ. Porotkyně soutěže Brdský kos Zora Jandová
hovoří k účastníkům pěveckého klání. Foto Jarmila BALKOVÁ

ZPÍVALI V POLSKU. Malí zpěváci z poberounského kraje na přehlídce
pěveckých sborů v Polsku. Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
24. 11. 18.00 GYMPL

KINO ŘEVNICE
21. 11. 20.00 AMARCORD
23. 11. 20.00 REVIZOŘI
24. 11. 16.00 DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
24. 11. 20.00 PRAVIDLA LŽI
28. 11. 20.00 KOŘENÍ ŽIVOTA
30. 11. 20.00 ZBOUCHNUTÁ

KINO MÍR BEROUN
Kino je uzavřeno z důvodu rekonst-
rukce. Otevřeno bude v prosinci.

KINO MNÍŠEK POD BRDY
24. 11. 20.00 BOURNEOVO ULTIMÁTUM

CLUB KINO ČERNOŠICE
20.11. 17.00 a 20.00 SIMPSONOVI VE
FILMU
25. 11. 19.00 TRANSFORMERS 
27. 11. 20.00 INTERVIEW 
2. 12 16.00 DIVOKÉ VLNY 

Club kino oslaví své
páté narozeniny
Černošice - Již pět let v Černošicích
existuje Club Kino. Je  místem nenu-
cené zábavy, pohody, a přátelských
setkání. 
Za pět let své existence se Club stal
nedílnou součástí černošické kultur-
ní scény. Konají se zde koncerty, vý-
stavy, festivaly, promítají se filmy,
probíhají zde různé oslavy, přednáš-
ky atd. V Club to žije a Černošice v
něm získaly prostor  pro prezentaci
rozličných uměleckých názorů.
V pátek 23. listopadu se zde bude od
20.00 konat velká narozeninová
párty s podtitulem Středověká noc.
Čeká na vás noc plná středověké
hudby, tance, kejklířů, šermířů, jíd-
la, pití a intrik. Možná dojde i na lá-
mání kostí a popravu! Přijďte se po-
dívat! Pavel BLAŽENÍN

Pára na Křivoklát
pojede naposledy
Křivoklát – Letos naposledy se bu-
dete moci vypravit na výlet  parním
expresem na Křivoklát v sobotu 8.
prosince. Rychlíková lokomotiva Al-
batros se vydá na Advent, který se na
hradě slaví. Připraven je tam bohatý
program. Vystoupí hudební skupiny
a kejklíři, k vidění bude divadelní
představení. Na dolním nádvoří a ve
vnitřních prostorách hradu se bude
konat velký řemeslnický a vánoční
jarmark. Navštívit bude možno gale-
rii, svíčkařství, řezbáře, košíkáře i
kováře. Na zahřátí se zde bude rozlé-
vat medovina či svařené víno v hrad-
ním šenku.
Vlak bude sestaven z historických
vozů včetně dvou bufetových. Kromě
občerstvení zde bude v prodeji i pa-
mětní pohled  s razítkem vydaným u
příležitosti parní jízdy. 
Vlak vyjíždí v 9.24 z Braníka, v 9.57
zastaví na Smíchově, v 10.46 v Be-
rouně. Zpět z Křivoklátu jede v
15.36. Jednosměnová jízdenka stojí
160, zpáteční jízdenka 200 a rodinná
zpáteční jízdenka 450 korun.        (pš)

Tipy NN
* Studenti maturitního ročníku
Konzervatoře Jana Deyla a Střední
školy pro zrakově postižené budou
koncertovat v Řevnicích. V sále Zá-
mečku se představí 23. 11. od 19.00
s pořadem Podvečerní studentské
zlobení s hudbou 20. století aneb
Když není profesor v dohledu, myši
mají prééé. Vstupné 50 korun.     (pš)
* Výtvarnou dílnu můžete absolvo-
vat 23. 11. od 17.30 v penzionu U
barona Prášila v Ořechu. Můžete si
namalovat a vyzdobit obtisky kach-
ličky. Barvy, obtisky i kachličky bu-
dou na místě k dispozici.            (mif)
* Koncert kapely Blues Messengers
se koná 24. 11. od 20.30 v Club kině
Černošice. Uslyšíte bluesovou klasi-
ku i zcela současnou podobu blues.
Vstupné 80 Kč. (mif)
* Koncert K poctě sv. Mikuáše, kte-
rý spojuje přednes legendy O svatém
Mikuláši s varhanní hudbou barok-
ních mistrů, se uskuteční v císařské
kapli na hradě Karštejně 25. 11. od
17.00. Helena KOLÁŘOVÁ
* Soubor Musica Dolce Vita vys-
toupí v koncertním sále ZUŠ Střední
403 v Černošicích 27. 11. od 19.00
Na programu jsou skladby J. S. Ba-
cha, G. F. Händela, J. J. Ryby, A. V.
Michny a dalších. Na závěr si spo-
lečně zazpíváme směs českých ko-
led. Pavel BLAŽENÍN
* Listopadová taneční párty se ko-
ná 30. 11. od 20.00 v černošickém
Club kině. Hrají Dj. Bunda a Dj. Vó-
ďa. (mif)
* Tetínský poklad - unikátní soubor
devíti stovek stříbrných mincí z 1.
poloviny 13. století je do konce lis-
topadu vystaven v  Muzeu Českého
krasu Beroun. Otevřeno je Út - So 9
- 12.00, 12.45 - 17.00, Ne a svátky
10 - 12.00, 12.45 - 17.00.           (mif)
* Anglický čaj o páté - příjemné od-
poledne s čajem a skupinou Velvet
Revolution můžete strávit 1. 12. od
17.00 v Club kině Černošice.    (mif)
* Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu se uskuteční 2. 12. od 16.00
v Kytíně. Na návsi zahraje pobe-
rounská kapela Třehusk. (mif)
* Zámek v Mníšku pod Brdy mů-
žete navštívit i v listopadu a v pro-
sinci. O víkendech bude zámek otev-
řen od 10.00 do 16.00. Ve čtvrtek 21.
11. jste zváni od 10.00 do Zimní jí-
delny zámku, kde bude pokřtěn čert
z pověsti o čtvrté věži.                  (jdi)

Malí umělci od Berounky zpívali ve Varšavě
Černošice - Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pod vedením sbor-
mistra Lukáše Prchala se zúčastnil Přehlídky dětských a mládežnických
pěveckých sborů, pořádané Mazowietských centrem kultury a umění ve
Varšavě. 
Jednalo se o přehlídku sborů ze zemí Visegrádské čtyřky, během které se
uskutečnily tři společné koncerty - v Sokolově-Podlaski, Plocku a ve Var-
šavě. Na závěrečném koncertu v polském hlavním městě zazpívaly všechny
sbory dohromady společně nastudovanou skladbu. 

Hlavní sbor Chorus Angelus zkouší v aule 1. stupně ZŠ Dobřichovice každé
pondělí. Zkoušky přípravných oddělení se konají také v pondělí v ZŠ Čer-
nošice-Mokropsy a v ZŠ Dobřichovice. 
V sobotu 8. prosince odpoledne vystoupí Chorus Angelus v Club Kině Čer-
nošice na předvánočním setkání s vystoupením dětí z hlavního sboru i pří-
pravných oddělení, s hosty a překvapením. Jana ULLRICHOVÁ 



Osov - Ve čtvrtek 15. listopadu přijeli natáčet
rozhovor a šot o osovských hasičích do vysílání
radia Region Praha.
Zde probíhá už dva měsíce soutěž o titul Dobráci
roku z celé České republiky o dobrovolných
hasičích. Do všech obcí a měst byly rozeslány
přihlášky na obecní úřady. Z počtu 1315 kuponů
Region obdržel stovku vyplněných, ze kterých byli
vylosováni i hasiči z Osova. 
Moderátorka Soňa Jindrová zpovídala starostu
hasičů Josefa Chvojku a vedoucí družstva žen
Libuši Procházkovou. Informovali o akcích 
a výjezdech za letošní rok, kde SDH asistoval.
Marie Plecitá vybrala písničku na přání Hoří, má
panenko, srdce moje pro tebe, která se odvysílala
v pořadu Regionu. SDH má ve sboru třicet žen a
dvacet mužů, převládají ženy a dívky. Ženy SDH
zazpívaly píseň Ta osovská chasa mladá. 
Pro všechny bylo připraveno občerstvení. Pořad se
vysílá každý týden, a vždy se losují noví výherci.
Po celý týden do pátku 23. listopadu do 14 hodin
můžete posílat sms zprávy a podpořit Sbor dobro-
volných hasičů Osov ve tvaru DOBRACI OSOV
na číslo 9077704. Do finále, které se odehraje 
v Nymburce klasickou soutěží s hasičskými disci-
plínami, se dostanou tři sbory. Výhra je občer-

stvení za 100 000 korun. Na závěr zazněl 
v hasičské zbrojnici pokřik Hasiči z Osova okresu
jsou ozdoba.                      Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Hasiči z Osova okresu jsou ozdoba
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SOUTĚŽÍ S RÁDIEM REGION PRAHA

Divadelní pøedstavení
zhlédla celá škola
Osov - Začátkem listopadu přijel do osovské
školy učitel a žák  Ajda. 
Na divadelní představení se přišly podívat
děti z celé školy. "Ajda byl zlobivý žák 
a nepřipravoval se do školy a byl legrační.
Neuměl počítat. Dostal tři pětky do žákovské
a my mu pomáhali správně odpovídat. Neučil
se, ale uměl hrát dobře na kytaru a zpívat.
Chtěl se stát rockovou hvězdou,” napsali žáci
z osovské školy. Podle nich bylo vystoupení
hezké, ale mohlo být delší," řekli žáci 
z osovské školy.                                      (jf)
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Starosta hasičů z Osova odpovídal na dotazy
radia Region.                       Foto Petr KOČÍ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 23 (95)

Výbuch plynu usmrtil
mu�e a znièil chatu
Malý Chlumec - Tragická událost  se stala 
v sobotu 3. listopadu okolo 16. hodiny v obci
Malý Chlumec. 
Zde došlo k požáru chaty, který pravděpodob-
ně zavinil únik plynu z propabutanové lahve 
u kamen. Při výbuchu a následnému požáru
zemřel jednašedesátiletý muž. Manželka utr-
pěla šok. Škoda byla vyčíslena na osm set
tisíc korun.                                        (zem)

Obec vyu�ila dotace
na výstavbu høištì
Všeradice - Od listopadu mají nejen děti ze
Všeradic k dispozici nové hřiště.
Obecní úřad Všeradice se na jeho výstavbě
podílel spolu s Ministerstvem pro místní
rozvoj. Víceúčelové hřiště nabízí vyžití dětem
několika věkových skupin. 
Dotace přišla ve výši 400 tisíc korun, obec se
podílela částkou 225 tisíc. V novém areálu za
obecním úřadem děti najdou nejen houpačky,
klouzačky, pigpong, ale hlavně rampu pro
cyklisty. Všeradice jsou další obcí, která
využila možnost dotací.                        (rak)

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

Jméno autora �ákùm
prozradila tajenka
Osov - Prohlídku u zubaře  a návštěvu kni-
hovny v Hostomicích mají za sebou žáci
osovské školy.
"V knihovně nám paní knihovnice představila
knížku Boříkovy lapálie, ze které nám četla
různé veselé příhody. Jméno jejího autora
jsme vyluštili v tajence a při tom si
zasoutěžili kluci proti holkám. Kluci vyhráli.
Pak jsme si mohli v knihovně prohlédnout
různé knihy. Do školy jsme se vrátili pěšky,”
sdělili po výletě žáci čtvrtého ročníku
osovské školy.                                       (jf)  

Opravu silnice v obci
brzdí rozpadlá hráz
Lážovice - Vozovka v Lážovicích vyžaduje
neodkladnou opravu. Součástí komunikace
je hráz rybníka, která se bortí a prozatím
není jasné, kdo za opravu přilehlé hráze
zodpovídá.
Středočeský kraj vyčlenil na rekonstrukci
komunikace 2,5 milionů korun. "Hráz není
majetkem kraje a nepřísluší mu tedy její
oprava, přesto i na opravu hráze vyčlenil kraj
v loňském roce 1,204 milion korun. Obec
musí uhradit druhou polovinu," konstatuje
mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.
Starosta Lážovic Jiří Budil je jiného názoru.
"Jednání se SÚS Kladno, který zastupuje
investora komunikace nepřinesla prozatím
žádný výsledek. My tomu říkáme nosná hráz
a správa silnic označuje místo jako hráz ryb-
níka a trvá na tom, aby místo opravila obec.
Pro účely obce by oprava hráze byla
jednoduchá, ale nezajistila by úpravu podloží
komunikace," konstatuje starosta Lážovic,
podle kterého rekonstrukci silnice musí
vyřešit Středočeský kraj. 
Úsek poškozené komunikace je 
i nedostatečně označen. Zda oprava přilehlé
hráze rybníka náleží obci či Středočeskému
kraji, rozhodně odborné posouzení, které by
se podle kraje mělo uskutečnit do konce
letošního roku.                                  (rak)  

Opravu lážovické silnice zajistí kraj. Kdo bude
mít na starost rekonstrukci přilehlé hráze určí
místní šetření.                     Foto R. KOČOVÁ 

Rodièe si vyzkoušeli
keramický koutek
Osov - Poslední říjnovou středu se 
v Mateřské škole v  Osově  konalo
odpoledne pod názvem Hraní rodičů 
s dětmi. 
Rodiče měli možnost lépe poznat prostředí
mateřské školy a společně si zde pohrát se
svými dětmi. Byl zde připraven keramický
koutek, kde si mohli všichni vyzkoušet práci 
s keramickou hlínou a vyrobit si nějaké dárky
na památku. S prací v keramickém koutku
pomohla učitelkám mateřinky družinářka 
z osovské školy Radka Procházková. 
Příjemnou atmosféru jsme doladili malým
občerstvením a dobrou kávou.                 (jik) 

Turistická výprava
došla na Svatou horu
Velký Chlumec - Start sobotního
listopadového výletu Turistů severních
svahů Brd byl v Malém Chlumci.
Sešlo se zde několik místních a přidali se 
i turisté z Dobříše a Prahy. Trasa vedla přes
Kuchyňku na rozcestí za radarem a pak po
zelené až do cíle. Cesta i s malou přestávkou
trvala čtyři a půl  hodiny. Sněžilo, občas se ale
obloha protrhala a jednou na nás dokonce
vysvitlo sluníčko.
V areálu Svaté Hory na Přibrami jsme byli
kolem jedné hodiny odpolední. Prošli jsme si
jeho jednotlivé části, poseděli v basilice a po
schodišti sestoupili do města na oběd. Aktivně
jsme uvítali příchod zimy do Čech.        (nem) 
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Druhý den svých podzimních prázd-
nin se rozhodli někteří liteňští školá-
ci věnovat kulturní reprezentaci své
školy a se svým vystoupením vyrazi-
li dobývat naše hlavní město. V pá-
tek 26. října se konal koncert v rámci
oslav 100. výročí narození operní
pěvkyně Jarmily Novotné. V budově
Akademie věd ho pořádala Společ-
nost přátel Jarmily Novotné, jmeno-
vitě její významná členka a zaklada-
telka Ludmila Matrtajová.
V první části koncertu se představila
dvojice oblíbených umělců – kyta-
rista Štěpán Rak a recitátor a příleži-
tostný flétnista Alfréd Strejček s
komponovaným pořadem o Jarmile
Novotné. Akcentovali především vz-
tah umělkyně k rodné vlasti, její ce-
loživotní lásku k Československu,
byť ne vždy opětovanou. Komunis-
tický režim uznávanou a oblíbenou
umělkyni v lásce neměl, naopak
obyčejní lidé ji vyjadřovali podporu
i obdiv a ona sama s elegancí a šar-
mem získávala jejich srdce. Zazněly
nejen úryvky ze vzpomínkové knihy
s názvem Byla jsem šťastná, ale i
dobře známé verše českých básníků
vyjadřujících vztah k rodné zemi.
Druhá část koncertu patřila nám,
Liteňákům, a našim hostům. Vystou-
pení nacvičila dvojice učitelů, kteří

na liteňské škole vyučují hru na hu-
dební nástroje a sborový zpěv. Čás-
tečně pod Základní uměleckou ško-
lou Zory Tauberové a zčásti jako
soukromou aktivitu. Koncem loň-
ského školního roku založil Petr
Krutský pěvecký sbor a začala se tak
rozvíjet spolupráce s Martinou Dvo-
řákovou, která v rámci výuky hry na
dechové nástroje již asi rok vede
flétničkový soubor Liteňáček.
V komponovaném pořadu se střídala
sólová  kytarová i flétnová vystoupe-
ní žáků a obou jejich učitelů se sku-
pinovými hudebními vstupy. Na zá-
věr zazněly tři lidové písně v podání
všech flétnistů i zpěváků. Moderová-
ní se ujala žákyně 8. třídy Andrea
Procházková a odvedla  takřka pro-
fesionální výkon.

Ohlas byl velmi vstřícný
Ohlas přeplněného hlediště byl vel-
mi vstřícný a nadšený, děti si vys-
lechly spoustu chvály a nás, jejich
učitele, to samozřejmě velmi potěši-
lo. Byli jsme na děti pyšní i proto, že
byly velmi ukázněné a všechny orga-
nizační těžkosti zvládaly na jednič-
ku. Musím zdůraznit, že většinou se
jednalo  o žáky 1. stupně, dokonce  s
námi jelo i několik prvňáčků.
Největší poděkování patří učiteli
Krutskému, který vzal většinu orga-
nizačních starostí na sebe a nemusím
zdůrazňovat, že to dělal ve svém vol-
ném čase a zadarmo. Navíc ještě pře-
vzal roli průvodce, a když nevyšla
plánovaná prohlídka Národního di-
vadla, nabídl, že nás provede po Kar-
lově mostě. Seznámil  nás s příbě-
hem jednotlivých soch a byli jsme
překvapeni, kolik napětí, vášní a dra-
matičnosti se skrývá ve zdánlivě
obyčejném kameni.
Přiměřeně unaveni jsme dorazili do
Litně.  Autobusem, který nám zajis-
til obecní úřad, za což také děkuje-
me. Oslavy významného jubilea po-
malu končí, ale naše aktivity zdaleka
ne. Pokusíme se rozvíjet odkaz Jar-
mily Novotné - s žáky máme v plánu
ještě spoustu dalších aktivit, s nimiž
vás budeme průběžně seznamovat.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

V minulém čísle NN 22/2007 jsem se zmínil o akupunk-
tuře, jako o alternativní léčbě, kterou používá nejvíce li-
dí na světě. Neznamená to, že by úplně přehlíželi ostatní
způsoby léčby, ale pro východní země je to metoda před-
ků přinášející zkušenosti celých pět tisíc let. Začnu tím,
jak vysvětluje působení akupunktury moderní věda. Vpi-
chem jehly dojde k podráždění podkožního vaziva a zač-
nou působit chemickobiologické procesy.
Číňané - tím myslím všechny, kdož akupunkturu provo-
zují - mají vysvětlení jiné. Naše fyzické tělo je obklopeno
tělem energetickým a mezi nimi je přes sedmdesát tisíc
spojovacích kanálků uspořádaných do známých aku-
punkturních drah. Občas se některá spojka ucpe, ener-
gie přestane proudit a orgán odpovídající dráhy začne
být nemocný. Stačí však udělat v odpovídajícím bodu
»krátké spojení« mezi oběma těly a zase je všechno v po-
řádku. Když říkám krátké spojení, myslím to doslova, ji-
né než kovové jehly nefungují. Akupresura nebo elektro-

akupunktura jsou jen náhrady a spojení neobnoví. Kdo
zažil vpichy opravdového Číňana, ví o čem mluvím. Ná-
hlá obnova toku energie připomíná divokou jarní bystři-
nu prorážející ledovou bariéru.
Druhé místo ve světě patří homeopatii aneb podobné lé-
číme podobným. Většina z vás si určitě všimla, že oby-
čejná rýma probíhá u každého jinak. Někdo huhňá a rý-
ma není vidět, jiný prská na sto metrů, dalšímu teče z no-
su jakoby krájel cibuli. A to je čas a místo pro homeo-
patický lék Allia cepa, neboli ředěnou cibuli (homeopa-
tika se totiž silně ředí). Štípnul vás hmyz? Honem sáh-
něte po Apis melifica (včela medonosná). Její štípnutí
totiž vyvolává stejné příznaky. Prostě čím podobnější,
tím lepší.
Zajímá vás to? Podívejte se na internetové stránky
www.homeopatie.cz nebo si přečtěte knihu Homeopatie,
praktický průvodce každodenní péčí o zdraví od Robina
Hayfielda. Josef KOZÁK

Kulturní mise vyrazila z Litně do Prahy
ŠKOLÁCI KONCERTOVALI SE ŠTĚPÁNEM RAKEM A ALFRÉDEM STREJČKEM NA POČEST PĚVKYNĚ JARMILY NOVOTNÉ

POD LVEM. Liteňští školáci v budově Akademie věd.                Foto ARCHIV

Ráda bych se vyjádřila k článku Lucie Paličkové o
Sir  Wintonově dítěti, paní Rytířové (Naše noviny
č. 21/07). Paní Rytířovou dost často potkávám,
bydlí kousek od nás. Sem tam jsem se zastavily a
povídaly o stromu, který mají na zahradě a který
vždy v čase květu tak omamně voní, až se člověku
točí hlava, nebo o našich čtyřnohých miláčcích.
Vždy jsem z ní měla nejasný pocit, že pod šátkem,
který má na hlavě, skrývá královskou korunu.
Vždy z  ní vycházel jakoby samovolně pocit noble-
sy, který se (dnes již chápu proč ) snoubil s jakým-
si nepopsatelným nadhledem, broušeným vědo-
mím skutečné ceny lidského života. Člověk, který
prošel něčím nepopsatelným a přesto nezahořkl,
neobrátil se proti celému světu, naopak, pro kaž-
dého má milý úsměv, laskavé slovo. Nežehrá na
osud, tak jako většina dnešních lidí, kteří vesele
kouří jednu za druhou, mají nejnovější model mo-
biloního telefonu a přesto jsou tak zoufale v háji.
Uvědomila jsem si, jak je dnešní svět naruby, v
dřívějších dobách dívky snily, že se provdají za lé-
kaře, věděcké pracovníky, dnes jsou na vrchním
žebříčku holčičích hitparád rockové hvězdy, (žijou
tak hustě a coool ), sportovní hvězdy minimálně
NHL, a pochybní politici, jejichž morální kredit je

v takovém stavu, že se jednomu chce zvracet, a
ještě se sami obdivují a předkládají jako vzor.
Ano, vzor. Toto jsou vzory dnešní generace, toto
jsou lidé, ke kterým bychom měli vzhlížet jako k
autoritám, přičemž drtivá většina z nich krade,
mají nemanželské potomky, či vztahy, řídí v pod-
napilém stavu, lžou, jako když tiskne. V případě
rockových hvězd je jich spousta takových, kteří
valnou část života tráví v drogovém rauši. To jsou
»autority« dnešních mladých. Co po nich potom
můžeme chtít, když opravdoví lidé, lidé čestní, uš-
lechtilí, jsou jakoby na chvostu veřejného zájmu?
Čekají v propadlišti dějin bez jakéhokoliv zájmu
veřejnosti. A to je podle mě velká chyba, takovýto
člověk je zapálenou pochodní hořící uprostřed
tunelu našeho vlastního tápaní. Je nositelem po-
selství, které by mělo být jako cenný dar chápáno
a bráno. Svět, který je postavený na pochybných
hodnotách, nemůže stát rovně,  historie nám dává
za příklad, jednoho dne se sám zhroutí. Nemá-li
pevné základy, které tvoří ryzí charakterové vlast-
nosti, nemá šanci na přežití.
Měli bychom více naslouchat a vážit si lidí, kteří
byli schopni něco ze sebe obětovat pro záchranu
druhých, neboť jsou to ukazatelé na mapě, kudy

jít, kudy se vydat,  aby měl život  nějaký smysl.
Dnešní doba, která je zaměřena na výrobu spotře-
by, je těžkým soupeřem, ale vnímáme-li informace
nitěrně a srdcem, ono nás povede samo...  

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Mám pocit, že paní Rytířová má pod šátkem korunu
ČTENÁŘKA ZE ZADNÍ TŘEBANĚ REAGUJE NA ČLÁNEK LUCIE PALIČKOVÉ O »DÍTĚTI« SIRA WINTONA

Přestane-li proudit energie, orgán onemocní
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V Srbsku zvažují zavedení mýtného
„KRAJ NÁŠ MOST NECHCE A MY NA JEHO OPRAVY NEMÁME PENÍZE,“ TVRDÍ STAROSTA JAROSLAV BASTL

Srbsko – Deset korun se před několika lety pla-
tilo za přejezd mostu v Dobřichovicích. Pak vy-
bírání mýtného zrušilo nařízení ústavního sou-
du. Teď zavedení mýtného zvažují v Srbsku. 

MF Dnes to potvrdil starosta obce Jaroslav Bastl.
Současně ale přiznal, že zatím není o ničem roz-
hodnuto a v nejbližší době placení nehrozí.
V obci původní lávku strhla v roce 2002 rozběs-
něná Berounka. Nový most stál dvacet milionů
korun, které obec získala z evropských fondů.
„Teď se ale budeme muset o most starat sami, kraj
ho nechce. Na opravy nemáme peníze, určitě bude
třeba most za čas natřít, možná udělat nový po-
vrch,“ vysvětlil Bastl, jak se zrodila myšlenka při-
stoupit na mýtné. To by podle Bastla mohlo být
bráno jako poplatek za vjezd do vybraných částí
obce. „Zatím jsme to ale na zastupitelstvu neřeši-
li. Stejně tak není jasné, jak by se vybíralo. Člově-
ka platit nemůžeme,“ uvedl. Přesto se byl v Srb-
sku již podívat někdejší starosta Dobřichovic Vác-
lav Kratochvíl. Právě v době jeho starostování se
totiž vybíralo mýtné v Dobřichovicích. Důvod byl
stejný jako v Srbsku. Obec se zadlužila, aby moh-
la obnovit most přes Berounku. Stát jí příliš nepo-
mohl, a tak se prostředky vložené do stavby sna-
žila získat zpět z mýtného.„Most vyšel skoro na
třicet milionů korun,“ řekl současný starosta Mi-
chael Pánek. Většinu dala obec, z ministerstva fi-
nancí dostaly Dobřichovice jen deset milionů.
Zpět se jí ale z mýtného nepodařilo získat celou
částku. Na placení na mostě si totiž několik lidí

stěžovalo až u soudu. Ten ústavní nakonec mýtné
zrušil. Ještě v roce 2003 ale Dobřichovičtí hledali
kličky, jak mýtné znovu zavést. Tehdy návrh vy-
hlášky na obnovení poplatku při přejezdu přes
dobřichovický most předložil na zastupitelstvu
místostarosta Petr Kaplan.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Nevlídné počasí žene lidi
v Poberouní k sebevraždám
Poberouní - S podzimem, kdy je nevlídné po-
časí, tma a málo slunce, zaznamenali řevničtí
záchranáři více pokusů o sebevraždu a častěj-
ší psychické problémy obyvatel Poberouní. 
„Vyjíždíme tak jednou za tři dny k pokusům o se-
bevraždu a více pacientů než obvykle vozíme do
psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. 
Minulou středu byli zdravotníci přivoláni do Čer-
nošic ke starší paní v bezvědomí, která při příjez-
du lékaře nedýchala. Při resuscitaci se ji podařilo
oživit, byla napojena na umělou plicní ventilaci a
odvezena do nemocnice. „Tam šlo už pouze o
vteřiny. Byl to skoro dokonaný pokus o sebevraž-
du,“ doplnil Bulíček. Málokdy je však situace
takto dramatická, obvykle se jedná o pokusy, kdy
si lidé vezmou prášky nebo si demonstrativně po-
dřežou žíly, ale nejde jim o život.                     (lup) 

Pobertu zajímaly jen peníze
Řevnice - Pouze peníze si odnesl neznámý zlo-
děj, který 8. listopadu vykradl rodinný dům v
řevnické Divadelní ulici. 
Poberta v době mezi 10.00 a 15.00 vypáčil dveře
do garáže a prošel až do domu. Přízemní míst-
nosti prohledal - nechal tu otevřené skříně a roz-
házené věci. Do dalšího podlaží nejspíše už nešel,
protože zde zůstaly cennější věci, které se dají
zpeněžit, a s věcmi v zásuvkách nikdo nehýbal. V
přízemí zloděj ke škodě dvaapadesátiletého maji-
tele na několika místech našel peníze - dohroma-
dy 15 tisíc. Není vyloučeno, že darebáka od dal-
šího prohledávání domu vyrušil příchod jedné z
jeho obyvatelek. Na místě byly zajištěny stopy,
které byly odeslány ke zkoumání a čeká se na je-
jich vyhodnocení. (vš)

Ve Všenorech hořela střecha
- komín od krbu končil pod ní
Všenory - S pětitisícovou škodou skončil požár
střechy domu v ulici Karla Majera ve Všeno-
rech 8. listopadu. Majitelé si požáru naštěstí
všimli včas, takže se nestihl rozšířit. 
Oheň na půdě vznikl poté, co si obyvatelé čerstvě
zrekonstruovaného domu zatopili v krbu. Komín
odvádějící kouř od krbu byl totiž pod střechou
ubouraný, takže splodiny šly přímo na střechu.
Druhý komín byl opravený, vyvložkovaný a pro-
cházel až nad střechu. Nový krb byl však zapojen
do zrušeného komína. Kdo může za chybu při in-
stalaci krbu, nejspíše vědí jen jeho majitelé.     (vš) 

V Černošicích vítali dvacet
osm nových občánků
Černošice - Před třemi lety město Černošice
obnovilo tradici vítání nových občánků. 
Od té doby se v reprezentačním sále secesního
Zemanova letohrádku vystřídaly desítky a desítky
kluků a holčiček, jejichž jména byla zapsána do
vítací pamětní knihy. Zatím poslední slavnostní
akt se uskutečnil 28. října - osmadvacet nových
občánků přivítali starosta Aleš Rádl a místosta-
rostka Helena Langšádlová.  (sj) 

Caparti na zeď namalovali
štiky, žáby i víly s vodníkem
Černošice - Šedivá zeď na parkovišti u černošic-
kého městského úřadu dostala novou tvář. Vyma-
lovaly ji děti z černošické Základní umělecké ško-
ly. Téma? Půvabná a krásná řeka Berounka se
vším, co k ní patří - tančící víly, štiky rejdící pod
hladinou, žáby pozorující vodníka, kachničky,
labuť s mladými, okolní pole a lesy, železniční
most se starým vlakem, kostelík i lidi kochající se
pohledem na lesknoucí se hladinu. Tím vším chtě-
ly děti spolu se svojí učitelkou zpestřit kolemjdou-
cím pohled na ošklivou zeď.        Hana BLÁHOVÁ

Poberouní - V rekreačních osadách kolem Be-
rounky začali řádit zloději. „Jejich cílem jsou
zazimované  chaty, tedy objekty na delší dobu
opuštěné a bez dozoru,“ řekla Hedvika Kaslo-
vá, tisková mluvčí karlštejnských policistů.
„Jen v Zadní Třebani byly od začátku  listopadu
vyloupeny čtyři chaty, v Karlickém údolí dvě,“
dodala. Z rekreačního objektu v zadnotřebaňské
části Na Chybě kdosi například z rekonstruované
chaty ukradl krbová kamna v hodnotě 15 000
korun. Z chaty v Karlickém údolí jiný poberta
odnesl alkohol, konzervy, baterky a přibalil si i se-
keru. Jeho návšteva přišla majitele na 8 000 Kč. 

Policisté žádají chataře, kteří v osadách zůstávájí,
i místní, již uvidí u rekreačních objektů někoho
cizího či podezřele se chovajícího, aby zavolali
policii. „I když to bude planý poplach, nebudeme
se zlobit, pro nás je to významná pomoc. Letos se
policisté v našem okrsku více pohybovali venku,
díky čemuž jsem zaznamenali méně deliktů.
Tento trend chceme udržet,“ řekla tisková mluvčí
a uvedla telefonní čísla, na něž se lze obrátit.
Karlštejnští policisté: 311 681 233, 974 872 720,
operační důstojník berounské policie sloužící 24
hodin denně - 974 872 101, případně klasických
158. Michaela ŠMERGLOVÁ

Řevničtí strážci zákona učili
děti, jak se chovat na silnici
Řevnice – Jak by se měly děti chovat na pře-
chodech pro chodce, bylo jedním z témat, kte-
ré se řevnickými školáky probírali policisté. 
Beseda se v řevnické škole uskutečnila 12. 11. a
byla určena žákům prvního stupně. „Povídali
jsme si na téma dopravní výchova, se zaměřením
na chování chodce. Během setkání si děti vyplni-
ly vědomostní test z bezpečnosti silničního pro-
vozu i dopravních značek,“ uvedl nadpraporčík
Zdeněk Chalupa. Ze setkání si žáci odnesli drob-
né dárky s preventivní tématikou.     (pš)

Karlštejná radnice pořídila
nové vánoční osvětlení
Karlštejn – Nové vánoční osvětlení bude letos
instalováno v Karlštejně. A každý rok bude
jiné, slibuje starosta městyse Miroslav Ureš. 
Výzdobu si obec bude pronajímat. Původní ozdo-
by, které radnice koupila před třemi roky za šede-
sát tisíc, budou viset na cestě ke hradu. Nově ale
bude osvícena i cesta od nádraží k parkovišti.
„Uzavřeli jsme smlouvu s firmou, která nám na
stožárech udělala přípojky a každý rok nám bude
osvětlení pronajímat. Jedná se o deset kusů, po-
každé budou jiné,“ uvedl starosta Ureš. Podle něj
tak výzdoba vyjde mnohem levněji. „Je to výhod-
né. Zaplatili jsme 1300 za připojení a ročně 1500
za pronájem světel. Svítit budou od 1. prosince do
začátku ledna,“ uvedl Ureš. (pš)

Zima začala, zloději »vlétli« na chaty
HLAŠTE NÁM COKOLIV PODEZŘELÉHO, ŽÁDAJÍ KARLŠTEJNŠTÍ POLICISTÉ

Na kole už od hospody
neodjel, kdosi mu ho ukradl
Zadní Třebaň - O kolo přišel cyklista, který si
vyrazil do restaurace Kulturní dům v Zadní
Třebani 13. listopadu.
Trekingové kolo značky Author si jeho majitel
připevnil řetězem k odstavné mřížce u restaurace
v půl sedmé večer. Za tři a půl hodiny, když chtěl
na kole odjet, nebylo už na čem. Neznámý zloděj
přestřihl pojistný řetěz a s kolem za 11 000 korun
místnímu občanovi zmizel. (šm)

Z našeho kraje
* Nový povrch a chodníky dostane Selecká ulice
v Řevnicích. Na opravu ulice získalo město pení-
ze od ministerstva pro místní rozvoj. „Jedná se o
2,1 milionu. Z nich bude opravena Selecká po kři-
žovatku s Husovou včetně jednosměrné Husové,“
uvedl starosta města Miroslav Cvanciger. Práce
mají skončit do 15. prosince.   (pš)
* O svoz odpadu by se mohla v Řevnicích starat
nová firma. Městská rada se totiž rozhodla vypo-
vědět smlouvu firmě Remondis, která odpad do-
sud likvidovala. „Chceme, aby byl svoz výhod-
nější pro město,“ řekl starosta města Miroslav
Cvanciger. (pš)
* Oslavou příjezdu sv. Martina skončila druhý

listopadový víkend hlavní sezona v rekreačním
areálu na zadnotřebaňském Ostrově. „Ostrov bu-
de do jara odpočívat,“ řekl NN majitel Areálu
Martin Gabriel. Zdejší restaurace je dál otevřena,
„Vánoční ani silvestovské akce letos neplánuje-
me,“ dodal Gabriel. (šm)
* Vánoční kamion přijede po roční přestávce 5.
prosince do Berouna. Přiveze Santa Clause,
spoustu zábavy, soutěží, písniček a dárků. Prog-
ram na Husově náměstí začne ve 14.45. (pš)
* Škodu čtvrt milionu korun způsobil neznámý
zloděj majitelům restaurace v Černošicích. „Odci-
zil elektroniku, dataprojektor s vybavením, DVD
přehrávač, mikrofony, digitální přehrávač, mixáž-
ní pult a ještě rybí maso,“ vypočetla policistka
Petra Potočná. Případ šetří řevničtí policisté.   (pš)
* Dvě auta se srazila minulý pátek u Černošic.
Dva dospělí i jedno dítě vyvázli s lehkými zraně-
ními a byli ošetřeni na místě. Po havárii zasaho-
vali také řevničtí hasiči i policisté.                    (lup)
* Kůlnu domu ve Svinařích vykradl 14. 11. ne-
známý poberta. Odcizil crosový motocykl, horské
kolo a elektrické nářadí - vše za 25 000 Kč, po-
škozením vznikla škoda za 3 500 korun. (šm)
* Starší multikára byla odcizena v dobřichovic-
ké ulici Za parkem mezi 7. a 8. 11. Jejím majite-
lem je muž (*1973) z obce Snina, který byl uby-
tován v Dobřichovicích a multikáru používal při
stavebních pracech v Dolním Poberouní. Po vo-
zidle za 50.000 Kč bylo vyhlášeno pátrání. (vš)
* Duchovní otec Svinařských mopedistů Michal
Skála oslavil koncem října kulaté šedesátiny. Nej-
originálnějším dárkem byla pozlacená klika. (lup)
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Šik silueta bez bolesti!
LIPOSUKCE ULTRAZVUKEM - BEZ SKALPELU

PŘÍSTROJ ULTRACOUNTOUR
na formování postavy nabízíme 

JIŽ OD ZÁŘÍ! 
-  nejnovější lékařská liposukční technologie 

na odstranění tuku z problémových partií 
(břicho, stehna, hýždě, ruce, záda)   

-  výsledky jsou ve srovnání s invazivní 
liposukcí lepší, zákrok je zcela bezbolestný

Konzultace nutná! 

Těsí se na vás

Salon Klára, 
nám. Jiřího z Poděbrad 1,  Řevnice,

tel.: 257 721 889 

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 
potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem 
platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Evropské zlato putovalo do Černošic
DVACETILETÝ TOMÁŠ KOTEK SE STAL NEJMLADŠÍM EVROPSKÝM ŠAMPIONEM V RALLYCROSSU

Poberouní - V minulém čísle NN jste se mohli dočíst,
že jízdné ve vlacích od 9. prosince mírně podraží a že
sazby za jízdné se nebudou odvíjet od pásma pro více
stanic, ale od skutečných tarifních kilometrů. Nyní
vám přinášíme ceny, jež jsme vypočetli podle nových
tabulek zveřejněných na webových stránkách ČD. 
Následující ceny jsou za obyčejné jízdné, bez použití In-
karty nebo jiných slev. Za cestu z Řevnic do Dobřichovic
jedním směrem zaplatíme opět 10 Kč, do Všenor 12 Kč,
do Mokropes 14 Kč, do Černošic 17 Kč, do Prahy-Rado-
tína 23 Kč, do Prahy-Smíchova 35 Kč, do Prahy hl. n. 40
Kč, do Karlštejna 13 Kč, do Srbska 18 Kč a do Berouna
26 Kč. V ceníku je jízdné pro prvních 120 kilometrů od-
stupňováno po jednom kilometru. Jízdenka nad rámec
120 kilometrů se vypočte jako součet ceny za 120 km
(152 Kč) a násobku zbylých kilometrů s cenou 1,20 Kč za
kilometr. 
Zpáteční jízdenky opět vyjdou levněji než dvě jedno-
směrné, a to z Řevnic do Dobřichovic 18 Kč, do Všenor
22 Kč, do Mokropes 25 Kč, do Černošic 31 Kč, do Prahy-

Radotína 41 Kč, do Prahy-Smíchova 63 Kč, Prahy hl. n.
72 Kč, do Karlštejna 23 Kč, do Srbska 32 Kč a do Berou-
na 47 Kč. Zpáteční jízdenka pro 120 km bude stát 274 Kč
a koeficient pro přírůstkové kilometry činí 2,16 Kč.
Vypočtená cena se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
Pro zákaznické jízdné nebyla vypracována speciální ta-
bulka a jeho výpočet se provede jako pouhé vynásobení
jízdného obyčejného a koeficientu 0,75. Oproti minulému
tarifu dostanou slevu 25% i držitelé In karty požadující
zpáteční slevu. U aplikace In-junior bude vyměřena sleva
50% pro jednosměrné i zpáteční jízdné a dalším kategori-
ím bude přiznána také sleva v obvyklé výši. Největším
překvapením je snížení jízdného pro psy, za které se už
nebude platit podle počtu ujetých kilometrů, ale 10 Kč za
použitý vlak nebo 20 Kč za jeden kalendářní den. Pro více
než jeden přestup se samozřejmě vyplatí druhá varianta.
Dovozné za kočárek s dítětem zůstává zdarma. 
Do příštího čísla NN připravujeme recenzi jízdních řádů
pro tratě 171 Praha - Zadní Třebaň - Beroun a 172 Zadní
Třebaň - Lochovice. Jan SUP

Černošice - Poslední závod letošní-
ho seriálu Mistrovství Evropy v
rallycrossu se konal na autodromu
v Sosnové u České Lípy. V drama-
tickém závodě před tisícovkami di-
váků tam s Hondou Civic Type-R
v divizi 2 zvítězil teprve dvacetile-
tý Tomáš Kotek z Černošic. 

„Jsem šťastný. Je to můj první mist-
rovský titul. Ještě tomu ani pořádně
nevěřím,“ radoval se po svém trium-

fu nejmladší šampión. 
Tomáš si až do svých pěti let hrál ja-
ko ostatní děti. Přišly ale Vánoce v

třiadevadesátém roce - pod stromeč-
kem na něj a jeho sestru čekal neob-
vyklý dárek - dětská bugina. A pak
už se tvrdě trénovalo. Oba sourozen-
ci postupovali do silnějších kategorií
- z třídy do 50 ccm přes třídu 120
ccm až do dvoustovek. Tam se Petře
podařilo získat titul republikového
šampióna. Tomáš musel na své úspě-
chy ještě čekat. Ve třinácti se s dět-
skými závody rozloučil a přeskočil
mezi dospělé. Usedl do závodního
vozu Peugeot 106. 
Začátky v Mistrovství republiky v
rallycrossu byly těžké. Soupeři mu
dávali najevo, že je ještě příliš mla-
dý. Tom to nevzdal, i když ho téměř
každý závod někdo vytlačil z trati. V
roce 2003 si s Felicií vyjel v Norsku
svůj první evropský vavřínový vě-
nec. To už jej začínali brát vážně i
zahraniční soupeři. Cesta k evrop-
skému titulu byla však ještě dlouhá a
hodně trnitá. Teď se tedy konečně
dočkal mety nejvyšší! Petr KOTEK

Černošický šampion, dvacetiletý Tomáš Kotek.  Foto ARCHIV

Kolik nově zaplatíme za jízdenky na vlak
LÍSTEK Z ŘEVNIC NA SMÍCHOV STOJÍ 35, NA HLAVNÍ 40 A DO BEROUNA 26 KORUN

Líšnické Křoví bude
hrát v »činoheráku«
Mníšek pod Brdy - Líšnické divadlo
Křoví slavilo úspěchy na festivale
hudebních divadel v Sázavě. Na 7.
ročníku přehlídky amatérských hu-
debních divadel Voskovcova Sázava
2007 představili hru Ivana Krause
Poker bez esa.
„Křoví se za osm let existence vypro-
filovalo jako divadlo s autorskou hu-
dební tváří. Proměnili se členové a
členky, proměnila se i dramaturgie.
Od veselých pohádkových báchorek
a frašek jsme se posunuli ke komorní
filozofické komedii,“ uvedla režisér-
ka Dana Radová. Ta získala cenu za
nejlepší scénu. Do Líšnice putovala
cena i za nejlepší hudbu. Křoví zís-
kalo také cenu Středočeského kraj-
ského úřadu za reprezentaci středo-
českého amatérského divadla. 
„Odměnou nejvyšší je pro nás po-
zvání k hostování do Činoherního
klubu ve Smečkách,“ uvedla Radová.
Tam Křoví zahraje 2. 12. a navíc tam
pokřtí své první cédéčko.               (pš)

»Nejlepší starosta« 
slaví padesátiny
Hlásná Třebaň - Čerstvým padesát-
níkem je první muž Hlásné Třebaně
Vnislav Konvalinka. 
Rozhodně ale na půl století nevypa-
dá. Podle hodnocení »jeho oveček«
je starosta Hlásné především praco-
vitý, pak je pro každou »dobrou
věc«, nezkazí legraci a má smysl pro
jemnou ironii. 
„Je to úžasně vitální člověk, a pade-
sát? To je mu jen na nátlak občan-
ského průkazu. Každopádně mu pře-
ju, ať vydrží občance dlouho vzdoro-
vat,“ vzkazuje Jiří Krejčí, jeden z
hlásnotřebaňských radních. 
„Náš starosta je veskrze milý, slušný,
hodný, příjemný a všehoschopný
muž! Tedy, všehoschopný pro dobrou
věc,“ směje se Hlásnotřebaňan Ro-
man Fišer s tím, že Slávka si váží a
blahopřeje mu. Podobně pozitivně o
šéfovi obce mluví další domorodci. 
„Nebrání se žádnému nápadu, žádné
aktivitě, se kterou na rychtě příjde-
me, a se vším pomůže. Jen by neměl
být až tak moc hodný, a dělat tolik
práce za druhé,“ zamýšlí se bývalá
zastupitelka Jana Gartová, ale její
kolegyně Iva Lagová vše rázně utí-
ná: „Je to nejlepší starosta, co
znám!“ Tak tomu nejlepšímu: Vše
nej...          Michaela ŠMERGLOVÁ
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Notičky budou vinšovat s Hradišťanem
MALÍ MUZIKANTI CHYSTAJÍ VYSTOUPENÍ V DOBŘÍŠSKÉM ZÁMKU, V ŘEVNICKÉM KOSTELE I KINĚ

KUCHYŇSKÉ STUDIO 

BENING
v ŘEVNICÍCH 

přijme pracovníka 
pro montáže kuchyní. 

Praxe v oboru vítána, není
však podmínkou.

Požadavky: řidičský průkaz
skupiny B 

Nástup možný ihned.

Kontakt: 602372981,
257721717, 602372980

Nevšední hudební zážitek v čase
předvánočním nabídne dětská lidová
muzika Notičky z Řevnic. Na zámek
Dobříš si totiž jako hosta velkého vá-
nočního koncertu nazvaného Vinšu-
jem Vám…  pozvala slavnou cimbá-
lovou muziku Hradišťan s umělec-
kým vedoucím Jiřím Pavlicou. 
Posluchači budou svědky konfronta-
ce tradiční české vánoční koledy s
nevšedním pojetím moravského folk-
loru. Program začne písněmi ad-
ventními, následovat budou písně u
jesliček. Vrcholem koncertu budou
společné kolednické písně v úpra-
vách Jiřího Pavlici a Josefa Fialy.
Mladí muzikanti z Notiček koncer-
tem žijí od letních prázdnin, kdy za-
hájili přípravu na srpnovém soustře-
dění. „Příprava byla zodpovědná.
Jednak proto, že vzhledem k velké
vytíženosti Hradišťanu jsme absolvo-
vali pouze jednu zkoušku, a také pro-
to, že zahrát si s tak úžasnými muzi-
kanty je pro Notičky velká čest a mo-
tivace,“ řekla vedoucí souboru Len-
ka Kolářová.
Jeden z historických okamžiků v dě-
jinách Notiček se odehraje v Zrcad-
lovém sále zámku Dobříš 18. 12. od
19.00. Záštitu nad akcí převzal hejt-
man Středočeského kraje Petr Bendl
a senátor Jiří Oberfalzer.
Sérii vánočních koncertů ovšem za-
hájí mladí muzikanti z Notiček už 5.
12. tradičním Mikulášským koncer-
tem v řevnickém kině. Od 17 hodin
zde čeká na děti a rodiče krátké vys-

toupení, ale hlavně Mikuláš se svými
pomocníky.
Vánoční muzicírování muzika Notič-
ky završí velkým vánočním koncer-
tem těsně před Štědrým dnem v nedě-
li 23. 12. od 17.00 v kostele Sv. Mau-
ritia v Řevnicích. V hodinovém pro-
gramu se představí všechny složky
Notiček, do nichž chodí již na šede-
sát dětí ve věku od 3 do 21 let. 
„Letos bychom chtěli tento koncert

uspořádat jako benefiční, jeho výtě-
žek věnujeme občanskému sdružení
Náruč,“ uvedla vedoucí souboru
Lenka Kolářová s tím, že Notičky tak
chtějí alespoň symbolicky vyjádřit
obdiv a podporu lidem pracujícím s
postiženými dětmi a dospělými.
Vstupenky v hodnotě 20 – 500 Kč,
stejně jako vstupenky na dobříšský
koncert s Hradišťanem si můžete ob-
jednat tel. č.: 603 245 784 nebo na

mailu lenka1kolarova@seznam.cz.
Pavla PETROVÁ, Notičky

Několik vánočních koncertů chystá muzika Notičky.   Foto Pavla PETROVÁ

T I P
Našich novin

na vánoční dárek

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který nastudovali 
amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na desce jsou
skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Hoja hoj...

Zpívají P. Vítek, P. Švédová, J. Rosák, R. Tichý, Š. Rak, K. Král, A. Skutil,
J. Cicvárek, S. Hauerlandová, M. Kus a sbor. Cena 200 Kč

DVD se záznamem premiéry na nádvoří dobřichovického zámku 
4. srpna 2006. Délka 112 minut, cena 250 Kč.

DVD se záznamem představení hraného 2. června 2007 v Karlštejně.
Délka 106 minut, cena 250 Kč. 

PYGMALION
DVD se záznamem premiéry představení řevnic-

kých ochotníků na nádvoří dobřichovického zámku
5. července 2007. Hrají H. Hájková, K. Král, 
A. Skutil, A. Říhová, P. Říha, J. Cvancigerová, 
L. Kukulová, T. Červená, J. Cicvárek a další.

Režie Petr Říha. Délka 143 minut, cena 250 Kč.

***
CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů redakční

rady Našich novin (viz tiráž), na tel.: 257 720 847,
724 135 824 nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Zaměstnanci ústavu
se složili na matku
Do tíživé situace se dostala matka
jednoho z dětí zařazených do Diag-
nostického ústavu Dobřichovice. I
když chce s ústavem spolupracovat a
dceru navštěvovat, nedovolovaly jí
to její životní podmínky. Díky ochotě
a nadšení pedagogického sboru se
sociálně slabé rodině dostalo nejen
podpory odborné, ale i finanční. Za-
městnanci ústavu se totiž na ni složi-
li. Matka použila vybrané peníze na
řešení nelehké situace dcery.
Veřejnost často nahlíží na dětské do-
movy a další instituce, které se věnu-
jí dětem v tíživé životní situaci, ne li-
chotivě. Příklad z Dobřichovic svěd-
čí o tom, že i přesto dělají zaměst-
nanci ústavů vše pro to, aby se děti
svěřené do jejich péče cítily co nejlé-
pe. „Dětem nepomůže medializování
sporů mezi státními a nestátními za-
řízeními, ani jiné kampaně. Chceme
dělat maximum pro dítě. Staráme se
o ně během pobytu, připravujeme ho
na život, pomáháme navázat a udr-
žet kontakt se zákonnými zástupci,
podporovat citové pouto. Není to
jednoduché, ale za tu obrovskou ná-
mahu to stojí,“ řekl vedoucí diag-
nostického ústav Viktor Vanžura. 

Blanka STROUHALOVÁ,
Diagnostický ústav Dobřichovice
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Turisté na Šumavě: Zase pěkný!
ZDENĚK FRYDRICH: „NEJHORŠÍ ZÁŽITEK Z TŘÍDENNÍ VÝPRAVY? CESTA NA VLAK V HORNÍ VLTAVICI…“

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic. O své zážitky
se dělí se čtenáři Našich novin. Její
reportáže postupně otiskujeme.
Minule jsme autorku opustili ve
chvíli, kdy přejížděla hranice do
Guatemaly.           (NN)
Z Mexika do Guatemaly nás dělí de-
vět hodin jízdy autobusem. Zatímco
projíždíme Belize, máme čas vytvo-
řit si vlastní obrázek o této zemi, bý-
valé britské kolonii, kam většina tu-
ristů jezdí za potápěním na korálo-
vých útesech. Při každé krátké zas-
távce jsme obklopeni »somráky« a
žádáni o »one dollar«, což zapříčiňu-
je naši nechuť k jakémukoliv kontak-
tu s místním obyvatelstvem.
V Guatemale zakotvujeme ve Flo-

res, kde nacházíme útočiště před blí-
žícími se oslavami Semana santa,
neboli Svatým týdnem. Ten je něko-
likadenní oslavou Velikonoc, jimž v
každé domácnosti předchází dlouhé
přípravy počínající úklidem a končí-
cí zdobením ulic barevnými pilina-
mi. Ty se kladou v určený den na
zem, vytvářejíce koberce všech ba-
rev. Zdobené jsou většinou nábožen-
skými motivy. Už od časného rána
jsou všechny obchody zavřeny a celé
rodiny se vrhají do ulic, s plnými ná-
ručemi květin, pilin, ovoce a kýblů s
vodou. Nejprve je zem důkladně
očištěna, poté se počne s pokládáním
hlíny a barevných vrstev. Ženy a děti
zakleknou a nekonečné hodiny pra-
cují, aby bylo vše zavčas hotovo.
Koberce jsou sice začátkem následu-

jícího dne předurčeny k zániku da-
vem  nesoucím Ježíše a  Pannu Ma-
rii, ale na úchvatnosti díla to nikterak
neubírá. Průvod, kráčející městem
pomalým pochodem od brzkého rá-
na, je doprovázen ponurou melan-
cholickou hudbou. 

Vzpomínáme na rodnou zem
Tato tradice na nás velice zapůsobí,
neboť vidíme soudržnost obyvatel,
oblečených do svých nejlepších šatů,
se smutkem ve tváři doprovázejících
sochy obou světců. Tak si v duchu
zavzpomínáme na naši rodnou zem,
kde bychom i my spíše než na tradi-
ci a význam jakéhokoliv svátku mys-

leli na dny volna, během niž se ne-
musí do práce nebo do školy. 
Tak rychle, jak přípravy započaly,
tak rychle i končí a vše se vrací do
normálu. Navštívíme Tikal, nejslav-
nější zříceniny mayského města, po-
staveného v hloubi panenské džung-
le, poté ještě dva dni zůstaneme u je-
zera a přesuneme se dál. 
Pokračujeme jižněji směr Quetzan-
tenango (Xela), kde zvládneme je-
den z nejtěžších výstupů. Obuti v
sandálech se vyškrábeme na 3800
metrů vysokou sopku Santa Martu.
Na pokraji sil spočineme na jejím vr-
cholu, obklopeni mlhou a mraky. 

Daniela ROHLÍČKOVÁ 

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2008

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 25/07 končí jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do června 2008 vyjdou 13 x, výtisk  stojí 
6 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 78 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy

dohromady 234 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 budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214),
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240) Josef MALÝ

(Zadní Třebaň, Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibicho-
va 771), Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

O výpravě zadnotřebaňských tu-
ristů na podzimní Šumavu jsme
psali už v minulém čísle Našich
novin. Své postřehy z cesty redak-
ci zaslala jedna z účastnic akce Vě-
ra Schneiderová. (NN)
Už podvanácté si letos vyjeli třebaň-
ští turisté na výpravu za krásami
podzimní Šumavy. 
Výchozím bodem byla Lipka u Vim-
perku, ze které jsme se vydali po
chutném obědě do Borových Lad. I
když jsme věděli, že na Šumavě ten-
tokrát již docela vydatně sněžilo,
přece jen nás místy překvapilo množ-
ství napadaného sněhu. Za slušného
počasí jsme v pohodě dorazili do
místa našeho prvního noclehu, do
penzionu Borůvka. Z příjemného ve-
čeru s harmonikou jsme měli radost
nejen my turisté, ale i hosté místní
restaurace.  
Ráno po vydatné snídani jsme se vy-
dali na celodenní pochod přes Kní-
žecí Pláně do Strážného.  Na Knížecí
Pláně jsme se těšili, protože jsme o
nich slyšeli jen samou chválu. Sku-
tečnost předčila naše očekávání.
Krásné místo uprostřed šumavských
luk, přívětivý interiér i milá obsluha.
Určitě by stálo zato tady prožít třeba
prodloužený víkend s běžkami. 
Po krátkém občerstvení jsme se vrá-
tili zpět na trasu a pokračovali do
Strážného. Cesta byla docela dlou-

há, ale spadla mlha, a tak se nám
alespoň na chvíli krásně otevřel po-
hled do podzimní krajiny s pěknými
výhledy.  
Za soumraku jsme konečně dorazili
do cíle. I druhý společný večer se vy-
dařil, tentokrát nám dokonce přijel
zahrát na kytaru Třebaňák Kamil
Jaroš. Třetí den jsme měli na výběr.
Buď se vydat po rovině do Lenory
nebo  přes kopec do Horní Vltavice.
Někdo vybral Vltavici, a tak se šlo.

Přes kořeny i kameny...
Cesta nebyla nijak náročná a ještě
jsme viděli krásnou jelení a dančí
oboru. V Horní Vltavici jsme měli
čas na oběd v pěkném penziónku. Va-
řili dobře, a tak jsme se nijak nešet-
řili. Vždyť je to k vlaku necelý kilo-
metr. Byl to necelý kilometr ovšem
po dvou stech metrech asfaltky autor
trasy Míla Frýdl prudce uhnul dole-
va a my se drápali lesní cestou přes
polomy a klouzající kořeny i kameny
k zastávce motoráčku. 
„Nejhorší krpál z celé letošní Šuma-
vy,“ pravil Zděnda Frydrich. Trochu
jsem si v duchu zanadávali. Ale dob-
ře nám tak, jednak si nečteme v ma-
pě a jednak nám nepřiměřeně chut-
nalo… Ale zvládli jsme to všichni,
radostně zastavili vlak a nastoupili k
cestě do Strakonic. Zas to bylo moc
pěkný! Věra SCHNEIDEROVÁTuristická výprava na cestě k Chalupské slati.                 Foto NN M. FRÝDL

Při každé zastávce na nás somráci loudili »one dollar«
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 3)
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Fotbalisté odehráli poslední mistráky
V PRÁVĚ SKONČENÉ PODZIMNÍ SEZONĚ SI SKVĚLE VEDLI PŘEDEVŠÍM BORCI ŘEVNIC

Poberouní - Dohráno! Fotbalisté
mají za sebou poslední podzimní
mistráky. Spokojeni mohou být
především Řevničtí - ač nováčky v
krajské 1. A třídě, přezimují na če-
le tabulky se sedmibodovým ná-
skokem. (mif)
SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Tuchlovice – Řevnice A 2:5
Branky: Jůna, Kalivoda, Tůma,
Bezpalec z penalty, Vytčena
Snad nejlepší podzimní výkon poda-
li řevničtí fotbalisté na hřišti Tuchlo-
vic. Domácí na lídra 1. A třídy vyru-
kovali s tvrdou, místy až brutální
hrou. Hosté se však zastrašit nene-
chali a na trávníku vládli. První po-
ločas vyhráli 3:1 a i v druhém dějství
si v klidu kráčeli pro další vítězství.
Řevnice vedou tabulku s náskokem
sedmi (!) bodů. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Klínec 4:1
Góly: Pitauer 2, Chaloupka, Tlášek
Řevnické béčko má za sebou úspěš-
ný podzim. V posledním utkání ne-
mělo velké potíže s Klíncem, i když
se po poločase, který skončil 2:1,
mohlo zdát, že to po změně stran bu-
de drama. Tým figuruje v první polo-

vině tabulky IV. třídy, ale ta je neú-
plná - několik zápasů se neodehrálo
kvůli nezpůsobilému terénu.   (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Mníšek 4:2 (3:0) 
Góly: Nádr 2, Zdanovec, Plánička
Utkání se hrálo na těžkém terénu. Už
ve 2. minutě se uvolnil Zdanovec a
zavěsil - 1:0.  V 16. minutě po rohu
zvýšil hlavou Nádr. Hosté začali hrát
vabank a získali převahu. Vypraco-
vali si několik šancí, ale žádnou ne-
využili. V době, kdy už oba týmy
myslely na odchod do šaten, po chy-
bě hostující obrany postupoval sám
na branku hostí Zdanovec. Byl sra-
žen brankářem a Plánička z penalty
zvýšil na 3:0. V 54. minutě zvýšil na
4:0 Nádr. Pak udělali domácí ně-
kolik chyb v defenzivě a hosté toho
využili ke snížení. V 68. minutě na-
víc skórovali z penalty a drama bylo
na světě. Naštěstí se už Mníšečtí ne-
trefili.  Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Neumětely – OZT A 3:3
Branky OZT: Osoba, Šťastný,
Krušina

Na hřišti favorizovaných Neumětel
Ostrovan sahal po třech bodech. V
průběhu 1. poločasu vedl už 2:0. Bo-
hužel výborně hrající domácí stačili
do přestávky vyrovnat. Třebanští šli
po změně stran znovu do vedení.
Dvacet minut před koncem zápasu
ale Neumětěly srovnaly. Ostrovanu
patří po podzimu sedmá příčka v ta-
bulce okresního přeboru.          (Mák)

III. třída okresní soutěže
Vižina – OZT B 3:2
Branky: Cieciura, Procházka
Jak přijít o vyhraný zápas, předvedla
třebaňská záloha. Vedla, stejně jako
A–mužstvo, 2:0, jenže narozdíl od
áčka nedosáhla ani na bod. První pů-
li byl Ostrovan lepší a mohl vést ješ-
tě větším rozdílem. Domácí ale do
přestávky stačili snížit. Jak už to u
OZT bývá, nástup do druhého polo-
času byl tragický a Vižina toho vyu-
žila. Vyrovnala a nakonec strhla ví-
tězství na svou stranu. OZT B pos-
lední čtyři utkání prohrál vždy o jed-
nu branku. Po podzimu je ve III. tří-
dě předposlední.    (Mák)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice – Černošice 2:1
Góly: Krajčí a Smiovský
Hosté se prezentovali jako nejsilněj-
ší celek, který se dosud v Dobřicho-
vicích představil. A také se brzy ujali
vedení, po chybě obrany i brankáře

domácích. Ti pak hráli v útlumu a z
letargie se probudili až v závěru. Bě-
hem posledních deseti minut však
zabrali a dvěma brankami otočili ne-
příznivý vývoj zápasu.               (oma)
Jesenice B – Dobřichovice 0:3
Góly: Debnar, Krajčí, Větrovec 
Ačkoliv domácí nemají špatný tým,
hosté z Dobřichovic je k ničemu ne-
pustili. Několik vydařených kombi-
načních akcí jim postačilo k zaslou-
ženému vítězství. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže 
Karlštejn A – SK Tetín 6:0
Branky: Brandejs 3, Císař, Kubí-
ček, Fanta
Lepší završení sezóny si karlštejnské
áčko přát nemohlo. Výhra v Tetíně
mu vynesla 5. místo v tabulce - na
první Loděnice ztrácí 7 bodů.       (oj)

IV. třída okresní soutěže 
Karlštejn B – Srbsko 2:5
Branky: Fanta, Sládek
B-týmu se na podzim nedařilo. S
šesti body přezimuje na předposled-
ním dvanáctém místě.                     (oj)

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
FC Liteň – SK Chyňava B 1:0
Branka: Eliášek

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
Chaloupky - SK Osov - nehráno
Zápas byl odložen kvůli nezpůsobi-
lému terénu. (hoš)

Řevnice - Podzimní část mistrov-
ské sezony mají za sebou řevničtí
»národní« házenkáři. Většina tý-
mů přezimuje na čele  tabulky.
Ligové družstvo je v čele se stejným
bodovým ziskem jako Přeštice. Ur-
čitě úspěch, který se letos nečekal,
protože někteří hráči ohlásili konec
své činnosti.
Určité ambice se očekávaly od druž-
stva mladších žáků. Zatím je plní,
ovšem i tady nastaly změny nastole-
né věkovým posunem některých
hráčů do vyšší kategorie. Útočná tro-
jice Veselý, Jelínek, Štech má na to,
aby smazala nedostatky v obraně.
Zatím se to daří,  a tak jednobodová
ztráta tolik nemrzí.
Překvapením je výkon starších žáků.
Mladší doplněni těmi, co museli z
věkových důvodů přejít do vyšší ka-
tegorie, hrají spolehlivě a bez ztráty

bobu vévodí tabulce. Mimo jmeno-
vanou útočnou trojici, kterou dopl-
ňuje ze starších Tomáš Šťastný, je
třeba vyzdvihnout hráčské výkony
bratří Králů, brankáře Dudka i Pro-
cházky a univerzálního hráče Holé-
ho. Škoda, že velice dobrý obránce
Najman koketuje s fotbalem a na há-
zenou chodí jen sporadicky. Je nutné
vzpomenout snahu trenérů, hlavně
Tomáše Veselého.
I kodeukovaná soutěž je dobře roze-
hraná - kluci vedou. Děvčatům zatím
chybí jiskra a zápal do hry. Ony však
na to přijdou, chce to jen čas, a ten
jim trenérky v čele se Zuzanou Vese-
lou věnují. 
Házenkáři bohužel přišli o dlouhole-
tého pokladníka Antonína HÁJKA,
který zemřel v pondělí ve věku deva-
desát jedna let. Čest jeho památce!

Petr HOLÝ

Řevničtí vedou druhou ligu
HÁZENKÁŘI UKONČILI PODZIMNÍ MISTROVSKÉ BOJE
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Lesní slalom se běžel
už podvaatřicáté
Řevnice - V sobotu 10. 11. se usku-
tečnil už 32. ročník Lesního slalo-
mu, kterým SKI KLUB Řevnice
otevírá svou zimní sezonu. 
Na startu se sešlo 42 závodníků
všech věkových kategorií. V abso-
lutním pořadí i v kategorii mužů
zvítězil již potřetí za sebou Jirka
»Šťovík« Buchal časem 42,1 s před
Ondřejem Smetanou a Štěpánem
Zrostlíkem. V ženách vyhrála Lenka
Kvasničková časem 51,8 s, na dal-
ších místech se umístily Alena Čer-
máková a Víťa Zdráhalová. Na startu
nechyběl ani zakladatel závodu Petr
Holý, jenž je jediným závodníkem,
který se zúčastnil všech ročníků.
Tradičně se konala i odpolední turis-
tická akce, tentokrát po významných
místech v okolí Litně. Otevření se-
zony zakončilo posezení v klubovně
NH Řevnice.              Jan ČERMÁK

Nohejbalový turnaj
vyhráli Dragouni
Řevnice - Šestý ročník podzimního
nohejbalového turnaje trojic se
konal v Řevnicích. 
V půl jedenácté jsme turnaj zahájili
v sedmi družstvech - z toho jedno
družstvo hluchoněmých a tři mladis-
tvá. Bohužel se nezúčastnila druž-
stva předem přihlášená, z Radotína
3x a Prahy rovněž 3x. Zklamáním
byla neúčast hlavně družstev z řad
házenkářů, která zřejmě volila jiné
aktivity, naopak potěšila účast kluků
mladšího věku. Nejmladším hráčem
byl Jarda Neuman.                 
Jak to dopadlo :
1. místo: DRAGOUNI (Luděk Zrost-
lík, Jirka Tlášek, Petr Krtek)
2. místo: ZAVOĎÁCI
3. místo:  TRHOVÁCI
Obsluha turnaje v zastoupení Petra
Holého bylo jako vždy perfektní a
budeme se těšit na sedmý ročník.

Petr RAIMAN

Ukončení podzimní fotbalové sezony oslavili fotbalisté Ostrovanu Zadní Tře-
baň předminulou sobotu. Na závěrečné se sešla většina A i B-týmu, mezi nimi
i posily z Prahy (na snímku). Během večera bylo veselo, tančilo se i pilo, po-
slední skupinka  vydržela dlouho přes půlnoc. (lup) Foto Jan PALIČKA


