
Řidič srazil ženu na přechodu a ujel 
DŮCHODKYNĚ ŠLA NAKOUPIT DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY, DOMŮ UŽ SE NEVRÁTILA

Muž skočil pod vlak
Dobřichovice - Dobrovolně odejít z
tohoto světa se rozhodl muž, který
poslední listopadovou sobotu sko-
čil pod vlak v Dobřichovicích. 
O sebevraždě informovala mluvčí St-
ředočeské záchranné služby Nina Še-
blová. „Pět minut po čtvrté hodině
odpolední přijalo operační středisko
v Jesenici tísňové volání, že v Dobři-
chovicích spadl muž pod vlak. Na
vlakové nádraží operátorka vyslala
záchrannou službu z Řevnic,“ uvedla
Šeblová.  Lékař po příjezdu zjistil, že
muž utrpěl natolik vážná zranění, že
jim na místě podlehl. Podle svědků
se pod vlak vrhl dobrovolně.         (pš)

Třiaosmdesátiletá důchodkyně z Do-
břichovic se do Lidlu vydala na ná-
kup. Cestou zpátky ji srazilo auto.

„Stál jsem zády k přechodu, když
jsem uslyšel ránu. Bylo asi tři čtvrtě
na osm. Otočil jsem se - žena ležela
zraněná na zemi. Z místa jsem viděl
ujíždět zelenkavou Škodu Favorit.
Bál jsem se, že je žena mrtvá,“ uvedl
svědek. 
Zraněná ale byla schopná s lidmi
mluvit. „Z nosu jí tekla krev, na obli-
čeji měla pohmožděniny,“ uvedl svě-
dek, který také vytočil linku 112 a
ženě poskytl první pomoc. Řevnická
záchranka ženu na místě ošetřila. 
„Utrpěla úraz hlavy, obličeje, měla
vážné poranění pravého lokte,“ řekl
majitel záchranky Bořek Bulíček,
který pacientku převezl do pražské
nemocnice. 
Podle svědků nehodu zavinil řidič ze-
leného favoritu. Žena přecházela na
zelenou a byla už v druhé polovině
vozovky, když ji srazil projíždějící
favorit. Řidič vozu, který jel za ním,
tvrdí, že auta měla na semaforu čer-
venou. „Když favorit ženu srazil, je-
ho řidič jen přidal plyn a ujel. Stát se
to může každému, ale odjet od neho-
dy, to je neuvěřitelné,“ dodal.

Policie po majiteli zeleného favoritu
pátrá a prosí o pomoc i veřejnost. Ja-
ký pachateli hrozí trest, není jasné.
„Záleží, jak bude případ kvalifikován
i na rozsahu poranění. Minimálně ale
půjde o tři roky,“ uvedl mluvčí poli-
cie Praha-venkov Zdeněk Chalupa.
Starosta Dobřichovic Michael Pánek
se domnívá, že přechod není dobře
vyřešen. I když jsou tam semafory,
chybí podle něj v místě ostrůvek. 
„Je tam pouze nakreslený, což není
moc přehledné,“ říká Pánek. Podle
něj je situace na této silnici stále hor-
ší, neboť se zde pořád zvyšuje pro-
voz.  A některá auta nerespektují pře-
depsanou rychlost. „Bude nutné od-
vést dopravu z dolního Poberouní,“
dodal starosta.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Lucie PALIČKOVÁ
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Advent zahájily trhy

Hned několik akcí se konalo první
prosincový víkend. Dobřichovičtí
pořádali  adventní trhy. 
(Viz strana 2) Foto Pavel SCHIER

Obyvatele Poberouní čeká
od Nového roku zdražování  
Poberouní – Nový rok 2008 nezačne pro oby-
vatele dolního Poberouní příliš radostně. Při-
platit si budou muset za elektřinu, vyšší bu-
dou ceny jízdenek a kuponů při cestě do Pra-
hy, zdraží i plyn a na Berounsku voda.
Při cestě do Prahy dosud lidé mohli používat jíz-
denky Pražské integrované dopravy - na Smíchov
za 24 korun, na hlavní nádraží za 30. Nyní budou
tyto jízdenky o dvě koruny dražší. Zvedne se cena
i předplatních kuponů. (Dokončení na straně 7)  (pš)

»Porcování medvěda« zajímá
Řevnice, Svinaře i Černošice
Poberouní – O tom, zda řevnická radnice vybaví
úřad výtahem, nebo zda Svinaře vylepší náves, bu-
dou jednat poslanci. Některé poberounské obce
totiž žádají miliony korun ze státního rozpočtu. 
Podobně jako v minulých letech poslanci v rámci
takzvaného porcování medvěda přerozdělí peníze
na investiční akce ve svých volebních obvodech.
Zatímco loni rozdali až 7 miliard korun, letos mají
k dispozici třikrát méně. Mezi stovkami žádostí
jsou i ty z dolního Poberouní. Řevnice žádají o ví-
ce než dva miliony korun. „Rádi bychom vybudo-
vali výtah do radnice,“ uvedl starosta Miroslav
Cvanciger. Černošice věří, že mu poslanci »při-
klepnou« čtyři miliony na rekonstrukci ulice Kla-
denská. Svinaře zase shánějí 1,7 milionu na revi-
talizace návsi a zlepšení bezpečnosti chodců.   (pš)

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ. Soutěž o nej-
originálnější pokrývku hlavy byla
součástí dobročinného bazaru, který
se na konci listopadu konal v Zadní
Třebani. (Viz strana 3)

Foto NN L. PALIČKOVÁ

ZŠ v Řevnicích a Dobřichovicích: Stávka!
Poberouní – Většina škol ve středních Čechách se v úterý 4. prosince při-
pojila ke stávce učitelů. Vyučovat se v ten den nebude ani v Řevnicích,
Dobřichovicích či Černošicích.
„Ve Středočeském kraji se k ohlášené stávce učitelů připojilo kolem 80 pro-
cent škol,“ řekla předsedkyně krajské rady Českomoravského odborového
svazu pracovníků školství Iva Němcová. Stávkují nejen základní, ale i mateř-
ské, střední a zvláštní školy. Zavřená škola bude v úterý v Řevnicích. „Naši
učitelé budou stávkovat stejně tak jako v Černošicích i Dobřichovicích,"
uvedl ředitel řevnické základky Zdeněk Košťál.            (Dokončení na straně 3) 

Nový jízdnířád v NN

Dobřichovice – Řidič zelené Škody Favorit srazil uplynulý čtvrtek u pro-
dejny Lidl v Dobřichovicích chodkyni a z místa ujel. Nehoda se stala
necelou hodinu poté, co byl Lidl slavnostně otevřen, přímo na přechodu
pro chodce, který je jako první v kraji vybaven semafory.
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Karlštejn – Maraton adventních
akcí začal uplynulý víkend v Pobe-
rouní. Vůbec poprvé na návštěvní-
ky čekají o každém víkendu kon-
certy a divadlo v Karlštejně. 
Premiérově se tu desítky lidí sešly

uplynulou sobotu. Od 14 hodin se na
prostranství před Muzeem betlémů
prodávaly adventní věnce, vánoční
ozdoby, ale také svařené víno a punč.

K poslechu vyhrával staropražský
Třehusk, který se střídal s country
kapelou Kapičky. Muzikanti i poslu-
chači si pochvalovali teplé počasí i

to, že navzdory předpovědím, nepr-
šelo. „Advent na Karlštejně ještě ne-
má tradici, doufám ale, že se akce uj-
me,“ řekl starosta Miroslav Ureš,
který se na náměstí přišel také podí-
vat. Spokojený byl i majitel soused-
ního muzea betlémů Ladislav Trešl.
„Jsem rád, že se něco děje. Když za-
vřel hrad, lidi už sem nic netáhlo.
Snad to díky koncertům bude lepší,“
řekl. V jeho muzeu mohou lidé vidět
nyní nové perníkové betlémy, ale i
největší pohyblivý betlém u nás. 
Největší nápor lidí přišel po setmění,
kdy se rozsvítil vánoční strom a za-
zněly koledy v podání místních dětí
a chrámového sboru z Litně. V nedě-
li na návštěvníky čekalo vystoupení
dětského souboru Chorus Angelus. 
Velkolepě zahájili advent v Dobři-
chovicích. Na jarmarku byly k dos-
tání svíčky, adventní věnce, ozdoby i
dřevěné hračky. Příchozí si mohli
pochutnat na pečených kaštanech či
domácích sladkostech. Odpoledne
čekala na děti pohádka i kouzelník,
po setmění mohli lidé obdivovat oh-
ňostroj. Večer se pak mnozí bavili na
Mostovém plese.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Mikuláš si do Hlásné Třebaně pospíšil
Hlásná Třebaň - Právě dnes, na svátek svaté Barbory, kdy dávají vdavek-
chtivé dámy do váz snítky třešně, aby jim na Štědrý den vykvetly, a ony se
provdaly, už naděluje v Hlásné Třebani Mikuláš!  
„Prostě to vyšlo o den dřív než jindy,“ směje se Lenka Snopková, jedna z
organizátorů nadílky. Mikulášská nadílka se v hlásnotřebaňské Sokolovně
koná 4. 12. od 17.30 hodin.
„Samozřejmě přijde svatý muž, anděl a čerti také chybět nebudou. Ti spo-
lečně podumají nad tím, zda si kluci a holčičky zaslouží i nějaké sladkosti,“
dodává členka Sokola, který je hlavním pořadatelem »Mikuláše«. V jeho
rámci předvedou také cvičenci Sokola krátké sestavy. „Možná sál oblehne i
tajuplná mlha, uvidíme,“ podotkla potutelně Snopková, a dodala, že nadíl-
ka, na níž se spolupodílel i zdejší obecní úřad, je určena nejen pro sokolské
děti. (šm)

Dobřichovice – Ve znamení Vánoc
je většina kulturních akcí, jež se v
prosinci konají v Dobřichovicích. 
Po Adventních trzích a Mostovém
plese, jež se konaly první prosinco-
vou sobotu, se další vánoční prog-
ram uskuteční 8. 12. od 15.00 v dia-
gnostickém ústavu v Pražské ulici.
Představí se divadlo Kapsa s pohád-
kou Putování za vánoční hvězdou. 
Dětský vánoční jarmark můžete v
dobřichovickém zámku navštívit 16.
12. od 14.00. Jeho součástí je kon-
cert pěveckého sboru Rosa Coelli,
který chystá dětský  domov Lety ja-

ko poděkování za vánoční dárky. Ty
jeho malým obyvatelům předají
školní děti, sdružení Náruč a další. 
Během dne se budou péct vánočky,
vyrábět vánoční ozdoby, na děti čeká
projížďka na konících i ukázky ko-
vářského řemesla. Od 15.30 je na řa-
dě hudební vystoupení dětí ze ZUŠ
ve velkém sále zámku. 
Dva dny před Štědrým dnem, v so-
botu 22. 12., v kostele sv. Šimona a
Judy od 17.00 vystoupí Pražští pěv-
ci. Na Štědrý den bude od 23.00 znít
v karlickém kostele sv. Prokopa a
Martina Rybova  mše.                 (pš)

U Berounky začaly oslavy adventu
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONALY TRHY,V KARLŠTEJNĚ SLAVNOSTNĚ ROZSVĚCOVALY STROMEČEK

Poberouní - Rozsvícený stromeček, symbol
Vánoc, ozdobil či ozdobí zkraje prosince větši-
nu obcí  v dolním Poberouní. 
V Karlštejně svítí strom už od uplynulé soboty,
zítra, v mikulášský den, se tradičně rozsvítí strom
na návsi v Zadní Třebani. Během tohoto týdne pak
přibudou zářící stromky v Litni a Svinařích.
„V nejbližších dnech nám přivezou na náměstí
borovičku, kterou co nejdřív ozdobíme,“ řekl li-
teňský starosta Karel Kliment. 
Svinařští využijí stejně jako vloni jedli douglasku
tisolistou rostoucí vedle obecního úřadu před
vchodem do místního obchodu.
„Světýlka už jsou na stromě připravená, teď čeká-

me, až nám je zapojí do sítě,“ uvedl starosta Svi-
nař Vladimír Roztočil. Ve Svinařích se po loň-
ském úspěchu bude podruhé vyrábět ve velkém
bramborový salát. »Kuchaři« se dají do práce po-
slední víkend před Vánoci na tenisových kurtech.
Na Štědrý den dopoledne s ním pak delegace vy-
razí na mistrovství světa ve výrobě bramborového
salátu, jež pořádá Jan Rosák v Mníšku pod Brdy.
„Cíl máme jediný - vyhrát!“ plánuje Roztočil. 
Dokonce dvěma ozdobenými vánočními stromy
se letos pyšní Hlásná Třebaň. 
„Aby si dostatečně užili vánoční nálady ti z dolní
i horní části obce, máme tento rok dva venkovní
vánoční stromy,“ řekla Ilona Gartová, tajemnice

zdejšího úřadu. Zdobení toho »klasického« u kap-
ličky má v režii hlásnotřebaňský Sokol, letos nový
strom stojí na zahradě rychty, a je »v moci úřed-
ní«. „Stromek, který stojí u úřadu, nám věnovala
jedna paní ze Zadní Třebaně, tak jsme jím ozdobi-
li a rozsvítili tuto část obce,“ dodala Gartová s
tím, že vánoční zpívání, které se tradičně koná 23.
prosince od 18.00 hodin, bude i letos v tomto čase
u stromku na návsi.
„Vánoční koledování a předštědrovečerní setkání
Třebaňanů se bude konat u kapličky. Každý dosta-
ne noty s koledami, k nimž zahrají profi hudci.
Ostatní je překvapení,“ dodala tajemnice. 
Lucie PALIČKOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ

Poberouní v prosinci ozáří vánoční stromečky
SVINAŘŠTÍ SE CHYSTAJÍ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÝROBĚ SVÁTEČNÍHO BRAMBOROVÉHO SALÁTU

Svůj jarmark mají i caparti
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONÁ NĚKOLIK VÁNOČNÍCH AKCÍ

Při rozsvěcování stromečku se v Karlštejně zpívalo. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Upečte koláče Náruči!
Řevnice - Vánoční trhy na řevnic-
kém náměstí se konají v sobotu
15. prosince. Jejich součástí bude
tradičně akce Koláče pro Náruč.
„Naši příznivci nám opět mohou
upéci koláče, budeme moc rádi,“
sdělila Vladimíra Hejmová ze sdru-
žení Náruč. Kdo by měl zájem o
předvánoční posezení s přáteli nebo
se zaměstnanci v řevnickém Mod-
rém domečku, který Náruč provozu-
je, může se objednat na telefonním
čísle 602603257. 
V kavárně Modrého domečku je ta-
ké k vidění výstava obrázků a přání
výtvarnice Karin Řehákové. Téma-
tem vánočně laděných dílek jsou
kočky a andělé. „Myslím, že by mo-
hly být vhodným dárkem pod stro-
meček,“ řekla Řeháková.           (lup)

Muzeum Betlémů Karlštejn a Naše noviny vás zvou na

KARLŠTEJNSKÝ ADVENT
náměstí v Karlštejně, vždy od 14.00 hodin

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 

Vstup volný, při nepřízni počasí se program přesouvá do restaurace U Janů.



Strana 3, VÍCE Naše noviny 24/07

Z bazaru dostanou ježci dva tisíce
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH MĚL V ZADNOTŘEBAŇSKÉM »KULTURÁKU« STÁNEK HOLEK PEZLOVÝCH

Zadní Třebaň - Dobročinný bazar se konal
předminulou neděli ve Společenském domě v
Zadní Třebani. Pořádající místní mateřský
spolek Broučci poslal jeho výtěžek 1900 korun
záchranné stanici ježků ve Všeradicích. 
Během odpoledne se v prostorách »kulturáku«
vystřídalo kolem padesáti lidí. Příchozí měli pest-
rý výběr, prodávalo se jak nové, tak levné starší
oblečení, hračky i boty, všechno většinou do dva-
ceti korun. Největší úspěch však sklidily se svým
stánkem holky Pezlovy. Maminka Ivana nabízela
biopotraviny z vlastních ekologických zdrojů, me-
zi nimi domácí pečivo, výborné pomazánky, dýně
nebo červenou řepu. Dcerky prodávaly ručně vy-
robené panenky, přání a obrázky. 
„Bylo to skvělé, holky to bavilo a něco si i vydě-
laly,“  řekla Ivana Pezlová. 
Na své si vedle dospělých přišly i děti, kterým
parta nadšených kluků zahrála loutkovou pohádku
O perníkové chaloupce. Tu po skončení divadla
mohli caparti dokonce sníst. V době bazaru vy-
stoupili pro návštěvníky také nadějní malí umělci

- na housle zahrál sedmiletý Péťa Vaněk, s flétnič-
kami se předvedly Maruška a Baruška Pezlovy.
Některé další děti zazpívaly. 
Soutěž o nejoriginálnější pokrývku hlavy vyhrála
pětiletá Doubravka Chlaňová ze Zadní Třebaně,
když dorazila s obrovskou maketou vesnice na
hlavě. Za odměnu dostala mobil. Děkujeme všem,
kteří pomohli a nákupem či věnováním jakékoliv
částky přispěli na ježky!       Lucie PALIČKOVÁ

NOVÉ I STARŠÍ. Na zadnotřebaňském bazaru by-
lo kromě jiného zboží k mání nové i starší levné
oblečení. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Přijďte nám pomoci ozdobit
stromeček! zvou Broučci
Zadní Třebaň - Stejně jako vloni ozdobí zadnot-
řebaňský mateřský spolek Broučci svůj vánoční
stromeček na místní návsi. Tato slavnostní akce
se bude konat v neděli 16. prosince od 11 hodin. 
Všichni, kdo si budou chtít pověsit na stromek své
ozdoby, budou vítáni. Je možné přinést perníčky,
ovoce, mašle, řetězy, slaměné ozdoby nebo coko-
liv jiného vánočního. Těšíme se na vás!         (lup)

Nastává advent, nejtajemnější a nejtradičnější
měsíc roku. Ať děti, či dospělí - v tomto čase nikdo
nezůstává stranou příprav na  Štědrý den a velkou
noc. Dodnes si živě vybavuji pocity, které jsem
měla jako dítě, z dob kdy vůně skořice a hřebíčku
předznamenávala, že přijde něco mimořádného,
něco nezapomenutelného. Tajně jsem doufala, že
se té velké svaté noci nebesa otevřou a já budu mít
možnost alespoň na chvíli být součástí zázraku. Z
hloubi duše jsem se chtěla stát členem svaté rodi-
ny, alespoň na jednu jedinou noc. Doba, která to-
muto svátku předchází, je prodchnuta rozjímáním
a uctíváním svátků svatých. Advent tradičně začí-
nal tajuplným svátkem sv. Ondřeje. Také slavení
svátku svatého Mikuláše vychází z velmi starých
zvyklostí. V chladu a temnotě opuští Mikuláš oděn

v plášti a čepici opíraje se o svou dlouhou hůl, za-
sněžený les, aby obdarovával hodné a trestal ne-
poslušné děti. 7. prosince se po vesnicích prohá-
něl Ambrož v bílé košili, černé čepici s bílým závo-
jem přes obličej. 13. prosince se zjevovaly tajem-
né  bílé bytosti - Lucie. Patronky předení  potre-
staly každého, kdo by o jejich svátku sáhl na kolo-
vrat. Vánoční stromeček patří k převzatým tradi-
cím, přišel k nám z Německa, v Čechách lidé pře-
devším stavěli betlémy,  ke kterým se dávaly štěd-
rovečerní dárečky. Trvalo mi dlouho, než jsem po-
chopila, že svatá rodina sídlí v srdci každého z
nás, touha naplnit tuto božskou představu je cílem
a někdy i marnou snahou každého člověka. Je to
hledání svatého grálu, cesta za štěstím.
Krásné dny adventní! Helena PELIKÁNOVÁ

Advent je nejtajemnější čas roku

Ke stávce se připojily školy
v Řevnicích i Dobřichovicích
(Dokončení ze strany 1)
Důvody jsou podle ředitele Košťála jasné: „Radi-
kální omezení prostředků do školství. A nejedná
se jen o platy učitelů, ale především o omezení
státních peněz na pomůcky, učebnice a další nez-
bytnosti,“ sdělil Košťál. Podle něj návrh rozpočtu
ministerstva školství počítá s tím, že by se tyto
prostředky měly krátit o padesát procent. „Což v
Řevnicích znamená, že s bídou budou peníze na
učebnice, ale už nebudou na mapy, obrazy, soft-
ware, o lavicích a židlích ani nemluvím,“ dodal
Košťál.
Do školy v úterý nešli ani dobřichovičtí školáci.
„Paní učitelka nám vysvětlovala, že stávka je pro-
to, aby školy získaly víc peněz na naše pomůcky,“
uvedla desetiletá Anička Váňová, která tamní ško-
lu navštěvuje. „Stávkujeme za zlepšení podmínek
pro vzdělávání a výchovu dětí,“ řekl dobřichovic-
ký ředitel Bohumil Stejskal. Výuka podle něj byla
v úterý zrušena. „Škola byla uzavřena od 8 do 17
hodin, odpolední kurzy se konaly,“ dodal.
Některým rodičům ale stávka způsobuje problé-
my. „Mně to nevadí, jsem doma s druhou dcerou.
Ale chápu rodiče, kteří nemají své děti kam dát,
že je to velký problém,“ uvedla například mamin-
ka sedmileté Karolínky z Řevnic.
Stávku ohlásila také škola, jídelna a družina v Lit-
ni. „Ke stávce se připojili téměř všichni zaměst-
nanci školy,“ potvrdila zástupkyně ředitelky Ema
Malá. Pavla ŠVÉDOVÁ

Křtu desky pražské lidové muziky Modřenec se zúčastnil také dětský folklorní soubor Klíček z Řevnic.
„Vystoupili jsme společně s pásmem Mlynáři,“ uvedla vedoucí Klíčku Ludmila Chroustová. Dodala že
řevnická základní a základní umělecká škola připravují společnou akademii. Uskuteční se v úterý 18.
prosince od 17.00 v místním kině. (mif) Foto Jakub KENCL 
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Čert bude Brdík! rozhodla výtvarnice
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE ABSOLVUJÍ NOČNÍ PROHLÍDKU MNÍŠECKÉHO ZÁMKU A NAVŠTÍVÍ RESTAURACI
Mníšek pod Brdy – Čert, který po-
dle pověsti nedostavěl na mníšec-
kém zámku čtvrtou věž, byl v Zim-
ní jídelně zámku pokřtěn 21. listo-
padu. Jméno pro pekelníka od čer-
vence navrhovali malí i velcí
návštěvníci. 
Sešlo se více než 300 jmen. Autorka
loutky čerta, řevnická výtvarnice
Dagmar Renertová nakonec vybrala
jméno Brdík. Renertová věnovala
zámku kromě čerta v životní velikos-
ti také tapiserii, jež vytvořila rovněž
na motivy zmíněné pověsti. 
„Miluji zámek i jeho historii, chci
tady po sobě něco zanechat, dělá mi
to radost,“ uvedla Renertová.
Slavnostní křest se konal za velké
účasti dětí z mníšeckých základních
a mateřských škol. Doprovodný pro-
gram připravila řevnická umělecká
škola pod vedením ochotníka a uči-
tele Ivo Tamchyny. 
Tanečnice Eliška Kenclová, členka
přípravky Národního divadla, zatan-
covala vílu z mníšeckého jezírka.
Děti z mníšecké Základní školy Ko-
menského připravily výstavu obráz-

ků s motivy čerta. „Akci provázela
příjemná atmosféra a trochu i strach
z všudypřítomných čertů,“ uvedl ve-
doucí návštěvního provozu Dempír.
Čerta i děti přišel pozdravit starosta
Mníšku pod Brdy, který satanáše po-

slal do světa, aby plnil čertovské
úkoly. Vítězem soutěže se stal Mar-
tin Novotný z Prahy, který se může
těšit na večeři v zámecké restauraci.
Další čtyři účastníci soutěže získali
vstupenky na noční prohlídky, jež se

konají 15. 12. v rámci programu Vá-
noce na zámku. Stejný den  se ve
Velké jídelně od 15.00 koná flétnový
koncert souboru Cenerentola. 
Prohlídková trasa je pro návštěvníky
otevřena každý víkend až do 16. 12.
vždy od 10.00 - 16.00.  Přístupná je
i zámecká galerie s výstavou tapise-
rií Dagmar Renertové a vánoční vý-
stava betlémů.    Jana DIGRINOVÁ

SAMÍ ČERTI. Pekelníky se to jen hemžilo 21. listopadu v mníšeckém zámku,
kde se ten den křtil čert Brdík. Foto Jana DIGRINOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V prosinci kino Liteň nehraje.

KINO ŘEVNICE
27. 12. 20.00 MEDVÍDEK
8. 12. 16.00 DIVOČINA
8. 12. 20.00 SOLARIS
9. 12. 18.00 Koncert sboru Spektrum
14. 12. 20.00 VRATNÉ LAHVE
15. 12. 16.00 BAMBI 2
15. 12. 20.00 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY

KINO MÍR BEROUN
4. - 5. 12. 17.30 (St 18.30) EDITH PIAF
4. 12. 20.15 SATURNO CONTRO 
6. 12. 15.30 TEN VEČER 
6. 12. - 9. 12. 17.30 a 20.00 (Čt 18.30)
ZBOUCHNUTÁ 
10. 12. - 12. 12. 18.30 (Út 17.30) MÉ
DRUHÉ JÁ 
11. 12. 20.00 KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ 
13. 12. - 19. 12. 18.30 (Po+St 17.30)
POSLEDNÍ PLAVKY 
15. 12. 15.30 SIMPSONOVI VE FILMU
17. 12. 20.00 ONCE 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
8. 12. 20.00  ĎÁBLOVA DÍLNA
15. 12. 18.00 HVĚZDNÝ PRACH

CLUB KINO ČERNOŠICE
4. 12. 17.00 a 20.00 MEDVÍDEK 
11. 12. 20.00 GYMPL  
18. 12. 20.00 KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ 

Výtěžek z koncertu je
určen na provoz kina
Řevnice - Vánočním benefičním kon-
certem oslaví půlroční fungování
řevnické kino. V neděli 9. prosince
zde od 18.00 vystoupí pražský pěvec-
ký sbor Spektrum. 
Jedinečnost sboru spočívá v tom, že
jako jediný v Česku využívá techniku
tzv. alikvotního zpěvu. Tato technika,
mající původ v mimoevropských kul-
turách (zejména v Tibetu a u Mongo-
lů), se vyznačuje tím, že zpívající do-
káže zazpívat dva tóny zároveň – zá-
kladní a harmonický (alikvotní). Vy-
stoupení tedy slibuje příjemný a har-
monický zážitek, který vám zpestří
čas adventu. Předvánoční atmosféru
snad navodí i svařené víno. Vstupné
je 90 Kč - výtěžek z akce půjde na
podporu zimního provozu řevnické-
ho kina.     Jiří CICVÁREK, Řevnice

Tipy NN
* Vernisáž výstavy dobřichovické-
ho fotografa Jana Neuberta se koná
4. 12. od 18.00 v pražské galerii
S.V.U. Mánes Diamant. Výstava je
přístupná do 6. 1., út - ne 12 - 18.00,
zavřeno 25., 26., 30. 12. 2007 a 1.1.
2008. (mif)
* Mikulášský koncert s nadílkou
pořádá dětská lidová muzika Notič-
ky 5. 12.  od 17.00 v sále řevnického
kina. Přijdou i Mikuláš s čerty a an-
děly, kteří dětem budou rozdávat
dárky, již si přinesou rodiče.        (pš)
* Výstava nazvaná Od Barbory k
masopustu bude zahájena 5. 12. od
17.00 v Muzeu Českého krasu v Be-
rouně. Výstava seznámí návštěvníky
s předvánočním i vánočním obdo-
bím až po čas masopustních oslav.
Potrvá do 10. 2. 2008. (pš)
* Vánoční kamion přijede 5. 12. do
Berouna. Přiveze Santa Clause,
spoustu zábavy, soutěží, písniček a
dárků. Program na Husově náměstí
začne ve 14.45. (pš)
* Klubový večer 1. ročník Černo-
šického lva se uskuteční 6. 12. od
20.00 v Club kině Černošice. Na
programu jsou ukázky dokumentár-
ních filmů společnosti TV MY na té-
ma Láska a její intelektuálské podo-
by. Po projekci následuje beseda s
tvůrci.              (mif)
* Na vánoční galakoncert Big ban-
du Václava Zelinky jste zváni 7. 12.
do černošického Club kina. Od
20.30 zazní skladby J. Ježka, G. Mil-
lera, C. Basieho, D. Ellingtonna, K.
Vlacha aj. Vstupné 130 Kč.       (mif)
* Koncert sboru Chorus Angelus
spojený s promítání fotografií ze
sborových akcí se koná 8. 12. od
15.00 v Club kině Černošice. (mif)
* Pomikulášská taneční párty se
uskuteční 8. 12. od 20.00 v černošic-
kém Club kině. Hrají dj. Bunda + dj.
Vóďa. Vstupné: 50 Kč.                 (mif)
* Koncert skupiny 2+1 se koná 9.
12. od 18.00 v Zimní jídelně mní-
šeckého zámku. (jdi)
* Divadelní soubor Samé vody z
Černošic vedený Ivetou Duškovou
zve na Vánoční improvizované před-
stavení Kostlivec ve skříni. Koná se
9. 12. od 16.00 v Club kině.       (mif)
* Cestovatelská beseda o Peru s
promítáním diapozitivů se koná 13.
12. od 19.00 ve Fürstově sále v Dob-
řichovicích. (pš)
* Vánoční koncert sester Steino-
vých se koná 14. 12. od 19.30 ve sta-
cionáři Penzionu domova důchodců
v Mníšku pod Brdy. (pš)
* Vánoční trhy se budou na beroun-
ském Husově náměstí konat od 15.
do 23. 12. V sobotu od 7 do 14, v
neděli od 9 do 14 a v ostatní dny od
10 do 17. (pš)
* Adventní koncert houslisty Jaros-
lava Svěceného a cembalistky Jitky
Navrátilové pořádá Nadační fond
Letorosty 16. 12. od 15.30 v beroun-
ském kostele svatého Jakuba. (pš)

Notičky hrály na narozeninové rockové party
Černošice – Další nevšední vystoupení si odbyla dětská lidová muzika No-
tičky v polovině listopadu – poprvé vystoupila ve společnosti hard-rockových
kapel v Club Kině v Černošicích.
Vystoupení Notiček bylo součástí narozeninové oslavy, na které zahrálo pět
skupin, všechny s přídavkem jako underground, punk či hardcore. Když se v
černošickém klubu začali scházet děti v nažehlených krojích, vzbuzovalo to
mezi přítomnými nechápavé pohledy a u Notiček rozpaky a trému.
Hudební dary odstartoval Holomráz – řevnicko-mokropeská undergroundo-
vá kapela, jejíž frontman Bořek Ledvinka je také basistou Notiček. Zhudeb-
něné texty vycházející z lidové slovesnosti K. J. Erbena rozžhavily rockově
laděné obecenstvo. Krátce poté na podium nastoupila parta v krojích. Čekat
se dalo vše. „Bylo to pro nás úplně nové prostředí, děti měly trému, nevědě-
ly jaká reakce od lidí bude,“ řekla vedoucí souboru Lenka Kolářová. Publi-
kum však mile překvapilo – pozorně poslouchalo, aplaudovalo a dokonce i
tancovalo. Po několika taktech tréma Notiček ustoupila a vystoupení včetně
čísla s hráběmi si muzikanti užili. Pavla PETROVÁ, Notičky

Kvartet uctí hlásnotřebaňského rodáka
Řevnice - Komorní koncert Kaprova kvarteta, pořádaný ke 130. výročí
úmrtí hudebníka Jana Šedivého, rodáka z Hlásné Třebaně, se koná 12.
prosince od 19.00 hodin v sále zámečku v Řevnicích.
Ka koncertě zazní skladby J. Halvorsena - Passacaglia na Händlovo téma
pro housle a violu, Antonína Dvořáka – Smyčcový kvartet F Dur »Americ-
ký« a Edvarda Griega – Smyčcový kvartet g moll.
Jan Šedivý se narodil 4. 7. 1804 v Hlásné Třebani a zemřel 12. 10. 1877 v
norském Bergenu. Studoval na pražské konzervatoři housle, trubku a po-
zoun, avšak pro neshody s vedením byl vyloučen. Roku 1825 s dánskou ka-
pelou emigroval do Bergenu, kde se usadil. Stal se zde významným varha-
níkem a pedagogem hudby. Přátelil se s Henrikem Ibsenem. 
Kaprovo kvarteto je komorní soubor založený roku 1999. Věnuje se kromě
interpretací klasických děl kvartetní literatury, uvádění soudobých skladeb
domácích i zahraničních autorů. Ilona GARTOVÁ

Třehusk natočil třetí CD, zazpíval si i starosta
Poberouní, Plzeň - Tři dny strávili v plzeňském studiu Českého rozhla-
su muzikanti poberounské hudební skupiny Třehusk. Natáčeli zde svoji
třetí desku nazvanou Svinařskej zámek.
Režie nejnovějšího CD poberounské kapely, která načala už třiadvacátý rok
své existence, se ujal kytarista a zvukař Jan Martínek. Na desce bude šest-
náct staropražských písniček, například Za tou naší garáží, Vlak jede kraji-
nou, Majzlpolka, Po Starých zámeckých schodech či Válka na Itálii, i dva
»jinožánrové« bonusy. Jedním z nich je známý evergreen Blue berry Hill s
českým textem Půlnoční zvon, druhým zlidovělá písnička Hlásná Třebaň je
krásná. Její autor, obyvatel Dobřichovic Ivan Mládek, si v originální úpravě
trumpetisty Třehusku Alexandra Skutila zahrál sólo na banjo. V titulní písni
Svinařskej zámek, která je - stejně jako skladby Já chodím k řece a Frajere,
pocem! - z autorské dílny kapely, si zase zazpíval starosta Svinař Vladimír
Roztočil. Slavnostní křest cédéčka se uskuteční příští rok v létě, v rámci os-
lav milénia Svinař. (mif)



Osov - Osovští fotbalisté zakončili podzimní
kolo fotbalové soutěže vítězstvím.
V sobotu 17. listopadu odehráli poslední
odložený mistrovský zápas s mužstvem
Chaloupky. Osovští vyhráli 3:1. Za Osov góly
nastříleli Aleš Bábíček, Jiří Jánský 
a Robert Plicka. Po zápase se hráči odebrali
do restaurace U hřiště, kde zakončili fot-
balovou sezónu.
Zároveň oslavili umístění  v podzimní tabulce.
Skončili na třetím místě. Dokopná proběhla 
v přátelském duchu, při dobrém jídle a pití.
Byli pokřtěni tři noví členové fotbalového

týmu. Noví hráči museli zazpívat písničku 
a porota rozhodla o umístění soutěžících.
Vyhodnocen byl také nejlepší střelec podzim-
ního kola. Stal se jím Jiří Jánský s osmnácti
góly.                     Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Noví hráči pokřtěni soutěží
HRÁČI OSLAVILI UMÍSTĚNÍ V PODZIMNÍ TABULCE NA DOKOPNÉ U HŘIŠTĚ

Ve Všeradicích se
bude tanèit hip - hop
Všeradice - Taneční odpoledne ve  stylu 
hip - hop se uskuteční v neděli 
9. prosince od 14 hodin v sále restaurace
Na růžku ve Všeradicích.
Moderni tanec hip-hop se zrodil v New
Yorku. Hip znamená v překladu módní,
současný a hop je spjat s významem tance 
a pohybu.
Na taneční odpoledne ve Všeradicích je
vhodné sportovní oblečení, běžecké boty,
ručník a pití.                                      (rak)  
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Integrovaná doprava
navazuje na spoje drah 
Všeradice - Od 18. listopadu je v provozu
nová autobusová linka Středočeské inte-
grované dopravy.
Spoj číslo C50 210050 Běštín-Hostomice-
Všeradice-Nesvačily-Řevnice navazuje na
vlakové spoje v Řevnicích.
Autobusovou přepravu bude zajišťovat
PROBO TRANS Beroun.                           (rak)

V Mariánské štole
pøivítal dìti Mikuláš
Osov - Mikuláš se blíží, a proto děti 
z osovské školy a školky vyrazily na výlet
do areálu dolu Marie v Příbrami na
Březových Horách.
"Každá skupina dostala svou průvodkyni.
Společně jsme hornickým pozdravem Zdař
bůh přivolali Permona, bájného vládce
podzemí, který nás dovedl Mariánskou štolou
k pekelné bráně. Tam jsme viděli peklo, čerty
a Lucifera. Ti se nás ptali, kdo zlobil a chtěli
si v pekle nechat paní učitelku. Vysvobodili
jsme ji písničkou,” napsali o výletu žáci
pátého ročníku při slohové práci.                   
“Všichni byli stateční a slíbili, že nebudou
zlobit, proto nás čerti pustili. V šachetní
budově jsme vylezli po nebeských schodech
do nebe, kde nás očekával strážce nebeských
bran svatý Petr, andělé a Mikuláš. Každý byl
obdarován adventním kalendářem," dodali
žáci.                                                    (jf) 

Mikulášské pranostiky
* Když na Mikuláše prší, zima lidi

hodně zkruší. 
* Svatý Mikuláš splachuje břehy

(pršívá).
* O svatém Mikuláši snížek často

práší. 
* Napije-li se na Mikuláše pták z kole-

je, nenapije se kůň tři měsíce z řeky. 
* Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh,

bude příští rok hodně hrachu.

Spolek PRO VÁS o.s.  - OÚ Osov - SDH Osov

pořádají
v sobotu 15. prosince od 15 hodin

VÁNOÈNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

Program:

* vystoupení dětí ze ZŠ Osov

* zpívání vánočních koled

* vánoční dárky pro děti

* zveme všechny děti z Osova i okolí

Valná hromada Spolek PRO VÁS o.s.

* od 16 hodin v restauraci "U Hřiště"

* schválení akcí pro rok 2008

Senioøi z Vi�iny se sešli
pøi  zvuku harmoniky
Vižina - Na poslední listopadový den připravil
Obecní úřad Vižina posezení s hudbou. 
Téměř třicet návštěvníků dorazilo na hudební
večer, který se konal v restauraci Europajzl ve
Vižině. 
Vižinští občané seniorského věku se až do jedenác-
té hodiny večerní veselili u písniček harmonikáře.  
Všem se hudební setkání líbilo. Další akcí, kterou
obecní úřad chystá, je vánoční diskotéka pro děti.
Obec má pro vižinské děti připravené i další pře-
kvapení.
Na první adventní neděli se rozzářil v obci vánoční
strom. Vižinští pořídili výzdobu v minulém roce. Je
napojeno na veřejné osvětlení a obec bude zdobit
až do konce roku.                                        (hoš)

Hudební večer při harmonice a občerstvení
připravil pro seniory poslední listopadový den
vižinský obecní úřad.           FOTO Kamil HRZAL

Občasné nadílky sněhu lákají kluky i holky 
z Osova k zimním radovánkám.Na sáňkování
to ale ještě není.              Foto Petr KOČÍ ml.

V Osovì hrál S.CREA.M
i Metallica Revival
Osov - Hudební skupiny S.CREA.M 
a Metallica Revival zavítaly první prosin-
covou sobotu do restaurace U hřiště 
v Osově. 
Výkony obou metalových kapel ocenily
pouze dvě desítky diváků.                   (rak)

Hostomické taneèní
o�ily prodlou�enou
Hostomice - Základní taneční kurzy 
v Hostomicích pokračují. 
Mikulášskou prodlouženou zpestřili taneční
mistři o předávání dárků a plnění úkolů.
Soutěžních klání se zúčastnili tanečníci 
i jejich učitelé.
Taneční hodiny zakončí tuto sobotu prod-
loužená s názvem věneček.                   (rak)
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Nově otevírající 
restaurace v Černošicích

přijme 

kuchaře, pizzaře, 
obsluhující personál

Tel: 777 657 903

AUTODOPRAVA – FORD TRANZIT MAX
CENA 200 Kč/hod., 10 Kč/km (bez 19 % DPH)

VOLEJTE 775 072 974

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2008

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 25/07 končí jejich
předplatné. 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
(Zadní 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, Fibichova 771), Stanislava FRÝDLOVÁ
(Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Plánujete oslavu firemní party, narozenin nebo svatby?

SLAVTE S OHŇOSTROJEM!
EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ OHŇOSTROJE

OD 5 000,- Kč
PYROTECHNICKÉ, PAPÍROVÉ A PLYŠOVÉ OHŇOSTROJE 

PRO DOSPĚLÉ I DĚTI, EFEKTY NA PARTY A DO KLUBU, FONTÁNY
PĚNOVÉ A BUBLINKOVÉ EFEKTY NA TANEČNÍ PARKET, UV PARTY

MÁME DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI!

VOLEJTE 775 072 974
e-mail: special-effects@centrum.cz, 

web: www.special-effects.cz

FRANCES
výroba a tisk

dopisních obálek

www.frances.cz
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Myslivci zahájili loveckou sezonu
ŘEVNICKÉ HONY SE POSTUPNĚ STÁVAJÍ UKÁZKOU LOVECKÝCH OBYČEJŮ I SLAVNOSTÍ…

Řevnice - V sobotu 17. listopadu řevničtí mys-
livci tradičním způsobem zahájili letošní lovec-
kou sezonu. 
Devětadvacet lovců nastoupilo v 8.00 před mys-
livckou chatou, aby vyslechlo zvuky borlice, které
v Řevnicích slavnostně zahajují každou myslivec-
kou akci. Po ní předseda uvítal hosty i domácí.
Hospodář vyzval k maximální opatrnosti. Lovci i
honci obdrželi růžové pásky, které zvětšují vidi-
telnost. Takto vybaveni nastoupili k první leči. Te-
rén byl obtížný, postupovalo se po travnaté stráni,
která v  tu dobu byla velmi kluzká. Mlha pozvol-
na ustupovala a nakonec se prosadilo slunné, krás-
né počasí. Lovila se drobná zvěř a škodná. Zajíci
mnoho let už téměř neexistují, přestože před dvě-
ma roky jich bylo padesát vypuštěno. Koroptve z
honitby úplně vymizely. Téměř každé jaro se ob-

jeví dva či tři páry, ale lišky a divoká prasata je
stačí zlikvidovat. Lovila se i škodná, ale mohutný
lišák se ukázal v uctivé vzdálenosti od lovců, tak-
že po něm ani rána nepadla. 
Po pěti lečích byl hon skončen. Ulovená bažantí
zvěř byla vyložena před klubovnou a za zvuků
borlice byly zapáleny pochodně k poctě ulovené
zvěři, jak to káže dávná myslivecká tradice.
Hon byl velmi dobře zorganizován, lovci i honci

se chovali bezpečně, a tak na konci mohl předse-
da i myslivecký hospodář všem poděkovat nejen
za účast, ale i za ukázněné chování a dodržování
pravidel. Řevnické hony se postupně stávají ukáz-
kou loveckých obyčejů i slavností, které kdysi či-
nily tuto činnost něčím mimořádným.
Nechť se jim to i v budoucnosti daří a úlovek jim
přináší radost z práce, kterou všemu živému v pří-
rodě věnují. Lovu zdar!            František ŠEDIVÝ

Úmrtí u Berounky přibývá
Poberouní - Poslední dobou zaznamenali léka-
ři v Poberouní větší počet úmrtí lidí. Příčinami
jsou často srdeční nebo psychické problémy,
hodně pacientů je převáženo do pražské psy-
chiatrické léčebny. 
K náhlým úmrtím vyjížděla řevnická záchranka v
uplynulých dnech dvakrát. Starším mužům v
Letech a Řevnicích pravděpodobně selhalo srdce,
přesnou příčinu určí nařízená pitva. 
„Byli jsme též přivoláni na dobřichovické nádra-
ží k dokonanému pokusu o sebevraždu,“ doplnil
šéf záchranky Bořek Bulíček. Muži středního vě-
ku už nebylo pomoci. (lup) 

V zatáčce se srazily dva vozy
Hlásná Třebaň - Osobní auto s nákladním se
srazily v zatáčce mezi obcemi Hlásná Třebaň a
Karlštejn. 
Polský občan v osobním autě zřejmě neodhadl
šířku silnice, vjel do protisměru a čelně se střetl s
nákladním vozidlem. Se zraněním hlavy byl poté
převezen na chirurgii v Berouně. Příčinu nehody
dále vyšetřuje policie. (lup)

Sbírka Diakonie Broumov se uskutečnila v měst-
ském kulturním středisku v Černošicích. Darova-
né šatstvo a prádlo doslova zavalilo celou vstup-
ní halu.  Foto Stanislav JANOVSKÝ

Nejvíce se to dotkne lidí, kteří jezdí z druhého
pásma PID, tedy například ze Řevnic a Třebaně -
právě doplňkové kupony platné pro dvě pásma po-
draží. Měsíční vlakový kupon z původních 330 na
370 korun, čtvrtletní z 930 na 1000 korun a dětský
měsíční na 180 korun. Podle mluvčího společnos-
ti Ropid Pavla Procházky zvýšením tarifu reagují
na zdražení jízdného v Praze. Promítlo se do něho
také zvýšení cen jízdného Českých drah. Zdražení
se nemusejí obávat lidé, kteří při cestě do Prahy
využívají autobusy takzvané Středočeské integro-
vané dopravy. Jízdné se nemění. Zatím.
„Současné ceny se v autobusech snažíme držet.

Pokud se ale bude dál zvyšovat cena nafty, ani
nám nic jiného nezbude,“ uvedl mluvčí krajského
úřadu Martin Kupka.  
Dražší bude od nového roku i elektřina. I když ze
všech regionů se její cena zvedne nejméně právě
ve středních Čechách. Zatímco české domácnosti
v průměru za elektřinu zaplatí od ledna o 9,1 %
více než letos, ve Středočeském kraji stoupne ce-
na elektřiny  »jen« o osm procent. 
Lidé na Berounsku, kteří používají vodu z vodo-
vodu spadajícímu pod Akciovou společnost Vodo-
vody a kanalizace Beroun, si od ledna taky budou
muset sáhnout hlouběji do kapsy. Společnost zvý-

ší cenu vodného a stočného ze současných 55,70
na 62 korun za metr krychlový. Zdražení se bude
týkat asi 58 tisíc odběratelů. Při roční průměrné
spotřebě vody na obyvatele asi 30 metrů krychlo-
vých zaplatí každá osoba navíc 189 korun za rok. 
Středočeská plynárenská teprve bude o nových
cenách informovat.
Ekonomové ale očekávají, že ceny nepatrně půj-
dou nahoru: Zvýší se totiž  poplatky za přepravu
zemního plynu  o 5,2 procenta, platby za distribu-
ci stoupnou o 4,5 procenta, které se do konečné
ceny plynu mohou promítnout zhruba jedním pro-
centem. Pavla ŠVÉDOVÁ

Bývalý řevnický farář Vendelín
Šimeček odešel na věčnost
Řevnice - Dlouholetý řevnický farář a známá
osobnost našeho kraje Vendelín Šimeček zem-
řel 22. listopadu po dlouhé těžké nemoci v ne-
dožitých 74 letech. 
Poslední roky žil v jihočeských Katovicích, kde
svůj život v 50. roce kněžské služby završil. 
Právě v Katovicích a také v řevnickém kostele sv.
Mauricia se minulou středu konal obřad, po němž
byl farář Šimeček v Řevnicích pohřben.
„Je škoda, že nám tady takový člověk chybí,“ řekl
Šimečkův přítel a varhaník liteňského kostela
Václav Kliment, který při obou obřadech hrál na
varhany a zpíval. Příští rok chtěl Kliment uspořá-
dat v Litni slavnostní mši svatou u příležitosti 50
let farářovy služby. „Právě v Litni sloužil farář Ši-
meček svou první mši. Bůh ale rozhodl jinak,“
dodal Kliment. (lup) 

Zloděj auto doslova odstrojil
Černošice - Do osobního vozu Ford Mondeo,
který měl majitel zaparkovaný před domem v
Černošicích, se v noci ze 16. na 17. listopadu
pustil neznámý zloděj. Doslova jej odstrojil!
Otevřel přední kapotu odkud odmontoval baterii,
xenonové světlomety i přední mlhovky, masku a
kryt motoru. Poté se vrhl na interiér vozu - odne-
sl přední a boční airbagy i část palubní desky. Po-
berta auto také poškodil -  zničil kožená sedadla,
přední kapotu, nárazníky i ovladač autonavigace.
Celková škoda na voze je 230 000 korun. (šm)

Obyvatelé Poberouní čeká od Nového roku zdražování
DOKONČENÍ Z STRANY 1

Sbohem, pane učiteli Musile!
Život přináší všelijaké události, často i ty nera-
dostné. Takovou k nám přivál vítr i v tento před-
vánoční čas. V sobotu 24. listopadu navždy odešel
ze světa živých učitel zadnotřebaňské málotřídky
a mistr drátenický Petr Musil. 
Každý dobrý zahradník ví, že strom se pozná po
ovoci. V tomto případě je jasné, že šlo o člověka s
velkým talenten od pánaboha, po němž zůstane
mnoho krásných věcí i pěkných vzpomínek. Slova
útěchy nebo lítosti nemohou nahradit jeho pří-
tomnost. A tak my, co jsme ho znali a měli rádi,
posíláme alespoň pozdrav do nebe. Sbohem, pane
učiteli, nezapomeneme...        Lucie PALIČKOVÁ,

Z našeho kraje
* Pod zem položili dělníci dráty elektrického na-
pětí v Karlštejně při cestě ke hradu. Pohled na
středověkou památku se tak pro příště turistům
naskytne bez drátů. „Lidé si stěžovali, že mají na
domech držáky. Dráty se nelíbily ani památká-
řům,“ uvedl starosta městyse Miroslav Ureš . (pš)
* II. ročník šachového turnaje Mníšecká rošáda
se koná 16. 12. v Mníšku pod Brdy. Startovné je
50 Kč dospělí, 30 Kč děti. Bližší informace na tel.
č.: 774 968 789.  (jdi)
* Škodu 6.000 Kč způsobil zloděj, který se 16.
11. snažil ukrást peníze z obchodu Eso v Letech.
Pachatel využil situace, kdy před otevřením ob-
chodu vcházela uklízečka do prodejny, a pronikl
po schodech do 1. patra, kde jsou kanceláře. Zde
vypáčil vstupní dveře do místnosti a chtěl utrh-
nout trezor připevněný ke zdi. Protože trezor odo-
lal, zloděj se snažil alespoň dostat do zásuvek v
kancelářském stole. Stůl také pouze poškodil a
navíc byl vyrušen pracovníky supermarketu. Poté
utekl stropním oknem, nasedl do vozidla Škoda
Fabia oranžové barvy a odjel. (vš) 
* Přes tři hodiny byla neprůjezdná silnice mezi
Mořinkou a Mořinou v pondělí 26. 11. ráno. Po
šesté hodině zůstal ve stoupání u Mořinky napříč
silnicí Volkswagen transporter s vlekem, k jeho
vyproštění byli povoláni hasiči. Silnice však byla
v takovém stavu, že i oni mohli s vyprošťováním
začít až po příjezdu posypového vozu. (vš) 
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VÁNOČNÍ STROMKY
AŽ DO DOMU

Využijte nové služby a objednejte si 
vánoční stromeček – normandskou 

jedličku – až k vám domů. 
U stromků objednaných do 4. 12. 2007

15% sleva.
Více podrobností na uvedených 

www stránkách.

Stromky bude možno zakoupit i vedle 
parkoviště LPG v Dobřichovicích.

www.stromky-domu.cz
603 737 501

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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Poděkujte M. Rytířové a F. Šedivému!
NAŠE NOVINY OFICIÁLNĚ NAVRHLY UDĚLIT ČESTNÉ OBČANSTVÍ DVĚMA LIDEM SPJATÝM SE ZADNÍ TŘEBANÍ

Na článek z minulého čísla Našich
novin s názvem Rvačka školáků:
Otřes mozku, vyražené zuby rea-
goval ředitel řevnické školy Zdeněk
Košťál. Jeho dopis přetiskujeme
spolu s vyjádřením autorky původ-
ní zprávy. (NN)

Rvačka žáků neproběhla ve škole ani
ve školní budově, neproběhla v 9.00,
ale celý incident se odehrál před
školním vyučováním při cestě do ško-
ly. Žákovi nebyly vyraženy zuby, ale
přeražen jeden zub. Incident byl vyše-
třen ve škole, kde také žákovi byla po-
skytnuta první pomoc a požádáni zá-
konní zástupci o to, aby si žáka vy-
zvedli ze školy, k čemuž došlo v 8.15,
kdy si žáka vyzvedl dědeček. Ošetření
na policejní stanici zařizovali již ro-
diče žáka. I když se rvačka odehrála
mimo školu a při cestě do školy, bu-

dou iniciátoři rvačky potrestáni vý-
chovnými opatřeními a sníženými
známkami z chování. Byla také přija-
ta opatření k upevnění kázně, která se
dotkla všech žáků 2. stupně ZŠ. 
Zdeněk KOŠŤÁL, ředitel ZŠ Řevnice

Při zpracování článku jsem vycháze-
la z oficiální tiskové zprávy Středo-
české záchranné služby. V ní mluvčí
Nina Šeblová píše, že „…v devět ho-
din volali policisté ze služebny v
Řevnicích na zdravotnické operační
středisko v Jesenici a nahlásili tento
případ.“ Ze stejného zdroje je i infor-
mace o zranění chlapce: „…Chlapec
byl napaden ve škole a utrpěl otřes
mozku a měl vyražené zuby.“ Mluvčí
středočeské záchranné služby jsem
považovala za dostatečně důvěryhod-
ný zdroj, který denně cituje většina
deníků. Pavla ŠVÉDOVÁ

ÚŘAD  MĚSTYSE LITEŇ vypisuje výběrové
řízení na obsazení místa 

ředitelky mateřské školy v Litni

Žádosti zasílejte do 31. prosince t. r. na Úřad
Městyse  Liteň.

Dotazy na tel.  311 684 121, 
mobil: 724 180 395, E-mail: ou.liten@iol. cz

V NN číslo 21/07 jsem napsal, že si
Margita Rytířová a František Še-
divý zaslouží čestné občanství
Zadní Třebaně. Člen zadnotřebaň-
ského zastupitelstva Jaroslav Ma-
toušek následně vyzval Naše novi-
ny, aby udělení čestného občanství
jmenovaným oficiálně navrhly.
Učinili jsme tak prostřednictvím
dopisu obecnímu úřadu, který ny-
ní přetiskujeme.  Miloslav FRÝDL
Dámy a pánové! Obracíme se na vás
s návrhem na udělení čestného ob-
čanství dvěma lidem, již jsou těsně
spjati s obcí, kterou spravujete – pa-
ní Margitě Rytířové a panu Františku
Šedivému. Oba, domníváme se, si to-
to symbolické morální ocenění a vy-
zdvižení mimo jakoukoliv pochyb-
nost zaslouží.
Paní Margita RYTÍŘOVÁ, obyvatel-
ka Zadní Třebaně, je jedním z »dětí«
sira Nicholase Wintona. Doslova na
poslední chvíli jím byla v roce 1939
zachráněna před jistou smrtí z nacis-
ty okupovaného Československa. V
Anglii se dobrovolně přihlásila do
armády a sloužila u pozemního le-
teckého personálu. Nemalou měrou
přispěla k vítězství spojeneckých sil
nad fašistickým Německem.
Komunisté v poválečném Českoslo-
vensku neměli zájem vyzdvihovat ty,
kteří bojovali za války na Západě,
naopak. Proto také M. Rytířová, stej-
ně jako mnoho jiných, žila dlouhé ro-
ky v zapomnění. Tento stav však bo-
hužel fakticky trvá dosud. Je smutné
a politováníhodné, že tuto statečnou
ženu opakovaně vyznamenalo Spoje-
né království, ale její rodná země
nikoliv. Připomínáme, že pí Rytířová

byla jednou z těch, které při letošní
návštěvě Česka přijala britská prin-
cezna Anna. Domníváme se, že takto
vysoce a významně oceněn dosud ne-
byl žádný obyvatel Zadní Třebaně.
Pan František ŠEDIVÝ, rodák ze
Zadní Třebaně, dnes obyvatel sou-
sedních Řevnic, jako člen Českoslo-
venské strany národně sociální po
válce aktivně vystupoval proti nastu-
pující komunistické totalitě. V únoru
1948 se zúčastnil slavného pochodu
studentů na Pražský hrad za presi-
dentem Benešem, po komunistickém
puči pomáhal za hranice lidem tou-
žícím žít ve svobodném světě. Byl
zatčen a v komunistických věznicích i

lágrech při otrocké práci strávil dva-
náct let. Po návratu demokratických
pořádků se angažuje v Konfederaci
politických vězňů, několik let vedl
kroniku Zadní Třebaně. Letos v létě

oslavil osmdesáté narozeniny.
Je bohužel smutným faktem, že

vděk či úcta k lidem, kteří něco
vykonali, dokázali, projevili stateč-
nost či vlastenectví nepatří k charak-
teristický rysům českého národa.
Platí to, jak je vidět, na všech úrov-
ních. Protože až dosud nedokázal ni-
kdo, počítaje v to i (a zejména) ofici-
ální reprezentaci Zadní Třebaně, zá-
sluhy a morální kvality Margity Rytí-
řové, resp. Františka Šedivého jakko-
liv – byť symbolicky - veřejně ocenit,
přichází nyní s návrhem na udělení
čestného občanství obce oběma výše
jmenovaným redakční rada nezávis-
lého poberounského občasníku Naše
noviny. Doufáme, dámy a pánové, že
náš návrh důkladně zvážíte a čestné
občanství Margitě Rytířové i Fran-
tišku Šedivému udělíte.
Domníváme se také, že samotný akt
udělení čestného občanství by se měl
odehrát v důstojných podmínkách
akce, které bude přítomno co největ-
ší množství obyvatel obce, například
na předvánočním posezení.

Lucie PALIČKOVÁ
Miloslav FRÝDL

za redakční radu Našich novin

František Šedivý v koňském sedle, při projížďce Řevnicemi, kterou dostal
darem ke svým letošním osmdesátým narozeninám.  Foto ARCHIV

Ředitel reaguje na článek
INCIDENT SE NEODEHRÁL VE ŠKOLE, ALE CESTOU DO NÍ...

DOKUMENT
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Poberouní - V neděli 9. prosince začne platit
nový jízdní řád Českých drah. Platný bude až
do 13. 12. 2008; jeho hlavní revize vyjdou 3.
3.2008 a 15. 6. 2008. V našem regionu se žádné
zásadní novinky neobjeví. 
Na trati 171 Praha - Zadní Třebaň - Beroun dochá-
zí k uspíšení odjezdových časů v úseku Řevnice -
Beroun o minutu. Vlaky v taktové dopravě tedy
budou odjíždět z Řevnic přesně v celou hodinu
(dříve X:01) nebo přesně v půl (dříve X:31), z
Karlštejna v X:08 (dříve v X:09) nebo v X:38 (dří-
ve X:39), odjezdový čas ze Zadní Třebaně zůstá-
vá beze změn (X:04, X:34). Drobná úprava nasta-
la u prvního ranního vlaku Praha - Beroun, který
teď pojede pouhé dvě minuty před »taktovým« ča-
sem, tj. z Prahy hl. n. ve 4.24, ze Řevnic ve 4.58.
Pro velký úspěch zrychlených vlaků Praha Smí-
chov - Řevnice byl přidán spoj s odjezdem ze
Smíchova v 7.15 a příjezdem do Řevnic v 7.36,
který projíždí Chuchli, Mokropsy a Všenory.
Osobní vlak po páté hodině ranní z Prahy už ne-
pojede z Hlavního nádraží, ale bude výchozí ze
Smíchova (v 5.04). Podobným způsobem byl zk-
rácen i první odpolední lokální spoj, který nyní ja-
ko jediný jezdil až z Hlavního nádraží; nyní bude
odjíždět ze Smíchova v 15.14. 
Na trati Beroun - Zadní Třebaň - Praha se Dráhy
také pokusily optimalizovat několik pravidelných
časů. Odjezdy ze Všenor budou uspíšeny o mi-
nutu na X:41 (dříve X:42) nebo X:11 (dříve
X:12), v Mokropsech rovněž o jednu minutu na
X:44 (dříve X:45) nebo X:14 (dříve X:15).
Odjezdy v Černošicích byly posunuty o dvě minu-
ty na X:47 (dříve X:49) nebo X:17 (dříve X:19) a
rovněž tak v Radotíně na X:52 (dříve X:54) nebo
X:22 (dříve X:24). 

Směr do Prahy se ráno dočkal přidání jednoho
spoje Řevnice - Smíchov, který bude z Řevnic od-
jíždět v 6.25 a bude projíždět Všenory, Mokropsy
i Chuchli. Podrobným porovnáním se současným
jízdním řádem zjistíte, že se jedná jen o prodlou-
žení vlaku Praha Radotín - Praha Smíchov o dal-
ších 14 kilometrů. O pět minut dříve budete muset
přijít na spoj ze Řevnic v 7.50 (dříve 7.55), ten bu-
de nově zastavovat i ve Všenorech a Mokropsích.
Další tři vlaky ve směru do Prahy budou Dráhy
nabízet v pracovních dnech, a to Řevnice (odj.
18.45) - Praha Smíchov (příj. 19.07), Řevnice
(odj. 20.40) - Praha hl. n. (příj. 21.10) a Beroun
(odj. 19.18) – Řevnice (odj. 19.35) - Praha hl. n.
(příj. 20.10). Oba vlaky jedoucí po kratších tra-
sách projíždějí Všenory, Mokropsy a Chuchli. 
Na trati172 Zadní Třebaň - Lochovice vlaky ne-
přibývají ani neubývají. Dá říci, že se jedná o té-
měř  totožný jízdní řád, jen s minimálními minu-
tovými odchylkami. Zachováno zůstává i půlhodi-
nové čekání o půl páté (Po-Čt) a půl desáté večer
(v pracovní dny) v Hostomicích. Jan SUP

Po Třebani budou svítit
siluety vánočních stromků
I nadále je možnost odkládat drobné vyřazené či
rozbité elektrospotřebiče do kontejneru u Jednoty.
Pokud je nutné se zbavit spotřebiče s obrazovkou,
položte jej ke kontejneru – my se o něj postaráme.
Letošní poslední sbírka pro Diakonii Broumov
skončila. Všechny pytle a krabice minulý týden
odvezli. Představitelé této neziskové organizace
děkují všem, kteří  poskytli  pomoc.
Jsem rád, že si někteří spoluobčané ponechávají
platbu za komunální odpad pro obecní úřad jako
vánoční překvapení, ale je již po splatnosti, tudíž
by měli zaplatit co nejdříve. Děkuji všem, kteří tak
bez emocí učiní.
Vánoce se blíží a abychom si jejich atmosféru při-
pomínali intenzivněji, budou na vytipované slou-
py  s veřejným osvětlením umístěny svítící siluety
vánočních stromků. Výzdoba je zapůjčena a bude
každý rok jiná. S ohledem na vysokou pořizovací
cenu nabídla výrobní firma tuto inovaci služeb a
sadu deseti kusů půjčují. Doufám, že výzdoba zp-
říjemní vánoční atmosféru v obci. Mějte se hezky!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Nový jízdní řád: Pár spojů přibyde
NA TRATI PRAHA - BEROUN JSOU ZMĚNY MINIMÁLNÍ, NA TRATI ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE ŽÁDNÉ

Jízdu parního vlaku na trati Zadní Třebaň - Lo-
chovice sice v novém jízdním řádu nenajdete, ale
přesto se uskuteční. Naše noviny historický vláček
vypraví v sobotu 26. dubna. Foto ARCHIV
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Mávání naběračkou znamená: Oběd!
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 26)

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 autorka podnikla v Guate-
male výstup na 3 800 metrů vyso-
kou sopku Santa Marta.           (NN)

Po dalších výletech se vydáváme k
Lago de Atitlan, jezeru vzniklému
zhroucením vrcholu obrovské sopky.
Zde v půvabném prostředí  kopců a
vody (hluboké až 320 metrů) absol-
vujeme pětidenní kurz španělštiny.
Obyvatelé tu jsou pohostinní, milí a
ženy i dívky oblečené do svých ty-

pických kostýmů velice půvabné.
Kromě španělštiny slyšíme i mayské
dialekty, což nás uvádí do pozice
leckdy nepříjemné. 
Po několika hodinách užitečných
lekcí se o poznání sebevědomější
odebíráme do Antiguy, jednoho z
nejkrásnějších a nejstarších měst
střední Ameriky. V roce 1773 bylo
zasaženo katastrofálním zemětřese-
ním. Následně ovšem bylo zrekonst-
ruováno a nyní je oblíbenou destina-
cí jak pro svou španělskou architek-
turu, tak pro bohémskou atmosféru.
Odtud odcházíme na nezapomenu-
telný výlet, možná jeden z nejpůso-
bivějších za celé naše putování, a to

na aktivní sopku Pacaya s vrcholem
ve výšce 2500 metrů nad mořem. Ta
je poprvé po několika měsících zpří-
stupněna turistům - ještě čtrnáct dní
před naším příchodem jsou exploze
kamení a lávy natolik silné, že vý-
stup na ní není povolen ani pro zku-
šené průvodce. 

Úchvatný pohled na lávu
Ve výšce 2500 metrů se nám naský-
tá úchvatný pohled na vyvěrající lá-
vu společně s lávovou řekou tekoucí
pár set metrů do údolí. Naproti se ty-
čí dva další aktivní velikány El Fue-
go a El Agua. Máme možnost přiblí-
žit se spalující hmotě na čtyři metry,
což je na podrážky našich nově za-
koupených »čín« velký požadavek...

Zažíváme naprostou euforii. Být
svědky něčeho takového se nám ani
nezdálo. A i když je Pacaya tak tro-
šku turistickou atrakcí, jsme z ní na-
prosto unešení. Po pár výbuších a
bublající lávě, jež vyvěrá v podobě
obrovské krtčí hromady kousek od
nás, se koláč žhavé hmoty vymrští a
jen o kousek mine francouzského
spoluúčastníka expedice. To už
všichni pomalu couváme a měníme
pozice, načež  křehká vrstva ztuhlé
lávy se pod našimi chodidly propadá
a my jsme voláni zpět k  průvodcům.
Je čas na návrat do Antiguy...
Neradi opouštíme příjemné město
plné studentů, jež si zamilujeme, ale
míříme do Hondurasu, splnit si další
velký sen. Daniela ROHLÍČKOVÁ 

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Podbrdsko - Přes rok už otiskuje-
me volný seriál, v němž vás sezna-
mujeme s »trampskou latinou«. V
dnešním pokračování vám nabízí-
me druhé čtení o (nejen) skautské
signalizaci a šifrování.               (NN)

Minule jsem se zmiňoval o Morseo-
vě abecedě a signalizaci a zprávách,
které se mohou právě morseovkou
vysílat. 
Signalizace není ale zapomenuta ani
v dnešní době, kdy už je  dávno sa-
mozřejmostí radiové spojení a s mo-
bilním telefonem umějí hotové divy
málem i předškolní děti. Dokonce
mně nedávno prozradil jeden námoř-
ník, který dříve, než pan Kožený na-
še loďstvo výhodně zašmelil, na jed-
né československé lodi sloužil, že
jsou-li na moři dvě plavidla na  do-
hled dalekohledem, je rychlejší do-
rozumění světelnými signály, než
vzájemné chytání rádiostanicemi. 
Námořníci však dosud používají se-
maforovou abecedu se dvěma pra-
porky nebo tradiční vlajkový kodex.
U semaforu je třeba u prvních deseti
znaků vysílat předem signál, zda se
jedná o písmena nebo o číslice. 
Některé vlajky nebo jejich sestavy
mají význam celé zprávy, který je

univerzálně platný pro všechny jazy-
ky – například „Vezměte mne do
vleku!“, „Vzpoura na palubě“ nebo -

což je obzvláště atraktivní - „Došel
nám rum!“ Ostatně, táborníci znají z
praxe, že zamává-li na mezinárod-

ním táboře kuchař v poledne nabě-
račkou, má to pro všechny význam
jednoznačný.           Vladimír ROGL

Signály se reflektorem na moři vysílají i v současnosti.                 Kresby Jiří PETRÁČEK

Na vrcholu sopky jsme zažili naprostou euforii…
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 4)

Praktikovat doma klasickou aku-
punkturu, jak jsem ji popsal v minu-
lém čísle NN 23/2007, je  pro běžné-
ho člověka nereálné. Ale existují ná-
hrady. Akupunkturu sice zcela nena-
hradí, ale určitě pomohou. Napří-
klad akupresura, kdy místo vpichu
pouze tlačíme na zvolený bod. Ref-
lexní terapie je svým způsobem také
akupresurou.
V posledních letech se objevila me-
toda zvaná Su-Jok korejského lékaře
Park Jae Woo. Podle něho se celé tě-
lo promítá do dlaní rukou i nohou.
Stačí najít správný bod, přilepit na
něj živé semínko a už se léčíte. Mohu
potvrdit z vlastní zkušenosti, že Su-
Jok pomáhá. Leze na vás rýma? Up-
rostřed bříšek palců se promítá bod
nosu, a ten bývá v takové situaci bo-
lestivý. Stačí na něj přiložit semínko
zeleného munga klíčkem na kůži a
rýma přestane »lézt«. Upozorňuji
předem, že je nutno metodě alespoň
trochu věřit, a že opravdu rozjetou

rýmu ani Su-Jok nezastaví. Ale urči-
tě zmírní potíže  a zrychlí uzdravení.
Cítíte se unaveni? Zdrojem energie
jsou podle východní medicíny ledvi-
ny, promítající se na hřbety rukou.
Přiložte tedy červené fazole, připo-
mínající ledviny, a energie je zpět.
Fazole pak vypadají jako vrásčitá
tvář. Pro zájemce mohu doporučit
knihu zakladatele metody: »Su-Jok,
první pomoc na ruce« profesora
Park Jae Woo, případně stránky
www.sujok-biljakova.cz.
Paradoxem je, že nejvíce lidé věří
bylinám (podle světové zdravotnické
organizace je fytoterapie na třetím
místě), a přesto je opomíjejí. Nemá
smysl zde vypisovat jednotlivé byli-
ny a recepty, spíše bych doporučil
procházku po louce. Na co se podí-
váte, to léčí. Jitrocel, pampeliška,
mateřídouška, kokoška pastuší to-
bolka... A až stanete před »obyčej-
nou« kopřivou, pokloňte se, potkali
jste královnu bylin.     Josef KOZÁK

Od únavy pomohou fazole
LEZE NA VÁS RÝMA? PŘILOŽTE SEMÍNKO A UŽ SE LÉČÍTE
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Řevnice míří do krajského přeboru
FOTBALISTÉ ZADNOTŘEBAŇSKÉHO OSTROVANU SE PO PODZIMU DRŽÍ V KLIDNÉM STŘEDU TABULKY
Řevnice, Zadní Třebaň - To byla
jízda! Řevnické fotbalové A–muž-
stvo vévodí po podzimu tabulce I.
A třídy skupiny A krajské soutěže
s 38 body ( 12 výher, dvě remízy a
pouze jedna porážka, skóre 37:15)
a je na nejlepší cestě postoupit do
krajského přeboru. To by byl fan-
tastický úspěch. 
Řevničtí do sezony sice vstupovali s
velkými ambicemi, ale takový začá-
tek nečekal snad nikdo. Série výher
je posadila do čela, z kterého je, přes
malé zaváhání uprostřed sezony, nik-
do nesesadil. Ba co víc, řevnické
mužstvo okupuje první místo se sed-
mibodovým náskokem, přičemž do
vyšší soutěže postupují dokonce dva
týmy. Muselo by dojít k totálnímu a
nepochopitelnému kolapsu, aby řev-
ničtí borci propásli tak obrovskou
šanci probojovat se do přeboru.

Jeden ze svých nejlepších podzimů
má za sebou i řevnické B-mužstvo.
Získalo neuvěřitelných 25 bodů
(osm vítězství, 1 remíza a čtyři po-
rážky, skóre 43:23) a patří mu páté
místo IV. třídy okresní soutěže Pra-
ha-západ. Vzhledem k malým bodo-
vým odstupům není vůbec vylouče-
no, že řevničtí borci zaútočí na vyšší
příčky. Určitě na to mají. Střeleckou
hvězdou týmu je mladý Jiří Pitauer,
který rozvlnil síť soupeřovy branky
celkem sedmkrát. Dařilo se i Vyter-
novi, který si připsal pět zásahů,
čtyřikrát se radoval zkušený Sklenář.

Přesně uprostřed
Přesně uprostřed tabulky, na 7. místě
(18 bodů, 5 vítězství a porážek, 3 re-
mízy, skóre 30:25), se umístili fotba-
listé A-mužstva zadnotřebaňského
Ostrovanu po podzimní části okres-
ního přeboru. Nelze to považovat za
bůhvíjaký úspěch, ale vzhledem k
problémům, se kterými se třebaňští
fotbalisté potýkali, by nebyla kritika
na místě. Týmu totiž chyběl bývalý
král okresních střelců Karel Bacílek,
který kvůli pracovním a rodinným

důvodům odehrál pouhé dva zápasy,
a to se na výkonu i produktivitě muž-
stva muselo podepsat. Stejně jako
několikazápasová absence další opo-
ry, Jana Prušinovského, který natáčel
svůj celovečerní debut. 
Na začátku to s Ostrovanem nevypa-
dalo vůbec dobře a několik kol oku-
poval dolní příčky tabulky. Pak se je-
ho výkon přece jen zvedl a nebýt
zbytečných domácích ztrát, mohl
pomýšlet i na lepší umístění. Je ale
pravděpodobné, že třetí místo z loň-
ského roku »Ostrované« neobhájí. 
Nejlépe to na podzim střílelo Miros-
lavu Görögovi, který konto soupeře
zatížil šesti brankami. Potěšil i mla-
dý Jakub Moravec, jenž se trefil čty-

řikrát, stejně jako Prušinovský. Tři
branky dali Hruška, Osoba a Šťastný.
Bohužel až předposlední je po pod-
zimu zadnotřebaňské B–mužstvo,
které čeká, jako tradičně, boj o zách-
ranu ve III. třídě okresní soutěže Be-
roun. Mužstvo zbytečně ztrácelo v
domácích zápasech (o tom jasně ho-
voří tabulka pravdy: -12 bodů) a
venku nedokázalo naplno bodovat
ani v těch zápasech, kdy sahalo do-
konce po třech bodech. Nakonec tým
získal bodů jen devět (3 vítězství, 10
porážek, skóre 15:30) a bude nutné
na jaře zabrat, aby nedošlo k nejhor-
šímu. Nejlepším střelcem byl Cie-
ciura, jenž často vypomáhal z A–tý-
mu, s pěti brankami. Jiří PETŘÍŠ

Řevnice - Kadetky TJ Sokol Řev-
nice vstoupily s velkým odhodlá-
ním do krajského přeboru ve vo-
lejbalu. V září,  říjnu a listopadu
sehrály 10 zápasů a po pěti kolech
se usadily na průběžném 2. místě
v tabulce. 
Výkony kadetek se postupně zlepšo-
valy. Vyhrály jednoznačně osm zá-
pasů -  porazily  družstva  Komárova
2x, Mělníka 2x, Kolína, Roztok,
Kralup i Nového  Strašecího.
Velkou bitvu svedly s družstvem
Kladna a nakonec zvítězily 3:2. Za-
tím podlehly  pouze družstvu Sokola
Tuchlovice. V pětisetovém boji se
vítězství střídavě klonilo na jednu i

druhou stranu. Naše volejbalistky
prohrály těsně v teabreaku  2:3.
Řevnická děvčata ještě čeká osm zá-
pasů. Věříme, že se jim i nadále bu-
de dařit.      Bohumila DRVOTOVÁ

Tabulka:
1. VK Tuchlovice 
2. TJ Sokol Řevnice
3. VK Kladno
4. TJ EMĚ Mělník
5. VK Karbo Benátky nad Jizerou
6. TJ Sokol Komárov
7. TJ Agro Kolín
8. TJ Kaučuk Kralupy n. Vltavou B
9. TJ Sokol Nové Strašecí
10. TJ Sokol Roztoky

CVIČÍ I DOVÁDĚJÍ.  Cvičení pro předškoláky funguje od října ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani. Maminky s dětmi sem mohou přijít každé pon-
dělí v 17 hodin. Cvičitelka Míša Pavelková pracuje s dětmi zábavnou for-
mou, aby je to bavilo, pouští hudbu, zpívá písničky a učí caparty různé
říkanky. Během hodiny se tak děti hýbají a zároveň si hrají. Zájem o cvičení
je stále větší, naposledy se v kulturáku sešlo dokonce sedmnáct místních
prcků. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Kadetky se perou o titul
ŘEVNICKÉ VOLEJBALISTKY JSOU ZATÍM DRUHÉ

Cestovatelé budou
vyprávět o Peru
Dobřichovice -  Ze svých cest po Pe-
ru, a to na kole i pěšky, se budou
»zpovídat« zadnotřebaňští manželé
Květa a Jan Mojžíšovi. Osobité vy-
právění doplněné promítáním autor-
ských fotografií připravili cestovate-
lé na čtvrtek 13. prosince v sále Dr.
Fürsta v Dobřichovicích od 20.00
hodin. 
„Celkem nás s přáteli bylo na trase
sedm. Jeli jsme po Peru na kolech
dva okruhy,“ přibližuje Květa Moj-
žíšová zatím poslední z cest, kterou s
manželem uskutečnili na přelomu
loňského srpna a září. 
„Je to úžasná země, ale s děsivým
rozdílem mezi vesnicí a městem. Za-
tímco vesnice jsou na úrovni 14. sto-
letí, města už mají ducha toho dva-
cátého,“ míní Květa Mojžíšová, spo-
luautorka v pořadí už čtvrté »rodin-
né«  knihy z cest. „Poslední tři kníž-
ky - z Aljašky, Tibetu a Peru - budou
na akci ke koupi. Stejně jako některé
fotografie,“ dodává polovina man-
želského cestovatelského dua.    (šm)

S Trubínem borci zadnotřebaňského Ostrovanu na domácím hřišti remizovali 1:1. Foto NN L. PALIČKOVÁ


