
Vrchol adventu: »Rybovka« na hradě
VÁNOČNÍ PROGRAM, JARMARKY ČI SETKÁNÍ OBYVATEL, PŘIPRAVILA VĚTŠINA OBCÍ

Vánoční trhy se o uplynulém víkendu
konaly hned na několika místech v

dolním Poberouní. V sobotu 15. 12.
dopoledne byly k dostání vánoční
dárky a zboží na náměstí v Řevni-
cích, stejně jako v Mníšku pod Brdy.
Tradičně se tam uskutečnil i knoflí-
kový trh. K vidění byl živý betlém,
zpívaly se koledy. Odpoledne mohli
návštěvníci v zámku navštívit vánoč-
ní výstavu, na které jsou vystaveny
jesličky ze šustí, dříví i šišek. Po
vystoupení flétnového souboru
Cenerentola se konaly noční prohlíd-
ky zámku. 
V neděli se uskutečnily adventní trhy
v dobřichovickém zámku. 
Na berounském Husově náměstí
vánoční trhy pokračují až do 23. pro-
since. V sobotu je můžete navštívit
od 7 do 14.00, v neděli od 9 do 14.00,
ostatní dny od 10 do 17.00 hodin. 
Předvánoční posezení se v sobotu 15.
12. konalo v Zadní Třebani. 
Dalšími vystoupeními uplynulou so-
botu i neděli pokračoval Karlštejnský
advent, který se letos koná vůbec po-
prvé. Diváky potěšily děti z liteňské
školy F. J. Řezáče, divadelní společ-

nost Křoví z Líšnice, valašský folk-
lorní soubor Vonička či domácí
country kapela Kapičky.
Program vyvrcholí den před Štědrým
večerem živým provedením České
mše vánoční Jana Jakuba Ryby Hej
mistře! v Rytířské síni hradu Karlš-
tejna. V neděli 23. prosince ji od
16.00 uvedou umělci z Černošic a
okolí. Stejný den pořádá slavnostní
koncert i řevnická lidová muzika No-
tičky. Děti zahrají od 17.00 v řevnic-
kém kostele. (Adventní i vánoční čtení
viz strany 2, 3, 4 a 9) Pavla ŠVÉDOVÁ

Miloslav FRÝDL

18. prosince 2007 - 26 (458) 6 Kč

Na Karlštejně chystají
vánoční veselku
Karlštejn – Přesně na Štědrý den
se na hradě Karlštejně uskuteční
svatba. Bude poslední v letošním
roce.
„Ještě nikdy jsme tu svatbu o Váno-
cích neměli, bude to poprvé,“ uved-
la karlštejnská matrikářka Eva Cub-
rová. Podle ní počet sňatků uzavře-
ných v Karlštejně letos vzrostl - i se
štědrovečerní veselkou tu budou mít
185 svateb, tedy asi o tři desítky
více než loni. Největší nápor Karlš-
tejn zažil 7. 7. 2007. „Zájem byl ob-
rovský. Naposledy si něco takového
pamatuji, když bylo datum 9. 9.
1999,“ uvedla Cubrová s tím, že se
oddávalo celý den. První svatba za-
čala v devět ráno, poslední byla na
řadě v sedm večer. Svatby se neko-
naly jen na hradě, ale i v kostele a
hotelu Mlýn. (pš)

KLÍČEK NA »STAROMÁKU«. Dět-
ský folklorní soubor Klíček z Řevnic
má za sebou sérii předvánočních vy-
stoupení. Děti z Klíčku tančily v up-
lynulých čtrnácti dnech dvakrát na
karlštejnském adventu, na řevnických
trzích, předvedly se také na pražském
Staroměstském náměstí. Dnes budou
ještě vystupovat na školní akademii v
řevnickém kině. „Letos jsme nacviči-
li tance o čertech a nové pásmo Fan-
frnoch. Měli jsme málo času, takže to
bylo náročné,“ řekla vedoucí soubo-
ru Ludmila Chroustová. Přesto se
dětem vystoupení povedla. Zvláště v
Praze, kde k tanci hrál soubor Mod-
řenec, sklidili tanečníci velký potlesk
od několika desítek diváků.         (lup)

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Hlásnotřebaňanka vyhrála posezení s Gottem
Hlásná Třebaň - Vánoční posezení s Karlem Gottem čeká obyvatelku
Hlásné Třebaně Hanu Kornalskou. Vyhrála ho v bulvárním deníku
Blesk.
Kornalská prostřednictím Blesku položila zpěvákovi otázku a byla vylosová-
na, aby si odpověď vyslechla osobně. „Nejsem žádná fanynka. Gotta znám
od jeho osmnácti let, kdy jsem chodila tančit v Praze do kavárny Vltava. Kdo
tehdy tancoval a poslouchal muziku, nemohl ho v metropoli minout. Pro mě
to není mistr, ale zpěvák Karel Gott,“ říká Hana Kornalská, která z vítězství
radostí sice neskáče, ale odpověď na svůj dotaz od české hudební stálice ráda
uslyší. „Vlastně ani jeho písničky dnes moc neposlouchám, maximálně kole-
dy a vážný repertoir. Ale ani ty doma nemám. Pop mě neoslovuje, mám ráda
vážnou hudbu a hlavně opery,“ dodává. Na posezení, které se koná 19. pro-
since v pražské restauraci Brasileiro ale půjde. „Uvidím, třeba mě to mile
překvapí,“ dodává výherkyně. (šm)   

Dárek v NN:

hra i kalendář

Poberouní - V »zajetí Vánoc« tráví poslední dny roku celé Poberouní i
Podbrdsko. Ve většině obcí se konají adventní trhy, slavnostní setkání
obyvatel či kulturní akce. Vrcholem adventu v kraji bude Česká mše
vánoční živě provedená 23. prosince přímo na hradě Karlštejně.
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Zadní Třebaň - Za pár dnů nasta-
ne Štědrý den, snad nejvíc očeká-
vaný svátek všech dětí. V zadnot-
řebaňské málotřídce si školáci
předvánoční čas zpříjemňují třeba
zpíváním koled a také výrobou
různých vánočních ozdob. 
Děti jezdí za tvořením nejčastěji do
berounského Domečku. Nedávno
tam vyráběly vánoční svíčky nebo
pekly perníčky, minulý týden přivez-
ly rodičům barevné patchworkové
koule. 
„Dalo to práci, ale paní učitelky nám
pomáhaly, takže jsme si všichni jed-
nu kouli udělali,“ řekla druhačka
Maruška Paličková. Červenozelené
koule se stuhami se všem velmi vy-
dařily a děti na ně také byly jakse-
patří hrdé.
Kromě výtvorů si školáci přivezli i
zážitky z Muzea Českého krasu, kde
si prohlédli výstavu Od Barbory po
Masopust. Tamní průvodce jim vy-
právěl o všelijakých adventních zvy-
cích a pověrách, k vidění tu byly bet-
lémy, stejně jako svátečně upravený
stůl. Nejvíce však děti zaujaly Luc-
ky, bílá strašidla s velkými zobáky. 

Lucie PALIČKOVÁ

V Řevnicích si můžete
pořídit smrček i borovičku
Řevnice – Prodej vánočních stromečků potrvá
na pozemku za řevnickou radnicí až do čtvrtka
20. prosince. K dostání jsou zde desítky smrčků
a borovic.
„Zájem je tak půl na půl o borovice a smrky,“ po-
tvrdil správce městských lesů Vladimír Roztočil.
Cena je podle něj stejná jako v minulých letech.
„Nesleduji jaké jsou ceny v supermarketech, my
se snažíme ceny neměnit,“ uvedl. Smrček do
výšky jednoho metru stojí sto korun, stejně velká
borovička o dvacet korun více. O půl metru vyšší
smrk stojí 140 korun, borovička 160. Dvoumet-
rový smrk vyjde zákazníky na 180 korun, borovi-
ce na rovných dvě stě. 
„Moc stromků neprodáváme, jen pět desítek bo-
rovic a stejný počet smrků. Víc jich neudáme,“
vypočetl Roztočil s tím, že stále více lidí spojí
nákup vánočního stromečku s pořizováním dárků
v supermarketech. „Stromečky, které nabízíme
my, jsou nejčastěji z prořízky, kterou bychom stej-
ně museli dělat, jsou to nadbytečné stromky,“
dodal. Podle něj se zatím zloději v lesích neobje-
vili. „Ale nechci to zakřiknout,“ řekl. Lesníci to-
tiž lesy opět hlídají. Ani policejní statistiky zatím
o zlodějích nepíší. Výjimkou se v kraji stala před
několika dny lesní školka obci Dubenec na Příb-
ramsku. Tam odtud zloděj  odnesl 170 stromků a
způsobil škodu přes padesát tisíc korun.          (pš)

Školáci sami vyráběli vánoční koule
V BEROUNSKÉM MUZEU SE DĚTEM NEJVÍCE LÍBILY LUCKY - BÍLÁ STRAŠIDLA S VELKÝMI ZOBÁKY

Poberouní, Podbrdsko - Kdo chce Vánoce, či
alespoň jejich část prožít v rozjímání, usebrá-
ní, duchovním způsobem, má mnoho příleži-
tostí. Nabídka římskokatolických mší či pobož-
ností v našem kraji je velká. »Pravá« půlnoční
mše, tj. od 24.00, se koná v Litni a v Osově.
Kdy a kde se uskuteční bohoslužby:
Řevnice: 23. 12. 9.30, 24. 12. 22.00, 25. 12. 9.30,
26. 12. 9.00, 28. 12. 18.00, 30. 12. 9.30, 31. 12.
18.00, 1. 1. 9.30, 2. 1. 18.00.,  4. 1. 18.00, 6. 1.
9.30
Dobřichovice: 23. 12. 11.00, 24. 12. 16.00 (pro
děti), 25. 12. 11.00, 27. 12. 18.00, 30. 12. 11.00,
31. 12 18.00, 1. 1. 11.00, 3. 1. 18.00, 6. 1. 11.00

Všenory: 23. 12. 8.00, 24. 12. 22.00, 25. 12. 8.00,
26. 12. 9.00, 28. 12. 18.00, 30. 12. 8.00, 31. 12.
18.00, 1. 1. 8.00, 4. 1. 18.00, 6. 1. 8.00
Karlštejn: 23. 12. 16.00, 25. 12. 16.00, 30. 12.
16.00, 1. 1. 16.00, 6. 1. 16.00
Liteň: 24. 12. 24.00, 25. 12. 15.30, 29. 12. 15.30,
1. 1. 15.30, 5. 1. 15.30
Osov: 23. 12. 10.30, 24.12. 24.00, 25. 12. 10.30,
30. 12. 10.30, 1. 1. 10.30, 6. 1. 10.30
Všeradice: 23. 12. 9.00, 24. 12. 16.00 (pro děti),
25. 12. 9.00, 26. 12. 9.00, 30. 12. 9.00, 1. 1. 9.00,
6. 1. 9.00
Mořina: 25. 12. 9.00, 29. 12. 17.00, 1. 1. 9.00, 5.
1. 17.00 Miloslav FRÝDL

Půlnoční se koná v Litni a Osově
NABÍDKA ŘÍMSKOKATOLICKÝCH POBOŽNOSTÍ JE V POBEROUNÍ VELKÁ

Světelná výzdoba k adventu nepatří
OBDOBÍ PŘED VÁNOCEMI MÁ BÝT ČASEM ZKLIDNĚNÍ, SOUSTŘEDĚNÍ, PŮSTU...

Zadnotřebaňští školáci s vánočními koulemi, které sami vyrobili. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Zlatý Oříšek dostane
Zadnotřebaňan Ruda Dyr 
Zadní Třebaň - Tak jako každoročně, i na No-
vý rok 2008 bude v televizi vyhlášen vítěz sou-
těže Zlatý oříšek. Tentokrát cenu dostane Ru-
da Dyr ze Zadní Třebaně. 
Zlatý oříšek je soutěž pro děti, které se svému ko-
níčku věnují od útlého dětství intenzivně a napl-
no, a tak velmi brzy dosahují výborných výsled-
ků. Zálibou Rudy je malování a kreslení, často
svým spolužákům také vymýšlel a hrál divadlo,
proto se do soutěže přihlásil s podobným žánrem
- vymyslel, nakreslil a natočil krátký animovaný
film. Z mnoha přihlášených se dostal do finále
mezi třicet nejlepších a zvítězil. 
Ruda Dyr napodobil Báru Kolářovou z Řevnic,
která tuto soutěž vyhrála před několika lety. Ru-
dovi blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho dal-
ších úspěchů.      Ema MALÁ

Na 2. prosince připadla letos
první neděle adventní. Druhá
byla 9. 12., třetí 16. 12. a čtvrtá
nás čeká 23. prosince. V dnešní
době je adventní čas mnohými
mylně pochopen, jeho obsah a
poslání není respektováno. To
svědčí o lidské neochotě přijí-
mat a dodržovat generacemi vy-
tvořená pravidla. 
Rok - jako kruh - je pevným a
neměnným základem všeho, »co
jen se nalézá ve stvoření«. V
tomto kruhu života je nesčetný-
mi pokoleními utvářen řád - ně-
kdy pevnější, jindy volnější.
Kruh lze dále dělit, a také se dě-
lí, několikerým způsobem. Pro-
tože nyní budeme všichni použí-
vat termínu Velké noce čili Vá-
noce, musíme se obrátit k litur-
gickému dělení roku. Budeme se
pohybovat v liturgickém kruhu.
Během dlouhého vývoje naši
předkové vytvořili základní ob-
sahovou náplň ročního cyklu:
okruh velikonoční - Hod jarního
novoročí, okruh vánoční - Hod
zimního novoročí a liturgické
mezidobí čili Putování. Cyklus

vánoční trval v podstatě dva mě-
síce, od již zmíněné první nedě-
le adventní do Hromnic (2. 2).
Má tři základní části: přípravu -
ADVENT, VÁNOCE, vlastní sla-
vnost Narození Páně od 21. pro-

since do 2. ledna a třetí část
POHODÍ od předvečera Epifa-
nie-Zjevení Páně (Klanění krá-
lů) 5. ledna až do Hromnic.
První částí vánočního okruhu je
čtyři neděle trvající Advent. Ča-
sový rozsah tohoto přípravného
období je delší než vlastní jádro
slavnosti. To proto, že jakákoli
příprava (nejen vánoční),  aby
přinesla požadovaný výsledek,
musí být mnohem delší. Slovo
Advent je převzato z latinského
slova adventus a znamená pří-
chod. Rozumí se příchod Spasi-
tele. Celé období, jež má teprve
od 11. století rozsah čtyř nedělí
(jejich názvy jsou dány podle
čtyř věků: neděle železná, bron-
zová, stříbrná, zlatá) je nadějí,

očekáváním, prostoupeno. Říká
se mu i Období obnovy či Zno-
vupovolání.
Advent má být obdobím tichým,
soustředěným a také - po vzoru
Svatopostního období ve veliko-
nočním cyklu - časem postním.
Jeho liturgická barva je fialová.
Obřady (Roráty) byly konány
brzy, ještě za tmy, aby se nazna-
čilo, že lidé bez Světla bloudí.
V poslední době velmi oblíbená
světelná výzdoba měst a vesnic
by tedy v Adventě neměla být
užita. Čas světla přichází až s
narozením Páně, to je až o Veli-
ké - Štědrovečerní noci. Stejně
tak i předčasná záplava vánoční
hudby v Adventě ubírá na hod-
notě vlastní slavnosti Narození.
Ale vraťme se ještě jednou k
myšlenkám adventního času, tj.
naději, pokání a radostnému, ti-
chému očekávání. Aby se napl-
nily, musí být člověk připraven.
Musí chtít, musí vědět, musí
směřovat. To je všeobecně zák-
ladní postoj duchovního života. 

František BĚHOUNEK,
Dobřichovice

NÁZOR
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Oslavy adventu vyvrcholí na hradě
ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ V RYTÍŘSKÉ SÍNI PROVEDOU PROFESIONÁLOVÉ I AMATÉŘI Z ČERNOŠIC A OKOLÍ
Karlštejn - Oslavy adventu pokračovaly během
uplynulých dvou víkendů na Karlštejně. Vyst-
řídalo se tu několik hudebních souborů, diva-
delní společnost a také školáci z Litně. 
Přestože se Karlštejnský advent koná poprvé a
hrad je zavřený, má akce slušnou návštěvnost.
Každé sváteční odpoledne se na náměstí před Mu-
zeem betlémů schází několik desítek diváků, kteří
u rozsvíceného stromečku sledují připravený pro-
gram. A ten je opravdu bohatý. Předminulý víkend
tančil dětský folklorní soubor Klíček z Řevnic a
valašský Krušpánek, vánoční písně zahrál pražský
Modřenec a nechyběla ani poberounská skupina
Třehusk se svými známými hity. 
Uplynulou sobotu mohli příchozí slyšet Vánoční
koledování v provedení divadelní společnosti

Křoví z Líšnice i děti z liteňské školy, v neděli se
celé odpoledne střídaly v produkci valašský sou-
bor Vonička s domácí skupinou Kapičky. 
Na náměstí u lípy se rovněž prodávalo vánoční
zboží, věnce a perníčky, hospoda U Janů nabízela
horký punč či svařené víno a občerstvení. „Jsem
trošku zklamaná, myslela jsem, že tu bude víc

stánků,“ postěžovala si divačka z Řevnic. „Tak
snad příští rok. Ale program je  pěkný,“ dodala.
Karlštejnský advent vyvrcholí v neděli 23. 12.
Českou mší vánoční J. J. Ryby. Od 16.00 ji na hra-
dě provedou profesionální i amatérští umělci z
Černošic a okolí. Vstupenky si můžete rezervovat
na tel.: 257 720 847.  Lucie PALIČKOVÁ, (mif)

TANEČNÍCI Z LITNĚ. Na oslavách adventu pod hradem Karlštejnem vystoupili také žáci liteňské ško-
ly. Některé jejich taneční kreace byly velmi originální. Foto NN M. FRÝDL

Pétépáci se holili v polévce...
O Vánocích se říká, že jsou to svátky klidu, míru
a pokoje. Klášter v překrásné podbrdské krajině
u osady Svatá Dobrotivá by však mohl hovořit o
tom, že právě na místě posvěceném se Vánoce
staly časem potupy a pohrdání lidskými právy. V
padesátých letech zde sídlil 52. pomocný technic-
ký prapor. Za ostnatým drátem tu bylo několik
stovek »černých baronů«. Komunisté zde umístili
občany »třetí kategorie« k otrocké práci. Veteráni
tohoto koncentračního tábora vzpomínají na Vá-
noce roku 1949, jež je zastihly v polorozpadlých
barácích z dob německé okupace. Ponižování lid-
ské důstojnosti tupými a polovzdělanými oficíry,
jejichž jedinou kvalifikací byla oddanost straně,
snášeli s velkým sebezapřením a překonávali jen
díky kamarádství. Tehdy právě o Vánocích zamrz-
la voda a protože voják (byť pétépák) musel být
jako ze škatulky, myli se a holili v polévce. Okolí
Svaté Dobrotivé zůstává dál krásné, ale pro pří-
slušníky PTP je místem ukradeného mládí!

Vladimír ROGL, Stehelčeves

V Kingstonu jsem viděl Hradčany a byl naměkko
ZNÁMÝ CESTOVATEL A SPISOVATEL MILOSLAV STINGL VZPOMÍNÁ NA EXOTICKÉ OSLAVY VÁNOC A SILVESTRA

Známý cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl,
který svého času bydlel v Černošicích a o jehož
cestování jsme v Našich novinách už psali,
mnohokrát na cestách slavil  Vánoce i  příchod
Nového  roku na  opačném konci  světa,  v  kra-
jinách  pro  Evropana  více než  exotických.
Zatímco Vánoce  i Nový  rok jsou  u nás  vázány
na  křesťanskou tradici, u skupin, ke kterým Stingl
často směřuje - u Indiánů či  Papuánců, jsou svát-
ky určeny určitými astronomickými fakty jako
zimní nebo jarní slunovrat. Období, které my po-
važujeme za Vánoce, nehrálo u  nich takovou  roli
jako věci, které se dají vyčíst z nebe a které se
stále opakují. Vánoce se pro tyto exotické kmeny
staly důležité teprve s příchodem misionářů.
Nejsou tyto národy o něco krásného ochuzeny?
K našim Vánocům, času radosti, bych přirovnal na
Havaji pradávný svátek Makahiki k oslavě boha
plodnosti Lona. Dodnes, přestože se všude kolem
zvedají věže  křesťanských kostelů, jej místní oby-
vatelé radostně slaví nepřetržitě čtyři měsíce od
listopadu do března. Celé toto období se na Havaji
lidé veselí, zpívají, hodují, milují se a oddávají
hrám. Nevím, k čemu toto slastné a šťastné sto-
dvacetidenní období radosti přirovnat. Je neopa-
kovatelnou a nenapodobitelnou havajskou férií ra-
dosti. Je to prostě MAKAHIKI!
A obdoba našich křesťanských Vánoc?
Zajímavé bylo, když  jsem trávil Vánoce na  misij-
ní stanici. První křesťané, kteří přišli  na  Panenské
ostrovy v Karibském moři, byli misionáři tak
zvané Moravské církve. Moravští bratři  odvozují
svůj původ od  Českých bratrů, kteří po Bílé hoře
odešli do exilu. Pro tyto »exotické« moravské bra-
try jsou pojmy jako Komenský nebo Růžový pa-
louček základními  prvky jejich víry a tamní věří-
cí, byť černí jako bota, mají hluboký vztah k  čes-
ké a moravské  zemi. Mají i Betlém  s černým  Je-
žíškem a černou Panenkou Marií. Strojí si umělé

stromky a pro bohaté přivážejí z Kanady jedle.
Vzpomenete si na nějakou vánoční příhodu?
Jednou  jsem  na  Štědrý den odlétal  z  Meridy na
poloostrovu Yukatan.  Mexiko  je katolická  země
a na letišti panovala štědrovečerní pohoda.  Letad-
lo mělo takové latinskoamerické zpoždění. Zauja-

la mne paní, která  tam  seděla a strašně se chech-
tala, což se k té slavnostní náladě příliš nehodilo.
Netušil jsem, že se baví nad knihou Voskovce a
Wericha. Byla to česká emigrantka žijící  v USA,
která  letěla  na ostrov  Cozumel  trávit dovolenou.
Bylo sympatické, že o Štědrém dnu na  mexickém
letišti čte emigrantka z Čech českou knihu a při-
plete se k tomu i český spisovatel.
A jaké  jste zažil silvestry?
Nový rok  odpovídá křesťanskému kalendáři i  tra-
dici. Pokud jsem byl u vysloveně exotických kme-
nů, tak jsem o Vánocích ani o Novém roce nevě-
děl. Když to neslavili oni, neslavil jsem ani já, ne-
bo jsem slavil s  nimi jejich Makahiki. Velké zážit-
ky  mám z Manaosu v Amazónii, kde se bouřlivá
silvestrovská noc podobá karnevalu v Riu. Ulice
plné temperamentních tanečníků  a tanečnic, které
více odhalovaly než zakrývaly. Mulatky, míšenky
černochů s indiány jsou nejkrásnější ženský na
světě,  krásnější než  polynézanky. Ještě  zajíma-
vější silvestr jsem prožil na Jamaice, která je zemí
rumu, vyhlášených tanečníků a rege-muziky. Do
hlavního města Kingstonu jsem přiletěl pozdě ve-
čer. Všichni byli rumem velmi povzbuzeni a roz-
jařeni, až jsem se trochu toho temperamentu bál.
Všechny hotely byly obsazeny a volné  lůžko jsem
našel až v malém penzionu. Patřil staré vdově  po
anglickém důstojníkovi, který tam před lety slou-
žil. Všichni hosté byli v ulicích, takže majitelka
mne  pozvala na anglický punč. U  nás je tradice,
že o půlnoci se v televizi  zahraje hymna a objeví
státní vlajka. U nich se stalo to samé a první minu-
tu nového roku běžel sestřih toho, co se  minulý
rok  v celém  světě událo.  A protože byl 1. leden
1969, velká část  sestřihu byla  věnována událos-
tem z Československa. Nejdříve ukázali  Hrad-
čany a pohled na Prahu. Teprve potom ruské
tanky, Dubčeka a Kriegla. Musím  přiznat, že
jsem byl naměkko. Vladimír ROGL

Známý cestovatel Miloslav Stingl, svého času
obyvatel Černošic. Foto ARCHIV



Naše noviny 25/07 KULTURA, Strana 4   

Mikuláš naděloval, caparti brečeli!
SVATÝ MUŽ S DOPROVODEM OBDAROVAL DĚTI V HLÁSNÉ TŘEBANI, ZADNÍ TŘEBANI I ŘEVNICÍCH

Hlásná Třebaň, Poberouní - Sedm-
desát dětí si přišlo ve středu 4. pro-
since pro mikulášskou nadílku do
sokolovny v Hlásné Třebani. Nadě-
lovalo se i v dalších poberoun-
ských obcích.
Pořádně veselo bylo v hlásnotřebaň-
ské sokolovně. „Nejvíc pochopitelně

brečeli ti malí, ale Mikuláš a tři čerti
zaskočili i větší děti. Mezi všemi  byl
nepřekonatelný křik čtyřletého karlš-
tejnského klučiny Viktora Vokáče,“
popisuje Iva Lagová, která vystupo-
vala v roli hodného anděla. Se sva-
tým otcem obdarovávala děti slad-
kostmi i ovocem. V nadílkovém ko-

šíku nechyběl ani adventní kalendář.
„Už mě ti čerti štvou,“ konstatovala
při odchodu pětiletá Nikola Žatec-
ká. Méně rozčílená byla starší Anič-
ka Krejčí, které zase ukápla slza. „To
bylo dojetím!“ vysvětlila
Podle organizátorů akce, kterým
jsou Sokolové, bylo letos na Miku-

lášské, kde se předváděly i sportovní
skladby, dětí méně než jindy. „Na
nadílce se podílela finančně radnice,
na výzdobě hlavně Lenka Snopková
a s přípravou sálu pomohli i volejba-
listé,“ dodala sokolka Lagová.
Tradiční mikulášskou nadílku spoje-
nou s koncertem pořádala v řevnic-
kém kině dětská muzika Notičky. Po
Zadní Třebani chodil v převleku Mi-
kuláše člen zdejšího zastupitelstva
Jaroslav Matoušek, v masce čerta
mu sekundoval další »radní« Jiří Ná-
dvorník.  Michaela ŠMERGLOVÁ,

Miloslav FRÝDL

SPOLEČNĚ. Mikulášská družina společně s obdarovnými zadnotřebaňskými dětmi. Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V prosinci kino Liteň nehraje.

KINO ŘEVNICE
21. 12. 20.00 GYMPL
22. 12. 16.00 Dětské předvánoční odpoled-
ne plné her + film RATATOUILLE

KINO MÍR BEROUN
20. - 23. 12. 18.30 POSLEDNÍ LEGIE
25. - 26. 12. 18.30 HVĚZDNÝ PRACH
27. 12. - 28. 12. 18.30 BREAKOUT
29. 12. - 30. 12. 18.30 INVAZE
2.- 3. 1. 20.00 (St 17.30 a 20.00) VÁCLAV
3.- 9. 1. 17.30 (Po+St 18.30) BEOWULF
4. 1. - 6. 1. 20.00 KRÁLOVNA ALŽ-
BĚTA: ZLATÝ VĚK
7. 1. 13.45 POTKAN
8. 1. 20.00 NEZNÁMÁ

CLUB KINO ČERNOŠICE
18. 12. 20.00 KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ 
24. 12. Kino je otevřeno celý Štědrý
večer i noc pro zbloudilé duše...

Tipy NN
* Pražští pěvci se sbormistrem Sta-
nislavem Mistrem a varhaníkem Ja-
roslavem Šarounem se představí  22.
12. v dobřichovickém kostele sv. Ju-
dy Tadeáše. Od 17.00 bude znít vá-
noční muzika A. Michny, vánoční
Kantáta a koledy. (pš)
* Ježíškovskou taneční párty mů-
žete 22. 12. navštívit v Club kině
Černošice. Od 20.00 vyhrávají DJ.
Bunda a Vóďa. Vstupné 50 Kč. (mif)
* Pohádky O líné Blaženě a Čertův
švagr zahraje 23. 12. loutkové divad-
lo Kotrmelec od 15.00 v sále řevnic-
kého Zámečku. (pš)
* Vánoční koncert pořádá dětská
lidová muzika Notičky 23. 12. od
17.00 v kostele sv. Mauricia v Řev-
nicích. Výtěžek bude věnován ob-
čanskému sdružení Náruč.         (mif)
* Zpívání u stromku na návsi v Hl.
Třebani se koná 23. 12. od 18.00.
Texty koled budou připraveny.  (mif)
* Vánoční koncert kvarteta Yellow
Sisters se uskuteční 23. 12. od 19.00
v Club kině Černošice. (mif)
* Koledy si můžete zazpívat 24. pro-
since od 15.00 před kostelem v Oře-
chu. (mif)
* Devatenácté štědrovečerní vy-
trubování absolvují 24. 12. muzi-
kanti kapely Třehusk. Na sváteční
obchůzku Zadní Třebaní s trumpeta-
mi vyrazí ve 20.30. (mif)
* Trubači zahrají 24. 12. ve 23.30
před půlnoční mší na náměstí F. X.
Svobody v Mníšku pod Brdy. (mif)
* Vánoční písně zahraje soubor
Schovanky 25. 12. od 16.00 v koste-
le sv. Václava v Mníšku p/B. (mif)
* Silvestrovská rocková tancovačka
se koná 31. 12. od 20.00 v černošic-
kém Club kině. Hrají Vosí hnízdo a
Legal Bengal. Taneční párty obstará
DJ. Bunda. V ceně vstupného 500
Kč je večeře a půlnoční sekt.     (mif)
* Výstava dobřichovického fotogra-
fa Jana Neuberta je v pražské galerii
S.V.U. Mánes Diamant přístupná do
6. 1. Otevřeno út - ne 12 - 18.00, za-
vřeno 25., 26., 30. 12. a 1.1.       (mif)
* Novoroční koncert bluegrassové
skupiny Nová sekce se koná 12. 1.
od 20.00 v karlštejnské restauraci U
Janů. Jako host vystoupí kapela Ka-
pičky. Vstupné 50 Kč.                 (mif)
* Vánoce pro malé i velké. Výstava
s tímto názvem z díla obyvatelky
Černošic, malířky a ilustrátorky Ma-
rie Fischerové Kvěchové je k vidění
do 30. 1. v galerii CRUX v Brandýse
nad Labem. (mif)
* Výstava nazvaná Od Barbory k
masopustu, která seznámí návštěvní-
ky s předvánočním i vánočním ob-
dobím až po čas masopustních oslav,
potrvá v Muzeu Českého krasu v Be-
rouně do 10. 2. 2008. (pš)

Ochotníci chtějí vybudovat novou scénu
Řevnice – Divadelní klub by měl vzniknout ve sklepních prostorách řev-
nického Zámečku. Někdejší klub Wěštírna by totiž do svého nájmu
chtěli získat místní ochotníci a vytvořit zde další scénu.
„Půjde o sál velký asi padesát metrů čtverečných, kde bychom zkoušeli, hrá-
li, měli bychom zde i fundus, který se přestěhuje z druhého patra. Tím uvol-
níme další třídu lidušce,“ uvedla principálka souboru Alice Čermáková. Po-
dle ní tak v Řevnicích vznikne další malá společenská místnost, která bude
vhodná pro menší představení, etudy a koncerty. K dispozici by zde měl být
i bar. Původně o sklep měla zájem dětská lidová muzika Notičky. Podle Čer-
mákové byl ale problém v tom, že by zde zkoušelo asi třicet dětí a hygienik
požadoval vybudování klimatizace. „To by stálo asi 350 tisíc,“ uvedla.
Místnosti ale čeká ještě rekonstrukce. „Je to pěkný prostor,  zaklenutý, cihly
obnažené, takže se jen vyspárují, předělaná elektrika. Bude nutné zcela vy-
měnit schodiště,“ upřesnila s tím, že to si ochotníci zaplatí sami. „Počítám,
že kapacita bude něco kolem padesáti míst,“ dodala Čermáková. Věří, že
klub zprovozní příští rok v březnu a že město ochotníkům »přiklepne« skle-
pení alespoň na dvacet let. 
Podle starosty města Miroslava Cvancigera ale zatím oficiálně o pronájmu
prostor ochotníkům nikdo nerozhodl. „Ještě nám nikdo nepředložil záměr či
návrh smlouvy. Nic jsme proto zatím oficiálně neprojednávali, ale s ochot-
níky jsem o této možnosti mluvil. Až žádost na stůl dostane rada, budeme se
tím zabývat,“ dodal. (pš)

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na

XIX. POBEROUNSKÝ MASOPUST
Zadní Třebaň, sobota 2. února 2008

Program na návsi: 
10.00 – Zabijačka, hraje staropražská kapela TŘEHUSK

11.00 – Masopustní fraška, pochovávání Masopusta, vystoupení souboru NOTIČKY,
soutěž o nejlepší masopustní maškaru, soutěž o nejlepší masopustní maškaru 

zvířete, tombola, kolo štěstí…
12.30 – Průvod maškar vsí, soutěž o nejlepší masopustní pohoštění, hraje TŘEHUSK

18.00 – Posezení s hudbou ve Společenském domě

DĚTSKÝ KARNEVAL
Společenský dům Zadní Třebaň, neděle 3. února 2008 14.00
Vystoupí kejklíř Petr Theimer, hraje Třehusk, soutěž o nejlepší masku, soutěže, hry,

dětská tombola atd.



Osov - Vánoční setkání rozeznělo 
v adventním čase osovský kostel Narození
sv. Jana Křtitele zpěvem i koledami.  
Téměř dvě stě návštěvníků uvítal vánočně
vyzdobený osovský chrám. Nechyběly jes-
ličky, ani adventní věnec a kostelem zněla
nádherná hudba varhan.
"Každá ze čtyř svící adventního věnce
připomíná jednu neděli adventu a sděluje
nám, že se blíží očekávaný den narození
Ježíška," přiblížil vánoční zvyky řevnický
jáhen. Děti Základní a mateřské školy Osov

přednesly básničky i koledy. K nim se přidaly
i Kristýnka Rejsková a Simonka Hošťálková
hrou na flétny. 
Návštěvníci vánočního zpívání si mohli
vyslechnout i skvělé vystoupení žáků hudební
školy Petra Kafky. 
Než se všichni rozešli do svých domovů,
zazpívali si společně Tichou noc a pro děti
byly připraveny dárky.       Radka KOČOVÁ

Kostelem zněly koledy
S PROGRAMEM VYSTOUPILY DĚTI ZE ŠKOLY I ŠKOLKY

Naše noviny 25/2007

V chrámu Narození sv. Jana Křtitele v Osově
se zpívalo u adventního věnce.        Foto (rak)

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 25 (97)

Pøijïte oslavit Nový
rok na rozhlednu
Malý Chlumec - Turisté severních svahů
Brd pořádají první den roku  2008
Novoroční výstup turistů na Studený Vrch
spojený  s prohlídkou rozhledny. 
Rozhledna na Studeném Vrchu bude pna
Nový rok pro širokou veřejnost otevřena 
od 11.00 hodin do 15.00 hodin. 
Na místě bude připraveno drobné občerstvení.
Do batohu si na cestu přibalte trochu dobré
nálady.                                               (del)

Základní škola Osov pořádá 
ve čtvrtek 20.12. 2007 od 16.30 hodin

Vánoční besídku 
s jarmarkem

* K ODPOČINKOVÉMU POSEZENÍ 
A KONZUMACI VYDATNÝCH

KULTURNÍCH I SLADKÝCH ZÁŽITKŮ
PROVEDOU DĚTI MIMOZEMŠŤANA

TRADICEMI VÁNOC  
* ZATANČÍ VÁNOČNÍ TANEČKY  
* VYSTOUPÍ MALÍ HUDEBNÍCI 

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

Rodièe i jejich dìti si
provìøili motoriku
Osov - V osovské školce se uskutečnila
akce nazvaná grafomotorika. Účastnili se jí
předškolní i školní děti a jejich rodiče.
Mateřinku navštívila pracovnice pedagog-
icko-psychologické poradny Příbram. Ta se
oblastí grafomotoriky zabývá již několik let.
Smyslem akce bylo prověřit děti ve směru
správného úchopu tužky a úrovně jemné 
i hrubé motoriky. A také ukázat možnosti 
a styly nápravy. Velmi zajímavé bylo poznání
jak úzce je propojena grafomotorika s rozvo-
jem řeči.                                             (jik)

I Osovem prošli začátkem prosince čerti 
s Mikulášem a andělem.  Foto Marie PLECITÁ

Vi�inští oslavili advent
na ly�ích a bobech
Vižina - První adventní neděli se vižinští
vydali na jednodenní lyžařský zájezd na
šumavský Špičák. Zájezd pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Vižina.
Zájemci o bílý sport zaplnily téměř celý auto-
bus. "Po cestě jsme neměli dobré pocity,
protože pršelo a nevěděli jsme, jak to na
Špičáku bude vypadat. Nakonec jsme byli pří-
jemně překvapeni, bylo to super," řekl Martin
Kareš. 
Sníh byl horší kvality, ale netvořily se žádné
fronty na lanovce. Lyžovali jsme celý den.
Vyznavače sjezdového lyžování bolely sice
nohy, ale děti byly spokojené, stavěly
sněhuláky i bobovaly.             Jana FIALOVÁ  

Malí plavci získali
mokrá vysvìdèení
Osov- Začátkem prosince dokončily děti 
z osovské mateřinky základní výcvik 
v plavecké škole Kapka v Hořovicích.
Výcviku se účastnilo patnáct předškoláků 
i mladších dětí. Všechny děti prošly výcvikem
úspěšně a obdržely mokrá vysvědčení.
Naučily se nebát vody a zároveň být ostražití 
a nezapomínat na své bezpečí. Vyzkoušely si
splývání, potápění a také plavání z různými
pomůckami. Při každé lekci měli možnost
volné hry ve vodě, což bylo pro většinu z nich
to nejzábavnější.                                   (jik)

Vánoèní tradice si
dìti o�ivily v muzeu
Osov - Vánoce se blíží, je čas adventu a děti
z osovské školy se o něm spoustu zají-
mavých informací dověděly při exkurzi do
Muzea Českého krasu v Berouně.
Každý den vyrazila linkovým autobusem
jedna osovská třída. V Muzeu si děti za
doprovodu průvodce prohlédly výstavu od
Barbory k Masopustu. Také několik betlémů,
historických hraček a ozdobených stromečků.
"Pan průvodce byl moc hodný  a ukázal nám 
i expozici Tetínského pokladu a historický
model města Beroun. Pak jsme všichni přešli
do dílny, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny.
Jedna dostala pracovní listy, které jsme
společně doplňovali. Byla tam tajenka,
doplňovačky k pořekadlům a pranostikám.
Také jsme  si dělali kouzlo s Mikulášem, aby-
chom zjistili, jestli se nám splní naše tajná
přání," napsali o výletu žáci vyšších ročníků. 
"Pod vedením výtvarnice Miluše Šímové jsme
se střídali při výrobě figurek z vizovického
těsta," dodaly děti. Nakonec si s chutí dali
všichni svačinu a šli si zaplavat do
Berounského Aquaparku Laguna. "Zpátky
jsme jeli vlakem. Byl to prima výlet,"
potvrdili žáci.                      Jana FIALOVÁ

Pùlnoèní mše svatá 
se bude konat v kostele 

Narození sv. Jana Křtitele
v Osově 

24. prosince 2007 od 24 hodin
Knihovna nabízí nový
titul z historie obce
Osov - Pro čtenáře a zájemce o historii našich
obcí bude o letošních Vánocích 
v osovské knihovně k dispozici první část
knihy Historie obcí Osova a Osovce, jejíž
autorkou je Marie Plecitá. 
"V knize jsou soustředěny veškeré údaje, které
se mi podařilo objevit za dobu, kdy pracuji 
v Osově jako kronikářka. Jsou sestaveny
chronologicky od dávnověku do třicátých let
minulého století," upřesnila Marie Plecitá.
Kniha obsahuje údaje o kostelu, zámku, pivo-
varu, zámeckém parku, faře, vinopalně,
bývalém cukrovaru, cihelně a bažantnici.
Připojeno je i vyprávění pamětníků o někde-
jším životě v našich obcích.                   (rak)
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Tip na poslední vánoční dárek: DVD/VHS a CD

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 2. června 2007 v Karlštejně. Délka 106 minut, cena 250 Kč.

PYGMALION
DVD se záznamem premiéry hry řevnických 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 P. Říha. 
Délka 143 minut, cena 250 Kč.

***
Nosiče si můžete objednat u členů redakční rady Našich novin (viz tiráž), na tel.: 257 720 847, 724 135 824 či na mailu frydl@dobnet.cz

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2008

Naše noviny upozorňují abonenty, že s čís-
lem 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 (Zad. Třebaň, Třebaňská 96)
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Silnice v Černošicích je ze starých gum
REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE ZLEPŠUJE VLASTNOSTI VOZOVKY A ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Černošice - Po unikátní silnici se už několik
dnů jezdí mezi středočeskými obcemi Černo-
šice a Solopisky. Její povrch byl zhotoven revo-
luční technologií rubtop, která kromě jiných
materiálů využívá ojeté pneumatiky!
Rekonstrukci několikakilometrového úseku silni-
ce, která stála sedm milionů korun, platil Stře-
dočeský kraj. Proto také silnici ve čtvrtek 6. pro-
since společně s černošickým starostou Alešem
Rádlem otevřel hejtman Petr Bendl.
„Použití recyklované gumy z pneumatik při vý-
stavbě silnic je revoluční počin. Znamená zlepše-
ní vlastností vozovky a zároveň i likvidaci ekolo-
gické zátěže,“ uvedl Bendl. 
„Neustále se zvyšující dopravní zatížení silnic si
vynucuje vyvíjet a používat odolnější druhy asfal-
tových směsí s modifikovanými pojivy, schopný-
mi omezit vznik poruch a zvýšit trvanlivost vo-

zovky. Modifikační příměsí může být i drcená gu-
ma ze starých pneumatik,“ sdělil při otevření sil-
nice vedoucí Ústavu pozemních komunikací na
Fakultě stavební Vysokého učení technického v
Brně Jan Kudrna.
Gumoasfaltové vozovky mohou mít při zachování

stejné doby životnosti podstatně sníženou tloušťku
proti běžným vozovkám z asfaltového betonu.
Směsi mají vyšší odolnost vůči únavě, stárnutí,
trvalým deformacím a trhlinám. Vozovky s tímto
povrchem tak vyžadují výrazně nižší náklady na
údržbu a opravy. Miloslav FRÝDL

Byt v letovském »děcáku«
má první obyvatele
Lety –  Byt pro děti, které se i po dovršení 18
let rozhodnou zůstat v ústavní péči, je součás-
tí Dětského domova Lety. Od prosince má své
první obyvatele.
Byt v Letech, který zahrnuje čtyři jednolůžkové
ložnice, každou s vlastním sociálním zařízením, a
společný obývací pokoj s kuchyňským koutem,
užívají od prosince první dva plnoletí klienti zdej-
šího dětského domova. NN to sdělila zaměstnan-
kyně domova Blanka Strouhalová. „Obyvatelům
bytu pomáháme sledovat, jaké jsou jejich nákla-
dy na bydlení či stravu a připravujeme je tak po-
zvolna na vstup do světa dospělých,“ dodala
Pokud ústavní výchovu nezruší soud, končí dovr-
šením 18 let věku dítěte, které má uzavřenou po-
vinnou školní docházku. Klient se však může
rozhodnout v dětském domově zůstat, připravuje
– li se nepřetržitě na budoucí povolání, a to až do
26 let. Projekt DD Lety, který byl otevřen přede
dvěma roky, s touto eventualitou počítal, a proto
je součástí areálu byt pro tyto klienty. (mif)

Vozy u nádraží vykrádají zloději
Dobřichovice – Škodu devět tisíc způsobil ne-
známý zloděj, který se 30. listopadu snažil od-
cizit auto vyšší cenové kategorie parkující u
nádraží v Dobřichovicích.
Pachatel vypáčil zámek předních dveří automobi-
lu Hyundai Accent v ulici Tyršova a vnikl dovnitř.
Poškodil spínací skříňku a část elektroinstalace,
ale nic neodcizil. Majitelce z Dobřichovic způso-
bil škodu 4 tisíce korun na dveřích, stejnou částku
bude stát oprava dveří a na tisíc korun se odhadu-
je škoda na elektroinstalaci.
Další auto bylo u dobřichovického nádraží vykra-
deno 6. 12. Pachatel vloupání rozbil zadní okno
Renaultu Laguna patřícího ženě z Berouna a z
kabiny vytáhl batoh, v němž byly kraťasy, tričko,
boty aj. Žena má škodu zhruba 10.000 Kč.       (vš)

Policisté našli ukradená auta
Řevnice -  Dvě odcizená auta se v minulých
dnech podařilo nalézt policistům z obvodního
oddělení Řevnice. 
Policejní hlídka zkraje prosince nejprve objevila
odstavený zelený VW Polo s havlíčkobrodskou
registrační značkou. Z evidence se zjistilo, že po
tomto vozidle pátrají berounští policisté. 
Druhý automobil zajistili Řevničtí při silniční
kontrole. „Mezi obcemi Dobřichovice a Všenory
zastavili bílý Fiat Ducato. I v tomto případě bylo
zjištěno, že kontrolovaný vůz byl odcizen - pro
změnu v Praze,“ uvedl nadpraporčík Zdeněk
Chalupa. Obě auta se během pár hodin vrátila ke
svým majitelům. (pš) 

Novou silnici slavnostně zprovoznil hejtman Petr
Bendl (první zleva) a starosta Černošic Aleš Rádl
(první zprava). Foto NN M. FRÝDL

Řevnice – Poslední letošní veřejné zasedání
městského zastupitelstva se v Řevnicích usku-
teční 19. prosince od 19.30 v Zámečku. Na pro-
gramu je představení podnikatelského plánu
společnosti Ekos Řevnice, zvýšení poplatku za
svoz odpadu či návrh rozpočtu města. 
Nejprve přednesou zprávu o činnosti členové rady
města,  finančního výboru a kontrolního výboru.
Poté by se měli zastupitelé zabývat takzvaným
podnikatelským plánem společnosti Ekos Řevni-
ce. „Návrh spočívá v tom, aby se služby pod spo-
lečností staly samostatným subjektem, bylo by tak
průhlednější i hospodaření. Prostřednictvím firmy
bychom mohli nabízet služby i pro jiné obce a
subjekty. Jednalo by se třeba o sekání trávy, čistě-
ní ulic a další služby,“ uvedl starosta města Miro-
slav Cvanciger. Rada města doporučila zastupitel-

stvu města převod Technické správy města do
společnosti Ekos schválit. Zastupitelé se budou
zabývat i vyhláškou, která určuje výši poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Zatímco letos platili obyvatelé Řevnic
400 korun na osobu, v příštím roce by se měl po-
platek zvýšit na  470 Kč. Zdražení souvisí s chy-
staným uzavřením skládky nad městem. Kvůli
uzavření musejí Řevnice počítat i s nižším rozpo-
čtem. „V příštím roce budou nižší příjmy ze
skládkování, pak skládka skončí. Rozpočet proto
bude nižší. Neplánujeme nějakou větší investiční
akci,“ řekl Cvanciger. Návrh rozpočtu bude před-
ložen ve dvou variantách – v jednom se počítá s
tím, že Technické služby zůstanou pod městem, v
dalším s jejich převodem.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Zloděj ukradl šedesát bas piva
Řevnice – Lahvové pivo Smíchov v hodnotě 15
tisíc korun bylo odcizeno v zadním traktu pro-
dejny Nosek v Řevnicích v noci na 1. prosinec.
Zloděj v době mezi 19.15 a 6.00 prostříhal oplo-
cení u plakátovacího panelu, vnikl na pozemek a
z kovové ochranné klece na nákladové rampě od-
stranil visací zámek. Z klece si odvezl 60 bas de-
setistupňového piva Smíchov za 15 tisíc korun,
hodnota zničeného zámku je 100 Kč. Pachatel z-
atím nebyl dopaden, na místě však byly nalezeny
stopy, které byly odeslány k vyhodnocení.       (vš) 

Řevničtí si připlatí za odpady
LETOS PLATILI 400 KČ, PŘÍŠTÍ ROK TO MÁ BÝT O SEDMDESÁT KORUN VÍCE

Lupič propadl střechou chaty
Bílý Kámen - Až by se dalo říci: Pán Bůh ho po-
trestal - tak vypadá případ lupiče, který se 2. pro-
since v noci vloupal do rekreační chaty v osadě
Bílý Kámen spadající pod obec Svinaře.
Neznámý vnikl na pozemek a poté vylezl na stře-
chu chaty, kde odtrhl střešní okénko. Otvorem pak
skočil do objektu. Tady se pod ním propadl sádro-
kartonový podhled a... Poberta si zřejmě natloukl
a s nepořízenou odtáhl. Mezitím ale prohlédl i
přilehlé kůlny. Poškození dělá 3 600 Kč.          (šm)

Z našeho kraje
* Vánoční besídku a rozloučení s letošní sezonou
chystají řevničtí ochotníci. Akce se uskuteční  28.
prosince. (pš)
* Tento týden by měla začít pokládka asfaltu v
Selecké ulici v Řevnicích. NN to řekl starosta
města Miroslav Cvanciger. „Věřím, že počasí prá-
ce nenaruší a vše stihneme,“ dodal. (pš)
* Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Hlás-
né Třebaně se koná 4. ledna od 19.00 v České hos-
podě Na Růžku. Hlavním bodem programu je roz-
počet obce na rok 2008. (mif)
* Do chaty v Černošicích vnikl 4. prosince dopo-
ledne neznámý zloděj. Vyrazil vchodové dveře a
z objektu odnesl mosazný lustr, který se tvarem
podobá pampelišce. Zmíněný artefakt pochází z
minulého století, a jeho předběžná cena je stano-
vena na 70 000 korun.  (šm)
* Automobil narazil do stromu u tenisových
kurtů v Letech 12. 12. v noci. Nehoda se obešla
bez zranění. Hasiči provedli protipožární opatření
a úklid vozovky. (vš)
* Mrtvý muž byl minulou středu nalezen v kole-
jišti řevnického nádraží. Pravděpodobně ho přejel
vlak.  O případu nejsou známy žádné podrobnos-
ti, stále ho vyšetřuje policie. (lup) 
* Nehoda se stala minulý týden mezi obcemi Svi-
naře a Řevnice. Terénní vůz skončil v poli. Řidič
džípu zřejmě nezvládl řízení, vyjel ze silnice a au-
to dvakrát přetočil na střechu. „Spolujezdkyni
jsme se zlomenou rukou a otřesem mozku odvez-
li do nemocnice, řidič měl jen lehká zranění,“ řekl
šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. (lup) 
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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 501Vážení zákazníci, 

nabízíme vám široký sortiment 
potravin a průmyslového zboží. Nákup

na splátky, příjem platebních karet.

Pá 21.12.         7,00 - 19,00 
So 22.12.         7,00 - 19,00 
Ne 23.12.         7,00 - 19,00 
Po 24.12.         7,00 - 13,00 
Út 25.12.          ZAVŘENO 
St 26.12.          ZAVŘENO 
Čt 27.12.         7,00 - 19,00 

Pá 28.12.         7,00 - 19,00 
So 29.12.         7,00 - 19,00 
Ne 30.12.         7,00 - 19,00 
Po 31.12.         7,00 - 13,00 
Út  1. 1.          ZAVŘENO 
St  2. 1.         7,00 - 19,00 

Lety u Dobřichovic

Nově otevírající 
restaurace v Černošicích

přijme 

kuchaře, pizzaře, 
obsluhující personál

Tel: 777 657 903

Vánoční prodejní doba 

Krásné prožití svátků vánočních 
i úspěšný nový rok Vám přeje
Supermarket ESO a Zdeněk ŽÁČEK
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Karlštejn nezdražuje, Mníšek ano
MNÍŠECKÁ KASTELÁNKA: PŘIPRAVUJEME ZPROVOZNĚNÍ DRUHÉHO PROHLÍDKOVÉHO OKRUHU

Karlštejn, Mníšek pod Brdy – Za-
tímco na hradě Karlštejně od příš-
tího roku nezvednou vstupné, pro-
hlídka prvního okruhu mníšecké-
ho zámku bude dražší.
„Začnu věřit tomu, že mámě nějaké
sociální cítění. Už sedm let držíme

stejné vstupné. A ani příští rok ho
nebudeme zvyšovat,“ řekl karlštejn-

ský kastelán Jaromír Kubů. Nárůst
cen energií a zvýšení DPH z 5 na 9
procent se tak možní do vstupného
promítne až příští rok. 
Naopak mírně podraží návštěva mní-
šeckého zámku. „Vstupné na první
prohlídkové trase bude o deset korun
vyšší,“ potvrdila kastelánka Jana
Digrinová. Důvodem ale není podle
ní změna DPH, protože vstupné je
od daní osvobozeno, ale zvyšování
nákladů na provoz. „Příští rok navíc
otvíráme druhý prohlídkový okruh,
který bude levnější. Poskytujeme
současně slevu při návštěvě obou
prohlídkových okruhů,“ doplnila.
Okruh bude zpřístupněn od června.
Návštěvníci se zde seznámí s pokoji,
ve kterých poslední  majitelé zámku
každodenně pobývali. „Místnosti
jsou vybavené tak, aby svým obyva-
telům poskytovaly pohodlí i potřeb-
né sociální zázemí. Plnokrevnost ži-
vota naznačuje kromě ložnic pána a
paní také dětský i hostinský pokoj,“
sdělila kastelánka. Letos Mníšek na-
vštívilo 13 000 lidí, dalších pět tisíc
přišlo na kulturní akce konané na
zámku. Loni byla návštěvnost o ti-
sícovku vyšší.       Pavla ŠVÉDOVÁ

VELKÝ ÚKLID. Hrad Karlštejn je v
těchto dnech zavřený - uklízí se. Ote-
vřeno bude 23. 12., kdy zde bude od
16.00 koncertně provedena Česká
mše vánoční. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Veřejné zasedání
bude 27. prosince
Vážení spoluobčané, čtenáři NN!
Nebudu zde hodnotit to, co se v roce
2007 podařilo vybudovat a zlepšit –
to ostatně uděláte vy – spoluobčané.
Ve většině lokalit doznala naše obec
změn, někde větších někde menších.
Každopádně jsme o kus dál a sna-
hou obecního úřadu je i nadále v
tomto trendu pokračovat.
Poslední »úřednickou akcí« bude
veřejné zasedání zastupitelstva ob-
ce, které se bude konat  ve čtvrtek
27. prosince od 18.00 ve Společen-
ském domě. Pozvánka  s programem
bude včas  vyvěšena.
Nyní mi dovolte, abych  vám všem
popřál hezké prožití vánočních svát-
ků, v klidu a pohodě. Užijme si toto
období s radostí a v přátelské atmo-
sféře. Do roku 2008 přeji všem ze-
jména pevné zdraví, spokojenost, ro-
dinnou pohodu, ale i úspěchy v prá-
ci  a trochu toho štěstíčka, kterého je
také potřeba.
Mějte se moc hezky a připíjím všem
na zdraví! Lubomír SCHNEIDER,

Zadní Třebaň - Předvánoční pose-
zení se tradičně konalo uplynulou
sobotu v zadnotřebaňském Spole-
čenském domě. 
I když atmosféra nebyla úplně vá-
noční, lidé se většinou dobře bavili. 
Po zahájení a předání gratulací letoš-
ním šedesátníkům vystoupily jako
každý rok děti z místní mateřské a
základní školy, mezitím zaplněnému
sálu zahrály na flétnu koledy Maruš-
ka a Baruška Pezlovy. 
Tu pravou vánoční náladu pak přine-
sl dětský folklorní soubor Notičky z
Řevnic se svým pásmem koled a vá-
nočních zvyků. Na závěr mohli divá-
ci zhlédnout divadelní hru řevnic-
kých ochotníků Blbec k večeři. 
Den nato maminky z mateřského
spolku Broučci ozdobily vánoční st-
romeček v parčíku na zadnotřebaň-
ské návsi.         Lucie PALIČKOVÁ

Znalosti o minulosti lidského rodu se
stále posunují hlouběji do minulosti.
Dnes už je prokázáno, že dávno před
egyptskými faraóny byla na africkém
kontinentu saharská civilizace, je-
jímž dílem je například známá sfinga
- původně velký lev. Možná od této
civilizace, možná od ještě starších,
pochází učení, že celý vesmír, celé
Boží dílo, je tvořeno z 10 energií
(krátce řečeno). Podle nejnovější te-
orie, tzv. teorie superstrun, je zákla-
dem vesmíru vlnění o 10 rozměrech.
Tedy už ne částice. 
Od doby saharské civilizace se na
tváři světa vystřídalo několik velkých
společenství, zazářilo a zhaslo. Ně-
která tato společenství po sobě zane-
chala kalendáře do budoucnosti -
většinou do roku 2012. To bude po-
dle nich zlom. Vtomto roce totiž vs-
toupíme do věku Vodnáře. A Vodnář,
symbolizovaný v astrologii planetou

Uran, je změna, velká a nečekaná.
Změna k duchovnímu životu, což si
začíná uvědomovat stále více a více
lidí a hledí s nadějí k Víře, k Bohu,
který je všudypřítomný, tedy i v nás
od narození. A uvěřit - to je na kaž-
dém z nás. Náboženství je jen jednou
z cest. Rok 2007 byl rokem zkoušek.
Každý mohl k nadcházejícím změ-
nám zaujmout postoj, kdy všechno
zlé bylo zkouškou a k našemu dobru,
ač se to z lidského hlediska mohlo
jevit hodně krutě. 
Chtěl bych touto cestou a v předvá-
nočním čase popřát všem hodně Bo-
žího požehnání a Víry. Víry v něco či
někoho vyššího než je lidský rod, ať
už to nazýváme jakkoli. Bez Jeho vů-
le v tomto našem světě totiž nic ne-
může fungovat. 
Hezké Vánoce a šťastný Nový rok!

Josef KOZÁK

Rok 2007 byl rokem zkoušek
KAŽDÝ MOHL K NADCHÁZEJÍCÍM ZMĚNÁM ZAUJMOUT POSTOJ

Činíme příslušné kroky…

U KULEČNÍKU. Zatímco rodiče na předvánočním posezení sledovali kultu-
ru nebo se občerstvovali, děti zaujal kulečník.       Foto NN L. PALIČKOVÁ

V nové prodejně si 
Mníšečtí nakoupí zjara
Mníšek pod Brdy – Posledních
několik týdnů se na kraji Mníšku
pod Brdy horečně staví. V nové
diskontní prodejně Plus si Mní-
šečtí nakoupí na jaře.
„Už začínají práce na krovech.
Stavba je velice dobře zorganizova-
ná, teplé počasí přispívá k tomu, že
nám vyrůstá doslova před očima,“
uvedl starosta Petr Digrin. 
Nebylo tomu tak vždy. Stavba má
za sebou těžké začátky. Staví se v
místech, kde musela být provedena
navážka, kterou bylo potřeba zhut-
nit. Přípravy i tato fáze se hodně
zdržely, takže původní plán, že si li-
dé v nové prodejně nakoupí již před
letošními Vánocemi, nevyšel. Zbývá
dokončit krov, fasády, vnitřní insta-
lace a parkoviště. Součástí nákupní-
ho areálu bude nová zastávka auto-
busu. „Moc se těšíme, až bude pro-
dejna otevřnae, tady už tomu nikdo
nevěřil,“ shodují se Mníšečtí.    (jdi)

Zadní Třebaň - V minulém čísle
jsme otiskli dopis Našich novin
Obecnímu úřadu v Zadní Třebani,
v němž redakční rada NN navrhla
udělení čestného ob-
čanství této obce Mar-
gitě Rytířové a Fran-
tišku Šedivému. Před několika
dny přišla na adresu Našich novin
následující odpověď.                 (mif)
Vážený pane Frýdle, děkujeme za
návrh na udělenín čestného občan-
ství obce Zadní Třebaň paní Margitě
Rytířové a panu ing. Františku Šedi-
vému. Zastupitelstvo obce předběž-

ně vyslovilo souhlas s udělením če-
stného občanství, ale je nutné postu-
povat dle zákona, což představuje
vydání obecně závazné vyhlášky, de

budou uvedena kritéria
pro udělení tohoto oce-
nění, dále ji pak schvá-

lit na veřejném zasedání zastupitel-
stva obce, včetně schválení kandidá-
tů a zajistit ostatní obřadní náleži-
tosti. Reaguji tak na Váš podnět a
potvrzuji skutečnost, že od této chví-
le činíme příslušné a potřebné kroky.

Lubomír SCHNEIDER,
starosta obce

Vánoční atmosféru navodily Notičky
V ZADNÍ TŘEBANI SE KONALO PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ, MAMINKY ZDOBILY STROMEK

DOKUMENT
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V neděli 2. prosince navštívila skupina převážně
řevnických občanů mořinské lomy. Cílem byly
neznámé skalní prostory, sloužící kdysi - a někde
i dosud - k těžbě vápence. Ve skalinách kolem
otevřených lomů je množství chodeb, umělých i
přirozených dutin, sloužících pro různá zařízení,
např. pumpárny, kompresorovny, sklady aj. 
Expedici zorganizovala paní Bendová, vedl ji mo-
řinský technik a speleolog pan Fous. Prvním cí-
lem byl lom zvaný Mexico, který byl za komunis-
tické éry nejkrutějším pracovištěm pro politické
vězně. Byli sem posíláni fyzicky nepřipravení, vy-
hladovělí, někdy i po ročním pobytu ve vyšetřo-
vací a soudní vazbě, převážně význační intelektu-
álové a ti, kteří v monstrprocesech nehovořili po-
dle předepsaných textů nebo patřili k tzv. kapita-
listické třídě. Lom byl nazýván Český Mauthau-
sen. Vede k němu štola sloužící kdysi jako svážná.
Je příkrá, dlouhá asi sto metrů. Dno lomu je zčás-
ti zaplavené vodou. Na vrcholku silueta památní-
ku politickým vězňům, kteří zde trávili nejstraš-
nější chvíle života. Po prohlídce výstup zpět po
nes-chůdné svážné. Tuto cestu konali vězni každý
den po skončení směny, tedy po naložení 20 vozů.

Druhá štola byla veselejší
Druhá štola byla poněkud veselejší. Hned na za-
čátku se každý návštěvník musí protáhnout rourou
o průměru asi 50cm a délce jednoho metru. Otvo-
ry po vytrhaných pražcích svědčí o tom, že tudy
kdysi vedla doprava. Na obou stranách jsou po
dvaceti metrech vystřílené chodby patnácti až
dvacetimetrové. Býval zde skladován dynamit. 
Prolézáme dalším, tentokrát obdélníkovým otvo-
rem, vysokým asi 70 cm. V této chodbě je již
úplná tma. Nastupují baterky a skupina se promě-
ní v roj světlušek. Konečně je vidět denní světlo.
Chodba se rozdvojuje a my se ocitáme na jakési
galerii, odkud je překrásný pohled na celou Vel-
kou Ameriku i s průzračnými jezírky. Přecházíme
k druhému »okénku« . Je otevřené více na západ.
Z pravé strany k nám přichází skupina jeskyňářů.
Skála je zřejmě provrtána skznaskrz. Těžba se
prováděla asi tím způsobem, že byl nejprve vy-

hlouben lom ve tvaru trychtýře. Z jeho dna se vy-
střílela mírně skloněná chodba, aby vozíky nemu-
sely být taženy. Trychtýř se pak dál rozšiřoval.
Vytěžený materiál byl dopravován horou na jižní
stranu, kde byl zpracováván a nakládán na vlak.
Tím ale návštěva tohoto zvláštního místa neskon-
čila. Průvodce Fous nás zavedl ke třetí štole, ve-
doucí do západní stěny z dvora závodu. Mírně se
kroutila, takže lidé pomalu nevěděli, kde jsou. Ná-
hle se před nimi objevila »okénka« do lomu Malá
Amerika. Úchvatný pohled! Před námi strmá stě-
na bývalého lomu spadající do průzračného jezír-
ka. Na jeho jižní části je malá »pláž«, jeden z bo-
dů naučné stezky, vedoucí od Sv. Jana až k památ-
níku nad muklovským lomem a dál pak k silnici.
V jarních a letních měsících tudy v sobotu a v

neděli procházejí stovky turistů. Jaká tajemství
tato místa ještě skrývají! Důkazy lidského umu a
pracovitosti a také nesmírného utrpení. Co o nich
víme? František ŠEDIVÝ

Řevničtí viděli český Mauthausen
VÝPRAVA MĚLA MOŽNOST ZHLÉDNOUT VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÉ PODZEMÍ MOŘINSKÝCH LOMŮ

Účastníci výpravy na cestě podzemím mořinských lomů. Foto NN V. ŠEDIVÝ

MUDR. LUBOR GOLÁŇ
oznamuje otevření 

KARDIOLOGICKÉ
AMBULANCE
nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad 626, Řevnice
Poskytujeme kompletní kardiologické

vyšetření včetně ultrazvuku srdce a cév.
Možné vyšetření i bez doporučení, péče

hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Ordinační hodiny: 
Po  8.00 - 18.00 
Út 16.30 - 18.30 
St 8.00 - 18.00 
Pá 8.00 - 18.00 

Objednání na tel. 257741283
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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

LPG - Lety
nově otevřeno

čs. PHM - PBtrans

Foto ŠPLÍCHAL
Digitální minilab v Řevnicích

Foto rychle a kvalitně v akčních cenách!

- fotografie z CD, flash, paměťových karet, kinofilmů
- fotografie 9x13 cm od 1,80 Kč

- archivace negativů na CD
- foto z fota

- archivace z paměť. karet na CD
- zvětšeniny do formátu 24x30 cm

- indexprinty
- výřezy, rámečky atd.

- fotokalendáře A4 s Vaším fotem 65 Kč

Fotografujeme 
- na průkazy - na počkání

- svatby - foto doručíme na hostinu zdarma
- reportáže, skupiny, výročí atd.

Fotografie zpracováváme výhradně na KODAK materiály. 
Akce NOVÝ FILM ZDARMA pokračuje.

Nově otevřeno i v sobotu 9.30 - 11.30.

Prodej fotopřístrojů, alb, rámečků, baterií...
Nyní dárek pro Vás: Kalendář s Vaším fotem zdarma

Na adrese: FOTO Šplíchal,
Lesní 247 Řevnice, tel.: 257721557, 603784521

Malých a menších obcí je na Berounsku i Hořovicku mnoho a potý-
kají se ve větší míře s nedostatkem finančních prostředků na různé
investice do obecního majetku, komunikací, škol a školek, na kanali-
zaci, na činnost dobrovolných hasičů či kupříkladu na kulturní akce.
Nedávno sněmovnou přijatá novelizace zákona o tzv. rozpočtovém
určení daní, která v podstatě určuje klíč, jakým jsou přerozdělovány
daňové výnosy jednotlivým městům a obcím, se postarala o určitou
nápravu znevýhodnění malých obcí, které dosud panovalo.
„Absolutně spravedlivě tuto záležitost řešit nelze, ale přesto jsem
doufal v ještě o stupínek lepší řešení,“ konstatuje poslanec Parla-
mentu Jan Schwippel.
Přidělené finance ani tradiční dotační tituly často obcím nestačí. „I
když je tzv. porcování medvěda kritizováno, a ani já nejsem jeho vel-
kým zastáncem, dokud zde je tato možnost, bylo by ode mě nezod-
povědné této příležitosti pro obce a další žadatele s vyloženě rozum-
nými projekty nevyužít,“ vysvětluje poslanec Schwippel svou snahu.
„Vždy si však prověřím obsah projektu a navrhuji pouze ty potřebné
– v žádném případě golfová hřiště a tomu podobné akce.“ 
Snaží se tak prošlapat cestičku k dotacím nejen v rámci státního roz-
počtu, ale také zprostředkovat informace a schůzky s kompetentními
osobami, které o možnostech čerpání konkrétních dotací žadateli
prakticky a věcně poradí. Jedna z takových schůzek se uskutečnila
právě nedávno, kdy se z poslancovy iniciativy nad dotacemi z oblas-
ti životního prostředí sešli starostové s náměstkyní ministra životního
prostředí.
Jaké projekty získaly podporu pro příští rok? V Žebráku probíhá po
etapách rekonstrukce základní školy. „Momentálně potřebujeme
finance na dokončení rekonstrukce školy. Bohužel se nám je nepo-
dařilo jinou cestou sehnat a obrátili jsme se na poslance Schwippela
s žádostí o pomoc ze státního rozpočtu,“ říká starosta Daniel Havlík.

„To, že poslanec do rozpočtu prosadil 5 milionů korun, nám umožní
realizovat přístavbu a zateplení tělocvičny ve škole,“ plánuje ředitel
školy L. Šnajdr.
Nevelkou naději na získání financí má malá obec Hředle, kde mají v
plánu postavit nový vodojem. „Upravovat stávající nevyhovující vodo-
jem by nebylo efektivní, proto nám byla odborníky doporučena stav-
ba zcela nového, dvoukomorového vodojemu, která si vyžádá zhru-
ba 3,3 milionu Kč. Ty díky poslanci Schwippelovi teď dostaneme,“ ří-
ká potěšeně starosta obce František Chlustina.
Jednou z obcí, která má jasno ve svých záměrech, jak zatraktivnit
venkov pro turisty a zájemce o kulturní akce, jsou Svinaře. „Máme v
plánu revitalizovat náves a to, že nám poslanec pomohl získat téměř
dva miliony, nám umožní upravit prostranství kolem návsi i okolních
budov a vybudovat chodníky pro lepší bezpečnost chodců. To bude
první etapa našeho projektu,“ plánuje starosta Vladimír Roztočil.
„Podporu by jistě zasloužila celá řada dalších užitečných projektů.
Prostředky jsou ale omezené a je třeba vybrat ty, které jsou ucelené
a pro jejichž realizaci jsou již k dispozici určité připravené podklady,
popř. část prostředků pro spolufinancování,“ vysvětluje poslanec
Schwippel, proč nemohl některé žadatele uspokojit.
Nejde však jen o obce a školy. Na poslance Schwippela se obracejí
zástupci charitativních organizací, tělesně postižených občanů i ob-
čanských sdružení. Kromě toho vyhledávají poslance individuální ob-
čané s problémy a s žádostmi o radu či pomoc. Protože mnozí z nich
přijíždějí z Hořovicka, rozhodl se poslanec Schwippel vyjít občanům
vstříc a ušetřit jim cestu do berounské regionální kanceláře. Od
Nového roku 2008 bude poslanec (proza-
tím) každé první pondělí v měsíci k dispozici
v Hořovicích, a to od 14.00 do 17.00 hodin,
popř. podle domluvy i v jiném termínu.

Jan Schwippel: Užitečné projekty získaly peníze

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál poklidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2008 pevné zdraví a vše dobré. Tak jako v letošním roce se s Vámi těším na shle-

dání ve Vašich obcích i na stránkách Našich novin.
Váš Jan SCHWIPPEL, poslanec PČR, Berounsko a Hořovicko

FRANCES
výroba 
a tisk

dopisních 
obálek

www.frances.cz
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V Karibiku se z nás stali potápěči…
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 5)

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.
Tentokrát jsme společně dorazili
do Hondurasu.         (NN)
Tentokrát se hrozby Lonely planet,
našeho tištěného průvodce, neplní.
Přijíždíme do turistů prostého a lev-
ného Copánu proslaveného májský-
mi stélami panovníků a nejdelším
májským textem vytesaným do chrá-
mového schodiště. Po Tikalu, Palen-
que a Chichen-Itzá už sice nejsme
nikterak překvapeni, ale i tak je prá-
ce starověkých stavitelů a sochařů
obdivuhodná. Velké plány v této ze-
mi nemáme, jen návštěvu národního
parku v Gracias. A taky chceme pro-
žít pár dnů v přístavním městě La
Ceiba, které je základnou pro všech-
ny mířící na ostrovy Islas Bahías.
Pro nás je stěžejním ostrovem Utila,
na níž se mísí španělský jazyk s brit-
skou karibštinou. Zde absolvujeme
náš první potápěčský kurz  a taky se
tu staneme svědky překrásných pod-
mořských událostí. Předpokládaný
sedmidenní pobyt se protahuje na

týdny dva a z nás se stávají pokroči-
lí potápěči a velcí milovníci tohoto
sportu. Po složení posledních zkou-
šek se během několika fun dives (ne-
boli ponorů pro zábavu) loučíme s
průzračnou vodou plnou murén, rej-
noků, papouškovitých ryb, barakud a
hlavně korálů, oplývajících všemi
barvami a tvary. Po srdceryvné roz-
lučce s kamarády a instruktory se
vracíme do La Ceiby, kde ještě před
odjezdem do Nikaraguy navštívíme
muzeum motýlů a hadů, načež zaži-
jeme velice zvláštní den...
Je 26. květen ráno, dopravujeme se
autobusem do El Pino, odkud pokra-
čujeme dál několik kilometrů pěšky
po lesní cestě, obklopeni tropickým
lesem, až k motýlí farmě. Za pár pe-
něz zde vidíme okřídlené krasavce
líhnoucí se z motýlí larvy, obrovské
exempláře modrých Fantomů, terári-
um s místními jedovatými hady a ně-
kolika ještěrkami. Na doporučení
průvodce pokračujeme ve výletování
dál na Rio Zacata, kde se sice platí
vstup do národního parku, my však
víme, jak do míst s mnoha vodopády
a čistou přírodou proniknout bez pla-
cení.          Daniela ROHLÍČKOVÁ

Naše noviny - sedmnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný

předseda in memoriam, M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@centrum.cz, 606150928), R. Kočová

(kocova.radka@seznam.cz), L. Paličková (lulap@centrum.cz), J. Malý
(721343021), V. Šedivý (vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J.

Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 724429104), rediguje M. Frýdl
(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). 
Jazyková lektorka E. Malá, tisk Offsetpress Praha 4 - Modřany. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Uzávěrka čísla 16. prosince 2007.
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Zadní Třebaň - Druhý ročník dětského vánočního poháru ve stolním
tenise pořádají v sobotu 29. prosince zadnotřebaňští turisté. V míst-
ním Společenském domě začne ve 13 hodin odpoledne.
„Prezenci zahájíme už v půl jedné, vítán je každý, kdo přijde v dobré ná-
ladě,“ uvedla pro NN organizátorka turnaje Jaroslava Zavadilová a dodala,
že každý účastník se může těšit na vánoční balíček. „Vítězové samozřejmě
dostanou medaile i diplomy. Moc se na vás holky a kluci těšíme!“ uzavře-
la Zavadilová. (mif) Foto Jan ZAVADIL

Turisté pořádají turnaj

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Ostrov Utila v Karibiku, na kterém autorka prožila dva týdny a naučila se potápět. Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ


