
Čekání na školku trvalo přes pět let 
LETOVSKOU MATEŘINKU »SPLÁCHLA« VODA V ROCE 2002, NOVÁ BUDE OTEVŘENA 14. 1.

Notičky daly domečku
»šek« na patnáct tisíc
Řevnice – První benefiční koncert
pro občanské sdružení Náruč us-
pořádala v předvečer Štědrého
dne dětská lidová muzika Notičky.
Řevnický kostel Sv. Mořice, ve kte-
rém se koncert konal, byl zcela za-
plněn, mezi lidmi vládla milá a
klidná předvánoční atmosféra.  
O zahájení se postarala bývalá pri-
máška Notiček, Barbora Kolářová,
jež studuje na prestižní vysoké škole
v USA. Z kúru zahrála známou
skladbu Fr. Schuberta Ave Maria.
Poté, co vystoupily nejmenší Notič-
ky, děti od 3 do 8 let, se ujal slova
průvodce koncertem Jan Flemr. Os-
větlil proč Notičky hrály pro Náruč –
šlo o vyjádření podpory a obdivu
těm, kteří se s neuvěřitelným nasaze-
ním a odhodláním starají o postižené
děti i dospělé. Ten večer to daly na-
jevo Notičky i všichni, kdo koncert
podpořili účastí a vstupenkou. A tak
v závěru mohla ředitelka Náruče Zu-
zana Dudáková převzít »šek« na
15.530 korun.        Pavla PETROVÁ

„Je to neuvěřitelná úleva,“ tvrdí sta-
rosta Letů Jiří Hudeček. „Byla to mo-
je noční můra a přiznávám, že jsem

chvílemi už přestával věřit, že se nám
to povede.“
Proč obnova mateřinky trvala tak
dlouho? „Zpočátku šlo všechno rych-
le, zvláště když se do věci vložil čes-
ký Červený kříž a slíbil zprostředko-
vat pomoc ze Švýcarska,“ říká Hude-
ček. „Jenže hned v roce 2003 Červe-
ný kříž o spolupráci s námi ztratil
zájem a vše na neuvěřitelně dlouhou
dobu usnulo. Čtrnáctimilionovou do-

taci od ministerstva pro místní rozvoj
se nám podařilo získat až v roce
2006, další peníze dodala nadace
Člověk v tísni. Konečně jsme se mo-
hli pustit do práce.“ 
Letovští caparti mezitím našli na dva
roky azyl v Řevnicích, pak je rodiče
vozili na Mořinu. Poslední tři měsíce
strávili  doma. Teď jim tedy »prázd-
niny« s definitivní platností končí.
Dělníci v minulých dnech dokončo-
vali poslední práce, v budově zapojo-
vali lednice a sporáky, obkládali zah-
radní terasu. (Dokončení na straně 7)

Miloslav FRÝDL

8. ledna 2008 - 1 (459) 6 Kč

Ve Svinařích chodili
koledovat Tři králové

NA KOLEDĚ. Tři králové chodili
již čtvrtým rokem koledovat po Svi-
nařích. Stejně jako vloni putovali v
neděli 6. ledna 2008 obcí dokonce
dvě party králů, aby se jejich posel-
ství dočkalo více lidí. (lup)

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Petarda utrhla Řevničanovi
prst, ženu z Hatí popálila
Poberouní - Silvestrovské oslavy zaměstnaly
řevnické záchranáře nepřetržitě od půlnoci až
do půl desáté ráno. Během této doby bylo ošet-
řeno nejméně 13 lidí. 
Hned šest minut po půlnoci vyjížděl lékař k mla-
dému muži v Řevnicích, jemuž silvestrovská pe-
tarda pohmoždila pravou ruku a utrhla část prstu.
Dvacet minut poté potřeboval ošetření muž střed-
ního věku na řevnickém fotbalovém hřišti, když
po výbuchu pyrotechniky na nějaký čas ohluchl a
přestal vidět. Kolem třetí ráno posádka zasahova-
la v Hatích, kde světlice zasáhla osmnáctiletou
dívku do hrudníku a způsobila jí popáleninu ruky
a hrudi. Další vážný úraz se stal po páté ráno v
Řevnicích mladému muži, který při tanci upadl na
kamna a utrpěl popáleniny obou dlaní. Na Nový
rok také dva lidé zemřeli - časně ráno muž v Zad-
ní Třebani, později další člověk v Mořince. (lup)

Štědrý den: Požár na nádraží
Řevnice - K požáru v bytě na řevnickém nád-
raží vyjely čtyři hasičské vozy na Štědrý den. 
Hasiči dostali zprávu, že z podlahy bytu stoupá
kouř. Na místě zjistili, že příčinou je ucpaný ko-
mín - odpadový kouř z topení si našel cestu dírou
v podlaze neobydleného bytu o patro výš. Hasiči
se snažili rozřezat část podlahy a chtěli ucpaný ko-
mín prorazit. To se jim  však nepodařilo, proto vy-
loučili komín z užívání. (vš)

BUJARÉ OSLAVY. Oslavy konce ro-
ku měly rozličné podoby. Takto se na
Falešném Silvestru v Mníšku pod Br-
dy bavili manželé Paličkovi ze Zadní
Třebaně. (Viz strana 3)

Foto NN M. FRÝDL

Je tu masopust, letos skončí nezvykle brzy
Poberouní - Nezvykle brzy letos skončí období masopustu. Popeleční
středa, která tradičně toto období bujarého veselí, zábav, plesů a zabi-
jaček uzavírá, připadá na 6. února. Přestože po tomto datu by už vese-
lení mělo skončit a vlády by se  měl ujmout půst, několik okolních obcí
si oslavu masopustu naplánovalo ještě na 9., respektive 16. února.
Maraton masopustních veselic začne už 19. ledna v Bratřínově. Týden poté
- v sobotu 26. 1. - si svoji oslavu užijí ve Svinařích. Návštěvníci se mohou
těšit na bohatý rej masek i zabijačku. Nejslavnější masopust v kraji se tra-
dičně bude odbývat poslední masopustní sobotu, tj. 2. února v Zadní Tře-
bani. V programu je zabijačka, vystoupí kapely Notičky a Třehusk, rozver-
nou scénku i pochovávání Masopusta předvedou řevničtí divadelníci, souboj
o nejlepší maškaru svedou lidé i zvířata. V průvodu pojede koňské spřežení.
Další masopustní oslavy už se konají »po termínu« - 9. února v Roztokách
u Křivoklátu, 16. února v Letech a Všeradicích. (Viz strana 4) (mif)

Co se letos bude dít?

Lety –  Pět a půl roku. Tak dlouho se letovské děti musely obejít bez
mateřské školy. Tu původní povodně v létě 2002 poškodily natolik, že
musela být zbourána. Nová zahájí provoz v pondělí 14. ledna.
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Svinaře - Velké množství a výbor-
ná chuť. Takový byl bramborový
salát, který připravili chlapi 23.
prosince na svinařských kurtech.
O den později s ním získali skvělé
2. místo na mníšeckém Mistrovství
světa v Salátingu.     
»Salátová« tradice vznikla ve Svina-
řích před Vánocemi 2006, kdy parta
kolem místního Sokola vyrobila ten-
to tradiční vánoční pokrm poprvé.
Letos kuchaři použili asi třicet kilo
brambor, dále se spotřebovalo čtyři-
cet vajec, pytel cibule a další nezbyt-
né přísady. K práci se opět jedl ovar
s křenem a pilo pivo

„Také tentokrát si nakonec víc než
třicet kilo salátu rozdělilo deset ro-
din,“ řekl svinařský starosta Vladi-
mír Roztočil. 
Výrobci salátu potěšili nejen man-
želky, které nemusely salát dělat
doma. Odměnu dostali také oni sa-
mi, když na Štědrý den dopoledne
odvezli vzorek na talíři do Mníšku
pod Brdy. Zde se totiž v Hostinci u
Káji Maříka konal už devátý ročník
Mistrovství světa v Salátingu. 
„Ze třinácti degustovaných vzorků
jsme obsadili druhé místo. To je pře-
ce super!,“ pochvaloval si Roztočil. 

Lucie PALIČKOVÁ

Salát ze Svinař byl v Mníšku druhý
CHLAPI OBLÍBENOU VÁNOČNÍ POCHOUTKU PŘIPRAVILI ZE TŘICETI KILO BRAMBOR, ČTYŘICETI VAJEC A PYTLE CIBULE

MALÍ UMĚLCI. Děti ze zadnotřebaňské školky
na své besídce nejdříve předvedly, co dovedou,
pak dostaly nadílku.   Foto Romana SOKOLOVÁ

Zadní Třebaň - Ježíšek na své pouti s dárky ne-
vynechal v prosinci ani zadnotřebaňskou ma-
teřskou školu. Caparti se nejdříve předvedli
rodičům a pak dostali nadílku. 
I když se vánoční besídka konala netradičně dopo-
ledne, účast rodičů byla veliká, také díky tomu, že
hodně maminek je na mateřské dovolené s mlad-
šími sourozenci. 
Početné obecenstvo tak mohlo sledovat, jak děti
zpívaly, tančily a recitovaly. Nejdříve přišlo na
řadu pásmo zimních a vánočních básniček a pís-
niček, poté děti zahrály pohádku o zvířátkách v
zimě a o Vánocích. „Bylo to moc pěkné, do hry se
zapojily všechny děti,“ řekla jedna z přihlížejících
maminek Romana Sokolová. Nakonec zazvonil
zvoneček a pod stromečkem se objevily dárky,
převážně hračky. Lucie PALIČKOVÁ

Ježíšek naděloval také v zadnotřebaňské mateřince
CAPARTI NEJPRVE PŘEDVEDLI RODIČŮM, CO DOVEDOU, PAK SE RADOVALI Z DÁRKŮ

»Hlásňáci« zpívali koledy
NA NÁVSI VYHRÁVALO PĚT HUDEBNÍKŮ A HUDEBNIC KUCHTÍCI. Svinařští muži při přípravě svého bramborového salátu, se kte-

rým zabodovali na »salátingu« v Mníšku. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Chmatáci si nedali pokoj ani o svátcích
Karlštejn, Řevnice - Štedrý den prožili karlštejnští policisté celkem v
klidu a pohodě. „Jen ze soukromé pískovny v Srbsku byly ukradeny
hliníkové plechy,“ řekla policejní mluvčí Hedvika Kaslová. 
Ani v dalších svátečních dnech nezaznamenali karlštejnští policisté ve svém
katastru závažnou trestnou činnost. Zato v Řevnicích se kradlo. Věci za té-
měř 50 000 Kč si odvezl dosud neznámý zloděj ze zahradní kůlny u rodin-
ného domu v Řevnicích. Pachatel v době mezi 25. 12. a 30. 12. vnikl na sou-
kromý pozemek v ulici Karlštejnská a vypáčil dveře u kůlny, kde odcizil
benzinovou travní sekačku, čerpadlo k bazénu s pískovou filtrací, bourací
kladivo, vrtačku, úhlovou brusku a modrobílý dětský motocykl. Majitel
(*1972) s trvalým bydlištěm v okrese Mělník má škodu 44 850 Kč.  (šm, vš) 

Rybova mše na hrad přilákala stovky diváků
Karlštejn - Dvě stě třicet diváků si den před Štědrým večerem vyšláplo
na hrad Karlštejn, aby si tu vyslechli Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby.
Rytířský sál gotického hradu byl 23. prosince svědkem nevšední události.
Profesionální i amatérští zpěváci a hudebníci z Černošic a okolí zde před-
nesli známou Rybovu mši. Rozlehlý prostor byl beznadějně zaplněný - de-
sítky diváků, na které už nevyšla místa k sezení, se celý koncert tísnily ve-
stoje u vchodu. „Takový zájem jsem nečekal ani náhodu. Říkal jsem si, že
budeme rádi, když dorazí padesát šedesát lidí,“ uvedl karlštejnský kastelán
Jaromír Kubů. Dodal, že by rád podobnou akci zopakoval i příští rok. „Mys-
lím, že bychom mohli z předvánočního provedení Rybovy mše na hradě vy-
tvořit novou tradici,“ sdělil.
Obrovský zájem potěšil i starostu Karlštejna Miroslava Ureše, který koncert
svým proslovem zahájil. „Určitě zopakujeme nejen »Rybovku«, ale i celý
adventní program, od příštího roku se na něm bude podílet městys i Karlš-
tejnské kulturní sdružení,“ řekl.
Karlštejnský advent, jehož vrcholem byl právě koncert na hradě, se letos z
iniciativy místního muzea betlémů konal poprvé. Každou prosincovou so-
botu i neděli se na náměstí střídaly kapely, taneční a divadelní soubory. (mif)

Hlásná Třebaň - Na tradičním
předštědrovečerním setkání obča-
nů Hlásné Třebaně bylo letos pře-
plněno. U ozdobeného stromku na
návsi se v podvečer 23. prosince
sešlo na 130 lidí.
Hlásnotřebaňáci hráli prim, ale vin-
šovat hezké Vánoce sem kamarádům
a známým přijeli i lidé z okolí.
„Všem spoluobčanům přeji krásné
prožití svátků a ještě lepší rok
2008,“ řekl v úvodu starosta Vnislav
Konvalinka. Mezitím radní Pavel
Kotík rozdal svíčky na osvit pomoc-
ných partitur, a už se začalo zpívat.

„Hrálo pět mladých hudebníků a hu-
debnic, zpívalo se jedenáct koled,“
uvedla tajemnice obce Ilona Garto-
vá, která se na přípravě koledování
každoročně podílí. Setkání mnozí
zakončili v restauraci. Za rok se prý
k podobné akci sejdou určitě znovu. 
„Je to milá tradice, která lidi zklidní,
sežene do houfu, aby se vůbec měli
šanci za celý rok vidět. Chodím sem
moc ráda, jsem tím nadšená. Taky
jsem vynechala jen jeden rok, to
jsem byla v práci,“ dodala Hlásno-
třebaňanka Jana Málková.  

Michaela ŠMERGLOVÁ
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Rok 2008 bude rokem plodnosti!
ŠTĚPÁN RAK: „LETOS JSME POD VLIVEM URANA, POZOR NA EXPLOZI V EMOCÍCH A POCITECH…“

Poberouní - Štěpán Rak, obyvatel
Radotína, je nejen světově proslu-
lý kytarový virtuos, ale také zná-
mý astrolog. Co nám o nadcházejí-
cím čase říkají nebeská znamení?
Před pár dny jsme se rozloučili s
rokem 2007. Jaký byl podle hvězd?
Po roce 2000 je každý rok zajímavý.
Závěrečné číslo letopočtu totiž udá-
vá směr energie. Rok 2007 byl pod
vládou planety Saturn. Mohli jsme
pociťovat, že často naše snahy zatěž-
kával a komplikoval. Ale na druhé
straně: vše, co jsme poctivě a čestně
zaseli, můžeme letos úspěšně sklízet. 

Co nás tedy čeká v roce 2008?
Letošní rok by měl být rokem napl-
nění a rozmachu. Též plodnosti a ori-
ginality, protože letos jsme pod vlá-
dou Urana. Uran je i planeta výbuš-
ná, tak bychom si měli dát pozor na
explozi v emocích a pocitech. Buď-
me sami sebou a chopme se příleži-
tostí! Naučme se k nim být vnímaví,
nepotrvají dlouho. Můžeme očeká-
vat, že vše, co nebylo pevně ukotve-
no v roce minulém, nebude mít pev-
ný charakter ani letos. Osma často
rozhodovala o osudu našeho náro-
da…Pomozme naplnit její dva kru-
hy. Jeden ve svém soukromém a dru-
hý ve veřejném životě.

Považujete rok 2008 za astrologicky
výjimečný, nebo bude rokem jako
kterýkoliv jiný?
Rok  2008 je výjimečný tím, že os-
mička je nejvyšším sudým číslem
numerologické řady 1. – 9. Je sym-
bolem nekonečna. Může proto při-
nést také nekonečně mnoho proměn
a třeba i zvratů, zvláště tam, kde by-
lo loňské sémě zaseto jen ledabyle...
Co v nadcházejícím roce čeká vás a
na co se nejvíc těšíte?
Těším se například na kytarový festi-
val ve Štramberku. V májových mě-
sících ožije půvabné městečko mla-
dými lidmi věnujícími se hudbě. Rád
bych vzdal Štramberku hold v podo-

bě své nové skladby Štramberská
Ouvertura napsané pro velký kytaro-
vý orchestr. Dále bychom opět spolu
s Alfredem Strejčkem, Františkem
Vlčkem a synem Matějem rádi uved-
li premiéru pořadu o Eduardu Ingri-
šovi, vynikajícím skladateli, dirigen-
tovi, cestovateli a dokumentaristovi. 
Těším se i na další CD, které se
chystám letos natočit. Po Chvále ča-
je to bude téma vůně. Jsem nesmírně
rád, že mě cesty osudu zavedly právě
k vůním. S vůní je totiž spojena silná
emoce. Vůně z dětství nám mohou
vybavit okamžik, který jsme prožili,
a to tak intenzivně, jakoby se právě
znovu stal…           Miloslav FRÝDL

Štěpán Rak při slavnostním koncertu na hradě Karlštejně v loňském roce. Foto NN M. FRÝDL

Mníšek pod Brdy - Karkulka. Marfuša. Ivan.
Vodník. Pirát. Černokněžník. Princezna. Rum-
cajs i Manka. Čtyři desítky pohádkových by-
tostí se sešly na předčasné oslavě Silvestra, jež
se 29. prosince konala v Mníšku pod Brdy.
Bujarou akci ve svém Divadélku K pořádal známý
moderátor Jan Rosák. Zatímco on sám po sále po-
bíhal v převleku ruského mužika, jeho žena Jiřina
se role hostitelky zhostila v přestrojení za známou
Marfušu z pohádky Mrazík. Mimochodem, neby-

la sama - stejnou masku si zvolila i ochotnická di-
vadelnice Hedvika Hájková, která do Mníšku do-
razila z Dobřichovic. Její otec Petr Říha a přítel
Karel Král - také členové řevnického divadelního
souboru - se zase převlékli za dvojici šikulů Pata
a Mata.
„Falešný Silvestr je tradice, kterou si hýčkáme už
několik let,“ řekl Jan Rosák. „Baví nás to, baví nás
dělat si legraci a inspirace nám zatím také nedo-
chází. Napřesrok se »falešňák« bude odbývat v

duchu politiků, kteří nás podvedli či zklamali.“
Kromě Rosákových se do Divadélka K přišly po-
bavit i další známé tváře - moderátor Petr Jančařík
(ten, když večer pokročil, zdatně vyhrával na ky-
taru), herečka a zpěvačka Zora Jandová či její
manžel, skladatel Zdeněk Merta. Protože se jed-
nalo o oslavu Silvestra, byť předčasnou, nechyběl
samozřejmě ani slavnostní přípitek. Přítomné po-
bavila i tombola sestavená z cen, které si sami při-
nesli. Miloslav FRÝDL

ZPÍVAL KARKULCE. Nejen Karkulku v Mníšku pd Brdy svým zpěvem bavil
moderátor Petr Jančařík.                 Foto NN M. FRÝDL

Rok velké příležitosti
V lednovém čísle časopisu Meduň-
ka vyjde podrobný rozbor roku
2008 z pera Štěpána Raka. Tady je
malá ukázka. (NN)
Zatímco sedmička roku 2007 nám do
cesty stavěla překážky a komplikace,
rok osmičky, tedy 2008, nám zřejmě
přichystá mnoho nenadálých přek-
vapení - více i méně milých.
Zatímco Saturnova sedma neúpros-
ně odbíjela po celý rok svůj čas a po-
myslný Papinův hrnec kumuloval ne-
udržitelný a těžký tlak, Uranská os-
mička jej nejen otevře, nýbrž může
způsobit i jeho explosi. Náhle uvol-
něná akumulovaná energie může
přivodit nepředvídatelné situace,
přicházející často tak rychle, že se
jejich řešení může vymykat kontrole.
Celý loňský rok bylo naším úkolem
dát věcem pevné kořeny,  pevný řád,
zadělat na budoucnost. Vše, co jsme
udělali nedůsledně, povrchně a ne-
dbale, může v otřesech osmičky spa-
dnout. A naopak: vše, čemu jsme da-
li pevné a zdravé základy, má naději
na velký úspěch a rozmach. Jde mož-
ná o jednu z největších příležitostí
po roce 2000…

»U Rosáků« slavili Marfuša, Karkulka, vodník i víly
ZNÁMÝ MODERÁTOR VE SVÉM DIVADÉLKU K POŘÁDAL POHÁDKOVOU OSLAVU FALEŠNÉHO SILVESTRA

ROZVERNÁ MARFUŠA. Hostitelka Jiřina Rosáková v převleku Marfuši ze
známé pohádky Mrazík. Foto NN M. FRÝDL
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Zámečkem zněla vážná hudba i koledy
PŘED KONCEM ROKU SE KONAL KONCERT HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ ŘEVNICKÉ »LIDUŠKY«

Řevnice - Adventní koncert hu-
debního oddělení řevnické základ-
ní umělecké  školy se konal před
Vánoci v místním Zámečku. 
Na koncertě vystoupili žáci ze tříd

Evy Lustigové, Martiny Klimtové a
Františka Běhounka. Děti během
dvouhodinového představení hrály

vážnou hudbu, písničky i koledy,
slyšet byl klavír, kytara, flétna nebo
housle. Na závěr dostal prostor sbor

pod vedením Martiny Klimtové. Ti
nejmenší potěšili posluchače písnič-
kami z Příběhu včelích medvídků,
starší zpěváci pak směsí písní pře-
vážně z dílny dvojice Svěrák - Uhlíř.
Nechyběly ani koledy. 
Diváci si ze zaplněného sálu Zámeč-
ku před Vánoci odnesli pěkný záži-
tek. Lucie PALIČKOVÁ

DĚTSKÝ SBOR. Závěrečné vystoupení dětí při předvánočním koncertě, kte-
rý se konal v řevnickém Zámečku. Foto NN L. PALIČKOVÁ

SCHOVANKY V KOSTELE. Koncert duchovní hudby,  konaný  již tradičně
25. prosince odpoledne, poskytl  obecenstvu ve zcela zaplněném kostele sv.
Václava v Mníšku pod Brdy pohodu a radost ze  společného zpěvu. S pořa-
dem Den přeslavný složeným  z českých i zahraničních vánočních písní nav-
štívila  Mníšek  dámská kapela Schovanky.   Text a foto Jarmila BALKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
12. 1. 18.00 HVĚZDNÝ PRACH
19. 1. 18.00 ZBOUCHNUTÁ

KINO ŘEVNICE
Kino do března nepromítá z důvodu vel-
kých nákladů na zimní provoz.

KINO MÍR BEROUN
8. 1. 20.00 NEZNÁMÁ
10. 1. - 21. 1. 17.30 (10. 1., 13. 1., 14. 1.:
18.30; 19. 1. a 20. 1.: 15.30) ZLATÝ
KOMPAS
11. 1. - 12. 1. 20.00 ONCE
15. 1. 20.00 INTERVIEW
16. 1. - 20. 1. 20.00 (So+Ne 17.30 a
20.00) VÁCLAV
21. 1. - 23. 1. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
POSLEDNÍ LEGIE
22. 1. 20.00 HAIRSPRAY

CLUB KINO ČERNOŠICE
8. 1. 20.00 ZBOUCHNUTÁ 
15. 1. 20.00 ONCE 
22. 1. 20.00 KOŘENÍ ŽIVOTA 

Výstavu zahájily děti
z Letů s premiérem
Lety, Praha - Setkání dětí z dět-
ských domovů s předsedou vlády
se na sklonku loňského roku us-
kutečnilo v Hrzánském paláci.
Zúčastnili se jej také klienti dět-
ského domova v Letech.
Úřad vlády setkáním slavnostně za-
hájil výstavu Rozličný čas vánoční,
v níž představil tradice národnost-
ních menšin na území České repub-
liky. Výstavu doplňují kresby dětí z
dětských domovů na téma Jak si
představuji Ježíška, včetně prací
dětí z Dobřichovic a z Letů. Návš-
těvníci expozice mohli hlasovat v
anketě o nejkrásnější vánoční ozdo-
by, které vyrobili klienti dětských
zařízení.
Kulturní program i bohaté občerst-
vení a dárky účastníky akce doslova
nadchly. Velmi mile na děti i jejich
vychovatele zapůsobilo vystoupení
premiéra Mirka Topolánka a minist-
ryně Džamily Stehlíkové. 

Blanka STROUHALOVÁ 

Turisté na bále odhalí
svá vypracovaná těla
Zadní Třebaň - Candrbál zadnotře-
baňských turistů, který se uskuteční
19. ledna, bude ve znamení svižného
ducha i těla.
Ač samotné téma turisté úzkostlivě
tají, jasné je, že i tentokrát bude je-
jich vystoupení náročné na fyzickou i
psychickou odolnost. Podle zdrojů
blízkých KČT - odhalí mnozí z účast-
níků a účastnic při této příležitosti ze
svých vypracovaných a sexy těl víc,
než je běžné. Chybět nebude ani
dražba, půlnoční překvapení a tom-
bola. (šm)

Tipy NN
* První Taneční párty roku 2008
se koná 11. 1. od 20.00 v Club kině
Černošice. Hrají DJ. Bunda a DJ.
Vóďa, vstupné: 50 Kč.                 (mif)
*  Výtvarnou dílnu, kde si můžete
udělat svoji keramickou mozaiku,
pořádá 11. 1. od 17.30 penzion U
Barona Prášila v Ořechu. Podložky,
lepidlo, sádra i »díly« na mozaiku a
jiné potřeby budou k dispozici. (mif)
* Na Farním plese si v černošickém
Club kině můžete zatančit  12. 1. od
20.00. (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)
* Rockovej mejdan pořádá 18. 1.
Club kino Černošice. Noc plná nej-
lepších rockových fláků v podání
B.LUES+BUBNY PRAHA začíná
ve 20.30. Vstupné: 80 Kč           (mif)
* Koncert Jazz Efterrätt - sdružení
profesionálních hudebníků, kteří se
živí jako muzikanti, aranžéři a skla-
datelé jazzové i populární hudby, se
koná 19. 1. od 20.30 v černošickém
Club kině. Vstup 100 Kč.           (mif)
* Cestovatelská beseda Karla Wol-
fa o Malajsii a Borneu se uskuteční
19. 1. od 19.00 ve Fürstově sále v
Dobřichovicích. (mif)
* Koncert kytaristy Jakuba »Little-
root« Kořínka, Kateřiny Misíkové a
jejich přátel se koná 19. 1. v beroun-
ské restauraci U Kropáčů. Směs
blues, folku, jazzu i rocku zazní od
20.00, vstupné je 80 Kč. (mif)
* Výstava panoramatických fotogra-
fií řeky Berounky a krajiny podél je-
jích břehů Vl. Douska bude zahájena
vernisáží 19. 1. od 16.00 v Muzeu
Českého krasu v Berouně.          (mk)
* 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 Od Barbory k masopustu,
která seznámí návštěvníky s vánoč-
ním obdobím až po čas masopust-
ních oslav, potrvá v Muzeu Českého
krasu v Berouně do 10. 2.             (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 staropražská kapela Třehusk, 
soutěž o nejlepší masku, soutěže, hry, dětská tombola atd.



Osov - Poslední týden před Vánoci se třídy
Základní školy Osov promněnily 
v dílny. Žáci i jejich učitelky se pustili nejen
do výroby vánočních dekorací, ale i do
přípravy vánočního cukroví.
Tělocvična základní školy se zaplnila rodiči 
i ostatními příbuznými dětí z osovské školy.
Všichni se přišli podívat na vánoční besídku.
Její program měl netradiční ráz. Žáci prvního
až pátého ročníku prováděli mimozemšťana
tradicemi Vánoc. Návštěvník z jiné planety i
hosté zhlédli pásmo koled, tanců i hraných
scének osovských školáků. 
Prvňáčci překvapili živým Betlémem, jejich
starší spolužáci se převlékli za kominíčky 
a divákům rozdali čtyřlístky pro štěstí.
Kuchařinky z páté třídy uvařily vánoční
dobroty a hudebníci z družiny zahráli na flét-
ny a zazpívali písničky. Předvánoční setkání
bohatým programem neskončilo. Školáci

usedli za pulty vánočního jarmarku. Stoly
byly přeplněné svícny, stromečky, zvonečky a
ostatními vánočními ozdobami. Tečkou za
příjemným odpolednem bylo chutné občer-
stvení.                              Radka KOČOVÁ

Besídku doplnil jarmark
DĚTI PROVEDLY MIMOZEMŠťANA TRADICEMI VÁNOC 

Mikroregion Horymír
pøišel o dotace
Berounsko - Půl milionu korun získal
mikroregion Horymír v loňském roce 
z dotačního fondu Středočeského kraje 
v rámci programu obnovy venkova. Získat
další finanční prostředky na zlepšení život-
ních podmínek v obcích v letošním roce
Mikroregion Horymír propásl. 
Podmínkou k získání dotace byla sedm-
desátiprocentní účast obcí mikroregionu.
Připraveno bylo však pouze pět z jedenácti 
a žádost o dotaci nebylo možné uplatnit. "Na
projektech obnovy venkova je potřebná
finanční spoluúčast žadatelů. Veškeré
finanční prostředky budou letos směřovány
na úpravu střechy naší školy. Dalších projek-
tů se z těchto důvodů účastnit nemůžeme,"
prohlásil starosta Osova Zdeněk Veverka.
Podobné stanovisko zaujala i sousední obec
Vižina. "Pro letošní rok uplatňujme žádost 
o dotaci na dokončení víceúčelového hřiště,
ale prostřednictvím Městského úřadu
Hořovice," uvedl starosta Vižiny Václav Císař.
Připravený projekt měla například obec
Lážovice a Podbrdy. "Plánovali jsme rekon-
strukci chodníků, obecní cesty a kompletní
renovaci autobusové zastávky," uvedl starosta
Lážovic Jiří Budil. Jak dále uvedl, projekty
obec neodloží, ale bude hledat jiné možnosti
pro jejich realizaci.             Radka KOČOVÁ
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Na vánoční besídce osovské školy děti zpí-
valy, tančily i hrály na flétny.       Foto: (rak)  

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 1 (99)

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

Pùlnoèní mše svatá se
slavila opìt v Osovì
Osov - Přesně o půlnoci  z pondělí na úterý
24. prosince zazněl velebný hlas zvonů při
zahájení půlnoční mše svaté v kostele
Narození sv. Jana Křtitele v Osově.
Pro tuto příležitost byl osovský chrám vy-
zdoben stromky, starodávnými jesličkami 
a živými květy. “Jsem ráda, že se po letech
půlnoční mše svatá opět konala v osovském
kostele. Přišlo hodně lidí, kostel byl zaplněn
do posledního místa," uvedla Simona
Hošťálková.                                       (map)

Rozhledna pøilákala
stovky návštìvníkù
Malý Chlumec - Turisté severních svahů Brd
zpřístupnili rozhlednu na Studeném vrchu
na Nový rok letos již potřetí. 
Jistě i slunné počasí zlákalo k výstupu na
Studený vrch brdských lesů stovky
návštěvníků. Ti se od dopoledních hodin mohli
těšit z novoročního výhledu z rozhledny.
"Dříve jsme příchod nového roku slavili na
nedalekém vrchu Plešivec. Už tři roky chodíme
však na rozhlednu," prozradila jedna z
návštěvnic. Na památku si mohli lidé zakoupit
pohlednice rozhledny a nechybělo ani teplé
občerstvení. (rak)

Na besídce dìti hrály
divadlo i tanèily
Osov - Poslední týden loňského roku se 
v osovské školce konala vánoční besídka. 
Na besídku se děti pečlivě připravovaly. Do
programu byly zařazeny básničky s vánoční 
a zimní tematikou, písničky i tanečky. Děti
vystoupily s dramatizací krásné pohádky 
O Palečkovi a samozřejmě zazpívaly i koledy.
Po vystoupení předaly svým rodičům vánoční
přání a dárky z keramické hlíny.
Děkujeme všem sponzorům za jejich
příspěvky, díky kterým byly Vánoce ve školce
štědré.                                   (jik)

Malí plavci získali
mokrá vysvìdèení
Osov - Koncem loňského roku dokončily
děti z Mateřské školy v Osově základní
plavecký výcvik. 
Děti si vyzkoušely splývání, potápění a také
plavání s různými pomůckami. Při každé lekci
měly možnost volné hry ve vodě, což bylo pro
většinu z nich to nejzábavnější. Děti prošly
výcvikem úspěšně a obdržely mokrá
vysvědčení.                                        (jik)

Vybavení obce znièil
neznámý vandal
Osov - Obec Osov získala v loňském roce
prostřednictvím dotačního fondu Středo-
českého kraje finanční prostředky na
nákup tzv. mobiliáře.
Jednalo se o stojany na kola, úřední desku
obce a odpadkové koše. "Vše vydrželo pouze
několik měsíců. Koncem roku neznámý van-
dal zničil odpadkový koš a je poškrábané
plexisklo úřední desky," sdělil starosta Osova
Zdeněk Veverka, podle kterého vznikla obci
škoda ve výši dvaceti tisíc korun.
Vandal řádil v obci kolem Vánoc opakovaně.
"Poprvé byl koš opraven železnou obručí. To
vydrželo pouze do Silvestra. Teď je nádoba
přeražená na dva kusy," potvrdila Marie
Plecitá z Osovce.                                 (rak)

Hráz rybníku se plní
popelem a odpadem
Osovec - Nevzhledný dárek k Vánocům 
a Novému roku přichystal neznámý občan
obyvatelům Osovce.
Hráz rybníku se plní kuchyňským odpadem 
a popelem. "Většina obyvatel lokality kolem
rybníku má platbu a tím i odvoz komunálního
odpadu zajištěný. Jeden chronický neplatič se
však v blízkosti rybníku nachází," konstatoval
starosta obce Zdeněk Veverka.
"S černými skládkami se často setkáváme. Je

to vandalismus a pachatelé zůstávají většinou
neodhaleni," uvedl majitel pozemku, na
kterém se rybník nachází, Emil Palivec. (rak)

Do rybníku v Osovci  odváží odpad prozatím
neodhalený pachatel.    Foto: Radka KOČOVÁ

Výroèní schùze 
Sboru dobrovolných hasièù Osov
se koná v sobotu 12. ledna 2008

od 15:30 hodin
v Restauraci U hřiště v Osově

Country skupina Šporny 
vystoupí v sobotu 19. ledna 2008

od 20 hodin
v sále Kulturního domu

Neumìtely 
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Dobříš - Beznadějně vyprodaný. To je nejvý-
stižnější popis koncertu souborů Notičky a
Hradišťan. Do posledního místa obsazený sál
dobříšského zámku odměnil hudebníky – a ta-
ké tanečníky – bouřlivým potleskem. 
Byl to příjemný dárek pro všechny, kteří v před-
vánočním stresu neměli moc příležitostí se zasta-
vit. Hned na úvod ale dárek dostaly Notičky - pa-
desát tisíc korun od nadačního fondu Letorosty
převzala vedoucí Lenka Kolářová.
Poté už ale před diváky nastoupili pánové a jedna
žena z Hradišťanu. Vedoucí souboru Jiří Pavlica se
předvedl nejen jako skvělý houslista, ale také pří-
jemný moderátor, který ví, že méně je někdy více.
Po zahajovacím bloku (a velkém potlesku) Hradi-
šťan pozice opustil a dal prostor Notičkám. Muzi-
kanti i tanečníci se ukázali jako ostřílení profesio-
nálové. Zaplněný sál je nevyvedl z rovnováhy a
nerozhodila je ani přítomnost České televize, kte-
rá zde natáčela reportáž. Odvysílala ji 7. 1. od
23.10 v magazínu Terra musica. Reprízu ovšem
ještě stihnete - 10. ledna od 3.55 opět na ČT 2.
V závěrečné části soubory spojily síly a předved-
ly, jak dobře jim to spolu ladí. A že je hned tak ně-
co nerozhází. Muzikanti zvládali nejen občasné
improvizace, ale i nečekané otázky. 
„Dokážeš představit všechny členy Notiček?“ ze-
ptal se primášky Kristýny Kolářové primáš Pavli-
ca. Ta sice nejdříve naprázdno polkla, ale pak vy-
jmenovala alespoň křestní jména členů souboru.
Takřka dvouhodinový koncert publikum nadchl, a
tak nezbývá než doufat, že spolupráce mezi sou-
bory bude pokračovat. Bohumil KŘEČEK

Malí tanečníci z Klíčku si před
vánočními svátky rozdali dárky
Řevnice - Tanečníci z Klíčku si v prosinci opravdu
užili zaslouženou, asi tříhodinovou vánoční besídku.
Ta byla odměnou za početná adventní vystoupení,
která děti absolvovaly v Karlštejně, na pražském Sta-
roměstském náměstí a v Řevnicích. 
Během odpoledne si děti vzájemně nadělily dárečky,
zahrály si hry, zazpívaly si do opravdického mikrofonu a
pochopitelně si i zatančily.
Besídka se uskutečnila v sále řevnické Základní umělec-
ké školy, který letos Klíčku slouží každý týden jako zku-
šebna hlavně díky vstřícnosti ředitelky Ivany Junkové.
Na druhou polovinu besídky dorazili i rodiče, kteří doda-
li hojné a velmi chutné občerstvení, takže došlo i na spo-
lečnou ochutnávku domácích vánočních dobrot. 
Malí tanečníci tak spolu se svými rodiči a vedoucími
oslavili završení úspěšné sezony a s dobrou náladou se
vydali vstříc nastávajícím  svátkům. (lup)

Notičky koncertovaly s Hradišťanem
SLAVNOSTNÍ SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ SLEDOVAL ZAPLNĚNÝ SÁL DOBŘÍŠSKÉHO ZÁMKU

Primáš Hradišťanu Jiří Pavlica v obležení malých muzikantů z Notiček.           Foto Bohumil KŘEČEK

Byty číslo 5, 6, 7 a 8jsou již prodané!!!

NA BESÍDCE. Malí řevničtí tanečníci na své předvánoč-
ní besídce.           Foto ARCHIV KLÍČKU
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Čekání na školku trvalo přes pět let
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Jediné, co by nám mohlo zhatit otevření, jsou
dětské záchody,“ konstatuje starosta. „Ty zatím
ještě na místě nejsou, ale věříme, že včas budou.“
Slavnostní otevření zatím radnice žádné nechystá.
„Necháme si ho na jindy,“ konstatuje Hudeček.
„Zatím na to nebyl čas ani nálada. Navíc, po do-
končení školky musíme dotáhnout do konce vý-
stavbu bytového domu v těsném sousedství. Ote-
vírat ho cheme v polovině roku, polovina bytů už
je ovšem prodaná teď.“
Mateřská škola stála celkem jedenadvacet milionů
korun. V porovnání se svou předchůdkyní má
dvojnásobnou kapacitu – namísto pětadvaceti se
do ní vejde padesát dětí. Starat se o ně bude devět
zaměstnanců.

„Nová školka je krásná a moc se do ní těšíme,“
shrnuje jejich pocity ředitelka Marie Cvancige-
rová. „Myslím, že na nové prostředí si zvykneme

rychle,“ dodává s tím, že v červnu by se v areálu
mateřinky měla konat tradiční divadelní pouť.

Miloslav FRÝDL

Stránky Našich novin brzy
přivítají miliontého čtenáře
Poberouní - Informace z regionu a okolí se po
dlouhé letní odmlce začaly na sklonku roku
opět objevovat na webových stránkách Našich
novin (www.nasenoviny.net). 
Od května ustrnuly webové NN na čísle 10 a
mnozí čtenáři se ve svých dopisech či telefoná-
tech obávali, zda stránky budou ještě někdy fun-
govat. Příčinou bylo nenadálé zhoršení mé nemo-
ci a bohužel nebyl nikdo, kdo by mě v tvorbě st-
ránek zastoupil. Budu se to snažit napravit a najít
zástupce, zatím však jen musím konstatovat kdysi
oblíbené socialistické: Nejsou lidi! 
V těchto dnech už jsou stránky plně v provozu a
jejich návštěvnost přesáhla hranici 750 000 vstu-
pů!  Nejvíce lidí na ně hledělo v červnu a červen-
ci, kdy regionem projížděl císařský průvod a NN
pořádaly řadu kulturních akcí. Hodinou Našich
novin, tj. časem, kdy na stránky přichází nejvíce
navštěvníků, by se dala nazvat  doba od 17 do
18.00.  Ze statistiky, kterou nám poskytuje pro-
vozovatel lze vyčíst i nejvyhledávanější výrazy. V
minulém období to byly: Naše noviny, Jan Rosák,
Noc na Karlštejně, Třehusk. Hodně návštěvníků
internetu hledá náš občasník pod adresou:
www.nase.net.  Josef KOZÁK

Dle paragrafu…
BEZOHLEDNÝ ZLODĚJ. Silvestrovskou noc
využil neznámý zloděj k vloupání do chaty v Řev-
nicích Na Bořích, při vstupu si počínal zvlášť bez-
ohledně. Vylomil desky štítu chaty s dřevěným
obložením, otvorem se protáhl dovnitř a vzal ná-
řadí i zámek na závoru. Při odchodu vypáčil dve-
ře. Hodnota odcizených věcí je 2500 Kč, oprava
vyjde majitele chaty z Prahy na 10 000 Kč.      (vš)
UKRADLI HUDEBNÍ NÁSTROJE. Hudební
nástroje za 18 tisíc korun  zloději odnesli ze sklep-
ní kóje v ulici Za parkem v Dobřichovicích. Lotři
mezi 27. 12. a 1. 1. prošli zřejmě otevřenými dveř-
mi z ulice a na kóji odemkli dózický zámek. Maji-
teli odcizili koncertní kytaru Crafler, kytaru Jum-
bo, mandolínu a dva obaly. (vš)

PŘED OTEVŘENÍM. Dělníci v těchto dnech do-
končují práce na nové školce v Letech. Provoz
zahájí v pondělí 14. ledna.    Foto NN M. FRÝDL

Řevnice - Hon na divočáky uspo-
řádali 29. prosince řevničtí mysliv-
ci. Podle stop se zdálo, že je jich v
honitbě značné množství.
Lovci se sešli v 8 hodin ráno před
klubovnou, kde po slavnostním za-
hájení rozdali předseda a hospodář
příslušné pokyny. Lovit se budou
mladé kusy maximálně do čtyřiceti
kilo živé váhy. Poté se čtyřicet lovců
vydalo do části honitby v letovských
lesích nad Halouny. Leč byla pečlivě
připravena, přesto nepřinesla žádný
úspěch. Na hranici nad Jezírky byly
spatřeny dva rudly (stáda) černé zvě-
ře, vyhublá bachyně se sedmi selaty

a druhá o něco lepší, s pěti. V ostat-
ním prostoru se pohybovalo pouze
několik kusů srnčí. 
Myslivci se tedy přesunuli na druhý
konec revíru, na západní stranu údolí
Kejné a za Kamennou. Bylo kolem
jedenácté, mrazivé počasí ještě zhor-
šoval chvílemi se zdvihající vítr.
Lovci na uzavírajícím řetězci (před-
stoji) na jižní hranici honitby důk-
ladně promrzali. Když byl celý pro-
stor obstoupen, vkročili mladí mys-
livci do leče a začali les pročesávat.
Chůze v kamenitém, svahovitém a
zmrzlém terénu byla namáhavá, ús-
pěch se však brzy dostavil. Padaly

první rány a jeden kus asi pětadvace-
tikilový zůstal ležet. Po ceremoniálu,
který provází každý ulovený kus,
hon pokračoval dál. Další rudly se
objevily na hraně Kejné, patrně vy-
plašené návštěvníky lesa. Jejich pří-
tomnost silně ztěžuje střelbu - mys-
livci se bojí užít kulové zbraně, aby
odrazivší se kulka nezasáhla nevidě-
ného návštěvníka. Někteří divočáci
tak unikli. Brzy se však objevili jiní.
Bylo to právě na konci Kejné v mís-
tech, kde jsem v roce 1947 poprvé v
řevnickém lese a v životě vůbec, vi-
děl divočáka. Padaly další rány a
druhý divočák zůstal ležet. 

O druhé hospodář a vedoucí honu
odtroubil konec leče. Lovci táhnoucí
lečí se opřeli o pařez, aby si na chvil-
ku odpočinuli. Na spodní části Kejné
vyběhl asi metrákový kňour a zamí-
řil naproti do borovíčka. Asi věděl,
že ho nesmějí střelit. Mrazivý vítr
sílil a tak byli všichni rádi, když je za
chvilku uvítala vytopená klubovna.
Tam je čekal ještě guláš a dobré na-
pití. Čest padlé zvěři a na příště: Lo-
vu zdar!
Všichni se opět uvidí i s přáteli mys-
livosti 12. 1. na tradičním plese Pos-
lední leči v Lidovém domě v Řevni-
cích. František ŠEDIVÝ

Rodinné úspory odnesl zloděj
Lety – Škodu 143 400 korun způsobil zloděj,
který se vypravil na nejspíš vytipovanou krá-
dež do rodinného domu v ulici Pod viničkou v
Letech.
Pachatel vloupání v době mezi 27. 12. a 1. 1. pře-
lezl plot, rozbil sklepní okénko a vnikl dovnitř.
Odemčené vnitřní dveře ho pustily do obytných
místností. I když mohl odcizit elektroniku nebo
jiné cennější věci, vybral »jen« finanční hotovost
22 300 Kč a 4600 Euro, která patřila majiteli
(*1959) a jeho rodinným příslušníkům. Poškoze-
ním okna vznikla škoda dalších 1500 Kč. (vš)

Řevničtí myslivci na konci roku skolili dva divočáky
NA HON DO OKOLNÍCHLESŮ SE VYPRAVILY ČTYŘI DESÍTKY LOVCŮ

U Paviána zpěvem vítali Nový
rok cyklisté, hasiči i turisté
Halouny - Mírně lechtivý popěvek o Ještěřici spo-
lečně zpívali 1. 1. v halounském hostinci U Paviá-
na řevničtí cyklisté, hasiči a třebaňstí turisté. 
K Paviánovi se potřetí v tento čas podíval i sta-
rosta německého Steinerothu - partnerské obce
Zadní Třebaně - Gottfried Frings s chotí a tento-
krát opět i tchýní. „Tady nam maminka malem
umrzla,“ zavzpomínal s nadsázkou na dobu před
pár lety, a své týchni věnoval zahřívacího »paná-
ka« slivovice, aby se situace neopakovala. 
Oficiality byly krátké, takže se víc zpívalo, tančilo
a vítal se Nový rok.  (šm)

Z našeho kraje
* O hospodaření Hlásné Třebaně se hovořilo na
prvním letošním veřejném zasedání zdejšího
obecního zastupitelstva, které se konalo 4. 1. Na
nákup nových titulů dostane knihovna 5 000, za
vstup na Slavnosti trubačů se vybralo 60 000, po-
platky za psy přinesly 19 200 Kč. aj. Dále se ho-
vořilo o tom, že úřad má k dispozici dvě pracovní
síly na tzv. obecně prospěšné práce, že budou ve
vsi instalovány nové kontejnery, a že se každým
dnem čeká na opravu poničeného dopravního zr-
cadla z křižovatky u restaurace Na Růžku.      (šm)
* Se starým rokem skončil i taneční kurs manže-
lů Chroustových z Řevnic. Nový bude zahájen 27.
ledna v řevnickém sále Lucerna. Lída a Miloš
Chroustovi pořádají kursy pro začátečníky i pok-
ročilé už několik let. „Učíme jak standardní, tak
latinskoamerické tance, mezi nimi waltz, foxtrot,
valčík, tango, čaču, rumbu, sambu nebo jive,“ řek-
la Chroustová. (lup)
* Podevatenácté vyrazili o Štědrém večeru kole-
dovat po Zadní Třebani muzikanti kapely Třehu-
sk. Zatroubili přesně u dvaceti pěti domů, z nichž
u dvaceti je domácí pohostili štamprličkou pálen-
ky; leckde dostali i něco k snědku. Obchůzka za-
čala jako jindy - v půl deváté večer, ovšem skon-
čila rekordně: v půl páté ráno druhého dne.   (mif) 
* Paní, která šla 21. 12. kolem benzinové pumpy
v Litni, pokousal volně pobíhající pes. Bílý, střed-
ně velký a dost chlupatý čtyřnožec se chtěl zřejmě
domoci uzeniny, kterou žena držela v ruce, ale
místo do salámu, kousl ženu do ruky a utekl.   (šm)
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Psát se dá mlékem i šťávou z citronu
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 27)

Nevím, jestli se mi podaří příhodu
vylíčit tak, jak se udála. V pátek 21.
prosince jsem se vracel vlakem z
Prahy. Naproti přes uličku seděl zná-
mý mladý muž, obložený vánočními
nákupy. Vlak se již rozjížděl, když u
jeho nohou se v igelitové tašce náhle
něco pohnulo. A pak zas. Živý kapr
dával najevo, že ještě neztratil nadě-
ji na svobodu. Rychlými a opakova-
nými pohyby rychle vyklouzl z igeli-
tové tašky a mohutným plácáním se

sunul do uličky. Majitel se ho snažil
zadržet, ale kluzký povrch šupináče
spíše hovořil v jeho prospěch. Když
se to pronásledovateli konečně po-
dařilo a vstrčil kapra zpět do tašky,
zjistil, že ten se opět lehce vysunul
dírou v jejím dně.
Suše konstatoval:„On si tam už pro-
kousal díru!“ Načež propuklo mezi
přítomnými nezpoutané veselí. Ho-
nička pokračovala. Situace nabyla
vrcholu, když se z druhé tašky moc-

ným plácnutím vysunul druhý kapr a
nastoupil rovněž cestu ke svobodě.
Rychle dostihl uličku, o které jako by
tušil, že vede ven. Ten si však dno
»neprokousal«, pročež byl brzy chy-
cen a znovu uvězněn.
Hlavní útěkář se mezitím promyšleně
sunul pod sedadly v blahém domně-
ní, že nemůže být uvězněn, neboť je-
ho taška nemá dno. Hluboce se však
mýlil, neboť z řad diváků se vynořily
dvě mladé ženy, které pochopily váž-

nost situace pro mladého tatínka a
podaly mu neděravé tašky. Povzbu-
zen touto skutečností, vrhl se muž
znovu pod lavičky a kapra téměř na
poloviční cestě ke dveřím dostihl. Již
náležitě upatlán od slizkého kapřího
povrchu ho pak vsunul do tašky. Poté
si utřel z rukou kaši z písku, bláta i
slizu a spokojeně usedl. Bylo načase.
Právě přicházel průvodčí, který ne-
tušil, jaké drama se tu právě odehrá-
lo.          František ŠEDIVÝ, Řevnice

Podbrdsko - Přes rok už otiskujeme volný seri-
ál, v němž vás seznamujeme s »trampskou lati-
nou«. V dnešním pokračování vám nabízíme
závěrečné čtení o (nejen) skautské signalizaci a
šifrování.               (NN)

Čtenáři dobrodružných knih i historických nebo
špionážních příběhů se často setkávají s nejrůz-
nějšími formami tajného či neviditelného písma,
které se stane čitelným teprve po určité nezbytné
proceduře.  Špioni s oblibou takové zprávy psali
třeba mezi řádky do knihy. Jen pisatel a adresát
věděli,  která stránka tuto informaci mezi svými
řádky skrývá.  
Ty nejjednodušší formy takového písma našly své
uplatnění i při různých táborových hrách nebo při
hledání pokladu k napsání dopisů. Napíšeme-li
na čistý papír text mlékem, citrónovou šťávou, oc-
tem nebo šťávou z cibule – písmo se objeví, když
papír zahřejeme. Doma je to nejjednodušší, proto-
že můžeme  papír lehce přežehlit teplou žehlič-
kou, v přírodě postačí papír opatrně zahřát nad
plamenem svíčky.  Musíme ovšem dávat dobrý
pozor, aby papír od plamene  neshořel - pak by-
chom dost těžko dávali jeho obsah dohromady.  
Vyznáme-li se trošičku v chemii, pak si můžeme
»tajný« inkoust vyrobit ze skalice zelené. Deset
gramů skalice se rozpustí v jednom decilitru vody.
Písmo se objeví tehdy, když popsaný papír potře-
me roztokem 10 gramů červené krevní soli v deci
vody. Písmo bude mít modrou barvu.  
»Tajný« inkoust s písmem červeným vyrobíme ze
dvou gramů fenolftaleinu a 50 gramů lihu. Text se
»vyvolává« roztokem sody.  

Napíšeme-li dopis rozředěným rozvařeným škro-
bem,  stane se písmo zřetelně fialové, když se pa-
pír potře  jodovou tinkturou. 

Ten komu je zpráva určena, musí ovšem vědět, ja-
kou vyvolávací techniku má použít, protože jinak
»kouzlo« nefunguje.  Vladimír ROGL

Tajné či neviditelné písmo využívali piráti i jiní dobrodruzi.                            Kresba Jiří PETRÁČEK

Kapr si prokousal díru a vyrazil za svobodou…
PRŮVODČÍ NEMĚL TUŠENÍ, JAKÉ DRAMA SE CESTOU Z PRAHY DO ŘEVNIC VE VAGONU ODEHRÁLO

Poberouní - V září 2008 má skon-
čit vysílání ČT2 z Cukráku v dosa-
vadním analogovém systému. Pro-
gramy televizních stanic z Cukrá-
ku přitom přijímá většina domác-
ností v Dolním Poberouní. Zname-
ná to, že o kvalitní příjem analogo-
vé ČT2 přijdou. 
Kdo nebude chtít utratit peníze za
tak zvaný set top box, může přeladit
na vysílač Praha město, který ale ne-
má v našem regionu dost silný a kva-
litní signál. Navíc nebude ČT2 vysí-
lat dlouho - jen do června 2009. Pro-
gram ČT1 se z vysílačů Cukrák i
Praha město vytratí současně v září
2009. Televize Nova a Prima mají
pro vypínání pozdější termíny. 
Řešení, jak o příjem televizních sta-
nic nepřijít, je několik; nejlevnější
zůstává pořízení doplňkového boxu
pro pozemní digitální příjem. Jeho
cena se pohybuje kolem 2 000 Kč
pro typ se základními funkcemi. Ko-
mu v dohledné době doslouží televi-
zor, měl by nový vybírat mezi mode-
ly s digitáním tunerem.
V médiích jsou bedlivě sledovány

regiony, kde byl už »přechod na di-
gitál« uskutečněn. Diváci na Domaž-
licku, kde byl již téměř dokončen, si
stěžují na slabý signál způsobující
čtverečkování až rozpad obrazu. V
oblasti Černošice - Řevnice by tako-
vý problém neměl nastat, protože
většina domů má na nejbližší vy-
sílač přímý výhled a správně fungu-
jící anténní systém by neměl signálu
ublížit. Signál je tu dokonce tak sil-
ný, že k jeho příjmu stačí pokojové
antény nebo kus drátu visící ze skří-
ně na podlahu. Problém s příjmem
by však mohl nastat v Zadní Třebani
či Karlštejně. Obě obce leží v údo-
lích a bez profesionálně vyrobeného
anténního systému se tam neobejde-
te. Převaděč u golfu v Karlštejně
zřejmě bude technologií pro digitál-
ní vysílání časem vybaven, ale mezi
vypnutím analogového převaděče a
zapnutím digitálního převaděče v
Karlštejně uplyne asi hodně vody.
Obnovení převaděčů je totiž v plánu
digitalizace na posledním místě.
Výhodou našeho regionu je již spuš-
těné vysílání právě z Cukráku. O

tom, jestli patříte mezi oblasti s ne-
dostatečným terestrickým digitálním
signálem, se tudíž můžete přesvědčit
už nyní, když si box zapůjčíte. Po-
kud se při zkušebním příjmu objeví
problémy a o ČT2 nechcete přijít, ra-
ději se poohlédněte po jiných tech-
nologiích. Nejlevnějším způsobem
je satelitní příjem - stačí koupit si sa-
telitní komplet s dekódovací kartou
za cenu kolem 7 000 Kč. Signál se
začne ztrácet pouze při hustém sně-
žení a při hustých bouřkových mra-
cích. U dvou společností není třeba
za dekódovací kartu hradit poplatky
- náklady za distribuci jsou započte-
ny v ceně nákupní. Samotná dekódo-
vací karta stojí kolem 2 000 Kč. 

Satelit se vyplatí
Další možností je příjem prostřed-
nictvím kabelové televize. U nás ji
nabízí společnost O2 prostřednic-
tvím upravených telefonních přípo-
jek a finančně nenáročného speciál-
ního boxu. Ten však funguje jen do
určité délky kabelu od telefonní úst-
ředny. Narozdíl od příjmu přes sate-

lit prostřednictvím karet Gital nebo
T & T vybírá společnost O2 paušál-
ní poplatky. Podobně je na tom i
operátor provozující malý vysílač na
návsi v Rovině. Nákup satelitu se
vám tak dříve či později vyplatí.
Ať už se rozhodnete pro satelitní ne-
bo terestrický box, vždy bude na je-
ho výstupu jen jeden televizní obraz
a zvuk. Jestliže se budete chtít na je-
den program dívat a jiný nahrávat,
budete muset mít boxy dva, nebo mít
takové nahrávací zařízení, které si
digitální vysílání převede samo. Před
podobným problémem budou i do-
mácnosti s více televizory staršího
typu, pokud budou chtít diváci sle-
dovat rozdílné programy. Každý te-
levizor bude muset mít svůj set top
box nebo se všichni budou muset
shodnout na sledování jediné televiz-
ní stanice rozvedené kabelem do dal-
ších televizorů. Platí tedy pravidlo,
že kolik digitálních přijímačů divák
vlastní, tolik programů mohou lidé
sledovat. Ceny televizorů s integro-
vaným digitálním přijímačem však
začínají klesat.          Vilém ŠEDIVÝ

Cukrák přestane ČT 2 vysílat v září, ČT 1 v červnu 2009
NA DIGITÁLNÍ ZPŮSOB ŠÍŘENÍ TELEVIZNÍHO SIGNÁLU SE MŮŽETE PŘIPRAVIT JIŽ NYNÍ
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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

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Silvestrovské fotbalové derby vyhrála Vižina
Osov - Poslední den v roce se schází osovští a vižinští fotbalisté k sil-
vestrovskému zápasu. V pondělí 31. 12. se hrálo na osovském hřišti, ov-
šem vítězství 5:3 si vybojovala Vižina. 
Osovští fotbalisté začali náporem. V prvních minutách si vytvořili několik
šancí, ale obrana Vižiny v čele s brankářem Jaroslavem Ilkem ml. odoláva-
la. Pak se hra vyrovnala a šance se střídaly na obou stranách. V 35. minutě
vsítil po pěkné kombinaci uprostřed hřiště gól Kamil Hejduk. Po rychlém
útoku vyrovnal David Bulant. Pak si opět Osov vytvořil mírnou převahu, ale
zapomněl na zadní vrátka a vižinský Martin Ciprián ho za to ztrestal. Do po-
ločasu stihl Robert Plicka vyrovnat. Po změně stran vsítil vedoucí gól Oso-
váků Aleš Bábíček. Vižina však vývoj zápasu zvrátila. Dva góly dal Kamil
Hejduk, jeden byl vlastní.  Silvestrovský zápas skončil za přátelské atmos-
féry posezením v osovské restauraci U hřiště. Jan HOŠŤÁLEK

HOKEJISTI VE SVINAŘÍCH. Led pokryl na začátku nového roku hladiny
rybníků v Poberouní i na Podbrdsku. Bruslilo se v Leči, Korně i ve Svinařích.
Na zdejším rybníku Žába (na snímku) se odehrálo několik lítých hokejových
zápasů. Foto NN M. FRÝDL

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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Turnaj ve stolním tenise ovládli kluci
ZLATÉ MEDAILE SI ZE ZADNÍ TŘEBANĚ ODVEZLI JAKUB ZELENKA A VLADIMÍR VÁCHA

Zadní Třebaň - Sedmadvacet klu-
ků nastoupilo ke druhému ročníku
turnaje ve stolním tenisu Junior
ping-pong Open 2007, který se v
sále Společenského domu v Zadní
Třebani konal 29. prosince.
„Vidím jen muže, tak zahajuji výluč-
ně pánský boj,“ řekla v úvodu ředi-
telka turnaje Jaroslava Zavadilová,
která klání spolu s členy zadnotře-

baňského Klubu českých turistů při-
pravila. Mladí  pánové ve věku od
osmi let nastoupili ke hře na čtyřech
stolech ve dvou věkových kategori-
ích. „Jsou tu hráči z Prahy, Řevnic,
Letů, Černošic, Ořecha, Karlštejna,
Svinař i Mníšku pod Brdy. Domácí?
Také, ale v nejmenším počtu,“ pro-
zradila ředitelka. 
Boje mezi žáky trvaly čtyři hodiny.
„V kategorii mladších si zlatou me-
daili, diplom a sladkosti vybojoval
Jakub Zelenka ze Lhoty,“ znělo za
obřího potlesku sálem. Stejný aplaus
provázel výherce starších žáků, řev-
nického Vladimíra Váchu. Cenu si
odnesl i nejmladší »pinčesista«, os-
miletý Antonín Špaček (8). 
„Každý účasník dostal symbolický
balíček, který by mohl být motivací
do budoucna,“ zmínila Zavadilová,
která už plánuje třetí ročník turnaje.
Jeho termín je znám: sobota  27. pro-
since 2008. „Příště se, doufám, »po-
chlapí« slečny a přijdou hrát,“ doda-
la hlavní organizátorka. 
Výsledky turnaje: 
Mladší žáci: 1. Jakub Zelenka (Lho-

ta), 2. Karel Čech (Řevnice), 3. Mi-
chal Šťastný (Mníšek pod Brdy) 
Starší žáci: 1. Vladimír Vácha (Řev-

nice), 2. Jiří Blažek (Ořech), 3. To-
máš Šťastný (Řevnice)

Michaela ŠMERGLOVÁ

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)

Od národního parku Rio Zacata nás
dělí jen pár set metrů, které zdolává-
me během několika minut, nikým
nezpozorováni, až  spočineme u prv-
ní kaskády. Tam se mi mírně zamotá
hlava a koutky očí spatřím jakési stí-
ny, vznášející se nad vodní hladinou. 
Odpočíváme a chceme vyrazit dál,
když si povšimnu vyrážky, jež se mi
během pár chvil objevila od kotníků
až po kolena. Zatímco já se zaobí-
rám rudými fleky, které dráždí mou
kůži, můj souputník Martin pokraču-
je v mírném průzkumu okolí a hledá
vhodnou cestu dál. Na úzké pěšince,
kousek od nás, se mu u chodidla svi-
ne do klubíčka jeden z hadích exem-
plářů, jež jsme před pár hodinami
viděli na motýlí farmě. Poučeni o
jeho jedovatosti se pomalu stahuje-

me zpět. Rozhodujeme se následovat
znamení a vrátit se na hlavní cestu,
kde co nejrychleji stopujeme auto-
bus. Ještě nás vyděsí velké černé zví-
ře připomínající pumu, poskakující
v trávě po naší pravici, načež oprav-
du přidáváme do kroku a s úlevou
padáme do útrob potrhaných seda-
ček chicken-busu. Tak se totiž trefně
říká starým vysloužilým americkým
školním autobusům, brázdícím v zu-
boženém stavu celou střední
Ameriku...
Zpět v La Ceibě je hotové pozdviže-
ní, neboť zatímco si kupuji v lékárně
mastičku na vyrážkou obsypané
končetiny, kdosi se uprostřed rušné
ulice střelí do hlavy a připravuje se
tím o život neúspěšného prodejce lo-
sů. Spěšně se vyhýbáme hloučku
zvědavců, reportérů i kameramanů a
spěcháme »domů«, jak svým proza-
tímním obydlím říkáme. Do konce
večera nevylézáme z pokoje, na další
vzrušení už nám scházejí síly. Teď
nás čeká Nikaragua, velmi chudá,
ale krásná země... (Pokračování)

Daniela ROHLÍČKOVÁ

MNÍŠECKÁ  ROŠÁDA. Úspěch předloňského předvánočního šachového tur-
naje  přesvědčil organizátory o  prospěšnosti tohoto klání, a tak se 16. pro-
since 2007  v prostorách mníšeckého kulturního střediska  uskutečnil již 2.
ročník Mníšecké rošády. Dvacet šest hráčů startovalo ve třech věkových ka-
tegoriích - vítězkou mezi dětmi do deseti let se stala Aneta Wojnarová, mezi
dospívajícími do osmnácti let byl první Daniel Chudáček a mezi dospělými
Miloslav Volf. Díky za pomoc při uspořádání turnaje patří Městu Mníšek pod
Brdy, občanskému sdružení OÁZA i spoustě dobrovolníků, kteří pomáhali s
přípravou a organizací turnaje. Text a foto Jarmila BALKOVÁ
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Z parku jsme prchali 
před jedovatými hady

PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU - 6)

Svinařští kopali
šiškou na bránu
Svinaře - Předvánoční atmosféru si
zpestřili ve Svinařích sportem. Na
hřišti »V Nádynku« se 23. prosince
kopalo ragbyovou šiškou na bránu.
O cenu se utkalo dvanáct borců.
Každý měl tři pokusy trefit speciálně
upravenou bránu na ragby, takzvané
háčko. O prvenství mezi čtyřmi nej-
úspěšnějšími pak rozhodly další ko-
py. Nakonec zvítězil domácí a záro-
veň pořadatel Petr Procházka, který
polovinu výhry - ragbyový dres - ne-
chal druhému v pořadí, Martinu Zí-
movi jr. Láhev whisky si ovšem od-
nesl. „Příští rok to zopakujeme, tře-
ba přijde víc lidí,“ řekl vítěz.     (lup)

U STOLU. Účastníci zadnotřebaň-
ského turnaje ve stolním tenisu. 

Foto Jan ZAVADIL

VÍTĚZ. Vítěz kopu ragbyovou šiš-
kou Petr Procházka se svými cena-
mi. Foto NN L. PALIČKOVÁ


