
Výluka zastaví vlaky na Smíchově
CESTUJÍCÍ, KTEŘÍ JEZDÍ AŽ NA PRAŽSKÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, ČEKAJÍ KOMPLIKACE

Základna z Brd zmizí,
vrátí se sem les
Brdy – Objekty někdejší největší
raketové základny protivzdušné
obrany státu, které se nacházejí
na Brdech nad Drahlovicemi, ma-
jí zmizet. 
Jerome Colloredo-Mansfeld, nový
vlastník polorozpadlých budov,
bunkrů a skladišť, které na sklonku
80. let minulého století nechali vy-
budovat komunističtí mocipáni, je
chce zbourat. (Viz strana 9) (pš)

Poberouní – Ještě před tím, než na berounské železnič-
ní trati začne 14. 12. platit nový jízdní řád, čeká na ces-
tující výluka. Dotkne se zejména lidí, kteří vlakem jezdí
až na pražské hlavní nádraží. Některé vlaky totiž vyje-
dou a nebo skončí na Smíchově.
„Z důvodu dokončovacích prací při přestavbě pražského
hlavního nádraží, které řídí Správa železniční dopravní
cesty, bude do 12. prosince upravena trasa některých rych-
líků z Prahy do Havlíčkova Brodu, České Třebové, Jihlavy

a Brna a v opačném směru. Omezení se dotkne také osob-
ních vlaků a rychlíků jedoucích do a z Plzně,“ řekl Petr
Pošta z tiskového oddělení Českých drah. Na berounské
trati výluka potrvá od pondělí  8. do pátku 12. prosince. 
„V tomto období budou některé vlaky z Plzně a Berouna
končit ve stanici Praha-Smíchov a nebudou pokračovat na
hlavní nádraží. V opačném směru budou některé vlaky za-
čínat na Smíchově,“ uvedl Pošta s tím, že na trati platí vý-
lukový jízdní řád, který mohou lidé najít na internetové ad-
rese www.cdrail.cz/gvd/k171vyluka04.pdf. 
Kterých spojů se to týká? Vlaky do Berouna, které vyjíž-
dějí z hlavního nádraží mezi 8. a 20. hodinou vždy v X.26
budou vyjíždět až ze Smíchova. Vlaky z Berouna do Prahy
s odjezdem v 6.48, 7.18, 8.18, 8.48, 10.48, 12.48, 14.18,
15.18, 16.18, 17.18 a 18.18 pojedou jen do Prahy-Smí-
chova. V této stanici budou končit i vlaky z Plzně v 7.08,
9.08, 11.08, 13.08, 15.08, 17.08 19.08 a 20.08. „Prosíme
cestující, aby ze Smíchova na hlavní nádraží využili MHD
či jiné vlaky, náhradní jízdenky dostanou oproti platné jíz-
dence v pokladně,“ dodal Pošta. Pavla ŠVÉDOVÁ

9. prosince 2008 - 25 (483) 6 Kč

Rosák se fotil na kalendář NN

Kalendář na rok 2009 připravují pro své čtenáře Naše
noviny. Titulní fotka, na níž bude snímek známého mo-
derátora a herce Jana Rosáka, vznikala o »mikuláš-
ském« pátku. Kalendář najdete v příštím čísle NN. (mif)

Foto Michaela FEUEREISLOVÁ

Dítě si hrálo s klíči od auta, lupiči 
ukradli věci za čtyři sta tisíc korun
Dobřichovice - O věci za 400 tisíc korun přišel 11. listo-
padu večer francouzský turista, který strávil jednu je-
dinou hodinu v dobřichovické restauraci Lucern. 
Cizinec zaparkoval v 17.30 pod okny restaurace v Tyršově
ulici, uzamkl svůj modrý VW Passat a odešel i s dcerou do
restaurace. Dvouleté dítě si během večeře hrálo s klíči od
auta a pravděpodobně přitom stisklo tlačítko odemknutí
dveří. Toho si všimli zloději a z vozidla s francouzskou re-
gistrační značkou bez použití násilí odcizili mobilní telefo-
ny, GPS navigaci, doklady, fotoaparát, peníze a kabát, v
jehož kapse se nacházel snubní prsten za 300 tisíc korun.
Když se řidič vrátil v 18.30 z restaurace, dveře automobi-
lu našel odemčené a věci za 400 500 Kč byly pryč. (vš) 

Požár řevnického Lidového
domu vyšetřuje kriminálka
Řevnice – Škodu přesahující pět milionů korun
způsobil požár, který 28. listopadu večer zasáhl
druhé patro Lidového domu v Řevnicích.
Populární »Liďák« byl přitom před necelými dvě-
ma měsíci kompletně zrekonstruován. Jedna z vy-
šetřovacích verzí kriminalistů je, že požár někdo
způsobil úmyslně. Na místo byli před devátou ho-
dinou postupně vysláni profesionální hasiči z Řev-
nic a Berouna i jednotky Sborů dobrovolných hasi-
čů z Řevnic, Dobřichovic, Solopisk, Mníšku pod
Brdy a Letů. (Dokončení na straně 9) (pš)

KRAJEM CHODIL MIKULÁŠ. Sku-
piny svatých mužů, čertů a andělů se
5. prosince vydaly poberounským
krajem. Zatímco nejednoho malého
zlobivce dohnalo řinčení pekelnic-
kých řetězů až k slzám, dospělí se
vesměs dobře bavili. Tak jako třeba
Zadnotřebaňan Jan Palička. 
(Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Se škodovkou od řevnického nádraží odjeli zloději
Řevnice, Dobřichovice - O Škodu roomster za 300 tisíc korun přišel motorista z Prahy 2 u
řevnického vlakového nádraží. V Dobřichovicích zase bylo několik aut vykradeno.
Muž auto 11. 11. zapůjčil řidičce z Řevnic, která ho zaparkovala u zdejšího nádraží, v ulici Pod
lipami u bývalé úschovny. Odtud také mezi 6.50 a 20.00 zmizelo; když od něj žena odcházela,
bylo uzamčené. Nátěr byl proveden v pastelové barvě, registrační značka byla 7 A 6 14 45.
Hned několik aut bylo v minulých dnech vykradeno v Dobřichovicích. Dámskou bundu za 600
korun odcizil z vozu značky Volvo neznámý zloděj 22. 11. před restaurací Zámecký had. Pachatel
rozbil sklo a vytáhl bundu položenou na sedačce. Při páčení skla poškodil i rám dveří, čímž
vznikla motoristovi z Liberce škoda 10 000 korun. (Pokračování na straně 7) (vš)

Maskovaní házenkáři 

vyrazili na pochod

a další informace z našeho kraje
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Řevnice – Písničky Beatles, Jarka
Nohavici či slávistický popěvek
teď zpívají svatému Mikuláši děti
v Řevnicích. Uplynulý pátek jsme
obešli celkem dvanáct domácností,
přečetli hříchy osmačtyřiceti dít-
kám. Ani jedno z nich se »nevy-
koupilo« tradičním Mik-miku Mi-
miku Mikuláš.
Do potemnělých ulic Řevnic vyráží-
me krátce před pátou hodinou. V
první domácnosti už nás čekají dvě
děti. Maminka je vzorně připravená
– Mikuláši předává ohořelá lejstra s
hříchy. Jako první slyšíme anglickou
básničku. V další rodině nám Honzík
Sklenka dokonce dává vybrat. „Buď
to může být písnička od Beatles, a
nebo Nohavica,“ říká odvážně. Volí-
me českou variantu. 
Z jedné strany Řevnic přecházíme na
druhou, na žádnou konkurenci však
nemůžeme narazit. „Někteří jezdí

autem,“ namítá Mikuláš v podání Ja-
na Šimůnka. V bílých vousech a če-
pici ho nerozpoznávají ani vlastní
děti. V sedm hodin už máme za se-
bou návštěvu zhruba v osmi rodi-
nách. Někde nám nabízejí chlebíčky
na posilnění, jinde becherovku na
zahřátí. Peníze nebereme. 
„Naštěstí letos je pěkně, takže se mi
ani nepotí hlava,“ pochvaluje si Ši-
můnek. U Kotěrů nás překvapuje
další přednes – tentokrát od malého
fotbalisty slyšíme slávistický popě-
vek. V předposlední domácnosti u
Váňů na nás čeká dokonce třináct dě-
tí. Rozlišit, kdo je kdo, je pro svatou
návštěvu opravdu náročné. Tím spíš,
že mezi dítkami ve věku od tří do je-
denácti let jsou i jednovaječná dvoj-
čata. „Děti si pro vás připravily pís-
ničku o Karkulce,“ prozrazuje nám
Alena Váňová. Bylo to varování –

písnička trvá asi deset minut, a tak
jsme požádali o jinou skladbu. Před-
čítání hříchů tu zabírá dokonce půl
hodiny. „Ještě musíme do jedné rodi-
ny na Vižina, sjedeme tam autem,“
hlásí po osmé hodině Mikuláš. Zcela
unaveni končíme až po deváté.
Mikuláše s čerty a anděly jsme bě-
hem čtyřhodinové pochůzky viděli

jen jednou. „U nás Mikuláš byl, ale
aby vše stihl, jezdil autem. Byli krás-
ní, dokonce měli i práskací kuličky,“
uvedla maminka dvou dcer Bohu-
slava Eliášová. 
Další Mikuláš na děti čekal na kon-
certu kapely Notičky, svatý muž při-
šel i za dětmi z turistického oddílu
Tuláci. Pavla ŠVÉDOVÁ

Chcete Beatles, a nebo Nohavicu?
ŘEVNIČTÍ CAPARTI SE PŘED MIKULÁŠSKOU TROJICÍ »Z HŘÍCHŮ VYKUPOVALI« RŮZNÝM ZPŮSOBEM

Děti v Hlásné zpívaly 
Mikuláš ztratil plášť…
Hlásná Třebaň – Žádný pláč se neo-
zýval z hlásnostřebaňské sokolovny,
kde se 4. 12. vpodvečer konala Mi-
kulášská nadílka. Obavy z čertů,
kteří si pod pódiem, na němž rozdá-
val dárky svatý otec a andělé, vybu-
dovali malé peklo, ale vládly. 
Devadesát dětí, různých věků se
snažilo na přání Mikuláše přednést
básničku nebo písničku. Nečastěji
zněla známá Mikuláš, ztratil plášť…
„Originálně to pojaly školačky –
Bára Batíková a Katka Císařová, ty
zahrály spolu na housle a flétnu,“
hodnotil větší ze dvou andělů, v ci-
vilu spoluorganizátorka akce, Iva
Lagová. Na druhé straně nejsuve-
rénnější vstoupení předvedl Josef
Starýchfojtů. Rozkročen, s rukama v
džínách spustil své představení.
Téměř dvouhodinové nadílce, kde
děti dostaly od Mikuláše sladký ba-
líček a od čertů adventní čokoládo-
vý kalendář, předcházely ukázky
cvičení zdejších malých sokolů a so-
kolek. „Na akci pořádanou Sokolem
přispěla obec, stejně jako na miku-
lášskou nadílku v Rovinech,“ uved-
la Ilona Gartová z hlásnotřebaňské-
ho obecního úřadu. (šm)

U stromečku na návsi budou znít koledy
Hlásná Třebaň - Už pošesté se sejdou hlásnotřebaňští obyvatelé, chataři i
lidé z okolí 23. prosince v 18.00 na předvánočním koledování na návsi. 
„Ta setkání před Štědrým dnem se stala tradicí, takže i letos se u našeho
živého vánočního stromku před kapličkou sejdeme a z připravených zpěv-
níčků si zazpíváme. Tentokrát nás přijdou podpořit i muzikanti Třehusku,“
řekla NN Ilona Gartová, tajemnice obecního úřadu, z jehož popudu se akce
koná. Příchozí tradičně přinášejí něco na zahřání, ukázky cukroví i svíčky,
které sváteční náladu mocní. „Je to milé zastavení, příležitost se vidět, ale
také si popřát,“ dodala Ilona Gartová s tím, že po koledách bude od 19.00
hodin vyhrávat v restauraci Na Růžku country kapela Sedláci.  (šm) 

Podbrdsko - Parní vlak a červený
motoráček zvaný »Hurvínek« ma-
jí svoje místo v novém jízdním řá-
du trati Zadní Třebaň - Lochovice,
který začíná platit 14. prosince.
Protože každoroční jízda parního
vlaku ze Zadní Třebaně do Lochovic
má velký ohlas a je o ní pokaždé zá-
jem, iniciovaly Naše noviny pravi-
delné jízdy historických vlaků na
trati podbrdské lokálky. Při přípravě
projektu spolupracovaly s Klubem
železničních cestovatelů, Středočes-
kým krajem a občanským sdružením
Všeradova země. Záměr se podařilo
dotáhnout do konce a nostalgické
jízdy se nyní objevily v novém jízd-
ním řádu.
Motorový vlak pojede každou nedě-
li od 7. 6. do 27. 9. Odjezd z Locho-
vic je plánován na 13.13 hodin - zpět

ze Zadní Třebaně se bude vracet v
16.58. Parní vlak pojede třikrát,
vždy v sobotu: 4. 7., 22. 8. a 19. 9. ve
13.01 z Lochovic a 16.40 zpět. 
Ve vlaku neplatí tarif ČD ani tarif
PID. Jízdní doklady dopravce se pro-
dávají ve vlaku u průvodčího. Ve
Všeradicích bude možno přestoupit
na návaznou historickou autobuso-
vou linku a svézt se busem Škoda
RTO 706 či Robur do Koněpruských
jeskyní a na nedalekou rozhlednu
Studený vrch. Ve Zdicích bude mož-
né návštívit Výtopnu Zdice, kde je
instalována expozice železniční a sil-
niční historické  techniky. 
Cena jízdenky bude 50 - 100 Kč po-
dle druhu vlaku a délky jízdy. Další
informace můžete získat na strán-
kách www.kzc.cz a  www.saxi.cz.

Josef KOZÁK, Miloslav FRÝDL

DĚTSKÁ NADÍLKA. Mikuláš s anděly a čerty navštívil i zadnotřebaňskou málotřídku - tentokrát si na něj zahrály
děti. Společně pak navštívily kamarády ve školce o patro níž a rozdaly jim sladkosti.        Foto NN L. PALIČKOVÁ

Na podbrdskou trať se vrátí Hurvínek i pára 
NAŠE NOVINY INICIOVALY PRAVIDELNÉ JÍZDY HISTORICKÝCH VLAKŮ MEZI ZADNÍ TŘEBANÍ A LOCHOVICEMI

HURVÍNEK. Historické červené motoráky zvané Hurvínek budou od června
jezdit každou neděli mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi.           Foto ARCHIV
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Předvánoční trhy pro dospělé i děti
STYLOVÉ DÁRKY POD STROMEČEK SI MŮŽETE NAKOUPIT V ČERNOŠICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH I BEROUNĚ

Poberouní - Několik adventních či
předvánočních trhů se bude do
svátků konat v dolním Poberouní.
Na své si přijdou dospělí i děti.
Černošické adventní trhy se uskuteč-
ní 13. prosince v Komenského ulici
u kostela. „Komenského ulice bude
uzavřena pro dopravu podobně jako
při poutích,“ uvedl Pavel Blaženín z
černošického odboru kultury s tím,
že na zastřešeném podiu vystoupí
děti ze Základní umělecké školy,
Schola Černošice, pěvecký soubor
Chorus Angelus a dívčí voiceband
Brécy.  „Odpoledne se můžete těšit
na zpívaný živý betlém se zvířaty, di-
vadelní společnost Křoví a hudební
skupinu Qjeten,“ dodal.  

V Dobřichovicích na zámku
Dětský vánoční jarmark se koná den
nato, v neděli 14. prosince od 13.00
v dobřichovickém zámku. Vystoupí
děti z Dětského domova Lety, dívčí
voiceband Brécy a děti z dobřicho-
vické základní umělecké školy.
„Malé divadélko Praha předvede na
nádvoří tři varietními vystoupení v
časech 14.30, 15.15 a 16,“ sdělila or-
ganizátorka Vlaďka Cvrčková. Do-

dala, že na jarmarku budou k mání
vánoční dárky od dětí ze ZŠ, ZUŠ,
Náruče, Skautů, Dětského domova a
nadace Člověk v tísni. „Od 13.00 se
budou péct vánočky a od 17.30 uve-
de  Dobřichovická divadelní společ-
nost vánoční představení,“ upřesnila.

V Berouně každý den
Na berounském Husově náměstí se
vánoční trhy konají denně od středy
17. do úterý 23. 12. „V den zahájení
zpestří trhy od 10.00 vystoupení dětí
ze základních škol a od 11.00 Pěvec-
kého sboru Obchodní akademie i St-
řední pedagogické školy Beroun,“
popsala mluvčí berounské radnice
Jitka Soukupová.  Ve stáncích bude
podle ní možné koupit občerstvení a
své výrobky zde budou nabízet žáci
berounských škol i jiné neziskové
organizace. V prodeji budou vánoční
stromky, svíčky, řezbářské výrobky,
dárkové předměty a jiný typicky vá-
noční sortiment.    Miloslav FRÝDL

I když počasí adventní dobu příliš nepřipomínalo, panovala uplynulou sobotu na řevnickém náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad předvánoční atmosféra. Konalo se tu tradiční setkání nazvané Vánoční čas. I v dešti a větru ke stánkařům
přicházely desítky lidí. Po poledni se navíc na pódiu představily místní děti. (pš) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Řevnice - Římskokatolická farnost Řevnice připravi-
la na období od Štědrého dne až po Tři krále rovnou
padesátku bohoslužeb, kterých se můžete zúčastnit v
některém z osmi kostelů od Osova až po Všenory.
Nejvíce se jich uskuteční v Řevnicích.
Pro děti je určeno setkání na Štědrý den 24. 12. od 16.00,
které se koná současně ve Všeradicích a Dobřichovicích.
Předsazená půlnoční má začátek ve 22.00 ve Všenorech
a v Řevnicích. Přesně o půlnoci začne mše svatá v Osově
a bohoslužba slova v Litni. Druhý den ve čtvrtek 25. 12.
můžete Slavnost Narození Páně oslavit při mši od 8.00
ve Všenorech, od 9.00 ve Všeradicích, od 9.30 v Řev-
nicích, od 10.30 v Osově, od 11.00 v Dobřichovicích, od
15.30 v Litni, od 16.00 Karlštejně nebo při bohoslužbě
slova v 9.00 ráno na Mořině. Na Štěpána v pátek 26. 12.
se konají od 9.00 mše ve Všenorech a v Řevnicích, bo-
hoslužba slova ve Všeradicích. V sobotu 27. 12. se usku-
teční mše jen v Litni od 15.30 (zde bude provedena Čes-
ká mše vánoční E. Marhuly) a na Mořině od 17.00.
Nedělní obřady 28. 12. se konají dle celoročního rozvr-
hu, tedy od 8.00 ve Všenorech, od 9.00 ve Všeradicích,
od 9.30 v Řevnicích, od 10.30 v Osově, od 11.00 v Dob-

řichovicích a od 16.00 v Karlštejně. Na úterý 30. 12.
jsou plánovány mše v Řevnicích a Karlštejně od 18.00,
ve středu 31. 12. v Řevnicích a Všenorech od 18.00. Bo-
hoslužba slova na konci občanského roku se uskuteční
také od 18.00 v Dobřichovicích. Ve čtvrtek 1. 1. je v ka-
tolickém kalendáři významný svátek - Slavnost Matky
Boží Panny Marie a bohoslužby se uskuteční i v dolním
Poberouní v podobném schematu jako o nedělích. Na
Nový rok si budete muset přivstat na 8.00 ve Všenorech,
v 9.00 začne mše ve Všeradicích, v 9.30 v Řevnicích, v
10.30 v Osově, v 11.00 v Dobřichovicích, v 15.30 v Lit-
ni, v 16.00 v Karlštejně a bohoslužba slova se uskuteční
v 9.00 na Mořině. V pátek 2. ledna budou slouženy mše
od 18.00 pouze v Řevnicích a Všenorech, v sobotu od
15.30 v Litni a od 17.00 na Mořině. Druhá neděle po
narození Páně 4. 1. bude podle celoročního pravidla, bo-
hoslužby se tedy konají v 8.00 ve Všenorech, v 9.00 ve
Všeradicích, v 9.30 v Řevnicích, v 10.30 v Osově, v
11.00 v Dobřichovicích a v 16.00 v Karlštejně. Na Tři
krále 6. 1. v církevním kalendáři najdete Slavnost Zje-
vení Páně - v okolí se budou konat mše v Karlštejně a v
Řevnicích, shodně od 18.00. Vilém ŠEDIVÝ

Karlštejnský advent se přehoupl do druhé poloviny
PROGRAM JE PŘIPRAVEN I NA NÁSLEDUJÍCÍ DVĚ NEDĚLE - VYVRCHOLÍ NA HRADĚ ČESKOU MŠÍ VÁNOČNÍ

Karlštejn - Rozsvícení vánočního
stromku udělalo poslední listopa-
dovou neděli tečku za prvním
dnem letošního Karlštejnského
adventu. 
Po zádušní mši na hradě posloucha-
ly přibližně tři stovky návštěvníků v
podhradí staropražskou kapelu Tře-
husk i country soubor Kapičky, ta-
neční umění předvedla řevnická sku-
pina Proměny. Už za tmy pak zapěly
děti z místní školy koledy a byl roz-
svícen velký vánoční strom.
Program Karlštejnského adventu po-
kračoval uplyulou neděli vystoupe-
ním děti ze základní školy v Litni a
folklorního souboru Klíček z Řev-
nic. Pražské divadlo Excelsior v sále
U Janů předvedlo Betlémskou hru.
V neděli 14. 12. se na nádvoří hradu
představí pěvecké sbory Bonbon a
Chorus Angelus, vystoupí folklorní
soubor Kamýček i děti z Dětského
domova v Letech. Miloslav FRÝDL

KAPIČKY POD HRADEM. V programu prvního dne Karlštejnského ad-
ventu se  představila i country kapela Kapičky                 Foto NN M. FRÝDL

Karlštejnský advent
Neděle 14. 12. 2008

Nádvoří hradu, 14.00 - Pěvecký
sbor Chorus Angelus, Dětský sou-

bor Kamýček, Pěvecký sbor
Bonbon, Děti z DD Lety

Neděle 21. 12. 2008
Nádvoří hradu, 14.00 – Divadelní

spolek Křoví, Dechová kapela
Týnečanka

Rytířská síň, 16.00 - Jakub Jan
Ryba: Česká mše vánoční 

Účinkují profesionální i amatérští
muzikanti a zpěváci z Prahy,
Černošic a okolí. Sóla: Šárka
Marková  – soprán, Oldřiška
Musilová – alt, Karel Bláha –

tenor, Tomáš Kindl – bas. 
Diriguje Květa Hurťáková.

Rezervace vstupenek:
karlstejn@stc.npu.cz, 311 681 617

Kdy a kde se konají sváteční pobožnosti



Naše noviny 25/08 KULTURA, Strana 4   

Řevničtí muzikanti natáčeli Zpívánky
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR STRÁVIL DVA DNY VE STUDIÍCH ČESKÉ TELEVIZE NA KAVČÍCH HORÁCH

Zbrusu nové díly Zpívánek pro děti
natáčela v minulých dnech Česká te-
levize. K natáčení dvou dílů pozvala
též dětskou lidovou muziku Notičky.
„Prvně nás oslovil dramaturg České
televize Jan Václav Kratochvíl v čer-
vnu, že se chystají nové díly Zpívá-
nek a že bychom v nich měli účinko-
vat,“ uvedla vedoucí muziky Lenka
Kolářová. K realizaci došlo až v lis-
topadu. „Bylo to vše narychlo, scé-
nář jsme dostali tři dny před natáče-
ním. Šlo ale o známé písně, takže s
jejich nastudováním jsme neměli po-
tíže,“ dodala Kolářová.
První písní, kterou Notičky v nových
Zpívánkách ztvárnily, byla Já jsem
muzikant. „Zde doprovod hrála zná-
má muzika Jožky Šmukaře a menší
děti ve věku od 5 do 10 let v ní zpí-
valy a hrály na imaginární nástroje,“
popsala první natáčecí den vedoucí.
Děti strávily ve studiu na Kavčích
horách necelých 6 hodin, během
nichž absolvovaly zkoušku s muzi-
kou a nacvičily rozhovor s »kouzel-
ným dědečkem«, byly v péči maské-

rek i kostymérek a pak se již točilo a
točilo.
„Druhý natáčecí den byl mnohem
náročnější. Tématem Zpívánek byl
fašank - natáčet ho jely starší a zdat-
nější členové Notiček, kteří hráli na
nástroje, zpívali a přitom všem ztvár-
ňovali rej masek,“ přiblížila natáčení

Kolářová. Dvě hodiny zabralo líčení
a příprava masek, celé natáčení pak
trvalo od 15 do 22 hodin. 
„Je to pro nás velká pocta, protože
Notičky byly jediný dětský soubor,
který se natáčení nových Zpívánek
účastnil. Ostatní díly nahrávali pro-
fesionální dospělí herci a zpěváci,“

uvedla umělecká vedoucí souboru a
dodala, že pro děti to byla neopako-
vatelná zkušenost. 

Pavla PETROVÁ, Notičky, Leč

S DĚDĚČKEM. Notičky na zkoušce s režisérem Zpívánek Adamem Rezkem
a »kouzelným dědečkem«  Jaroslavem Krčkem.          Foto Pavla PETROVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
13. 12. 18.00 NESTYDA

KINO ŘEVNICE
10. 12. 20.10 REMBRANDTOVA
NOČNÍ HLÍDKA
12. 12. 20.10 DĚTI NOCI
13. 12. 17.00 SOBÍK NIKO
13. 12. 20.10 MAMMA MIA
17. 12. 20.10 96 HODIN
19. 12. 20.10 STRACH(Y) ZE TMY
20. 12. 16.00 VESMÍRNÍ OPIČÁCI
20. 12. 20.10 PAŘÍŽI, MILUJI TĚ

KINO MÍR BEROUN
8. 12. - 10. 12. 18.30 (Út 17.30) NOCI
V RODANTHE
9. 12. 20.00 UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
11.-16. 12. 17.30 (So 20.00) STMÍVÁNÍ
11. 12. 20.00 ANNIE LEIBOWITZ
12. - 14. 12. 20.00 (So 17.30) SAW V
13. 12. 15.30 VÁNOČNÍ STROME-
ČEK - pohádky
15. 12. 20.00 a 17. 12. 18.30 NESTYDA
16. 12. 20.00 NÁVRAT ČÁPŮ
18. 12. - 23. 12. 17.30 a 20.00 (Čt 17.30,
Ne-Út 18.30) ANGLICKÉ JAHODY
18. 12. 20.00 POUSTEVNA, DAS IST
PARADIES

CLUB KINO ČERNOŠICE
9. 12. 20.00 NESTYDA
16 12. 20.00 POLOČAS ROZPADU

KINO RADOTÍN
12. 12. 17.00 a 19.30 MALÉ OSLAVY
13. 12. 17.00 a 19.30 PAŘÍŽI, MILUJI TĚ!
14. 12. 15.00 POHÁDKY POD SNĚHEM
14. 12. 17.00 a 19.30 KATYŇ
19. 12. 17.00 a 19.30 MAMMA, MIA
20. – 21. 12. 17.00 a 19.30 NESTYDA
21. 12. 15.00 HVĚZDA BETLÉMSKÁ 
Od 22. 12. do 1. 1. 2009 DOVOLENÁ

Na rorejsím koncertu
zahraje Fekete Seretlek
Mníšek pod Brdy – Rorejsí vánoč-
ní koncert se uskuteční 12. prosin-
ce od 19.30 v mníšeckém Diva-
délku K. Návštěvníkům zahraje
skupina Fekete Seretlek. 
Toto hudební i herecké uskupení se
nechává inspirovat tradičními lido-
vými motivy a písněmi z celého svě-
ta, přetváří je v nové originální tvary
a kompozice. Během koncertu zazní
například violoncello, trumpeta,
kontrabas, housle a pět hlasů. Prota-
gonisté na svých koncertech zapoju-
jí i divadlo či loutky. Vstupné je 77
korun. (lup)

Tipy NN
* Společného adventního zpívání
se můžete zúčastnit 11. 12. od16.00 v
zahradě Základní umělecké školy
Černošice. Ludmila PLZÁKOVÁ
* Nevidomý romský zpěvák, klaví-
rista a akordeonista Mário Bihári
koncertuje 12. 12. od 20.00 v dobři-
chovickém Fűrstově sále. Vstupné
100/80 Kč. (vlc) 
* Petr Váša s kapelou Ty Syčáci a
bubeníkem Alešem Pilgrem představí
koncertní pořad Bum bum bum 12.
12. od 20.30 v Clubu Kino Černoši-
ce. Vstupné 90 Kč. (mif)
* Slavnostní koncert k 15. výročí
existence dětského pěveckého sboru
Chorus Angelus se koná 13. 12. od
17.00 v černošickém Clubu Kino. Vs-
tupné 120/60 Kč. (mif)
* Knoflíkový trh můžete navštívit na
náměstí v Mníšku pod Brdy 13. 12.
od 9.00. V dopoledním programu vy-
stoupí děti z mníšeckých škol, v
10.30 a 11.30 předvede divadelní
společnost Křoví Živý Betlém. Od
16.00 předvede v zámku taneční sku-
pina Proměny pásmo Mrazík.    (mif)
* Improvizace č. 7 divadelního sou-
boru Samé vody pod vedením Ivety
Duškové se uskuteční 14. 12. od
16.00 v Clubu Kino Černošice. (mif)
* Vánoční koncert dětského folklor-
ního souboru Pramínek se koná 14.
12. od 17.30 v sále Dr. Fürsta Dobři-
chovice. Ludmila PLZÁKOVÁ
* Adventní koncert se uskuteční 14.
12. od 15.00 v kostele sv. Petra a Pav-
la v Radotíně. Smíšený pěvecký sbor
Sudop přednese Českou mši vánoční
J. J. Ryby, Výběr ze staročeských ro-
rátů a Písně z Benešovského kancio-
nálu. Jana ČERNÁ
* Vánoční výstava je do 14. 12 pří-
stupná v galerii zámku Mníšek pod
Brdy. (mif)
* Adventní koncert připravila ZUŠ
Černošice na 17. 12. V sále školy za-
číná od 17.30. (lp)
* Kapely Timudej a Nukleární vo-
kurky koncertují 19. 12. od 20.30 v
Clubu Kino Černošice.                 (mif)
* Podvečer se Soňou Červenou se
uskuteční 19. 12. od 19.00 v dobři-
chovickém Fűrstově sále. Pořadem
provází Vlastimil Harapes.         (mif)
* Ježížkovská taneční párty s DJ.
Bundou a DJ. Vóďou se koná 20. 12.
od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
Vstupné 50 Kč. (mif)
*Českou mši vánoční přednese 20.
12. od 18.00 v řevnickém kostele sv.
Mořice příležitostní sdružení řevnic-
kých muzikantských nadšenců. (ild)
* Vánoční rockovou tancovačku po-
řádá 20. 12. v řevnickém Lidovém
domě místní kapela Orkus. Jako host
vystoupí Ondřej Hejma.                (pš)
* Kapely Cilek Aromali Kremali
Bisküvi, Odečet plynu a Friday za-
hrají 21. 12 od 18.30 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 70 Kč. (mif)
* Adventní koncert se koná 21. 12.
od 15.00 v kostele sv. Petra a Pavla v
Radotíně. Zazní adventní písně a sk-
ladby starých mistrů. Jana ČERNÁ
* Výstava Putování vánočního přání
je v berounském Muzeu Českého
krasu k vidění do 11. 1. 2009.     (mif)

Dětské odpoledne v kině zahájí Sobík Niko
Řevnice - Stejně jako loni před Vánoci i letos se bude 13. 12. konat v řev-
nickém kině Dětské odpoledne plné her. 
Od 17. 00 program začne žhavou novinkou, vánočním animovaným filmem
Sobík Niko, jež bude mít teprve dva dny od české premiéry. Po filmu budou
pro děti nachystány hry a soutěže o spoustu věcných cen s tematikou filmu
o sobíkovi. Pro dospělé budou zase připraveny vánoční prodejní stánky s ru-
kodělnými výrobky z keramiky, dřeva apod. od řemeslníků, ale také od hen-
dikepovaných dětí. Těm také připadne výtěžek z prodeje. Vánoční minitrh
pak zůstane v kině až do večerního filmu Mamma Mia!, aby si zde mohli
vybrat i ti, kteří třeba ještě nevědí, co nadělit pod stromeček. (vš)

Notičky věnují poslední koncert v roce Náruči
Dennímu stacionáři Náruč, který se stará o zdravotně postižené děti a dos-
pělé, věnuje dětská lidová muzika Notičky svůj poslední koncert v tomto
roce. Stane se tak těsně před Štědrým dnem, v neděli  21. prosince od 17
hodin, v řevnickém kostele Sv. Mauritia. 
„Opakujeme úspěšnou benefici z loňského roku, kdy se na koncertě podaři-
lo vybrat přes 15 tisíc korun,“ uvedla vedoucí muziky Lenka Kolářová s tím,
že letos budou muzikanti usilovat o to, aby se vybralo ještě více. Na benefi-
ci vystoupí všechny složky Notiček, včetně nejmenších teprve tříletých členů.
Zazní řada koled, které Notičky budou hrát na velkých vánočních koncertech
s cimbálovou muzikou Hradišťan.
Ještě jedna akce před Vánoci bude mít spojitost s Notičkami – o houslový
recitál bývalé primášky Notiček Barbory Kolářové, která je dnes úspěšnou
studentkou americké univerzity Curtis Institute of music. Recitál se uskuteč-
ní 22. 12. od 19.00 v řevnickém Zámečku.      Pavla PETROVÁ, Notičky, Leč

Soutěžte s Notičkami a Našimi novinami!
Dětská muzika Notičky a Naše noviny vás zvou na vánoční koncerty cim-
bálovky Hradišťanu a Notiček nazvané Vinšujem Vám. Koncerty se konají v
zámku Dobříš 18. 12. od 19.00 a v pražském Rudolfinu 19. 12. od 19.30.
Vstupenky je možné objednávat na tel.: 603 245 784.
Notičky a NN, které jsou mediálním partnerem koncertů, pro vás připravily
soutěž: Kolikrát se Notičky zúčastnily hudebního festivalu v USA?
Odpovědi posílejte do 17. 12. na adresu Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, či mailem: frydl@dobnet.cz. Vylosovaný autor správné odpově-
di obdrží dvě volné vstupenky na vánoční koncert Hradišťanu a Notiček v
Dobříši. Na první soutěžní otázku otištěnou v minulých číslech NN správně
odpověděli tři čtenáři: Iva Pospíšilová, Petra Humlová a Jiří Peřina. Los Josefa
Kozáka rozhodl o tom, že DVD Notiček získá posledně jmenovaný.            (mif)



Tvořivé ženy vyráběly zvonky
HASIČSKOU KLUBOVNOU VE VIŽINĚ VONĚL VÁNOČNÍ ČAJ I ŠTRŮDL
V sobotu 29. listopadu se  v hasičské klubovně na
Vižině  sešly tvořivé ženy, které se pod vedením
paní Zahajské učily ručně plést zvonečky z pedigu.
Pedig je přírodní materiál - jsou to vzdušné kořeny

palmy calamus rottang, která roste v subtropickém
pásmu. Pokud se zbaví lesklé kůry, získá se pedig.
Ten dobře absorbuje vodu, čímž se stává velmi
pružným. 
Materiál jsme před zahájením namočily do vody a
pak už se daly do práce. Krok po kroku jsme se
učily plést zvonečky na dřevěných formách růz-
ných velikostí, zaplétaly korálky na osnovu a učily
se zakončit své dílo. Některé dámy si odnesly za
jednu lekci i dva výrobky. 
K dobré náladě voněl klubovnou domácí štrůdl,
vánoční čaj a zněla vánoční hudba. 

Jana FIALOVÁ, Vižina

12/2008

Minesengři zpívali v Osově

Adventní setkání plné hudby se konalo poslední
listopadovou sobotu v osovském chrámu Naroze-
ní Sv. Jana Křtitele. Na programu byly renesanč-
ní skladby pro flétny, vánoční dětské písně a sta-
ročeské koledy. Plnému kostelu se představil dět-
ský pěvecký sbor Jeřabinky, flétnový soubor Mi-
nesengři (na snímku) a studiový orchestr X3.
„Povedlo se to, děti byly senzační,“ pochvaloval
si umělecký vedoucí sboru Petr Kafka. „Za čtr-
náct dnů zpíváme v krásných prostorách hluboš-
ského zámku a další vystoupení v Osově plánuje-
me na Velikonoce.“ Text a foto NN J. KOZÁK

Nepodléhejme depresím
ani chmurným náladám!

Počasí vůbec neodpo-
vídá adventnímu času,
ve kterém se právě na-
cházíme. Podle před-
povědí počasí se navíc
zdá, že také čas vánoč-
ní strávíme na blátě.
Přesto rozhodně nepo-
dléhejme depresím ani
chmurným náladám.

Vytvořme si kouzlo vánoční pohody ve
vlastních srdcích a myslích! Mějme
všichni na paměti, že se chceme řídit
vánočním mottem: „Hledáním vzá-
jemného porozumění a lásky!“ Vždyť
není nic cennějšího, než osobní spoko-
jenost a vzájemné pochopení.
Zastupitelstvo obce sděluje obyvate-
lům Všeradic, že veřejné zasedání se
bude konat 12. prosince 2008 od
18.00 v místním hostinci Na Růžku.
Do dalších dnů přeji občanům mnoho
zdaru v jejich práci a osobním životě.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic TVOŘIVÉ ŽENY. Vižinské ženy se učily plést zvonečky z pedigu. Foto NN J. KOZÁK

Oslava třicátého výročí osovské mateřské školy byla
spojena s Dnem otevřených dveří. U vchodu vítal
malé i velké příchozí plyšový motýl, kterého nám k
této příležitosti zapůjčila zdravotní pojišťovna.
Možnost přijít do školky a prohlédnout si výstavu
využilo opravdu velké množství lidí. Sešlo se mnoho
bývalých zaměstnanců i žáčků - všichni si s chutí za-
vzpomínali a popovídali si u kávy a malého občer-
stvení. Velký úspěch měla také prodejní výstava dět-
ských prací. 
Večerní taneční zábava pak završila příjemně pro-
žitý den. Výtěžek této akce, po odečtení všech ne-
zbytných poplatků, byl 8 100 korun. Peníze budou
použity na vylepšení materiálního zázemí školky.
Ještě jednou děkujeme všem sponzorům za finanč-
ní i hmotné dary, ale samozřejmě také těm, kteří po-
mohli svou aktivitou. 
Poděkování patří také Obecnímu úřadu Skřipel,
který naší školce k výročí věnoval velké množství
výtvarného materiálu, a Obecnímu úřadu Vižina -

starosta na taneční zábavě jménem obce poděkoval
zaměstnancům MŠ a ZŠ Osov za jejich práci a pře-
dal všem přítomným kytici nádherných růží. 

Jitka KARMAZÍNOVÁ, MŠ Osov
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Vzpomínali zaměstnanci i žáčci
OSOVSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA OSLAVILA TŘICÁTÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ

Z podbrdského kraje
* Výstava obrazů z Brd a okolí byla zahájena 6.
prosince v prostorách OÚ Podbrdy.  Obrazy si mo-
hou zájemci prohlédnout, případně i zakoupit,  ješ-
tě 13. a 14.12., vždy od 14 do 17 hodin.          (JoK)
* Tradiční Vánoční zpívání v kostele se koná 20.
prosince od 14.00 v kostele Narození Sv. Jana Kř-
titele v Osově. Vystoupí děti ze základní a mateř-
ské školy i Josef Plecitý a Alena Packová.     (JoK)
* Živý betlém bude k vidění 22. prosince od 16.00
do 17.00 v Klubu Betlém Lochovice. Připraveno
je hudební vystoupení i pohoštění. V pondělí 15.
12. se zde od 13.00 do 17.00 budou péct a 17. 12.
ve stejném čase zdobit perníky. (mif) 

Veřejné zasedání se koná
v sále hostince Na Růžku
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Všeradice se
koná 12. prosince 2008 od 18.00 hodin v sále hos-
tince Na Růžku.
Program:  1) Zahájení 

2) Volba komisí                                    
3) Vystoupení dětí z MŠ
4) Zhodnocení roku 2008
5) Schválení rozpočtu na rok 2009
6) Plán kulturních a společenských 
akcí na rok 2009
7) Diskuze
8) Závěr

Srdečně zve zastupitelstvo a starosta
Bohumil STIBAL 
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Tak jako každý rok, i letos přišla kli-
entům Domova pro seniory v Dobři-
chovicích zahrát poberounská kapela
Třehusk. A to dokonce během tří dnů
dvakrát - v sobotu 29.11. odpoledne
a v pondělí 1. 12. dopoledne, kdy
společně s nimi dorazil i pan senátor
Oberfalzer. Na začátek sobotního
vystoupení zazněla zbrusu nová pí-
seň Miloslava Frýdla Aeroplán. Tak
jako vždy se muzikantům během
malé chvíle podařilo vytvořit dobrou
náladu. Zazpívali si téměř všichni,
došlo i na taneček, občas ukápla  slza
dojetí. Jihočeské písně vystřídaly
písně ze staré Prahy a písničky Karla
Hašlera. Na závěr zahráli muzikanti
našim klientům podle jejich vlastní-
ho výběru. Hravě si poradili i s tako-

vým přáním jakým byla Panenka od
Poutníků. Program se našim klien-
tům velmi líbil a těší se, že jim muzi-
kanti tak, jako každý rok, na Štěpána
přijdou zatroubit koledy. Chtěla

bych za sebe i za naše klienty kapele
Třehusk poděkovat. Jezdí k nám už
víc než pět let a vždy hrají bez náro-
ku na honorář. 
Čerti mají letos v okolí Berounky

hodně práce, a proto k nám přišli už
ve středu 3. prosince. Společně s Mi-
kulášem a andělem obešli celý do-
mov. Na každém pokoji rozdali ba-
líčky se sladkostmi, s obyvateli si
popovídali a vyfotili. Někteří dostali
od čertů uhlí jako pozvánku do pekla
na partii mariáše. 
Všem čtenářům přeji klidný a poho-
dový advent. Martina KÁLALOVÁ,
Domov pro seniory, Dobřichovice

Tip na vánoční dárek
POSTŘIŽINY
DVD s profesionálním záznamem muzikálu, který letos v létě
uváděl soubor složený z ochotníků i profesionálů, již jsou doma v dolním Po-
berouní. Hrají a zpívají: Jan Rosák, Pavel Landovský, Pavel Vítek, Pavla Švé-
dová, Jiří Petříš, Karel Král, Petr Bendl, Alena Říhová, Petr Říha, Bohuslava
Eliášová, Monika Vaňková, Jiří Cicvárek, Jan Tarant a další. Scénář a režie Mi-
loslav Frýdl. Délka 112 minut, cena 70 Kč.

SVINAŘSKEJ ZÁMEK
Nejnovější CD s písničkami poberounské kapely Třehusk
Na desce jsou písničky: Vlak jede krajinou, Po Palackým mostě, Svinařskej
zámek, Tydlitát, Válka na Itálii, Majzlpolka, V tej naší aleji, Až já půjdu do

nebe, Na Poříčí dítě křičí, Po Starých zámeckých schodech, Hlásná Třebáň je
krásná aj. Cena 200 Kč.

TŘEHUSK
Soubor čtyř DVD s profesionál-
ním záznamem čtyř kabaretů (U Fleků, Na
vodě, Za Prahou, Policajt, nechaj mě!) a
dvou velkých koncertů (Na Hašlera!, Dvacet
let) poberounské hudební skupiny.

CD i DVD si můžete objednat u členů
redakční rady Našich novin (viz tiráž),
na tel.: 257 720 847, 724 135 824 nebo

na mailu frydl@dobnet.cz

VYHRÁVALI SENIORŮM. Poberounská kapela Třehusk při vystoupení v
Domově pro seniory v Dobřichovicích.               Foto Martina KÁLALOVÁ

Třehusk seniorům hrál hned dvakrát
POBEROUNŠTÍ MUZIKANTI PLNILI NEJRŮZNĚJŠÍ PŘÁNÍ - PORADILI SI I S PANENKOU OD POUTNÍKŮ

Město Beroun se umístilo na druhém místě ve čtvrtém
ročníku krajské soutěže My třídíme nejlépe. Soutěže měst
a obcí ve třídění odpadů, která pro letošní rok vyhodno-
covala období od 1. října 2007 do 30. září 2008, se
zúčastnilo rekordních 1 109 obcí a měst z celého Středo-
českého kraje. 
V kategorii nad deset tisíc obyvatel získal Beroun s 1127
body těsné 2. místo hned za městem Říčany (1149 bodů)
a před třetím Nymburkem (984 bodů). „Pro naše město
a jeho obyvatele je toto umístění ohodnocením společné-

ho úsilí, které na třídění odpadu vynakládají. Ve spolu-
práci s Technickými službami Beroun se snažíme počet
sběrných nádob stále rozšiřovat tak, aby k nim občané
měli co nejblíže,“ komentoval výborné umístění v soutě-
ži berounský místostarosta Tomáš Havel, který v úterý 2.
prosince v pražském paláci Austria cenu za druhé místo
přebíral. 
Finanční odměna ve výši 40 000 tisíc korun, kterou rad-
nice získala, půjde na nákup dalších nádob určených k
třídění odpadu. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Vinařice – Zábavné odpoledne s
čerty prožili návštěvníci Čertov-
ského vrchu u Vinařic poslední listo-
padovou sobotu. Setkání pořádal
Domeček Hořovice spolu s mysli-
veckým sdružením Ostříž v areálu
Višňovka. Zástupci mysliveckého sd-
ružení předvedli dětem norování, li-

tenští dobrovolní hasiči kromě dozo-
ru nad pekelnými ohni ukázali také
svou techniku a dovednosti. K vidě-
ní byly vánoční dekorace z adventní
dílny nebo tipy na vánoční dárky,
nechybělo čertovské občerstvení či
čertovská stezka. Dětem se odpoled-
ne moc líbilo. (lup)    Foto ARCHIV

Děti řádily na Čertovském
vrchu u Vinařic

NOVINKA

Berounští obsadili druhou příčku v třídění odpadu

Liteňští caparti prožili
Barevný týden
Zaměstnanci kuchyně v Základní
škole Liteň si pro nás připravili milé
překvapení. Týden od 1. do 5. pro-
since byl označen jako barevný.
Pondělí bylo žluté, úterý červené,
středa zelená, čtvrtek hnědý a Miku-
lášský pátek bílý. Podle toho, která
třída byla nejlépe barevně sladěná,
dostala nadílku od Mikuláše. Nadíl-
ka byla sladká a dobrá. Ti, co chodí
na oběd, dostali adventní kalendář.
Malé děti se na Mikuláše a čerta
velmi těšily, ale trochu se i bály.
Obavy se ovšem vyskytly i u starších
dětí, tzv. puberťáků. Všem se to moc
líbilo a těšili se, co jim Mikuláš na-
dělí doma. Lucka HLINKOVÁ,

Adéla POKORNÁ, ZŠ Liteň

Školáci se zúčastnili
přednášky o sexu
Zkraje prosince se žáci 8. a 9. třídy li-
teňské základní školy zúčastnili v Be-
rouně na Plzeňce programu o sexuální
výchově Láska ano, děti ještě ne.
Hovořil k nám MUDr. Petr Kolář (gy-
nekologicky zaměřený doktor.)  Sezná-
mil nás s antikoncepcí, jak mužskou,
tak i ženskou. Dozvěděli jsme se o tzv.
záchranné pilulce, jaká antikoncepce
je pro nás nejúčinnější a jak se máme
správně chránit před chorobami pře-
nosnými pohlavním stykem. Také nás
informoval, že se můžeme očkovat proti
rakovině děložního čípku. 
Po přednášce o antikoncepci jsme do-
stali letáčky s fotkami  a informacemi o
pohlavních nemocech, jako je kapavka
a AIDS. Tyto fotografie nebyly zrovna
to pravé pro naše žaludky, ale uvědo-
mili jsme si, že tyto nemoci jsou oprav-
du velice závažné. Na konci programu
nám pan doktor sdělil, že na pohlavní
styk a vše, co k němu patří, jsme ještě
mladí.   Míša BEDNÁŘOVÁ, ZŠ Liteň
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U nádraží přibude míst na parkování
ŘEVNICKÁ RADNICE NA PROJEKT ZÍSKALA GRANT OD KRAJSKÉHO ÚŘADU, ZAČÍT STAVĚT SE MÁ V ROCE 2010
Řevnice – Více parkovacích míst
před nádražím a příjezd z obou st-
ran – tedy od Palackého náměstí i od
policie. Taková je představa řevnické
radnice, jak by mělo vypadat pro-
stranství před zdejším nádražím. 
Na projekt už město získalo grant od
krajského úřadu. MfD to řekl starosta
Miroslav Cvanciger. „Už v roce 2005
jsme nechali vypracovat námětovou
studii Řevnic, kterou zpracoval Atelier
architekta Josefa Pleskota. Studii o rok
později přijalo zastupitelstvo jako pod-
klad pro budoucí rozvoj města i pro
změnu územního plánu. Je v ní pama-
továno i na prostor před nádražím,“

řekl starosta. Problém je, že ne všech-
ny pozemky, kterých se změna týká,
patří města. Zhruba třetina  totiž připa-
dá Českým drahám. „S nimi bychom
se rádi dohodli na společném postupu,
který by měl být pro obě strany výhod-
ný. Pro dráhy v tom, že se zvýší zájem
o vlakovou dopravu,“ míní starosta. A
co by se před nádražím mělo změnit?

Úpravy mají umožnit příjezd automo-
bilům z obou stran. Kromě směru od
Pražské ulice, také z Palackého náměs-
tí, které v současné době prochází roz-
sáhlou rekonstrukcí. Zvýšit by se měl i
počet parkovacích míst. Už teď je totiž
parkoviště zcela přeplněné.
Na rekonstrukci chce město žádat fi-
nance z operačního programu EU, část

chce poskytnout z vlastních prostřed-
ků. „Práce na úpravě prostranství by
mohly být zahájeny v roce 2010,“ do-
dal Cvanciger.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Hned na třech místech se během uplynulého víkendu představil řevnický ta-
neční soubor Klíček. Na adventních trzích v Řevnicích a v Karlštejně i na mi-
kulášské besídce na Mořince předvedli tanečníci krásně sestavený vánoční
program náročný na koordinaci a střídání rekvizit. Na pódiu se vystřídaly
všechny děti, řada z nich úplně poprvé. Diváci měli možnost slyšet písničky
o stromečku, zimě, strašidlech či kolednících, děti zatancovaly také pásmo
Fanfrnoch a Dítě se nám narodilo. (lup)  Foto Jan PALIČKA

Z našeho kraje…
* Tradiční Degustace mokropeské-
ho zelí se koná 13. 12. od 15.00 v
restauraci U Králů. Soutěže se s po-
domácku vyrobeným kyselým zelím
mohou zúčastnit pouze stálí mokro-
peští soutěžící. Kvalitu vzorků ano-
nymně posuzuje porota.              (mif)
* Veřejné zasedání Obecního zastu-
pitelstva v Hlásné Třebani se uskuteč-
ní 19. 12. od 19.00 v restauraci U
Máni v Třebani. (šm)
* Hlásnotřebaňský Zpravodaj, kte-
rý letos oslavil dvacet let svého bytí,
chystá slavnostní posezení redakční
rady. Trvalí tvůrci a hlavní přispěvo-
vatelé se sejdou 14. 12., aby zhodno-
tili letošní výsledky periodika a při-
pravili se na další sezonu. (šm)
* Knihu Černošice, vilové město na
Berounce vydala zdejší radnice.
Soubor historických fotografií za-
chycuje Černošice od konce 19. sto-
letí po 30. léta 20. století. Dokumen-
ty přibližují, jak se z malé vsi stáva-
lo letovisko s mnoha architektonic-
kými skvosty.       Pavel BLAŽENÍN
* Spadlý strom zastavil silniční do-
pravu v Karlickém údolí 21. 11. Ha-
siči z Řevnic strom rozřezali a od-
stranili ze silnice. (vš)

Dle paragrafu…
VŮZ SRAZIL CHODCE. Staršího
muže srazilo 6. 12. večer auto za
mostem v Dobřichovicích. Muž měl
tržně zhmožděné rány v obličeji a na
hlavě, sanitka ho odvezla na chirur-
gii na pražské Karlovo náměstí. Pří-
činu nehody vyšetřuje policie. (lup)
PLYN NEŠKODIL. Únik plynu z
hlavního domovního uzávěru v řev-
nické ulici Pražská způsobil poplach
hasičů 23. 11. Specialista s přístro-
jem na měření chemických látek od-
halil jen malé množství zemního
plynu, jež nebylo nebezpečné.     (vš)
DRÁT PRODŘEL KABEL. Kouř
vycházející ze zásuvky telefonní pří-
pojky vyděsil obyvatele domu u hř-
bitova v Hlásné Třebani 20. 11. Ha-
siči z Řevnic příčinu události od-
halili venku. Vítr uvolnil drát vedení,
které prodřelo kabel telefonní pří-
pojky a do telefonní zásuvky začalo
probíjet vyšší napětí.  (vš) 
ŘÍDIL POD VLIVEM. 0,88 pro-
mile alkoholu naměřili policisté
pražskému řidiči 6. 11. v Dobřicho-
vicích. Protože muž  odmítl odběr
krve, policisté mu odebrali řidičský
průkaz. (vš)

Řevnice – Ještě v letošním roce by řevnická
radnice chtěla schválit rozpočet na příští rok.
Příští rok má v plánu dokončení kanalizace,
první na řadě by měla být Třebaňská ulice.
„Rozpočet odsouhlasil finanční výbor, rádi by-
chom ho v prosinci předložili zastupitelstvu a
schválili,“ řekl starosta řevnic Miroslav Cvanciger
s tím, že město se chce vyhnout hospodaření z
rozpočtového provizoria. „To totiž znamená vždy
problém, omezení,“ míní první muž Řevnic. Jaké
investiční akce se v následujícím roce uskuteční,
záleží z větší části na získání dotací. 

„Žádáme dotaci na dokončení splaškové kanaliza-
ce. Chybí nám posledních 14 kilometrů. Tedy celý
Selec a část na Třebaň,“ vyjmenoval Cvanciger.
Právě silnice Třebaňská by měla být prvním mís-
tem, kde by se začalo kopat. „To proto, aby ji pak
kraj mohl opravit,“ vysvětlil Cvanciger. Zda měs-
to dotaci získá, není ještě definitivní. „Nicméně
na Státním fondu jsme prošli posledním sítem.
Pokud se neobjeví nějaký formální nedostatek,
tak to vypadá dost nadějně,“ uvedl Cvanciger s
tím, že jde o dotaci ve výši sedmi desítek milionů
korun. Pavla ŠVÉDOVÁ

Na dělníka spadl v lese strom,
záchranářům pomáhali hasiči
Svatý Jan pod Skalou - Strom spadl 29. listo-
padu na lesního dělníka pracujícího nedaleko
Svatého Jana pod Skalou.
„Na pomoc přibližně třicetiletému muži vyjela
zdravotnická posádka z Berouna a o něco pozdě-
ji  dorazila na místo i posádka s lékařem,“ uvedla
mluvčí středočeské záchranky Nina Šeblová s
tím, že dělník utrpěl otevřenou zlomeninu bérce a
kotníku. „Po poskytnutí neodkladné péče jsme
muže převezli na traumatologii do motolské ne-
mocnice v  Praze. Při zásahu nám v těžkému teré-
nu pomáhali s transportem hasiči,“ dodala. (mif)

Řevnice žádají o peníze na kanalizaci
NEJDŘÍVE  SE MÁ ZAČÍT KOPAT V ULICI TŘEBAŇSKÉ

Starší muž upadl a možná přišel o levé oko
Zadní Třebaň – Sedícího zraněného muže v autě objevil předminulý
čtvrtek v Zadní Třebani zdejší starosta. Přivolal řevnickou záchrannou
službu. 
Starší pán zřejmě upadl a způsobil si poranění v obličeji a na levém oku.
„Měl i otřes mozku, takže si vůbec nepamatoval, co se stalo,“ uvedl šéf řev-
nické záchranky Bořek Bulíček. Záchranka ho odvezla do nemocnice v
Motole. Zatím není jisté, zda mu zraněné oko lékaři zachrání.                  (lup) 

Se škodovkou odjeli…
(Dokončení ze strany 1)
Podobným způsobem vnikl zřejmě
tentýž pachatel do vozu Suzuki, kte-
rý stál o pár set metrů dál, před res-
taurací Lucern. Zloděj stejný večer
rozbil sklo dveří a z auta odcizil ba-
toh s věcmi za 2500 Kč. Zničením
okna a poškozením rámu dveří způ-
sobil na majetku podnikatele ze Svi-
nař škodu 20 000 korun.
Nejspíš stejný lotr či zlodějská parta
stojí i za vloupáním do VW Touran,
který stál před autodílnou v dobři-
chovické ulici Palackého 22. 11. v
noci. Darebák rozbil sklo dveří a po-
škodil rám, čímž majiteli vozidla z
Karlíka vznikla škoda 10 000. Poté z
vozidla odcizil přenosnou navigaci
za dalších 10 000 Kč.
V pondělí 24. 11. bylo zaznamenáno
vloupání do dalšího auta na Křižov-
nickém náměstí v Dobřichovicích.
Zaměstnanec zámecké restaurace
zaparkoval Škodu Fabia v 9.30 a
odešel do zaměstnání. Na parkoviště
se dostal až druhý den. Mezitím ně-
kdo rozbil okno a z vozu odcizil
doklady a autorádio za 5100 Kč.
Zničením oken způsobil majiteli z
Černošic škodu 10 tisíc korun.    (vš)

Divadelní společnost se má čile k světu
Nově vzniklá Dobřichovická divadelní společnost se má čile k světu. V so-
botu 6. 12. si udělala pořádek v kulisách a rekvizitách a v dobřichovickém
Informačním listu požádal příznivce, aby souboru poskytli starší nábytek,
zejména židle a stoly. 
Nová společnost pod vedením principála Petra Říhy již začala zkoušet před-
stavení na rok 2009. Bude to jevištní adaptace úspěšných filmů Anděl s ďáb-
lem v těle a komedie Marca Camolettiho s názvem Pyžamo pro šest. Obě
představení budou uvedena na jaře. Členové společnosti se zúčastní i dobři-
chovických vánočních trhů s pásmem vánočních pohádek. V sobotu 13. 12.
se od 17.00 na Křižovnickém náměstí koná veřejná generálka a v neděli 14.
12. od 17.30 pak jediné představení.    Václav KRATOCHVÍL, Dobřichovice

Hrdina dostane mobil
Zadní Třebaň - Pětiletý Mirek
Kolman ze Zadní Třebaně bude
10. 12. oceněn jako malý hrdina
na železnici. Zachránil totiž před
vykolejením vlak na trati ze Tře-
baně do Lochovic. 
Loni v květnu si chlapec všiml, že
na koleje nad babiččinou zahradou
spadl strom. Řekl to dědovi, který
přivolal hasiče z Řevnic. Ti strom
odstranili, aby na něj v zatáčce nev-
jel vlak a nevykolejil. Jako hlavní
zprávu to tehdy uvedla televize No-
va. Ocenění se bude předávat ve
vládním salónku pražského hlavní-
ho nádraží a jako odměnu Mirek
dostane mobilní telefon.             (lup)
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Společenský dům Zadní Třebaň
zve všechny zájemce na

SILVESTROVSKOU
PÁRTY S DISKOTÉKOU

Začátek v 19 hodin
Vstup 200 korun

(v ceně malé občerstvení a přípitek)

Rezervace na telefonu 604 631 290

Předvánoční slevy kol. 
V sobotu 20. a v neděli 21. 12. otevřeno do 17.00.

Naše noviny vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2009

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 26/08 končí jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho
objednat. NN do června 2009 vyjdou 13 x, výtisk bude nově stát 7 Kč.

Předplatné na 1. pol. tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat 
poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
247 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat
v redakci (Z. Třebaň, Třebaňská 96) nebo na adrese v Z. Třebani či v

Řevnicích, kterou udají, kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají členové redakční rady (viz tiráž). Lze je
též poukázat na účet NN: 211170229/0300. Nezapomeňte

uvést doručovací adresu a variabilní symbol: 011309.

výroba a tisk dopisních obálek - www.frances.cz

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. Nyní jsme pro vás 

zřídili další prodejní plochu.
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic
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„Šel jsem před devátou okolo a všu-
de už pobíhalo plno hasičů. Po Mní-
šecké silnici se nedalo projet. Bylo
vidět, že hasí hlavně vevnitř, kde
běhali lidé s baterkami,“ popsal Řev-
ničan Tomáš Váňa. 
„Zrovna jsme měli výborovou schů-
zi a řešili program, když byl vyhlá-
šen poplach,“ uvedl dobrovolný ha-
sič Michal Paur. Na místě tak řevnič-
tí dobrovolní hasiči byli jako první,
společně se dvěma profesionály.
„Bylo to opravdu velké, pro nás asi
největší letošní požár,“ zhodnotil
Paur s tím, že na místě zasahovali až
do jedné hodiny v noci.

„Po příjezdu bylo zjištěno, že požá-
rem je zasažen půdní prostor i pod-
krovní místnosti hotelu a plameny
šlehají ze střešní konstrukce. Jed-
notky zahájily hasební zásah pomocí
pěti útočných proudů v dýchací tech-
nice a jedním proudem na ochranu
okolních objektů, uvedl vedoucí od-
dělení zjišťování příčin vzniku požá-
rů Libor Pospíšil s tím, že hasiči mě-
li k dispozici celkem jedenáct zása-
hových automobilů.
V objektu bylo podle něj v době vz-
niku požáru asi 28 osob, které byly
evakuovány ještě před příjezdem ha-
sičů. Na místě ovšem musela zasa-
hovat i záchranná služba Trans Hos-
pital z Řevnic. „Museli jsme ošetřit
jednu dívku, spadla na zem a porani-
la si hlavu,“ řekl majitel záchranky

Bořek Bulíček. Podle Pospíšila ha-
sičské jednotky provedly ve 21.46
lokalizaci požáru a v 23.25 hodin je-
ho konečnou likvidaci. Projet Mní-
šeckou ulicí ale ještě před půlnocí
nebylo možné. Při požáru vznikla
majitelům škoda na majetku přesa-
hující 5 milionů korun. 
„Jako příčinu vzniku požáru označil
vyšetřovatel HZS úmyslné zapálení
neznámým pachatelem. Pro pode-
zření ze spáchání trestného činu si na
místě případ převzala služba krimi-
nální policie,“ doplnil Pospíšil.
Mluvčí policie pro Prahu-venkov
Zdeněk Chalupa upřesnil, že úmysl-
né zapálení je jen jednou z vyšetřo-
vacích verzí. „Na případu pracuje
kriminálka. Ještě jsme neobdrželi
odborné vyjádření, znalecký posu-

dek. Počítám, že do měsíce budeme
o příčině vědět více,“ dodal Chalupa.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Požár »Liďáku« vyšetřuje kriminálka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Brdy – Pro turisty i cyklisty je to dobrá zprá-
va. Někdejší objekty největší raketové základ-
ny protivzdušné obrany státu, které se nachá-
zejí na Brdech nad Drahlovicemi, mají beze
stopy zmizet. Nový vlastník polorozpadlých
budov, bunkrů a skladišť Jerome Colloredo-
Mansfeld je chce zbourat. 
Za necelé tři miliony korun před časem koupil ty-
to objekty, které leží na jeho pozemcích, od města
Dobříš. Tamní radnice přitom měla ještě jednu,

vyšší nabídku za nevyužívané objekty. „Peníze ale
pro nás nebyly při rozhodování nejdůležitější,“
řekl starosta Dobříše Jaroslav Melša. Původně vo-
jenský areál má podle Jerome Colloredo-Mans-
felda asi 100 hektarů. „Z této plochy je menší část
hustě zastavěna halami, garážemi, obývacími a
správními budovami reálně socialistického cha-
rakteru. Ve druhé, větší části areálu se nachází
všelijaké vojenské budovy, jako bunkry, sklady a
rampy,“ uvedl Colloredo-Mansfeld. Podle něj se

těsně po roce 1989 staly budovy spekulativním
objektem. „A to přesto, že celý areál byl v části le-
sů naší rodiny a objektem restitučních řízeních.
Bohužel, neexistovaly koordinační zájmy restitu-
entů, města Dobříš a firem, které předčasně kou-
pily tyto velké stavby, neboť doufaly ve velký ob-
chod,“ míní nový majitel s tím, že se zde zvažo-
valo vybudování vězení, výzkumných ústavů,
školy či luxusního ubytování. Ani jeden z těchto
projektů ale nakonec nebyl uskutečněn. 
V koupi objektů rodina Colloredo-Mansfeld ne-
spatřuje hospodářskou výhodu. „Nemáme prost-
ředky vyvíjet velké projekty. Máme co dělat,  aby-
chom udrželi vlastní budovy. Z toho důvodu vyzý-
váme seriozní investory ke spolupráci. Nejraději
bychom viděli, kdyby se zbourala veškerá neúčel-
ná vojenská zařízení z té temné doby, a aréal by se
převedl do jeho původního stavu, to znamená –
les! To by bylo ku prospěchu přírody, ale také vý-
hodné pro cyklisty a turistiku,“ dodal Colloredo-
Mansfeld.
Nového majitele i jeho záměr vítá starosta Podbrd
Karel Šťastný. „Neuměl jsem si představit, že by
tam vzniklo něco jiného, jezdila tam auta, bylo pl-
no lidí,“ řekl Šťastný. Spokojen je i cyklista a ma-
jitel cykloprodejny v Řevnicích Martin Štorek,
který na Brdy jezdí. „Je to člověk, který se k le-
sům chová slušně, opravdový lesů pán. Zaplať-
pámbu za takové lidi.Je fajn, že tam bude zase
les,“ řekl Štorek. Pavla ŠVÉDOVÁ

HOŘÍ »LIĎÁK«. Plameny šlehající ze střechy řevnického Lidového domu byly
vidět zdaleka. Foto ARCHIV

Raketová základna z Brd zmizí, vrátí se sem les
ROZLEHLÝ VOJENSKÝ AREÁL NAD DRAHLOVICEMI KOUPIL MAJITEL DOBŘÍŠSKÉHO ZÁMKU

Z hořícího Lidového
domu mi bylo smutno
Poslední pátek v měsíci, tentokrát
28. listopadu se konala pravidelná
pracovní schůze řevnického mysli-
veckého sdružení. Již během jednání
bylo slyšet časté houkání hasičského
vozu. Po půl deváté jsme se všichni
rozcházeli. Přijížděl jsem k Lidové-
mu domu asi ve tři čtvrti na devět.
Na ulici stálo několik požárních cis-
teren vysílajících modré signály. Uli-
ce byla uzavřena. Hořel Lidový dům!
Ze střechy se valil hustý dým. Zabo-
čil jsem tedy ke škole a zastavil. 
Z přední části domu šlehaly asi
dvoumetrové plameny. Nad sálem
zatím střecha nehořela. Bylo mi toho
najednou nesmírně líto. Vždyť tady
hořelo kus mého dětství, kdy ve tři-
cátých létech bývala v neděli odpo-
ledne zahrada Lidového domu mís-
tem posezení a odpočinku dospělých
i dětí. A co naše taneční na konci
války a házená vedle na hřišti! To
všechno teď asi lehne popelem a
zmizí. Bylo mi smutno. Kolik poctivé
práce věnovali ve 20. letech prostí
řevničtí občané, když pro sebe ve
svobodném státě vytvářeli něco no-
vého, něco svého. Jména těch praco-
vitých mužů mi již vymizela z pamě-
ti. Vzpomínám jen na rodinu Hru-
bých, bez nichž si existenci LD nedo-
vedu představit. Všechno se mi to
před očima najednou začalo rozma-
závat, a tak jsem raději odejel. Stár-
nu, ale nezapomínám.
S obavami jsem druhý den projížděl
kolem. Lidový dům stojí. Nad obyt-
nou částí shořela střecha i krovy.
Jádro domu je však zachráněno. Vám
hoši v modrém, veliký dík!  

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Je velké podezření,
že ohni kdosi pomohl
V pátek 28. listopadu se vznítil krov
»Liďáku«. Ještě jsme ani nedodělali
všechny prostory Lidového domu a už
máme další starosti, a nejsou ledaja-
ké. Sehnat dříví na nový krov a hlav-
ně finance.
V šetření policie a odborníků je záha-
da vzniku požáru. Hořet začalo na
půdě a oheň se šířil obrovskou rych-
lostí. Je velké podezření, že oheň ne-
vznikl jen tak sám od sebe, ale že mu
bylo pomoženo a dost možná i něja-
kou hořlavinou. Že by opět nějaký ne-
nechavec záviděl úspěšnému provo-
zování Lidového domu? Na vyčíslení
škod si budeme asi muset chvilku
počkat. Ale že to bude číslo se šesti
nulami, není pochyb. 
Je potěšitelné , že provoz sportovní
haly  a následně i restaurací nebyl ni-
kterak omezen. Hala byla v provozu
už od devíti hodin druhého dne, res-
taurace otevřeli v 11.00. Po zničení
krovu a horního stropu škodila v niž-
ších prostorách jen protékající voda.
Tu několik dobrovolníků tlačilo na
schodiště, které se stalo malou řekou
a tudy se dostala až do přízemí a ven.

Petr HOLÝ, Řevnice

Hořovice – Kam s dítětem na pohotovost? Po-
kud se vám nebude chtít například do pražské-
ho Motola, můžete využít pomoci hořovické
nemocnice. Ta teď bude vyšetřovat děti čtyřia-
dvacet hodin denně.
„O absenci dětské pohotovosti v berounském ok-
rese se často diskutovalo. Bezesporu působila ro-
dičům dětí, jejichž zdravotní stav vyžadoval náv-
štěvu lékaře už po ordinačních hodinách pediatrů,
problémy,“ uvedla mluvčí hořovické nemocnice
Vlasta Dolejšová..  
Společnost NH Hospital, která hořovickou ne-
mocnici před časem koupila od kraje, teď nabízí
řešení - otevřela totiž nové samostatné oddělení
neonatologie, jehož lékaři zajišťují péči o novoro-

zence. „Díky tomu se lékařům na dětském oddě-
lení nemocnice částečně uvolnila kapacita pro to,
aby zde mohlo být ošetřeno každé dítě s akutním
stavem, a to dvacet čtyři hodin denně,“ uvedla
Dolejšová. Upozornila ale, že nepůjde o klasickou
pohotovost, kde lékař na příchozího pacienta če-
ká. „Ale na druhou stranu k vyšetření dítěte i tak
dojde určitě rychleji, než kdyby s ním rodiče mu-
seli, tak jako tomu bylo posud, jet do nemocnice
v Praze či v některém sousedním okrese,“ dodala. 
Příjmová ambulance dětského lůžkového odděle-
ní hořovické nemocnice je tedy nyní k dispozici
nemocným dětem 24 hodin denně. Telefonní spo-
jení je 311 542 266 nebo přes ústřednu 311 542
111. Pavla ŠVÉDOVÁ

Dětská pohotovost je v Hořovicích
LÉKAŘI ZDE BUDOU PACIENTY OŠETŘOVAT DVACET ČTYŘI HODIN DENNĚ
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Chcete o Vánocích udělat radost dětem z dětského
domova v Letech? Kupte jim dárek podle jejich
přání a předejte jim ho na Dětském vánočním jar-
marku v Dobřichovicích 14. prosince.
Loni se tato akce uskutečnila poprvé a měla velký
úspěch, proto ji opakujeme. Děti si napíšou svá
tajná přání a vloží do obálek. Obálky jsou barev-
ně rozlišeny dle ceny: bílá (nejlevnější), modrá a
červená. Vy si  vyberete pro vás vhodnou obálku
a zakoupíte vybraný dárek.  Obálky s přáními dětí
jsou k vyzvednutí v dobřichovické restauraci Zá-
mecký Had do 21. prosince. Na stejném místě
můžete také předat zabalený dárek do vánočního
koše - třeba v neděli 14. prosince, kdy se zde koná
Dětský vánoční jarmark. Od 13.00 ve velkém sále
zámku vystoupí právě děti z letovského Dětského

domova se svým hostem - voicebandem Brécy.
Kdo nestihne dárek předat tento den, může tak

učinit až do 21. prosince.   Vlaďka CVRČKOVÁ,
Kristýna PÁNKOVÁ, Dobřichovice

Dětská přání jsou ukryta v obálkách
CAPARTŮM Z DĚTSKÉHO DOMOVA V LETECH MŮŽETE UDĚLAT RADOST TŘEBA I VY…

HOLKY VYJELY NA ŠVEJKA. Další výjezd pod-
nikla před několika dny hlásnotřebaňská skupina
žen, které si říkají Holky v rozpuku. Tentokrát vyra-
zily za kulturou do Prahy - na výstavu Republika,
která byla uspořádána v Národním muzeu k 90.
výročí vzniku Československé republiky. Výlet za-
vršila návštěva muzikálu Švejk, který je uváděn v
pražském divadle Hybernia. Kromě jiných v něm
účinkuje také Jan Rosák z Mníšku pod Brdy, který
v létě exceloval v původním muzikálu Postřižiny.
Na snímku jsou »holky« při večerní procházce Pra-
hou. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Střecha stodoly je hotová
Rekonstrukce střechy stodoly byla dokončena a ob-
jekt byl schválen pro užívání. Zároveň bylo předá-
no závěrečné vyhodnocení akce na MěÚ Beroun,
který je postoupí Krajskému úřadu.
Ve čtvrtek 11. 12. se bude od 18.00 konat ve Spole-
čenském domě veřejné zasedání zastupitelstva, na
kterém se mimo jiné bude schvalovat  rozpočet ob-
ce na rok 2009. Podrobnější informace jsou vyvě-
šeny na sekadlech a v informační skříňce OÚ.
V neděli 14. prosince se od 15.00 koná ve Spole-
čenském domě Předvánoční posezení, které vám -
jak doufám - zpříjemní předvánoční shon. V pro-
gramu mimo blahopřání jubilantům budete moci
vidět  vystoupení dětí z naší  MŠ i ZŠ a soubory Klí-
ček ze Řevnic i Hájíček z Prahy. Na obě akce vás
co nejsrdečněji zvu.

Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Na berounském koncertě 
zazní mše Jiřího Pavlicy
Základní umělecká škola Václava Talicha v Be-
rouně připravila na pátek 19. prosince od 17.00
tradiční předvánoční koncert. Uskuteční se v sále
školy na berounském Husově náměstí 77. V jubi-
lejním školním roce (70. výročí založení hudební
školy) studenti spolu s Pěveckým sborem Zdice
uvedou Missu Brevis primáše kapely Hradišťan
Jiřího Pavlicy.          Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Na výstavě jsou k vidění šaty
Pyšné princezny i Popelky
Je tu zas předvánoční čas, doba adventu. Pro dospě-
lé čas největšího shonu, pro děti čas čekání na Ježíš-
ka a dárky. Pokud máte doma malou vílu či prince,
možná jim vánoční čekání pomůže ukrátit následují-
cí pozvánka. Výstava Jak se oblékají pohádky se na-
chází v románských sálech Strahovského kláštera u
Pražského hradu. Je zde vystaveno 70 původních ko-
stýmů z 15 českých pohádek, mnoho fotografií a růz-
né zajímavosti z natáčení. Převážná část kostýmů by-
la zapůjčena z Barrandovských ateliérů, ty nejstarší
pak z fondu kulturního bohatství České republiky. Vy
i vaše děti můžete například vidět šaty Pyšné prin-
cezny, Popelky a Arabely. Nejmladší exponáty pochá-
zí z poslední pohádky Zdeňka Trošky Nejkrásnější
hádanka. Možná vám právě tato výstava pomůže vy-
volat tu pravou předvánoční náladu, neboť Vánoce
byly vždy časem pohádek, z nichž ty české patří k těm
nejkrásnějším. A možná, stejně tak jako já, pocítíte
obdiv a hrdost nad prací našich kostymérů ,kteří pat-
ří ve světě k těm nejlepším.Výstava potrvá do 31. pro-
since. Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice
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Podbrdsko - Celý loňský rok a první třetinu ro-
ku letošního jsme otiskovali volný seriál, v
němž jsme vás seznamovali s »trampskou lati-
nou«. Po několikaměsíční přestávce se k moud-
rostem a dovednostem od táborového ohně za-
se vracíme. V dnešním pokračování se dočtete
o indiánském písmu. (NN)   
V několika kapitolách jsme se před časem věno-
vali »tajnému« písmu a nejrůznějším šifrám, které
se dají dobře využít při táborových hrách. Šifrám
se podobá i tzv. indiánské písmo, což pochopitel-
ně není abeceda, na kterou jsme zvyklí z našeho
prostředí, ale má docela jiná pravidla. 
Prérijní indiáni neznali abecedu, nepsali knihy,
ani nevydávali noviny. Jejich báje a příběhy se
přenášely z generace na generaci jen ústním podá-
ním. A indiánské obrázkové písmo vzniklo spíše
jako podpora paměti. Obrázky nebo spíše značky
vyjadřují celá slova a ještě častěji celé věty nebo
pojmy. Tyto pojmové zprávy se psaly spirálovitě,

a to barvou buď na jelení kůži, která byla předem
zbavena srsti, nebo na stromovou kůru. Barvy zís-

kávali indiáni z různobarevných hlinek, rostlin-
ných odvarů a popele. Některé kmeny takto kaž-
dou zimu zapisovaly nejdůležitější události roku,
a tato celoroční kalendářová kronika se pak (ve
volném překladu a slova smyslu) nazývala zimní
účtování. Zajímavé byly i heslovité záznamy a
předpisy, jež sloužily kmenovým šamanům a kou-
zelníkům. Indiánské písmo v nejrůznějších úpra-
vách může dobře posloužit při táborových hrách.

Indiánské symboly měsíců
V souvislosti s indiánským písmem je třeba se
zmínit i o indiánských symbolech označujících
jednotlivé měsíce. Jejich označení i pojmenování
(únor - měsíc hladu nebo srpen – měsíc zrna) tak
velice názorně vyjadřuje dění v přírodě. Vzpo-
mínám si na jednu skautskou klubovnu, kde měli
jednu stěnu vyzdobenou dvanácti »plackami« na-
řezanými ze silného březového kmene a na kaž-
dém kuláči byl žhavým hřebíkem vypálen jeden
měsíc. Vladimír ROGL, Stehelčeves

Nábytek
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové i na míru,

obývací sestavy, dětské pokoje, ložnice

Prosinec byl pro indiány měsícem nocí
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 29)

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835

BLÁZNIVÝ LISTOPAD. Indiánské symboly měsí-
ců. Kresba Jiří PETRÁČEK
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Překvapení krajského přeboru? Řevnice
NOVÁČEK SOUTĚŽE JE PO PODZIMU NA SKVĚLÉM ČTVRTÉM MÍSTĚ SE ZTRÁTOU PĚTI BODŮ NA LÍDRA TABULKY
Řevnice - Fotbalisté řevnického A
– mužstva mají za sebou veleús-
pěšný podzim. Rezervní tým Řev-
nic naopak podává výkony jen
průměrné.
Nováček krajského přeboru, tým SK
Řevnice A, je před zimní přestávkou

na skvělém čtvrtém místě (32 bodů -
9 výher, 4 remízy a pouze dvě prohry
při skóre 36:16). Slova o šanci bojo-
vat na jaře o postup do divize určitě
nejsou planá. Ztráta na druhé místo
je pouhý bod a na první příčku bodů
pět, což není v tříbodovém systému

žádný nepřekonatelný rozdíl. Řev-
ničtí mohou litovat dvou zbytečných
domácích ztrát. O všechny body při-
šli v bláznivém zápase s Libiší (4:5)
a pouze bod vyválčili v souboji s
Berounem (2:2).  Venku se jim vylo-
ženě nepovedlo jen utkání v Dobro-

vici, kde inkasovali tři branky. Nej-
lepším řevnickým střelcem je po
podzimní části mistrovské soutěže
Jiří Bošanský, který cílil přesně jede-
náctkrát. S výrazným odstupem jsou
za ním Petr Voborník (7), Jiří Bez-
palec (5), David Šefrna a Jan Tůma
(oba 4).

B-mužstvo je šesté
Řevnické B–mužstvo je po podzimu
na šestém místě tabulky IV. třídy ok-
resní soutěže (19 bodů - 6 výher, 1
remíza a 5 proher, skóre 27:24). Jeho
umístění mohlo být určitě o pár pří-
ček lepší, ale druhá polovina sezony
se mu příliš nevydařila. Do sítě sou-
peře se trefil nejčastěji Pitauer (9),
následován Tláškem (6) a Sklenářem
(3). Jiří PETŘÍŠ

Panenka jel po finále
šampionátu do Třebaně
Zadní Třebaň, Praha – Víte, kam fot-
balista Antonín Panenka zamířil jen
pár dní poté, co vstřelil svoji zlatou
penaltu z mistrovství Evropy v roce
1976? K Berounce, na Ostrov v Zad-
ní Třebani.
Šedesáté narozeniny oslavil před ně-
kolika dny Antonín Panenka střelec
»bělehradské« penalty, díky níž se v
roce 1976 stali českoslovenští fotba-
listé mistry Evropy. V rozhovoru,
který poskytl Mladé Frontě Dnes,
popsal, jak trávil dny po tomto úspě-
chu. „Měl jsem deset dní dovolenou
a s rodinou jel do Zadní Třebaně na
Ostrov,“ řekl Panenka a dodal: „By-
dleli jsme v chatce, hráli s kamarády
nohejbal, karty, chytali ryby. K tomu
pár besed.“ Fotbalista za svůj výkon
na evropském šampionátu obdržel
jen tričko. „Zpředu mělo nápis Kdo
umí, ten umí, zezadu Kdo neumí, ten
čumí,“ řekl Panenka. „Byl jsem za-
městnanec ČKD a fabrika mi přidala
asi 150 korun,“ dodal.                    (pš)

Fotbalistům Srbska se po čtyřech le-
tech na jaře konečně podařilo splnit
cíl - postoupili do III. třídy okresní
soutěže. Stalo se tak způsobem neče-
kaně suveréním - vyhráli jsme 20 zá-
pasů, jednou remizovali a jen jednou
prohrálií. Stali jsme se vítězem IV.
třídy a před druhou Tmaní získali
náskok neuvěřitelných 17 bodů!
Los III. třídy pro nás v začátku při-
pravil těžkou zkoušku v podobě der-
by se silným družstvem Tetína. Po
výborném výkonu jsme získali premi-
érový bod za remízu 2:2. Tento výsle-
dek nám dodal sebevědomí a elánu
do budoucích utkání. Po zmíněném
zápase jsme se vydali na hřiště též
silného celku Karlštejna, kde jsme
smolně prohráli 1:3. Tím začala sé-
rie utkání, v nichž jsme doma soupe-
ře přehrávali a získávali důležité bo-
dy. Venku jsme hráli většinou dobře,
obětavě, ale platili nováčkovskou
daň a soupeři nás často i se štěstím
poráželi. Celkově jsme ze soupeřo-
vých hřišť přivezli pouhé 2 body. To
není mnoho, ale nutno podotknout,
že jsme absolvovali venkovní zápasy
u soupeřů, kteří se umístili na prv-
ních pěti pozicích podzimní tabulky.

Doma jsme naopak soupeře poráželi
a získali 16 bodů za 5 výher a jednu
remízu. Nejlepší podzimní výkon
jsme podali v domácím utkání proti
Svaté. Už o poločase jsme vedli 4:0,
předváděli pohledné kombinace a
soupeře vyprovodili debaklem 5:1.
Přezimujeme tedy na dobrém 9. mís-
tě s velkým náskokem na sestupové

příčky. Věřím, že zimní příprava bu-
de zodpovědná a že naše umístění na
konci sezony bude na vyšších pat-
rech tabulky. Ještě bych rád připo-
menul, že hřiště v Srbsku je momen-
tálně nedobytná tvrz - poslední po-
rážku jsme zde utrpěli 10. 6.2007!

Marcel FRANĚK, Luboš ZIKÁN,
fotbalový oddíl Srbsko
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Volejbalisté vítězí
Dobřichovice - Suverénní výkony
podávají prvoligoví volejbalisté
Sokola Dobřichovice. Udrží-li si
formu, mají šanci bojovat o postup
do extraligy.
Poštorná - Dobřichovice 0:3
Na palubovce hostů prokázali Dobři-
chovičtí vynikající formu.
Dobřichovice - Staré Město 3:1
Dobřichovice - Havířov 3:0 
V první polovině zápasu se domácím
příliš nedařilo, chybovali a soupeř je
úspěšně blokoval. Ve druhé části ut-
kání více chybovali hosté, domácí
posílili útok a za podpory čtyřiceti
fanoušků dotáhli zápas do vítězného
konce. Martina KÁLALOVÁ

Sport po okolí
* Třetí ročník dětského turnaje ve
stolním tenise pořádají 27. 12. v zad-
notřebaňském Společenském domě
zdejší turisté. Prezence od 12.30, za-
hájení 13.00. (mif)
* Florbalisté Sokola Dobřichovice
se zúčastnili turnaje v Berouně. V
kategoriích mladší a starší žáci bojo-
valo 9 týmů. Starší žáci z Dobřicho-
vic obsadili 2. místo. Pro mladší to
byl první křest ohněm, a tak není di-
vu, že skončili poslední.           (mk)

Hřiště v Srbsku představuje nedobytnou tvrz

ŠPUNTŤAPÁK  2008. Poslední listopadovou sobotu pořádali řevničtí házenkáři pochod v maskách, tak zvaný
Špuntťapák 2008. V deset hodin se na hřišti házené sešlo asi padesát maskovaných dětí a třicet dospělých, aby si
vyšlápli na oběd do Haloun. Kde se vzalo tolik lidí? Lehká odpověď. Přijela nás podpořit házenkářská mládež z
Avie Čakovice. Výlet se vydařil až na několik zmazaných dětí od bláta. Ale nic na tom, po návratu na hřiště čeka-
la na každého malá »mikulášská« nadílka. Že byla o týden dříve? To nikomu nevadilo. Poděkujme trenérkám
»Špuntů« za zorganizování takového podniku. Řevničtí házenkáři jím završilu už 82. sezonu. Všem přejeme krás-
né prožití vánočních svátků a hodně toho nej… do roku 2009! Petr HOLÝ, foto ARCHIV

Řevničtí házenkáři pochodovali v maskách do Haloun


