
DTJ: Útočí na nás, pomlouvají…!
ŘEVNICKÉ ORGANIZACE JSOU ÚDAJNĚ VYSTAVENY NEKALÝM PRAKTIKÁM 

Řevnice – Požár Lidového domu, který způsobil škodu
za několika milionů korun, nadále vyšetřuje policie.
Má podezření, že oheň někdo zapálil úmyslně. Vedení
DTJ a Řevnická sportovní upozorňuje i na další nekalé
praktiky neznámých lidí. Kvůli fámám, které kolují
městem, se dokonce rozhodli sepsat otevřený dopis.
„Otevřený dopis by měl osvětlit neznalým něco o vztahu
členů DTJ, jednoty samotné a Řevnické sportovní k Lido-
vému domu, přilehlému sportovišti a o náplni činnosti

obou organizací,“ uvedl člen DTJ František Zavadil. Auto-
ři dopisu upozorňují na to, že v poslední době je proti DTJ
a Řevnické sportovní, obchodní společnosti založené DTJ
Řevnice a Janem Kavalírkem za účelem výstavby a provo-
zování sportovního zařízení, vedeno mnoho špinavých úto-
ků, „…a to jak fyzických proti našemu majetku, tak i
pomluv a osočování.…“
Podle nich nejprve pachatelé ve snaze zastavit rekonstruk-
ci zaslali zfalšované udání na stavební úřad s tím, že jsou v
Lidovém domě prováděny nedovolené stavební úpravy.
Poté se 18. 11. neznámý pachatel vloupal do »Liďáku« a
kromě elektronářadí odcizil a poškodil doklady DTJ. „Na-
konec došlo 28. 11. k pravděpodobně přímému útoku na
náš majetek. Šetření policie ještě není ukončeno,“ stojí v
dopise s tím, že jen díky nasazení hasičů požár nezlikvido-
val Lidový dům i novou sportovní halu.
„Vedle těchto fyzických ataků jsme vystavováni rovněž
různým pomlouvačným útokům vedených na různých se-
šlostech a shromážděních,“ stojí v dopise, pod nímž jsou
podepsáni Tomáš Smrčka, Jan Kavalírek a Jaroslav Hrubý.
Podle nich k nim mělo dojít i na veřejném zasedání zastu-
pitelstva města. „Chtěli bychom polemizovat alespoň o
jedné myšlence, a to o nutnosti vytváření zisku ve sportov-
ních organizacích  DTJ a Řevnické sportovní. Každá  orga-
nizace, a tedy i sportovní, má nutně při provozování svých
aktivit také režijní vydání. Pro jejich krytí si každá organi-
zace musí finanční prostředky umět opatřit. Není povin-
ností nikoho jiného než vedení organizací a všech jejich
členů starat se o hmotné zajištění svých potřeb,“ píše se v
prohlášení. Autoři připomínají, že do rekonstrukce Liďáku
už bylo investováno přes 6 milionů korun. 
(Dokončení na straně 7) Pavla ŠVÉDOVÁ

23. prosince 2008 - 26 (484) 7 Kč

Advent vyvrcholil na hradě

Program Karlštejnského adventu vyvrcholil přímo na
hradě. Předposlední adventní neděli na nádvoří zatan-
čil folklorní soubor Kamýček (na snímku), tři dny před
Štědrým večerem se tu pak v Rytířském sále hrála a zpí-
vala Česká mše vánoční. (mif) Foto NN M. FRÝDL

Žena spolykala léky,
chtěla si vzít život
Halouny – O sebevraždu se poku-
sila žena středního věku v Halou-
nech. V sobotu ve večerních hodi-
nách spolykala prášky a zapila je
alkoholem. 
Řevnická záchranka ji převážela na
interní oddělení do Berouna. „K po-
kusům o sebevraždu teď vyjíždíme
celkem často. Bývá to před Vánoci
obvyklé,“ řekl šéf záchranky Bořek
Bulíček. (lup) 

Peníze z »medvěda«
poputují i do Hlásné
Hlásná Třebaň - Kus, a ne malý -
skoro čtyři miliony - z nedávného
parlamentního »porcování medvě-
da« dostane i Hlásná Třebaň. 
„Díky panu poslanci Schwippelovi
máme slíbeno 3 750 000 Kč na vo-
dovod v Rovinech,“ uvedl starosta
Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka.
Radní se teď pustí do zajištění pro-
jektové dokumentace a povolení.
„Vodovod musíme podle podmínek
postavit příští rok,“ dodal Konva-
linka s tím, že stavba bude trvat při-
bližně dva měsíce. (šm)

Krásné, pohodové svátky a v novém
roce jen vše nej vám s Janem Rosá-
kem přeje redakce NN. A - děkujeme
za desítky přání od vás...!            (mif)

Za Ježíškem letěly
balónky s přáníčky
Srbsko, Vižina -  V úterý 9. prosince
se Srbsko a Vižina s dalšími 267 ob-
cemi z celé republiky pokusily o vy-
tvoření rekordu ve vypouštění balón-
ků s přáníčkem Ježíškovi. 
V Srbsku dorazilo s přáníčky 120 dě-
tí i dospělých. Balónky vzlétly k nebi
z lávky v 15.40 na pokyn rádia Frek-
vence 1. Když se modré balónky na-
jednou rozletěly nad hlavami, děti
pištěly nadšením. Ze Srbska, kde ak-
ci připravila Eva Mathauserová, by-
lo vypuštěno 187 balónků. V celé re-
publice jich k nebi vzlétlo 100 858.
Rekord se podařil a bude zapsán.
Přáníčka na balóncích Ježíškovi po-
sílali i žáci osovské školy.  Akce se
konala pod záštitou OÚ Vižina na
místním hřišti. Páťáci pomáhali s
nafukováním a navazováním balón-
ků, ostatní netrpělivě čekali, až dos-
tanou balónek se zavěšeným přáním
pro Ježíška. V 15.40 jsme společně
odpočítali start a k obloze se vzná-
šela téměř stovka přáníček. Vánoční
atmosféru dotvořil prskavkový prů-
vod. Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko,

Soňa KOCMANOVÁ, Osov

Myslivci lovili bažanty

a další informace z našeho kraje
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Zadní Třebaň – Tradiční předvá-
noční posezení se konalo 14. pro-
since v zadnotřebaňském Spole-
čenském domě. 
Během odpoledne vystoupily děti z
místní mateřské i základní školy,
pražský Hájíček a také řevnický ta-
neční soubor Klíček. Program začal
gratulací letošním šedesátníkům.
Poté děti ze školky i školáci předne-
sli básničky, ti menší zahráli pohád-
ku O dvanácti měsíčkách, větší zase
příběh o stromečkách v lese. 
Klíček začal své vystoupení taneční
pohádkou Šípková Růženka podle

choreografie Lídy Chroustové. Velký
ohlas sklidili zejména malí kuchtíci,
divákům se ale líbili i ostatní vystu-
pující. Poté Klíček předvedl vánoční
písně, za doprovodu Hájíčku zatan-
coval pásmo Dítě se nám narodilo. 
Jiná vánoční besídka se konala v
zadnotřebaňské mateřské škole. Děti

nejdříve rodičům zazpívaly a před-
nesly báničky o sněhulákovi, zimě a
o Vánocích, potom zazvonil zvonek
a pod stromečkem se objevila nadíl-
ka. Kvůli novým hračkám nechtěly
děti ani domů. 
Další dárky - krabice plné nejrůzněj-
ších pastelek, voskovek a dalších bar-

viček - věnovali zadnotřebaňské škol-
ce a družině místní turisté. Předal jim
je starosta obce Lubomír Schneider.
„Ty dárky vám poslal Ježíšek přes na-
še turisty, kterým jste nakreslili na
jejich akci krásné obrázky,“ řekl Sch-
neider. Lucie PALIČKOVÁ,   

Michaela ŠMERGLOVÁ

Divákům se nejvíc líbili malí kuchtíci
DĚTI PŘEDVEDLY SVÉ UMĚNÍ NA PŘEDVÁNOČNÍM POSEZENÍ V ZADNÍ TŘEBANI I NA BESÍDCE MÍSTNÍ ŠKOLKY

Ve školce řádili čerti
Každý rok se děti i zaměstnanci li-
teňské školky těší na Vánoce. Při vý-
tvarných činnostech vyrábějí krásné
věci s vánoční tematikou, učí se ko-
ledy i jiné písničky a básničky.
Ve čtvrtek 11. 12. jsme se sešli ve
školce s dětmi, zaměstnanci školky a
rodiči. Mohli jsme si vyrobit advent-
ní věnce, svícny z přírodních mate-
riálů nebo nazdobit cukrovou pole-
vou  perníčky. K tomu jsme byli po-
hoštěni kávou či čajem, jednohub-
kami a i něco sladkého na zub  tam
bylo. Na výrobě občerstvení se po-
dílely  děti, které pod vedením Mar-
tiny Vančurové mají celoročně krou-
žek vaření. Mohly tedy předvést, co
všechno se naučily. Domů jsme si
odnesli vyrobená díla pro radost a
navození předvánoční atmosféry. 
Ve středu 17. 12. jsme se sešli ve
školce znova. Tentokrát jsme byli
pozváni na vánoční besídku. Před-
vedly se děti z hudebního kroužku,
který vede Simona Krutská. Nala-
dily nás na čertovskou notu - zryt-
mizovaly dvě skladby a i když krou-
žek teprve nedávno zahájil činnost,
předvedly se na jedničku.
Nejmenší pod vedením učitelek po-
kračovali v čertovském tónu. Skli-
dili velký aplaus, byli výborní a od-
vážní. Závěrečná část byla v režii
druhé třídy. Předškoláci se předved-
li v tom nejlepším světle. Zahráli
scénky, zazpívali a recitovali. I oni
byli odměněni velkým potleskem.
Pod stromečkem pak našly všechny
děti velké balíčky se spoustou dár-
ků.          Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Ve čtvrtek 18. prosince se konala vá-
noční akademie liteňské základní
školy. Povedla se - soudě podle reak-
ce návštěvníků i účinkujících. Devá-
ťáci, již jsou jakýmsi režisérem a ga-
rantem programu, ale měli těžkou
práci - všechny vystupující museli
důstojně  uvést  a navíc řešit za po-
chodu organizační problémy .
V první části vystoupili žáci prvního
stupně, také se představily děti, které
se učí hrát na flétnu. Všechna čísla
byla přijata příznivě, drobná zaško-
brtnutí byla přehlédnuta. Druhá po-
lovina byla v rukou žáků druhého
stupně. Viděli jsme dramatizaci po-
hádky, tance, nechyběla originální
módní přehlídka, chvilka se našla i
pro poezii. Potěšili nás žáci pana
učitele Krutského, kteří nastudovali
několik skladeb na kytaru.

Vánoční akademie není jen vystou-
pením tříd, která si žáci s učitelkami
nacvičili pro tuto příležitost. Je to
výsledek několikaměsíční práce, kdy
se zúročují aktivity provozované v
rámci výuky. Prvňáci například hrají
v hudební výchově na flétny. Rekvi-
zity, které se při vstupech používají,
si zase děti samy vyrobily při ho-
dinách výtvarné a pracovní výchovy.
Úžasné, leč poněkud nenositelné
avantgardní modely na módní pře-
hlídku také vznikaly pří výtvarné vý-
chově. Neméně důležitá je i prezen-
tace výsledků vlastní práce, takový
trénink se jim v profesním životě bu-
de určitě hodit. Umět vystoupit na
veřejnosti, nebát se a překonat tré-
mu, to jsou velmi praktické zkuše-
nosti. Příprava programu vyžaduje
spolupráci, schopnost prosazovat a
obhajovat svůj názor, ale zároveň i
umění kompromisu a přijetí mínění
většiny. Nenásilnou formou si žáci
osvojují základy týmové práce. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Žáci na akademi předvedli, co se naučili

Dětský Knoflíkový jarmark se konal
v půlce prosince v Mníšku pod Br-
dy! Sněhový poprašek vykouzlil tr-
žišti pod kostelem sv. Václava pra-
vou předvánoční atmosféru.  Za stol-
ky  stály děti od těch nejmenších až
po žáky nejvyšších ročníků, vedle
zástupci Domova důchodců z Kytí-
na. Ten, kdo směnil českou korunu
za kožený knoflík, mohl vybírat z
pestré nabídky. Nadto si mohl každý
vyrobit svíčku ze včelího vosku a ji-
né vánoční dekorace. Prochladlé ru-
ce zahřál čaj, duši zase písničky -
hlásky dětí z mateřských škol a škol-
ního pěveckého kroužku i kompozi-
ce vánočních textů a koled spolku
Křoví. Korunou všeho byl živý bet-
lém na louce vedle kostela, kde krás-
ně vynikly  krásné dekorace. 
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/Brdy

MALÍ UMĚLCI. Kuchtíci z dětského tanečního souboru Klíček na předvánočním posezení v Zadní Třebani a děti z
místní školky na své besídce. Foto Jan PALIČKA

V Mníšku se prodávalo za knoflíky 
VRCHOLEM DĚTSKÉHO JARMARKU BYL ŽIVÝ BETLÉM NA LOUCE U KOSTELA

U JESLIČEK. Živý betlém u mníšeckého kostela.    Foto Jarmila BALKOVÁ

Účinkující na vánoční akademii liteňské školy.    Foto ARCHIV
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Kapra si smažím už jen pro sebe!
JAN ROSÁK PŘIPRAVUJE DALŠÍ ROČNÍK MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VÁNOČNÍM SALÁTU A TĚŠÍ SE NA HORY
Mníšek pod Brdy - V létě Mní-
šečan Jan ROSÁK exceloval jako
doktor Gruntorád v muzikálu Po-
střižiny, nyní si užívá rolí Vodičky
a Balouna v nejnovějším nastudo-
vání Švejka. A těší se na Vánoce i
na silvestrovsko-novoroční poho-
du v rakouských Alpách.
Jak se slaví Vánoce u Rosáků, v
Mníšku?
Naprosto tradičně. Alespoň se o to
snažím.
Daří se?
V mém případě ano, zbytek rodiny
to vidí jinak. Co se například štědro-
večerní tabule týče, kapra se salátem
už jím jen já. Dcery buďto jedí řízek
kuřecí, nebo žádný. Rybí polévku si
tedy vařím a kapra smažím pouze
pro sebe.
Kde svátky trávíte?
Doma, v Mníšku. Letos je ovšem
prožijeme u dcery a jejího nového
partnera. Chtějí nás pohostit a my se
rádi pohostit necháme. Polévku,
kapra a bramborový salát si tam ale
pro jistotu povezu.
O Vánocích v Mníšku tradičně po-
řádáte Saláting. Co to je za akci?
Už několil let se na Štědrý den dopo-
ledne scházíme s přáteli v hospodě U
Káji Maříka a soutěžíme, kdo dělá
nejlepší bramborový salát. Ze začát-
ku nás bylo jen pár, zato poslední tři
roky je akce vyhlášena jako mistrov-
ství světa ve vánočním salátu. Už
měla i mezinárodní účast – jednou se
zúčastnili dva ukrajinští dělníci, kte-
ří tady v okolí pracovali a přinesli
taky svůj výtvor. 
Jaký byl – ukrajinský salát?
Ale jo, docela ušel… Expandovali
jsme ale už i přes Brdy – loni přijela
se svým výrobkem celá veliká equi-
pa ze Svinař. Letos dorazí zase a s ní
další nováčci zpoza Brd – výprava ze
Všeradic… Těšíme se, že akce opět
o něco nabobtná. 
Kolik lidí se běžně účastní?
Bývá to okolo pětadvaceti, třiceti
vzorečků. To už se porota docela
zapotí…
Jak je soutěž organizovaná?
Přihlásit se může každý, kdo na
Štědrý den přinese mezi desátou a
jedenáctou v misce svůj salát.

Vzorky se vyloží na talířky, porota ,
kterou tvoří všichni zúčastnění, cho-
dí kolem s vidličkou a ochutnává.
Každý pak přidělí body třem salá-
tům, které považuje dle svého gusta
za nejlepší. Ten, kdo získá největší
počet bodů, je vítěz a má nezadatel-
né právo všem poručit rundu.
Co musí mít bramborový salát, aby
mohl aspirovat na vítězství v mní-
šeckém Salátingu?
Poslední roky vyhrávají velmi sofis-
tikovaná kuchařská díla. Taková ta
klasika sice chutná mně, ale už tak-
řka nemá šanci zvítězit. Jsou tu salá-
ty se sýrem, s rybami, různým koře-
ním… Je to na nejvyšší úrovni!
Jaký je váš zaručený recept?
Aktivně se účastním rok co rok, ale
zatím jsem urval nejvýš bronz. Ně-
kteří zúčastnění si přivedou celou ro-
dinu, která jim pak přiděluje body.
Například s kamarádem Hrubešem
jednou dorazili čtyři rodinní přísluš-
níci, takže dostal hned čtyři body. Já

jsem byl sám a ještě ke všemu jsem
ani nepoznal vlastní salát... Takže
jsem dával body salátům cizím a do-
ma dostal vynadáno. Tajně doufám,
že letos zase po čase zaboduji.
Existuje tedy nějaký recept na spe-
ciální Rosákův bramborový salát?
Ne, ne - já dělám vyloženou klasiku.
Jak to dopadne se zbylými vzorky?
Rosákovi je pak večer mají na svá-
teční tabuli?
Kdepak – vše se obvykle sní přímo
na místě. Nezbyde nic.
Jaký bude konec roku, klidný?
Ani náhodou! Naopak – po dlouhé
době jsme se rozhodli vyrazit na ho-
ry. Jedeme s takovou příjemnou par-
tou, Karel Šíp, rodinní přátelé...
Dokonce se přidá i můj kamarád s
manželkou z Ameriky. Pojedeme na
přelomu roku do Rakouska, do Alp.
Tam také oslavíme Silvestra a pří-
chod Nového roku.
Co plánujete na příští rok?
Hlavně bych chtěl zůstat zdravý. To

je s každým příbývajícím rokem a
dokonce i měsícem, týdnem a dnem
víc a víc kategorický imperativ. Po-
kud se to povede, chci pokračovat ve
svých rozhlasových a televizních ak-
tivitách – pořád děláme nějaké nové
projekty. Co se divadla týče, budeme
dál hrát Švejka, nazkoušeli jsme zá-
jezdovou hru a čeká mne také hodně
repríz úspěšných Postřižin. Doufám,
že stihnu všechny termíny. Když ne,
v Petrovi Jančaříkovi mám zdatného
alternanta.
Takže rok 2009 bude stejně hektický
jako ten letošní?
Hlavně závěr letoška byl opravdu
nabitý – stihli jsme hned dvě premi-
éry. Kromě zkoušek v divadle jsem
samozřejmě musel také pracovat a
vydělávat peníze. Zkoušení je totiž
zadarmo. Člověk pracuje jako vztek-
lý a nic z toho...
A co radost, potěšení?
Radost, velká radost, to je pravda…

Miloslav FRÝDL

V CIVILU. Herec, moderátor Jan Rosák, tentokrát bez kostýmu, v civilu. Foto Michaela FEUEREISLOVÁ

Nové logo Našich novin rada vybírala z desítek návrhů  
K DVACÁTÝM NAROZENINÁM SI NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK »NADĚLÍ« I VELKOU OSLAVU

Poberouní -  Do roku, v němž bu-
dou slavit dvacáté výročí své exi-
stence, vstupují Naše noviny s no-
vým logem. Napříště jím budou
opatřeny propagační materiály,
trička, tiskoviny... Poprvé jsme je
použili na kalendář NN, který je
součástí tohoto vydání.
Více než půl stovka návrhů na nové
logo Našich novin se sešla na mailo-
vé adrese redakce. Návrhy načrtnuté

tužkou i návrhy zpracované profesi-
onálními grafickými aplikacemi. 
Většina návrhů byla od samotných
členů redakční rady, z »přespolních«
se zapojili sourozenci Břížďalovi ze
Zadní Třebaně, Karin Onderková ze
Řevnic a Jan Dvořák z Hluboké nad
Vltavou (překvapivé, kde všude byla
vyslyšena výzva Našich novin).
Výběr nového loga nebyl vůbec
snadný, ale přesto se rada shodla na

několika návrzích. Názory jednotli-
vých členů se mail od mailu neustá-
le sbližovaly, až konečně na pomysl-
ném stupni vítězů stanula Pavla Švé-
dová se svým návrhem číslo 8 (viz
obrázek). Zbývalo jen doladit barev-
né provedení nového symbolu, což
opět nebylo »jen tak«. Výsledkem je
možnost užívat tři různé barevné
varianty podle převládající barvy
podkladu, kde bude logo umístěno. 

Vítězka obdrží, tak jak bylo avizová-
no, jeden tisíc korun českých a ani
ostatní zúčastnění nepřijdou zkrátka
- v redakci je pro ně připraven malý
dárek. Všechny nápady a jejich vý-
tvarné zpracování si můžete prohléd-
nout na stránkách http://logo.nase-
noviny.net.
K dvacátým narozeninám si Naše
noviny kromě loga »nadělí« i velkou
oslavu, která by měla být jakousi in-
venturou uplynulých dvou dekád v
poberounském kraji. Konat se bude
17. listopadu 2009, její scénář už se
ale rodí nyní.   Josef KOZÁK, (mif)

Nové logo Našich novin. Na malých obrázcích další dva návrhy loga, které
se dostaly do závěrečné fáze výběru. Reprofoto NN J. KOZÁK
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Notičky koncertovaly s Hradišťanem
VYSTOUPENÍ V DOBŘÍŠSKÉM ZÁMKU A PRAŽSKÉM RUDOLFINU NAVŠTÍVILO PATNÁCT SET DIVÁKŮ
Řevnice, Dobříš, Praha - Plný sál
dobříšského zámku ve čtvrtek 18.
prosince a den nato vyprodaná
Dvořákova síň pražského Rudolfi-
na byly svědky koncertů moravské
cimbálovky Hradišťan a řevnické
dětské lidové muziky Notičky. 
Soubory navázaly na úspěšnou spo-
lupráci z roku 2007. Také letos se
koncerty setkaly s obrovským záj-
mem diváků - obě vystoupení vidělo
a slyšelo 1 500 diváků. 
„Cílem společných koncertů bylo
ukázat tradiční českou vánoční kole-
du v podání dětské muziky Notičky

v konfrontaci s osobitým podáním
moravského folkloru, jak jej prezen-
tuje Hradišťan,“ řekla vedoucí sou-
boru Malé Notičky Pavla Petrová.
„Notičky prezentují ryzí český folk-
lor se vším, co k němu patří - origi-
nální středočeské kroje, lidové nást-

roje, lidové tance. Na druhé straně
Hradišťan již dávno není typickou
cimbálovkou,  je ojedinělým hudeb-
ním tělesem s vysokou uměleckou i
interpretační úrovní. Vystoupení v
Rudolfinu je pro nás jedním z vrcho-
lů uplynulých deseti let a oba kon-

certy byly hlavními akcemi oslav,“
dodala. 
Nad koncerty převzali záštitu sená-
tor Jiří Oberfalzer, starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger a bývalý středo-
český hejtman Petr Bendl. Za nadaci
Letorosty předal na závěr koncertu v
Rudolfinu senátor Oberfalzer a sta-
rosta Cvanciger dětské muzice šek
na 50 tisíc korun. 
„Jsem rád, že máme v regionu tak ta-
lentovaný soubor,“ řekl Jiří Oberfal-
zer a Miroslav Cvanciger dodal: „Ať
vám to i nadále tak dobře zpívá, hra-
je, tančí a výská.“       Josef KOZÁK

ADVENT V »LIDUŠCE«. Vánoční atmosféra zavládla během adventu v řev-
nické Základní umělecké škole. Své umění v zaplněném místním Zámečku
předvedly děti ze všech oborů. Tradičně se konaly koncerty hudebního oddě-
lení a sboru, s představením vystoupily také děti z literárně-dramatického
oddělení. Díla mladých malířů z výtvarné sekce jsou kromě chodeb školy k
vidění také v řevnickém Modrém domečku. Koncert smíšeného sboru ZUŠ a
pěvecké třídy pod vedením Martiny Klimtové sklidil velký úspěch. Zásluhu
na tom měly nejen děti a paní učitelka, ale i klavírní doprovod v podání Fi-
lipa Tvrzského a pestrý repertoár. Ten obsahoval převážně písně z dílny Svě-
ráka a Uhlíře, zaznělo i pár lidovek, dva kousky Petra Skoumala, Vlašťovka
Jarka Nohavici nebo Yesterday od skupiny Beatles. Na závěr si posluchači
se sborem zapěli koledy. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
10. 1. 18.00 KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚS-
TI STARÉ PRAHY
17. 1. 18.00 VY NÁM TAKY, ŠÉFE!

KINO ŘEVNICE
26. 12. 20.10 TOBRUK
27. 12. 18.00 KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚS-
TI STARÉ PRAHY
27. 12. 20.10 NESTYDA
Kino v lednu a v únoru nehraje.

KINO MÍR BEROUN
22. 12. - 23. 12. 18.30 ANGLICKÉ
JAHODY
25. 12. 18.30 MÁJ
26. 12. - 27. 12. 17.30 (Pá 17.30 a
20.00) MAMMA MIA!
27. 12. 20.00 a 28. 12. 18.30 OKO
DRAVCE
29. 12. - 30. 12. 18.30, 2. 1. 18.30, 3. 1.
17.30, 4. 1. 20.000 VY NÁM TAKY,
ŠÉFE!
2. 1. - 4. 1. 15.30 MADAGASKAR 2
3. 1. - 6. 1. 17.30 (So 20.00, Po 18.30)
NEBEZPEČNÝ CÍL
6. 1. 20.00 KAUZA LITVINĚNKO
7. 1. - 11. 1. 20.00 (St 18.30, Čt 17.30)
HLÍDAČ Č.47
8. 1. - 14. 1. 17.30 (Čt 20.00) SNĚŽEN-
KY A MACHŘI PO 25 LETECH
10. 1. 15.30 S KRTKEM DO POHÁDKY
12. 1. 13.45 ZLATÝ KOMPAS
12. 1. - 14. 1. 20.00 RALLYE SMRTI

CLUB KINO ČERNOŠICE
30. 12. 20.00 JAMES BOND - QUAN-
TUM OF SOLACE
6. 1. 20.00 DĚTI NOCI
11. 1. 16.00 VESMÍRNÍ OPIČÁCI

KINO RADOTÍN
Od 22. prosince 2008 do 1. ledna 2009    
DOVOLENÁ
2. 1. 17.00 a 19.30 KOZÍ PŘÍBĚH:
POVĚSTI STARÉ PRAHY
3. 1. 17.00 a 19.30 96 HODIN
4. 1. 15.00 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
4. 1. 17.00 a 19.30 SIROTČINEC

Po České mši vánoční zazní v kostele koledy
Liteň - Koledová Česká mše vánoční Eduarda Marhuly zazní v sobotu
27. prosince od 15.30 v kostele svatého Petra a Pavla v Litni.
Po slavnostní mši svaté bude následovat koncert koled a pastorel Jaroslava
Máchy, Jana Michaličky, Jakuba Jana Ryby, Karla Steckera a dalších.
„Doufáme, že známé koledy si diváci zazpívají s námi,“ uvedl organizátor
Václav Kliment s tím, že pod dirigentskou taktovkou Jana Steyera budou
účinkovat členové chrámových sborů berounského vikariátu, hosté i muzi-
kanti z širokého okolí.           (mif)

Tipy NN
* Vánoční párty  se koná 24. 12. od
21.00 v Clubu Kino Černošice. DJ
Lupo bude hrát písničky 80. let minu-
lého století ve vánočním stylu.   (mif)
* Českou mši vánoční J. J. Ryby
můžete slyšet 24. 12. od 22.00 v čer-
nošickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Hrají a zpívají profesionální i
amatérští muzikanti z Černošic a
okolí. Květa HURŤÁKOVÁ 
* Hej mistře, vstaň bystře J. J. Ryby
i Pastorelly budou znít 24. 12. od
23.00 v karlickém kostele sv. Proko-
pa a Martina. Účinkuje soubor Ludus
Musicus a hosté. (mif)
* Štědrovečernímu troubení může-
te být přítomní 24. 12. od 23.00 na
náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod
Brdy. (jdi)
* Vánoční zpívání u rozhledny na
Dědu nad Berounem se uskuteční 25.
12. od 14.00. Doprovází skupina Vo-
dáci.                 Jitka SOUKUPOVÁ
* Vánoční koncert se koná 25. 12.
od 16.00 v kostela sv. Václava v
Mníšku pod Brdy. Pěvec Pavel Čer-
vinka za doprovodu varhaníka Josefa
Leciana přednese skladby J. J. Ryby,
J. A. Sehlinga, K. B. Kopřivy, J. N.
Segera aj. i vánoční lidové písně ev-
ropských národů. (jab)
* Skupina Chairé koncertuje 27. 12.
od 18.00 v Rytířském sále hradu
Karlštejn. Vstupné 100 Kč. (mif)
* Předčasný Silvestr s ohňostrojem
se koná 30. 12. od 18.00 na náměstí
F. X. Svobody v Mníšku p/Brdy. (jdi)
* Silvstrov-SKA Hawai-SKA noc se
uskuteční 31. 12. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Hrají kapela Chao-
tic, DJ Rasty a DJ Syndrom.      (mif)
* Dechový orchestr bude 4. ledna
od 9.30 doprovázet liturgii při mši
svaté v kostele sv. Mauritia v Řev-
nicích. Zazní známé koledy. 

Václav KLIMENT
* Tříkrálový průvod obcí se koná 4.
ledna od 14.00 v Lochovicích. (mif)
* Mixx Maxx Lupo - barový večírek
s největšími hity minulého století
můžete prožít 9. 1. od 20.00 v černo-
šickém Clubu Kino. (mif)
* Farní ples se uskuteční 10. 1. od
19.30 v Clubu Kino Černošice. Na
parket bude až do pozdních nočních
hodin zvát Funny Dance Band. Vs-
tupné 200 Kč. (mif)
* Výstava Putování vánočního přání
je v berounském Muzeu Českého
krasu k vidění do 11. 1. 2009.     (mif)
* Putovní výstava v rámci IV. roční-
ku Fotoakademie 2008/2009 je do
konce ledna instalována v dobřicho-
vickém zámku. Soubor obsahuje 45
fotografií do formátu A2, jež se umís-
tily na 1. – 3. místě 3. ročníku Foto-
akademie. Vlaďka CVRČKOVÁ

Řevnice - Římskokatolická farnost Řevnice připravi-
la na období od Štědrého dne po Tři krále rovnou pa-
desátku 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 Dob-
řichovicích. 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 Řevnicích, od 10.30 v Osově, od 11.00 v Dob-
řichovicích, od 15.30 v Litni, od 16.00 Karlštejně či při
bohoslužbě slova od 9.00 na Mořině. Na Štěpána v pátek
26. 12. se konají od 9.00 mše ve Všenorech a v Řevni-
cích, bohoslužba slova ve Všeradicích. V sobotu 27. 12.
se konají mše v Litni od 15.30 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. 1. budou slouženy mše od
18.00 v Řevnicích a Všenorech, v sobotu od 15.30 v Lit-
ni a od 17.00 na Mořině. Druhá neděle po narození Páně
4. 1. bude podle celoročního pravidla, bohoslužby se te-
dy 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 Dobřicho-
vicích a v 16.00 v Karlštejně. Na Tři krále 6. 1. je v cír-
kevním kalendáři Slavnost Zjevení Páně; mše se konají
od 18.00 v Karlštejně i v Řevnicích.        Vilém ŠEDIVÝ

Kdy a kde se konají sváteční pobožnosti

V Zámečku zpívaly děti i jejich posluchači



Děti měly před svátky napilno
OSOŠVTÍ ŠKOLÁCI CESTOVALI, NADĚLOVALI A VYRÁBĚLI VÁNOČNÍ DÁRKY
V osovské škole si tradičně připomínáme vánoční
čas - symboly, tradice, zpíváme koledy, vyrábíme
na vánoční jarmark a připravujeme besídku.
I tento rok se v čase adventu konala spousta zají-
mavých akcí: návštěva zámku v Hořovicích, kde
jsme prošli výstavu o vánočních tradicích, přišel k
nám Mikuláš, anděl a parta čertů, společně jsme
napsali přání pro Ježíška a poslali mu ho na balón-
ku. Také jsme vyrobili  spoustu dárků ve vánoč-
ních  dílnách, předvedli své umění na besídce pro
rodiče, prohlédli si jesličky v místním kostele a vy-
stoupili na vánočním osovském zpívání.

Vánoční cesta na zámek
Čas adventu je spojen s přípravou na vánoční svát-
ky. Nakupuje se, uklízí, leští, peče, zdobí... Ale
bylo to tak i za našich předků ? Odpověď na tuto
otázku se děti z osovské školy vydaly hledat do ho-
řovického zámku. V komnatách objevovaly lidové
zvyky, které se dodržovaly na svátek sv. Ondřeje,
sv. Barbory, sv. Lucie až do Štědrého dne. Viděly,
jak jednoduše a vkusně zdobili naši předci své do-

movy pouze tím, co jim poskytla příroda. Prohlíd-
ka končila v zámecké kapli u jesliček. Z poutavé-
ho vyprávění průvodce děti poznaly, že advent by
měl být dobou klidu a radostných příprav Vánoc.

Mikulášská nadílka
Ani v naší škole nechyběla čertovská obchůzka a
mikulášská nadílka. Celý týden se děti na čerty a
sv. Mikuláše moc těšily. Při čertovském učení se o
čertech spoustu zajímavostí dozvěděly. Luštily
čertovské úkoly, psaly čertovská pořekadla a při-
rovnání, počítaly čertovsky těžké příklady.
Po čertech dobře se jim vedlo, a tak mohli čerti při-
letět. Páťáci se na tento den důkladně připravili, na-
chystali si kostýmy, uhlí, brambory a pod vedením
Mikuláše a anděla se 11 čertů vypravilo na ob-
chůzku školou. Nejprve zavítali do školky. Tam
některým dětem vytryskly slzy, sotva pekelnou vý-
pravu uviděly.Všichni společně zazpívali písničku,
řekli básničku, a pak si chodili pro nadílku. Někte-
ré děti si na pomoc vzaly paní učitelky, některé to
zvládly samy. Ve škole to probíhalo obdobně, jen s
tím rozdílem, že tam už některé zlobivce čerti str-
kali do pytle. A tak všichni slibovali, že se polepší.
Věřme, že jim to vydrží co nejdéle.

Putování za za hvězdami
V pátek 30. listopadu vyjeli žáci 2. až  5. třídy do
Prahy. Nejednalo se však o obyčejný výlet, ale o
poznání. 
V prvouce a přírodovědě se totiž učíme o hvěz-
dách, Zemi i o planetách. Cílem proto byla návště-
va Planetária a zhlédnutí pořadu Vesmír kolem nás.
Planetárium je vlastně druh dalekohledu, který
nám umožňuje pohled do vesmíru na hvězdy a pla-
nety. Dozvěděli jsme se, jak vesmír vypadá, jaké
jsou jednotlivé planety a jak velké je Slunce i další
planety naší sluneční soustavy. 

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

13/2008

Dětská půlnoční mše
začne v šestnáct hodin
Oslavy narození Ježíše Krista mají ve Vše-
radicích tradici v podobě půlnočních boho-
služeb určených pro děti. Právě kvůli dětem
ale onen půlnoční čas nastává v kostele sv.
Bartoloměje již ve čtyři hodiny odpoledne.
Nejen děti, ale i dospělí si přijdou na své,
protože si v tento čas, kromě mše svaté, mo-
hou zazpívat koledy a letos si mohou dokon-
ce příběh o narození Ježíška připomenout při
vánoční hře se zpěvy. Občané Všeradic, far-
níci a děti ji právě nacvičují. Autorkou hudby
i textů je Klára Jíchová. 
Srdečně tedy zveme na dětskou půlnoční mši
ve Všeradicích ve středu 24. 12. od 16 hodin
do kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích a
těšíme se na vás. Pavel BRENER, Všeradice  

NADÍLKA VE ŠKOLE. Mikuláš dorazil také do osovské školy. Foto Soňa KOCMANOVÁ
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V osovském kostele
zněly vánoční koledy
Osov - K tradičnímu zpěvu vánočních koled se
v sobotu 20. prosince sešli děti i dospělí v osov-
ském kostele Narození Sv. Jana Křtitele. 
Hlavní slovo patřilo, jako každoročně, žákům
osovské základní a mateřské školy, kteří si připra-
vili pásmo básniček a koled. Sami si pásmo uved-
li a konferovali. Jejich vystoupení doplnil osovský
flétnový soubor Minesengři a adventní setkání
uzavřelo vystoupení zpěvačky Aleny Packové za
varhanního doprovodu Josefa Plecitého. Stejně ja-
ko koncert na začátku adventu i toto vystoupení
sledoval zaplněný chrám Páně. (JoK)

V tanečních Na Růžku vás
naučí charleston i lindy hop 
Tanečních se můžete zúčastnit ve Všeradicích. V
neděli 11. ledna bude od 14.00 do 18.00 na pro-
gramu výuka charlestonu, v neděli 8. února ve
stejném čase lindy hopu.
Taneční se konají v sále hospody Na Růžku, lekto-
ry jsou Milson Saidl s partnerkou. 
Kurzovné (500Kč/pár/odpoledne) se platí na mís-
tě, je však třeba se předem přihlásit na jichovakla-
ra@seznam.cz nebo telefonu 312 312 657, a to do
4. 1. pro první neděli a do 1.2. pro druhou neděli. 
Oba tance se dají tančit sólově i v párech. Nebude
ovšem vadit, když budou  pár dvě ženy.
Charleston se ve 20. letech minulého století rozší-
řil z Ameriky a způsobil celosvětové charlestonové
šílenství. Byl to nejoblíbenější tanec své doby.
Jedná se o tanec veselý až radostný a uplatní se
při něm improvizace a kreativita. Lindy hop se stal
velice populární ve 40. letech. Jde o tanec dyna-
mický, který má kořeny v africkém černošském tan-
cování.                      Klára JÍCHOVÁ, Všeradice

Sympozium už se chystá
Občanské sdružení Všeradova země připravuje
další ročník výtvarného sympozia, tentokrát již
čtvrtý, který se bude konat ve Všeradicích 24. 6. až
4. 7 2009. Tak jako každý rok sjedou se sem opět
malíři a sochaři z různých částí Evropy, aby každý
podle svých představ zachytil na obrazech život a
atmosféru této podbrdské vesničky. Kromě umělců
z České republiky přijedou i zástupci z Německa,
Ukrajiny, Slovenska, Mongolska a dalších zemí. 
Hlavním kurátorem sympozia bude výtvarník
Eduard Milka z Karlových Varů, který se plenéru
zúčastnil již v minulých ročnících. Sympozium bu-
de zakončeno vernisáží vytvořených děl. Pozváni
na ni budou zástupci ambasád zúčastněných států
a poslanec Evropského parlamentu Dr. Zvěřina. 
Doufáme, že další ročník bude minimálně tak vy-
dařený jako ten minulý.            Sylva ŠKARDOVÁ

Mikuláš naděloval i cibuli
Do Vižiny v podvečer 5. prosince dorazila
nadpozemská výprava. Nechala na sebe tro-
chu čekat, měla asi hodně práce se zlobivci,
ale nakonec přece jen přišla a po dlouhé
době, k velké radosti dětí, i s andělem. Miku-
láše doprovázeli dva čerti, ze kterých šel st-
rach, a tak všechny děti slibovaly, že budou
hodné. Odměnou jim byly sladkosti, nechybě-
lo uhlí a brambory, někde se za zlobení obje-
vila i cibule.                 Jana FIALOVÁ, Vižina
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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 jsme se v
minulém čísle k moudrostem a dovednostem
od táborového ohně vrátili. V dnešním pokra-
čování se dočtete o indiánských barvách.   (NN)
V minulé kapitole o indiánském písmu a symbo-
lech měsíců jsem se zmínil i o způsobu barvení. Je
celkem pochopitelné, že přírodní lidé neměli pří-
stup k moderní chemii a museli si vystačit s tím,
co jim dala příroda. 
V posledních letech jsem navštívil mnoho skaut-
ských táborů. Na několika z nich jsem se setkal s
oddíly, kde se pokoušejí přiblížit indiánskému
způsobu života. Vyrábějí nejen totemy i různé po-
třeby denního praktického života, mezi které patří
například i oblečení. To samozřejmě není z jelení
kůže, ale třeba z hrubého jutového plátna, ale ales-
poň v barvení se snaží napodobit původní vzory. 
Ty »pravé« indiánské barvy vznikaly mícháním
hlinek, šťáv z rostlin, popele, sazí s tukem nebo
vodou. Při barvení těla (válečné zdobení) se pou-
žíval tuk,  při barvení textilu se základní ingredi-
ence míchaly s vodou. Červená barva se získá z
červeného jílu, který se usuší, rozemele na prášek
a smíchá buď s vodou nebo s roztaveným tukem
(lojem). Popel ze dřeva, které dlouho leželo v že-
lezité vodě, se zbarvil do růžova. 

Žlutá barva se získala ze žlutých okrových (pří-
padně jílovitých) hlinek. Modrá barva se namí-
chala z bílé hlinky a manganových rud. Zelená
barva různých odstínů se získala z rozdrcených
listů, trávy a bylin. Černá barva a šedá barva se
vyráběla z popela a sazí. Na bílou barvu byla za-
potřebí kaolinová hlinka. 
Tato barevná »alchymie« se samozřejmě nedá vy-
myslet a vyzkoušet během dvou nebo tří týdnů na
táboře, ale vyžaduje systematičnost a vytrvalost
při pátrání po těchto přírodních produktech. 
Nebyla by to však  dnešní moderní děvčata, aby k
indiánským tradičním technologiím nepřidala i
trošku holčičí fantazie, zručnosti a krejčovské zá-
klady. Přestože se evidentně nedržela původních
receptur, výsledkem pak byly neodolatelné módní
kreace současných skautek. 

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Černou barvu indiáni vyráběli ze sazí
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 30)

Skautky ve vlastnoručně vyrobených indiánských šatech na letním  táboře. Foto ARCHIV

Zdravím začíná spokojenost,
klid a dobrá nálada…!
Vážení spoluobčané, čtenáři NN, rok je u konce a
každý z vás jistě udělal vše pro to, aby byl úspěšný
a klidný. Ne vše se podařilo, ale přijde nový rok, ve
kterém můžeme něco napravit, dohnat, vylepšit, a
proto mi dovolte, abych jménem zastupitelstva ob-
ce i jménem svým vám všem popřál klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2009 pevné zd-
raví, mnoho štěstí a spokojenosti, naplnění vašich
přání a  mnoho úspěchů jak v osobním životě, tak i
v zaměstnání.
Připíjím všem na zdraví, neboť zdravím začíná
spokojenost, klid a dobrá nálada. Mějte se hezky!

Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Liteňští školáci recitovali
a tancovali s obručemi
V sobotu 7. prosince jsme byli se spolužáky z několi-
ka ročníků liteňské základní školy v Karlštejně. Byla
druhá adventní neděle a na návsi se uskutečnilo jed-
no z adventních vystoupení v rámci akce Karlštejnský
advent.
Protože venku pršelo, přesunuli jsme se do sálu res-
taurace U Janů. Programem provázely Nikola a Gá-
bina z 9. třídy. Jako první uvedly vystoupení žáků
prvního stupně – básničky s motivem zimy a Vánoc.
Potom jsme vystupovaly my – děvčata z 6. a 7. třídy.
S obručemi jsme zatancovaly na vánoční písničku. 
Nakonec přišel pan učitel Krutský se svým sborem a
zazpívali tři latinské vánoční písničky. Nechyběl do-
provod kytary, flétny a houslí. Všechna vystoupení
stála za to a byla moc hezká.  

Andrea KONVALINKOVÁ, 7. třída ZŠ Liteň
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Myslivci trefili čtyři desítky bažantů
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP ŘEVNICKÝCH LOVCŮ ZAHÁJILY FANFÁRY A POPĚVEK K POCTĚ BOHYNĚ LOVU

Hon na bažantí kohouty se v Řevnicích
konal 13. prosince. Již podruhé zazně-
ly na zahájení zvuky borlice. Uvítací
halali zatroubili otec a syn Slánských.
Navíc zapěl Slánský starší myslivecký
popěvek k poctě bohyně lovu a ochrán-
kyně mysliveckého cechu. Ještě před
slavnostním nástupem se myslivci
mohli posilnit a hlavně zahřát výbor-
nou horkou polévkou. Počasí bylo ne-
vlídné. Hustá mlha se nechtěla pohnout
ani v odpoledních hodinách. Bránila v
rozhledu a zvyšovala nebezpečí úrazu.
Naštěstí lovci byli ukáznění, dodržova-
li bezpečnostní pravidla a vše se tedy
odbylo bez zranění. 
Hon byl organizačně perfektně připra-
ven, a tak každý věděl, kde stojí nebo
jde ten druhý. Lovil se prostor Na Bo-
řích od Závěrky ke hřbitovu. Celkem
šest lečí. Každá leč byla zřetelně od-
troubena, jak začátek, tak konec. Na to
hospodář pečlivě dbal, jsa si vědom to-

ho, že v husté mlze je slyšitelnost vel-
mi omezena. Krásné rozhledy tentokrát
nebyly, zato úlovek byl slušný. Bylo
sloveno 44 kohoutů. Umělý chov sice
letos nebyl tak úspěšný jako v minulém

roce, ale značně přispěl k rozšíření sta-
vu této pernaté zvěře, která zde kdysi
žila v hojném stavu jen divoce. Loňský
a letošní rok je potvrzením správnosti
tohoto směru a povzbuzením k další

činnosti. Takových úspěchů však nelze
docílit v chovu zajíců. Čtyřicet vypuš-
těných kusů skončilo pod koly aut, ně-
co slovila divoká prasata.
Po druhé hodině se lovci stáhli až té-
měř ke hřbitovu. Po návratu ke klubov-
ně nastal slavnostní výřad slovených
kohoutů. Kolem zaplály čtyři ohně, tak
jak to dělali naši staří předkové vzdá-
váním pocty ulovené zvěři. Pak se ještě
jednou rozezvučely borlice a starodáv-
ný pověvek zakončil letošní hony na
drobnou zvěř. Díky všem, kteří se cho-
vu zvěře věnují i všem, kteří ji přišli
slovit. Díky těm, kteří tuto událost do-
vedou připravit i zorganizovat a oboha-
tit dávnými tradicemi. Lovu a lesu
zdar!        František ŠEDIVÝ, Řevnice

Řevničtí myslivci se svými úlovky. Foto Bořek BULÍČEK

Z našeho kraje…
* Hrad Karlštejn, který byl uzavřen
kvůli kompletní údržbě, je nyní až
do 4. ledna znovu přístupný. Otevře-
no je denně kromě pondělí a mimo
24. a 25. prosince. (mif)
* Výrazného úspěchu dosáhlo měs-
to Černošice při zavádění a používá-
ní systému managementu jakosti pro
oblast státní správy. Při auditu, který
se konal v minulých dnech, prokáza-
lo splnění požadavků mezinárodně
uznávané normy ISO 9001 a získalo
příslušný certifikát. Černošice jako
obec s rozšířenou působností pro ce-
lý okres Praha západ chtějí nabízet
ještě kvalitnější služby svým zákaz-
níkům – obyvatelům správního ob-
vodu, kterých je v současné době ví-
ce než sto tisíc.    Pavel BLAŽENÍN
* Třetí ročník Silvestrovského závo-
du na autodráze se koná 27. 12. od
8.00 v Litni. Zájemcům budou auta i
ovladače zapůjčeny. Jízdy pro veřej-
nost se konají každou sobotu od 8.00
- informace na tel.: 604 558 583.

Jaroslav KALFEŘT

Dle paragrafu…
UKRADL VŠECHNO. Celou cha-
tu ve Lhotce-Bílém kameni prohle-
dal v době od 7.12 do 14.12. nezná-
mý zloděj. Rozstřihl plot, vnikl do
chaty a odnesl dalekohled, sklenič-
ky, sbírku známek, starožitné mince
a další věci za 42 000 Kč.            (šm)
CHTĚL PITÍ. Šest lahví tvrdého
alkoholu, patnáct lahví vína, jídlo a
vysavač ukradl z chaty pod Černou
skálou v obci Rovina neznámý po-
berta. Škoda je 10 000 korun.     (šm)
ŘIDIČ UHOŘEL. Dvě auta se sra-
zila 21. 12. na 19 km silnice R4 u
Mníšku pod Brdy. Jednalo se o sráž-
ku dvou vozidel, která po nehodě
začala hořet. Jeden z řidičů vyvázl
bez zranění, druhý na místě zemřel.
Zůstal uvězněn ve voze a podle zasa-
hujícího lékaře uhořel. Lékař po pří-
jezdu konstatoval úmrtí.             (mif)
SENIOŘI ZŮSTALI V DOMOVĚ.
S malou škodou, bez zranění i bez
evakuace se obešel požár v Domově
pro seniory v Dobřichovicích 9. 12.
Když začal jít kouř ze sklepa, byli
přivoláni hasiči z Řevnic, Dobřicho-
vic i Berouna. Zjistili, že následkem
vytékání vody z topného systému
hořel elektrický rozvaděč.             (vš)

Řevnice - Oficiálně až 15. 12. ale ve zkušebním
režimu už o den dříve se v digitálním multiple-
xu č. 2 objevil televizní program Nova Cinema.
Kvůli této změně však nemusíte své set-top boxy
či digitální televize přelaďovat, protože po velkém
digitálním třesku 31. 10. se již tato programová
pozice vysílala, a to s označením TEST. Některé
přijímače tento program nyní automaticky pře-
jmenovaly na Nova Cinema, jiné ponechaly název
Test, ale obraz i zvuk by se měl v obou případech
objevit bez zásahu do menu přijímače. Bez úprav
ze strany diváka se obejde i spuštění TV Barran-

dov 11. 1. 2009, kdy bude pouze promo smyčka
nahrazena řádným vysíláním. Druhý program TV
Prima by podle prohlášení vedení této společnos-
ti měl zahájit nejpozději v dubnu. Již od 31. 10. je
ve vašich přijímačích načten název Prima 2, kde
by měl druhý program televize Prima začít hrát
opět bez zásahů ze strany uživatele.
Druhou prosincovou novinkou je spuštění multi-
plexu 3 z vysílače Cukrák 15. 12. Týká se šíření
televizních stanic Óčko, Z1, Public a radia Pro-
glas do širší oblasti středních Čech. Pokud tyto
stanice již přijímáte a díváte se i na televizi Noe,

tak opět nemusíte nic ladit, protože váš televizní
systém je nastaven na kanál 46, jenž je šířen ze tří
míst v Praze a bude zde pokračovat i po Novém
roce. Pokud jste takové štěstí neměli a nebydlíte v
místě příznivém pro příjem z níže položených
pražských vysílačů, tak si nastavte načtení nových
televizních stanic z televizního kanálu 59, na kte-
rém stanice Óčko, Public, Z1 a Proglas vysílají od
15. prosince z Cukráku.
TV Noe pro nedostatek peněz bude od 1. ledna
dostupná už jen na satelitu, internetu a v kabelo-
vých rozvodech.  Vilém ŠEDIVÝ

Televizní multiplexy rozšiřují nabídku v kraji

Dobřichovičtí divadelníci oslavili konec roku
Dobřichovice – Oslava konce sezony a Silvestra a zároveň zrození Dob-
řichovické divadelní společnosti proběhla uplynulou sobotu v místním
zámku. Divadelníci nejdříve předvedli své umění na jevišti a potom sla-
vili s ostatními.  
„Doufám, že jsme založili novou tradici jakéhosi předčasného Silvestra. Le-
tos je téma zrod naší nové společnosti, nazvali jsme to Baby boom,“ vysvět-
lil principál Petr Říha. A bylo to vidět. Kromě dvou opravdu těhotných čle-
nek souboru byly »těhotné« i ostatní dámy, pánové se zase převlékli za mi-
mina. O půlnoci se losovala tombola, do níž každý něco přinesl a skoro kaž-
dý také vyhrál některou ze zajímavých cen. Slavilo se ještě dlouho potom
při tanci i u stolů plných jídel. Dobřichovická divadelní společnost už má za
sebou první úspěšné předvánoční představení, u stromu před zámkem sehrá-
li její členové sérii pohádek v režii Lenky Loubalové. Nyní jsou v plném
proudu zkoušky hry Anděl s ďáblem v těle, kterou režíruje Petr Říha. (lup)

DTJ: Útočí na nás…
(Dokončení ze strany 1)
Přitom objekt převzali letos v únoru v
devastovaném stavu a navíc s dluhem
nájemce ve výši 834 tisíc korun, kte-
rý nyní soudně vymáhají.
Novou moderní halu využívá kromě
sportovců i základní škola, se kterou
provozovatelé uzavřeli nájemní sm-
louvu. Více se seznámit s provozem
Lidového domu, sálu, sportovní haly
a jejího zázemí, ale také s následky a
rozsahem vyhoření části budovy a
vyplavení vodou při hašení požáru
budou zájemci moci 17. ledna 2009.
Den otevřených dveří potrvá od 13 do
18 hodin. (pš)

Ragbyový dres si vykopal Martin Zíma
Svinaře – Druhý ročník v kopání ragbyovou šiškou se konal v neděli na svi-
nařském hřišti V Nádynku. Letos získal první cenu – ragbyový dres - domá-
cí Martin Zíma mladší, když se  jako jediný trefil třikrát.
O cenu se tentokrát utkalo šestnáct borců, o čtyři více než vloni. Pravidla
byla stejná, všichni hráči měli tři pokusy trefit speciálně upravenou bránu na
ragby, takzvané háčko. O vítězi bylo rozhodnuto po třech kopech, Zíma juni-
or nezaváhal ani jednou. Druhé místo (a láhev koňaku) připadlo po rozstře-
lu Jiřímu Petříšovi ze Zadní Třebaně, na dalších místech skončili Pavel Pa-
cák mladší a Jiří Nosek ze Svinař. „Letos nás kopalo šestnáct, příští rok nás
třeba bude dvacet,“ pochvaloval si pořadatel Petr Procházka.  (lup)

Chata u Černé skály lehla celá popelem 
Hlásná Třebaň, Řevnice - Dřevěná chata pražského majitele mezi Čer-
nou skálou a Rovinou podlehla zkáze 15. prosince večer. 
Když motorista projíždějící v 19.42 po silnici z Hlásné Třebaně uviděl chatu
hořet, plameny ji už nenávratně zachvátily. Hasiči, kteří na místo přijeli jako
první, viděli velikou záři, která osvětlovala i protější stráň. Na místě zasa-
hovaly dvě cisterny profesionálů z Řevnic, zasahovaly i dobrovolné sbory z
Karlštejna, Hlásné Třebaně a Řevnic. Uvnitř jedné z místností bylo naleze-
no několik téměř plných lahví s propan-butanem. Dřevěná stavba budovy je
na zboření, předběžná škoda je několik set tisíc korun. (vš) 

Poslanec přispěje
Broučkům i Jonášovi
Zadní Třebaň – Dětský vánoční
obrázek od Jarušky Sukové má jako
PF 2009 poslanec Jan Schwippel ze
Zadní Třebaně. Předání obrázků dě-
tí poslanci zprostředkovaly Naše no-
viny. Jan Schwippel zároveň přispě-
je finanční částkou na nákup škol-
ních pomůcek handicapovanému Jo-
nášovi z Hlásné Třebaně, další pení-
ze od něj poputují mateřskému sdru-
žení Broučci ze Zadní Třebaně. Po-
slanec dar předá 23. 12. u stromeč-
ku na návsi v Hlásné Třebani. (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

Naše noviny vybírají

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

Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo NN je poslední, které
mají předplacené. 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.

FRANCES
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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Příjemné předvánoční setkání se konalo 10. pro-
since v Modrém domečku v Řevnicích. U příleži-
tosti zahájení prodejní výstavy keramiky a abst-
raktních obrazů umělkyň Heleny Giras Kozákové
a Karoliny Mitasové (KAIDA) přivítal Ondřej
Hejma na 50 hostů, přátel, podporovatelů a zamě-
stnanců Domečku a sdružení Náruč. V přátelské
atmosféře přiblížil počátky i vývoj tvorby obou
umělkyň a poděkoval všem za podporu. Následo-
val přípitek a volná zábava hostů ochucená vyni-
kajícím občerstvením z produkce místní kavárny.

Helena tvoří v Anglii
Helena Giras Kozáková je umělkyně českého pů-
vodu, která žije a tvoří v Anglii. Inspirovala se ku-
bismem. Na své keramice si hraje se stínem a
světlem, tvary zdůrazňuje plochami barevných
lazur a různými vzory. Její tvorba je stále plná no-
vých podnětů. V posledních letech se inspirovala
nahodilostí starého japonského způsobu »Raku«,
který spočívá v dramatickém kontrastu ohně a vo-
dy. Svými dlouholetými zkušenostmi inspiruje již
čtrnáctým rokem žáky na jednom z londýnských
institutů umění.
Karolina Mitasová používá domácky znějící pře-
zdívku KAIDA jako malířskou signaturu. Od roku
1983 se kromě propagační grafiky a grafických
návrhů ve spolupráci s architekty věnuje naplno
malbě. Vystavuje doma i v zahraničí, účastní se

společných projektů. Jejím hlavním výrazovým
prostředkem je barva, hlavním tématem obrazů
imaginativní svět – pocity, iluze ztracené a znovu
nalezené, přání splněná i nesplněná. Figurativní
motiv, který se objevuje na obrazech posledního
roku, není zdaleka nahodilý - je důsledkem vývo-
je a změn. 
Karolinu Mitasovou a Helenu Giras Kozákovou
pojí dlouholeté přátelství. První společnou výsta-
vu uskutečnily už v roce 1984. Kombinace Hele-
niných keramických objektů a Karolininých abs-

traktních obrazů tvořily harmonický celek, vzá-
jemně se doplňujících kontrastů. Úspěšnost této
kombinace jim potvrdila i další společná výstava
v londýnské galerii ZEBRA TWO. Od té doby
uspořádaly společných výstav celou řadu. 
Ta, která je k vidění v Řevnicích, potrvá do 6. led-
na 2009. Ze všech uskutečněných transakcí jde 30
% z ceny právě na podporu centra Modrý dome-
ček a jeho klientům. Otevírací doba galerie i ka-
várny je pondělí 12-19, úterý-pátek 9-19, v sobo-
tu a neděli 10-17.00.        Šárka HAŠKOVÁ, Lety 

Krásné a něžné Vánoce
a poté šťastný nový rok 2009

přeje všem svým klientům a přátelům

V Domečku vystavují Giras s KAIDOU
PŘÍJEMNÉ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZAHÁJIL ŘEVNICKÝ ROCKER A NOVINÁŘ ONDŘEJ HEJMA

Turisté zvou děti: Přijďte 
si zahrát stolní tenis!
Zadní Třebaň - Třetí ročník dětského turnaje
ve stolním tenise pořádají 27. prosince zadno-
třebaňští turisté.
Turnaj se koná v místním Společenském domě.
Zahájen bude prezencí od 12.30, samotná klání
na zelených stolech vypuknou ve 13.00. „Moc se
na vás holky a kluci těšíme,“ vzkazuje organizá-
torka akce Jaroslava Zavadilová. (mif)

Nabízíme dvě feny,
křížence československého

vlčáka, labradora 
a německého ovčáka.

Jsou nádherné, velice přítulné, skvělé
hlídačky, zvyklé být celodenně 

na zahradě a navíc mazlivé. Jsou jim 
tři měsíce a jsou připraveny poznat

svého nového páníčka. 

Více informací na mailu
J.Cicvarek@seznam.cz

nebo na tel.: 737 427 900

Kosmetický salon Klára, nám. Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice 

HOSTY VÍTAL HEJMA. Známý rocker a novinář Ondřej Hejma zahájil výstavu Heleny Giras Kozákové
a Karoliny Mitasové v řevnickém Modrém domečku. Foto ARCHIV



Naše noviny 26/08 REKLAMA, Strana 10

Nábytek
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové i na míru,

obývací sestavy, dětské pokoje, ložnice

Firma BENING - kuchyně
přijme

PRACOVNÍKA 
ze Řevnic a okolí

pro montáže a kompletace kuchyní, přepravu 
zařizovacích předmětů a jejich instalaci.

- řidičský průkaz sk. B (vozy do 3.5t) podmínkou
- truhlářská praxe vítána

- eventuální praxe v oboru elektro (vyhláška 50)

Kontakt: 
602 372 980, 602 372 981

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





Naše noviny- nezávislý poberounský občasník
vás zvou na

Program na návsi:
10. 00 -  Zabija čka,  hraje st aropra žská kapela T ŘEHUSK

11. 00 -  Masopustní f ra ška,  pochovávání Masopusta,  vystoupení souborů NOTI Č KY,  KLÍ ČEK,  PROM ĚNY,  Holky 
v rozpuku,  vystoupení kejklí ř e Pet ra Theimra,  kramá ř ská píse ň divadla Excelsior,  sout ěž o nej lep ší masopustní 

maškaru,  sout ěž o nej lep ší masopustní vozít ko,  set kání Masopust ů z okolí i z dáli,  t ombola,  kolo št ěst í
12. 30 -  Pr ůvod ma škar vsí,  sout ěž o nej lep ší masopustní poho št ění,  hraje T ŘEHUSK

19. 00 -  Posezení s hudbou ve Spole čenském dom ě

14. 00 Vystoupí divadélko pro d ět i,  hraje st aropra žská kapela T ř ehusk,  sout ěž o nej lep ší masku,  sout ěže,  
hry,  d ět ská t ombola atd.

XXXX..   PPOOBBEERROOUUNN SSKKÝÝ  MMAASSOOPPUUSSTT
ZZaaddnníí  TT řř eebbaaňň,,   ssoobboott aa  2211..   úúnnoorr aa  22000099

DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKAARRNN EEVVAALL
SSppoolleeččeennsskkýý   ddůůmm  ZZaaddnníí  TT řř eebbaaňň,,   nneedděěllee  2222..   úúnnoorr aa  22000099


