
Češi roku: Fischer, Váňa... Šedivý
ŘEVNIČAN SE MEZI VÝJIMEČNÉ KRAJANY DOSTAL POTÉ, CO JEJ VYZNAMENAL PRESIDENT
Řevnice – Čechy roku vybírá každoročně na titulní
fotografii deník Mladá fronta Dnes. Ani rok 2009 ne-
byl výjimkou. Po boku premiéra Fischera, kardinála
Vlka stanul i řevnický občan, někdejší politický vězeň
František Šedivý, který letos převzal z rukou presi-
denta Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy. 

Seznam pozvaných byl skutečně pestrý: odbojáři, zpě-
vačky, mladí zachránci, soudce, miss, lékaři, tvůrce robo-
ta i kardinál. Na snímku fotografa Herberta Slavíka jsou
společně se Šedivým i další významní lidé: třeba devate-
náctiletý Pavel Staňa, který zachránil život svému známé-
mu, kterého srazil vlak. Získal za to cenu Michala Velíš-
ka. Zázračně uzdravená Natálka, předseda Ústavního
soudu Pavel Rychetský, ministr financí Eduard Janota ne-
bo žokej Josef Váňa. 
Osobnosti roku fotil deník už pošesté. V čem byl letošní
rok výjimečný? Na snímek se vtěsnalo 39 lidí, pro něž
byl rok 2009 výjimečný. A jako bonus robot. Loni mělo
při focení osobností premiéru zvíře - manželé Havlovi
tenkrát přišli i s fenkou Madlenkou. Letos se poprvé v
historii šesti ročníků fotil robot. „Vybrat co nejspravedli-
věji pestrý vzorek lidí, kteří se v uplynulém roce něčím
vyznamenali, je úkol nesnadný, najít termín, který by vy-
hovoval všem, úkol neřešitelný. Středeční desátou dopo-
ledne jsme zvolili na přání premiéra Fischera, jindy v
diáři okénko nenašel!“ napsal v magazínu Mf DNES Mi-
lan Eisenhammer. Pavla ŠVÉDOVÁ

29. prosince 2009 - 26 (510) 7 Kč

V Osově se konaly závody šneků

První ročník šnečích závodů se konal v osovské škole.
Děti si své závodníky pojmenovaly podle známých lidí -
na startu se tak objevil například Jaromír Jágr, Barbora
Špotáková, Petr Čech či Vratislav II. nebo Martin Cho-
dúr... (Viz strana 5) Text a foto Jana FIALOVÁ

ŘEVNICKÁ RYBOFKA. Hned dva-
krát si lidé před vánočními svátky
mohli v Řevnicích poslechnout Čes-
kou mši vánoční Jana Jakuba Ryby.
Na koncertu nazvaném Řevnická Ry-
bofka účinkoval i známý rocker, míst-
ní obyvatel Ondřej Hejma. 
(Viz str. 3) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Mladík dostal pod stromeček největší dárek, život
Liteň – Největší dárek pod stromeček – vlastní život – dostal na Štědrý den mladý muž neda-
leko Litně. Ten havaroval se svým vozem a narazil do jabloně u silnice. Přestože nehoda vypa-
dala dramaticky, řidič byl až na pár šrámů prakticky nezraněn. 
„Auto bylo úplně na šrot, muž přežil opravdu zázrakem,“ dodal šéf řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. Na místě události zasahovali kromě záchranky i policisté a profesionální hasiči z Řevnic. 
Na Štědrý den měly vůbec posádky řevnické záchranky napilno. „Jeli jsme nonstop až do půl šesté
do rána druhého dne,“ řekl Bulíček. Lékaři například ošetřili jednoho muže s akutní psychózou a
jednu sečnou ránu, kterou si způsobil pán při osekávání stromku. (lup)

Dárek předplatitelům:
Poukaz na 5 000 Kč
Zadní Třebaň - Ocenit své věrné
čtenáře se rozhodly Naše noviny.
Tři vylosovaní předplatitelé získa-
jí hodnotné ceny.
Každý ze čtenářů nezávislého pobe-
rounského občasníku, který si do 14.
ledna 2010 předplatí Naše noviny,
bude zařazen do slosovaní. Tři šťast-
livci získají jednu z následujících
cen: Poukaz v hodnotě 5 000 Kč od
cestovní kanceláře VTT, dárkovou
tašku s trikem, hrnkem, DVD i CD
nebo lahev řeckého koňaku metaxa.
(Viz strana 10) (mif)

Nejhezčí PF
soutěž o nejhezčí vánoční či novoroční přání vyhlašují NN
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Rok uběhl jako voda a opět nastal
vánoční čas. Všechny nás přenesl ke
kapličce v Hlásné Třebani, kde se
pod rozsvíceným stromečkem na ná-
vsi konalo již osmé sváteční setkání
a zpívání. Dle  mého odhadu se sešlo
okolo 300 lidiček od nejmenších až
po babičky. I pár dědečků se dalo
vidět, což je ohromné... 
Nejprve se ujal slova starosta obce
Vnislav Konvalinka. Poděkoval za fi-
nanční podporu pro postiženého Jo-
náše Paška a popřál všem hezké pro-
žití svátků vánočních. Pak už nastal
ten krásný okamžik, kdy zazněl zvo-
neček  z kapličky a začali jsme zpívat
vánoční koledy. 
Nejdříve zahrál na trubku Milda
Frýdl vánoční melodii, poté zazpíval 
Vráťa Smrž za doprovodu Ivana Ne-
slera na housle další vánoční píseň.
Pak jsme přišli na řadu my ostatní a 
začali zpívat vánoční koledy ze zpěv-
níčku, který nám rozdala Ilonka Gár-
tová.  Svítili jsme si na text svíčička-
mi, zpívali velcí i malí, myslím, že se
tyto melodie linuly do daleka, až na

druhý břeh Berounky... 
Kolem kapličky vládla krásná atmo-
sféra. A i když jsme byli skoro všich-
ni pokapaní od  vosku, přesto to byl

nádherný zážitek. Milé a usměvavé
lidičky, co víc si přát. Ať se sejdeme
ve zdraví zase příští rok!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

DĚTI MYSLELY NA ZVÍŘÁTKA. Několik zadnotřebaňských dětí doneslo se
svými rodiči na Štědrý den dopoledne do krmelce v lese nad vsí staré peči-
vo, ořechy a ovoce. Po nadělování se jaksepatří vydováděly na ubývajícím
sněhu. Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň – Už před Vánoci
navštívil Ježíšek mateřskou školu
v Zadní Třebani. Nechal tu dětem
mnoho dárků – některé z nich ale
byly zklamané, že si je nemohou
odnést domů.
Vánoční besídka byla pestrá, všech-
ny děti kromě dvou nejmenších zpí-
valy, tančily a říkaly vánoční a zimní
básničky, nakonec se objevila i bet-
lémská hvězda. V jednu chvíli capar-
ti hodili po svých rodičích dokonce
papírové koule a podarovali je vlast-
noručně vyrobenými dárečky z kera-
miky. Po zazvonění zvonečku pak
našly děti pod stromkem dárky, s
nimiž si začaly hrát, že ani nechtěly
jít domů.  Svůj sváteční program děti
ze zadnotřebaňské školy i školky
představily také na předvánočním
posezení v místním »kulturáku«.

Lucie PALIČKOVÁ

Přišly děti, babičky i pár dědečků...
NA OSMÉM PŘEDVÁNOČNÍM ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY V HLÁSNÉ TŘEBANI SE SEŠLY TŘI STOVKY LIDÍ

Caparti házeli po rodičích koule
ZADNOTŘEBAŇSKOU MATEŘINKU JEŽÍŠEK NAVŠTÍVIL UŽ PŘED VÁNOCI

Rodinné centrum Leťánek uspořáda-
lo před Vánoci dvě akce – Tvořivou
dílnu pro děti i rodiče a Vánoční set-
kání nejen pro seniory.
Obě akce si vyžádaly delší přípravu
– na nedělní představení se nacvičo-
vala pohádka o Boudě a zvířátkách,
dávali jsme dohromady nápady pro
tvořivou dílnu a na pondělí i kultur-
ní program s vánoční tématikou,
který by potěšil i ty starší mezi námi.
Všechno snažení by nám téměř po-
kazila chřipková pandemie. Polovina
týmu organizátorek onemocněla. Po-
mohly však šikovné maminky z Letů,
kterým tímto děkujeme za pomoc.
Rodiče s dětmi vyráběli různými
technikami vánoční přání a také ko-
rálkové ozdoby na stromeček, což

vyžadovalo i notnou dávku trpělivos-
ti a zručnosti. Své vánoční květinové
dekorace vystavovala Dana Nešpo-
rová z Dobřichovic a dřevěné hračky
přinesl pan Cetl z Řevnic. 
V pondělí 14. 12. se sešlo na vánoč-
ním setkání přes padesát seniorů.
Měli možnost si i na příští rok zajis-
tit internetové připojení za 1 Kč mě-
síčně a zároveň si mohli pochutnat
na domácích zákuscích, kávě nebo
čaji. Předvánoční atmosféru doplnil
dětský pěvecký soubor pod vedením
Dany Kláskové a vánoční povídky
vybrané a přednesené berounským
spisovatelem Janem Křížem.

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

V Leťánku se sešli senioři
RODINNÉ CENTRUM PŘIPRAVILO TVOŘIVOU DÍLNU

Koledníci budou psát
na dveře K+M+B
Řevnice - V řevnické  farnosti se
bude od 3. do 11. ledna 2010 konat
Tříkrálová  sbírka. Pořádá ji
místní charita ve spolupráci s
Charitou ČR.
Lidé mohou koledníkům přispět v
ulicích nebo ve svých domovech do
úředně zapečetěných pokladniček.
Jeden z koledníků bude mít průkaz
vydaný Charitou ČR a při jakýchko-
li pochybnostech ho rád předloží. 
Kdo koledníky vlídně  přijme, nebu-
de litovat – na dveře jeho domu na-
píší  posvěcenou křídou zkratku
K+M+B 2010, což se většinou vy-
kládá jako iniciály Tří králů (Kaš-
par, Baltazar, Melichar), ale spíše
jde o formuli požehnání: Christus
masionem benedicat – Ať Kristus
požehná tomuto příbytku.
Výtěžek sbírky je určen lidem v na-
šem regionu, kteří pečují  o postiže-
né nebo nemohoucí rodinné přísluš-
níky. Charita věnuje část výnosu do-
mům pro seniory a postižené. (JoK)

BESÍDKY NEJMENŠÍCH. Děti ze zadnotřebaňské mateřské školy při své
předvánoční besídce. Foto NN L. PALIČKOVÁ

ZPĚVÁCI SE SVÍČKAMI. Účastníci předvánočního zpíváná u kapličky v
Hlásné Třebani. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Řevnice – Českou mši vánoční Jana Jakuba
Ryby zná většina Čechů. V Řevnicích si ji zá-
jemci mohli vyslechnout před Vánoci hned dva-
krát – a nadšení diváci vždy odcházeli příjem-
ně vánočně naladěni.  
Řevnická Rybofka už je v okolí pojem. Po loňské
premiéře, která měla velký úspěch, se i letos sešlo
kolem padesáti místních občanů a také velký or-
chestr, aby společně nastudovali vánoční mši zno-
vu. Ve velkolepém provedení zazněla mše 22. pro-
since večer v řevnickém kostele, v komorním du-
chu pak ještě jednou na Štědrý den před Modrým
domečkem na náměstí. 
Nastudování mše se ujal dirigent a sbormistr ně-
kolika pěveckých sborů Lukáš Prchal. Ten si před
Modrým domečkem zazpíval i jeden z partů, který
pak v kostele zazněl v podání známého skladatele

a dirigenta Varhana Orchestroviče Bauera. Basové
sólo zapěl frontman skupiny Žlutý pes, Řevničan
a rocker Ondřej Hejma, o ženské sólové hlasy se
podělily jazzová zpěvačka Alice Bauer a Eliška
Veselá z Řevnic. Na Štědrý den pak zpěv s jinými

doprovodil na housle řevnický starosta Miroslav
Cvanciger.    
Děkuji všem aktérům za příjemný zážitek a dou-
fám, že tato tradice bude v dalších letech pokra-
čovat. Lucie PALIČKOVÁ

„Děkujeme!“ zaznělo nedlouho před
vánočními svátky z dětských úst do
éteru na vlnách Rádia Kiss. Poděko-
vání patřilo všem, kteří ani letos
před Vánocemi nezapomněli na děti,
jimž osud nenadělil možnost vyrůstat
ve funkční rodině. I když jsou přání,
která dětem splnit nemůžeme, někte-
rá ano – a zdá se, že si to lidé uvě-
domují. Vždyť už třetí rok o adventu
přicházejí ke stromům přání, oteví-
rají dopisy a přinášejí dárky, o které
si v nich děti píší.
Dětský domov Lety se znovu připojil
ke kampani Strom přání Rádia KISS,
který tentokrát stojí v nákupním cen-
tru Novodvorská. Když jsme před
Vánocemi navštívili asistentky, měly
pro nás skvělou zprávu: téměř všech-
na přání z dopisů už leží zabalená v
sídle rádia. Také Vánoční strom spl-
něných přání dobřichovické restau-
race Zámecký had hosty oslovil, a
tak mohly být v polovině prosince
dárky symbolicky slavnostně předá-
ny vedoucímu dětského domova. 
Děti z dětského domova si uvědomu-
jí, že vlna solidarity s jejich osudem
není úplnou samozřejmostí: „Viděl
jsem televizní pořad o předvánoční
situaci dětí v některých dětských do-
movech a moc mě to překvapilo.
Jsem rád, že našeho domova se tyhle
problémy netýkají a Vánoce si bude-
me moct užít,“ vypráví Milan, jenž v
letovském domově žije několik let. 
Aby i děti měly možnost zažít svůj

podíl na předvánoční atmosféře,
zúčastňuje se domov adventních ak-
cí. Děti měly stánek na trzích v Řev-
nicích i Černošicích, obsluhovaly
dílnu při výrobě perníčků v Dobři-
chovicích. Do Rudolfina je na kon-
cert s Hradišťanem pozvaly Notičky z
Řevnic. Navštívily i program jezdec-
ké stáje v Kozolupech. Všem, kteří na
děti nezapomněli, patří veliký dík!

Blanka STROUHALOVÁ,
Dětský domov Lety

Rybofka zazněla na náměstí i v kostele
SÓLO V ŘEVNICÍCH ZPÍVAL ONDŘEJ HEJMA I VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER, NA HOUSLE HRÁL STAROSTA

Stromy přání potěšily caparty z letovské domova
DÁRKY DO DĚTSKÉHO DOMOVA PUTOVALY Z DOBŘICHOVICKÉ RESTAURACE I Z NÁKUPNÍHO CENTRA V PRAZE

Muzikanti koledovali
u dvaceti čtyř domů
Zadní Třebaň – Déšť provázel závěr
letošního jedenadvacátého štědrove-
černí troubení v Zadní Třebani. Ka-
pelník Třehusku Milda Frýdl s Jar-
dou Němečkem zahráli přesně u
dvaceti čtyř domů. 
Začátek procházky temnou vsí byl
tradičně u lípy, kde se v půl deváté
večer rozezněly první koledy v podá-
ní dvou trumpet. Po cestě se k muzi-
kantům postupně přidávali další
účastníci včetně pěti dětí. Ten nej-
menší, Mildík Frýdl, jenž loni »hrál«
na samopal »od ježíška«, se letos
vybavil trubkou. „Puška byla ale
lepší,“ řekl při cestě tříapůlletý ka-
pelníkův syn. Domácí nabízeli prů-
vodu panáky na zahřátí i dobroty k
jídlu. Štědrovečerní pouť skončila až
dlouho po půlnoci u Vaňků.        (lup)

Rytířský sál byl oslněn výkonem všech, hlavně sólistů
Dne 20. prosince se v Rytířském sále hradu Karlštejna potřetí konala Česká vánoční mše J. J. Ryby.
Provedl ji orchestr Univerzity Karlovy v Praze  pod vedením Haiga Utidjiana. V  úvodu David Přibyl,
zakládající člen tohoto orchestru , který  zde  působil osm let a tento den se s ním právě loučil, zahrál
2. větu Mozartova klarinetového koncertu. Úžasný zážitek! 
A poté už nádherná »rybovka«. Sál byl oslněn výkonem všech, hlavně solistů  (alt Dana Šťastná, soprán
Yukiko Šrejmová, tenor Martin Šrejma, bas Petr Sejpal) a samozřejmě fascinujícím  výkonem samot-
ného dirigenta Haiga Utidjiana. Krásná atmosféra hradu, lidi plni dojetí opouštěli sál, prostě jedním
slovem něco okouzlujícího. Je moc dobře, že se sváteční tradice ujaly a že je o ně veliký zájem. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

ZÁZRAČNÝ STROM. Strom splněných přání v nákupním centru Novodvor-
ská, pod kterým našli dárky i caparti z Dětského domova Lety. 

Foto Blanka STROUHALOVÁ

SÓLISTÉ. Sólisté České mše vánoční J. J. Ryby v Řevnicích a na hradě Karlštejně. Foto NN L. PALIČKOVÁ a Jitka ŠVECOVÁ
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Divadelní sezona byla úspěšná i pestrá
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI NA PŘÍŠTÍ ROK CHYSTAJÍ DIVADELNÍ ADAPTACI FILMU ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ DRAHOUŠKU

Řevnice - Řevnické Lesní divadlo
má za sebou další sezonu, a odpo-
čívá. Jak uplynulý rok místních
ochotníků vidí současná principál-
ka souboru Alice ČERMÁKOVÁ?
Byla sezona 2009 z pohledu princi-
pálky úspěšná?
Z mého pohledu byla nejen velmi
úspěšná, ale navíc i pestrá.  Už v čer-
vnu ji zahájili mladí divadelníci, kte-
ří pod režijním vedením letošního
jubilanta Iva Tamchyny připravili
hru Williama Shakespeara Sen noci
svatojánské. Během tří dnů ji vidělo
254 platících diváků. Prostředí lesní-
ho divadla mile dotvořilo scénu líbe-
zného příběhu o trampotách a roz-
marech lásky. Musím připomenout,
že mladí se podepsali i pod nádherný
poetický plakát!  
Řevnický soubor sázel hlavně na
komedie. Je to tak?
Následovala komedie Rád to někdo
horké???, známá díky filmovému

zpracování s Marilyn Monroe. V
Lesním divadle se hlavní role ujala
absolventka pražské konzervatoře
Ester Pavlů. Zpívala naživo tak skvě-
le, až lidé přestávali věřit, že to není

z playbacku. Úspěšně jí sekundoval
Roman Tichý a Saša Skutil jako
»hráčky« na saxík a basu. Představe-
ní zhlédlo za dva víkendy téměř
sedm set diváků. Závěrem sezony

uvedla Michaela Šmerglová další ze
svých crazy tragi-komedií, tentokrát
o našincích v Monte Carlu. Na tento
sitcom letos dorazilo 578 lidí. 
Řevničtí ochotníci hráli i mimo do-
movskou scénu, že?
Tři členky souboru hostovaly v říjnu
v Dobřichovicích ve Fürstově sále s
hrou Růžový šampaňský. Diváků by-
lo sice málo, ale o to víc se bavili. 
Co se chystá na další rok?
Možná bude něco od Goldoniho,
chystá se divadelní adaptace filmu
Čtyři vraždy stačí, drahoušku... ale
dál se nechte překvapit! 

Michaela ŠMERGLOVÁ

V Litni zazní druhá mše Jakuba Jana Ryby
Českou mši půlnoční Jakuba Jana Ryby můžete slyšet 2. ledna od 15.30. v kos-
tele svatého Petra a Pavla v Litni. Účinkují členové chrámových sborů
berounského vikariátu a hosté, operní pěvci z Prahy: Dagmar Vaňkátová,
Ilona Šatylovová, Ondřej Sochor a Lukáš Hynek-Krämer. Diriguje Jan Steyer.
Po mši svaté následuje vánoční koncert, kde zazní další skladby J. J. Ryby i ji-
ných autorů.
České mši půlnoční, která začíná textem Pane náš, smiluj se, se také říká »ma-
lá rybovka«. Na liteňském koncertu ovšem zazní také úryvky ze známější Ry-
bovy České mše vánoční, včetně jejího známého úvodu Hej mistře, vstaň bys-
tře. Václav KLIMENT, Liteň

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ… Tak se jmenovala třídní přehrávka Hu-
debního studia Martiny Klimtové, která se konala 22. prosince v dobřicho-
vickém sále dr. Fürsta. Na koncertě vystoupily děti z klavírní a pěvecké třídy
a také přípravný dětský pěvecký sbor za klavírního doprovodu Filipa Tvrz-
ského. „Byla tam báječná vánoční atmosféra, pro děti velmi povzbudivá,
moc pěkný koncert,“ řekla maminka jednoho z dětí Romana Sokolová. (lup)

Foto Romana SOKOLOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
16. 1. 18.00 2012

KINO ŘEVNICE
V lednu kino nehraje.

KINO MÍR BEROUN
28. 12. - 29. 12. 18.30 (Út 17.30) ZAKLE-
TÝ V ČASE
29. 12. 20.00 JAN KLUSÁK - AXIS TEM-
PORUM
30. 12. 18.30 JULIE A JULIA
2. 1. - 6. 1. 18.30 (Út 17.30 a 20.00, St
20.00) TŘI SEZÓNY V PEKLE
6. 1. - 8. 1. 20.00 (St 17.30) MŮJ ŽIVOT V
RUINÁCH
7. 1. - 10. 1. 17.30 (So+Ne 15.30) PRIN-
CEZNA A ŽABÁK
9. 1. - 10. 1. 18.30 HALLOWEEN 2
11. 1. a 13. 1. 13.45 G-FORCE
11. 1. - 12. 1. 18.30 (Út 17.30 a 20.00)
ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
13. 1. - 14. 1. 17.30 a 20.15 TWILIGHT
SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
15. 1. - 17. 1. 17.30 a 20.00 2BOBULE
16. 1. 15.30 KRÁTKÉ POHÁDKY
18. 1. - 19. 1. 18.30 (Út 17.30) SAMEC

CLUB KINO ČERNOŠICE
29. 12. 20.00 2BOBULE
5. 1. 20.00 MARY A MAX 
10. 1. 16.00 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE
12. 1. 20.00 ZOUFALCI
17. 1. 16.00 AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

KINO RADOTÍN
Do 7. 1. 2010 kino nehraje

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na

XXI. POBEROUNSKÝ MASOPUST
Zadní Třebaň, sobota 13. února 2010

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

11.00 – Masopustní fraška, pochovávání Masopusta, vystoupení souborů NOTIČKY,
KLÍČEK, PROMĚNY, kejklíř PETR THEIMER, soutěž o nejlepší masopustní 

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

na závěr posezení s hudbou ve Společenském domě

DĚTSKÝ KARNEVAL
Společenský dům Zadní Třebaň, neděle 14. února 2010, 14.00
Divadélko pro děti, soutěž o nejlepší masku, hry, dětská tombola, hraje Třehusk...

Řevnické kino vyhlásilo zimní prázdniny
Jako každý rok, i letos se řevnické kino uložilo k zimnímu spánku. Avšak na

přání diváků bude tentokrát pauza pouze měsíc a v únoru se opět začne hrát.
Vedle zajímavých filmů se můžete těšit na představení místních divadelníků a
také na některé novinky. Občanské sdružení Gong provozující kino by rádo
poděkovalo vám všem, kteří kino podporujete, a to jak finančně, tak svoji náv-
štěvou. Bez vaší pomoci by naše iniciativa nebyla životaschopnou. Věříme, že
kinu zachováte svou přízeň. Robert BARGEL, Kino Řevnice

Tipy NN
* Poslední super mejdan roku se
koná 31. 12. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Hrají DJ Rasty, DJ Synd-
rom & Home Folks. (mis) 
* Tříkrálový průvod se sbírkou se
uskuteční 3. 1. od 14.00 do 17.00 v
Lochovicích. Sraz je před místním
klubem Betlém. (mif)
* Koncert souboru Ludus musicus a
jeho hostů Putování za hvězdou…za
světlem dobrých skutků zahájí 3. 1.
od 16.00 v zámku Dobřichovice de-
sátou Tříkrálovou sbírku. Vstupné
dobrovolné.     Vlaďka CVRČKOVÁ
* Vernisáž výstavy kreseb a fotogra-
fií žáka ZUŠ Řevnice Robina Seidla
Všechno je možné se uskuteční 6. 1.
od 18.00 v kavárně Modrého domeč-
ku Řevnice. Výstava potrvá do 5. 3.
2010. Šárka HAŠKOVÁ
* Vánoční prodejní výstava šperků,
obrazů, malby na textil a keramiky je
v řevnickém Modrém domečku otev-
řena do 6. ledna.   Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava Lidové ozdoby a betlémy
je do 6. 1. k vidění v Jenštejnském
domě Beroun. Návštěvníci zhlédnou
desítky ozdob,  zvykoslovné předmě-
ty, betlémy z těsta, papíru, háčkova-
né... (dap)
* Novoroční koncert skupiny Nová
sekce se koná 9. 1. od 19.00 v restau-
raci U Janů v Karlštejně. Jako hosté
vystoupí skupiny Kapičky a Veget. 

Martina MOTTLOVÁ
* Taneční retro párty s hudbou osm-
desátých až devadesátých let můžete
navštívit 9. 1. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 50 Kč.          (mis)
* Druhý ročník prodejní výstavy V
zúženém prostoru, na níž můžete zh-
lédnout i zakoupit obrazy význam-
ných výtvarníků ze salónů věnova-
ných na Konto Bariéry, se koná od 9.
1. do 8. 3. v galerii Modrého domeč-
ku Řevnice. Výtěžek z prodeje pod-
poří handicapované studenty.     (šah)
* Kapely NSOS, Konec Konců a Ro-
Sham-Bo zahrají 15. 1. od 20.30 v
černošickém Clubu Kino.            (mis)
* Na Farním plese si v v Clubu Kino
Černošice můžete zatančit 16. 1. od
19.30. Vstupné 200 Kč.                (mis)
* Kapela Discoballa zahraje 16. 1.
od 19.30 v pivovaru Berounský med-
věd v Berouně.      Miloš KEBRDLE
* Pohádku Nešťastný Šafářův dvore-
ček sehraje 17. 1. od 15.00 v aule zá-
kladní školy v Dobřichovicích diva-
dlo Kapsa. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Hlásnotřebaňská malířka Marie
Kovaříková vystavuje obrazy v Raba-
sově galerii v Rakovníku. Výstava s
názvem V takové krásné společnosti
bude přístupná do 17. 1. 2010.    (mif)



Jágr se utkal s Chodúrem
V OSOVSKÉ ŠKOLE SE KONALY ŠNEČÍ ZÁVODY

K času Vánoc patří různá setkání. V
osovské škole se tradičně koná besíd-
ka a jarmark výrobků. Pozadu ale ne-
zůstaly ani děti z osovské školky,
které si pro své nejbližší připravily
pod vedením učitelek Jitky Karmazí-
nové a Dagmar Pešicové Čertovskou
pohádku plnou písniček. Byla o zlo-
bivém Péťovi, který se dostal do pek-
la. Jak to tak v pohádkách bývá, Péťa
se polepšil a vše dobře dopadlo. Pak
děti ještě zatančily, přednášely bás-
ničky a těšily se z dárečků, které jim
ve školce nechal Ježíšek. Rodiče
ochutnali cukroví, které prckové po-
máhali vykrajovat, a nakoupili si
drobné dárečky, které děti vyráběly.
Bylo to moc příjemné odpoledne. 
Nedlouho před tím se v osovské ško-
le konal první ročník šnečích závodů.
Jako závodníci se představili afričtí

šneci nesoucí název achatina. Děti si
své závodníky pojmenovaly podle
známých osobností nejen ze sportu -
na startu se tak objevil například Ja-
romír Jágr, Rosa, Barbora Špotáková,
Petr Čech, Schumacher, ale i Vrati-
slav II. nebo Martin Chodúr. Pak by-
la vysvětlena pravidla, závodníci při-
praveni na startu a mohlo se začít.
Závodní dráha připomínala terč, jeli-
kož oblovkám nevysvětlíte, že mají
lézt rovně. Majitelé mohli své šneky
lákat na list ledového salátu a moti-
vovat je k lepším výkonům. 
Užili jsme si plno legrace a měli ra-
dost z každého zdolaného centimet-
ru. Nakonec samozřejmě došlo i na
vyhlášení vítězů. Největší odměnou
ovšem bylo, že si děti mohly achati-
ny odnést s sebou domů.

Jana FIALOVÁ, Vižina

26/2009

Získáme-li dotaci, čeká
nás rozhrabaná obec
Vážení občané, uzavíráme uplynulé
období a připravujeme plány na rok
2010. Nový rok bude pro nás zastupi-
tele i vás občany velice významný.
Nastaví totiž plány a cíle směřování
naší obce na období dalších mini-
málně čtyř letech. 
V prvé řadě je to získání dotace na
vodu a kanalizaci. Pokud nám tato
bude přidělena, čeká nás rozhrabaná
obec a velice náročná stavba, která
nám však ve finále přinese hlavně
další rozvojové možnosti a obyvatel-
ský komfort. V řadě druhé to jsou
parlamentní volby. Na základě jejich
výsledku se rozhodne o směřování
naší státní politiky, na jejímž fungo-
vání jsme všichni závislí. Třetím a zá-
sadním mezníkem jsou volby do zas-
tupitelstva naší obce. Je na vás
všech, abyste se již dnes začali zabý-
vat otázkou, kdo bude kandidovat do
místního zastupitelstva a převezme
tuto práci po nás stávajících zastupi-
telích. Možná se vám zdají moje úva-
hy předčasné, bohužel čas běží neú-
prosně vpřed a na nikoho nepočká.
Je lépe upozorňovat předem, než jít
do dalšího období nepřipraven a tím
ohrozit či omezit další rozvoj obce. 
Děkuji všem za vaši práci v uplynu-
lém období a do nového roku přeji
hlavně zdraví a osobní spokojenost.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

HURÁ, SNÍH! Ze sněhové nadílky, které jsme se dočkali v druhé polovině prosince, se radovali i žáci osovské školy. Foto Jana FIALOVÁ
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Nenechte si pokazit 
vstup do nového roku
Čas Vánoc je za námi, všichni jsme
vychutnali kouzlo Štědrého dne i
svátků vánočních a vstoupili do pos-
ledního týdne roku 2009. Nadešla
doba rekapitulace uplynulého obdo-
bí a stanovení si priorit na rok nový.
Každý jistě vnímá pocit uspokojení z
toho, co dobrého se mu podařilo us-
kutečnit, současně v nás ale hlodá
červ nespokojenosti nad tím, co jsme
nestihli a nesplnili. Přeji všem, aby
převládl pocit uspokojení nad proži-
tým rokem a nad prací, která se Vám
podařila. Nenechte si pokazit závěr
starého a vstup do nového roku dro-
bnými nezdary a problémy, které jis-
tě dokážete v budoucnu odstranit.
Stanovte si nové a vyšší cíle, osobní
nebo pracovní, a s novou chutí vy-
kročte k jejich splnění. Jen život pro-
žitý naplno a s optimismem nám do-
káže přinést vlastní uspokojení, a tím
i spokojenost našich blízkých.
Děkuji občanům Všeradic, za jejich
dobrou a poctivou práci v uplynulém
roce. Do roku 2010 přeji mnoho štěs-
tí, zdraví a osobní pohody. Ať se
všem podaří splnit cíle a úkoly, které
si předsevzali, nebo které na ně bu-
dou kladeny.           Bohumil STIBAL

Sklepení se otevřelo…
Ani téměř 40 dětí z Hatí a přilehlé
chatové osady neušlo zúčtování před
sv. Mikulášem a čerty. V hostinci U
Menclů se otevřelo sklepení a s ním i
vstup do čertovské domoviny. Zatím-
co se malí i větší bavili na sále při
písničkách a soutěžích, mikulášský
ansábl úřadoval a zval dítka do pod-
zemí. Nikomu se nešlo zvesela po pří-
krých schodech do dýmem a rudým
světlem zaplněného sklepa. Prvním
zastavením byl naštěstí laskavý Mi-
kuláš, jenž po pohovoru rozhodl, zda
bude zapotřebí i dalšího oddělení,
království hudravých čertů a jejich
nadřízeného. Ten dětem vydal peklem
stvrzenou listinu ohledně správných
či zapovězených věcí lidských. Nako-
nec sklapl pekelný chřtán naprázdno.

Jitka CHLEBOUNOVÁ, Hatě

Z podbrdského kraje
* Tradiční vánoční turnaj v ping
pongu se konal 26. 12. ve Vižině.
Účastnilo se 9 hráčů, kteří dali před-
nost pohybu před vysedáváním u
televize a přejídáním se vánočním
cukrovím. Hrálo se systémem každý
s každým a ve finále se utkal Pavel
Fiala s Antonínem Jirkovským, který
vyrovnaný zápas nakonec vyhrál. (jf)
* Rozhledna na Studeném vrchu nad
Malým Chlumcem je 1. 1. 2010 otev-
řena od 10 do 16.00. Drobné občer-
stvení bude připraveno. Účastníci no-
voročního pochodu po trase Osov -
Radouš - Plešivec - rozhledna mají
sraz v 7.45 na nádraží v Osově. (mif)

ČESKÉ KOLEDY. Vánoční zpívání se konalo 19. prosince v osovském kostele
Narození Sv. Jana Křtitele. V pásmu nazvaném České koledy a  pastorely
zazněly skladby Adama Michny z Otradovic, Jana Michaličky a Jana Jakuba
Ryby. Dětskou část představení obstaral soubor nazvaný přiléhavě Muzikan-
tík složený z dětí osovské školy a školky. Na konci vystoupení předali organi-
zátoři dětem malé dárky. „Kostel byl plný, nebylo kam se posadit,“ řekla jed-
na z organizátorek Radka Kočová. „Jen dárků dětem  jsme rozdali přes pade-
sát.“ (JoK) Foto Radka KOČOVÁ
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Rumunsko, Gerník - Do rumunské
vesnice Gerník obývané od první
čtvrtiny 19. století Čechy se vydala
tříčlenná výprava od Berounky.
Minule jsme ji opustili ve chvíli,
kdy se v další české vesnici Eiben-
tál setkali s místním farářem Vác-
lavem Maškem.                           (NN)
Loučíme se s otcem Václavem i s
českou vesničkou Eibentál a vracíme
se zpět k Dunaji. Dlouhé desítky mi-
nut sledujeme jeho široké, kilomet-
rové koryto, až po místo zvané Velké
kotle (Cazanele Mari), kde se nao-
pak prudce zužuje. V jednu chvíli se
rumunský a srbký břeh přiblíží  až na
170 metrů - opticky to vypadá, že
úzkou štěrbinou mezi strmými svahy
velké lodě ani nemohou proplout. Na
vlastní oči jsme se ale přesvědčili, že
mohou. Na Cazanele Mari navazuje
soutěska Cazanele Mici (Malé kot-
le), u jejíhož ústí, v místě, kde se do
Dunaje vléva jeden z přítoků, vyte-
sali horolezci do více než sto metrů
vysoké skály obří, čtyřicetimetrový
reliéf - tvář dáckého vojevůdce De-
cebala. Na druhém břehu, v Srbsku,
je v těchto místech Traianova deska
s údaji o stavbě římské silnice do
Dacie v letech 33 př. n. l. - 106 n. l.

Jedeme dál po proudu a těšíme se na
pověstná Železná vrata - obří přehra-
du přetínající mohutný veletok Du-
naje. Když se k ní konečně proudy
aut směřujícími od města Orsova k
hranicím prodereme (a prostojíme),
jsme zklamáni. Stavba nepůsobí ni-
jak impozantně. Dokonce ani nevy-
tahujeme fotoaparáty, fotit není co.
Maximálně tak fronty aut čekající na
celní odbavení - přes přehradu totiž
vede přechod do Srbska. Za zazna-
menání by nejspíš stálo překládání
zboží z auta do auta, četné hloučky
podezřelých existencí v černých brý-
lích, stánky se vším (nejspíš pašo-
vaným) možným a podobně. Neho-
dláme však vzbuzovat zbytečnou po-
zornost a koledovat si o výprask, tak
raději sedáme opět do auta a nabírá-
me zpáteční směr Gerník.
Po návratu nás čeká další opulentní
večeře připravená našimi milými
hostiteli, srdečné (a dlouhé) poseze-
ní v hospodě a poslední nocleh. Brzy

ráno vyrážíme domů, do vlasti. V té
chvíli ještě netuším, že se sem po
měsíci vrátím a budu s Třehuskem

vyhrávat místním na jejich havel-
ském posvícení. O tom jste se už ale
v NN dočetli. Miloslav FRÝDL

Železná vrata? Těšili jsme se zbytečně
MINIVÝPRAVA OD BEROUNKY SE VYDALA PO STOPÁCH ČECHŮ NA RUMUNSKO-SRBSKÉM POMEZÍ - 7)

Na několik měsíců se do německé-
ho Bonnu pracovně vypravila oby-
vatelka Litně Jitka CHOCOVÁ.
Své postřehy a zážitky z nového
působiště nabídla redakci Našich
novin. Dnešní pokračování je o
Muzeu německých dějin.         (NN)

Muzeum německých dějin (Haus der
Geschichte der BRD) v blízkosti
centra Bonnu vzniklo z rozhodnutí
spolkového sněmu na popud Helmu-
ta Kohla a mapuje na třech rozleh-
lých podlažích historii Německa od
konce 2. světové války až po součas-
nost. Vstupné je zdarma stejně jako
do domu prvního spolkového kanc-
léře Adenauera v nedalekém Rhön-
dorfu. S ohledem na obecně náklad-
ný provoz muzeí je to dost velkory-
sé, ale Němci se po neblahé zkuše-
nosti s Adolfem patrně řídí známým
výrokem Winstona Churchilla, že
kdo se nepoučil ze svých dějin, musí
je nutně prožít znovu. Trauma Třetí
říše tu do jisté míry stále přetrvává.
Jak jinak si vysvětlit, že se šedesát
let od konce války jedna kolegyně
zdráhá podepisovat svými iniciálami

HH, protože tuto zkratku používali
nacisté pro Heil Hitler. Nebo že si
kolega, který se na schůzce dožado-
val konečného řešení (Endlösung) ve
svém projektu, vysloužil od všech
přítomných káravé pohledy. 
Ale zpět k muzeu. Kdo má zájem se
dozvědět, jak vznikala Spolková re-
publika, jak se obnovovala města
zničená válkou, jakým autem jezdil
Adenauer do úřadu nebo obyčejní
Němci v 60. letech na dovolenou,
jak to přišlo, že hlavním městem se
stal Bonn, a ne Frankfurt nebo Kas-
sel, jak se budovalo v NDR a spous-
tu dalších věcí, měl by vyrazit právě
sem. Já jsem v Muzeu německých
dějin byla už pětkrát a pokaždé jsem
tam objevila něco nového: naposle-
dy třeba v části věnované východní-
mu Německu stavebnici Der kleine
Grossblock Baumeister, kterou si sa-
ma pamatuji z dětství nebo podo-
mácku vyrobenou sekačku s kolečky
z dětského kočárku. Umělohmotné
kávové lžičky, při jejichž výrobě, jak
víme, soudruzi z NDR udělali chy-
bu, jsem ale zatím mezi exponáty ne-
našla... Jitka CHOCOVÁ, Bonn

PROPLUJÍ? Dunajská soutěska vzbuzuje dojem, že se do ní velké lodě nevejdou.  Foto NN M. FRÝDL

Dlouhý Adolfův stín
SERIÁL NN: JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 8)

Obří reliéf dáckého krále a vojevůdce
Decebala. Foto NN M. FRÝDL

NA VÝLETĚ. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku na jednom ze svých pěších
výletů.               Foto Zdena JINDROVÁ

Holky šlapaly po Berounsku i v Povltaví
Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku toho letos stihly hodně - mimo jiné se
rozhodly věnovat pěší turistice. V srpnu nás pozvala kamarádka Dana z
Chuchle, abychom se připojily k jejich pravidelným turistickým výletům.
Jak je naším zvykem, vrhly jsme se do toho po hlavě, a tady je naše polo-
letní bilance: na 5 pěších výletech jsme ušly celkem 84 km po Berounsku i
v Povltaví. Počasí nám přálo, a že jsme při tom užily hodně legrace, to nám
můžete věřit! Přejeme všem našim příznivcům i těm ostatním úspěšný rok
2010, hodně zdraví a kroku zdar!            Zdena JINDROVÁ, Hlásná Třebaň

PAMÁTNÍK. Památník bonnským židům na břehu Rýna postavený z cihel, které
zbyly po válce z místní synagogy. Foto Jitka CHOCOVÁ
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„Díky Denisce jsme teď slavní…“
DŮCHODKYNI A DESETILETOU ŠKOLAČKU Z DOBŘICHOVIC POJÍ NEOBVYKLÉ PŘÁTELSTVÍ

Dobřichovice – Jako dvě nejlepší
kamarádky. Tak by se dal popsat
vztah mezi Zdenou Starou a Deni-
sou Kalinovou z Dobřichovic. Co
na tom, že věkový rozdíl mezi nimi
je šedesát let.
O tom, že desetiletá Denisa chodí
pravidelně pomáhat paní Zdeně,
Naše noviny již informovaly (viz
NN 25/09). I o tom, že za to blonďa-
tá školačka vyhrála celostátní soutěž
Dětský čin roku. Zdena Stará pochá-
zí ze Zadní Třebaně, nyní ale bydlí v
bytě v Dobřichovicích. „Na Třebaň
pořád vzpomínám. I na to, jak jsem
slavila šedesátku a hrál mi k tomu
Třehusk,“ směje se Zdena Stará a
hned vyndavá ze šuplíku fotografie.
Denisa je právě na návštěvě a spo-

lečně staví betlém. „Jak naše přátel-
ství začalo? Rodiče hledali nějaké
hlídání pro Denisku. Přes mého syna
narazili na mě. Teď jsme nejlepší ka-
marádky,“ pochvaluje si. O soutěži
se Deniska dozvěděla vlastně náho-
dou. A protože k paní Zdeně už tou
dobou několik měsíců chodila, při-
hlásila se do ní. V šesti kategoriích tu
svoji – pomoc ostatním lidem – vyh-
rála. „Díky Denisce jsme teď slavní.
Už tu za námi byli z Vlasty a fotili
nás,“ usmívá se Zdena Stará.  

Pavla ŠVÉDOVÁ  

Z našeho kraje
* Obce Lety, Zadní Třebaň a Řevnice
uzavřely Partnerskou smlouvu kvůli
projetu přístavby řevnické základní
školy. (pš)
*  Přednáška Když zlobí mé dítě, je
problémové? se koná 12. 1. od 17 ho-
din v dětském klubu Lumek v
Dobřichovicích. Další přednáška,
tentokrát na téma Relaxace dítěte se
na stejném místě koná 26. 1. od 17
hodin. Na obě akce je vstup zdarma. 

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Žena spadla ze schodů,
pomoci už jí nebylo
Černošice, Řevnice - V kotelně ro-
dinného domu v Černošicích skon-
čil život starší ženy, která se prav-
děpodobně zřítila ze schodů do tří-
metrové hloubky 19. prosince. 
Zdravotní záchranná služba se snaži-
la ve stísněném prostoru kotelny pro-
vádět resuscitaci, zatímco hasiči pro-
stor osvětlovali reflektorem napoje-
ným na elektrický systém jejich vo-
zu. Když se zdravotníkům nepovedlo
obnovit její životní funkce, hasiči že-
nu ve věku mezi 60 a 70 roky vytáhli
ve vyprošťovací vaně na povrch a zá-
chranáři se opět pokusili o její ožive-
ní. Ani tento pokus však nebyl úspěš-
ný. Jak dlouho důchodkyně v kotelně
ležela a zda zemřela na následky pá-
du do hloubky či z jiných příčin, se
zjišťuje. Zásah lékařského týmu i ha-
sičů byl náročný - kotelna je malá a
lékař se sestrou se sem stěží vešli.
Zásahu se zúčastnil Sbor dobrovol-
ných hasičů Mokropsy s jedenácti
muži, z Řevnic přijeli tři profesioná-
lové s technickým vozem. Záchranné
práce hasičů v ulici Na Ladech trvaly
bezmála hodinu. (vš)

Vzpomínka na kamaráda,
který nám tak náhle odešel

Chceme se rozloučit alespoň vzpo-
mínkou na Tebe, Járo, náš milovaný
kamaráde, měli jsme Tě moc rádi a

budeme na Tebe vzpomínat v dobrém.
Tví milovaní kamarádi, které jsi měl
rád, sedával s nimi a krásně zpíval v
útulné country hospůdce Na Ostrově

v Zadní Třebani.

Moc vzpomínáme - Blanka, Mirek,
Jarda, Pavla, Jindra, Olda, Alena 

a ostatní

KAMARÁDKY. Zdena Stará a její o šedesát let mladší kamarádka Denisa
Kalinová, která za svoji pomoc důchodkyni vyhrála celostátní soutěž Dětský
čin roku. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Náledí na chodnících 
přidělalo práci záchrance
Poberouní – Náledí zkomplikovalo před Vánoci
práci řevnickým záchranářům. „Jezdili jsme
hlavně dopoledne, než polevil mráz,“ dodal šéf
záchranky Bořek Bulíček. 
Mnoho lidí v Poberouní utrpělo během dne zlome-
niny rukou a nohou, například starší paní ve Vše-
norech upadla a zlomila si obě ruce v předloktí.
Další žena ve Všenorech se při pádu uhodila do
hlavy tak nešťastně, že přivolaný lékař mohl kon-
statovat už jen smrt. (lup)

Slib dostali, na peníze
si ale musí počkat
Řevnice – Řevnické sportovní a
zájmové organizace, které pracují
s dětmi, se zatím budou muset obe-
jít bez finančních příspěvků, které
jim přislíbila řevnická radnice. 
Tak jako každý rok, chtěla i v roce
2009 pomoci radnice spolkům pracu-
jícími s dětmi. Rozhodla se proto
mezi ně rozdělit sumu dle počtu při-
hlášených dětí. Vzhledem k tíživé
finanční situaci ale dostal Ekonomic-
ko-správní odbor města za úkol píse-
mně upozornit tyto organizace na
skutečnost, že příspěvky, které jim
byly přiděleny na rok 2009 nelze v
termínu vyplatit. Plnění má být odsu-
nuto na dobu, kdy se zlepší finanční
situace města. (pš)

Svinařští mopedisté se rozloučili se sezonou
Minulý týden se se svojí úspěšnou sezonou rozloučili Svinařští mopedisté.
Posezení s promítáním a dobrým pečeným kolínkem ve svinařském hostinci
U lípy začalo od 18 hodin. President klubu Michal Skála přivítal padesát
osm účastníků - všichni se dobře bavili a než někteří natankovali své nádr-
že, byly tři hodiny ráno. To už ovšem pan hostinský dával pokyn startovat k
domovu. Michal SKÁLA, Svinaře

Opel po nehodě skončil na střeše uprostřed silnice
Dobřichovice, Řevnice - Na střeše uprostřed silnice skončil Opel Campo, který 18. 12. v 18 hodin
havaroval v kopci mezi Dobřichovicemi a Černošicemi. 
Auto, kolem kterého se nedalo projíždět, hasiči stáhli ke krajnici, poté ho otočili navijákem technické-
ho vozu na kola a na oplu učinili protipožární opatření. Z havarovaného auta nic nevytékalo, takže jeho
přípravou pro odvezení odtahovou službou zásah trojice řevnických hasičů skončil. (vš)
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Ať všechno zlé přebolí!
Vánoce  jako z pohádky, bez starostí a bez hádky. Nazdobený stromeček, pod ním krásný dáreček. Klid a pěkné svátky v pohodlí křesla u pohádky. 

Pak už je tu zas, 
ten novoroční čas. 
Co více jen přát, 

ať kapr kosti neskrývá, ať radost a smích přebývá, spousta lásky i v okolí, ať všechno zlé přebolí. 
Krásné vánoce a úspěšný novýrok 2010 přeje!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná
Třebaň

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší PF
AUTOŘI TŘÍ VYBRANÝCH VÝTVORŮ SE MOHOU TĚŠIT NA DÁRKOVOU TAŠKU S TRIKEM, HRNEČKEM, DVD...

Desítky krásných péefek a přání k
Vánocům i do nového roku doputova-
ly na adresu Našich novin. Všem,
kteří jste si na nás vzpomněli, moc a
moc děkujeme. A protože bychom rá-
di vaše úsilí ocenili, rozhodli jsme se
nejlepší či nejoriginálnější díla oce-
nit. O výběr se postará porota vedená
Josefem Kozákem, autoři tří vybra-
ných PF, respektive přání se mohou

těšit na dárkovou tašku NN s tričkem,
hrnečkem, DVD, CD... Na vaše vý-
tvory se těšíme do 10. ledna, posílat
je můžete na adresu redakce Třebaň-
ská 96, 267 29 Zadní Třebaň, popř. na
mailovou adresu redakce@nasenovi-
ny.net. A abych nezapomněl: Vše
dobré do nového roku, pevné zdraví a
ať se vám daří!

Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Ať se máte pořád hezky!
Na Vánoce plná bříška, 

spoustu dárků od Ježíška,
pohodu a klid, tak jak to má být.

Po další rok zdraví, štěstí, 
a ať se máte pořád hezky!

Ilona GARTOVÁ, Hlásná Třebaň

Stále krásné a čtivé

Naše noviny!

Jsem pravidelným čtenářem vašich

mojich novin a přeji Vám všem

krásné vánoce a vše nejlepší 

a především pevné zdraví v novém

roce 2010.

Přeji i mnoho dalších úspěchů a

stále krásné a čtivé Naše noviny. 

Karel KOŠKA, Řevnice 
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Od června do září 2009 se na tratích
mezi Zdicemi, Lochovicemi, Zadní
Třebaní a Karlštejnem proháněly
historické vlaky. Železniční nostalgii
zde reprezentoval jednak parní vlak
v čele s malou supící lokomotivou,
jejíž stáří se už počítá v řádech mno-
ha desítek let, jednak malebný moto-
ráček zvaný »Hurvínek«, který uku-
soval kilometry kolejí lokálek ještě
koncem sedmdesátých let.

Starostí až nad hlavu
Hlavním organizátorem historických
jízd je společnost KŽC Doprava, jež
se uchováváním, opravováním a na-
vracením historických železničních
vozidel zpátky do provozu systema-
ticky zabývá již mnoho let. Na pod-
brdské trati spolu s ní letos jízdy za-
jišťovalo občanské sdružení Všera-
dova země a Naše noviny.
„Kdo si myslí, že provozovat muzej-
ní vlaky je  jednoduché, mýlí se, sta-
rostí je s tím až nad hlavu,“ uvedl
jednatel společnosti KŽC Bohumil
Augusta. Například hned první den
provozu při zpáteční cestě musel být
Hurvínek spojen s pravidelným vla-
kem ČD, protože v Karlštejně se po-
rouchaly výhybky a vlak nemohl
odjet. Nebo parní vlaky: poprvé jela
plánovaná souprava, ovšem podruhé
a potřetí už náhradní, protože loko-
motiva řady 310.0 se rozbila a už do
provozu nezasáhla. To se ale u sta-
rých strojů stává, a tak se s tím musí
chtě nechtě počítat. 
Cesta nablýskaného červeného Hur-
vínka M 131.1302 začínala vždy v
neděli v poledne ve Zdicích, kde sp-

řátelená firma SAXI umožňuje od-
stavení motoráčku pod střechou v
muzejní výtopně. Vláček se vydává
na trať číslo 200, která od Zdic smě-
řuje k Příbrami a Písku. Již v první
větší stanici Lochovice však dochází
k takzvané úvrati a vůz se vydává
opačným směrem. Tentokrát však již
po lokálkové koleji mířící přes Neu-
mětely, Radouš, Hostomice, Osov,
Vižinu, Všeradice, Nesvačily, Skuh-
rov pod Brdy, Liteň a Běleč k Zadní
Třebani, která se už nachází na hlav-

ní trati Praha – Beroun. Ze Třebaně
je to pod trolejí kousek do cíle cesty
v turisticky atraktivním Karlštejně.
V odpoledních hodinách se vlak vra-
cel opačným směrem. Pro malé i do-
spělé skýtala cesta nekončící řadu
zajímavých výhledů z okna i mož-
nost se pokochat zajímavými archi-
váliemi, kterými lokálka disponuje.
Ať už mechanickými závorami či ná-
věstidly, romantickými a stále ještě
zachovalými nádražními budovami,
či zastávkami pamatujícími hodně

generací před námi a pro železniční
labužníky i třeba historickým koleji-
vem či jinými pozoruhodnostmi
včetně neobvyklé úvraťové stanice
Liteň. Představte si, že by Pendolino
třeba někde u Kolína najednou zaje-
lo stranou na slepou kolej a pak, po
přehození výhybky, by pelášilo dál
směrem k Moravě. To, co je dnes,
kdy se investují miliardy do želez-
ničních koridorů nemyslitelné, mů-
žeme na naší lokálce vidět jako vz-
pomínku na časy dávno minulé. Pro-
to si i početný národ fotografů na ak-
cích tohoto druhu přijde na své: kde
se jinak dá pořídit téměř autentická
fotografie, na níž se snoubí více než
stoletá historie s krásou zdejší kraji-
ny v jednom harmonickém celku?

Autobus směr jeskyně
Železniční nostalgie nenabízela jen
parní vlaky a motoráčky, ale také do-
pravu historickým autobusem Škoda
RTO z 60. let minulého století. Ten
každou neděli odvážel turisty od
vláčku do Koněpruských jeskyní. 
Na palubě historického vláčku ne-
chybělo základní občerstvení, které
podpořilo pohodu cestujících. Spo-
lečnost hudebníků a stylová muzika
kapely Třehusk vytvořily několikrát
milou kulisu pro spokojené cestující
v drncajícím motoráčku nebo vagón-
ku pelášícím mezi poli a lesy.
Věřím, že obecní rozpočty a zájem
obcí a městysů na trati podpoří pro-
voz nostalgických vlaků i v roce
2010 tak, aby založená tradice už
nikdy nevyprchala. 
Bohumil AUGUSTA, KŽC, Praha

Hurvínek a pára mají jezdit i napřesrok
O HISTORICKÉ VLÁČKY JEZDÍCÍ V LÉTĚ NA TRATI MEZI ZADNÍ TŘEBANÍ A LOCHOVICEMI BYL VELKÝ ZÁJEM

Stařičké »panťáky« zmizí z kolejí v roce 2011
ČESKÉ DRÁHY ZA VÍCE NEŽ TŘI MILIARDY KORUN NAKOUPILY NOVÉ PANTOGRAFY CITY ELEFANT

Poberouní - České dráhy uzavřely smlouvu na
patnáct nových pantografů za 3,3 miliardy ko-
run. Jedná se o elektrické vlaky City Elefant,
jež budou jezdit i na berounské trati. Společ-
nost Škoda Vagonka bude soupravy dodávat od
léta příštího roku do prosince 2011. V tu dobu
zcela zmizí z provozu i stařičké pantografy pře-
zdívané též Talgo či Žabák. V rozhovoru pro
NN to uvedl Petr SPORER z Odboru kolejo-
vých vozidel Českých drah.
V čem byly pantografy výjimečné?
V době svého vzniku byly tyto jednotky výjimeč-
né částečně nízkopodlažním uspořádáním. Konst-
ruktéři chtěli zajistit rychlou výměnu cestujících
tím, že použili široké nástupní dveře a nástupní
prostor s přilehlým oddílem v úrovni nástupišť.
Jednotky dále mají automatickou regulaci rozjez-
du a výkonnou elektrodynamickou brzdu, takže jí-
zdní vlastnosti se blíží tramvaji - v době vzniku

byl hlavní požadavek, aby zastávkové vlaky ne-
zdržovaly nákladní vlaky.
Originální je i design vlaku…
V 60. letech vznikla spousta úžasných věcí. Na
»panťáky« se k nám dodnes  jezdí dívat zahranič-
ní příznivci železnic.  Jednotka byla dokonce v ro-
ce 1964 vystavena na veletrhu v Brně. 
Je pravda, že životnost »panťáků« měla být mno-
hem kratší?
Životnost skutečně byla plánovaná na patnáct let,
ale tím, že se stále opravují zkorodované části vo-
zových skříní, hlavně spodky a částečně střechy,
daří se je udržet v provozu. Výroba a opravy ná-
hradních dílů jsou celkem zajištěné, takže by
mohly jezdit ještě sto let. U kolejových vozidel
nebývá v tomto směru problém. Například v Ru-
munsku jezdí 120 nejnovějších motorových jed-

notek v licenci Siemens současně s předválečný-
mi motorovými vozy, které se ještě dnes moderni-
zují. Naše pantografy nebyly nikdy modernizová-
ny ze dvou důvodů: zastaralé podvozky a skříň
tzv. lehké stavby, jejíž pevnost se stále vzdaluje
postupně zpřísňovaným normám. To je vývoj
techniky, srovnejte třeba Škodu Favorit, kterých
dosud jezdí tisíce, se současnými typy aut. 
Kolik panťáků je ještě v provozu?
V současné době jsou všechny soustředěny v depu
Praha a jezdí hlavně na Beroun a Benešov. Ve
všední dny se nasazuje dvacet tři jednotek, o ví-
kendu až na výjimky žádný. Na Berounsku dosud
jezdí čtyři jednotky. V depu jich je dohromady 44,
ale ne všechny jsou provozní a postupně se již
budou rušit tak, jak budou přicházet nové jednot-
ky řady 471. Pavla ŠVÉDOVÁ

HURVÍNEK. Historický motoráček zvaný Hurvínek na nádraží v Karlštejně
před poslední jízdou roku 2009.    Foto NN M. FRÝDL

DOSLUHUJÍ. Na trati mezi Prahou a Berounem začaly stařičké »panťáky» jezdit zkraje 70. let minu-
lého století. Nyní tu dosluhují poslední čtyři soupravy.        Foto ARCHIV
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Slevy krásných 
nových kol 

PŘEDPLATNÉ na 1. pol. 2010
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 znovu objednat. NN do června 2010 vyjdou 12 x, výtisk
stojí 7 Kč. Předplatné na 1. pol. tedy činí 84 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musí připočíst poštovné 12 Kč/číslo - zaplatí 228 Kč. 

V případě, že nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat 
v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96), nebo nám udejte adresu 

v Z. Třebani či v Řevnicích, kde si NN budete vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214), Lucie
PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240) Ema MALÁ (Zadní
Třebaň, Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771),

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze též poukázat na účet NN: 211170229/0300,

variabilní symbol: 011210.

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem platebních karet. 
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Rada Mandlíkové: Děti, pilujte techniku!
TENISOVÁ LEGENDA, KTERÁ ŽIJE NA FLORIDĚ, PŘIJELA SE SVÝMI POTOMKY NA TURNAJ DO ŘEVNIC
Řevnice - S tenisem projezdila celý
svět, ale do Řevnic za ním dorazila
vůbec poprvé v životě. Hana Man-
dlíková, legendární hráčka, která
byla v polovině 80. let třetí nejlep-
ší tenistkou na světě. 
Na turnaj nadějí, pořádaném Sport-
clubem Řevnice přivezla svá osmile-
tá dvojčata. Vychovává je v Americe
- Elisabeth s Markem nezapřou, že
české zvyky jim nic neříkají. Když si
měl malý Mark střihnout se soupe-
řem o podání, netušil, co má dělat.
Kámen, nůžky, papír - tohle prostě
nezná. „Musíte jinak, on to neumí,
česky nemluví. Nalosujte to jinak,
zatočte si raketou,“ křičela z dálky
maminka Mandlíková.
Žijete na Floridě. Děti jste k češtině
nevedla?
Chtěla bych, aby mluvily česky, ale
prakticky to nejde. V Americe žijí,
chodí tam do školy, mají kamarády.
Přijdou do styku téměř jen s anglič-
tinou. Když ovšem přijedeme sem
do Prahy  za dědou, babičkou nebo
bráchou, tak češtině trochu rozumí.
Jak často se do Prahy dostanete?
Dvakrát do roka - v létě a na zimu.
Pracuju na dálku pro Spartu, chci
pomáhat s výchovou dětí. Některé
asi přijedou i do Boca Raton, kde
bydlím a mám tenisovou akademii.
Vánoce trávíte v Čechách?
Chtěla jsem, nebylo by to poprvé.
Hrozně ráda jezdím do Bedřichova

na běžky, i děti je mají rády. Jenže
sněhu je málo, proto se vydáme na
lyže do Rakouska.
České Vánoce se asi hodně liší od
těch, které máte na Floridě, že?
I tam se snažím dělat české Vánoce.
Dětem se moc líbí stromeček, kou-
pím ho většinou už v listopadu.

Problém je s kaprem, ten v Americe
neexistuje, proto dělám klasický ří-
zek s bramborovým salátem. 
Pokolikáté jste v Řevnicích?
Na tenise úplně poprvé! Vždycky

jsem tudy jen projela, jednou jsem
byla na návštěvě za maminkou Mar-
tiny Navrátilové. Líbí se mi tady. Po-
stavili jste pěkný tenisový areál, kte-
rý malému městečku, jako jsou Řev-
nice, hodně svědčí.
S Martinou Navrátilovou jste hrála
spoustu zápasů, bojovala s ní o post
světové jedničky. Vídáte se stále?
Určitě! Často na veteránských turna-
jích, každý rok při Wimbledonu. 
Budou děti po vás dobré v tenise?
Mají vaši buldočí povahu?
Elinka trochu jo, je živočišný typ.
Mareček je jiný, přemýšlivější.
Jako tenistka jste své zápasy ohrom-
ně prožívala. Chováte se jinak v roli
maminky?
Dětem strašně přeju úspěch a bývám
nervózní. S tenisem začínají, člověk
musí mít trpělivost.  Tady v Česku je
výhoda, že jim můžete při zápase na-
povědět. Amerika je jiná, tam rodiče
musí mlčet a všechno si musí vyříkat
děti na kurtu. Takže třeba 10 minut
stojí u sítě a diskutují, jaký je stav.
Hádají se. Tečou mi z toho nervy.
Co je u malých dětí, kteří s tenisem
začínají, nejdůležitější?
Aby pilovaly techniku a nemyslely
na postavení v žebříčku. Dobrá tech-
nika jim zůstane a postupně se bu-
dou zlepšovat i v jiných složkách.
Technika pomůže ve zlomových
chvílích zápasů, bez ní jste v háji.
S tenisem jste dosáhla obrovských
úspěchů. Chybí vám něco?
Vyhrála jsem tři grandslamové tur-
naje - Austrálii, Paříž i US Open.
Chybí mi ten nejcennější, Wimble-
don. Byla jsem blízko, vedla jsem
nad Martinou Navrátilovou 5:3. Na-
jednou mi ale kurt připadal strašně
malý, balony byly dvakrát těžší, no-
hy z olova. Byl konec, nezvládla
jsem tu šanci. Jan ŠVÉD

Ve finále přehrál
Štěpánek Zahrádku
Řevnice - Desetiletý Antonín Ště-
pánek, tenista Sportclubu Řevni-
ce, vyhrál okresní přebory mlad-
ších žáků. 
Ve finále porazil svého oddílového
spoluhráče Filipa Zahrádku 6:2, 6:1.
Tito dva mladí tenisté si odnesli ví-
tězný pohár i z turnaje čtyřher.     (jš)
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Házenáři pořádali pochod, Špuntťapák

Nováček chtěl o dva body víc
ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ PŘEZIMUJE NA DESÁTÉ PŘÍČCE
Řevnice - Fotbalové A-mužstvo
Řevnic má za sebou polovinu sou-
těže. Přezimuje na desáté příčce v
šestnáctičlenné tabulce se ziskem
19 bodů (6 vítězství, jedna remíza
a 8 proher, skóre 28:23).
Na divizního nováčka to určitě není
špatný výsledek, ale řevničtí v před-
sezonních prognózách počítali, že
získají o dva body víc. To se jim mo-
hlo v pohodě podařit, kdyby ovšem
v posledním domácím utkání nere-
mizovali s rezervou pražské Dukly,
když už vedli 2:0. Takhle mají Řev-
nice bohužel blíž k sestupovým
vodám, než k vyšším příčkám. To ale
v žádném případě neznamená, že pa-
tří mezi aspiranty na sestup. Pokud
se vyvarují výkonnostních výkyvů a

tým nebudou trápit častá zranění,
nemusí se o budoucnost ve čtvrté
nejvyšší fotbalové soutěži obávat.
Mezi střelci dominoval Bošanský s
úctyhodnými 12 trefami, třikrát skó-
rovali Černý a Horkavý, dvakrát Fa-
lout, Škorvánek a Šefrna.
Řevnická záloha skončila za očeká-
váním. Ve čtvrté třídě okresní soutě-
že měla dobrý start a držela se dlou-
ho mezi prvními třemi. Závěr podzi-
mu jí však hrubě nevyšel, a tak pře-
zimuje ve třináctičlenné tabulce až
na deváté příčce s třináctibodovou
ztrátou na čelo (14 bodů, čtyři vítěz-
ství, dvě remízy a pět proher, skore
24:23). Na jaře by béčko mělo po-
skočit  o několik příček výš. Kádr na
to rozhodně má. Jiří PETŘÍŠ

VYRAZILI DO HALOUN. V sobotu se šel tradiční házenkářský pochod
Špuntťapák. Tentokrát byl poznamenaný marodkou. Ti, co přežili prasečí
chřipky, angíny a jiné neduhy, se sešli v Řevnicích na házené v počtu 25
dětí a 6 dospělých. Přijela i posila, házenkáři z Čakovic. Počasí se vydaři-
lo, sice mráz, ale příroda měla vánoční atmosféru. Za nejmladší Špuntíky
ušel celou trasu tam a zpět Páťa Mašek, který obdrží diplom jako nejmlad-
ší účastník. Na cestu zpět jsme dostali v hospodě U Zrzavého paviána ně-
kolik igelitových pytlů, tak jsme uspořádali závod na louce k nádrži pod
Pišťákem. Vyhrál každý, kdo se zúčastnil. Bylo příjemné se v předvánočním
shonu odreagovat od běhání a úklidu. Doufám, že příští rok nás  půjde ještě
víc. Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice  Foto Petra HUMLOVÁ

LEGENDA. Hana Mandlíková v dobách největší slávy.             Foto ARCHIV


