
Přívaly sněhu zastavily auta i vlaky
MNOZÍ ŘIDIČI UVÍZLI V ZÁVĚJÍCH, ÚTRAPY ZAŽILI I CESTUJÍCÍ NA ŽELEZNICI

V tomto čísle Našich novin:
* NARVANÉ HOSPŮDKY - strana 3

* PRAJEŠTĚŘI V MUZEU - strana 5

* NEJLEPŠÍ PF? OD ŠERMÍŘŮ - strana 6

Obchodníci vyprodali
hrabla, boby i kluzáky
Řevnice – Nedostatkovým zbožím
uplynulého týdne se v Řevnicích
stala hrabla, boby a kluzáky. 
I když majitelům rodinných domků
odpadla povinnost udržovat chodní-
ky, mnoho lidí v dolním Poberouní
dál před domy uklízelo. Při vydatné
nadílce už ale mnohde košťata nesta-
čila. A tak si mnozí šli nakoupit lepší
nástroj - hrablo. „Během dopoledne
jsem jich prodal asi čtyřicet,“ uvedl
v pondělí majitel smíšeného zboží v
Řevnicích Miroslav Jelínek.        
(Dokončení na straně 3)                       (pš)

Poberouní – Vydatná sněhová nadílka ochromila v
dolním Poberouní veškerou dopravu. Nejezdily vlaky,
bourala auta i autobusy.
Více než čtyřiceticentimetrová vrstva sněhu dala nejvíce
zabrat řidičům osobních a nákladních aut. Po silnicích se
o uplynulém víkendu dalo jet jen s největší opatrností. Už
v pátek vpodvečer bylo obtížné se dostat například z
Hlásné Třebaně na Srbsko a dále na Tetín či Hostím.
Mnozí řidiči v závějích sněhu uvízli. 

Do cíle nedojel ani kamion, který v pondělí 11. ledna
uvízl v kopci mezi Dobřichovicemi a Vrážkou. Kvůli ně-
mu nedojeli za pacientem ani záchranáři řevnického
Trans Hospitalu. „Jeli jsme za pánem, který se zranil při
odklízení sněhu. Nakonec musel být povolán ještě jeden
vůz,“ řekl majitel záchranky Bořek Bulíček.
Velké útrapy zažili také cestující na železnici. Některé
vlaky nejely vůbec, jiné měly desítky minut zpoždění. A
to i v následujících dnech, kdy už nesněžilo.
Na trase do Berouna jezdila jen třetina vlaků, soupravy se
totiž nemohly obracet v Radotíně a v Řevnicích. Kvůli
závadám muselo být v Praze odstaveno 19 ze 49 elektric-
kých vlaků. Ještě ve středu 13. ledna Filip Drápal, mluv-
čí organizace Ropid, která v Praze a okolí plánuje veřej-
nou dopravu, informoval, že se nepodařilo odstranit pro-
blémy. „Stále přetrvává nedostatek provozuschopných
souprav a jsou potíže s neodklizenými výhybkami, i když
už téměř dva dny nesněží,“ řekl.     (Dokončení na straně 3)

19. ledna 2010 - 1 (511) Cena výtisku 7 Kč

Hokejisté rozehráli Bandy cup

Třináctý ročník zimního turnaje v pozemním hokeji
Bandy cup odstartovat na hřišti za vodou v Řevnicích.
(Viz strana 12) Foto Pavel JÍLEK

Patnáct metrů nad zemí 
visel hlavou dolů! Omdlel
Zadní Třebaň – Při prořezávání větví ve výšce
patnáct metrů nad zemí omdlel počátkem led-
na sedmadvacetiletý muž v Zadní Třebani. Ně-
kolik minut pak visel  hlavou dolů. 
Stalo se to 5. ledna dopoledne u restaurace na tře-
baňském Ostrově. Muž podle majitele záchranky
Bořka Bulíčka prořezával větve na vysoké bříze.
„Na stromě se mu udělalo nevolno, zkolaboval, a
byl krátkodobě v bezvědomí. Měl štěstí, že byl
připoutaný. Většina těchto rádoby zahrádkářů se
totiž moc nepoutá a nedodržuje bezpečnost,“ řekl
Bulíček. Po chvíli se probral, vyšplhal zpátky a
čekal na hasiče a záchranku. Na zem ho z výšky
zhruba patnácti metrů dostali až přivolaní hasiči s
lezeckou technikou. Podchlazený muž skončil na
interně berounské nemocnice. (pš)

NADŠENÍ BĚŽKAŘI. Lednové příva-
ly sněhu udělaly radost hlavně dětem
a běžkařům. Desítky jich směřovaly
na brdské Hřebeny.    (Viz strany 2 a 3)

Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Záchranáři: Lyžaři se chovali naprosto bezohledně!
Řevnice – Nebyli to nezodpovědní řidiči či špatně uklizené silnice, které řevnické záchrance
Trans Hospital v době sněhové kalamity přidělávali nejvíc práce. Majitel záchranky si stěžo-
val zejména na bezohledné lyžaře.
Sníh sice práci řevnickým záchranářům zkomplikoval, podle Bulíčka jim ale pomohlo to, že sanit-
ky mají pohon všech čtyř kol. „Takže jsme se dostali všude,“ říká Bulíček. Jedinou výjimkou byl
kamion, který jim zatarasil průjezd do Černošic. A tak za nejhorší Bulíček označuje situaci, kterou
způsobili samotní běžkaři. Ti se totiž vydali hned v sobotu a v neděli na lyže. Auta parkovali na par-
kovišti u Skalky, když bylo plné, nechali vozy podél silnice, a to v obou směrech až k prudké zatáč-
ce pod kopcem. „Postavili auta do silnice a šli běžkovat. Kdyby tudy jeli hasiči s velkým autem,
měli by problém. Ani policie by to nemohla nijak řešit, protože odtahovou službu by tam nedosta-
la,“ stěžuje si Bulíček. „Byli naprosto bezohlední, jen proto, že si chtěli zasportovat, zcela zablo-
kovali silnici. Přitom právě v takové době dochází nejvíc k nehodám a pádům,“ dodal. (pš)

Začíná další »dvacetiletka«
Loni v listopadu oslavily Naše noviny dvacet let
své existence. Do prvního roku další »dvaceti-
letky« vstupujeme s novou hlavičkou (viz výše)
i odhlodláním dělat pořád co nejaktuálnější, co
nejlepší »noviny«, jež budou zajímat lidi žijící
u Berounky i na Brdech. Upřímně doufáme, že
nám v tom pomůžete - že Naše noviny budou,
tak jako dosud, nejen o vás, ale v tom nejlepším
slova smyslu i vaše! Vše dobré do roku 2010 i
do všech roků následujících!   Miloslav FRÝDL

Kalendář akcí
v dolním Poberouní a na Podbrdsku
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Zadní Třebaň – To už tu dlouho ne-
bylo! Po celém kraji napadaly na za-
čátku ledna závěje sněhu. Bílé nadě-
lení sice přidělalo práci policistům,
hasičům, starostům i řidičům, ale
děti a vyznavači zimních sportů z něj
mají obrovskou radost.  
Na polích v okolí a hlavně v Brdech
jsou od té doby vidět běžkaři, na kaž-
dém kopci vesele řádí děti na bobech
a saních, sem tam dokonce i na ly-
žích. „Konečně pořádná zima,“ ra-
dovaly se před třebaňskou školou dě-
ti, které si na školní zahradě vyšla-
paly cestičky v podobě bludiště a teď
si tam o přestávkách hrají. Stejně tak
si sněhu užívají ti nejmenší ve škol-
ce, každý den bobují. 
„Tolik sněhu najednou tu nepamatu-
ju 40 let,“ řekl jeden z místních při
odklízení sněhu. Lucie PALIČKOVÁ
P.S.: Pošlete nám snímky, které jste o
letošní zimě pořídili (Třebaňská 96,
267 29 Z. Třebaň, frydl@dobnet.cz).
Tři nejlepší otiskneme a odměníme!

ÚKLID. SNÍH před zadnotřebaň-
skou školou odklízela paní Cafour-
ková. Foto NN N. FRÝDL

RARITA. Ve snowboardovou dráhu
se změnila jedna ze zadnotřebaň-
ských ulic. Foto NN N. FRÝDL

Brdy – Jako na Václavském ná-
městí jste si mohli druhý lednový
víkend připadat na Brdech. Díky
sněhové nadílce se sem sjely stov-
ky běžkařů z okolí i z Prahy.
Nejvíc rušno bylo už od rána.na čer-
vené turistické značce vedoucí od
Černolic přes Skalku do Velkého
Chlumce.  Silnice u parkoviště na
Skalce byla doslova ucpaná parkují-
cími auty. „Vystoupili jsme z vlaku
ve Všenorech a vyjeli nahoru. Teď se
chystáme do Hostomic,“ řekla jedna
z běžkařek. 
Rušno bylo i v několika hostincích
na trase. Někteří běžkaři občerstvení
U Papouška na Kytínských loukách,
kde byla hlava na hlavě, proto rov-
nou vzdali. Plno bylo i ve vyhlášené
hospůdce U Zrzavého paviána.
Kolem Kytína byla rolbou upravená

cesta, takže zdatnější lyžaři mohli i
bruslit.
Lyžovat je nyní možné i na golfu v
Berouně, kde je upravená stopa. 
„K dispozici tu jsou pro běžkaře dva
okruhy. Jeden zelený tříkilometrový.
Na něj navazuje druhý červený ok-
ruh v délce pěti kilometrů,“ uvedl

pracovník berounského Golf resortu
Petr Košátko. O trať se tu stará Mar-
tin Šindler. Předminulou sobotu při-
šlo asi padesát lidí, v neděli přibliž-
ně stejně. 
„Někteří se sem kvůli kalamitě báli
jet,“ řekl Šindler. Teď je podle něj
stopa velmi kvalitní, neboť má dobrý

podklad. Otevřeno je od osmi hodin
ráno až do 21 hodin. Jelikož k dispo-
zici není osvětlení, lyžuje se větši-
nou do šestnácti maximálně sedm-
nácti hodin.  
Naopak je letos pro lyžaře uzavřen
areál golfu nad Litní. Lyžovat se tu
proto letos, i když tomu počasí přeje,
nebude. Pavla ŠVÉDOVÁ

Golf Resort Beroun
V provozu jsou dvě běžkařské dráhy,
otevřeno od 8 hodin. Lyžování bez
nočního osvětlení. Vstup na běžkař-
skou dráhu zdarma.
Restaurace v provozu do 21 hodin,
denní menu 99 Kč, k dostání i teplé
nápoje. Otevřeno je také wellness
centrum. 
Více informací: 313 101 090 nebo
www.golfberoun.cz

Sníh zasypal Poberouní i Podbrdsko:

Hurá sníh! radují se děti a sportovci
POŘÍDILI JSTE HEZKÉ ZIMNÍ FOTKY? POŠLETE NÁM JE, TY NEJHEZČÍ OCENÍME

Běžkaři se prohánějí v lesích i na golfovém hřišti
NEJVÍCE VYTÍŽENÁ JE HŘEBENOVÁ CESTA Z ČERNOLIC PŘES SKALKU DO VELKÉHO CHLUMCE

Hospůdky na Brdech praskaly ve švech
Brdy –  V obležení lyžařů byly předminulý i minulý víkend hospůdky v brd-
ských lesích. Třeba ta na Kytínských loukách byla v neděli po poledni zcela
zavalena stojícími běžkami. Uvnitř nebylo ani jedno místo k sezení, lidé po-
stávali u vchodu a čekali, až se nějaký stolek uvolní, jiní to rovnou vzdali. O
něco lepší byla situace U Zrzavého paviána v Halounech, i ta ale byla plná
běžkařů a sáňkařů, jak v lokále, tak na sále. 
„Na Nový rok tu bývá vždycky nejvíc lidí, tohle ale bylo ještě mnohem hor-
ší,“ uvedla zdejší obsluha. Ovšem podle návštěvníků zvládali nápor bravur-
ně. „Bylo tam hodně obsluhujících, takže jsme nečekali,“ pochvalovala si
Řevničanka Alena Váňová. (pš)

Černošičtí připravovali
obyvatele na evakuaci
Černošice - Na Berounce v Černo-
šicích se minulý týden kvůli sně-
hové kalamitě vytvořila ledová
bariéra. Město dokonce vyhlásilo
1. stupeň povodňové aktivity. 
Mezi lávkou v Černošicích a Křížo-
vými lázněmi se vytvořila ledová
bariéra, která bránila řece téci.
Podle místostarostky Heleny Lang-
šádlové hladina řeky stoupla asi o
padesát centimetrů. Proto byl vyhlá-
šen 1. stupeň povodňové aktivity. 
„Monitorujeme stav a sledujeme
hladinu řeky,“ řekla pro Český roz-
hlas Langšádlová. Odstřel podle ní
nebyl možný, neboť se kry nahroma-
dily v zastavěné oblasti. Městští po-
licisté proto obcházeli obyvatele i
chataře a upozorňovali je na to, že
byl vyhlášen první stupeň a  v pří-
padě, že by se ta situace zhoršila,
mohla by následovat evakuace.
Podle starostů Dobřichovic a Letů v
jejich obcích nebyla situace nijak
vážná a nebezpečí nikomu nehrozi-
lo. (pš)

DĚTI ŘÁDÍ VŠUDE. Děti si sněhové nadílky jaksepatří užívají. Všude, třeba
i v závějích podél silnic. Foto Petra HUMLOVÁ

SMĚR BRDY. Běžkaři si v těchto dnech libují. Lyžuje se na polích i na upra-
vených tratích. Frekventovaná trasa vede například ze Řevnic či Zadní Tře-
baně do Haloun a dále na Brdy. Foto Petra HUMLOVÁ
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Poberouní – Sněhová kalamita naostro vyzkou-
šela, jak obce v dolním Poberouní a na Brdech
zvládají novou povinnost odklízet chodníky.
Starostové se většinou chválí: Zvládli jsme to!
„Žádný větší problém jsem nikde nezaregistroval.
Nevím o tom, že by nějaká silnice byla nesjízd-
ná,“ řekl v polovině minulého týden řevnický sta-
rosta Miroslav Cvanciger. Podle něj se o silnice i
některé chodníky starala společnost Ekos.
„Nebylo nutné si někoho navíc najímat,“ řekl. Po
městě jezdil traktor s pluhem, sypač, sníh odstra-
ňoval i malý bobcat. Řevnice ještě před kalamitou
zveřejnily seznam chodníků, kde zimní údržbu

nezajišťují, nebo na ně přijde řada později. Navíc
v úterý upozornily na svých webových stránkách
občany na hrozící nebezpečí padání rampouchů ze
střech a veřejného osvětlení. „Město provádí úklid
postupně a proto vyzýváme občany k opatrnosti,“
vyzvali úředníci. Problém dostat se domů autem
měla Ivana Zrostlíková, která bydlí pod Červenou
loukou. „Raději nejezdíme,“ řekla.
I dobřichovický starosta Michael Pánek má za to,
že se sněhový problém podařilo zvládnout. „Na
takové sněhové návaly nejsme připraveni, a tak to
možná někde trvalo déle. Ale silnice a chodníky
byly až na drobné výjimky uklizené. Museli jsme

si na to najmout traktor a bobcat,“ řekl Pánek.
Podle něj bylo nutné sníh odvážet na náplavku k
řece. Pánek odhaduje, že tento jednorázový úklid
vyjde městskou kasu na sto tisíc korun.
Ve Svinařích starosta Vladimír Roztočil najal na
úklid chodníků dva brigádníky. „Bylo to bez pro-
blémů. Dokud sníh padal, odklízeli ho,“ řekl Roz-
točil. „Místní jsou na sníh zvyklí, jen jeden nový
občan mi volal, že má před domem sníh a ať mu to
tam projedu,“ řekl Roztočil. Jediný problém na-
stal s odvozem odpadu, na ten si museli Svinařští
týden počkat. Také v Letech se všude firma odvá-
žející odpad nedostala.              Pavla ŠVÉDOVÁ

Příčinou některých komplikací bylo
to, že na berounsko-pražské trati ne-
jsou moderní vyhřívané výhybky.  
Bouraly i linkové autobusy. Drama-
ticky vypadala například nehoda au-
tobusu 13. ledna poblíž obce Svatý
Jan pod Skalou. 
„V pravotočivé zatáčce sjel linkový
autobus zadní nápravou mimo voz-
ovku a následně se sesul mimo silni-
ci. Šest cestujících a řidič naštěstí
opustili vozidlo bez jakýchkoliv zra-
nění,“ řekl mluvčí berounských hasi-
čů Tomáš Hradil. 
Na místo hasiči povolali jeřáb, sy-
pač a velitelský automobil s osvětlo-
vacím balónem. Po dobu vyprošťová-
ní autobusu musela být silnice zcela
uzavřena. „Zásah značně kompliko-
val nepříznivý sklon zledovatělé vo-
zovky, i lesní porost. Jeden strom by-
lo nutné pokácet,“ dodal Hradil. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Starostové se chválí: Kalamitu jsme zvládli! 

Děti si užívají, doprava kolabovala…

Přívaly sněhu v kraji zastavily auta i vlaky
DOKONENÍ ZE STRANY 1 

Otevřený dopis obyvatele Letů starostovi sousedních Řevnic
Vážený pane starosto, celá republika a tedy i Řevnice se nachází ve velké sněhové kalamitě. Dle medi-
álních sdělovacích prostředků její odstraňování neprobíhá všade stejně. Někde lépe, jinde hůře. K té
druhé kategorii se dosud řadí Řevnice. Mám možnost to posoudit, když téměř denně Řevnice navště-
vuji a protahuji se stále neodklizenými chodníky. Je mi jasné, že takový nápor sněhu se nedá okamžitě
odstranit, ale v Řevnicích to trvá poněkud déle a troufám si uvést i nezodpovědně. Chápu, že při odstra-
ňování sněhu se musí vycházet od nejdůležitějších bodů k těm méně důležitým. Zaregistroval jsem, že
hlavní komunikační tahy byly protaženy, ale s chodníky pro občany se nic nedělá. Je to vidět nejen na
hl. náměstí, ale i na dalších místech. Podívejte se třeba na ulici Pražskou a její chodníky směrem k že-
lezničnímu přechodu od autobilového Novoteamu. Kam má občan uskočit, když od kolejí jede velká
kolona aut? Dále to nebudu rozebírat pro Váš omezený čas. Chci jen říci tolik, že za několik dní po ná-
stupu kalamity není vidět žádná odklizovací technika, kterou přeci město má. Kde to vázne a co to způ-
sobilo? Vždyť starostové mohou v krizových případech využít i možnosti mimořádných opatření. Nechci
to víc rozvádět, ale budu sledovat vývoj dalších úklidových prací a případně na to budu i reagovat.
Myslím, že i úklid chodníků patří mezi naléhavé potřeby, neboť dobrá péče o ně se projeví ve snížení
počtu úrazů, za které podle zákona jsou radnice odpovědny.  S pozdravem Jiří PEŘINA, Lety

Obchodníci vyprodali hrabla...
(Dokončení ze strany 1)
Zákazníkům chtěl vyjít vstříc, a tak jel nakoupit
další do velkoskladu. Jenže i tady už měli prázd-
no. „Syn pro ně musel jet až do Benátek nad Ji-
zerou,“ dodal. 
Zatímco dospělí uklízeli, děti si na sněhu užívaly.
Zvýšenou poptávku po bobech zaznamenal řev-
nický prodejce sportovních potřeb Martin Štorek.
„Je to vždycky, když napadne trochu sněhu. Jindy
prodám deset patnáct kusů za celou zimu, teď stej-
ný počet během několika dní,“ řekl Štorek. I on
musel pro další zboží do velkoskladů, ani ty už ale
klasické české výrobky neměly. „I oni museli brát
boby od jiného dodavatele. Proto jsem teď prodá-
val boby až z Holandska,“ dodal. (pš)

Jízdu na sněhu nezvládl řidič linkového autobusu u obce Svatý Jan pod Skalou. Foto ARCHIV

Jako na hrách to vypadalo v Zadní Třebani. Foto NN M. FRÝDL Kamion zablokoval sanitce cestu mezi Dobřichovicemi a Černošicemi.  Foto ARCHIV
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Kapelám to v Karlštejně »bezva hrálo«
V RESTAURACI U JANŮ SE DIVÁKŮM PŘEDSTAVILY SKUPINY NOVÁ SEKCE, WEGET I KAPIČKY

Druhou lednovou sobotu se v karl-
štejnské restauraci U Janů konal tra-
diční Novoroční koncert. Divákům
se představily tři kapely: Weget, No-
vá sekce a Kapičky. Vychutnali jsme
si i bluegrassovou i country muziku.
Byl to moc  příjemný večer, klukům
to bezva hrálo, takže se to odrazilo i
na prima náladě posluchačů, kterých
bylo požehnaně, plný sál. 
Tento koncert byl pořádán za podpo-
ry Karlštejnského kulturního sdruže-

ní. Proto touto cestou děkuji Heleně
Kolářové za možnost pokračovat v
této tradici muzicírování. A již se sa-
mozřejmě těšíme i na příští  hraní. 

Využívám této cesty a chtěla bych
pozvat všechny na dvojkoncert Pís-
ničky zpod taláru, na kterém vystou-
pí Ivo Jahelka a Mirek Paleček. Kon-

cert se koná  27. února od 18.00 opět
v restauraci U Janů v Karlštejně. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Na Festu účinkují
VosaNaVostro i Klika
GOP Festu, neboli Hudebně drama-
tického festivalu Gymnázia Oty Pavla
v Radotíně se můžete zúčastnit ve čt-
vrtek 28. ledna v černošickém Clubu
Kino.
Na festivalu se představí hudební tě-
lesa, jejichž členové jsou, nebo byli
studenty gymnaziálního ústavu v Ra-
dotíně. Pod vedením sbormistryně
Michaely Šreinové vystoupí smíšený
pěvecký sbor Columbella, který vás
zaručeně pobaví. VosaNaVostro je
rocková kapela z Vraného nad Vlta-
vou, v jejímž repertoáru je možné na-
lézt energické fláky, stejně jako mela-
ncholické »voplodňováky«. Klika - to
jsou zase hezcí hoši od bobří řeky Be-
rounky, na jejímž horním toku je je-
jich domácí půda.

Michal STREJČEK, Černošice

Muzeum: Výstava,
přednáška i beseda
Beroun - Vernisáž výstavy, před-
nášku i besedu si na konec ledna
naplánovalo berounské Muzeum
Českého krasu.
Průkopníci podnikání na Berounsku
aneb Nahlédnutí do podnikatelského
světa 19. a 1. poloviny 20. století. Tak
se jmenuje výstava, jejíž vernisáž se
v Jenštejnském domě koná 20. ledna
od 17.00 hodin. 
„Výstava představuje nejvýznamněj-
ší podnikatele a podnikatelské rodi-
ny, které se hospodářskými, veřejný-
mi i kulturními aktivitami zapsali do
tváře berounského regionu,“ uvedl
David Palivec z muzea s tím, že vý-
stava potrvá do 6. června.
Na úterý  26. 1. od 18.00 připravilo
Muzeum Českého krasu přednášku
První zemědělci na Berounsku a Ho-
řovicku. Posluchači se dozvědí o roz-
šíření zemědělství do střední Evropy
i do berounského regionu. Den nato -
27. 1. - se od 18.00 uskuteční beseda
se spisovatelem Otomarem Dvořá-
kem a místostarostou Berouna Tom-
ášem Havlem o budování cyklostezek
na Berounsku. (mif)

COUNTRY I BLUEGRASS. Muzika spřátelených žánrů - country i bluegrass
- zněla na Novoročním koncertu v Karlštejně.            Foto Jitka ŠVECOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
23. 1. 18.00 2BOBULE
30. 1. 18.00 VÁNOČNÍ KOLEDA

KINO ŘEVNICE
Kino Řevnice v lednu nehraje - zimní
prázdniny.

KINO MÍR BEROUN
18. 1. - 19. 1. 18.30 (Út 17.30) SAMEC
19. 1. 20.00 LOUISE-MICHEL
20. 1. 13.45 G-FORCE
20. 1. - 21. 1. 18.30 HERKULES 3D
22. 1., 24. 1., 25. 1. 18.30 LOVE AND
DANCE
23. 1. 10.00 TRILOBIT
26. 1. - 28. 1. 17.30 (Čt 18.30) TWILIGHT
SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
26. 1. 20.15 ANTIKRIST
28. 1. 15.30 ZAKLETÝ V ČASE
29. 1. - 31. 1. 17.30 (Ne 17.30 a 20.00)
2BOBULE
30. 1. - 31. 1. 15.30 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE
30. 1. 20.00 ART GULÁŠEK

CLUB KINO ČERNOŠICE
19. 1. 20.00 ZEMSKÝ RÁJ TO NA
POHLED
24. 1. 16.00 HELP - THE BEATLES
26. 1. 20.00 PROKLETÝ OSTROV
2. 2. 20.00 2012

KINO RADOTÍN
22. 1. 17.00 a 19.30 PANIKA V MĚS-
TEČKU
23. 1. 17.00 a 19.30 V HLAVNÍ ROLI JÁ
24. 1. 15.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ
VŠECHNO VIDĚLA
24. 1. 17.00 a 19.30 NA SEVER 
29. 1. 18.00 NA VÝCHOD OD RÁJE (FK)
30. 1.  a 31. 1. 17.00 a 19.30 2BOBULE
31. 1. 15.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A
KOČIČCE Třehusk v plzeňském »rádiu« při nahrávání své čtvrté desky.      Foto ARCHIV

Třehusk nahrál v Plzni svou čtvrtou desku
Plzeň – Počtvrté se vydala do plzeňského studia Českého rozhlasu pobe-
rounská kapela Třehusk, aby zde natočila další, v pořadí už čtvrté cédéč-
ko převážně staropražských kupletů. 
Třehusk systematicky »mapuje« kraj, kde je doma. Po deskách nazvaných po-
dle titulních písní Na tý stráni nad Třebání, Ten letovskej most a Svinařskej
zámek se nyní »vlastního« CD dočkají i Všeradice. Tam kapela loni hrála ně-
kolikrát a zahraje i nyní, v sobotu 23. ledna, na slavnostním křtu poštovní
známky vydané na počest místní rodačky M. D. Rettigové.
Čtvrtá deska Třehusku se tedy bude jmenovat Všeradice, Všeradice podle
titulní písně z dílny kapelníka Miloslava Frýdla. Na desce si poprvé zazpívá i
jeho tříapůlletý potomek Mildík. Zato starosta vísky pod Brdy Bohumil Stibal
si nakonec netroufl titulní skladbu s muzikanty nazpívat - určitě si ji ale s chutí
vystřihne na křtu desky. Jeho přesný termín zatím ještě není znám, zato se ví,
že bude spojen s oslavou čtvrtstoletí existence kapely. Na čtvrtém cédéčku
posluchači najdou kromě novinek jako je Cvočkař Danda, Po zbraslavský sil-
nici, Ajroplán či Kanonýr Jabůrek i osvědčené »fláky« z předchozích desek.
Chybět nebude znělka Třehusku Ku Praze uhání vlak, Holka neznámá či
Lidičky já mám rád pivo...
Do rozhlasového studia byla poberounská kapela pozvána i při svém účinko-
vání na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 16. ledna v Brně. Po krátkém
povídání tu živě, přímo do éteru zahrála svoji autorskou novinku, skladbu
Ajroplán. Pavla ŠVÉDOVÁ

Tipy NN
* Bluesgrassová kapela Cop zahra-
je 22.1. od 19.30 v pivovaru Be-
rounský medvěd v Berouně. (mk)
* Kapely Votchi a Nohama nad zemí
zahrají 22. 1. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. Michal STREJČEK
* Taneční párty s DJ Bundou a DJ
Vóďou se koná 23. 1. od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino. (mis)
* Seminář o romantismu ve výtvar-
ném umění a hudbě se uskuteční  25.
1. od  16.00  v koncertním sále ZUŠ
Černošice. Jana VAVŘÍNKOVÁ
* Autorského čtení brněnské spiso-
vatelky Simony Monyové se můžete
zúčastnit 26. 1. od 18.00 v Městském
kulturním středisku v Mníšku pod
Brdy. (doz)
* Besedu o astrologii s astrologem
Vítem Kuntošem připravil na 27. 1.
od 19.00 Modrý domeček Řevnice.
Vstupné 60 Kč.     Šárka HAŠKOVÁ
* Maškarní tancovačku s kapelou
Caktus Show Band můžete absolvo-
vat 29. 1. od 20.30 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 100 Kč, v masce
zdarma. Michal STREJČEK
* Koncert mokropeské kapely False
Hope spojený s křtem jejího prvního
demo CD se uskuteční 30. 1. od 19.30
v černošickém Clubu Kino.         (mis)
* Pohádky K. J. Erbena v podání
Divadélka Hračka budou k vidění 31.
1. od 16.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 70 Kč.    Pavel BLAŽENÍN
* Tvořivá dílna pro senirory se
koná v letovském Sále U Kafků 1. 2.
od 15.00.   (mif)
* Výstava kreseb a fotografií žáka
ZUŠ Řevnice R. Seidla Všechno je
možné je v kavárně Modrého domeč-
ku Řevnice k vidění do 5. 3. (šah)
* Druhý ročník prodejní výstavy V
zúženém prostoru, na níž můžete zh-
lédnout i zakoupit obrazy význam-
ných výtvarníků ze salónů věnova-
ných Kontu Bariéry, se koná do 8. 3.
v galerii Modrého domečku Řevnice.
Výtěžek z prodeje podpoří handica-
pované studenty.    (šah)
* Pohádku Perníková chaloupka se-
hraje 3. 2. od 17.00 v sále České po-
jišťovny Beroun Divadlo Duha. Vs-
tupné 50 Kč.         Miloš KEBRDLE



Na půdě muzea se usídlili praještěři
JAK SE VŠERADICKÉMU ZASTUPITELSTVU DAŘILO PLNIT ÚKOLY, KTERÉ SI DALO? - 2)

Obecní úřad se po rekonstrukci stal
pěknou dominantou obce. Náklady
na tuto akci, včetně oprav přilehlých
kolen, dosáhly částky 7.240.000 Kč,
z čehož 5.230.000 Kč nám bylo pos-
kytnuto formou dotace ze Státního
zemědělského fondu. Bohužel nám
stát ještě dluží skoro 500.000 Kč.
Na Regionální radě máme podanou
žádost o dotaci na vybudování inter-
aktivní expozice doby bronzové. V
současné době je v půdních prosto-
rách expozice prehistorických zvířat.
Další oblastí, na které jsme v průbě-
hu roku pracovali, je životní prostře-
dí. V prvé řadě se jedná o lesy. Na
rozdíl od předloňského roku nebylo
nutno vytěžit takové množství dřevní
hmoty, jaké jsme předpokládali. Sa-
mozřejmě je to jen dobře. Pravidelně
vysazujeme nové porosty, za což
bych chtěl poděkovat lesnímu hospo-
dáři p. Kocourovi. 
O údržbu zeleně v obci se v létě dob-
ře stará p. Lamač. Bohužel se nám
nepodařilo dokončit terénní úpravy a
výstavbu zeleně v prostoru horní ná-
vsi. Tento úkol přechází do roku
2010. Na projekt výsadby zeleně ko-
lem obce jsme získali dotaci ze
SFŽP. Práce začnou na jaře. Jiná vý-

sadba zeleně není na příští rok pláno-
vána, budeme se pouze snažit dokon-
čit rozpracované zpevnění polních
cest v aleji od křížku k bytovkám.
Ve spolupráci s Českým svazem zah-
rádkářů chceme opakovat soutěž o
nejhezčí zahrádku, které se loni zú-
častnilo deset přihlášených. 
V rámci likvidace komunálního od-
padu jsme dokončili osazování pří-
střešků na sběr plastů a zajistily čtyři
sběrné kontejnery. Nyní máme v obci
3 sběrná místa, která jsou vybavena
kontejnery na sběr papíru, bílého i
zeleného skla a samozřejmě plastů.
Problémem, který nás trápí, je pří-
stup lidí k zacházení s odpadem. Ne-
ustále nacházíme v kontejnerech jiný
materiál, než na jaký jsou určeny, v
plastech najdete starý radiátor, pleny,
kus železa... To, co dokázali občané
navézt na náves při sběru nebezpeč-

ného odpadu, je přímo neuvěřitelné.
Zarážející je skutečnost, že nikdo ne-
upozornil na návoz z cizích obcí.
Obecní pokladna je díky tomu chud-
ší o 54.000 Kč. 
Od hřbitova odstraníme koš na bílé
sklo, neboť tento se plní vším, jenom
ne bílým sklem.
U vyvážení fekálií jsme byli během
roku nuceni zvýšit cenu za jednotku,
a to z důvodu změny způsobu jejich
likvidace. Přesto, že obec vývozy do-
tuje a obecní pokladnu stály 180.000,
pokleslo množství vyvážených jímek
až na 1/3 předloňského množství.
Nastal problém s místem řidiče fekál-
ního vozidla po p. Harnochovi, který
ukončil činnost. Dnes již je místo ob-
sazeno a věřím, že p. Novák udělá
maximum, aby uspokojil zájemce o
vývozy. Na likvidaci fekálií se opět
zaměříme. Bohumil STIBAL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2010 (40)

Nový rok nás přivítal pěknou
sněhovou nadílkou…!
Vážení občané, ještě jednou vám všem do nového ro-
ku přeji mnoho zdraví a úspěchů v pracovním i osob-
ním životě. Letošní rok nás hned v počátku přivítal
pěkným přívalem sněhu. Je škoda, že podobná nadíl-
ka nebyla dopřána dětem během vánočních prázd-
nin. Věřím, že sníh vydrží a děti si užijí po dlouhých
letech pořádných zimních radovánek, stejně jako my
za svého mládí.
Jak jsem již upozorňoval na konci uplynulého roku, i
letos se chceme věnovat kultuře, proto si vás dovolu-
ji pozvat na následující akce:
- Křest poštovní známky vydané ke 225. výročí naro-
zení M. D. Rettigové se uskuteční 23. 1. od 13.00 v
muzeu ve Všeradicích 
- Masopustní veselí 13. 2. od 13.00 hodin
- Dětský karneval 20. 2. od 14.00 v hostinci Na růžku
Musím poděkovat členům hasičské jednotky, kteří
období před koncem loňského roku strávili poctivou
prací na zásahovém vozidle, které po doplnění ještě
několika drobných částí příslušenství bude plně při-
pravené k zásahu i ochraně jednotky.  Všichni členo-
vé se účastní školení na HZS v Berouně a v měsíci
lednu se ještě zúčastní kurzů první pomoci, které
jsme zajistili.    Bohumil STIBAL, starosta Všeradic SKONČILI V EUROPAJZLU. Tři

králové chodili i na Vižině. Zpívali
My Tři králové jdeme k vám, štěstí,
zdraví, vinšujem vám. Měli s sebou
doprovod, který hrál na flétnu. Ces-
tou popsali dveře a ploty a domů si
přinesli košík plný dobrot i korunky,
které záhy utratili v Europajzlu.

Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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Osovským Tři krále
obstarali školáci
Ve středu 6. ledna si žáci 3. třídy
osovské školy připomněli svátek Tří
králů. V tajenkách a šifrách vyluštili
jejich jména, naučili se písničku My
Tři králové jdeme k vám, zhlédli po-
hádku o tom, jak děti dříve se svěce-
nou křídou chodily po vesnici a dos-
távaly za odměnu sladkosti. Nakonec
si na Tři krále zahráli i oni. Vyrobili 
královské koruny a  pláště z prostě-
radla. Navštívili ostatní třídy, zazpí-
vali  a psali na tabuli křídou nápis
K+M+B 2010. Ve školce  a na obec-
ním úřadě dostali dokonce i sladkou
odměnu. Jana FIALOVÁ, Vižina

Zprávy z Osova
* Tříkrálovou sbírku v Osově zor-
ganizovala Marie Rejsková na 10. 1.
Tři králové, resp. tři královny v podá-
ní T. Bolinové, S. Hošťálkové a K.
Rejskové prošly Osovem i Osovcem
a vybraly 5 500 korun.                (JoK)
* Osovský masopust startuje 30. 1.
od 14.00 před restaurací U hřiště. Po
vystoupení souboru Muzikantík a
frašce vyrazí průvod maškar i maška-
ráků na pochod obcí.                 (JoK)
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Koncertem skupiny Ludus Musicus
a požehnáním koledníkům zahájila
3. ledna Farní charita Řevnice na

zámku v Dobřichovicích Tříkrálo-
vou sbírku. Jako partnery letošního
ročníku si zvolila děti z Dětského
domova Lety. 
Devět dětí, které z rozhodnutí soudu
dlouhodobě žijí mimo rodinu, se tak
v týdnu od 3. do 10. ledna proměni-
lo v některého z trojice východních
mudrců a vyrazilo na koledu. Neby-
ly na to ale samy - doprovázely je
starší »králové«, dobrovolníci řev-

nické farnosti, která vedle Řevnic
zahrnuje i Všenory, Mokropsy, Dob-
řichovice, Řevnice, Karlštejn, Moři-
nu, Osov a Všeradice. Ti také měli
na starosti zapečetěnou pokladničku
na vybrané peníze.
„Zapojení dětí z dětského domova
dodalo Tříkrálové sbírce v údolí řeky
Berounky zvláštní kouzlo. Pro děti
to byla jedinečná zkušenost, že i ony
mohou pomoci druhým,“ uvedla Eva

Vaculíková z řevnické charity. „Z
výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří-
me spoluobčany, kteří pečují o posti-
žené nebo nemohoucí rodinné pří-
slušníky.“
Sbírku pořádají oblastní charity po
celé České republice již podesáté a
rok od roku je úspěšnější. Její výtě-
žek putuje na dobročinné účely, zej-
ména sociálně potřebným občanům.

Blanka STROUHALOVÁ, Lety

Malí »králové« vybírali do kasičky
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, JEŽ POMŮŽE SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM, SE ZÚČASTNILI CAPARTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA LETY

Koledíky podaroval
ministerský předseda 
V pražské arcidiecézi skončila Tří-
králová sbírka 2010. Otevírání pok-
ladniček a počítání peněz bude hoto-
vé do konce ledna. 
Tříkrálová sbírka se konala ve 120
farnostech pražské arcidiecéze.  Cel-
kový počet kasiček byl 1.300. Do
Prahy i letos přijela pomáhat skupi-
na dobrovolníků z Polska. Šedesát tři 
polských koledníků bylo nejen zpest-
řením koledování (zpívání polských
koled na ulicích i po domácnostech
bylo přijímáno s velkým ohlasem),
ale bude mít jistě i dopad na zvýšení
finančního výtěžku sbírky. 
Koledovalo se na všech možných
místech: na ulicích a náměstích, po
domácnostech, na obecních úřa-
dech, zahraničních ambasádách, ale
i na Úřadě vlády ČR či na Arcibis-
kupství pražském.
Česká vláda si při prvním letošním
zasedání 10. ledna vyslechla od mu-
drců Kašpara, Melichara a Baltaza-
ra v doprovodu trubače na lesní roh
radostnou zvěst o narození Božího
syna. Prosbě o příspěvek spolu s pří-
tomnými ministry ochotně vyhověl i
předseda vlády Jan Fischer.

Aleš PIŠTORA, tiskový mluvčí,
arcibiskupství pražské

Je křesťanství nudné a zbytečné? Možná už jste si
tuto nebo jinou podobnou otázku také někdy polo-
žili. Možná jste se někdy zabývali hledáním smys-
lu lidského života, pravdy a podobnými otázkami.
Každý člověk hledá odpovědi na duchovní otázky,
přestože stále více žijeme v materiálně smýšlející
společnosti.
Otázka Je křesťanství nudné a zbytečné? je záro-
veň název prvního tématu kurzu Alfa, který pořá-
dá na místní faře římskokatolická farnost Řevnice.
Alfa je jedenáctitýdenní cyklus setkání s promlu-
vami a prostorem pro debatu nad základy křesťan-
ství. Nejedná se o teologické vyučování, ale o
neformální setkávání s možností diskuse v malých
skupinkách. Proč Alfa?
A bsolutně pro každého, kdo se chce dozvědět víc
o křesťanství.

L imonáda aj. Občerstvení. Společné jídlo dává
lidem příležitost se spřátelit.
F ůra legrace. Základy křesťanské víry je možné
poznávat uvolněně a s humorem.
A tmosféra přátelství, kde se každý může zeptat,
na co chce, a projevit svůj názor.
Kurz je veden týmem spolupracovníků, je zdarma,
dle vlastního uvážení můžete přispět na občerstve-
ní. Absolvováním kurzu se k ničemu nezavazujete!
Kurzy Alfa vznikly kolem roku 1990 v anglikán-
ské církvi v Londýně. Jejich zakladatelem je ang-
likánský duchovní Nicky Gumbel, který napsal ně-
kolik úspěšných knih o křesťanské víře. Kurzy mě-
ly úspěch, přinesly povzbuzení mnoha lidem a po-
stupně se rozšířily do všech křesťanských církví po
celém světě. 
Kurz v řevnické farnosti se bude konat od 9. 2. do

20. 4. každé úterý od 9.30 do 12.00. Jeho součástí
bude i společný půlden s obědem. Přihlásit se mů-
že každý, kdo se chce více dozvědět o křesťanství
a najít nové přátele. Je také možné přihlásit se
pouze na úvodní dopoledne. Kontaktní osobou je
Jitka Folejtarová, která vám také poskytne potřeb-
né informace - tel.: 774 625 502, 257 711 388.

Robert HANAČÍK, Řevnice

Řevnická farnost pořádá kurzy o křesťanství
ORGANIZÁTOŘI: V PŘÁTELSKÉ ATMOSFÉŘE A NAD SPOLEČNÝM JÍDLEM PROŽIJE ABSOLUTNĚ KAŽDÝ FŮRU LEGRACE

V Dobřichovicích funguje od září loňského roku
občanské sdružení Rodinné centrum Fabiánek.
Nabízí program nejen pro děti předškolního věku,
jejich rodiče i pro celé rodiny.
Ačkoliv jméno Fabiánek nenajdete v kalendáři,
slaví svátek 20. ledna, a my jsme se rozhodli osla-
vit jej ve velkém stylu. V sobotu 23. 1. se bude od
15 do 17.00 ve Fürstově sále konat Fabiánkův
kloboukový ples. Každý, kdo přijde v zajímavém,
originálním a nejlépe doma vytvořeném klobou-
ku, dostane malý dárek a bude se moci zúčastnit
soutěže o nejoriginálnější klobouk. Dále je na
programu tanec, hry a soutěže, tombola i profesi-
onální předtančení. 
Důkazem toho, že RC Fabiánek připravuje pro-
gram pro celé rodiny, je nový kurz s názvem S Fa-
biánkem na síti aneb Internet pro dříve narozené.
Bude se konat každé úterý od 9. února od 17 do
18.00 v budově ZŠ (u mostu). Účastníci se naučí

základní ovládání počítače, posílat emaily, vyhle-
dávat nejrůznější informace na Internetu a sezná-
mí se i s možností telefonování přes počítač. 
A na co se mohou těšit děti? Ve čtvrtek 18. února
od 9.30 si mohou s rodiči přijít do herny vyrobit
vlastní krmítko pro ptáky. Vyrábět budeme z růz-
ných přírodních materiálů, které zajistíme.
Samozřejmě pokračují i pravidelné kroužky – v
pondělí od 10 hodin Hrátky s batolátky a ve čtvr-
tek od 9 hodin Kdo si hraje, nezlobí. V pátečním
kurzu angličtiny pro pokročilé s možností hlídání
dětí jsou pro tento semestr ještě tři  volná místa.
Po úspěchu listopadové podzimní burzy dětských
věcí jsme připravili i jarní kolo. Burza se uskuteč-
ní v sobotu 6. března v Sále Dr. Fürsta od 9 do 12
hodin. Podrobnosti k organizaci burzy i ke všem
ostatním akcím najdete na webových stránkách
www.rcfabianek.estranky.cz.
Libuše STUPAVSKÁ, Fabiánek, Dobřichovice

KOLEDNÍCI. Caparti z dětského domova Lety při Tříkrálové sbírce. Foto Blanka STROUHALOVÁ

Fabiánek chystá Kloboukový ples
DŘÍVE NAROZENÍ SE MOHOU NAUČIT PRACOVAT S INTERNETEM

Jak vzdorovat chřipce?
Pomocí zelí, jablek, ořechů
Je zima, období chřipek a viróz. Jak se jim nejlé-
pe bránit? Máme na výběr umělé vitamíny, nebo
to můžeme zkusit pomocí zdravé stravy, udržová-
ním životosprávy a dodat vitamíny tělu přiroze-
nou cestou. Tak podpoříme imunitu dlouhodobě,
nejen na zimní období, ale i po celý rok. 
Můžeme začít přírodními prostředky na posílení
imunity. Například Třapatka nachová působí pro-
ti bakteriím a virům, je vhodná pro preventivní
používání, nebo v průběhu onemocnění a rekon-
valescencí. Rakytník řešetlákový zase je bohatým
zdrojem vitamínu C, Propolis jako včelí produkt
obsahuje mnoho vitamínů a minerálů, působí an-
tibakteriálně, antivirově a protizánětlivě. 
Dále doplňujeme vitamíny a minerály potravou,
nejlépe tou, která je nám přirozená. Tropické
ovoce je sice plné vitamínu, ale nevhodné pro
zimní období, protože z hlediska tradiční čínské
medicíny nás energeticky ochlazuje. Pro naše tě-
lo bude přirozenější, pokud mu vitamíny dodáme
prostřednictvím potravy, která roste v našem ze-
měpisném pásu (například zelí, kořenová zeleni-
na, jablka, ořechy…) Je zdravější, pokud jíme
menší množství živočišných tuků, přestože v zimě
jsou pro nás i tyto tuky potřebné. Je dobré neza-
pomenout na fyzickou aktivitu, otužování, pro-
cházky… Nezapomeňte, že i stres je velkou zátěží
pro náš organismus.

Karolína BENEŠOVÁ, shiatsu terapeut, Lety



Strana 7, ZPRÁVY Naše noviny 1/10

Radnice si stěžují: Jsme bez peněz!
ŘEVNICE ZASTAVILY PODPORU SPOLKŮM, LETY A DOBŘICHOVICE OMEZUJÍ ČI RUŠÍ INVESTICE

Poberouní – Výrazně nižší rozpo-
čty než loni schvalují pro dok 2010
nebo je už mají schválené obce v
dolním Poberouní.
O sedmnáct procent méně na příj-
mech mají například Řevnice. Kde
se bude radnice nejvíce uskromňo-
vat, nelze podle starosty Miroslava
Cvancigera přesně říci. 
„Rozpočet jsme schvalovali už loni,
asi patnáct procent jsme museli ubrat
všude,“ řekl Cvanciger. Město napří-
klad zcela zastavilo podporu spol-
kům. „Nemáme jim z čeho dát,“ sdě-
lil starosta. Ani nové investiční akce
nejspíš město nebude rozjíždět. „Bu-
de pokračovat výstavba kanalizace a
dokončíme opravu Nerudovy ulice,“
dodal Cvanciger.
Podobně jsou na tom Dobřichovice,
které teprve budou rozpočet schvalo-
vat. „Propad v příjmech je veliký, asi
třicet procent,“ uvedl dobřichovický
starosta Michael Pánek s tím, že na-
místo loňských třiceti budou muset

vyjít asi s dvaceti miliony korun.
„Nikdo nám ale žádné povinnosti
neubere. Školy, školky, osvětlení a

nově i chodníky. O to vše se musíme
postarat sami. A navíc sehnat peníze
na přístavby školy i školky,“ stěžuje

si Pánek, který dlouhodobě přístup
státu kritizuje. Podle něj obvykle v
rozpočtu zbývá kolem šesti milionů
korun na investice. „Letos, když
všechny povinnosti uhradíme, nic
nezbude. Naopak nám ještě čtyři mi-
liony chybí,“ uvedl Pánek, který pro-
to s žádnou investiční akcí nepočítá.
Konala by se pouze tehdy, kdyby se
obci podařilo získat dotace. Pak ale
vyvstává problém spolufinancování.
Jeho podíl by totiž musel být co nej-
nižší. „Úvěr není systémové řešení,
navíc v dnešní době ho banky nerady
dávají,“ dodal Pánek. 
Svinaře schválily rozpočet loni v
prosinci. Letos chtějí dokončit vodo-
vod. Z loňska mají rozpočet na letoš-
ní rok i v Letech. „Příjmy jsou pod-
statně nižší. Už takhle bude problém
udržet chod obce,“ řekl starosta Jiří
Hudeček. Větší investice proto ne-
chystají, v plánu mají pouze splácení
dluhů. „Obáváme se toho, že každý
kvartál budeme muset dělat úpravy
rozpočtu,“ dodal.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Dle paragrafu…
ZLODĚJ V OBCHODĚ. Neznámý
lupič se předminulou neděli v době
od 18.30 do 5.30 vloupal do prodejny
v Litni na náměstí. Odcizil alkohol i
cukrovinky a majitelce způsobil ško-
du 17 tisíc korun. (pš)
BOURAL U HASIČŮ. Přímo před
hasičskou zbrojnicí v Řevnicích ha-
varoval Opel Corsa na Nový rok rá-
no. Vůz jedoucí z centra přejel přes
pruh opačného směru i chodník, po-
razil branku a 5 metrů plotu. Hasiči
našli auto opuštěné a bez klíčů. Pro-
šli park v okolí, zda řidič není v šoku
a zraněný, ale nenašli ho. Přední část
opelu je zničená, škoda vznikla i na
vrátkách a oplocení. (vš)

Z našeho kraje
* Zasedání zastupitelstva města
Dobřichovice se koná 26. 1. od 19.00
v sále Dr. Fürsta. Hlavními body jed-
nání jsou hospodaření za rok 2009 a
návrh rozpočtu na rok 2010.          (pš)
* Po několika týdnech tmy budou už
brzy svítit světla na letovském mostě.
„Opraveny byly minulý týden. Po de-
seti letech fungování jsme je nechali
vyměnit,“ uvedl starosta Jiří Hude-
ček. Namísto šestnácti jich ale bude
jen osm. „Původní osvětlení bylo sice
hezké, ale ne moc praktické. Nové
vydrží mnohem víc,,“ dodal.         (pš)
* Zprávy z letovského webu můžete
získávat na mail. Nyní je možné se na
letovském webu www.obec-lety.cz
zaregistrovat svým e-mailem k ode-
bírání novinek. V případě úspěšné re-
gistrace obdržíte e-mail o provedené
operaci. Při vkládání novinek na web
o tom budete informováni zprávou na
vámi zadaný e-mail. (pš)
* U požáru sazí v komíně zasahova-
li řevničtí hasiči 29. 12. v Dobřicho-
vicích. Vybrali hořící dřevo z kotle,
srazili hořící saze štěrkem a vyčistili
komín. Majiteli pak nařídili dvanácti-
hodinový dohled nad komínem a za-
kázali jeho používání až do provede-
ní zkoušky. Žádná škoda nevznikla,
mladá rodina s dítětem má dům vy-
bavený náhradním systémem vytápě-
ní, takže zůstal i v prosincových mra-
zech obyvatelný. (vš)

Poberouní – Prvňáčkové z dolního Poberouní
se chystají k zápisům. Jejich maratón odstarto-
vali uplynulý pátek v Litni. 
„Byl to první možný termín pro zápis,“ řekla zás-
tupkyně ředitelky liteňské školy Ema Malá. Kolik
nakonec v Litni v září otevřou prvních tříd, ale ne-
ní ani po zápise, který měl formu pohádkové ces-
ty, jasné. „Podle toho, jaké počty předškoláků
nám dodaly obce, by to vypadalo na dvě třídy. Ale
hodně rodičů z okolí vozí děti třeba do Řevnic.
Takže jasno budeme mít až po 15. 2,“ uvedla Ma-
lá. Podle ní liteňskou školu navštěvují nejen míst-
ní děti, ale dojíždějí sem i školáci z Vinařic, Svi-
nař, Karlštejna, Hatí, Skuhrova. „Ale máme tu i
děti z větších dálek,“ dodala Malá.
Tento týden, přesně 20. ledna, se přijdou zapsat

budoucí prvňáčkové v Řevnicích. „Řevnických
dětí, které by měly přijít k zápisu, je 43. Běžně
chodí ještě asi deset dětí z okolních obcí,“ sdělila
řevnická ředitelka Štěpánka Rajchlová. Otevřou tu
proto dvě první třídy. Místní děti ale budou mít
přednost. „Vzhledem ke kapacitě školy musíme
upřednostňovat řevnické děti, pak přijdou na řadu
děti z okolí. Až v květnu se dozvíme, zda se dosta-
ly i nějaké děti z 5. či 7. ročníků na gymnázia - tím
se uvolní další místa pro prvňáčky,“ uvedla Rajch-
lová. Letos tu také budou mít premiéru prvňáčci,
kteří nastoupí z takzvaného nultého ročníku. Ten
se podle Rajchlové sice osvědčil, ale jeho budouc-
nost je nejistá. „Rozhodnutí, zda bude i příští rok,
padne až v květnu 2010,“ dodala Rajchlová.
Shodně 22. 1. se konají zápisy v Srbsku a Všeno-

rech, 25. 1. jsou na řadě Černošice a Dobřichovi-
ce. Tam se zápis uskuteční od 14 do 18.00 v budo-
vě prvního stupně. Náhradní zápis se koná 9. 2. od
12 do 14.00, ale je nutné jej domluvit s učitelkou
Seidlerovou. Až na únor si zápis nechala zadno-
třebaňská málotřídka. Pavla ŠVÉDOVÁ

Kdy a kde se konají zápisy do prvních tříd
Řevnice: 20. 1. od 14 do 18 hodin 
Srbsko: 22. 1. od 13 do 15 hodin
Všenory: 22. 1. od 14 do 18 hodin
Černošice: 25. 1. od 14 do 18 hodin 
Dobřichovice: 25. 1. od 14 do 18 hodin
Mořina: 27. 1. odpoledne
Karlštejn: 28. 1. od 15 až 18 hodin
Zadní Třebaň: 10. 2. od 12 hodin 

Budoucí prvňáčkové vyrazí k zápisu do školy
V LITNI UŽ SE CAPARTI ZAPSALI, ŘEVNICKÉ, DOBŘICHOVICKÉ, TŘEBAŇSKÉ A DALŠÍ DĚTI TO TEPRVE ČEKÁ

DĚTI NAD KRONIKOU. Jak vypadá kronika Zadní Třebaně, zjistily minulý
pátek děti ve zdejší škole na vlastní oči. „Co to vlastně je ta kronika?“ za-
zněla první otázka. Další dotazy na sebe nenechaly dlouho čekat. Děti se do-
zvěděly, že by kroniku měla mít každá obec, co všechno by tam mělo být a co
tam naopak nepatří. „A najdeme tam, že jsme se narodili?“ vyzvídali školáci.
Některé děti se v kronice opravdu našly, ovšem třeba ty ze sousední obce nebo
přistěhovalé měly smůlu. „Takže se asi musím podívat do naší kroniky. Ani ne-
vím, jestli ji máme,“ povzdechla si Kačka Snopková z Hlásné Třebaně. Děti
kronika zajímala. Dívky se dívaly, co se dělo v roce 2008 v jejich škole, kluci
hledali fotbal. A všichni měli radost, když tam našli něco zajímavého nebo to,
co sami zažili. Na všechny otázky dostali odpověď, jediné, co paní kronikářka
nevěděla, je původ slova kronika. Takže: Slovo kronika pochází z řeckého slo-
va chronos (čas), chronika (dějepisné knihy). Znamená to tedy zapisování
uplynulých událostí do knihy. Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Hatě – Čepuje se pivo, limonáda a
v Hatích u farmáře Vladimíra
Linharta už i mléko. 
Třiatřicetiletý zemědělec Vladimír
Linhart, který chová 120 krav, se
rozhodl pro radikální změnu: Jako
jeden z prvních na Berounsku i ve
Středočeském kraji si pořídil speci-
ální automat a v dřevěné budce na
parkovišti u farmy od prosince če-
puje mléko. „Lidé se mě pořád ptali,
zda ho pořídím. Že by o naše mléko
měli zájem,“ uvedl Linhart. Rozhod-

nutí ale nebylo jednoduché. Pořizo-
vací cena automatu je přes čtvrt mili-
onu korun. Navíc bylo nutné obsta-
rat povolení od hygieniků a veteri-
nární správy. Jenže fakt, že výkupní
ceny mléka jsou dlouhodobě velice
nízké, ho nakonec přesvědčil a stroj
pořídil. „Je to risk. Buď se to zaplatí
a nebo ne,“ přiznal Linhart. 
Teď sem k němu chodí pro mléko
nejen místní, ale jezdí i lidé z okolí.
„Mléko tu je moc dobré,“ pochvalu-
je si Josef Marhoul. „Dcera si ho vo-

zí až na Příbramsko,“ řekl. Mléko si
mohou natočit čtyřiadvacet hodin
denně. Do automatu se ho vejde sto
litrů, denně sem nalévá Linhart čers-
tvé. Garance trvanlivosti je dva dny.
Za litr lidé zaplatí 15 korun. Stačí si
s sebou vzít jen drobné mince, pro-
tože automat nevrací. 
A ještě o jedné věci Linhart uvažuje:
„Když se tu někdo zastaví jen ná-
hodně, nemá do čeho mléko natočit.
Chtěl bych proto ještě pořídit auto-
mat na lahve.“       Pavla ŠVÉDOVÁ

Čerstvé mléko? V Hatích teče z automatu
MÍSTNÍ FARMÁŘ JAKO JEDEN Z MÁLA V KRAJI INVESTOVAL DO SPECIÁLNÍHO PŘÍSTROJE
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Každý konec roku je v liteňské  škole
spojen s vánoční akademií. Nejinak
tomu bylo loni. Postupně  se předsta-
vili žáci všech tříd, školní družina a
jednotlivci se svými programy. Za-
zněly vánoční písně a koledy, básnič-
ky, potěšila a pobavila nás taneční
(ba dokonce i jedno baletní ) vystou-
pení. Děti z hudebních oborů, které u
nás vyučují  M. Dvořáková, P. Krut-
ský a S. Krutská , zahrály na flétny a
kytary, zazpívaly koledy.
Výkony některých účinkujících byly
takřka na profesionální úrovni. Anež-
ka Krutská ze 2. třídy zvládla s ús-
měvem  sólová vystoupení se svou
třídou i se sborem »angličtinářů«.
Kdo viděl, dobře si to zapamatujte.
Možná o ní jednou uslyšíme a bude-
me nostalgicky vzpomínat, jak ten-
krát, když zpívala na akademii...
Všechny pobavil referent Kubrt v po-
dání Kuby Záloma z 8. třídy, který se
Stáníkem - Dominikem Dobročkou
prožíval muka všech zásobovačů z
dob reálného socialismu – nedostat-
kové zboží, v jejich případě gumičky.
Mladší diváci se smáli, některé starší
diváky téměř začaly bolet nohy, když
si vzpomněli, kolik času prostáli ve
frontě na cokoli...
Nelze vyjmenovat všechna vystoupe-
ní, ostatně celá akademie trvala bez-
mála tři hodiny, takže jen stručně.
Sedmáci s baletem okouzlili, skřítci z
první třídy dojali, začínající vědci z
páté třídy nás lehce dovzdělali v pří-
rodních vědách, deváťáci ve spole-
čenském oblečení překvapili a vede-
ní naší školy mile potěšilo velkory-

sým nadhledem při vlastním nedob-
rovolném účinkování na jevišti.  Kaž-
dý divák by si jistě vybral své favori-
ty, ale výborní byli všichni účinkují-
cí a zaslouženě sklidili velký potlesk.
Některé děti zkrátka nemají problém
vystoupit na veřejnosti, netrpí tré-
mou, prezentují se přirozeně a bez
rozpaků, jiné ale nejsou tak jisté,
stydí se, jsou uzavřené a trochu se i

bojí. Na jevišti je to taková zkouška
odvahy. Pro ně má účinkování i další
význam. Jde o trénink dovedností,
které většina z nás potřebuje v životě
ovládat. Často se dostaneme do situ-
ace, kdy musíme vystoupit a prezen-
tovat výsledky své práce. Pokud vy-
nechám ty s vrozeným hereckým ta-
lentem, je to pro většinu z nás v růz-
né míře stresující záležitost. Vystou-

pení na akademii je jednou z cest, jež
vede k sebedůvěře, pomáhá naučit se
nebát, pracovat pod tlakem a ve stre-
su. Potlesk publika je tou největší od-
měnou. Jsme rádi, že se vánoční aka-
demie naší školy stala tradičním
zastavením v předvánočním čase,
místem setkání rodičů, absolventů a
občanů Litně. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Balet všechny okouzlil, skřítci dojali…
V LITEŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE SE PŘED KONCEM ROKU KONALA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ AKADEMIE

Technika se všude nedostala

Ples začal pasováním lovců

Vážení spoluobčané, čtenáři
NN dovolte, abych  vám všem
popřál  úspěšný rok,  pevné zd-
raví, štěstí, spokojenost a mno-
ho osobních úspěchů. Nenadálá
situace mi nedovolila, abych
vám popřál ve štědrovečerním
projevu tak, jak se stalo zvykem.
S ohledem na přechod jiného
způsobu vedení účetnictví pro-
sím, aby poplatky za psy na rok
2010 byly hrazeny až v únoru.
Mimořádná sněhová nadílka je
problémem všech  obcí  a měst v
ČR. K zabezpečení schůdnosti
silnic a chodníků byli pracovní-

ci obecního úřadu povoláni na
směnu i v sobotu a neděli a ve
všední dny  pracovali i nad rá-
mec pracovní doby. Současně
byla požádána stavební firma o
možnost využití  jejich pracovní-
ka s bobcatem k odklízení sně-
hu. Shrabalo se  7,5 km  silnic i
chodníků a většina byla posypá-
na. Komunikace byly protahová-
ny  dle  priority  a  na ty okrajo-
vé  došlo později, čímž se stalo,
že sníh již přimrzl a nešel řádně
odklidit. Bohužel ani technika,
kterou máme k dispozici,  se ne-
dostala  úplně všude. Chtěl bych

poděkovat panu Moravcovi,
Procházkovi i Vostárkovi za je-
jich obětavost, stavební firmě za
půjčení stroje a občanům, kteří
pochopili situaci a bez ohledu
na zákon přiložili ruce k dílu.
Další předpověď počasí hovoří
o blížících se mrazech, které si-
tuaci ještě zkomplikují. 
Mějte prosím pochopení a věřte,
že uděláme maximum, abychom
i při této situaci posypali co nej-
více komunikací, i když již teď je
jasné, že se všude nedostaneme.

Lubomír SCHNEIDER,
starosta Zadní Třebaně

Myslivecký ples neboli Poslední leč uspořádali
řevničtí myslivci 9. ledna, tradičně v sále Lidové-
ho domu. Pozvali si hudební skupinu Karavel,
která hrála až do ranních hodin. Ani tentokrát my-
slivci nezapomněli na dávné zvyky a tradice. Vrá-
tili se do doby českých králů, kdy lovčí tvořili v
královské družině zvláštní, privilegovanou skupi-
nu. Když člen této skupiny slovil první kus dan-
ného druhu zvěře, byl pasován na jejího lovce.
Stát se např. lovcem černé zvěře znamenalo i kus
statečnosti a bylo obzvlášť ceněno, stalo-li se tak
za přítomnosti krále. Muž byl pak při hostině pa-
sován na lovce této zvěře. Dělo se tak třemi údery
loveckého tesáku do levého ramene, přičemž kaž-
dý úder něco znamenal. Lovci také ukládal povin-
nosti z členství v loveckém společenství. Pasova-
ný lovec je přijímal vkleče na jedno koleno. Tato
tradice se uchovala i mezi řevnickými myslivci.
Po nástupu vyzval předseda nejstaršího myslivce,
aby pasoval dva členy. Jednoho na lovce srnčí
zvěře, druhého zvěře daňčí. Pasování se odehráva-

lo v úvodu za zvuků fanfár na lesní roh. 
Počasí bylo tentokrát opravdu zimní. Leželo dva-
cet centimetrů sněhu a stále padal. Příznivce to
však neodradilo. Přišlo jich na sto padesát. Dámy
se zbavovaly teplých kozaček a s chutí vklouzly
do střevíčků. Připomínalo to slavné myslivecké
plesy popisované v Klostermannových románech,
kdy se myslivci se svými ženami brodili několik
hodin ke Kvildě, aby se zúčastnili tak ojedinělé a
nezapomenutelné události.
Hosty čekala tentokrát mimořádně bohatá tombo-
la. Obsahovala 401 hodnotných cen, v nichž pře-
važovala zvěřina. První cenou byl slovený divo-
čák. Po půlnoci se konala navíc dražba dalšího
mohutného divočáka, daniely a zajíce.
Úroveň byla opravdu plesová. Dlouhých toalet
vzhledem k počasí bylo málo, ale i tak, až snad na
jednu výjimku, odpovídaly mimořádnému a slav-
nostnímu rázu plesu. Díky hostům za účast a těm,
kteří to všechno připravili. Lovu zdar a nashleda-
nou za rok!                František ŠEDIVÝ, Řevnice

AKADEMIE. Jedno z vystoupení dětí na akademii liteňské základní školy. Foto Hana HAVELKOVÁ

HOLKY »U ZUBAŘE«. Na konci roku se skupina
hlásnotřebaňských žen, která si říká Holky v roz-
puku, rozhodla, že si prohlédne sváteční Prahu  a
navštíví nějaké výstavy. Novoměstská radnice nám
nabídla výstavu Minulost lékařství a léčitelství v
českých zemích od středověku do počátku 20. sto-
letí. Bylo zde k vidění spoustu lékařských technik,
nástrojů a přístrojů (např. zubní vrtačka), nebo
první rentgen vyrobený v Čechách v roce 1899.
Pak jsme prošli na Staroměstské náměstí, kde ne-
směl chybět svařák a opečená klobása. Navštívili
jsme výstavu Czech press foto v křížové chodbě
Staroměstské radnice a nakoukli také do Týnského
chrámu. Po dobré večeři a kafíčku  jsme plni doj-
mů a zážitků spěchali do naší krásné, zlaté Třeba-
ně.     Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Zadní Třebaň - Desítky účinkují-
cích už potvrdily účast na XXI. po-
berounském masopustu, který se
bude konat v sobotu 13. února v
Zadní Třebani.
Ohlásili se stánkaři z celé republiky,
zájem o mediální partnerství potvrdi-
lo Country rádio i Český rozhlas, do-
mluvena je zabíjačka, koňské spřeže-
ní Jany Červené, kejklíř Petr Theimer
i muzika do pochodu. Chystají se
maškary.
Přidáte se také?
Kdo z místních či přespolních přijde
na náves v převleku, má šanci vyhrát
obří dárkový koš, velký dort pro
změnu čeká na tu hospodyňku, která
pro masopustní průvod připraví ně-
kterou z tradičních dobrot. Koblížky,
vdolky, placky, uzené či cokoliv jiné-
ho. A hospodáři, nezapomeňte na
kořalu, tu mají medvěd s medvědá-
řem, policajt, Pronobus i ostatní také
moc rádi...
Program začne v 10.00 na návsi zabí-
jačkou a stylovým staročeským jar-
markem, na kterém budou kromě
řemeslných výrobků k dostání perní-
ky, preclíky, trdla, koláče, pečené
maso, medovina... Postupně se před-
staví několik souborů z okolí: dětská
kapela Notičky, taneční skupina Pro-
měny či staropražská  kapela Tře-
husk. Na voze taženém koňským sp-
řežením statkářky Jany Červené bude
řevnickými divadelníky sehrána ma-
sopustní fraška a nakonec symbolic-
ky pochován Masopust. Poté se vydá
obcí průvod maškar, při němž právě
hospodyňky změří síly v soutěži o

nejlepší masopustní občerstvení. Ve-
čer se ve Společenském domě bude
konat posezení s hudbou. 
Masopustní oslavy uzavře v neděli
14. 2. od 14.00 ve Společenském do-
mě v Zadní Třebani dětský karneval.
Pro děti jsou připraveny hry, soutěže,
volba nejhezčí masky i vystoupení
kejklíře Petra Theimra. Hraje Tře-
husk. Miloslav FRÝDL

Studio PÁTEK a Naše noviny

vám nabízejí profesionálně zpracované DVD

XX. POBEROUNSKÝ

MASOPUST
Zadní Třebaň 21. 2. 2009

Masopustní fraška, vystoupení souborů Notičky, Klíček,
Proměny, Holky v rozpuku, Třehusk, sraz Masopustů, 
dění na návsi, průvod maškar… 60 minut, cena 80 Kč

Objednávky: 257 720 847

Chystá se masopust, už jedenadvacátý!
NEJVĚTŠÍ OSLAVA V POBEROUNSKÉM KRAJI SE LETOS USKUTEČNÍ V SOBOTU 13. ÚNORA

První maškary uvidí Letovští 
MASOPUST OSLAVUJE ROK OD ROKU VÍCE OBCÍ

Společenský dům Zadní Třebaň vás zve na

ZABIJAČKOVÉ HODY
které se konají 30. ledna od 11.00 hodin

Do 16.00 hraje živě harmonika.
Volný prodej: Jitrnice, jelítka, tlačenka a polévka 

(do přinesených nádob).

Od 20.00 MAŠKARNÍ REJ V KULTURÁKU. 
Vstup 40 Kč, s maskou vstup zdarma.

Přijďte se pobavit!

Poberouní – V dolním Poberouní,
na Podbrdsku i jinde startují
masopustní veselice. První oslavy
začínají už koncem ledna, v někte-
rých obcích si masopust protáh-
nou až do března.
V dolním Poberouní vyjdou maška-
ry do ulic nejdříve v Letech - už 30.
ledna. Do kroku jim
bude tradičně vyhrá-
vat kapela Třehusk. 
Ve stejný den budou
slavit Masopust také
v Osově. „Připravu-
jeme frašku o vda-
vekchtivé Dorce,“
řekl jeden z organi-
zátorů Josef Kozák. 
Zabíjačkou začne
masopustní veselí 6.
2. ve Svinařích před
tamní hospodou U
Lípy. Pak se vydá
průvod po obci. 
Výjimečně v neděli
7. února budou letos
slavit masopust také
v Hlásné Třebani. 
Poslední sobotu
před Popeleční středou se uskuteční
masopusty v Mokropsích, Otroči-
něvsi, Všeradicích i Zadní Třebani.

Posledně jmenovaný má na Beroun-
sku nejdelší tradici. Letos se usku-
teční dokonce pojedenadvacáté v řa-
dě. Program viz výše. 
Další oslavy už se konají »po termí-
nu«, tedy po skončení masopustního
období. Podruhé se maškary budou
bavit třeba v Srbsku. 

„Loňská premiéra
po padesáti letech
se náramně vydaři-
la. Jen musíme udě-
lat více jitrnic,“ řek-
la Svatava Biskupo-
vá, zastupitelka ob-
ce. Stejný den mas-
ky zaplaví i be-
rounské náměstí. Po
mnoha letech se 20.
února bude maso-
pust slavit v Řevni-
cích. Mezi poslední-
mi oslaví Masopust
v Lážovicích a to až
6. března. „Snažíme
se ho posunout mi-
mo termíny maso-
pustů v okolí. Letos
ho pořádáme teprve

podruhé,“ řekl starosta obce Jiří Bu-
dil. Po průvodu se uskuteční zábava
v obecním klubu.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Kde se po kraji
konají masopusty
30. 1. 13.45 Lety  
30. 1. 14.00 Osov
6. 2. 13.00 Svinaře  
7. 2. 13.00 Hlásná Třebaň  
13. 2. Zadní Třebaň 
(10.00 jarmark na návsi, 11.00
masopustní fraška, poté průvod
vsí,19.00 posezení s hudbou)
13. 2. 13.00 Otročiněves 
13. 2. 13.00 Všeradice 
20. 2. 10.00 Řevnice
20. 2. 10.00 Srbsko 
20. 2. 10.00 Beroun
21. 2. 13.00 Slivenec
6. 3. 12.00 Bratřínov
6. 3. 14.00 Lážovice 

PLNO. K hnutí nebylo na zadnotřebaňské návsi při loňském, jubilejním XX. masopustu.     Foto Bohumil KŘEČEK
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Slevy krásných 
nových kol 

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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Ty Vánoce zase tak rychle utekly... A
já si říkám: Proč? Napadá mi, že si
je zkracujeme tím neustálým spě-
chem, honbou za dárky.
Pokud se některým z nás podaří v ce-
loročním tempu, které se v advent-
ním čase kupodivu ještě stupňuje
(místo, aby tomu bylo naopak), zvol-
nit či dokonce zastavit a rozjímat
nad poselstvím Vánoc, nad světem a
sebou a bůhví čím ještě - nestačí se
pak divit, jaké duchovní hodnoty ob-
jevuje a jak čas najednou plyne ji-
nak. Najednou vidí, že všechno může
být i jinak, než je po celý rok v tom
zběsilém tempu zvyklý; objevuje věci

a skutečnosti, které po celý rok nevi-
dí, neb skryty jsou pod nánosem
všednosti, pod vrstvou běžných exi-
stenčních starostí. 
A tak si myslím, že je o Vánocích ob-
darován více ten, kdo se dokáže zas-
tavit, nadechnout té překrásné atmo-
sféry, sblížit se s lidmi jinak, než po
celý zbývající rok, zamyslet se, než
ten, kdo nalezne i sebevíc dárků pod
stromkem, ale nedovede se vcítit do
pravého smyslu Vánoc. Tím je oslava
narození Ježíše Krista, jenž pomáhal
chudým a nemocným bližním. Niko-
liv oslava dárků a slavnosti jídla!

Vladislav VAVŘÍK, Nepomuk

Co nejméně kreténů na hradech i v podhradích!
Tak jako každý rok, přeji vše nejlepší a jako správný cvok, věřím, že se

poštěstí. Věřím, že politika bude mít hlavu a ve sportu zase 
dobudeme slávu. Věřím, že žurnalisté jen na to nedají, kdejací brabci co
kde štěbetají. Věřím, že i v krizi bude mít každý trochu štěstí, když víru

budeme mít v naše češství. Petr KOZÁK, Řevnice
***

Zas další rok je za námi. Není třeba hlavu věšet! Jen dobré zprávy a
spousty dobré nálady ať přinese všem rok 2010. Petr BENDL, Lány

***
Do roku 2010 samé příjemné zážitky a co nejméně kreténů na hradech, 

v palácích i v podhradí, kteří by vám je kazili. 
Vladimír ČECH, Klínec

***
Štěstí, pohodu a nakročení pravou nohou do Nového roku 2010 přeje 

Bohumil STIBAL, Všeradice

Nejlepší PF? Od šermířů z Alotria
Šedesát péefek a přání k Vá-
nocům i do nového roku do-
putovalo na adresu Našich
novin. Všem, kteří jste si na

nás vzpomněli, moc děkuje-
me. A protože bychom rádi
vaše úsilí ocenili, rozhodli
jsme se nejlepší či nejorigi-

nálnější díla ocenit. Nebylo
to jednoduché rozhodování -
nakonec jsem požádal o po-
moc svoji ženu Ludmilu, jež
mi v roli nestranné porotky-
ně s výběrem pomohla.
Jak to dopadlo? První místo
Alotrium Černošice, druhé
Ivana Bílková z Prahy, třetí
Jarmila Zedníková, firma
Kreative. Pro výherce jsou
připraveny odměny, stačí se
domluvit (redakce@naseno-
viny.net, tel.: 257 720 847),
kdy si výhru převezme. Přá-
ní si můžete prohlédnout na:
pf.nasenoviny.net. (JoK)

Vánoce si zkracujeme sami 
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Pingpong si poprvé zahrály i holky
V ZADNÍ TŘEBANI SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK DĚTSKÉHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Poslední prosincovou neděli loňského roku se ko-
nal v zadnotřebaňském Společenském domě čtvr-
tý ročník dětského vánočního turnaje JUNIOR
PING-PONG Open 2009. 
Letos na turnaj dorazilo rekordních třicet tři mla-
dých hráčů, mezi nimi premiérově čtyři šikovná
děvčata. Daniela Břížďalová ze Zadní Třebaně,
Tereza Bursíková z Prahy i Šárka Selementová a
Diana Pružinská, obě z Mníšku pod Brdy.
Po krátkém přivítání a slavnostním zahájení se
hráči rozlosovali do čtyřčlenných skupin, v kte-
rých si zahrál každý s každým a poté byli nasaze-
ni do pavouka, v kterém se hrálo od čtvrtfinále na
tři vítězné sady.
Celé odpoledne probíhaly zápasy na všech čty-
řech stolech za stálého dohledu rozhodčích. Vý-
sledky byly zapisovány do nástěnných tabulek,
takže mohli všichni sledovat detailně průběh.
V pozdních odpoledních hodinách se postupně
rozhodovalo o vítězích, kteří byli na závěr turnaje
za zvuku fanfár dekorováni medailemi a diplomy.
Kategorii mladších juniorů (celkem 15 hráčů) vy-
hrál Filip Čížkovský z Bojanovic, na druhém mís-
tě se umístil Jan Veverka z Ořecha a třetí pozici
obsadil Václav Kovář z Letů.

První místo v kategorii starších juniorů (celkem
18 hráčů) získal Vladimír Vácha ze Řevnic, druhé
Mikuláš Čech ze Řevnic a bronzový letos zůstal
Mirek Břížďala z Karlštejna. 
Zadní Třebaň důstojně reprezentovali především

sourozenci Břížďalovi, Martin a Jakub Malý, Ma-
těj Fürst a Honza Neubauer. Na závěr turnaje ob-

drželi  všichni hráči malý vánoční balíček. Ještě
jednou všem gratulujeme! Byli jste úžasní! Toto
uznání patří samozřejmě i Tobě, šestiletý, nej-
mladší účastníku turnaje, Šimone Šídlo z Prahy!  
Přejeme krásný rok 2010 a opět v prosinci se bu-
deme moc těšit i na vás děvčata!

Jaroslava ZAVADILOVÁ, KČT Zadní Třebaň

Třináctý ročník Bandy cupu
odstartoval, v čele jsou Bája 
Řevnice – Už potřinácté se na hřišti za vodou v
Řevnicích vhazovalo úvodní buly zdejšího tur-
naje v pozemním hokeji Bandy cup. 
Také letos se ho účastní sedm týmů. Mezi nimi i
nováček tým Blink-OFF. 
„Naopak nenastoupily týmy přespolních Svijany
a starých pardálů Pivo Boys, pro něž byl minulý,
první a poslední ročník velmi těžkou zkušeností,“
uvedl jeden z hráčů týmu IQ Ouvey František Za-
vadil. První zápasy se hrály už v sobotu 9. ledna,
další pak o týden později. Nastoupily k nim týmy
Boston, Blink-OFF, IQ Ouvey, Citrus Team, Sa-
motáři, Kojoti a Bája Pic. Po první kole zatím
vede mužstvo Bája Pic, které nemá na kontě žád-
nou porážku. Za nimi se drží IQ Ouvey s jednou
porážkou právě od Bája Pic. (pš)

Řevnická tenistka hrála
finále krajského přeboru

Přijďte si protáhnout své tělo!
ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNA V LITNI PATŘÍ DVAKRÁT TÝDNĚ ŽENÁM A DÍVKÁM

Tělocvična v Základní škole v Litni patří dvakrát v
týdnu ženám a dívkám. Možnost protáhnout si svá
těla mají  dámy  každé  pondělí od 20.00 hodin s
Hankou Havelkovou a čtvrtek od 18.00 hodin  se
Zuzkou Fürstovou.
„Moje cvičení je ve volnějším tempu,“ uvádí zá-
kladní rozdíl Havelková.
Zato ve čtvrtek se můžete pořádně zapotit. Cvičení
s choreografií dobře napodobitelnou si budete jis-
tě užívat. Při hodině aerobicu  jsou používány i
speciální pomůcky  jako například stepy či  balón-
ky na posilování svalů. 
„Aerobic je vhodným cvičením právě pro ty, kteří
chtějí zpevnit a posílit své tělo, ubrat nějaké to
kilo na  váze, nebo si jen svou váhu udržet,“ říká
Fürstová.
Po hodině cvičení většina dívek a žen odchází s
úsměvem na rtech a dobrým pocitem, že pro sebe
a své tělo něco udělaly. Zuzka i Hanka zvou srdeč-
ně všechny zájemkyně, aby neváhaly a přišly to
zkusit i ony. Čeká vás příjemná hodina plná ae-
robního cvičení v kolektivu, při hudbě a pod vede-
ním zkušených cvičitelek.
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NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH. Až do finále krajských
přeborů ve čtyřhře se dostala Daniela Švédová,
tenistka Sportclubu Řevnice (na snímku vpravo).
Spolu s Terezou Škudrnovou z Příbrami tam po-
dlehly páru Procházková, Zrzavá (TK Neridé)
5:7, 0:6. I tak je to pro dvanáctiletou řevnickou
tenistku její dosavadní největší úspěch.
Středočeské přebory mladších žákyň se konaly v
Řevnicích na krytých kurtech za Lidovým do-
mem, přijelo na ně 25 nejlepších hráček z celé-
ho kraje. Finále začalo pro pár Švédová, Škudr-
nová nadějně, holky vedly 4:3 měly pětkrát vý-
hodu na zisk dalšího gamu, čímž by otřásly se-
bevědomím favorizovaných soupeřek. Bohužel
se jim to nepovedlo a ve druhém setu je to polo-
žilo. (jš) Foto ARCHIV

VŠICHNI POHROMADĚ. Účastníci dětského turnaje ve stolním tenisu, který se na konci loňského roku
konal v Zadní Třebani. (Další foto na http://www.zadnitreban.cz)   Foto Michal NEŠPOR, Dobnet

CVIČITELKY. Zuzka (vpředu) a Hanka při hodi-
ně aerobiku v Litni. Foto Petra HUMLOVÁ 


