
Za starý řidičák hrozí pokuta dva a půl tisíce!
NA VÝMĚNU NEPLATNÝCH ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ UŽ VÁM ZBÝVÁ ČAS JEN DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU

V Našich novinách:
* Sváteční trhy v našem kraji - strana 3
* Notičky hrály s Ewou Farnou - strana 4
* Sníh odřízl Všeradice od světa

- strana 5

Poberouní - Už máte nový řidičský průkaz? Po-
kud ne, pak byste si měli pospíšit. Na výměnu
máte čas jen do konce tohoto roku. Pokud vás
od 1. 1. policisté chytnou s neplatnými »papí-
ry«, připravte se na pořádně mastnou pokutu!
Výměna se týká všech řidičských průkazů vyda-
ných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Mezi lidmi je
jich stále ještě nemálo - třeba na Berounsku zbý-
vají vyměnit necelé tři tisícovky. To ovšem podle
úředníků už není možné do Silvestra stihnout.

Výměna je povinná, tudíž se za ni neplatí. Stačí
doložit starý řidičský průkaz, fotografii a vyplně-
nou žádost s vlastnoručním podpisem. Žádost je
možné podat osobně nebo v zastoupení na základě
plné moci (ta nemusí být ani ověřena) s doložením
potřebných dokumentů, včetně dokladu totožnosti
žadatele. Nový řidičský průkaz pak lze převzít
osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce na zá-
kladě ověřené plné moci. 
V Berouně se doklady mění na oddělení doprav-

ních agend, které najdete v přízemí budovy Policie
ČR (Tyršově ulice 1635). Nejvhodnější dny, kdy je
na úřadě méně lidí, jsou úterky a čtvrtky - vždy od
8.00 do 13.30. V pondělí a středu úřadují od 8.00
do 17.00, poslední žádost přijmou v 16.30. Po up-
lynutí doby stanovené pro jejich výměnu řidičáky
přestanou platit. A řídí-li někdo motorové vozidlo
s průkazem, který pozbyl platnost, dopouští se pře-
stupku, za nějž lze uložit pokutu od 1 500 do 2 500
Kč. (Dokončení na straně 9) Petra FRÝDLOVÁ

7. prosince 2010 - 24 (534) Cena výtisku 7 Kč

Sníh zastavil vlaky i auta, dětem ale udělal radost
Poberouní – Sníh letos napadl br-
zy, a je ho opravdu hodně. Minulý
týden sněžilo každý den a teploty
se pohybovaly pod bodem mrazu,
přes noc klesaly až k minus dvace-
ti. Mrazivo má být do pátku. Pak
by se měla ručička teploměru přes
den pohybovat kolem nuly. 
Zatímco děti si zimních radovánek
užívají, prohánějí na kopcích saně i
boby a řevničtí školáci se koulují
před jídelnou, dospělí už tolik rados-
ti nemají, obzvlášť řidiči. Když zača-
lo před týdnem sněžit, chvíli trvalo,
než silničáři odstranili sníh z vozo-
vek. Kvůli kalamitě byla na dva dny
omezena vlaková doprava. 
V obcích ale většinou zareagovali
rychle – do ulic vyjely traktory s rad-
licemi, čistily se chodníky. 

Starosti přibyly záchranářům. Minu-
lé úterý zasahovala posádka řevnické
záchranky od brzkých ranních hodin
u několika pádů na kluzkém povr-
chu. „V Karlštejně v pozdních odpo-
ledních hodinách upadla asi sedmde-
sátiletá paní a zlomila si obě ruce,
utrpěla velkou tržnou ránu hlavy a
otřes mozku,“ sdělil šéf záchranky
Bořek Bulíček. Žena byla po ošetře-
ní převezena do nemocnice v Hořo-
vicích. Další nebezpečná situace
vznikla druhý prosincový den na sil-
nici z Řevnic do Svinař. V zatáčce
pod řevnickým hřbitovem uvízl ho-
landský kamion, který blokoval pruh
silnice a ani z jednoho směru nebyl
vidět. Řidiči tudy museli projíždět
velmi opatrně. (Viz strana 2)

Lucie PALIČKOVÁ

Karlštejn navštívil potomek
Karla IV., velkovédova Jindřich
Karlštejn -  Jindřich I., velkovévoda lucembur-
ský, si před pár dny přijel prohlédnout Karlš-
tejn, hrad, který založil jeho prapraprapředek
Karel IV. Stal se tak prvním Lucemburkem,
který na hrad zavítal po takřka 600 letech.
Velkovévoda, nejvyšší státník Lucemburska, přijel
na oficiální návštěvu České republiky. Při té příle-
žitosti si nenechal ujít ani prohlídku známého hra-
du nad Berounkou. „Je to vůbec první oficiální ná-
vštěva Lucemburka v novodobé historii,“ řekl
iDNES.cz zástupce kastelána Lukáš Kunst. „Po
Karlu IV., Václavu IV. a Zikmundu Lucembur-
ském, který zemřel v roce 1437, žádný jiný panov-
ník tohoto rodu Karlštejn nikdy oficiálně nenav-
štívil,“ dodal. (Viz strana 9) (mif)

BĚŽKAŘI V ULICÍCH. Sněhová nadílka udělala radost nejen dětem, ale také sportovcům.
Běžkaři se proháněli i ulicemi Zadní Třebaně. Foto Petra FRÝDLOVÁ

ÚKLID. Zaměstnanec letovské radni-
ce uklízí sníh.     Foto NN M. FRÝDL

Klíma natáčel v Letech

Sebevrah se v lese připoutal ke stromu
Osov – Krutý způsob odchodu ze světa zvolil dvaačtyřicetile-
tý muž z Berounska. Rozhodl se umrznout – nedaleko Osova
se řetězem připoutal ke stromu.
Po muži pátrala policie, protože utekl z psychiatrické léčebny v
Praze-Bohnicích .„Otec pohřešovaného řekl, že by syn mohl být
v lese u Osova. Měl tam oblíbené místo,“ uvedla pro Berounský
deník mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková. Karlštejnští
policisté muže opravdu na okraji lesa poblíž Osova našli. „Na kr-
ku měl řetěz uzamčený zámkem. Druhý konec řetězu byl omotán
kolem stromu a také uzamčen,“ popsala Pučelíková. Policisté
muže osvobodili a záchranka ho převezla zpět do Bohnic.    (mif)

Bláha křtil se SimonovouOperetní hvězda sepsala knihu pamětí

Lety – Známý reportér Josef Klíma
natáčel pro TV Prima reportáž v Le-
tech i sousedních Dobřichovicích.
Důvod? Kontroverzní návrh středo-
českého krajského úřadu rozšiřující
záplavové území kolem Berounky a
stanovující nový rozsah tak zvané
aktivní zóny. Pokud by byl návrh
schválen, znamenalo by to velký zá-
sah do života lidí v Letech i v Dobři-
chovicích.(Dokončení na straně 7)   
Foto NN M. FRÝDL (mif)
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Zadní Třebaň – Mikuláš s čertem
a dvěma anděly zavítal minulou
sobotu do Zadní Třebaně. Konala
se tady, jako na mnoha jiných mís-
tech v kraji, Mikulášská besídka.
Společně ji pořádaly o. s. Salto,
obecní úřad a Společenský dům.
Příchodem svaté družiny vše vyvr-
cholilo, tou dobou už za sebou měly
děti dvě hodiny příjemně stráveného
odpoledne. Do společného tvoření se
zapojily větší i ti úplně malí. Všichni
nejdříve polepovali barevnými papí-
ry obrázky čerta a Mikuláše, potom
se o nich učili básničky a nakonec si
jako překvapení pro čerta vyrobili
jeho masky. S trumpetami Mildy
Frýdla a Jardy Němečka nacvičili ta-
ké koledu Nesem vám noviny. Tu
pak společně s básničkami předvedli
Mikuláši, který jim rozdal balíčky a
adventní kalendáře. 
Poděkování patří o. s. Salto za krás-
ně připravený program, Václavovi
Bursíkovi ze Společenskému domu

za balíčky pro děti i zázemí a obec-
nímu úřadu za kalendáře. A samo-

zřejmě všem ostatním, kteří jakkoliv
pomohli. Lucie PALIČKOVÁ

Poberouní, Podbrdsko – Sníh na
pár dnů zpomalil cestování po na-
šem kraji. Kvůli kalamitě byla na
dva dny omezena vlaková doprava,
rušno bylo také na silnicích. 
Sněhové závěje zavalily silnice i že-
lezniční trať v úseku Praha – Beroun.
Problémy nastaly už v úterý 30. 11.,
nejhůře se cestovalo vlakem první
prosincový den později odpoledne.
„Chtěl jsem jet ze Smíchova po sed-
mé hodině večer, vlak ale nejel a na-
víc na nástupišti čekali lidé i na pře-
dešlý spoj. Nakonec jsme tam zůsta-
li 70 minut,“ stěžoval si Jan Palička
ze Zadní Třebaně. Vlaky jezdily se
zpožděním i z Berouna do Prahy. 
Mnohé spoje vůbec nevyjely - zruše-
no bylo kolem 40 vlaků v ranní špič-
ce. Podle mluvčího drah Víta Šťáh-

lavského, byly spoje odřeknuty kvůli
tomu, aby se nenavyšovalo zpoždění
dalších a dalších vlaků. Intervaly me-
zi jednotlivými spoji se prodloužily. 
Železničáři vyhlásili kalamitní stav
do čtvrtka 12.00. „Ve středu 1. pro-
since jsem jela ráno vlakem do Prahy
a  vlak měl asi hodinu zpoždění. Ve
čtvrtek už to bylo lepší,“ sdělila Jit-
ka Petříšová ze Zadní Třebaně. 

Autobusy v závějích
Situace byla dramatická i na silni-
cích. U Všeradic zapadlo několik aut
i autobus z Berouna. Lidé, kteří v
něm jeli, museli pěšky do Všeradic
na lokálku. Do Hostomic se dostali
po šestihodinovém cestování. „Cesty
do Všeradic byly zablokované. Na-
konec jsem to musel vzít přes pole,“
uvedl Jan Tarant, který naštěstí pro
něj jezdí terénním vozem.
Ve Svinařích byly obecní cesty od-
hrabané, obec vlastní pluh, takže to
nebyl problém. „Na rozdíl od krajské
silnice, kde dvakrát za sebou zapadl
autobus,“ uvedl starosta Svinař Vla-
dimír Roztočil. Podobné to bylo v
mnoha dalších obcích, pár aut zůsta-
lo stát v kopci ze Všenor na Jíloviště,
dvě auta blokovala už minulé pondě-

lí kruhový objezd v Dobřichovicích.
V kopci do Černošic stály 2. 12. ně-
kolik hodin dva kamiony, takže tudy
mohla projet pouze osobní auta.
Ve čtvrtek odpoledne byly ještě pro-
blémy na silnici mezi Litní a Zadní
Třebaní. Když se měla vyhnout dvě
auta, muselo jedno zajet do hluboké-
ho sněhu a hrozilo, že nevyjede. Poli-
cie doporučovala řidičům, aby vyjíž-
děli jen v nejnutnějších případech a
používali hlavní tahy. V žádném pří-
padě by v tomto období nikdo neměl
vyjíždět na letních pneumatikách.   

Přibylo zlomenin
Sníh, led a mráz přidělaly jako každý
rok starosti řevnickým záchranářům.
Přibylo úrazů po pádech a doprav-
ních nehodách. Sanitkám občas způ-
sobily problémy uvízlé kamiony na
silnicích a neukáznění řidiči. Záchra-
náři ošetřovali nejvíc zlomeniny no-
hou i rukou a rány na hlavě, několik
starších lidí si zlomilo nohu v krčku.
„V Černošicích spadl z kola šedesáti-
letý cyklista, zlomil si ruku a rozbil
hlavu,“ řekl šéf záchranky Bořek Bu-
líček. Petra FRÝDLOVÁ,

Lucie PALIČKOVÁ, 
Pavla ŠVÉDOVÁ

Zpožděné vlaky, auta v závějích!
DOPRAVA U BEROUNKY I NA PODBRDSKU V MINULÝCH DNECH KOLABOVALA

Jak jste si poradili
s přívaly sněhu?
Václav ZDRÁHAL, Ekos Řevni-
ce: „Příval sněhu jsme zvládli. Lidé
z Ekosu pracovali celou noc a ráno
byly místní cesty v Řevnicích sjízd-
né. Náměstí bylo z toho nejhoršího
uklizeno během dopoledne a násled-
ně se uklízely chodníky. Zásadním
problémem při čištění vozovek jsou
odstavená nebo špatně zaparkovaná
auta, která brání v úklidu. Nejhorší
situace je před řevnickým nádražím,
kde i v noci parkuje spousta aut.“
Stanislav POLÁČEK, zastupitel
Litně: „Myslím, že tentokrát obec
zareagovala vcelku rychle a poprala
se se sněhovou nadílkou na výbor-
nou. Určitě se najdou i tací, kteří se
mnou nebudou souhlasit, ale na dru-
hou stranu je velmi málo lidí, co si
sníh před svým domem uklidí sami.
Velký dík patří zaměstnancům obce
i panu Fiřtovi, kteří sníh odklízeli.“
Stanislav BALÍČEK, starosta
Zadní Třebaně: „Přestože jsme by-
li na zimu připraveni, množství a
intenzita sněhové nadílky, spolu s
výrazným poklesem teplot, prověřili
kvalitu i výdrž naší techniky i její
obsluhy na samou hranici odolnosti.
Přesto si troufám tvrdit, že jsme se s
přívaly sněhu vypořádali se ctí.“ 
Vladimír ROZTOČIL, starosta
Svinař: „ Máme vlastní sněhovou
radlici, smlouvu s panem Cihlářem,
který zajišťuje prohrnutí obecních
cest, a se SÚK Beroun, kteří se sta-
rají o posyp silnic. Pracovník na ve-
řejně prospěšných pracích prohrnuje
chodníky. Takže není problém. Zi-
ma je krásná, jen se s ní lidi musí
naučit žít.“ (pef)

Už se nerozjedem,
volám odtahovku...
Sněhová kalamita zasáhla i řevnic-
kou dětskou muziku Notičky, která
ve středu 1. 12. vyrazila na vystou-
pení do Prahy. Sněhová vichřice, za-
mrzající stěrače a kolona aut do
kopce v Černošicích... Okamžitě
jsem hystericky zareagovala: „To už
se v životě nerozjedem, volám odta-
hovku!“ Vtom vidím za sebou i před
sebou běžícího člena kapely Mirka
Smolu, který bez čepice a rukavic
pomáhá tlačit cizí auta před námi,
aby uvolnily cestu. Vyběhnu ven a
Mirkovi dám alespoň rukavice pana
Šeplavého, které měla s sebou jeho
dcera Dianka. Pavlínka Petrová, ve-
doucí malých Notiček, mě předjela,
bravurně se klouzajíc... Volám na
Mirka: „Co mám dělat, dokážu to
taky tak?“ Mirek v klidu odpoví:
„Ona má náhon na čtyři kola, a
ty...? Samozřejmě netuším, vím jen,
že mi nejde palubní deska a nesvítí
světlo. Nakonec díky úžasnému Mir-
kovi a mé dětské posádce, která mě
ujištovala, že to určitě dokážu,  jsme
kopec vykličkovali. Ještě nás čekal
sráz z Černošic dolů, ale to už bylo
v pohodě...        Lenka KOLÁŘOVÁ,

vedoucí Notiček, Řevnice

V MASKÁCH. V maskách čertíků, které si samy vyrobily, očekávaly zadno-
třebaňské děti příchod Mikuláše a jeho družiny.     Foto NN L. PALIČKOVÁ

V Letech bylo peklo,
v Litni čerti trestali...
Mikulášská veselice vypukla v Letech
v neděli 5. 12. odpoledne. Organizace
se ujalo Rodinné centrum Leťánek. Na
přání rodičů byl letos přizván i čert,
aby doprovodil Mikuláše a Anděla na
jejich pouti. Ale ani letošní čert nepat-
řil mezi rarachy a strašné ďábly. Byl
dokonce tak hodný, že dětem sehrál i
pohádku. Jeho ostatní pomocníci za-
jišťovali další legraci, při které se děti
nenudily – tančily a soutěžily, až se z
nich kouřilo. Prostě to na chvíli v Le-
tech vypadalo jako v pořádném pekle.
A když jsme se všichni vyřádili, přišel
na řadu Mikuláš, aby děti odměnil
sladkými balíčky – samozřejmě, že se
dostalo na všechny rarášky! 
Liteňskou školy Mikuláš, čert a anděl
navštívili už 3. prosince. Prošli všech-
ny třídy, čert řádně odměnil »zlobily«,
Mikuláš promluvil do duše a anděl
obdaroval  děti drobnou sladkostí. Po-
té se delegace odebrala do liteňské
školky. Za spoustu krásných písniček a
básniček, jež si děti v obou školách
připravily, zaslouží pochvalu. Ani pe-
dagogové si tuto tradici nemohou vy-
nachválit. Kdy jindy můžete, navíc
prostřednictvím dobře k tomuto účelu
vybaveného čerta, uličníkovi dát naje-
vo, že je jeho chování mimo normu?
Celá škála drobných fyzických trestů
od vytahání za uši až po lehce štipla-
vá polechtání rákoskou  se v některých
třídách druhého stupně docela hodí...

Barbora TESAŘOVÁ, Lety,
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

ZAPADAL U NÁDRAŽÍ. Autobus, který v minulých dnech zapadal sněhem u
nádraží v Řevnicích. Foto Václav ZDRÁHAL

Děti Mikuláše přivítaly v maskách
DO SPOLEČNÉHO TVOŘENÍ SE V ZADNÍ TŘEBANI ZAPOJILI VĚTŠÍ I TI ÚPLNĚ MALÍ
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Tmaň - Pěkně strávené
odpoledne nebo dobrod-
ružný výlet. I tak se dá
pojmout koupě vánoční-
ho stromku. Netradiční
»samoprodej« stromeč-
ků byl 6. prosince zahá-
jen v obci Tmaň. 
Při příchodu do tmaňského
zahradnictví dostanete do
ruky pilku a jdete si stro-
mek vybrat, respektive uří-
znout sami. 
„Pilky půjčujeme, ale ně-
kdo si už rovnou vozí svoji
vlastní,“ sděluje zaměst-
nankyně zahradnictví Ha-
na Dolanská. „Vybraný a
uříznutý stromek pak v ba-
ličce samozřejmě zabalí-
me,“ dodává.
Na výběr jsou různé dru-
hy: borovičky, jedle, smrč-
ky - malé i velké.  S pilkou
se vydáte do stromové
»plantáže« a procházet se

tam můžete klidně celý
den - nikdo na vás spěchat
nebude. Vybírat je rozhod-
ně z čeho! 
„Cena je dohodou, aby by-
li všichni spokojeni. St-
romky jsou různé od ma-
lých po obry, a podle toho
stanovujeme i tu cenu,“
uvádí Dolanská. 
S nápadem otevřít školku
pro vánoční stromky přišel
majitel  zahradnictví Jaro-
slav Šimek v roce 1990.
Vysadil jich tehdy na tři ti-
síce; po devíti letech si zá-
kazníci uřízli první. 
Zahradnictví je otevřeno
až do 22. prosince, denně
od 8.00 do 15.30 hodin.
Ale nákup raději neodklá-
dejte - nejrušněji je v Tma-
ni víkend před Štědrým
dnem, to jdou stromky do-
slova »na dračku«.

Petra FRÝDLOVÁ

Poberouní - Poslední listopadovou
sobotu začalo období nejrůzněj-
ších trhů a adventních setkání.
Nabídka je bohatá.
Jako první se konal adventní trh v
Dobřichovicích, který vyvrcholil oh-
ňostrojem a mostovým plesem. Mi-
nulou sobotu mohli lidé zavítat na
Mikulášské trhy na černošickou
Vráž nebo na náměstí do Řevnic. Ta-
dy se představily všechny místní
soubory Klíček, Notičky i Proměny
a prodávaly se koláče pro Náruč. 
Co se ještě chystá? Každou neděli od
14 hodin se můžete přijít vánočně
naladit na náměstí v Karlštejně, kde
se koná Karlštejnský advent s boha-
tým kulturním programem. V sobotu

11. 12. můžete navštívit adventní tr-
hy v Komenského ulici v Černo-
šicích: budou tu stánkaři a vystoupí
pěvecký sbor Chorus Angelus i děti z
místní ZUŠ. Sváteční předvánoční
trh se v Černošicích koná 18. 12. od
10 do 15.00 před hotelem Kazín, od
15. do 23. 12. jsou adventní trhy také
na Husově náměstí v Berouně.  
V neděli 12. 12. se od 15.00 v zámku
Svinaře koná Adventní koncert a jar-
mark s Přijďte pobejt! Uslyšíte kole-
dy v podání dětí z MŠ Svinaře, kon-
cert Collegium ad libitum i zpěvačku
Janu Vaculíkovou. Pohodové chvíle
si můžete zpříjemnit svařákem a
koupí svícínků, perníčků i ozdob, jež
připravují děti. Výtěžek půjde na ná-
kup vánočních dárků pro děti z MŠ
Raspenava.      Lucie PALIČKOVÁ,

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Sváteční trhy se konají v celém kraji
ADVENTNÍ PROGRAM PŘIPRAVILI V ŘEVNICÍCH, ČERNOŠICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH I SVINAŘÍCH

Při koupi stromečku
buďte obezřetní!
Jako vánoční symbol se strom do
Čech dostal v 19. století z Německa.
Úplně první v roce 1812 nazdobil
režisér Stavovského divadla Lei-
bich. Stromečky nejprve zdobila
šlechta, od 40. let 19. století měšťa-
né a o 20 let později i venkované. 
Poslední dobou se v domácnostech
stále častěji objevují stromky v kvě-
tináčích, které se po Vánocích přesa-
dí ven,  či stromky umělé.  Kdo nedá
dopustit na tradici a pravou vůni Vá-
noc, jistě zvolí živý stromek. Při
koupi si určitě zkontrolujte, zda vám
jehličí  nezůstává v rukou a větve
jsou pružné, po koupi ho skladujte
ve venkovním prostředí na balkoně
nebo na zahradě, postavený kmín-
kem na zem. Pokud nemá osekanou
kůru, můžete ho postavit do nádoby
s vodou, ale nesmí mrznout. 
Jedle je drahá, ale vydrží nejdéle.
Nejlevnější je smrček (asi 100 Kč
levnější než borovice ), ale přechod
do tepla zvládá nejhůř. Ceny borovi-
ce jsou cca 400 - 600  Kč.           (pef)

Karlštejnský advent je v plném proudu

RAČTE SI VYBRAT. V Tmani si stromek sami vyberete i
uříznete. Foto Hana DOLANSKÁ

Pod hradem připravují
adventní Bazaret
V podhradí Karlštejna se odehraje
unikátní předvánoční akce: adventní
Bazaret, který bude nabízet původní,
dobročinnou kolekci domácího umě-
ní ze všech koutů světa. Hlavní pro-
gram se uskuteční 10. až 12. 12.
Adventní kolekci projektu Cirkulus
Bazaret v Galerii 38 tvoří průběžně
vznikající sbírka rukodělných výrob-
ků a uměleckých předmětů z domá-
cích dílen. Vedle výstavy obrazů, vy-
tvořených karlštejnským výtvarní-
kem Františkem Matějkou technikou
tzv. benátské štuky, se zde scházejí
dárkové předměty z vesnic a krajin
Afriky, Peru, Afghánistánu, Indie,
Pákistánu, Nepálu... Na ně dohlížejí
tuzemské panenky i loutky vyráběné
dětmi a nadšenci po celé ČR. Tyto
panenky pomáhají chudým dětem v
Afghánistánu vracet zrak (více na
www.berkat.cz). Výtěžek z prodeje
bude použit na podporu lidí ze zmí-
něných zemí. K tomu všemu pro vás
připravujeme hudební vystoupení,
čtení básní, dílny či vyprávění.  
Pokud byste rádi viděli své dílo ve
společnosti Bazaretu, můžete ho při-
nést a zařadit do sbírky předmětů,
určených k benefičnímu prodeji! In-
formace na kristanka@nebesa.cz.

Jana HRADILKOVÁ, Zbuzany,
František MATĚJKA, Karlštejn

Přijďte si upéct placku!
Skauti, žáci ZŠ i ZUŠ, Rodinné cent-
rum Fabiánek, stacionář Náruč i na-
dace Člověk v tísni připravují zboží,
které si budete moci koupit v areálu
zámku Dobřichovice na Dětském vá-
nočním jarmarku, který se koná 11.
prosince od 13.00 hodin. Nebude
chybět kovář ani možnost projet se
na koni, upéct si vánočku či na kam-
nech placku. Vyrobit si přání i ozdo-
by lze v rukodělných dílničkách pod
vedením skautů. U stánku RC Fabiá-
nek si můžete koupit lampiónek štěs-
tí. Ve 14.00 ve velkém sále vystoupí
žáčci ZUŠ pod vedením Barbory Pe-
likánové, také děti z dětského domo-
va v Letech si připravují vystoupení.
V 15.00 bude v sále s krbem připra-
vená hra divadla Matěje Kopeckého
s názvem Malostranská zimní po-
hádka. Pokud bude přát počasí, vy-
pustíme v 17.00 u řeky lampiónky
štěstí. Od 19.00 zase ve velkém sále
soubor Kvinterna zahraje mariánské
písně ze Španělska a Čech. Strom
splněných přání aneb Dárky pro děti
z dětského domova Lety pokračuje
do 21. 12. v restauraci Zámecký had.
Všechny děti mají přání, pojďte jim
ho v rámci možností splnit.
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

NA NÁMĚSTÍ. Adventní trhy se konaly první prosincovou sobotu na zasně-
ženém náměstí v Řevnicích.          Foto Petra FRÝDLOVÁ

Vystoupením několika souborů (na snímku řevnické Proměny), karlštejn-
ských dětí i rozsvícením vánočního stromu začal 28. 11. v podhradí středo-
věké pevnosti IV. Karlštejnský advent. O týden později diváky potěšila Mi-
kulášská hra i nadílka a vystoupení country skupiny Kapičky, resp.dětských
souborů Modřenec i Kolíček. Další program na náměstí v Karlštejně:
Neděle 12. 12., 14.00: Hudební kroužek z Ořecha – vánoční písně a kole-
dy, Calando in Tera – taneční vystoupení, Folklorní soubor Klíček, Řevni-
ce, Předvánoční koledování – Děti ZŠ Liteň; Neděle 19. 12., 14.00: Staro-
pražská kapela Třehusk, Karel Bláha – vánoční recitál, Pěvecký sbor Bon-
bon, Beroun, Holky v rozpuku, Hlásná Třebaň. Text a foto NN M. FRÝDL

Pilku vám půjčí, stromek si uříznete...
V TMAŇSKÉM ZAHRADNICTVÍ SI SMRČEK, JEDLI ČI BOROVICI VYBERETE »NASTOJATO«
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Notičky si zahrály s Ewou Farnou
NADACE DĚTSKÝ ČIN ROKU OCENILA VEDOUCÍ ŘEVNICKÉ LIDOVÉ MUZIKY LENKOU KOLÁŘOVOU A PAVLU PETROVOU
Řevnice, Praha - Na slavnostní vy-
hlášení vítězů soutěže pořádané
Nadací Dětský čin roku, jež se ko-
nalo 1. prosince na Staroměstské
radnici v Praze, byla pozvána dět-
ská muzika Notičky z Řevnic. 
Ocenění přebíraly děti, které se zúča-
stnily soutěže se svým příběhem o
tom, jak ony samy nebo jejich stejně
staří kamarádi vykonaly nějaký po-
zoruhodný či záslužný čin - ať už se
jednalo o záchranu lidského života či
třeba pomoc starým lidem. 

Řevničtí muzikanti zahráli ve dvou
blocích několik vánočních písní a na
závěr společně zazpívali s Ewou Far-
nou. Notičky po svém vystoupení, za
které byly odměněny velkým potles-
kem, sbíraly podpisy učinkujících -
Ewy Farné, Petry Černocké, Jitky
Čvančarové či Dany Morávkové, jež

jsou patronkami nadace a účastnily
se předávání cen. Slova chvály za-
zněla od předsedy Nadace Dětský čin
roku Jána Živného, který Notičkám
napsal: „Děkujeme za moc pěkné vy-
stoupení. I ostřílení umělci mi pro
vás odevzdávali upřímné pochvaly!“ 
Vystoupení bylo výjimečné nejen

tím, že bylo předáno ocenění dětem,
které se zúčastnily soutěže, ale také
tím, že mimořádnou cenu převzaly i
vedoucí Notiček Lenka Kolářová a
Pavla Petrová za dlouholetou práci s
dětmi. Petra FRÝDLOVÁ

V řevnickém kině bude
teplo a - sněhulák!
Řevnice - Zimní polohru-polopořad
Vločková kaše aneb Co o Vánocích
smíchaly padlé vločky uvádějí řev-
ničtí ochotníci. Představení, které se
koná 12. prosince od 14.00 v míst-
ním kině, je určeno malým i velkým,
již nechtějí doma před Ježíškem uk-
lízet, nebo být šoupnuti za dveře,
aby nepřekáželi v přípravě svátků.
Přijďte do kina, tam je teplo a - sně-
hulák! S nadsázkou se dozvíte zají-
mavosti o Vánocích, a přinesete-li
recept na bramborový salát, získáte
výhru. Na dárek se ale mohou těšit
všichni!     Michaela ŠMERGLOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
11. 12. 18.00 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ
18. 12. 18.00 POSLEDNÍ VLÁDCE
VĚTRU

KINO ŘEVNICE
8. 12. 20.00 ČTYŘI LVI
10. 12. 20.00 ROMÁN PRO MUŽE
11. 12. 16.00 SHREK: ZVONEC A
KONEC
11. 12. 20.00 ROMÁN PRO MUŽE
15. 12. 20.00 HABERMANNŮV MLÝN
17. 12. 20.00 MIMINA
18. 12. 16.00 KUKY SE VRACÍ
18. 12. 20.00 JÍST, MEDITOVAT,
MILOVAT

KINO MÍR BEROUN
6. - 11. 12. 18.30 (Po 20.15, Út 17.30, Pá+So
20.00) DOTKNI SE DUHY/ TACHO
7. 12. 20.00 ARGIPPO ZNOVUZROZENÝ
9. 12. 15.30 SAMA V AFRICE
10. - 12. 12. 17.30 (Ne 15.30) MEGAMYSL
11. 12. 15.30 O TÉ VELKÉ MLZE
12. 12. - 13. 12. 17.30, 16. 12. 17.30
(BASTARDI)
12. 12. - 15. 12. 20.00 (Út-St 17.30)
RODINKA
14. 12. - 15. 12. 20.00 PŘEŽÍT SVŮJ
ŽIVOT
16. 12. 15.30 MUŽ VE STÍNU
16. 12. - 19. 12. 18.30 (Čt 20.00, Pá
17.30) LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA 3D
17. 12. 20.00 MACHETE
18. 12. 15.30 HVĚZDA BETLÉMSKÁ
20. 12. - 23. 12. 18.30 (Út 17.30)
ROMÁN PRO MUŽE
21. 12. 20.00 STRÝČEK BÚNMI

CLUB KINO ČERNOŠICE
7. 12. 20.00 SCOTT PILGRIM PROTI
ZBYTKU SVĚTA
14. 12. HABERMANNŮV MLÝN
21. 12. 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

KINO RADOTÍN
10. 12. 17.00 a 19.30 POSLEDNÍ
VLÁDCE VĚTRU
11. 12. 17.00 a 19.30 RESIDENT
EVIL: AFTERLIFE
12. 12. 16.00 a 19.00 PAN NIKDO
17. 12. 19.00 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
18. 12. 17.00 a 19.30 ILUZIONISTA
19. 12. 15.00 VÁNOČNÍ PÁSMO PRO
DĚTI
19. 12. 17.00 a 19.30 SAMA V AFRICE
Od 24. 12. do 6. 1. kino nehraje.

S FARNOU. Děti z řevnické muziky Notičky při společném vystoupení s popo-
vou hvězdičkou Ewou Farnou.                Foto Jiří KŘÍŽ

Knihu vzpomínek nazvanou Tak to
je život křtil první prosincový den
známý operetní zpěvák Karel Blá-
ha. Vzhledem k tomu, že se v knize
zmiňuje i o naší krásné Hlásné Tře-
bani, byly ke křtu pozvány i Holky v
rozpuku. A to nejen abychom se
společenské akce v krásně oprave-
ném divadle Gong v pražských Vy-
sočanech zúčastnily, ale také aby-
chom přispěly troškou do mlýna.
Naše vystoupení večer, kterým vtip-
ně prováděl moderátor Martin Hr-
dinka,  vlastně zahájilo. Počasí nám
nepřálo, sněžilo a sněžilo, takže se
mnoho pozvaných osobností bohu-
žel vůbec nedostavilo, případně při-
šlo pozdě. Nicméně program běžel
dál, vystoupila paní Iveta Simono-
vá, Karel Štědrý, Jolana Smyčková,
Josef Sochor, kteří nám krásně zaz-
pívali, pogratulovali a popřáli au-

torovi knihy mnoho čtenářů. 
Karel Bláha poděkoval lidem, kteří
mu v životě  pomohli - jmenoval i
našeho kamaráda Mildu Frýdla,
což nás velmi potěšilo. Zazpíval i
sám Bláha, hlas má pořád jako
zvon, bylo to úchvatné. 
A pak nastal ten kýžený okamžik -
křest knihy. Na jeviště byl pozván
nejen nakladatel a autor, ale i Jiří
Krampol a mnoho dalších osobnos-
tí. Šampaňské otevřené přímo na je-
višti bylo původně připravené na
polití memoárů, ale nakonec se kni-
hy všem zželelo, a tak se jen připí-
jelo a gratulovalo. Jako třešnička
na dortu byl připraven malý raut.
Odcházeli jsme plni dojmů a hez-
kým pocitem pěkně prožitého veče-
ra. Ještě jednou díky, pane Karle, a
ať se po vaší knize jen zapráší! 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

To je život, napsal Karel Bláha
BÝVALÁ OPERETNÍ HVĚZDA POKŘTILA KNIHU VZPOMÍNEK

Tipy NN
*  Vernisáž Vánoční prodejní výstavy
ručně vyráběných šperků, keramiky a
malovaného textilu se koná 10. 12. od
18.00 v Modrém domečku Řevnice.
Výstava potrvá do do 22. 12.   (šah)
* Vánoční koncert Jana Buriana mů-
žete navštívit 10. 12. od 19.30 ve sta-
cionáři DD Mníšek pod Brdy. Vstup-
né 100 Kč. Filip HÁJEK
* Big Band Václava Zelinky se zpě-
vačkou Jitkou Vrbovou koncertuje 10.
12. od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Zazní jazzová a swingová klasika, sk-
ladby Jaroslava Ježka, Glena Millera,
Counta Basieho, Karla Vlacha aj. Vs-
tupné 150 Kč.         Pavel BLAŽENÍN
* Prohlídky s Andělem a jinými po-
hádkovými bytostmi se konají 11. 12.
od 16.00 do 19.00 na zámku v Mníšku
pod Brdy. Rezervace nutná na tel.:
318 590 261.        Jana DIGRINOVÁ
* Adventní koncert středověké a re-
nesanční hudby hostí 11. 12. od 19.00
zámek Dobřichovice. (pef)
* Radotínská kapela Dyk je to jedno
hraje 11. 12. od 20.30 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 90 Kč.        (mis)
* Adventní koncert se v kostele sv.
Václava v Mníšku pod Brdy koná 12.
12. od 15.00. Účinkuje Smíšený pod-
blanický sbor. (pef)
* Podvečer se zpěvem a vyprávěním
Richarda Nováka se koná 12. 12. od
16.00 v sále Dr. Fürsta Dobřichovice.
Besedou provází režisér Miloš Nekva-
sil, na klavír doprovází Jaroslav Ša-
roun. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Pořad plný koled, říkadel, básni-
ček, písniček v podání pražského di-
vadla Hračka nazvaný Hej, hej koleda
se uskuteční 12. 12. od 16.00 v Clubu
Kino Černošice. Děti se mohou těšit
na  lidové jesličky a atmosféru české-
ho roku od podzimu do konce zimy.
Vstupné 70 Kč.      Pavel BLAŽENÍN
* Výstavu fotografií nejkrásnějších
koutů světa hostí do 16. 12. Galerie
Čerťák ve Vápence Čertovy schody
Tmaň. (pef)
* Americký baskytarista Fernando
Saunders a kapela Trio de Janeiro za-
hrají 17. 12. od 20.30 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 200 Kč. (pab)
* Trio cantabile ve složení Ludmila
Vernerová – soprán, Václav Kunt –
flétna, Lydie Härtelová – harfa uvede
předvánoční pořad  Aj radost velikou
zvěstuji vám! 18. 12. od 19.30 v sále
Dr. Fürsta Dobřichovice.                (vlc)
* Černošická kapela Timudej koncer-
tuje 18. 12. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 99 Kč.           (mis)
* Adventní koncert pěveckého sboru
Chorus Angelus spojený s křtem vá-
nočního CD můžete navštívit 19. 12.
od 17.00 v černošickém Clubu Kino.
Vstup 100 Kč, děti zdarma.          (mis)
* Výstava fotografií z Nového Zélan-
du je v Modrém domečku Řevnice ke
zhlédnutí do 6. 1.   Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava Svatojánské kolekce, jež
představí práce studentek Vyšší od-
borné školy pedagogické na téma ad-
vent, je do 6. 1. k vidění v Centru eko-
logického výzkumu a výchovy Svatý
Jan pod Skalou. (pef)

KMOTŘI. Autor knihy Karel Bláha (vlevo) s kmotry - Ivetou Simonovou a
bývalým šéfem Státní opery Jaroslavem Vocelkou.          Foto NN M. FRÝDL



Sníh odřízl Všeradice od světa
STAROSTA STIBAL: JSEM ZNECHUCEN JEDNÁNÍM TĚCH, KTEŘÍ JEN KRITIZUJÍ A RADÍ!
Nové zastupitelstvo Všeradic bylo
zvoleno. Věřím, že se mu bude dařit
plnit plán práce, který si schválilo na
dobu svého funkčního období. Děku-
ji všem, kteří se zúčastnili ustavující-
ho veřejného zasedání. 
Sněhová nadílka dočasně odřízla naši

obec od okolního světa a u mnohých
návrat do tepla rodinného krbu zna-
menal lopotnou práci a čekání v mra-
zivém počasí. Cesty v obci udržuje-
me průběžně a v rámci daných mož-
ností. Jsem přesvědčen, že se nám
dařilo sněhovou nadílku úspěšně lik-

vidovat. O to více jsem znechucen
jednáním některých občanů, kteří z
tepla domova kritizují a dodávají ra-
dy, jak a co udělat, aby oni byli uspo-
kojeni ve svých přáních. Mohu dopo-
ručit každému z těchto radilů, aby se
chopil hrabla či lopaty a vrhl se smě-
le na úklid kolem svého domu i na
úklid veřejných prostranství. Pomůže
tím nejen sobě, ale i nám ostatním
zvládnout rozmary přírody. Těm, kte-
ří tak činí, děkuji za jejich pomoc.
Je čas adventu, připravujte se všichni
na krásné vánoční svátky, vytvořme
si kouzlo vánoční pohody ve vlast-
ních srdcích a myslích. Chystejte
dárky pro své blízké a přátele, neboť
štědrý den se neúprosně blíží a kaž-
dého potěší i maličkost. Pozná totiž,
že je někomu milý a někdo na něj
myslí. Přistupujte k této přípravě od-
povědně, abyste na vlastní kůži ne-
museli poznat, jak bolí, když jste
sami, opomenuti. Bohumil STIBAL,

starosta obce Všeradice

Z podbrdského kraje
* Krokusy, které mají připomínat
oběti holokaustu, byly vysazeny před
školou v Litni. Květiny by měly vy-
kvést na konci ledna nebo v  únoru.
Mezinárodní den památky obětí ho-
lokaustu je 27. 1., žlutá barva květů
odkazuje na Davidovu hvězdu.  (pef)
* Galerie a muzeum M. D. Rettigo-
vé ve Všeradicích je otevřeno úterý
až pátek od 9.00 do 16.00 a sobota i
neděli od 10.00 do 17.00.            (bos)
* Prohlídka azylového domu pro
matky s dětmi v tísni v Lochovicích
se koná 9. 12. od 14.00 do 17.30.
Součástí akce je výstava fotografií a
dětských prací i divadlo pro děti  od
tří let Andělíček Toníček.            (bak)
* Vánoční strom, který byl rozsví-
cen v sobotu 27. listopadu na Staro-
městském náměstí v Praze, pochází z
Brd. Dvacet metrů vysoký smrk mu-
sel být kvůli bezpečnosti odstraněn z
parcely současných majitelů v Zaje-
čově. Sazeničku si přinesli předkové
bývalých vlastníků parcely z brd-
ských lesů. (pef)

Třiatřicet zahrádkářů
vyrazilo do Nižbora
Třiatřicet členů Českého svazu zah-
rádkářů ze Všeradic již popáté návš-
tívilo zámek v Nižboře. Konala se tu
prodejní výstava ovoce, výrobků z
pedigu, slámy, léčivých včelích pro-
duktů, medu, medoviny, vánočních
ozdob a dalšího zboží. Každý rok je
výstava trochu jiná, ale vždy velmi
pěkná a dobře připravená. Všichni
se opět těšíme na příští návštěvu. 

Ludmila JEČNÁ, Všeradice

HURÁ, SNÍH! Sníh, snížek, snížeček -
hurá, už je tady! I když letos Martin
na bílém koni nepřijel včas, osovští
školáci mu to odpustili. V posledních
dnech nám totiž sněhu přinesl víc než
dost. Dospělým se to moc nelíbí, ale
děti jsou přímo nadšené. Konečně
mohla začít koulovačka, bobovačka,
válečka ve sněhu a spousta další
legrace. Užili jsme si jí na školní zah-
radě dost. Kluci stavěli sněhové pev-
nosti, holky statečně pomáhaly a kdo
zrovna nestavěl, užíval si bobování na
našem minikopci a povaloval se v
krásné běloučké peřině. Doufejme, že
sníh vydrží co nejdéle a zpestří nám
tak dobu adventní. Text a foto 

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 24/10

LITEŇSKÉ RECYKLOHRANÍ. Žáci páté třídy ZŠ Liteň se v uplynulých dvou
týdnech věnovali v hodinách geometrie pokusu. Šlo o to nasbírat větší množ-
ství PET lahví a obstarat nádobu o známém objemu. Použili jsme koš o obje-
mu 50 litrů. Nejdřív jsme počítali, kolik nesešlapaných »petek« se do něho vej-
de a poté jsme pokus opakovali se sešlapanými lahvemi. Zjistili jsme, že je sku-
tečně moudré před vyhozením do kontejneru na plasty »petku« sešlápnout -
sešlapaných jsme do koše napěchovali téměř dvakrát více. Doufáme, že kromě
nových znalostí jsme škole přispěli několika body v soutěži Recyklohraní,  je-
jímž garantem je ministerstvo školství. Cílem je prohloubit znalosti žáků týka-
jící se třídění i recyklace odpadů  a motivovat  je. V rámci aktivity probíhá
odběr  baterií a použitých drobných elektrozařízení. K tomu také patří spous-
ta jiných činností, her, zajímavých projektů, samozřejmě i zpětně využitelných
ve výuce. Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 24/2010 (63)
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Již pátý ročník šachového turnaje v
bleskové hře  Mníšecká rošáda hostil
28. listopadu sál Městského kultur-
ního střediska v Mníšku pod Brdy.
Turnaj se konal pod záštitou starosty
města Petra Digrina, cenu pro vítěze
v kategorii dospělých věnovalo měs-
to Mníšek pod Brdy.  Soutěž podpo-
řilo také občanské sdružení OÁZA a
sponzor, jenž si přál zůstat utajen.
Účast byla tentokrát rekordní – k
šachovnicím zasedlo 21 dospělých a
osm dětí (původně přihlášených bylo
dokonce o tři více). K tradičním úča-
stníkům turnaje - členům Šachového
klubu Mníšek pod Brdy - i dalším
spřízněným hráčům z Mníšku i okolí
(Zahořany, Čisovice, Malá Hraštice,
Kytín, Jíloviště, Dobříš...) přibyli le-
tos i noví,  kvalitní šachisté z Mníšku

i z Prahy. Loňský vítěz v mladší vě-
kové kategorii Michal Ostrý z Prahy
(11) letos na vlastní přání přešel ze
své věkové skupiny do kategorie do-
spělých, kde statečně bojoval, ale
nejvyšší vavříny nezískal. Díky to-
mu neměla Aneta Wojnarová konku-
renta a stala se tak potřetí vítězkou
mezi mladšími šachisty. 
Mezi dospělými vybojoval prvenství
nováček turnaje David Sviták z Pra-
hy, druhý byl František Kopecký,
třetí Miloslav Hašpl z Prahy.
Výborný »šachový« dort  z místního
pekařství a cukrárny chutnal všem.
Každého, kdo si chce zahrát, zve Ša-
chový klub na své schůzky, které se
konají každý čtvrtek od 19 hodin v
budově mníšecké základní školy. 

Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/B

Za čertíkem Brdíkem do zámku v ne-
dalekém Mníšku pod Brdy se vyjely
podívat  děti z mateřské školky v
Zadní Třebani. Společnost jim dělali
větší školáci. Líbilo se jim také ve vý-
tvarné dílně, kde si udělaly rámeček
na obrázek zámku. 
Děti si prohlédly krásně zachovalé
zámecké interiéry, zjistily, co se v
které z věží ukrývá, i to, proč jsou jen
tři, i když půdorys zámku je čtverco-
vý. Kluky zaujal lovecký salón s tele-
fonem, starým rádiem i psacím stro-
jem, ale nepřehlédli ani voňavky pro
dámy v dámském salónku. Holčič-
kám učarovala panenka na konvici
na čaj, aby nevychladl. 
Zámek v čase adventním opět zavoní
perníčky, přesně takovými, které pek-
la třída prvňáků a druháků, než jsme
se vrátili ze zámku. Opět budou na
zámku ožívat roztodivné bytosti včet-
ně tolik úspěsného čertíka Brdíka.
Tak neváhejte a rozhodně vyražte!
Pro noční prohlídky s andělem je prý
už  jen pár volných míst. Na zámku je
moc pěkně!    Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Školáčci vyrazili za čertíkem Brdíkem
KLUKY ZAUJAL LOVECKÝ SALÓN S TELEFONEM A RÁDIEM, ALE NEPŘEHLÉDLI ANI VOŇAVKY PRO DÁMY...

Pomoci může každý, třeba tím, že shrabe sníh…
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SE V ZADNOTŘEBAŇSKÉM SPOLEČENSKÉM DOMĚ USKUTEČNÍ 12. PROSINCE

Zima udeřila v plné síle! To nám to
volební období pěkně začíná, říkal
jsem si. Ale snad si tím nejhorším
projdeme hned zpočátku. Obec má k
dispozici traktor(y) s radlicí, multi-
káru, posyp, dvě lopaty, hrablo a
pak už jen čtyři ruce našich dvou
ochotných pracovníků (p. Moravec a
p. Procházka), kteří odvádí spoustu
práce i nad rámec svých pracovních
povinností a sjednaného času. Bohu-
žel nemohou být na všech místech
současně a přes pečlivou přípravu se
perou i se závadami na technice.
Sníh zaskočil dvě maminky, které
zřejmě ve snaze o to, aby jejich dě-
tem nezmrzly nožičky, jely nakoupit
sněhule a při zpáteční cestě sjely au-
tem do příkopu. Společně jsme auto
vyprostili a ještě u toho příjemně po-
povídali. Píšu to proto, že v tomto
počasí má pomoc a ohleduplnost ješ-
tě větší význam, než jindy. Pomoci
může každý už jen tím, že shrabe sníh
před svým vjezdem na pozemek. 

Bydlím v kopci a počítám s tím, že
pokud bude hodně sněhu, budu vozit
odpadky autem ke kontejnerům (tak
jako vozím celý rok tříděný odpad),
protože popeláři kopec prostě nevy-
jedou. Zároveň se budu modlit, aby
alespoň na chvíli roztál sníh a dostal
se k nám fekální vůz.
Naši kluci jsou přívalem sněhu nad-
šení, boby jsou součástí každoden-
ních radovánek. My dospělí s nimi
tuto radost již tolik nesdílíme, i když
občas hupneme na sáňky a necháme
se svézt až do potoka.
Všechny zvu na tradiční Předvánoč-
ní posezení, které se koná dne 12. 12.
od 14.00 ve Společenském domě. Vy-
stoupí děti z místní ZŠ i MŠ a taneč-
ní skupina Proměny ze Řevnic. Veřej-
né zastupitelstvo se uskuteční 21. 12.
od 18.00 ve Společenském domě.
Přeji nám všem hodně tolerance a
ohleduplnosti. Opatrujte se!

Stanislav BALÍČEK, 
starosta Zadní Třebaně

MALÍ ŠACHISTÉ.Dětští účastníci pátého ročníku turnaje Mníšecká rošáda.
Foto Jarmila BALKOVÁ

TŘEBAŇSKÁ ŠKOLKA. Ve fotoateliér se před pár dny proměnila třída v zadnotřebaňské mateřské škole. Děti pózo-
valy samostatně, se sourozenci a někdy i s maminkou...Výsledkem bude kolekce fotografií s vánočním motivem. Na
druhém snímku Mikuláš s doprovodem, který vítá caparty u vchodu do školky. Foto Petra FRÝDLOVÁ

BÍLÉ NADĚLENÍ. Vlastimil Moravec za volantem traktoru shrabuje sníh,
který zasypal (nejen) ulice Zadní Třebaně. Foto NN M. FRÝDL

»Šachový« dort chutnal dětem i dospělým
PÁTÉHO DOČNÍKU TURNAJE MNÍŠECKÁ ROŠÁDA SE ZÚČASTNIL REKORDNÍ POČET ŠACHISTŮ



Obce se bouří proti novým »zónám«
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Na pozemcích v aktivní zóně zápla-
vy se totiž nesmí nic stavět, stávající
domy se mohou pouze udržovat. Sta-
vební úřad nemůže povolit žádné
přestavby či přístavby,“ uvedl v míst-
ním Informačním listě dobřichovický
starosta Michael Pánek.
Ten je zásadně proti rozšiřování zá-

plavového území. Stejného názoru je
i jeho letovský kolega: „.Na připravo-
vaný záměr nebyl nikdo upozorněn,
nikdo ho s námi neprojednal, obce
neměly šanci se vyjádřit. Přitom je v
navrhovaném dokumentu spousta
chyb, nepřesností a nesmyslů,“ uvedl
pro NN první muž Letů Jiří Hudeček

s tím, že do navrhované aktivní zóny
mají »spadnout« rodinné domy za
protipovodňovou hrází. 
„Má se to dotknout i míst, která ne-
byla pod vodou dokonce ani při »tisí-
cileté« vodě v roce 2002. Prostě to
někdo od stolu namaloval a ani se
neobtěžoval to s námi konzultovat,“
konstatuje Hudeček. Podle něj je nej-
novější aktivita krajského úřadu a Po-
vodí Vltavy zbytečná. „Vše už totiž
řeší platné územní plány obcí,“ tvrdí
starosta.
Dobřichovická i letovská radnice se
nyní společně budou zasazovat o to,
aby nové aktivní zóny záplav nebyly
schváleny. Kromě jiného hodlají vy-
jednávat s Povodím Vltavy a minis-
terstvy zemědělství i životního pro-
středí. Miloslav FRÝDL

Letovští vyrazili na Slovensko, »na zkušenou«
Týdenní studijní cestu na Slovensko absolvovala skupina pracovníků Dětské-
ho domova Lety a Diagnostického ústavu Dobřichovice. Jejím smyslem bylo
získat zkušenost v péči o opuštěné děti. Na Slovensku už se totiž  transforma-
ce institucionální výchovy uskutečnila před několika lety. „Chtěli jsme se
naučit novým systémům práce a získat zkušenosti z praxe v zemi, která je nám
blízká,“ uvedl Tomáš Řezníček, vedoucí Dětského domova Lety. Součástí pro-
gramu byla návštěva dětských domovů, které mají po transformaci podobu
profesionálních pěstounských pracovišť, i školení k systému náhradní péče a
přípravám žadatelů o ni.          Blanka STROUHALOVÁ, Dětský domov Lety

Adventní tvoření
přilákalo i tatínky
První adventní víkend se konalo vá-
noční tvoření v sále U Kafků v Le-
tech. Všichni (ano, ne pouze všechny
- dorazili i tatínkové...) využili boha-

té nabídky materiálu, který byl k dis-
pozici: Věnce mohly být ozdobeny
sušeným ovocem, ořechy, šiškami,
slámovými figurkami i perníčky.
Případně bohatě krášleny organzou,
několika druhy barevných mašlí
nebo zlatými či stříbrnými »anděl-
skými vlasy« a peříčky. 
Jak si vyzdobit svá obydlí voňavými
adventními věnci z chvojí, radila a s
prací pomáhala šikovná dekoratérka
Jiřina Králová z Dobřichovic.
Spokojení návštěvníci, kteří si chtěli
sami adventní výzdobu vytvořit a při-
tom mít doma uklizeno, si kromě ad-
ventních věnců a věnců na dveře od-
nášeli též svícínky a zdobené truhlíky
do oken.  Text a foto

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Snažíme se přívaly sněhu
odklízet co nejrychleji...

Vážení čtenáři, máme
za sebou dvě posled-
ní velké letošní akce
v obci. Svatomartin-
ské posvícení i cyk-
listický závod Winter
Trans Brdy jsou mi-
nulostí. O všem jste
byli informováni pro-
střednictvím Našich
novin. Shrnutí z obou

akcí naleznete také v časopisu Letovák,
který ještě před vánocemi vyjde. S vydává-
ním Letováku budeme pokračovat, stejně
jako se zpravodajem v NN. 
Chtěl bych poděkovat panu Žáčkovi a jeho
firmě za  podporu a dary na naše posvíce-
ní. Na ně sice Martin dorazil, ale bez bílé-
ho koně. S tím nás překvapil o něco pozdě-
ji, zato důkladně. Snažíme se odklízet sníh
co nejrychleji a v rámci možností, které
máme. Je ale i na vás, abyste byli opatrní
a ohleduplní. Jízda i chůze je za těchto
podmínek velice nebezpečná. My se bude-
me snažit sněhovou nadílku uklidit, respe-
ktive uklízet co nejrychleji.
Krásný adventní čas přeje 

Jiří HUDEČEK, starosta obce Lety
KLÍMA V LETECH. Reportáž o na-
vrhovaném rozšíření záplavových
území v Letech i v sousedních Dobři-
chovicích natáčel známý novinář Jo-
sef Klíma. Foto NN M. FRÝDL

Letovský zpravodaj

Strana 7, LETOVSKÝ ZPRAVODAJ Naše noviny 24/10

Aktuální informace o dění v Letech 24/2010 (7)

Sněhové nadělení: »Horská« idyla i spousta práce…

Jako na horách to v těchto dnech vypadá v části Letů schoulené pod brdskými Hřebeny. Zaměstnanci obecního úřadu
odklízející přívaly sněhu už se ale určitě nemohou dočkat jara.                Foto Alena VANŽUROVÁ a NN M. FRÝDL
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Podbrdský motoráček, který každou
neděli od začátku června do konce
září jezdil na trati Zdice – Lochovice
– Liteň - Zadní Třebaň - Karlštejn,
byl letos provozován již druhým ro-
kem po sobě.  Jeho obliba stále stou-
pá - při některých jízdách mnozí ces-
tující i stáli. Vlaky tvořené roztomi-
lým červeným motorovým vozem z
50. let minulého století doplňovaly
pravidelné spoje ČD a (nejen) místní
lidé tuto atrakci rádi využívali. Po-
mohla tomu i dohoda s ČD o uzná-
vání jízdenek, takže cestující si ne-
museli kupovat u každého dopravce
jiný lístek. Také možnost občerstve-
ní ve vlaku byla vítaná, v chladněj-
ších dnech přišla vhod káva, v létě
zase minerálka či pivo. 
Letos jsme bohužel museli odvolat
parní vlaky, které loni Podbrdský
motoráček doplňovaly. Zajištění jízd
parních vlaků s velikou lokomotivou

je spojeno se značnými provozními
náklady, které jsme z důvodů finanč-
ních škrtů v obcích, městech i na
krajském úřadě nemohli táhnout jen
v režii firmy KŽC. Díky aktivitám
Našich novin se podařilo zajistit ale-
spoň jednu jízdu populární »páry«.
V příští sezoně bychom chtěli udržet
zájem cestujících a navázat jízdy i na
akce a slavnosti, které se v regionu
budou konat. Také větší propagace v
obcích a městech by pomohla veřej-
nosti k získání informací o historic-
kých spojích. Děkujeme Našim no-
vinám za snahu trvale propagovat
Podbrdský motoráček, kapele Tře-
husk za hraní při významnějších ju-
bileích na trati a Horymíru, Litni i
Karlštejnu za to, že nemysleli jen na
sebe, ale i na historický motoráček a
přidali symbolický peníz na udržení
provozu historického vlaku.
Kateřina STACHOVÁ, KŽC, Praha 

VŠERADICE, VYSTUPOVAT! Historický motoráček právě dorazil do Vše-
radic. Foto Kateřina STACHOVÁ

»Motoráček« je stále populárnější!
ČERVENÉ HISTORICKÉ VLAKY ZVANÉ HURVÍNEK BUDOU PO PODBRDSKÉ LOKÁLCE JEZDIT I PŘÍŠTÍ ROK

Sbírka pomůže lidem, kteří jsou v tíživé situaci
PŘÍPRAVNOU SCHŮZKU KOLEDNÍKŮ ŘEVNICKÁ CHARITA SVOLÁVÁ NA SOBOTU 18. PROSINCE

CENA PRO NÁRUČ. Letošní laureátkou Ceny Na-
šich novin určené těm, již nezištně pracují pro náš
kraj, se stala Dagmar Renertová z Řevnic (viz NN
23/10). Prémii 5.000 Kč, která je součástí oceně-
ní, výtvarnice v řevnickém Modrém domečku pře-
dala předsedkyni občanského sdružení Náruč Vla-
dimíře Hejmové. (Na snímku zleva D. Renertová,
Zuzana Dudáková a V. Hejmová). Obnos bude vy-
užit na podporu činnosti chráněného zaměstnání
handicapovaných lidí v kavárně v Řevnicích i na
rozvoj výuky ve stacionáři v Dobřichovicích. Dě-
kujeme pí Renertové, vážíme si její empatie a po-
chopení nejen pro znevýhodněné spoluobčany.    

Šárka HAŠKOVÁ, Řevnice, foto ARCHIV

Stejně jako minulý rok se na vás ob-
racíme s prosbou o zapojení se do
Tříkrálové sbírky. Ke sbírce se může-
te připojit kdykoli od 2. do 10. ledna
- jako »král«, nebo jako dospělý do-
provod koledujících dětí. Výtěžek
sbírky je určen lidem v našem regio-
nu v tíživé životní situaci. Minulý rok
se díky výtěžku z Tříkrálové sbírky
podařilo v našem regionu pomoci čá-
stkou 47 086 Kč: 
- rodině Kuchtově ze Zadní Třebaně
na matrace pro tělesně i mentálně
těžce postiženého syna Tomáše
- Ing. Zbyšku Lorencovi ze Řevnice
na osobního asistenta; pan Lorenc je
kvadruplegik upoutaný na vozík 
- paní Paděvětové ze Všenor na polo-
hovací lůžko pro tělesně i mentálně
těžce postiženého syna Lukáše 
Část sbírky bude také poskytnuta na
celostátní i zahraniční projekty Cha-
rity ČR: Charitní domov pro seniory
v Mukařově, Charitní azylové domy

pro matky s dětmi v tísni v Brandýse
n/L. i Kralupech n/Vlt., technická
škola v indické Prathibodaye, pod-
pora vzdělávání dětí v Bělorusku...
Kdo se chcete ke sbírce připojit, oz-
věte se, prosím, na některý z kontak-
tů: Petr Komárek: 724 370 941,
P.Komarek@seznam.cz 
Iva Rajčanová: 606 294 015 
Eva Vaculíková: 739 447 615, 
revnice@charita.cz
Pro koledníky i pro vedoucí skupinek
se v sobotu 18. 12. koná schůzka, kde
dohodneme detaily a předáme zape-
četěné kasičky, křídu i letáčky. 
Kdo máte zájem, můžete si minulý
ročník připomenou v malé fotogale-
rii: http://revnice.charita.cz/histo-
ry/ts_2010/fotogalerie/fotogale-
rie2010.html 
Pokud byste měli jakékoli dotazy, ne-
váhejte telefonovat, emailovat. Díky
za pomoc! Petr KOMÁREK,

Farní charita Řevnice

Kultura odívání bývala u nás odjakživa na slušné
úrovni. Již naši dědečkové se při významných
obecních událostech vždy svátečně oblékli, čímž
dodali onomu dni ještě větší vážnosti. Vzpomínám
například, že na zasedání obecního zastupitelstva
chodívali zadnotřebaňští zastupitelé vždy slušně
oděni, s kravatou, která se kdysi jen připínala na
knoflík u košile. Což teprve při volbách starosty či
jiných důležitých událostech! 
Jaké bylo mé překvapení, když se před několika
dny sešlo v řevnickém Zámečku nově zvolené
městské zastupitelstvo, aby se představilo obča-
nům a zvolilo nového starostu i místostarostu. Tři
z nově zvolených pánů si zapomněli zastrčit koši-
li, která jim vlála přes kalhoty blíže ke kolenům
než k pasu. Je to snad móda pro puberťáky! K nim
a tady se to obzvláště nehodilo. O kravatě nemlu-
vím. Celé mimořádné jednání byl jinak perfektně
připraveno a hladkým průběhem vyvolává naději,

že vše takto půjde i po zbytek volebního období.
Druhý šok jsem zažil 17. listopadu na posvátné
půdě pražské Alma Mater, kde se ve velké aule
Karolina konala vzpomínková slavnost na událos-
ti vztahující se k tomuto historickému datu. Ještě
před začátkem pobíhali v popředí tři muži asi čty-
řicetiletí v košili přes kalhoty, podobně jako zmí-
nění řevničtí konšelé. Domníval jsem se, že upra-
vují zvukové zařízení. Když potom domluvil rektor
slavného pražského vysokého učení, chopili se tito
hoši hudebních nástrojů - kláves, houslí a basy.
Omluvili bubeníka, který prostě nepřišel. Nást-
roje ovládali, ale jejich program odpovídal oble-
čení. Když dohráli, utekli. 
Za mnou sedící pán, přibližně osmdesátiletý, který
- podobně jako já - vydržel ze slušnosti také až do
konce, prohlásil: „To je úroveň!“ 
Znělo mi to v uších ještě další dva dny...

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Konšelé si zapomněli zastrčit košili
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ: ŘEVNIČTÍ ZASTUPITELÉ PŘEDVEDLI »MÓDU PRO PUBERŤÁKY«

KOLEDNÍCI. Koledníci při loňské Tříkrálové sbírce. Foto ARCHIV

Farmářské trhy v Černošicích vystřídá trh vánoční
Pravidelné farmářské trhy v Černošicích sice již skončily, nicméně v sobotu 18. prosince se ještě bude
konat sváteční trh předvánoční. Od 10 do 15.00 hodin budou před hotelem Kazín v Černošicích tradič-
ní prodejci  nabízet mléčné výrobky, uzeniny, pečivo, květiny, mošty, sirupy a jiné podobné zboží. Navíc
přibude také několik stánků s vánočním sortimentem a neopakovatelnou vánoční atmosférou. Přijďte se
podívat, přijďte si nakoupit! Lucie JISLOVÁ, Černošice
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Za starý řidičák hrozí pokuta 2 500 Kč!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zákonná lhůta pro vydání nového
průkazu je do dvaceti dnů od podání
žádosti. Pokud žádáte vydání do pěti
pracovních dnů, je nutné uhradit sp-
rávní poplatek 500 Kč. 
Náhradní termíny stanoveny nejsou.
Pokud tedy kdokoliv z nějakých dů-
vodů termín výměny nestihne, bude
muset zaplatit poplatek 50 Kč. 
Na Berounsku je v současné době
organizována akce s názvem Nevy-
měníš - nepojedeš! Policisté z pre-
ventivně informační skupiny upo-
zorňují řidiče na výměnu řidičských
průkazů. „Akce je zaměřena na řidi-
če, kterým byl řidičský průkaz vy-
dán od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000. Jejich držitelé jsou povinni
vyměnit své řidičské průkazy nejpo-
zději do 31. prosince 2010. Policisté
akcí chtějí předejít komplikacím,
které by pro některé řidiče mohly na-
stat, pokud by  výměnu nestihli či ig-
norovali,“ řekla tisková mluvčí be-
rounského oddělení Policie ČR Len-
ka Uriánková. 
Další výměna čeká majitele řidič-

ských průkazů vydaných od ledna
2001 do 30. dubna 2004. Ty se

budou muset vyměnit nejpozději do
konce roku 2013. Výměnu řidičské-

ho průkazu si předem můžete do-
mluvit na telefonu: 311 621 289.

Petra FRÝDLOVÁ

Soutěž o nejoriginálnější vánoční či novoroční přání vyhlašují Naše noviny.
Zasílat je můžete na adresu NN, Třebaňská 96, 267 29  Zadní Třebaň nebo
na mailovou adresu frydl@dobnet.cz. Tři nejoriginálnější odměníme origi-
nálními dárky. První přání už dorazila, dokonce až ze Sokolova. Božena
Keilwerthová jich poslala hned několik a dokonce vlastručně vyrobených.
NN moc děkují a zdraví Sokolov. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Karlštejn - Již za svého života Ka-
rel IV. ustanovil, aby na něho bylo
pamatováno při bohoslužbách ve
výroční den jeho úmrtí. Od 29. 11.
1378, kdy Karel IV. zemřel, se pro-
to každý rok bez přerušení koná
na Karlštejně ve výroční den císa-
řovy smrti rekviem. Letos je popr-
vé sloužil nový pražský arcibiskup
Dominik Duka.
Ten je 36. nástupcem prvního arci-
biskupa pražského Arnošta z Pardu-
bic, osobního císařova přítele a rád-
ce. Atmosféru akce přiblížila divá-
kům Česká televize přímým přeno-

sem. Z Bible při bohoslužbě četl he-
rec Alexandr Rašilov. 
V kapli sv. Kříže vyzdobené gotic-
kými obrazy Mistra Theodorika se
zádušní mše zúčastnili čelní předsta-
vitelé University Karlovy i velvy-
slanci států, jimž ve své době Karel
IV. vládl. Nechyběla předsedkyně
Poslanecké sněmovny Miroslava
Němcová, ministr kultury Jiří Bes-
ser, apoštolský nuncius Diego Cau-
sero, rektor Univerzity Karlovy Vác-
lav Hampl či velvyslanci Lucembur-
ska, Německa a Francie. 

Petra FRÝDLOVÁ

Autoři originálních péefek získají cenu!

Nesnáší se s rodiči,
tak chtěl spát v chatě
Mokropsy - Darebáka, který se
vloupal do chaty v Mokropsích,
chytili řevničtí policisté. Asistovali
jim městští strážníci z Černošic.
„Osmatřicetiletý muž se chystal v
chatě přenocovat, protože prý nemá
dobré vztahy s rodiči,“ uvedl velitel
řevnických policistů Jiří Dlask. „Je-
ho čin byl kvalifikován jako krádež
vloupáním a porušování domovní
svobody,“  dodal.  Policisté už  lupi-
če zadrželi jednou, před dvěma mě-
síci. „Proto bylo státním zastupitel-
stvím rozhodnuto sdělit mu obvině-
ní, zpracovat návrh na obžalobu a
odsoudit ho ve zkráceném příprav-
ném řízení, ve lhůtě 48 hodin,“ řekl
Dlask. Muž ve vazební ruzyňské vě-
znici čeká na verdikt soudu.      (mif)

Mši sloužil arcibiskup Duka
V KAPLI SVATÉHO KŘÍŽE SE VZPOMÍNALO NA KARLA IV.

ŠKOLÁCI V HOŘOVICÍCH. Druháci a čtvrťáci z liteňské školy se 2. 12.
vydali na adventní prohlídku zámku Hořovice. Provázel nás sympatický prů-
vodce v dobovém kostýmu, který nás seznámil s vánočními tradicemi a zvyky.
Viděli jsme prostřenou štědrovečerní tabuli a získali mnoho dobrých rad, jak
mít příští rok úspěšný i šťastný. Určitě nesmíme zapomenout dát pod talíř šu-
pinu, abychom byli bohatí. Stůl by měl být ovázán provazem, aby rodina byla
celý rok soudržná. Štědrovečerní tabule by měla být prostřena pro sudý po-
čet osob a rozhodně od ní nesmíme při večeři vstát. Dříve se na štědrove-
černím stole objevovaly skutečné »lahůdky« – oplatky s medem, hrachová
kaše nasladko, nakládané švestky nakyselo, kuba... Smažený kapr se připra-
vuje až od doby 1. světové války, kdy byla bída a kapr byl všem dostupný. Na
závěr jsme zašli do zámecké kaple, kde byl vystaven dřevěný betlém a zazpí-
vali jsme si koledu. Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Zloděj si připravil lup,
ale odnést ho nestihl
Všenory, Řevnice - Po vistarii se
vyšplhal do patra domu, rozbil
okno a kradl. Věci však už odnést
nestihl, chytili ho policisté.
„Osmatřicetiletý Slovák, který v
Česku nemá bydliště ani zaměstná-
ní, vnikl do rodinného domu ve Vše-
norech,“ sdělil řevnický policista
Jiří Dlask. „Po vzrostlé vistarii se
dostal do patra domu, vyrazil okno a
dům prohledal. Rozbíjel gramofo-
nové desky, rozházel vše, co mu při-
šlo pod ruce, a připravil si do čtyř ta-
šek obrazy a další předměty v hod-
notě asi 70.000 Kč,“ dodal. 
Podezřelých zvuků si ale všiml Uk-
rajinec ubytovaný v přízemí domu a
zavolal spolumajiteli objektu, který
bydlí v Praze. Ten následně pro-
střednictvím linky 158 přivolal poli-
cisty z Řevnice. „Dvoučlenná hlídka
propátrala dům a lupiče našla na ne-
používané toaletě,“ uvedl Dlask s
tím, že kriminalisté jej následně ob-
vinili z krádeže a porušování do-
movní svobody. Za  to mu hrozí až
pět let odnětí svobody.                (mif)

Kam s bateriemi?
Do svinařské školky
Mateřská školy ve Svinařích se úča-
stní projektu Recyklohraní, který roz-
víjí vztah dětí k životnímu prostředí
formou her a činností se zaměřením
na třídění a recyklaci odpadů.  Škol-
ka obdržela nádoby na sběr baterií a
drobného elektroodpadu, které po
naplnění organizátoři akce vyvezou
a školka za to dostane body (čím více
kilogramů, tím více bodů). Za ně si
školka vybere dárek v podobě učeb-
ních pomůcek, her, volných vstupe-
nek nebo sportovního vybavení. Děti
dále plní výtvarné, technické i lite-
rární různé úkoly, za které také získá-
vají body. Podpořte naši účast v sou-
těži - doneste prázdné baterie či elek-
troodpad do MŠ. Pomůžete nám tak
získat cenné body a dárky pro děti.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Holky vyrazily za Kelty

Skupina Hlásnotřebaňských žen, jež
si říkají Holky v rozpuku, vyrazila
do  berounské hospůdky U Medvěda
za hudbou keltské Bretaně. Česko-
francouzská skupina Bran nám fakt 
udělala obrovskou radost, hrála
úžasně. Velmi nás zaujal bombard,
(nikdy jsem to ještě neviděla ani ne-
slyšela) nástroj malý rozměrem, ale
velký zvukem. Dewi Pajot patří k je-
ho mistrům a dovede ostré tóny dob-
ře sladit se zvukem celé kapely. 
I když jsme koncert proseděly napůl
oblečeny (byla tam zima jako v mor-
ně), nic nám to neubralo na krásném
zážitku toho nejlepšího z bretonské
hudby. Nezapomenutelný  večer. 

Text a foto Jirka ŠVECOVÁ

Z našeho kraje
* Na tradičný výšlap »špuntťapák«
se vydají řevničtí házenkáři 18. 12.
Sraz v maskách je v 10.00 na hřišti
národní házené v Řevnicích, odkud
se vydají směr Halouna. V hospůdce
U Zrzavého Paviána se občerství a
vyrazí na cestu zpět. (pef)
* S vyproštěním staršího muže (77),
který spadl ze ze žebříku na střechu
domu ve Lhotce, pomáhali řevničtí
profesionální hasiči. Zraněný byl
ošetřen, zafixován do vakuové mat-
race a spuštěn ze tří metrů na zem,
kde se ho ujali záchranáři.          (mif)
* O odstranění padlého stromu přes
silnici mezi Řevnicemi a Mníškem
pod Brdy požádali 25. 11. policisté
řevnické hasiče. Ti kmen rozřezali a
odstranili z vozovky. (mif)
* Hořící komín chaty v Černoši-
cích, kterou obývala rodina s malým
dítětem, hasili 27. 11. hasiči z Řev-
nic i Mokropes. Hrozilo nebezpečí
rozšíření ohně, proto byl vydán zá-
kaz topení až odborné do revize. Že-
nu s dítětem odvezl příbuzný.    (mif)
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K r á s n á  n o v á  k o l a ! 

Nevíte, co k Vánocům?
Rádi vám poradíme!

Nabízíme vše pro rybáře, vaše domácí
mazlíčky, na pečení cukroví a jiné.

Možnost zakoupení dárkových poukazů.
Těšíme se na vás!

SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ 
Miroslav JELÍNEK

Komenského 124, 252 30 Řevnice

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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Ukázka karetkového tkaní a cestova-
telský večírek s promítáním záběrů z
cesty po Mongolsku. Tak nějak  zně-
la pozvánka na sobotní povečer 27.
11. do Bělče, na koňskou usedlost
Ivana Fejfara a Zuzky Pavlové. Tvo-
řivé odpoledne začalo ukázkou pro
mě naprosto nepochopitelného tkaní
za pomoci papírových destiček - ka-
retek. Obdivuji každou činnost, jež je
za člověkem vidět, ale moje ruce a
mozek tkaní nebyly schopny přij-
mout. Ovšem malým dětem a většině
ženských návštěvnic to šlo samo.
Součástí podvečera bylo hodování u
předlouhého stolu, který byl domi-
nantou místnosti. Dlouho jsem neza-
žila něco tak přirozeně  a obyčejně
lidského jako těch pár hodin stráve-
ných zde. Ochutnali jsme prostá ze-
leninová jídla ze Zuzčiny kuchyně a
každý, kdo přišel, místo vstupenky

donesl nějakou další dobrotu. Kromě
jídla a pití byla nabídka dne oboha-
cena o keramické šperky čišící opra-
vdovostí materiálu  Janinky Jinkové
z Vlenců a barevné dílny oblečků  i
naušnic  hostitelky.
Vrcholem dne se stalo promítání z
dobrodružné cesty po Mongolsku,
kterou Zuzana Pavlová a Ivan Fejfar
uskutečnili téměř celou na koňském
hřbetě. Že o vyhrocené situace neby-
la nouze, bylo patrné jak z obrázků,
tak z vyprávění. Ale určitě stálo za to
něco podobného prožít. 
Když jsem dřív projížděla vesnička-
mi jako jsou Vlence či Běleč, měla
jsem  pocit, že jsou to zapadlá místa
kde snad ani nikdo nežije. Když jsem
ta místa poznala blíž,  napadla  mě
slova opičího šamana z pohádky Lví
král: „Dívej se za to, co vidíš!“  

Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Do Číny se vypravil nedávný pos-
lanec, obyvatel Zadní Třebaně Jan
Schwippel. O své cestě sepsal re-
portáž, kterou postupně zveřejňu-
jeme v Našich novinách.           (NN)

Náš čínský průvodce, který si říkal
Tony, ve svém výčtu čínských nábo-
ženství konfucianismus neuznal za
náboženství. Na můj dotaz, ke které-
mu náboženství by tedy přiřadil
Chrám nebes (další překrásný monu-
mentální komplex – největší staveb-
ní celek v Číně), odpověděl, že k tao-
ismu. To je ovšem zjevný nesmysl,
neboť konfucianismus byl již od do-
by Chanů státním kultem a naopak
taoismus byl často vůči říši kritický
a u císařů často neoblíben. Většina
teologických badatelů navíc uznává,
že konfucianismus má kromě filoso-
fických i náboženské rysy. Ale vz-
hledem k »problémům«, které čínští
komunisté s Konfuciem měli (napří-
klad za kulturní revoluce byl terčem
mnoha útoků), se ani nedivím, že si
dnes situaci takto ulehčují.  

Docela slušný výstup
Čínský kosmonaut tvrdil, že Čínskou
zeď (čínsky »wan li chang cheng«
čili »zeď dlouhá deset tisíc li«) viděl
z kosmu. Možná jde o iluzi; v kaž-
dém případě je to věc úchvatná – její
přímá délka je 2400 km (vzdálenost
Londýna od Moskvy), avšak všech-
ny úseky posčítané dohromady tvoří
6400 km. Rozšířena a dostavěna by-

la na počátku 16. století za Mingů.
Zevní zeď obsahuje střílny, každých
100-500m je hláska (je jich prý na
25 tisíc) a po několika kilometrech
pevnost. Říká se jí »nejdelší hřbitov
světa«, protože mnoho lidí zemřelo
při její stavbě, padlo při její obraně

nebo zahynulo z jiných důvodů. Ab-
solvoval jsem docela slušný výstup –
a vzhledem k tomu, že jsem jako je-
den z nemnoha zvolil delší a nároč-
nější úsek, zážitek i s opravdu půso-
bivými rozhledy byl nerušený. Navíc
jsem mohl i s klidem a bez ostychu

funět při překonávání nerovnoměrně
vysokých schodů.
Z návštěvy známých hrobek třinácti
mingských císařů, které byly umístě-
ny v souladu se zásadami feng-šuej
(což znamená doslova »vítr a voda«
– tzn. oblouk hor a pod ním tekoucí
řeka) mě spíše zaujala Cesta duchů
(pro pohřební průvody). Lemovaná
je celkem osmnácti (opět magická
devítka) dvojicemi soch »velkých
zvířat« z říše lidské - například mini-
stry apod. - i zvířat opravdových  ja-
ko jsou třeba velbloudi, koně a my-
tických bytostí (čilini a »xieshi«). 

Hladil jsem želvu
Ve vstupní bráně jsem si pohladil oh-
romnou sochu želvy – a kvůli dlou-
hověkosti jsem si mimochodem dále
obešel »hrnec úspěchu« v Kuejlinu,
pohladil Buddhu bohatství a přešel
přes most dlouhověkosti, obojí v
Šanghaji. A když jsme u těch »kuri-
ozit«, trochu předběhnu a zmíním se
o Hongkongu. Tam najdete pravý
důkaz toho, že dobrozdání odborní-
ků na výše popsanou zásadu feng-
šuej je bráno opravdu vážně: V jedné
z velkých hotelových budov v hong-
kongské výstavní čtvrti naleznete
veliký otvor. Proč tam je? Hotel prý
je postaven na dračím hřbetě, a tak
aby energie v souladu s feng-šuej
mohla proudit, bylo nutno do stavby
udělat díru. Toto je možné jen v Čí-
ně. (Pokračování)

Jan SCHWIPPEL, Zadní Třebaň

Tip na vánoční dárek
CD Kapely Třehusk Všeradice, Všeradice

Čtvrt století s poberounskou hudební skupinou
Nejnovější deska staropražské kapely od Berounky obsahuje 21 skladeb - Ajroplán, Dědeček

z Brd, Švestkový knedlíky, Stará, nebuď smutná, Ku Praze uhání vlak, Holka neznámá,
Strahováček, Za vodou aj. Bonusem je vánoční píseň Venku se setmělo... Cena 200 Kč.

Noc na Karlštejně na hradě Křivoklát
Profesionálně zpracovaný záznam úspěšného muzikálu, který už pět let uvádí soubor složený z profesionálů i amatérů, již jsou

doma v poberounském kraji. Hrají a zpívají Vladimír Čech, Monika Vaňková, Pavel Vítek, Pavla Švédová... Cena 100 Kč.

CD i DVD si můžete objednat na tel.: 257 720 847, 724 135 824 nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2011

Naše noviny upozorňují abonenty, že na konce roku 2010 skončí jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do června 2011 vyjdou 13 x, výtisk stojí 7 Kč.
Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat

poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
247 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat
v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní

Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. Nezapo-
meňte uvést doručovací adresu a variabilní symbol: 011311.

NEJDELŠÍ HŘBITOV.  Zeď dlouhá deset tisíc Li, Juyongguan, přibližně
sedmdesát kilometrů od Pekingu Foto Jan SCHWIPPEL

NOVINKA

Čínská zeď? Nejdelší hřbitov světa
BÝVALÝ POSLANEC JAN SCHWIPPEL SE V ČÍNĚ SEZNAMOVAL S PROBOUZEJÍCÍM SE DRAKEM - 3)

Cestovatelský večírek v Bělči
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Jsme na sestup! přiznává kapitán
KRIZE FOTBALISTŮ A-MUŽSTVA OSTROVANU ZADNÍ TŘEBAŇ TRVÁ UŽ PŮL DRUHÉHO ROKU

Zadní Třebaň – Už rok a půl trvá fotbalová kri-
ze v Zadní Třebani. Na jaře se místní Ostrovan
ještě s velkým štěstím zachránil, letos na pod-
zim však získal jen sedm bodů. „Za deset let, co
oblékám dres Ostrovanu, jsem tak špatný pod-
zim nezažil,“ říká kapitán Jan Palička. Ne-
zlobte se, ale vykat si v tomto rozhovoru nebu-
deme, už 11 let jsme manželé.
Kapitáne, zachráníte v Zadní Třebani okresní
přebor?
Já nevím. Rád bych ti řekl, že na to máme, ale
nejsem si jistý. Se sedmi body po podzimu se ob-
vykle mužstva nezachraňují. 
Ty už v záchranu nevěříš?
Určitě se nevzdávám, to by mě hanba fackovala,
ale výchozí pozice je šíleně obtížná. Pozitivní je
jedině to, že podobně namočených je nás na chvo-
stu tabulky víc. Třeba Tetín, béčko Zdic, Jáchy-
mov... Bohužel my jsme na tom nejhůř. Navíc -
všechno důležité, o co bychom se měli jako muž-
stvo opírat, teď nefunguje. Šikovní útočníci, zod-
povědná obrana, chytří záložníci. I brankáři se
mění jako na běžícím pásu. Špatný je také přístup
k tréninkům. Vždyť my se občas sejdeme na hřiš-
ti ve třech, a to je prostě trapas.
Jak to chceš změnit?
Zatím nemám tušení. Víš sama, že jsem pro kaž-
dou špatnost, která by mohla kluky motivovat. Po
první podzimní výhře nad Tetínem jsem si v kabi-
nách poprvé v životě nechal oholit hlavu - tys se
mnou kvůli tomu týden nemluvila a naše děti tři
dny fňukaly, ale jediná vážná reakce byla právě od
vás. Já chtěl ukázat, že mi nejsou výsledky lho-
stejné a vyhecovat ostatní, aby se nad místním fot-
balem aspoň trochu zamysleli. A výsledek?
Tryzna.
Ani fanoušci na vás nechodí, že?

Co si pamatuju, tak ve Třebani nikdy moc necho-
dili, přesto pořád tajně doufám, že jednou kolem
zábradlí uvidím desítky lidí, kteří budou zvědaví,
co předvedeme. Žijeme přece na vesnici, kde fot-
bal bývá jedním z mála víkendových zpestření. I
tohle prostě ve Třebani skřípe, ale na to by bylo
hloupé se vymlouvat. Zásadní problém je v tom,
že nejsou hráči, to je prostě průšvih. Řeknu ti, ne-
být pěti šesti hostujících kluků z Dobřichovic, tak
bychom to rovnou mohli zabalit. Ani bychom se
nescházeli na zápasy. Občas mi to čtyřicet minut
před výkopem připadalo, že hrajeme házenou, ne
fotbal.
Kde myslíš, že je hlavně chyba?
Určitě za to může výměna generací. Starší pardá-
lové skončili a jejich nástupci nejsou. A pokud
mladí přece jen přijdou, tak se jim nechce makat.
Kdybys viděla, kolik má Ostrovan registračních
průkazů! Těch kartiček musí být snad sto, přitom
nás chodí patnáct. Nechápu to. V našich velmi
skromných třebaňských podmínkách je hodně těž-
ké nahradit takové tahouny, jako byli Honza Pru-
šinovský, Martin Hrubý, bráchové Procházkovi,
Pavel Kozák, Tomáš Břížďala, Roman Pazdera,
Tomáš Sýkora a další.
Mimochodem, ty se nechystáš, že fotbalu ne-
cháš? Moc by se mi to zamlouvalo.
To vím, ale ještě musíš počkat, Lu. Celou minulou
sezonu jsem promarodil s operovaným kolenem a
na podzim jsem trpěl zase. Nejde mi to, tělo bolí.
Ale kašlu na bolest, hraju dál. Jen bych potřebo-
val být zdravější. Snad se dám přes zimu dohro-
mady a pak se s Ostrovanem pokusíme o zázrak.
O záchranu.
Právě tohle jsem nechtěla slyšet...
Promiň. Vydržíš to ještě pár let? Snad jo...

Lucie PALIČKOVÁ

Volejbalistům se daří,
vyhráli čtyřikrát 3:2
Dobřichovickým volejbalistům se le-
tos v soutěži daří. V tutu chvíli jsou v
konkurenci dvanácti týmu na druhém
místě. V pátek 26. 11 odehráli na do-
mácí půdě zápas proti Brnu B. Napí-
navé klání trvalo přes dvě hodiny a
skončilo vítězstvím Dobřichovic 3:2.
Výhru 3:2 si Dobřichovičtí připsali i
v dalších třech zápasech - s celky Sta-
rého Města, České Lípy i Chomutova.   
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Malí stolní tenisté
změří síly ve Třebani
Klub českých turistů v Zadní Třebani
zve na 5. ročník dětského vánočního
turnaje Junior ping-pong open. Koná
se 18. 12. v zadnotřebaňském Spole-
čenském domě. Prezence od 12.30,
zahájení ve 13.00. Turnaj bude roz-
dělen do tří kategorií: dívky, mladší
žáci, starší žáci. Ti nejlepší budou
odměněni medailemi, diplomy i ce-
nami. Každý dostane malý vánoční
dárek!        Jaroslava ZAVADILOVÁ,

ředitelka turnaje, Zadní Třebaň

Dobřichovice -  U Berounky se rodí
bowlingová »hvězda«. Devítiletý
Patrik PECHAR má za sebou
spoustu turnajů, ze kterých vyšel
jako ví-těz, a již ve svém věku se
může pyšnit několika tituly. 
S bowlingem začal jako šestiletý. V
dresu RABBITS Praha nyní »válí« v
první juniorské lize. „Je absolutně
nejmladším hráčem,“ říká pyšný otec
Miroslav, který syna k bowlingu při-
vedl a doprovází ho na tréninky i tur-
naje. Sám se bowlingu věnuje deset
let. Patrik letos na Mistrovství ČR
juniorů v Olomouci vybojoval prven-
ství a stal se mistrem republiky. Loni
na stejné akci v Chomutově skončil
třetí. Dalším titulem, kterým se může
pyšnit za rok 2009 i 2010, je mistr re-
gionu Praha v kategorii žáků do 9 let.
Mimoto letos v březnu vyhrál anketu
Sportovec Prahy 16. Za těmito úspě-
chy je spousta práce a tréninků.
„Trénuji 2x týdně, jednou individuál-
ně s osobním trenérem Milanem Bit-
tersmannem, jednou společně s hráči
z klubu,“ říká usměvavý školák. 

V současné době se Patrik připravuje
na  Mistrovství Regionu Praha, které
se bude hrát koncem ledna. „Mým cí-
lem je vyhrát, nebo skončit do 3. mís-
ta. To zaručuje  postup na Mistrovství
ČR, jež se bude konat v únoru v Olo-
mouci,“ vysvětluje bowlingová nadě-
je. Příští rok bude pro Patrika zname-
nat velkou výzvu, neboť přechází do
vyšší kategorie. 
V listopadu Dobřichovičan absolvo-
val několik turnajů, na kterých dosá-
hl výborných výsledků. Za zmínku
stojí předposlední  turnaj do série Ga-
ma Radio Junior Cup, který se konal
27. 11. ve Strikelandu v Chomutově.
Zahrát si přijelo 34 juniorů.  V nej-
mladších exceloval právě Patrik, kte-
rý získal zlato s náskokem 130 kuže-
lek. Do  konce roku jej ještě čeká ně-
kolik turnajů v nedaleké Trnové:  De-
vítkový měšec 8. 12., Netradiční tur-
naj dvojic 14. 12. i Vánoční turnaj 17.
12. Navíc si 18.12. zahraje Gama Ra-
dio junior Cup v Chomutově a 19. 12.
Junior bowling Cup v Litvínově.

Petra FRÝDLOVÁ

Naše noviny - dvacátý první ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází
každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
M. Kloubková - čestná členka; L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046),
J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz,
257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex -
Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).

Uzávěrka čísla 5. 12. 2010.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek na nádraží;
Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, obchod U Jelínků, nákupní středisko,
Potraviny Nosek, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  

Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;
Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, stánek na nádraží, Infocentrum; 

Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; 
Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod; Osov: Květinářství.

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Patrik, bowlingová »hvězda« od Berounky
DEVÍTILETÝ ŠKOLÁK Z DOBŘICHOVIC SE STAL JUNIORSKÝM MISTREM REPUBLIKY

MISTR REPUBLIKY. Patrik Pechar,
juniorský  mistr republiky v bowlin-
gu.       Foto Miroslav PECHAR

KAPITÁN. Jan Palička, kapitán fotbalistů Zadní
Třebaně. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Bruslí se v Černošicích i v Berouně
Černošice, Beroun - Na brusle a dokonce i na lyže můžete vyrazit v našem
okolí - do Černošic či do Berouna.
Veřejné bruslení nabízí zimní stadion v Černošicích ve středu, sobotu i neděli
od 13.30 do 15.30. V úterý a čtvrtek se od 15 do 16.00 koná výuka bruslení.
Pokud nemáte brusle, dají se pořídit v bazaru přímo na stadionu. 
Na Městském zimní stadionu  v Berouně se veřejné bruslení  koná 11. 12. od
13.00 do 14.30 a 12. 12. od 15.00  do 16.00 hodin.  Nezapomeňte si rukavice
a pokrývku hlavy. 
Běžkařská dráha byla díky bohaté sněhové nadílce otevřena na berounském
golfu 30. listopadu. V provozu je dráha na styl bruslení i na klasický styl.
Stejně jako loňský rok. i letos je pro návštěvníky vstup zdarma a zároveň mo-
hou využít služeb restaurace a wellness centra. Parkování je možné v areálu u
klubového domu. (pef), Pavla ŠVÉDOVÁ, Městský úřad  Beroun


