
Požehnané Vánoce! Pohodu! Plná břicha…
CO PŘEJÍ ČTENÁŘŮM NAŠICH NOVIN K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU OSOBNOSTI SPJATÉ S POBEROUNSKÝM KRAJEM
Poberouní - Co popřejete čtená-
řům Našich novin k Vánocům a do
nového roku? S touto otázkou jsme
oslovili několik známých lidí spja-
tých s poberounským krajem.
Pavel VÍTEK, Karlštejn: Krásné
prožití bílých Vánoc, hodně pohody,
lásky i splněných přání v novém roce! 
Tomáš Hanák, Nižbor: Vám, čtená-
řům Našich novin, stejně jako jim,

Našim novinám, za sebe a snad i za
ty, kteří nejsou čtenáři Vašich Našich
novin, přeji hezké Vánoce a spoustu
dobrých novin(ek) v novém roce!
Josef Klíma, Dobřichovice: Zdra-
vím čtenáře Našich novin a doufám,
že Berounka poteče v příštím roce tak
akorát, aby nás potěšila, ne ohrozila.
Vladimír Čech, Klínec: Čtenářům
Našich novin přeji krásné Vánoce (a

moc bych si přál, abychom dokázali
odolat masáži reklamních mašinérií i
nákupních center a vrátili se tam, kde
Vánoce mají být - k prostotě, klidu a
rodinné pospolitosti) a co možná nej-
šťastnější rok 2011 (a moc bych si
přál, abychom si ho nenechali kazit
od některých gangsterů, kteří se na-
zývají politici). Vzhledem k tomu, že
žiji na kopci nad krajem kolem Be-

rounky, jsem taky trochu »Náš«, a tak
přeju těmto Novinám hodně  spokoje-
ných čtenářů! Váš Vladimír Čech (a
někdy trošičku i Karel IV.)
Eva Pilarová, Praha: Čtenářům Na-
šich novin přeji pohodové požehnané
Vánoce a do roku 2011 hlavně zdra-
ví, lásku, no a nějaký ten peníz...
Petr Jančařík, Plzeň: Já bych chtěl
čtenářům popřát do dalšího roku
hodně legrace, ale myslím, že to je
poněkud zbytečné, protože, jak tak
sleduji politické dění, srandy bude
dost. Možná tolik, že se budeme za
břicha popadat. Tak přeji, aby ta bři-
cha byla pokud možno plná. Ovšem
spíš to vypadá na dietu. Ale mohou si
za to občané sami. Nejdřív chtějí hu-
bnout, drží se diety, a když rozumný
ministr řekne, aby si utáhli opasky,
najednou se jim nechce. Ale vážně:
přeji všem jen to nejlepší. Krásné i
smysluplné Vánoce a hodně štěstí,
zdraví a dobré nálady do roku 2011.
Mějte se dobře a něco pro to dělejte.
Ale pozor, ať vás při tom nechytí! 
Petr Bendl, Lány: Věřím, že až bu-
dete bilancovat letošní rok, dospějete
k tomu, že nebyl špatný. To, co se ne-
podařilo, je třeba zvládnout v roce
příštím a k tomu Vám přeji pevné
zdraví, dobrou vůli, správné přátele a
kamarády a velkou porci štěstí. Pože-
hnané Vánoce! Petra FRÝDLOVÁ

21. prosince 2010 - 25 (535) Cena výtisku 7 Kč

Dílo karlického sochaře posvětí arcibiskup Duka
Karlík, Svatý Jan pod Skalou -
Obnovu Mariánského sousoší ze
Svatého Jana pod Skalou dokončil
karlický sochař Petr Váňa. Jeho
dílu při slavnostní bohoslužbě po-
slední den roku požehná pražský
arcibiskup Dominik Duka.
Po velkém úsilí, které trvalo bezmá-
la dva roky, se v těchto dnech poda-
řilo dokončit záchranu významné
barokní památky - mariánského sou-
soší. Chybějící sochy Panny Marie a
sv. Ivana zhotovil Petr Váňa. Původ-
ní podoba díla se dochovala pouze
na několika starých fotografiích,
které posloužily k výrobě makety. Z
přibližně šedesáti kusů zbylých
úlomků sochy sv. Ivana byla »slepe-
na« původní podoba sochy. „Podle
těchto vzorů Váňa vytesal dvě nové

sochy, které byly 20. prosince přive-
zeny z ateliéru v Karlíku a osazeny
ve Sv. Janě na podstavce vedle sochy
sv. Jana Křtitele,“ řekl předseda Sva-
tojánské společnosti Jiří Ševčík. 
Slavnostní požehnání se uskuteční
při příležitosti návštěvy pražského
arcibiskupa Dominika Duky. Ten si
přál ve svatojánském chrámu sloužit
půlnoční mši na přelomu roku.  „Na
Silvestra,  po 22. hodině, budou soc-
hy posvěceny a ve 24.00 začne Duka
celebrovat půlnoční mši,“ dodal Šev-
čík s tím, že z bezpečnostních důvo-
dů a s ohledem na mimořádnou udá-
lost, vydal Obecní úřad ve Sv. Janě
v době akce (od 21.00 do 02.00) zá-
kaz používání zábavní pyrotechniky
v okruhu 100 metrů kolem kostela a
soch. Petra FRÝDLOVÁ

Mrazy a sníh trápí zvířata,
myslivci je chodí krmit 
Řevnice – Mrazy a haldy sněhu trápí nejen li-
di, ale také zvěř v lesích. Zvířata mají hlad, na-
víc je ruší turisté a psi, kteří se nyní hojně
pohybují v přírodě.  
Aby zvěř tolik nestrádala, myslivci jí vozí do lesa
krmení a staré pečivo. „Každý týden tam zajede-
me velkým terénním autem s krmivem, snažíme
se udělat maximum, aby zvěř přežila,“ říká Bořek
Bulíček z mysliveckého sdružení v Řevnicích.
Zvířata mají také problém chodit v hlubokém sně-
hu a někdy se zraní, když utíkají před lidmi či psy. 
Zatoulaného srnečka našli nedávno lidé dokonce
v zahradě u domu. Myslivci se o něj postarali , ale
kvůli zranění na noze po týdnu uhynul.           (lup)

TADY JE KRAKONOŠOVO. Koledy, pohádky, tance i módní přehlídku. To vše a ještě mnohem víc mohli
vidět všichni, kteří přišli minulý čtvrtek do Lidového domu v Řevnicích na Vánoční akademii zdejší zá-
kladní školy. Na pódiu střídaly děti z jednotlivých tříd - nejčastěji hrály pohádky a tančily na písně dvo-
jice Svěrák – Uhlíř. K vidění byl i živý Betlém. Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

HOTOVO. Sochař Petr Váňa s jednou
z nových soch.               Foto ARCHIV

Vrchol Kilimandžára Martina 
Navrátilová nepokořila
Řevnice, Kilimandžáro - Řevničanka a bývalá
světová tenisová jednička Martina Navrátilová
vrcholu nejvyšší africké hory Kilimandžáro ve
výšce 5 896 metrů nedosáhla. Na horu chtěla vy-
lézt s cílem propagovat sportovní projekt Laureus
a získat pro něj peníze. Tenisové legendě se při
stoupaní udělalo nevolno a musela po čtvrtém
dnu výpravu opustit - skončila v nemocnici v Nai-
robi. (Dokončení na straně 12) (pef)

Krásné svátky a vše nejdo nového roku přejíNaše noviny!V dnešním vydání najdete malýdárek - kalendář na rok 2011
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Žijeme v této krásné krajině – a žije-
me jen jednou. Jak dlouho a jak pří-
jemně? To záleží i na tom, čím doma
topíme a čím topí sousedé. Jedovaté
škodliviny unikají v kouři i v popelu
do ovzduší a do půdy, zhoršují naše
zdraví a zkracují život.
Na jedy ve vzduchu jsou vnímavější
děti, těhotné matky, starší osoby a li-
dé trpící onemocněním dýchacího
ústrojí. Na zdravém člověku se důs-
ledky spalování odpadu projeví se
zpožděním. Chronická onemocnění
a většina druhů rakoviny se vyvíjí
více než 20 let a mohou být způso-
beny dlouhodobým vystavováním se
působení jedů vzniklých spalováním
odpadů v domácnostech. 
Co bychom neměli spalovat? Nic, co
k topení není výslovně určeno. Plas-
ty, staré palety, dřevo z demolice,
rozbitý nábytek, umělé textilie, zbyt-

ky jídla, celobarevné letáky a časopi-
sy, baterie, barvy, léky, pneumatiky...
Neměli bychom pálit ani trávu ze
zahrady a listí.
Protože chce snížit přítomnost jedo-
vatých škodlivin v ovzduší, vyhlašu-
je místní organizace Strany zelených
v Dobřichovicích fotografickou sou-
těž o snímky nejhustšího dýmu
2010/2011. Dobrovolníci mohou do
soutěže přihlašovat své kandidáty na
tento titul prostřednictvím snímků
čmoudících komínů a jejich okolí,
jež odešlou na e-mailovou adresu
zeleni.dolniberounka@seznam.cz. 
Na snímku se snažte ukázat charak-
teristické znaky, podle nichž lze pů-
vodce dýmu poznat (nejen komín s
částí střechy domku, provozovny či
továrny). Číslu popisnému resp. ori-
entačnímu se ale raději vyhněte –
pokud se to nepodaří, bude digitálně

odstraněno. Uveďte své jméno, pře-
zdívku či značku, pod níž může být
snímek zveřejněn. 
Pro každou z obcí Černošice, Dobři-
chovice, Řevnice a Všenory a spo-
lečně pro Hlásnou i Zadní Třebaň
vyhodnotí odborná porota tři snímky
zachycující tři různé zdroje nejhust-
šího dýmu v obci. Odměněni budou
tedy autoři 15 snímků. Autoři sním-
ků s nejhustším dýmem v každé obci
získávají 500 Kč, autorům snímků
na 2. místě v každé obci náleží od-
měna 300 Kč, autorům snímků na 3.
místě 200 Kč. 
Vítězné snímky každé obce budou
uveřejněny na webových stránkách
strany zelených a v regionálním tis-
ku. Zveřejnění jména fotografa při
publikaci snímku záleží na autorovi.  
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2011.
Pavla POLECHOVÁ, Hlásná Třebaň

Poberouní – Dalších deset až třicet
centimetrů sněhu napadlo minulý
týden po celé republice. A v našem
kraji opět nastaly komplikace na
silnicích i železnici. 
Už od pondělí drobně sněžilo a mrz-
lo, nejvíc sněhu napadlo přes noc na
středu. Hned ve středu ráno se cestu-
jící vlakem na trase Praha – Beroun
nedostali kvůli velkým zpožděním
včas do práce. „Čekali jsme na nád-
raží dvě hodiny, nakonec jsme jeli ry-
chlíkem, který tu zastavil,“ stěžovali
si lidé ze Zadní Třebaně. 
Zpoždění zavinila technická závada
na trati mezi Dobřichovicemi a Ra-
dotínem, tzv. lom koleje, kvůli které-
mu musel být celé dopoledne veden
provoz pouze po jedné koleji. Něko-
lik osobních vlaků bylo zrušeno, ry-
chlíky jezdily buď přes Rudnou, ne-
bo nahradily osobní vlaky a zastavo-
valy v každé stanici. Osmnáct minut
po poledni byl provoz obnoven. 
Náledí a nový sníh způsobily mnoho
nehod na silnicích. V pondělí havaro-
valy dva kamiony na Pražském okru-
hu u Slivence, takže se jezdilo jen v
jednom pruhu a tvořily se dlouhé ko-
lony. Během dne byly zavřeny oba
zdejší tunely. Dodávka s prasaty ha-
varovala u Hostomic ve směru na

Neumětely ve středu 15. 12. Auto
sjelo do příkopu a trvalo dvě hodiny,
než se ho podařilo vyprostit. 
Řevničtí profesionální hasiči od 2. do
15. 12. vytahovali ze závějí patnáct

aut - v Řevnicích, Dobřichovicích,
Podbrdech i Hodyni. „Také jsme od-
straňovali třináct padlých stromů,
které nevydržely váhu sněhu a bráni-
ly provozu na cestách,“ uvedl Pavel

Vintera s tím, že 14. i 15. 12. hasiči
sráželi sněhové převisy a led ze
střech škol v Černošicích i Všeno-
rech. Lucie PALIČKOVÁ,

Miloslav FRÝDL

Další přívaly sněhu ochromily kraj
ŘEVNIČTÍ HASIČI TAHALI Z PŘÍKOPŮ PATNÁCT AUT, ŘEZALI STROMY, SRÁŽELI LED ZE STŘECH

Pražané šli v podzemí
z »nebe« do »pekla«
Koněprusy - Opravdu netradiční
Mikulášskou nadílku prožila mla-
dá rodina z Prahy v Koněprus-
kých jeskyních. Personál ji zamkl
v podzemním labyrintu.
Dvě děti předškolního věku z metro-
pole si přijely s rodiči do Koněprus
pro nadílku. Rodina se zúčastnila
poslední prohlídky a neopustila jes-
kyni hlavním vchodem. Nepokračo-
vala po vyznačené cestě a z »nebe«
sestoupila zpět do »pekla«. Pražané
zůstali v podzemí asi hodinu - pak je
vysvobodili hasiči. Těm podle mluv-
čí Lenky Kostkové uvěznění lidé te-
lefonovali, že jsou v jeskynním sys-
tému zamčeni a nemohou ven.
„Údajně došli na konec trasy a zjis-
tili, že jsou zamčeni. Tak se vrátili k
hlavnímu vchodu a zavolali o po-
moc,“ popsala Kostková. Podle ve-
doucího Koněpruských jeskyní Ale-
xandra Komaška rodina přijela na
prohlídku pozdě a asi nedávala po-
zor, když průvodci vysvětlovali po-
kyny k průchodu jeskyní.            (pef)

Chtěli bychom obnovit
Benátskou noc!
Vážení spoluobčané! Účast na Před-
vánočním posezení v Zadní Třebani
byla hojná, chci poděkovat účinkují-
cím za krásná vystoupení. Doufám,
že to pro všechny bylo příjemné vy-
tržení z předvánočního shonu, který
každoročně nemine nikoho z nás.
Jsem zastáncem tradic, Předvánoč-
ní posezení je jednou z mnoha v
Zadní Třebani. V roce 2011 bychom
chtěli obnovit některé další, jež zůs-
taly v zapomnění, přesto, že stály za-
to a dodávaly naší obci určitou pres-
tiž. Jednou z nich byla určitě Benát-
ská noc, snad se povede ji příští léto
připravit. Ostatně akcí vás čeká
spousta, máte se na co těšit!
Přeji vám všem krásné a klidné Vá-
noce, dětem hodně dárků pod stro-
mečkem a do roku 2011 mnoho štěs-
tí a zdraví!       Stanislav BALÍČEK,

starosta Zadní Třebaně

SÝROVÁ VÁNOČKA. místo sladké vánočky se u Marušky  a Jirky Zikových v
zadnotřebaňské osadě Pod Chybou letos bude podávat dozlatova vypečená
vánočka sýrová. Pokud by vás zaujala a chtěli byste ji také vyzkoušet, tady
je Maruščin recept: Forma dle výběru, lze použít jakoukoliv - vánoční, veli-
konoční beránek, na bábovku atd. Suroviny: 75 dkg sýru eidam, olej, grilo-
vací koření (nebo dle vlastího výběru), plátky salámu nebo slaniny, alobal.
Postup: Formu vymažeme olejem a vysypeme kořením. Sýr nakrájíme na
menší kousky a klademe na dno formy. Přidáme plátky slaniny a trochu koře-
ní.Dáme další vrstvu sýra a posypeme kořením. Zakryjeme alobalem a
necháme asi 20 minut péci při teplotě 130°C. Sundáme alobal a necháme
ještě péct asi 15 minut při teplotě 100°C. Necháme vychladnou a vyklopíme.
Dobrou chuť!   Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň, foto Marie ZIKOVÁ

Čert naděloval uhlí
Mikuláš měl letos kolem Berounky
hodně práce, a tak do Domova dů-
chodců v Dobřichovicích přišel až ve
středu 8. 12. Spolu s čertem a andě-
lem navštívil všechny naše obyvatele
a v jídelně s nimi protančili  a prozpí-
vali dopoledne Po obědě pak obešla
trojice všechny pokoje, aby se neza-
pomnělo na ležící klienty. Se všemi si
popovídali, některým zazpívali jejich
nejmilejší písničku a rozdali balíčky s
ovocem i cukrovinkami. Čert nadělo-
val živočišné uhlí a pozvání na pro-
hlídku pekla. 
O týden později jsme si s manželi Lai-
blovými zazpívali koledy. Za oknem
padal sníh, vůně punče navodila vá-
noční náladu. Není divu, že se nikomu
nechtělo  zpátky na pokoj. Přeji auto-
rům i čtenářům NN prožití tak hezké-
ho odpoledne jako jsme měli my. Sdí-
lení krásných chvil je tím nejhezčím
dárkem! Martina KÁLALOVÁ, 

Domov důchodců Dobřichovice

V ZÁVĚJÍCH. S novými přívaly sněhu se »prali« lidé v Řevnicích (vlevo) i Mokropsech. Foto NN M. FRÝDL

Foťte čmoudící komíny, získáte cenu!
DOBŘICHOVIČTÍ ZELENÍ VYHLAŠUJÍ FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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Řevnice - Řevnická taneční skupi-
na Proměny zvládla o letošním ad-
ventu řadu slavnostních vystoupe-
ní. Účinkovala po okolí i v Praze.
„Prosinec je pro nás náročný,“ potvr-
dila vedoucí Ivana Zrostlíková. „Do
tohoto shonu jsem onemocněla a
ulehla, takže mě musely zastoupit
naše Věruška (Věra Hrubá alias Ba-
bička roztleskávačka - pozn. pef) a
moje dcera Lenďa. Soubor ovšem
zvládly na výbornou,“ dodala. 
Proměny jsme mohli vidět první ad-
ventní neděli v Karlštejně na Karlš-
tejnském adventu. Předvedly čertov-
ské tanečky i nové vánoční  pásmo.
Na náměstí s impozantním hradem v
zádech zatančily v plném počtu čle-
nů, který dosahuje už padesát tři dě-
tí! „Do Karlštejna se rádi vracíme,
program se koná na krásném místě,
vládne příjemná atmosféra. Vystou-
pení se dětem povedlo, diváci moc
tleskali. Přišli dokonce osobně podě-
kovat a popřát krásné svátky. To vž-
dy potěší,“ říká Zrostlíková. 
V sobotu před druhou adventní ne-
dělí Proměny tančily v »rodných«
Řevnicích, kde se konal adventní trh.
„Měli jsme obavy, abychom se vešli
na pódium, ale dobře to dopadlo.
Děti se líbily a publikum je odměni-
lo velkým potleskem,“ uvedla ve-
doucí. Den poté si asi stovka návšt-
ěvníků nenechala  ujít  Mikuláškou
diskotéku v řevnickém Lidovém do-
mě. Proměny předvedly vánoční vy-
stoupení i čertovské tance a také se
dobře bavily s kamarády při hudbě.

Tančily, soutěžily, a protože bylo 5.
prosince, zavítal k nim Mikuláš s do-
provodem. Děti zazpívaly veselou
mikulášskou písničku a byly odmě-
něny spoustou sladkostí a dárečků. 
Po vystoupení na Předvánočním po-
sezení v Zadní Třebani čekalo Pro-
měny  poslední vystoupení před vá-
nočními svátky - na Staroměstském
náměstí v Praze.  „Tam jsme se těši-
li nejvíce. Jeli jsme v menším počtu,
protože bychom se všichni bohužel
nevešli na jeviště,“ sdělila Zrostlíko-

vá. „Publikum na Staromáku je ze
všech koutů světa, neustále nás fotí,
všichni jsou srdeční a milí. Panuje
krásná sváteční atmosféra. Prohlédli
jsme si nazdobené náměstí, stánky i
nádherný vánoční strom, ochutnali
punč. Byl to vrchol naší série vánoč-
ních vystoupení,“ dodala. 
Teď Proměny mají vánoční prázdni-
ny, těší se na Štědrý den a vymýšlejí
program plesu, který se bude konat v
únoru. A vzkazují: Krásné Vánoce a
pevné zdraví      Petra FRÝDLOVÁ

Vánoční »šňůra« vyvrcholila v Praze
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA PROMĚNY ZVLÁDLA V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE SPOUSTU VYSTOUPENÍ

Kdy a kde se konají
sváteční bohoslužby
24. 12.: Dobřichovice i Všeradice
od 16.00 (mše pro děti), Řevnice i
Všenory od 22.00, Liteň i Osov od
24.00 hodin 
25. 12.: Všenory od 8.00, Všeradice
i Mořina od 9.00, Řevnice od 9.30,
Osov od 10.30, Dobřichovice od
11.00, Liteň od 15.30, Karlštejn od
16.00 hodin 
26.12.: Všenory od 8.00, Všeradice
od 9.00, Řevnice od 9.30 hodin 
28.12.: Karlštejn od 18.00 hodin 
29.12.: Řevnice od 18.00 hodin 
30.12.: Dobřichovice od 18.00 hod. 
31.12.: Řevnice, Dobřichovice, Vše-
nory i Všeradice od 18.00 hodin 
1. 1. 2011: Všenory od 8.00, Vše-
radice i Mořina od 9.00, Řevnice od
9.30, Osov od 10.30, Dobřichovice
od 11.00, Liteň od 15.30, Karlštejn
od 16.00 hodin 
2. 1.: Řevnice od 9.30, Osov od
10.30, Dobřichovice od 11.00 hodin 
4. 1.: Karlštejn od 18.00 hodin 
5. 1.: Dobřichovice od 18.00 hodin 
6. 1.: Řevnice od 18.00 hodin 
7. 1.: Řevnice, Všenory od 18.00 
8. 1.: Liteň 15.30, Mořina od 17.00 
9. 1.: Všenory od 8.00, Všeradice od
9.00, Řevnice od 9.30, Osov od
10.30, Dobřichovice od 11.00, Karl-
štejn od 16.00 hodin (pef)

Caparti se předvedli ve skvělé formě...

Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň -
Koledy zazní v předvečer Vánoc
na hlásnotřebaňské návsi.
„Živý vánoční stromek, který ozdo-
bili sokolové, je styčným bodem pro
předštědrovečerní sousedské setkání
už několik let. Letos se sem chystá i
betlémské světlo. Uhnízdíme ho pro
zájemce v otevřené kapličce,“ řekla

zastupitelka Jana Gartová s tím, že
setkání se koná 23. 12. od 18.00.
Zváni jsou všichni lidé dobré vůle a
mohou prý přinést i cukroví.
V Zadní Třebani se bude koledovat
přímo na Štědrý den. Muzikanti z
kapely Třehusk na obchůzku s trum-
petami vyrazí už podvaadvacáté - ja-
ko vždy ve 20.30 od lípy. (šm, mif)Děti při Rybově mši

seděly a ani nedutaly
Rybovou mší v Divadle Bez zábradlí
začal adventní čas pro žáky Základ-
ní školy v Zadní Třebani. Jednalo se
o oduševnělé provedení slavného dí-
la Jana Jakuba Ryby, které nacvičila
Dětská opera Praha. Děti seděly a
ani nedutaly. Hodně jim však vadila
přítomnost diváků z jiných škol, kteří
se neumí chovat v divadle a neuzná-
vají práci jiných, téměř vrstevníků.
Škoda, ale hlavně jejich. Nám to da-
lo moc a pojedeme na podobné
představení znovu, rádi. 
A co že by naši školáci přáli celé
planetě, kdyby to bylo v jejich silách
splnit? Tak např. aby byla celá zdra-
vá, aby se na ní lidé neprali a nehá-
dali, aby jí lidé neubližovali znečiš-
ťováním, aby se tady s námi dobře ži-
lo zvířátkům a rostlinám, aby vládli
jen moudří, aby nemrzli bezdomovci
a aby měli lidé všichni na celém svě-
tě co jíst a pít. Aby už se nekácely le-
sy a pralesy, aby se Země nesrazila s
jiným vesmírným tělesem a na nebi ji
snad nepohltila černá díra. Takže,
planeto Země, přejeme Ti s dětmi
krásné a veselé Vánoce! A vám všem
taky. Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Bobři budou rozdávat
betlémské světlo
Řevnice – Betlémské světlo budou
na Štědrý den v Řevnicích rozdá-
vat skauti z vodního oddílu Bobři.
Každý, kdo přijde mezi 9.00. a
11.00 do parku u Zámečku v Řevni-
cích s lucerničkou či třeba jen se
svíčkou, může si odnést světlo, které
k nám tradičně putuje ve sváteční
čas přímo z Betléma. (šm)

TANČILI I VE TŘEBANI. Posledním
setkáním obyvatel Zadní Třebaně
bývá každoročně Předvánoční pose-
zení ve Společenském domě. Letos se
konalo 12. 12. Příchozí - a byl jich
plný sál - přivítal nový starosta obce
Stanislav Balíček, který na úvod po-
přál letošním šedesátníkům a předal
jim na památku knihu. Poté se rozjel
kulturní program: děti z místní škol-
ky zazpívaly a zatančily vánoční pís-
ně, školáci sehráli pohádky. Odpo-
ledne zakončila řevnická taneční
skupina Proměny (na snímku) s vá-
nočním pásmem Půjdem spolu do
Betléma. Vystupujícím děkujeme,
odpoledne bylo příjemné a lidé od-
cházeli vánočně naladěni.          (lup)  

Foto Petra FRÝDLOVÁ

Vánoční besídku  pro své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády uspo-
řádaly děti v zadnotřebaňské mateřské škole. Caparti se předvedli ve skvě-
lé formě a bravurně předvedli milé vánoční pásmo. Došlo i na nadělování.
Děti pro rodiče vyrobily dárečky - svícny, keramické výtvory, přání... »Ježí-
šek« nezapomněl ani odměnit děti samotné, a tak každé dítko našlo pod st-
romečkem dáreček. Pak už byli všichni pozváni k bohatě prostřenému stolu.
Velký dík nás všech rodičů patří paní učitelce Pavlínce, Vendulce a paní
Cafourkové. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Koledy budou znít v obou Třebaních
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Nabízené zboží mělo punc originality
V MODRÉM DOMEČKU BYLY K MÁNÍ ŠPERKY, MALOVANÝ TEXTIL, KERAMIKA  I VÁNOČNÍ DEKORACE

Vernisáž prodejní výstavy keramiky,
šperků, broží a textilu se konala 10.
12. v řevnickém Modrém domečku.
Návštěvníci měli možnost zhlédnout
i zakoupit mnoho originálních vý-
robků. Šperky představily Monika
Kopecká, Markéta Hurychová i And-
rea Kudrnová, barevný a malovaný
textil Markéta Novotná, vánoční de-
korace Lucie Jiroušová, éterické ma-
lované hedvábí Vlasta Ježdíková,
roztomilé brože Hanka Dlesková a
jemnou, ornamentální  keramiku op-
ředenou tajuplnými příběhy Denisa

Ozanne. K vidění toho bylo opravdu
mnoho, všechno nabízené zboží mě-
lo punc originality a tvůrkyně s kaž-
dým ochotně hovořily o jeho výrobě,
či jen o předvánočních přípravách. 
Několik výrobků jsem zde také za-
koupila jako dárky kamarádkám, ale
popravdě řečeno, nedokázala jsem se
rozloučit ani s jediným. Po zhlédnutí
prodejní výstavy bylo v prostorách
kavárny připraveno bohaté pohoštění

a dobré víno, sama kavárna jakoby
vybízela k posezení v teple a zasta-
vení se v tomto předvánočním čase,
kdy všichni nakupujeme, sháníme,
pečeme, uklízíme... Nedávno jsme si
podobné posezení v domečku dopřá-
li s mým osmiletým  synem - probí-
rali jsme vánoční přání. Poté, co vy-
jmenoval všechny novinky od Lego
Atlantis, zamyslel se a povídá:  „Víš,
co bych si přál ze všeho nejvíc? Kdy-

by ještě děda fousáč žil!“ Řekla
bych, že podstatu vánoc nelze shr-
nout líp. Učíme my je, nebo oni nás?
Tak štastné a veselé se všemi, s nimiž
ještě můžeme být. Nic lepšího totiž
nikdy pod stromeček nedostaneme.
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň
P.S.: Vánoční výstava je v Modrém
domečku instalována do 22. prosince.   

V Zadní Třebani budou na Štěpána koledovat
Druhý ročník společného zpívání a hraní koled se bude konat v Zadní Tře-
bani. Sejdeme se na Štěpána, tj. 26. 12. v 17.00 na návsi. Zahřejeme se zpí-
váním a hraním, dospělým i dětským punčem a bude-li taková zima jako lo-
ni, zažehneme i ohýnek.  Zpívání a hraní je na nás, takže pokud máte chuť,
nacvičte si jednu, dvě koledy a nezapomeňte poslat text či aspoň název kole-
dy na info@os-salto.cz (čím dřív, tím lépe). Z textů vyrobíme zpěvníčky, které
na místě rozdáme ostatním a v dalších letech je budeme rozšiřovat. Na
www.os-salto.cz budeme postupně doplňovat již »zamluvené« koledy. A když
přinesete i nějaké to cukroví a neupadnete s ním na ledu, jistě se vám tam
bude líbit přinejmenším stejně, jako nám loňský rok. Těšíme se.

František CHLAŇ, občanské sdružení SALTO, Zadní Třebaň

Oberfalzer mši letos
nezpíval, líže si rány
Praha - Českou mši vánoční  Jakuba
Jana Ryby zpívali 18. prosince v ka-
tedrále sv. Víta na Pražském hradě
poslanci Parlamentu ČR. Spolu s ni-
mi účinkovali poslanci Parlamentu
Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska. Koaliční i opozič-
ní poslanci spolu již potřetí - tento-
krát pod záštitou pražského arcibis-
kupa Dominika Duky - zapěli nej-
slavnější českou mši Hej Mistře za
doprovodu žáků, učitelů a rodičů ze
Základní umělecké školy Prahy 10. 
Zpěvu se v minulých letech zúčastnil
také »náš« senátor Jiří Oberfalzer.
Tentokrtát ovšem chyběl. „Po vol-
bách si lížu rány a opominutelným
akcím se vyhýbám,“ sdělil NN. „Us-
pořádal jsem tradiční adventní kon-
cert pro Farní charitu Beroun a na
víc nemám sil,“ dodal s tím, že před-
loni poctivě na zpívání v chrámu sv.
Vítu cvičil, ráno »dne D« dostal an-
gínu a nemohl ani promluvit. „Ale
žádný osudový význam tomu nepři-
kládám,“ uzavřel. (pef)

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
29. 12. 17.00 JÁ PADOUCH
29. 12. 20.00 THE SOCIAL NETWORK
2. 1. 17.00 HARRY POTTER A
RELIKVIE SMRTI

KINO MÍR BEROUN
20. 12. - 23. 12. 18.30 (Út 17.30)
ROMÁN PRO MUŽE
21. 12. 20.00 STRÝČEK BÚNMI
25. 12. - 30. 12. 18.30 (Út-Čt 17.30)
TRON: LEGACY 3D
27. 12. - 29. 12. 14.30 HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI
28. 12. 20.00 UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
29.- 30. 12. 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
2. 1. - 9. 1. 17.30 (5. 1., 6. 1., 9. 1. 18.30)
PARANORMAL ACTIVITY 2 2. 1. - 3.
1. 20.00 SAW 3D
4. 1. 20.00 DOMŮ NA VÁNOCE
6. 1. 15.30 VEJDI DO PRÁZDNA
7. 1. - 8. 1. 20.00 VRAH VE MNĚ
10. 1. 13.45 TOY STORY: PŘÍBĚH
HRAČEK 3
10. 1. - 12. 1. 18.30 (Út 17.30) TAJEM-
STVÍ MUMIE
11. 1. 20.00 ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH

CLUB KINO ČERNOŠICE
21. 12. 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
28. 12. 20.00 STRAŠIDELNÉ VÁNOCE
4. 1. 20.00 FOR SEMAFOR
9. 1. 16.00 POTKALI SE U KOLÍNA
11. 1. 20.00 PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

KINO RADOTÍN
Od 24. 12. do 6. 1. kino nehraje.
7. 1. 17.00 a 19.30 JÁ PADOUCH
8. 1. 17.00 a 19.30 MACHETE
9. 1. 15.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE 
9. 1. 17.00 a 19.30 LEGENDA O
LÉTAJÍCÍM CYPRIANOVI

KLÍČEK NA STAROMÁKU. Prosinec je pokaždé náročné období pro folk-
lorní soubor Klíček z Řevnic. Během adventu děti z Klíčku vždy několikrát
vystupují s vánočními tanci a koledami. Letos se tradičně předvedly na tr-
zích na řevnickém náměstí, na adventu v Karlštejně i na Staroměstském ná-
městí v Praze, kde davy diváků odměnily tanečníky bouřlivým potleskem.
Uznání patří dětem i proto, že při všech vystoupeních doslova mrzly.      (lup)

Foto Martina KOSTLÁNOVÁ

Studentka sólového zpěvu Hudební-
ho studia Capriccio z Řevnic Žanet-
ka Železná si vybojovala vítězství v
castingové soutěži - ze čtyř set dětí
byla vybrána do TOP 12, skupiny
mladých zpěváků, která bude vystu-
povat a koncertovat na profesionál-
ní úrovni. To je pro každou mladou
zpěvačku úžasný a povzbuzující vý-
sledek. Z pozice pedagoga jsem po-
važovala za správné předat Žanetku
zcela do péče castingové společnos-
ti, která obsazuje dětské role v TV
seriálech, jako je třeba Ulice, Velmi
křehké vztahy, Ordinace v Růžové
zahradě apod. O další hudební a
pěvecký rozvoj Žanetky se bude sta-
rat tato castingová společnost. 
Milá Žanetko, hodně štěstí a úspě-
chů na další cestě za krásou hudby
a zpěvu!         Martina KLIMTOVÁ, 
Hudební studio Capriccio Řevnice

Foto Romana SOKOLOVÁ

Žaneta Železná je v TOP 12!
ŘEVNICKÁ ZPĚVAČKA BYLA VYBRÁNA ZE ČTYŘ SET DĚTÍ

Tipy NN
* Vánoční zpívání u kapličky v Srb-
sku se koná 22. 12. od 17.00.          (sb)
* Kapely Cilek Aromali Kremali Bis-
küvi, Odečet Plynu a Klagenfurt za-
hrají 23. 12. od 19.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 70 Kč.           (mis)
* Soutěže o nejlepší bramborový salát
Salating Cup se s vlastním výrobkem
můžete zúčastnit 24. 12. dopoledne v
Divadélku K Mníšek pod Brdy. (pef)
* »Rybofku« budou na náměstí v
Řevnicích zpívat 24. 12. od 13.00 přá-
telé Modrého domečku, zpěváci, příz-
nivci i další.             Šárka HAŠKOVÁ
* Štědrý večer můžete oslavit v čer-
nošickém Clubu Kino 24. 12. Párty,
která začíná ve 21.00, se ponese v du-
chu 80. let. Připraveny budou míchané
nápoje, vánoční i rybí koktejly, Mojito
z jehličí, čaj ze zlatého jmelí.... 

Michal STREJČEK
* Českou mši vánoční Jana Evange-

listy Kypty přednese  24. 12. od 23.00
v kostele sv. Martina a Prokopa v Kar-
líku soubor Ludus musicus. Hosté si
budou moci prohlédnout měšťanský
betlém W. Moraka. (pef)
* Štědrovečerní troubení Karlštejn-
ských pozounérů se ponese náměstím
v Mníšku pod Brdy 24. 12. od 23.15.
Den nato, 25. 12., se od 16.00 v mní-
šeckém kostele uskuteční Vánoční
koncert duchovní hudby.              (min)
* České koledy zazní při slavnostní
mši svaté v kostele v Litni 25. 12. od
15.30. Hraje dechový orchestr Václava
Uzlíka. Václav KLIMENT
* Vánoční koncert O Vánocích zpí-
vám hostí 26. 12. od 18.00 Rytířský
sál hradu Karlštejna. Účinkuje skupi-
na Chaire. (pef)
* Silvestrovskou oslavu pořádá 31.
12. od 20.00 Club Kino Černošice.
Hrají DJ Rasty a DJ Syndrom, vstup
70 Kč. Michal STREJČEK
* Novoroční koncert B. Kolářové
(housle) a A. Lombarda (klavír) se ko-
ná 2. 1. od 17.00 v řevnickém Zámeč-
ku. Vstup 100/50 Kč. (nar)
* 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)
* Česká mše vánoční J. J. Ryby zazní
8. 1. od 15.30 v kostele v Litni. Oper-
ní pěvci z Prahy po mši přednesou  i
jiná Rybova díla.  Václav KLIMENT
* Novoroční koncert bluegrassové
skupiny Nová sekce se koná 8. 1. od
19.00  v restauraci U Janů Karlštejn.
Jako hosté zahrají kapely Abalone a
Kapičky. Vstupné 80. (mam)
* Taneční párty se uskuteční 8. 1. od
20.00 v černošickém Clubu Kino.
Hrají DJ Booty a DJ Tommy, vstupné
50 korun. Michal STREJČEK
* Mše pro děti se konají vždy posled-
ní středu v měsíci od 18.00 v římsko-
katolickém kostele Řevnice.         (pef) 



Nákup dárků? Zásadní problém
S ROZMYSLEM A LÁSKOU VYBRANÁ MALIČKOST POTĚŠÍ VÍC, NEŽ DRAHÝ NESMYSL...
Čas vánoční neúprosně klepe na dve-
ře. Dobré hospodyňky se předhánějí
v množství a druzích vánočního peči-
va. V jejich hlavách je zafixována po-
vinnost předvánočního úklidu. My,
muži, jsme na tom podstatně lépe,

převážnou většinu z nás nechávají
tyto zájmové činnosti vcelku chlad-
né. Jednou z věcí, která nás však spo-
juje, je nákup dárků pro naše blízké,
což je v mnoha případech problém
zcela zásadní. Vždyť náš dárek má

obdarovaného potěšit a zároveň vy-
stihnout jeho tajná přání. Jak odhalit
tajnou komnatu našich nejbližších?
Tato otázka se stává často naší noční
můrou. Zpravidla se ji snažíme vyře-
šit nějakou lstí či úskokem, nebo ji
řešíme tím nejhorším možným způ-
sobem: darujeme něco jen proto, že
je to »naše povinnost«. Zamyslete se
nad sebou a darujte raději maličkost,
ale s rozmyslem a láskou v srdci, ta-
kový dárek potěší mnohem víc, než
drahý nesmysl. 
Počasí si snad udrží svoji tvář a děti
si v rámci vánočních prázdnin užijí
zimních radovánek i bílých Vánoc. 
Všem přeji pěkné vánoční počasí a
osobní pohodu, která nebude přehlu-
šena předvánočním stresem! A mezi
svátky si přijďte do Galerie M. D.
Rettigové poslechnout Michaelu Do-
linovou s Karlem Bláhou.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Zima nám již ukázala téměř vše, co k
ní  patří, jen rybníky ne a ne zamrz-
nout. A tak se třeťáci, čtvrťáci i páťáci
z osovské školy vypravili za umělým
ledem do Berouna. Na stadionu jsme
okoukali techniku berounských med-
vědů, kteří právě trénovali. Pak jsme
si prohlédli na náměstí vánoční strom
i betlém, stihli  rychlý nákup a hurá
do bruslí! Rolba nám upravila led, dě-
tí se ujali instruktoři bruslení, rozděli-
li je do tří skupin a začala výuka. Ně-
komu to šlo lépe, někomu hůře, ale
snažili se všichni. 
Po přestávce vypuklo  zápolení mezi

kluky a děvčaty. Holky nakonec těsně
vyhrály, podaly si s poraženými
chlapci ruku a nastalo volné bruslení.
Ani učitelky nezahálely, obuly si
brusle a zkoušely nové prvky s dětmi.
S červenými tvářemi a natlučenými
zadečky mohly děti před odchodem
ještě obdivovat umění malých kraso-
bruslařek, které nás na ledě vystřída-
ly. „Pojedeme sem ještě někdy?“ ozý-
valo se autobusem při zpáteční cestě.
Dětem se výuka bruslení moc líbila,
věříme, že to, co se naučily, budou
moci zdokonalovat na zamrzlých ryb-
nících.       Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Bim bam zpívali všichni
V pátek 17. prosince se k večeru sjíž-
děli rodiče, prarodiče i další příbuz-
ní žáků osovské školy, aby zhlédli vá-
noční besídku. Moderátoři-páťáci
zvali k vystoupení žáky všech tříd -
zpívali, hráli a tančili na vánoční
písničky. Druháčci zahráli pohádku
O dvanácti měsíčkách, zacvičila děv-
čata z aerobiku, vystoupil sboreček
Muzikantík a sbor všech dětí na zá-
věr zazpíval píseň Bim, bam. Násle-
doval vánoční jarmark, kde bylo při-
praveno mnoho výrobků, které jsme s
dětmi připravili při vyučování i vá-
nočních dílnách. Většina rodičů pak
při kávě ochutnávala cukroví, jež dě-
ti také vyráběly, a využila chvilku kli-
du v předvánočním shonu k posezení
a popovídání si se známými.

Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

TÖPFER VE VŠERADICÍCH. Petr
Jančařík, Jiří Oberfalzer a Tomáš Tö-
pfer (zleva) si uplynulou sobotu poví-
dali u svátečně prostřeného stolu ve
všeradické Galerii M. D. Rettigové.
Pět desítek diváků se velmi dobře ba-
vilo při historkách, vzpomínkách i pí-
sničkách ze staré Prahy v podání ka-
pely Třehusk. Soutěž o nejlepší vánoč-
ku vyhrál výtvor Blanky Škarvadové
ze Svinař.  Text a foto NN M. FRÝDL

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 25/10

SVÁTEČNÍ DÍLNY. Poslední týden v roce je již tradičně v osovské škole věno-
ván přípravám na Vánoce. Ve čtvrtek 16. 12. se konaly vánoční pracovní dílny.
Jsou určeny dětem, ale rádi jsme přivítali i maminky a babičky, které tvořily
spolu s námi. Během dopoledne bylo připraveno čtrnáct dílen. Děti pracovaly
ve skupinách vedených nejstaršími páťáky. Pod jejich rukama postupně vzni-
kaly svícny, ozdoby z korálků, těstovin i papíru, věnce, vrkoče, nepečené cuk-
roví, ozdobné krabičky, zvonečky a spousta dalších výrobků určených k prode-
ji na vánočním jarmarku. Text a foto Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 25/2010 (64)

Školáci se učili od »medvědů«
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Hlásnotřebaňská skupina žen říkající si Holky v
rozpuku vyrazila na státní zámek Žleby, který byl
v tomto předvánočním čase mimořádně otevřený.
Pozval nás kastelán zámku Tomáš Řehoř, náš
dlouholetý kamarád. Prošly jsme historickými in-
teriéry s kouzelným nádechem Vánoc a připomně-
ly si díky průvodci Alešovi, jak byl adventní čas
chápán a tráven v dobách našich prababiček - na
zámku i v podzámčí. 
Bylo to něco úžasného  - poslouchat výklad a při-
tom se kochat okolní nádherou. Zámek Žleby se
řadí k nejatraktivnějším objektům svého druhu na 
Čáslavsku. Jeho interiéry jsou novogotické, dřevě-
né obklady, kazetové stropy, intarzované šperkov-
nice, skříně, truhly... K vidění je i velká sbírka ob-
razů, zbraní, skla, porcelánu a hlavně  fantastická
kachlová  kamna.  Součástí  prohlídky bylo  i něco
vánočního na zub, a to přímo v zámecké kuchyni,
kde jsme ochutnaly  dobroty připravené dle tra-
dičních receptur. 
Zámecký advent vyvrcholil Vánočním koncertem
Pavly a Jaroslava Marianových s názvem Vánoční
a jiné Klíčení v nádherném prostředí  historického 
zámeckého divadla. 
Chci poděkovat ještě jednou Tomášovi za pozvání. 
Byl to krásný výlet, na  který budeme dlouho vz-
pomínat. Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Zámecký advent vyvrcholil koncertem
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU SE NA POZVÁNÍ KASTELÁNA TOMÁŠE ŘEHOŘE VYPRAVILY DO ŽLEB

Na nebojácné děti čekala Čertovská stezka
Tradiční akci pro děti - Čertovský
vrch - uspořádaly zkraje prosince v
areálu Višňovka nad Vinařicemi Do-
meček Hořovice a Myslivecké sdru-
žení Ostříž.
Vzhledem k vskutku bohaté sněhové
nadílce posledních dnů, parkovala
většina rodičů s dětmi auta v blízké
obci, takže setkání s velkými a malý-
mi čerty měli s malou procházkou.
Někteří z liteňských rodičů se ovšem
rozhodli prověřit jízdní vlastnosti
svých vozidel a absolvovali s velkými
či malými problémy cestu až do úpl-
ného cíle. Na nebojácné děti čekala
Čertovská stezka, kde musely projít
poslepu bludištěm (hodné děti našly
cestu, zlobivé končily v pekle), přilo-
žit do čertovského kotle, poskládat
čertovské puzzle či postavit v pekle
jeden z druhů ohniště (pagoda, pyra-

mida, hranice, hlídkový oheň). Poté
na ně čekala nebeská brána se sva-
tým Petrem a anděly a vánoční dílna
v přilehlé klubovně.
Zahřát se děti i rodiče mohly nejen u
několika ohňů, ale i tradičním pun-
čem, svařákem, případně čajem. Pro
návštěvníky, kterým při plnění úkolů
vyhládlo, byly připraveny i pekelně
dobré klobásy a v závěru dne také
soutěžní »buchty«. 
Letos se na Čertovském vrchu i »čer-
tovsky« slavilo – celé peklo přišlo
popřát Pavlíkovi Novotnému, který
slavil narozeniny.
V rámci programu mohli návštěvníci
z domova přinést tvrdé pečivo, kaš-
tany a další pochoutky pro lesní zvěř.
Nezapomnělo se ani na krmení pro
ptáčky, které bylo možné na místě ak-
ce zavěsit. Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Liteňští pořádali piknik
Městys Liteň, Domeček Hořovice a
Základní škola F. J. Řezáče o prv-
ním adventním víkendu rozsvěcely v
Litni před školou vánoční strom na
akci, která nesla název 2. Liteňský
piknik - tentokrát zimní. 
Již od třetí hodiny odpoledne se  pří-
pravě věnovaly Eva s Evčou z Do-
mečku Hořovice, své vystoupení pil-
ně zkoušely děti z hudebního krouž-
ku. V 16.00 začal přivítáním znovu-
zvoleného starosty Karla Klimenta
hlavní program: děti vyráběly ve vá-
noční dílně ozdoby na stromek, s
více i méně známými koledami vys-
toupily zpěváčci z liteňské pobočky
soukromé základní umělecké školy
Stella Maris pod vedením Petra
Krutského, rodiče ochutnávaly vá-
noční cukroví a připíjeli si výbor-
ným svařákem. Po setmění se na po-
kyn zástupců Městyse Liteň rozsvítil
za potlesku diváků vánoční strom.
Velký dík patří místním hasičům, již
strom ozdobili žárovkami, Martinovi
Šináglovi za ozvučení dětské pro-
dukce, panu Slancovi za pomoc s
přívodem elektřiny a koneckonců i
počasí, které bylo jako na objednáv-
ku. Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

HOLKY NA ZÁMKU. Hlásnotřebaňská výprava před hlavním vchodem zámku Žleby.       Foto ARCHIV

Na Čertovském vrchu děti zdolávaly Čertovskou stezku. Foto Pavel FRÜHAUF



Mikuláš chodil za dětmi z Lumku týden
SVÁTEČNÍ ČAS VYVRCHOLIL VÁNOČNÍ SLAVNOSTÍ NA MOŘINCE

Děti mají měsíc prosinec rády – je
pestrý na zážitky, voňavý, plný koled,
vánočních melodií i starých příběhů.
Stalo se tradicí, že začátkem prosince
do klubu dětí Lumek v Dobřichovi-
cích přichází Mikuláš s andělem a
čertem. S jednou zvláštností – skrze
divadélko, které děti milují a prožíva-

jí. Mikuláš přesně ví, jak k dítěti pro-
mluvit, protože se radí s rodiči i s
andílkem a v některých případech i s
čertem. Ale ten byl tentokrát přizván
jen zřídka. Mikuláš s pomocníky při-
cházel za každým dítětem zvlášť. A
protože jeho hovory vyžadovaly sou-
kromí, vymezil si na děti z Lumku

týden! Celý předvánoční čas děti tvo-
řily – malovaly a lepily obrázky s
motivy zimy, vyráběly přáníčka a oz-
doby na stůl, okna i stromeček, pekly
cukroví. Přitom si zpívaly koledy.
Sváteční čas v Lumku vyvrcholil 18.
12. Vánoční slavností na Mořince, na
níž jsou zváni i rodiče a známí dětí z
Lumku, aby sváteční chvíle prožívali
spolu. Na děti čekal anděl a doprovo-
dil je za zpěvu koled do středu spirá-
ly z chvojí pro vánoční světélko. 
V úterý 11. 1. se od 17.30 v budově
Lumku v Dobřichovicích uskuteční
přednáška Mgr. Jany Doksanské na
aktuální téma Školní zralost. Zápis
do prvních tříd ZŠ Dobřichovice se
bude konat 31. 1. 2011. 
Přejeme všem mnoho dobrého do no-
vého roku!     Barbora TESAŘOVÁ,

klub Lumek, Lety

V dětském domově nastudovali hru Pasažéři
Více než třicet dětí z třítisícových Dobřichovic prožívá předvánoční období
jinde, než by si přály – v dětském domově. Ani letos je však místní lidé nene-
chávají na pochybách, že na ně myslí. Restaurace Zámecký had uspořádala,
jako každoročně, Strom splněných přání. Každý host měl možnost splnit ně-
kterému z dětí tajné přání, na které se ho jeho blízcí zapomněli ptát. Samy děti
z dětského domova  se rozhodly zužitkovat dramatický talent - v rámci léčeb-
né dramaterapie vzniklo pod vedením psycholožky Terezy a režiséra Jirky di-
vadelní představení s názvem Pasažéři. Zkušební předpremiéra se konala 16.
prosince v diagnostickém ústavu. Po Novém roce s ním děti hodlají vyrazit i
za brány domova. Blanka STROUHALOVÁ, Dětský domov Lety

Děkuji vychovatelkám!
Ráda bych poděkovala za práci vy-
chovatelek školní družiny při ZŠ
Dobřichovice. Vypňují velmi zodpo-
vědně volný čas mezi školními povin-
nostmi a zájmovými kroužky, zkrátka
organizují čas dětí celé odpoledne až
po předání rodičům.
Kromě tvořivé práce, kdy s dětmi ma-
lují nebo vyrábějí přáníčka a tema-
tické výrobky k různým příležitostem,
před Velikonoci či Vánoci pečou slad-
ké dobrůtky, se děti dozvídají o změ-
nách v přírodě v ročních obdobích
nebo si čtou a vyprávějí. Pobyty v
družině byly letos doplněny i výlety.
Chtěla bych jmenovitě poděkovat vy-
chovatelkám Elišce Šulcové a Janě
Ryšavé. Ta se mj. stará o děti dojíždě-
jící do Letů – v případě zpoždění au-
tobusu hlavně v zimním období se in-
formujeme, zda děti dorazily domů v
pořádku nebo zůstaly »viset« na zas-
távce a je nutné vyslat posilové vo-
zidlo na jejich svoz domů. Děkuji
vám!        Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Ať se nám všem daří!
Dnes mně v tomto krásném advent-
ním období plném sněhu a mrazi-
vých dnů dovolte pouze malé rozlou-
čení se starým rokem a přání do roku
nového. Snad se nám v tom starém
něco podařilo, a ten příští bude lep-
ší. Všem přeji hlavně pevné zdraví,
šťastné Vánoce a výborný start v roce
2011. Ať se nám všem daří!
Jiří HUDEČEK, starosta obce Lety

UKLÍZEJÍ VŠICHNI. Nové chumele-
ní přidělalo starosti - a práci - také
obyvatelům Letů. Někteří si vystačili
s lopatami, starosta Jiří Hudeček vy-
jel do závějí se čtyřkolkou opatřenou
radlicí.                Foto NN M. FRÝDL

Letovský zpravodaj
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Aktuální informace o dění v Letech 25/2010 (8)

Letovští sokolové pořádají 1. ledna Novoroční běh
Sezona na venkovních  kurtech v Le-
tech skončila  - sportovci se přestěho-
vali do sokolovny. Oddíl nohejbalu
skončil v okresní soutěži Praha–západ
na 2. místě a o jeho dalším působení
se rozhodne na hráčské schůzce.
Oddíl tenisu během letní sezony se-
hrál pět turnajů - ve dvouhře i čtyřhře.
Oddíl stolního tenisu naopak sezonu
na podzim teprve začal. V soutěžích
okresního přeboru máme čtyři druž-
stva. Družstvo A vedené Jirkou Vodič-
kou hraje okresní přebor I. třídy, druž-
stvo B vedené Jirkou Koskem OPII a
družstvo C vedené Jirkou Drbohla-
vem i družstvo D vedené Romanem
Urbanem hrají v OP III. Dobře si ve-

dou naši mladí v turnajích mladších
žáků: Vašek Kovář ml. je po třech tur-
najích na 1. místě, Karel Kriso je třetí.

V provozu je sauna
Ženy cvičí každé pondělí od 20.00 pod
vedení Šárky Haškové, ve čtvrtek od
19.00 pod vedením Hanky Hříbalové.
Ve čtvrtek od 17 i 18.00 probíhá cvi-
čení sebeobrany pro děti. V pondělí
od 17.00 malí zájemci od pěti let nav-
štěvují sportovní kroužek vedený J.
Cmíralem, kde by měly získat základy
volejbalu, košíkové, nohejbalu, tenisu
a stolního tenisu. Pár cviků provádíme
i v posilovně, kde se děti seznamují se
sportovním náčiním. V pátek se kolem

19.00 scházejí muži na fotbálek. Zá-
jemci o bojové umění cvičí v neděli v
podvečer pod vedením Tomáše Peli-
cha. V sobotu je v provozu sauna - pro
ženy od 15.00, pro muže od 18.00. 
Na Štěpána, 26. 12., pořádají letovští
Sokolové  Vánoční turnaj dospělých ve
stolním tenisu a 1. 1. 2011 Novoroční
běh. Trasa je následující: Lety, Moři-
na, Karlické údolí, Karlík, Dobřicho-
vice a zpět do Letů. Start  je u soko-
lovny v 9 hodin ráno, na závěr je při-
pravena sauna. Všechny, kteří najdou
odvahu, upřímně  zveme. Zájemci mo-
hou volat na: 603452842 nebo psát
na email: josef.cmiral@seznam.cz . 

Josef CMÍRAL, Sokol Lety
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Pivovary uvařily vánoční »speciály«
V LETECH PŘIPRAVILI POLOTMAVOU ČTRNÁCTKU, V BEROUNĚ OSMNÁCTKU. V KARLŠTEJNĚ PIVO JEŠTĚ ZRAJE

Poberouní - Pivovary v okolí při-
pravily pro své zákazníky dárek v
podobě vánočního piva. 
Do svátečního vaření se pustil nově
otevřený pivovar MMX v Letech.
„Vánoční pivo je polotmavá čtrnáct-
ka v ceně 49 korun za půllitr,“ sděli-
la Jaroslava Pavlíková. Lidé speciál
mohou ochutnat přímo v pivovaru,
nebo si ho odnést v přinesené nádo-
bě. Toto se týká samozřejmě i stan-
dardní produkce - světlé 11° a 12°.  
Na Štědrý den bude pivovarská res-
taurace v Letech uzavřena, ale první
svátek vánoční 25. 12. se v 11 hodin
opět otevře návštěvníkům. Otevřeno
bude i na Štěpána. Na Silvestra chys-
tá pivovar oslavy s hudbou. 
Pozadu nezůstal ani pivovar Beroun-
ský medvěd. „Připravili jsme sváteč-

ní čtrnáctku, polotmavý ležák v je-
denapůllitrové lahvi Vánoční med-
věd za padesát pět korun. A také spe-
ciál Tmavý porter. Je to osmnáctka a
za litrovku zaplatíte padesátikoru-
nu,“ řekla majitelka pivovaru Hana
Mayerová. 
V Prvním Karlštejnském mikropivo-
varu pivo ještě zraje. Dle propočtů

majitele, podnikatele Jiřího Chyby
by mělo být »k pití« kolem Tří králů.
„Je uvařeno 40 litrů kvalitního polot-
mavého ležáku - 20 litrů je z karlš-
tejnského chmele, poloranného čer-
veňáku, který jsme sklidili s pomocí
Vráti Smrže u něj doma, kde mu
chmel již léta roste. Jak jsem ochut-
nával při vaření a hlavním zrání, bu-

de kvalita podobná, ne-li stejná, jako
u várky z chmele žateckého. Na vý-
sledek si ale ještě musíme počkat,“
řekl Jiří Chyba.  Petra FRÝDLOVÁ

Dvaašedesát členů Mopeďáků Svinaře, klubu, který sdružuje ctitele malých
motorek, se 3. prosince sešlo na výroční schůzi. Při slavnostním nástupu
prezident mopeďáků Michal Skála (na snímku) nesl novou zástavu. K jídlu
jsme měli kachnu a guláš, vyhrávali tři harmonikáři, vládla pohoda a dobrá
nálada. Text a foto Jiří VESELÝ, Svinaře

Řevnice – Zaměstnancům řevnic-
ké záchranné služby výrazně při-
byla kvůli sněhu a ledu práce.
„Vzrostl počet výjezdů záchranky i
počet převozů,“ potvrdil šéf záchra-
nářů Bořek Bulíček. Záchranná služ-
ba disponuje vozidly, která mají po-
hon na čtyři kola, takže jsou hojně
využívaná třeba pro přepravu paci-
entů z nemocnic domů, převozů kr-
ve, krevních derivátů i odborníků na
operace a transplantace. „Výjezdů je
opravdu hodně. Někteří lidé jsou v

místech, kam se dá těžko dostat, tr-
vale obývají chaty a chalupy, takže
občas musíme k pacientovi dojít i
pěšky,“ řekl Bulíček. Záchrance čas-
to pomáhají profesionální hasiči z
Řevnic a černošická Městská poli-
cie. Nedávno se museli lékaři dostat
k chatě ve Všenorech, kde si týden
před Vánoci starší muž zapíchl do
krku kost z kapra, což byl jeho vlast-
ní úlovek z Berounky. Sanitka ho od-
vezla na ORL, kde mu kost odborně
vyndali.            Lucie PALIČKOVÁ

Mopeďáci představili novou zástavu

Klímovi lékaři zastavili
srdce, nemohl dýchat
Dobřichovice, Praha - První pro-
sincový víkend byl televizní repor-
tér, obyvatel Dobřichovic Josef
Klíma hospitalizován v nemocnici. 
„Bylo to nepříjemné, dusil jsem se.
Nemohl jsem ujít ani pár kroků,“
uvedl Klíma. Proto byl převezen do
nemocnice, kde - jak sám říká - mu
zastavili srdce, a pak zase nahodili.
„Jako když vás zlobí mobil, vy ho
vypnete a pak zase zapnete,“ směje
se Klíma. „Doktoři mi řekli, že se
musím šetřit, Jenže reportér má um-
řít na place a ne v posteli,“ řekl pro
deník Blesk Klíma. „Mám moc rád
svou práci a neopustím ji, dokud bu-
du stát na nohou,“ dodal. Reportér
se hned po propuštění z nemocnice
vrhl do natáčení dalšího pořadu
Soukromá dramata. (pef) Chatař si zapíchl kost do krku 

ŘEVNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ VÝRAZNĚ PŘIBYLO PRÁCE

ZPÍVÁNÍ V KOSTELE. Zaplněný kostel Narození Sv. Jana Křtitele v Osově
naslouchal uplynulou sobotu koledám a nejen jim na tradičním čtvrtém roč-
níku Vánočního zpívání v kostele. Návštěvníky uvítal Václav Kliment známou
skladbou Franze Grubera Tichá noc a pak už následoval dětský soubor  Mu-
zikantík, který se pochlubil svým prvním CD a zazpíval z něho několik koled.
Vedoucí Muzikantíku Alena Packová si přivedla i několik spoluhráčů z dos-
pělého vokálního souboru Chorline a přidali černošské spirituály. Všichni
pak zazpívali několik koled. (JoK) Foto Kamil HRZAL

Dělníci v Neumětelích 
našli granát z války
Neumětely - Při rekonstrukci do-
mu v obci Neumětely narazili děl-
níci v kolně na předmět, který při-
pomínal granát. 
Pyrotechnik určil, že se jedná o rus-
ký tříštivotrhavý náboj do tanku z
období druhé světové války.  „Náboj
zajistil a odvezl k znehodnocení,“
uvedla mluvčí berounské policie
Marcela Pučelíková s tím, že podob-
ný případ není ojedinělý. „Pokud
doma či jinde naleznete munici, ná-
boje či něco podobného, ničeho se
nedotýkejte a nález ihned nahlašte
policii. Ta namísto vyšle technika,
který zjistí, o co se jedná, a na bez-
pečném místě nález odborně zlikvi-
duje,“ dodala. (pef)

Hasiči vysvobodili
»uvězněnou« ženu
Řevnice, Černošice - Dvakrát po
sobě asistovali řevničtí profesionál-
ní hasiči záchranářům. V obou pří-
padech v Černošicích.
„Osmý prosincový den vyjížděla na-
še jednotka otevřít byt, v němž byla
»uvězněna« starší žena, která potře-
bovala lékařskou pomoc,“ uvedl ha-
sič Pavel Vintera. Záchranáři za asi-
stence policistů rozlomili zámek
dveří a po ošetření pomohli snést pa-
cientku do sanitky.
Hned další den vyjížděli Řevničtí do
Černošic znovu. „Snášeli jsme ne-
mohoucí osobu v nosítkách po toči-
tém schodišti rodinného domu,“ sdě-
lil Vintera. (mif)

Školáci testy zvládli
Zadní Třebaň - Začátkem prosin-
ce se čtvrťáci ZŠ v Zadní Třebani
účastnili testů společnosti Scio.
Testy skládali z anglického jazyka
i ze čtenářských dovedností a do-
sáhli výborných výsledků.
Jedná se o testování společností
Scio, která se zabývá zjišťováním a
hodnocením výsledků vzdělávání. 
S výsledkem svých žáků je ředitel-

ka školy Božena Musilová spokoje-
ná. „Přestože má třída průměrné slo-
žení, umístili se naši čtvrťáci na sk-
vělém 4. místě ze 106 středočeských
škol v angličtině a ve čtenářských
dovednostech ze stejného počtu byli
šestí,“ uvedla. (pef)

Z našeho kraje
* Veškerou požární techniku budou
den před svatvečerem a den před Sil-
vestrem preventivně kontrolovat
hlásnotřebaňští hasiči.                  (šm)
* Rozhledna na Studeném vrchu nad
Malých Chlumcem bude otevřena 1.
1. od 10.00 do 16.00. Připraveno bu-
de i občerstvení. Antonín KOTOUČ
* Na novoroční vycházku k Jezírku
na Hřebenech zvou zadnotřebaňští
turisté. Zájemci mohou dorazit 1. 1.
ve 13.00 k obchodu v Zadní Třebani,
odkud se půjde.                               (lup)
* Vyteklý hydraulický olej likvido-
vali 9. 12. hasiči v ulici Čs. armády v
Řevnicích. Příčinou byla prasklá tla-
ková hadice na nákladním autě. (mif)
* Kalendáře na rok 2011, kde najde-
te fotografie z činnosti klubu i teniso-
vá pravidla, vydal Sportclub Řevnice.
Nechybí přehled zimních turnajů a
společenských akcí v Lidovém domě.
Kalendář je v prodeji na recepci u
nafukovací haly. (pef)

* Vánoční výstava se zkraje prosince
konala v Hlásné Třebani. K návštěvě
lákala originální figurína umístěná u
silnice. Text a foto NN M. FRÝDL
* Ford Tranzit zaparkovaný v Le-
tech vykradl 15. 12. neznámý zloděj.
Rozbil boční okno a vzal notebook,
který majitel nechal v kabině. Navíc
mu propíchl pneumatiku. Škoda je 25
tisíc korun. (mif)
* Při silniční kontrole v Litni zajis-
tili karlštejnští policisté řidiče vozu
Dacia z Prahy, který nadýchal 1,35
promile alkoholu. Při  opětné zkouš-
ce už to bylo 1,43 promile.           (šm)
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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

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 toto číslo NN je poslední, které
mají předplacené. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je

třeba si ho znovu objednat. NN do června 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.
Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní

symbol: 011311.

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
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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)
Při pobytu v další zastávce našeho
pobytu – dvoumilionovém Sianu,
prý jediném městě se zachovalými
mingskými hradbami (jsou opravdu
impozantní stejně, jako je pěkná i
Zvonová věž a celé centrum města) –
jsem se těšil na věhlasnou Terakoto-
vou armádu. Pochází z doby 205 př.
n. l., kdy bylo zvykem dávat do hro-
bu různé předměty. Odhaduje se, že
hrobka Čchin-Š’chuang-ti-ho ukrývá
na sedm tisíc postav, z nichž ovšem
jen část byla dosud zrekonstruována.
Armáda totiž byla po císařově smrti

vyrabována (sebrali jim zbraně) a
postavy poničeny. Ani mé přípravné
studium ani na úvod zhlédnutý film
v kinosále areálu mě nepřipravily na
ohromný dojem, kterým na mne za-
působily šiky hliněných bojovníků.
Každý z nich má individuální rysy,
jsou v mírně nadživotní velikosti (2
metry, oproti koním, kteří jsou nao-
pak kvůli dojmu zmenšeni) a vyka-

zují dokonce i etnické zvláštnosti. 
Průvodce v Pekingu se nechal slyšet,
že zatímco Peking je současnost Čí-
ny a Sian minulost, Šanghaj je její
budoucnost. Vskutku dojem z tohoto
supermoderního devatenáctimiliono-
vého(!) a životem kypícího města
patřil k mým nejsilnějším zážitkům.
Jistě jej umocnil i sebevědomý prů-
vodce, který mě šokoval hláškou, že

obyvatelé Číny se rozdělují na Šang-
hajce, pak dlouho nic - a ostatní Čí-
ňany! Pohledem na Šanghaj  jsme se
kochali jednak z vrcholu donedávna
nejvyšší věže na světě zvané Perla
Orientu, odkud se nám otevřely
úžasné výhledy na město i pod noha-
ma díky průhledné plošině (s pro-
sklenou podlahou, na níž se mnozí
neodvážili), jednak při okouzlující
okružní plavbě lodí. Originální výš-
kové budovy nejrozmanitějších tvarů
a materiálů kontrastují s majestátní-
mi budovami tzv. Bundu (mě ob-
zvláště oslovil krásný interiér jedné
z bank z třicátých let 20. století) a
opomenout nelze ani Nanking Road,
nejvýstavnější nákupní třídu Číny.
Úžasné pohledy byly ještě podmani-
vější večer - Šanghaj rozhodně ne-
šetří elektřinou a osvícení budov je
neopakovatelná světelná show. 

Ochutnávka čaje byla fajn
Může nás mrzet, že jsme se z časo-
vých důvodů vůbec nedostali na Ex-
po a pavilony viděli cestou z autobu-
su. I tak budu na Šanghaj vzpomínat
dlouho. Oslovila mne i představením
zdejších vyhlášených akrobatů - byl
to ohromující zážitek. Méně už po-
tom během cesty různé prezentace
jadeitových výrobků či sladkovod-
ních a mořských perel, na to mě
zrovna neužije. I když ochutnávka
čajů nejrůznějších druhů a chutí ne-
bo ukázka výroby přírodního hedvá-
bí, to zase bylo fajn. (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

Kosmetický SALON KLÁRA Řevnice
děkuje všem svým klientům za přízeň a věrnost v roce 2010!

V nastávajícím roce 2011 pro vás připravíme další novinky. 
Tedy: bezbolestné formování těla pomocí ultrazvuku a přístrojové

lymfomasáže. Obě metody lehce zatočí i s celulitidou. 
Nevěříte? Přijďte a vyzkoušejte…

Do nového roku vám přejeme: Buďte okouzlující! 
My vám s tím 100% pomůžeme.  

Všichni z KLÁRY

PERLA ORIENTU. Úžasné výhledy na Šanghaj se otevírají z donedávna
nejvyšší věže na světě zvané Perla Orientu.              Foto Jan SCHWIPPEL

NOVINKA

NOVINKA

Nejhezčí výhled je z Perly Orientu
BÝVALÝ POSLANEC JAN SCHWIPPEL SE V ČÍNĚ SEZNAMOVAL S PROBOUZEJÍCÍM SE DRAKEM - 4)

Andělé se nekonali,
dobrá zábava ano!
Na konci listopadu uchystal nový
nájemce rockové hospody Jez dobré
naděje v Dobřichovicích Martin
Ozanne jeden z koncertů. Jak říká,
jeho záměrem je pořádat co nejvíce
»živých« večerů, odpoledních či ce-
lodenních zábavných aktivit. Tento-
krát vystupovala mladá místní kape-
la Švédská trojka, plakáty ještě lá-
kaly na Angels párty. Andělů jsme se
ale nedočkali, jednalo se o naroze-
ninovou vsuvku pravidelného návš-
těvníka, jenž zde slavil Kristova lé-
ta. Zábava byla bujará, hosté při-
cházeli celý večer a jediná chyba
byla v kapacitě míst - bylo narváno.
Kapela hrála převzaté melodie růz-
ných žánrů, téměř všichni tančili,
prostor ovládla veselá nálada. Ře-
čeno slovy Mazaného Filipa: Všich-
ni nasávali jako tepláky hozený do
potoka. Když Švédská trojka na přá-
ní oslavence zahrála Sweet home
Alabama, většina hostů vyskočila na
stoly, židle a jala se tančit, jako by
to bylo naposled. Je fajn, že je v re-
gionu konečně místo, kde můžou do-
stat možnost začínající hudebníci.
Martin Ozanne není konvenční člo-
věk, je to sympatický světoběžník a
motorkář, nadšenec, jenž se nebrání
ničemu. „Rád bych vytvořil místo
multižánrového setkávání kvalitních
typů,“ pravil. Nutno ještě podotk-
nout, že jsem v žádném podobném
klubu neviděla tak čisté záchody ja-
ko u Martina. Když jsme odcházeli,
poděkoval nám za návštěvu a pozval
nás na další. Nevěříte? Věřte!
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
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Nejbližší sjezdovku najdete v Nižboře
LYŽUJE SE V PŘÍBRAMI, MNICHOVICÍCH, CHOTOUNI ČI NA MONÍNCI, BĚŽKAŘŮM UPRAVUJÍ STOPY V BEROUNĚ
Střední Čechy - Vydatné sněžení
vytvořilo dobré podmínky pro ly-
žaře a běžkaře. Vleky se rozjely i
ve středních Čechách, běžkaři mo-
hou  nazout lyže skoro všude, ně-
kde pro ně i upravují stopy. 
Využít  mohou třeba trať na golfo-
vém hřišti v Berouně. „Běžecká trať
je otevřená pro veřejnost zcela zdar-
ma. Možnosti jsou jak na klasiku,
tak na volný styl. K dispozici je otev-
řená restaurace s lidovými cenami i
wellness centrum,“ sdělil zaměstna-
nec golfu Martin Šindler. 
Běžkaří se v areálu  Berounské desít-
ky pod Dědem, v okolí Vraní skály
na Svaté i na Krušné hoře u Nového
Jáchymova, k dispozici jsou stopy na
Brdech. Karlštejnské golfové hřiště
trať pro běžkaže nemá, je uzavřeno.
Pro sjezdaře je denně v provozu vlek
v Nižboře. Další možností ve střed-
ních Čechách je  areál »alpského ty-
pu«  Ski areál Monínec. Areál nabízí
1200 metrů dlouhou červenou sjez-
dovku, na kterou vás vyveze čtyřse-
dačková lanová dráha. Sjezdovka je
tu i pro začátečníky. Areál je osvět-
len, k dispozici je bezplatné parko-
viště i občerstvení. Celodenní jíz-
denka dospělého stojí 650 Kč. Cesta
je jednoduchá - z brněnské dálnice
odbočíte na Benešov a ve Voticích
zamíříte na Sedlec-Prčice. Areál

Monínec je odtud už jen nedaleko. 
Další možností je sjezdovka Padák v
Příbrami. Délka sjezdovky je 320
metrů a k dispozici je i noční osvět-

lení. Najdete tu půjčovnu snowboar-
dů i občerstvení. Díky webkameře
můžete sledovat aktuální stav na
sjezdovce. Parkování je zdarma. Za-

koupit můžete jednu jízdu, při náku-
pu většího počtu bodů jsou poskyto-
vány slevy. Cena za dvacet jízd pro
dospělého je 190, pro dítě 150 Kč.  
Svezení nabízí také dvousetmetrová
sjezdovka na Šibeničním vrchu ne-
daleko Mnichovic. K dispozici je
půjčovna lyží a stylová krčma. Také
sem se dostanete po brněnské dálni-
ci D1. Do obce jezdí i vlak na trati
Praha - Benešov a příměstský auto-
bus z Říčan. 
Lyžuje se i v Chotouni u Prahy. Na
svahu leží asi 80 cm sněhu, areál má
být otevřen denně od 9 do 21.00 až
do Velikonoc.     Petra FRÝDLOVÁ

MOTORKA PRO PATRIKA. Bowlin-
gový turnaj MOTO 9 ve Všenorech
vyhrál devítiletý Patrik Pechar z Dob-
řichovic a získal hlavní cenu: minibi-
ke! „Turnaje se zúčastnil jako jediný
junior a nechal za sebou i mě,“ povz-
dechl si jeho otec Miroslav.          (pef)

Foto Miroslav PECHAR

Vrchol Kilimandžára...
(Dokončení ze strany 1) 
„Chybí nám dva dny k dosažení vr-
cholu a naše nálada osciluje mezi
vyčerpáním a nadšením. Je to ale
těžší, než jsem si představovala,“
psala Navrátilová během cesty ve
svém blogu na webu WTA Tour. 
„Může to být nebezpečné, když se
pobývá ve vysoké výšce, ale jakmile
se člověk dostane dolů, zotavení je
rychlé. Martině se daří dobře a bude
se jí dařit dobře,“ uvedl v tiskové
zprávě lékař z nemocnice v Nairobi
David Silverstein. Navrátilová v ne-
mocnici strávila tři dny a na její zd-
raví by tento zážitek neměl zanechat
žádné dlouhodobé následky. (pef)

Národní házenkáři se ještě k zimnímu
spánku neuložili. Mládežnická druž-
stva využívají nafukovací haly a pilně
trénují, muži se vydali na jižní Mora-
vu. Milan Zelený obvolal několik je-
dinců, kteří mu přislíbili účast na tur-
naji ve Vracově, kam jsme dlouhá lé-
ta jezdili na Mikuláše. První nadšení
vypadalo na autobus, jenže po vystří-
zlivění začali hráči ubývat - nakonec
odjížděl  minimální počet hráčů. Na
poslední chvíli se omluvili Petr Holý,
Tomáš Veselý i Standa Štech. Nicmé-
ně turnaje se torzo účastnilo, dokon-
ce vyhrálo jednu ze tří skupin a pos-

toupilo do finále. Ve skupině porazili
béčko Nýřan, prohráli se Studénkou a
po vítězství nad domácím Vracovem
postoupili z prvního místa. Při čeká-
ní na finálové boje přišla únava a
chyběla koncentrace. Prohry však by-
ly po boji a velmi těsné! V jednom

utkání jsme dokonce inkasovali záro-
veň s konečným hvizdem. Branka
však byla uznána.
Házenkáři se loučí se starým rokem a
přejí všem čtenářům do nového roku
hojnost pohody, zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.             Petr HOLÝ, Řevnice

Turnaj odehrálo čtyřicet malých tenistů

Naše noviny - dvacátý první ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází
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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 19. 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

Házenkáři po letech vyrazili do Vracova
ŘEVNIČTÍ BORCI VYHRÁLI JEDNU ZE TŘÍ SKUPIN A POSTOUPILI DO FINÁLE

POCHODOVALI DO HALOUN. V sobotu 18. 12. se na hřišti házené v Řev-
nicích sešly dvě desítky nadšenců k tradičnímu pochodu v maskách směr Ha-
louny. Letošní pochod se nesl v duchu pohádkových postav - dorazila celá ro-
dinka Šmoulů, Ivánek a Marfuša i sám Ozzy Ozborn. Ani dalším maskám ne-
chyběla fantazie, ale hlavně nám všem přálo počasí, které bylo mrazivé, ale
pro radost všech s velkou sněhovou nadílkou. Po dobrém obědě následovala
tradiční klouzaná na všem co jede (igelitový pytel byl nejlepší). Byl to pří-
jemně strávený den!          Štěpánka JANDUSOVÁ, foto Petra FRÝDLOVÁ

FOTBAL V KULTURÁKU. Zadnotřebaňský Společenský dům se proměnil ve
fotbalové kolbiště. Místní hasiči tu druhou prosincovou sobotu pořádali pre-
miérový turnaj v malé kopané. „Turnaj proběhl v duchu fairplay a bez zra-
nění, všichni se dobře bavili. Smrtelný úraz utržil jen jeden kryt světla,“ řekl
organizátor Milan Nájemník. Hrálo šest »hasičských« týmů a dva týmy VIP
hostů. Vítězství si po lítých bojích zajistil SDH Drahlovice, který ve finále
přehrál SDH Všeradice. Zadnotřebaňské mrzelo, že ani jeden ze tří místních
celků neuspěl. Třebaňské víly, černý kůň turnaje, který do boje vedl šéf »kul-
turáku« Václav Bursík, skončil poslední. (jap), foto Stanislav BALÍČEK

Řevnice - První prosincový víkend
pořádala Řevnická sportovní na
kurtech za Lidovým domem okres-
ní přebor mladších žáků, žákyň a
minitenistů. Zúčastnilo se ho přes
čtyřicet dětí.
Nejlépe si vedl řevnický Matyáš Je-
žek, který s velkou převahou vyhrál
okresní přebory mladšího žactva. „Ve
finále zdolal Lukáše Doubka z Dobři-
chovic 6:1, 6:2 a za celý turnaj v sin-
glu ztratil ve 4 zápasech jen 6 gamů,“
uvedl trenér Michal Mottl. Ježek s
Doubkem vyhráli i čtyřhru.
Pro řadu řevnických hráčů - Froňka,
Humla, Čabounovou či Hlaváčovou -
to byla první zkušenost s turnaji. Klá-

ní žákyň se účastnila děvčeta z celé
republiky, do závěrečných bojů se
probojovaly hráčky z Ostravy, Valaš-
ského Meziřící a Rožnova pod
Radhoštěm. 
V halových přeborech minitenistů
hrál ve čtyřčlenné a pětičlenné skupi-
ně  každý s každým, následovala vy-
řazovací část. Řevničtí minitenisté
hráli tři: Adam David,  Alex Štěpánek
a František Albrecht, ale přes veške-
rou snahu nepostoupili. David po
dvou výhrách a dvou porážkách
skončil třetí a stejně jako Štěpánkovi
mu postup utekl o tři míče.  Albrecht
s tenisem začíná, byl to jeho první
turnaj. (pef)


