
Ideální »dračí« počasí – silný vítr, sluníčko a
krásná duha – panovalo uplynulou neděli, kdy se
na kopci Vrážka mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi
konal III. ročník Drakiády pořádaný redakcí NN.
Nenechaly si ji ujít desítky dětí z okolí, přijeli i
Pražané. Připraveny byly soutěže. Na závěr byl
vyhlášen nejhezčí drak (Zuzany Přívorové), nej-
výše létající (Míši Vinterové), nejoriginálnější
(Richarda Kauckého) a ručně vyráběný (Matěje i
Elišky Kenclových). (pš)    Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Sprejeři chtěli pomalovat
školu, policie je chytila

Dobřichovice – Mladé sprejery chytili přímo
při činu řevničtí policisté v Dobřichovicích.

Osm mladistvých vandalů se rozhodlo pomalo-
vat šedými a černými nápisy stěny dobřicho-

vické základní školy. Jejich drzého počínání si
ale všimli sousedé, kteří zavolali řevnické poli-

cisty. Ti na místě osm mladíků, z nichž ani
jeden nebyl místní, zadrželi. „Šlo o velkou plo-
chu, která byla počmárána klikyháky. Škoda na
majetku obce přesahuje 28 000,“ řekl tajemník
radnice Petr Hampl s tím, že sprejeři poškodili

fasády i několika rodinných domků. Čtyři
výtržnici již část škody obci zaplatili. (pš)

Čtyřletá dívenka si prorazila
naskrz ruku pastelkou
Mořina - Ruku pastelkou si v polovině října
prorazila čtyřletá holčička z Mořiny.
Dívenka spadla na zem – rukou přímo na ostře
ořezanou pastelku. To předcházelo zásahu řevnic-
kých zdravotníků v Mořině 15. 10. „Dlaň měla
skrz proraženu pastelkou, spadla na ni totiž plnou
vahou těla. Z rány jsme tužku odstranili, ránu oše-
třili a malou slečnu odvezli do nemocnice v Praze
-Motole,“ řekl NN šéf záchranky Bořek Bulíček.
Hrozilo totiž, že pacientce část tuhy zůstala v ru-
ce, a pak bylo třeba ránu zašít. (šm)

Prázdné chaty vábí zloděje
„CENNÉ VĚCI SI ODVEZTE,“ VYZÝVAJÍ KARLŠTEJNŠTÍ POLICISTÉ

V Bělči žhář zapálil dvě
auta, třetí je poničené
Běleč – Dvě starší auta hasili nad ránem 

8. 10. řevničtí hasiči v Bělči. Zapálil je nezná-
mý žhář. Třetí vůz nevzplál jen zázrakem.
Auta zaparkovaná v ulici Květnové revoluce
vypadala velmi opotřebovaně. V těsném sou-

sedství však stál třetí vůz, který je majiteli stále
používán. Po ohlášení hasiči na místo vyslali

cisternu z Řevnic; její osádka požár zlikvidova-
la. U třetího auta se následkem žáru seškvařil

lak. Škoda na vozech dosáhla 60 000 Kč, uchrá-
něné hodnoty byly vyčísleny na 20 tisíc. (vš) 

Pornohvězda Ester Ládová 
se chce usadit u Berounky
Poberouní – Kontroverzní »hvězda« Ester Ládová
se chce přestěhovat do našeho kraje. Kvůli ní tele-
vize Nova loni na podzim zastavila pořad Milio-
nový pár, když byly zveřejněny její  pornosnímky.
Ládová pochází z Ústí nad Labem, v poslední do-
bě ale žila v Praze. Nyní má chuť z metropole od-
jet. Nejraději by se podle tisku stěhovala do nové-
ho bytu u Berounky. „Moc se mi líbí Dobřichovice
nebo jiné místo u Karlštejna - je tam krásná pří-
roda,“ přiblížila Ládová, kam má namířeno. (pš)

Poberouní - Chataři a chalupáři zazimovávají
v těchto dnech víkendové přibytky a stěhují se
na zimu domů. Toho využívají zloději, vanda-
lové i bezdomovci. V říjnu bylo v našem kraji
vykradeno hned několik nemovitostí.
„Od 1. do 12. října byly jen v Hlásné Třebani vy-

kradeny dvě garáže a dvě kůlny u chat,“ řekl NN
Ivan Sýkora, mluvčí karlštejnských policistů.
Zmíněné krádeže přišly majitele postižených rea-
lit na 38 000 korun. „Zmizelo hlavně nářadí,“ do-
dal mluvčí. 
V polovině října řádil zloděj i na druhé straně ře-
ky. „V Zadní Třebani v místech Na chybě byly
vyloupeny dvě chaty,“ zmínil Sýkora s tím, že z
jedné zmizely věci za 9 000 Kč, druhá byla jen
otevřená. Ve všech případech však šlo o násilná
vloupání. „Apeluji na majitele chat, kteří nebu-
dou přes zimu do rekreačních objektů dojíždět,
aby tu nenechávali cenné věci. Apeluji i na míst-
ní občany, aby si dávali pozor na potulující se po-
divná a cizí individua,“ dodal policista.
Nepřítomnosti majitelů domu využil zloděj také v
Černošicích. Darebák nejprve vypáčil okénko
vedoucí do garáže v suterénu, odkud měl volný
pohyb po celém domě. Poté v obytné části odci-
zil dva originály obrazů v masivních dřevěných
pozlacených vyřezávaných rámech se shodnými
rozměry 1,5m x 1 m, hodnotou 10 tisíc korun a
stářím 80 let. Vyšetřovatelé v domě zajistili něko-
lik stop, které byly odeslány na kriminalistickou
expertízu. Vloupání si všimla slečna ze soused-
ství ještě před příjezdem majitele z Prahy 7
(*1969) z dovolené. Policejní pes už ale u domu
žádnou stopu nezachytil.
Krade se však nejen v chatách a domech. Autorá-
dio, sadu nářadí a rezervní pneumatiku ukradl ne-
známý zloděj z vozu Audi A3 v dobřichovické
ulici Za parkem 2. 10. V době mezi 2.00 a 12.15
vypáčil zámek dveří, vnikl do auta  šestadvaceti-
letého muže z Prahy 8 a vzal vybavení za 10 000
Kč. Michaela ŠMERGLOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

25. října 2005 - 21 (404) 6 Kč

Se zvířaty se ve škole fotili žáci zadnotřebaň-
ské málotřídky. Tomáš přinesl králíka Boba. 
(Viz strana 2) Foto Petr MUSIL

V NAŠICH NOVINÁCH:
* Děti viděly klášter i pivovar

* Bude zpřístupněn lom Amerika?
* Řevničtí se chystali na Vánoce
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Děti viděly motorky, klášter i pivovar
JEDENÁCTIČLENNÁ VÝPRAVA ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NAVŠTÍVILA SPŘÁTELENOU OBEC V NĚMECKU

Steineroth, Zadní Třebaň – „Mili
pratele, damy a panove, vitame
vas nas,“ zdravil česky starosta ně-
mecké obce Steineroth Gottfried
Frings děti ze Zadní Třebaně a je-
jich doprovod, když 13. října při-
jely na návštěvu spřátelené obce.
Poté třebaňský strosta Lubomír Sch-
neider předal svému protějšku dary a
přivítali se sklenkou šnapsu.
„Cesta byla dobry?“ zajímalo paní
starostovou a učitelku školky Anke
Frings, když po sladkém občerstvení
na tamní rychtě ubytovávala osm tře-
baňských dětí ve zdejších rodinách.

„Jsem v Německu poprvé,“ prozra-
zovala později svým »domácím«
Míša Kozáková. Její sestřenice přita-
kávala, že ona taky. Mnozí ze Stei-
nerothských, již u sebe děti necháva-
li, navštívili Zadní Třebaň v minu-

lých letech a chystají se sem opět.
Pro třebaňské děti bylo připraveno
mnoho akcí - především seznámení s
místními vrstevníky. „Trochu si ro-
zumíme anglicky,“ podotkla třetí
den Diana Matoušková. Přesto jisté

jazykové bariéry byly, ale spíše mezi
mládeží a dospělými, než mezi dět-
mi z obou zemí.
Třebaňské děti s tříčlenným dospě-
lým a překladatelským doprovodem
navštívily v okolí městečka atrakce a
památky - muzeum motorek, cister-
ciácký klášter s pivovarem, malebná
okolní města, restaurace, podzimní
trh, ale především hřiště. 

Můžeme jít na fotbal?
„Můžem jít hrát fotbal?“ znělo nej-
častěji. Fotbalové boje - Česko proti
Německu byly oblíbenou zábavou
stejně jako společný ping-pong nebo
diskotéky. „Nemůžeme tady být dýl?
Bysme oželeli Big Brothera?“ zkou-
šeli to předposlední den pobytu oba
Danové - Matoušek i Neubauer.  
Třebaňští návštěvníci, kteří byli hos-
ty steinerothské radnice i občanů, se
s místními sešli při dvou večerních
posezeních, kde se nejen zpívalo, ale
hlavně vyprávělo. Čtyřdenní říjnová
návštěva pěti českých kluků a tří
děvčat byla reciproční – vloni přijelo
do Zadní Třebaně 13 dětí z německé
obce. „Jak to bude s návštěvami dál,
to se musíme domluvit,“ řekl na zá-
věr pobytu starosta Frings s tím, že
dospělá delegace do Třebaně vyrazí
v květnu 2006. „Na máje,“ dodal.
Po návratu do Třebaně se mnozí nác-
tiletí účastníci ptali. „Kdy se pojede
zase?“       Michaela ŠMERGLOVÁ

Výlet do Německa
byl super...!

Steineroth, Zadní Třebaň - Výlet
do Německa byl super. Cesta byla

dlouhá, ale zábavná, tak pěkně
utekla. Prohlédli jsme si muzeum
motorek a zemědělských strojů i

automobilku. Poslední den našeho
pobytu v rodinách jsme navštívili
Podzimní trh. Ke koupi bylo skoro

všechno, hlavně spousta jídla.
Dospělí trávili večery v místním

sále. Mladší se bavili o patro výš, v
klubovně. Je nám líto, že ve

Třebani žádnou nemáme. Domů se
nikomu nechtělo. Už se těším, až
zase všechny uvidím. Bude to v
květnu 2006. Martin TUČEK

Čeští kluci si v Německu vyzkoušeli i lezeckou stěnu. Foto Hana TUČKOVÁ

Zadní Třebaň - V minulém týdnu uplynulo 30
dnů od příchodu dětí do školy. Starší děti ze
zadnotřebaňské málotřídky se zamýšlely nad
tím, co už jim škola dala.
Zuzka s Janou píší o 1. září: Naše škola má nová
okna, dveře a verandu. Přišli noví prvňáci. Minulý
rok jsme byli druháci a teď jsme třeťáci. Sedím s
Rudou. Máme nové učebnice a spoustu sešitů. Do
školy přišli všichni. Každé pondělí, středu a v pá-
tek hrajeme Milionáře. (Opakovací hru Chceš být
jedničkářem?) 
Dominika s Pavlem bavilo v družině kreslení ško-
ly. Nejprve ji nakreslili tužkou, potom obrázek ob-
táhli tuší a obarvili vodovkami. Také pouštěli dra-
ky a hráli si v lese. Běhali po louce. Kreslili zad-
notřebaňské nádraží. Hráli si na hřišti. Stavěli z
lega letadla, letištní plochu i řídící věž. Stavěli
také roboty a hned s nimi bojovali. 
Kristýnka s Aničkou a Zuzkou píší: Ve středu
jsme měli »živou přírodovědu«. Tomáš přinesl
králíka Boba, Anča měla ve sklenici černou rybku
Věru, Zuzka přinesla morče Ferdu, Míša měl v
krabici pískomila Fištu a Kristýnka morče Elišku.
Se zvířátky jsme se vyfotili. 
Sabinu a Veroniku zaujalo divadlo Ludmily Friš-
tenské. Dávali Jak šel Kuba se Zdravěnkou do

školy. Byla to legrace. Kuba přišel hned první den
pozdě, protože s vránou vyměnil školní tašku za
starou krabici ze smeťáku. Nejprve lamentovala
paní učitelka, potom Kubova babička, nakonec se
všichni smáli a Kuba se styděl. Zdravěnka mu
pomohla dát vše do pořádku.
O zážitcích s kouzelníkem psalo osm dětí, tolik se
jim představení líbilo. Bylo co obdivovat. Kouzel-
ník měl spoustu ptáčků. Maličkého střízlíka scho-
vával v černé krabici, sovu pálenou držel na ruce,
výra poslal vzduchem přes celou třídu na skříň,
aby odtud shlížel na děti. Výr měl obrovitánské

žluté oči, ostrý zoban a švihácká pírka za ušima.
Děti i učitelky zkoušely kouzlit, jenže jim to tak
dobře nešlo, jako kouzelníkovi. Ten nakonec při-
nesl červenozelenomodrého papouška Aru. To byl
poprask, když papoušek začal »ořezávat tužky«.
Moc to neuměl, ale třísky od něj jen lítaly. Všech-
ny děti chtěly také čarovat, ale kouzelník jim pro-
zradil jen některá kouzla. 
Při hodině slohu děti zkusily kouzlit s písmenky.
Z jejich textů je sestaven tenhle článek. Článek
vyčarovalo osmnáct autorů - třeťáků a čtvrťáků. 

Petr MUSIL

Tomáš přinesl králíka Boba, Anča rybku Věru
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI VIDĚLI DIVADLO A PŘI HODINĚ SLOHU ZKOUŠELI KOUZLIT S PÍSMENKY
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Četníci byli čestní a poctiví chlapi!
ROZHOVOR PRO NAŠE NOVINY S AUTOREM PŘEDLOHY ČETNICKÝCH HUMORESEK

S potěšením jsem si přečetl v NN
19/05 článek Josefa Kozáka o čet-
nících, kteří se zúčastnili jízdy
parního vlaku z Karlštejna do Lo-
chovic. Podobné akce přispívají k
rehabilitaci předválečného četnic-
tva, o němž komunistický režim
neřekl nic dobrého. Páteční večery
na ČT 1 jsou nyní věnovány opa-
kování prvních dílů seriálu Čet-
nické humoresky. Po repríze při-
jde na obrazovky nová - už třetí
série této ságy.  Autorem  předlohy
je policejní rada Michal DLOU-
HÝ, jenž patří k největším znal-
cům předválečného četnictva.  
Jací vlastně byli ti četníci?
Byl to sbor,  který ve své době doká-
zal  opravdu hodně. Vyšetřovali
každé porušení zákona stejně, ať se
jednalo o vraždu, loupež, znásilnění
nebo prostou krádež. Vždy  se snaži-
li pachatele vypátrat, zadržet a pře-
dat spravedlnosti k potrestání. I po-
dle pamětníků četníci měli u občanů
velký respekt a autoritu, což se o ny-
nější policii bohužel říci nedá. Chtěl
jsem, aby diváci viděli, že četníci
bránili zákon a občany. Byli to čest-
ní a poctiví chlapi, naprosto neúplat-
ní, i když za svou službu nebyli pří-
liš dobře placeni. Vždy dodržovali
předpisy a zákony, ale měli také po-

chopení pro rozlišení kriminálního
činu od klukovské lumpárny. 
V  první republice existovaly dva

sbory, četnictvo a státní policie. Čet-
nictvo působilo na celém území státu
s výjimkou  statutárních měst  jako
byla Praha či Brno.  Existovala mezi
nimi rivalita,  z čehož mohli těžit
zločinci, kteří utíkali po spáchání de-
liktu z policejního rajonu do četnic-
kého a naopak. Známý je případ mrt-
voly ve Vltavě před Prahou, kterou
četníci šoupli do proudu do policej-
ního rajonu, policisté ji nechali pro-
plavat Prahou, aby ji zase četníci u
Mělníka vylovili. 
Podle čeho jste vybíral  náměty jed-
notlivých příběhů seriálu?
Náměty byly inspirovány skutečný-
mi případy, které jsme soustředili do
prostředí četnické pátrací stanice v
Brně.  V každém dílu se promítly
dva případy, na jejichž  pozadí  se
vyvíjely  další vztahy profesní i sou-
kromé. Tím se podařilo přitáhnout i
ženskou část diváků, jež sleduje lo-
vestory strážmistrů Arazima či To-
níčka. Potěšilo mě, že pamětníci po-
tvrdili, že takhle to na četnických
stanicích vypadalo a fungovalo.      
Ale skutečný dokument to není?
Není. S režisérem Moskalykem jsme
nechtěli vytvořit dokument o četnic-
kém sboru. Tak nudný seriál by zají-

mal málokoho. Ale fakt, že tolik di-
váků sledovalo tyto příběhy, dokazu-
je, že šlo o to nejlepší ocenění  ne-
právem zapomenutého sboru. Vždyť
za první republiky zabili zločinci
přes sto četníků.  Navzdory  názvu
Četnické humoresky je třeba devátý
díl smutný – to  když  den před svat-
bou zastřelili Toníčka. Manželky ko-
legů mně spílaly, a to ani netušily, že
ve skutečném příběhu zahynul i pes
Argo, kterému pak postavili pomník
v četnickém psinci v  Pyšelích.
To bylo dost smutné...
Občas nastaly i humorné situace.
Jednou se stalo, že četník přistihl
cikánku při krádeži a musel ji před-
vést k okresnímu soudu. Když šli
přes vesnici, zvedala sukně, pod kte-
rými nic neměla a volala: „Podívejte
se lidičky na něj, nejdřív chtěl, abych
mu udělala dobře a když jsem neby-
la svolná, vede mě k soudu. To má-
me četníky!“ Četník se styděl, ale
nakonec našel svérázné řešení.  Ne-
pozorovaně utrhl trs kopřiv a když
žena opět zvedla sukně, vstrčil jí ko-
přivy mezi nohy. Pomohlo to. A do-
konce i okresní soudce – známý mo-
rous – ocenil metodu, jak si četník s
cikánkou poradil.   Vladimír ROGL  

Autor předlohy televizních Četnických humoresek policejní rada Michal Dlouhý v uniformě četnického vrchního
strážmistra (vpravo) a představitel praporčíka Čeňka Němce herec František Švihlík. Foto Vladimír ROGL

Mořina – Zprávy o tom, že by mohl být veřej-
nosti zpřístupněn známý lom Velká Amerika u
Mořiny, se objevily v poslední době. Bude tedy
atraktivní místo volně dostupné? 
Několikrát do roka musejí záchranáři vyjíždět k
lomu Velká Amerika, aby ošetřili ty, kteří porušili
zákaz a zřítili se do lomu. V některých letech pra-
covníci lomu zaznamenali až pět smrtelných úra-
zů. Naposledy byl s těžkými zraněními převezen
do nemocnice pětadvacetiletý mladík koncem srp-
na. Při pádu ze třiceti metrů utrpěl vážná zranění. 
Obdobný případ se odehrál v červnu, kdy řevničtí
hasiči ze stěny lomu vyprošťovali dívku. 
Někteří lidé míní, že kdyby byl oblíbený lom s
průzračným jezerem  otevřen pro veřejnost, ubylo
by úmrtí i zranění.  Jeden z čtenářů Našich novin,
který na internetových stránkách zanechal komen-
tář na toto téma a podepsal se jako Míša, dokonce
považuje pracovníky Lomu Mořina, již Ameriku

spravují, za vrahy a »ublížeče« na zdraví, kteří od-
střelují přístupy dolů. „Proč bohaté lomařské fir-
my neprosadí změnu důlního zákona, aby mohli
lidé volně navštěvovat neprovozovaná důlní díla
(mimo částí, které jsou skutečně nebezpečné)?
Nebo si snad někdo myslí, že koupání v Berounce
a v některých rybnících je bezpečnější a zdravěj-
ší?“ táže se na webu NN. Ironicky dodává, že lo-
maři by mohli zakázat i horská kola na strmé tu-
ristické značce u Ameriky, či přelety letadel nad
lomy, aby ohromení piloti nepřestali řídit letadla! 
Proč nemůže být lom Velká Amerika zpřístupněn,
vysvětlil NN náměstek společnosti Lomy Mořina
Radim Vaculovič: „Hlavním důvodem je fakt, že v
lomu nebyla oficiálně ukončena těžba, nebyly vy-
řešeny zbývající zásoby zde se nacházejících vy-
sokoprocentních vápenců a lom je pouze v režimu
zajištění,“ uvedl Vaculovič s tím, že se de facto
jedná o činný lom, kam je ze zákona vstup nepo-

volaných osob zakázán. Připouští ale, že lom by
zůstal zapovězen návštěvníkům i v případě, že by
těžba v lomu byla ukončena. „Vstup do starých
důlních děl totiž zákon rovněž nepovoluje.“
Podle Vaculoviče by bylo technicky, ale i finanč-
ně náročné ochránit v případě zprovoznění návště-
vníky lomu. Proč? „Jámový lom jako Velká Ame-
rika je vzhledem ke geologické stavbě a stavu
navětrání stěn stále nebezpečný kvůli pádu kame-
nů i celých skalních bloků, což se v hojné míře
děje,“ říká. Řešením by byly kontroly a čistění
stěn, které by se navíc musely zasíťovat ochranný-
mi ocelovými stěnami. „Pak by ale namísto úžas-
ného technického i přírodního fenoménu vznikl
obludný paskvil. Nehledě na to, že by taková akce
vyšla na desítky miliónů korun,“ podotýká před-
stavitel společnosti.
A tak mohou návštěvníci obdivovat unikátní místo
jen z vyhlídkových ochozů.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Bude veřejnosti zpřístupněn lom Velká Amerika?
„UBYLO BY ÚRAZŮ,“ MÍNÍ ZÁSTÁNCI OTEVŘENÍ LOMU. „ZÁKON TO NEUMOŽŇUJE!“ OPONUJÍ TĚŽAŘI

Netradiční veselka se uplynulou sobotu odbývala v Letech. Pod širým nebem
na zdejší návsi si řekli ano místní obyvatelka Jana Gemperlová a Jaroslav
Bíba. „Je to teprve druhá svatba, která se na návsi koná,“ řekl NN oddáva-
jící, starosta obce Jiří Hudeček, kterému asistovala řevnická matrikářka. V
kočáře taženém dvěma koňmi ze stáje Řevničanky Jany Červené pak novo-
manželé projeli slavnostně obcí na hostinu. (pš)       Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Řevničtí už se chystali na Vánoce
V ANGLICKÉM JAZYKOVÉM CENTRU ŽENY VYRÁBĚLY VÁNOČNÍ OZDOBY A DEKORACE Z HLÍNY

Řevnice – Předvánoční atmosféra
panovala uplynulý týden v jazyko-
vém centru Common Grounds v
Řevnicích. Namísto angličtiny se
totiž 19. října vrhly účastnice kur-
su do výroby vánočních dekorací z
hlíny.
Jazykové centrum funguje v Řev-
nicích od roku 2001. Nyní sídlí ve
vile v Žižkově ulici nad železniční
tratí. Několikrát do roka se účastníci
kursů namísto do konverzace vrhají
na ruční práce. Zájemci – nejčastěji
ženy – si tak již mohli v minulosti

vyzkoušet výrobu papírových přání,
fotorámečků nebo ubrouskovou me-
todu decoupage. Tentokrát paní do-
mu, Američanka Elaine Sampley-

ová, přichystala výrobu ozdob z hlí-
ny. V domě panovala sváteční atmo-
sféra, hořely a voněly svíčky. Dva
stoly pokrývaly velké archy balícího

papíru, na kterých se pracovalo.
„Tady je hlina hnedá, šedivá a bílá,“
lámanou češtinou říkala Elaine nově
příchozím dámám, „a barvy na ma-
lovani.“ S nutnou výzbrojí – mode-
lovací hmotou, vykrajovacími for-
mičkami a válečkem na těsto – pak
ženy usedly ke stolům. Pod jejich ru-
kama vznikaly ozdoby rozmanitých
tvarů – hvězdičky, stromky, sněhulá-
ci, ty zručnější se pustily i do výroby
svícnů a stojánků na ubrousky.
„Ozdoby nesmí být moc tenké, aby v
peci nepopraskaly,“ radily ty zkuše-
nější »keramičky«. 
„Je to všechno moc hezky. To je pro
mě inspirace,“ rozplývala se nad vý-
robky Elaine, zatímco její muž Tom
pořizoval důkladnou fotodokumen-
taci. Desítky ozdob keramičky nejpr-
ve nechaly vysušit, nakonec je upek-
ly v troubě.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Velitel zadnotřebaňských turistů P. Suk (vlevo) vyplňuje s předsedou Klubu
přátel Třehusku J. Jahelkou přihlášku do fanklubu.           Foto NN J. KOZÁK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
29. 10. 18.00 SIN CITY - MĚSTO
HŘÍCHU
5. 11. 18.00 MR. AND MRS. SMITH

KINO MÍR BEROUN
25. - 30. 10. 17.30 a 20.00 (Út 17.30,
Pá-So 20.00, Ne 18.30) DOBLBA
25. 10. 20.00 STAR WARS: EPIZODA
III - POMSTA SITHŮ
28. - 29. 10. 17.30 (So 15.30 a 17.30)
MADAGASKAR
31. 10. - 1. 11. 18.30 (Út+Čt 17.30)
TEMNÉ VODY
1. 11. 20.00 3-IRON
3. 4. 11. 20.00 (Pá 17.30 a 20.00) ŠTĚSTÍ
5. 7. 11. 18.30 (Po 17.30) NESVATBOVI
7. 11. 13.45 KOUZELNÝ MEČ
7. 11. – 9. 11. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
DŮM VOSKOVÝCH FIGURIN

KINO MNÍŠEK POD BRDY
29. 10. 18.00 a 20.00  ŽIVOT A SMRT
PETERA SELLERSE 
5. 11. 18.00 a 20.00  LOVCI POKLADŮ 
CLUB KINO ČERNOŠICE
25. 10. 20.00 SIN CITY
1. 11. 20.00 3:15 ZEMŘEŠ 
8. 11. 20.00 Mr+Mrs SMITH

Do Club Kina přijedou
rockeři i Županič
Černošice - Nabitý, převážně roc-
kový program plánuje  černošické
Club Kino na listopad.
Listopadový maraton kulturních ak-
cí odstartuje kapela Lety mimo kon-
certem, který se koná 4. 11. od
20.30. O den později – 5. 11. rovněž
od 20.30 – svůj hardrock představí v
klubu skupina Tam.
Zpěvák a kytarista z Amsterodamu
Konstantin Ruchadze bude se svým
bandem hostem Club Kina 11. 11.
od 20.30. V půli měsíce, 16. 11., bu-
de sál patřit hostům Pavly Petrákové
Slancové a jejímu pravidelnému klu-
bovému večeru. Tentokrát se bude
od 20.30 promítat dokument o Kar-
línském divadle v Tokiu. Hosty ve-
čera budou Václav Sloup, Ladislav
Županič, případně Jaroslava Adamo-
vá. (pš)

Tipy NN
* Taneční párty se v černošickém
Club Kině koná 27. října od 20.00
hodin. (pš)
* Setkání u pomníku na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích
se u při příležitosti státního svátku
uskuteční 27. 10. od 17.00.           (pš)
* Exit Orchestra zahraje 28. 10. v
černošickém Club Kině od 20.30.
Vstupné činí 60 Kč. (pš)
* Koncert rockové kapely -123 min.
se odehraje 29. 10. v Club Kině Čer-
nošice od 20.30. Za vstupenku za-
platíte 120 Kč. (pš)
* Komponovaný pořad Zpěv srdce
se na počest výročí narození J. J.
Ryby uskuteční 29. 10. od  17.00 v
mníšeckém kostele sv. Václava.  (pš)
* Setkání přátel staré techniky se ve
skanzenu Solvayovy lomy u Bubo-
vic koná  29. 10. K vidění tu od rána
budou historická auta, motory, lam-
py... Od listopadu do dubna budou
Solvayovy lomy otevřeny jen pro
ohlášené skupiny čítající více než
dvacet osob. (pš)
* Prodejní výstava šperků, grafik,
olejů, akvarelů, plastik, soch, kera-
miky, knih, oděvů i oděvních doplň-
ků nazvaná Umělecký kolotoč je do
23. 12. k vidění v řevnické galerii
No. 1. Expozice je otevřena denně
kromě pondělí od 10 do 18.00.    (pš)  

Hejtman pokřtil knihu
o středních Čechách
Střední Čechy - Po knize mapující
obce a města na dolním toku Be-
rounky (viz NN 20/05) spatřila
světlo světa další publikace o mís-
tech ve Středočeském kraji.
V úterý 18. října ji v krušovickém
pivovaru pokřtil středočeský hejt-
man Petr Bendl. Publikace nazvaná
Středočeský kraj vychází v rámci
projektu Zachování kulturní hodno-
ty a národního dědictví České repu-
bliky v Evropské unii. Na 544 stra-
nách jsou zmiňována všechna města
regionu, chráněná krajinná území i
osobnosti kraje. Nechybí velké
množství fotografií. Samostatná
kapitola je v publikaci věnována
muzeím, galeriím a řemeslům. 
Kniha je zhotovena v trojjazyčné
mutaci - češtině, angličtině a němči-
ně, takže může být i vhodným dár-
kem pro přátele v zahraničí.        (pš)

Velitel vstoupil do fanklubu
V HLÁSNÉ SE KONALO POSEZENÍ PŘÁTEL TŘEHUSKU

Hlásná Třebaň - Okolo čtyřiceti
skalních příznivců poberounské
skupiny Třehusk se v sobotu sešlo
v hlásnotřebaňské České hospodě.
Konalo se zde totiž tradiční pose-
zení jejího fanklubu. 
Po mírném zpoždění, zaviněném ka-
pelníkovou aktivní účastí na fotbalo-
vém utkání Ostrovanu Zadní Třebaň,
začal večer plný staropražských, ji-
hočeských i populárních písniček a
postupem času došlo i na tanec. 
„Je to hezké prostředí a celá akce je
taková milá, komorní,“ usmíval se
Pavel Šinágl z Prahy, který Třehusk
poznal na jeho slavnostním letním
koncertě ve Svinařích a v Hlásné se
zastavil cestou z jižních Čech. 
I Třehusk se na posezení, jež zorga-
nizovali předsedové fanklubu man-
želé Jahelkovi ze Zadní Třebaně, se-
šel v komorní sestavě. Základ Frýdl,

Švédová, Vitouš doplnil Jan Martí-
nek na basu a Miloš Kliment na kla-
rinet. S kapelou si zahrál i příznivec
z Ostravy, který s kolegyní z Havlíč-
kova Brodu nechybí od loňské jízdy
parního vlaku na žádné velké akci
skupiny. Píseň Pětatřicátníci si s mu-
zikanty přímo na scéně pro změnu
zazpíval starosta Hlásné Třebaně
Vnislav Konvalinka.
„Byl to moc příjemný večer,“ poch-
valoval si cestou domů velitel zad-
notřebaňských turistů Pavel Suk,
jenž se na posezení stal už šedesá-
tým registrovaným členem fanklubu. 
Do České hospody Na Růžku se Tře-
husk vrátil hned následující týden.
Pořizoval tu totiž snímky na svůj no-
vý prospekt. Další fotografie kapely
vznikly na hlásnotřebaňské návsi a u
zámku v Dobřichovicích.

Josef KOZÁK, (mif)

Na konci října startuje
Karlštejnská zima
Karlštejn - Karlštejnská zima.
Tak se jmenuje cyklus koncertů,
jež se budou konat co čtrnáct dnů
v hospodě U nádraží v Karlštejně.
Příznivci country, bluegrassu a rock
and rollu se mají na co těšit - kon-
cem října zahajuje v karlštejnské
restauraci U nádraží cyklus koncer-
tů těchto stylů. Jako první se 28. 10.
představí místní country kapela Ka-
pičky. Navíc si pozvala hosta - praž-
skou bluegrassovou skupinu Nová
Sekce. Koncert začíná ve 20.00 ho-
din. (mif)

Poberouní – Shodně v sobotu 15.
října oslavili taneční zábavou Ha-
velské posvícení v Zadní Třebani a
Litni. O týden později Havla slavi-
li ve Třebani Hlásné. Letovští se
chystají na listopadové oslavy
Martinského posvícení.
V liteňském sále hostince Ve stínu
lípy pořádala posvícenskou tanco-
vačku místní chasa v čele se Šárkou
Houdkovou. Třebaže zprvu se zdálo,
že parket zůstane opuštěný, před de-
vátou jej zaplnili tanečníci. Podle or-
ganizátorů jich dorazilo na 150 a
většina z nich neopustila parket dří-
ve než ve dvě ráno. K tanci vyhráva-
la trojice muzikantů z hořovické ka-
pely Gong. Na své si přišli zejména
milovníci současných hitů a písní z
80. let. Ti, kdo si chtěli skočit polku
či valčík, ovšem mnoho příležitostí
neměli. Spravit náladu si tak mohli
při bohaté tombole.

Ve stejný den se tančilo i ve Spole-
čenském domě v Zadní Třebani, kde
pořádali posvícení místní hasiči. 
„Návštěvnost byla slabší než v mi-
nulých letech, dorazily asi čtyři de-
sítky lidí,“ řekl jeden ze členů sboru
Josef Jahelka. „Navíc trochu vázla
obsluha. Tak alespoň že kapela Ju-
nior hrála dobře,“ dodal. 
Country bálem a posezením pro se-
niory oslavili týden nato Svatohavel-
ské posvícení v Hlásné Třebani.
V Letech Martinské posvícení oslaví
v sobotu 12. 11. Přímo na návsi se
odpoledne koná zabijačka, k níž bu-
de vyhrávat jihočeská dechovka Šu-
mavanka a poberounská kapela Tře-
husk. Součástí oslav bude také vy-
hlášení letošního Laureáta Ceny Na-
šich novin. Večer se v hospodě U
Kafků koná tancovačka se skupinou
Optimic. Pavla ŠVÉDOVÁ

Miloslav FRÝDL

Havla uctili v Litni i Třebaních
V LETECH SE NA MARTINA BUDE KONAT ZABIJAČKA
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Osov – Druhý ročník drakiády spoje-
ný s pálením vyklučeného dřeva se 
konal tradičně nad Osovcem.  
Už jste pouštěli draky bez větru? Na louce 
nad Osovcem za pomoci opravdu jen mírné-
ho větříku se jich v sobotu 15. října rozletělo 
celé hejno. Předvést své draky na druhý roč-
ník Drakiády přišlo jedenáct soutěžících. 

Na drakiádu dorazili 
také armádní hasiči 
Osov - Zásahová jednotka hasičů České armády z Jinců dorazila spo-
lečně s místními hasiči na drakiádu 
nad Osovcem. 
„Potkali jsme se v Osově u kostela,“ řekl 
starosta osovských dobrovolných hasičů 
Josef Chvojka. „Prý  se zde měla konat 
velká oslava a tak přijeli na pomoc.“ 
Armádní hasiči byli překvapeni, že na 
místě, kam je poslal jejich velitel se bude  
„jen“ pálit malá hromada trní a  pouštět 
draci. Podle nich zde měla být i hasičská 
plošina a opékat se prasátko.  
„Zjišťovali jsme, kde se ta informace vza-
la,“ vysvětlil nám Josef Chvojka. „Jedna z 
možností byla záměna Osova a Oseka, ale 
ani tam se nic nekonalo.“                   (JoK) 

RYTÍTSKÉ SOUBOJE. RytíUskými souboji 
byla doplněna osovecká drakiáda v plovině Uíjna. Zvláštních disciplín se zúčastnila i 
děvčata.                            Foto NN J. KOZÁK 

Dokonalé tvary draků, dobrá technika sou-
těžících a podpora diváků pomohla všem 
dráčkům proletět kolem poroty. Pořadateli 
letošního ročníku byl občasník Provas – Na-
še noviny ve spolupráci s osovskými hasiči.  
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. 
Vlastnoručně vyrobené draky zastupoval 
pouze jeden exemplář, zato však vysoké 
kvality. Cenu si za něj odnesla Pavlínka Ča-
bounová.  
Nelehkou úlohu měla porota při výběru ví-
tězů z draků kupovaných. Za rychlý let se 
svým drakem se na prvním místě nakonec 
umístil Honzík Rejzek, druhé místo patřilo 
Martinovi Chvojkovi a třetí byl Martin 
Culek. Sladkou odměnu si odnesli nejen ví-
tězové, ale i všichni startující.  
Vítr se sice nedostavil, sluníčko však pří-
jemně hřálo a odpoledne pokračovalo ve 
znamení rytířských soubojů kluků i děvčat. 
Drakiáda byla, stejně jako vloni, spojená 
s pálením dříví a v závěru došlo i na opékání 
buřtů.                                    Radka KOČOVÁ 

Osovští »Greenhorns 2« 
zpívali  u Káji Maįíka 

Mníšek pod Brdy – Kapela Green-
horns 2 z Osova vyhrávala uplynulý 
pátek v restauraci »U Káji Maříka«     
„Takhle nás nazval a uvedl na plakáty 
místní hospodský,“ říká bubeník kapely 
Luboš Vaňata.  „Prý nás slyšel hrát během 
jízdy parního vlaku a tak jsme dostali po-
zvání zahrát.“ 
Muzikanti ve složení otec a syn Plecitých 
(sólová a basová kytara), banjista Jiří Ža-
lud a již zmiňovaný bubeník Luboš Vaňa-
ta většinou hrají v osovských hospůdce  
u kostela. Pozvání do Mníšku je překvapi-
lo a potěšilo.  
„Pan Hrubeš, který restauraci provozuje 
chce na zimu přilákat lidi a tak rozšiřuje 
nabídku,“ říká vedoucí kapely Josef Pleci-
tý. „Domluvili jsme se, že bychom na 
Mníšku hráli jednou nebo dvakrát za mě-
síc. Vždy v pátek nebo v sobotu.“ 
Kromě hraní v restauraci U Káji Maříka se 
kapela chystá hrát v prosinci na předvá-
nočním posezení firmy Albion.        (JoK) 

nase.noviny@zadnitreban.cz  

Josef Kozák, tel. 724 429 104 

INZERCE V PROVASU 

NASTAL ČAS VÝLOV¥.  Podzim je nejen 
obdobím pouštění drak], ale časem výlo-
v] rybník]. Tuto sobotu byl na Uadě vel-
ký osovský rybník.  
„Spodní Palivčák jsme lovili minulý tý-
den,“ Uekl Josef Skala. „Dneska osovský a 
zítra by mělo dojít na rybník v Nových 
Dvorech. Ten se měl lovit už minulý tý-
den, ale je tam problém s odtokem.“ 
Výlov »Velkého osovského« trval od 10. 
do 15. hodiny.  RybáUi vylovili téměU  
4 000 ryb většinou kapr].                  (JoK)  

 Po naší opravě, bude vaše kolo létat. 

CYKLOSERVIS VEVERKA  
Z. Veverka, 267 25 Osov 103 
Tel: 603 152 382, 311 584 487 
PRODÁVÁME TÉŽ NOVÁ KOLA

Draci létali i bez větru 
 DRAKIÁDU ZPESTTILY RYTÍTSKÉ SOUBOJE  

Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová pUizpůsobivost.

Bohatý výběr materiálů. 
Tel: 311 584 577, 736 125 635 

Zloděj si vyhlédl osovský 
kostel, ten však odolal 
Osov – Nájezdu zloděje odolal na po-čátku října osovský kostel.  
Do kostela Narození Sv. Jana Křtitele v Oso-
vě se neznámý pachatel pokusil dostat mezi 
2. a 4. říjnem. Zloděj nejdříve zkusil vypáčit čelní dveře. Když se mu to nezdařilo, rozho-
dl se dovnitř dostat bočními dveřmi, které 
sice otevřel, ale za nimi na něj čekaly další 
kované dveře, které již nezdolal. Z kostela se 
nakonec nic neztratilo, ale škoda na poško-
zených dveřích činí 10 000 korun.          (pš) 



Brdští turisté zkoušeli kvalitu občerstvení  
TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ BRD PUTOVALI BENECKEM 
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Tabulková houpačka, Osov či Vižina? 
SOUSEDNÍ  FOTBALOVÉ KLUBY SE STŘÍDAJÍ V ČELE 

Vážení čtenáři, dovolím si Vás v krát-
kosti informovat o průběhu podzim-
ního soustředění TSSB v Krkonoších.  
Tato akce proběhla  od pátku 23. 9. do ne-
děle 25. 9. 2005 v osvědčeném hotelu Diana 
na Benecku. Na začátku musím uvést, že 
Krakonoš nám pUichystal opravdu nádherné 
slunečné počasí a tak jsme si nemohli téměU 
na nic stěžovat. Zažít v Krkonoších takovéto 
podzimní počasí téměU na konci záUí, je pro-
stě zážitek sám o sobě. Páteční program byl 
celkem  pohodový a to ubytování, večeUe a  
po návštěvě občerstvovacího zaUízení
(hotelového baru), jsme šli na pokoje nabrat 
síly na sobotní výšlap. Odpočatí jsme se 
probudili do slunečného sobotního rána a 
měli jsme pUed sebou pUedem naplánovaný 
celodenní pochod. Po vydatné  snídaní jsme 
se auty pUesunuli do Špindlu, odkud jsme 
dál pokračovali autobusem na Špindlerov-
ku, kde Rosťa stanovil start našeho putová-
ní. Od Špindlerovky jsme vyšli pěšky po 
hUebenech směrem k Vysokému kolu. Ces-
tou jsme si od Rosti  vyslechli poutavý ko-
mentáU ke krkonošské pUírodě, včetně něko-
lika pověstí a poprvé vyzkoušeli kvalitu ob-čerstvení na horských chatách. Počasí se 
opravdu povedlo, nálada byla po celý den 
výborná, cesta nám celkem rychle utíkala a 
na horských chatách nám všem občerstvení 

Osov – Houpačku připomíná 1. a 2. 
místo fotbalové tabulky IV. třídy.  
Do pUedminulé soboty byl v čele klub Osova, 
ale po jeho remíze s béčkem Všeradic se 
propadl na druhé místo za Vižinské. Ti se  
z vedení těšili pouhý týden. Po remíze s 
Chodouní opět zaujali druhé místo za Oso-
vem. Po týdnu se houpačka opět pUehoupla. 
Osov prohrál v Chodouni a to posunulo Vi-
žinu zase na první pUíčku fotbalové tabulky.     

Výsledky utkání 
15.10. Nový Jáchymov – Všeradice 2:1 
Branka: Mackovič D. 
15.10. Osov – Vysoký Újezd 2:0  
Branky: Bábíček Aleš a Bábíček Jakub 
15.10. Vižina – Chodouň 2:2 
Branky: Fiala, Krbec 
„Byli jsme lepší, ale nedokázali jsme dát ve-
doucí gól,“ Uíká vižinský Jaroslav Černý. 

16.10. Tetín – Všeradice B 1:1 
Branka: Jakoubek Pavel 
22.10. Mořinka – Vižina 2:5 
Branky: Blovský (3x), Procházka, Krbec 
V poločase vedli hosté 0:5.  
23.10. Všeradice B – Vysoký Újezd 1:2 
Branka: TehoU 
22. 10. Chodouň –  Osov 1:2 
Branka: Kluiber 
„Únava ze sobotní diskotéky,“ Uekl diploma-
ticky k výsledku zápasu trenér Procházka. 

Kdy a kde hrají příště 
Začátky v 14.30 hodin (není-li uvedeno jinak) 

29.10. Vižina - Karlštejn B (10:15), 29.10. Osov - 

Mořinka  

30.10. Hýskov B - Všeradice, Zdejcina - Všeradi-

ce B (10:15) 

5.11. Všeradice - Lužce 

6.11. Všeradice B - Chodkyň, Karlštejn B - Osov, 

Liteň - Vižina (14:00) 

Žáci (od 12.45) 
29.10. Osov - Loděnice 

Žáci 
15.10.  Osov - Vysoký Újezd 0:5 
22.10. Králův Dvůr B - Osov 12:4  
„Divoký výsledek,“ komentoval lakonicky 
výsledek trenér Petr Kočí.                (rk, JoK)  

Vižinský obecní úřad zve 
na otvírání hřiště 
Vižina – Obecní úřad, TJ a SDH Viži-
na srdečně zvou ve dnech 29. – 31. 
10. 2005 na Vižinské posvícení. 
Sobotní program zahájí v 10,15 mistrovské 
fotbalové utkání Vižina - Karlštejn B. PUes-
ně ve 14 hodin se koná slavnostní otevUení 
dětského hUiště, na které naváže v 15 hodin 
tradiční drakiáda s odměnami. Sobotu 
ukončí  taneční zábava se živou hudbou  
v restauraci „Europajzl u Pajmy“. Začátek 
v 19,30 hodin. 
Posvícení pokračuje v neděli od 13 hodin 
posezením v restauraci „Europajzl u Pa-
jmy“. Návštěvníky čeká v 18 hodin pUekva-
pení. V pondělí ukončí posvícenský pro-
gram  od  10 hodin pěkná hodinka. Od  
15 hodin s živou hudbou.                      (JoK) 

chutnalo. Co víc si člověk může pUát. Po ce-
lodenním putování jsme se vrátili do Špind-
lu a vyrazili zpátky na hotel.  
V neděli jsme se po snídani prošli po Benec-
ku, navštívili jsme rozhlednu Žalý a kolem 

poledne jsme vyjeli zpátky domů.  Na závěr 
bych rád poděkoval Rosťovi za precizně pUi-
pravený program našeho soustUedění a Kra-
konošovi za skvělé počasí a úžasné krkonoš-
ské výhledy.                        Dušan ELIÁŠEK  

Krkonoše – Vysoké kolo.         Foto ARCHIV 

Turisté severních svahů 
prošli vojenský prostor 
Chlumec - Na výpravu do vojenského 
újezdu, do tzv. jeskyněk se vypravili 
minulou sobotu zástupci Turistů se-
verních svahů Brd. 
Výprava vyrazila v 8 hodin z Malého Chlum-
ce směrem na Ohrazenici, kde se v restaura-
ci »U pstruha« setkala s paní Hubenou, kte-
rá je doprovodila do prostoru Malý a Velký 
Koníček. Turisté pak navštívili důstojnickou 
pozorovatelnu s výhledem na celou dopado-
vou plochu a prohlédli si i betonové bunkry 
pro pěchotu nazývané »jeskyňky«. 
„Bylo nádherné počasí a ještě krásnější roz-
hled,“ Uíká jeden z účastníků Slávek Jež-
dík. „Ušli jsme odhadem 15 kilometrů a 
skončili znovu v restauraci »U pstruha«  
u dobrého guláše.“                                   (JoK) 

PROVAS – informační občasník  
mikroregionu Horymír „pro vás“.  
Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová,  

L. Kocourová, R. Kočová. Rediguje: J. Kozák.  
Spolupráce: Mirka Plecitá, H. Veselá  
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Chlumečtí žáci odehráli 
zápas kopané s matkami  
Chlumec – V sobotu 22. 10. se usku-
tečnil v Chlumci v Habřinkách 2. zá-
pas mladších žáků proti matkám. Pří-
spěvek nám poslala jedna z matek 
Lenka Kocourová.   
Na hUišti se nás sešlo 12. V kabině jedna ma-
minka Uekla : „ Jdeme do toho,“ a vyndala 
spray na vlasy. Po chvíli váhání jsme všech-
ny měly oranžové hlavy. Ve 13:30 hodin 
jsme nastoupily na hUišti plny očekávání a 
strachu. Zápas jsme nakonec prohrály 8:1. 
Za žáky skóroval 3x Martin, 2x Filip, 2x Du-
šan a 1x Petr. Za ženy bodovala Marcela  
Myslím si, že jsme strávili všichni pěkné od-
poledne plné sluníčka a legrace a hlavně bez 
televize. Již nyní se těšíme na 3. zápas, který 
se uskuteční na jaUe.                                    (lk) 

Draci létali i ve Chlumci 
Chlumec – Drakiádu uspořádal v ne-
děli 23. 10. chlumecký obecní úřad. 
Na poli za sídlištěm se sešlo 31 dětí. Užili si 
plno zábavy a na závěr byla pUedána odmě-
na všem dětem. Cenu dostal i nejhezčí drak, 
drak, který vydržel ve vzduchu nejdéle a  
drak, který vyletěl nejvýš.                         (lk) 
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Lidé v parku sázeli stromy a keře
VÝSLEDKY BRIGÁD V ŘEVNICKÝCH HAVLÍČKOVÝCH SADECH MOHOU LIDÉ VIDĚT 6. LISTOPADU

Řevnice – Další ze série setkání v řevnických
Havlíčkových sadech se uskutečnilo uplynulou
sobotu. Dobrovolníci hrabali listí a sázeli nové
keře a stromy.
Brigáda v řevnickém parku podél Nezabudického
potoka začala 22. října v devět ráno. 
„Je to nejslabší účast. Minule sem přišly i tři de-
sítky lidí, dnes nás je zatím šest,“ postěžovala si
krátce po zahájení jedna z organizátorek akce, ve-
doucí řevnického kulturního střediska Veronika
Stará. Přesto se s vervou, stejně jako další přítom-
ní – například provozovatelka místní Galerie No.
1 Tereza Bartáková – vrhla s hráběmi do práce.
„Snad ještě někdo dorazí. Máme v plánu ještě vy-
sázet nějaké stromy a keře,“ uvedla Stará.

Místo, kde dvě jabloně, třešeň a keře porostou, ur-
čila sochařka Ivana Junková ze sochařského ateli-
éru Kurta Gebauera, který se na rekonstrukci sadů
podílí. Junková společně s dalším »duchovním ot-
cem« úpravy sadů Ladislavem Kotěrou vybírali
keře, které by měly být osázeny na stráni nad dře-
věným hřištěm pro děti. „To proto, aby děti nelez-
ly do ulice,“ vysvětlila.
„Pro letošek už práce skončily. Naposledy se do-
dělávalo schodiště a osazovaly kameny kolem něj.
Příští rok by se měly dělat schody k hasičárně,“
uvedla Junková, které se podařilo do prací zapojit
i mladé »kolaře«. „Vybudovali jsme tu pro ně ta-
kový kmen, po kterém mohou na kolech jezdit.“ 
Výsledek brigád, které se uskutečnily v letošním

roce, si budou moci zájemci prohlédnout 6. 11.
„Chystáme jakousi vernisáž pro veřejnost. Začít
by měla ve 14.00,“ potvrdila Junková s tím, že pro
děti budou připraveny soutěže.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Rozbitý průtah Řevnicemi 
se konečně dočká opravy
Řevnice – Dlouho plánovaná oprava Komen-
ského ulice v Řevnicích začne tento týden.
Část Komenského silnice od obchodu M. Jelínka
k prodejně J. Noska v Řevnicích se konečně doč-
ká nového asfaltového povrchu. Práce začnou
tento týden, zatím se ale uskuteční za plného pro-
vozu. „Termín dokončení prací je stanoven na
půlku listopadu,“ řekl NN starosta města Miro-
slav Cvanciger. Upřesnil, že v půli listopadu bude
silnice pro dopravu zcela uzavřena, objížďka pro
řidiče mířící na Zadní Třebaň povede přes Svi-
naře. Řidiči však budou moci využít i rovnoběž-
né ulice, například Seleckou či Vraného. (pš)

Liteňští uklidili sokolovnu,
Třebaňští zase hřbitov
Liteň, Zadní Třebaň – Brigádou v liteňské so-
kolovně strávili uplynulé nedělní dopoledne
členové tamního sokola. Zadnotřebaňští tu-
risté zase uklízeli hřbitov.
Čtveřice nejaktivnějších liteňských sokolů – Ri-
chard Lukeš, Miloš st., Miloš ml. a Jan Noskovi –
v neděli pracovala v místní sokolovně. „Posekali
jsme trávu, opravili světla a uklidili sál,“ řekl Lu-
keš. Dodal, že sokolové se tu pravidelně scházejí
a hrají floorbal.
Ze zadnotřebaňského hřbitova zmizela vysoká
tráva, křoví a čisto je i před jeho zdmi. To je vý-
sledek předdušičkové brigády členů KČT, která
se konala 22. 10. „Hřbitov prokoukl,“ řekla NN
účastnice brigády Jaroslava Zavadilová.   (pš, šm)   

Starosta:Zaplaťte za odpad! 
Je už podzim, ale někteří Třebaňáci ještě nemají
uhrazený poplatek za odpady. V rámci dobrých
vztahů s obecním úřadem vyhlašuji poslední výz-
vu k úhradě. Platit je možné přímo na OÚ.
Nedávno nás překvapila havárie kanalizačního
potrubí ve školce. Jediným, komu to nevadilo, by-
li žáci, kteří si užili ředitelského volna. Vzhledem
ke stavu potrubí bylo rozhodnuto vyměnit celé ve-
dení. Díky panu Vackovi se oprava stihla za 2 dny.
V tomto areálu nás ještě čeká oprava veřejného
osvětlení, a to stejným způsobem – vyhloubit rýhu
pro  položení  nového el. kabelu a propojit lampy.
Staré vedení už dosloužilo. Přeji hezký podzim!     
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Ochotníci zazimovali Lesní divadlo
ŘEVNIČTÍ SI NAPŘESROK ZAHRAJÍ DETEKTIVKU, POHÁDKU I MUZIKÁL

V Dobřichovicích řádili zloději
ZE SKLEPNÍCH KÓJÍ SE ZTRATILY VĚCI ZA DEVADESÁT DEVĚT TISÍC

Z našeho kraje
* Ke konci se chýlí výstavba úpravny vody v
Řevnicích. Stavba stojí u letovského mostu a sou-
časně s ní zde byly vybudovány nové vrty. „Vrty
jsou vytažené nad úroveň povodňové hladiny tak,
aby mohly být v případě záplav obsluhovány a ne-
byly zničeny vodou,“ řekl starosta města Miroslav
Cvanciger s tím, že vodu z jednoho ze čtyř vrtů
budou využívat i sousední Dobřichovice. (pš)
* Asi tři desítky lidí se 20. 10. zúčastnily veřej-
ného zasedání zastupitelstva Letů. „Kromě sta-
rousedlíků byla mezi hosty asi polovina nově při-
stěhovaných,“ řekl starosta obce Jiří Hudeček.
Lidé se zajímali třeba o úřední hodiny nové kni-
hovny, již radnice buduje z bývalé hasičárny.  (pš)
* Sklepení řevnického Zámečku, kde původně
fungoval rockový klub a později zde měla být in-
ternetová kavárna, je stále osiřelé. Starosta města
Miroslav Cvanciger informoval o tom, že byla po-
věřena stavební komise, aby radním města před-
ložila výsledky vybudování izolace a odvodnění
sklepení. „O dalším postupu, jak prostory využít,
jsme ještě nejednali,“ sdělil Cvanciger.  (pš)
* Dvě auta se srazila 11. 10. za Černošicemi ve
směru na Roblín. „Řidiči obou vozů utrpěli zraně-
ní - mladou ženu jsme ošetřili na místě a muže
odvezli k ošetření do nemocnice v Motole,“ řekl
šéf řevnických záchranářů Bořek Bulíček. U ne-
hody zasahovali i hasiči. (šm)

Řevnice – Okolo Lesního divadla našlapujte ti-
še, už spí! To náruživým turistům vzkazují čle-
nové řevnického divadelního souboru, kteří se
tu v půli října sešli na podzimní brigádě.

V sobotu 15. 10. se řevničtí ochotníci sešli k zazi-
mování lesního amfiteátru. Ukládali lavice, ref-
lektory a kulisy, byl objednán kontejner na odpad.
„Vzali jsme to zgruntu,“ uvedl člen ochotnického
spolku Roman Tichý s tím, že po brigádě se všich-
ni občerstvili buřtíkem a sklenkou. 
Ještě před tím se konala schůze, na níž ochotníci
domlouvali dramaturgický plán pro příští rok.
Kromě reprízy veselohry Brouk v hlavě, se malí
diváci opět dočkají pohádky v režii M. Šmerglové,
na své si přijdou milovníci detektivek. Někteří
členové ochotnického spolku se objeví po boku
profesionálních herců Pavla Vítka, Jana Rosáka či
Vladimíra Čecha v muzikálu Noc na Karlštejně,
který je naplánován na první dva srpnové víkendy
do dobřichovického zámku. Roman TICHÝ, (pš)

Dobřichovice – Zloději řádili v minulých dnech
v Dobřichovicích. Vykradli restauraci i dvě
sklepní kóje.
Peníze si lupič odnesl z restaurace U jezu v Dob-
řichovicích počátkem října. Vytrhl petlici a vyra-
zil dveře. Uvnitř poškodil hrací automat a odcizil
z něj boxy s penězi, v nichž bylo 30 tisíc. Oprava
automatu a dveří bude stát nájemce z Prahy 5 dal-
ší dva tisíce. Zajištěné stopy byly odeslány na kri-
minalistickou expertízu.
Věci patřící dvěma majitelům z Dobřichovic se
ztratily ze sklepních kójí v ulici Za parkem v noci
na 11. října. Pachatel vloupání vnikl do domu čp.
869 mezi 22.30 a 6.50 bez použití násilí. Ve sklep-
ních prostorách vytrhl bezpečnostní oko ze zam-
čených visacích zámků na petlicích dvou kójí. Do
seznamu pohřešovaných věcí nechali majitelé za-
psat tři horská kola, stan, rybářské pruty, pilu,
brusku, vrtačky aj. Muž (*1966) má škodu 79

tisíc, majitelka (*1970) z téhož vchodu dvacet ti-
síc korun. Roztržené zámky policisté našli ve
sklepě. Vilém ŠEDIVÝ

Keře a stromy sázeli Řevničtí na brigádě v parku
u Nezabudického potoka, která se konala uplynu-
lou sobotu.    Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Dráteníci budou ve škole
předvádět svůj um

Zadní Třebaň - Zájemcům o drátenické
řemeslo se 5. 11. otevřou dveře zadnotřebaň-

ské školy. Mezi 12 a 14.00 tu budou vystaveny
výrobky absolventů drátenických kursů. 

Tito lidé jezdili mnohdy z velké dálky, aby pozna-
li základy řemesla, seznámili se s jeho historií a
zpracovali drátenický deník. Nyní vystaví drátěné
plody svého úsilí.Všichni získají kovový odznak,
někteří i osvědčení, jež jim umožní provozovat
drátenickou živnost. Než se z Kaplance rozejdou
do světa, budou návštěvníkům předvádět svůj ře-
meslný um. Zveme každého, kdo má rád rukoděl-
né umění, vstup je zdarma. Přijedou i dřívější ab-
solventi, někteří budou také vystavovat. Možná
bude k vidění i nejmenší klícka na drahokam od
Jiřího Bareše z Brna, který s ní aspiruje na zápis
v Guinnessově knize rekordů. Petr MUSIL

Řevničtí vyrážejí na výlet
do Sychrova a Boleslavi
Řevnice – Na zámek Sychrov se můžete vydat
s řevnickým Městským kulturním střediskem
první listopadovou sobotu.
Na vlastivědný výlet do Sychrova a muzea škodo-
vek v Mladé Boleslavi se pojede 5. 11. v 8.00 ze
Řevnic. „Na místech máme sjednané průvodce,“
řekla organizátorka akce, Veronika Stará. Dodala,
že zájemci se mohou hlásit v kulturním středisku,
nebo na čísle 257 720 923. Návrat je plánován na
18.00. „Nepřihlásí-li se dost lidí, zájezd zrušíme,“
uvedla Stará s tím, že stejný osud postihl před ča-
sem výlet do okolí Dobříše. (pš)

Sbor vítal nové občánky
Zadní Třebaň - Nové občánky vítal 21. 10. zad-
notřebaňský Sbor pro občanské záležitosti.
Starosta Zadní Třebaně Lubomír Schneider přiví-
tal mezi spoluobčany nové obyvatele obce - Ada-
ma Kramatu, Lukáše Lázničku, Zuzanu Partajo-
vou, Dominika Šmause, Davida Hochmala a Mar-
kétu Dvořáčkovou. Novým spoluobčanům i jejich
blízkým přejeme mnoho štěstí, radosti, spokoje-
nosti a hlavně pevné zdraví.     Eva ZEMANOVÁ
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O Dušičkách se hroby zdobily mechem
NA BEROUNSKU LIDÉ KDYSI ZAPALOVALI SVÍČKY I ZA TY, NA NĚŽ NIKDO NEPAMATOVAL...

Co nevidět nastane listopad, měsíc
dušiček. V ranci si nese mnoho
chladu, zimy a mlh. Miluje však i
květiny, na něž si dopřává pohled
za svitu plamínků svíček. 
Dlouhé a sychravé večery, které v
listopadu začínají, poskytovaly kdysi
příležitost k zábavám při soused-
ských táčkách, přástkách lnu a dal-
ších pracích. Sousedé se scházeli po
domech a postupně si pomáhali.
Hned večer o Dušičkách se na konci
19. století začínalo s draním. Peří,
které bývalo v sýpku nebo ve veli-
kém koši, mnohdy ze dvaceti i třice-
ti husí, což postačilo pro dvě velké
duchny, se pro lepší draní nejdříve za
kamny nahřívalo. Nebylo výjimkou,
že rodina měla i deset dětí, a protože
maminky chtěly každému dítěti dát
peřinu aspoň  na jednu postel, cho-
valo se hus mnoho. 
Před draním hospodyně prohlédla
stůl, aby byl zbaven drobtů po jídle,
neboť jinak by se do peří dali moli.
Drávalo se většinou při petrolkách,
svíčkách či loučích. Všechno připra-
vené peří se muselo zpracovat - žád-
ná hospodyně by nesedrané peří ne-
dala za nic na světě zpět do sýpku.
Věřilo se totiž, že pokud se tak stalo,
nevylíhla by se z husích vajíček hou-
sátka, dcery by se dobře nevdaly a
když - po svatbě by od nich manželé
utekli.  Také synové že by v manžel-
ství špatně dopadli.
Drávalo se až do půlnoci. Když drač-
ky odešly, hospodyně s děvečkami
vše uklidily a šly spát. Pokud se dra-

ní zúčastnil svobodný chlapec či
děvče, museli bez pobízení sedrat
alespoň sedm peříček. Draní trvalo
často až do sv. Kateřiny (25. 11. ) a
drávalo deset i více draček. Po skon-
čení se pokračovalo u souseda, a tak
práce končívaly až koncem února.
Málokterá hospodyně, jež všechno
ráda kladla na dlouhá povřísla, tedy
neustále odkládala práci, drávala ješ-
tě v březnu. Takové se sousedky vy-
smívaly a leccos k tomu přidávaly.
Ostatně dračky byly vítanou příleži-
tostí k probírání všeho možného a
příležitostí ke klevetám.
Jako občerstvení předkládaly paní-
mámy dračkám s kávou křížaly, roz-
krájená sušená jablka, suché hrušky,
švestky, někde i mísu kyselého zelí
nebo pučálku, upečený, pocukrovaný
a opepřený hrách. Každá z hospodyň
netrpělivě očekávala tzv. dodernou o
posledním večeru, kdy zbývalo jen
málo peří. Když »pejřovou bábu« –
tedy tu, která sedrala poslední peří –
zasypaly ostatní dračky »ostenka-
mi«, případně jí začernily sazemi,

nastala hostina. Hospodyně přinesla
koláče, bábovky či pletence. Někde
se vařil čaj nebo punč. Domů dosta-
la každá dračka velký koláč a boch-
ník chleba ze žitné mouky. Po hosti-
ně se zpívalo a tancovalo při harmo-
nice. Někde pozvali flašinetáře, jin-
de mládenci hráli na hřebeny, baso-
vali smetákem, břinkali poličkami.
Na Dušičky či již o svátek Všech
svatých se chodilo na hroby rozsvítit
svíčku za zemřelé. Hroby se zdobily
listopadkami, mechem, věnečky...
Nemohla-li stará osoba na hřbitov,
slavívala se slavnost za zemřelé do-
ma. Večer na Dušičky se přilepily
rozžaté svíčky na stůl a při každé by-
la jmenována dušička, za níž svíčka
byla rozsvěcována. Na Kladensku,
Berounsku či Slánsku dotyčný na-
konec přilepil ještě pár svíček beze
jména a pronášel: „Ty ať hoří za ty,
na něž nikdo nepamatuje...“ 
Zvečera na hřbitov nebylo radno
chodit, neboť se věřilo, že toho, kdo
tak učiní, dušičky o půlnoci roztrha-
jí.          Lumír KOTHERA, Kladno

Slevy krásných nových kol! 

DĚTI VYRÁBĚLY ZELENINOVÉ FIGURKY. Podzim je bohatý na zeleninu a ovoce, tak proč je před snědením nevy-
užít i jinak, řekly si děti učitelky Mazúrové v zadnotřebaňské málotřídce. Samy o tom píší: „Do školy jsme si přines-
li ovoce a zeleninu. Stavěli jsme panáčky. Holky postavily zeleninovou holku, kluci zeleninového kluka a ještě psa.“
Holčičí panenka měla z tykve hlavu, oči z fazolí a pusu z pórku. Z celerové natě byly vlasy a nahoře kukuřičné listí.
Z patizonu sukénka. Kluci vzali jablko a mrkev, kukuřici a salát a udělali z něj kabát. Z pórku nohy, z jablka hlavu.
Mrkvičky byly jako ručičky, i boty měl panák z mrkve. Zbyla ještě červená paprika, malá žlutá tykev a pár koleček
pórku. Dlouho netrvalo a byl z toho pes. Sochy teď mají výstavku na piáně a každý, kdo je vidí, se smíchy neudrží.
Sochali a spisovali: Ivetka Koutská, Míša Vostárek, Tomáš Břížďala, Katka Herkusová, Honzík Cincibuch, Dája Bříž-
ďalová.       Text a foto Petr MUSIL
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Po Nordkappu jsme viděli i Lofoty
NA MOTOCYKLU K NEJSEVERNĚJŠÍMU VÝBĚŽKU EVROPSKÉ PEVNINY - 3)

Kiel je nejzápadnějším baltským přístavem
REPORTÁŽ SPOLUPRACOVNÍKA NAŠICH NOVIN FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO Z CESTY DO NĚMECKA - 3)

K nejsevernějšímu výběžku Evro-
py se na motocyklu vydal spolu-
pracovník Našich novin Miloslav
PÁTEK z Radotína. O své dobro-
družné výpravě napsal sérii repor-
táží.                 (NN)
Poslední osadou na cestě k Nordkap-
pu je Olderfjord. Je zde benzinová
pumpa a kemp. Za deště stavíme
stan pár kilometrů za Olderfjordem,
abychom si užili naše nejsevernější
tábořiště na cestě Norskem.
Následující den nás čeká posledních
130 kilometrů k Nordkappu. Pod za-
taženou oblohou, která stále hrozí
deštěm, projíždíme studenou suges-
tivní krajinou. Na ostrov Mageroya
se dostáváme 7 kilometrů dlouhým
podmořským tunelem, míjíme osadu
Honningsvag a posledních 13 kilo-
metrů jedeme v husté mlze. Konečně
po dvanácti dnech cestování a 4000
kilometrech stojíme na Nordkappu,
307 m vysoké skále nejsevernější
výspy Evropy. Je zde 8 stupňů Celsia
a pro mlhu nic nevidíme. Norové zde
vystavěli velkou budovu s kruhovým
kinem, několika restauracemi a veli-
kou vyhlídkovou halou, kde najdou
návštěvníci útočiště před nepoho-

dou. Čekáme několik hodin. Pak
mraky ustoupily a otevřel se pohled
na okolní krajinu a hladinu moře.
Proměnlivé počasí nám nedalo nadě-
ji, že bychom mohli pozorovat půl-
noční slunce, které zde nezapadá za
obzor od 14. května do 30. července.
Teplé jaro toho roku způsobilo, že v
krajině okolo Nordkappu najdeme
jen skromné zbytky sněhu. Jinak
není výjimkou, že zde začátkem léta
na mnoha místech projíždíte vysoký-
mi bariérami sněhu.
Po Nordkappu jsou dalším cílem
světoznámé Lofoty. Vracíme se po
stejné trase přes města Altu a Kauto-
keino. Nocujeme v jedné z chat, jež
nabízejí bezplatný nocleh na cestě.
Další den odbočujeme do Kiruny,
míjíme jezero Torneträsk a sjíždíme
k norskému moři. Z osady Melbu se
plavíme trajektem a projíždíme ně-
kolik ostrovů Lofot spojených mosty
a podmořským tunelem. Ostrovy
jsou jedinečnou ukázkou romantické
pobřežní krajiny. Cestou se otevírají
pohledy na zátoky s rybářskými
domky při úpatí hor vystupující z
moře do tisícimetrové výšky.
(Pokračování) Miloslav PÁTEK

Reportáž o cestě na sever, do Ně-
mecka, redakci zaslal spolupraco-
vník Našich novin, bývalý zadno-
třebaňský kronikář Franišek ŠE-
DIVÝ. (NN)
Další den opouštíme Berlín severo-
západním směrem. Cílem je přístav

Kiel. Je to nejdelší cesta našeho zá-
jezdu, měří přes 400 km. Jedeme
většinou po dálnici. Zde se na rozdíl
od Francie a jiných evropských států
nevybírá dálniční poplatek. Rovinatý
terén Brandenburska se zvolna mění
v ráz typické pobaltské krajiny.

Meklenbursko - zemědělský sever
Německa. Rovina s mírně zarostlý-
mi dunami. Šťavnaté traviny, právě
tak jako husté obilné lány svědčí o
dostatku vláhy. Na lukách a vřeso-
vištích se pase hovězí dobytek, čer-
nobílé krávy, u nás dříve nevídané.
Obce připomínají naše »chaloupky«,
shluky malých selských stavení. Zde
jsou postaveny převážně z červených
cihel. Blížíme se k pobřeží. 
Míjíme Travemunde a ocítáme se v
bezprostřední blízkosti Kielu. Jeho
dnešní podoba již nenese téměř žád-
né stopy války, ač Kiel patřil k nejví-
ce bombardovaným městům Němec-
ka. Byla zde ponorková základna,
odkud vyplouvaly ponorky do všech
moří a ohrožovaly lodi Spojenců.
Byly velkým nebezpečím i pro křiž-
níky. Po tom, co Anglie získala le-
teckou převahu, stal se Kiel častým

cílem bombardovacích svazů. Když
zaznělo hlášení v rozhlase, že bom-
bardovací svazy jsou nad územím
Šlesvicka Holštýnska, platilo to
hlavně pro toto město. A platilo to
celkem devadesákrát.
Kiel je vlastně nejzápadnějším balt-
ským přístavem. Jeho severní částí
prochází průplav spojující Severní
moře s Baltem. Spojení s mořskou
zátokou tvoří mohutný most, pod
kterým proplouvají i zámořské lodi.
Oběti ponorkové války byly nesmír-
né na obou stranách. Asi 8 kilometrů
severně od města je postaven v Mol-
tenortu památník námořníků, kteří
zahynuli v ponorkách. O pár kilo-
metrů dál je u městečka Laboe v
Heikendorfu 80 metrů vysoký pom-
ník na památku námořníků celého
světa, již zahynuli v obou světových
válkách. František ŠEDIVÝ

K ostrovům Lofot jsme se dostali trajektem...                 Foto Miloslav PÁTEK

Farma Homolka ze Bělče u Karlštejna prodává

brambory na uskladnění - nyní jen 5 Kč/kg,
mléko a jiné produkty

Inf.: rodina Homolova, Běleč 202, tel. č.: 311 684 741, 607 617 809
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Ostrovan nadělil Tmani devět gólů
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Fotbalisté béčka Zad-
ní Třebaně smetli Tmaň 9:1. Zato
Řevničtí dvakrát prohráli, mají
všehovšudy devět bodů a na krku
starosti se záchranou!               (mif)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
OZT A - NEUMĚTELY 2:3 
Góly OZT: Bacílek, Prušinovský 
Ostrovan v zápase s prvním týmem
tabulky nebyl horším mužstvem. Bo-
hužel už v první minutě šli hosté do
vedení. Bacílek sice o pět minut poz-
ději vyrovnal, ale do poločasu se
skóre opět měnilo, když po zaváhání
gólmana Procházky měl hostující
útočník dost času zamířit. Druhou
půli začal Ostrovan náporem, ale
Šťastný sám před gólmanem neu-

spěl. Udeřilo na druhé straně, když
hosté využili rychlý brejk. Prušinov-
ský sice 15 minut před koncem sní-
žil, ale to bylo ze strany Ostrovanu
vše, přestože opět Prušinovský roz-
vlnil síť branky hostí znovu. Podle
pomezního stál v ofasjdu.        (Mák)
OZT B - TMAŇ 9:1 
Branky OZT: Soukup 3, Břížďala,
Hrubý, Bacílek, Hruška 2, Vyhnal 
V důležitém utkání, kdy po sérii pro-
her potřeboval Ostrovan bodovat, si
domácí hráči otevřeli na Ostrově st-
řelnici. A to hráli pouze o deseti.
Hosté z Tmaně však přijeli ve zdeci-
mované sestavě, a tak si Ostrovan
dělal na hřišti, co chtěl.             (Mák) 
TLUSTICE – OZT A 1:3
Branky: Bacílek
Ve vyrovnaném utkání Ostrovan vy-
užil všechny své šance a získal důle-
žité tři body.
LUŽCE – OZT B 1:1
Branka: Hruška
Z Lužců se body nevozí, a tak je re-
míza třebaňské zálohy jednoznač-
ným úspěchem. (mák)

SK ŘEVNICE
JESENICE - ŘEVNICE 3:1
Branka: Jůna
Domácí byli jednoznačně lepší a
zaslouženě zvítězili.
ŘEVNICE – NOVÝ KNÍN 1:4
Branka: Petrák
Řevničtí nebyli horším týmem, ale
inkasovali po školáckých chybách.
V tabulce mají pouze devět bodů a
budou mít starosti se záchranou.

SK KARLŠTEJN 
MOŘINA – KARLŠTEJN B 8:0
HOŘOVICE B - KARLŠTEJN 2:2 
Branky: Vilhelm 2 
Vedení se ujali domácí už ve čtvrté
minutě. Hosté brzy vyrovnali, ale
domácí znovu šli do vedení. Vilhelm
vyrovnal z přímého kopu.             (pš)

FC LITEŇ
SRBSKO – LITEŇ 5:1 (3:0)
Branka Litně: Plavec J.
„V Srbsku proti nám nastoupili mla-
dí kluci, kteří byli mnohem rychlej-

ší,“ řekl hráč Litně R. Šindler.     (pš)
LITEŇ – MOŘINA 2:1
Branky: Bárta, Kučaba
V první půli se domácí dostali do ve-
dení po brance Bárty. Po změně stran
zvýšil Kučaba. Hosté snížili z penal-
ty za nastřelenou ruku.                   (pš)

LETOVSKÝ FK
FK LETY - ČERNOŠICE 1:1
Branka: Kischer
Derby se soupeřem na Berounce se
Letům nevyvedlo. Utkání bylo vy-
rovnané. V 33. minutě nepochopitel-
ně zazmatkoval Synek a jím naserví-
rovaný pas za naši obranu využili
hosté k vedení - 0:1. Netrvalo ani 3
minuty a bylo vyrovnáno. Kaše za-
bojoval v pokutovém území hostí a
jeho centr proměnil hlavou ve svůj
první »mistrovský« gól za dospělé
dorostenec Kischer.  Nástup do dru-
hého poločasu se více vydařil hos-
tům, vypracovali si šance, ale bez
gólového efektu. Domácí pak získá-
vali převahu, ovšem ani jim se nepo-
dařilo skórovat. V závěru začali hos-
té přitvrzovat, což jim rozhodčí Či-
hák toleroval.              Jiří KÁRNÍK
FK LETY - PRŮHONICE 2:5
Branky Letů: Drašnar, Kučera
Komplex Průhonice pokračuje! Třetí
porážka v řadě se soupeřem, jehož
herní styl nám nesedí. První poločas
byl vyrovnaný, náš tým bez obou

stopérů, Demjanenka a Nádra, měl v
prvních 30 minutách mírnou převa-
hu. V 23. minutě hostující brankář
skvěle chytil oblouček Drašnara. V
32. minutě po standardní situaci naše
obrana zaváhala a hosté se snadno
ujali vedení. Ve snaze o vyrovnání
jsme otevřeli obranu a v 41. minutě
hosté podruhé trestali - 0:2.
Druhý poločas začal dalším šokem,
hosté hned v 48. minutě zvýšili po
rychlém brejku na 0:3. V 50. minutě
se dostal za hostující obranu Šin-
delář, postupoval sám na hostujícího
brankáře, ale k překvapení všech
přestřelil hostující branku. V 53.
minutě snížil Drašnar na 1:3 a tři mi-
nuty na to snížil na rozdíl jediného
gólu chytrou střelou Kučera. Domá-
cí vrhli všechny své síly do vyrovná-
ní, ale hosté se již nenechali zasko-
čit. Mezi 58. a 60. minutou vstřelili
dvě branky a utkání rozhodli ve svůj
prospěch.                    Jiří KÁRNÍK

Kdy hrají příště
29. 10. 14.30 OZT A - SKP Beroun,
Červený Újezd - Lety
30. 10. 14.30 Chrustenice - Liteň, Měl-
ník - Řevnice, OZT B - Svatá      
5. 11. 14.00 Řevnice - Tuchlovice,
Karlštejn - OZT A
6. 11. 14.00 Liteň - Vižina, Loděnice B -
OZT B

Holý zve na turnaj
trojek v nohejbalu
Řevnice – Již počtvrté se v režii
Petra Holého uskuteční 12. listo-
padu na hřišti házené v Řevnicích
turnaj trojic v nohejbale.
„Máme nový povrch, takže startovné
je o něco vyšší, 150 Kč. Zakazuji ale
vstup s kolíky a tarfy na botách,“
upozorňuje Petr Holý. Zájemci se
mohou přihlásit na telefonním čísle
257 721 454 nebo 731 462 376.
„Družstva budou nalosována do sku-
pin, kde bude hrát každý s každým.
Postupující budou nalosováni do pa-
vouka, kde se bude hrát na dva vítěz-
né sety o postup,“ dodal Holý. (pš)

Žáci skončili druzí
Řevnice – První kolo pražského
přeboru odehrálo družstvo star-
ších žáků  řevnických volejbalistů.  
Ve skupině se utkali s celky Dan-
sport, Lužiny B, Prosek A, nad nimiž
jasně zvítězili. Na závěr turnaje pod-
lehli týmu Lužiny A a skončili druzí.
V 2. kole pražského přeboru kadetů
naši hráči porazili Prosek B, Mod-
řany B i Dansport, prohráli s Luži-
nami, Prosekem A a obsadili třetí
místo. Michaela ŠÁDKOVÁ  
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Řevnice – Podzimní část soutěží
mají za sebou řevničtí národní há-
zenkáři. Jak si vedli?
Žáčci začali pěkně, stejně jako ligo-

vé áčko. Po rozehrání soutěží však
přestali chodit ti starší, a bylo po ús-
pěších. Začalo se prohrávat. Herně
to celkem jde, ale postavami na star-
ší žáky nemáme. Mladší kluci jsou
na druhém místě, což zajišťuje účast
na poháru ČR. O účast na mistrov-
ství republiky se však ještě popere-
me. Jako starší udržujeme střed ta-
bulky s možností posunu na druhé
místo tabulky. Dorost jsme byli nu-
ceni ze soutěže odvolat pro absolut-
ní nezájem. Zůstali jen dva, kteří se
úspěšně zapojili v béčku. Luboš Jelí-
nek už zkoušel štěstí i v ligovém áč-
ku a uvedl se slušně. 
Béčku se tato půlka soutěže nevy-
vedla a se ziskem pouhých dvou bo-
dů drží poslední místo  v tabulce. Na
jaře musí výrazně přidat. 
Poslední podzimní výsledky oblasti:
Řevnice A - Podlázky st. žáci 2:17
Branky: Michal Veselý
Řevnice B - Podlázky st. žáci 10:25
Góly: Veselý M. 7, Veselý P. 2, Jelínek
Řevnice B - Podlázky muži 17:19
Béčko sehrálo vyrovnaný zápas, av-

Házenkáři přezimují v čele tabulky druhé ligy
ŘEVNIČTÍ BORCI UPLYNULÝ VÍKEND UZAVŘELI PODZIMNÍ ČÁST MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

šak nedisciplinovaností v závěru
odevzdalo několik míčů soupeři.
Góly: Sviták M. 9, Jandus 2, Vese-
lý T. 2, Holý 2, Najman, Hartmann 
Plzeň Újezd - Řevnice A 19:19
Ztráta bodu tolik nemrzí, protože Ty-

mákov ztratil bod v neděli.
Přeštice – Řevnice A 20:21
Ziskem obou bodů si naši drugoligo-
ví borci udrželi tříbodový náskok a
zajistili si první místo v tabulce přes
zimu. Petr HOLÝLetovští tenisté jsou

postrachem soupeřů
Lety – Teprve druhou sezonu hrají
stolní tenisté Sokola Lety A okres-
ní přebor I. třídy a již se stávají
postrachem všech soupeřů.
Letovští borci jsou po pěti kolech
první bez ztráty bodu. „Těžké zápa-
sy o postup mezi první čtyřku teprve
přijdou,“ varuje nejzkušenější hráč
Jaroslav Bartůněk. Ten je na tom za-
tím nejlépe s 19 vítězstvími a 1 po-
rážkou. Sekunduje mu Jan Květoň.
Standard odvádí Václav Kovář a Jiří
Vodička. „Letos máme cíl dostat se
mezi první čtyřku do play off. Zatím
bojujeme dobře,“ říká Bartůněk s
tím, že soupeři mají z Letovských
respekt. Zároveň zve další zájemce.
„Scházíme se každé úterý a čtvrtek v
letovské sokolovně od 19.00.“    (pš)

Řevnice, Poberouní – Do projektu
budování nových cyklostezek se
chtějí zapojit Řevnice. Starosta o
tom jednal s koordinátorem pro-
jektu z pražského magistrátu.
O budování stezek pro cyklisty ko-
lem Berounky jednal starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger s projektovým
koordinátorem Pavlem Polákem z
pražského magistrátu. „Řešili jsme
to, aby stezky, které plánuje Praha a
Středočeský kraj, měly návaznost,“
řekl starosta, podle něhož nejdřív

musí vzniknout studie. „Proto musí-
me obstarat podklady pro projektové
práce,“ uvedl a dodal, že nejproble-
matičtějším úsekem nové cyklostez-
ky bude úsek mezi Řevnicemi a Zad-
ní Třebaní. „Jde o nejužší místo, bu-
de těžké najít prostor,“ domnívá se. 
Studii dvou cyklostezek podél Be-
rounky chystá také berounská radni-
ce ve spolupráci s okolními obcemi.
Jedna by měla vézt z Nižboru až do
Hlásné Třebaně, další z Berouna do
Zdic. Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice chtějí cyklostezky
STAROSTA O TOM JEDNAL S ÚŘEDNÍKEM MAGISTRÁTU


