
Cenu NN určenou těm, kteří nezištně pracují pro
náš kraj, letos získala Michaela Šmerglová z Čer-
nošic. Diplom jí předal senátor Jiří Oberfalzer.
(Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Mikuláš se chystá vyrazit 
s nadílkou do okolních obcí
Poberouní – Mikulášové, andělé i čerti už se

chystají do našeho kraje. Těšit se na ně
mohou prckové v Řevnicích, Svinařích,

Černošicích, Hlásné Třebani, Letech i jinde.
Mezi první místa, kam svatí muži zavítají by
měly být Svinaře. V hostinci na Halounech U
Paviána budou andílci rozdávat dárky a pekel-
níci uhlí v neděli 4. 12. od 14.00. Ve stejný den
odpoledne se bude nadělovat i v řevnické soko-
lovně. Tradiční mikulášský koncert chystá lido-

vá muzika Notičky. (Viz strana 13) (pš)

Pod Brdy bourala těhotná,
u Letů opilý mladík z Řevnic
Drahlovice, Lety - Sněžení a námrazy na silni-
ci přidělaly práci záchranářům. V Drahlovi-
cích bourala těhotná žena,  v Letech opilý muž.
Budoucí maminka havarovala 17. 11. s autem v
Drahlovicích. „Ženu jsme odvezli na preventivní
vyšetření do nemocnice proto, že byla gravidní.
Výrazná zranění však neměla,“ řekl NN šéf zasa-
hující záchranky Bořek Bulíček.  
Mladík ze Řevnic stejný den večer otočil auto na
střechu při jízdě z Letů. U nehody při rovinské
křižovatce zasahovali i hasiči. „Řidič utrpěl poh-
moždění krční páteře, proto byl převezen do ne-
mocnice,“ řekl Bulíček. Mladý muž, jenž byl zřej-
mě pod vlivem alkoholu, nezvládl řízení. (šm)

U Berounky řádí pytláci!
ŘEVNIČTÍ MYSLIVCI ORGANIZUJÍ HLÍDKY A POŽÁDALI O POMOC POLICII

Svinařští se rozhodli
opět vítat nové občánky
Svinaře – Tradici vítání občánků se rozhodli
obnovit ve Svinařích. Po mnohaleté pauze se

poprvé uskuteční v pátek 25. listopadu.
„Občánky jsme u nás nevítali několik let,“ řekl
starosta Svinař Vladimír Roztočil. Protože se

obec neustále rozrůstá, rozhodla se radnice akt
znovu uspořádat. „V pátek přivítáme v mateř-

ské škole čtrnáct nových občánků, kteří se u nás
narodili za poslední dva roky,“ uvedl Roztočil.

Dodal, že rodiče o akt projevili sami zájem.
Nejmladší Svinařáci od obce obdrží zlatý přívě-

sek s jejich astrologickým znamením. (pš)

Hasiči zachránili hříbě,
které nemohlo z výkopu
Černošice, Řevnice – Výkop na jedné z vedlej-
ších ulic nové zástavby ve Slunečné ulici v Čer-
nošicích se stal 9. listopadu málem osudným hří-
běti. Z třímetrové jámy ho vytáhli hasiči.
Hříbě obešlo přenosnou kovovou zábranu, sk-
louzlo do třímetrové hloubky a nemohlo ven. Když
černošičtí majitelé zjistili, že ho z jámy dlouhé 4
metry a hluboké 3 metry vlastními silami nedo-
stanou, požádali o pomoc hasiče. Protože už byla
tma, instaloval dobrovolný sbor z Mokropes a
profesionálové  z Řevnic na místo osvětlovací ag-
regát s reflektory, veterinářka zvířeti aplikovala
uklidňující injekci, hasiči pod ním protáhli široké
látkové popruhy a vytáhli je vzhůru.   (vš) 

Řevnice, Karlštejn, Poberouní - Na polích a v
lesích po okolí Řevnic a Zadní Třebaně řádí
pytláci! Řevničtí myslivci zavedli hlídky v reví-
ru a požádali o pomoc policii.
V poslední době se stále častěji objevují na polích
i v lesích stopy po lovu pytláků! Barbarsky dran-
cují honitbu a hubí zvěř. Byly nalezeny zbytky
zvěře po vyvržení, které pytláci nechají na místě.

Po zastřelení srnčí nebo vysoké, kus vyvrhnou a
odříznou si jen nepoškozené části. Rozstřílenou
či jinak poškozenou zvěřinu neodvážejí. Byla
spatřena auta s rozsvícenými reflektory projíždě-
jící po polích a travnatých plochách. 
V polovině listopadu se sešla skupina mladých
řevnických myslivců, aby se poradili o dalším po-
stupu. Nejde zřejmě o pytláky »z vášně«, ale o or-
ganizovanou bandu, jež disponuje automatickými
zbraněmi. O to je setkání s nimi nebezpečnější.
Byla dohodnuta spolupráce s policií a odsouhla-
sen způsob signalizace mezi myslivci, kteří zaha-
jují pravidelné hlídkování po celém revíru. Záro-
veň také žádají občany o informace, které by mo-
hly vést k dopadení pytláků.
Podle člena řevnického mysliveckého sdružení
Miroslava Hejlka se s pytláky potýkají i okolní
honitby. „Máme stejné zprávy od Liteňských i ze
Svinař,“ říká Hejlek s tím, že pytláci v revíru ško-
dí již takřka rok. „Máme už vytipovaná dvě auta.
Jezdívají po půlnoci. Problém je, že to jsou čtyř-
kolky, takže se pohybují rychle,“ podotýká.
Mrtvá srnka byla před několika dny nalezena na-
příklad u silnice mezi Zadní Třebaní a Svinařemi.
Na tuto skutečnost upozornila náhodná chodkyně
na internetových stránkách obce. „Šlo o jeden z
mnoha případů. Vše nám začalo zapadat. Dříve
jsme si mysleli, že třeba srnku srazilo auto. Teď
máme jasno,“ dodal Hejlek.
Špatné zkušenosti s pytláctvím mají i karlštejnští
policisté. Poslední případ řešili před půl rokem.
„Dáváme si na takové věci pozor a vnímáme veš-
keré podněty i podezření z pytláctví,“ řekl NN šéf
policistů Petr Procházka.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Michaela ŠMERGLOVÁ, František ŠEDIVÝ

22. listopadu 2005 - 23 (406) 8 Kč

KDO RYCHLEJI? Součástí Martinského pos-
vícení v Letech byla také soutěž v pojídání
posvícenského koláče. Síly změřili malí i velcí
jedlíci. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Nový jízdní řád vlaků!!!
* Z Řevnic bude jezdit více spojů

* Změny na trati Z. Třebaň-Lochovice



Naše noviny 23/05 ZPRÁVY, VÍCE, Strana 2

Zámek pro turisty otevřen nebude!
„NEJVÍC NÁS TRÁPÍ STAV MÍSTNÍCH CEST,“ TVRDÍ V ROZHOVORU STAROSTA LITNĚ KAREL KLIMENT

Liteň - Jaké investice plánuje liteňská radnice?
Dočkají se Liteňští čističky? Bude turistům
zpřístupněn zdejší zámek? Na tyto a další otáz-
ky odpovídá starosta vesnic Liteň, Leč a Dolní
Vlence Karel KLIMENT.
Jaké problémy musí obecní úřad řešit nejdřív?
Nejvíc nás trápí stav místních komunikací, který,
jak je známo, není nejlepší. Snaha určitě bude,
ovšem stejně jako takřka všechno, i toto závisí na
penězích, kterých není nikdy dost.
Je něco, o co se již delší dobu snažíte, a stále to
nemůže vyjít?
Čistírna odpadních vod. Už dlouho se snažíme o
to, aby náš plán ohledně čističky vyšel, ovšem i
tady se dostáváme k nedostatku peněz. I tento
problém chceme řešit přednostně.
Jaké závažné změny se udály v Litni a okolních
vesnicích za dobu, kdy zastáváte funkci starosty?
Závažné změny se nedějí často a hlavně jejich
naplánování a uskutečnění není tak rychlé a snad-
né. Každé zastupitelstvo má určitý plán do bu-
doucna a není jasné, zda za své volební období
tento plán stihne splnit. Proto úplně či částečně
plány přecházejí i na dobu dalšího zastupitelstva a
je jen na něm, zda je dokončí. O letních prázdni-
nách se uskutečnila dlouho plánovaná rekonstruk-
ce školní jídelny. Další věcí, která byla plánována

ještě déle, byla plynofikace obce Leč, která už je
také hotová.
V Litni bohužel není veřejnosti přístupné dětské
hřiště. Změní se to v blízké budoucnosti?
Návrhy jsou dva. První návrh je, že na pozemku,
který má pronajatý škola, by se mohlo udělat hřiš-
tě školní, které by sloužilo buď jen škole, nebo
částečně i veřejnosti. Pozemek však stále není
majetkem školy, a pokud škole prodán nebude,
nemůže se zde nic podobného zřizovat. 
Sokol Liteň - a to je ten druhý návrh - na svém
pozemku začal pracovat na víceúčelovém hřišti.

Zatím ale nevím, zda a kdy bude dokončeno, a jak
to bude s přístupem na něj. Co se týče nějakého
hřiště vyloženě dětského s houpačkami, pískoviš-
těm, kolotočem apod., tady je problémů několik.
Hlavním problémem je nedostatek pozemků. Dal-
ším problémem jsou povolení, která k tomu musí
být hlavně kvůli hygieně. A dále je dost podstatná
otázka, kdo by byl ochoten vzít si takovou věc ofi-
ciálně na starost. Na dětském hřišti se může stát
cokoli i náhodou, natož cizím přičiněním. Parta
mladých lidí může večer odněkud jít a jen tak pro
zábavu párkrát nožem říznout do houpačky, na
které se druhý den může zranit dítě. Samozřejmě
se nikdo nepřizná a všechna vina tak padne na
toho, kdo má stav dětského hřiště na starost.
Není to tak dlouho, co bylo v prostorách bývalé
fary nově otevřeno muzeum Jarmily Novotné.
Má místní expozice úspěch?
Za loňský rok navštívilo muzeum  970 návštěvní-
ků, letos zatím 600. Zisky jsou si však takřka rov-
ny, protože vloni bylo hodně návštěvníků důcho-
dového věku, a ti mají slevu na vstupném. 
Jak je to s vlastnictvím místního zámku?
Zámek je pro nás »tabu«. Byl prodán už v roce
1993 a je spravován právnickou osobou, jež nemá
v úmyslu ho využívat jako turistickou atrakci.

Šárka HOUDKOVÁ

Starosta Litně Karel Kliment při loňském otevření
zdejšího muzea Jarmily Novotné a Svatopluka
Čecha. Foto NN M. FRÝDL

Muži za volantem selhalo
srdce, pomoci už mu nebylo
Černošice – Zděšení zažili 14. listopadu obyva-
telé Černošic. Ve Slunečné ulici z ničeho nic
vyjelo ze silnice auto a vrazilo do stromu.
Řidič byl na místě mrtev.
Osobní vůz narazil do stromu v ulici Slunečná v
Černošicích 14. 11. Když přijeli na místo záchra-
náři, muži z Černošic staršímu šedesáti let už
nemohli pomoci.  Jak se ukázalo, smrt nenastala
následkem nehody. Muži selhalo při řízení srdce.
Řidič ztratil kontrolu nad vozidlem, a to narazilo
do stromu. Hasiči zajistili auto proti ohni a po-
mohli záchranné službě vyprostit tělo nebožáka z
auta. (vš)

Na zimním Trans Brdy
maratonu uspěli domácí
Lety – Zimní obdobu populárního letního cyk-
listického závodu Trans Brdy maraton si uply-
nulou sobotu vyzkoušelo přes sto závodníků.
Start cyklistů byl – stejně jako v létě – na letov-
ské návsi. „Chtěli jsme vyzkoušet nultý ročník
zimní podoby závodu,“ řekl starosta Letů Jiří Hu-
deček. Na trať se vydalo 107 borců, mezi nimi do-
mácí favorité z týmu Bike Brdy, přijeli i cyklisté
z Brna, Liberce, Prahy. Trať dlouhou 42 kilomet-
rů na Stožec stihli ti nejrychlejší za dvě hodiny.
První do cíle dojel domácí Jiří Hudeček junior. „Z
týmů byli nejlepší místní z Bike Brdy,“ řekl rych-
tář s tím, že akce se bude za rok opakovat. (pš)

U pomníku »vyrostl« nový smrk
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SE V ZADNÍ TŘEBANI BUDE KONAT 17. PROSINCE

Starostové vyrážejí do Francie
V BURGUNDSKU BUDOU PREZENTOVAT POBEROUNSKÝ REGION

Z našeho kraje
* Poslední letošní sběr nebezpečného odpadu
plánuje řevnická radnice na sobotu 3. 12. Usku-
teční se od 9 do 12.00 na náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad. „Předměty budeme sbírat na tradičním
místě před prodejnou pana Klápy,“ uvedl starosta
města Miroslav Cvanciger. (pš)
* Poštovní schránku v Hlásné Třebani si v noci
z 10. na 11. 11. vyhlédl neznámý vandal a celý zá-
sobník na dopisy a pohledy utrhl a hodil na zem.
„Majitelé domu, na němž je schránka připevněná,
slyšeli v noci jen nepatrnou ránu,“ řekl NN šéf
karlštejnských policistů Petr Procházka. Demoli-
zátor způsobil České poště, které schránka patří,
škodu za 1000 korun. (šm)
* Do jedné z chat v Zadní Třebani se vloupal ne-
známý zloděj a ukradl hudební klávesy za 12 000
Kč. Zloděj přelezl plot chránící objekt, poté si
vzal dřevěnou kozu, a za její pomoci se dostal k
oknu chaty, které rozbil. Pak vlezl do rekreační
budovy, a hledal, co by odnesl. Majiteli způsobil i
škodu poničením chaty 5 000 Kč.                      (šm)

Zima se blíží a obec se připravuje na první sníh.
Spoluobčanům, kteří bydlí  ve vyšších polohách,
chceme usnadnit jejich příchod a příjezd domů
nádobami na posypový materiál. Zakoupili jsme
osm kusů, nyní je umísťujeme a plníme posypovým
materiálem. Nebudou však vybaveny lopatkou,
protože by tam nevydržela dlouho. Počítáme s tím,
že si řidiči lopatku přibalí do zimní výbavy vozu.
To však neznamená, že tyto cesty nebudou v zimě
udržovány.
Minulý týden byl zakoupen vzrostlý stříbrný smrk,
který byl zasazen vedle pomníku padlých. Původní

smrk má již něco za sebou, je z jedné strany pro-
schlý a dosahuje výšky patnácti metrů. Není vy-
loučeno, že jej budeme muset časem porazit. 
Chceme být na tuto chvíli připraveni, aby nový
smrk i nadále zdobil toto pietní  místo.
Letošní Předvánoční posezení se bude konat 17.
prosince 2005 od 15.00 ve Společenském domě.
Připravujeme program, který, jak doufám, přispě-
je k předvánoční pohodě a na chvíli zastaví shon,
který každoročně s blížícími  se  svátky všichni ab-
solvujeme. Mějte se moc hezky              
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Dolní Poberouní – Do Francie se koncem týdne
vydají starostové a zástupci obcí ležících na
dolním toku Berounky a pod Brdy. V Bur-
gundsku budou prezentovat svůj region.
Do Francie se autobus s asi třicítkou Středočechů
vydá v pátek 25. listopadu večer. 
„Kromě starostů například Řevnic, Dobřichovic,

Svinař a dalších s námi pojedou i někteří řemesl-
níci, třeba dráteník. Svoje umění bude předvádět i
perníkářka. K tomu všemu bude hrát poberounský
Třehusk,“ vypočetl předseda regionu Karlštejnsko
a starosta Letů Jiří Hudeček. Dodal, že na advent-
ních trzích v městečku Nuits St. Georges bude
připravena prezentace našeho regionu. 
„K dispozici budeme mít nejen nástěnky, ale i
projektor, součástí bude přednáška a konference,“
dodal. Pavla ŠVÉDOVÁ

Hasiči přišli o majáček
Řevnice – Světelná rampa s funkcí zvukové

výstrahy se ztratila ze střechy auta řevnických
profesionálních hasičů. 

Siréna české výroby s modrými světly byla čtyři
roky stará a její hodnota byla 35 000. V době

krádeže mezi 4. 11. a 8. 11. 8.00 automobil stál
ve spodní části areálu hasičské záchranné stani-
ce v Řevnicích u zídky nedaleko vjezdových vrat

a z obou stran parkovaly nákladní avie, přes
které nebylo na poškozené auto vidět. (vš) 

Pes zloděje z trafiky nenašel
Řevnice – Věci za 36 000 Kč si zloději odnesli z
novinového stánku na řevnickém nádraží v
polovině listopadu. 
Lupiči vypáčili oko u visacího zámku a uvolnili
mříž okna. Poté rozbili sklo, vlezli dovnitř a od-
nesli si sladkosti, žvýkačky a desítku kartonů ci-
garet Camel, Lucky Strike, Marlboro aj. Poškoze-
ním okna způsobili majiteli z Dobřichovic škodu
4 000 Kč. Policisté na místě použili služebního
psa, ten je však kvůli velkému pohybu lidí v okolí
nádraží nikam nedovedl. (vš) 

Na dřevorubce padl strom
Řevnice - Strom padl 16. 11. na dřevorubce,
který pracoval v lese nad Řevnicemi. 
„Muže jsme museli vyprostit, vynést na speciální
vakuové matraci a z lesa ho pak převézt terénním
vozidlem,“ řekl NN majitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Muž středního věku měl otřes
mozku, pohmožděný obličej a zlomenou stehenní
kost. „Odvezli jsme ho do nemocnice v Praze,“
doplnil Bulíček. Podobný, ale smrtelný úraz se
stal nedávno nad Lhotkou u Lochovic.             (šm)
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Martinské posvícení lámalo rekordy
NA TRADIČNÍ LIDOVÉ SLAVNOSTI V LETECH BYLA LETOS PŘEDÁNA PRESTIŽNÍ CENA NAŠICH NOVIN
Lety – Třináct set jitrnic, šest set
jelit, stovky koláčů. K tomu re-
kordní počet návštěvníků, skvělé
počasí a dobrá nálada. Takové by-
lo letošní Martinské posvícení, jež
se konalo 12. listopadu na návsi v
Letech.
Pro řezníky začalo letovské posvíce-
ní s denním předstihem v místní so-
kolovně, kde bylo třeba připravit za-
bijačkové pochoutky. 
„Letos jsme udělali asi o třetinu více
jídla, než jindy, a bylo to dobře. Lidí
přišlo opravdu hodně. Odhaduji, že
to byl po Koncertu na mostě asi nej-
vyšší počet,“ pochvaluje si Jiří Hu-
deček, starosta obce, která oslavy
připravila ve spolupráci s místními
hasiči a poberounským občasníkem
Naše noviny. Pro místní i přespolní
diváky bylo uděláno na 1300 jitrnic,
600 jelit, 40 tlačenek, 20 sekaných,
60 kilo ovaru. Nechyběly posvícen-
ské koláče ani perníky. Po celé odpo-
ledne vyhrávala poberounská kapela
Třehusk. Ti nejmlsnější se navíc mo-
hli zúčastnit soutěže v pojídání po-
svícenského koláče. 
Nejprve se do makovo-tvarohovo-
povidlových koláčů zakously děti.
Některé s plnou vervou polykaly
sousta až se dusily, jiné nedbajíce
povzbudivého fandění příbuzných i
diváků si pečivo jaksepatří vychut-
návaly. Pak přišli na řadu dospěláci a
to místní, ze Řevnic, Dobřichovic i z
Prahy. Své zastoupení v pětičlenném

soutěžním týmu měly i dámy. Nako-
nec se k prvenství prokousal cyklista
Bob z Prahy. „Musím poděkovat pa-

nu starostovi, všechny akce, jež se tu
konají, jsou pěkné,“ pochvaloval si,
když si z klání odnášel první cenu.
Poté člen redakční rady Našich no-
vin Josef Kozák pozval na pódium
desítku těch, kteří podle mínění re-
dakce nezištně pracují v okolí, stara-
jí se o zvelebení a propagaci kraje
kolem Berounky a pod Brdy. Letošní
laureátka Ceny NN Michaela Šmer-
glová převzala ocenění z rukou před-
sedy regionu Jiřího Hudečka, pravicí
jí potřásl též senátor Jiří Oberfalzer a
loňský laureát Jiří Vitouš.
S padajícím soumrakem zahrála ješ-

tě pravá jihočeská dechovka Šuma-
vanka. Večerní tancovačka v sále U
Kafků vypukla naplno až po skonče-
ní barážového fotbalového utkání
Česko-Norsko. 
„Nejdřív tu bylo pár lidí, ale po zá-
pase se sál slušně zaplnil,“ potvrdil
Hudeček s tím, že živo v hospodě
bylo i o nedělním Sousedském pose-
zení, kdy se tu hrálo na kytary.
Starosta Letů má jasno, že posvícení
by se mělo konat i následující rok.
Uděláme více stánků se zabíjačkou,
abychom se zbavili front,“ plánuje. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Nahoře zleva kandidáti na Cenu NN 2005 Miloš Chroust, Ilona Gartová, Jana Gartová, Karel Král, senátor Jiří
Oberfalzer, předseda mikroregionu Dolní Berounka Jiří Hudeček. Dole držitelka letošní Ceny Michaela Šmerglová
a laureát Ceny NN 2004 Jiří Vitouš. Foto NN M. FRÝDL

Řevnice - Řevničtí myslivci uspo-
řádali letos již dvě lovecké akce.
Moc úspěšní ale nebyli.
Lovci se nejprve vydali k tůním na
divočáky. Lokalita však tentokrát ze-
la prázdnotou. Na okraji tůně se
zvedla malá tlupa s bachyní. Rychle
se jí ale podařilo přeběhnout do lesa.

Prutník okolo tůní? Zvedla se jedna
bažantí slepice, takže nepadla ani
rána. Přes třicet lovců se odpoledne
rozcházelo s netajeným zklamáním.
Druhý hon se konal 12. listopadu na
Bořích a na stráních za hájovnou. O
deváté se lovci rozešli do první leče.
Nebyla úspěšná. Hliniště na stráni za
bývalou cihelnou - ani rána. Prosto-
ry, kdysi honební, jsou nyní oploce-
né. Až u silnice se objevil první ko-
hout. Po této leči bývalo před pat-
nácti lety sloveno 10 i 12 kohoutů.
Lišák, který je tu pánem, se neobje-
vil. Lovci se znovu seřadili, aby pro-
táhli houštiny kolem skládky a dále
až »Na závěrku«. To již padaly rány,
ale zdaleka ne tak často, jak se před-
pokládalo. Po poradě se myslivci se-
řadili a protáhli křoviska kolem ces-
ty do Nezabudic a na stráni nad po-
tokem. Celé údolí bylo obsazeno st-
řelci. Do lesa uletěl jen jeden ko-
hout. Kolem třetí odtroubil vedoucí
honu konec a všichni se odebrali ke
klubovně. Lovecké halali zatroubené
na borlici p. Slánským ukončilo hon,
kterého se zúčastnilo 27 lovců. Slo-
veno bylo 17 kohoutů. Lovci i honci
pak zasedli k malému občerstvení.  

František ŠEDIVÝ

Myslivci vyrazili na lov
ŘEVNIČTÍ LOVCI VŠAK PŘÍLIŠ ÚSPĚŠNÍ NEBYLI

Lety - Majitelkou Ceny našich no-
vin 2005 se o Martinském posvíce-
ní v Letech v polovině listopadu
stala Michaela ŠMERGLOVÁ z
Černošic. Bezsprostředně poté, co
převzala ocenění, poskytla tato or-
ganizátorka turistických, divadel-
ních i jiných akcí nezávislému po-
berounskému občasníku rozhovor.
Co pro vás ocenění znamená? 
Mám ho pár minut, ještě na sebe ne-
jsme zvyklí! Je to šílené překvapení,
ale počkejte až se z toho dostanu...
Každopádně diplom v blýskavém rá-
mu je silný nástěnný konkurent pro
originály Moneta. Beru to ocenění
jako milé všimné. Škoda, že nefun-

guje co štít proti tuposti, zlobě, ubo-
hé urputnosti, nadutosti... A škoda,
že mi nepřidělí uklízeče a myče auta. 
Má takovýto způsob vyzdvihování
jedinců smysl? 
Známe systém cukr a bič, ne. Tohle
je obdoba, důmyslně vymakaná věc,
která počítá s tím, že jsme jen lidé, k
nimž patří ješitnost! Každý vyzdvi-
žený jedinec je potěšený jedinec a
potěšený jedinec je naměkko a tvár-
ný a taková dojatá oceněná osoba s
větší dobrovůlí a menším odporem
opět pomůže, udělá, zařídí... Výsle-
dek? Svépomocí ukrášlený region.
Je to ďábelská myšlenka, a vůbec ne-
ní nesmyslná. 

Co se vám letos povedlo, a co nao-
pak nepovedlo? 
Na kterém z obdělávaných polí mys-
líte? 
Na všech možných vašich… 
Aha, tak dokonale z(v)oráno! 
Co plánujete na příští rok? 
365 báječných dnů. 

Kdo by měl Cenu dostat příště? 
Řeknu, a ti, co si na ni zoufale myslí,
mi nepodají kůrku, natož pomocnou 
ruku... Dobře, na ostro! Vím o třech
kandidátech. Jedním je nad regio-
nem bdící Pán Bůh, druhý je ten pán
hned pod ním, a třetí nějaká fajn ši-
kovná ženská, co je oba řídí. A je to
venku!!! Josef KOZÁK, (mif)

Ocenění beru jako milé všimné!
ROZHOVOR S LAUREÁTKOU CENY NN 2005 MICHAELOU ŠMERGLOVOU

JITRNICE ŠLY NA DRAČKU. O zabijačkové pochoutky byl na Martinském
posvícení v Letech obrovský zájem. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Řevničan je mezi malířskou elitou
DESETILETÝ MARTIN DERCO USPĚL V SOUTĚŽI, KTERÉ SE ZÚČASTNILO ČTRNÁCT TISÍC DĚTÍ

Řevnice - V celostátní malířské
soutěži pro děti uspěl desetiletý
Řevničan Martin Derco. Ze skoro
čtrnácti tisíc účastníků skončil me-
zi šedesátkou nejlepších.

Se začátkem nového školního roku
vyhlásila společnost Mareti kreslíř-
skou soutěž pro děti O cenu malého
Plamínka 2005 s tématem pohádky
Jak plamínek zachránil skleněné krá-
lovství. Soutěž byla určena pro ma-
teřské školy, děti v 1. - 2. třídě a po-
slední kategorií byly děti ze třídy tře-
tí až páté. 
Děti z výtvarného oddělení základní
umělecké školy v Řevnicích pod ve-
dením Dany Kenclové neváhaly a
začaly pilně tvořit. Technika kresby
byla libovolná, a tak vznikala díla
akvarelová, uhlová či kreslená fixou.

Všechny obrázky byly odeslány k
posouzení odborné porotě, v níž mi-
mo jiné zasedal výtvarník Jan Buják. 
V těchto dnech dorazila do řevnické-
ho Zámečku velice potěšující zpráva
od pořadatele soutěže: 
„Výkres Martina Derca (10 let) z va-
ší školy se umístnil mezi 60 nejlepší-
mi pracemi v kreslířské soutěži, kte-
ré se svými výtvarnými pracemi zú-
častnilo 966 škol z celé České repub-
liky. Porota vybírala z 13.377 zasla-
ných výtvarných prací.“ Tak tomu se
říká úspěch. 
Gratulace putují do základní umělec-

ké školy v Řevnicích a hlavně k mla-
dému nadějnému malíři Martinu
Dercovi. Jakub KENCL

Obrázek desetiletého Martina Derca z Řevnic, který uspěl v celostátní malíř-
ské soutěži pro děti. Repro Jakub KENCL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 11. 18.00 VALIANT

KINO MÍR BEROUN
21. 11. – 24. 11. 17.30 (Út 18.30) WAL-
LACE A GROMIT: PROKLETÍ
KRÁLIKODRAKA
21. 11. 20.00 MŮJ NIKIFOR
23. – 27. 11. 20.00 NOČNÍ HLÍDKA
25. 11. – 29. 11. 15.30 ANDĚL PÁNĚ
25. - 27. 11. 17.30 LÁSKA NA INZERÁT
28. 11. - 30. 11. 17.30 a 20.00 (Út 17.30)
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMA-
RÁDI DO DEŠTĚ
29. 11. 20.00 BOWLING FOR
COLUMBINE

KINO MNÍŠEK POD BRDY
26. 12. 18.00 a 20.00 LEGENDY Z
DOGTOWNU  
3. 12. 18.00 a 20.00 ŠTĚSTÍ 

CLUB KINO ČERNOŠICE
22. 11. 17.30 a 20.00 DOBLBA
29. 11. 20.00 ŠTĚSTÍ

Tip NN
* Výstava betlémů se koná v řev-
nické základní umělecké škole 26.
11. od 15.00. Zazní betlémské zpěvy
v podání souboru Ludus musicus.

František BĚHOUNEK

Tipy NN
* Výstava obrazů Ivy Fialové z
Řevnic je do 22. 12. k vidění v praž-
ské galerii Atria na Žižkově. Otevře-
no je od pondělí do pátku, od 13 do
18.00 a v přestávkách koncertů.  (pš)
* Přednáška Libuše a Edvarda Pyt-
lových nazvaná Léčení přírodními
metodami se koná 24. 11. od 18.00 v
sále řevnického Zámečku. (pš)
* O minulosti, současnosti a bu-
doucnosti řek Berounky a Litavky
budou hovořit autoři knihy Dolní
Berounka M. Holečková a O. Dvo-
řák s pracovníkem Povodí Vltavy B.
Nekutem 24. 11. od 18.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun. (pš)
* Hry lásky pálivé je představení
Divadla duší spřízněných, jež může-
te zhlédnout 24. 11. od 20.00 v čer-
nošickém Club Kině. (pš) 
* Koncert rockové kapely Vosí
hnízdo začíná 25. 11. od 20.30 v
Club Kině Černošice. (pš)
* Duhový ples farností pořádá Křes-
ťanský klub Beroun 25. 11. od 20.00
v kulturním domě Tetín. Hraje sku-
pina Firmus. Výtěžek tomboly je ur-
čen na podporu přístavby Katolické
mateřské školy v Berouně. (pš)
* Ester Kočičková a Lubomír No-
havica vystoupí s osobitými šansony
25. 11. od 20.00 ve Společenském
klubu Loděnice. (pš)
* Renesanční hudba doplněná o vi-
zuální efekty bude znít 26. 11. od
20.30 v podání vokálního souboru
Brécy v Club Kině Černošice. (pš)
* Vyrobit adventní věnec si můžete
26. 11. od 14.00 v kulturním středis-
ku v Mníšku pod Brdy. Materiál bu-
de nachystaný. Vstup je 90 Kč.    (pš)
* Animovaný film pro děti Toy sto-
ry se bude promítat 27. 11. od 15.00
v mníšeckém Divadélku K.          (pš)
* Členové divadelního studia Černo-
šice se představí 27. 11. od 16.00 v
černošickém Club Kině s detektiv-
ním příběhem K.U.P.A aneb Krimi-
nální úspěšný případ amatérů. (pš)
* Adventní chorály a písně v podá-
ní chrámového sboru sv. Jakuba
budou znít 27. 11. od 15.30 v koste-
le sv. Jakuba v Berouně. (pš)
* Yvetta Blanarovičová a sbor Sla-
voš zapějí u příležitosti zahájení Ad-
ventu na Husově náměstí v Berouně
27. 11. od 16.00. (pš) 
* Americký bluesman R. Rex vy-
stoupí v klubu Common Grounds v
Řevnicích 3. 12. od 19.00. (vš)

Dobřichovičtí chystají
desátý mostový ples
Dobřichovice – Mostový ples a
ohňostroj chystají stejně jako v
minulých letech koncem listopadu
na oslavu otevření nového mostu
přes Berounku v Dobřichovicích.   
Tradičně poslední listopadovou so-
botu slaví Dobřichovičtí výročí ote-
vření nového mostu přes Berounku.
Ani letos tomu nebude jinak. Oslavy
začnou odpoledne adventními trhy
na nádvoří tamního zámku, které za-
vrší ohňostroj. V hale Bios pak od
20.00 vypukne v pořadí již desátý
ples. Návštěvníkům zahraje taneční
orchestr, chybět nebude předtanče-
ní. Lahůdkou má být vystoupení
skupiny The Beatles Revival. (pš)

V Praze se líbily hrábě a Bořík
NOTIČKY ABSOLVOVALY SETKÁNÍ DĚTSKÝCH MUZIK

Řevnice, Praha - První setkání
dětských lidových muzik se konalo
11. listopadu v pražském Kultur-
ním domě Vltavská. Zúčastnil se
ho také soubor Notičky z Řevnic.
Do prostor bývalého klubu Bel-
mondo  se sjely dětské soubory ne-
jen z Prahy a Plzně, ale i z Domažlic
a Valašska. Pro většinu účinkujících
to bylo setkání velmi prestižní. Přes-
tože v publiku seděli převážně rodi-
če a přátelé dětí, panovala z počátku

v sále spíše komisní atmosféra. Ner-
vozita byla cítit i z projevu někte-
rých účinkujících. S postupujícím
večerem se nálada zlepšovala a při
vystoupení Notiček a pražského Há-
jíčku (také už se představil v našem
kraji) lidé reagovali velice živě.
Kromě písniček předvedly Notičky i
číslo s hráběmi, které se divákům
moc líbilo, a to i díky naprosto oso-
bitému jevištnímu projevu Boříka
Ledvinky. Miroslav KUS

Karlštejnští spojí 
posezení s besídkou
Karlštejn – Společenské odpoled-
ne, jež na listopad chystala karlš-
tejnská radnice, bylo přesunuto
na prosinec.
„Spojíme to s vánoční besídkou,“
řekl NN starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. Dodal, že přesný termín ještě
není známý. Na besídce sehrají míst-
ní školáci hru Noc na Karlštejně. S
tou už sklidili úspěch v létě při návš-
těvě družební obce Žilov a Stýskaly.
V listopadu se v Karlštejně předsta-
vili ochotníci z Horšovského Týna s
hrou Únos Sabinek po česku.      (pš)

Skvělé pohlazení - to je výstižná
charakteristika nové české filmové
pohádky pro malé i velké: ANDĚL
PÁNĚ. 
Vtipný příběh anděla Petronela, tak
trochu nebeského lempla a hejska,
jenž od rána Štědrého dne nebeským
kolegům jen překáží, zdokonalil
jeho představitel Ivan Trojan. Jeho
výroky a chování jsou ovšem skvě-
lým spolupodílnictvím autorky před-
lohy Boženy Němcové, autorky scé-
náře Lucie Konášové a v neposlední
řadě režiséra a herce Jiřího Stracha.
Humorné jsou už počáteční dialogy
mezi svatými, kdy kupříkladu svatá
Anna odpovídá Panně Marii (Klára
Issová) na otázku, jak se vyspala, s
pokrčením ramen: „Zas mi byla nad
ránem zima.“ Stejně usměvně půso-
bí věta Panny Marie mířená k Bohu:
„Proč se ptáš, když jsi vševědoucí?“
Petronel svojí náturou dokáže mírně

rozhodit i samotného Pána Boha (Ji-
ří Bartoška). Na chvíli otravného an-
děla pověří záskokem za sv. Petra u
brány nebeské. Anděl má hodnotit,
kdo z čekatelů na nebe sem patří, a

koho pošle vedle postávajícímu čer-
tu Uriášovi (Jiří Dvořák) dolů, do
pekel. Trojan (tedy anděl) se s tím
nepárá, takže s vážnou tváří žene do
kotle i abatyši (Jiřina Jirásková). A
když začne mastit s čertem u brány
mariáš, nevydrží Bůh, a pošle an-
děla v tom nejnuznějším oblečení
mezi lidi. 
Pohádce, která měla být původně jen
televizní, dopomáhá k poetice i fakt,
že byla natočena v krásné, šumavské
zimní krajině. Kašperské Hory i hrad
Kašpek ji koření pohádkovostí a ma-

lebností. To pak ještě podtrhne pa-
rádní muzika. 
A cože to Petronel kolem Kašperku
a Kvildy podniká? Originálně napra-
vuje lakotnou klíčnici (Zuzana Stiví-
nová), hamižného správce (Oldřicha
Navrátila) a lajdavé hrabátko (David
Švehlík). Přitom ničí život dobré slu-
žebné Dorotce (Zuzana Kajnarová) a
vůbec působí na zemi »guláš«…
Pohádkový příběh má dobrý konec,
ale žádný happy end amerického ty-
pu a může být důvodem k zamyšlení
se nad sebou. Nečekejte ovšem mra-
vokárný konec od režiséra, herců,
natož od Pána Boha, který oslovuje
Pannu Marii při setkání: Zdrávas,
Maruško!
Anděl páně vnáší báječný klid do
duše. Našince jistě potěší, že film
bravurně sestřihal Zdeněk Patočka
ze Zadní Třebaně. Zdenku, dobrý!     

Michaela ŠMERGLOVÁ 

Anděl páně vám vnese báječný klid do duše!
NOVOU FILMOVOU POHÁDKU SESTŘIHAL ZDENĚK PATOČKA ZE ZADNÍ TŘEBANĚ

RECENZE
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Brdy, Stožec – Velkou raketovou zá-
kladnu na Hřebenech, všeobecně na-
zývanou »Klondajk«, se chystá armá-
da převést na město Dobříš. 
Raketová základna byla vybudována v první 
polovině osmdesátých let jako součást pro-
tivzdušné obrany státu. Sídlily zde 3 raketo-
vé oddíly vybavené sovětskými raketami da-
lekého dosahu S-200 VEGA. Stejné raketo-

Turisté uklidili cesty, 
potom i rozhlednu 
Brdy – Úklid podél cest v lese od 
Hostomic až po Trnovou směrem  
k Dobříši si dali v sobotu 5. 11. za 
úkol Turisté severních svahů Brd. 
„Sešlo se nás dvacet a uklidili jsme strou-
hy po obou stranách cesty,“ prozradil je-
den z účastníků brigády Sláva Ježdík ze 
Chlumce.  Po úklidu je čekalo opečené se-
látko v lovecké chatě Josefka u Rosovic.   
„Hrála tam i skupina Brzdaři. To všechno 
nechal připravit majitel panství Coloredo-
Mansfeld jako poděkování za naši po-
moc,“ dodal Ježdík.  
Uplynulou sobotu se turisté sešli opět, 
tentokrát u rozhledny na Studeném, kde 
uklidili a připravili dřevo na novoroční 
akci. Během novoročního odpoledne bude 
rozhledna přístupná veřejnosti.       (JoK) 

RAKETOVÁ ZÁKLADNA KLONDAJK. Na 
snímku z přeletu bývalé raketové základny 
je vidět vpředu tzv. provozní část, za ní ná-
sledují palebná postavení raket a vzadu 
plošiny na sledovací radary. Světlé šmouhy 
jsou způsobeny odrazem slunce na okně 
letadla.                                Foto NN J. KOZÁK 

vé oddíly byly i v Mníšku, u Mořiny či na 
Zdejcině.  
„Kácet stromy v prostoru jsme začali v břez-
nu 1981 a trvalo to celý rok,“ říká o zahájení 
výstavby základny Vladimír Roztočil, dnešní 
starosta Svinař. Do vykácených prostor na-
stoupily stavební vojenské jednotky.  
Na brdském temeni tak začala vyrůstat nej-
větší protivzdušná základna tehdejšího Čes-
koslovenska. Nikdo kolem nevěděl, co se 
zde děje a není divu, že se začaly šířit zaru-čené zprávy o »ruských atomovkách«.      
První rakety dorazily na Klondajk v září 
1985 a vydržely zde v různých obměnách až 
do roku 2001. Od té doby vede armáda jed-
nání o předání, které by se mělo uskutečnit 
v polovině ledna 2006. V první fázi se má 
jednat o autopark a ubytovací část. Raketo-
vé palposty, obehnané panelovou zdí, se bu-
dou předávat až v polovině příštího roku. A 
co s Klondajkem město Dobříš plánuje? 
„Prodat!“ odpověděl na otázku NN dobříš-
ský Petr Kordule, který se o převod stará. 
„Armáda označila objekt jako nepotřebný a 
dalším krokem je pro ni převod na obce a 
města. Město Dobříš pak celý objekt prodá 
vytipované společnosti.“ 
O koho se jedná, nechce Petr Kordule zatím 
zveřejnit. „Je předčasné o tom mluvit. Bu-
doucí majitel se pohybuje v oboru staveb-
nictví.“                                           Josef Kozák 

Tak se stavěl »Klondajk« 
Končila 70. léta 20. století a Sovětský Svaz 
byl na vrcholu moci. Komunističtí generá-
lové plánovali překvapivé  jaderné údery a 
obsazení Západu. Tehdy také začala tajná 
výstavba nové základny 71. protiletadlové 
raketové brigády na Stožci v Brdech.  
„Velká odlesněná plocha, spousta bahna a 
koncentrace stavební techniky a otroků v 
mundůrech,“ vzpomíná jeden z účastníků 
výstavby, který na »Klondajku« sloužil 
v letech 1984/85. „Tekoucí studená voda 
byla vzácností, teplá voda tekla jenom pro 
důstojníky. V lednu 1985 zamrzl rozvod 
vody do ubytoven. Již po prvním týdnu 
jsem si zvykl a přestal vnímat tělesný pach 
můj i ostatních. Potkani se vesele proháněli 
mezi obědvajícími vojáky a kvalita stravy 
byla velmi špatná, rozkrádalo se tam snad 
ještě více než v civilu. 
Bylo rovněž obtížné udržet alespoň mini-
mální vojenskou kázeň. Část pro zbraňové 
systémy, byla již během výstavby obehná-
na zdí, ale ostatní části nebyly oploceny. 
Otrhaní a špinaví vojáci se také často tou-
lali po okolí a značně popuzovali i mírně 
terorizovali obyvatelstvo.  
Stížnosti se množily a vrcholem byl oficiál-
ní protest, který poslal Národní výbor obce 
Kytín na Ministerstvo obrany. V něm byli 
vojáci ze stavby přirovnáni ke tlupám ban-
derovců. Bylo to celkem výstižné.“ 
(Pokračování příště)     Podle internetu JoK  

ceny již od 60 Kč, slevy za opakování 

nase.noviny@zadnitreban.cz  
Josef Kozák, tel. 724 429 104 

INZERUJTE S NÁMI 

KLAUN DENDERYBKA. Velká dětská  
»Pestráda« zpěvačky Inky Rybářové 
roztančila a rozezpívala v sobotu 12. 11. 
ve vižinském Europajzlu malé i velké.  
Více si o »Pestrádě« můžete přečíst na 
straně  6.                                  Foto ARCHIV 

Velký »Klondajk« na prodej 
ARMÁDA SE ZBAVUJE RAKETOVÉ ZÁKLADNY NA BRDECH 

 ZÁMEČNICTVÍ HOŠŤÁLEK 
Jan Hošťálek, 267 25 OSOV 41,  

Mříže, vrata, ploty, zábradlí, bezpečnostní 
dveře, svařování oceli i litiny 

Tel: 606 390 949 



Inka Rybářová se chystá do Vižiny opět  
v létě, kdy by chtěla vystoupit s dalším pro-
gramem na hřišti.                    Josef KOZÁK 

Vižina - Pásmo písniček a veselých vy-
stoupení uspoUádala v sobotu 12. 11. 
na sále ve vižinském Europajzlu  zpě-
vačka Inka RybáUová.  
Vystoupení hlavních prota-
gonistů, klauna Denderyb-
ky, zpěvačky Kačky Žvejkač-
ky a kouzelníka Endy Bon-
bóny, sledovalo 130 velkých 
i malých diváků ze širokého 
okolí a soutěží o vižinskou 
superstar či o nejlepšího 
šoumena se většina z nich i 
aktivně zúčastnila.   
A jak vystoupení zhodnotily 
děti?  
„Líbil se mi kouzelník a 
chtěl bych umět čarovat ja-
ko on,“ řekl Honzík Šmíd. 
Haničce Průchové se zase 
nejvíce líbily šaty zpěvačky 
a její klobouk.  

Poslední podzimní sluníčko využívají k procházkám i děti  
z osovské školky.                                                Foto NN J.Kozák  

Myslivci z Housiny zahájili podzimní hony 
„ZAJÍC¥ A KOROPTVÍ JE STÁLE MÁLO,“ TÍKÁ PTEDSEDA FRAJER 
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Zpívalo se o vižinskou Superstar? 
DDTI I DOSPDLÍ SOUTDŽILI O NEJVDTŠÍHO ŠOUMENA 

Osov, Housina – S podzimem pUichá-
zí i období honů. Tady členů mysli-
veckých sdružení s ostUe nabitými 
zbraněmi procházejí svými honitbami 
a „sklízejí“ plody celoroční práce. 
„Podzimní hony jsou ve znamení bažantů,“ říká František Frajer, předseda jednoho  
z největších mysliveckých sdružení zvaného  
»Housina«. „Zajíci ani koroptve se už dlou-
ho neloví. Je jich málo.“ 
Sdružení »Housina« vzniklo začátkem  
90. let a obhospodařuje honitbu od Všera-
dic až ke Chlumci a Neumětelům. Znamená 
to nejen zimní krmení, ale i celoroční sta-
rost o zvěř. A podle toho jak se starají, mo-
hou na podzim odlovit nadbytečné kusy. 
„Máme 45 členů,“ pokračuje předseda Fra-
jer, „což je nejvíce z okolních sdružení. Po-řádáme zájezdy na různé výstavy a organi-
zujeme i výroční oslavy pro naše členy.“ 

 Po naší opravE, bude vaše kolo létat. 

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

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová pUizp]sobivost.

Bohatý výbEr materiál]. 
Tel: 311 584 577, 736 125 635 

K těmto setkáním mají stylovou loveckou 
chatu na kraji stejnojmenného lesa. 

„Tam skončí i dnešní hon,“ končí František 
Frajer.                                        Josef KOZÁK  

Myslivci ze sdružení Housina na podzimním honu.                                          Foto NN J. Kozák 

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

L. Kocourová, R. Kočová. Rediguje: J. Kozák.  
Spolupráce: Mirka Plecitá, H. Veselá  

http://provas.aktualne.cz, provas@osov.cz 

Osov – Současný nájemce restaurace 
i sokolovny Sportovního klubu Osov 
JiUí Budil své pronajaté prostory vyu-
žívá hlavně k poUádání diskoték.  
Diskotéky však nejsou jedinou akcí, která v 
prostorách budovy klubu probíhá. V zim-
ních měsících bylo zajištění všech zdejších 
akcí ztěžováno nedostatečným vytápěním. 
Na velké prostory budovy staré kotle již ne-
stačily. A tak po dohodě s místním klubem 
zajistil nájemce Budil instalaci nového vy-
bavení kotelny a s jeho pomocí byla oprave-
na i část podlahy restaurace.  
Budova klubu si žádá další údržbu a opravy. 
Oprava střechy, kabin a sociálního zařízení 

O údržbu budovy se dElí sportovci a nájemce  

OSOVSKÁ SOKOLOVNA JE PŘIPRAVENA NA ZIMNÍ PROVOZ 

je plánována na příští rok. Všechny opravy 
zohledňují hlavně finanční možnosti SK 
Osov. Pro opravu kabin požádal SK Osov o 
poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje. Podporu Středo-českého kraje využil SK Osov již v minulých 
letech. Přidělené dotace umožnily úpravu 
hřiště pétanque i opravu branek fotbalové-
ho hřiště.                              Radka KOČOVÁ 

Pįístavbu k hasičárně 
nyní zabrzdilo počasí 
Osov – PUístavba osovské hasičárny 
pUekonala období administrativy a 
nyní ji zabrzdilo počasí.  
„Stavební povolení bychom měli dostat bě-
hem dvou až tří týdnů,“ řekl osovský staros-
ta Zdeněk Veverka. 
Přístavba by měla sloužit k uskladnění sta-
rých stříkaček a vozů, které jsou v součas-
nosti garážovány u zámku.  
Stavební přípravu přístavby provázely od 
začátku majetkové nejasnosti kolem pozem-
ků, takže nakonec musela radnice vrátit i 
dotaci na tento rok.  
„Chystali jsme se udělat tento rok alespoň 
základy,“ dodává Veverka. „Ale jak to vypa-
dá s počasím a pracovními zdroji, začneme 
až na jaře.“                                                 (JoK)  

Nejvíce diváků pįišlo 
na utkání Všeradic 
Vižina – Jaké bylo uplynulé podzimní 
kolo kopané a jak se chystají vítězové 
na jarní pokračování? 
V čele tabulky IV. třídy přezimuje mužstvo 
Vižiny, které předstihlo Osov o jediný gól. 
Podíváme-li se na statistiku střelců, vedou 
osovští Bábíček Aleš a Jan Hošťálek a vižin-
ský Michal Blovský, všichni se 6 vstřelenými 
brankami. Na pomyslném druhém místě je 
Pavel Fiala z Vižiny s 5 brankami. 
V počtu diváků vede béčko všeradického 
Durisolu. Přišlo se na něj podívat 750 lidí. 
Na druhém místě je Osov s rovnými 700. 
„V zimě budeme chodit hrát do haly v ho-
stomické škole a na jaře zaútočíme na po-
stup,“ říká Jaroslav Černý z Vižiny.     (JoK) 
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Tip na vánoční dárek? DVD a VHS

VŠUDYBYLKOU DO 20. a 30. LET
PODBRDSKOU LOKÁLNÍ TRATÍ

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník a VIDEOSTUDIO Miloslav Pátek 

Vám nabízejí profesionálně zpracovanou videokazetu a DVD
natočené během jízdy parního vlaku po trase KARLŠTEJN
- ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE a zpět dne 17. září 2005.

* Cikánky a trampové v Zadní Třebani * Babička Mary a děde-
ček Všetečka v Litni * Vodníci v Leči * Hasiči s ruční stříkačkou
v Osově * Dětské hry a výstava v Lochovicích * Rada Vacátko,
pánové Brůžek a Bouše, četnická pátračka * Poberounská
hudební skupina Třehusk…
* 55 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

Objednat si můžete i další nosiče:
Parní vlak na trase Karlštejn - Zadní Třebaň  - Lochovice 18/9/04 (VHS)
* císařpán * program ve stanicích * hasiči, turisti, vodníci * délka 30 min., cena 300 Kč

Benefiční koncert NA HAŠLERA!, LETY 23/10/04 (VHS, DVD)
* záznam benefičního koncertu * Š. Rak  * P. Vítek * J. Rosák * Šlapeto * Kapičky * Klíček * Notičky * Třehusk... * 200 Kč

Ten letovskej most - CD a MC poberounské kapely Třehusk
* Písničky Na Pankráci, Já jsem sirotek, Nebudem se ženiti, Falešná kočička, Když jsem šel z hub, Pětatřicátníci..  * S Třehuskem 
zpívají Pavel Vítek, Jan Rosák, Štěpán Rak a Sbor poberounských starostů. * Cena 200 Kč (CD), 120 Kč (MC)

Kazety jsou k dostání či objednání u členů redakční rady Našich novin: Pavly Švédové, Josefa Kozáka, 
Josefa Malého, Viléma Šedivého a Miloslava Frýdla (viz tiráž NN).
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Z Řevnic bude jezdit víc vlaků do Prahy
PRVNÍ PROSINCOVÝ DEN ZAČÍNÁ PLATIT NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČESKÝCH DRAH - ZMĚN NENÍ MNOHO
Střední Čechy - Po roce přicházejí
České dráhy s novým vydáním
jízdního řádu. Zásadních změn na
trati mezi Prahou a Berounem,
resp. mezi Zadní Třebaní a Locho-
vicemi není mnoho.
Vlaky na tratích Praha – Beroun a
Zadní Třebaň - Lochovice budou
jezdit v přibližně stejných časech ja-
ko nyní, nezměněno zůstává i zařa-
zení oblíbených souprav s 1. třídou,
klimatizací a tlačítkovým ovládáním
dveří. Na berounské trati přibudou
vlaky do Řevnic, na lochovické trati
lokální spoje naopak ubudou. 

Nové spoje z Řevnic
Místní doprava na trati 171 byla mír-
ně posílena. Nový vlak zařazený mi-
mo takt bude vyjíždět v 6.44 z Prahy
Smíchova; končí v Řevnicích v 7.10.
Jezdit bude v pracovní dny mimo let-
ních prázdnin a Vánoc. Vznikl zřej-
mě jako vedlejší produkt vlaku opač-
ného směru, který má odlehčit ran-
ním vlakům, jež kapacitně nestačí
hlavně mezi Černošicemi a Smícho-
vem. Zastávky Všenory, Mokropsy a
Chuchli bude projíždět, jeho odjezd
je stanoven na 7.29 ze Řevnic a kon-
čit bude na Smíchově (příj.7.51). 
Ve stejných ročních obdobích může-
te používat i nový osobní vlak Řev-

nice (odj. 5.50) – Praha Smíchov
(6.17), který bude projíždět Velkou
Chuchli. Tlačenice ve večerních vla-
cích má vyřešit nový elektrický lo-
kální vlak Praha hl.n. – Řevnice,
který byl zařazen do taktu a ze Smí-
chova bude vyjíždět v pracovní dny
ve 20.04. Nabídka pro víkendové
cesty bude rozšířena o vlak Beroun

(odj. 11.18) – Řevnice (odj. 11.35) –
Praha hl. n. (příj. 12.10). Zastavuje
ve všech zastávkách včetně Chuchle
a použít ho můžete o sobotách, nedě-
lích a svátcích mezi 25. 3. a 29. 10.
Osobní doprava na trati 172 byla
zdánlivě redukována o jeden slou-
pec, tedy o jeden vlak. Ve skutečnos-
ti tomu tak není, protože dva vlaky

natrasované  ze Zadní Třebaně jinak
v pracovní den (odj. 11.07) a jinak o
víkendu (odj. 10.07), byly sloučeny
do jednoho (odj. 11.07), který může-
te užívat celý týden. 
Ranní víkendový spoj Zadní Třebaň
(odj. 9.07) – Všeradice (příj. 9.28)
bude protažen až do Lochovic (příj.
9.57). V opačném směru bude vlak
Všeradice (dosud odj. 9.37) – Zadní
Třebaň (příj. 9.59) nahrazen vlakem
Lochovice (odj. 10.14) – Všeradice
(odj. 10.36) – Zadní Třebaň (příj.
10.59), četnost jeho jízd je omezena
na soboty, neděle a svátky. Opačným
procesem prošel vlak s  příjezdem od
Lochovic do Zadní Třebaně v 16.59,
který byl rozdělen do dvou spojů. V
pracovní dny se bude jezdit v časech
dosavadních s půlhodinovým čeká-
ním v Hostomicích; v sobotu, neděli
a o svátcích vlak odjede z Lochovic
o 27 minut později, čekání v Hosto-
micích odpadne a mezi Hostomice-
mi a Zadní Třebaní budou časy to-
tožné s pracovním dnem.
Železničáři se obávají první změny
řádu, která má začít platit 26. února.
V této změně budou zřejmě zohled-
něna zamítnutí dotací na ztrátové
spoje a mohou být redukovány vlaky
na lokálních tratích. Jan SUP

Poberouní – Cestovat v první třídě je už možné
i na trati Praha – Beroun. Tuto službu posky-
tují některé elektrické vlaky. Jak je využívána
a zda nejde o zbytečný luxus, na to se NN ptaly
mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského.
Možná jste už měli to štěstí svézt se v nových pan-
tografech, a to přímo v jejich noblesní první třídě.
Od ostatních vagonů se liší tím, že u sedadel jsou
miniaturní stolečky a většinou bývá liduprázdná.
Pokud jste si ale za nadstandard nepřiplatili, dlou-
ho jste se v »jedničce« asi neohřáli. 
„Máme povinnost všechny, kdo nemají příplatek,
vyhazovat,“ vysvětluje mi průvodčí. „Takové je
nařízení!“ dodává a ukazováčkem míří ke stropu.
A tak zatímco v přeplněném přízemí vagonu ces-
tující přešlapují na jedné noze, nad jejich hlavami
je prázdno. A průvodčí, místo aby kontroloval jíz-
denky, v každé stanici dokola opakuje, že do »jed-
ničky« se jen tak nesmí. Cestujících, již by na tři-
cetikilometrovém úseku mezi Srbskem a Prahou
(ti z Berouna totiž nejčastěji využívají autobus či
rychlíky) měli potřebu připlatit si až 50% ceny za
jednosměrnou jízdenku, je jako šafránu.

„Pokud chce železnice konkurovat jiným doprav-
cům, nabízet alternativu k individuálnímu moto-
rismu, pak je to nezbytná součást nabídky nových
vlaků podobného typu. Touto cestou jdou i zahra-
niční železnice v Německu a ve Švýcarsku, tedy v
zemích, které nám veřejnost předkládá jako pří-
klady a se kterými nás srovnává,“ obhajuje první
třídu mluvčí Drah Petr Šťáhlavský.
„První třídou je vybaven jen jeden vůz. Z více než
300 míst k sezení, jež souprava nabízí, je tu 23
míst první třídy,“ vypočítává Šťáhlavský, podle
něhož je problém v tom, že lidé často zůstávají v
přízemí vozu a nepřecházejí a nevyužívají další
dva vagony, kde jsou pouze 2. třídy.
Na dotaz, jak nadstandardní vagón kvituje veřej-
nost, Šťáhlavský konkrétně neodpověděl. Jen řekl,
že služby využívají cestující s jednorázovými a
předplatními jízdenkami. Kolik jich je, neupřes-
nil. Přiznal ale, že mnohem větší zájem než na be-
rounské zaznamenali na trati z Prahy do Pardubic.
A kolik si za extra službu připlatíte? Majitelé tra-
ťových předplatních jízdenek musí počítat s asi
10% navýšením ceny, u zpáteční slevy je tento

rozdíl asi 30 % a u jednosměrných jízdenek až
50 %! Zatímco normálně byste za jednorázovou
jízdenku na vzdálenost 50 km zaplatili ve 2. třídě
76 Kč, v 1. třídě by jízdenka stála 106 Kč! O zru-
šení jedničky Dráhy neuvažují, naopak jí vybaví i
třicet nových souprav.               Pavla ŠVÉDOVÁ

Cestující se mačkají, ale »jednička« zeje prázdnotou
JE ČI NENÍ PRVNÍ TŘÍDA NA PŘÍMĚSTSKÉ TRATI PRAHA-BEROUN ZBYTEČNÝ LUXUS?

Nový jízdní řád přinese změny i na podbrdské trati Zadní Třebaň - Locho-
vice. Foto Bohumil KŘEČEK
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Sdružení shání práci postiženým
FORMIKA POMÁHÁ OBSTARAT ZAMĚSTNÁNÍ LIDEM ZNEVÝHODNĚNÝM NA TRHU PRÁCE

Lübeck je městem marcipánů a bratří Mannů
REPORTÁŽ SPOLUPRACOVNÍKA NAŠICH NOVIN FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO Z CESTY DO NĚMECKA - 5)

Praha, Střední Čechy - Máte doma
zdravotně postiženého, který by
chtěl »normálně« pracovat? Ve St-
ředočeském kraji začalo působit
sdružení, které handicapovaným
pomáhá práci obstarat.
Občanské sdružení Formika posky-
tuje službu podporované zaměstná-
vání zdravotně postiženým i jinak
znevýhodněným lidem. Pomáhá jim
uplatnit se na otevřeném trhu práce
(tzn. »běžná« práce na smluvním
podkladu mezi lidmi bez postižení).
Naše pomoc spočívá v individuální
práci s klienty, v podpoře při hledání
a udržení si zaměstnání. Pomáháme
zejména lidem s mentálním, smyslo-
vým, fyzickým a kombinovaným po-
stižením, lidem s duševním onemoc-
něním, lidem, kteří dlouho žili mimo
společnost ve věznicích, ústavech či
léčebných zařízeních, ale také jejich
rodinám, zaměstnavatelům a pracov-
níkům odborných pracovišť.  
Díky financím z programu Evropské
unie můžeme poskytovat služby i li-
dem ze Středočeského kraje. Služby

jsou téměř zdarma – platí se jen vs-
tupní poplatek 300 Kč. Přitom nák-
lady na osobu činí asi 60 000 Kč roč-
ně. Jsou hrazeny z grantů, veřejných
zdrojů, peněz firem i jednotlivců. 

Služeb podporovaného zaměstnává-
ní můžete využít, pokud:
- Chcete získat práci na běžném pra-
covišti, tedy mezi lidmi bez postiže-
ní, na základě smlouvy a za peníze. 

- Potřebujete při hledání vhodného
pracovního místa i k jeho udržení
pomoc. (Třebas vytipováním místa,
při jednání se zaměstnavateli, při
uzavírání pracovní smlouvy apod.) 
- Potřebujete získat nové dovednosti,
které vám budou při hledání práce
užitečné. 
- Jste ochoten dodržovat pravidla
programu. (Například docházet do
občanského sdružení Formika na
konzultace, řešit úkoly spojené s hle-
dáním práce apod.).
O bližší informace se můžete přihlá-
sit na telefonním čísle 271 910 016
nebo 775 350 115. Můžete nám také
napsat na e-mailovou adresu formi-
ka@formika.org nebo na adresu o. s.
FORMIKA, Hornomlýnská 1255,
148 00 Praha 4 - Kunratice. Po sjed-
nání schůzky nás můžete navštívit
přímo na výše uvedené adrese. Do-
stanete se k nám autobusem č.122 a
177 ze stanice metra Opatov či Cho-
dov nebo bezbariérovým autobusem
č. 1, do zastávky U Kunratického le-
sa. Martina DUBNICKÁ

Reportáž o cestě na sever, do Ně-
mecka, redakci zaslal spolupraco-
vník Našich novin, bývalý zadno-
třebaňský kronikář Franišek ŠE-
DIVÝ. (NN)
Lübeck je nejen městem marcipánů
a bratří Mannů, ale také representan-
tem německé severské kultury. Zde,
stejně jako v Hamburku, se setkává-
me s nápisy v »plattdeutsch«, nářečí,
které nese prvky holandštiny. 

Město nebylo za války zničeno, tak-
že jeho hanzovní ráz zůstal zacho-
ván. Lübeck položil vlastně základy
k hanze, když v roce 1241 uzavřel s
Hamburkem a Kolínem nad Rýnem
smlouvu na ochranu námořního ob-
chodu. Nyní se zde snoubí historie s
průmyslovou a obchodní přítomnos-
tí. Nás však více poutala historie.
Kolem náměstí se táhnou malebné
uličky s minidomky pro vdovy a špi-

tálem. Centrum je ohraničeno rame-
ny říčky Trave. Zvláštností města je
brána Holstentor z poloviny 15. sto-
letí. Má bohatě členěný štít a válco-
vité věže. Nedaleko stojí někdejší
sklad soli Salzen speicher ze 16. sto-
letí. Jako rozhledna zde slouží věž
kostela sv. Petra. Odtud jsou krásně
vidět malebné uličky a radnice, která
patří k nejkrásnějším v Německu. Z
věže jsou vidět i obnovené gotické
kostely. Vilová čtvrť nebyla bombar-
dováním zasažena, takže podoba vi-

lek zůstala zachována.
Odjíždíme přes Travemünde do
Hamburku. Travemünde jsou moř-
ské lázně založené v roce 1802 při
ústí řeky Trave. Voda zde bývá stu-
dená. Proti chladnému větru jsou
rozmístěny ochranné koše, obrácené
k jihu. Nedaleko se nachází letovis-
ko Bad Segeberg, kde se v červenci
konají Slavnosti Karla Maye.
Směřujeme k Hamburku. Obrovské
přístavní město má jeden a půl mili-
onu obyvatel.     František ŠEDIVÝ

Obstarat práci handicapovaným pomáhá sdružení Formika.   Foto ARCHIV

Párty servis
PETRA NEUBAUEROVÁ

Všechny společenské akce »na klíč«.
Nebo Vám přijede jen návštěva!

Zkuste zavolat, určitě se domluvíme!
Rozvážíme Vánoce 23. 12. a Silvestra 31. 12.

- teplá jídla, studené nářezy, předkrmy, chuťovky, sýrové, 
masové a zeleninové saláty, sladké mini dezerty, dorty atd.

Tel.: 25772 0332, 604 136 205
Pod květy 26, Zadní Třebaň
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Profesor Marel: Škola mě nebavila!
JAK SE KLUK OD BEROUNKY A ČERTOVKY DOSTANE AŽ NA PRAŽSKÝ HRAD K PRESIDENTU REPUBLIKY

Halouny, Praha - Profesorem vni-
třního lékařství byl před pár dny
presidentem republiky Václavem
Klausem jmenován obyvatel Ha-
loun Miloslav MAREL. (Viz NN
22/05.) Svou pouť od Berounky a
Čertovky na Pražský hrad popsal
pro Naše noviny. (NN)

Redakcí NN jsem byl požádán,
abych popsal, co je třeba k tomu, aby
se člověk stal vysokoškolským pro-
fesorem. Nevím, zda to bude zábav-
né čtení, ale třeba pro některé studia
chtivé dorostence či dorostenky mů-
že následující povídání posloužit ja-
ko posila proti »házení flinty do ži-
ta« při prvních nezdarech.
Tak tedy, škola (základní a střední)
mě nikdy moc nebavila, raději jsem
lovil pstruhy na Slemenech, jezdil
za kamarády do Bělče, na Bílý Ká-
men,  na Ostrov v Zadní Třebani, bě-
hal po Malé Straně a na Petříně.
Vedle toho jsem se pokoušel brnkat
na kytaru s jediným přáním - omámit
zpěvem více  dívek než ostatní.  Učit
jsem se naučil vlastně až asi půl roku
před maturitou, a to jen díky  stra-
chu, že se nedostanu na vysokou
školu. Tomu předcházela rozvaha:
Na kterou vysokou školu?! Jakožto
synek z lehce  buržoazní rodiny (otec
živnostník, bratr emigrant) jsem vy-
loučil práva, na matiku jsem nebyl,
na filosofii bych se nedostal, neb
jsem se nenaučil rusky. Zbyla medi-
cína.  Tak jsem musel začít šprtat –
slušně jsem odmaturoval a hned na-
poprvé jsem se v roce 1971 dostal na

medicínu. To už šlo do tuhého – mu-
sel jsem nacpat do hlavy spoustu
faktů: latinu, anatomii, patologickou
anatomii a taky klinické obory – in-
ternu, chirurgii... Snad díky skvělé
partě v našem »studijním kroužku«
jsem se přinutil šest let dělat jen dvě
věci: buď studovat až 18 hodin  den-
ně, nebo si užívat volnosti po slože-

ných zkouškách na horách, v lese či
v Zadní Třebani. Došlo mi, že čím
víc se člověk učí určitý obor, pocho-
pí jej a alespoň něco o něm ví, tím
víc ho začne bavit a stimulovat k dal-
šímu učení. Již na začátku studia
jsem si uvědomil, že pro chirurgii je
můj vzrůst (203 cm) velkým handi-
capem, a tedy zbývá interna. Když
interna, tak nejspíš plicní, neb otec
hulil (a hulí) jako lokomotiva - snad
doma k něčemu budu,  řekl jsem si.
Po promoci jsem 1. 8. 1977 nastou-
pil na Interní oddělení nemocnice v
Berouně a užil si krásných dva a půl
roku práce v okresní nemocnici. Měl
jsem možnost zastupovat i obvodní-
ho lékaře v Karlštejně a Litni, což mi
dalo zkušenosti na celý život. V Be-
rouně jsem uvedl do provozu stařič-
ký spirometr Eutest a asi díky ná-
hodně správné diagnóze nebývalého
plicního onemocnění u jedné ne-
mocné z Berouna  jsem přešel na II.
plicní kliniku v Praze - Veleslavíně. 
(Dokončení příště)  Miloslav MAREL

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2006

Naše noviny upozorňují abonenty, že s koncem roku skončí jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho znovu
objednat. NN do června 2006 vyjdou 12 x, výtisk  stojí 6 Kč. Předplatné
na 1. pololetí tedy činí 72 Kč. Ti, již chtějí NN posílat poštou, musejí při-
počíst 48 Kč symbolického poštovného, zaplatí tedy dohromady 120 Kč.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)
Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ

(Řevnice, Fibichova 771), Miloslav FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

Slevy krásných nových kol! 

Miloslava Marela z Haloun právě
president republiky jmenoval profe-
sorem.     Foto Renata MARELOVÁ
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Třebaňští i Liteňští zamířili do »hor«
LITEŇSKÁ CHASA ZLEZLA BÁJNÝ PLEŠIVEC, TŘEBAŇŠTÍ VYRAZILI NA BRDSKOU ROZHLEDNU

Svatý Mikuláš už se chystá vyrazit nadělovat
V LETECH BUDE S BERLOU CHODIT STAROSTA JIŘÍ HUDEČEK, V HLÁSNÉ TŘEBANI RADNÍ PAVEL KOTÍK

Poberouní – Ctihodní Mikulášové se svým an-
dělsko-pekelnickým doprovodem se již chysta-
jí do našeho kraje. Těšit se na ně mohou prcko-
vé v Řevnicích, Svinařích, Černošicích, Letech
i dalších obcích kolem Berounky a pod Brdy.

Mezi prvními místy, kam svatí muži zavítají, by
měly být Svinaře. V hostinci na Halounech U Zr-
zavého Paviána budou andílci rozdávat dárky a
pekelníci uhlí v neděli 4. prosince od 14.00. Ve
stejný den odpoledne se bude nadělovat také v
řevnické sokolovně.
Jako každý rok, tak i letos, nebude Mikuláš chy-
bět na předvánočním koncertě dětské lidové muzi-
ky Notičky.  Ten letošní je již sedmý v řadě a stej-
ně jako loni se bude odbývat 5. 12. od 17.00 hodin
v Lidovém domě v Řevnicích. Nadílku rozdá dě-
tem štědrý Mikuláš, kterému nebudou chybět jeho
nepostradatelní pomocníci andělé a čerti. Kromě
pásma Cibulový jarmark zahrají mladí muzikanti
také několik koled. S ryze vánočním programem
vystoupí malé i velké Notičky v neděli 18. 12. od
17.00 v řevnickém kostele sv. Mauricia. Známé
koledy doplní nové vánoční písně, které pro No-
tičky upravili Lenka Kolářová a Josef Fiala.
V předvečer svátku svatého Mikuláše, tedy 5. 12.,
se nebesko-pekelná družina vydá také potemnělý-
mi ulicemi v Letech. Za maskou laskavého bělo-
vlasého staříka by se měl ukrývat místní starosta
Jiří Hudeček. „Už je to dávno, co jsem dělal Mi-

kuláše. Dohodli jsme se s rodinou Tesařových, že
je načase tuto tradici u nás obnovit. Ještě nemám
kostým, ale rychle si ho seženu,“ přiznal rychtář
Hudeček s tím, že návštěvu Mikuláše si budou
moci místní zájemci objednat přímo na radnici. 
V pondělí 5. 12. se od 17.00 koná Mikulášská na-
dílka v sokolovně v Hlásné Třebani. Zdejším ca-
partům bude svatého muže pro změnu představo-
vat radní Pavel Kotík.
Mikulášský program je připraven i v černošickém
Club Kině. V sobotu 3. 12. se zde od 20.00  koná
Sokolský mikulášský ples. Pro menší návštěvníky
je určena Dětská mikulášská oslava plná her a
muziky, která se koná 7. 12. od 17.00. Dospělácká
párty začne ve stejný den ve 20.00 a vyhrávat na
ní bude hudbu 80. až  90. let Honza Čermák.
Svatého muže můžete potkat 3. a 4. 12. v parním
vlaku   na trati Praha-Braník – Vršovice – Hl. nád-
raží. – Libeň – Krč – Braník. Z Braníka vlak
vyjíždí v 10.15, zpět dorazí v 11. 43. Odpolední
pára vyjede ve 13.00 a povede přes Smíchov a Ra-
dotín zpět. Třetí večerní jízda zamíří do noční os-
větlené Prahy. Pavla ŠVÉDOVÁ

Pavla PETROVÁ, Miloslav FRÝDL

Liteň, Zadní Třebaň – »V terénu« oslavili listo-
padový státní svátek třebaňští turisté i členové
Liteňské chasy. Lokální tratí se vydali na Brdy.
Zatímco Liteňští zdolali Plešivec, členové tře-
baňského KČT vystoupali na rozhlednu na
Studeném vrchu.
Na Brdy se »chasáci« z Litně vydali přeplněnou
lokálkou po desáté ranní. Z Radouše vystoupali za
silného větru na Lhotku, kam dorazila i motorizo-
vaná část skupiny. Přes jezírko pokračovali na vr-
chol záhadami opředeného kopce. Největší záha-
dou liteňské výpravy však tentokrát nebyla histo-
rie hory, ale výsledek středečního fotbalového ut-
kání Česko-Norsko. „Měl jsem za to, že to skon-
čilo dva nula,“ nenechal se odbýt Richard Lukeš,
který s ostatními sledoval zápas v liteňském hos-
tinci Na Schůdkách. „Celá hospoda slavila vítěz-
ství 2:0,“ řekla další z divaček Romana Burdová.
Na vrcholu Plešivce bylo živo a větrno. „Tady
jsme se jako kluci něco nalezli,“ zavzpomínal na
dětství Marcel Burda z Neumětel a dál se do
vzpomínek nořil i při cestě do Lochovic. Cestu
zakončili Liteňští v tamní restauraci pozdním obě-
dem. Na zdar výpravy si pak připili v lokálce s
třebaňskými pěšáky, kteří do odpolední lokálky
přistoupili v Hostomicích. 

Guláš pod rozhlednou
Desítka zadnotřebaňských turistů se vydala volný
čtvrtek 17. 11. do Brd. Přestože na akci veřejně
pozvali i nečleny klubu, nikdo z cizích se nepři-
dal. „Bylo to krásných sedmnáct kilometrů, se
sluníčkem, zimou, kořalkou i gulášem,“ shrnula

výlet Jarka Zavadilová. Výletnící nasedli do lokál-
ky už ve třičtvrtě na sedm, kde svátečně posnídali
šampaňské. Pěší část putování, která začala ve
Všeradicích, se vinula přes šestero vrchů, kde na
jednom z nich - pod rozhlednou zajistil náčelník
Pavel Suk jako překvapení pro kolegy čerstvý gu-

láš s chlebem a rumem. „Další cesta do Hostomic,
ta odpolední, byla taky pěkná, ale už trochu chlad-
ná,“ dodala Zavadilová. Odtud se deset statečných
vracelo domů opět lokálkou.

Pavla ŠVÉDOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ

Bude se v Hlásné Třebani
stavět hřiště pro děti?

Hlásná Třebaň - Hlásnotřebaňští chtějí stavět
hřiště pro děti. Místní obecní úřad s tímto
nápadem oslovili samotní rodiče malých

Hlásnotřebaňanů. 
„Nápad zbudovat dětské hřiště jsme v minulosti
už řešili a jeho projekt odsouhlasili. Rychta to

samozřejmě podporuje, jenže... Když před
časem došlo na věc, dorazili na brigádu pomoci
jen zastupitelé a jeden tatínek. Při tomto zájmu
rodičů jsme vše stopli,“ řekla NN zastupitelka

Jana Gartová, která akci hřiště zaštiťovala.
Výstavbu však podporuje i dnes. 

„Paní Štychová dala do oběhu anketu, kde se
táže rodičů, zda mají o hřiště zájem, zda jsou
ochotni pomoci ho postavit či zasponzorovat,“
uvedla Gartová. Anketní lístky by měli rodiče
odevzdat na rychtu do konce letošního roku.

„Pak uvidíme, jaký je zájem, a rozhodneme se,
jak postupovat dál,“ uzavřela zastupitelka. (šm)

Liteňští na vrcholu hory Plešivec.        Foto Richard LUKEŠ

Karlštejn, Jince - Ve IV. ročníku Crossového
závodu policejních družstev, který se konal 18.
listopadu, skončili karlštejnští ochránci záko-
na na čtvrtém místě.
Bojů se účastnilo devět tříčlenných družstev, z če-
hož bylo jedno dámské a jedno smíšené. Karlštejn
reprezentovala trojka Boubín, Hupka, Ksandr. 
„Závod, který má prověřit fyzičku policistů se ko-
nal ve vojenském újezdu v Jincích, a měl vysokou
výkonostní úroveň,“ řekl NN jeden z jeho autorů,
šéf karlštejnských policistů Petr Procházka.
Závod, který absolvovali policisté v běhu, předpo-
kládal rychlé splnění úkolů na 9 kontrolách. Kaž-
dé družstvo mělo s sebou zátěž 10 kg, samopal a
dostalo popis hledané osoby, který si museli úča-
stníci pamatovat, a u jedné z kontrol přeříkat.
„Kolegové běželi složitým, mokrým asi pětikilo-
metrovým terénem, dokonce i kalištěm. V posled-

ních částech běhu stříleli a překonávali dvoumet-
rovou překážku. Sám jsem měl při zkušebním ko-
le dost!“ smál se Procházka s tím, že závod je ur-
čen policistům z Berounska.  
A kdo byl nejlepší? Jako první bylo vyhodnoceno
mužské družstvo z Berouna, které zdolalo vše za
46 minut. „Pozor, ženy měly sice ztráty bodů v ry-
chlosti, ale doháněly muže v přesnějším zapama-
tování si a rekonstrukci popisu hledané osoby,“
uvedl karlštejnský šéf. Na druhém místě skončili
policisté z Králova Dvora, třetí byli opět beroun-
ští, kteří sestavili více závodních skupin. 
„Vítěz dostal putovní vlajku závodu, diplom a
drobné věcné dary. Nechybělo ani občerstvení,
které v chladném počastí možná potěšilo nejví-
ce,“ dodal Procházka. Další ročník už se chystá a
zřejmě se ho nezúčastní jen mladší příslušníci po-
licejního sboru. Michaela ŠMERGLOVÁ

Policisté závodili na Brdech
V CROSSOVÉM ZÁVODU DRUŽSTEV DOBĚHLI KARLŠTEJNŠTÍ ČTVRTÍ
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Řevnice jsou poslední, Třebaň osmá
FOTBALISTÉ MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE UZAVŘELI PODZIMNÍ ČÁST MISTROVSKÉ SEZONY

Řevnic, Zadní Třebaň - Podzim se
řevnickému A-mužstvu nevydařil.
Ve skupině A krajské 1. A třídy
jim patří poslední, 14. příčka při
skóre 18:30 a zisku pouze 9 bodů. 
Bodový zisk mohl být o něco lepší -
Řevnice prohrály několik zápasů o
jednu branku. Mužstvo doplatilo na
úzký kádr, často nastupovali doro-
stenci, kteří sice nepodávali špatné
výkony, ale projevovala se jejich ma-
lá zkušenost. Proto tým dělal až pří-
liš chyb, které vedly k někdy zbyteč-
ným prohrám. Cíl pro jarní sezonu je
tedy jasný: záchrana. Odstup od dal-
ších aspirantů na sestup není nikte-
rak velký, a protože s největší prav-
děpodobností bude sestupovat pouze 
jeden tým, není třeba řevnické borce
odepisovat. Na podzim nejlépe stří-
leli Jůna (6) a Lerch (5). 
Po odmlce se do fotbalových soutěží
vrátilo řevnické B-mužstvo. Ve IV.
třídě jim patří ve dvanáctičlenné

skupině B 10. místo. (Pět bodů, skó-
re 9:29). Odstup od vyšších pater je
poměrně velký, a tak bude těžké si
pozici na jaře vylepšit. 

Ostrovan okradl Sekyrka
Zadnotřebaňskému Ostrovanu patří
po podzimu 8. místo v tabulce be-
rounského okresního přeboru. Tře-
baňští borci nasbírali 17 bodů při
skóre 27:23. 
Na hře týmu se projevila letitá bolest
- velmi úzký kádr. Často museli zas-
kakovat hráči z B-mužstva, někdy
nebylo dokonce koho střídat. Přesto
se po sestupu z krajské I. B třídy ne-
dá hovořit o tom, že by na podzim
Ostrovan vyloženě zklamal. Pravdou
však je, že doma zbytečně ztratil bo-
dy s Cerhovicemi či SKP Beroun.
Zbytečné byly prohry v Žebráku a v
Králově Dvoře. V Karlštejně OZT o
body okradl sudí Sekyrka. Dobré vý-
kony naopak Ostrovan podal doma

proti Bzové B a Oseku. Cenná byla
remíza v Újezdě. Nejlepším střelcem
je Bacílek s 12 brankami, Prušinov-
ský se trefil čtyřikrát.
Třebaňské B-mužstvo bude na jaře
ve III. třídě bojovat o záchranu.  V
tabulce mu patří 12. příčka. OZT B
získal 13 bodů při pasivním skóre
30:39. Také třebaňská záloha v prů-

běhu podzimu doplácela na úzký
kádr. Týmu mnohokrát pomohli hrá-
či A-mužstva, zejména Bacílek a
Soukup. Béčko schytalo debakly v
Nižboře (1:7) a v Loděnici (1:6), na
druhou stranu se mu některé zápasy
vyloženě povedly - například  doma
porazilo Tmaň 9:1 či vyhrálo v Hýs-
kově  2:0. Jiří PETŘÍŠ

Dobřichovičtí basketbalisté se věnují hlavně dětem. Foto ARCHIV

Nohejbalový turnaj vyhrály Dobřichovice
Řevnice – Příjemné počasí provázelo 12. listopadu nohejbalový turnaj

v Řevnicích. Z vítězství se stejně jako vloni radovaly Dobřichovice.
Do boje o první místo se probojovalo jedno z družstev Trhovek, jež změ-
řilo síly se skvělým týmem Dobřichovic. Loňský vítěz triumfoval i tento-
krát. Další družstvo složené z rekreantů z orlických Trhovek v boji o třetí
místo porazilo tým Slunečné. Letos se hrálo i o ceny útěchy. O prvenství
opět bojovaly celky Dobřichovic a Trhováků. Mezi ně se vklínilo ještě

družstvo hluchoněmých.
Některá družstva se letošního, 4. ročníku turnaje neúčastnila. Nejvíc mne
mrzela absence přihlášených - byly problémy v nasazení do skupin. Ani

jeden tým nedokázali postavit domácí, natož házenkáři! Účastníci si
pochvalovali občerstvení, hlavně karlštejnské rohlíčky. Petr HOLÝ
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Dobřichovice - Dobřichovičtí bas-
ketbalisté zahájili novou sezonu.
Jako jeden z mála sportovních od-
dílů Sokola Dobřichovice se věnu-
je zejména dětem.
Chlapeckou přípravku - vede Jiří
Zídek, nejlepší hráč České republi-
ky. Trénujeme v pondělí od 14,30 do
15,30 a ve čtvrtek od 14,00 do 15,00
v Sokolovně. Po Vánocích čeká tuto
partu opravdové utkání!
Dívčí přípravka – byla otevřena v
Černošicích, trénujeme v ZŠ  Mok-
ropsy každé pondělí 13,30 – 15,00 a
čtvrtek 13,00 – 14,15. I děvčata brzy
nastoupí k prvním přátelákům.
Minižáci - první dvě utkání jsme se-
hráli v Brandýse nad Labem, kde nás
nemile překvapili vysokými koši.
Jistě to nebyl důvod naší prohry
(22:52 a 27:63), ale považujeme ta-
kové chování v nejmladší kategorii
za nesportovní.
V dalších dvou zápasech jsme hosti-
li Mladou Boleslav. Tentokrát se da-
řilo - kluci dali první stovku v této
sezoně (91:27 a 125:18). Z loňského
kádru ubyli kluci ročníku1993 a mů-
žeme se pochlubit, že tři hostují ve
Spartě Praha (Gemperle, Oujiří a

Rusý), jeden v Berouně (Matějka) a
jeden na Velké Ohradě (Krudenc).
Minižákyně – zahájily několika vý-
rony a zlomenou rukou u klíčových
hráček! Doma se nám přesto podaři-
lo Kladno porazit o 12, ale v druhém
utkání jsme vlastními chybami pro-
hrály o bod. V Mladé Boleslavi jsme
prohrály o 18 a o 34, což není tak
hrozné, protože v odvetě máme šan-
ci na úspěch. Nyní nás čeká Nym-
burk. Některé minižákyně (Burešo-
vá, Rusá a Brejlová) nastupují na
Spartě, kde jsou hráčkami základní
sestavy. Stejně jako za hráčky roč.
94 (Havrdová, Brucknerová, Rusá a
Čehová), jež jsou základními kame-
ny družstva ml. minižactva Sparty.
Žákyně – hrají krajský přebor. Po
výhře nad Příbramí a prohře s Břez-
nicí  jsme se stejnými soupeři hrály v
Příbrami. Domácí jsme opět porazi-
ly rozdílem třídy a s Březnicí jsme
prohrály o bod. I některé žákyně
(Ponáhlá, Pajgrtová) nastupují na
Spartě v žákovské lize.
Dorostenky – se na konci minulé se-
zony  kvalifikovaly do ligy mladších
dorostenek a posíleny o hostující
hráčky z Basketbalové Akademie

Dobřichovičtí basketbalisté zahájili novou sezonu
CHLAPECKOU PŘÍPRAVKU VEDE NEJLEPŠÍ HRÁČ ČESKÉ REPUBLIKY JIŘÍ ZÍDEK

Sparta vstoupily do soutěže vítěz-
stvím nad BKJ Kralupy nad Vltavou.
V dalších utkáních však narazily na
kvalitnější soupeře a byť sehrály vy-
rovnaná utkání, třikrát utrpěly poráž-
ku. Asi nejvíce mrzí prohra o bod s
tradičním soupeřem AŠ Mladá Bole-
slav. I přes počáteční neúspěch si
tým velice věří.

Ženy – zahájily účinkování v kraj-
ském přeboru. Ve vyrovnaném zápa-
se s Berounem prohrály o tři body.
Následovaly porážky od Slaného a
Boleslavi, ale také výhry nad Rakov-
níkem a Brandýsem. Zejména vítěz-
ství v Brandýse posílilo sebevědomí
hráček; tým je odhodlán opustit dno
tabulky. Hana GEISSLEROVÁ

Řevnice, Lety - Poslední mistráky
sehráli fotbalisté Řevnic a Letů.

SK ŘEVNICE
JÍLOVÉ - ŘEVNICE 1:3
Branky: Jůna 2, Tlášek
V posledním podzimním utkání po-
dali řevničtí borci nejlepší výkon  se-
zony a zaslouženě vyhráli. Byli jed-
noznačně lepší než soupeř.      (Mák)

LETOVSKÝ FK
JINOČANY - FK LETY 4:2 (2:2) 
Branky: Drašnar, Čermák
Zápas se nepovedl hlavně rozhodčí-
mu Antonickému. Těžko soudit, zda
úmyslně či jen z nedostatku jeho
schopností. Vzhledem k tomu, že
náš fotbal netouží po očistě od ko-
rupce, jak ukázaly volby do vedení
ČMFS, nelze se divit, že toto »bra-
tříčkování« je zalezlé pod kůží od 1.

ligy až po nejnižší soutěže. 
Domácí šli do vedení po chybě bran-
káře Štěpána již v 7. minutě a ná-
skok zvýšili po druhé chybě v obra-
ně hostí. Další šance domácích zůs-
taly nevyužity. Hosté postupně vy-
rovnali nejen hru, ale i skóre. Pak
začalo sólo pro rozhodčího. V 43.
minutě po nápovědě domácího hráče
ukázal na značku pokutového kopu,
který však Štěpán zlikvidoval.
Po příchodu ze šaten měli hosté jas-
nou příležitost v 52. minutě, ale Pilař
z malého vápna přestřelil. Hostům se
postupně zranili Šůra a Demjanenko,
a aby nebylo všemu konec v 76. mi-
nutě vstřelili domácí 3. branku z ně-
kolikametrového postavení mimo
hru. Zbytek utkání se dohrál bez šan-
ce na vyrovnání. Domácí náskok
ještě potvrdili.             Jiří KÁRNÍK

Zbývající mistráky odehrány
ŘEVNICE PŘIVEZLY TŘI BODY, LETY VYŠLY NAPRÁZDNO


