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Třebaňský obraz
putuje do Vídně!
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Ministr Tlustý přijel do Řevnic
a slíbil městu jedenáct milionů!

Řevnice – Více než jedenáct milionů korun přislíbil
městu Řevnice ministr financí Vlastimil Tlustý.
Tlustý přijel na návštěvu Řevnic v den, kdy šéfka
Evropských demokratů a europoslankyně Jana
Hybášková obvinila členy ODS, mimo jiné i Tlustého,
že po ní měli chtít třímilionový úplatek. Proto se v
Řevnicích objevilo i několik televizních štábů.
„Pan ministr a senátor Jiří Oberfalzer se zúčastnili jednání rady,“ řekl starosta města Miroslav Cvanciger.
Dodal, že Tlustý městu slíbil dotaci ve výši 11, 7 milionů korun. „Samozřejmě nás to potěšilo. Peníze by měly
být použity na rekonstrukci Palackého náměstí,
Berounské a Opletalovy ulice,“ uvedl Cvanciger. (pš)

Svá díla bude od konce října v
prestižní vídeňské galerii vystavovat hlásnotřebaňská malířka Marie Kovaříková. Rakušané budou moci obdivovat
i obraz, který vznikl na masopustu v Zadní Třebani.
(Viz strana 4) Foto NN J. KOZÁK

Navrátilová doma
ukázala, jak »maluje«

Svoji »superstar«
vyberou i Mníšečtí
Mníšek pod Brdy – Mníšeckou obdobu televizní soutěže Česko hledá
SuperStar bude porota hledat mezi
mladými muzikanty 11. listopadu v
Mníšku pod Brdy. Adepti se mohou
hlásit do konce října.
V mníšeckém kulturním středisku V
Lipkách se už pojedenácté uskuteční
pěvecká soutěž Brdský kos. O prvenstí budou bojovat děti ve třech věkových kategoriích - do 9, 13 a 18 let.
Nejlepšího zpěváka vybere odborná
porota. Odvážní zpěváčci se mohou
přihlásit do konce října poštou na
adresu MěKS nebo prostřednictvím
e-mailu na adrese brdsky.kos@centrum.cz.
(pš)

Svůj hlas přišel v komunálních volbách odevzdat také porotce televizní SuperStar, Řevničan Ondřej Hejma. (Viz strana 3)
Foto NN M. FRÝDL

Lidé rozhodli, kdo bude »vládnout«
V ŘEVNICÍCH BYLA VYSOKÁ VOLEBNÍ ÚČAST, VYHRÁLA ODS, POHORŠILI SI LIDOVCI
Poberouní, Řevnice, Lety, Dobřichovice – Hotovo! Uplynulý pátek
a sobotu lidé rozhodli o tom, kdo
následující čtyři roky bude hájit
jejich zájmy v městských či obecních zastupitelstvech.
Pět nových členů bude mít nyní zasNEJSTARŠÍ. Alžběta Knapová z
Řevnic oslaví v listopadu 92. narozeniny. Protože za svůj život nechyběla u jediných voleb, vydala se
odevzdat hlas i nyní. „Je to nejstarší volička v Řevnicích,“ řekla
členka okrskové komise Marie Váňová. Do Zámečku přišla Knapová
s notnou dávkou elegance. „Nevím,
zda je lepší fotit mě zepředu nebo
zezadu,“ vtipkovala důchodkyně.
Vůbec nejstarším voličem našeho
kraje se však zřejmě mohou pyšnit
Černošice. Za 103letým panem
Hájkem volební komise zajela do
Domu s pečovatelskou službou.
(pš, lup) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

tupitelstvo Řevnic. Zasednou v něm
lidé, kteří kandidovali za ODS,
KDU-ČSL, sdružení Naše Řevnice a
Řevnice pro budoucnost. Poprvé od
roku 1989 chybí komunista.
Letošní volební účast v Řevnicích
byla vyšší než při komunálních vol-

bách v roce 2002. Zatímco tehdy volilo 59,88 % obyvatel, nyní to bylo
61, 46 %. To je jedna z nejvyšších
účastí v našem kraji.
Sedm křesel, o dvě více než v roce
2002, získali kandidáti ODS. Zastupiteli se tak kromě dosavadního starosty Miroslava Cvancigera, jenž
dostal ve městě nejvíce hlasů – 771,
znovu stali i Vladimír Křivánek a Jiří
Buchal (minule kandidoval za KDUČSL), nově Martin Sudek, Helena
Rytířová, Jiří Trnka a Petr Bergr.
Žádné nové tváře nebude mít v zastupitelstvu KDU-ČSL, jež si oproti
minulým volbám o dva hlasy pohoršila. Uspěli první dva kandidáti Jan
Kadlec i Libor Kvasnička a čtyřka
Zdeněk Valeš, který preferenčními
hlasy předstihl Petra Knýbla.
V zastupitelstvu zůstávají rovněž
stejní členové ze sdružení Naše Řevnice. Václav Zdráhal- ač kandidoval
z prvního místa - získal méně hlasů
než jeho kolegové Pavel Dudák a
Ivana Veselá. (Pokračování na straně 2)
Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice – Martina Navrátilová
jako umělkyně? Proč ne. Přesně
takhle se světoznámá tenistka
představila před pár dny na kurtech v Řevnicích.
Jak tvoří obrazy slavná tenistka,
předváděla rodačka z Řevnic Martina Navrátilová na tamních kurtech
předminulý týden. Vystoupila zde v
rámci projektu Art Grand Slam, který je organizován od roku 2000
hlavně na kurtech grandslamových
turnajů v New Yorku, Melbourne,
Paříži a Londýně. Nyní se tvůrci
představí na výstavě v pražském
Kongresovém centru. Jedná se o asi
sto obrazů, které vznikly netradiční
metodou. Na různých materiálech
od antuky, přes umělý trávník až po
plátno a papír jsou viditelné otisky
míčků, které namočené v barvě
proti nim odpalovala právě Navrátilová.
(pš)

Starosta Karlštejna
byl pasován na rytíře
Karlštejn – Pasován na rytíře byl
starosta Karlštejna Miroslav Ureš.
Slavnostní akt se odehrál během
návštěvy Karlštejnských ve spřátelené německé obci Mylau.
Do Německa se vypravila takřka
dvacetičlenná delegace Středočechů.
Na hosty od Berounky v Mylau čekala návštěva školy, školky i hasičské
zbrojnice. Nejvíce se ovšem všichni
těšili na prohlídku města z balónu.
„Dvakrát jsme měli smůlu, foukal
silný vítr. Vyšlo to až napotřetí. Ještě
teď se mi třesou nohy,“ smál se
Ureš, který by podobnou atrakci uvítal i na Karlštejně. „Bohužel je to
drahé,“ dodal.
Starosta v Mylau podepsal novou
partnerskou smlouvu se svým německým kolegou. Navíc byl pasován
na rytíře z Mylau. „Klekl jsem si a
Karel IV. mi na obě ramena poklepal
mečem,“ řekl Ureš.
(pš)
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Lidé rozhodli, kdo bude »vládnout«
V LETECH JE VŠE PŘI STARÉM, V KARLŠTEJNĚ VYHRÁL PETR PEKÁREK, V DOBŘICHOVICÍCH ODS

Sdružení nezávislých kandidátů
Řevnice pro budoucnost bude na
radnici zastupovat staronový zastupitel Josef Beneš, nově pak Vratislav

285 hlasů. O 11 hlasů méně dostal
dosavadní starosta Miroslav Ureš.
Do zastupitelstva se neprobojoval jediný kandidát - Oldřich Vilhelm. V
Karlštejně volilo 55,54 % obyvatel.
Ještě méně lidí překvapivě hlasovalo
v Dobřichovicích, jen 53, 73 %. Nejpočetněji budou na radnici zastoupeni kandidáti ODS a nezávislí – získali devět křesel. O čtyři méně má
Sdružení KDU-ČSL a NK, jednoho
zastupitele bude mít ČSSD. Nejvíce
hlasů dali Dobřichovičtí dosavadnímu starostovi Michaelu Pánkovi –
799, druhý byl jeho předchůdce Václav Kratochvíl. Pavla ŠVÉDOVÁ

Zajímavosti od uren

* Nejvyšší volební účast v našem
kraji hlásí Karlík 71, 68 %. Naopak
nejméně lidí přišlo k urnám tradičně v Litni 45,32 %.
(pš)
* Nejmladším zastupitelem je
šestadvacetiletý Jiří Buchal ze Řevnic, naopak nejstarší usedne do zastupitelstva Karlíka, sedmasedmdesátiletý Antonín Sobotka.
(pš)
* Příjemný zážitek z voleb připravila svinařským voličům kronikářka Jana Kozáková. Ta jako členka
volební komise nejen dohlížela nad
správností voleb, ale přinesla také
kroniku Svinař. V ní jsou zdokumentovány akce konané v obci od
roku 1948. „Lidé se tu zastavovali a
prohlíželi si kroniku, myslím, že to
bylo hezké zpestření,“ řekla NN
zapisovatelka Lada Hrubá.
(lup)
* Hned dvakrát přijeli policisté z
Karlštejna kontrolovat, zda je v
hlásnotřebaňské volební místnosti
vše v pořádku. Bylo, během voleb
nedošlo k žádnému incidentu. (šm)
* Ve většině komisí se nesetkali s
neplatnými hlasovacími lístky. Kolik vydali obálek, tolik bylo i odevzdáno. Pouze v Litni nesouhlasil
počet vydaných a odevzdaných
obálek. Jedna byla neplatná. (pš)

Černošice: První ODS
Hned tři starostové se ucházeli o hlasy voličů v Řevnicích. Dva bývalí Petr
Kubásek a Jan Kadlec (zleva) i dosavadní Miroslav Cvanciger. Ten se ovšem
odmítl se svými předchůdci u urny vyfotografovat.
Foto NN M. FRÝDL
Hrubý. Umělecký kovář může být i to, že poprvé jsme měli i protikanpovažován za nejúspěšnějšího kandi- didátku paní Černou,“ uvedl Hudedáta – předstihl čtyři své kolegy, me- ček. Černá se ale do zastupitelstva
zi nimi i zástupce místní školy, ředi- nedostala, uspěli všichni na společné
tele Zdeňka Košťála a učitelku Jiřinu kandidátce KDU-ČSL, ODS a NK.
Dopitovou.
O tom, zda do křesla starosty znovu
V Letech byly oficiální výsledky usedne Jiří Hudeček, rozhodne nově
hlasování známé v sobotu už krátce zvolené zastupitelstvo, které je s jepo 16. hodině. Dosavadní starosta Ji- dinou výjimkou stejné jako v minuří Hudeček získal nejvíce hlasů –358 lém volebním období. „Jaroslava
hlasů z celkového počtu 452 odevz- Bolarta nahradil Jirka Kárník,“ podaných. Volit přišlo 57 % Letováků. tvrdil Hudeček.
„Jsem moc rád, že u nás byla vyšší V Karlštejně se nejlépe vedlo kandivolební účast. Možná tomu prospělo dátovi Petru Pekárkovi, který získal

Černošice - Vítězství ODS a dva
nové subjekty v městském zastupitelstvu charakterizují letošní komunální volby v Černošicích.
Hlasy občanů rozhodly o tom, že do
vedení města se nově dostalo hnutí
Věci veřejné s 16 % hlasů a Hnutí na
podporu dobrovolných hasičů se 7 %.
Ostatní strany nováčky nejsou. ODS
zvítězila s 31 % hlasů, což je 7 mandátů, Volba pro město získala 4 mandáty, následují KDU–ČSL a ČSSD s
2 mandáty a Nestraníci s jedním.
Věci veřejné mají mandáty 4 a Hnutí
na podporu hasičů jeden. Znamená
to také, že z jedenadvacetičlenného
zastupitestva obhájilo své mandáty
dvanáctlidí, zbytek jsou novicové.
Celkem v Černošicích přišlo k volbám téměř 60 % občanů.
(lup)

Zadnotřebaňské zastupitelstvo má tři nové tváře
V HLÁSNÉ TŘEBANI DOSTAL NEJVÍCE HLASŮ DOSAVADNÍ STAROSTA VNISLAV KONVALINKA

Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň - Změny se dají čekat
po volbách v Zadní Třebani. V Hlásné se toho nejspíš
příliš měnit nebude.
Vítězství v Zadní Třebani
patří dobrovolným hasičům
(DH), kteří získali něco málo přes 53 % hlasů, sdružení
Za Třebaň krásnější (ZTK)
necelých 47 procent.
V devítičlenném zastupitelstvu tak budou mít v dalších
čtyřech letech hasiči pět lidí,
sdružení Za Třebaň krásnější
čtyři. Nejvíc hlasů dostal
Miroslav Hejlek (208), o jeden méně Jiří Nikodým (oba
DH). Následují Hana Tučková, bývalý starosta Lubomír
Schneider, Jiří Nádvorník

(všichni ZTK), Tomáš Břížďala (DH), Jaroslav Matoušek (ZTK), Zuzana Kořínková a Jan Placák (oba DH).
Ten je s Tučkovou a Břížďalou na radnici nováčkem.
„K volbě starosty se sejdeme
nejspíš ještě tento týden, pokud budou všichni moci přijít. Kdo stane v čele obce,
vůbec neumím odhadnout,“
uvedl odstupující rychtář
Lubomír Schneider.
Volební účast byla v Třebani
vysoká - přišlo 66 procent
občanů, mezi nimi nejstarší
volička, šestaosmdesátiletá
Miroslava Frydrichová.
V Hlásné Třebani přišlo z
celkového počtu 482 zapsaných voličů k urně 262. Na

Volební komisi v Hlásné Třebani tvořilo šest dam.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Ve Svinařích se nic nezměnilo

V LITEŇSKÉM ZASTUPITELSTVU NEZŮSTAL KÁMEN NA KAMENI
Svinaře, Liteň - Staronové zastupitelstvo
budou mít v následujícím volebním období Svinaře. Zato v Litni je vše jinak.
Z devíti kandidátů vybrali svinařští voliči
sedm, kteří byli členy obecního zastupitelstva také v uplynulých čtyřech letech. Nejvíc
hlasů (139) získala Jana Saneistrová, o sedm
méně současný starosta Vladimír Roztočil.
Dalšími zastupiteli jsou Martin Hrubý, Martin Zíma, Jan Smolík, Josef Bartl a Gregor
Dušička.
Ve Svinařích přišlo k volbám 152 občanů,
což je něco přes 55 % z celkového počtu 275
voličů. Jako nejstarší volila Vlasta Smolíková, narozená v roce 1919.
Po komunálních volbách se téměř kompletně

změnilo vedení Litně. V devítičlenném zastupitelstvu je šest nových tváří, tři zvolení
včetně bývalého starosty Karla Klimenta už
na obecním úřadě působili. Stejně jako on se
do zastupitelstva dostali opět Petr Lebeda a
Martin Homola, nově pak Vítězslav Novotný, Miroslav Horák, Jiří Vodička, Kateřina
Nožinová a Ladislav Tůma, všichni z kandidátky nezávislých pod hlavičkou ČSSD. Za
Nezávislé kandidáty uspěl jediný uchazeč
Josef Hrách. Nové zastupitelstvo se sejde 2.
11. na ustavující schůzi a bude volit starostu.
Voleb se zúčastnilo necelých 50 % občanů. S
urnou jela komise také k nejstaršímu voliči
Josefu Poláčkovi st., jenž letos oslavil 93.
narozeniny.
Lucie PALIČKOVÁ

jediné kandidátce byl nejčastěji zaškrtávaným kandidátem dosavadní starosta obce Vnislav Konvalinka. Důvěru dostal od 216 voličů.
Druhé místo patří Pavlu Kotíkovi, třetí Haně Neslerové.
Oba pánové na rozdíl od
jediné ženy na kandidátce už
v zastupitelstvu pracovali.
Na rychtu se kromě nich dostali Miloš Palek, Jiří Krejčí,
Jiří Szebinovský a Richard
Málek. Zvolení ze svého středu vyberou starostu.
„V obci volilo 54 % zapsaných voličů, z toho 8 poprvé,“ řekla zapisovatelka volební komise Ilona Gartová.
Lucie PALIČKOVÁ
Michaela ŠMERGLOVÁ

V Mníšku vyhráli spojení demokraté

Mníšek pod Brdy – Jasným vítězem voleb v Mníšku pod
Brdy se stalo sdružení ODS-SNK Evropští demokraté, v
poli poražených skončili Za lepší Mníšek, Koalice a
nezávislí městečka pod Skalkou, KSČM i Nestraníci.
O novém směřování radnice města rozhodlo 54% voličů,
kteří volili takto: ODS-SNK Evropští demokraté 38,7%
Za lepší Mníšek
24,7%
Koalice a nezávislí městečka pod Skalkou
19,3%
KSČM
10,6%
Nestraníci
6,7%
„Pro mě začala tvrdá předvolební kampaň před rokem, kdy
na mě současná radnice podala trestní oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele při stavbě Zvláštní školy v
roce 2001. Kriminalisté uzavřeli případ s tím, že jsem městu ušetřil 300 000! Toho nepříjemného bylo víc, naopak příjemné bylo, že mě lidé zastavovali a přáli hodně štěstí,“ řekl
Stanislav Jirota, druhý na kandidátce vítězné strany a starosta Mníšku do roku 2002.
Jana DIGRINOVÁ

Strana 3, VÍCE

Naše noviny 21/06

O SuperStar rozhodne vlna sympatií!
ROZHOVOR NN S POROTCEM POPULÁRNÍ TELEVIZNÍ SOUTĚŽE, ŘEVNIČANEM ONDŘEJEM HEJMOU
Řevnice - Soutěž zpěváků Česko
hledá SuperStar již potřetí láká
diváky k televizním obrazovkám.
Jedním z porotců je muzikant
Ondřej HEJMA z Řevnic. I přes
velké zaneprázdnění si našel čas a
poskytl rozhovor o SuperStar Našim novinám.
Zasedl jste už do poroty v 1. řadě
SuperStar. Můžete srovnat, co se za
tu dobu změnilo? Jsou letos lepší
zpěváci, nebo na stejné úrovni jako
předtím?
Srovnání s první řadou asi není úplně možné, tehdy byla jiná situace,
soutěž byla úplně nová. Ta mánie se
nedá opakovat. Pěvecká úroveň je
dlouhodobě podobná, ne-li přímo
stejná, což je ostatně logické. Ale to,
co dělá SuperStar zajímavou, je šance, že se objeví někdo, kdo v průběhu soutěže vyroste ve skutečnou
osobnost, a pak to zúročí v profesionální kariéře. Z minulosti určitě
Aneta a Sámer, možná Petr Bende.
Přežije jen hrstka těch nejlepších.
Myslíte, že jsou letos lepší holky,
nebo kluci?
Od počátku se mi zdálo, že i když
bylo holek mnohem víc, mezi postupujícími byla skupina kluků celkově
vyrovnanější a přitom na vyšší úrovni, bylo tam víc solidních zpěváků.
Ale na druhou stranu holky mají mezi sebou osobnosti, které ještě mohou překvapit.
A vás zatím něco překvapilo? Mně
se zdá letošní systém zajímavější pro
diváky.
Zásadní překvapení se nekonalo, ale
souhlasím, že tahle řada je divácky
atraktivnější. Díly z castingů se točily v červnu, celé léto se na nich pracovalo ve střižně a je to vidět. Soutěž
má rychlejší tempo, nejsou tam hluchá místa. Zúžení poroty na tři je také dobrý nápad a Leoš tomu také dává úplně nový rozměr.
Leoš Mareš je tedy muž na pravém
místě. To, jak na vás porotu vyplázl
jazyk, pobavilo hodně diváků. Vám
se jeho moderování asi líbí?
Známe se mnoho let a tohle přesně
jsem od něj čekal. Hraje nejen pro

Ondřej Hejma na seznamovacím večírku SuperStar.
televizní diváky, ale i pro lidi ve studiu. Je důležité, aby vznikla ta správná atmosféra, ve které se všem líp
zpívá. Doufám, že to takhle ukočíruje až do finále.
Většina písní je zpívaná anglicky.
Záleží hodně na tom, jakou si soutěžící vyberou skladbu?
Strašně moc. Je chyba zpívat něco,
co se člověku »'jenom« líbí, musí to
být také písnička, kde prodá své
přednosti a to nemusí být vždycky
totéž. Ale v každém případě musí tu
písničku mít rád, jinak to nejde. Pokud jde o češtinu, je to nesrovnatelně těžší, ale když se to povede, tak
platí dvojnásob.
Diváci už vyřadili polovinu z dvaceti semifinalistů. Co jste říkal hlasování diváků, byli spravedliví?
O spravedlnosti nemůže být řeč, to je
prostě hlas lidu, hlas boží. Často bý-

vám překvapen, někdy i nemile, ale
takový je život.
Konkrétně mě napadá třeba Slovenka Zuzana Vlčeková. Je to tím, že je
Slovenka a neměla takovou podporu diváků?
Zrovna její vyřazení mě nepřekvapilo a nemyslím si, že to nějak souviselo se Slovenskem nebo s kvalitou
zpěvu. Zuzana stejně jako Martina
Balogová je starší, je z ní cítit profesionalita, a to u lidí tolik nezabírá.
Oni radši podpoří někoho, kdo teprve začíná, ale je v něm příslib něčeho nového, neočekávaného. I když
se to málokdy splní.
Co říkáte finálové desítce? Očekával jste takové složení?
Podle toho, jak to v posledních týdnech krystalizovalo, jsem to čekal.
Vy jste pro mě nejvtipnější z porotců. Dá se na to nějak předem při-

Foto Petr PILAŘ
pravit, nebo vás tyto promluvy napadají až během přímého přenosu?
Připravit se to nedá, na to není čas a
ani to není dobře, protože nejlepší je,
když se člověk poddá atmosféře okamžiku a řekne, co mu slina na jazyk
přinese. Ale taky už všechny semifinalisty trochu známe, takže víme, co
očekávat. Stejně tak je užitečné znát
originály písniček kvůli srovnání.
Nakonec poslední otázky. Máte nějakého favorita? Už vypadl(a)? Bude superstar holka nebo kluk?
Favoritů mám několik a ještě nevypadli, ale málokdy jsem se v minulosti osvědčil jako prognostik. Kluci
jsou v soutěži vždycky favoriti, protože hlasují hlavně holky, ale ve finále to nic neznamená. Rozhodne momentální nálada, vlna sympatií, která
se mění každým okamžikem.
Lucie PALIČKOVÁ

Cena bude předána na Martinském posvícení
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ PONESE OD LETOŠKA NOVÝ NÁZEV: CENA NAŠICH NOVIN - CENA ARNOŠTA TUČKA
Poberouní - Cena Našich novin
2006 zná finalisty. Deset jmen z
dvaadvaceti navržených společně
vybrala redakční rada NN a Akademie laureátů. Vítěz bude vyhlášen a oceněn 11. listopadu na Martinském posvícení v Letech.
Cena Našich novin určená těm, kteří
nezištně pracují pro zvelebení a propagaci dolního Poberouní či Podbrdska, bude udělena již poosmé. Letos
poprvé ponese i druhý název: Cena
Arnošta Tučka. Redakční rada NN
tím chce uctít památku jednoho ze
svých zakládajících členů, od jehož
smrti letos uplynulo deset let (viz strana 8). I vy můžete přispět hlasem k
vítězství některého z navržených.
Pište nebo mailujte na adresu redakce NN (Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň,
nase.noviny@zadnitreban.cz). Vylosovaný autor jednoho z
dopisů získá hodnotný dar.
Finalisté, z nichž vzejde vítěz
1) Jana ČERVENÁ z Řevnic - navržena za obětavou pomoc při orga-

Cenu NN mají letos šanci získat také
muzikanti Třehusku Miloš Chroust
(s basou) a Jan Martínek (druhý zleva).
Foto ARCHIV

nizování kulturních a společenských
akcí, za podíl na veřejném životě, za
přínos ochotnickému divadlu
2) Ilona GARTOVÁ z Hlásné Třebaně - za práci pro »svoji« obec i
Sokol, za organizování kulturního
života, za snahu o sblížení obcí
3) Petr HOLÝ z Řevnic - za dlouholeté vedení oddílů národní házené,
za snahu zachránit tento unikátní
sport pro budoucí generace
4) Miloš CHROUST z Řevnic - za
pomoc při pořádání kulturních akcí v
regionu
5) Karel KRÁL z Dobřichovic - za
dlouholetou obětavou práci pro Lesní divadlo v Řevnicích
6) Jan MARTÍNEK ze Zadní Třebaně - za organizaci koncertů i dalších kulturních akcí
7) Božena MUSILOVÁ z Dobřichovic - za mnohaleté osvícené vedení zadnotřebaňské málotřídky
8) Vladimír ROZTOČIL ze Svinař
- za snahu o povznesení obce i Podbrdska, za spolupráci s NN

9) Petr ŘÍHA z Dobřichovic - za
dlouholetou práci pro Lesní divadlo
10) Ivana ZROSTLÍKOVÁ z Řevnic - za práci s dětmi v souboru Klíček, za péči o kroje. Josef KOZÁK

Namalujte Martina!
Lety - Letošní Cena NN - Cena
Arnošta Tučka bude předána na
Martinském posvícení v Letech 11.
listopadu. Redakce NN při té příležitosti vyhlašuje soutěž o nejhezčí
obrázek Martina na koni. Klání je
rozděleno do tří kategorií: děti do
8 let, děti do 15 let a dospělí.
Obrázek označený na rubové straně jménem, kontaktem a věkem
můžete předat redakci NN
(Třebaňská 96, Zadní Třebaň) do
10. 11. či v sobotu 11.11. do 15.00
na Obecní úřad v Letech. Pro vítěze všech kategorií, které určí porota, jsou připraveny hodnotné i
sladké ceny. (JoK)
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Třebaňanka vystaví obrazy ve Vídni
MEZI PREZENTOVANÝMI DÍLY NEBUDE CHYBĚT ANI OBRAZ POŘÍZENÝ NA ZADNOTŘEBAŇSKÉM MASOPUSTU
Hlásná Třebaň, Vídeň - Výstavu
obrazů ve vídeňské galerii Atelier
A chystá hlásnotřebaňská malířka
a autorka obrazu Zadnotřebaňský
masopust Marie Kovaříková.
Ateliér A na Kirchberggasse 17 (poblíž Volkstheatre) patří českým majitelům, kteří zde pořádají výstavy a
kulturní akce zaměřené na výtvarní-

ky z celého světa. „Do galerie tradičně chodí hodně místních Čechů a je
zván i český konzul,“ říká malířka
Marie Kovaříková. „Majitelka galerie mě objevila na mé vernisáži v
pražské Futuře v únoru 2004 a nabídla mi možnost vystavovat ve Víd-

ni. Přikývla jsem, ale pak jsem musela výstavu dvakrát odložit. Teď už
se konečně bude konat.“
Vídeňská výstava obrazů Marie Kovaříkové se jmenuje U nás. Do výstavních prostor se vejde kolem šedesáti malých pláten a malovaný ná-

Do Černošic přijede
kapela od protinožců

Černošice – Listopadový program
v černošickém Club Kině odstartují koncerty originálních kapel.
Hned první listopadový pátek se v
Clubu představí kapely Ty vole a
Smadný kmet, které zahrají od
20.30 hodin.
Následující pátek 10. 11. bude sál
patřit milovníkům australské skupiny Killean. Spolu s ní vystoupí jako
předkapela místní Legal Bengal, a
to od 20.30.
Další ze série koncertů se uskuteční
v sobotu 11. 11. od 20.30. Tentokrát
zahrají mladé kapely od Berounky
Wotan a Black Den.
V polovině měsíce, 14. 11., oslaví
Club Kino své čtvrté narozeniny
velkou párty, která za účasti kapel
Toffees a Bugles Beatles začne ve
20.30.
(pš)

Kina v okolí

Tipy NN

Marie Kovaříková s obrazem, který vznikl na masopustu v Zadní Třebani a
který bude nyní vystaven ve Vídni.
Foto NN J. KOZÁK

KINO LITEŇ

Výstava, jež velebí stromy

KINO MÍR BEROUN

Mníšek pod Brdy - Výstava Potkáš-li starý strom, smekni byla 8.
října zahájena v sále kláštera na
Skalce. Název je citací výtvarníka
Jaroslava Turka, jenž stromům
věnoval část umělecké tvorby. Jako jediný z vystavujících již nežije.
Básně Jaroslava Seiferta recitoval
Martin Patřičný, jeden z mnoha příběhů o památných stromech vyprávěla Marie Hrušková, vyznání Jaroslava Krčka stromům přečetla Barbora Sládková. Ta byla také iniciátorkou krátké hudební improvizace
na dřevěné nástroje, do níž se zapojili dětští i dospělí účastníci vernisáže. Návštěvníci mohli zhlédnout
dokument Petra Francána Stromy
podél cest.
V klášteře mohou návštěvníci vidět
kromě reprodukcí Turkových kreseb
památných stromů jemné kresby
tužkou Drahomíra Majera, oleje

28. 10. 18.00 KOUZELNÁ CHŮVA
NANNY McPHEE
4. 11. 18.00 DIVOČINA
23. 10. 17.30 SUPER NÁHRADNÍK
23. 10. – 24. 10. 20.00 (Út 17.30) LET
Č.93
24. 10. 20.00 KRAJINA PŘÍLIVU
25. 10. – 27. 10. 15.30 (St 18.30) MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
26. 10. – 30. 10. 17.30 (So-Po 20.00)
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
26. 10. – 29. 10. 20.00 (So-Ne 17.30)
STRÁŽCE
30. 10. – 1. 11. 17.30 (St 18.30) KLIK –
ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
31. 10. 20.00 THX 1138
2. 11. – 5. 11. 18.30 (So-Ne 20.00)
WORLD TRADE CENTER
4. 11. – 6. 11. 17.30 (Po 17.30 a 20.00)
GRANDHOTEL
6. 11. 13.45 BAMBI 2

KINO MNÍŠEK POD BRDY
28. 10. 19.00 LIBERTIN
4. 11. 19.00 ÚČASTNÍCI

CLUB KINO ČERNOŠICE
5. 11. 16.00 GARFIELD
7. 11. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU

VSTUPNÉ BUDE VĚNOVÁNO NA OŠETŘENÍ PAMÁTNÉ ALEJE
mníšeckého rodáka Zdeňka Pátka,
oleje a akvarely pražské výtvarnice
Barbory Sládkové i fotografie Marie
Holečkové. Pozornost přitahují dřevěné obrazy a sochy Martina Patřičného. Součástí expozice je putovní
výstava Stromy a mystika Marie
Hruškové.
Expozice je otevřena o víkendech a
svátcích od 10 do 17.00, v úterý až
pátek po dohodě se správcem areálu
(tel. 732 931 219) do konce října, při
příznivém počasí bude prodloužena
do poloviny listopadu.
Dobrovolné vstupné z výstavy (i z
besedy Paměť stromů, která jí předcházela) bude počátkem sbírky na
odborné ošetření mníšecké aleje V
Lipkách. O stavu tohoto památného
stromořadí, jež se v roce 2004 dostalo do finále celostátní ankety Strom
roku ČR, informují tři panely v úvodu expozice. Jarmila BALKOVÁ

Lukeš přednášel o architektuře Hradu
MATERIÁL SE ZA ÉRY T. G. MASARYKA NA HRADČANY VOZIL Z CELÉ REPUBLIKY
Mníšek pod Brdy – Již druhá
přednáška architekta Zdeňka Lukeše ze správy Pražského hradu se
konala v půli října na zámku v
Mníšku pod Brdy. Návštěvníci se
dozvěděli mnoho zajímavého o
historii Pražského hradu z pohledu architektury 20. století.
Lukeš poutavě vyprávěl o tom, jak
se měnilo původně feudální sídlo na
sídlo demokratického presidenta T.
G. Masaryka v době vzniku Československého státu. Hovořil o éře architekta Plečnika, o úpravách zahrad
a o jeho vztahu s Masarykovou dce-

bytek. Mezi vystavenými díly nebude chybět cyklus Čtvero ročních
období a obrazy jednotlivých měsíců
připravovaného kalendáře. Své čestné místo zde bude mít obraz, který
malířka před několika roky pořídila
na masopustu v Zadní Třebani.
Vernisáž výstavy se koná 31. 10. v
19.00 a výstava pak trvá od 2.11. do
24. 11. vždy od úterý do pátku 14 18 hodin. Pokud by si někdo chtěl
domluvit návštěvu mimo uvedený
čas, může tak učinit na telefonu
(+431) 522 5189.
Josef KOZÁK

rou Alicí, která stavby řídila. Jeho
práce byla nadčasová a zajímavostí
bylo, že při stavbě používal pouze
domácí stavební materiál – například
žulu z Mrákotína u Telče. V tom se
plně shodoval s presidentem Masarykem, který chtěl, aby materiál na
stavbu pocházel ze všech koutů Československé republiky, aby na Pražském hradě byla zastoupena každá
oblast. A tak je zde materiál z Beskyd, Krkonoš, Domažlicka i odjinud. Symbolika hrála v Plečnikově
architektuře významnou úlohu. Dosud si málokdo uvědomuje, že jeho

zahradní stavby byly postaveny tak,
aby spojovaly dominanty města Prahy s dominantami Hradu. Například
Pyramida v zahradách opticky propojuje Hrad s věží kostela sv. Mikuláše na Malé Straně. Respektoval zeleň, hlavně stromy v zahradách.
Když stavěl zeď a v cestě jí stál starý
tis, tak jej »obstavěl« s tím, že až
dožije věkem, zeď se vyrovná.
Plečnik měl ve své době mnoho odpůrců, především architektů. Když
Masaryk, jenž nad ním držel ochrannou ruku, zemřel, Plečnik z Hradu
odešel.
Jana DIGRINOVÁ

* Rockové kapely Vosí hnízdo, Nikde nikdo i Check Point hrají 28. 10.
od 20.30 v Club Kině Černošice. (pš)
* Koncert anglického smíšeného pěveckého sboru se uskuteční v kostele
sv. Václava v Mníšku pod Brdy
29.10. od 18.00.
(pš)
* Expozici výtvarných prací dětí z
dobřichovického sdružení Náruč nabízí Galerie Královny Elišky v
Karlštejně. Pro ty, kteří se chtějí alespoň prostřednictvím fotografií seznámit s dětmi ze stacionáře, připravila majitelka galerie Blanka Hovorková ve spolupráci s lidmi z Náruče
výstavu obrázků. V galerii jsou také
k mání informační tiskoviny o stavbě Modrého domečku na náměstí v
Řevnicích. Helena PELIKÁNOVÁ
* Výstava obrazů a koláží malířky
Kateřiny Černé je v řevnické Galerii
No 1 k vidění do 12. 11. Otevřeno je
úterý - neděle od 11 do 18.00. (pš)

Dobřichovičtí mohou
vyrazit do tropů
Dobřichovice – Do tropů se v
nevlídném listopadovém počasí
můžete podívat v dobřichovickém
zámku.
Od 18 hodin zde 3. listopadu začíná vernisáž fotografií Ondřeje
Prosického z Letů. Expozice obrázků ze světa zvířat bude k vidění
denně do 30. listopadu.
V nedalekém Fürstově sále se zase
budete moci o dva dny později
vydat do Grónska. Cestopisná beseda se tam koná 5. 11. od 17.00.
„Alena a Jaroslav Klempířovi
budou povídat o tom, jak se žije v
Grónsku, jaký je kulturní život tamních obyvatel,“ zve k návštěvě
organizátorka akce Andrea Hrubá.
Na své si v listopadu přijdou i
milovníci vážné hudby. V pátek10.
11. se od 19.00 uskuteční ve
Fürstově sále koncert dvou skupin:
Oskar Petr - Fabrika Akustika a
P.R.S.T. (pš)

Barevné sochy přímo
vybízejí k prozkoumání
Řevnice - Pestrobarevné sochy Kryštofa Trubáčka přibyly pro potěšení
kolemjdoucích, především dětí, před
řevnickou Galerii No1 a částečně i
před sousední cukrárnu ANNA.
Sochy pocházejí z vytopené školky v
Letech a za jejich zkrášlení »může«
řevnická sochařka Ivana Junková.
Kromě potěšení oka slouží dětem jako veselé prolézačky a namalovaná
zvířátka přímo vybízejí k prozkoumání.
Helena PELIKÁNOVÁ
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Informační část mikroregionu Horymír
číslo 21 (68)
Nenechavec přeřízl mříže,
rozbil okno a klidně kradl

Osov - V noci z 9. na 10. října se do
místní restaurace „U hřiště“ vloupal
neznámý pachatel.
V levé boční části restaurace poberta
odpáčil mříž, rozbil dvojitou skleněnou
výplň a poškodil žaluzie. Nájemci
restaurace byl odcizen projektor a DVD
přehrávač. Zmizely i cukrovinky a byly
prohledány zásuvky za barem. Poškozen byl
i herní automat kopané. Celková škoda na
poškozených mřížích, rozbitém okně,
zničených žaluziích a ukradené elektronice
a potravinách dosáhla 25 000 korun. (rk)

Posvícenská tancovačka
Fotbalový klub TJ Vižina pořádá
POSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
v neděli 29. října 2005 od 19.00 hodin
v restauraci „Europajzl u Pajmy“ .
K poslechu a tanci hraje hudební skupina
MELODIE

K volbám se dostavila většina
NA PODBRDSKU VOLILO ŠEDESÁT PROCENT OBČANŮ
Podbrdsko - Přes šestnáct stovek voličů
z 2 727 se dostavilo ke komunálním
volbám na Podbrdsku.
Největší volební účastí se mohou pochlubit
Vinařice, kde ze 72 zapsaných voličů přišlo
k urnám rovných 60, což jest 83,3%.
Osmdesát procent překročili i v Podbrdech,
115 ze 141 je 81,6%. Účast v celém Podbrdsku
přesahovala 50%, kromě Skuhrova, kde činila
pouhých 36,4%. Těsně nad hranicí 50% se
pohybovala účast ve Skřipli.
A jaké byly výsledky?
V Hostomicích zvítězili kandidáti Sdružení
nezávislých kandidátů Radouš před ODS a
KSČM. ODS si vítězství započítala
v Neumětelích (42% hlasů). Za ní skončili
SNK Evropští demokraté (28,6%) a KSČM a
ČSSD. Ve Velkém Chlumci soutěžili dvě
nezávislé kandidátky. Více hlasů získala »Za

obec krásnější« (60%) před »Zastupitelstvo
pro občany« (40%).
Stejně jako v celé republice tak ve většině
podbrdských obcí usilovali o přízeň voličů
nezávislí. I zde však byli rozdíly mezi
jednotlivými zvolenými zastupiteli.
V Osově byly výsledky vyrovnané, nejvíce
získala Eva Culková (15%). V Lážovicích se na
špici ocitl současný starosta Ladislav Choc a
Jiří Budil (76%). Starostu Karla Šťastného
upřednostnili voliči v Podbrdech společně
s Pavlem Ševčíkem. Oba získali téměř 12%
odevzdaných hlasů. Přes 20% odevzdaných
hlasů obdržel také starosta Vižiny Václav
Císař. Těsně pod touto hranicí skončil Pavel
Fiala (19,88%).
„Lidi chodili průběžně,“ řekla k průběhu
členka osovské komise Marie Vacurová.
“První hned po otevření místnosti a pak až do
osmé večer. Stejně tak tomu bylo v sobotu.
Poslední volič přiběhl asi deset minut před
zavřením.“
Hlasy měli v Osově spočtené už v půl třetí a
odváželi je do Hořovic.
Josef KOZÁK

DRAKIÁDA
aneb
VELKÁ LETECKÁ EXIBICE
DRAKŮ A DRAČIC

DRACI NAD ŠIBERNOU. Kolem třiceti
dětí se svými draky přišlo v sobotu
14. 10. odpoledne na kopec Šiberna.
Cenu za draka, který vylétl nejvýše,
dostal Martin Hanko. Druhá odměna
patřila Rostíku Mojžíšovi za doma
vyrobeného draka. (lk) Foto J. ROUTA

v sobotu 28. října 2006 od 14.30 hodin
na letecké ploše v Osovci nad čp 27
(louka směrem k lesu)
soutěž v kategoriích: dělaný drak, kupovaný drak,
letecká akrobacie
hodnotné odměny pro vítěze, buřty pro všechny

PRESIDENT U VOLEB. Volili také představitelé sportovních organizací. V sobotu
dopoledne přišel i president osovských
fotbalistů Jan Hošťálek. Foto NN J. KOZÁK

Dvakrát více kandidátů se
ucházelo o posty v obcích
Téměř dvojnásobek kandidátů se minulý
víkend ucházelo o místa v zastupitelstvech podbrdských obcí. Od
Svinař po Hostomice volili občané do 93
zastupitelských míst a na výběr měli
celkem ze 182 zájemců, kteří chtějí
pracovat v samosprávě.
Nejvíce kandidátů obsahovaly lístky
v Hostomicích, celkem 54 jmen do
devítičlenného zastupitelstva. Podobný
»přetlak« byl i v Neumětelích, na 9 míst
33 zájemců. Opačně na tom byli
v Nesvačilech, v Osově a ve Skuhrově.
Počet kandidátů byl shodný s počtem
zastupitelských míst.
Nejmladším kandidátem se stal Vít
Maršálek z Hostomic (21) před Michalem
Budilem (22) a Jiřím Budilem (23)
z Lážovic. Nejstaršími byli Zdeněk Trnka
(76) a Jiří Kácha (77) ze Skuhrova.
Věkový průměr celého Podbrdska se
pohybuje kolem 47 roků.
Z celkového množství bylo 40 žen, což
činí 22%. Nejvíce v Nesvačilech (43%),
nejméně ve Skuhrově a v Lážovicích
(0%).
Většina kandidátů (152) uváděla svoji
nestranickost.
Jako
příslušníci
politických stran kandidovalo 6 sociálních demokratů, 15 komunistů,
1 občanský demokrat a jeden evropský
demokrat (SNK ED).
( Jo K )

DRAKIÁDA

v sobotu 28. října 2006 od 14 hodin
na hřišti TJ Vižina
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Děti si vyjely do nedělní kouzelnické školy
N KTERÉ SE STALY KOUZELNICKÝMI POMOCNÍKY, JINÉ ZÍSKALY KOUZELNICKOU HŮLKU
Osov - Je to až k nevíře, ale je to
opravdu tak! Někteří osovští žáci se
učili i v neděli!
Nebylo to však ledajaké učení, ale přímo
čarodějné. Na třetí říjnovou neděli totiž
připravila osovská škola pro děti, ale i pro
rodiče a širokou veřejnost, zájezd do divadla
kouzel Pavla Kožíška. Na všechny tu čekala
spousta zábavy, legrace, ale i učení.
Kouzelník Pavel Kožíšek se svou asistentkou
M. Poulíčkovou děti zasvětil do tajů magie a
některá kouzla je i naučil. Někteří měli i to
štěstí a byli vybráni na pódium jako
kouzelničtí pomocníci.
Všem se takovéhle učení moc líbilo. Většina
dětí si domů odvezla kouzelnickou hůlku a
všichni fotografii i s podpisem obou
kouzelníků.
Soňa KOCMANOVÁ

Výsledek není pro žáky
prohrou, řekl trenér Kočí

Osov - Přátelské utkání žáků Osova a
Hořovic skončilo v úterý 17. října 1:5
pro hosty.
„Výsledek není však pro Osov prohrou.
Hořovičtí hrají IA třídu krajské soutěže a
osovští žáci jim byli vyrovnaným soupeřem.
„Všichni hráči domácího týmu si za svůj
výkon zaslouží pochvalu,“ dodává k utkání
trenér mužstva Petr Kočí. Jediný gól
domácího mužstva střelil v druhém
poločase David Staňo.
(rk)

Malí návštěvníci divadla si vyzkoušeli některá kouzla.

Žáci si za týden napravili reputaci

Osov – Zpočátku vyrovnané utkání žáků v
sobotu 14. října skončilo výsledkem 0:1 pro
hosty z Komárova, kteří pět minut před
koncem utkání vstřelili vítězný gól.
O týden později vyhráli žáci v Tlustici 4:1. O

Hubertova jízda je hon na lišku
»MASTER« HLÍDÁ P ESTUPKY JEZDCŮ A JINÉ »KULIŠÁRNY«
Skřipel - Tzv. Hubertovu jízdu
uspořádal v sobotu 14. října Sportklub
Luke Skřipel.
Sešlo se zde 25 jezdců a koní. Už po
několikáté se jízdy zúčastnil zahraniční
závodník. Trasa vedla okolím Skřiple,
Všeradic a přilehlých lesů.
Byla to pěkná podívaná, ale jako „nekoňák“
jsem neznala smysl jízdy, a tak jsem požádala
A. Blažkovou o zasvěcení do tradice.
Hubertova jízda je obdoba anglických honů -

INZERUJTE S NÁMI
ceny od 6 Kč/cm2, slevy za opakování
nase.noviny@zadnitreban.cz
Josef Kozák, tel. 724 429 104

Foto S. KOCMANOVÁ

hon na lišku. Při Hubertově jízdě lišku
představuje jezdec na koni s liščím ohonem
na rameni. Za liškou jede tzv. Master, který
jako jediný zná trať a vede pole jezdců. Jezdci
ho nesmí předjet a musí jeho jízdu i skoky
kopírovat. Master hlídá po celou dobu jezdce
a jejich přestupky (sesednutí, pády,
nepřekonání překážky, předjíždění a jiné
kulišárny). Na konci jízdy proběhne
závěrečné „halali“, což je vlastně dostih. Vítěz
tohoto dostihu se stane králem celého honu.
Na úplný závěr je vyhodnocení, kde Master
odsoudí provinilce za jízdu. Ti si musí svá
provinění něčím vykoupit ( obvykle to spraví
nějaká ta lahvinka). Pak už může začít
taneční zábava. Ta letošní byla u Kavků. (sk)

branky se zasloužili Denisa Ježdíková, Martin
Silbernagl, David Staňo a Martin Pekárek.
Další výsledky:
14.10. Osov - Svatá 1:0 (0:0)
Branka: Jakub Bábíček
14.10. Všeradice - Trubín 1:2 (1:1)
Branka: Lenk
14.10. Vižina - Svatá B 1:1 (0:1)
Branka: František Procházka
21.10. Lužce - Osov 3:1 (1:1)
Branka: Jakub Bábíček
22.10. N.Jáchymov - Všeradice 1:5 (0:5)
Branky: Augusta, Urban, Stecműler, Staněk,
Jakoubek Pavel
22.10. Liteň - Vižina 2:0 (1:0)
(JoK)

Kdy a kde hrají příště
28.10. (10.15) Vižina - Vysoký Újezd
28.10. (14.30) Osov - Tetín
28.10. (14.30) Všeradice - Lod nice B
29.10. (14.30) Všeradice B - Svatá B
4.11. (14.00) Mo inka - Vižina
4.11. (14.00) Svatá - Všeradice
5.11. (14.00) OZT B - Osov
5.11. (15.30) Liteň - Všeradice B
Žáci: 28.10. (12.30) Osov - Podluhy

»Co prožiješ, to se v tvé duši neztratí,« píše Jiří Špalek
Poděkování občanům »své«
obce zaslal starosta Jiří
Špalek ze Všeradic. (JoK)
Tak, jak už to v životě běží,
člověk prožije určité etapy ve
svém životě, které dělal rád.
Pracoval jsem v obci od roku
1968 jako poslanec, od roku 1972
až do roku 1989 jako předseda
stavební komise a od roku 1995
jako starosta obce. Jako rodák
obce Všeradice si myslím, že je to
jedna z nejkrásnějších obcí
v podbrdském kraji. Myslím, že
po roce 1989 se v obci udělalo
mnoho prospěšné práce pro její

zvelebení. Nejvíce si cením
plynofikace a pak zpracování
historického dokumentu videokazety k oslavě 740 let

založení obce (roku 1262).
Za spolupráci při zajišťování
prací v naší obci bych chtěl
poděkovat občanům, kteří se na
tom podíleli, a zastupitelstvu
obce, které mi pomáhalo při
zajišťování těchto akcí tak, aby
naše obec rostla do krásy.
Zastupitelstvo obce pracovalo dle
svých možností - myslím, že
dobře - a jedině chytrý, moudrý
a skromný občan se z těchto věcí
raduje a může je posoudit.
Nenaříká na všechno, jak je
poslední dobou zvykem, vždy je
třeba se rozhlédnout kolem sebe

a srovnat věci dříve a nyní.
Myslím, že v obci se věci neřeší
politicky, ale umem a
pracovitostí. Protože už nekandiduji, chtěl bych zastupitelstvu
popřát mnoho úspěchů v práci a
občanům mnoho spokojenosti a
zdraví.
Poděkování bych chtěl uzavřít
slovy: „Život měříme skutky a ne
časem, máme prožívat každé
hezké chvíle v životě a radovat se
z věcí kolem sebe. Nejkrásnější
na světě je život a co v životě
prožiješ a učiníš, se nikdy ve tvé
duši neztratí.“
Jiří ŠPALEK

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, R. Kočová.
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz
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Přibylo nepořádku, zima se blíží!
MATKA PŘÍRODA JE MOCNÁ ČARODĚJKA A KDYBY MĚLA RUCE, NEJSPÍŠ BY SE S LIDMI PRALA…
Poberouní - Procházka krajem jasně napovídá, že
zima už se opravdu blíží. Narazíte na koťata, která
zřejmě chataři nemohli vzít do měst, i na haldy
nepořádku. Místy napěchovaných do igelitových
pytlů, jinde volně rozprostřených v přírodě. Není
nouze o bytové zařízení jako jsou gauče, použité
matrace či podlahové krytiny.

řádku vypadá následovně: list papíru 2 až 5 měsíců, organické zbytky týden až 1,5 roku, vlněný textil 2 roky, nedopalek od cigarety 5 až 10 let, krabice od mléka 6 až 10 let, igelitová taška 20 až 30

chom si nasbírali houby a jiné plody. Pohostí-li
nás přítel, pěkně poděkujeme. Všichni víme, co do
přírody nepatří a jak jí pomoci. Pomůžeme tím i
sobě.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

DOŠLO NA ADRESU NN
Matka příroda je mocná čarodějka, říkalo se po
staletí. Škoda, že nemá ruce - asi by se prala a
kdyby měla ústa, křičela by o pomoc. Jenže nemá.
Bohužel. Pere se svým způsobem a letošní rok je
důkazem, že přitvrdila. Nachází se totiž ve druhé
třetině zápasu o holý život, mnohým z nás ještě
nedochází, že životní prostředí se bez nás obejde
hravě, opak je však nemožný. Ze zprávy od společnosti Děti Země jsem se dozvěděla, že přibližný odhad rozpadu nejfrekventovanějšího nepo-

Z našeho kraje
* Dobročinný bazar se koná 12. 11. od 14.00 ve
Společenském domě v Zadní Třebani. Připraven
bude i program pro děti.
(lup)
* Sběr železného šrotu pořádali 21. října v Řevnicích místní dobrovolní hasiči.
(pš)
* Poslední šanci na moštování ovoce měli lidé v
Řevnicích 21. 10. „Chtěli jsme vyjít vstříc zájemcům, proto jsme moštovali o jednu sobotu déle
než vloni,“ uvedla členka řevnického svazu zahrádkářů Marie Váňová. Podle ní se letos urodilo
více ovoce. „Loni jsme běžně zpracovali pár set
kilo jablek za sobotu, nejvíce 789 kilo. Letos to
bylo výrazně lepší,“ řekla Váňová s tím, že nejvíce jablek se zpracovalo 23. září - 1475 kilo. (pš)
* O vyproštění auta ze strouhy ve vrážském kopci byli požádáni řevničtí hasiči 15. 10. Při příjezdu na místo zjistili, že jde o nehodu z předchozí
noci a že Škoda Fabia leží v zahradě. Protože se
vozidlo nacházelo pod dráty elektrického vedení,
hasiči použili naviják z vybavení jeřábu.
(vš)
* Ford Focus, který jeho majitel zaparkoval 30.
9. poblíž restaurace Pod Dračí skalou v Karlštejně, vykradl přes noc neznámý zloděj. Rozbil
přední okno auta a odnesl patnáct CD, autolékárnu a výstražný trojúhelník. Škoda na autě pražského řidiče činí 11 000 korun.
(šm)
* Vloupání do second handu v Dobřichovicích
vyšetřují policisté. Zloděj vyšrouboval okno, vnikl dovnitř a z pokladny ukradl 1200 Kč. Dále rozbil nápojový automat a odcizil mince za 3500 Kč.
Poničením automatu způsobil škodu 4000 Kč, poškození okna bylo vyčísleno na 5000 korun. (vš)
* Bez zranění skončila nehoda dvou aut na silnici mezi Lety a osadou Rovina 10. 10. Po střetu
audi kladenského řidiče a octavie řízené mužem z
Prahy zůstal na silnici vyteklý olej, který zasypali sorbentem hasiči.
(vš)

Černých skládek je na Podbrdsku i v Poberouní nepočítaně.
let, plechovka 5 až 15 let, plastový kelímek 50 až
80 let, plastová láhev 1000 let, sklo asi 3000 let,
polystyrén nikdy (?), radioaktivní odpad 300 000
let. Doba rozpadu se liší podle druhu a místa, kde
k rozkladu dochází, ale to nic nemění na faktu, že
leckterý odpad ve svém působení dalece přesahuje časový prostor, v němž žijeme své životy.
Na pomoc není nikdy pozdě a dobrá věc může začít kdykoliv a kdekoliv. Navštěvujeme les, aby-

Švýcarce zloděj v galerii ukradl
baťůžek se zlatým řetízkem

Řevnice – Hnědý kožený baťůžek s obsahem za
75 tisíc korun nechala 8. října čtyři minuty bez
dozoru šedesátiletá občanka Švýcarska při
návštěvě řevnické Galerie No1.
Zloděj využil nepozornosti majitelky, když položila batoh na podlahu u vchodu do privátu a odešla za roh. I když byla od batohu ve vzdálenosti tří
kroků a v téže místnosti, zloděj nenápadně zavazadlo zdvihl a odešel na ulici. Žena měla uvnitř
mobilní telefon, digitální fotoaparáty, dva tisíce
korun a zlatý řetízek se secesním přívěskem, ve
kterém byly červené rubíny a uprostřed malý bílý
diamant. Hodnota řetízku s přívěskem byla 50 tisíc korun, samotný baťůžek stál 4 tisíce.
(vš)

Mladík koupil hondu a hned ji »zbořil«
OSMNÁCTILETÝ ŘEVNIČAN ZVLÁDL S AUTEM UJET STO PADESÁT METRŮ
Řevnice – Jen několik minut se radoval ze svého auta osmnáctiletý Tomáš Bartůněk ze Řevnic. Krátce poté, co si ho 10. října vyzvedl, s
ním havaroval v zatáčce u řevnického nádraží.

Cizinci nabourali hned tři auta

Černošice - Kuriózní dopravní nehoda zaměstnala 15. října v Černošicích záchrannou službu, hasiče i policii. Dva občané cizího státu
nabourali kromě svého ještě další dvě auta.
Ukrajinci, pravděpodobně pod vlivem alkoholu,
narazili před zlatnictvím v protisměru do stojícího dodávkového vozu, který byl nárazem odmrštěn na jiné stojící auto. Oba aktéři utrpěli tržné
rány v obličeji a na hlavě. „Ošetřili jsme je na
místě, převoz do nemocnice odmítli,“ sdělil šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček. Hasiči zasypali vyteklé ropné produkty a zabránili dalším
únikům.
(lup, vš)

Mladý muž měl řidičské oprávnění jen dva měsíce. Od kamaráda si zakoupil ojetý vůz honda, při
zkušební jízdě ujel asi 150 metrů a poté nezvládl
zatáčku pod starou poštou a narazil do stromu.
„Měl tržné rány v obličeji a zhmožděnou ruku,
takže jsme ho převezli do nemocnice na Karlově
náměstí v Praze,“ řekl šéf záchranné služby Bořek
Bulíček z Řevnic s tím, že Tomáš měl štěstí, že
byl připoutaný.
Mladý řidič popsal v deníku Blesk příčinu nehody následovně: „V zatáčce proti mně vyjel náklaďák. Seběhlo se to hrozně rychle. Lekl jsem se,
nevím, jestli jsem sešlápl brzdu nebo plyn a najednou přišla rána.“
Hasiči na autě provedli protipožární opatření a posypali uniklé provozní náplně sorbentem. Řidiče
ošetřila záchranná služba, odtah objednala policie.
Lucie PALIČKOVÁ
Pavla ŠVÉDOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Foto Lenka ŠMAUSOVÁ

Zadní Třebaň uklízelo pouze
šest maminek s dětmi
Zadní Třebaň - Pouze šest třebaňských maminek přišlo v sobotu 14. října uklízet svou obec.
Během dvouhodinové chůze po vsi ženy nasbíraly šest pytlů odpadků, zejména nejrůznějších papírů a plastových lahví.
V devět hodin ráno se u hasičské zbrojnice na akci zorganizovanou mateřským sdružením Broučci
sešlo šest dobrovolnic, polovina z nich přivedla
také své děti. Nadšeně sbírala hlavně tříletá Jaruška Suková radující se z každého papírku, kterých se cestou našlo opravdu hodně. Trasa úklidu
vedla od hasičárny kolem potoka směrem na náves, pak dále k nádraží a kolem lokálky k místní
Jednotě. Všem pomocnicím patří veliký dík. V
uklízení bychom rádi pokračovali na jaře. (lup)

Lupiče zaujaly malované talíře
Dobřichovice – Věci za 22 tisíc korun odnesl
neznámý lupič z domu v Lomené ulici v Dobřichovicích, který byl delší dobu neobydlený.
Zloduch překonal oplocení, dlažební kostkou rozbil okno do pokoje a vnikl dovnitř. Odcizil 17 ručně malovaných keramických talířků, dva obrazy,
nůž Camiloose, lovecký tesák, vrtačku a akumulátorovou nabíječku. Majitel domu z Dobřívi přišel o věci za 21 800 korun, poškození objektu
bylo vyčísleno na 2500 Kč. Na místě byly nalezeny stopy, které policisté odeslali na expertízu, v
těchto dnech se čeká na jejich vyhodnocení. (vš)

Prolhaný motorkář tlačil stroj
z Dobřichovic až do Roblína
Dobřichovice – Řidiče motocyklu Jawa 350
kontrolovali policisté v Karlické ulici v Dobřichovicích 7. 10. kolem 0.50. Muž z Oseka u
Teplic tvrdil, že řidičský průkaz vlastní, ale nemá u sebe. Protože lhal, hrozí mu rok vězení.
Policisté porovnali jeho údaje s databází řidičů a
zjistili, že motocyklista (*1987) lhal a nikdy řidičské zkoušky nesložil. Byl zadržen a bylo mu
sděleno podezření z trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Potrestán
může být odnětím svobody až na 1 rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Po zaprotokolování nočního incidentu musel motorku odtlačit až do svého přechodného bydliště v Roblíně,
odkud dojíždí za prací do Radotína.
(vš)
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Arnošt Tuček si dokázal zachovat tvář
PŘED DESETI LETY ZAHYNUL JEDEN ZE ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ REDAKČNÍ RADY NAŠICH NOVIN

Zadní Třebaň - V
těchto dnech je tomu
právě deset let, kdy
tragickou smrtí zahynul Ing. Arnošt Tuček,
jeden ze zakládajících
členů redakční rady
Našich novin. Patřil k
těm, kteří si v těžkých
dobách komunistického režimu dokázali
uchovat svoji tvář.
Svým nevyčerpatelným
humorem uměl své přátele přenášet přes mnohá úskalí i těžké chvíle,
které život přinášel.
Měl od svého mládí
smůlu, kterou ale vždy
odvrátil. Po maturitě
chtěl jít studovat chemii. Vysoké školy však
byly zavřeny. Nastoupil
tedy do abiturientského
kursu a chemikem se
stal. Po válce začal
okamžitě studovat na
technice. Jentaktak dokončil, když se objevilo
další nebezpečí. Komunistický puč v roce
1948, prověrky na vysokých školách a s nimi
spojené vylučování nekomunistických studentů. Jako chemik byl
vyhledávaným odborníkem, proto na něj
soudruzi nenaléhali,

zkoušky, tedy dojít pěšky ve večerních hodinách do kostela a v
pozdních se vracet. K
tomu se ještě přidal pěvecký sbor řevnických
divadelních ochotníků
a cesty, tenkrát vždy
pěší, se množily.
Arnošt se věnoval i činnosti divadelnické. Kolik rolí ztvárnil na řevnické ochotnické scéně! Kolem roku 1950 si
koupil motorku ČZ 125
a zůstal jí věrný celý
život. Nezbohatl. Na
auto neměl. Věnoval se
raději své rodině, v níž

spatřoval smysl svého
života.
Když se na národní obloze ukázal v roce 1989
kus čisté oblohy, vstoupil již ve vysokém věku
do veřejného života. V
Zadní Třebani pokračoval v kronikářské práci,
která nyní nabývala
zcela jinou podobu.
Věnoval se jí se zaujetím, kterým dával najevo svůj vztah k rodné
obci. Když třebaňská
mládež začala vydávat
Naše noviny, vstoupil
do redakční rady, v níž
byl opravdu aktivním

členem. Usiloval spolu
s šéfredaktorem Mílou
Frýdlem o rozšíření
NN na regionální úroveň. Zapsal se tak nesmazatelně i do novinářské historie obce.
Jeho tragická smrt nás
všechny zaskočila. Těžko se hledala náhrada v
práci pro obec. Vděčná
redakční rada Našich
novin jej jmenovala čestným předsedou. V
těchto dnech na něj intenzivně vzpomínáme a
v duchu klademe kytičku na jeho hrob.
František ŠEDIVÝ

K podzimu patří rozjímání
DEN PO VŠECH SVATÝCH SLAVÍ KŘESŤANÉ »DUŠIČKY«

Arnošt Tuček v roce 2004, dva roky před svojí tragickou smrtí.
Foto NN J. MALÝ
aby vstoupil do KSČ.
Vážili si ho zaměstnavatelé i spoluobčané jak v Zadní Třebani,
tak v Řevnicích. Když

byl za války v chrámu
sv. Mořice zřízen chrámový sbor, stal se jeho
členem. To ovšem znamenalo dvakrát týdně

Poberouní - K podzimu patří rozjímání nad životem a vzpomínky
na ty, kteří z něj již odešli. »Dušičková nálada« ovládne mysl člověka a navádí ho k úvaze o smyslu života a následné smrti.
Svátek Všech svatých slavíme první
listopadový den. Jak se dostal do
křesťanského kalendáře? Již staří
Keltové se při náboženských slavnostech snažili přibližovat živé k mrtvým. Během staletí tyto tradice převzali křesťané, snažili se je zachovat,
avšak přizpůsobené vlastní liturgii,
tedy jako modlitbu za zemřelé.
Svátek Všech svatých zavedl v roce
998 sv. Odélo, benediktinský opat v
Cluny ve Francii. Brzy se rozšířil. Ve
španělské Aragonii bylo ten den povoleno sloužit tři mše svaté. V roce
1748 udělil papež Benedikt XIV.

svolení sloužit tento den tři mše po
celém Španělsku a v jeho koloniích.
V roce 1915 byl svátek rozšířen na
celou katolickou církev. Byly k němu připojeny i »dušičky«, neboli
svátek zesnulých, který připadá na 2.
11. Ten v myslích lidí vyvoláva spíše
představy o posmrtném životě jejich
blízkých. V těchto dnech se na hřbitovech a v urnových hájích rozhoří
svíčky symbolizující víru ve věčný
život. K jejich zapálení patří i modlitba a prosba za zemřelé, k nimž si
mnozí uchovávají citový vztah.
Třebaňský hřbitov se tyto dny vždy
zahalí do listopadového pláště z
chryzantém a umělých květin. Světel
se na něm rozzáří tolik, kolik vděčných dětí, rodičů a přátel vzpomíná
na ty, kteří zde odpočívají.
Pavel BENEŠ, František ŠEDIVÝ

Vladimír Komenda

MASÁŽE
nám. Jiřího z Poděbrad 626,
Řevnice
pátek 10 -18 nebo dle dohody

Slevy krásných nových kol!

Tel.:736 233 720
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Europoslankyně přednášela v Mníšku
JANA HYBÁŠKOVÁ, KTERÁ PŘED VOLBAMI OBVINILA MINISTRY ODS, DIVÁKŮM VYPRÁVĚLA O KUVAJTU
Mníšek pod Brdy – Europoslankyně Jana Hybášková, která těsně před volbami způsobila
rozruch tím, že obvinila ministry ODS z požadování úplatku, se druhou říjnovou sobotu přijela do Mníšku podělit o své zkušenosti ze života v Kuvajtu. Zde byla vůbec první ženou, jež
zastávala funkci velvyslance.
Její otec, veterinární lékař, pracoval od roku 1964
na různých místech v Alžírsku, a tak Jana Hybášková prvních sedm let svého života objevovala
arabský svět. Než byla v Kuvajtu nalezena ropa,

bytí vydělávat tvrdou prací, dnes dostávají od státu různé renty, nikdo nemusí pracovat, aby se uživil. Naopak, když někdo pracuje, zatěžuje stát,
který musí vytvářet umělá pracovní místa. Proto v
Kuvajtu zavedli důchodovou rentu pro Kuvajťanky od 35 let. Dostávají v přepočtu 80 tisíc korun a
jedinou podmínkou je, že nebudou pracovat,“ řekla Hybášková. „Rodinné klany, asi dvacet příbuzných, žijí ve velkých domech s klimatizací a velkými obrazovkami. Jediné, čím se zabývají, jsou
nákupy. Není zde téměř žádná veřejná zábava,
kina, divadla, restaurace i vysoké školy. Nemají
žádnou kulturu, jejich identita je tvořena pouze islámským náboženstvím,“ dodala.
Hybášková se domnívá, že právě vnitřní spory v
zemích Blízkého východu, spory mezi jednotlivými rodinnými klany, které vlastní ropu, jsou důvodem terorismu. „O těchto sporech neví Evropa téměř nic, ale v podstatě jde o to, že když teroristé
zabijí deset lidí v Evropě, píše o tom celý svět a
oni tím ve své zemi ukazují svou moc a sílu,“ uzavřela vyprávění bývalá velvyslankyně ČR v Kuvajtu.
Jana DIGRINOVÁ

Začátek uzavírky byl znovu
odsunut, nyní na 23. října

Řevnice – Termín uzavírky hlavní silnice v
Řevnicích byl znovu posunut. Dopravní omezení začalo platit 23. října.
Čtyřikrát byl odložen začátek rekonstrukce hlavní Pražské ulice v Řevnicích. Původně měla výměna dlažby za asfaltový povrch v úseku od náměstí Jiřího z Poděbrad k prodejně Nissan začít
už 11. září, poté 4. a 11. října. „Pro zahájení stavby chybělo povolení dopravního inženýra,“ řekl
starosta města Miroslav Cvanciger.
Práce budou 20 dnů prováděny za úplné uzávěry
Pražské silnice. Zatímco nákladní vozy nad 3,5
tuny budou jezdit po objížďce přes Lety, Hlásnou
Třebaň a Karlštejn, pro osobní auta bude vyznačena objízdná trasa po místních cestách.
(pš)

Řevničtí zdravotníci ošetřovali
rybáře popíchané od háčků
Řevnice, Praha - Na mezinárodních závodech
Orvis Cup 2006 v muškaření pstruhů měly své
zástupce i Řevnice. Ale ne mezi rybáři. Řevnická záchranná služba zde předminulý víkend působila jako zdravotnická pohotovost.
Veliká akce, před kterou vypustil primátor Pavel
Bém do Vltavy 10 tisíc pstruhů, se konala u Střeleckého ostrova v Praze. „Na ostrově jsme měli
hlídku, rybáři lovili v okolí na lodičkách,“ řekl šéf
záchranky Bořek Bulíček. Zdravotníci ošetřili
čtyři rybáře popíchané od háčků.
(lup)

Maminky, ušijte broučkům
kostýmy, chystá se průvod
Zadní Třebaň - Lucerničkový průvod chystá na 3.
11. mateřské sdružení Broučci spolu s hasiči.
Sraz svatojánků je v pátek v pět hodin u budovy
hasičů v Zadní Třebani. Prosíme šikovné maminky, aby dětem (nebo i sobě) vyrobily kostým
broučků na památeční fotogragii. Nejpěknější
oděv bude odměněn! Připravili jsme medové koláčky a čaj, to broučci nejraději. Ani překvapení
na závěr našeho putování nebude chybět. Těšíme
se na vás a nezapoměňte lucerničku s sebou!
Kdyby bylo špatné počasí, odložíme průvod o týden.
Helena PELIKÁNOVÁ

Na Ostrově slavili Silvestra
Europoslankyně Jana Hybášková. Foto ARCHIV
tedy ještě v 50. letech, říkávalo se o něm, že je to
stát, kde je jedno město, jeden strom a jeden dům
s jedním oknem. Tak byl chudý. Město bylo obehnáno hliněnou hradbou a muži živili rodinu lovením perel, které prodávali v Indii. Jejich ženy se
staraly o hospodářství, chod rodiny i obchody.
Představa, že žena v Kuvajtu je putička, která nic
nesmí, jen poslouchá manžela, není pravdivá.
S nalezením ropy se vše změnilo na celém Blízkém východě. „Dříve si Kuvajťané museli na živo-

Zadní Třebaň - »Silvestr dle ostrovního kalendáře« se slavil 14. října v zadnotřebaňské restauraci Na Ostrově. Lidí přišlo více, než na nedávnou
»štědrovečerní párty«. Snad to bylo způsobeno
tím, že nějaká dobrá duše poslala pozvánku do
Country radia, snad tím, že bylo pěkné počasí a
na programu bylo pojídání prasečích pochoutek,
nebo se jen hromada lidí chtěla pobavit. Hospoda
praskala ve švech, hosté seděli i venku pod širým
nebem. K poslechu vyhrávala kapela a pár nadšenců přišlo i v silvestrovských maskách. Všichni
se dobře najedli a pobavili, jen výčepní byl nucen
si dát pauzu.
Helena PELIKÁNOVÁ

Liteň je městysem, Karlštejn ne
LITEŇŠTÍ SE DOČKALI POVÝŠENÍ PO VÍCE NEŽ ŠEDESÁTI LETECH

Liteň, Karlštejn – V regionu kolem dolní Berounky je o jedno město a jeden městys více.
Liteň se od poloviny října honosí novým titulem
městys. Obec ho získala zpět po takřka šedesáti
letech. Karlštejn, který o tento dekret rovněž usiloval, zatím povýšen nebyl.
V úterý 17. října převzal starosta Litně od předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka dekret,
který určil obec Liteň městysem. „Usilovali jsme
o to. Vždyť Liteň měla tento statut už od druhé
poloviny devatenáctého století,“ řekl Kliment.
Podle něj se ale pro obyvatele nic zásadního nezmění. „Nejspíš se změna dotkne jen razítek a hlavičkových papírů. Ještě ale není jasné, kde přesně
a jak se bude tento titul užívat,“ uvedl Kliment.
Větší význam by tak podle něj pro Liteňské mohl
mít fakt, že počet obyvatel v obci se těsně blíží ti-

sícovce. „Podle statistik máme nyní 999 obyvatel.
Jsou v tom započítáni i trvale zde žijící cizince.
Jedná se asi o dvacítku obyvatel převážně z Ukrajiny. Pokud by počet překročil tisíc, získá naše
obec více peněz do obecní kasy,“ pochvaluje si
Kliment.
Naopak Karlštejn se městysem nestal. Tamní zastupitelstvo o to neprojevilo zájem. „Hlasování o
tom, zda se zažádáme o to, stát se městysem, zastupitelé odložili. Rozhodnutí jsme nechali už na
novém zastupitelstvu,“ uvedl starosta Karlštejna
Miroslav Ureš. Osobně se domnívá, že je to škoda. „I když by staronové označení nemělo mít pro
Karlštejn žádnou výhodu, mrzí mě to,“ uvedl starosta.
Dobřichovice byly pro změnu před několika dny
oficiálně povýšeny na město. Pavla ŠVÉDOVÁ

Na den otevřených dveří zvali čerti, klauni i vodníci
PADESÁTÉ NAROZENINY NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY V MNÍŠKU POD BRDY PŘISLO OSLAVIT PŘES TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Mníšek pod Brdy - Padesáté výročí zprovoznění nové budovy slavila 14. října základní škola
v Mníšku pod Brdy. Při této příležitosti uspořádala Den otevřených dveří.
Oslavy začaly už v pátek dopoledne, kdy se na

Dětský koutek už se těší
na malé návštěvníky
Zadní Třebaň - Dětský koutek v prostorách knihovny v Zadní Třebani bude pro děti a jejich maminky poprvé otevřen 31. října. Mateřské sdružení Broučci zde přivítá všechny zájemce mezi 14. a
16. hodinou.
Ve stejnou dobu pak bude koutek fungovat každé
úterý a pátek. Je možné, že se časem otevírací doba upraví, případné změny budou vždy oznámeny
včas na nástěnce u pošty. Těšíme se na vás. (lup)

pochod městem vydal maškarní průvod dětí i učitelů. Andělé, mažoretky, čerti, zbojníci, duchové i
kouzelníci procházeli městem a zvali na tuto významnou událost. V sobotu se před školou sešli
bývalí i současní žáci a učitelé. Všechny uvítala
ředitelka Alice Vejmolová: „Celý rok děti i učitelé pilně sbírali materiály z historie školy, které si
teď můžete prohlédnout. Chtěli jsme představit
školu takovou jaká je – hravou, veselou a přátelskou,“ řekla ředitelka. Zazpíval školní sbor a pak
se již návštěvníci vydali na procházku minulostí i
současností školy. K vidění toho bylo opravdu
hodně. Výzdoba prezentovala práce a aktivity dětí
ve škole či v kroužcích. Ve školní jídelně si bývalí žáci nostalgicky zavzpomínali na školní léta nad
dobovými fotografiemi, prošli se džunglí, prohlédli si práce dětí, nové výukové programy nebo
modely historických lodí, které vyrobily děti z

modelářského kroužku. Nechyběla stará vysvědčení, kalamáře a učebnice. V tělocvičně žáci předváděli bojové umění takewondo, aerobic a také
muzikál Tři mušketýři, který připravily děti z bývalých i současných devátých tříd. Do školy zavítali také pamětníci. „Kdysi jsme měli třídy v budově, kde je dnes pošta. Nebyly tam záchody, jen
dřevěné kadibudky venku. Pan učitel používal rákosku, a když jsme zlobili, klečeli jsme za skříní.
Pak jsem se učili na dnešním Městském úřadu. V
září 1956, když jsem šla do osmičky, otevřeli tuhle nádhernou školu,“ vzpomíná bývalá žačka.
„Měli jsme strach, že nikdo nepřijde, ale davy
proudily celý den. Do školy přišlo přes tisíc návštěvníků, rozdali jsme tři tisíce kalendáříčků s fotografií školy. Je to krásné poděkování všem, kteří
Den otevřených dveří připravovali,“ řekla na
závěr ředitelka školy.
Jana DIGRINOVÁ
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Nejvíc peněz šlo na rekonstrukci školy
STAROSTA ZADNÍ TŘEBANĚ REKAPITULUJE PRÁVĚ SKONČENÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Právě skončené volební období ve svém příspěvku
shrnuje starosta Zadní
Třebaně.
(NN)
Volební období 2002-2006
skončilo. Začalo tragicky –
odstraňováním škod po povodni. Štěstí a fakt, že naše
obec je »chráněna« železniční tratí, zapříčinily, že nebylo postiženo tolik rodinných
domů jako jinde. Obec se
osmi majitelům domů, kteří

byli vyplaveni, snažila pomoci - zprostředkovala jim
státní dotace. Pro dva rekreační objekty a jeden dům
poskytla finanční pomoc občanům, kteří jsou zde hlášeni
k trvalému pobytu. Rovněž
zabezpečila »úklid« lokalit
Na Ostrově, Pod Chybou a
K Ledolamu.
Největší investice byly vynaloženy při rekonstrukci školy
– nová střecha, okna, dveře,

mísťujeme 13 kontejnerů s
posypem. Pro lokalitu U Dubu připravujeme kanalizaci
a vodovod s napojením na
Řevnice. Zabýváme se přípravou kanalizace a vodovodu pro Zadní Třebaň. Dohotovují se autobusové zastávky v ulici Nad Soutokem, do
konce roku má být hotov
chodník v ulici Třebaňské.
Nadále se snaží obec za pomoci místních spolků udržovat tradice, stejně tak podporovat jejich aktivity.

Děti »vyráběly« pravěk
REDAKCE DOSTALA DOPIS Z LITEŇSKÉ ŠKOLY

Dopis od žákyň liteňské
školy doputoval na adresu
redakce.
(NN)
Nás, šesťáky, zaujal letos dějepis. S paní učitelkou Macíkovou probíráme témata z
pravěku, a tak jsme se s ní
rozhodli vytvořit plastiku
doby kamenné. Venku jsme
nasbírali přírodniny - klacíky, větvičky, žaludy, kaštany,
ořechy, kameny, šišky, květiny a krásně zbarvené podzimní listí. Vyrobili jsme
pravěké nástroje, modelovali zvířata, stavěli obydlí. Vytvořili jsme čtyři modely,
které jsme vystavili ve třídě
a také na chodbě. Představte
si, že ani místní neandrtálci
naše dílo zatím nezničili.
Pro velký úspěch jsme se

rozhodli pokračovat v našich toulkách historií a inspirováni opět pravěkem jsme
se pokusili o totemy. Tentokrát však ne dobově přesné,
ale přenesené do současnosti. A co je pro nás, lidi 21.
století božstvem? Každý z
nás nad tím přemýšlel a pak
jsme začali tvořit. Už z názvů jistě pochopíte, co nás
napadalo: Závislák, Frajer,
Vědec, Hudba. A použitý
materiál? Součástky počítače, cigarety, extravagantní
oblečení… Který totem je
hezčí? Nemohli jsme se rozhodnout, po škole jsme rozmístili všechny. Také je vyfotíme a dáme na stránku školy.
Tereza KLOCOVÁ,
Lucie HLINKOVÁ (6. třída)

Také Zadní Třebaň v roce 2002 postihla povodeň.
Foto NN M. FRÝDL
byla nově vybudována místnost pro družinu i nové hřiště, objekt byl vymalován,
modernizována kuchyně, počítačové třídy aj.
V hasičárně byly prostory
upraveny pro úspornější
provoz topení. Hasiči v rámci údržby veřejného osvětlení vyměnili osvětlovací tělesa za úspornější.
Na Společenském domě byla
vybudována nová střecha,
rekonstrukce el. rozvodů, osvětlení, údržba parket, ob-

jekt byl vymalován. Budova
pošty dostala rovněž novou
střechu, byla rekonstruována
knihovna s internetem. Část
knihovny je využívána skupinou maminek s předškolkovými dětmi.
Na OÚ byla vybudována místnost pro schůzky zahrádkářů a žen. V obci přibylo několik lamp veřejného osvětlení, byla vybudována nová
zeď na hřbitově a zřízena el.
energie včetně čerpadla vody na zalévání. Na zimu roz-

Budou obědy?
Co se týče zajišťování obědů
Pečovatelskou službou (PS)
bylo zjištěno: Beroun bude v
roce 2007 tyto služby zajišťovat jen pro sebe. PS Řevnice neví, jak bude přidělována dotace. Jejich kalkulace
je 16.500 Kč na jednoho klienta ročně. O kolik se suma
sníží po obdržení dotace, nedokáží odhadnout, ale zbytek
musí uhradit obec, ze které
klient je. Až bude vše jasné,
nové zastupitelstvo rozhodne, co je pro obec přijatelné.
Chci vám i zastupitelstvu poděkovat za spolupráci, aktivity při udržování kulturního a společenského života i
za pomoc při realizaci záměrů obce. Mějte se dobře!
Lubomír SCHNEIDER,
starosta Zadní Třebaně

Strana 11, SPORT, REKLAMA

Naše noviny 21/06

U svatého Antonínka cyklisté kleli
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TURISTÉ SE NA KOLECH VYDALI PO VINNÝCH STEZKÁCH SLOVÁCKA I BÍLÝCH KARPAT
Zadní Třebaň, Bílé Karpaty Cyklistický výlet na Slovácko a do
Bílých Karpat podnikli zadnotřebaňští turisté.
Čtyřdenní cyklistické putování v čase oslav sv. Václava uspořádal Jan
Zavadil za pomoci choti Jaroslavy a
podpory Roberta Neubauera. Na
vinné cesty nejen za burčákem se
vydala dvacítka turistů a hostí na kole, pár cestovatelů jelo i auty.
„Jsem ráda, že všichni dorazili na
čas,“ chválila Jarka Zavadilová v hodině srazu 28. září cyklistickou společnost, která přijela do místa ubytování - Tvarožné Lhoty. Jak všichni
dojeli, hned je posadila do sedel.
První den byl na programu přejezd
na Slovensko, typický slovenský
oběd (brynzové halušky), pak už

návštěva vinného sklípku, proto ne
všichni vyrazili na plánovanou delší
trasu, ale rozdělili se. Byla tu šetřící
se parta a zbytek.
»Burčák!« ozývalo se co chvíli v
sekci jedoucí celou trasu. Odolat nešlo, ale pilo se s mírou. Největší
zkuškou prošli cyklisté až výjezdem
na nemalý kopec sv. Antonínek, kde
- svatý nesvatý - dost jezdců klelo.
Večerní sklípek, posezení, popití i
pozpívání při cimbálu ale bolesti napravilo i vyléčilo.
„Hezký,“ shrnula lakonicky, ale výstižně akci Hanka Tučková jedoucí
jako host. „Zavadil umí,“ dodala s
cca 140 km v nohách.
Turisté na Bílé Karpaty, Hodonín ani
Strážnici dlouho nezapomenou.
Michaela ŠMERGLOVÁ

Běžci budou závodit
mezi stromy

Turisty teď čeká
putování po Šumavě

Řevnice – Již jedenatřicátý ročník Lesního slalomu se koná v
sobotu 11. listopadu v Řevnicích.
Závod na na modré turistické cestě
mezi vodárnou a Lesním divadlem
pořádá Ski klub Řevnice. Běžci se
na trať vydají v 10.00, prezentace
začíná o půl hodiny dříve. Závodit
se bude v těchto kategoriích: A ročník narození 2000 a mladší, B –
dívky/chlapci 1998-1999, C - dívky/
chlapci 1995-1997, D - dívky/
chlapci 1992-1994, E - dívky/chlapci 1989-1991, F - muži/ženy. Zveme
všechny, kteří si chtějí zasportovat a
zúčastnit se jedné z nejstarších akcí
v Řevnicích. Na soutěžící čekají
hodnotné ceny.
Jan ČERMÁK

ODPOČINEK. Krátké zastavení u kaple na kopci Sv. Antonínka nad obcí
Blatnice.
Foto Jaroslava ZAVADILOVÁ
opět »doma« kuželovský větrný
mlýn a další zajímavosti.
Jednu z nich nikdo neplánoval - šílený a dlouhý liják. Přesto na tvářích
jezdců panoval úsměv. Přetrval i do
druhého dne, kdy cyklojezdci mířili
na rozhlednu t. č. v mlze, na vinnou

Tuláci zamykali Berounku,
hráli, stříleli, opékali buřty
Řevnice – Berounku zamykali členové řevnického turisticko-vodáckého oddílu Tuláci
v sobotu 21. října.
Soutěžní odpoledne s opékáním buřtů se konalo
u klubovny oddílu, v sousedství kynologického
cvičiště. Pro nepřízeň počasí přišlo méně hostů.
„Chtěli jsme dětem ukázat, jak oddíl funguje.
Děti si mohly vyzkoušet jízdu v pramici, viděly
ukázku na kajacích, střílelo se ze vzduchovky.
Pro menší jsme měli nachystány různé hry.
Nakonec jsme si opekli buřty,“ uvedla nová
vedoucí oddílu Zuzana Kusbachová, která je
vůbec první ženou v čele turistického oddílu
Tuláci. Ten nyní navštěvuje přes dvacet dětí.
„Ve vodáckém oddílu máme v každé kategorii
posádku, to znamená asi pětadvacet lidí,“ doplnila Kusbachová. (pš)

ochutnávku i k Baťovu kanálu.
„Včera jsem vás chtěla zabít, teď už
na to kašlu,“ zakončila druhý den
Romana Házová »pochvalou« určenou organizátorům. Uklidnila ji večerní hospůdka a myslivec s kolou.
Finální akcí výletu na Moravu byla

Zadní Třebaň - Na tradiční putování podzimní Šumavou vyrazí
poslední říjnový víkend zadnotřebaňští turisté.
Na Šumavu už turisté zamíří pojedenácté v řadě. Tentokrát je výchozím bodem jejich putování městečko Kolinec - část z nich sem dorazí
vlakem, část automobily.
První den jejich pouť povede přes
Hory Matky Boží a Velhartice do
Nemilkova, druhý z Nemilkov přes
Čachrov do Děpoltic. V neděli si to
jedenáct pochodníků namíří přes
hřeben hor Můstek a Prenet do Hojsovy Stráže, odkud se vrátí zpět do
Zadní Třebaně. Za tři dny turisté našlapou pětačtyřicet kilometrů. (mif)

Řevnickým se v Březně nedařilo
ZATO MLADŠÍ ŽÁCI DOMA BODOVALI STOPROCENTNĚ

Řevnice - Béčko mužů řevnické házené jelo
spolu se staršími žáky do Podlázek. Protože
tam ještě nemají dokončenou rekonstrukci
hřiště, hrálo se na školním plácku v Březně.
Mužům ani žákům se vůbec nedařilo a odvezli
si velké příděly.
Sokol Podlázky A – NH Řevnice B, muži 14:6
Branky: Sviták 3, Jandus 1, Najman 1, Holý
Sokol Podlázky B – NH Řevnice B, muži 21:12
Branky: Jandus 6, Sviták 3, Najman 3
Sokol Podlázky – NH Řevnice, st. žáci 29:19
Branky: Veselý M. 11, Jelínek 5, Veselý P. 2,
Šťastný
Naši starší žáci šli do zápasu odhodlaně, ale na suveréna soutěže to nestačilo. Soupeř měl věkově
vyrovnanější družstvo a některé posty našich žáků
přehrával až moc jednoduše.

Nově otevřené
železářství HŘEBÍK v Řevnicích
Čs. armády 97 (křižovatka Svinaře-Zadní Třebaň)

Otevřeno pondělí až neděle
tel: 777 558 345

Den nato k nám přijela dvě družstva bakovských
mladších žáků, aby se o první body porvala s
družstvem našich nejmladších.
NH Řevnice – Sokol Bakov A, ml. žáci 12:9
Branky: Jelínek 7, Veselý P. 5
Poločas se našim žáčkům moc nedařilo. Obránci
nedokázali uhlídat jediného střelce hostí a útok si
nevytvořil dostatek šancí. Po přestávce se hra
našich změnila k lepšímu. Obránci společnými
silami uhlídali střelce hostí a útočníkům se zlepšila muška. Všichni hráči přispěli k nečekanému
obratu v zápase.
NH Řevnice – Sokol Bakov B, ml. žáci 17:3
Branky: Veselý P. 9, Jelínek 6, Beneš 2
V tomto zápase už naši svého soupeře jasně přehrávali a snažili se o co nejlepší skóre.
František ZAVADIL
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Bacílek »sestřelil« béčko Hořovic
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO KRAJE
SK ŘEVNICE
Krajská soutěž
Vraný - Řevnice A 2:1
Branka Řevnic: Bezpalec
Domácí už vedli 2:0, ale hosté ve
druhém poločase podali jeden ze
svých nejlepších letošních výkonů a
málem sahali po bodu.
Řevnice A - Jílové 2:1
Branky Řevnic: Bezpalec 2
Veledůležité vítězství! Řevničtí měli
ještě další tři vyložené šance, ale výsledek byl nakonec těsný. Opět výborný výkon ve druhém poločase.
IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Kazín B 1:0
Branka: Škarda
První vítězství řevnické zálohy na
podzim!
Kytín - Řevnice B 1:0
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Hořovice B 6:2
Góly OZT: Bacílek 4, Cieciura 2
Po dvou remízách na domácím hřišti konečně zase vítězství. Hosté přijeli se sestavou plnou mladíků, kteří
byli v útoky nebezpeční,ale v obraně
se často projevovala jejich nezkušenost. Toho využil muž zápasu Karel
Bacílek. Skóre otevřel po uličce
Martínka a kličce golmanovi. Pak z
osmnácti metrů napřáhl Cieciura a
jeho krásná střela zapadla přesně k
tyči. Hosté se však nevzdali a po
individuální akci snížili. Cieciura ale
hlavou po rohu poslal Ostrovan opět
do dvoubrankového vedení. Po změně stran zvýšil sice Bacílek na 4:1,
ale hned po rozehrání se opět prosadili hosté. Bylo to naposledy, pak už
kraloval na hřišti Bacílek a dvěma
brankami završil svůj skvělý výkon.
Osek A - OZT A 3:5
Branky OZT: Bacílek 2, Prušinovský, Palička, Šťastný
V zápase soupeřů z horních pater tabulky tahal za delší konec po většinu
zápasu Ostrovan. Vedl 2:0 a 3:2, ale

houževnatí domácí dokázali vždy
vyrovnat. Závěr však patřil hostím.
II. třída okresní soutěže
OZT B – Lužce 0:0
Hosté sice přijeli jako favorité, ale
první velkou šanci měl domácí Hrubý. Sám před gólmanem po přihrávce Břížďaly mířil metr vedle. Lužce

NA STRAHOVĚ PROTI SPARTĚ. Přátelský zápas se Spartou sehrála na
pražském Strahově přípravka Letů (vpravo). Přestože prohrála 4:13, byli trenéři s výkonem spokojeni. Kluci nahlédli do světa velkého fotbalu! Letovským
prckům se daří i v mistrovské soutěži. Po šesti odehraných zápasech vedou s
18 body tabulku při skóre 64:4.
Text a foto Jaroslav HOLÝ
se rozjížděly pomalu a do šancí se
příliš nedostávaly. Snad jen přímý
kop a hlavička na konci poločasu
hrozily větší nebezpečím. Na druhé
straně se neujala střela Břížďaly.
Hosté ve druhé půli zvýšili obrátky,
ale opět spíše hrozilo na druhé straně. V závěru zahrávali borci z Lužců
několik standardních situací, ale ani
jedna domácí branku neohrozila.
Tetín - OZT B 3:4
Branky OZT: Hrubý 2, Břížďala z
penalty, Hruška
Bez posil z A-mužstva byl Ostrovan
celý zápas lepší a zaslouženě vyhrál.

Postup do dalšího kola Českého poháru si na domácím hřišti vybojovali řevničtí »národní« házenkáři.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Házenkáři vybojovali postup
V ŘEVNICÍCH SE HRÁLO OSMIFINÁLE ČESKÉHO POHÁRU
Řevnice - Osmifinále Českého poháru národní házené se uplynulou
sobotu hrálo v Řevnicích. Pro domácí borce dopadlo dobře - vybojovali druhé místo a tím i postup.
První zápas jsme těsně prohráli s
Litvínovem 12:13. Další zápasy
skončily výhrou nad Raspenavou
14:6 a Mostem 28:18.
V posledním utkání jsme potřebovali k postupu bod, a ten jsme uhráli s
Čakovicemi 11:11.

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
FK Lety - Černošice 0:0
Derby dolního Poberouní skončilo
remízou. Hosté si přijeli pro bod, a
tomu podřídili taktiku. Byli od začátku aktivnější - během prvního poločasu si vypracovali dvě gólové

Hráli jsme bez některých opor základní sestavy, za které museli zaskočit hráči béčka. O branky se podělili Knýbel, Sviták Tomáš a Hartmann. Velmi pěkný výkon podal v
brance Luboš Jelínek.
V neděli jsme ukončili oblastí přebor s družstvy Bakova.
Řevnice žáci – Bakov 16:17
Řevnice B – Bakov muži 19:19
(Házená dnes i na straně 11)

Ctirad LEINWEBER

šance, ale žádnou neproměnili.
Ve 2. poločase domácí přidali a hrálo
se jen na polovině hostí. Brankář
Černošic bravurně vyrazil střelu
Soukupa v 56. minutě, reflexivně
nohou vykopl gólovku Nádra v 64.
minutě. V 76. minutě skončila hlavička Šturmy na břevně, v 84. minutě spálil obrovskou šanci Demjanenko. Hosté nakonec bod šťastně ubránili.
Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Průhonice 3:0
Branky: Šindelář, Šůra, Soukup
Hosté se představili sympatickým
výkonem, přijeli hrát otevřený fotbal
bez betonování. Ve 3. minutě vyrazil
brankář domácích Strnad standardku
hostí na břevno. Postupně se začali
domácí stěhovat na polovinu hostí.
Průhonce se nezatáhly do obrany, ale
snažili se kontrovat. V 28. minutě po
průniku Jambora do hostující obrany
a centru se domácí dorážkou Šindeláře ujali vedení.
Druhý poločas začal náporem domácích a hned v 49. minutě po závaru
před brankou Průhonic zvýšil Šůra
na 2:0. Hosté se dvakrát dostali do
slibné příležitosti, ale nebyli dost dů-

razní před brankou domácích. V 64.
minutě rozhodl utkání Soukup, který
si naběhl na centr a hlavou skóroval
- 3:0.
Jiří KÁRNÍK
SK KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
Union Cerhovice – Karlštejn A 5:2
Branky: Vácha, Choc
Karlštejn A – Králův Dvůr B 0:4
IV. třída okresní soutěže
Všeradice – Karlštejn B 4:2
Branky: Mako, Brandejs
Karlštejn B – VČS Tmaň 1:1
Branka: Mako
FC Liteň
IV. třída okresní soutěže
Srbsko – FC Liteň 1:1
Branka: Los
FC Liteň – Vižina 2:0
Branky: Eliášek, Šindler
Liteň se ujala vedení v první polovině zápasu střelou Eliáška. Po přestávce se hra hodně přerušovala a
rozhodčí udělil hned tři červené
karty – jednu domácím, dvě hostům.
Těsně před koncem zápasu rozvlnil
síť hostů po kombinační akci Šindler
a zajistil tak svému týmu důležité tři
body.
Ondřej JAHELKA

Karlštejn vyfasoval
od Slovácka osm gólů

Karlštejn, Liteň - Výsledky ženských fotbalových soutěží.
1. liga
Viktoria Plzeň – Karlštejn 4:3
Karlštejn – Slovácko 0:8
Domácím se zápas opravdu nevydařil. Na výkonu se podle kouče Jana
Vytáska podepsala i vysoká marodka. „Sestava byla doplněna o hráčky
z béčka. Nedokázali jsme se vůbec
prosadit. Soupeř nás přehrál ve
všech směrech,“ dodal.
2. liga
Plzeň B – Liteň 4:0
Liteň – Kačice 2:0
Branky: Boulová, Kaplanová
„Zápas byl v naší režii. Stejně jako v
utkání s Plzní jsme ale spoustu šancí
zahodili,“ řekl po zápase liteňský
trenér Jaroslav Kumšta.
3. liga
Karlštejn B – Všestudy 4:0
Kryry – Karlštejn B 3:1
Branka: vlastní
Po prvním půli, která skončila 1:1,
měl karlštejnský tým více ze hry.
„Bohužel, chybělo nám štěstí kocovce,“ řekl trenér Karlštejna Jaroslav Lochman. Ondřej JAHELKA

Naše noviny - sedmnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
předseda in memoriam, M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@seznam.cz, 606150928), J. Malý (721343021), V. Šedivý
(vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz , 724429104), rediguje M. Frýdl
(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96).
Jazyková lektorka E. Malá, tisk Europrint Praha.
IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Uzávěrka čísla 22. října 2006.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň: Večerka Roubal a dcera,
obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem,
u Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod; Lety:
Obecní úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn:
Obchod, Koloniál u obecního úřadu, čerpací stanice, Infocentrum;
Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží;
Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.
E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz

