
Zatím bez komplikací probíhá uzavírka hlavní sil-
nice v Řevnicích, kvůli níž je vedena objížďka ko-
lem nádraží. Práce by ale mohly zkomplikovat
mráz a sníh.  Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Oslava narozenin nemluvněte
skončila hromadnou bitkou
Hlásná Třebaň - Hromadnou rvačkou skonči-
la 23. října oslava ročních narozenin nemluv-
něte z Hlásné Třebaně. Muže s rozbitou hla-
vou musela ošetřit záchranka.
Na akci kromě rodičů oslavence dorazily také
obě jeho babičky. Během odpoledne všichni tro-
chu popíjeli. „Alkohol rozvášnil účastníky tak, že
se ve finále poprali,“ řekl NN mluvčí karlštejn-
ských policistů Pavel Zít. Po slovní potyčce ná-
sledovala bitka, při níž nejvíce utrpěl jediný pří-
tomný muž. Ze spárů dam vyvrávoral z rozbitou
hlavou, vytrhanou kšticí a musel být ošetřen zá-
chranáři. Při příjezdu policistů už se však opět
všichni tvářili jako milující se rodina. (šm)

Zadní Třebaní prošel průvod
broučků s lucerničkami
Zadní Třebaň - Lucerničkový průvod se konal up-
lynulý pátek v Zadní Třebani. Pro děti i jejich ro-
diče ho uspořádalo mateřské sdružení Broučci. 
Zadnotřebaňské broučky a jejich kamarády neod-
radilo mrazivé počasí - sešlo se jich více než čty-
řicet. Někteří měli nádherné masky s tykadly a
křidýlky, všichni pak světýlko na cestu. Už byla
skoro tma, když se svítící průvod vydal vsí na Ost-
rov, kde na děti čekalo překvapení. Kdo chtěl, po-
slal po Berounce lodičku z kůry se zapálenou svíč-
kou. V hospodě Na Ostrově se pak všichni mohli
zahřát a dát si čaj, koláče, preclíky či dort.     (lup)

Starostové si »křesla« udrželi
V ČELE RADNIC ZŮSTALI S VÝJIMKOU ČERNOŠIC STEJNÍ LIDÉ JAKO DOSUD

Na vernisáž Letováka Bíma
dorazil i president Klaus
Lety, Praha – Hned tři důvody k oslavám
má v těchto dnech letovský malíř Tomáš

Bím. V pražské Špálově galerii zahájil výsta-
vu, pokřtil knihu a v sobotu oslavil v restau-

raci Úlety šedesáté narozeniny.
Vernisáže výstavy Tomáše Bíma se ve Špálově
galerii zúčastnilo mnoho známých postav umě-

ní i politiky. Nechyběl ani president Václav
Klaus. Na vernisáži byla pokřtěna šestisetstrán-

kové kniha Františka Dvořáka Tomáš Bím,
Malíř sváteční všednosti. Velký malířův týden
vyvrcholil sobotní narozeninovou párty v res-

tauraci Úlety. (pš)

Čtrnáctiletá dívka se po hádce
s matkou rozhodla otrávit
Všenory - Čtrnáctiletá dívka se předminulý
týden ve Všenorech málem otrávila. Proč?
Kvůli sporům s matkou. 
Vše začalo hádkou, po níž se dcera rozhodla spá-
chat sebevraždu. V nočních hodinách zapila léky
alkoholem. Jen díky včasné lékařské pomoci se
vše obejde bez následků. „Byla to klasická otrava.
Vypumpovali jsme jí žaludek a nyní leží na meta-
bolické jednotce v pražském Motole,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček. (lup)

Poberouní –  Stejné tváře. V čele radnic obcí
dolního Poberouní zůstávají stejní lidé. Nového
starostu mají jen v Černošicích.
Zatímco v Dobřichovicích volí nového starostu
toto úterý, a rovněž se neočekává velká obměna, v
jiných obcích už mají jasno. 
Staronovým starostou Karlštejna se stal Miroslav

Ureš. „Moc se toho na radnici nezměnilo, máme
jen dva nové zastupitele, pana Bartoníčka a pana
Pekárka,“ řekl Ureš. Právě Petr Pekárek bude jako
neuvolněný vykonávat funkci prvního místostaro-
sty. Druhým místostarostou je Karel Kříž. 
Co bude hlavním úkolem nových zastupitelů?
„Splácet dluhy. Rádi bychom získali peníze z ev-
ropských fondů na opravu místních cest,“ sdělil
Ureš. Za další stěžejní úkol považuje skoupení
pozemků za železniční tratí. „Chceme tam začít
stavět rodinné domky, aby se Karlštejn rozrostl
aspoň na tisíc obyvatel,“ plánuje starosta.  
Ani v Řevnicích nepřinesly komunální volby vel-
ké změny. Post starosty obhájil Miroslav Cvanci-
ger. Řevnice si jako jediné v kraji dosud platily
kromě starosty i místostarostu. A to přesto, že co
do počtu obyvatel větší Černošice či Dobřichovi-
ce mají uvolněný pouze jeden post. Zatím neuvol-
něným místostarostou byl zvolen opět  Václav Zd-
ráhal. V pětičlenné radě Řevnic kromě nich za-
sedne Pavel Dudák, Vladimír Křivánek a Martin
Sudek, jenž vystřídal Jiřího Drvotu.
Stejný muž jako dosud stojí i v čele Letů – Jiří
Hudeček. Jeho neuvolněnými místostarosty jsou
stejně jako dosud Josef Cmíral a Michael Váňa.
„Vše zůstalo skoro tak, jak bylo. Jediným novým
zastupitelem je Jiří Kárník,“ řekl Hudeček. Hlav-
ním úkolem nového zastupitelstva bude dokončit
výstavbu školky. „Letos se nám podařilo získat
nejprve 7,8 milionu, před několika dny nám dal-
ších 9,5 milionu slíbil ministr financí Vlastimil
Tlustý,“ uvedl Hudeček.  
(Dokončení na straně 9)                 Pavla ŠVÉDOVÁ

7. listopadu 2006 - 22 (430) 6 Kč

V Našich novinách

* Souboj o Berounku piráti prohráli

* Na trhy dorazí zvonkohra

* Přišly jsme sloužit, tvrdí Američanky

Čtyři čivavy zadnotřebaňských chovatelů Evy
Poustecké a Vladimíra Vacka jsou vedle Petra
Čtvrtníčka hlavními hvězdami reklamní kam-
paně firmy Vodafon. Psí slečna Hanapepe Bo-
hemia Alke (pro přátelé Pepinka) se v roli ma-
nekýnky se sobími parůžky velice líbí. 
Helena PELIKÁNOVÁ               Foto ARCHIV
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Obecní úřad Lety a Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vás zvou na

Martinské posvícení
Lety, náves 11. listopadu od 13.45 hodin

Program:
Šermířská skupina ALOTRIUM, kejklíř PETR THEIMER,
kapely VLAK NA DOBŘÍŠ a TŘEHUSK

15.00 - Příjezd Martina na bílém koni
16.00 - Vyhlášení Ceny Našich novin, vyhlášení nejhezčí 

kresby Martina
20.00 - Posvícenská tancovačka v sále U Kafků

Celé odpoledne zabijačkové pochoutky, stylový jarmark…
Soutěž v pojídání posvícenských koláčů!!!

***
Kresby Martina na koni můžete odevzdávat v redakci NN a na Obecním úřadu Lety do
pátku 10. 11., či v sobotu 11. 11. do 15.00 přímo na letovské návsi. Autoři nejhezčích

děl v několika kategoriích získají hodnotné i sladké ceny.

Řevnice - „Někdy se nás li-
di ptají, zda nejsme mor-
moni,“ smějí se mladé
Američanky Jackie Lewis
a Noel Garrett. „A jako by
nestačilo, že jsme »pode-
zřelé«, ještě máme naroze-
niny stejný den!“ V neděli
29. října oslavila Jackie 26.
a Noel 32. narozeniny. Obě
žijí v Řevnicích a pracují
ve zdejším jazykovém cen-
tru Common Grounds. 
Otázku a někdy možná i ne-
důvěru může v kolemjdou-
cích vzbuzovat cedulka u
vchodu hlásající, že se zde
kromě angličtiny konají i
biblické hodiny. „Jsme otev-
řené křesťanské společenst-
ví. Nikomu nic nevnucuje-
me, kdo má zájem, může se
u nás učit anglicky, a kdo
chce, může si povídat o bib-

li. Naše poslání je sloužit
tam, kde žijeme, způsobem,
jakým je třeba. Tady může-
me být užiteční tím, že učí-
me angličtinu,“ říká Jackie.
Jackie původně přijela na
rok. V Čechách se jí ale tak
zalíbilo, že si pobyt prodlou-
žila. Podobně je na tom její
kolegyně Noel. 
„Myslela jsem, že pojedu do
nějaké opravdu chudé země
třetího světa. Láká mě po-
moc chudým,“ říká. „Ale
jedno léto jsem učila na ang-
lickém táboře v Janských
Lázních a Tom i Elaine Sam-
pleyovi (zakladatelé Com-
mon Grounds, pozn. aut.) mi
řekli, že hledají učitele do
Čech natrvalo. Po pár měsí-
cích jsem se rozhodla:  Vše
jsem prodala a už jsem tu
skoro rok.“

Tom a Elaine Sampleyovi
žijí v Čechách od roku 1997.
Přišli sem na pozvání Církve
bratrské a začali organizovat
tábory na výuku angličtiny.
V roce 2001 si v Řevnicích
otevřeli centrum Common
Grounds. „Bylo tak maličké,
že když přišly děti, museli
jsme vyklidit všechny stoly a
židle, nebo jít ven na náměs-
tí,“ vzpomíná Jackie. 
Aktivit Common Grounds
přibývalo. Jackie přišla s ná-
padem založit tzv. Clubhou-
se, tedy klub pro děti a dos-
pívající mládež. 
„Sama jsem v takovém klu-
bu vyrostla. Kromě učení a
čtení z bible jsme hráli hry,
sportovali, zpívali, kreslili,
vařili. O prázdninách jsme

jezdili do přírody,“ popisuje
Jackie. Dnes už v Poberouní
fungují tři takové kluby: v
Řevnicích, Berouně a  Čer-
nošicích. Dětem od 8 do 12
let se zde věnují o něco star-
ší vedoucí skupinek. Učí se
anglicky, často za pomoci
textů z bible. Nevzbuzuje to
u rodičů nedůvěru? 
„Rodiče o tom, že čteme z
bible, vědí. I přesto se k nám
děti vracejí,“ vyvrací po-
chybnosti Noel.
Vloni se Common Grounds
přestěhovalo do vily v řev-
nické Žižkově ulici. Zde je
místa dost. Kromě kursů
angličtiny pro dospělé i klu-
bu pro děti zde našly azyl i
maminky s nejmenšími dět-
mi, které se scházejí každou

středu dopoledne. V létě si
děti mohou hrát na zahradě,
v chladnějších obdobích je k
dispozici velkorysá a krásně
vymalovaná herna ve dru-
hém patře. Každou neděli v
podvečer se schází křesťan-
ské společenství k meditaci
nad Písmem.
Tom a Elaine Sampleyovi
jsou nyní na několikaměsíč-
ní návštěvě doma, v USA.
Výuku angličtiny v Řevni-
cích i chod centra tedy zajiš-
ťují Jackie a Noel. Jackie sní
o tom, že pro činnost klubu
získá další teenagery. Noel
chce více pomáhat chudým a
potřebným. Jedno ale mají
společné: rády by i nadále
zůstaly v Čechách.

Alice ZAVADILOVÁ

Do lomů už nejezděte, je po sezoně
Bubovice – Za zvuku motorů, parních vlaků a lodí se s
letošní sezonou rozloučili provozovatelé Solvayových
lomů – Muzea těžby a dopravy vápence v Českém krasu.
Na závěrečnou akci, která se konala v den státního svátku
vzniku československého státu, se přišlo podívat pět stovek
lidí. Již z dálky bylo slyšet rachtající motory.
„Přijel jsem s anglickým autem Triumph, za ním jsem vezl
karavan. Kamarád mi sem přivezl starou tatrovku,“ řekl tra-
diční návštěvník akce Tomáš Svoboda ze Řevnic. Vystavo-
val tu desítky strojů a motorů, zvědavcům nabízel i kávu. 
„Tohle je na výrobu pressa, z padesátých let. Sem se dá vo-
da, sem káva. Akorát že to má víc příchuť hliníku,“ vysvět-
loval řevnický staromilec příchozím.
Caparti obdivovali parní loď s pohybujícími se postavička-
mi v modrobílých trikách a ani jim nevadilo, že půlmetrové
plavidlo je na suchu. Zato dospělí na suchu nezůstali – pro-
dávalo se tu pivo, cikorka i chléb se sádlem a cibulí.
Kdo měl chuť, mohl se letos naposledy povozit v důlních
vagonech a nebo projít podzemní štolu. K vidění tu byla i
sanitka z padesátých let, se kterou dorazil další Řevničan,
Bořek Bulíček.
Muzeum se veřejnosti znovu otevře na jaře. (pš)

Přišly jsme sloužit! tvrdí Američanky
JACKIE LEWIS A NOEL GARRETT PŘIJELY DO ČESKA NA SKOK. TEĎ UŽ SE JIM ODTUD NECHCE

Jackie Lewis, Noel Garrett, Elaine a Tom Sampleyovi (zleva) před řevnickým centrem Com-
mon Grounds. Foto Alice ZAVADILOVÁ

Broučci chystají odpoledne 
s bazarem »všeho možného«
Zadní Třebaň - Svátek svatého Martina se
letos bude slavit také v Zadní Třebani. Na
neděli 12. listopadu chystá mateřské centrum
Broučci výtvarné odpoledne s bazárkem vše-
ho možného.  
Na bazárek můžete donést poklady, které již ne-
potřebujete. Přichystán je také výprodej, který
obsahuje nové zboží, především trika pro děti
všech možných velikostí a barev. 
Zboží do bazaru bude dvojí - darované na dobro-
činné účely nebo na prodej, ale za nízké ceny.
Zájemci o prodej mohou zboží nosit od 10.00 do
společenského domu, kde bude označeno a při-
praveno k prodeji. Po předchozí domluvě je mož-
né zboží - nejlépe dětské i dospělé oblečení a
hračky - předat 11. 11. do dětského koutku. 
Od 14 do 18.00 se bude prodávat. Co se neprodá,
bude se vracet po 18.00, případně bude po doho-
dě věnováno církevní charitě v Řevnicích. Výtě-
žek, jakož i dobrovolné vstupné poputuje do vše-
radické záchranné stanice ježků, zbytek použije-
me na akce, které pořádáme pro děti. 
Výtvarné odpoledne bude nabízet spoustu dět-
ských aktivit - výrobu panáčků z brambor, zvířá-
tek z peříček a ořechových slupek, tisk listů tex-
tilními barvami, navlékání  závěsů z  podzimních
přírodnin, výroba lodiček z kůry aj. Součástí
akce bude loutkové divadélko a  soutěž o nejhez-
čí obrázek sv. Martina, který děti donesou. 
V sobotu 11. 11. se od 20.00 koná na Ostrově
maškarní taškařice. Helena PELIKÁNOVÁ
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Turisté pochodovali z Hor do Stráže
ŠUMAVA ZADNOTŘEBAŇSKÉ VÝPRAVĚ UKÁZALA OBĚ SVÉ PODZIMNÍ TVÁŘE - SLUNEČNOU I UPRŠENOU
Zadní Třebaň, Šumava - Poslední
říjnový víkend zadnotřebaňští tu-
risté podnikli již jedenácté putová-
ní  podzimní Šumavou.
Všichni jsme se těšili, počasí mělo
být příznivé a také popis cesty slibo-
val mnoho zajímavého. Vlakem nás
ze Třebaně vyrazilo sedm. Míla
Frýdl, který pouť připravil, už na nás
čekal ve stanici Kolinec. Zde začína-
la první  část trasy. Šlapali jsme do
Hor Matky Boží a také vstříc první-
mu překvapení, návštěvě místní »cu-
krárny«, kde jsme dostali výbornou
kávu, brusinkový likér a senzační

zákusek. Bylo to opravdu milé zasta-
vení. Pak jsme se vydali do Velhar-
tic. Nejzajímavější byla prohlídka
chalupy, kde trávil volno Jan Werich,
a velhartický hrad, který se vypíná
nad říčkou Ostružná, po jejímž bře-
hu jsme dorazili do městečka.
Po večeři v místní restauraci někteří
vydrželi s místní kapelou až do půl-

noci, aby se pak mohli na náměstí
zúčastnit za zpěvu hymny symbolic-
kého uzamknutí studánek. 
V sobotu jsme se vydali přes Čach-
rov a Chřepice do Děpoltic. Celou
cestu nás provázely nádherné výhle-
dy na krásně zbarvené šumavské le-
sy. Zato v neděli jsme vstávali do ty-
pické šumavské podzimní nepohody.

Krásné babí léto vystřídal silný vítr,
mlha a déšť. Ale i tak jsme zdolali i
trasu posledního dne z Děpoltic  přes
horu Prenet (1071 m.n.m) do Hojso-
vy Stráže. Už během čekání na zpá-
teční vlak se vyjasnilo a přestalo pr-
šet. Tak nám to zase vyšlo! 
Pavel Suk teď chystá na 17. 11. výlet
do okolí.    Věra SCHNEIDEROVÁ

NA CESTĚ. Turisté ze Zadní Třebaně při jedenáctém putování podzimní Šumavou.                       Foto NN M. FRÝDL

Zámek uzavřel brány
Mníšek pod Brdy - Historicky
první návštěvnická sezona na
státním zámku v Mníšku pod Br-
dy skončila v neděli 29. října.
Zámek byl zpřístupněn 1. července,
prohlídkový okruh představující by-
dlení drobné šlechty na počátku 20.
století si prohlédlo téměř 14 500
návštěvníků. Dalších téměř pět tisíc
diváků se zúčastnilo nejrůznějších
kulturních akcí na zámeckém nád-
voří. Největší úspěch měly kromě
samotného otevření zámku festival
Flamenco, divadelní muzikál Noc
na Karlštejně či vinařské slavnosti.
Hojně navštěvované jsou také před-
nášky v  Modrém salónu.
Brána zámku se letos otevře ještě 8.
prosince, kdy se zde bude hrát diva-
delní komedie Páni, to bude jízda! 
„Den nato pořádáme vánoční jar-
mark,“ uvedla Jana Digrinová ze sp-
rávy zámku.             Miloš DEMPÍR

Zadní Třebaň - Za dvanáct kol fotbalového ok-
resního přeboru nastřílel 15 gólů, čímž drží sk-
romný klub Ostrovan Zadní Třebaň na špici
tabulky. Při zápasech je k nezastavení, obránci
mu nestačí. Na tréninky ale nechodí - nestíhá.
Na zápasy jezdívá v červených montérkách
rovnou z křižovatek, na kterých opravuje se-
mafory, a po zápase zase hned mizí domů, pro-
tože nesnáší posedávání v zakouřených hospo-
dách. Alkohol nepije, ani na vlastní svatbě si
nepřiťukl. Karel BACÍLEK, malý fotbalový zá-
zrak ze Třebaně. 
Na jaře mu bude 32, ale vytrvalost i rychlost má
jako mladý zajíc. Soupeři se ho bojí a spoluhráči
nechápou, jak může na hřišti tolik vydržet.
„Trénuju sám. Běhám každý den pět sedm kilo-
metrů. U nás v Letňanech mám pár okruhů.“ 
Když to slyší jeho manželka Lenka, jen si po-
vzdechne: „On by bez běhání ani neusnul.“ 
Jako kluk začínal s atletikou, běhal dlouhé štreky,
ale když ho chtěli ve 3. třídě zlanařit do Bohemi-
ans, maminka řekla: „Ne! Nestíhal bys školu.“
Zůstal u fotbalu, a česká atletika možná ztratila
výjimečného maratonce. 
V zimě závodí s autobusy a pak si doma čárkuje,

kdo vyhrál. Seběhne z Letňan na Palmovku a pak
vybíhá přes tři kilometry do kopce. Zatímco auto-
bus v závěru funí, Bacílek šturmuje. Loni vyhrál
20 ze 30 závodů. „Občas v tom autobuse jedu a
bojím se, aby to s Kájou neseklo. Je celý rudý,“ ří-
ká mladá paní Bacílková. 
Není důrazný, raději se vyhne střetům, ale góly
dávat umí. Dřív mu vyčítali, že se v zakončení
chová zbrkle, dával sice góly z nepřirozených úh-
lů, ale zahazoval vyložené šance. Poslední rok a
půl se uklidnil. Minulou sezonu nastřílel v okre-
sním přeboru 19 gólů a spoluhráči mu nechali vy-
robit Zlatou kopačku. „Máme ji doma schovanou.
Je to taková nastříkaná sešmajdaná bota na šíle-
ném prkýnku,“ povídá paní Lenka. 
Každý gól Bacílek slaví stejně: doběhne do rohu a
chytne praporek, až pak mu gratulují spoluhráči. 

Těší se na Kačenku s Terezkou
Ve Třebani hraje od roku 2001, kdy ho zlákal ka-
marád, který má na Ostrově chatičku. Líbí se mu
tady. „Nějaké nabídky k přestupu ke mně občas
přilétnou, ale já už to na Ostrově dokopu,“ říká. 
Dřív hrál za Opočnici až u Poděbrad. „Takže teď
to mám blíž.  A navíc miluju, když můžu jet vla-
kem.“ Vlaky mu učarovaly, každou volnou chvíli
tráví u dráhy a fotí. Anebo prostě jezdí.
„Jednou jsem za tři týdny projel Evropu. Finsko,
Portugalsko, Itálii... Miluju, když si můžu připra-
vit plán, který pak klapne na minutu. A ten vý-
hled! Je to nádhera, když měsíc o půlnoci osvítí
štíty v Tatrách.“ 
Jednu delší cestu vlakem chce stihnout ještě do
prosince, kdy se mu mají narodit dvojčata. 
„Až budou holky, nikam se nedostanu.“ 
Jména už jsou vybraná - Terezka a Kačenka.
Jestli se na jaře přijdete podívat na Ostrov, jak válí
střelec s číslem 7, nejspíš ho tam před zápasem
potkáte s kočárkem.  Jan PALIČKA

Střelec, který předbíhá autobusy a miluje vlaky
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: KAREL BACÍLEK

STŘELEC. Zadnotřebaňský fotbalový »šutér« Ka-
rel Bacílek. Foto Kamil JAROŠ
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V kostele koncertovali Angličané
MNÍŠECKÉ PUBLIKUM VYSLECHLO SKLADBY BRAHMSE, HAYDNA, HÄNDELA, BACHA A DALŠÍCH

Mníšek pod Brdy - Smíšený pěvec-
ký sbor Canford school chapel
choir z Anglie koncertoval 29. říj-
na v mníšeckém kostele.

Milovníci klasické duchovní hudby
vyslechli skladby J. Brahmse, J.
Haydna, G. F. Händela, J. S. Bacha,
B. Lamba, Ch. Wesleyho a Ch.
Wooda. Anglický soubor  s tradicí od
roku 1923 koncertoval v minulosti v
londýnské katedrále St.Paul’s, v   ka-
tedrálách v Salisbury, Winchesteru či
v pařížském chrámu Notre Dame. 
Koncert byl dalším úspěšným vys-
toupením v rámci dlouhodobé spolu-
práce Městského kulturního středis-

ka v Mníšku pod Brdy s pražskou
agenturou The Prague Concert Co.,
která koordinuje projekty podob-
ných koncertních vystoupení ve st-
řední Evropě. Do Mníšku zavítaly od
roku 2001 například sbory z anglic-
kého Cambridge a Worthu či americ-
kého Wheatonu. Amatérské pěvecké
sbory jsou na velmi dobré úrovni a v
jejich vedení se objevují jména ab-
solventů prestižních hudebních škol.
Doufám,  že tato spolupráce bude

úspěšně pokračovat i v dalších le-
tech. Jarmila BALKOVÁ

V mníšeckém kostele svatého Václava koncertoval smíšený pěvecký sbor
Canford school chapel choir z Anglie. Foto Jarmila BALKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
11. 11. 18.00 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
18. 11. 18.00 ZA PLOTEM

KINO MÍR BEROUN
7. 11. – 8. 11. 17.30 VOLVER
7. 11. 20.00 V ZAJETÍ RYCHLOSTI
8. 11. 20.00 NEBOHÁ PANÍ POMSTA
9. 11. 15.30 BÍLÁ MASAJKA
9. 11. – 15. 11. 17.30 a 20.00 (Čt 18.30,
Po-St 17.30) RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
13. 11. – 19. 11. 20.00 (Čt-So 18.30, Ne
17.30) HEZKÉ CHVILKY BEZ
ZÁRUKY
19. 11. – 22. 11. 18.30 (Ne 20.00, Út
17.30) LET Č.93
21. 11. 20.00 HAVANA BLUES

KINO MNÍŠEK POD BRDY
11. 11. 19.00  HAVANA BLUES  
18. 11. 16.00 a 18.00  KOUZELNÁ
CHŮVA  NANNY McPHEE  

CLUB KINO ČERNOŠICE
7. 11. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
12. 11. 16.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
14. 11. 20.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ

Tipy NN
* Koncert s názvem Swingový kla-
vír Otakara Krásenského aneb Vzpo-
mínka na slavnou swingovou éru se
koná 9.11. od 19.00 v sále ZUŠ v
Černošicích. Pavel BLAŽENÍN 
* Skladby J. Suka, Sonáta Leoše Ja-
náčka a Obrázky z výstavy Musorg-
ského zazní v černošické ZUŠ 10.
11. od 19.00.        Pavel BLAŽENÍN
* Koncert skupiny Killean z aust-
ralské Sydney, jež působí v Praze, a
Legal Bengal se koná 10. 11. od
20.30 v Club Kině Černošice.     (pš)
* Kapela Orkus zahraje 11. 11. od
20.00 v hospodě U Zrzavého Paviá-
na na Halounech. (mif)
* Vernisáž výstavy dekorací ze su-
šených květin se koná 11. 11. od
18.00 v MěKS Černošice. Přístupná
je do 19. 11., od pátku do neděle 12
- 19.00, jiné dny 15 - 19.00. (pb)
* Posvícenská tancovačka se koná
11. 11. od 20.00 v hospodě na Kor-
ně. (mif)
* 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)
* Velkou narozeninovou párty mů-
žete v Club Kině Černošice oslavit
16. 11.  od 20.30. Zahrají Toffees a
Bugles Beatles tribute. (pš)
* Kapely Tell mama Tina a Janis tri-
bute zahrají 17. 11. od 20.30. V Club
Kině Černošice. Zazní písně od
Anethy Franklin, Etty James, Janis
Joplin, Tiny Turner a dalších. (pš)
* Zpěvák a kytarista Konstantin
Ruchadze a jeho band vystoupí 18.
11. od 20.30 v černošickém Club Ki-
ně. Vstupné činí 80 Kč.                 (pš)
* Hubertská zábava se koná 18. 11.
od 20.00 v kulturním domě Hořovi-
ce. Hraje Galaxie. (pš)
* Šachový turnaj Mníšecká rošáda
se koná 10. 12. v MěKS Mníšek pod
Brdy. Přihlášky posílejte do 30.11.
prostřednictvím SMS na číslo 774
968 789.          (jdi)

Vystavte své výrobky!
vyzývá mníšecká Oáza
Mníšek pod Brdy – Od 9. 12. se na
zámku v Mníšku bude konat
předvánoční výstava. Občanské
sdružení Oáza vyzývá ty, kteří
chtějí vystavovat své výrobky s
adventní a předvánoční témati-
kou, aby se přihlásili. 
Pohádkový les, karnevaly, posví-
censká stezka, divadla, koncerty,
výstavy, klub maminek. To je výčet
aktivit, které během roku připravuje
občanské sdružení Oáza. „Oáza je
místem setkávání lidí. Našim cílem
je aktivně trávit volný čas namísto
pasivního sledování televize či hraní
počítačových her,“ řekla předsedky-
ně Oázy Jiřina Ptáčková.
Předvánoční výstavu, na které vy-
stavují Mníšečtí i přespolní, dříve
pořádal Klub žen. Nyní štafetu pře-
brala právě Oáza. (jdi)

U laviček se míjely
životní Elán s Nudou
Mníšek pod Brdy - Je podvečer po-
slední říjnové neděle. Z budovy
městského úřadu vychází v zástupu
skupina chlapců v tmavých oblecích
s nezbytnou kravatou, za nimi děvča-
ta v černých dlouhých sukních a bí-
lých halenkách, věk okolo plnoletos-
ti. Pětatřicet mladých lidiček jde
kaštanovou alejí a zabočuje ke kos-
telu sv. Václava. Zde jejich anglické
štěbetání ustává - do kostela spořá-
daně nastupuje smíšený pěvecký
sbor školy v Canfordu z Anglie.
Chvilka soustředění. Prohlížím si
tváře těch mladých lidí. Žádné rtěn-
ky či oční stíny, žádný barevný pruh
ve vlasech. Prostá, čistá krása. Sbor-
mistr dává pokyn a chrámovou lodí
se nese nejkrásnější hudba na světě -
lidský zpěv. Stovce diváků se plní
smysly nezapomenutelným zážitkem. 
Potlesk, květiny, děkování. Zpěváci
odcházejí okolo lavičky, na níž zpola
sedí, zpola leží čtveřice také mla-
dých lidí, ovšem se zcela jinými záj-
my. Životní Elán zde míjel Nudu.
Marie SADILOVÁ, Mníšek pod Brdy

Na trhy přijede zvonkohra
DOBŘICHOVIČTÍ SE TĚŠÍ NA MOSTOVÝ PLES I OHŇOSTROJ

Naše noviny vás zvou na lehce skandální komedii z 30. let 20. století

PÁNI, TO BUDE JÍZDA...!
Hrají:

Jan ROSÁK, Pavla ŠVÉDOVÁ,
Hedvika HÁJKOVÁ, 

Karel KRÁL, Jiří CICVÁREK

Scénář, režie: Miloslav FRÝDL

Premiéra: Zámek 
v Mníšku pod Brdy,
pátek 8. 12. od 20.00 

Předprodej vstupenek 
na tel.: 257 720 847

Dobřichovice - Folkrock s prvky
jazzu a swingu bude 10. listopadu
od 19.00 znít dobřichovickým sá-
lem dr. Fürsta. Koncertuje tu sku-
piny Fabrika Akustika, Oskar
Petr a uskupení P.R.S.T. 
„Členové skupiny spolupracují třeba
s Robertem Křesťanem a kapelou
Druhá Tráva,“ doplnila organizátor-
ka akce Andrea Hrubá.
Poslední listopadová sobota bude v
Dobřichovicích tradičně patřit ad-
ventním trhům a Mostovému plesu.

Trhy s vánočním zbožím začnou 25.
11. od 10.00. Ve 13.30 se představí
loutkové divadlo s pohádkou pro
děti Čert a Káča, v 15.00 přijde na
řadu kouzelník. 
„Představí se také pražská mobilní
zvonkohra - od 16.30 a 17.15,“ řekla
Hrubá. Nebude chybět ani ohňostroj,
který bude spuštěn v 17.00. 
Večer se uskuteční slavnostní ples,
který je každoročně připomenutím
otevření nového mostu přes Beroun-
ku. Pavla ŠVÉDOVÁ



Vážení spoluobčané, obracíme se na 
vás s prosbou týkající se osovského 
Chrámu Narození sv. Jana Křtitele, 
který je vzácnou kulturní památkou,  
v našem kraji ojedinělou.  
Od počátku 90. let minulého století zde 
probíhají nutné záchranné opravné práce, 
neboť kostel byl tehdy v havarijním stavu, 
kdy hrozilo jeho celkové uzavření. Dosud byla 
provedena celková oprava střechy, zřícené části klenby chrámové lodi a obou věží (velká 
věž byla dokončena díky vašim darům), .  
V současnosti probíhá již druhá etapa 
výměny a opravy oken, na kterou bude  
v příštích letech navazovat konečná třetí 
etapa. V dalším sledu oprav je třeba provést 
co nejdříve naléhavou náhradu stávající 
vnější fasády, která je v dezolátním stavu  
a ohrožuje tak stabilitu celé stavby. Opravy  
a rekonstrukce probíhají podle platných 
předpisů vyžadujících za dohledu památkářů 
přísné dodržování technologických postupů  
a materiálů, které zachovávají původní stav  

Zachraňme významnou stavbu 
V OSOVD ZAČALA DALŠÍ ČÁST OPRAV KULTURNÍ PAMÁTKY 
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DRACI NA OSOVCEM. Malí i velcí se sešli na 
louce nad Osovcem při tradiční drakiádě.   
Někteří pokračovali v pouštění i v neděli za 
velmi silného větru.            Foto NN J. KOZÁK  

a ráz stavby. To vše vyžaduje vysoké částky, 
které nejsou však zcela kryty státem a pro 
jejich získání je nutná poměrně vysoká 
finanční spoluúčast. Proto se obracíme na 
všechny spoluobčany, kterým není lhostejné 
historické dědictví, s naléhavou prosbou  
o jakýkoliv peněžní příspěvek pro dorovnání 
rozdílu mezi státním příspěvkem a cenou za 
opravy. Váš dar pomůže k zachování stavby, 
která je v okrese druhou nejvýznamnější 
hned po hradu Karlštejnu.  
Prosíme vás, abyste zvážili naši žádost, neboť 
záchrana  této krásné dominanty naší krajiny 
není otázkou náboženskou, ale kulturní.  
Své příspěvky můžete odevzdat na osovském 
obecním úřadu, případně zaslat na účet    

038 478 3349/0800.   
Je také možné předat peníze v Osově před 
nebo po mši, která začíná v 16.30 hod. Na částku  samozřejmě  dostanete potvrzení, 
které lze použít při vyúčtování daní. 

P. Ing. R. HANAČÍK, administrátor  
RNDr V. FRAJER                                     

Koncert osovských skupin 
 

Restaurace „U hřištE“ v OsovE 
 

Sobota 18. listopadu 2006  

od 19 hodin 
 

Hrají: Braboux, Scream 

Drakům scházel vítr, ale 
pak vzlétli a přišel déšť 
Osov – Na louce nad Osovcem se  
v sobotu 28. října rozlétly téměř dvě 
desítky draků.  
Draci nejprve zápasili s bezvětřím. Netrvalo 
dlouho a draci na letecké ploše nad 
Osovcem nakonec vzlétli. Papíroví letouni a 
jejich majitelé byli ohodnoceni  
v kategoriích vyrobený drak, letecká 
akrobacie a drak, který vzlétl nejvýše. Děti 
předvedly draky různých tvarů i pestrých 
barev.  
Po letecké exhibici přišlo na řadu opékání 
buřtů a to už vítr přinesl i déšť.               (rk) 

Noví rychtáři převzali vládu 
Podbrdsko - Zastupitelstva pod-
brdských obcí zvolená v komu-
nálních volbách si vybrala starosty.  
V některých místech volby změnily 
zastupitelstva od základu, jinde pokračují 
stejní lidé. Například ve Skuhrově 
pokračuje Zdeněk Trnka s místostarostou 
Jiřím Káchou. Ve funkci zůstává  
i podbrdský Karel Šťastný a osovský 
Zdeněk Veverka a ustavující schůze 
potvrdila starostou na Vižině opět 
Václava Císaře.  
Změny doznalo zastupitelstvo Velkého 
Chlumce, které na pondělním zasedání 
zvolilo starostou Jaroslava Routu a obce 
Všeradic, kde Jiřího Špalka nahradil 
Bohumil Stibál. 
Snad největší pozornost poutá volba 
starostky města Hostomic Sylvy 
Škardové, manželky J. Škardy, s nímž se 
město soudí o miliónové dluhy.  Nová 
starostka získala 5 hlasů z devíti.     (JoK)  

Halloween v osovské škole. (viz str. 6)          Foto S. KOCMANOVÁ  



Podbrdsko - Jeden z posledních 
zápasů  podzimu sehrálo 
mužstvo Vižiny.  
„Proti plné sestavě Mořinky jsme 
nastoupili v devíti,“ říká osovský 
starosta Zdeněk Veverka, který do 
Vižiny nastoupil po zrušení 
běštínského béčka. „A dařilo se nám.“   

Další výsledky:  
Vižina - V. Újezd 1:3 (1:1) 
Osov - Tetín 3:4 (1:2)  
Branky: Routa 2, Bábíček Aleš  
Všeradice - Loděnice B  4:1 (4:0)  
Branky: Eliášek 3, Šebek 
Všeradice B - Svatá B 0:3  (0:1) 
Liteň - Všeradice B 2:3 (2:1) 
Branky: Anděl, Jakoubek Pavel, 
Steckműller  
Mořinka - Vižina 1:3 (1:1) 
Branky: Procházka, Fiala 2  
Svatá - Všeradice 3:2 (1:0) 

nespavosti, nervovému podráždění, 
zrychlené srdeční činnosti.  Má vliv i na 
snížení tlaku a tiší migrénu. Rovněž 
zlepšuje trávení a působí proti plynatosti.  
Tip: Natrhané čerstvé meduňkové listy, 
pokrájené jablko a trochu jahod zalít bílým 
jogurtem a budete pUekvapeni lahodnou 
chutí tohoto salátu.                M. HRZALOVÁ 

KOTENÍ I LÉK (pokračování z NN 17/06) 
Meduňka - Jako koUení lze používat 
meduňku čerstvou i sušenou. Čerstvá je 
mnohem lahodnější. Používáme ji  
k ochucení salátů, omáček, omelet, 
tvarohových pokrmů, pomazánek i do 
jogurtů nebo do nápojů, kde ji necháme 
louhovat. Jako lék je využívána k léčbě 

Poradna zdraví Provasu 

Naše noviny 22/06 PROVAS, strana 6  

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. PUipravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, R. Kočová.  
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz 

Posvícení, posvícení, pekáč voní po stavení     
VIŽINŠTÍ OSLAVILI SVÉ POSVÍCENÍ TANCOVAČKOU, FOTBALEM A OBSLUHOU NAHOŘE BEZ 

Vižina - V první třídě se děti 
učí básničku: Posvícení, 
posvícení, pekáč voní po stavení.                                                        
Pepa volá z vrátek, pekáč slaví 
svátek. Co je vlastně posví-
cení a jak se slavilo na 
Vižině?  
Ve slovníku se uvádí, že je to 
tradiční slavnost s hostinou a 
veselicí, původně na paměť 
posvěcení místního kostela. 
Posvícení na Vižině se slaví 
poslední říjnovou neděli. Je 
odvozeno od svátku Šimona  

Žáci ukončili podzimní 
kolo mistráků remízou 
Osov – Na poslední zápas 
sezóny dorazili do Osova 
žáci z Podluh.  
Po dobrém výkonu remizovali 
osovští žáci 1:1. Branku za 
domácí střelil David Staňo. 
Nepříjemnou událostí utkání 
bylo zranění hráče Osova 
Martina Cypriana.  
„Po podzimní části sezony se 
žáci umístili v tabulce na 
dobrém 4. místě. Za své výkony 
si žáci určitě zaslouží »do-
kopnou«,“ dodává k ukončení 
žákovské sezony vedoucí muž-
stva Petr Kočí.    
Právě kolem pořádání dokopné 
došlo mezi trenérem a výborem 
SK k rozepři. Zatímco trenér 
prosazoval  pořádání  po 
posledním zápase, výbor slíbil 
finančně přispět později.  
„Klukům dokopnou zaplatíme,“ řekl Jan Hošťálek.       (rk, JoK)   

Posvícenské fotbalové utkání Vižina - Vysoký Újezd.  Foto K. HRZAL 

 Podzimní fotbal finišuje 

Školáky zcela nadchl svátek Halloween 
DĚTI MALOVALY PŘÁNÍČKA A VÝTĚŽEK Z PRODEJE POSLALY STONOŽCE  

a Judy, který připadá na 28.října.  
K posvícení neodmyslitelně patří 
nejen koláčky, kachna se zelím  a 
spousta dobrého jídla a pití, ale i 
taneční zábavy a pěkná hodinka.  
I když se nám do minulého čísla 
vloudil tiskařský šotek a 
tancovačka byla v pátek, nikoli  
v neděli, přišla se pobavit spousta 
lidí. K tanci a poslechu hrála 
skupina Sortiment a ani na chvíli 
nezůstal taneční parket prázdný. 
V sobotu čekal místní fotbalisty 
mistrovský zápas s Vysokým 
Újezdem, který prohráli 1:3. Pak 
následovala již tradiční drakiáda. 
Na čtyřicet dětí marně čekalo na 
příznivý vítr, a tak pobíhaly po 
hřišti sem a tam se snahou dostat 
svého draka co nejvýš k obloze. 
Za snahu byli všichni odměněni 
balíčky se sladkostmi a ti, co to 
nevzdali a vytrvali, si pak 
pouštění draků opravdu užili, 
protože začalo foukat. V neděli 
bylo nachystáno pro hosty místní 
hospůdky překvapení – obsluha 
nahoře bez a v pondělí o pěkné 
hrál v hospodě k dobré pohodě 
harmonikář.       Jana FIALOVÁ 

Osov - Poslední říjnový týden 
byl ve znamení akcí. První  
z nich bylo malování pro 
hnutí Stonožka.  
Děti měly za úkol namalovat 
přání pro Stonožku. Výtěžek  
z prodeje těchto přáníček byl 
poslán na konto Stonožka. Děti, 
rodiče a učitelé přispěli na toto 
konto částkou 2000,- Kč. 
Druhý projekt byl pro děti, které 
se učí angličtinu. V rámci jazyka 
se děti seznamují s tradicemi a 
zvyky v anglicky mluvících 
zemích. Jedním ze svátků je  
i HALLOWEEN. 
Co napsali čtvrťáci? 
V angličtině jsme se učili  
o halloweenu, vyráběli jsme malé 
dýně na špejli a ty jsme pak 
dávali ostatním dětem. Bylo to 
pěkné. (Honzík Beneš) 
My angličtináři jsme se učili  
o halloweenu. Pak nás napadlo, 
že si v úterý přineseme masky a  
v nich půjdeme k prvňákům a ke 
druhákům. Pak jsme dělali 
soutěže, třeba létali na koštěti, 
překusovali žížaly ve vzduchu, 
vypouštěli zlé duchy a jedli 
marmeládu. (Zuzka Růžičková) 
Byl poslední říjnový den a já se 
převlékla za witch. Hráli jsme 
různé hry. Líbilo se mi, když jsme 
přenášeli minci a házeli ji do 
talíře. Byl to krásný den.
(Kristýnka Škardová) 
Žáci osovské školy si udělali 
halloween. Třetí, čtvrtá a pátá 
třída měla za úkol připravit si 
masky a malým dětem vyprávět, 

co halloween znamená. Byli jsme 
i ve školce a na OÚ. Paní 
Lázníčková se nás bála. Pak jsme 
plnili halloweenské úkoly. (Péťa 
Kočí) 
31. října jsme se převlékli za 
upíry, duchy, čarodějnice všeli-
jaká strašidla a učili jsme se. Ale 
ne normálně, ale čarodějnicky. 
Plnili jsme úkoly, soutěžili a 
navštívili mladší spolužáky. Já 
krmila ostatní marmeládou (viz 
foto dole) a skoro každého jsem 
ušpinila. (Káťa Svobodová) 

Chodili jsme po třídách a strašili 
jsme. Ve školce jsme i zpívali. Ve 
škole jsme soutěžili, jedli 
marmeládu, potápěli se pro 
jablka do kýble, soutěžili o 
nejdelší jablečnou slupku. 
Překusovali jsme žížaly ve 
vzduchu. To vyzkoušely i paní 
učitelky. Ale stejně nejlepší bylo, 
když jsme vypouštěli duchy. 
(Martin Chvojka) 
Při angličtině jsme říkali různá 
slova. Dny ubíhaly a přišlo 31.10. 
Vzali jsme si masky a měli jsme 
moc krásný, i paní učitelky se 
převlékly. V tělocvičně jsme plnili 
různé úkoly.(Pepa Bouček) 

Soňa KOCMANOVÁ 

Kdy a kde hrají příště 

11.11. (14:00) Osov - Hýskov B  
11.11. (14:00) Všeradice - Lužce  
11.11. (10:15) Vižina - Chodouň  
12.11. (14:00) Všeradice B  - V. Újezd  

Podbrdští chystají výlov 
spojený s prodejem ryb   
Podbrdy - Výlov rybníka 
chystají na sobotu 18. 11.  
v Podbrdech.  
„Prodej proběhne během dopo-
ledne,“ říká starosta Karel 
Šťastný. „Večer pak posedíme  
v místní hospůdce při muzice  
a grilovaných rybách.“        (JoK)    

Branky: Hruška , Kulhavý 
OZT B - Osov 2:2 (2:1) 

Branky: Routa 2  
„Osov se ujal vedení hned v první  
minutě,“ říká kapitán Pavel Pepřica.  
„Pak jsme dostali gól z penalty, která 
byla více než přísná a další do 
poločasu. V poslední minutě jsme 
vyrovnali, ač jsme hráli bez 
vyloučeného Zámostného.“       (JoK) 
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Rychtář chce kanalizaci a zavřít skládku
„REKONSTRUKCE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ZAČNE MOŽNÁ JEŠTĚ LETOS,“ TVRDÍ STAROSTA ŘEVNIC

Řevnice - Dokončení kanalizace a uzavření sk-
ládky Ekos. To jsou priority nově zvoleného
starosty Řevnic Miroslava Cvancigera. 
V zastupitelstvu je pár nových tváří. Jste rád? 
Určitě. Přinesou jiné názory, nový pohled na věci.
Plánuji, že svolám jakési pracovní zatsupitelstvo,
kde bychom si vyříkali názory, lépe se poznali. 

Jaké budou vaše nejbližší úkoly? 
Ještě letos možná bude zahájena rekonstrukce Pa-
lackého náměstí. Nyní se dokončuje projekt a při-
pravujeme výběrové řízení, abychom měli vybra-
ného dodavatele, pokud by peníze od ministerstva
financí přišly ještě letos. 
Jak se náměstí promění? 
Travnatá plocha uprostřed by měla být mnohem
větší, počítáme se zprůjezdněním úseku k nádra-
ží. Chtěli bychom získat pozemek někdejších
uhelných skladů. Jednáme o tom s Českými dra-
hami. Žádost už tam mají půl roku a pořád není
vyřešena. Je třeba to popohnat. 
Předpokládám, že město bude chtít získat peníze
z evropských fondů. Na co konkrétně? 
Nejdůležitější je pro nás dokončení splaškové ka-
nalizace. Chybí 17 kilometrů kanalizační stoky,
tedy asi třetina kanalizace. Náklady na to se blíží
100 milionům. Na to musíme žádat a na mnoho
dalších věcí. 

Dosud mělo město dva uvolněné radní - starostu
a místostarostu. Plánujete změnu? 
Zatím je místostarosta neuvolněný, nemá place-
nou funkci. Musíme zjistit, co vše bude třeba udě-
lat, a podle toho posoudíme, zda jsou na to třeba
dva uvolnění radní. 
Jaké máte úmysly se skládkou Ekos nad městem?
Všichni, myslím, budou dělat vše pro to, aby byla
uzavřena v co nejkratším termínu. 
Proč? 
Kvůli ekologickému dopadu, skládka přinásí hod-
ně negativ. Ovšem, existují i pozitiva, třeba finan-
ční přínos, který je nezanedbatelný. Shodli jsme
se na uzavření, to ale neznamená, že to bude v
příštím pololetí. Může to trvat i dva tři roky. 
Pokud by byla uzavřena, odrazí se to nějak na
svozu odpadu?
Ne. Další skládky jsou na Jílovsku, u Březnice,
mezi Berounem a Kladnem. Ještě jsme to neřešili
- bude to úkol svozové firmy.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Odpad je možné  recyklovat,  dát do popelnice, nebo ho vyhodit, kde vás napadne, přikrýt větvemi a
dělat, že neexistoval. Tak jako v případě této černé skládky za Hatěmi. Vyrábějí se tak »trojští koně«,
jež tu necháme příštím generacím se vzkazem: Tak jsme žili. Text a foto Helena PELIKÁNOVÁ

Bitka dvou mužů v Řevnicích
skončila rozbitou hlavou

Řevnice - Více případů napadení a hádek
nyní registrují policie i lékaři v Poberouní. 

„V podzimních měsících jsou lidé nervóznější,
mají deprese a někteří to řeší rvačkami,“ řekl
šéf řevnické záchranné služby Bořek Bulíček. 

Takový případ se stal minulý týden v Řevnicích.
Dva muži se poprali, jeden z nich, který už měl
dříve problémy s napadením záchranáře, uhodil
známého dlažební kostkou do obličeje a způso-
bil mu vážné poranění hlavy. Zraněný muž byl

odvezen do nemocnice v Praze. (lup)

Černošice, Dobřichovice - Soubor Ludus musi-
cus podnikl ve dnech 29. září - 1. října zájezd
do Gerbrunnu, partnerského města Černošic.
První koncert se uskutečnil v evangelickém koste-
le v Gerbrunnu za účasti představitelů města a
hojné účasti posluchačů. Uvedli jsme Glagolskou
mši českého skladatele Karla Douši a skladby
Jana Sixta z Lerchenfelsu, který působil jako zpě-
vák v kapele císaře Rudolfa II. Následovaly pro-
jevy představitelů města i našeho souboru, předá-
vání darů. Večerní setkání uzavřela hostina. 
V sobotu nás gerbrunnští hostitelé provedli histo-
rickým středem města Würzburgu a po krátkém
odpoledním odpočinku jsme odjeli do Reichen-

bergu, kde jsme se s několika německými soubo-
ry zúčastnili festivalu. Pro toto setkání jsme měli
připraveny písně Leoše Janáčka a sbory Antonína
Dvořáka. Byly přijaty s velikým nadšením publi-
ka i ostatních souborů. 
Další den jsme spoluúčinkovali při dožínkové mši
v katolickém kostele v Gerbrunnu a provedli opět
Glagolskou mši. Velké ovace po skončení boho-
služby nás ujistily, že se náš zpěv německým přá-
telům opravdu líbil. František BĚHOUNEK

Řevničtí hlídali šest tisíc lidí
Řevnice, Praha - Více než šest tisíc diváků hlí-
dali řevničtí záchranáři na sobotním koncertě
zpěváka Jamese Browna v Praze. Nikomu z
nich se nestalo nic vážného. 
Ošetřili jsme pár lidí, kteří měli kolaps, a jednu
tanečnici z ansáblu. Bolely ji klouby, tak jsme jí
dali paralen na začínající chřipku,“ řekl šéf řev-
nické záchranky Bořek Bulíček.                       (lup) Dobřichovice – Osobní vůz Škoda Favorit a

malý motocykl Babeta kdosi ukradl z parko-
viště u nádraží v Dobřichovicích.

Majitel auta z Karlíka (*1984) jej 24. října v 7.30
uzamkl a odjel vlakem do Prahy. Když se večer
vrátil, bylo jeho parkovací místo prázdné. Vůz
barvy modrá metalíza měl několik vylepšení, z
nichž nejviditelnější byla přední dálková světla na
rampě a černý spojler s mlhovkami. Měl regist-
rační značku 3 S 0 36 41, vyroben byl v roce1990
a jeho cena se odhaduje na 40 tisíc korun.
O den dříve byl na stejném parkovišti ukraden
malý motocykl Babeta žlutobéžové barvy, který
patřil šestatřicetiletému muži z Dobřichovic. Zlo-
děj v době mezi 6.30 a 19.30 přestřihl jistící lan-
ko, kterým byl motocykl uzamčen k plotu. Večer
lanko leželo na místě, kde byla ráno i babeta, a
byly na něm zřetelně vidět rýhy od tahů pilkou.
Cena stroje je 8.000 Kč.               Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
* Druhý sraz vášnivých rybářů-gentlemanů, již
vesměs dávají rybě svobodu, pořádá 11. 11. v
hlásnotřebaňské České hospodě Na Růžku, rybář
a jeden z nových radních - Jiří Krejčí. »Mokré«
setkání bude mít hudební podtext. (šm)
* Opravit koryto Budňanského potoka má v plá-
nu jeho správce společnost České lesy. Karlštejn-
ská radnice hodlá záměr podpořit. „Chceme le-
sům pomoci při shánění dotací. Budou na to žádat
30 milionů z grantů EU,“ uvedl starosta Miroslav
Ureš. V první etapě má podle něj být potok re-
konstruován od náměstí k řece, postupně bude op-
raven celý úsek až na Mořinu. (pš)

Zloděj měl zřejmě  hlad - z auta
ukradl tašku s potravinami
Řevnice – Nákupní tašku s potravinami za 300
korun ukradl zloděj z auta zaparkovaného
pod řevnickým obchodním domem  21. října. 
Během pěti minut po 13.30, kdy byla majitelka
auta na poště, zloděj rozbil okno levých zadních
dveří bílé Škody Octavia Combi a ze zadní sedač-
ky vytáhl tašku s nákupem. Větší škodu způsobil
majitelce z Dobřichovic (*1963) rozbitím okna,
jehož výměna bude stát 3 tisíce korun.              (vš) 

Řidiči pozor: U nádraží se krade!
Z DOBŘICHOVICKÉHO PARKOVIŠTĚ ZMIZELO AUTO I MALÁ MOTORKA

Ludus musicus vyrazil do Německa
„NĚMECKÝM PŘÁTELŮM SE NÁŠ ZPĚV LÍBIL,“ PÍŠE VEDOUCÍ SOUBORU

Podvodník napálil důchodkyni
Dobřichovice – Muž vydávající se za dealera
firmy Lux připravil o 15 000 korun obyvatelku
Dobřichovic. Policie už zná jeho jméno.
Občan z Chebu (*1962) nabídl ženě z Hálkovy
ulice (*1949) parní čistící stroj na věci v domác-
nosti, který také profesionálně předvedl. Když
poškozená projevila o zařízení zájem, nabídl jí
předváděcí kus za poloviční cenu. Požadovaných
15 000 žena hned zaplatila. Druhý den obchodník
přijel znovu a tvrdil, že podle mechanika firmy by
měl být předváděcí kus vyčištěn, takže ho ještě
odveze k vyčištění a za pár dní vrátí. Stroj odve-
zl a už se neukázal. Policisté zjistili, že jméno
prodávajícího na stvrzene je skutečné - muž jako
dealer čistících strojů pracoval. Od prázdnin bylo
po celém Česku nahlášeno deset stejných podvo-
dů. Po lotrovi je vyhlášeno celostátní pátrání. (vš)

Nové občánky přivítali 
v Litni i v Zadní Třebani
Liteň, Zadní Třebaň – Nové občánky vítali up-
lynulou sobotu v Litni. Podobný ceremoniál se
konal také v Zadní Třebani.
Na liteňskou minioslavu bylo pozváno sedm ob-
čánků. „Mezi nimi i dvojčátka,“ řekl starosta obce
Karel Kliment. Kromě jeho proslovu vystoupili
školáci s básničkami a písničkami. „Jsou to první
děti, které od nás dostaly pamětní listy s naším
novým titulem městys,“ dodal Kliment. 
Nové občánky Zadní Třebaně uvítal v září i říjnu
se členy Sboru pro občanské záležitosti také sta-
rosta Zadní Třebaně Lubomír Schneider. Novým
obyvatelům obce - Adéle Strejčkové, Anně Pokor-
né, Stanislavu Balíčkovi, Veronice Babkové a Ma-
tyáši Davidu Procházkovi - i jejich rodičům přeje-
me štěstí a pevné zdraví. Eva ZEMANOVÁ, (pš)
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Jak se rodí přezdívky
MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 13)

Slevy krásných nových kol! 

Podbrdsko - Před časem jsme v
Našich novinách zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »tramp-
skou latinou«. Dnešní článek je o
skautských jménech a přezdív-
kách.           (NN)

Tak jako Indiáni získávali válečná
jména na válečné stezce nebo při lo-
vu, má svá jména také většina skau-
tů a vlčat. Některá voní zálesáckou
či indiánskou romantikou - v dáv-
ných dobách skautingu to bývala
jména jako Orlí oko, Křížový Pete,
která se až dojemně podobala oblí-
beným titulům ze starých Rodokap-
sů nebo jménům z trampských osad.
Jak jsem se však přesvědčil na tábo-
ře 96. oddílu pražského skautského
střediska ŠIPKA vedeného Petrem
Bratským (který je v »civilu« pos-
lancem PS ČR), setkáváme se nyní
spíš  s poněkud civilnějším pojetím.

Brambůrek miluje brambory
Pavouk dostal své jméno proto, že
dokonale ovládal uzlování a práci s
lasem,  Grizly býval jako dobře žive-
né dítě poněkud baculatý, Bram-
bůrek miluje francouzské brambory.
Jeho brácha upíjel rodičům kávu a
dostal jméno Kafáč. Mají zde i Ro-
somáka, Koumáka či Buffyho. Dvoj-
čata Prokop a Cyril mají společnou
přezdívku PC (pí-sí) podle prvních
písmen jmen, Škebloň se proslavil
nálezem zkamenělých škeblí v Pro-
kopském údolí. Rampouch získal
přezdívku na zimní výpravě, Cibul

proslul svéráznými úpravami jídel -
do žádného neopomenul přidat cibu-
li,  Šorty aneb Falešný hráč nehraje
poker a není ani desperát - za pře-
zdívku vděčí oblíbené písničce a
znalosti triků s kartami. Vodouch
jméno získal jako milovník vodního
živlu a nejmladšímu vlčeti - Sašovi -
stačila k novému jménu přesmyčka:
vznikl Ašas. 
K originální přezdívce Nanuk se do-
konce váže minipříběh: Sedmileté
vlče se velice těšilo na zimní výpra-
vu, ale nějak si popletlo hodinu sra-
zu, kam ho maminka přivedla. Divili
se sice, že tam ještě nikdo není, ale
protože maminka spěchala  do práce,
ponechala Jarouška svému osudu.
Jaroušek čekal hodinu, dvě, čekal i
přes poledne a teprve v podvečer-
ních hodinách se dočkal – návratu
ostatních vlčat z výpravy. Promrzlý
na kost, ale šťastný, že se dočkal. Na-
štěstí svou nedochvilnost i nekoneč-
nou trpělivost neodstonal a vysloužil
si opravdu válečnou přezdívku, na
kterou pak byl a je náležitě hrdý.  
Vůdcova přezdívka Bráca je nejen
jeho upravené občanské jméno, ale
připomíná i skautské oslovení »brat-
ře«. Přezdívku má i jediná žena na
táboře - jeho manželka Liduška, kte-
ré všichni (včetně manžela a dvou
synů) říkají Lejdy. 
Časem si skauti na své oddílové pře-
zdívky většinou  zvyknou tak, že je
kamarádi jinak neosloví. Snad jen
maminka zná jejich pravé jméno.

Vladimír ROGL 

Nebyla to zmije, ale užovka
OCHRANÁŘI REAGUJÍ NA ČLÁNEK OTIŠTĚNÝ V NN

Užovka hladká. Foto Jaroslav VESELÝ

Vladimír Komenda

MASÁŽE
nám. Jiřího z Poděbrad 626,

Řevnice
pátek 10 -18 nebo dle dohody

Tel.: 736 233 720

V Našich novinách č. 20/06 byl oti-
štěn článek Lucie Paličkové o tom,
že se na nádraží v Zadní Třebani
několikrát objevila zmije jedova-
tá. V reakci na tuto zprávu jsme
dostali dopis ze správy Chráněné
krajinné oblasti Český kras.   (NN)

Se zájmem jsme si přečetli sdělení o
výskytu zmije v kolejišti v Zadní Tře-
bani (Naše noviny, 10. října 2006). Z
pohledu zoologa by bylo pěkné, kdy-
by tu zmije opravdu žila, protože do
zvířeny Českého krasu by tak přibyl
další ohrožený živočišný druh. Podle
našich dosavadních zkušeností se ale
ze všech údajných »zmijí«, ke kterým
nás obyvatelé regionu přivolali, vždy
vyklubala užovka. 
Těch máme v oblasti Českého krasu
hned několik druhů. V mělké vodě

při březích Berounky loví malé ryby
a žáby užovka podplamatá, na vý-
slunných kamenitých stráních chytá
ještěrky užovka hladká, okolo vod-
ních nádrží můžeme zastihnout užov-
ku obojkovou. Rozšířený je také sle-
pýš obecný, který jak známo nepatří
mezi hady, nýbrž je jakousi bezno-
hou ještěrkou. Zmiji obecné se u nás
nedaří, má totiž ráda hlavně mokré
louky ve vyšších polohách, na jakých
ji nalezneme nejblíž na Křivoklátsku.
Teoreticky není úplně vyloučeno, že
by nějaká zmije mohla být při povod-
ni ojediněle splavena z Křivoklátska
až k nám, ale dlouho by tu nevydrže-
la. Dodáváme, že všechny druhy ha-
dů jsou v České republice chráněné
zákonem a zasluhují naši ochranu. 
Pavel ŠPRYŇAR, Jaroslav VESELÝ,
Správa CHKO Český kras, Karlštejn
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Souboj o Berounku piráti prohráli
ŘEVNIČTÍ VODÁCI NA KONCI ŘÍJNA VELKÝM KLÍČEM SYMBOLICKY UZAMKLI ŘEKU

Řevnice - Předposlední říjnovou
sobotu jsme jako správní vodáci
uzamkli řeku Berounku. Kdo se
přišel podívat, měl příležitost svézt
se na pramici či si zasoutěžit v
nefalšovných pirátských doved-
nostech. Nechyběl táborák a opé-
kání buřtů.
Akce měla začít ve 14 hodin, ale bo-
hužel kvůli nepřízni počasí mnoho
diváků nepřišlo. Čekali jsme tedy na
sluníčko i na další příchozí. Kolem
půl třetí jsme spustili ukázkovou
pramici na vodu a posádka mužů –
Red Line – předvedla krátký sprint i
slalom kolem bójek. U diváků měla
ukázka úspěch, a tak není divu, že si
také chtěli vyzkoušet jízdu na prami-
ci. Najednou se ale v dáli objevila
nepřátelská loď plná pirátů. Ti nás
vyzvali na souboj o řeku. Pirátka vy-
stoupila na břeh a vybrala si soupeř-

ku z našich řad. Po urputném soubo-
ji na přídích přecejen pirátka skonči-
la ve vodě a my vyhráli. 
Když se piráti vzdali, mohly začít
projížďky na pramici. Potom jsme
vytáhli i poslední loď z vody a nic už
nebránilo, abychom udělali to, proč
jsme se vlastně sešli. Velkým klíčem
jsme až do jara zamkli řeku. Každý
návštěvník si ještě mohl vyzkoušet
několik vodáckých dovedností - st-
řelbu ze vzduchovky, balanc na kůlu,
pirátský souboj, prolézání sítí, nebo
si prohlédnout v klubovně výstavku
fotek a kronik z tuláckých akcí. Pak
už nás čekalo jen losování cen a opé-
kání zasloužených buřtů. 
I když kvůli nepřízni počasí nebylo
návštěvníků moc, počasí se nakonec
umoudřilo a Zamykání se povedlo.
Kdo přišel, užil si pěkné vodácké od-
poledne.    Zuzana KUSBACHOVÁ

ZAMČENO. Obřím klíčem uzamkli na konci října řevničtí vodáci řeku Be-
rounku. Znovu ji odemknou na jaře.               Foto Zuzana KUSBACHOVÁ

V Zadní Třebani byl na veřejném zasedání opě-
tovně zvolen starostou obce Lubomír Schneider,
hlas mu dalo všech osm přítomných zastupitelů.
„Určitě mám radost, chtěl bych v roli starosty ješ-
tě začít budovat vodovod a kanalizaci,“ řekl
Schneider, který je prvním mužem obce již dva-
náct let. Místostarostou se stal Jiří Nikodým. 
Prvním mužem Hlásné Třebaně noví radní opět
zvolili Vnislava Konvalinku. 
„Děkuji za důvěru, budu se snažit posouvat chod
věcí dál, k lepšímu,“ řekl Konvalinka první listo-
padový pátek na veřejném zasedání. Pak starono-
vý starosta, který získal v komunálních volbách
216 hlasů, dle zvyku poslal pár štaprliček po sále,

čímž si vysloužil vděk přítomných. Místostaros-
tou byl znovu zvolen Miloš Palek. 
Také ve Svinařích zůstává na svém starostovském
místě Vladimír Roztočil. „Potěšilo mě to. Něco
jsme rozdělali a já můžu pokračovat,“ uvedl. 
Členové nového zastupitelstva Litně se na ustavu-
jící schůzi dohodli, že starostou bude znovu Karel
Kliment. „Myslím, že se přiklonili k mým zkuše-
nostem a na další čtyři roky mi dali důvěru,“
uvedl pro NN. Novým místostarostou Litně se stal
Josef Hrách. 
Nového starostu tak v našem kraji mají pouze
Černošice. Stal se jím bývalý místostarosta a od
letoška i poslanec Aleš Rádl. Právě proto má pra-
covat pouze jako neuvolněný, naopak první místo-
starostka Helena Langšádlová, která vedla město v
uplynulých čtyřech letech, bude pracovat jako
uvolněná. Druhým místostarostou se stal Michal
Jirout. Dalšími členy rady byli zvoleni Josef
Adam, Jiří Řehoř, Milan Stříbrný a Aleš Šabata.
Dobřichovičtí i Mníšečtí zvolí vedení svých radnic
v úterý 7. listopadu.              Lucie PALIČKOVÁ

Michaela ŠMERGLOVÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

Sezona na hradě neskončila
Karlštejn – Třebaže hrad Karlštejn od 1. listo-
padu uzavřel vyhledávanou Kapli sv. Kříže,
dál ke gotické památce směřují návštěvníci.
„Sezona na hradě ještě neskončila. Do 26. listopa-
du zůstává otevřen první okruh,“ uvedl starosta
Karlštejna Miroslav Ureš s tím, že denně do obce
dorazí kolem dvanácti autobusů. 
Kaple sv. Kříže, která oproti loňsku byla letos
uzavřena o tři týdny dříve, bude veřejnosti znovu
přístupná až příští rok v červnu. (pš)

Mníšek pod Brdy - Hlavní průčelí jedné z nej-
výraznějších dominant Mníšku pod Brdy –
kostela sv. Václava v minulých dnech zahalilo
lešení. Pracovníci odborné firmy zde odstraňu-
jí havarijní stav obvodové římsy.
Vnější plášť mníšeckého kostela byl obnoven před
šesti lety. „Práce na římse vstupní věže tehdy ne-
byly provedeny kvalitně, a ta se začala rozpadat,“
uvedl mníšecký farář Robert Cieszkowski. „Díky
dotaci 100 000 Kč od Středočeského kraje mohla
být havarijní situace odstraněna. Bylo opraveno
oplechování a obnoven nátěr fasády.“
Dotace však původně byla určena na obnovu jiné
části kostela, freskové výzdoby klenby hlavní lo-
dě. „Malby z roku 1756 byly naposledy restauro-
vány okolo roku 1882. Další úpravy byly plánová-

ny počátkem 90. let, ale nakonec tehdy zvítězila
idea obnovy venkovních fasád,“ řekl Ciezskows-
ki. Rozpočet na opravu menší ze dvou fresek je
360 tisíc. Dotace by tedy nepokryla ani nejzáklad-
nější práce. Protože se projevily i poruchy římsy,
byl změněn účel dotace.
Finance na obnovu freskové výzdoby však mní-
šecký chrám nutně potřebuje. Malby jsou zašedlé
a popraskané. „Peníze na obnovu církevních pa-
mátek se shánějí těžce,“ míní Ciezskowski. Kro-
mě podpory kraje věří v pomoc ministerstva kul-
tury, města Mníšku či mecenášů. Miloš DEMPÍR

Lidé si prohlédnou knihovnu
Lety – Nové knihovny se Letovští sice dočkají
až v prosinci, již tuto sobotu si ale budou moci
nové prostory prohlédnout.
Knihovna, jež vznikla v místech staré hasičárny,
bude prvně otevřena o Martinském posvícení v
sobotu 11. 11. „Během odpoledne si budou moci
lidé domek prohlédnout. Vybavení ale zatím chy-
bí,“ uvedl starosta obce Jiří Hudeček. Poté bude
do knihovny přestěhováno na 4000 knížek. Fun-
govat by zde měl i veřejný internet. Slavnostní
otevření plánují Letovští na začátek prosince.
„Asi na Mikuláše,“ dodal Hudeček. (pš)

Svatý Václav se po letech vrátil 
do mokropeské kapličky
Mokropsy - Se slávou a za velkého zájmu ve-
řejnosti byla 27. října posvěcena a umístěna do
niky mokropeské kapličky nová socha sv. Vác-
lava. Dílo malíře Jiřího Altmanna nahradilo
sochu původní, kterou kdosi ukradl. 
Program, v němž vystoupila Schola Černošice,
chrámový sbor ze Všenor, sólista České filharmo-
nie Jan Machat a soubor Pramínek, moderoval
Pavel Kopačka. Jeho umělecká díla s fotografiemi
Ivana Látala, dokumentujícími postup prací na
tvorbě sochy, vytvořila uvnitř kapličky příjemné
prostředí. Místní hospodyňky připravily občerst-
vení a příchozím je rozdaly zdarma.  

Stanislav JANOVSKÝ

Dělnící opravují zpackanou římsu
MNÍŠECKÁ FARNOST SHÁNÍ PENÍZE NA OBNOVU FRESKOVÉ VÝZDOBY

Starostové si »křesla« udrželi
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

OPRAVA ZVONIČKY. Do opravy staré zvoničky
na Lhotce se dala svinařská rychta. Podobně
opravuje i další drobné památky v katastru své
obce. Foto NN J. Kozák 

Kultury je na Sibiři málo,
dozvěděli se lidé v Mníšku
Mníšek pod Brdy – Cestopisná přednáška
Krasnojarsk – čekání na sibiřské jaro se kona-
la 3. listopadu v mníšecké zámku.
Jitka Kubalová byla v Krasnojarsku na studiích.
Návštěvníkům přednášky ukázala mnoho fotogra-
fií ze Sibiře a pouštěla také ukázky ruské hudby.
Kultury je v Krasnojarsku zoufale málo, lidé si ji
vynahrazují sportem, pro který jsou tam naopak
podmínky velmi dobré. Na závěr přednášky divá-
ci viděli příklady sibiřských reklam.                 (jdi)
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NOVINKY V KLÁŘE
Řevnický kosmetický Salon Klára nabízí všem 

nové služby. Jaké? 

IPL LASER a 
Diamantovou mikrodermabrazi 

IPL LASER - omladí, odstraní pigmentové skvrny 
i akné, »vymaže« rozšířené žilky a vlásečnice. Navíc 
se jím lze trvale zbavit nežádoucích chloupků (třísla, 

podpaží, nohy, záda, obličej) 
Laserové ošetření je bezbolestné, rychlé, bezpečné, 

bez omezení a cenově dostupné. 

MIKRODERMABRAZE - je metoda, při níž 
se za použití diamantu a vakua vyhlazuje pleť, odstraňují
se vrásky, komedony a další nečistoty v pleti, povrchové
pigmentace i tzv. stařecké skvrny. Tato metoda vylepší

vzhled pooperačních jizev, jizev po akné i strií. 

Kombinace mikrodermabraze 
a IPL laseru vede 

k výborným kosmetickým 
výsledkům! 

Objednejte se už dnes, ať na sobě brzy pocítíte
změnu k lepšímu! I na Vás se moc těší 

Salon Klára 
nám. Jiřího z Podebrad 1, Řevnice 
Telefon: 257 721 889, 603 430 557

Dopis od žačky deváté třídy liteň-
ské základní školy doputoval na
adresu redakce.       (NN)

Některá města, vesnice, ba i malé
osady mají zvláštní pojmenování pro
místní části. U některých je i dnes
jasné, odkud se to či ono jméno vza-
lo, u jiných nám mohou napovědět
pověsti.
Cestou z Litně nacházíme mnoho za-
jímavostí jako například židovský
hřbitov, studánku s pitnou vodou, o
které se říká, že je velmi dobrá. Když
jdeme dále, stojí pod studánkou na
levé straně skála, u které se člověk
rád zastaví. Při troše fantazie na této
skále uvidí podobiznu ženy s velkou
nůší. Proto se tam také říká Pod
Babkou. Možná vás také zajímá,
proč. 

Hádala se s ovčákem
Převyprávím vám pověst, která se k
této zkamenělé bábě váže. Má původ
v 1. polovině minulého století. Liteň
byla střediskem obchodu a řemesel,
kterým se živilo mnoho lidí v tomto
městečku. Pracovali tu živnostníci,
na jarmarcích trhovci, podomní kup-
ci a hlavně židé. Také tu pracovala
jedna velmi hubatá žena, které se ří-
kalo »bába kvasničková«. Nosívala
totiž do Litně kvasnice. Také se den-
ně hádala s ovčákem, který pod
Chrásty pásl panské stádo ovcí. A
jak mezi nimi vzniklo nepřátelství? 
Babka »,kvasničková« byla velmi
hubatá, ukecaná, všechno musela
vědět a nic jí nebylo jedno. A tak jí
nic neušlo a ani ovčák, který chodil
se psem pást ovce. Prý se denně há-
dali při cestě do městečka i z měs-
tečka, a tak trhovci měli pořád o čem
povídat. 
Jednoho dne jako obvykle lidé oče-
kávali babku s kvasnicemi na jar-

marku. Bába se tam ale celý den ne-
ukázala, a tak lidé zjistili, že zmizela
i s pasákem. Kam, to nikdo nevěděl.
Zbylo po nich jen stádo ovcí a devět
balvanů spadlých na cestě. Lidé si
mysleli, že je zavalila skála, která se
zhroutila na cestu. Při hledání babky
a pasáka si jeden člověk všiml nej-
většího kusu puklé skály a na něm
podobizny babky s nůší. Od toho dne
už nikdo lidem nerozmluvil, že babka
tu zkameněla. Všichni si mysleli, že ji
zaklel čert.
Díky této pověsti se této části Litně
říká Pod Babkou.

Jana NÁJEMNÍKOVÁ,ZŠ Liteň

Bábu s nůší prý zaklel čert
ŠKOLAČKA PÍŠE, PROČ SE ČÁSTI LITNĚ ŘÍKÁ POD BABKOU

Co víte o AIDS? ptali
se školáci školáků 
Liteň - Anketu o smrtelné nemoci
AIDS uspořádali žáci liteňské zá-
kladní školy.
Šesťáci se v hodinách rodinné a ob-
čanské výchovy věnují mimo jiné i
sexuální výchově. V rámci výuky se
pokusili o anketu mezi svými starší-
mi spolužáky ze sedmé, osmé a
deváté třídy. Ptali se, co vědí o
AIDS, jaké způsoby přenosu viru
znají a jestli vědí i něco o prevenci.
Anketa byla anonymní, jen každý
uvedl pohlaví. 
Se všemi devíti otázkami si ze 71
respondentů poradilo 6 žáků. V těs-
ném závěsu za nimi bylo 34 těch,
kteří se spletli maximálně dvakrát.
Ještě pro úplnost dodáváme, že z
těch bezchybných odpovědí patřili
tři klukům a zbylé tři holkám. 
Co dodat na závěr? Výsledky nás
příjemně překvapily, upřímně řeče-
no, čekali jsme je horší. Ale máme
co zlepšovat, příští rok se chystáme
podobnou anketu zopakovat a po-
rovnáme, jestli jsme poučenější. 

Hana HAVELKOVÁ, Liteň
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Letovští kynologové měli kliku, nezmokli
VÝCVIKOVOU SEZONU UZAVŘEL ČTVRTÝ ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR
Lety - Poslední letošní akce
na letovském kynologic-
kém cvičáku - 4. ročník ob-
ranářského závodu o pu-
tovní pohár - se konala 28.
října. 
K prezenci se dostavilo dva-
cet čtyři závodníků. Na ná-
stupu se všichni dozvěděli
program, vylosovali si čísla
a šlo se na věc. Část závod-
níků odjela na pachové prá-
ce, další část začala posluš-
ností na cvičáku. Následo-
valy v hospodě na hřišti zají-
mavé zákroky  na figuranta
oblečeného v ringo obleku. 
Soutěž odsýpala bez problé-
mů, výsledková listina se pl-
nila body. Trpěliví diváci
dobré výkony odměňovali
potleskem. Na závěr byla v
plánu kontrolní zadržení na
dva figuranty. Po poslední
disciplíně jsme se dali do
počítání výsledků, vypisová-
ní diplomů i protokolů spl-
něných zkoušek, kterých
bylo šest.
Nakonec přišlo to nejlepší -
vyhlášení vítězů a předání
cen. Zbývalo poděkovat - zá-
vodníkům za sportovní vys-
tupování, rozhodčím za ob-
jektivní posouzení výkonů,
figurantům za výkon, spon-
zorům za ceny, pořadatelům
i osazenstvu kantýny. S pos-

ledními slovy začaly na zá-
vodníky padat kapky deště.

Vyšlo to akorát. „Sakra, to
jsme měli zase kliku,“ pro-

nesl náš bručivý předseda a
unaveně odešel na kávu. 
A kdo vyhrál? V kategorii
ZMT Jiřina Koťátková s fe-
nou německého ovčáka Ai-
me Jenebi, v kategorii T1
Gabriela Janouchová s ně-
meckým ovčákem Ykarem
Jipo-Me. V kategorii OPT 1
zvítězila Tereza Horová s
německým ovčákem Fal-

cem. V nejtěžší kategorii
OPT 2 zvítězila Jana Jando-
vá s Perrym Jipo-Me. Cenu
za nejlepší kontrolní zadrže-
ní získala Veronika Rochlo-
vá s Urou. Předány byly i
ceny za nejlepší stopu, po-
slušnost a obranu, pozornos-
ti získali nejstarší a nejmlad-
ší účastník závodu a nejlepší
žena. Alena VANŽUROVÁ

Poslední letošní akcí na letovském cvičáku byl obranářský
závod o putovní pohár.            Foto Michaela HRUDKOVÁ

Veselý pes si při zkouškách odnesl
kužel, s paničkou to málem »seklo«
Lety - Ještě před obránářským závodem se na letovském
cvičáku konaly dvoje zkoušky z výkonu.
V sobotu 7. října se v Letech sešlo šestnáct psovodů se svý-
mi miláčky. Začali jsme pachovými pracemi, terény byly až
na Trnové, na loukách. Po stopách se už na cvičáku pokra-
čovalo poslušnostmi. Cane corso se předvedl jako pes vese-
lý a hravý. Při povelu volno si sebral barevný kužel, kterým
bylo označeno místo na odložení. Chvíli si ho pokousal a
ponosil, prostě si hrál. Móc se mu tenhle »aportek« zalíbil,
jenže s jeho paničkou to na place málem »seklo«. Ale pak už
šlapal jako hodinky. Ve dvě odpoledne bylo po zkouškách.
Ze šestnácti psovodů bylo 14 úspěšných, dva si budou muset
zkoušku zopakovat na jaře. 
Čtrnáct dnů nato se deset psovodů se svými pejsky sešlo k
dalším zkouškám. Přestože byly téměř ideální podmínky na
stopy, moc se nám nedařilo. »Sítem« na stopách prošly jen
čtyři dvojice. I na poslušnosti se objevily hrubé chyby, takže
do poslední disciplíny postoupily pouze tři dvojice. Discip-
línu splnily, takže získaly protokoly o vykonané zkoušce. 
Všechno se nepovedlo, ale není důvod truchlit. Přes zimu
máme móře času na to, abychom opravili, co jsme zkazili, a
na jaře se do toho dáme znovu. Alena VANŽUROVÁ

Řevnice - Před několika dny skon-
čila letošní sezona řevnického od-
dílu národní házené. Jaká byla?
Řevnický házenkářský klub letos
oslavil 80 let nepřetržité činnosti.
Součástí oslav byly dva turnaje sta-
rých pánů. Oba jsme dokázali dotáh-
nout do vítězného konce, i když prů-
měrný věk našeho celku přesáhl hra-
nici 50 let.
A jak se hrálo o mistrovské body?
Mladší žáci mají nejméně soupeřů,
soutěž však mají rozehranou výbor-
ně. Na jaře je ale čeká nelehký úkol.
Byla by škoda, kdyby se závěreč-
ných bojů o mistra republiky nezú-
častnily některé opory, které by třeba
odjely předčasně na dovolenou.
Starší žáci téměř ve stejném složení
hrají letos pohlednou házenou, pře-
stože proti nim nastupují vyspělejší

kluci. Dobře je drží Michal Veselý a
Vráťa Hrubý. Jsou v horní polovině
tabulky, třikrát prohráli o jedinou

branku, jen Podlázky byly nad jejich
síly. 
Béčko má stabilních osm hráčů, ke
kterým se přidává podle svých směn
dalších pět lidí. Výsledky nejsou
přesvědčivé, ale hra se často daří.
Jen střelecky trochu zaostáváme.

Určitým překvapením je hra ligové-
ho celku. Že budeme letos opět pře-
zimovat na čele druholigové tabulky,

čekal asi málokdo. Některé opory
přestaly hrát, post brankáře byl neji-
stý. V nejhorších chvílích šel do brá-
ny Pavel Jandus a odvedl vždy úžas-
ný výkon. Hlavně však pomohl Míňa
Zelený. Oba vychytali veledůležité
body. Na Čakovice to nešlo, ale zda-

leka nejhorší byl výkon proti nováč-
kovi z Modřan. Pátý bod jsme ztrati-
li v Litohlavech, kde si rozhodčí vy-
myslel pokutový hod po čase, a tak
utkání skončilo 22:22. Ostatní zápa-
sy naši dokázali vyhrát, i když občas
příznivcům brnkají pěkně na nervy.
Za zmínku ještě stojí postup do
čtvrtfinále Českého poháru. To se
bude hrát v lednu v Plzni na Borech.
Postoupili jsme z druhého místa, ale
i to je úspěch. Někteří borci totiž ne-
mohli nastoupit, a tak museli zasko-
čit hráči béčka. Tento turnaj zastihl v
dobré pohodě brankáře Luboše Je-
línka, jenž v posledním utkání s Ča-
kovicemi vychytal důležitý postupo-
vý bod. 
Můžeme tedy konstatovat, že pod-
zimní část házenkářské sezony byla
úspěšná. Petr HOLÝ

Výzva nejmladším: Pojďte hrát házenou!
Na podzim se nám podařilo shromáždit několik nejmladších příznivců

míčových her a k tomu i čtyři trenérky, které mají chuť s nimi pracovat.
Nabízíme proto dalším zájemcům možnost účastnit se těchto aktivit. Na

zimu se klubu podařilo zajistit prostory k provozování této sportovní čin-
nosti. Termíny setkání jsou pondělí od 15.00-17.00 v sále Lidového domu
v Řevnicích a čtvrtek od 16.00-17.00 v tělocvičně, kde není zdaleka napl-

něna kapacita.Všechny mladé a mladší, převážně prvňáky až čtvrťáky, 
zvou trenérky a těší se na jejich sportovní výkony. Petr HOLÝ

Podzim byl úspěšný, pochvalují si házenkáři
ŘEVNIČTÍ LETOS OSLAVILI OSMDESÁT LET NEPŘETRŽITÉ EXISTENCE SVÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU

Nově otevřené

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

Otevřeno pondělí až neděle 
tel: 777 558 345
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Třebaň a Lety jdou od výhry k výhře
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO KRAJE

SK ŘEVNICE
Krajská soutěž
Pšovka Mělník - Řevnice A 2:2
Branky: Nosek, Jůna 
Řevnice odehrály slušné utkání. Po
poločase dokonce vedly, ale domácí 
dokázali dvacet minut před koncem
z penalty vyrovnat. 
Řevnice A - Spartak Příbram 1:0 
Branka: Tůma 
Domácí vedli už od sedmé minuty a
vítězství uhájili, i když v druhém po-
ločase odolávaly tlaku hostí.

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Čisovice B 2:0 
Branky: Pitauer, Wimr 
Hosté zlobili v záloze, která řevnic-
kým zejména v prvním poločase dě-
lala  problémy. Střelecké štěstí bylo
nakonec na straně domácích a druhá
podzimní výhra byla na světě. 
Klínec - Řevnice B 4:3 
Branky: Sklenář, Pitauer, Škarda 
Řevnice mohly vyrovnat v nastave-
ném čase z penalty, ale Pitauer bod
odmítl.

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Hýskov A 3:0
Branky: Břížďala, Bacílek, Pruši-
novský z penalty
Na Ostrov přijel druhý Hýskov a do-
mácí, kterým patřila třetí příčka,
chtěli jít v tabulce před něj. Jen prv-
ních deset minut se dalo hovořit o
vyrovnané partii. Pak vzali otěže zá-
pasu do rukou třebanští borci a jen
smůla v zakončení uchránila hosty
od většího přídělu. Skóre otevřel
Břížďala, když se dokázal nadvakrát
prosadit v pokutovém území a nedal
gólmanovi šanci. Domácí byli stále
při chuti, bohužel žádná ze šancí ne-
skončila brankou. Druhý poločas se
nesl ve stejném duchu, Hýskov pár-
krát vystrčil růžky, ale gól nedal.
Uklidnění přinesla branka Bacílka,
kterého poslal do brejku Cieciura.
Dočkal se i smolař Prušinovský,
když v poslední minutě proměnil pe-
naltu za faul na Paličku.            (Mák)
OZT A - Neumětely 3:1 
Góly: Prušinovský, Hruška, Bacílek 

Ostrovanu na popdzim jede, potvrdil
to i poslední zápas na domácím hřiš-
ti. Kaňkou na jejich pohlené hře je
jen neproměňování šancí. Po bez-
brankovém poločase se ujali hosté
vedení, ale Ostrovan dokázal vývoj
zápasu otočit. Lahůdkový byl přede-
vším gól Hrušky na 2:1, kdy se z

voleje krásně trefil přesně k tyči. 

III. třída okresní soutěže
OZT B – Hýskov B 4:1
Góly: Bacílek 2, Cieciura, Bitara
Nehrál se nijak pohledný fotbal. Do-
mácím dlouho trvalo, než zlomili
odpor beznadějně posledního týmu
tabulky. Poločas skončil 0:0, ale po
změně stran si Ostrovan vybudoval
dvoubrankový náskok. Hosté stačili
snížit, ale domácí dvě branky přidali
a připsali si důležité body na cestě z
nejnižších pater tabulky.           (Mák)
OZT B - Osov 2:2 
Branky: Břížďala z penalty, Bitara
Ztráta bodu mrzí - Osov vyrovnával
doslova v poslední  vteřině.

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
Slavia Jesenice B - FK Lety 1:2 
Branky: vlastní, Plánička

Vyrovnané utkání rozhodli hosté ve
svůj prospěch 2 minuty před kon-
cem. Od prvních minut se hrál vy-
rovnaný fotbal, domácí byli fotbalo-
vější. Z obou stran byla snaha o vst-
řelení vedoucího gólu. Do poločasu
se to nepovedlo nikomu. Po návratu
z šaten měli domácí v rozmezí 4

minut dvě stoprocentní šance, obě
zázračně kryl brankář Jeřábek! Podle
hesla nedáš - dostaneš, se zachovali
hosté. Jamborovu přihrávku si ob-
ránce domácích srazil do vlastní sítě
- 0:1. V 52. minutě nepochopitelně
zkratoval obránce Jesenice, šlápl na
Kischera a byl vyloučen. Když už se
zdálo, že se utkání v klidu dohraje,
zaútočili domácí a jejich hráč byl
faulován v pokutovém území. Z pe-
nalty domácí v 85. minutě vyrovnali
- 1:1. Hosté se natlačili se na půlku
domácích. V 88. minutě obešel Plá-
nička dva obránce a rozhodl o vý-
sledku utkání.              Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Jinočany 2:1 
Branky: Jambor, Samuel
Domácí se nechali v úvodu zaskočit
aktivní hrou hostí. Ti si vypracovali
dvě šance, ale bez efektu. Po 15 mi-
nutách se hosté dostali pod tlak, kte-
rý byl korunován v 19. minutě bran-
kou Jambora. V 28. minutě zvýšil
vedení domácích na 2:0 Samuel nád-
hernou střelou z trestného kopu.
Druhý poločas byl z jiného těsta.
Hosté v 51. minutě snížili po chybě
domácího brankáře. Jinočanům na-
rostla křídla a tlačili se před domácí
branku. V rozmezí 65. a 80. minuty
hosté neproměnili další dvě šance.

Do konce utkání se již ale skóre ne-
změnilo. Jiří KÁRNÍK

SK KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
SK Tlustice – Karlštejn A 3:0
(kontumačně)
Stejstav Hýskov – Karlštejn A 2:1
Branka: Brandejs
IV. třída okresní soutěže
Mořina – Karlštejn B 1:3
Branky: Klečka, Mako, vlastní

FC Liteň
IV. třída okresní soutěže
SK Nižbor B – FC Liteň 7:0
FC Liteň – Všeradice B 2:3
Branky: Kučaba 2
Hned v úvodu zápasu vsítili domácí
dvě branky a vypadalo to, že Všera-
dice odjedou domů bez bodu. Ještě
před přestávkou však stačili snížit,
když se po odehraném rohu míč do-
stal rovnou do sítě Liteňských. Dru-
hý poločas se Litni nevydařil. Nej-
prve inkasovala z přímého a posléze
i z pokutového kopu, takže tři body
získali hosté.      Ondřej JAHELKA

Dobřichovice, Praha - Oslav pěta-
osmdesátého výročí vzniku české-
ho volejbalového svazu se 29. 10. v
pražské Sazka-aréně zúčastnila
početná výprava z Dobřichovic. 
Výprava byla složená především ze
členů místního oddílu odbíjené. 
První část oslavy byla věnována his-
torii. Promítání starých volejbalo-
vých zápasů střídaly rozhovory s na-

šimi nejlepšími hráči uplynulých let
- P. Šenkem či J. Musilem. V pořadu,
který moderoval J. Čenský, vystou-
pil P. Nagy a L. Vondráčková. 
V druhé části se konalo přípravné ut-
kání před mitrovstvím světa v Ja-
ponsku. Českým mužům byl soupe-
řem tým Ruska. Přesto, že nabitá
aréna  náš tým vytrvale podporovala,
prohrál 1:3.   Martina KÁLALOVÁ

Dobřichovičtí v Praze slavili volejbalové výročí

Řevničtí borci si uplynulou sobotu na svém hřišti poradili s týmem Spartaku
Příbram 1:0. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Hlásnotřebaňští sportovci se teď scházejí »jinak«
Hlásná Třebaň - V hlásnotřebaňském Sokole se mírně změnily hodiny
sportovních lekcí. 
Volejbalisté se nově scházejí nejen v pondělí, ale také ve středu, a to od 20.00
hodin. Stejně tak se ve středu  - ovšem už od 18.30 - se ve zdejší sokolovně ko-
ná rehabilitační cvičení. Nové časy mají i lekce areobiku. Na ně lze přijít v úte-
rý a ve čtvrtek - vždy od 20.00 hodin. Michaela ŠMERGLOVÁ

Řevničtí kadeti jsou favority pražského přeboru
Řevnice - V prvním kole pražského přeboru řevničtí volejbaloví kadeti
doplnění dvěma hráči Modřan porazili rozdílem třídy ostatní pražská
družstva družstva  a stali se tak favoritem soutěže.
B-tým, v němž startují převážně starší žáci, v tomto kole skončil na posledním
místě. Družstvo starších žáků potvrdilo ambice patřit mezi tři nejlepší družstva
v Praze a díky vítězství nad Prosekem je po prvním kole na třetím místě. Ligo-
vé družstvo juniorů má odehráno šest kol a je se dvěma vítězstvími na sedmém
místě. Michaela ŠÁDKOVÁ

Karlštejn schytal další
»ranec«, v  Brně 9:1
Karlštejn, Liteň - Výsledky žen-
ských fotbalových soutěží.
1. liga
Brno – Karlštejn 9:1
Branka: Chladová
Karlštejn – Krásná Studánka 0:2
Přesto, že Karlštejn celý zápas sou-
peře přehrával, nedokázal míč do-
pravit do sítě. „Kombinace nám vy-
cházela, měli jsme dvě jasné »gólov-
ky«, bohužel ani jednu neproměni-
li,“ zhodnotil výkon karlštejnských
žen jejich trenér Jan Vytásek.

2. liga
Lenešice – Liteň 1:4
Branky:Vestfálová 2, Pilařová,
Smíšková
Ani v posledním mistrovském zápa-
se podzimní části sezony Liteň neza-
váhala. Výhra v Lenešicích jí zajisti-
la, že zimu přečká na skvělém dru-
hém místě tabulky.
Liteň – Mladá Boleslav 3:2 
Branky: Pilařová, Vestfálová, Ka-
planová
Přátelské utkání

3. liga
Karlštejn B – Říčany 4:0
Branky: Lodeová 2, Vytásková,
Průchová
Bukovany – Karlštejn B 6:1
Branka: Konečná (oj)


