
Centrum Řevnic je neprůjezdné
PRAŽSKÁ SILNICE DOSTÁVÁ ASFALTOVÝ POVRCH, OMEZENÍ POTRVAJÍ DO 10. 11.

Mim Jaroslav Čejka 
zkolaboval v Letech
Lety - Vážné zdravotní problémy
postihly jedenasedmdesátiletého
mima Jaroslava Čejku v Letech.
Čejka měl 19. října vystupovat v Ca-
fe Úlety. Dobře mu nebylo už cestou
z Prahy. V Letech se mu udělalo
špatně a upadl do bezvědomí. Řev-
nická záchranka známého herce od-
vezla do nemocnice v Motole.
„Pravděpodobně se jednalo o cévní
mozkovou příhodu,“ sdělil NN šéf
záchranky Bořek Bulíček.           (lup)

Řevnice – Neprůjezdné bude až do
10. 11. centrum Řevnic. Hlavní
Pražská silnice přes náměstí krále
Jiřího z Poděbrad totiž dostává no-
vý asfaltový povrch. Před časem se
ale hovořilo o tom, že v centru měs-
ta bude zachována dlažba.

Celou akci hradí krajský úřad, který
na rekonstrukci vyčlenil pět milionů
korun. Kvůli opravě povrchu je zcela
uzavřeno centrální řevnické náměstí.
Zatímco řidiči osobních aut směřují-
cí na Berounsko mohou použít ob-
jížďku, která vede Sádeckou a Školní

ulicí, nákladní auta čeká mnohem
delší zajížďka. Pro ně je oficiální ob-
jízdná trasa značena přes Hlásnou
Třebaň, Karlštejn a Liteň. 
Kolem řevnické školy byla sice sní-
žena rychlost na 30 kilometrů v hodi-
ně, někteří lidé si ale stěžovali na to,
že zde nebyl vyznačen žádný pře-
chod pro chodce. 
„Jeden je u pečovatelského domu,
bohužel je vyznačen pouze dopravní
značkou, zebra chybí,“ postěžoval si
jeden z návštěvníků řevnického dis-
kusního fóra. Podle tajemníka radni-
ce Miroslava Zímy je ale označení
dostačující. „.Svislá dopravní značka
má přednost před značkou vodoro-
vnou. Malovat zebru na tři týdny by
byl skutečně přepych,“ uvedl.

(Dokončení na straně 9)
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Oktoberfest přilákal davy milovníků piva

PIVNÍ SLAVNOSTI V MOKROPSÍCH. Premiérové pivní slavnosti nazvané
Černošický Oktoberfest se konaly na Masopustním náměstí v Mokropsích.
K pohodě desítek milovníků chmelového moku v obřím stanu vyhrávala
country kapela či staropražský Třehusk. Součástí slavností byly soutěže v pi-
tí piva na čas, v pojídání párků a další. (mif)          Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Na kopci mezi Zadní Třebaní 
a Řevnicemi budou létat draci
Řevnice, Zadní Třebaň - Drakiáda na kopci
Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní se
bude konat v neděli 4. listopadu od 14 hodin. 
Redakční rada Našich noviny ji pořádá s přestáv-
kami již počtvrté.  Sraz všech zájemců o pouštění
draků a zároveň také o představení svých »dra-
čích« výtvorů je na poli mezi Řevnicemi a Zadní
Třebaní, v místě, kde se v dubnu pálí čarodějnice.
Redakce pro malé i velké připravuje soutěže o
ceny, jako vždy bude vyhlášen nejhezčí i nejvýše
létající drak a také oceněn nejoriginálnější model. 
Přijďte všichni, větru i drakům zdar!               (lup)

Výherci internetové soutěže
strávili noc na Karlštejně
Karlštejn - Jana Škrabalová s partnerem patří k
hrstce lidí, kteří se mohou pochlubit tím, že strávi-
li noc na Karlštejně. Na světoznámém hradě pobý-
vali uplynulý víkend díky tomu, že se stali výherci
internetové soutěže, kterou krajský úřad  vyhlásil v
rámci Královského průvodu letos v červnu.
„Spali u nás ze soboty na neděli. Po ubytování v
purkrabství, absolvovali prohlídku 1. návštěvního
okruhu,“ uvedl kastelán hradu Jaromír Kubů. Poté
s ním povečeřeli v restauraci Pod Dračí skalou
pstruha. V neděli odpoledne ještě absolvovali pro-
hlídku druhého okruhu. „S návštěvou hradu byli
nadmíru spokojeni a navždy si budou moci říkat,
že strávili noc na Karlštejně,“ dodal Kubů. (pš)

DÝŇOVÉ ODPOLEDNE S KONÍKY.
Druhá dýňová slavnost se v polovině
října konala v Zadní Třebani. Na své
si přišly zejména děti. Kromě ochut-
návání různých dobrot se vyřádily
při hrách, hledaly poklad či ze sta-
rých punčoch vyráběly koníky. 
(Viz str. 6) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řidička sjela ze silnice a srazila se s vlakem
Liteň – Řidička osobního vozu Smart uplynulou středu brzy ráno kvůli
mlze sjela mezi Litní a Skuhrovem ze silnice a srazila se s lokálkou. 
Nehoda se stala v půl šesté ráno. „Řidička v mlze sjela ze silnice do příkopu
a s autem uvízla na železniční trati. Když uslyšela vlak, vydala se mu napro-
ti a snažila se ho zastavit,“ popsal nehodu mluvčí Drážní inspekce Zdeněk
Neuser. Strojvedoucí však už vlak zastavit nestihl. „Zraněn naštěstí nikdo ne-
byl. Škoda na automobilu dosáhla čtyřiceti tisíc korun, na vlaku pak pětačty-
řiceti tisíc,“ doplnil Neuser. Provoz na trati Zadní Třebaň - Lochovice obno-
ven byl po dvou hodinách. (pš)

Rukavice odPetra Čecha(viz strana 12)
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Na čtvrtek 11. října 2007 jsem dle
svého slibu pozval na návštěvu Pos-
lanecké sněmovny třebaňské školáč-
ky. Bylo to poprvé, kdy se ke mně
vypravily děti tohoto věku – školáci
prvních až čtvrtých tříd. 
Musím říci, že ze setkání s nimi, z
jejich vážné účasti na připravených
hrách, mám ty nejlepší pocity a doj-
my. Byli moc roztomilí, všímaví, po-
zorní a trpěliví a vzorným chováním
dalece převýšili mnohé návštěvy, jež
jsem ve sněmovně už přivítal. 
Se svou asistentkou jsem přemýšlel,
jaký program pro ně připravit. Obá-
vali jsme se, že i když velmi stáli o
to, octnout se na půdě opravdového
parlamentu, nebude je to bavit, bu-
dou se stydět, nebo si jen trpně vys-
lechnou, co jim chceme říci. Byli
jsme ohromně překvapeni jejich
nápaditostí, zápalem a ukázněností.
Podobné pocity měla i průvodkyně,
která je provázela budovami sně-
movny. Tolik se skamarádili, že ji
děti nechtěly pustit. Jakmile však
žáčci byli vtaženi do připravené hry
na hlasování, plně se vžili do nových
rolí. Po vysvětlení procedury hlaso-
vání  se volil ze tří kandidátů (tří žáč-
ků čtvrté třídy) v tajném hlasování
»předseda školy«. Všichni tři kandi-
dáti k tomu přistoupili se vší vážnos-
tí, se zájmem a nápaditostí se před-

stavili a snažili se přesvědčovat os-
tatní žáčky, aby právě jim dali hlas -
a to tak kvalitně, že by se za to ne-
musel stydět nejeden poslanec.
„Budete-li mě volit, postarám se,
aby ve školní jídelně byl větší výběr
čajů,“ sliboval jeden. „Já vám zase
slibuji, že si rizoto budete moci dát i
bez sýra,“ vážně přesvědčoval další.

Třetí nabízel, že si s dětmi zahraje
fotbal. Poté se konaly tajné volby -
Tomík dostal deset, Honzík šest a
Dája 12 hlasů. Její vítězství bylo
oceněno potleskem. Jenom dva hlasy
ze třiceti byly neplatné – oba získal
Václav Klaus (jednou psán jako
Klauz), jenže ten v této volbě, bohu-
žel, nekandidoval. 
Poté se Dája se vší vážností ujala
dalšího řízení »schůze«. Udělovala a
odebírala slova, nabádala ostatní k
vystoupením v rozpravě. Zvládla
svou úlohu lépe, než mnozí předse-
dající ve sněmovně. Pod jejím vede-
ním se konalo veřejné hlasování o
návrhu »zákona o zavedení nového
školního předmětu«. Navrhovatelé
přesvědčivě a pádně odůvodňovali
návrhy, které předložili – tenisovou
hodinu, fotbalovou hodinu nebo ho-
dinu počítačů. Po obsáhlé rozpravě,
kdy někteří upozorňovali, že by bylo
třeba prodloužit přestávky, jiní si
ujasňovali, zda by se v hodině počí-
tačů hrálo dost her, jsme přistoupili k
hlasování. »Pro« zelenými lístky,
»proti« červenými a »zdržení se« bí-
lými. Někteří prvňáčci sice hlasovali
hned pro několik různých návrhů na-

jednou, ale to vůbec nevadilo.
Mezitím, co paní asistentka rozdáva-
la žáčkům svačiny a dárečky, položi-
lo mi ještě několik žáků fundované a
dobře promyšlené dotazy. Od dětí
jsem dostal na památku krásný obrá-
zek a prohlédl si jejich »školní novi-
ny«. Protože mě čekala další návště-
va, musel jsem poděkovat a s přáním
šťastné cesty domů se s dětmi i peda-
gogickým doprovodem rozloučit.
Nesporně to byla jedna z nejpříjem-
nějších návštěv, kterou jsme ve sně-
movně měli možnost přivítat. Dou-
fám, že návštěva bude patřit k zají-
mavým zážitkům i pro děti.

Jan SCHWIPPEL, Zadní Třebaň

Kdo zazpívá nejlépe, bude Brdským kosem
Mníšek pod Brdy - Osmý ročník pěvecké soutěže Brdský kos se usku-
teční v sobotu 10. listopadu v mníšeckém Divadélku K. 
Soutěží se ve třech věkových kategoriích: I. kategorie 6 - 10 let, II. katego-
rie 10 - 13 let, III. kategorie 13 - 18 let. Hudební doprovod si zajišťuje každý
soutěžící sám. V sále jsou k dispozici elektronické klávesy a zvuková apa-
ratura, které je možné - ovšem nikoliv nutné - využít.
Soutěžící si připraví dvě písně, povinnou skladbou je Ej lásko, lásko, druhá
může být libovolného žánru. V případě, že se do kategorie přihlásí více než
10 účastníků, uskuteční se dopoledne v den soutěže vyřazovací kolo, ve kte-
rém soutěžící zazpívá bez hudebního doprovodu píseň Ej lásko, lásko.
Soutěž posuzují tři odborní porotci - hlavní kolo soutěže společně, případ-
né vyřazovací kolo pak každý porotce samostatně jednu věkovou kategorii.
Přítomní návštěvníci v anketě rozhodnou o tom, kdo dostane cenu diváka.
Uzávěrka přihlášek je 2. listopadu. Přihlásit se je možné písemně, nebo e-
mailem. Formulář přihlášky je k dispozici v kanceláři MKS Mníšek pod
Brdy nebo v místní škole. Mailová adresa je brdskykosmnisek@seznam.cz.

Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Děti ve sněmovně volily předsedu
JEDEN KANDIDÁT SLIBOVAL VĚTŠÍ VÝBĚR ČAJŮ VE ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ, DRUHÝ RIZOTO BEZ SÝRA

V PARLAMENTU. Třebaňským dětem se v Poslanecké sněmovně líbilo. Foto Marta EL BOURNOVÁ

Zadní Třebaň - Po dvou letech vyrazili zadno-
třebaňští školáci opět na výlet do kraje Josefa
Lady. V Hrusicích si prohlédli kovárnu, obecní
úřad i Muzeum Josefa Lady a zařádili si na
dětském hřišti.   
Dětem se podle vyprávění na výletě moc líbilo.
„Když jsme přicházeli od vlaku k vesnici, viděli
jsme nápis Vítejte v Hrusicích a hned také první
kočku,“  napsal do slohové práce Michal Vostárek.
Po cestě Hrusicemi hráli školáci dokonce »koči-
čí« soutěž. „Kdo uviděl kočku, dostal obrázek Mi-
keše nebo Nácíčka,“ vysvětlila Iveta Koutská.
„Byl tam taky živý kozel Bobeš, Nácíček, Mikeš i
spousta jinak barevných kocourků,“ všimla si zase
Lucka  Kudláčková. 
Kromě zvířátek děti zaujala kovárna pana Mitase,
postavená v roce 1930, a tudíž asi nejstarší podni-
kání v Hrusicích. Nyní ji vede syn zakladatele
Josef. 
„Pan Mitas nám ukazoval buchar a veliké vrtáky,“
uvedl Adam Musil. Jan Cincibuch ho doplnil:
„Také kovadlinu, pilu na kov, nůžky na plech,
brusku a vrtačku. Panu Mitasovi už bylo 80 let a
stále unese obrovské kladivo. V kovárně to bou-
chalo, cvakalo a břinkalo.“ 
Děti si pak ještě prohlédly Muzeum Josefa Lady.

To jim podle Daniely Břížďalové otevřela paní
Muliska, žena Ladova strašidla Mulisáka. Na
obecním úřadě školáci místnímu starostovi zareci-
tovali básničku o Josefu Ladovi a nakonec si po-
hráli na dětském hřišti.         Lucie PALIČKOVÁ

V Hrusicích zadnotřebaňští školáci hledali kočky
„KDO UVIDĚL KOČKU, DOSTAL OBRÁZEK MIKEŠE NEBO NÁCÍČKA,“ VYSVĚTLILA IVETA KOUTSKÁ

VÍTAJÍ VÁS HRUSICE. Zadnotřebaňští školáci v
»Ladových« Hrusicích.                Foto Petr MUSIL

Byli jsme na výstavě
ovoce, píší caparti
Naše škola byla 8. 10. na výstavě
ovoce a zeleniny.
Měli tam přes 50 druhů jablka a
prodávali 5 druhů kytek. Nejvíce nás
zaujal Bavlník. Tato akce se konala
v budově kultury Liteň, v knihovně.

W. EBERLEIN,  J. HAVELKA, 
3. třída ZŠ Liteň



Strana 3, VÍCE Naše noviny 21/07

Margita Rytířová, dítě sira Wintona 
ZADNOTŘEBAŇANKA SE SEŠLA S MUŽEM, KTERÝ JÍ ZACHRÁNIL ŽIVOT, I S BRITSKOU PRINCEZNOU ANNOU
Zadní Třebaň - Její Královská Vý-
sost princezna Anna a zachránce
českých židovských dětí Nicholas
Winton. Dvě významné britské
osobnosti přijely v půli října na
návštěvu naší republiky. S oběma z
nich se setkala Margita Rytířová
ze Zadní Třebaně. 
Dvaaosmdesátiletá Rytířová patří
mezi »Wintonovy děti«, zachráněné
před nacistickým holokaustem v
roce 1939. Sir Winton zorganizoval
odvoz 669 židovských dětí z Česko-
slovenska do Anglie. 
„Tehdy mi bylo čtrnáct let. O panu
Wintonovi jsem se dozvěděla někdy
v roce 1990, od té doby jsem vždyc-
ky pozvaná, kdykoliv přijede do

Čech,“ vzpomíná Rytířová. Před pár
dny byl Winton hostem na Foru 2000
v Praze, kde se s ním viděly také
další »jeho« děti. 
„Byli jsme v Kongresové hale a také
na obědě na britském velvyslanectví.
Pan Winton je velmi milý, pamatuje
si mě, vždy mě hned obejme,“ říká
Rytířová. „Tentokrát jsme si ale moc
nepovídali, seděla mezi námi velvy-
slankyně Linda Duffield,“ dodává.

Když bylo v roce 1942 Margitě Rytí-
řové sedmnáct a půl, přihlásila se v
Anglii k britskému letectvu a stala se
z ní elektrikářka. Dnes už je jediná
žijící Češka, pracující za války u
britské letecké armády. Nyní měla tu
čest potkat princeznu Annu, dceru
královny Alžběty II., během její tří-
denní návštěvy republiky. 
„Chtěla vidět veterány, co sloužili za
války v letectvu, proto jsem byla po-
zvaná na britské velvyslanectví,“
říká pamětnice nejstrašnějšího kon-
fliktu v dějinách lidstva. Podle Rytí-
řové je Anna sympatická a bezpro-
střední paní, jež ze sebe nic nedělá.
„U oběda seděla vedle mě, povídaly
jsme si o mých zkušenostech z vál-
ky, o tom, kde a jak jsem sloužila.“   
Za válečné zásluhy a službu u letec-
tva dostala Margita Rytířová v loň-
ském roce od britského ministra ob-
rany odznak pro veterány. „Jsem na
něj moc hrdá,“ dodává Zadnotřeba-
ňanka. Lucie PALIČKOVÁ

SLAVNÁ ŽENA. Margita Rytířová s
pamětním listem od britského minis-
tra obrany. Dostala jej za službu u
letectva.    Foto NN L. PALIČKOVÁ

Malí řevničtí muzikanti 
zkoušeli s Hradišťanem
Velmi napilno mají nyní mladí muzi-
kanti z Notiček - dvakrát vystoupili
pro seniory v Praze a také zkoušeli
na vánoční koncert s Hradišťanem.
Vrcholem podzimního programu by-
lo vystoupení na počest britské
princezny Anny na zámku v Lánech.
První a současně jediná zkouška na
společný vánoční koncert Notiček a
známé cimbálové muziky Hradišťan
se konala první říjnový pátek. Trva-
la úctyhodných pět hodin. 
„Tak, holky a kluci, projedeme nej-
dříve společné písně a pokud zbude
čas, rád bych slyšel vaše koledy,“
přivítal Notičky primáš Hradišťanu
Jiří Pavlica. Bez velkého otálení se
všichni muzikanti pustili do hraní. 
Počáteční ostych se rozplynul a
zkouška se nesla v milé a současně
profesionální atmosféře. „Pro děti
je to ohromná zkušenost a motivace
do budoucna,“ ocenila spolupráci s
Pavlicou i »jeho« muzikanty vedou-
cí Notiček Lenka Kolářová.
Vzhledem k vytíženosti Hradišťanu v
nadcházejícím období se muzikanti
potkají až na generálce v den kon-
certu. Ten ponese výstižný název
Vinšujem Vám… Notičky budou hos-
tem Hradišťanu 17. 12. v kostele sv.
Šimona a Judy, naopak Hradišťan
vystoupí jako host Notiček 18. 12.
od 19.00 v zámku Dobříš.

Pavla PETROVÁ, Notičky

Lány, Řevnice  – Britská princez-
na Anna během návštěvy Česka
poznala několik zdejších zvyků.
Některé ji naučily děti z řevnické
lidové muziky Notičky, které měly
šanci se s ní osobně setkat.
„Asi dva týdny před tím, než prin-
cezna přijela, mi volali z prezident-
ské kanceláře, zda bychom paní Li-
vii a Její Výsosti nezahráli,“ uvedla
vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
Přiznala, že nabídka ji velmi potěši-
la. „Hlavně jsem měla radost, že si
nás paní Livie sama vybrala. Pama-
tovala si nás z vystoupení ve Špa-
nělském sále,“ řekla Kolářová. 
O tom, co děti člence britské králov-
ské rodiny předvedou, se prý dlouho
nerozmýšlela. „Šlo o deset minut a
paní Livie si přála, aby to bylo po-
dobné vystoupení jako před časem
na Hradě,“ sdělila Kolářová. Volba
padla na klukovské číslo s hráběmi a
kominickou píseň, při které se jedno
z dítek převléká do umouněného čer-
ného kostýmu.
V pondělí 15. října si pro řevnické
muzikanty přijel nablýskaný auto-
bus. „Jelo nás dvacet, ale autobus byl
asi pro šedesát lidí. V zatáčce ve Tře-
bani se ani nemohl vytočit,“ popsala
cestu do Lán Kolářová. Tam děti z
Notiček v krojích utvořily špalír,

kterým princezna prošla. Dvanácti-
letá Diana Šeplavá byla prý před vy-
stoupením mírně nervózní. Právě na
ni totiž padla role kominíka. „Měla
strach, zda nebude nevhodné, když
princeznu mázne sazemi. Řekla jsem
jí, ať se nebojí, že když se to někomu
nebude líbit, přiskočí ochranka,“
řekla Kolářová. Princezna ani paní
Livie ale neprotestovaly a ochotně

nastavily malému kominíkovi ruce.
„Pak se paní Livie k princezně nak-
lonila a vysvětlila, že je to zvyk,
který přináší štěstí,“ řekla Kolářová.
Její dvouletá dcera Kamilka pak Její
Výsosti předala CD Notiček. „Byla
to pro nás pocta,“ uvedla vedoucí
souboru, který již několikrát vystu-
poval v USA, na švýcarské či ame-
rické ambasádě.    Pavla ŠVÉDOVÁ

V LÁNECH. Dětská muzika Notičky při vstoupení pro britskou princeznu
Annu a manželku presidenta Livii Klausovu.         Foto Lenka KOLÁŘOVÁ

Rytířové i Šedivému
náleží čestné občanství
Nacisti je chtěli povraždit. Komu-
nisti je v lepším případě ignorovali,
v horším zavírali do lágrů. A co my,
jak se k nim chováme my?
Statečných lidí je v každé době mé-
ně, než těch ostatních. Přesto se pe-
rou za všechny, dávají jim naději,
sílu, víru. Většinou za to pykají -
často za lhostejného či škodolibého
přihlížení nestatečných.
Margita Rytířová o vlásek unikla
holokaustu. V sedmnácti letech se
sama přihlásila do válečné služby u
britského letectva. Po roce 1948 de-
setiletí živořila v zapomnění.
František Šedivý bojoval proti tota-
litě, vodil lidi přes Šumavu do svo-
bodného světa. Pykal za to dlouhé
roky v komunistickém koncentráku.
Rytířová i Šedivý patří k Zadní Tře-
bani, je tu jejich domov. Zaslouží si
naši úctu a vděk. Zaslouží si, mini-
málně, čestné občanství »své« obce.
Dostanou ho? Miloslav FRÝDL

Notičky hrály v Lánech princezně
DIANKA ŠEPLAVÁ V ROLI KOMINÍKA SE BÁLA JEJÍ VÝSOST UMAZAT SAZEMI

WINTON A »JEHO» DĚTI. Nicholas Winton a »děti«, které zachránil před
nacisty. Margita Rytířová nahoře druhá zprava.                 Foto INTERNET
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Kolbaba vyprávěl o svých cestách
V AREÁLU SKALKA VYSTAVUJE FOTOGRAFIE VICEPRESIDENT ČESKÉHO KLUBU CESTOVATELŮ

Mníšek pod Brdy - Kdo zavítal v
první říjnovou neděli do kláštera v
barokním areálu Skalka nad
Mníškem, nelitoval. Uskutečnila se
zde vernisáž fotografií Jiřího Kol-
baby, vicepresidenta Českého klu-
bu cestovatelů. 
Ačkoliv má Kolbaba velmi nabitý
program (koncem září se vrátil ze
Španělska a několik dnů po mníšec-
ké akci odlétal do Brazílie), vernisá-
že se zúčastnil a více než hodinu
poutavě vyprávěl o svých cestách a
dobrodružstvích, které na nich zaží-

vá. Poté, co  odpověděl na všechny
dotazy z publika, pokládal zase otáz-
ky přítomným posluchačům on. Ten,
kdo neváhal s odpovědí a uspěl, od-
nášel si domů pěknou upomínku.

Vystavené fotografie pocházejí z ex-
pozice, jež byla nedávno prezentová-
na v galerii moderní  karlovarské ko-
lonády. Její poselství je nejen v  nád-
herných záběrech ze všech kontine-

ntů naší planety, ale i v citátech, ji-
miž význačné osobnosti různých
epoch vyjádřily svůj vztah k cesto-
vání. A poselství Jiřího Kolbaby, to-
hoto charismatického,  srdečného a
současně velmi skromného člověka
pro nás, kteří jsme mu naslouchali?
Neváhejte, nebojte se a vykročte -
každý podle svých možností a
schopností - objevovat svět! 

Jarmila BALKOVÁ

POSVÍCENÍ. Country bálem oslavili uplynulou sobotu Havelské posvícení v
Hlásné Třebani. Po vydařené tancovačce se v neděli bavili i místní důchod-
ci. Pro více než padesátku seniorů obecní úřad ve spolupráci se zahrádkáři
připravil posezení. O program se postarala kapela Třehusk i skupina míst-
ních žen Holky v rozpuky. Ty za doprovodu houslí předvedly členky Armády
spásy a zatančily na známou píseň z filmového muzikálu Limonádový Joe
Whisky to je moje gusto. (pš) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
27. 10. 18.00 MOST DO ZEMĚ TERA-
BITHIA

KINO ŘEVNICE
24. 10. 20.00 SIMPSONOVI VE FILMU
26. 10. 20.00 PŘÍPAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ-
HO KATA 
27. 10. 16.00 DIVOKÉ VLNY
27. 10. 20.00 INTERVIEW
31. 10. 20.00 MEDVÍDEK

KINO MÍR BEROUN
Od 8. října je kino Mír v Berouně uza-
vřeno z důvodu rekonstrukce. Znovu
otevřeno bude v prosinci.

KINO MNÍŠEK POD BRDY
20. 10. 20.00 SIMPSONOVI VE FILMU 
31. 10. 20.00 MEDVÍDEK 
3. 11. 20.00 GYMPL 

CLUB KINO ČERNOŠICE
23.10. 20.00 PLANETA TEROR 
30.10. 20.00 HOSTEL II. 
6. 11. 20.00 HVĚZDNÝ PRACH

Beňačková bude v Litni
zpívat zřejmě až na jaře
Liteň – Věhlasná operní pěvkyně
Gabriela Beňačková v Litni neza-
zpívala. Její koncert, kterým měly
v tamním kostele 13. října vyvr-
cholit oslavy 100. výročí narození
Jarmily Novotné, se nekonal. 
„Bohužel, paní Beňačková nemohla
přijet, byla nemocná. Akci jsme mu-
seli zrušit,“ uvedl starosta Litně Ka-
rel Kliment. Podle zdejšího varhaní-
ka Václava Klimenta se náhradní
koncert do konce roku už uspořádat
nestihne. „V kostele je zima, a tak
jsme se s paní Beňačkovou dohado-
vali na náhradním termínu. V úvahu
připadá jaro příštího roku,“ dodal
Kliment. (pš)

Na Country bálu řádily
Holky v rozpuku
Hlásná Třebaň - Hlásnotřebaňský
Country bál 2007 ve stylu divokého
západu se konal předposlední říjno-
vou sobotu.
Vyhrávala kapely ACS Spřáhlo, ale
zlatým hřebem večera bylo neopako-
vatelné předtančení místního dám-
ského uskupení Holky v rozpuku.
„Na to jsme fakt trénovaly poctivě, a
dost jsme se u toho bavily. Samotné
zažijeme víc legrace než s pánskými
polovičkami,“ prozradila s úsměvem
Ilona Gartová - mluvčí zmíněné for-
mace a současně pracovnice zdejší-
ho obecního úřadu, který celou akci
pořádal. Dámy působící toho večera
jako Tornáda Lou si pro tu příleži-
tost i »spíchly« speciální černé šaty.
„Dvě to odšily za všechny,“ dodala
Gartová. Na bále nechyběla ani  bo-
hatá tombola. (šm)

Tipy NN
* Kapela Bílá nemoc a jihočeský
objev roku 2006 Ticho de Pre Cupé
Band zahrají 26. 10. od 20.30 v Club
Kině Černošice. Vstupné 80 Kč. (pš)
* Na posvícenské tancovačce se
můžete pobavit 27. 10. v hospodě v
Hatích. Od 20.00 hraje Ideál. (mif)
* Mama Africa aneb Večer etnické
hudby se koná 27. 10. od 20.30 v
černošickém Club Kině. Mama Afri-
ca je společným projektem několika
muzikantů se vztahem k černému
kontinentu a exotické hudbě.      (pb)
* Milovníci staré techniky se 27.
října  sejdou  v Solvayových lomech
u Bubovic. Vystaveny zde budou
stabilní motory, staré automobily,
karbidové lampy, modely motorů a
další historické předměty.            (pš)
* Fotografie ostravského rodáka
Vladimíra Ondračky z dobřichovic-
kého procesí – slavností Božího těla
jsou do konce října k vidění v zám-
ku Dobřichovice. Výstava je přístup-
ná denně od 10 do 18.00. (pš)
* Koncert rockových kapel Bubli-
fuck a My own story se uskuteční 2.
11. od  20.30 v Club Kině Černošice.
Vstupné 80 Kč. (mif)
* Hardrockový večírek se koná 3.
11. od 20.30 v černošickém Club Ki-
ně. Zahrají Lokomotiva Planet a
Empire. Vstupné 80 Kč.              (mif)
* Komorní koncert můžete navští-
vit 6. 11. od 18.30 v  Základní umě-
lecké škole v Černošicích. Zazní díla
Bohuslava Martinů, Benjamina Brit-
tena a Dariuse Milhauda v podání
houslistky Jany Novákové-Vonáš-
kové a klavíristy Petra Nováka.
Vstupné 80/50 Kč. (pb)
* Fotografie z podzemí Koněprus-
kých jeskyní, zvířat i rostlin České-
ho krasu jsou vystaveny v beroun-
ském muzeu. Výstava nazvaná S fo-
toaparátem Českým krasem začíná
29. 10. v berounské galerii  Holand-
ský dům a potrvá do 17. 11. Snímky
zde představují Martin Majer, Josef
Mottl a Zdeněk Špaček. (pš)

Nálezce zlatý poklad zklamal, hledali jeskyni
Beroun - Když jeskyňář Miroslav Martínek loni v lednu objevil na Be-
rounsku zlaté a stříbrné mince, byl zklamaný. Chtěl totiž najít novou
jeskyni. Unikátní poklad ze 13. století, který našel s kamarádem poblíž
Tetína, teď bude vystaven. 
Lidé jej budou moci poprvé spatřit 27. října v Muzeu Českého krasu v Be-
rouně. Slavnostní vernisáž výstavy se tam koná v rámci Dne krajů od 13
hodin. Den nato, 28. 10., se od 15.00 uskuteční beseda s odborníky.
Na 900 stříbrných mincí našli v keramické nádobě amatérští speleologové
Miroslav Martínek a Miroslav Hahn v lednu 2006. Za odevzdání nálezu oba
odměnil středočeský hejtman Petr Bendl - každému z nich věnoval 114 tisíc
korun. Výstava potrvá v Muzeu Českého krasu do 25. 11. 2007. (pš)

Brécy budou zpívat
pro dětský domov
Dobřichovice -  Dívčí voiceband
Brécy pořádá 4. listopadu benefič-
ní koncert pro dětský domov.
Program s názvem ETNOPOPMIX
začíná od 19.00 v tělocvičně Diag-
nostického ústavu Dobřichovice.
Zazní na něm písně Jiřího Wajsara,
skladby z repertoáru Jiřího Korna či
finských kapel. Brécy zařadily vys-
toupení mezi své koncerty na festi-
valu filmové hudby MOFFOM v
pražském kinu Lucerna a A CAPEL-
LA FEST ve staroměstské galerii
Nová síň. Dobřichovický koncert
doplní human beatbox Lukáše Pr-
chala. Výtěžkem z benefice se Brécy
rozhodly podpořit Dětský domov
Lety.       Blanka STROUHALOVÁ

Muzeum Českého krasu a Ústav archeologické 
památkové péče středních Čech vás zvou na výstavu

Tetínský poklad
zahájení výstavy

sobota 27. 10. 2007 od 13 hod.
Muzeum Českého krasu

Husovo náměstí 87, Beroun
Mimořádný program u příležitosti Dne krajů

27. 10. 2007
13.00 vernisáž výstavy Tetínský poklad
13.30 - 17.00 prohlídka výstavy, hraje skupina Silencium

28. 10. 2007
10 - 12.00, 13 - 15.00 prohlídka výstavy Tetínský poklad
15.00 beseda s odborníky

Prohlídky 27. a 28. 10. zdarma!
Otevírací doba výstavy od 29. 10. 2007: Út - So 9.00 - 12.00, 
12.45 - 17.00, Ne a svátky 10.00 - 12.00, 12.45 - 17.00

www.muzeum-beroun.cz



Lážovice - Už koncem června zjistili lážovičtí
přítomnost nebezpečných chemikálií v obci. 
"Na olejové skvrny na obecní cestě koncem červ-
na upozornili občané Lážovic," popisuje starosta
Jiří Budil situaci, kterou začal s úřady řešit téměř
před čtyřmi měsíci. Na místo výskytu chemikálií
se při prvním  šetření dostavili profesionální hasiči
a zástupce Městského úřadu Hořovice z odboru
životního prostředí. 
"Prvního šetření se nezúčastnil majitel budovy, a
proto byly prověřeny pouze nádoby s chemikálie-
mi, které se nacházely na otevřeném prostranství,"
líčí Jiří Budil, podle kterého bylo na místě
nalezeno několik tisíc litrů neznámých látek a
který předpokládal, že situace se škodlivinami
bude vyřešena do jeho příjezdu z dovolené. "Od
letošního června jsem několikrát písemně i osobně
urgoval vyřešení situace na hořovickém odboru
životního prostředí," konstatuje Jiří Budil, který 
z prvního šetření neobdržel žádný zápis. Začátkem
října se informace o výskytu neznámých látek 
v opuštěném lážovickém objektu objevila 
v regionální deníku. Firma ZK-ZA Servis následu-
jící den začala nádoby s chemikáliemi odvážet.

“Najali jsme firmu, která z objektu odváží nádoby
s topným olejem,” přiznal množství odvážených
nádob přesahující jeden sud Pavel Kodras, který je
společníkem firmy. Druhé místní šetření svolal
odbor životního prostředí Městského úřadu
Hořovice na minulý čtvrtek. 
To už se ale v objektu žádné sudy s chemickými
látkami nenacházely. Ty původní byly označeny
jako materiál firmy a rozcházely se už i údaje 
o původním počtu nádob s neznámými látkami.
Výsledkem jednání byl pouze jeden sud, doklad
firmy, který dokazoval likvidaci chemikálií zůstal
v utajení a starosta Budil byl úřady napomenut, že
situaci měl řešit s majitelem firmy. "Náš obecní
úřad je tvořen z neuvolněných pracovníků 
a nemáme odbor životního prostředí," nesouhlasí
Jiří Budil s postupy úřadů.        Radka KOČOVÁ

Z odpadu materiál firmy
PRVNÍ ŠETŘENÍ BEZ DOKUMENTACE, DRUHÉ PO ČTVRT ROCE Olympiáda se stala

souèástí drakiády
Osovec - V sobotu 13. října se konala na louce
nad Osovcem drakiáda a první ročník
sportovní olympiády.
Odpoledne pro děti z Osova i okolí uspořádal
místní obecní úřad, Svaz dobrovolných
hasičů Osov a Spolek Pro Vás. Sportovní
olympiáda byla kvůli nepříznivému počasí
přesunuta z konce září. 
Druhou říjnovou sobotu už počasí přálo,
svítilo sluníčko a možná i proto přišlo sedm-
desát dětí, maminek, tatínků i babiček 
a dědů. Nejprve se soutěžilo o nejhezčího
draka, v dračí akrobacii a o nejvýše
vypuštěného draka. Odpoledne pokračovalo
sportovní olympiádou. Na pěti stanovištích se
sportovními disciplínami obdržely děti za své
výkony papírové peníze. Nakoupit si pak
mohly cukrovinky, pastelky, bloky 
i reklamní předměty. 
Celé odpoledne děti dodržovaly pitný režim 
z nakoupených limonád a čajů. Opékaly se
vuřty, o oheň se postarali hasiči a při té
příležitosti spálili i hromadu větví a klestí,
která byla navezena u louky. Akce se mohla
uskutečnit díky podpoře sponzorů z Osova 
a okolí.                          S. HOŠŤÁLKOVÁ
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Pøi dešti do osovské
školy zatéká voda
Osov - Na chodbách i ve třídách osovské
školy se při dešti objevují  mokré skvrny na
stropě. 
Už několik let je steřcha školy v havarijním
stavu. Při deštích se na stropě i stěnách
vnitřku budovy školy objevují mokré skvrny.
Poškození střechy dosahuje takových
rozměrů, že na některých místech to vyžaduje
umístění nádob pro stékající vodu.
Zastupitelstvo obce Osov se usneslo, že
hlavním bodem je oprava střechy místní školy
a tato oprava dostane zelenou před všemi
dalšími potřebnými opravami v obci.
“Žádáme o dotaci na opravu střechy školy,
pokusíme se využít i dotačních fondů
Evropské unie,” konstatuje starosta obce
Zdeněk Veverka.   (rak)

Jitka Vrbová zpívala
trampské písnì i jazz
Velký Chlumec - Příjemný večer ve Velkém
Chlumci zažili ti, kteří se dostali v sobotu
13. října do nabité hospody U Kozo-
horských a mohli si vychutnat koncert
Jitky Vrbové. 
Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným hlasem
se především srdečně pozdravila se svými
známými a kamarády a pak s citem přednesla
řadu trampských a jazzových písní, které
proložila vtipnými vzpomínkami na dětství
strávené v Brdech, ale i na kamarády v
muzikantském nebi Evu Olmerovou a duo
Červánek. 
K výborné náladě přispěl také doprovodná
kytara autora některých písní Standy
Chmelíka a basová kytara dlouholetého
kamaráda  Roberta Jíny z Hostomic. Nabitá
hospoda odměnila každou přednesenou píseň
uznalým potleskem, ovšem závěrečný aplaus
byl takový, že zpěvačka musela přidávat. Inu
příjemný večer.                                 (drak)

Mrtvou lišku provìøují
berounští veterináøi 
Osov - Mrtvou lišku objevili ve středu
manželé Kubecovi z Osova.
"Liška ležela u vrat a nejevila známky života. 
O pomoc jsme požádali veterinární správu, ale
neuspěli jsme," líčí Jiřina Kubecová. 
O lišku se postaral Ladislav Maršálek, který ji
ještě ve středu předal na berounský inspektorát
Krajské veterinární správě pro Středočeský
kraj k vyšetření. "Veterinární správa nám
sdělila, že informaci o zdravotním stavu lišky
předá v případě nějakého nálezu," sdělil
Ladislav Maršálek. Do soboty veterinární sprá-
va žádné informace nepředala.                  (rak)  

První osovská dětská olympiáda byla v říjnu spo-
jena s drakiádou.             FOTO Radka KOČOVÁ

Osobitá Jitka Vrbová při koncertu zavzpomínala 
i na dětství v Brdech..                    Ilustrační foto

Turisté chystají zimní
otevøení rozhledny
Velký  Chlumec - V polovině října připravili
turisté severních svahů Brd rozloučení se
sezónou. 
Rozhledna na Studeném vrchu byla letos
naposledy zpřístupněna veřejnosti a turisté si
naplánovali brigádu. “Přišlo pouze šest
návštěvníků rozhledny. Jednalo se spíš o náhod-
né houbaře, kteří kolem procházeli,” líčí Sláva
Ježdík a dodává, že turistům se na jejich
brigádě podařilo připravit dříví na novoroční
setkání u rozhledny.                 (rak)

Obecní úřad Vižina
pořádá dne 27. října 2007

Drakiádu
od 15 hodin na hřišti
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Toníku, díky za králíka i za tykání!
ANTONÍN PALEK Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ BYL FURIANT A NEZKAZIL ŽÁDNOU MILOU ŠPATNOST…

„Šla ke mě dom ženská? Co říkáš!?“
ošíval se na oko rozzlobeně. „Jóóó
holka, teď jich chodí! Nepočítám je,
viděj šik mužškýho a hrnou se i starý
baby,“ dodal s šibalským úsměvem.
A tak  jsme se s Antonínem Palkem
z Hlásné Třebaně špičkovali.
Byly to legrácky. Když vyprávěl o
své paní, jak se s ní seznámil... a pak
loučil, měl slzy na krajíčku. „Jediná
ženská, kterou tu mám, je Bobina,“
hladil drzou jezevčičí holku a rychle
slzy utřel. Nerad obtěžoval smut-
kem. Nerad byl sám smutný.  
Vždycky chtěl pomáhat. Říkal, že
když tu možnost má, rád druhým
ubere ze starostí. Nebylo mu zatěžko
»bojovat« o různá povolení s úřední-
ky, stejně jako poslední »tetce« o
berlích přivézt domů nákup. 
„Lidi si musej pomáhat, když můžu,
proč to nedělat?“ tvrdil. 
Nejjasněji snahu být užitečný doká-
zal při povodních v roce 2002. V po-
vodňové komisi s ostatními neúnav-
ně kmital, zařizoval, chodil kontro-
lovat vodu... při kávách proseděl no-
ci na rychtě a špekuloval, jak co udě-
lat, komu volat, aby se Hlásné Tře-
bani pomohlo. Byl Hlásňák srdcem -
nedal na ni dopustit... Nezkazil ani

žádnou milou špatnost. „Sranda mu-
sí být,“ hlásil a srdnatě se podílel na
řadě blbin. A byl i furiant: „Že ne-
stihnu půlnočního králíka?“ Vsadili
jsme se, vyhrál! V deset večer zmizel
z posezení a s půlnočním bitím ho-
din otevíral dveře svého domku od-
kud se valila vůně pečeného králíka. 
Naposledy jsme se potkali v srpnu
na oslavě výročí velké vody u mostu
přes Berounku. Dostal pomyslný
metál. „Že lidi sblíží až neštěstí,

co?“ mávnul rukou, připil pevnosti
mostu, a hned se bavil víc dovesela.  
Dál jsme se pak vídali přes skla aut a
zdravili klaksonem. „Na Vánoce si
dáme punč, a pořádně všechno pro-
bereme. Teď je shon, já vím,“ smál
se. Přes větší věkový odstup jsme si
tykali, přišlo mi to přirozené. Nepři-
rozené je, že když teď jedu kolem
Tondových vrat a zatroubím, jeho
klakson neodpoví. Je tam ticho...
Toníku, snad je tam, kam jsi se

vydal, taky veselo, a je komu pomá-
hat... Někdy zatrub, ať vím, že jsi v
pořádku. A děkuju, nejen za tykání!
Michaela ŠMERGLOVÁ, Černošice

O radaru debatovali
poslanec i zpěvák
Pod názvem Občanská sešlost uspo-
řádala Čs. obec legionářská a Ob-
čanský klub CI5 14. října netradiční
debatu občanů o radaru. Většinu
přítomných tvořili neorganizovaní
občané. Ti také sami – za pomoci
vtipného a odlehčeného moderování
Josefa Mladého - určovali průběh
debaty. Atmosféru oživily kapely Si-
lencium, S.crea.m a Akrobat. Záštitu
nad akcí přijal poslanec Jan
Schwippel, akci podpořil i starosta
Hořovic Luboš Čížek. Debatu si ne-
nechalo ujít mnoho zajímavých hos-
tů. Do diskuse se zapojil i zpěvák a
publicista Ondřej Hejma. Ukázalo
se, že občané stále méně podléhají
fámám a mýtům o radaru a začínají
se více zajímat o jeho reálné příno-
sy. V závěrečném »referendu« hlaso-
valo 45 přítomných pro radar, 16
proti a 10 zůstalo nerozhodnutých.  
Marta EL BOURNOVÁ, asistentka   

poslance Jana Schwippela 

Chodník už se staví
Výstavba chodníku konečně začala a
kolaudace je svolána na 26. 10. Ur-
čitě nebude dokončen celý povrch
zámkové dlažby, ale doufám, že to
nebude zase tak velká závada.
Koná se další sbírka pro Diakonii
Broumov. Do 23. 11. je možné při-
nést na obecní úřad nepotřebné oša-
cení, obuv, povlečení, peřiny, deky,
záclony, závěsy, nádobí, hračky a
podobný materiál. Vše musí být ulo-
ženo čisté a složené v krabicích nebo
pytlích. Nejlépe je přinést věci ve st-
ředu do 17.00 nebo v pátek do 16.00.
Do 11. 11. je možné ještě ukládat
porouchané elektrospotřebiče do
kontejneru u Jednoty, eventuelně
přístroje s obrazovkou položit vedle
něj. Následující týden bude akce
»elektrospotřebiče« ukončena. Je te-
dy poslední možnost, jak se řádně
zbavit nefunkčního a nepotřebného
elektrického zboží.
Stále ještě se najdou spoluobčané,
kteří využívají služeb sběru komu-
nálního odpadu a poplatek nemají
uhrazený. Nerad bych využil všech
možností k vynucení poplatku - pro
poplatníka je to pak hodně drahé.

Lubomír SCHNEIDER, 
starosta Zadní Třebaně

Zadní Třebaň - Podzimní
dýňová slavnost se v půli
října konala na Kozí louce
v Zadní Třebani. Po loň-
ském úspěchu ji opět uspo-
řádalo místní mateřské
centrum Broučci. 
Dýněmi a přírodninami vy-
zdobená louka v osadě Vati-
na se během chladnějšího,
ale slunečného odpoledne
zaplnila dětmi i jejich rodiči.
Každý si zde našel nějakou
zábavu. Dospělí hlavně po-
vídali, nejmenší děti si hrály
na písku a v týpí, větší pak
vyráběly s pomocí maminek
koníky z ponožek a klacků,
lodičky ze skořápek nebo
pruty na lovení ryb v potoce. 

A zájemci také závodili, bě-
hali na vyrobených konících,
skákali v pytlích a házeli na
terč. K překvapení všech při-
šla na louku Terezka z Bělče
s poníkem, na němž se moh-
ly děti svézt. Podzimní víla,
která se občas na louce za-
staví na kus řeči, capartům
připravila sladkou odměnu v
podobě pokladu. 
Na slavnosti nechybělo ob-
čerstvení, koštovaly se dýňo-
vé pochoutky, pomazánky,
domácí pečivo a koláčky, ke
koupi byly sladké i slané bio
výrobky. Velký dík za všech-
no patří především manže-
lům Pezlovým. 

Lucie PALIČKOVÁ

Po mém návratu z nemocnice jsem
nebyl právě ve formě, a tak se moje
žena rozhodla dát výpověď a zůstat
se mnou doma. Kdo by tušil, že nej-
větší problém bude s úřadem práce.
Nic jsme nechtěli, jen aby ji nikdo
nenutil běhat se hlásit a nenabízel jí
dokola práci. Na druhou stranu, celý
život jsme byli poctiví daňoví poplat-
níci dbali zákonů a vyhlášek, tak
proč mít nyní problém se sociálním a
zdravotním pojištěním.
Tak se moje žena, dříve bankovní
úřednice, zvyklá jednat se sprostými
exekutory i zákazníky, vydala na
úřad. Náraz byl tvrdý! Paní »Úřad«,
bohyně přepážky, oplývala vším kro-
mě vstřícnosti. (Jste blbá Praha, řek-

la mi naše známá, vlastnící firmu za-
městnávající postižené a znalá po-
měrů. Je to nejhorší úřad. Chodím
tam za svoje postižené a vždycky se
pohádám. Když jsem sháněla řidiče,
poslali mi člověka bez řidičáku.) 
Paní »Úřad« chvilku klapala do po-
čítače, pak hleděla upřeně do zdi,
zašťourala se v nosu a pronesla neo-
sobně: „Tak prosim.“ 
Žena vysvětlila, proč příchází a co
chce. Také požádala o radu. Ale od
toho úřad není. Mrazivý pohled si
vysloužila, když upozornila, že při
kopírování listin by bylo dobré dělat
kopie i rubových stran, na kterých je
také text. Na konec se pokusila znovu
vysvětlit, o co nám vlastně jde, ale

závěr paní »Úřad« byl nekompro-
misní: „Tohle je úřad práce, budete
sem docházet, nebo Vám dáme sank-
ční pokutu!“ 
Pravda, nebyl jsem u toho, ale ženě
věřím. Tohle by si nedokázala vymy-
slet. Vzpomněl jsem si na Indiana
Jonese z předvolební modré šance,
který »vypráská« úřady, kdepak se
ztratil. Že by nedostal požehnání, ne-
bo zabloudil na zelené, či snad řeší
někde posyp rohlíků? Ale abych ne-
byl jen negativní. O pár dní později
se mi ozval můj zaměstnavatel a na-
bídl nám pomoc se služebním autem,
abych se dostal vyřizovat vyšetření. 
Tak nevím. Sociální stát a vykořisťo-
vatel - který je který? Josef KOZÁK

NA LÁVCE. Antonín Palek (uprostřed) na lávce mezi Třebaněmi při srpnové
vzpomínce na povodně v roce 2002. Foto Jan ZAVADIL

Kozí louka ve Vatinách hostila dýňovou slavnost
DOSPĚLÍ HLAVNĚ POVÍDALI, DĚTI JEZDILY NA PONÍKOVI, HRÁLY SI V TÝPÍ NEBO HLEDALY POKLAD

Sociální stát a vykořisťovatel - který je který?

KOZÍ LOUKA. Vyzdobená louka, kde se konala dýňová slavnost. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Obce v Poberouní dostanou víc peněz
NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ VYLEPŠÍ ROZPOČTY VĚTŠINY OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní -  Více peněz do svých obecních kas
mohou získat menší obce v dolním Poberouní a
na Podbrdsku.  A to díky vládní novele zákona
o rozpočtovém určení daní, kterou poslanci mi-
nulý týden v prvním čtení podpořili. 
Jedním z jejích cílů je podle ministra financí Mi-
roslava Kalouska posílení příjmů venkova a od-
stranění skokových rozdílů v příjmech obcí, které
vyplývají z rozdílu v počtu jejich obyvatel. Pokud
poslanci schválí navýšení příjmů pro obce, polep-
ší si zejména ty, v nichž žije do sta obyvatel.  
Novela o rozpočtovém určení daní má do obec-
ních kas v Česku přidat 4,6 miliardy korun. Nejví-
ce si polepší obce do sto obyvatel, nezanedbatelná

suma ovšem připadne i obcím do pěti set obyva-
tel, kterých je ve Středočeském kraji většina.
Na bohatší rozpočty by se tak mohly těšit i obce v
dolním Poberouní a zejména na Brdech.
Podle tabulky, kterou ministerstvo financí zveřej-

nilo na svých webových stránkách, by si pomohla
například Hlásná Třebaň. Tamní starosta Vnislav
Konvalinka proto tyto změny vítá. Dokonce se je-
ho obec připojila k výzvě zlínských starostů, kteří
o změnu usilovali.
„Mělo by nám to pomoci,  pro nás to znamená asi
20 procent navíc,“ uvedl Konvalinka. Podle něj by
se za takovou sumu daly spravit stovky metrů sil-
nic. „Rádi bychom stavěli  kanalizaci, vodovod. A
pokud chceme žádat  o evropské dotace, musíme

stejně dát vlastní podíl. I proto je pro nás každé
přilepšení výhodné,“ uvedl.  
Polepší si i Karlštejn, jeho rozpočet by se měl
zvýšit z 4,7 milionu na 5,3. Liteň, jejíž počet oby-
vatel se dostal přes 1000 lidí, by si polepšila asi o
600 tisíc korun. Naopak výraznou změnu nečeká
vedení Řevnic. „Nepředpokládám, že se nějak vý-
razně zlepší náš rozpočet. Nevím, jestli je to zcela
systémové řešení, mělo se  přistoupit jinak. Malé
obce si sice vylobovaly zvýšení příjmů, nejsem si
ale jist, jestli jim to výrazně pomůže,“ míní sta-
rosta Řevnic Miroslav Cvanciger.
Změnu si naopak pochvaluje výkonný místopřed-
seda Svazu měst a obcí ČR. „Návrh je přijatelným
kompromisem. Odstraňuje rozdělení měst a obcí
na 14 velikostních kategorií a skokové přechody
mezi kategoriemi, jež nutily obce přetahovat si
obyvatele,“ řekl Jech. Pavla ŠVÉDOVÁ

Muž se otrávil houbami,
myslel si, že jí václavky
Mokropsy - Kvůli houbám skončil minulý čt-
vrtek v nemocnici muž středního věku z cha-
tové osady v Mokropsech. Udělal si houbovku
z nejedlých hub, které považoval za václavky. 
Muž přivolal řevnickou záchranku po dlouhodo-
bé nevolnosti a zvracení. „Podle našich pracovní-
ků to nebyly jedlé houby, pacient vykazoval
známky otravy, takže jsme ho odvezli do motol-
ské nemocnice,“ řekl šéf záchranky Bořek Bu-
líček. V Motole nešťastníkovi vypumpovali žalu-
dek. (lup) 

Autobusy do Brd budou 
jezdit od řevnického nádraží
Řevnice – Autobusová zastávka pro nově zavá-
děné spoje do Brd by měla vzniknout v Řev-
nicích u nádraží v ulici 28. října. Informoval o
tom starosta města Miroslav Cvanciger. 
Radnice uvažovala i o jiných lokalitách. V úvahu
připadal prostor přímo před nádražím. „Ubyla by
parkovací místa, navíc by se autobus musel  otá-
čet v místě před trafikou, kde chodí hodně lidí.
Bylo by to nebezpečné,“ řekl Cvanciger. 
Neprošel ani návrh ukončit linky na náměstí. „Li-
dé by autobusy zřejmě tolik nevyužívali, protože
by na nádraží museli pěšky. Což je pro starší a
méně pohyblivé lidi  problém,“ uvedl Cvanciger. 
Autobusy do Brd mají začít jezdit od listopadu.
Zajistí dopravní obslužnost Nesvačil, Všeradic,
Podbrd, Skuhrova a Svinař. (pš)

Pomozte nám hledat
podvodníka! prosí policie
Poberouní - Trestnou činnost na území Středo-
českého kraje páchá Ivo Kljajič. Policie prosí
obyvatele dolního Poberouní o pomoc při pát-
rání po něm.
Muž vypadající na 30 až 35 let je vyšší střední
postavy (175 cm), ostříhaný dohola. Nosí knírek,
bradku a v levém uchu náušnici.  Jeho oborem je
zpronevěra a podvody. Nabízí zprostředkování
obchodů, nákupy materiálů a rekonstrukce domů.
Pozor, působí důvěryhodně! Policie prosí všech-
ny, kdy by o tomto »dobrákovi« cokoli věděli,
nebo se stali jeho obětí, aby vše ohlásili na tele-
fonním čísle 158. (šm)

Skládka nad Řevnicemi
bude fungovat i v roce 2008
Řevnice – Skládka nad řevnicemi, jejíž provoz
měl být ukončen v letošním roce, bude fungo-
vat až do poloviny roku 2008. NN to potvrdil
starosta města Miroslav Cvanciger.
„Jako mezní termín, do kdy bude fungovat, vidím
pololetí příštího roku,“ řekl Cvanciger. Podle něj
v současné době využívá skládku už méně firem,
které si začaly hledat nové odběratele. „Objem
není takový jako v loňském roce. Prostor k nave-
zení pořád je a my toho chceme využít, abychom
vše uzavřeli pokud možno s co nejmenším dlu-
hem,“ uvedl Cvanciger. O jakou částku se bude
jednat, ale není schopen Cvanciger říci. „Probíha-
jí jednání i s bankou, která vlastnila většinový
podíl a jíž dluh splácíme,“ řekl. Radnice zvažuje,
zda nepožádá o navýšení vrstvy skládky.          (pš)

Řevnice – Pokutu 150 tisíc korun uložila městu
Řevnice Česká inspekce životního prostředí.

Město totiž využívalo starou pískovnu jako mezi-
sklad pro ukládání výkopů ze stavby plynovodu,
vodovodu a kanalizace. „Vše se tam ukládalo už
od roku 1996, teprve nyní inspekce provedla šet-
ření a udělila pokutu. My jsme se odvolali,“ sdělil
starosta Řevnic Miroslav Cvanciger s tím, že vý-
sledek odvolacího řízení zatím není znám. Na uk-
ládání zeminy upozornili podle Cvancigera nej-
spíš chataři z Letů, kteří si stěžovali na provoz ná-
kladních aut. Podle Cvancigera je ale třeba pro-
stor, který byl vytěžen, zavést. „Hrozilo, že by se
mohly sesunout svahy, nad nimiž jsou rodinné do-
my. Místo je nutné sanovat,“ řekl Cvanciger s tím,
že město požádalo o povolení bývalou pískovnu
zavést. Pokutu od inspekce považuje starosta za
symbolickou. Pavla ŠVÉDOVÁ

Policisté kontrolovali řidiče,
více než polovina neobstála
Střední Čechy - Bezpečnostně-dopravní akce,
která se konala 18. října ve Středočeském kra-
ji, skončila pro řidiče fiaskem. Z 875 kontrolo-
vaných řidičů se dopravních přestupků dopus-
tila více než polovina - 452. 
Nejvíce (338) jich platilo pokuty za překročení
rychlosti, špatný technický stav zjistili policisté
ve 48 případech. Při kontrole byli také zjištěni
dva řidiči bez vůdčího listu a tři vozy bez dálnič-
ních známek. Dva z řidičů před jízdou požili al-
kohol a dva byli hledanými pachateli trestných či-
nů. Na akci se podílelo 80 policistů.                 (šm)

Zloději vzali měď za 40 000 Kč
Černošice - Dva zloděje mědi zadrželi první
říjnový pátek policisté v Černošicích.
V časných ranních hodinách si dva mladíci vezli
v Černošicích kolem kapličky na stavebním ko-
lečku měděný lup. Při výslechu z výtečníků vy-
padlo, že za jednu noc navštívili šest míst, kde uk-
radli měděné okapy a jiné věci za 40 000 Kč. Nej-
více je lákaly domy po rekonstrukcích či ve stav-
bě. Oba jsou ve vazbě obviněni z trestných činů
krádeže a porušování osobní svobody. Podobné
případy hlásí i policisté z jiných okresů. Poberto-
vé se zaměřují také na kulturní  památky.        (šm)

Řevnice dostaly pokutu 150 tisíc
MĚSTO ZAVÁŽELO STAROU PÍSKOVNU VÝKOPY Z RŮZNÝCH STAVEB

Chatař ve sklepě našel  
dělostřelecký granát z války
Černošice – Dělostřelecký granát nalezl 7. říj-
na ve sklepě chaty její majitel z Černošic. Ih-
ned kontaktoval policii.
Přivolaný specialista na výbušniny určil, že se
jedná o granát ráže 37 milimetrů německé výro-
by, který pochází z druhé světové války.
„Nevybuchlou střelu pyrotechnik odborně zajistil
a odvezl,“ uvedla Petra Potočná z policejního od-
dělení Praha-venkov. (pš, šm)

Ženě cestující vlakem do Prahy
kapsář ukradl peníze i doklady
Řevnice – Zručný kapsář okradl počátkem mi-
nulého týdne cestující při jízdě vlakem z Řev-
nic do Prahy. 
Podle Zdeňka Chalupy z obvodního oddělení Pra-
ha-venkov byla okradena žena středních let, která
jela ze Řevnic ranním vlakem na smíchovské nád-
raží. „Během této cesty jí hbitý lapka z příruční
kabely vytáhl peněženku s penězi, platební kartou
a osobními doklady,“ uvedl Chalupa s tím, že ka-
pesní krádež za osm tisíc korun šetří policisté z
obvodního oddělení Řevnice. (pš)

Změny v rozpočtech obcí
Jak by se mohly změnit rozpočty obcí v dol-

ním Poberouní. (Částky jsou v tisících.)
Hlásná Třebaň 4 191 - 4 348 

Karlštej 4 756 - 5 302,
Liteň 6 784 - 7 402

Svinaře 2 324 - 2 604
Zadní Třebaň 4 352 - 4 490

Řevnice 20 597 - 21 032
Lety 6 737 - 6 907

Dobřichovice 20 864 - 21 336
Korno 405 - 787  (pš) Zdroj: mvcr.cz

Z našeho kraje
* Jeronýma Chlaně, Terezii Musilovou, Domi-
nika Ryšavého a Daniela Spurného přivítal 13. 10.
starosta Lubomír Schneider se členy Sboru pro
občanské záležitosti mezi občany Zadní Třebaně.
Všem malým občánkům i jejich rodičům přejeme
pevné zdraví, mnoho spokojenosti, štěstí a rados-
ti. Eva ZEMANOVÁ
* S vylepšením cesty z řevnického náměstí Jiřího
Poděbrad k nádraží počítá tamní radnice. „Cesta
bude doplněna veřejným osvětlením i zábradlím,“
řekl řevnický starosta Miroslav Cvanciger. (pš)
* Černé skládky mapují řevničtí strážníci. „Jedna
nová se objevila u Kejné,“ řekl starosta města Mi-
roslav Cvanciger. (pš)
* V komerční zóně mezi Dobřichovicemi a Lety
přibývají další provozovny. Podle starosty Jiřího
Hudečka by zde kromě supermarketu Lidl mělo
vzniknout i zahradnictví. (pš)
* Strom spadlý do silnice zastavil provoz v Hlás-
né Třebani 1. 10. Odstranili ho hasiči z Řevnic.
Strom se vyvrátil ze soukromého pozemku, jehož
majitele se hasičům nepodařilo zjistit. (vš) 
* Dvousetmetrová olejová skvrna ohrožovala
provoz na hlavní silnici v Letech 13. 10. O její lik-
vidaci byli požádáni řevničtí hasiči, kteří si na po-
moc pozvali kolegy z SDH  Dobřichovice. 0lej v
ulici Pražská posypali sorbentem a shrabali. (vš) 
* Hrabanku v lese nad Mníškem hasily čtyři cis-
terny 15. 10. Hasiči dostali zprávu o požáru pro-
střednictvím tísňové linky 112. Na místo vyslali
sbory z Řevnic a Mníšku. Škoda je 4900 Kč.   (vš) 
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Šik silueta bez bolesti!
LIPOSUKCE ULTRAZVUKEM - BEZ SKALPELU

PŘÍSTROJ ULTRACOUNTOUR
na formování postavy nabízíme 

JIŽ OD ZÁŘÍ! 
-  nejnovější lékařská liposukční technologie 

na odstranění tuku z problémových partií 
(břicho, stehna, hýždě, ruce, záda)   

-  výsledky jsou ve srovnání s invazivní 
liposukcí lepší, zákrok je zcela bezbolestný

Konzultace nutná! 
Těsí se na vás

Salon Klára, 
nám. Jiřího z Poděbrad 1,  Řevnice,

tel.: 257 721 889 

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

PEDIKÚRA V SALONU Klára
nám. Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice

Krásné nohy? Žádný problém! 
- Provádíme pedikúru mokrou cestou.

- Ošetříme zarostlé nehty, kuří oka. 
- Nabízíme parafínové ošetření a peeling. 

- Zkrášlíme vaše nehty lakováním a la Francie 
či nanesením gelu.

- Hýčkejte si nohy masážemi: ideální je reflexní 
masáž chodidel 

Jsme Vám k dispozici 
od pondělí do soboty od 9 do 20 hodin.

Objednávky přijímáme 
na telefonním čísle: 2 5772 1889

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 
potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem 
platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic

Ústav archeologické památkové péče středních Čech
a obec Nižbor si vás dovolují pozvat na 

oslavy keltského svátku

SAMHAIN
v rámci Dne krajů

sobota 27. 10. 2007 od 14 hod.
Informační centrum keltské

kultury zámek Nižbor
Program:
- zahájení oslav - zapálení slavnostního ohně ve 14 hodin
- živá keltská hudba skupin Kelská vinice a Shannon
- ukázky keltských řemesel
- ukázky a výuka dobových tanců: Shannon dancers
- prase na rožni, nápoje, hojnost všeho
- věštírna
- ohňová show
- Stradonice hledají Superbarda II
- souboje římských a keltských bojovníků: Tua deargh
- archeologiská dílna nejen pro děti
- soutěž Po stopách stradonického pokladu
- závěrečné překvapení

Vstup zdarma
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Zadní Třebaň - Nový chodník ze zámkové dlaž-
by se v těchto dnech staví v Zadní Třebani. Ko-
laudace je naplánována na 26. října. 
Chodník povede od lávky přes potok na konci Be-
zejmenné ulice, kde bude 2 metry široký, směrem
do ulice K Vatinám v šířce 1,5 metru.
„U lávky pak bude čtyřmetrový přechod s inten-
zivním osvětlením a před koncem chodníku opěr-
ná zeď v délce třinácti metrů opatřená zábradlím,
to kvůli přilehlému příkopu,“ upřesnil zadnotře-
baňský starosta Lubomír Schneider. 
Stavba bude zkolaudována 26. října, i když zřejmě
ještě nebude hotový celý povrch. 

„Vloni jsme obdrželi dotaci 125 tisíc korun, kvůli
ní se musí kolaudace uskutečnit do konce října,“
dodal Schneider. Celkové náklady stavby se pohy-

bují ve výši kolem 500 tisíc korun, je však možné,
že budou ještě o něco vyšší.      

Lucie PALIČKOVÁ

Děti z »děcáků« mají šanci jít dříve domů
Lety – Přednášku o tom, jak zkrátit dětem pobyt v ústavech,
přednesla na celostátní konferenci v Brně sociální pracovnice
Diagnostického ústavu Dobřichovice Lenka Průšová a vedoucí
Dětského domova Lety Tomáš Řezníček. Dětem z dětských do-
movů  se tak zvýší šance návratu domů. 
Celostátní seminář k aktuálním otázkám náhradní rodinné péče se
uskutečnil 10. a 11. října. Průšová s Řezníčkem na něm přednesli
příspěvek s názvem Dítě v ústavní výchově a jeho cesta zpět do
rodiny, jehož cílem je zkrátit dětem dobu ústavní výchovy.  „Doba
pobytu v zařízení ústavní výchovy je zbytečně dlouhá. Tím se zvy-
šuje riziko ztráty nebo narušení přirozených vazeb mezi dítětem a
rodinou - a snižuje se tak naděje dítěte na návrat domů,“ uvedla
Průšová. Pilotní ročník projektu se právě odbývá v Dětském domo-
vě Lety. (pš)

V Zadní Třebani vzniká nový chodník
STAVBA ZA PŮL MILIONU MÁ BÝT ZKOLAUDOVANÁ 26. ŘÍJNA, HOTOVÁ VŠAK ZŘEJMĚ JEŠTĚ NEBUDE

CHODNÍK UŽ ROSTE. Nový chodník do místní zadnotřebaňské části Vatina budují dělníci v těchto
dnech. Kolaudace je naplánovaná na 26. října. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Podle tajemníka řevnické radnice
Miroslava Zímy je přechod označen
nejenom ve Školní ulici, ale také v
dolní části ulice Sádecká. 
Během měsíce má být z Pražské sil-
nice sejmuta dlažba a tu má právě
nahradit asfalt. Ještě před několika
měsíci se přitom v souvislosti s ar-
chitektonickou studií mluvilo o tom,
že v centru města zůstanou kostky.
To starosta Miroslav Cvanciger ne-
vylučuje ani teď. 
„Není pravda, že se kostek zbavuje-
me. Naopak. Odkupujeme je od Sp-
rávy a údržby silnic, a to za velice
přijatelnou cenu 200 korun za tunu.
Obyčejně se cena pohybuje přes tisíc
korun,“ řekl Cvanciger s tím, že ko-
stky budou použity při další rekon-
strukci ulic v centru a na Palackého
náměstí. „Asfalt je lepší varianta pro
průjezd městem. Oproti kostkám je
méně hlučný, pohodlnější,“ doplnil
Cvanciger. 
Podle studie by se ale časem měly i

na část Pražské ulice v centru kostky
vrátit. Kdy se tak stane, nedokáže
Cvanciger odhadnout. 
„Půjde jen o krátký úsek. Může to
být za dva čtyři roky. Máme zpraco-
vanou celkovou studii rekonstrukce
náměstí, bude nutné zpracovávat
projekty pro územní řízení, stavební
povolení,“ řekl.
Podle řevnického starosty by se no-
vého povrchu ještě letos měla dočkat
i spodní část Selecké ulice, a to od
křižovatky s ulicí ČS Armády po Hu-
sovu, na kterou se městu podařilo
získat dotaci. 
Naopak obyvatelé kolem Třebaňské
ulice si budou muset na její rekon-
strukci ještě počkat. Kraj ji bude op-
ravovat až poté, co zde bude polože-
na kanalizace. Do dvou let by kraj
chtěl opravit i silnici vedoucí z Řev-
nic na Mníšek. „Chtěli bychom docí-
lit toho, aby v některých úsecích by-
la rozšířena,“ uvedl Cvanciger. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Centrum Řevnic je do půlky listopadu neprůjezdné
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ZÁKAZ VJEZDU. Až do 10. listopadu bude uzavřen průjezd hlavním řevnic-
kým náměstím. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Třebaňská »kaplička« končí,
do dvou let má vyrůst nová
Zadní Třebaň - Známá hospoda U Kapličky
na zadnotřebaňské návsi bude k poslednímu
říjnu kvůli rekonstrukci na delší dobu uzavře-
na. Během zhruba dvou let zde má vyrůst no-
vá restaurace. 
Současný majitel Miroslav Mayer má o její bu-
doucnosti jasno. 
„Kaplička zůstane kapličkou. Po rekonstrukci
bude lepší, dá se říct na úrovni normální evrop-
ské restaurace,“ plánuje Mayer. 
Jeho strýc kdysi objekt vlastnil. „Jsem rád, že se
hospoda navrátila do rodiny, my budeme v duchu
těchto původních majitelů pokračovat,“ dodal. 
Rekonstrukce bude náročná. Podle názoru archi-
tekta bude totiž muset být nejspíš stržena celá
hospoda a na původních základech vyroste budo-
va nová. 
Současná nájemkyně restaurace Renata Novotná
se již se svými »štamgasty« rozloučila a vyzvala
je, aby zaplatili případné dluhy.                       (lup)

Zadní Třebaň - Před svátkem Všech
Svatých ukrášlili a uklidili zadnotřebaň-
ští turisté zdejší hřbitov. 
„Je to tradice, vzali jsme si už před lety
hřbitov na starost. Smrt k životu patří,
takže není na té práci nic divného ani ne-
příjemného,“ řekl Robert Neubauer, ná-
čelník Klubu českých turistů v Zadní Tře-
bani. Prostory i okolí hřbitova prohlédlo,
jsou posečeny veškeré plochy, prořezány
keře, je uklizena a vyzdobena, jak márni-
ce, tak vstupní brána. 

„Hřbitov má být do vesela. Spíš magicky
kouzelný než trudný. Nakonec na ty, na
které stojí zato vzpomenout, se vzpomíná
taky v dobrém, a s úsměvem. A pak...
smutné slzy a černá barva žádnou bolest-
nou ztrátu nezahojí a osud nezmění,“
dodala Michaela Šmerglová.
Brigádníci na akci v sobotu 20. října ne-
jen pracovali, ale také si před branami
místa posledního spočinutí vyprávěli, a
mezi řečí připili sobě a všem blízkým na
zdraví. (mm)

Turisté uklízeli hřbitov
POSEKALI TRÁVU, PROŘEZALI KEŘE, VYZDOBILI MÁRNICI I BRÁNU
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Podbrdsko - Už přes rok otiskuje-
me seriál, v němž vás seznamuje-
me s »trampskou latinou«. Dnes
vám nabízíme čtení o skautské sig-
nalizaci a šifrování.                 (NN)
Těm, kteří se neobejdou ani na výle-
tě či výpravě bez mobilního telefo-
nu, bude dnešní vyprávění připadat
zcela určitě staromilské a možná ne-
patřičné pro moderního člověka.
Signalizování morseovkou či sema-
forem a psaní »tajných« dopisů  však
patřívalo k oblíbeným činnostem
skautů; bez těchto disciplín se neo-
bešel žádný tábor ani výprava. 
Vraťme se proto o pár desetiletí zpát-
ky, kdy znalost  signalizace a nejrůz-
nějšího šifrování patřila k dobrým
mravům každého správného skauta.
Však také rádcové družin svou inst-
ruktáž zpravidla začínali příklady z
dávné historie: Chtěl-li  Indián či
pravěký lovec přivolat své druhy,
kteří nebyli na doslech, dal jim zna-
mení paží. Také praotec Lech dal po-
dle staré pověsti praotci Čechovi
znamení kouřem, že je hotov se stě-
hováním národů. Známá jsou i smlu-
vená znamení ohněm, tam-tamy,
pomocí zvonů apod. Všechny tyto
signály však mají  význam předem
smluvený. Pokud se nedomluvíme
na určitém kódu, můžeme mávat tře-
ba všemi čtyřmi, ale naše poselství
zůstane nečitelné. 

Před více než stopadesáti lety však
Američan Morse ukončil všechna
nedorozumění a vynalezl telegraf. K
tomu pak sestavil z teček a čárek
mezinárodní abecedu, která se pou-

žívá dosud. Díky tomu zůstala naše
nádraží za bývalé c. k. monarchie
bez tam-tamů. 
Morseovku se naučíme snadno, ně-
komu pomohou pomocná slova.

Dlouhá slabika znamená čárku, krát-
ká tečku. Při hrách, kdy se »vysílá«
zpráva morseovkou, zpravidla vysta-
číme s píšťalkou či praporkem, ale
někdy musí stačit i holé ruce. V noci
má své kouzlo i signalizace světlem
– baterkou. Při signalizování kte-
rýmkoliv způsobem je nutné znaky
dobře ovládat. Pokud by totiž chtěl
signalista znaky luštit z papírku při
vysílání, je rychlejší praporky či ba-
terku zahodit, aby nepřekážely a do-
běhnout se vzkazem pěšky. 

Vladimír ROGL

Signály používal už praotec Lech
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 25)

Kresba Jiří Petráček

Řevnice - Poslední tři zápasy pod-
zimní části mistrovské sezony ode-
hráli řevničtí »národní« házenká-
ři. Přezimovat budou v horní polo-
vině tabulky II. ligy.
Po pohárové přestávce jsme zajíždě-

li na trávník pražských Spojů. Ač
jsou Spoje poslední s jediným bo-
dem, mají třetí nejlepší obranu, která
těží ze hry velmi rychlého, agresivně
a záludně hrajícího beka, jenž doká-
že při trestných hodech zaskočit i za

brankáře. Naštěstí pro nás se útok
domácích celý podzim na hřišti trá-
pí. Ale i on dokáže rozdat dost ran,
zvlášť ve chvíli, kdy se nedívá roz-
hodčí. Těžké utkání jsme ale po
vyčerpávajícím taktickém boji zv-
ládli. Všichni dokázali zápas odehrát
se zaťatými zuby až do konečného
hvizdu. Po zkušenostech s tímto tý-
mem jsme věděli, že nesmíme pod-
cenit žádnou situaci a že stav našeho
zdraví je podmíněn dostatečným
brankovým rozdílem. Víme, co pře-
motivovaní domácí dokáží. Naštěstí
se výboje jejich negativních emocí
soustředily pouze na výkon rozhod-
čího Josefa Popelky. Jeho posuzová-
ní stejné situace může mít různá ro-
zuzlení bez toho, aniž by chtěl něko-
mu stranit. Domácí to neunesli a my
splnili svou povinnost.

SPOJE Praha - NH Řevnice  12:16
Sestava a branky: Zelený, Jandus -
Leinweber, Knajfl, Hartmann P.,
Parkán - Zavadil 6, Smetana 5,
Hartmann J. 3, Bělohlávek 1, Svi-
ták 1, Erhart
Poslední dva zápasy podzimní části
druhé ligy jsame odehráli na Roky-
cansku. V sobotu 20. října na asfaltu
v Oseku, který vládne momentálně
druhým nejlepším útokem a v neděli
na písku ve Všenicích, jež dva roky
hrály I. ligu a na domácím hřišti jsou
pro druholigové týmy skoro nepora-
zitelné. Sobotní zápas byl vyrovnaný
- bod jsme získali se štěstím. O ne-
dělní překvapivé výhře Řevnic roz-
hodla jejich větší zkušenost.
Osek - NH Řevnice 18 : 18 
Všenice - NH Řevnice 13 : 15

František ZAVADIL, (mif)

Házenkáři uzavřeli podzimní část mistrovské sezony
POVINNÉ VÍTĚZSTVÍ NA HŘIŠTI POSLEDNÍCH SPOJŮ STÁLO ŘEVNICKÉ BORCE HODNĚ SIL

Liteňští na turnaji
uspěli »tak akorát«
My, žáci liteňské školy, jsme jeli do
Berouna na šachový turnaj. Bylo to
na svátek Sv.Václava. Akce se kona-
la v budově Manažerské akademie.
Jelo nás šest  a s námi pan učitel Ši-
nágl, který nás trénuje každý pátek
odpoledne v šachovém kroužku. Sa-
mí kluci, dva deváťáci, dva osmáci a
dva žáci ze třetí třídy.  
Turnaj se hraje na sedm kol a kate-
gorie jsou podle věku. V neoficiální
kategorii si zahrál i pan učitel. 
A jak jsme uspěli? Tak akorát. Tur-
naj pokračuje, další termíny se už
blíží. Pořád je co zlepšovat. 

Jan HAVELKA, 3. třída ZŠ Liteň

Prodám brambory
na uskladnění i krmné

Telefon: 257 711 575

Josef Linhart, Roblín 13, 252 26 Třebotov

Rok a čtvrt strávila putováním po zemích La-
tinské Ameriky Daniela Rohlíčková z Řevnic.
O své zážitky se rozhodla podělit se čtenáři Na-
šich novin. Její reportáže budeme postupně
otiskovat. (NN)
O exotice latinsko-amerických zemí už bylo na-
psáno nepřeberné množství knih, článků a repor-
táží, proto je těžké v tak veliké konkurenci přijít s
něčím novým. Po dlouhých úvahách jsem se roz-
hodla o psaní tak nějak sama pro sebe, proto se
pokusím zachytit své vlastní pocity, které mne ce-
lou naší cestou provázely.
K přípravám před tak dlouhým putováním patří
nejenom materiální zajištění, ale i mentální při-
pravenost. Strašně dlouho jsem toužila po vyma-
nění se z pout všednosti, po novém poznání a obo-
hacení se jak vědomostmi, tak zážitky, až konečně
nastal ten pravý čas na odjezd, rozloučení se s ro-
dinou, povinnostmi, prací a přáteli.

Noc před odletem  nemůžu vzrušením  usnout a co
víc, nemohu se zbavit divného pocitu, že se stane
něco neočekávaného. Asi se probouzí strach z dá-
lek, nervozita a pochyby o tom, jestli není 16 měsí-
ců příliš dlouhá doba atd. Spousta věcí se může
změnit, ale nad tím je lépe neuvažovat. Let probí-
há k mému milému překvapení v pohodě a my se
ocitáme na vyhřáté ulici mexické metropole Ciu-
dad de Mexico, shánějíce levné taxi,  které by nás
bezpečně dovezlo do předem vytipovaného hotelu.
Nejmenší pochyby jsou ty tam a my si vychutná-
váme první společná rána »bez« povinností. Vše
probíhá příjemně, podnikáme několik výletů po
hlavním městě a okolí, začínáme se orientovat v
místních cenách, jídle a snad  trošku i v mentalitě
lidí. Třetí den jsme sice jako nezkušení turisté ok-
radeni pouličním zlodějíčkem, který strhává Mar-
tinův foťák z krku a uhání pryč, ale i to bereme ja-
ko další zkušenost. Poprvé se setkáváme s naší ne-

opatrností a všudypřítomností podlých živlů, z če-
hož se do budoucna poučíme. Rychle si uvědomu-
jeme, co má v životě opravdovou cenu - proto se
ten den opíjíme mexickým pivem a děkujeme bo-
hu, že nás nezastihlo nic horšího. Ostatně kráde-
žím jsme svědky v každé zemi.
Mexiko ležící v Severní Americe je kouzelná země
plná bohaté historie, slunce, kultury, krajiny, ovo-
ce a výtečného jídla. Škoda jen, že nejsem schop-
na absorbovat veškerou jeho energii,což zapříči-
ňuje hlavně jazyková bariéra a absence cestova-
telské zkušenosti. Přestože zde trávíme dva a půl
měsíce, vím, že této zemi dlužím ještě alespoň jed-
nu návštěvu (resp. ji dlužím sama sobě). To, k če-
mu člověku není zapotřebí ani řeči, ani předchozí
zkušenosti, je jídlo. To je v této zemi pikantních
pochoutek opravdovým lákadlem a slastí, které si
užíváme co hrdlo ráčí a žaludek snese.
(Pokračování) Daniela ROHLÍČKOVÁ

Když nám ukradli foťák, opili jsme se mexickým pivem…
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 1)
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Ostrovan dvakrát vsítil čtyři branky
LETOVŠTÍ FOTBALISTÉ KONEČNĚ DOTÁHLI ZÁPAS DO VÍTĚZNÉHO KONCE - PORAZILI HOSTOMICE 3:2

Poberouní - Rukavice od slavného
gólmana Čecha přinesly štěstí jeho
zadnotřebaňskému kolegovi Pro-
cházkovi - Ostrovan poslední dva
zápasy vyhrál 4:1. Zdá se, že se
konečně chytily i Lety.              (mif)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Nový Knín - Řevnice 0:1
Branka: Jůna
Až nečekaně moc práce měl lídr ta-
bulky na hřišti Nového Knína. První
poločas byli sice řevničtí borci lepší
a po zásluze vedli, ale druhý poločas
se nesl ve znamení tlaku snaživých
domácích. Naštěstí obrana hostí pra-
covala spolehlivě, a tak zápas, které-
mu by více slušela remíza, vyhrály
Řevnice. (Mák)
Řevnice - Hvozdnice 3:0 
Branky: Bezpalec, Kalivoda 2 

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Kazín B 2:0 
Branky: Koštialik, Škarda 

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
NFK Lety - Hostomice 3:2 
Branky: Kratochvíl, Skřivan, Plá-
nička (z penalty)
Konečně dotáhli letovští fotbalisté
utkání do vítězného konce. Již ve 3.
minutě vstřelil první branku Krato-
chvíl po rohovém kopu. V 6. minutě
hosté též po rohovém kopu a zaváhá-
ní domácí obrany srovnali na 1:1.
Domácí v 22. minutě šli opětovně do
vedení. Hosté v 27. minutě dotlačili
míč do branky, ale gól nebyuznán. V
69. minutě byl před hostující bran-
kou faulován Jambor a z penalty
zvýšil na 3:1 Plánička. Další šance
domácích zůstali neproměněny. Po-
dle hesla nedáš - dostaneš snížili
hosté vlastní brankou Zýky v 88.
minutě.  Jiří KÁRNÍK
Loděnice - FK Lety 0:0
Hosté se od úvodního hvizdu pustili
do favorizovaných domácích a v 5.
minutě nastřelil Jambor břevno. Do-
mácí podnikali protiútoky, hosté mě-
li mírnou převahu. Ve 20. minutě
Kischer postupoval sám na branku

domácích, ale šanci trestuhodně za-
hodil. Druhý poločas zahájili domá-
cí náporem a zamkli hosty před je-
jich brankou na dlouhých 20 minut.
Pak se Lety vymanily z náporu Lo-
děnic a byly jim až do konce vyrov-
naným soupeřem. V 88. minutě mi-
nul hlavou z 5 metrů branku Šůra,
domácí v 89. minutě nastřelili břev-
no. Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
SKP Beroun - OZT A 1:4
Branky OZT: Prušinovský 3 (jed-
na z penalty), Osoba
Vyhrát »na policajtech« není často z
různých důvodů snadné, ale tento-
krát Ostrovan sudí nijak výrazně ne-
poškodil, a tak první podzimní body
ze hřiště soupeře jsou na světě.
Hvězdou zápasu byl Jan Prušinov-
ský, který dal tři branky. OZT vyru-
koval na domácí s výbornou taktikou
- pečlivě bránil a hrozil z rychlých

brejků. Poločas byl sice 1:1, ale pak
stříleli už jen hosté. Domácí se sice
snažili, ale na víc, než střely z dálky,
se nezmohli. (Mák)
OZT A - SK Hořovice B 4:1 
Branky: Görög, Osoba, Palička,
Čech 

III. třída okresní soutěže
Svatá - OZT B 3:1
Branka: Cieciura
Po patnácti minutách to bylo po hru-
bých chybách v defenzive 2:0, a už
to se pak s výsledkem težko něco dě-
lá. (Mák)
OZT B - Karlštejn 0:1

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice - Sokol Zvole 5:3 
Góly: Krajči 3, Vondráček, Plzák  
Na sto sedmdesát  spokojených divá-
ků sledovalo excelentní útočnou ko-
panou v podání dvou celků z popře-
dí tabulky. K vidění byla řada po-

hledných kombinačních i individuál-
ních akcí s množstvím efektních fi-
nes,okořeněných brankami. Tři body
si připsali domácí, jejichž vítězství
mohlo být ještě vyšší.                (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže 
Karlštejn A – AFK Loděnice B 1:1
Branka: Ždánský
Zadní Třebaň B – Karlštejn A 0:1
Branka: Kubíček

IV. třída okresní soutěže 
Karlštejn B – Mořinka 2:2
Branky: Drmla, Tomášek
VČS Tmaň – Karlštejn B 3:0 
(kontumačně)

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Liteň – Vysoký Újezd 0:4 

Výsledky ženských
fotbalových soutěží
II. Česká fotbalová liga
Mladá Boleslav – Karlštejn A 1:4
Branky: Flachsová, Chladová, Vy-
tásková, Kestlová
Karlštejn A – Varnsdorf 6:0
Branky: Prunerová, Chladová, Piště-
ková, Huličková, Ondrušková, Kest-
lová
Varnsdorf – Liteň 2:2
Branky: Jeřábková 2
Liteň – Karlovy Vary 1:5 
Branka: Kohoutová

III. Česká fotbalová liga
Mnich. Hradiště – Karlštejn B 0:0
Karlštejn B – Hradištko 0:0      (oj)

Řevnice - V sobotu 13. 10. do Řev-
nic zavítal silný Bakov. 
NH Řevnice B – Bakov A 15 : 25
Branky: Jech 8, Jandus 6, Veselý  
NH Řevnice B – Bakov B 20 : 16
Branky:  Jandus 10, Veselý M. 5,
Jech 2, Veselý T. 2, Holý
Řevnice  – Bakov st. žáci 13 : 10
Branky: Veselý P. 5, Jelínek 5,
Štech 3
Týden nato se naši žáci postarali se o
jediný bodový zisk z autobusového
zájezdu do Podlázek.
Podlázky – Řevnice st. žáci 16 : 13
Góly: Veselý 6 , Štech 6, Jelínek 4

Podlázky B – Řevnice B 28 : 15
Branky: Jandus 9, Holý 3, Veselý
M. 3, Veselý T.
Opět slabší výkon zálohy Řevnic,
která byla oslabena o hráčské opory.
Podlázky A – Řevnice B 21 : 14
Branky: Jandus 13, Veselý Michal 
Zahráli si i nejmenší ŠPUNTI.
Podlázky – NH Řevnice 19 : 18  
Branky:Veselý 7, Jelínek 4, Holý 3,
Pošmurný 3, Štech 
Podlázky – NH Řevnice 21 : 14  
Góly: Humlová 8, Šťastná 2, Řehá-
ková 2, Mandlíková, Vinterová 
(Házená i na straně 11) Petr HOLÝ

V Podlázkách vyhráli jen žáci
VÝSLEDKY ŘEVNICKÝCH »NÁRODNÍCH« HÁZENKÁŘŮ
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Turnaj v Litni: první
místo patří Třebani
Dne 28. září se konal v Litni fotbalo-
vý turnaj - 4. ročník  Memoriálu V.
Eliáška. Ačkoli všichni doufali, že
bude hezky, nakonec pršelo.
První zápas hrála  FC  Liteň a Spar-
tak Příbram - 2:3. Další zápas se-
hrál Ostrovan Zadní Třebaň s Unio-
nem Beroun - 4:2. Pro nepřízeň po-
časí se rozhodovalo o umístění na 3.
a 4. místě ze značky pokutových ko-
pů. Výsledek Liteň - Beroun 4:5.
O 1. a 2 .místo se opět rozhodovalo
v penaltových rozstřelech. Fotbalové
štěstí stálo na straně Třebaňských:
Spartak Příbram - OZT 3:5.
Hosté byli pohoštěni klobásou a pi-
vem. Pořadí: 1. OZT, 2. Spartak Pří-
bram, 3. Union Beroun, 4. FC Liteň
Lucie HLINKOVÁ, 7.třída ZŠ Liteň

Mezi přípravkami byl
nejlepší Králův Dvůr
Zadní Třebaň - Turnaj fotbalo-
vých přípravek do 10 let se hrál na
zadnotřebaňském Ostrově. 
V konkurenci šesti týmů zvítězil
Králův Dvůr, přípravka Ostrovanu
Zadní Třebaň skončila druhá. Nej-
lepším hráčem OZT byl vyhlášen
Lukáš Petřík. (lup)

NOSÍ MU ŠTĚSTÍ. Dva zápasy v nových rukavicích od slavného brankáře
reprezentace a londýnské Chelsea Petra Čecha, dvě výhry. To je bilance Rad-
ka Procházky, gólmana fotbalového Ostrovanu Zadní Třebaň. V uplynulých
dvou kolech okresního přeboru porazil OZT s Procházkou v bráně SKP Be-
roun a béčko Hořovic shodně 4:1. „Zatím mi Čechovy rukavice nosí štěstí,“
pochvaluje si Procházka. Rukavice, na nichž je česká vlajka a jméno repre-
zentačního brankáře, získal Radek od spoluhráče, který má blízko k zastupu-
jící agentuře Petra Čecha. „Mám radost, chytá se v nich parádně. Snad bude-
me vyhrávat dál,“ doufá gólman. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ


