
Maminku s miminem odvezla policie
EVA HANZELKOVÁ ZE LHOTKY U ZADNÍ TŘEBANÍ ZVAŽUJE ŽALOBU NA STÁT

Martina uctí světýlky,
posvícením i vínem
Poberouní - Svátek sv. Martina si
připomenou obyvatelé několika
obcí našeho kraje.
V Zadní Třebani se v pátek 9. 11.
koná průvod se světýlky. Letovští za-
se chystají posvícení se zabijačkou i
soutěží v pojídání koláčů. Na návsi
bude v sobotu 10. 11. vyhrávat jiho-
česká dechovka i staropražský Tře-
husk. Na koni dorazí svatý Martin.
V Karlštejně se v neděli 11. 11. koná
degustace svatomartinských vín. Vy-
hrávat k ní bude cimbálovka, návš-
těvníci si budou moci dopřát i tradič-
ní husu. (Viz strany 2 a 4) (mif)

Lhotka – „Pokud budu zdravá, v
porodnici už rodit nebudu,“ říká
rezolutně třicetiletá Eva Hanzelko-
vá, která s přítelem Tomášem Nol-
čem a čerstvě narozeným synem
Miroslavem žije v osadě Lhotka u
Zadní Třebaně. K jejímu rozhod-

nutí ji přiměla nedávná zkušenost.
Poté, co se krátce po porodu roz-
hodla se zdravým synem opustit
porodnici, poslala na ni nemocnice
sociální pracovnice a policii. Pod
pohrůžkou, že jí odeberou syna, ji
donutili vrátit se do nemocnice. 

Právníci, mluvčí ministerstva zdra-
votnictví či prezident Svazu pacientů
označili postup úředníků za skandál-
ní. „Prožila jsem strašné trauma. Ale
především chci, aby se to už neopa-
kovalo,“ uvedla Hanzelková. Teď
zvažuje žalobu na stát. 
Jak se vše odehrálo? Eva Hanzelková
se s přítelem Tomášem rozhodla při-
vést na svět prvního potomka přiro-
zenou cestou. 
„Původně jsem chtěla rodit doma.
Jenže jsme to tu rekonstruovali,“ vy-
světlila prvorodička, povoláním uči-
telka na základní škole.„Ke každému
svému prvňáčkovi musím přistupo-
vat individuálně, natož k novorozen-
ci,“ řekla Hanzelková. Nakonec tedy
zvolili hořovickou nemocnici. 
(Dokončení na straně 3)

6. listopadu 2007 - 22 (455) 6 Kč

Řevničtí převáželi nejvyššího Čecha

Převoz nejvyššího Čecha Tomáše Pustiny z nemocnice domů zajišťovala řev-
nická záchranná služba. Třicetiletý Pustina měřící 236 centimetrů žije v
Rozkoši u Humpolce. Má potíže s nadprodukcí růstového hormonu, sužuje
ho i artróza, od osmnácti let je v invalidním důchodu. „V nemocnici na
Karlově náměstí se podrobil speciální operaci, aby přestal růst,“ doplnil šéf
záchranky Bořek Bulíček. (lup) Foto ARCHIV

Superstar dětských domovů ocení Hejma
Lety - Vlastní soutěž Superstar chystá Dětský domov v Letech. Vítěze
má ocenit zpěvák a předseda poroty druhého ročníku Česko hledá
Superstar Ondřej Hejma z Řevnic. 
Dětský domov Lety ožije populární soutěží pěveckých talentů Superstar
10. listopadu. Akce se zúčastní děti z několika dětských domovů. „Kromě
vyřazovacích kol čeká účastníky i několik překvapení,“ uvedla Blanka St-
rouhalová z letovského domova. Doplnila, že s ukázkou break dance a
flower stick vystoupí děti z letovského domova, na scénu se dostanou i je-
jich vychovatelé s karaoke show. Účast na finále přislíbil leader kapely
Žlutý pes Ondřej Hejma, který vyhlásí tři nejúspěšnější zpěváky. 
V dětském domově v Letech, který byl otevřen před rokem, žije  32 dětí
od 3 do 18 let. (pš)

Dráhy mění pravidla, zdražují
Poberouní – Cestující využívající vlaky Čes-
kých drah čekají změny. A to nejen díky novým
jízdním řádům, které začnou od 9. prosince pla-
tit. Nově totiž budou lidé platit podle ujetých
kilometrů, nikoliv pásem. Držitelé zákaznic-
kých karet přijdou o část slev. 
„Rušíme takzvaný pásmový tarif. Dřív člověk pla-
til stejně v celém pásmu. Teď se cena počítá podle
kilometrů,“ uvedl mluvčí drah Ondřej Kubala. Pro
většinu cestujících to znamená, že za jízdenku za-
platí i o desítky korun více. Polepší si cestující vla-
ků kategorií InterCity a EuroCity. Levněji mají
cestovat lidé se psy. Zatímco prosincové změny ta-
rifu prodraží jízdné jen určité skupině cestujících,
zástupci ČD nevyloučili, že v příštím roce zdraží
jízdné plošně. Důvodem je zvýšení DPH. (pš)

TURISTÉ SE BRODILI SNĚHEM.
Výpravu na Šumavu podnikli v závě-
ru října turisté ze Zadní Třebaně. Ko-
lem Borových Lad se brodili sněhem.
(Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Desetiletý chlapec v Černošicích upadl 
do bezvědomí, lékařka konstatovala smrt
Černošice - K desetiletému chlapci v bezvědomí byla minulé úterý při-
volána do Černošic řevnická záchranná služba. 
Po příjezdu na místo mohla lékařka konstatovat už jen smrt. Příčinu smrti
dítěte určí nařízená pitva. 
Podobný případ s lepším koncem se stal uplynulý pátek v Zadní Třebani.
Muže v bezvědomí, který seděl v autě, se podařilo probrat. Pravděpodobně
byl pod vlivem alkoholu. Případ vyšetřuje karlštejnská policie. (lup) 

Vítek u pyramid

(viz strana 4)



Naše noviny 22/07 DĚTI, AKTUALITY, REKLAMA, Strana 2

Zadní Třebaň, Řevnice - Více než
pět desítek barevných draků létalo
uplynulou neděli na kopci Vrážka
mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi.
V pořadí čtvrtou drakiádu zde us-
pořádaly Naše noviny. 
Přestože ještě krátce po obědě prše-
lo, počasí pro létání bylo nakonec
příznivé. Po druhé hodině odpolední,
kdy akce začínala, už nebylo po deš-
ti ani památky a na větrném kopci
docela foukalo, takže na zemi zůsta-
lo jen pár dračích výtvorů. Ostatní
draci se proletovali nad polem, něk-
teří v takové výšce, že se jejich maji-
telům nechtělo sundat je dolů.
„My ho tady snad někde přivážeme,
smotání by nám trvalo nejméně půl
hodiny,“ nechal se v žertu slyšet otec
dvou malých holčiček. 
Ty nakonec vyhrály soutěž o nejvýše
létajícího draka a získaly šampaňské
pro děti. Redakce NN dále odměnila
originální, ručně vyrobené modely -
obrovského modrého draka Jelínko-
vých nebo pirátského s lebkou Vaň-
kových. Nejelegantněji se pak vz-
duchem vznášel papoušek. 
Nejen rozjaření caparti, ale také ně-
kolik desítek dospělých si drakiádu
jaksepatří užilo. Už se stmívalo,
když se k zemi snášely poslední dra-
čí exempláře.    Lucie PALIČKOVÁ

Na Karlštejn přišlo
stejně lidí jako loni
Karlštejn – Na hrad Karlštejn za-
vítalo letos přibližně stejně návš-
těvníků jako loni. Tvrdí to kaste-
lán Jaromír Kubů.
„Návštěvnost hradu je už třetím ro-
kem přibližně na stejné úrovni,“
řekl Kubů. Od začátku března do
konce prázdnin zde přivítali o 8000
lidí více než loni, v září však zazna-
menali oproti roku 2006 propad
4000 návštěvníků. Čtvrtmiliontý tu-
rista na hrad dorazil v polovině říj-
na. Byla jím občanka Maďarska.
Druhý návštěvní okruh s Kaplí sv.
Kříže je od 1. 11. uzavřen, první ok-
ruh bude otevřen do 25. 11. Pak jej
čeká kompletní úklid. Navštívit je
bude znovu možné od 26. prosince
do 6. ledna příštího roku.             (pš)

Na Vrážce poletovaly desítky draků
NEJELEGANTNĚJI SE V OBLACÍCH VZNÁŠEL PAPOUŠEK, S NEJVĚTŠÍM DRAKEM PŘIŠLI JELÍNKOVI

NA PAMÁTKU ZESNULÝCH. Památku zesnulých i Halloween si ve čtvrtek
1. listopadu připomněli řevničtí školáci. Spolu s učitelkou Martinou Košťálo-
vou se vydali na pochod Řevnicemi s lampiony v ruce. Pochůzku zakončili
krátce po šesté večer u nákupního střediska. (pš)      Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Mateřský spolek ze Zadní Třebaně
Broučci se již druhým rokem rozhodl
uctít svátek svatého Martina světel-
nou cestou, putováním za poselstvím
světce. 
Legenda vypráví, že sv. Martin byl
původně důstojníkem římského jez-
dectva v Galii. Před branou města
Amiens se mu jednou za chladného
počasí zjevil Kristus jako žebrák.
Martin mečem rozťal svůj plášť a po-
lovinu dal chudákovi. Později odešel
z armády a stal se poustevníkem. Po
letech byl jmenován tourským bisku-
pem. Z německého prostředí se k
nám dostal zvyk vyrábět na den sv.
Martina svítilny i lampiony a prozá-
řit podzimní tmu barevným světel-
ným průvodem.
Podle staročeských lidových tradic
býval den sv. Martina mezníkem
hospodářského roku, děvečky i čele-
díni končívali v této době službu,
pomalu se chystalo ztlumení zábav a
veselení, přicházel čas adventního

ztišení, půstu a rozjímáni. Pekly se
husy a Martinské rohlíčky, o kterých
se říkalo, že jsou podkůvkami Mar-
tinova bílého koně. 
Broučci tedy chystají průvod s ba-
revnými světýlky pro radost sobě i
přihlížejícím. Sraz je v pátek 9. listo-
padu v 17.00 před hasičskou zbroj-
nicí. Půjdeme na Ostrov, kde na nás
bude čekat nejedno  magické překva-
pení a na závěř pohoštění v restau-
raci, kde jinde než u Martina.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Broučci půjdou za Martinem
PRŮVOD S BAREVNÝMI SVĚTÝLKY SE KONÁ 9. LISTOPADU

Malá část účastníků nedělní drakiády na kopci Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní.   Foto NN L. PALIČKOVÁ

Děti v domečku 
vyráběly strašidýlka
Řevnice - Halloween se slavil po-
slední říjnový den v Modrém domeč-
ku na řevnickém náměstí. Byl o něj
velký zájem - ve zdejší kavárně plné
svítících dýní se během odpoledne
vystřídalo kolem sta dětí. 
Pracovníci Modrého domečku pojali
akci jako výtvarnou dílnu. Starší děti
zdatně vyráběly lampiony, malí ca-
parti zase strašidýlka z barevných
papírů. Návštěvníci v maskách do-
stali sladkou odměnu, všichni pak
mohli ochutnat třeba dýňový koláč. 
Také Mikuláš se zde bude konat v du-
chu výtvarného tvoření. Kdo má zá-
jem vyrobit si Čerta a Mikuláše, mů-
že do Modrého domečku přijít v ne-
děli 2. 12. ve 14.00. (lup)

Řevnice, Praha – Mezi lidmi,
kterým president Václav Klaus
udělil vyznamenání při příleži-
tosti letošního státního svátku
28. října, byl i plukovník v. v. a
známý český fotograf Ladislav
Sitenský. První jeho snímky vz-
nikaly v Řevnicích. 
Sitenský poslední říjnovou neděli
na Hradě převzal vyznamenání  za
zásluhy o stát v oblasti kultury a
umění. Ve svých fotografických
cyklech zachytil boje na západní
frontě za 2. světové války, jichž se
účastnil jako příslušník českoslo-
venské zahraniční armády. 
„Nechtěl jsem být slavný, jen jsem
fotil pravdu. Možná, že z mých
snímků válka není tak strašná, ale
tak jsem to viděl já,“ řekl před ča-
sem na vernisáži výstavy v Řevni-
cích. Dalšími stěžejními tématy
jeho tvorby jsou krajina a Praha.
Je držitelem mnoha vysokých vo-
jenských vyznamenání a prestiž-
ních uměleckých ocenění. Ladi-
slav Sitenský přiznal, že fotoapa-
rát poprvé držel v ruce u příbuz-
ných v Řevnicích.      (pš)

»Řevnického« fotografa
vyznamenal president
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Měli vlastní porodní plán a dulu, asi-
stentku, která byla u porodu. „Eva
rodila přirozeně, ve sprše, bylo to
dokonalé,“ potvrdila dula Dana Le-
sová. Poslední říjnový pátek po os-
mé ráno přivedla na svět syna Mirka.
A protože oba byli zdraví, rozhodla
se již v poledne opustit porodnici.  
„Respektujeme individuální porodní
plány rodiček a snažíme se jim vy-
cházet  vstříc. Stejně akceptuje mož-
nost individuálních ošetřovatelských
plánů péče o novorozence, propou-
štěné dříve,“ uvedl ředitel hořovické
nemocnice Tomáš Jedlička. 
Přesto Hanzelkové odmítli vystavit
revers, souhlas s dřívějším propuště-

ním. „Jsme přesvědčeni, že podpis
reversu matkou dítěte v řádu hodin
po porodu by mohl být relativizován
z důvodu možné změny rozhodova-
cích schopností matky,“ říká Jed-
lička. Hanzelková se navzdory tomu
rozhodla odjet s přítelem i synem
domů s tím, že má zajištěnu násled-
nou péči o dítě u své lékařky. Ošet-
řující personál to řešil ohlášením na
policii, a to i přesto, že zákon rodič-
kám nepřikazuje, kdy nemocnici
mají opustit. Když personál nemoc-
nice zjistil, že zmiňovaná lékařka je
o víkendu na dovolené, upozornil na
to i berounský odbor péče o dítě. Pak
šlo vše ráz naráz. Sociálka se obráti-

la na soud, ten během několika ho-
din vydal předběžné opatření. Bě-
hem několika hodin u Nolčů zvonila
policie, sociální pracovnice i zách-
ranka. „Řekli mi, že pokud se do ne-
mocnice nevrátím, dítě mi vezmou,“
popisuje Eva nejhorší chvíle v živo-
tě. Kde novorozenec žije, podle
Hanzelkové sociální pracovnice ne-
zajímalo. Zrekonstruovaný byt, lož-
nici, kde stojí dětská postýlka, pře-
balovací pult, vidět nechtěly. „Ne-
chápu, proč nemocnice nezavolala
mě, ale policii a sociálku,“ namítá
Hanzelková. Matka musela zpátky.
Domů se dostala až v neděli.
„Je to obludné,“ hodnotil postup ne-

mocnice mluvčí ministerstva zdra-
votnictví. „Byl to nezákonný po-
stup,“ přidává se právník Zbyněk
Valenta. Luboš Olejár, president
Svazu pacientů, zase tvrdí: „Jedná se
o omezení práv občana. Hanzelková
sepsala stížnost na tři ministerstva -
spravedlnosti, zdravotnictví, práce a
sociálních věcí. Případu se ihned
chopila Liga lidských práv. 
„S klientkou se sejdu během pár dní.
Žalobu na stát bychom nepodali
hned, nejprve je třeba čekat na roz-
hodnutí odvolacího soudu, poté se
obrátit na ministerstvo spravedlnos-
ti,“ uvedla Michaela Kopalová z Li-
gy. Pavla ŠVÉDOVÁ 

MAMINKA. Eva Hanzelková se svým čerstvě narozeným synem. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň, Šumava - Na tradiční, letos v
pořadí již dvanácté podzimní putování pod-
zimní Šumavou vyrazili zadnotřebaňští turisté.
Zatímco například loni větší část cesty absol-
vovali s vyhrnutými rukávy, tentokrát už ve
vyšších polohách hor ležel sníh.
Sedm turistů se na cestu směr jihozápadní pohra-
ničí vydalo ze zadnotřebaňského nádraží v pátek
26. října brzy ráno. V cílové stanici - Lipce nad
Vimperkem - už na ně čekali manželé Nádvorní-

kovi, kteří před vlakem dali přednost autu. Vý-
prava pak zasněženými pláněmi a lesy putovala
přes Šindlov a Chalupskou slať do Borových Lad,
kde nocovala. Po večeři výletníci vydrželi několik
hodin sedět (a zpívat) při harmonice.
Sobotní trasa byla oproti páteční dvojnásobná -
měřila jedenadvacet kilometrů. Vedla podél ba-
vorsko-české hranice přes několik zaniklých ves-
nic, z nichž nejznámější jsou Knížecí Pláně, do
Strážného. Během dopoledne se rozptýlila mlha,

takže se turisté mohli kochat krásnými výhledy na
Šumavu i Böhmerwald.
Po skvělé bramboračce a španělských ptáčcích od
německého kuchaře českého penzionu ve Stráž-
ném se zpívalo i v sobotu večer. Tentokrát nejen s
harmonikou, ale i při kytaře Kamila Jaroše, který
s dcerou Veronikou za výpravou dorazil.
Poslední den - sváteční neděli 28. 10. - Třebaňští
urazili deset kilometrů do Horní Vltavice, odkud
se vrátili vlakem domů.               Miloslav FRÝDL

U SLATĚ. Jan Zavadil (vlevo) a Jiří Nádvorník si prohlížejí informační tabu-
le u Chalupské slatě poblíž Borových Lad.                 Foto NN M. FRÝDL

Co řekli k případu
Matka Eva Hanzelková: Prožila
jsem trauma. Chci ale, aby se pří-
pad dotáhl do konce, aby se nic po-
dobného nemohlo opakovat. Pokud
budu zdravá a mít sílu, tak nechci
rodit v porodnici, ale doma.
Dědeček Mirka: Když tu zastavili,
myslel jsem, že jsou to Evičky kama-
rádi a jdou jí gratulovat. Kdybych
věděl, že je to sociálka, nepouštěl
bych je.
Právník Zbyněk Valenta: Případ
je skandální a zcela nezákonný.
Šéf podolské nemocnice Jaroslav
Feyereisl: Jednali bychom podobně
jako v Hořovicích.
Primář podolské porodnice v
Praze Jan Kovářík: U prvorodičky
je to nerozum odejít z porodnice tak
brzy, doporučujeme strávit v ne-
mocnici minimálně 72 hodin. 
Ředitel hořovické nemocnice To-
máš Jedlička: Matku jsme násilím
nedrželi ani nebránili propuštění,
stejně jsme nerozhodli o jejím ná-
vratu. Není nám jasné, v čem vidí
ministerstvo naše pochybení.      (pš)

Třebaňští si na Šumavě užili prvního sněhu
TURISTICKÁ VÝPRAVA PUTOVALA PO TRASE LIPKA - BOROVÁ LADA - STRÁŽNÝ - HORNÍ VLTAVICE

NA HRANICI. Cestou z Knížecích Plání do Strážného se zadnotřebaňská
výprava zastavila u historického hraničního kamene.     Foto NN M. FRÝDL
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Pilarová s Vítkem zpívali v Káhiře
POPOVÁ SUPERSTAR Z KARLŠTEJNA UŽ SE CHYSTÁ NA DALŠÍ VYSTOUPENÍ S ŘEVNICKÝMI OCHOTNÍKY
Karlštejn, Káhira – Exotické vy-
stoupení má za sebou známý popo-
vý zpěvák, obyvatel Karlštejna Pa-
vel Vítek. Spolu s Evou Pilarovou
koncertovali v egyptské Káhiře.
„Vystoupení se konalo na počest
oslav české státnosti. Pod záštitou
českého velvyslanectví je v Open-air
Theatre opery Cairo poslední říjnové
pondělí pořádal Spolek českých žen
v Káhiře ve spolupráci s egyptským

ministerstvem kultury,“ sdělil NN
manažer a zároveň přítel Pavla Vítka
Janis Sidovský. Podle jeho slov měli
čeští umělci u egyptsko-českého pu-

blika velký úspěch. 
„Káhira není první světovou metro-
polí, kde Eva Pilarová s Pavlem Vít-
kem společně vystoupili - v únoru

zpívali v newyorském Rockeffelero-
vě centru špičkám americko-české
komunity v USA,“ uvedl Sidovský.
Káhirský koncert měl podobnou dra-
maturgii - zpěváci v devadesátiminu-
tovém programu uvedli hity Sema-
foru - například duety Tam za vodou
v rákosí či Láska nebeská - i swin-
gové skladby světových autorů.
Den před koncertem se Pilarová s
Vítkem zúčastnili oslav české stát-
nosti na velvyslanectví České repub-
liky v Egyptě a přijali pozvání k sou-
kromé prohlídce starověkých pyra-
mid v Gize a Sakaře.
Pavla Vítka čeká v červenci 2008
druhé společné účinkování s řevnic-
kými ochotníky. Po Peškovi ve zná-
mém muzikálu Noc na Karlštejně
bude nyní hrát jednu z hlavních po-
stav v původní hudební veselohře
Postřižiny.               Miloslav FRÝDL

POD PYRAMIDAMI. Pilarová s Vítkem v Egyptě zazpívali a také si prohlédli
pyramidy v Gize a Sakaře. Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
10. 11. 18.00 RATATOUILLE
17. 11. 18.00 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO

KINO ŘEVNICE
27. 11. 20.00 DISTURBIA
9. 11. 20.00 ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
10. 11. 16.00 JAK SE KROTÍ 
KROKODÝLI
10. 11. 20.00 DOBRÝ ROČNÍK
14. 11. 20.00 PRÁZDNINY MR. BEANA
16. 11. 20.00 MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
17. 11. 16.00 ZA PLOTEM
17. 11. 20.00 SKANDÁL

KINO MÍR BEROUN
Kino je uzavřeno z důvodu rekonst-
rukce. Otevřeno bude v prosinci.

KINO MNÍŠEK POD BRDY
10. 11. 20.00 HVĚZDNÝ PRACH

CLUB KINO ČERNOŠICE
6. 11. 20.00 HVĚZDNÝ PRACH
13. 11. 20.00 HEZKÉ SNY
18. 11. 16.00 SHREK TŘETÍ
20.11. 17.00 a 20.00 SIMPSONOVI VE
FILMU

K ochutnávce vín
zahraje cimbálovka
Karlštejn - S vínem, husou a cim-
bálovkou oslaví Karlštejnští 11.
listopadu svátek sv. Martina.
Ochutnávka svatomartinských vín v
restauraci U Janů začne 11. 11. v
11.11 slavnostím otevíráním lahví a
přípitkem. V 11.30 následuje před-
náška o vinařském roce 2007. V
pravé poledne začne samotná degus-
tace. K ní bude od 13.00 do 19.00
vyhrávat cimbálová muzika Dušana
Kotlára. Program doplní ještě aukce
vín, která začíná v 15.30. K vínu si
návštěvníci budou moci dopřát i tra-
diční martinskou husu.               (mif)

Liteňské děti vystavují
strašidla, jež vyrobily
Ve středu 31.října v liteňské škole st-
rašilo. No vlastně až tak moc děsivé
strašení to nebylo, spíš takové pod-
zimní příjemné jemné postrašeníčko,
při němž nebyla nouze o  sladké od-
měny. Odpoledne vyráběly malé děti
s pomocí starších spolužáků papíro-
vé dýně, strašidelné hlavy z listí, vše-
lijaké halloweenské vystřihovánky a
postavičky z modelíny. Pak se prošly
Litní s vlastnoručně vyrobenými i
koupenými lampiony a do svého prů-
vodu přilákaly i mladší kamarády.
Chtěli byste se podívat, jaké šikovné
děti máme? Máte možnost. Navštivte
nás kdykoli v týdnu od 5. do 9. listo-
padu, zazvoňte na nás a můžete si
projít školní chodby s vystavenými
exponáty. A navíc ti, kteří naši nově
zrekonstruovanou školu ještě nenav-
štívili, se mohou potěšit všemi změ-
nami, které po velkém prázdninovém
budování nastaly.

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Tipy NN
* 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. Vs-
tupné 80/50 Kč. (pb)
* Na cembalo zahraje 9. 11. od
19.30 v sále základní umělecké ško-
ly v Řevnicích Ivana Bažantová-Jan-
dová. Vstupné 80/40 Kč. (mif)
* Listopadová taneční párty se ko-
ná 9. 11. od 20.00 v Club Kině Čer-
nošice. Hrají dj. Bunda a Vóďa. (mif)
* Pohádku Kterak beruška Uška o
sedmou tečku přišla uvede divadlo
Kapsa 10. 11. od 15.00 v sále řev-
nického Zámečku. (ild)
* Posvícenská zábava se uskuteční
10. listopadu v hostinci v Korně. Od
20 hodin hraje skupina Rendy, vs-
tupné 50 Kč. (mif)
* Underbeatová skupina Ty vole
koncertuje 10.11. od 20.30 v černo-
šickém Club Kině. (mif)
* Pohádku O Palečkovi sehraje Do-
cela malé divadlo 11. 11. od 15.00 v
dobřichovickém zámku.                 (il)
* Saxofonové kvarteto 3+Jedna za-
hraje barokní i jazzové skladby 16.
11. od 20.00 v Pensionu U Barona
Prášila v Ořechu. (mif)
* Kapela Legal bengal hraje 16. 11.
od 20.30 v Club kině Černošice.  Vs-
tupné 60 Kč. (mif)
* Fotografie Koněpruských jeskyní,
zvířat i rostlin Českého krasu jsou
do 17. 11. vystaveny v  v berounské
galerii  Holandský dům. (pš)
* Oslavy 17. listopadu pořádá 17.
11. černošické Club Kino. Od 20.30
vystoupí  Holomráz – underground,
Benjaming band – punk pipes fami-
ly gang, Notičky – dětská lidová mu-
zika z Řevnic, Boron – hardcore. Vs-
tupné 80 Kč. (mif)
* Besedu o Indii povede cestovatel
Karel Wolf 17. 11. od 19.00 v Sále
dr. Fürsta v Dobřichovicích. (il)
* Koncert  rockové kapely Stability
na památku listopadovým událostí
roku 1989 se koná 18. 11. od 20.30
v Club Kině Černošice.               (mif)
* Tetínský poklad - unikátní soubor
devíti stovek stříbrných mincí z 1.
poloviny 13. století je do konce lis-
topadu vystaven v  Muzeu Českého
krasu Beroun. Otevřeno je Út - So 9
- 12.00, 12.45 - 17.00, Ne a svátky
10 - 12.00, 12.45 - 17.00.           (mif)

Na hradě Karlštejně uctí svatého Mikuláše
V předvánočním období bude v Praze, Brně a v mnoha dalších městech uve-
den slavnostní koncert K POCTĚ SV. MIKULÁŠE, který spojuje přednes
legendy O svatém Mikuláši s varhanní hudbou barokních mistrů. Premiéru
měl v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně a poté byl uveden v
mnoha městech, katedrálách i vesnických kostelících.
Legendu O svatém Mikuláši přednese její autor Vladimír Matějček, herec
Divadla Za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla. Var-
hanní skladby J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, L. N. Clérambaulta, W. A. Mo-
zarta, J. Pachelbela a J. F. Segera hraje Vladimír Roubal, regenschori Stra-
hovského kláštera v Praze. 
V císařské kapli sv. Mikuláše na hradě Karštejně, kterou dal zbudovat sám
Karel IV., bude legendární koncert uveden v neděli 25. listopadu od 17 ho-
din. Věříme, že koncert K POCTĚ SV. MIKULÁŠE na Karlštejně se stane,
tak jako všude, kde je uváděn, slavností celé obce a okolí, krásným pozasta-
vením v adventním čase. Helena KOLÁŘOVÁ, Karlštejn

Obec Lety a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník
vás zvou na tradiční

Martinské 
POSVÍCENÍ

Lety, náves 10. 11. od 13.45
Hrají: STAROŠUMAVSKÁ PĚTKA z Netolic

a staropražská kapela TŘEHUSK

Zabijačka - soutěž v pojídání posvícenských
koláčů - stylový jarmark - ochutnávka 

svatomartinských vín…

Na koni dorazí svatý Martin s doprovodem



Osov - Další etapa oprav osovského kostela
byla právě dokončena. Ministerstvo kultury
uvolnilo více jak dva miliony z fondu
záchrany památek na rekonstrukci cha-
trného venkovního pláště kostela Narození
sv. Jana Křtitele.
"Podpora státu přišla i díky místní sbírce, při
které se získalo více jak dvě stě tisíc a která
stále probíhá," líčí organizátorka veřejných
sbírek na opravu kostela Marie Plecitá. 
Za získané finanční prostředky se podařilo
opravit přibližně jednu třetinu venkovní

omítky kostela a vyměnit čtyři okna v pres-
bytáři. "Pro letošní rok jsou práce dokončené
a vyčerpané jsou i finanční prostředky," sdělil
vikariátní technik Pavel Kodras. "Zda bude
možné v příštím roce v dokončení oprav
pláště kostela pokračovat, závisí na dalších
získaných finančních prostředcích," konstatu-
je Pavel Kodras. Podle něj si pokračování 
a dokončení oprav kostela vyžádá ještě deset
milionů korun. "Nejnáročnější bude oprava
věží. Zde se nachází sochy a kamenné prvky,
jejichž oprava je finančně náročná," dodává
Pavel Kodras, podle kterého bude obtížné
zajistit i desetiprocentní podíl farnosti na
financování opravy.             Radka KOČOVÁ

Letošní dotace vyčerpány
DVA MILIONY ZAJISTILY OPRAVU KOSTELA Z JEDNÉ TŘETINY

Uhynulá liška trpìla
nemocí prašivina 
Osov - Uhynulou lišku našli u svých vrat
začátkem října manželé Kubecovi. O mrtvé
zvíře se postaral Ladislav Maršálek, který
ji v den nálezu předal na berounský
inspektorát  Krajské veterinární správy
pro Středočeský kraj k vyšetření. 
"Výsledky z vyšetření uhynulého zvířete na
vzteklinu byly negativní. O tom bychom do
dvaceti čtyř hodin informovali. Liška trpěla
prašivinou. Toto onemocnění způsobí 
u zvířete plachost a vysílení. Zvíře nemá sílu
hledat potravu a uhyne," sdělil ředitel
Krajské veterinární správy pro Středočeský
kraj Zdeněk Císař.
"V případě nálezu uhynulého zvířete ho může
člen mysliveckého sdružení, nebo přímo
občan předat veterinární správě k vyšetření.
Aby se zabránilo případné nákaze, je nutné
umístit zvíře před převozem do tří obalů,"
upozornil Zdeněk Císař.   (rak)
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Další etapa oprav kostela Narození sv. Jana
Křtitele v Osově si vyžádá opravu věží, soch
a kamenných prvků.      Foto Radka KOČOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 22 (94)

Turisté severních svahů Brd
zvou 

10. listopadu 2007
své členy a příznivce na

podzimní 
Pouť na Svatou Horu

Program:
- sraz v 8.00 u kapličky v Malém

Chlumci
Trasa:

- Malý Chlumec - Kuchyňka - Malý
vrch - po zelené k hvězdárně

- Příbram - Svatá Hora - prohlídka
areálu Svaté Hory 

- odchod na autobus
Dopravní spojení při návratu:

(Příbram - Chlumec)
Příbram, Jiráskovy sady MHD -

Dobříš: Bus 302013 43: 16.13 - 16.33
Dobříš - Chlumec: Bus 210038 20:

16.42 - 16.54

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

Obecní úřad Všeradice 
zve 15. listopadu 2007 

od 13 hodin na
Slavnostní otevření dětského

hřiště ve Všeradově zemi.
Součástí programu bude vys-
toupení dětí z mateřské školy. 

Pronikali do základù
orientálního tance
V sobotu dne 13. října se sál všeradické
hospody rozvlnil orientálními melodiemi.
Přibližně tucet tanečnic, od mladých dívek až
po dospělé ženy, se pokoušelo pod vedením
Ludmily Svozilové proniknout do základů
břišních tanců.
Tančilo se rukama, nohama, boky i celým
tělem, cinkalo penízkovými pásy uvázanými
kolem boků a švihalo imaginárními šavlemi.
Orientální tanec si žádá uvolněnou a pružnou
postavu. Na řadu přišla i nejrůznější protaho-
vací cvičení, aby nás, jak lektorka pravila,
bolely i ty svaly, o nichž jsme ani nevěděly, že
je máme.                                              (jich)

Vylovené ryby prodali
i zalo�ili další chov 
Podbrdy - Koncem října se uskutečnil
výlov Nového rybníka v Podbrdech.
“Část vylovených ryb se prodala, část byla
umístěna do rybníka Karlov. Zde proběhnou 
v dalším období rybářské závody,” uvedl
starosta obce Karel Šťastný.                      (hoš)

Základka se změnila
ve Školu duchů
Osov - Poslední říjnové úterý přišli žáci
i učitelé do školy v nápaditých kostýmech.
"Ráno jsme se převlékli do kostýmů, ve třídě
jsme plnili zajímavé úkoly. Nejlepší bylo
létání na koštěti, chůze s dýní na hlavě, hod
na bubáka, prolézání obručí a strašidelný
slalom," chválili výjímečný školní den žáci
čtvrtých a pátých ročníků. 
Osvědčení o splnění všech zkoušek ve Škole
duchů obdržel každý žák, a pak byla diskoté-
ka. "Byla jsem za čarodějnici a chtěla bych,
aby se akce za rok opakovala," prozradila své
přání Pavlínka Čabounová. "Byl jsem za upíra
a nejvíc se mi líbilo, že jsme hráli o bon-
bony," dodal Filip Kalkuš. Zážitek a dáreček
si odnesly i děti z MŠ, které nás přišly
navštívit.                                              (jf) 

Tradiční kurzy tance se konají v restaurci 
U Frajerů v Hostomicích.  Foto R. KOČOVÁ

Osovský úøad zajistí
dopravní  znaèení
Osov - Obecní úřad v Osově nakoupil nové
dopravní značky. 
Montáž není prozatím možná z důvodu chy-
bějících tyčí. Obnova značení by měla začít
ihned po dovezení materiálu.                (hoš)  

Mateøinka navštívila
divadlo i stáj LUKE
Osov -  V době podzimních prázdnin se
učitelky mateřské školy účastnily školení.
Tématem byl školní plán, jeho tvorba 
a aktualizace. 
V říjnu se děti z Mateřské školy v Osově
vypravily na divadelní představení Kašpárek 
a ztracená princezna. Do pražského divadla
Gong. Na ranči LUKE ve Skřipli se děti
povozily na koních.                               (jik)
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O návštěvě zadnotřebaňských ško-
láků v Poslanecké sněmovně jsme
psali v minulém čísle Našich no-
vin. Výpravu do parlamentu po-
psala i ředitelka málotřídky Bože-
na Musilová. (NN)
Zmínka pana poslance Schwippela,
že by se děti ze zadnotřebaňské má-
lotřídky mohly podívat do Sněmov-
ny, nezůstala oslyšena. Hned v prv-
ních týdnech se totiž čtvrťáci o systé-
mu vlády v České republice učí.  Ale
po výletu toužila i třída nejmladších
- prvňáků a druháků. A tak jsme na-
konec dostali mimořádnou pozvánku
pro celou naši třicetičlennou školu.
Možná jsme byli nejmladšími návš-
těvníky Poslanecké sněmovny v celé
její historii! Pozastavil se nad námi i
kolega pana poslance a překvapeně
pravil: „Vidím, že pan poslanec pra-
cuje s dlouhodobou perspektivou.“ 
Prováděla nás moc hodná průvodky-
ně. Prošli jsme přístrojem, který pí-
pl, když jsme měli něco železného,
třeba sponu na pásku. Museli jsme
chodit úplně tiše. Po strašně vyso-
kých schodech jsme přišli do kuloá-
rů a prohlédli jsme si tabuli s foto-
grafiemi všech poslanců. Paní učitel-

ka nám ukázala jejího bývalého žáka
a těšila se, až tam příště bude někdo
z nás. Vystoupali jsme na galérii jed-
nacího sálu Sněmovny a shlíželi do-
lů. Bohužel se právě nejednalo, ale

povídali jsme si o tom, co kdo ve
Sněmovně smí a nesmí, kde sedává
prezident, jak se řídí jednání. Stoletá
síň byla vyzdobená osmnáctikaráto-
vým zlatem. „Cesta tam byla tak

spletitá, že kdybych se měl sám
dostat zpátky, tak se nikdy nevrá-
tím!“ vzpomínal Míša Vostárek. 
Hlavním bodem programu byla náv-
štěva poslaneckého klubu ODS, kde
nás očekával poslanec Schwippel s
asistentkou. Zahráli si s námi hru
»Na sněmovnu«. Nejprve jsme taj-
nou volbou vybrali předsedkyni sně-
movny - Dáju Břížďalovou. Ta pak
řídila rozpravu o tom, který nový
předmět by se mohl přidat do výuky.
Kluci navrhli fotbal, tenis a počítače.
Trojitým hlasováním s barevnými
papírky jsme došli k závěru, že žád-
ný návrh neprošel, protože pro něj
hlasovala méně než polovina dětí.
Přihlásil se pan poslanec a poradil
Dáje, co se v takovém případě dělá.
Hlasovali jsme už jen o počítačích, a
ty konečně prošly. 
Rozprava a hlasování všechny bavilo
a zaujalo je tak, že se při odchodu
Dája zeptala: „A co jsme tu odhlaso-
vali, je, paní učitelko, závazné?“ 
A Pavlík Karpíšek dodal: „Mně se to
velmi líbilo!“ Božena MUSILOVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Častokrát mě během léta napadlo, který ze způsobů
léčby je vlastně alternativní. Akupunktura sbírá zkuše-
nosti 5000 let, bylinkami se lidé také léčí od nepaměti,
homeopatie je podle světové zdravotnické organizace na
druhém místě ve světě, přesto jsou tyto postupy zvány
alternativními.
Oficiální, tzv. západní, medicína se pasovala do role je-
diné správné znalkyně lidského zdraví či spíše nemocí.
Je pravda, že technika dokáže prosvítit a rozebrat kaž-
dou buňku a popsat procesy v těle, operační techniky
dokáží vyměnit orgány, profouknout cévy v mozku, přišít
utržené prsty, ale jakmile dojde na chronické nemoci a
jejich příčiny, začnou se objevovat otazníky. Slýchal
jsem věty: „Víte, vy nereagujete standardně a podle stu-
dií.“ Nemoc trvala, výsledky byly v normě. Oficiální
věda má zkrátka tabulky a co nebo kdo se do nich neve-
jde, to není. Nehodící se informace od nemocného jsou
označeny jako subjektivní dojem. Je to mnohem jedno-
dušší, než  pátrat v »těch« alternativách po příčině, jež

může být úplně jinde než tvrdí tabulková diagnoza. Člo-
věk funguje jako celek a ne podle specialistů stylem: „Z
mého hlediska jste v pořádku, s tímto zkuste kožní.“
Během jednoho vyšetření na CT jsem se začal po vstřík-
nutí kontrastní látky dusit. Doktorka měřila puls a říka-
la: „To je v pořádku.“ A já se dusil. Přiskočila sestra a
stiskla mi reflexní bod na ruce - rázem bylo lépe.
„Ona někdy medicína neví jak dál,“ řekla nám ona sest-
ra později, „tak jsem se naučila i reflexní terapii.“
To je myslím správná cesta - spolupráce alternativních a
oficiálních. Na zlomenou nohu je určitě nejlepší ortoped,
ale na bolest hlavy si místo Ibalginu naordinujte klid a
relaxaci s dobrým bylinným čajem.             Josef KOZÁK
P. S.: Slyšel jsem nedávno v rozhlase větu o klonování:
„…My jsme si mysleli, že to půjde - u všech nižších orga-
nismů to jde - ale u lidského materiálu se růst zastaví a
embryo nevznikne.“ Zvláštní, že? Jakoby to opravdu
nebylo jen o tom »lidském materiálu«, ale ještě o něčem
navíc. Dá se tomu říkat třeba duše nebo Boží jiskra. 

Školáci schválili »zákon« o počítačích
TŘICET ŽÁKŮ ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY NAVŠTÍVILO POSLANECKOU SNĚMOVNU

Zadnotřebaňští školáci při návštěvě Poslanecké sněmovny. Foto Petr MUSIL

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 postupně otiskujeme.
Minule jsme dorazili do Mexika.                   (NN)
Vzpomínám si na svou první snídani - kukuřičné
placky enchiladas plněné zeleninou a kuřecím
masem. Jak bláhová byla moje domněnka, že se
tento pokrm nikdy jíst nenaučím a už vůbec ne tak
brzy poránu. Enchiladas jsou typické pro mexic-
kou kuchyni. Slabé placky plněné cibulí, fazolo-
vou pomazánkou, masem, pikantní omáčkou při-
pravenou z habaneros, nejpálivějších chili papri-
ček, doplněné avokádovými měsíčky, přelité sme-
tanou a posypané kozím sýrem, si nakonec zami-
luje každý. Dají se sehnat kdekoli, restaurací počí-
naje a pouličními stánky konče. 
Každá chytrá příručka turistovi nakazuje tako-
výmto pokrmům se vyhýbat, my jsme však za-
stánci zdravého instinktu, a proto vždy následuje-
me dav. Kde je plno, tam jíme, a to se nám i vyplá-
cí. O pescadillas, kapsách plněných rybí směsí, ta-
cos s masem, vařených kukuřičných klasech po-
třených majonézou nebo máslem a posypaných
sýrem nemluvě. Největší zajímavostí pro nás ov-
šem zůstávají chapulinas, smažené kobylky pro-
dávané na každém rohu. Křupavé hmyzí pochout-
ky jsou jako pražené oříšky nabízeny z obrov-

ských proutěných nůší. Málokterý turista ovšem
sebere odvahu k jejich ochutnávce. Pro nás je to
věcí  pokusu a více se k nim nevracíme. Narozdíl
od přírodních pomerančových šťáv, jugos, nabíze-
ných za pakatel většinou sympatickými Mexičan-
kami, postávajícími na ulici s nákupním vozíkem
plným ovocných citrusů a ručním odšťavňovačem.
Půllitr stoprocentní lahodné šťávy se stává našim
každodenním občerstvením, stejně jako mexická
Corona a Sol s citronem, nebo z modré agave vy-
ráběný mezcal s naloženým červíkem /gusano/
uvnitř, dodávajícím nápoji patřičný říz a aroma. 
Brzy se stávám přívržencem mexické kuchyně,
která nám bude příštích pár měsíců každodenní
konzumace rýže a fazolí znatelně chybět.   

Čekání na fotoaparát
Vinou odcizeného fotoaparátu jsme nuceni zůstat
pět týdnů u pacifického pobřeží, kde čekáme na
nový, koupený přes internet. Za tuto dobu nachá-
zíme útulné místo na pláži, Mazunte, kde trávíme
možná nejhezčí dny našeho pobytu a kde máme
konečně čas seznámit se s místními lidmi i další-
mi cestovateli. Nacházím tu trošku vnitřního klidu
a nepřipadám si jako úplný cizinec. Každý den
obdivuji kouzlo moře, noční oblohy a učím se
milovat slunce, které neúprosně pálí. Čekání se
protahuje a s ním i touha po nových zážitcích.

Dlouhý odpočinek nás nabíjí novou chutí  po dal-
ším putování. 
Přejíždějíce hranice s Belize a poté s Guatemalou
máme za sebou tisíce kilometrů od Pacifiku po
Karibik, přes hory po  pouště a celý archeologic-
ky bohatý a úchvatný Yucatan v Mexiku. Jedno si
uvědomujeme jasně: Je třeba španělských lekcí!
(Pokračování) Daniela ROHLÍČKOVÁ 

Kukuřičné placky enchiladas si nakonec zamiluje každý
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 2)

Který způsob léčby je vlastně alternativní?
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Obce u Berounky si opravdu polepší
PENĚZ PŘIBUDE ŘEVNICÍM, DOBŘICHOVICÍM, LETŮM, TŘEBANÍM, KARLŠTEJNU, SVINAŘŮM I LITNI

Poberouní – Většina obcí a měst v dolním Pobe-
rouní by si měla v budoucnosti polepšit. Díky
tomu, že Poslanecká sněmovna minulý týden
schválila novelu zákona o rozpočtovém určení
daní, do obecních kas poputuje více peněz. 

Norma ještě zamíří do Senátu, pokud jím projde,
dostane ji k podpisu president.  
Jedním z cílů vládní novely je zejména odstranit
skokové rozdíly v příjmech obcí podle počtu oby-
vatel. Dalším cílem bylo posílit příjmy venkova.
Polepšit by si měly všechny obce, s výjimkou
dvaceti – osm z nich je přitom ve Středočeském
kraji. Nejvíce si polepší zejména obce do tří set
obyvatel. Nejmenší obce do 100 obyvatel budou
dostávat na obyvatele asi 9,5 tisíce korun, zatímco
dosud to bylo jen 4020 korun. Nově budou obce
dostávat peníze také podle poměru celkové výmě-
ry svého území k celkové výměře katastrálních
území všech obcí. K tomu se ještě přičte podíl
počtu obyvatel k počtu obyvatel všech obcí a vše
se navíc upraví podle zákonem stanovených koe-
ficientů. A jak se novela projeví v rozpočtech po-
berounských obcí? Z údajů zveřejněných na we-
bových stránkách Svazu měst a obcí například

Řevnice namísto dosavadních 20 597 000 dosta-
nou o takřka půl milionu více. Dobřichovice si po-
lepší o 471 tisíc, Lety o 169 tisíc. V okrese Beroun
dostanou navíc Svinaře 280 tisíc, zadnotřebaňská
radnice by měla hospodařit navíc se 138 000,
Hlásná  se 157 000. Liteň si polepší o 618 000 a
Karlštejn o 545 000. Pavla ŠVÉDOVÁ

Masopust skončí brzy,
už na začátku února 2008
Zadní Třebaň, Poberouní - Nezvykle brzy se v
roce 2008 budou konat oslavy masopustu. »Po-
hyblivé« období radovánek, zabijaček a vše-
obecného veselí skončí už na začátku února.
„Popeleční středa, kterou podle církevního kalen-
dáře masopust končí, připadá na 6. 2.,“ řekl NN
řevnický římskokatolický farář Robert Hanačík.
Z toho vyplývá, že poslední masopustní sobota
má datum 2. února 2008. A právě tento den se bu-
de v Zadní Třebani konat tradiční, již XIX. maso-
pust. Návštěvníci se mohou těšit na zabijačku,
program na návsi, frašku, pochovávání masopus-
ta, soutěž o nejlepší masku i koblihu. Po dvou le-
tech průvod maškar obejde znovu celou ves - par-
ní vlak totiž Naše noviny tentokrát nevypraví o
masopustě, ale až koncem dubna na čarodějnice.

Masopusty v poberounském kraji:
19. ledna 2008 Bratřínov
26. ledna 2008 Svinaře

2. února 2008 Zadní Třebaň
3. února 2008 Zadní Třebaň - dětský karneval

9. února 2008 Roztoky u Křivoklátu (mif)

Pozor, v Litni doslova řádí 
zloděj! varují policisté
Liteň - Zvýšenou kriminalitu v Litni zazname-
nali v posledních dnech karlštejnští policisté.
„Začal zde doslova řádit nějaký zloděj. Chceme
místní obyvatele varovat a vyzvat k ostražitosti,“
řekla Hedvika Kaslová, tisková mluvčí karlštejn-
ských policistů. 
Chata v Litni byla vykradena 14. října. Poberta
přeskočil plot, rozbil dvě okna a odcizil jídlo v
hodnotě 500 korun. 
V noci z 27. na 28. 10. zase kdosi ukradl v Litni
vůz Škoda Octavia. „Vůz byl zaparkován před by-
tovkami,“ uvedla Kaslová. Automobil v hodnotě
200 000 Kč se nyní hledá, policisté žádají o
pomoc. Oktávka se SPZ 4S2 1799 má červenou
metalickou barvu. (šm)

V Letech cvičili dobrovolní
hasiči s profesionály
Lety,Řevnice - Každých pět let se dobrovolní
hasiči zúčastňují cvičení pod dozorem profesi-
onálních kolegů. Letos se organizace ujal dob-
rovolný sbor z Letů.
Cvičení se účastnilo 13 jednotek z okresu Praha
západ. Každý sbor přijel se zásahovým vozidlem
a jeho posádka plnila na trase Lety - Karlík - Mo-
řina 8 výcvikových disciplin. Dobrovolné jednot-
ky měly vést požární útok na mateřskou školu v
Letech, zřídit čerpací stanoviště z Berounky v
prostoru vojenského brodu za hřištěm, provést
záchranu při dopravní nehodě na Holém Vrchu a
zajistit únik nebezpečných látek. Speciálními dis-
ciplinami byly jízda zručnosti strojníků, pořadová
příprava, způsob vyhlášení poplachu a zpracování
zprávy o zásahu. I když cvičení nebylo soutěžní,
byla družstva hodnocena. Nejlépe si vedla posád-
ka cisterny ze Skochovic. (vš) 

Policisté v Řevnicích
chytili řidiče bez »papírů«
Řevnice – Měl dva roky zákaz řídit auto, přes-
to ho policisté z Řevnic přistihli při řízení.
Dvaačtyřicetiletý řidič s dvouletým zákazem
řízení a bez papírů byl lapen policisty z Řevnic
při černé jízdě 25. října. 
„Řevničtí policisté ve zkráceném řízení sdělili ři-
diči podezření z trestných činů maření výkonu
úředního rozhodnutí a řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění,“ uvedla mluvčí policie
Praha-venkov Jana Žďárská. (pš)

Z cesty k hradu zmizí dráty
Karlštejn - Dráty elektrického vedení v turis-
tické části Karlštejna budou během listopadu
přemístěny do země. 
Na cestě k hradu tak zmizí nevzhledné sloupy v
celém prostoru od České hospody k pomníku pad-
lých. „Většina vedení v této oblasti už byla dána
do země dříve, teď se dodělávají zbytky sloupů a
drátů. Ostatní části Karlštejna přijdou na řadu v
příštích letech,“ řekl karlštejnský starosta Miro-
slav Ureš. Práce by měly být hotovy do konce lis-
topadu. (lup)

Poberouní – Takřka sedm tisíc lidí z obcí něk-
dejšího okresu Praha-západ si dosud nevymě-
nilo starý řidičský průkaz. Musí tak přitom
učinit nejpozději do konce roku.
„Na vyřízení žádostí máme dvacet dní, takže po-
slední termín bude ještě dříve,“ uvedl vedoucí čer-
nošického odboru dopravy Pavel Juřica. 
Podle něj se ale zatím výměna odbývá bez pro-
blému. „Žádné fronty jsme nezaznamenali. Větší
nápor očekáváme až poslední měsíc,“ uvedl Juřica
s tím, že pokud to bude nutné, prodlouží úřední
hodiny. 
I když oficiální statistiky uvádějí, že černošický
úřad bude muset vyměnit ještě 6755 dokladů, po-
dle Juřici bude číslo až o třetinu nižší. 

Řidičským průkazům vydaným od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 skončila podle původ-
ní právní úpravy platnost 31. prosince 2005. No-
velou zákona  byla platnost těchto řidičských prů-
kazů prodloužena do konce letošního roku.  
„Ačkoli řidič, který nesplní zákonem uloženou
povinnost a nevymění si řidičský průkaz, může ve
správním řízení obdržet pokutu až do výše 30 tisíc
korun, vydali jsme metodický pokyn obecním
úřadům, aby dávaly pokutu nanejvýš tisíc korun.
Domníváme se ale, že to většina úřadů bude řešit
domluvou,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Ka-
rel Hanzelka. Navíc podle něj ministerstvo zvažu-
je možnost, že poslední opozdilce bude obesílat
poštou výzvou k výměně.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Radnice: Hledáme tajemníka
Řevnice – Radnice v Řevnicích hledá nového
tajemníka. Dosud v této funkci působil Miro-
slav Zíma z Černolic. 
Starosta města Miroslav Cvanciger vyhlásil výbě-
rové řízení na obsazení této funkce. Předpoklá-
daný termín nástupu je počátek března 2008. 
Radnice požaduje vysokoškolské vzdělání, ob-
čanskou bezúhonnost, znalost právního řádu Čes-
ké republiky, znalost práce na PC i řidičský prů-
kaz skupiny B. Přihlášky je možné odevzdávat do
15. ledna. 2008. Dobřichovická radnice zase shá-
ní zájemce na místo úředníka stavebního úřadu
Dobřichovice. (pš)  

Uzavírka Řevnic skončila
Řevnice - Centrum Řevnic je od včerejška
průjezdné, řidiči už nemusí používat objížďky. 
Hlavní Pražská silnice přes náměstí krále Jiřího z
Poděbrad dostala v minulých dnech nový asfalto-
vý povrch. „Zbývají už jenom drobné dokončova-
cí práce, musí se také vyznačit přechody,“ řekl
řevnický starosta Miroslav Cvanciger.            (lup)

Město na kanalizaci potřebuje
devadesát mlionů korun
Řevnice - Ještě třináct kilometrů kanalizačních
řadů zbývá položit v Řevnicích. Město by na
jejich vybudování potřebovalo 80 až 90 mi-
lionů korun. 
„Nejhorší je situace v Selci, v Třebaňské ulici a k
ní přilehlých ulicích,“ řekl starosta města Miro-
slav Cvanciger. Nyní se ve městě buduje kanali-
zace k Lesnímu divadlu a v ulicích Divadelní i
Moklinská, které poté dostanou nový povrch.
Město na to získalo dotace 2 200 000 Kč. „V Les-
ním divadle bude konečně vyřešen odvod splaš-
kových vod,“ dodal první řevnický radní. (pš)

Už jste si vyměnili »řidičák«?
PRŮKAZŮM VYDANÝM DO 31. PROSINCE 1993 KONČÍ LETOS PLATNOST

Vůz na přejezdu zastavil vlaky
Černošice, Řevnice - Osobní vůz stojící na že-
lezničním přejezdu znepříjemnil cestování na
hlavní trati do Prahy v sobotu 20. října ráno.
Zprávu o Škodě Felicia na přejezdu v Mokro-
psích železničáři dostali včas, takže vlak na auto
nenajel. Hasiči k přejezdu vyslali jeřáb z Řevnic.
I když železničáři vypnuli napájení trolejového
vedení, hasiči se kvůli jeho nedostatečnému uze-
mnění rozhodli auto vyprostit bez jeřábu. Nejmé-
ně dva vlaky ve směru do Prahy ukončily jízdu v
Dobřichovicích a vrátily se do Berouna.          (vš) 

Z našeho kraje
* Radnice v Řevnicích se podle MF Dnes roz-
hodla vyměnit jedenadvacet lamp veřejného osvě-
tlení v horní části obce Selec. Firma, která lampy
kontrolovala, totiž zjistila, že lampy už překročily
životnost a jsou vzhledem k nedostatku náhrad-
ních dílů prakticky neopravitelné. (pš)
* Zámek v Mníšku pod Brdy mohou milovníci
památek navštívit i v listopadu a v prosinci. O ví-
kendech v listopadu a v prosinci bude zámek ote-
vřen od 10.00 do 16.00. Prohlédnout si, jak byd-
lela drobná šlechta v letech 1918-1938 můžete
vždy v celou hodinu. Ve čtvrtek 21. 11. jste zváni
od 10.00 do Zimní jídelny zámku, kde bude po-
křtěn čert z pověsti o čtvrté věži. Jméno pro čerta
navrhovali návštěvnicí zámku od července až do
konce října.  Sešlo se na 300 návrhů jmen, ze kte-
rých to nejlepší vybere autorka loutky čerta Dag-
mar Renertová. (jdi)
* Neznámý zloděj vykácel kus lesa u Mníšku pod
Brdy. Dřevorubec kradl dřevo poblíž obce Líšnice
přibližně dva měsíce, za tu dobu odcizil asi 20 ku-
bických metrů dřeva za 15 tisíc korun. Případ šetří
policisté z Mníšku pod Brdy. (pš)
* Dva cihlové telefonní rozvaděče porazil v Zad-
ní Třebani mezi 20. a  21. říjnem dosud neidenti-
fikovaný vandal. Telekomunikacím, jež jsou maji-
teli, vznikla škoda za více než 3000 korun. K po-
škození sítě nedošlo, takže Zadnotřebaňští mohli
telefonovat bez problémů. (šm)
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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 

Prodám brambory
na uskladnění i krmné

Telefon: 257 711 575

Josef Linhart, Roblín 13, 252 26 Třebotov

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
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Oběd byl výborný a den taky…
ŽÁCI ČTVRTÉ TŘÍDY LITEŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY F. J. ŘEZÁČE SE VYPRAVILI NA VÝLET DO KARLŠTEJNA

V současné době byly dokončeny in-
vestiční akce, které si obec zadala ke
splnění v tomto roce. Jednak byla vy-
budována studna, elektrická a plyno-
vá přípojka k budoucímu sportovní-
mu areálu,  byla  srovnána  a uprave-
na komunikace v ulici Na Bořích –
nová zástavba a novým povrchem
srovnán chodník v ulici Třebaňské v
místech, kde se tvořily po dešti louže
z důvodů jeho nerovnosti. 
Přes všechny potíže, které byly s vy-
pracováním projektové dokumentace,
jež si nakonec vyžádala změnu pro-
jektanta, jednáním s majitelem sou-
sedního pozemku (ČD), majitelem  te-
lefonní sítě, územním povolením, sta-
vebním povolením  a dvojím podáním
žádosti o možnost prodloužení termí-
nu čerpání dotace z roku 2006 byl do-
končen a zkolaudován chodník od
lávky přes Svinařský potok  K Vati-
nám  včetně veřejného osvětlení a s
»intenzivním« světlem na přechodu
pro chodce. Do konce listopadu má
za úkol SÚS Kladno opravit krajnici

podél obrubníků. Ta by se měla odfré-
zovat  v šíři asi jednoho metru a fini-
šerem položit nový povrch tak, aby se
propadlá krajnice vyrovnala a dešťo-
vá voda odtékala  chodníkovou vpus-
tí do drenážní trubky. Přeji uživate-
lům pěkný zážitek z chůze po »kolo-
nádě«.
Připomínám, že je možné do 23. listo-
padu donést na OÚ použité ošacení,
deky, záclony atd. pro charitativní or-
ganizaci Diakonii Broumov.
Vánoce se kvapem blíží, a proto mi
dovolte, abych vás již teď jménem
obecního úřadu pozval na Předvá-
noční posezení, které se letos uskuteč-
ní v sobotu 15. prosince od 15.00 ve
Společenském domě v Zadní Třebani.
Tentokrát v programu vystoupí naše
děti ze ZŠ a MŠ,  lidový soubor Notič-
ky a od 17.00 zahrají třebanští a řev-
ničtí ochotníci divadelní hru od Fran-
cise Vebera  Blbec k večeři.
Přeji všem hezký listopad

Lubomír SCHNEIDER, 
starosta Zadní Třebaně

PRODÁVÁME VELMI CHUTNÉ

BRAMBORY 
NA USKLADNĚNÍ (MILVA)

AKCE 1. - 30. 11. 2007 6 Kč/kg
KONTAKT: 604 992 420

Žáci 4. třídy ze Základní školy v Lit-
ni vyrazili na nezapomenutelný vý-
let. Se svými učitelkami jsme navští-
vili hrad Karlštejn a prošli jsme si
druhý prohlídkový okruh s kaplí sv.
Kříže. Zařídila to naše spolužačka
Tereza Vobořilová a hlavně samo-
zřejmě její rodiče. Jeli jsme vlakem. 
kaple svatého Kříže je nejkrásnějším
místem na hradě Karlštejně. Je zdo-
bena polodrahokamy, zlatem, hvěz-
dami z benátského skla, pozlacený-
mi řetězy a unikátní portrétovou
galerií. Ta je stará víc než půltisícile-

tí. Mělo tam být 30 obrazů, z toho
jich zůstalo 29. Nikdo neví, co se
stalo s tím třicátým. Jenom historie. 

Pak jsme šli do restaurace Koruna, k
babičce a dědečkovi Terezy Voboři-
lové, kteří nám věnovali pohoštění.

Děkujeme. Oběd byl výborný a den
také.    Terezie ŠINDLEROVÁ,

4. třída ZŠ Liteň

Liteňští školáci na výletě v Karlštejně. Foto ARCHIV

Užijte si chůzi po »kolonádě«!TIP
Našich novin

na vánoční dárek

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který nastudovali 
amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na desce jsou
skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Hoja hoj...

Zpívají P. Vítek, P. Švédová, J. Rosák, R. Tichý, Š. Rak, K. Král, A. Skutil,
J. Cicvárek, S. Hauerlandová, M. Kus a sbor. Cena 200 Kč

DVD se záznamem premiéry na nádvoří dobřichovického zámku 
4. srpna 2006. Délka 112 minut, cena 250 Kč.

DVD se záznamem představení hraného 2. června 2007 v Karlštejně.
Délka 106 minut, cena 250 Kč. 

PYGMALION
DVD se záznamem premiéry představení řevnic-

kých ochotníků na nádvoří dobřichovického zámku
5. července 2007. Hrají H. Hájková, K. Král, 
A. Skutil, A. Říhová, P. Říha, J. Cvancigerová, 
L. Kukulová, T. Červená, J. Cicvárek a další.

Režie Petr Říha. Délka 143 minut, cena 250 Kč.

***
CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů redakční

rady Našich novin (viz tiráž), na tel.: 257 720 847,
724 135 824 nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Vítěz přírodovědného
klání pojede do zoo
Ode dne, kdy slaví svátek svatý
František z Assisi – patron zvířat,
plníme v liteňské základní škole F. J.
Řezáče úkoly etapové soutěže s pří-
rodovědným zaměřením. Každý tý-
den připraví učitelka J. Čampulová
otázky, s nimiž se můžeme seznámit
na nástěnce v prvním patře a také v
internetovém prostředí moodlu.
V soutěži se musí hádat jména chrá-
něných druhů zvířat (rodové obecné
a druhové) i další  otázky, například
co je to hybernace?
Jedna otázka s odpovědí je za tři bo-
dy, ten kdo bude mít nejvíce bodů,
vyhraje návštěvu ZOO. 
Je to velice záživné hledání, nikdo
netuší, co bude v dalších otázkách a
na  obrázcích. 
Adéla POKORNÁ, 7. třída ZŠ Liteň
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»Čarodějnická« věštba se naplnila
NA LETOVSKÉM CVIČÁKU SE KONAL PÁTÝ ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU PSŮ O PUTOVNÍ POHÁR

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Lety - Obranářský závod o putov-
ní pohár podle zkušebního řádu
Speciálního kynologického svazu
TART se již popáté konal v Le-
tech. Tentokrát v neděli 28. října. 
Z přihlášených 29 závodníků se pre-
zentovalo dvacet šest. Závod hodno-
tili tři rozhodčí - hlavní Jan Komárek
posuzoval obrany, Věra Součková
měla na starosti pachové práce a
Zdeněk Babor poslušnost.
V ranní mlze byl závod zahájen slav-
nostním nástupem a vylosováním
startovních čísel. Závodníci katego-
rií ZMT a T1 odjeli na pachovky do
Mořinky, zároveň na »place« začali
poslušnostmi závodníci kategorie
OPT2. Ti se vzápětí přesouvali do
hospody V ofsajdu, kde se uskuteč-
nil »zákrok v místnosti«. Pak násle-
dovaly jednotlivé cviky a disciplíny.
Ranní chladné počasí během dne
prosvítilo a trochu prohřálo sluníč-
ko, v klubovně panovala dobrá nála-
da, bylo připraveno dobré jídlo, a tak
den rychle utekl. Poslední závodníci
skončili  po půl třetí. Zbývalo všech-
ny body spočítat a vyhodnotit. 
Kolem čtvrté už bylo všechno při-
praveno, na cvičáku byly naaranžo-
vané ceny. Ráno na nástupu jsem ja-
ko čarodějnice předpovídala, že bor-
der kolie vyhraje a strčí ovčáky do
kapsy. Předpověď se vyplnila. V ka-
tegorii ZMT zvítězila nejmladší zá-
vodnice, sedmnáctiletá Petra Horá-
ková s border kolií Bártem Stříbrný
Permoník se 144 body z celkových
150. Za ní následoval Václav Hubrt s

německým ovčákem (NO) Artem
Ghianika Taghiara Bohemia se 143
body, třetí příčku obsadila Jaroslava
Lorenzová s fenou belgického ovčá-
ka (BOM) Storm de Alphaville
Bohemia se 132 body.
V kategorii T1vyhrála Melanie No-
votná s křížencem Gary bez PP se
268 body z celkových 300. O bod
méně měl druhý Vilém Hrudka s NO
Upír Anrebri. Třetí příčku obsadil

Vladimír Kasl s NO Bobem z Garga-
mellu se 259 body.
V kategorii OPT1 zvítězila Marcela
Mejstříková s fenou NO Enny ze
Slamáku se 219 body z 300, druhý
byl Jiří Kryzánek s NO Cimbo Glith
se 198 body, třetí Tereza Horová s
BOM Cidem z Labského přívodu se
193 body. Horová navíc získala cenu
za nejlepší kontrolní výkon. 
V nejvyšší kategorii obhájila loňské
vítězství Jana Jandová s NO Perrym
Jipo-Me s 252 body z 300, čímž si
připravila půdu pro příští ročník, kdy
by v případě vítězství mohla získat
putovní pohár. Na druhém místě byl
Přemysl Jaroš s NO Bakem bez PP s
246 body, třetí Josef Rehansl s NO
Ozzym bez PP s 231 body. 

Poslušnost byla průměrná
Pachové práce měly v zásadě dobrou
úroveň, poslušnost byla spíše prů-
měrná. Závod má v názvu slovo »ob-
ranářský« a dominují mu dvě kate-
gorie speciálních obranářských
zkoušek. V roli kameramana jsem
viděla všechny obrany a musím říci,
že z výkonů v kategorii OPT1 jsem
byla smutná - byly velmi slabé, což

konstatoval i rozhodčí. Nakonec bo-
dy ve výsledkové listině hovoří za
vše. V kategorii OPT2 byla úroveň o
trochu lepší, přesto byla slabší opro-
ti předešlým rokům. Závodníci v
nejnižší kategorii měli vyrovnané
výkony na stopách, i poslušnost byla
podle bodového ohodnocení vcelku
dobrá. Na obranách se v této katego-
rii projevila nezkušenost psovodů
začátečníků i mladých psů. Nejvy-
rovnanější a nejpohlednější výkony
byly v kategorii T1, kde všichni tři
psovodi splnili bodový limit pro
zapsání zkoušky. 
Sluší se poděkovat všem, kteří po-
máhali při organizaci závodu a velký
dík patří i všem sponzorům, kteří vě-
novali ceny.     Alena VANŽUROVÁ

Obranářský závod psů se konal v Letech. Foto ARCHIV

Řevničtí nenašli přemožitele
NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI PŘEZIMUJÍ NA DRUHÉM MÍSTĚ

Je radost dívat se
na dovádějící pejsky 
To, že jsem čtenáře nezahrnula infor-
macemi o akcích, jež se konaly v září
a říjnu na cvičáku letovských kynolo-
gů, ještě neznamená, že nebylo o čem
psát. Naopak! Akcí bylo tolik, že ne-
stíhám vše zaznamenat a zpracovat .
V září se konaly dvoje zkoušky z vý-
konu. Naplněné byly téměř maximál-
ně povoleným množstvím zájemců.
Ne všem se dařilo tak, jak by chtěli,
nicméně akce samotné byly úspěšné.
V říjnu jsme v podzimní sezoně zkou-
šek pokračovali - tentokrát jsme us-
pořádali zkoušky z výkonu podle me-
zinárodního zkušebního řádu.
Od začátku září se opět konají popu-
lární kurzy pro štěňátka. Štěňat cho-
dí neuvěřitelné množství a stále při-
bývají nová. Na cvičáku se každou
neděli, kromě těch, kdy se konají ak-
ce, schází kolem třiceti malých štěňá-
tek a 20-25 větších štěňat. Samozřej-
mě chodí cvičit i s dospělými pejsky,
takže každou neděli se objeví na cvi-
čáku asi 60 psů. Slušná porce, co?
Práce s majiteli mladých pejsků nás
moc baví. Těší nás, že jsou »páníčci«
zodpovědní, chtějí svému psovi poro-
zumět a dát mu možnost, aby si po-
hrál s ostatními psy, a tak se socia-
lizoval, což je pro jeho život moc dů-
ležité. Je to radost, když se díváte na
šťastné pejsky, jak spolu dovádějí. 

Alena VANŽUROVÁ, Lety

Řevnice - Mrazivý víkend 20. - 21.
října strávili druholigoví borci řev-
nického oddílu národní házené na
Rokycansku. V sobotu hráli na
hřišti navrátilce do II. ligy ze zápa-
dočeského oblastního přeboru So-
kola Osek u Rokycan a v neděli na
písku Všenic, které tři roky válčily
v nejvyšší soutěži.
V obou zápasech proti staronovým
týmům druholigové soutěže se nám
dlouho rozkoukával útok, proti Ose-
ku to chvilku trvalo i obraně, ale vše
se nakonec v dobré obrátilo.
OSEK – NH ŘEVNICE  18:18
Sestava a branky: Zelený, Jandus-
Leinweber, Kokeš, Hartmann P.,
Parkán - Zavadil 8, Smetana 7,
Hartmann J. 2, Sviták 1, Dlouhý
Osek vládne velkou palebnou silou.
Domácí se do naší obrany zakousli
bez skrupulí, překvapili náš útok
vysunutou obranou a rázem jsme
prohrávali 2:8! To bylo zhruba ve
dvacáté minutě. Pak jsme se oklepali,
byli trpělivější v útoku a pozornější v
obraně a do přestávky jsme korigova-
li na 6:10. Po pauze jsme se do osec-
kých  obuli zase mi a otočili jsme dis-
ciplinovanou hrou na 13:12. V tu
chvíli byla celá lavička Oseka na no-
hou, povykovala na své hráče a hlav-
ně na rozhodčího. Za stavu 14:13 pro
nás jsme dvakrát ztratili chybnou při-
hrávkou a osečtí ranaři přetočili skóre
na 15:14. Jednobrankový náskok si
domácí drželi až do stavu 18:17, kdy
minutu před koncem rozehrávali v
naší třetině trestný hod. Aby neztrati-
li balon, přišel jim za půlku pomoci i
brankář. Vystresovaný rozehrávající
útočník mu nezapomněl nahrát, ale

na to číhal náš Ondra Smetana. Špat-
nou rozehrávku na posledního zachy-
til a před faulujícím brankářem posu-
nul míč na brejk Tomáše Svitáka. Ten
donesl bodovanou branku do sítě. Na
to jsme si vyžádali timeout, během
kterého trenér Zuska určil jasnou tak-
tiku: Nesmí projít!!! Povedlo se i za
cenu žluté karty pro Svitáka. Domácí
lavička i diváci tomu nemohli uvěřit a
na adresu »rozhodčího« a »Pražáků«
si ulevovali tím nejsprostším výrazi-
vem, dokud jsme neopustili jinak pří-
jemný sportovní stánek.

Druhý den na nás čekaly Všenice a
jejich střelci. Na začátek jsme pro-
hrávali 2:6. Začal stíhací závod na-
šich útočníků, kteří se zase dlouho
rovnali s vysunutou obranou domá-
cích. Do poločasu se povedlo náskok
domácích smazat a ve druhém polo-
čase už to byl koncert naší obrany se
sólistou Milanem Zeleným v brance.
Útok přidal potřebné branky a bylo
hotovo.
VŠENICE – NH ŘEVNICE  13:15
Sestava a branky: Zelený, Jandus-
Leinweber, Kokeš, Hartmann P.,
Parkán- Zavadil 6, Erhart 4, Sme-
tana 3, Hartmann J. 2, Sviták,
Dlouhý

Přezimujeme tedy na krásném dru-
hém místě. Sice jen díky skóre, ale
zato jsme jediným týmen bez poráž-
ky a navíc rekordmany v počtu jed-
nobodových zisků. V souvislosti s
počtem remíz v naší skupině II. ligy
se nabízí srovnání se skupinou vý-
chodní, kde se na remízy prostě ne-
hraje. František ZAVADIL
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Řevnice na podzim poprvé prohrály
V ZÁPASE DOBŘICHOVIC S HOSTIVICEMI ROZHODČÍ ROZDAL TŘI ČERVENÉ A NĚKOLIK ŽLUTÝCH KARET
Poberouní - Podzimní mistrovská
sezona fotbalistů pomalu končí.
Na zimní přestávku se určitě už tě-
ší především borci FK Lety, kte-
rým se v 1. B třídě nedaří. Řevnice
v 1. A třídě poprvé prohrály.  (mif)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Rakovník – Řevnice 3:0
První podzimní porážka vedoucího
mužstva 1. A třídy krajské soutěže.
Domácí tým zaskočil hosty jednodu-
chou hrou, založenou na nakopáva-
ných míčích do útoku. S tím si favo-
rité nevěděli rady a zejména obrana
hořela. Třikrát šli Rakovničtí sami na
branku, ale až napočtvrté se jim po-
dařilo dát vedoucí gól. Druhý padl
po špatném odkopu v pokutovém
území. Posledním hřebíčkem do rak-
ve byla třetí branka z penalty. (Mák)
Řevnice - Nelahozeves 3:1
Branky:  Štas, Bezpalec, Kalivoda
Po prvním poločase to s Řevnicemi
nevypadalo dobře, prohrávaly 0:1.
Skvělou hrou po změně stran výsle-
dek otočily. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Kytín  - Řevnice B 1:5
Branky: Sklenář 2, Pitauer, Vyter-
na, Chaloupka
Řevnice B – Všenory B 2:2
Pitauer, Sklenář
Řevnice do poločasu prohrávaly 0:2.
Kdo si ale myslel, že je zápas roz-
hodnut, mýlil se. Statečně bojující
domácí začali Všenory válcovat a je-
jich tlak přinesl ovoce v podobě vy-
rovnání. Všenory s notnou dávkou
štěstí uhájily bod. (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Štěchovice 1:1
Branka: Kabrna
Po bezkrevném výkonu v druhém
poločasu ztratili domácí dobře roze-
hraný zápas. Už ve 14. minutě byl
vyloučen  hráč hostů a začala dlouhá
přesilovka. Domácí získali převahu,
ale nedokázali se prosadit. Druhý
poločas se odvíjel v podobném du-
chu, domácí bušili do dobře organi-
zované obrany hostů, ale žádná tu-
tovka se nezrodila. V 69. minutě po
centru do pokutového území hostů
se prosadil přízemní střelou Kabrna -
1:0. Domácí nadále pokračovali v

tlaku - největší šancí neproměnil v
76. minutě Jambor, který hlavičko-
val z 5 metrů vedle. Nedáš - dostaneš
opět platilo, po standardní situaci po
trestuhodném zaváhání domácí obra-
ny vyrovnal nikým nekrytý hostující
obránce. Jiří KÁRNÍK
Žebrák - FK Lety 1:0 
Je to jak stará obehraná deska: Další
zbytečně ztracené body. Hosté byli
celé utkání lepším týmem, ale odjeli
s prázdnou. Domácí jedinkrát vyst-
řelili na hostující branku a tato střela
rozhodla celé utkání. V prvním polo-
času bylo utkání vyrovnané. Po změ-
ně stran dvě velké šance zahodili
Zdanovec a Kabrna. V 66. minutě po
ztrátě míče na útočné polovině
Čermákem, zaváhání Nádra a chyb-
ném vyražení Šůry se domácí dosta-
li do přečíslení, které skončilo přes-
nou střelou a vedením domácích -
1:0. Od tohoto okamžiku domácí jen
bránili náskok. Hosté byli agresiv-
nější a vypracovali si další gólovku,
kterou zahodil Jambor. Vyvrcho-
lením střelecké nemohoucnosti Letů
byl neproměněný pokutový kop Ka-
brnou v 85. minutě nařízený za faul
na Zdanovce.               Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Komárov  - OZT  3:0
Vedoucí mužstvo okresního přeboru
hrající ještě loni 1. B třídy vyrukova-
lo na Ostrovan pěkně zostra a už po
deseti minutách vedlo 2:0. Zejména
druhá branka padá na vrub gólmana
Procházky, který podběhl centr. V tu
chvíli to vypadalo na pěkný debakl.
Naštěstí se oslabený OZT, který na-
stoupil bez marodů Prušinovského a
P. Procházky, zvedl a do poločasu
nedovolil Komárovu zvýšit. Po změ-
ně stran sice domácí přidali další
gól, ale pak ubrali plyn a hosté zača-
li být aktivnější. Bohužel ani jedna z
šancí neskončila v síti.              (Mák)
OZT A - Hýskov 0:0
Hosté výborně bránili a Ostrovanu
nepomohla ani přítomnost Bacílka,
který prakticky celý podzim nehrál.
Nakonec je bod ziskem, protože hos-
té dvakrát nastřelili tyč.            (Mák)

III. třída okresní soutěže
Lužce -  OZT B 2:1
Branka: Görög
Na hřišti favorizovaných Lužců ode-
hrál Ostrovan smolný zápas. Domácí
se ujali vedení, ale na podzim ve sk-
vělé střelecké formě hrající Görög
vyrovnal. Do  přestávky domácí zvý-
šili na 2:1. Ve 2. poločase si hosté
vytvořili šance, ale štěstí jim nepřá-
lo. Vyrovnání zabránily i dobře po-
stavené tyče domácí branky.    (Mák)

OZT B - Velký Chlumec 2:3
Branky: Cieciura, Hrubý
Ostrovan nevyužíl pět vyložených
šancí, zato hoté byli prakticky sto-
procentně úspěšní. (Mák)

Sokol Dobřichovice
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice – Hostivice 4:0
Branky: Krajci 4
Nervózní hosté, kteří ještě na jaře
hráli I. B třídu, neoslnili, a tak byl
domácí gólman téměř bez práce. V
utkání se hodně bojovalo. Ve 2. polo-
čase došlo ke strkanici a rozhodčí
udělil tři červené a řadu žlutých ka-
ret. Diváky udobřil střelecky dispo-
novaný stoper Lukáš Krajci.    (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže 
Karlštejn A – Nižbor B 1:2
Branka: Janů
Hudlice – Karlštejn A 0:3
Branky: Lopušan, Beneš, Hořčic

IV. třída okresní soutěže 
Karlštejn B – Zdejcina 2:3
Branky: Klečka, Ureš
SK Tetín B – Karlštejn B 5:2

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Chrustenice – FC Liteň 1:5
Branky: Eliášek 3, Šindler 2
Všeradice B – FC Liteň 7:2
Branky: Berka, Jirkal

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
SK Osov - SK Tlustice B  3 : 2
Branky: Bábíček A. 2, Bulant
Podluhy B - SK Osov  1 : 7
Branky: Bulant 3, Bábíček A. 2,
Routa 2

Řevnice - Nové vybavení pro ae-
robní cvičení zajistil Sokol Řevni-
ce. Moderní činky, stepery, posilo-
vací gumy a různé typy míčů pro
další odrůdy aerobiku jako body-
tone, interval aerobic taining...
začaly cvičitelky už využívat. 

„Obnovovat je nutnost, proto každo-
ročně nakupujeme a vybavujeme tě-
locvičnu nový náčiním,“ řekla jed-
natelka Sokola Michaela Šádková. 
„Teď můžeme klientkám nabídnout
další cvičební varianty. A hlavně -
ony mají příjemný pocit z toho, že
cvičí s novým, moderním náčiním. I
to holky motivuje,“ míní cvičitelka
Michaela Šmerglová. 
„Třeba dlouho používané gumy byly
nepříjemné na omak, a to mě trochu
vadilo,“ říká Romana Házová jedna
z cvičenek. Druhá, Hana Tučková s
úsměvem dodává: „Supermoderní
prostředí, které mají jiná fitka, Sokol
dohání vybavením. Teď je úroveň
lepší, ale ještě se dá zapracovat...“ 
„Do cvičebního harmonogramu se
vrací jóga, novinkou jsou hodiny ko-
rejského bojového umění - taekwon-
do pro děti,“ doplnila jednatelka So-
kola.                 Klára HANUŠOVÁ

Sokol zajistil nové vybavení
ŽENY MOHOU VYUŽÍVAT ČINKY, POSILOVACÍ GUMY I MÍČE
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Na budoucím hřišti
jsou přípojky i studna
Zadní Třebaň - Na pozemku bu-
doucího fotbalového a volejbalové-
ho hřiště v Zadní Třebani byla do-
končena studna a přípojky elekt-
rické energie a plynu. Na jaře se
počítá s výstavbou kabin.
Studna byla vyhloubena jako zku-
šební vrt. „Po vyhodnocení hydroge-
ologem a dohotovení poslouží pro
zalévání hřiště. Pokud ještě v obci
nebude vodovod, tak i jako užitková
voda na sprchování a toalety,“ řekl
zadnotřebaňský starosta Lubomír
Schneider. Hřiště by mělo být posta-
veno u silnice vedoucí na Svinaře
během dalších tří let, kromě výstav-
by kabin bude rovněž potřeba vyrov-
nat tamní terén.   (lup)

Sokolové lákají děti
na bojové umění
Řevnice  - Korejské bojové umění
se mohou naučit děti v řevnickém
Sokole. 
Tréninky se konají vždy v neděli od
19 do 20.30 v tamní sokolovně. Více
informací poskytne Martin Zámeč-
ník na telefonu 603 302739. Podle
něj je toto umění vhodné pro spor-
tovce každého věku, muže i ženy,
chlapce i dívky. Cvičení je dobré pro
zdraví a fyzickou kondici. (pš)

O gól prohrál B-tým Zadní Třebaně s Velkým Chlumcem. Foto NN M. FRÝDL


