
Odpad ze školy tekl do potoka
ZADNOTŘEBAŇSKÝ OBECNÍ ÚŘAD MUSEL ZAPLATIT POKUTU 10 000 KORUN

V Dobřichovicích zmizela 
dvě auta, v Řevnicích jedno
Dobřichovice, Řevnice - Dvě auta ukradená v
Dobřichovicích, jedno v Řevnicích. Dávejte na
své vozy větší pozor! nabádá policie.
Škoda Octavia Combi byla odcizena z řevnické
Mařákovy ulice v noci na 26. 9. Šedý vůz byl opat-
řen značkou 3S0 0555. Rodina pětačtyřicetiletého
Řevničana má škodu 283 400 Kč.
Hned dvě auta byla ukradena z parkoviště u dobři-
chovického nádraží - Citroen XM combi modré
barvy se ztratil 24. září, Škoda Octavia Combi den
nato. V prvním případě má majitel vozu z Řevnic
škodu 70 tisíc korun, ve druhém případě je hodno-
ta auta patřícího firmě z Prahy 396 000 Kč. (vš)

Zadní Třebaň - Pokutu 10 tisíc korun musela
zaplatit zadnotřebaňská rychta plzeňské Ins-
pekci životního prostředí. Obec dostala pokutu
za to, že neměla povolení k vypouštění septiku
ze školního pozemku do Svinařského potoka. 

„Pokutu jsme zaplatili, škola tím neutrpí. Ihned
jsme také zjednali nápravu,“ řekl zadnotřebaňský
starosta Lubomír Schneider. Obec požádala sta-
vební úřad o převedení septiku na klasickou žum-
pu, kterou bude vyvážet. Odtok do potoka byl uza-
vřen. Dosud sloužila zdejší základní a mateřské
škole tříkomorová jímka, která byla povolena při
kolaudaci školy v roce 1975. Díky tomu mohla být
voda ze septiku vypouštěna do potoka. Od letoška
ale platí, že v případě těchto jímek musí mít pro-
vozovatel obnovené povolení k vypouštění do vod-
ních toků. „My jsme nové povolení neměli, proto
nám inspekce životního prostředí udělila pokutu,“
dodal Schneider. 
Na problém se přišlo při čištění Svinařského poto-
ka. Odtokovou rouru ze školní jímky ucpaly hro-
mady vybagrované hlíny. Po odkrytí roury tekl ob-
sah jímky proudem do potoka. Na upozornění ně-
kolika místních občanů se případem začala zabý-
vat inspekce.  Lucie PALIČKOVÁ

14. října 2008 - 21 (479) 6 Kč

»Podzimníčci«

Barevné panáčky »podzimníčky« vyráběly v be-
rounském Domě dětí a mládeže děti ze zadnotře-
baňské málotřídky. (Viz strana 2)

Foto NN L. PALIČKOVÁ

OKTOBERFEST. Pivní Oktoberfest se konal první říjnovou sobotu v Mokropsech. Součástí akce, na níž
vystoupilo několik kapel, byly také soutěže v pití piva a pojídání párků. Foto NN M. FRÝDL

Nemocní, dávejte si pozor: Počasí už »zabilo« dva muže!
Poberouní - Podzimní počasí nedělá dobře kardiakům a jinak nemocným lidem. Pracovníci řev-
nické záchranky častěji vyjíždějí k případům spojených s dušností a nevolností. V uplynulém
týdnu dva lidé v okolí zemřeli, pravděpodobně na srdeční selhání. 
Před týdnem byl nalezen v bezvědomí bagrista v lomu Čeřínek u obce Mořina, který zkolaboval přímo
v bagru. Spolupracovníci ho vytáhli a provedli laickou resuscitaci, v níž pokračovala i posádka řevnic-
ké záchranky. Životní funkce se však nepodařilo obnovit. Jen o den později byl nalezen starší muž v
bezvědomí u Svinař. Po příjezdu sanitky lékař konstatoval smrt. Okolnosti obou úmrtí určí až pitva, nej-
spíš však šlo o srdeční selhání. „Podzimní změny počasí způsobují náhlé změny zdravotního stavu, hlav-
ně u kardiaků. Jakákoliv větší námaha pak může způsobit problémy,“  řekl řevnický záchranář Bořek
Bulíček. Podle něj by se měli lidé šetřit a při zhoršení počasí se příliš nenamáhat. (lup)

Mezi Řevnicemi a Třebaní
se bude konat Drakiáda
Zadní Třebaň, Řevnice - Pátou Drakiádu pořá-
dají Naše noviny. Bude se konat v neděli 2. lis-
topadu od 14.00 na Vrážce mezi Zadní Třebaní
a Řevnicemi, kde se v dubnu pálí čarodějnice. 
Všichni příchozí s draky se mohou zúčastnit něko-
lika soutěží. Porota bude hodnotit jak originalitu a
krásu dračích modelů, tak výšku letu, případně i
další kategorie podle situace. Vítězové dostanou
ceny, všichni se pak mohou těšit na sladkou odmě-
nu. Ať nám fouká pořádný vítr! (lup)

Nový sportovníareál v Řevnicích
12 stran informací z našeho kraje
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Zadní Třebaň - Podzimní dýňová slavnost se
konala první říjnovou sobotu na Kozí louce ve
Vatině v Zadní Třebani. Maminky z místního
spolku Broučci ji uspořádaly již potřetí.
Stejně jako v předešlých letech se na ní sešlo dost
rodičů i dětí všeho věku. Pro ně bylo připraveno
výtvarné tvoření, některé děti pouštěly draky, hrá-
ly si v týpí nebo jezdily na koloběžkách. Dospělí
hlavně povídali a ochutnávali dobroty z kuchyně
Ivany Pezlové, mezi pochoutkami nemohla chy-
bět dýňová polévka, smažené kousky dýně, zape-
čený nákyp z cukety, domácí pečivo, pomazánky
a mnohé další. Kdo chtěl, mohl si dát bezinkový
likér. Podzimní, chladnější odpoledne se vydařilo,
zvlášť když dýňový skřítek zanechal na louce pro
děti sladký poklad. Lucie PALIČKOVÁ

Broučci připravili dýňovou slavnost
CAPARTI POUŠTĚLI DRAKY, HRÁLI SI V TÝPÍ, DOSPĚLÍ OCHUTNÁVALI BEZINKOVÝ LIKÉR

Každou sobotu můžete v areálu barrandovských
filmových ateliérů v Praze potkat tři koně, jak
vezou svého šťastného pasažéra »tělo na tělo«. To
proto, že se tu koná hiporehabilitace pro děti z
Dětského domova Lety, a při ní se jezdí bez sedla.
A nezůstane jen u ní: domov uspěl v grantových
řízeních a od října může poskytnout lekce všem
dětem z DD, pro které je terapie indikovaná. 
Od jara o děti pečují zkušené hipoterapeutky ze
sdružení REHA, se kterým  můžeme spolupraco-
vat díky grantové podpoře společnosti Hestia. Už
druhé léto se jim v Hostěnicích u Brna týden vě-
nuje Vanda Casková, zakladatelka České hipore-
habilitační společnosti, která sdružuje odborné
poskytovatele této služby. 
Po těchto dvou skvělých zkušenostech jsme se
rozhodli podat žádosti na ježdění pro více než de-
sítku dětí, u kterých jsme jej diagnostikovali jako 

potřebné. Právě v těchto dnech přišly dobré zprá-
vy, že jsme získali podporu, a tak kromě pokraču-
jící rehabilitace mohou tři děti navštěvovat krou-
žek ve stájích Trnová. 
Děti se o koníky starají, donesou jim pití, pomo-
hou se senem nebo je hřebelcují. Ale hlavně si s
nimi povídají a navazují s nimi vztah. Ten je často
právě tím, co je v životě zklamalo, co se nepoda-
řilo s lidmi kolem nich. Bariéry v mezilidských
vztazích jim pomáhají odstraňovat koně. Navázat
vztah s nimi je pro děti přirozené a některým z
nich pomáhá, aby našly cestu i ke vztahům s lid-
mi. Jiné se tak učí odpovědnosti: postarat se o ob-
líbeného koně jde o něco snáz, než jen plnit domá-
cí nebo školní povinnosti. Léčebně pedagogicko
psychologické ježdění ale pomáhá také odstraňo-
vat některé hendikepy v oblasti motoriky a uvol-
ňuje napětí. Blanka STROUHALOVÁ, DD Lety

Letovské děti jezdí na koních

První listopadovou sobotu se v Základní škole Liteň
koná den otevřených dveří. Chceme s žáky, jejich ro-
diči a prarodiči, bývalými kolegy i s veřejností spo-
lečně připomenout, co se nám v poslední době poda-

řilo, a také oživit vzpomínky na školní léta. Dne 1.
11. bude škola otevřená od 10.00 - do 17.00 se bude
odbývat program ve třídách. S učitelkou Janou Kozá-
kovou si můžete prohlédnout kroniku, jinde se zase

možná pokusíte oživit školní znalosti z přírodověd-
ných oborů – nachystány budou pokusy z fyziky, po-
zorování přírodnin mikroskopem a další aktivity. Zk-
rátka nepřijdou ani ti, kteří rádi vzpomínají na hodi-
ny hudební, výtvarné a tělesné výchovy. Máme při-
praveny ukázky prací našich žáků i úkoly pro tvořivé
návštěvníky. Prezentovat se budou učitelé hry na hu-
dební nástroje a zpěvu i jejich svěřenci. Ve školní
jídelně se můžete podívat, jakou proměnou prošla při
rekonstrukci a také se občerstvit. 
Oslavy připravujeme ve spolupráci se zřizovatelem
naší školy – Městysem Liteň. Děkujeme všem, kteří
s námi na přípravě spolupracují. Pamětníkům, kteří
nám nosí do školy fotografie a dokumenty z dob své
školní docházky, jsme velmi vděčni. Budeme rádi,
když se do naší - vaší školy přijdete podívat.   

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Malí i velcí na »dýňovém odpoledni« v Zadní Tře-
bani tvořili a ochutnávali netradiční dobroty.

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Liteňská škola oslaví stočtyřicáté narozeniny
NA PRVNÍ LISTOPADOVÝ DEN SE CHYSTÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Podzimníčci? Tak se jmenují
panáčci z květináče a látek
Zadní Třebaň - Další ze zajímavých výletů podnik-
li minulou středu třeťáci a čtvrťáci ze zadnotřebaň-
ské málotřídky. V berounském Domě dětí a mláde-
že vyráběli »podzimníčky«. Nazvali tak barevné
panáčky z květináče, látek, přírodnin a podzimních
ozdob, které se dají zavěsit. Za dvě hodiny si svoje
figurky vyzdobili úplně všichni, tvoření zaujalo i
kluky. 
„Podívej, co jsem si tam dal, nějakou houbu a lis-
ty,“ chlubil se svým výtvorem Dan Sedláček. Os-
tatní panáčci vypadali také krásně, děti pochválila
i učitelka Monika Mazúrová. „Všichni jste se sna-
žili, výsledek je úžasný. Maminky z vás budou mít
radost,“ řekla dětem před návratem domů.       (lup)

Školáci si vyrobí lampiony
Ve čtvrtek 23. října  pořádá Základní škola v Litni
oslavy Halloweenu pro všechny žáky ZŠ a MŠ v
Litni. Na programu je od 15.00 Hallowenská díl-
na pod vedením 9. třídy, kde si mohou děti vyro-
bit různé strašidelné a dekorativní předměty z pří-
rodnin, i soutěž o nejhezčí vlastnoručně vyrobený
lampion. Vše vyvrcholí lampionovým průvodem
pod noční oblohou. Za nepříznivého počasí bude
program ve škole. Hanka SKLENIČKOVÁ, 

Adéla POKORNÁ, 8. třída ZŠ Liteň

Ve Vižině vítali nové občánky
V sobotu 4. října byli v zasedací místnosti obecního
úřadu Vižina slavnostně přivítáni noví občánci - Iva
Vrhelová, Jan Randák a Marek Eliáš. Úvodního slo-
va se ujal starosta Václav Císař, paní Štáralová před-
stavila miminka i s jejich rodiči, kteří se zapsali do
pamětní knihy. Přivítat je také přišli starší kamarádi
s básničkami a písničkou, a pak je pohoupali v dře-
věné kolébce. Došlo i na předání darů a kytičku pro
maminky. Jana FIALOVÁ, Vižina
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Cena Našich novin spěje do finále
STÁLE JEŠTĚ MŮŽETE POSLAT SVŮJ HLAS NĚKTERÉMU Z DESETI VYBRANÝCH FINALISTŮ

Poberouní - Desátý, jubilejní roč-
ník Ceny Našich novin - Ceny Ar-
nošta Tučka spěje do finále. Cena
je od roku 1999 udělována člově-
ku, který se podle mínění redakční
rady a čtenářů NN nejvíce zaslou-
žil v daném roce o rozvoj dění v re-
gionech dolního Poberouní či Pod-
brdska. 
V minulých dnech vybrala redakční
rada ve spolupráci s tzv. Akademií
laureátů (nositelé Ceny z minulých
let) a s přihlédnutím k hlasům čtená-
řů závěrečnou desítku kandidátů, z
nichž vyjde letošní vítěz. Ten bude
vyhlášen v sobotu 8. listopadu odpo-
ledne na Martinském posvícení v
Letech. S diplomem získá věcné ce-
ny i devatenáct stokorun - za každý
rok existence Našich novin jednu. 
Stále ještě můžete posílat své hlasy
někomu z finalové desítky. Nezapo-
meňte, že jeden z vás, kdo poslal či
pošle svůj hlas, bude vylosován a
získá od redakce dárkový balíček i
peněžitou prémii 2 000 Kč od part-
nera Ceny, firmy K+V Elektro. Své 
hlasy posílejte na adresu redakce

Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň
nebo elektronicky na redakce@nase-
noviny.net. 
Desítka kandidátů na Cenu NN -

Cenu Arnošta Tučka 2008: 
1. Stanislava Frýdlová 
2. Vladimíra Hejmová 

3. Petr Holý 
4. Miloš Chroust 

5. Marcela a Ivan Látalovi 
6. Jiří Nosek 

7. Pavla Petrová 
8. Vladimír Roztočil 

9. Alena a Petr Říhovi 
10. Ivo Tamchyna 

Josef KOZÁK 

Jiří Vitouš a Ilona Gartová (vlevo)
už v minulosti Cenu NN získali. Petr
Holý (vpravo) patří mezi letošní
kandidáty. Foto NN M. FRÝDL

Dostane se masopust
do knihy rekordů?
Dvacátý třebaňský masopust se kva-
pem blíží, v roce 2009 jej oslavíme
v sobotu 21. února. Protože je to
masopust jubilejní, vyhlašuje orga-
nizátor, redakce Našich novin, sou-
těž o nejoriginálnější nápad, který
oslavy zpestří. Cílem je dostat
»náš« masopust do pelhřimovské
knihy rekordů a kuriozit. Jeden ná-
pad jsme zveřejnili v č. 18/08 - sou-
těž o nejoriginálnější vozítko vy-
myslela Helena Pelikánová ze Zad-
ní Třebaně. Pište elektronicky na
adresu: redakce@nasenoviny.net, či
klasicky na: Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň. Pro vítěze je samo-
zřejmě připravena odměna.     (JoK)

Pomozte nám vybrat logo!
Redakce nezávislého poberounského občasníku vyhlašuje soutěž na grafic-
ký návrh loga Našich novin. Soutěže se mohou zúčastnit mladí i staří bez
omezení věku, pohlaví a národnosti. Autor vítězného návrhu, kterého vybe-
re redakční rada, obdrží finanční odměnu tisíc korun českých. 
Podmínky soutěže: návrh musí být doručen v elektronické formě (podporo-
vané formáty jpg a pdf) na adresu redakce@nasenoviny.net do 30. 11. 2008
včetně. Logo by mělo být navrženo v barevné i černobílé verzi (barevná
verze není podmínkou), bude používáno na tiskovinách, razítkách a různých
propagačních předmětech Našich novin, včetně plakátů akcí, kde  jsou NN
mediálním partnerem. Musí proto vypadat »hezky« malé i velké, být jedno-
duché a výstižné. 
Rokem 2009 vstoupí Naše noviny do jubilejního dvacátého ročníku. Re-
dakce NN proto vyhlašuje rovněž soutěž na grafický návrh hlavičky Našich
novin pro tento rok. Pro zasílané návrhy, tentokrát pouze v černobílé verzi, 
platí stejné podmínky jako pro návrh loga NN (viz výše). Autor vítězné
verze obdrží od redakce hodnotný dárek. Redakční rada si vyhrazuje právo 
nevybrat žádný návrh. Těšíme se na vaše návrhy!  Josef KOZÁK

Liteňské děti se učily o zvířatech a vyrazily do přírody
Světový den zvířat – 4. říjen je dnem
narození Svatého Františka z Assisi,
patrona zvířat. František z Assisi ce-
lý život pečoval o opuštěná a nemoc-
ná zvířata. Současný svět se potýká
se všemi formami netolerance a ná-
silí vůči zvířatům. Jsme to my, kdo
zavedl pravidla bezohledného vzta-
hu ke zvířatům, jako běžnou etickou
normu a jen my sami ji můžeme opět
změnit. Zvířata si sama pomoci ne-
dokážou. My ale můžeme. V 5. roč-
níku liteňské školy jsme se proto ce-
lý první říjnový týden věnovali uči-
vu, které se týká zvířátek. V hodi-
nách přírodovědy jsme se seznámili
s tříděním živočichů. Nejprve žáci ve
dvojicích vyplňovali pracovní list -
nejlépe to zvládly Terezka Vobo-
řilová a Terezka Šindlerová. Nako-
nec přišla na řadu činnost nejoblíbe-
nější – hra. Každý žák obdržel obrá-
zek živočicha s popisem jeho způso-
bu života, rozmnožování, potravy…
a tímto živočichem se také na oka-
mžik stal. Prvním úkolem bylo živo-
čicha zařadit do správné skupiny.
Poté se nám každé zvířátko v celé
své kráse představilo. Bylo to lepší,
než v ZOO. 
Téma třídění živočichů jsme využili i
v hodinách výtvarné výchovy, kde

žáci malovali vybrané živočichy, a v
matematice. Žáci obdrželi pracovní
list na pamětné sčítání a na základě
výsledků jim vyšlo 20 živočichů,
které museli roztřídit do skupin.
V hodině literatury jsme recitovali

báseň A. Bartové Opuštěné štěně o
štěňátku, které zůstalo samo. Proto
se žáci při hodině slohu pokusili vy-
tvořit veselejší básničky o svých
mazlíčcích. 

Pár jelenů uteklo  
První říjnový den jsme vyrazili do
přírody v rámci celoškolní akce Po-
znáváme a chráníme přírodu kolem
nás. Týden dopředu jsme ve třídě tří-
dili odpad. Plastové lahve jsme dáva-
li do sáčku, který jsme cestou na Viš-
ňovku zanesli do kontejneru na plast.
Dále jsme pokračovali směrem k je-
lenům a daňkům. Cestou jsme nasbí-
rali mnoho kaštanů, abychom nepři-
šli s prázdnou. Pár jelenů před námi
uteklo, a tak si pochutnala jen Barča
- velmi přítulná laň. Další zastávka
byla u bažantnice. Cestou na kopec
Mramor jsme měli možnost pozoro-
vat stádo ovcí. Poté jsme se posilnili
a vyrazili do lesa směr Višňovka.
Cestou jsme rozmístili lístečky s há-
dankami s přírodní tématikou. Žáci
1., 2. a 3. ročníku luštili ve skupi-
nách s pomocí učitelek. Žáci 4. roč-
níku odpovědi zaznamenávali mor-
seovkou. Hodnotilo se druhý den ve
škole. Výsledek? Všichni byli skvě-
lí!    Dagmar KARLOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňští školáci na cestě za jeleny a
daňky. Vlevo jedna ze »zvířecích«
básní. Foto ARCHIV 

Kočka Ponorka
Anna Doušová

Máme doma na dvorku
velkou kočku Ponorku.

Ponorka je kočka hravá,
někdy je i pěkně dravá!
Skáče stále tam a sem, 
někdy chodí za lasem.

Chodí chytat myši 
a na jméno slyší.
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Principálem souboru se stal Petr Říha
V DOBŘICHOVICÍCH BYLA OFICIÁLNĚ USTAVENA SAMOSTATNÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST

Zahajovací schůze valné hromady
Dobřichovické divadelní společnosti
(DDS) se konala 4. října v Dobři-
chovicích.  

Na základě žádosti bylo občanské
sdružení DDS schváleno a zaregist-
rováno ministerstvem vnitra.
Na pořadu schůze, kterou jménem
přípravného výboru řídil JUDr. Petr
Říha, byla především volba umělec-
ko-provozní rady souboru (UPR).
Říha byl také následně naprostou
většinou zvolen do čela sdružení ja-
ko principál souboru. Do funkce ta-

jemníka byla zvolena Denisa Solnič-
ková, která bude mít na starost i roli
zapisovatelky. Hospodářem se stala
Alena Říhová. Post jednatele budou
zastávat Petr Kaplan a Karel Král. V
kontrolní komisi jsou  Josef Sádovský
a Václav Kratochvíl. Ustanoveno by-
lo také Tiskové a propagační odděle-
ní souboru v čele s Jiřím Šafránkem.
Další bodem programu bylo i jedná-

ní ohledně prostor pro DDS, neboť
stálou scénou soubor bohužel zatím
nedisponuje. „Do budoucna je zcela
zásadní, aby měla DDS vlastní bu-
dovu divadla, i kdybych ji měla sama
postavit,“ uvedla Lenka Loubalová,
vedle Říhy další režisérka, scénárist-
ka a scénografka souboru.
DDS se poprvé představila divákům
v červnu na nádvoří zámku Dobři-
chovice ve světové premiéře hry Lva
Trifortena Antonie a divoká karta s
Alenou Říhovou, Hedvikou Hájko-
vou a Karlem Králem v hlavních ro-
lích. Představení se hrálo pětkrát a
mělo obrovský úspěch, díky němuž se
bude opakovat i příští rok.
Jiří ŠAFRÁNEK, DDS Dobřichovice

VYHRÁLA JABLKA V KACHNÍM KABÁTKU. Svatováclavské posvícení ve
znamení jablek se konalo 27. září na návsi v Srbsku.  Od 13.00 vyhrávala
hudba, peklo se maso a klobásy. K dostání bylo několik druhů jablečných
moučníků. Pil se calvados, ale i výborná medovina a nechyběl ani moravský
burčák. Ve stáncích se prodávalo zboží od místních výrobců, obecní suvený-
ry a zdobené perníčky ve tvaru jablka. Ve stejný čas se v kulturním domě
konaly soutěže vyhlášené u příležitosti jablečného posvícení. Soutěž o nej-
hezčí fotografii s tématem jablko, kterou hodnotili návštěvníci výstavy, a sou-
těž o nejchutnější jablečný pokrm, kterou posuzovala tříčlenná porota. Vý-
stavu fotografií i jablečných pokrmů navštívilo 163 lidí.
V podvečer byly na návsi vyhlášeny výsledky. Zvláštní cenu poroty dostal
starosta Srbska, který do soutěže upekl Medová jablka oblečená v kachním
kabátku s domácím chlebem. Úžasný pokrm byl při vyhlašování vydražen -
obnos 1000 Kč dostali žáci místní školy. Potom začala posvícenská veselice.
Tóny cimbálové muziky Kyčera rozhýbaly přítomné, taneční kreace neznaly
mezí. Cimbálovku vystřídala country kapela Panoptikum.

Svatava BISKUPOVÁ, foto Vladimír KABÁT, Srbsko 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
18. 10. 18.00 BATHORY
25. 10. 18.00 KUNG-FU PANDA

KINO ŘEVNICE
15. 10. 20.10 HANK A MIKE
17. 10. 20.10 SIROTČINEC
18. 10. 16.00 VALL - I
18. 10. 20.10 PAŘÍŽ
22. 10. 20.10 TOBRUK
24. 10. 20.10 DVANÁCT 
25. 10. 16.00 FERDA MRAVENEC
25. 10. 20.10 RENÉ
29. 10. 20.10 MAMMA MIA !
31.10. 20.10  NENÁPADNÝ PŮVAB
BURŽOAZIE

KINO MÍR BEROUN
14. 10. 20.00 UKRUTNĚ ŠŤASTNI
16. 10. 17.30 ABSURDISTÁN
16. 10. - 19. 10. 20.30 (Čt 20.00, Pá
17.30 a 20.00) TOBRUK
18. 10. - 19. 10. 17.30 BATHORY
20. 10. - 21. 10. 17.30 (Po 17.30 a 20.00)
DĚTI NOCI
21. 10. 20.00 12
22. 10. 17.30 a 20.00 MAMMA MIA !
23. 10. - 29. 10. 17.30 (Pá-St 17.30 a
20.00) NESTYDA
23. 10. 20.00 SVATÁ KLÁRA
30. 10. - 3. 11. 17.30 (Po 18.30) HANCOCK
30. 10. - 2. 11 20.00 POLOČAS ROZPADU

CLUB KINO ČERNOŠICE
19. 10. 16.00 VALL-I 
21. 10. 20.00 ROLLING STONES
28. 10. 20.00 MAMMA MIA

KINO RADOTÍN
17. 10. 17.00 a 19.30 SISSI A YETTI
18. 10. 17.00 a 19.30 JAK UKRÁST
NEVĚSTU
19.  10. 15.00 S KRTKEM DO
POHÁDKY I
19. 10. 17.00 a 19.30 RUDÝ BARON
24. 10. 17.00 a 19.30 MUMIE: HROB
DRAČÍHO CÍSAŘE 
26. 10. 15.00  DÁŠENKA I
26. 10. 17.00 a 19.30 ROLLING STONES

V Hlásné posvícení 
uctí Country bálem
Hlásná Třebaň - Posvícenský
Country bál se bude konat v sobo-
tu 25. 10. v hlásnotřebaňské  res-
tauraci Sokolovna.
Od 20.00 zahraje  hudební skupina
ACS Spřáhlo, taneční číslo předvede
uskupení Holky v rozpuku.
Druhý den, v neděli 26. 10., budou
posvícenské oslavy pokračovat Po-
sezením se seniory a zahrádkáři. V
sokolovně se konají od 14.00. Na
nejstaršího účastníka či účastnici če-
ká láhev šampaňského.                (šm) 

Tipy NN
* Koncert kapel The Redbrick Hou-
se Night & Vepřové komety se koná
16. 10. od 19.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 60 Kč. (mif)
* Benefiční výstava Obrázky pro ži-
vot – Pomoc slaným dětem  bude v
černošickém Clubu Kino zahájena
17. 10. v 18.30. Od 19.00 vystoupí
dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
a dětský pěvecký sbor z Frankfurtu
nad Mohanem. Hosty koncertu jsou
taneční soubor Pramínek a dívčí voi-
ceband Brécy. Výstava na pomoc dě-
tem nemocným cystickou fibrózou
potrvá do 31. 10. (mif)
* Kuba - perla Karibiku. Beseda
RNDr. Karla Wolfa s promítáním se
koná 18. 10. od 19.00 v sále Dr. Für-
sta v Dobřichovicích. (vlc)
* Rory Stuart Trio (USA) koncertu-
je 18. 10. od 20.30 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 120 Kč.             (mif)  
* Přednáška filosofa a spisovatele
PhDr. Vladislava Dudáka nazvaná
Svět očima pravěkého lovce se usku-
teční 22. 10. od 18.00 v Muzeu Čes-
kého krasu Beroun. (mif)
* Oslav posvícení v obci Vižina se
můžete zúčastnit 25. 10. Od 14.00 se
koná Drakiáda na hřišti, od 20.00 pak
zábava. V hostinci Europajzl hraje
Sortiment. Jana FIALOVÁ
* Komponovaný pořad slova, hud-
by a poezie ze sbírek básníka a eseji-
sty Stanislava Kubína se uskuteční
25. 10. od 17.00 v zámku Dobřicho-
vice. Čte autor. (mif)
* Obrazy řevnické malířky Zdeňky
Kotěrové si můžete prohlédnout na
obecním úřadu v Podbrdech. Výstava
bude zahájena  25. 10. ve 14.00 a po-
trvá do 9. 11. Otevřeno o sobotách a
nedělích od 14 do 17 hodin.       (JoK)
* Kaštanové hrátky, při nichž se bu-
dou vyrábět figurky a další předměty
z kaštanů, se budou odbývat 29. 10.
od 9.00 do 17.00 v klubu Betlém Lo-
chovice. (mif)
* Výstavu Fotografie členů Fotokl-
ubu Beroun můžete zhlédnout v sále
kláštera na Skalce do 2. 11. - v sobo-
tu a neděli od 10 do 17.00, v úterý až
pátek na požádání  u správce.      (jab)
* Výstava velkoformátových fotog-
rafií Nový Zéland - poslední ráj? je do
23. 11. k vidění v berounském Muzeu
Českého krasu. David PALIVEC
* Pohádkové postavičky, lampičky
z překližky, figurky ze zátek, chemlo-
nové tapisérie aj. můžete vidět do 30.
11. v berounském Muzeu Českého
krasu. (mif)

Poberouní  - Na počest devadesáté-
ho výročí vzniku Československa
se po okolí koná hned několik akcí.
Přednáška a beseda o vzniku ČSR v
roce 1918 se uskuteční 20. října od
19.00 v černošickém Clubu Kino.
Přednášku povede Ivan Šedivý z Ma-
sarykova ústavu Akademie věd.
Ukáže i obrazový materiál a promítne
krátký film. Po skončení výkladu od-
borníka následuje beseda.
V Berouně bude o výročí 28. října
1918 přednášet Vratislav Doubek.
Beseda s ním se uskuteční 29. 10. od

17.00 v Muzeu Českého krasu. Mu-
zeum »výročí republiky« oslaví také
akcí nazvanou Den kraje. V úterý 28.
10. (10.00–17.00) i ve středu 29. 10.
(9.00–12.00, 12.45–19.00) si všech-
ny expozice i výstavy v budově na
Husově náměstí a také Horní bránu
můžete prohlédnout zdarma.  
Kaleidoskop písní, čtení a vyprávění
k 28. říjnu se přímo tento den koná v
zámku Dobřichovice. V pořadu Snění
o minulosti od 17.00 účinkují soubor
Ludus Musicus a jeho hosté.

Pavel BLAŽENÍN, (mif)

Osovští slavili výročí
vysvěcení kostela
Osov - Na Svatého Václava před
270 lety, 28. září 1738, byl vysvě-
cen osovský kostel Narození Sv.
Jana Křtitele. Významnou udá-
lost  oslavili Osovští nedělní mší a
výstavou originálních dobových
zobrazení kostela i obce.
Návštěvníci si vyslechli přednášku o
chrámu, kdo ho stavěl, kdo maloval
nádherné nástěnné fresky, koho zo-
brazují a také mohli navštívit kostel-
ní věž, jež je jinak veřejnosti nepří-
stupná. Týden na to zazněla v rámci
oslav Haydnova polní mše v podání
dechového orchestru a pěveckého
sboru  pana Uzlíka. Originální hře a
zpěvu naslouchal téměř zaplněný
osovský kostel. (JoK) 

Lidé si připomenou vznik ČSR
V ČERNOŠICÍCH SE KONÁ BESEDA, V BEROUNĚ DEN KRAJE



Kam půjde náš kraj v příštích letech?
KRÁLOVSKOU KORUNU VOLEBNÍ PROPAGANDĚ NASAZUJE ČSSD SVÝM »POKUTOVÝM« ZÁVAZKEM!

Drakům se v Osovci
příliš létat nechtělo
Osovec - Přes dvě desítky dětí z Oso-
va a okolí se sešlo v sobotu 11. 10. na
drakiádě. Bohužel se někde ztratila
»objednávka na vítr«, a tak malí zá-
vodníci za pomoci starších sourozen-
ců či rodičů museli s draky popoběh-
nout, aby je dostali do vzduchu. Jen
tak porota uznala jejich účast. Hod-
notila se délka letu, akrobatické vý-
kony i nejhezčí drak. Po rozdání
sladkých odměn se všichni sesedli u
ohýnku a opekli si buřty.             (JoK)

Ve dnech 17. a 18. října se uskuteční
volby do zastupitelstev krajů. Ve Stře-
dočeském kraji kandiduje 14 politic-
kých stran a uskupení. Je těžké rozho-
dovat, komu dát svůj hlas ve voleb-
ním klání. Kdo se dostane do zastupi-
telstva a bude schopen pracovat na
tom, aby náš kraj vzkvétal ku prospě-
chu nás všech, nikoli úzké skupiny
profitujících jedinců. 
Podívejme se na současné složení a
činnost krajského zastupitelstva. Je
pod většinovou taktovkou ODS, která
má v zastupitelstvu 32 mandátů a úz-
ce spolupracuje s Koalicí pro Středo-
český kraj (4 mandáty) a SNK-ED (3
mandáty). Takto vedený kraj dokázal

pouze pod cenou rozprodat a rozbít
celou zdravotnickou síť v kraji. To, co
se dělo v našem kraji, se nedělo nikde
v republice. Kam směřují všechny
podpory: pouze do velkých územních
celků, neboť zde má vedoucí strana
(ODS) své stabilní jádro voličů. Ven-
kov není se svým počtem obyvatel
pro tuto stranu zajímavý.
Co strany opozice ČSSD (12 mandá-
tů) a KSČM (14 mandátů)? Ani tyto
strany nedokázaly zabránit lobistic-
kému a bohužel někdy i nesystémo-
vému vedení našeho kraje. Administ-
rativa kraje bují, úředníků přibývá,
velká města dostanou a malé obce po-
dělíme po troškách. Nechci pouze

kritizovat - je jistě i spousta dobrých
věcí, která se podařila, ale pouze ně-
kam a pro někoho.
Dny voleb se blíží a je na nás všech,
jak budeme hlasovat, komu dáme
hlas, kdo bude hájit zájmy občanů i z
malých obcí. Strany současného zas-
tupitelstva jistě budou pracovat ve
stejných tendencích jako dosud.
Vždyť se měly celé čtyři roky dobře,
jejich kamarádi též, tak proč měnit
styl! Přímo královskou korunu své
volební propagandě nasazuje ČSSD
svým pokutovaným závazkem: Budu
hlasovat, jak strana řekne! Kam spě-
jeme volbou této strany, zde přece
volíme samostatné a svéprávné zastu-

pitele našeho kraje, kteří budou při
svém rozhodování volit to nejlepší
pro své voliče, svoje obce a města, ni-
koli jakýsi stranický program.
Žádám všechny, aby účastí ve vol-
bách překonali minulou účast 30,75%
a zvolili zástupce podle toho, co pro
ně nebo pro jejich obce dělají. Nevol-
te podle stranické příslušnosti, volte
lidi, kteří znají vaše problémy a jsou
schopni a ochotni je řešit. Pokud je
minulé zastupitelstvo neřešilo, musí
přijít nové a lepší. To však dokážeme
jen uváženou volbou a masivní účastí
ve volbách.            Bohumil STIBAL, 
kandidát do krajského zastupitel-
stva za Nezávislé starosty pro kraj

8/2008

Místo lamp svítily
ve Vižině lampiony
Dne 26. září se ve Vižině již poněko-
likáté uskutečnil lampionový průvod
s ohňostrojem. V půl osmé se spous-
ta místních i přespolních sešla u
sportovního areálu. Při této příleži-
tosti, kdy si připomínáme svátek na-
šeho patrona sv. Václava, bylo vy-
pnuto veřejné osvětlení a v ulicích
naší malebné vesničky svítilo přes
50 rozsvícených lampionků různých
tvarů a barev. Bylo krásné počasí, a
tak se do průvodu zapojila více než
stovka lidí. U pomníku, kde byl cíl
průvodu, byl připraven velkolepý
ohňostroj.    Jana FIALOVÁ, Vižina

Policisté odhalili vandaly,
na které je upozornili lidé

Dne 26. 9. se konalo veřej-
né zasedání zastupitelstva
obce. Přes nízkou účast by-
ly projednány důležité věci
z činnosti obecního zastu-
pitelstva a přijaty úkoly na
další období. Děkuji všem
přítomným a vyzývám ob-
čany k větší účasti na těch-
to zasedáních - právě zde

se projednává další směřování obce a hod-
notí se vykonaná práce uplynulých období.
Díky pozornosti občanů se podařilo policii
odhalit skupinu nezletilé mládeže, která
malováním poškozovala dopravní značky a
omítky budov v obci. Po prošetření případu
se obec připojí k požadavkům na náhradu
škody, která bude od rodičů nezletilců vy-
máhána. Z tohoto příkladu je patrné, že po-
kud lidé nejsou lhostejní k tomu, co se v ob-
ci děje, podaří se zabránit vzniku škod a
poškozování vzhledu obce. 
Znovu apeluji na občany, aby se zúčastnili
voleb do zastupitelstva Středočeského kra-
je, které se konají 17. a 18.10. Krajští zas-
tupitelé jsou naším nadřízeným orgánem a
záleží na nich, jakým směrem se bude ubí-
rat další vývoj našeho kraje i obce.
Závěrem bych chtěl všem popřát pěkné po-
časí a ničím nerušený podzim.

Bohumil STIBAL, starosta obce VÍTĚZ. Jeden z vítězů osovecké drakiády Jan Hošťálek nejmladší se
svým netopýřím drakem. Foto NN Josef KOZÁK

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Všeradice - Podluhy 3:2 (1:1) 
Branky: Urban, Linhart, Červenka 
Všeradice - Vižina 3:1 (2:1) 
Branky: Linhart, Bouček, Kulhavý 
SK Rpety - Všeradice 3:1 (1:0) 
Branky: Jakoubek Pavel 
Všeradice - Žebrák B 4:0 (2:0) 
Branky: Linhart, Červenka, Černý,
Mackoviš (penalta) 
Po nepřesvědčivém výkonu muži po-
prvé v sezoně prohráli ve Rpetech a
nechali první pozici Chlumci. O týden
později si vše vynahradili, porazili Že-

brák B a vrátili na první místo tabulky. 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice - Zadní Třebaň 1:2 (0:1) 
Branka: Stegmüller 
Všeradice B  - Chyňava 5:2 (3:0) 
Branky: Suchý Jan 2, Bambas, Vit-
ner, Nájemník 
FC Liteň - Všeradice  5:3 (2:1) 
Branky: Vitner, Šebek, Artl 
Béčko se drží ve spodní části tabulky.

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Všeradice - Milín 4:2 (1:1) 

Branky: Bělecký, Koryta, Fousek,
Silbernágl 
Všeradice - Všenory 2:0 (0:0) 
Branky: Bělecký, Lenkvík
Benešov B - Všeradiice 3:3 (2:0) 
Branky: Černý, Šebek, Tesařík 
Všeradice - Sedlčany 2:2 (1:1) 
Branky: Černý, Šebek
Dorostenci jsou ve středu tabulky. 

Žáci
Okresní přebor Beroun
Všeradice - Zdice 1:0 (0:0) 
Branka: Vejvoda 
Nižbor - Všeradice 0:1  (0:0) 
Branka: Rajtr 

Všeradice - Neumětely 2:3 (2:0) 
Branky: Šteffl, Šebek 
AFK Loděnice - Všeradice 1:1 (1:0) 
Branka: Rajtr        

Kdy a kde hrají příště
A-mužstvo
19. 10. Neumětely B - Durisol Všeradice
25. 10. Durisol Všeradice – D. Újezd B
B-mužstvo
19. 10. Zdejcina - Durisol Všeradice
26. 10. Durisol Všeradice – Mořina
Dorost
19. 10. Votice - Durisol Všeradice
25. 10. Durisol Všeradice – Petrovice

Jaroslav KÁCHA 
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Á-tým se po zaváhání vrátil na první místo tabulky
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ DRUŽSTEV VŠERADICKÝCH FOTBALISTŮ V UPLYNULÝCH TÝDNECH
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v Salonu Klára

Kdy: V sobotu 18. října od 9.00 do 14.00 hodin
Kde: Salon Klára Řevnice, Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1

Program:
9.00 – 10.00: Levandulové ošetření, trvalá na řasy, reflexní masáže

chodidel, elektroterapeutická vakuová masáž
10.00 – 11.00: Broušení pleti, lávové kameny, ÚV–gel (nehty)
11.00 – 12.00: Protivráskové ošetření (mezoterapie), shiatsu, 

zdobení nehtů a klasická manikúra
12.00 – 13.00: Líčení, barvová typologie, ukázka 

permanentního make-upu
Co navíc? Každý účastník dostane malý dárek, a ten, kdo si právě tuto sobotu objedná

některou ze služeb Salonu, dostane na ni 20 % slevu. A ještě něco!!! Slosovatelné lístky
určí definitivního ho vítěze akce – ten obdrží kosmetický kufřík v hodnotě 3000 korun!

Na všechny se »v otevřených dveřích« těší majitelka i pracovníci Salonu Klára! 
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Třebaňský kemp patří k nejlepším
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH SE PŘED NÍM UMÍSTILY JEN KEMPY V JESENICI A V ROZTOKÁCH U KŘIVOKLÁTU
Zadní Třebaň – Zadnotřebaňský
kemp na Ostrově patří mezi nej-
lepší ve Středočeském kraji. Vy-
plývá to z průzkumu internetové-
ho katalogu Dokempu.cz, který je
nejnavštěvovanějším portálem za-
měřeným na kempování. 
Ostrov skončil mezi středočeskými
zástupci na třetím místě. Předstihl ho
jen městský kemp ATC Jesenice u
Rakovníka a kemp Višňová II Roz-
toky u Křivoklátu.
Ostrov se v anketě umístil bronzový
přesto, že před šesti lety po povodni
se zdálo, že už nebude možné ho
vrátit do původního stavu. Tuzemští
i zahraniční návštěvníci si sem ale
našli opět cestu. „Už teď si objedná-
vají místo na příští červen,“  řekl
Martin Gabriel, který kemp provozu-
je s bratrem Michalem. „Z umístění

mám velkou radost,“ dodal. V čem
jsou podle něj výjimeční? „Kromě
ubytování nabízíme i další služby:
dělám tu masáže, lidé se mohou pro-
jet na koních, jsou tu hřiště i hospo-
da,“ vyjmenoval. Nechybí ani mo-
derní sociální zařízení, přibylo hřiště
pro děti s prolézačkami, hřiště na
fotbal, nohejbal či beach volejbal.
Před několika týdny i nová zastřeše-
ná kulturní místnost. V ní mohou
rekreanti hlavně v případě horšího

počasí hrát karty, hry, číst si. Na
nezájem návštěvníků si proto ve Tře-
bani nestěžují. Jezdí sem lidé z Pra-
hy, ale také z Olomouce či jižních
Čech.
Průzkum se uskutečnil v červenci a
srpnu, kdy stránky Dokempu.cz nav-
štívilo téměř 350 000 lidí. Návštěv-
níci portálu volili nejoblíbenější
kemp, zároveň se uskutečnily ins-
pekce v padesátce náhodně vybra-
ných zařízeních.    Pavla ŠVÉDOVÁ

První říjnovou neděli svinařští mopedisté poslední jízdou uzavřeli sezonu.
Díky slunečnému počasí se sešli v plné sestavě, kterou doplnili i účastníci z
Hlásné Třebaně. Poslední projížďku si nenechaly ujít ani naše hezčí protějš-
ky (na snímku). Cestu po okolí nám zpříjemnila zastávka v hospůdce v Neu-
mětelích. Nyní zbývá zazimovat »mašiny«, sejít se na výroční schůzi a těšit
se na příští sezonu.        Michal SKÁLA, foto Vladimír ROZTOČIL, Svinaře

Z našeho kraje…
* Zimní čas začne platit v neděli 26.
října. Ve 3.00 ráno letního času se
hodiny posunou na druhou hodinu
času středoevropského.                 (mif)
* Sběr nebezpečného odpadu se v
Řevnicích koná 26. 10. od 8 do
11.00 na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad, před drogerií p. Klápy. Lidé
se budou moci zbavit barev, ředidel,
žárovek, autobaterií či pneumatik.
Tentokrát ale nebude možné odevz-
dat lednice, televize či jiná elektrická
zařízení. Tento odpad je průběžně
odebírán ve sběrném dvoře v areálu
Technických služeb (ulice V Zátiší),
a to vždy v úterý a neděli.             (pš)
* Geologická exkurse do Radotín-
ského údolí se Štěpánem Rakem se
koná 18. 10. Sraz je v 10.30 na rado-
tínském nádraží, plánovaná doba ex-
kurse je 4 – 5 hodin.                       (mif)
* Pobočky pošt, které Česká pošta
chtěla zrušit, zůstanou zachovány.
Ministr vnitra Ivan Langer neschválí
žádnou změnu bez dohody mezi Čes-
kou poštou a obcí. I když se rušení
poboček obcí na dolním toku Be-
rounky netýkalo, většina z nich ome-
zila od října pracovní dobu. V Řev-
nicích je nyní do 18.00 otevřena jen v
pondělí a ve středu, v pátek si může-
te vyřídit korespondenci do 17.00, v
úterý a ve čtvrtek do 16.00. Za to v
sobotu byla otevírací doba posunuta
od 8 z původních 10 na 11.00. Podob-
né hodiny pro veřejnost má i pošta v
Dobřichovicích. Oproti řevnické po-
bočce se liší jen úterní a čtvrteční do-
bou, kdy je otevřena do 17.00. (pš)

Dle paragrafu…
UKRADENÝ AUTOMAT. Tele-
fonní automat ukradl neznámý zlo-
děj v obci Korno 6. 10. „Kolem půl
sedmé ráno, už bylo světlo, byla sly-
šet velká rána,“ uvedl obyvatel obce
Bohumil Čipera. Lupič automat ne-
odvezl daleko, policisté jej našli ne-
daleko Korna. „Poškozením přístro-
je vznikla škoda 20 000 Kč. Celkově
se škoda ale vyšplhala na čtyřicet ti-
síc,“ uvedla mluvčí berounské poli-
cie Marcela Pučelíková.                (pš)
POZOR NA PODVODNÍKY. Před
podvodníky, kteří se vydávají za pra-
covníky energetických závodů, varu-
je městská policie z Černošic. V po-
sledních dnech se v okolních obcích
pohybovaly dvě osoby, muž a žena
ve věku kolem třiceti let, s tmavým
vozidlem. Pod záminkou odečtu ele-
ktroměru a plynu se domáhaly vstu-
pu do obydlí. Strážníci varují, aby li-
dé nepouštěli nikoho do bytu a do-
mu. Naopak lidé by při setkání s tě-
mito osobami měli volat policii. (pš)
VERDIKT VYNESE SOUD. Dva ze
tří spolumajitelů domu v Hlásné Tře-
bani spolu začali bojovat. Od 6. do
14. 9. jeden z vlastníků odmítal své-
ho »kolegu« pouštět do nemovitosti.
„Policie šetří, zda jde o trestný čin.
Verdikt bude muset vyslovit soud,“
řekla Hedvika Kaslová, mluvčí karl-
štejnských policistů.                     (šm)
LOUPEŽ U HŘBITOVA. Kabelku
položenou na zadním sedadle ukradl
dosud neznámý zloděj z vozu Fiat
Brava, který parkoval 27. 9. u řev-
nického hřbitova. Majitel má škodu
10 000 korun. (vš)
PŘIŠEL O TAŠKU.  Vůz Audi A6 se
stal cílem vloupání v ulici Na pěšin-
ce v Letech 30. 9. Zloději stačilo pět
minut, kdy řidič odběhl na WC, roz-
bil okno a ukradl tašku s doklady,
platebními kartami a 8000 Kč.    (vš)

Řevnice – S dopravními komplikacemi musí od
tohoto týdne počítat řidiči projíždějící Řevnicemi.
V souvislosti s opravou Palackého náměstí a Be-
rounské ulice zde bude omezen provoz.

Rekonstrukce má podle plánu radnice začít od toho-
to týdne a trvat do půli prosince. Po tu dobu budou ři-
diči nuceni používat při jízdě touto lokalitou objížď-
ky. Ve směru za vodu vede objížďka z ulice Komen-
ského, Herrmannovou, Na Stránku a dále přes lávku
kolem kempu. V opačném směru povede objízdná
trasa přes lávku, ulicí Na Stránce a Žižkovou zpět na
ulici Komenského. Ke starému nádraží bude možný
omezený vjezd ve směru od nádraží. V případě nut-
nosti bude na staveniště umožněn vjezd vozidlům zá-
chranné služby, hasičům a pohotovostním službám.
Průchod pěších osob staveništěm bude možný trvale.
Radnice dostane od státu na opravy 10 milionů. Op-
raven má být nejen povrch Palackého náměstí a Be-
rounské ulice. Podle projektu by měl nový povrch
ulic být asfaltový, na Palackého náměstí se počítá s
částečnou zónou pro pěší.              Pavla ŠVÉDOVÁ

Stará sanitka »točí« nový film
Řevnice, Praha - Nový český film Zemský ráj to
napohled točí v současné době režisérka Irena
Pavlásková. Natáčení se zúčastnila také sanitka
řevnické záchranky. 
„Byli jsme v Praze se starou sanitkou, záběry se
natáčely v nemocnici Na Slupi a také na Vinohra-
dech,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Děj fil-
mu začíná v předvečer srpnové okupace v roce
1968 a končí obdobím kolem Charty 77. Premié-
ra je ohlášená na příští podzim. (lup)

Ženě s dítětem zachránily
život bezpečnostní pásy
Řevnice - Dvě vážné dopravní nehody se staly
během pěti říjnových dnů v Řevnicích. Jen zá-
zrakem nebyl nikdo těžce zraněn. 
Při první nehodě teprve šestnáctiletý motocyklis-
ta vjel v zatáčce do protisměru a čelně se srazil s
autem. Měl štěstí, že si poranil pouze nohu a ne-
přivodil zranění nikomu jinému. 
Další nehoda o čtyři dny později vypadala hůř.
Mladá řidička s dítětem nezvládla řízení na mok-
ré vozovce, dostala smyk a urazila strom. Po pár
kotrmelcích skončila v poli. „Život jí i dítěti zach-
ránilo bezpečné auto a to, že oba byli připoutaní,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Žena
si poranila krční páteř, takže skončila na chirurgii,
dítě bez zranění odvezli lékaři na kontrolní vyšet-
ření do nemocnice v pražském Motole. U obou
nehod zasahovali i hasiči a policie.                 (lup) 

Silvestr na Ostrově
Zadní Třebaň – »Silvestr na Ostro-
vě«, který uzavře sezonu kempu, se
uskuteční 18. 10. od 19.30. „Večer
bude v restauraci silvestrovské vese-
lí se vším všudy. Živá hudba, tanec a
zpěv, v půlnoci přípitek i rachejtle a
v neděli ráno čočka,“ řekl spoluma-
jitel Ostrova Martin Gabriel. „Po-
kud si to některá z dam zaslouží, do-
stane ode mě půlnoční masáž,“ do-
dal Gabriel, profesí masér.
Třebaňský kemp poté na čas osiří, v
provozu bude jen restaurace.      (šm)

V Řevnicích bude omezen provoz
ZAČÍNAJÍ OPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ A BEROUNSKÉ ULICE

Řevničtí našli vedoucího stavebního úřadu
Řevnice – Po více než čtvrt roce se podařilo řevnické radnici najít ve-
doucího pro zdejší stavební úřad. Hrozilo totiž, že úřad bude muset být
od Nového roku uzavřen.
Do tří předchozích výběrových řízení se totiž nikdo nepřihlásil. „ Ve čtvrtém,
které skončilo v září, dorazily čtyři nabídky. Dvě jsme museli vyřadit, pro-
tože nesplňovaly podmínky. Jeden uchazeč pak odstoupil, zůstal tedy jeden,“
řekla tajemnice řevnické radnice Renata Plachtová. I když nová vedoucí má
nastoupit od listopadu, vyhráno podle Plachtové Řevničtí stejně nemají. „Je
tu tříměsíční výpovědní lhůta, takže se uvidí, co bude,“ uvedla. (pš)

Letovské děti vozí nyní do školy autobus
Lety – Nový školní autobus by měl vozit od tohoto týdne děti z Letů do
dobřichovické školy. Ve zpravodaji Dobnetu o tom píše jedna z iniciáto-
rek projektu Barbora Tesařová.
O zprovoznění linky usilovalo Občanské sdružení Domov Lety ve spoluprá-
ci s obecními úřady v Letech, Mořince či Karlíku. „Po dlouhých diskuzích
se k 13. 10. rozjede autobus z Letů do Dobřichovic,“ uvedla Tesařová. Zastá-
vky školní linky, kterou hradí krajský úřad, budou v ulici K Libří před
odbočkou do ulice Na Vrších a v ulici Karlštejnská, před vjezdem na hlavní.
Autobusy budou jezdit před 8.00 a zpět po 13 a 15.00.  (pš)
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Nový sportovní areál sestávající ze
třech tenisových kurtů a hřiště na há-
zenou, který bude přes zimu kryt na-
fukovací halou, byl v Řevnicích
slavnostně otevřen ve čtvrtek 9. říj-
na. Spousta řevnických občanů se

přišla podívat, co dokázalo pár nad-
šenců udělat za přibližně sedm měsí-
ců s téměř rozbouraným Lidovým
domem. Termín se podařilo dodržet,
ale kdo viděl stav prací třeba ještě v
pondělí 5. 10., musel usoudit, že je
to šílenství. Zdání však klame  a ve
čtvrtek hlásíme: Otvíráme! Sice za

určitých nedodělků, avšak provoz je
zahájen. Úvodní projev přednesl Ja-
roslav Hrubý, po kterém pronesl zd-
ravici středočeský hejtman Petr
Bendl. Pak se presentovala svým vy-
stoupením škola, pro kterou bude na-
še hala také sloužit. Následovalo ně-
kolik exhibičních tenisových duelů,

jichž se mimo jiné zúčastnil známý
tenista Cyril Suk. Mezitím byl v res-
tauraci Lidového domu, která byla
znovuzprovozněna první říjnový
den, připravován raut pro zúčastně-
né, hlavně pro ty, kteří se na dokon-
čení podíleli svou prací. Od 15. října
hala slouží veřejnosti. Přijďte si za-
hrát! Petr HOLÝ, Řevnice

V Řevnicích byl zprovozněn nový sportovní areál
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT - K DISPOZICI JSOU TENISOVÉ KURTY I HŘIŠTĚ NA NÁRODNÍ HÁZENOU!

Holky se vydaly na jih, Moravy i Čech
SKUPINA HLÁSNOTŘEBAŇSKÝCH ŽEN VYRAZILA DO LÁZNÍ V HODONÍNĚ A ZA PAMÁTKAMI PÍSECKA

Dva výlety absolvovala skupina
žen z Hlásné Třebaně, která si říká
Holky v rozpuku. O své zážitky se
rozhodly podělit se čtenáři.     (NN)
Podruhé navštívily Holky v rozpuku
lázně Hodonín, kde absolvovaly kla-
sicke masáže, koupele a bazény. Pro-
jely se také lodí po Baťově kanálu,
umělé vodní cestě mezi Otrokovice-
mi a Rohatcem dlouhé 52 km, nav-
štívily sklípek ve Velkých Bílovi-
cích, kde si pochutnaly na burčáku a
vínečku, či zámek ve Strážnici.
Zkraje října se »holky« vypravily za
krásami Písecka a půvabné jihočeské
krajiny. Navštívily renesanční zámek
Březnice a pokračovaly do Písku.
Prohlédly si historické jádro města,
kamenný most, nejstarší dochovaný
v Čechách, hrad zbudovaný v polo-
vině 13. století pro krále Přemysla
Otakara II. či klášterní kostel Pový-
šení sv. Kříže. Prošly místem, kde

stála Putimská brána, okolo středo-
věkého opevnění, prohlédly si Prá-
cheňské muzeum, hotel Otava, na je-
hož fasádě se nachází 11 sgrafit dle
návrhů Mikoláše Alše, funkční Kři-
žíkovu vodní elektrárnu a unikátní
kulturní prostor Sladovna. 
Druhý den jsme putovaly píseckou
krajinou - přes Krašovice (vesnická
památková zona), Kestřany (dvě st-
ředověké tvrze a Kalvárie), Budičo-
vice (památková zona), Myšenec
(ves vestavěná do areálu přemyslov-
ského hradu, unikátní gotický koste-
la s románskou sakristií), Sepekov
(poutní kostel). Pak jsme se zastavi-
ly v Milevsku, kde jsme si  prohléd-
ly klášter se zachovanou románskou
bazilikou i chrám sv. Jiljí. Krajem
nás provázel ředitel kulturního pro-
storu Sladovna Jiří Hladký, jemuž
moc děkujeme za zasvěcený výklad.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Holky v rozpuku u Baťova kanálu. Foto ARCHIV

Nižborský Samhain
Konec října v Informačním centru
keltské kultury na zámku Nižbor
patří oslavám keltského svátku Sam-
hain. Letošní Nižborský Samhain
bude zahájen 25. 10. ve 14.00 zapá-
lením ohně. Během odpoledne za-
hrají skupiny Shannon a Kelská vini-
ce, zatancuje Celtic witches, v boji
se utkají Keltové a Římani. Děti se
budou moci zúčastnit her či si vy-
zkoušet práci archeologa. Vrcholem
oslav  bude velká ohňová show.

Lucie NÁJEMNÍKOVÁ, Nižbor

Piškvorky v Berouně
Středoškoláci na Berounsku změří
své logické schopnosti v piškvorko-
vém turnaji. Nad čtverečkovaným
papírem se utká až 15 000 studentů!
Do 17. 10. musí střední školy vybrat
dva pětičlenné týmy, které je budou
reprezentovat v oblastním kole. To
pořádá 24. 10. berounské Gymná-
zium Joachima Barranda. Vítězové
postoupí do krajského kola. Republi-
kové finále se uskuteční 21. listopa-
du.       Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Holky v Hodoníně
Dana FIŠEROVÁ

Šestá ráno, opět čtvrtek
poslední to v září,  

na nádraží Zadní Třebaň
vesele se daří…

Coby ne, když perón plný
v rozpuku je holek,

o kterých se dnes již ví, jak 
veselý jsou spolek!   

Veselé jsou jako vždycky,
navíc se dnes těší,

že rozšíří známé zóny   
- jízdní i ty pěší.

Uteklo to jako voda,
pro ty, kdo se zblázní
do víru a do koupelí,
Hodonínských lázní. 

Avšak o klid tady nejde,
spíše o zábavu,

a tak brzy hodí všechny
starosti za hlavu.

Cesta pěkně ubíhala, 
panťák, metro, rychlík,

v osobáku z kufrů smíchy  
roztrhl se pytlík…

Autobus pak přijel, sotva 
vylezlo se z vlaku,

u lázní Miluška vítá  
i sluníčko z mraků.

Po zapsání na obídek 
kafe u Radečka,

koupel, masáž, bazén, „whisky",
Rybárna je hračka.

Plno známých tváří je tu,
mnohé se hned smějí,
pěkný pobyt, vydařený,

upřímně všem přejí.

Do 15. listopadu je
třeba prořezat stromy
V zajišťování svozu komunálního od-
padu došlo ke změně vlastníka. Pro
naši obec to ale mimo komunikace a
vystavování dokladů, přehledů a
hlášení nic neznamená. Obslužnost
bude zajišťovat stejná posádka.
ČEZ žádá všechny majitele porostů,
aby do 15. 11. prořezali stromy i dře-
viny v blízkosti vodičů nízkého napě-
tí. Pro holé vodiče platí minimální
vzdálenost 1 metr, pro izolované vo-
diče 0,5 metru. V případě nedodrže-
ní termínu provede prořez ČEZ.
Rekonstrukce střechy stodoly se pro-
táhla pro neserióznost dodavatelské
firmy p. Stryk – Dobřichovice. Byla s
ním ukončena  smlouva  a jeho pří-
stup dále řešíme právní cestou. 
Zvu vás na veřejné zasedání zastupi-
telstva obce, které se koná ve čtvrtek
16. října od 18.00 ve Společenském
domě. Lubomír SCHNEIDER, 

starosta Zadní Třebaně

NAHÁČI. Snímek svých dětí u moře stihla ještě do uzávěrky naší letní foto-
soutěže, která byla na konci září, poslat Monika Vaňková ze Zadní Třebaně.
Za odměnu získá triko Našich novin. (mif)

Vzpomínka na léto

A tak se i potom stalo,
dařilo se kdeco,

procházka i nákup v městě
- to zas bylo něco!    

V Bílovicích sklípek vinný
s burčákem jak hebký med, 

s vínkem bílým, červeným též,
zemský ráj to napohled…

Protože se znala finta, 
jak pít a se neopít,

zpátky na bus, předtím autem,  
šlo se pěšky, rázně, fit!

Další den zas výlet lodí
po Baťově kanálu,

ve Strážnici pěkný zámek
vítá hosty do sálu.

Podlahy a stropy, kamna,
obrazy a porcelán,

nástrojů výstava vzácná
nevídaných tvarů, hran… 

Bez oběda ani ránu, 
ale nutno šetřit se,

vždyť na pivo malinové
jak jeden muž těší se!

V neděli pak ještě bazén
a poslední koupele,

zabalit a na jablíčko,
rozloučit se vesele.

Holky plné vzpomínání,
na zážitky, na víno,

čeká ještě jedna radost:
přestup na Pendolino.

Z Břeclavi si užívají
tedy plno pohody,

ze stevarda je hned pilot:
jsou to ale náhody…  

Zase všechno nestihlo se,
a tak v očích vidět jas:

Hodonínské lázně nutno
napřesrok navštívit zas!
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Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. Nyní jsme pro vás 

zřídili další prodejní plochu.
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic
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Na konci září se konaly na cvičáku v Letech
zkoušky z výkonu podle zkušebního řádu Kyno-
logické jednoty Brno. Na soupisce bylo dvacet
psovodů, což je maximum. Patnáct psovodů sklá-
dalo zkoušku ovladatelnosti psa, tři zkoušku upo-
třebitelnosti psa 1. stupně a dva zkoušku upotřebi-
telnosti psa 2. stupně.
Rozhodčí Rudolf Baudyš dorazil v dobré náladě,
zkontroloval připravené »papíry« a zkoušky moh-
ly začít. Po nástupu vyrazily »jedničky« a »dvoj-
ky« na stopy, které se měly pokládat na louce nad
Řevnicemi. Z pěti stopařů byli úspěšní čtyři.
Na cvičáku se před spoustou diváků pokračovalo
poslušnostmi. Na place se střídali psovodi se svý-
mi psy. Bylo zastoupeno hodně plemen - němečtí
ovčáci, těch bylo sedm, k vidění byly poslušnost
beagla, dlouhosrsté a krátkosrsté kolie, bílého
švýcarského ovčáka, bordeauxské dogy, ale také
malých kníračů a erdelteriérů, maďarského ohaře,
rotvajlera, dobrmana a hovawarta. 
Devatenáct psovodů z dvaceti zkoušku splnilo,
čtyři na »dobře«, dva na »velmi dobře« a zbývají-
cích 13 na »výbornou«. Potvrzení byla rozdána,
jídlo v kantýně snědeno. Zbývalo jen si podat ru-
ce, pogratulovat si k úspěchu a pak už honem do-
mů! Akce byla úspěšně za námi, počasí vydrželo
až do konce zkoušek, nezmokli jsme.
Další zkoušky se konají v neděli 9. listopadu, zá-
vod pořádáme 28. října. Pokud někoho z vás zají-

má, jak takový závod vypadá a co všechno musí
pejsci umět, přijďte se podívat. Pokud bude zima,
v naší klubovně si můžete dát teplý čaj nebo kávu,
míváme většinou i něco dobrého na zub. 
Od září byly také odstartovány oblíbené kurzy pro
štěňátka. »Psí školku« navštěvuje každou neděli
velké množství zájemců se svými chlupatými ka-
marády. Psů stále přibývá, je až neuvěřitelné, ko-

lik pejsků se na cvičáku sejde a jaké množství ple-
men. Je dobře, že majitelé pejsků dbají na to, aby
se jejich chlupáči socializovali, aby jim vštípili
základy výchovy a ovladatelnosti. 
Kurzy se kromě vánočních a letních prázdnin ko-
nají po celý rok, pokud nám to dovolí počasí.  Prů-
běžně přibíráme nové pejsky, kurzy zatím nejsou
omezeny. Počet psích »mimin« a »puberťáků« se
stále mění. Každou neděli v odpoledních hodi-
nách nás najdete na cvičáku, kde jsme připraveni
vám poradit a pomoci s výchovou vašich štěňátek
nebo s výcvikem dospělých psů. 

Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety

Nábytek HALISEN
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové i na míru,

obývací sestavy, dětské pokoje, ložnice

Zkoušky skládali ovčáci, dogy i kolie
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ ZVOU NA ZÁVODY I NA KURZY PRO PSÍ »MIMINA« A »PUBERŤÁKY«

Berounští si v závodě měst
»vyplavali« druhou příčku
Město Beroun obsadilo při svém premiérovém
startu v 17. ročníku Plavecké soutěže měst krásné
druhé místo v kategorii do 20 tisíc obyvatel.
Do Městského plaveckého areálu Tipsport laguna
přišlo ve středu 1. října podpořit své město celkem
274 soutěžících, kteří na stometrové trati celkem
nasbírali za své výkony 5046 bodů. Maximální
bodové ohodnocení bylo 28 bodů. 
Nejlépe si v této kategorii vedlo město Polička.
Zde přišlo soutěžit 558 lidí, kteří získali na spo-
lečné bodové konto 6869 bodů, třetí skončilo
město Kravaře s 3971 body a 369 účastníky a čtvr-
tý Rakovník (250 účastníků - 3507 bodů).
Celkem se do letošního ročníku soutěže, která se
konala pod záštitou Českého olympijského výbo-
ru, zapojilo 19 měst, osm z nich bylo berounskými
soupeři v kategorii do 20 tisíc obyvatel. Nejvíce
plavců se letos představilo v Bohumíně - 901 a
nejméně ve Volarech - 128. 
Kompletní výsledky najdete na http://www.info-
sport.cz. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

V rámci župního SOKOLENÍ uspo-
řádal odbor všestrannosti TJ Sokola
Dobřichovice sportovní akci, která
měla formu atletického trojboje, zná-
mého jako Atlet Dobřichovic.
Akce se konala v areálu místního So-
kola ve spolupráci s oddílem kopané
a volejbalu. Ředitelka závodu Petra
Dybalová spolu se cvičitelkami vše
výborně připravila. Pro vítěze byly
zajištěny diplomy a medaile, pro os-
tatní účastnické listy.
Cvičení bylo zahájeno slavnostním
nástupem, sokolským pozdravem a
vyvěšením vlajky. Po rozcvičce zača-
ly děti soutěžit. Vyhlášení vítězů se
konalo za přítomnosti cvičitelek a
rodičů, kteří pomohli zajistit bezvad-
ný průběh soutěže. Zaslouží si za to
veliký dík!

Závodilo šedesát cvičenců naroze-
ných v rozmezí let 1995 – 2006. Klá-
ní se zúčastnily též dvě ženy. Celkem
jsme závodníkům rozdali dvanáct
zlatých, devět stříbrných a šest bron-
zových  medailí. 
Podzimní sportovní den v Dobři-
chovicích se opravdu vydařil. Dob-
rou náladu a radost z pohybu umoc-
nilo i krásné, slunečné  počasí. Malí
závodníci využily dětské hřiště a ví-
ceúčelovou plochu před halou Bios,
rodiče, doprovody účastníků a diváci
zase mohli po zápasech posedět v re-
stauraci na fotbalovém hřišti.
Přijďte si s námi někdy do Dobři-
chovic zacvičit, scházíme se pravi-
delně. Sportu zdar! 

Jana GEMPERLOVÁ, 
náčelnice Sokola Dobřichovice

Na letovském »cvičáku« byly k vidění zajímavé
výkony. Foto Alena VANŽUROVÁ

Malí atleti bojovali v Dobřichovicích o medaile

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835

MALÍ ZÁVODNÍCI. Atletického trojboje v Dobřichovicích se zúčastnili pře-
devším nejmenší závodníci. Foto Iva REBCOVÁ
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S míčem do branky vklidu dokráčel...
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH

Poberouní - Spanilou jízdu okres-
ním přeborem Praha-západ zatím
předvádějí fotbalisté Dobřichovic.
Vedení v tabulce si upevnili drti-
vou výhrou nad Úhonicemi.    (mif)

SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Litol – Řevnice A 2:2
Branky: Karda, Voborník
Hosté byli lepším týmem, doplatili
ale na neproměňování šancí. Cestě
míče do sítě stála jednou tyč, jednou
břevno. Poločas byl 1:1, když na ve-
doucí gól Řevnic odpověděli domácí
vyrovnáním z penalty. Po přestávce
šli řevničtí borci opět do vedení a už
se zdálo, že přivezou tři body. V 88.
minutě ale z málo vídané skrumáže
domácí vyrovnali. Hosté reklamova-
li faul na brankáře a dokonce tvrdí,
že gól byl dosažen rukou.         (Mák)
Benátky nad Jizerou - Řevnice 0:1
Branka: Bošanský

IV. třída okresní soutěže
Kazín B – Řevnice B 1:2
Branky: Viterna, Sklenář
Tímto vítězstvím se Řevnice dostaly
do čela IV. třídy. O tom, že si z Kazí-
na odvezou tři body, rozhodla první
půle, jež skončila 0:2. Množství šan-
cí zůstalo nevyužito, čehož málem
řevničtí borci litovali - domácím se
povedlo ve 2. půli snížit.           (Mák)
Řevnice B - Klínec 1:2
Branka: Volf

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Rožmitál - FK Lety 0:0
První poločas se hrál ve svižném
tempu, obě obrany pracovaly spoleh-
livě. Druhý poločas zahájili lépe
hosté, ale domácí postupně získali
převahu a v 67. minutě si vypracova-
li jasnou gólovku, kterou útočník
prováhal. Hosté se dožadovali v 89.
minutě penalty za ruku v pokutovém
území, ale píšťalka rohodčího zůsta-
la němá! Jiří KÁRNÍK
Nová Ves p.Pl. - FK Lety 4:1
Branka: Janouš
Domácí začali agresivně a v 12. i 14.
minutě skórovali po chybách v letov-
ské obraně. Ve 32. minutě snížil po
závaru před domácí brankou Janouš.
Ve 2. poločase se hosté usadili na
půlce domácích. V 61. minutě udělal
obrovskou hrubku hostující brankář
Strnad a bylo rozhodnuto. Domácí
upravili v 86. minutě na 4:1, kdy
hosté hráli vabank.      Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Nižbor A – OZT A 0:3
Branky: Jambor, Palička, Sýkora

V Nižboře se Ostrovanu většinou da-
ří a nebylo tomu jinak ani tentokrát.
O osudu utkání bylo rozhodnuto už
během prvního poločasu, kdy hosté
vstřelili tři branky. Druhé dějství ze
strany OZT už tak povedené nebylo,
ale protože domácí žádnou ze šancí
nevyužili, veze si Ostrovan plný po-
čet bodů. (Mák)
OZT A - Praskolesy 2:4
Branky: Bacílek, Procházka
Od páté minuty hrál Ostrovan bez
vyloučeného M. Jambora a soupeř
početní převahu využil.            (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Chyňava – OZT B 2:0
Přestože třebaňskou zálohu posílilo
několik hráčů z A mužstva, na body
nedosáhla. Zápas to byl sice vyrov-
naný, ale střelecky se dokázali prosa-
dit jen domácí. Navíc hostující tým
oslabil Görög, který byl za protesty
vyloučen. (Mák)
OZT B - Svatá B 6:1
Branky: Burian, Palička, Moravec
2, Śťastný, Soukup (penalta)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice - Úhonice 6:2 

Góly: Krajči 2, Větrovec, Jůna,
Debnár, Socha 
Domácí zatížili konto hostů šesti
brankami a bez ztráty bodu vedou
tabulku. Za zmínku stojí pátý gól To-
máše Debnára, který nejprve vyško-
lil tři soupeře, pak si položil gólma-
na, ale míč do branky nekopl, nýbrž
tam s ním vklidu dokráčel! (oma) 
FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
III. třída mužů 
Tetín – Karlštejn 3:1
Branka: Rys
Karlštejn - Tmaň 4:2 
Branky: Žďárský, Maleček, To-
mášek, Cajthaml ml. 
Karlštejn se drží v čele tabulky a po
prohře s Tetínem se mu v zápase s
Tmaní podařilo opět upevnit vedou-
cí pozici. „S dosavadním průběhem
sezony jsem velmi spokojený,“ řekl
karlštejnský trenér Josef Motl.     (oj)

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Liteň – Všeradice B 5:3
Branky: Eliášek Tomáš 2, Šindler,
Franěk, Hájek
Chrustenice - Liteň 5:2 
Branky: Šindler, Eliášek

FC SRBSKO
III. třída okresní soutěže
Nižbor B - Srbsko 2:1

Řevnice - Další mistrovské zápasy
odehráli řevničtí »národní« házen-
káři všech věkových kategorií. 
V Bakově se starší žáci se snažili, ale
prohráli o dvě branky 17:19. Naopak
béčku se podařilo přehrát rezervu
domácích a zvítězit 16:14.
Stará garda jela na turnaj do Ždírce,
který se hraje ve dvouletých cyklech,
obhájit předloňské prvenství. Pavel
Satorie pro nás zajistil nové dresy,
ovšem sestava se nepodařila vyladit -
hráči, kteří se těšili nejvíce, nakonec
nemohli odjet. Rudolfa Zuska posti-
hla nemoc a Petr Holý musel odjet
jednat na Moravu. Přesto »kluci« se-
hráli pěkný turnaj a přivezli brambo-
rovou medaili - dvakrát zvítězili a
dvakrát prohráli. Porazili sice koneč-
ného vítěze Litice  7:4, ale  dostali se
před ně dva soupeři s pěti body: Ne-
zvěstice (s těmi jsme prohráli 1:4) a
odvěký rival Stará Huť, která nás po
několika letech dokázala přehrát -
2:7. V závěrečném utkání jsme pora-
zili domácí Ždírec 5:4. Milan Zelený
byl vyhlášen nejlepším brankářem. 

Druholigoví  borci odehráli pohodo-
vý zápas - deset minut před koncem
vedli s přehledem 20 : 14, ale v závě-
ru se o výsledek museli strachovat.
Konečný výsledek je 20:19! Tím se
vracíme na přední místa tabulky.
První říjnovou  sobotu se celý den na
našem hřišti pohybovali ti nejmladší.
Maratón odstartovala děvčata proti
Březnu. Nedařila se nám střelba, a
tak  holky prohrály 11:15. Branky
střílely: Humlová 6, Matoušková 3 a
Smrčková 2.
Zápas béčka s Republikánem byl
ukázkou, jak se házená hrát nemá.
Vyrovnaný první poločas zapříčinil
neustálé hádky a potyčky, které vy-
vrcholily vyloučením soupeřova hrá-
če do konce utkání. Naši se ale nedo-
kázali prosadit a za 16 minut přesi-
lovky dali jen 2 branky, zatímco hos-
té šest! Prohráli jsme ostudně 20:25.
Branky: Jandus 11, Veselý Michal 6,
Veselý T. 2, Holý 1.
Další zápas děvčata prohrála větším
rozdílem 9:22. Branky: Humlová, 8
Matoušková 1.

Jediného vítězství dosáhli mladší žá-
ci, kteří Březno porazili 8: 6. Branky
stříleli Kraus 6, Edl a Holý.
Poslední utkání dívky špatně střílejí-
cí dívky »projely« 8: 16. Šťastná dala
6 branek, 2 přidala Humlová. 

Ceny od Našich novin tentokrát zís-
kali brankáři - Kateřina Mojžíšová a
Lukáš Martin.
Druholigové áčko v sobotu porazilo
Ejpovice  15:11, ale v neděli podleh-
lo Tymákovu 11:12. Petr HOLÝ

Třebaňská výprava
zamíří do Pošumaví 
Zadní Třebaň - Na tradiční, letos
již třinácté podzimní putování šu-
mavskou krajinou, se v závěru říj-
na vydají zadnotřebaňští turisté.
Letošní výprava je rekordní: přihlá-
silo se do ní dvacet šest účastníků.
Za čtyři dny, které stráví v Pošumaví
na pomezí Českého lesa, Chodska a
Šumavy, urazí po svých bezmála
sedmdesát kilometrů. Na trase je če-
ká rozhledna Koráb, zříceniny hradů
Rýzmberk a Nový Herštejn či nej-
vyšší vrchol Českého lesa, 1042
metrů vysoká hora Čerchov.     (mif)
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Stará garda přivezla ze Ždírce »bramborovou« medaili
ŘEVNIČTÍ LIGOVÍ HÁZENKÁŘI PŘEHRÁLI DOMA EJPOVICE, ALE TYMÁKOVU TĚSNĚ PODLEHLI

Sport po okolí
* II. fotbalová liga žen 
Karlštejn – Liberec 1:3
Stará Lysá – Liteň 7:0 
Liteň – Varnsdorf 3:1
Góly: Smíšková, Pilařová, Boulová
Pohár ČMFS – ženy 
Liteň – Plzeň 0:3  
Karlštejn – Slavia 0:5                  (oj)
* 1. liga volejbal muži 
Dobřichovice - Odolena Voda 3:0 
Dobřichovické áčko volejbalistů po-
razilo soupeře v sedmdesátiminuto-
vém zápase. Zápas vidělo 50 diváků.

Martina KÁLALOVÁ

»STAŘÍ PÁNOVÉ«. Pětasedmdesáté výročí založení oslavil fotbalový klub
FK Lety. V rámci oslav se utkala letovská stará garda (na snímku) s němec-
kým týmem Rot-Weiss Ailertchen.  Foto ARCHIV


